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Ettő l a számtól —remélem nem csak én ítéltem meg így 
— az Új Symposion ismét az együttlét, az alkotói koegzisz-
tencia, a nyelvileg sem behatárolt szabad gondolkodás, az 
„egyetemes" másság európai minőségének keresésére 
nyújthat lehetőséget. Korszakot kell zárnunk, kultúránkba 
vetett bizalmunkat, s vele önbizalmunkat kell „rehabilitál-
nunk". Felmentő  ítéletek születnek, mégsem ünneprontás 
eltékozolt esélyünket számontartani. A kínai bölcseletben 
ismert béke Föld és Béke között, amelyet az alkotás leg-
főbb feltételeként ta rt  számon, még messszire áll tő lünk. 
Felmentő  ítéletek születnek, de ha nem lettünk okosabbak, 
ha nem értékeltük át a „buzgón vállalt illetékesség" eljáts-
zott szerepét és a deus ex machináját, alkotóink vagy a ki-
magasló teljesítmények fölött az offenzív középszer már 
holnap haditörvényszéket ülhet. (Mint ahogy az e szám-
ban dokumentált 1983-as „eljárás" sem el őzmények nél-
k(ili.) Ezért nem csak szerepünk, feladatunk is van. A fel-
daraboltság, bezárkózottság és szembeállítottság ellené-
ben alkotói közösségünk, alkotó szabadságunk együttes 
védelme. S a mienk sem a stigmázva min ősítő  ítélkezés, 
az elhatárolódás, újabb sebejtés és sérelmezés. Legaláb-
bis nem az irodalmon belül. 

Az elmúlt öt év Új Symposionának a kifejezetten admi-
nisztratív vezetés mellett is voltak említésre méltó eredmé-
nyei képzőművészetben (az új festő iség feldolgozása), fi-
lozófiában (a „Lukács-számnak"), irodalomban (az új 
nemzedék szóhoz juttatása), és voltak kimagasló írói, 
szerkesztő i teljesítmények, amelyekrő l amellett sem sza-
bad számot nem tartanunk, ha a szükséges lapprofil soha 
ki nem teljesedett, ha a kezdetben fémjelezni adatott szen-
zibilitás végül már önmagával volt korrupt. 

És nem vagyunk elég gazdag irodalom ahhoz, hogy 
akár vitatható, akár vitathatatlan készleteinket kiaknázatla-
nul hagyjuk, de hallatlan a törzsekre, frakciókra, iskolákra 
bomlás előfordulási sű rűsége. A m űvészeti vagy társadal-
mi elkötelezettség, korosztályos vagy földrajzi hovatarto-
zás szerinti oszlás. Mint az elapadt folyómeder végtelen 
iszaplemezének millió szigetre hasadása a tikkadásban. 
Amikor az 1983-as leváltás alapdokumentumainak válo-
gatását olvassuk, gondoljuk a folyóra. 

Beszédes István 



tolnai 
ottó 

Orfeusz 
Ui 
lantja 

egy kerek üvegasztalon írok 
(külföldre távozott barátomtól kaptam) 
és szépen látom bunkós térdeimet 
mind kevésbé márványdiszkoszok 
mindinkább csak egyszer űen meniszkuszosak 
látom az írás közben összelapított falloszt 
látom az írás közben megnyomorított heréket 
a szőnyeg halvány macskaszar-foltján látom 
hétmérföldes cipő imet 
cipő imben a már-már végtelen pertliket 
(darabja 30 dinár de a napokban 
biztosan ugrik a pertlik ára is) 
igen: a pertlik. 

a költőnek napok kérdése és át kell adnia pertlijeit 
tán úgy is mondhatnám elveszik t ő le lefegyverzik 

látlak gojko djogo barátom 
e füstös üveglapon keresztül 
(miféle napfogyatkozás) 
látlak amint meghajolsz és akárha virágot bontanál 
tépnél fekete lóherét (szeretsz-nem szeretsz) 
kioldod előbb az egyik majd a másik masnit 
minden lyuknál feneketlen kútnál elmerengve 
kifűzöd cipő idet 
s mint gyerekkorod siklóit torkuknál szorítva ügyesen 
gyönyörködve a semmit döfköd ő  kis villás nyelvekben 
viszed őket (az őrök mögötted) 
viszed őket immár alig lépkedve a kif űzött cipőkben 
viszed őket az illetékesek elé 

a költő tő l elveszik cipőpertlijeit 
el hogy ne legyen mit a rácsok közé feszítenie 
hogy orfeusz ne húrozhassa fel új lantját 
ne akassza fel magát 

egy kerek üvegasztalon írok 
meg-megriadva 
valami mitikus korbács csattan 
vagy csak e sötétül ő  lencse riant 

(október 28) 



gojko 
nikališ 

még 
egy 
változat 
a 
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Az ország heves vitákba bonyolódott. Megannyi 
szinten. Pedig alig kapunk leveg ő t a felettünk tornyo-
suló gazdasági nehézségek alatt. Vannak akik elé-
gedetten dörzsölik a tenyerüket? Mindenképpen. Van-
nak, akik szántszándékkal szítják a tüzet? Bizonyá-
ra. De, találgatás nélkül egyben biztos lehetek: újabb 
kori történelmünk néhány „fájó" pontja nyílt kérdéssé 
vált. Sorjáznak a feleletek is; a feleleteknek világo-
saknak, őszintéknek és mélyen átgondoltaknak kell 
lenniük. Hadd égjen és hamvadjon el a tüzl Odáig 
jutottunk, hogy többé már semmilyen t űzoltók nem 
segítenek, csak ká rt  okoznának. Ha a láng lelohad, 
megmarad, a hamu — az igazság. Ebben az ország-
ban pedig, a jelen pillanatban nincs jobb gyógyír az 
igazságnál. Az erkölcs forog kockán. 

Nem minden izgalom nélkül kísérem figyelemmel a 
Tájékoztató lrodáról és a Goli otokról folytatott vitát 
sem. Habár a kérdés még nincs lezárva (ha egyálta-
lán valaha is le lesz zárva), mégis, az eddig meg-
jelentetett írások és álláspontok alapján kifejteném 
előzetes véleményemet. Nézetem szerint egyes írá-
sokban — mint például a NIN hasábjain és más lapok-
ban — a szerzők bűvös körben forognak. Ellentmon-
dásos adatok, légb ő l kapott állítások, fogalom- és 
témacsere, továbbá meglehet ősen elavult szellem-
ben fogalmazott vádak sorakoznak egymás mellett, 
de nem ritka jelenség a tárt kapuk döngetése sem. 

Ha már valaki valahol szembe talált nézni a reftellyei, 
hogy mi történt Goli otokon 1948 és 1951 között, ak-
kor a közvéleményünket az alábbi kérdések é гdekel-
nék, — s ezekre sorrendben, rendszerezetten és kü-
lön-külön kell választ adni. 
Először is a politikai körülmények, melyek életre hív 
ták a Goli otok intézményét. (Sztálinnak és a kom-
munista pártoknak, a Tájékoztató Iroda tagjainak po-
litikai, gazdasági és katonai nyomása, mely azt acélt 
szolgálta, hogy aláássák Jugoszlávia-tekintélyét és 
rabigába döntsék az országot.) Ezekre a kérdésekre 
az eddig megjelentetett írásokban eléggé kimerít ő  
és elfogadható választ találunk. Senki ebben az or-
szágban, szemernyi politikai éleslátás és hazafiság 
birtokában, nem hozhat fel egyetlen érvet sem egy 
független állam azon joga ellen, hogy közvetlen há- 
borús veszély esetén elszigetelje és ártalmatlanná 
tegye mindazokat, akik bárminem ű  meggondolásból 
a hazaárulók vagy a potenciális ellenség ötödik 
hadoszlopa tagjainak sorába léptek. 
A Goli otok intézményének tehát megvan a maga tel-
jes jogú törvényes és etikai indokoltsága. Egyes cik-
kekben az áll, hogy vannak egyének és csoportok, 
akik tagadják, az 1948-ban vívott harcunk jogosult-
ságát; akik „élethalálharcunkat" a Goli otok fogalma 
alá tartozó „túlkapásokra" egyszer űsítik le, és akik 
az egész harcot és az állambiztonság óriási érdemeit 
azonosítják a Goli otok fogalmával. Érdekes lenne 
tudni, hogy kik ezek az egyének és csoportok, és 
melyik nyilvános sajtóorgánumokban jelentkeztek. 
Mintegy fő ellenségként idézik M. Petrovi ć  egyetemis-
ta levelét (a Student 1981. XII. 16-i száma) és azt 
állítják, hogy á szöveg „tartalmánál és beállítottsá-
gánál fogva nem különbözik egy tájékoztató irodás 
röpirattól". Annak ellenére, hogy maximális figyelem-
összpontosításra sarkalltam magamat, a levélben 
semmi olyat nem észleltem, ami kiválthatta volna ezt 
a súlyos elmarasztalást. Nem marad más hát г~ , mint 
hogy a mai „modern" b űnügyi lélektanban alkalma-
zott agyszondákkal — azt mondják, vannak ilyenek 

„Mit tesztek az emberrel, pogányok? 
Végeznétek velük vitéz módra, 
Miért sújtjátok olyan kínnal őket?" 

(Draško vajda Njegoš 
Hegyek koszorújában) 
Csuka Zoltán fordítása 
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fedjék fel, milyen igazi és hátsó gondolatokat rejteget 
Petrovíć  az agytekervényei mélyén. Jelenleg tehát 
csupán arról mondhatunk ítéletet, ami nyilvánosan 
elhangzott vagy nyomtatásban megjelent. A levélb ő l 
pedig egyértelm űen az derül ki, hogy az író egyetért 
a tájékoztató irodások bebörtönzésével, de ellenzi 
a kínzásokat. Ez azonban, engedjék meg, két külön-
böző  dolog; csillagászati távolságra van egyik a má-
siktól. Tulajdonképpen tipikus „fogalomcserér ő l" van 
szó: mellemnek szegezték a Goli otokon alkalmazott 
módszerek kérdését, de én nem erről akarok vitázni, 
hanem a „jugoszláv forradalmi vívmányok elleni tá-
madásról". Megdöbbent ő , hogy ma, harmincöt évvel 
a kominformizmus és a sztálinizmus felett aratott di-
cső  gyбzelem után hogyan vitázhatnаk ilyen módon 
az emberek. 

Másodszor, közvéleményünknek joga van hivatalos 
forrásokból (és nemcsak regényekb ő l) megtudni a 
következőket: 
a) Vajon pontosak-e vagy sem azok az állítások, 
hogy a Goli otokon bebörtönzötteket embertelen kín-
zásoknak és lelki megaláztatásoknak vetették alá, 
hogy lábbal tiporták alapvet ő  emberi méltóságukat? 
Ez, és éppen ez az egyik legfontosabb kérdés, mely-
re ellentmondásos feleleteket kapunk. Egyes cikkek-
ben (a NIN 1982. március 14. száma) meg éppen a 
szóban forgó módszereket részletesen ismertetik. 
A NIN tárcájának írói Savo Kržavac és Dragan Mar-
kovié, tekintélyes publicisták, kiknek јб lértesültségé-
ben, tárgyilagosságában és igazságszeretetében 
nincs nyomós okunk. kételkedni, elmondják, hogy 
azokkal a feszültséggel terhes id őkben történtek „hi-
bák" és „túlkapások", és hogy „ideges magatartás-
ra, valamint durva és embertelen lépésekre" is volt 
példa azokkal szemben, „akikre a gyanú legkisebb 
árnyéka is rávet ődött". És tovább: „Voltak olyan 
egyének, akik az el őállt helyzetet személyes bosz-
szúállásra használták fel, vagy akik ilyen módon 
akarták tanújelét adni ragaszkodásuknak és hith ű -
ségüknek. Feljegyeztek olyan eseteket is, hogy egyes 
nyomozók a legkíméletlenebb bánásmódban éppen 
a saját családtagjaikat részesítették, mivel szerintük 
szégyent hoztak rájuk, s őt rájuk terelték a gyanút, 
és így tönkretették a jöv ő jüket." (értsd: karrier ј L ket) 
„Elkövettek sok egyéb hibát is.'` (kiemelés: G. N.) 
„Megtörtént, hogy a nyomozó beköltözött annak a 
tájékoztató irodásnak' a jobb lakásába, akit el őző leg 
börtönbe juttatott" ... „Nyomást gyakoroltak a fele-
ségre vagy a férjre, hogy váljanak ei" ..... A  legsúlyo-
sabb(hiba) az volt, hogy a börtönökben, és így a Go-
li otokon is ártatlan emberek is sínyl ődtek!" Folytat-
hatnám tovább az idézgetést, és még sokkal több 
rosszallást kiváltó dologról is beszámolhatnék. A 
cikksorozat mellékleteként ismertetés jelent meg a 
Goli otokról, mint földrajzi — geológiai fogalómról, és 
részletet közöltek Branko Hofman „No ć  do jutra" 
cím ű  regényébő l. A leírtakból a vártnál sokkal többet 
megtudtunk! Ha pedig a leközölt írásoknak hitelt le-
het adni, akkor rögtön feltehet ő  a kérdés: miért 
kellett egy ifjúsági lapot és egy egyetemistát azzal 
vádolni, hogy „tájékoztató irodás röplapokat" gyár-
tottak csak azért, mert húsz-egynéhány sorban afel ő l 
érdeklődtek, hogy tulajdonképpen mi történt Goli oto-
kon, és ki a felelős az elkövetett gaztettekért. 
A cikksorozat írói arra törekszenek, hogy csökkent-
sék az említett módszereknek (az egész népünkre 
akkoi és most gyakorolt) messze ható bomlasztó er-
kölcsi hatását azt állítva, hogy csupán „hibák" és 
„túlkapások" voltak, s nem a hivatalos politikai irány- 

vonal érvényesi.'!t. Természetes, hogy ez a politika 
nem a Jugoszláv Kommunista Párt politikája volt, ha-
nem azoké, akik a táborokat igazgatták. A meg-
jelentetett adatokat olvasva ez kétségkívül igaz. Az 
irónia már-már antológiába kívánkozó csúcsa (vagy 
talán csak egyszer űen a szerz ők baklövése?), hogy 
a táborő rség állítólag nem mert beleavatkozni a 
„nagy tábor" életébe, mivel ott „a rendcsinálás a be-
börtönzöttek kezében volt". Mondhatnánk: az ön-
igazgatás előfutárai! És ezek a rendcsináló fegyen-
cek, hogy megmutassák „jólneveltségüket", társaik 
sanyargatásában bajnokhoz méltón viselkedtek. De 
miért volt erre szükség, ha e tragikus összecsapás 
bírái — mint olvassuk — „messze a táboron kívül tar-
tózkodtak"? Vannak emberek, akik ma így gondol-
kodnak: ha az elítéltek olyan mélyre süllyedtek, hogy 
önmagukat kínozták, akkor ez bizonyítékul szolgál 
mintaszer ű  amoralizmusaikra; ők már a génjeikben 
is szörnyetegek voltak. Tehát a táborban uralkodó 
rendszer nem vétkes sorsuk alákulásában. Az effajta 
következtetés esztelen, cinikus és amorális. 

Az írásokból kit űnik, hogy sem a tábor igazgató-
sága, sem a legfels ő  utasításokat osztó szervek 
„nem tudták", hogy mi történik a szögesdróton belül, 
és az embernek tényleg, az a benyómása, hogy min-
den mélységes „illegalitásban" zajlott le, a felel ő s 
személyek tudta nélkül, a politikai vezet őség háta 
mögött. Bámulatos. A honpolgár logikus észjárása 
újabb kérdést szül: Mi annak a titka, hogy a speciális 
szervek beosztottjai országszerte eredményesen le-
leplezték az illegális tájékoztató irodás csoportokat 
(ezért minden elismerést megérdemelnek), de kép-
telenek voltak leleplezni az „illegális" eljárásokat egy 
5 km' nagyságú szigeten, ahol a szögesdróton belül 
több ezer ember volt fogva tartva. 1-101 itt az igazság? 

A cikksorozat írói a Tájékoztató Irodával vívott 
harcban a hu г 1' 	 гіе s példájaként kiemelik, hogy 
egyetlen h а lálo felet sem lett kimondva és végre-
hajtva. Helyben vagyunk! Hisz ami a Goli otokon tör-
tént, az amorálisabb a halálbüntetésnél; nehezebb 
volt elviselni, mint az agyonlövetést vagy a lefejezte-
tést. Én nem vagyok a pacifizmus híve, hanem a 
„forradalom szablyája" mellett szállok síkra. Le kell 
csapni, amikor és ahol arra szükség van. De humanis-
ta vagyok, és az is akarok maradni, legalább olyan 
fokig, hogy ne helyeselhessem azt, ha a kardélet 
felcserélik az ember teljes megsemmisítésére irá-
nutd következetes megaláztatással. „Mit tesztek 
az emberrel, pogányok? Végeznétek velük vitéz 
módra." Kihez intézi Njegos az iizenetét? Vajon csak 
a velenceiekhez? 

A „túlkápásokra" mentségül azt hozzák fel, hogy 
hiányoztak a tapasztalt és iskolázott jogászok, ezért 
a nyomozást a volt „juhászoknak és munkásoknak" 
kellett lefolytatniuk! Szó sincs róla! Nem a szakmai 
rátermettség hiányzott, hanem az emberség. 

De hiszen maga Marko Popovi ć  írja (a NIN március 
28-i száma), hogy „már akkor is, az esetek óriási 
többségében t(.iezesen megvizsgáltak és leellen-
ő riztek minden adatot... mert már annak idején is jól 
szervezett jogállam voltunk". Nesze neked józan 
gondolkodás... Hol itt az igazság? 

A túlkapásokat avval magyarázzák, hogy azok a 
„mindenkori forradalmak 'szükségszer űségei". Ha a 
szoC/A lrsta forradalomnak is szükségszer ű sége, 
hogy mind az ictazi ellenfeleit, mind a vélt „ellenfeleit" 



kínoznia kell, ahelyett, hoj y јdikálisan elszigetelné 
őket, akkor magam is felteszem a kérdést ki fogja a 
világban és nálunk is követni az ilyen forradalmat? 
Ha a forradalom és az emberiség össze nem egyez-
tethet ő  fogalmak, akkor isten veled forradalom... A 
legádázabb ellenfelünkkel szemben tanúsított em-
bertelen magatartás is bumerángként üt vissza a for-
radalmi erkölcsre. Ezt a törvényszer ű séget senki 
sem tudja megkerülni. 

Olvassuk Marko Miljanovot! Szeget szeggel igen, de 
Bérfiát Bériával nem, sohasem. 

f) A NIN cikksorozatának szerz ő i semmibe véve az 
események logikai sorrendjét, ellentmondásokba ke-
verednek. Egyik helyen ugyanis ezt olvassuk: „A 
Kommunista Szövetség éppen 1948-tól, és közösen 
ettő l az évtő l kezdve nem ismer tabu-témát... Már 
akkortól kezd ődően és azóta is folyamatosan min- 
dent megjelentettünk. Miért ne tennénk ezt ma is, mi
kor egyesek — azzal a nyilvánvaló céllal, hogy külö- 
nösen a fiatalok fejében valamilyen új (?) gyanú 
magvait ültessék el — „Goli otok-os titkokkal" akar-
nak manipulálni". Íme egy újabb példa a fogalmak 
összecserélésére! Ha a szerz ők a Központi Bizott-
ságunk és a Sztálin közötti drámai szóváltásról szóló 
tudósításokra gondolnak, akkor tényleg semmi sem 
lett elkendőzve. Vezetőségünk nyíltságával és az 
eseményekre való gyors reagálásával tanújelét adta 
bátorságának, ügyünk igazságosságában való meg-
győződésének és a népben való hitének. Mindez 
példa nélkül áll a munkásmozgalom történetében. 
De a Goli otok teljesen más alapra tartozik. A Goli 
otok akkor is, és még hosszú évekig tabu maradt, s —
mint olvassuk — ma sem tanácsos lemerészkedni az 
örök sötétség birodalmába. Egy másik helyen ugyan-
azok a szerz ők ezt írják: „Abbéli szándékunkban, 
hogy minden gy őzelmünk, így ez is, szép és tiszta 
maradjon... attól való félelmünkben, hogy ne vet őd-
jön árnyék a győzelmünkre... óvak& Ј tt;ak a Goli 
otok témájától." No mármost hányadán ű llunk? Van 
tabu-téma, vagy nincs tabu-téma? 

Még egyszer annak a meggy őződésemnek adok 
hangot, hogy közvéleményünk —kivéve a kispolgári, 
kávéházi és tájékoztató irodás köröket — a Goli oto-
kon uralkodó állapotokkal kapcsolatos kérdéseket 
nem puszta kíváncsiságból teszi fel, még kevésbé 
rosszhiszem űségbő l, hanem — ha még egyáltalán 
van bizalmunk a honfitársainkban —azért, mert szük-
ségét érzi az erkölcsi megtisztulásnak és annak, 
hogy a színtiszta és kétségbevonhatatlan igazság 
segítségével megszilárduljanak forradalmi vívmá-
nyaink. Nyilvánosságunk politikai érettségét tekintve 
enyhén szólva megalázó az az állítás, hogy a fenti 
kérdéseket a „jelenlegi megelégedettség állapotá-
ban" vetik fel, meg hogy felül akarják vizsgálni a tör-
ténelmünket. Miféle „megelégedettségrő l" beszélhe-
tünk ma? Már idáig jutottunk volna? 
Van még néhány apróság, mely homlokegyenest el-
lenkezik a NIN cikksorozatában közölt adatokkal. Igy 
például Petar Stamboli ć  elvtárs (a NIN 1982. február 
28-i száma) beismeri a Goli otokon történt túlkapá-
sokat, de hozzáteszi, hogy vannak ma emberek, akik 
a „szabadság jólétében bölcselkednek a humaniz-
musról". Véleményem szerint a Goli otokról „bölcsel-
kedőket" nem lehet csupán a „sztálinisták és a pol-
gári liberálisok" kategóriájába beskatulyázni, mivel 
ennél sokkal több és becsületesebb emberrő l van 
szó. Ezért nem helyénvaió az embertelen eljárások 

jóindulatú bírálatát gúny tárgyává tenni. Máskülön-
ben a humanizmus szó számunkra nem jelent majd 
egyebet, mint a filozófiai értekezésekben olvasható 
elcsépelt szólamot. Branko Mikuli ć  elvtárs lekicsinyli 
az egész problémát. Szerinte „állítólag" kellemetlen-
ségekben volt részük azoknak, akik támogatták a kí-
méletlen sztálini elnyomatást. Ez az „állítólag" való-
szín ű leg azt jelenti, hogy: a rossznyelvek valamit 
összefecsegtek... Tehát kételkednünk kell a NIN-
ben napvilágot látott, a Goli otokon fogva tartottak 
kínzásáról szóló adatok helytállóságában? 

Annak megszépítésében, amit nem lehet és nem kell 
megszépíteni, legtovább Jakov Blaževi ć  elvtárs ju-
tott el, azt állítva a Danás hetilapban, hogy a Goli 
otokon, „nemcsak formális értelemben véve, emberi 
viszonyokat építettek ki'. (Kiemelés: G. N.) Ismét fel-
tehetjük a kérdést: Hol itt az igazság? Vagy az embe-
riesség fogalma vált a képtelenségig viszonylagos-
sá? Jakov elvtárs, akit nemes lelkü embernek és de-
mokratának ismerek, mintegy olümposzi magasság-
ból küldi nyilait a szavukat felemel ő  bűnös-bűntele-
nekre'. Ha ez utóbbiak esetében a tájékoztató iro-
dásokra gondol, akkor minden rendben van. De nem-
igen t űnik ki a rmondatból, hogy tulajdonképpen ki-
ket ostoroz. Talán mindazokat, akik fel merészelik 
tenni a kérdést, hogy valójában mit is csináltak az 
emberekkel a Goli otokon? Ez esetben én is „buša" 
vagyok, habár okom volna büszkélkedni ezzel a me-
taforával, mivel a bušák — a Crna Gorától a Dinári-
hegység egész területén át egész Likáig, igen, Likáig 
terryészó kis hegyi tehenek — szolgáltak táplálékul 
katonáinknak a háborúban. A bušák, nem pedig a 
hájas és kékvér ű  szimentáli tehenek, ezért nem ildo-
mos dolog így gy ű lölnünk ezeket a jámbor állatokat, 
kedves Jakovom. 

g) Vajon a legfels ő  párt- és államszervek tudtak-e 
Goli otokról és az ott uralkodó állapotokról? Ha igen, 
mikor foganatosítottak intézkedéseket a helyzet ren-
dezésére? Ha pedig fogalmuk sem volt a történtekr ő l 
(egyes elvtársak, akik abban az id őben a legsz űkebb 
állami és pártvezet őség tagjai voltak, ma meges-
küsznek arra, hogy mit sem tudtak a jelzett dolgok-
ról), akkor milyen képet alkossunk magunknak az ál-
laг igazgatás akkori rendszerér ő l? 

És végül: 

A Tájékoztató Irodáról és a Goli otokról folytatott 
eddigi viták során az a benyomásom támadt, mintha 
valamennyi fát egy nehezen áthatolható erd őbe 
akarnának bezsúfolni. Nem tartozom azok közé, akik 
a fától nem látják az erd őt, de azok közé sem, akik 
nem akarnak különbséget tenni fatörzs és fatörzs 
között. A Goli otok egész előtörténete és azok a poli-
tikai feltételek, amelyek, mint intézményt életre hív-
ták, ez egy dolog. A szigeten uralkodó rezsim más 
lapra tartozik: az külön kategóriát képez. 

Ebben az országban egyetlen józan gondolkodá-
sú, igazságszerető  és becsületes ember sem akar 
ítélkezni dicső  történelmünk fölött, de ezzel a törté-
nelemmel — kiváltképpen most — nem lehet és nem 
szabad elpalástolni azokat a sötét „epizбdokat", 
amelyek megrendezői —jószerint végzetszerűen —
éppen azokat a módszereket és szisztémákat követ-
ték és alkalmazták, melyek ellen történelmünk olyan 
hősiesen és győzedelmesen küzdött. 

Az aredaU óvugbuг  a le lordalhatatlan „Suša i buS а ' szókapcsolat đ ll. (A torditd moy-
legyzese.) 
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A jelenkor, népünk (és nem a tájékoztató irodá 
sok) elsődleges morális érdekéi megkívánják, hogy 
lemossuk magunkról a szégyenfoltot. Ezt pedig sem-
minem ű  dialektikával , féligazságokkal és fogalomza-
varral nem tudjuk elérni, csupán egyszer ű  logikával, 
őszinteséggel és becsületességgel. Az eredmények 
olyan hatást fognak kiváltani, mint ózondús leveg ő  a 
vihar után. 

A mai időkben és társadalmi tudatunk jelenlegi ál-
lapotában medd ő  kísérletezés megszépíteni az 
igazságot. Az ilyen próbálkozások csak újabb fél-
reértésekhez vezetnek és elhintik a gyanú magvát. A 
Goli otok meztelen, csupasz sziget, és mindörökre 
ilyen fog maradni. Hasztalan fáradozás fügefalevél-
ruhába bújtatni . A velebiti bóra nem ismer kiméletet. 
A gyerekek továbbra is ujjal fognak majd mutogatni: 
„De hiszen a király meztelen!" 

Р. S. 

Éppen mikor befejeztem a cikkemet, ösz-
szetalálkozok az utcán egy régi bajtársammal, aki a 
Tájékoztató Iroda elleni harc idején A. Rankovi ć  egyik 
fő  munkatársa volt. Mondom neki, hogy éppen egy 
kritikai jegyzetet írok mindazokról a cikkekr ől és kije-
lentésekrбl, melyek a Goli otok kapcsán láttak napvi-
lágot, és hangzottak el. Bajtársam erre јбszándékú-
an azt tanácsolta, hogy legyek elővigyázatos és bi-
ráló a különféle megnyilatkozások és állásfoglalások 
megítélésében. Elmesélte nekem, hogy az állambiz-
tonság központi vezetőségében teljesen lekötötte a 
figyelmüket a tájékoztató irodások leleplezése és le-
tartóztatása; hogy az invázió veszélye immanens 
volt, és ennek következtében pattanásig feszültek az 
idegeik; hogy minden erejüket az árulók letartóz- 

tatására összpontosították, ezért a Goli otok-i ese-
mények elkerülték figyelmüket; hogy, mikor először 
tudomást szereztek a kíméletlen bánásmódról, 
azonnal kiküldték a felügyeleti szerveket; és hogy, 
bizonyítékok hiányában, minden bebörtönzöttet 
gyorsított eljárásšal szabadlábra helyeztek, „mivel 
nem volt szándékиnkban megtörni a táborokat, ha-
nem az országot akartuk megvédeni az igazi össze-
esküvőktől ". 

Nincs okom kételkedni e vallomás őszinteségében. 
Hozzátűzném még, hogy a JNH akkori tisztségvise-
lőjének minőségében (úgy 1950-51 körül) — az em-
lítetl bajtársam kérésére — három katonaorvost jelöl-
tem ki egy bővebb összetételű  bizottságba, mely fel-
adatul kapta „a tájékoztató irodások egyik táborá-
ban" uralkodó helyzetkivizsgálását. Én, személyesen 
akkor sem tudtam semmit a Goli otok foga/máról; 
még kevesebbet az ott uralkodó állapotokról. Kijelöl-
tem az orvosokat, de a vizsgálatok eredményét nem 
ismerem, mivel az egész ügy nem tartozott a hatás-
körömbe. Maga az a tény, hogy a Goli otokra spe-
ciális bizottsa"qot kellett küldeni, az mellett szól, hogy 
az állambizto ї is эΡg központi vezetőségének feltehe-
tően nem voltak pontos értesülései a Goli otok-i bör-
tönökben elkövetett gaztettekről, illetve hogy a go-
nosztetteket nem „felső " parancsra, hanem az „al-
sóbb rangú" szervek utasítására követték el. Lehet, 
hogy valamilyen „felső  utasítások mégis elhangzot-
tak, de tévesen értelmezték és még rosszabbul haj-
tották végre őket: Lényeg az, hogy bajtársam vallo 
mása nem csökkenti a cikkemben felvetett alapvet ő  
kérdések jelentőségét, melyekre mindmáig nem kap-
tunk kézzelfogható választ. 

fordrtotta: lócz jános 
• Кпјгlеипп  irč  1АП? 
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1. kiszolgáltatva a sorsnak 
1941 
(összetűzés az irodalmi 
baloldalon) 

1974. október 

Krivokapić : 
Ismét aktualizálják „az iroda/mi baloldalon lezajlott 
összetűzést"... De a még élő  résztvevők közül min-
denki hallgat, ön is. 
Krleža: 
Én megmondtam, hogy errő l nem akarok mondani 
semmit... Amit beszélnek és firkálnak róla, az mind 
zagyvaság. Rég megmondtam Mladen Ivekovi ćnakl 
is, hagyja a fenébe ezt a z ű rzavaros dolgot. Nem 
hallgatott rám, nekiült és megírta a könyvét. De ez a 
könyv fabatkát sem ér. Egyetlenegy valamire való 
sor sincs benne... 
Krivokapić: 
Látta Lasić2  könyvét? 
Krleža: 
Láttam. És azt mondtam, Lasi ć  legalább precíz. 
De Lasi ć  valami egészen más... 
Krivokapić : 
Nekem úgy tűnik, hogy „az irodalmi-baloldalon lezaj-
lott összetűzés" is „valami egészen más" volt... Az 
esztétikai ürügy leple alatt valójában nem egy politi-
kai összetűzés zajlott-e  le...?  
Krleža: 	 . 
Másként volt az az egész, mint ahogy ma ki tudja mi-
lyen okból interpretálják... Az interpretálók mindig 
összezavarják a dolgokat. Egy csomó olyan pszicho-
lógiai árnyalat játszott közre, amelyeket ma lehetet-
len rekonstruálni, mert azok az emberek már nem 
élnek. Ki lenne képes ma egybefogni a lélektani 
hullámokat és kibogozni a Prica 3  és Rihtman4  között 
a lélektani árnyalatokból szövődött hálót? Prica 
egyszerűen nem szerette Rihtmant, egyszerűen ki 
nem állhatta. Nem is csoda, egymással homlokegye-
nest ellentétes emberek voltak, mint az éjszaka 
és a nappal. És ebb ő l fakadt az összekülönbözés... 
Krivokapić : 
Nem tűnik énnekem mindez ennyire egyszerűnek, 
hogy ne mondjam, naivnak. És a következmények 
sem voltak naivak: vegyük például az ön kizárását 
a Pártból. 
Krleža: 
Másvalamirő l volt itt szó... Ami engem illet, ez az 
összeütközés, ha már arról beszélünk, nem 
1940-41-ben kezdődött, és nem is akkor feje-
ződött be. Sokkal korábbra nyúlik vissza, tíz, s őt 
több évvel korábbra. Engem nemcsak emiatt a dolog 
miatt zártak ki a Pártból —ezért még valószín ű leg 
nem zártak volna ki —, hanem a Komintern és Moszkva 
követelésére. 
Azon a véleményen voltam, hogy fel kell vetni 
moszkvai pártaktívánk sírjainak kérdését. Mind-
annyian a sztálini tisztogatások során t űntek el, 
és mostanig vártunk azzal, hogy beszéljünk err ő l. 
Látom, hogy emlegetik és hogy szabad emlegetni 
ezeket a neveket. En már akkor követeltem, hogy va-
lamit mondani kell .ezekr ől a sírokról, ha nem 
kifelé. akkor befelé, ha nem a Komintern és Moszkva 
JEGYZETEK: 
' Iveković  Mladen (1903-1970): politikai munkás, diplomata, jog đszdoktor. Műve: A 

horvát baloldali értelmiség 1918-1945 stb. 
2  Lasić  Stanko (1927— 	): történész és irodalomteoretikus; m űve: Osszetúzés az iro- 

da/mi baloldalon 19291952 (Liber. Zágráb. 1970.) stb. 

Prica Ognjen (1899-1941): politikai munkás, tanár és újságíró; a JKP-nek 1921•tó1 
tagja; 1927-tel a JKP bosznia-hercegovinai tartom đnyi bizottságának tagja. Bo2ida г  
Adžijával több haladó folyóiratot szerkesztett : Znanost i život (Tudomány és Élet), 
Kultura, Izraz (Kifejezés) stb., 1928-29-ben pedig a Borba (Harc) zágrábi fdszerkesz-
tóje volt. Miután 1929 márciusában betiltották a lapot, 7 évi börtönbüntetésre itélték: 
ezt a Iepoglavai és mitrovicai fegyházban töltötte le. 1941. március 27. ut đn Maček 

és Šubašić  utasítására letartóztatták; Ma ček testőrei valamivel később átadták az 
usztasáknak, majd azok júlis 9-én B. Adiijával, O. Keršovanival és másokkal együtt 
kivégezték. Lefordította a Kommunista kiáltványt, a Materializmus és empiriok гіticiz-

must, Az imperializmus mint a kapitalizmus legtelsdbb tokát stb., és számtatan fir-
sadalmi, politikai és gazdaságtani, filoz бfiai stb. cikket írt. Néphds. (PROsVETA Kis-
enciklopédia, 920. old. Belgrád, 1978.) 
Rihtam Zvonimir (1901-1941): villamosmérnök és fizikus. Kit űnő  nyilvđnos eláadđsai-
val és a haladó sajtóban közölt cikkeivel fAlmanah savrernenih problerna (Mai Prob-

lémák Almanachja), Literatura, Kultura, Književnost (Irodalmár), Znanost i život. Pečat 
(Pecsét)]. A rendSrség több izben bezáratta; 1941 m đrciusában euogt đk és júliusban 
Božidar Ad2ijával és más elvtársaival együk kivégezték. (A Jugoszláv enciklopédiđb'3t. 



felé, akkor befelé, hogy err ő l beszéljünk nyíltan 
a mi Pártunkon belül. 
1940-ben Zágrábba jött Dilas, és közölte velem, 
hogy kizártak a pártból. 
Tito a háború után azt mondta nekem, hogy nem 
befelé voltam kizárva, hanem kifelé, Moszkva 
és a Komintern felé, hogy tehát egyáltalán nem 
voltam kizárva, párttagságomban nincs megszakí-
tás. Én ezt elfogadtam. 
Krivokapić : 
Azt beszélik, hogy Dilas és Zogović  miatt nem 
ment e/ a partizánok közé. 
Krleža: 
Mindenfélét beszélnek... Senki sem tudja, milyen 
helyzetben voltam én itt 1941-ben. Egészen a le-
tartóztatásomig úgy róttam ezeket az utcákat az 
usztasák és a kommunisták között egyes-egyedül, 
mint egy tébolyult. Senki még csak a köszönésemet 
sem fogadta, mindenki elfordította a fejét, mint 
a pestisestő l. Az usztasák kommunistának tartanak, 
a kommunistáknak nem kellek, mert trockista va-
gyok. Dilas kizárt a Pártból. 
Krivokapić : 
Ön nem tehetett semmit? 
Krleža: 
Mit tehettem volna...? Odamentem Josip Kraš-
hoz5  az utcán, hogy megkérdezzem, mi lesz velem, 
hogy lesz velem, mi ez, amit velem m űvelnek? 
Ahogy meglátott, hátrálni kezdett, miközben ezt szi-
szegte: 
— Ne gyere közelebb... Ne kompromittálj engem! 
Még köpött is! Ez volt az én helyzetem 1941-ben. 
Ki voltam szolgáltatva a sorsnak. 
Krivokapić: 

8 És a félelem, hogy Dilas és Zogovi ć  agyonlövetheti 
önt, ha elmegy a partizánok közé? 
Krleža: 
Másfajta dolgok ezek... Az igaz, hogy ők akkor min-
dent megtehettek! 1945-ben valamilyen ügyben 
Belgrádban jártam és betértem a KB-ba... Akkor az 
ott volt, ahol ma a Madera kávéház. Ott találkoztam 
újra Đ ilasszal, valamilyen társaságban volt, úgy 
hiszem, mindannyian tábornokok voltak. Ő  is főhad-
nagy egyenruhát viselt, szélesen gesztikulált, Idt-
szott, hogy ő  a hangadó. Ezzel fogadott: 
— Nicsak, Krleža úr! Hogy kerül ön ide? Mi a parti-
zánok között vártunk magára... 
Így válaszoltam: 
— Maga jól tudja, hogy miért nem mentem... 
Erre fölállt, zsebre tett 'kézzel sétálni kezdett le-föl, 
egy franciaablak nézett az utcára, elment addig az 
ablakig, ott egy pillanatra megállt, valahova elnézett, 
majd megfordult, és így szólt hozzám. 

— Hát ha tudni szeretné, ha negyvenkettő ig jött vol-
na, én személyesen l őttem volna főbe magát! 
Megköszöntem. De akkor gentleman-módra kezet 
nyújtottunk egymásnak, és úgy gondoltam: jól van, 
ami volt, elmúlt, az élet megy tovább... Gyorsan 
megbizonyosodtam azonban arról, hogy a gentle-
manségbő l nem lesz semmi, hogy gentlemanségre 
nem is igen kerülhet sor, mert a gentlemanségben 
is kettőn áll a vásár. Dilas pedig sohasem volt 
a kettő  közül a másik! 
Krivokapić : 
1943-ban is hívták, hogy menjen el partizánnak... ? 
Krleža: 
De én akkor nem mehettem. Az én b ő römet itt egy 
orvos mentette meg, 6  tulajdon életével felelt értem. 
Bedugott a szanatóriumába, hónapokat töltöttem ott 
fogolyként... Amikor 1943-ban jöttek értem, hogy 
menjek velük, hogy majd átjuttatnak a szabad terü-
letre, akkor én nem mehettem. 

Hallottam egy történetet, amelyet nem ellen ő riztem. 
Elmulasztottam, hogy beszéljek róla Krležának. A 
hitelességéért tehát nem felelhetek, jóllehet önma-
gában hiteles. És hogy Krležára vall, arról önök is 
meggyőződhetnek. 

Amikor úgy döntöttek, hogy Krležát szavatosság 
mellett kiengedik a német börtönb ő l, a „haidlcellá-
ban" eltöltött kéthavi raboskodás után Krležát el-
vezették az NDH külügyminisztere, dr. Mladen Lor-
ković  elé. A „londoni vonal" leend ő  minisztere, aki 
felett a Vezér ugyanúgy ítélkezni fog, mint a Duce 
Ciano felett, állítólag megkérdezte Krležát: 
— Krleža úr, megtanult-e valamit ezalatt a rövid 
idő  alatt? 

Krleža, ismét csak a történet szerint, így felelt: 
— Igen, nagyon sokat megtanultam... Megtanultam, 
hogy éppúgy nincs ezeréves szerb h ősiesség — mert 
ha lenne, az ország nem omlott volna össze tizenkét 
nap alatt —, mint ahogy ezeréves horvát kultúra 
sincs — mert ha lenne, nem folyna az embervér 
patakokban! 
Tanulságosan és találóan. 

7 kötet. 70. old. Jugoszlav Lexikograf'ai Intézet. Zagrab. MCMLXVIII.) 
Ugyanazon puskak elött alll 1941. luhus 9-en Prica. Adžga. Keršovan; - es az 

.aruro es .partellenes elem . Zvonko Rrhtman A valid; ollenseg nem tett kulönbsegel 
köztük -  szamara egylorman ellensegek voltak 1 1 Kr  tudja. kezet nyuj7ottak -e 
egymasnak az elvalas polanataban! IStanko / as;r Osszelüzes az irodalmi baloldalon 
1928 - 1952. 245 o/d  L;be,. Zagrab.  1970/  
Kraš Jos;p ( 1900-1941 Ј . a JKP-nek t 928-tot l;ig/;; a Horval KP KB-nak a HKP I. kong- 
resszusan. a JKP KB -nak az V. orszagos e гtekeziete п  lett tag/a Nephös. IA PROSVF--  
ГA Krseпcrkloped;abol. 330-331 . old.) 

"Dr. Vranešrc Duno neve meg 1933-ban egy Mvoslav Krleža vedelmeben irt plakaton 
egyútt szerepel Augusl;n čic. Ljoba Babic. Cesarec. Gavelia. Hegedvk;c. Nazor stb. 
nevevel Kesöbb meg lesz. ahogy az megtörtem 



kérdések 
nikola 
miloševićhez 

(A beszélgetést Zdenka 
Ać in vezette) 

Részlet az interjúból* 

— Kemény hangú vitázóként ismert. Az 
1968-ban írott szövegei különösen em-
lékezetesek. 
N.M.: 4 68-ban megjelent írások tárgyuk 
természeténél fogva mind polemikus jel-
legűek voltak, ez a polemikusság azon-
ban hol explicit, hol pedig implicit Тб -
don jelentkezett. Ebből az időszakból 
való szövegeim nagy részében explicite 
van jelen a vitatkozó hang. Engem sze-
mély szerint a tüntető  egyetemisták elle-
ni represszív intézkedések, s különös-
képpen az egyes .politikusok vonatkozó 
következetlenségei ösztönöztek ilyen 
jellegű  nyilvános szereplésre. Emlékszem 
egy politikusra, aki az egyik cikkében 
határozottan elítélte a francia egyete-
misták elleni megtorlásokat. Amikor vi-
szont a 68-as hazai eseményekről írt, 
nem tartotta szükségesnek, hogy a rep-
ressziókkal szemben ugyanezen az tэΡ/-
lásponton maradjon — ellenkezőleg. Ez 
számomra kihívást jelentett és követ-
kezetlenségére egy polemikus írásban 
nyilvánosan is rámutattam. 
— Módjában állt-e mindig közvetlenül 
reagálni? 
N.M.: Em/ékszem ebből az időből egy 
cikkre, amely csak implicite volt pole-
mikus jellegű, méghozzá a 68-as köve-
telések körüli hangsúlyeltolódások te-
kintetében. A bizonyos szociális követe-
lések mellett a szabadság-igény ugyan-
úgy jelen volt, mint más írásaimban is. 
Ebben a cikkben a kétféle igény egyen-
súlybantartásáéгt szálltam síkra, azt az 
akkor már felismerhető  irányulást tartva 
szem előtt, amely a szociális jogokat a 
szabadságjogok rovására kivánta előny-
ben részesíteni. Ez az a tendencia, 
amely nem sokkal azután az ún. „akció- 
• Knpževna ret. 1982 december 10. 

programban" egészen explicit módon ju 
tott kifejezésre. 
— Említette a „törvényes előírások egyen-
lőtlen és önkényes alkalmazásának koc-
kázatát ". Azt is mondta, hogy erre töb 
bek között azért került sor, mert a tor-
vény alkalmazása ,. valaki pillanatnyi Po-
litikai állásfoglalásának függvénye". 
Szemléltetheti-e 'ezt a „Gojko Đogo-
ügy" dokumentumait tartalmazó kötet 
„tartós betiltása". Ne feledjük, hogy a 
dokumentumok —legalábbis nagyobb 
részük — külön-külön már megjelentek 
a sajtóban . A szerkesztő  i em nyúlt a 
dokumentumokhoz, sőt a : 'övegek ke-
letkezési sorrendjét'is tiszte atben tartot-
ta. Hogyan lehetséges hát betiltani azt a 
könyvet, jobban mondva a puszta gy űj-
teményt, amelynek egyetlen darabja 
sem volt eddig törvényileg vitatható. Va-
jon azt akarta-e mindezzel mondani a 
bíróság, hogy ettő l a pillanattól kezdve 
már a dokumentumokra sincs јбgunk? 
N.M.: A következetlenség, amelyre rá-
mutatott, azt jelenti, hogy ebben az eset-
ben nem tartották tiszteletben az emlí-
tett bírósági indoklás belső  logikáját. Az 
ilyen logikai hibák bizonyos „jogon kí-
vüli", a napi politikai állásfoglalások ha-
tása alatt lévő  bírósági eljárások fe-
lelőtlen és önkényes voltának tanújelei-
ként  is  felfoghatók. A dokumentumok 
isin etet illető  követelés az alapvetően 
derr kratikus követelések közé tartozik, 
re' 'onása durván sérti erre vonatkozó 
jogainkat. 

— Az említett kötetnek ön volt az egyik 
recenzense, tulajdonképpen hogyan te-
kint a verseiért elítélt költő  esetére, a 
történetre, amelynek dokumentumaitól 
megfosztottak bennünket. 
N. M. A recenzióban többek között art 
iTtam, hogy a vers nem golyó. Ehhez 
csak annyit tennék hozzá, nem kiált-
vány, s mégcsak nem is láz/tó röpcédu 
la. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
minden arra vonatkozó kísérlet, hogy 
a költő  verseiért bíróság elé kerúljön —
függet/enül attól, hogy ki mit olvas ki 
ezekből a versekből — többek között 
a valóságos társadalmi veszélyek fel-
ismeréséhez szükséges tehetség hiá 
nyáról tanúskodik, vagyis még ponto-
sabban arról, hogy a valóságos tár-
sadalmi veszélyek helyett fiktív veszé-
lyektől tartunk. Kell-e emlékeztetnem a 
közismert tényre: nincs olyan rendszer, 
amelynek működését a költői szó bármi-
kor és bármi módon veszélyeztetni 
tudná, implikálhatja az a legradikálisabb 
politikai tartalmakat is. Egy rendszer 
biztonságát más, sokkal komolyabb és 

nagyobb horderejű  tényezők veszélyez-
tetik, de mindenekelőtt a politikai és 
a gazdasági válság, s ennek megszün-
tetéséhez a legkevésbé sem fognak 
hozzájárulni a költő  s költészete elleni 
bírósági eljárások. 
— Ezekben a pillanatokban, amikor a 
politikai és a gazdasági válság talán 
leginkább veszélyezteti a rendszert —
a rendszer hevesen védekezik a m ű -
vészi és intellektuális alkotó munka el-
len. Minthogy a megfelelő  irányban 
nem sikerül érdemleges megoldásokat 
eszközölnünk, olyan ellenségeket talá-
lunk ki, akikkel az államszervek a leg-
könnyebben boldogulhatnak. Ez újabb 
történelmünkben sajátságos ciklusokban 
játszódik le: az engedékenységet a 
megszorítások, azt pedig korlátozások 
követik. A 68-as események dokumen-
tumgyűjteménye megjelent ugyan, de 
egy betiltássorozat követte. Most fel-
lélegeztünk, bár félnünk kellene, mert 
úgy látszik, újabb ciklus indul. Dobrica 
Cosić  könyvét betiltották. Esad Cimić  
könyvére misztériózus fátyol borult, 
Jože Kopinič  ügye talán még nyitott. 
Nos, az alkotói szabadság kérdésköré-
hez fűződik a következő  kérdésem: ki-
utat jelent-e ebbđ l a helyzetbő l az alkotói 
szabadságot védő  bizottság megalakí-
tása? 
N.M.: Ameddig a fentiekhez hasonló dol-
gok történnek — beleértve Gojko Dogo 
könyvének betiltását is —, a szóban for-
gó bizottságnak, véleményem szerint, 
jó oka van a létezésre. 
— Másfelő l viszont fontos és értékes az 
a könyvkiadó vállalkozás , amelynek ke-
retén belül olyan m űvek jelennek meg, 
amelyek az 1948 -as, egyébként nagyon 
jelentős események kevésbé ismert di-
menzióit tárják fel.  On  annak idején be-
szélt Antonije Isakovi ć  Tren 2 cím ű  
könyvérő l .. . 

N.M.: A Tren 2 című  mü jelentős és bá-
tor könyv, s a bátor és jelentős könyvek-
nek sohasem volt kényelmes sorsuk. 
Antonije Isaković  könyve rendkívül sok 
je/entésü, szerkezeti felépítését három 
koncentrikus kör segítségével tudnám 
érzékeltetni. Az első  kör cselekmény-
szintje a Goli otokon alkalmazott kegyet-
len megtorlásokra utaló asszociációk 
síkja. A második körben a kronstadti lá-
zadást idéző  asszociációk szélesebb 
történelmi dimenziókat kölcsönöznek a 
megtorlás problémájának, amely a har-
madik körben az idős esperes szavai 
nyomán átfogó, nagy horderejű  jelentés' 
kap. A jelentésmezők mindegyike alkal-
mas arra, hogy gyanakvással töltse meg 
a dogmatikus lelkűeket. Egyeseket az 
zavarja. hogy a Goli otok-i sötét és durva 
történések szolgáItatták a művészi alap-
anyagot, rig másoknak nem tetszik, 
hogy a repressziók eredetét egészen 
a kronstadti eseményekre vezeti vissza. 
Megint másokat viszont az a harmadik. 
a legáltalánosabb jelentésszint zavarja. 
Természetesen mindenkinek joga van 
arra, hogy gyanakodjék egy könyvre, 
egy föltétellel, személyes gyanúját nem 
alakíthatja társadalmi bojkottá, agyon-
hallgatás formájában jelentkező  bojkottá 
sem. Véleményem szerint nagy jelentő-
ségű  lenne az Isaković  könyvéről meg-
kezdett párbeszéd folytatása, különösen 
ha szem előtt tartjuk, hogy ez a könyv 
sokat mondhat nekünk. Olyan könyv ez, 
amelyről és amelynek kapcsán mi is sok 
mindent elmondhatnánk. 

faragó kornélia fordítása 



elő re 
pennabajnokok! 

Egyebek között a Forum üzemi lapjából 
is értesülhettek arról érdemes hírlapírl-
ink, hogy a Jugoszláv Újságíró Szövet-
ség 17. választ đsi közgyű lés végül is 
nyélbe ütötte a jugoszl đv újságírók le-
geslegújabb kódexét. Az új kódexet a 
küldöttek túlnyomó többsége elfogadta, 
feltételezhetően, mert megfelelбnek tart-
ja, m đsok viszont restrikciókat emleget-
nek vele kapcsolatban és olyan lényeg-
bevđg6 kateg6 г iđkat és attributumokat 
hiđnyolnak szövegébб l, mint „a sajtó, 
a rádió és a televízió szabadsága", a 
„szocialista demоkгácia" stb. A régi kб  
dexbб l több dolog nem került át, néhány 
megfogalmazást viszont đtgyú гtak —
aligha mindig a legszerencsésebben. A 
kisded sebészi beavatkoz đsokat, a szin-
te észrevétlenül megnyilvánuló t űzoltó-
reflexek szende b đját szinte oskolába 
illбen szemlélteti m đr az elsó mondat. 
Tekintsük meg! (A zđ rójelben Ievб  sza-
vak nem kerültek bele az új kódex szb-
vegébe). 
„Az újságíró (...) részt vesz a szocialista 
önigazgatású társadalom kiépítésében 
és fejlesztésében, harcot folytatva: — a 
munkásosztály szerepének (TELJES) 
valóra váltásáért és minden ember azon 
jogának érvényesítéséért, hogy (KÖZ-
VETLENÜL) döntsön munkájának és 
életének (VALAMENNYI) tettétefé(i)гбl;" 

10 	(...) 
Tehát nem a teljes... 
Tehát ne közvetlenül... 
Tehát fi valamennyi... 
Vagy nem ezt aka гjđk mondani penna- 
bajnoki küldötteink? 

1982. dec. 26. 
csorba béla 



centripetális 
faro  k  radios 

viktória 

színház 
a 
színházban 

Voilá, monsieur Fouché! 
Már volt szerencsénk ismeretséget kötni 
a világpolitika e hal(hat)atlan klassziku-
sával (Uj symposion, 197. szám), ez 
alkalommal bátorkodnánk bemutatni 
Fouché úr újabb produkcióját! 

Pro/бgus. 1981., 26. sterija Játékok. Lju-
biša Rist! ć, Dušan Jovanov! ć , Danilo 
Kit...  đsszművészeti tekintetben is pá 
ratlan megújulási folyamat ad jelt magá 
ról. A színház többé nem az a hely, aho-
vá „a sznobok e/óadásra vonulnak", 
ahogy azt Makrónk mondta annak ide 
jén, hanem fórum, ahol a mi legégetőbb 
problémáinkról van szó. Élet és m űvé 
szet rég nem volt egybeizzásának, kö-
zönség, színészek és rendező  együtt- 
lélegzésének ezek a ritka pillanatai való-
ságos energiát generálnak. 

Elsó felvonás. Josip Vidmar, a Játékok 
elnöke, levonja a 26. színházi szemle 
tanulságát: elkerülhetetlen „egy ellenőr-
ző  testület bevezetése"... 
Részlet Napóleon Fouchéhoz írt levelé-
bб l, 1805. „Nem hiszem, hogy színre 
kellene engedni olyan darabokat, me-
lyek hozzánk túl közeli iddkból veszik 
tárgyukat. Olvasom az újságban, hogy 
tragédiát akarnak elбadni IV. Henгíkről. 
Ez azonban nem elég távoli kor ahhoz, 
hogy ne ébresszen szenvedélyeket. Azt 
gondolom tehát, hogy meg kell akadá-
lyozni, de úgy, hogy ne lássék a be-
avatkozás. " 

Második felvonás. Monsieur Fouché 
gondolkodóba esik: „hogy ne lássék a 
beavatkozás"... Az idei fesztiválnak 
meg kell lennie, nincs mese, legalábbis 
látszólag meg kell tartani. Rendezzünk 
hát egy áleseményt! ÁI-színházi sereg-
szemlét! 
Az álesemény jellemző i D. Boorst!n sze-
rint: — e гedendáen azt a célt szolgálja, 
hogy a tömegkommunikáció hírül adja; 
— kétértelmű  viszonyban áll a valóság-
gal: önkéntelenül megkérdezzük, való-
ban megtörtént-e, s hogy mik voltak 
megrendezésének indítékai; 
—általában önmagáért létezik, önmagát 
jósolja s valósítja meg; 
— kimozdítja jelentбségébбl a valódi 
eseményt. 

Fouche ur ide!eben akcioba kezd. A kúl-
döttrendszer értelmében át kell szervez-
ni a Játékok intézményes kereteit! Ún. 
„műso гbizottságót" kell alakítani, hogy 
csak ártalmatlan el őadások kerülhesse-
nek színpadra, melyek „nem ébreszte-
nek szenvedélyeket". Elsősorban tehát 
„ne játszódjanak túl korai időkben." Jö 
het a Dundo Maroje, jöhet az Arnož 
disszidens és övéi, a Korrespodencia, 
A mama kedvence, a Memet, a Helyben 
repülés, ezek a XIX. században játszó-
dó darabok, melyek megfogalmaznak 
ugyan metaforákat, de olyanokat, mint 
Weöres versében a nevetés, amely 
„mindenre illik és semmit se mond". 
Hogy az esetleges ellenvetéseknek elé-
be vágjunk, legyen egy „a mai életből 
vett" naturalista színdarabunk is, a Vá-
laszúton. Az írója, Dragan Tomié ilyen 
sablonokban látja a ma gondjait: IDđ-
sEBBEK — falu, hagyományőrzés, a 
múlthoz (természetes a háborúhoz) va-
ló kötődés kontra FIATALOK — város, 
hagyományvesztés gyökértelenség. 

Vladimir stamenkovićot, a tavalyi játé-
kok művészeti igazgatóját, akinek végre 
sikerült áttörnie a politikusok és a Dušan 
Popovié-féle kultú гtantik minden új, élő  
törekvést felfogó hálóját, természetesen 
leváltották, helyébe Dalibor Foreti ć  ke-
rült főcenzornak, jól kiválogatott embe-
rekkel maga körül. Major Nándornak, a 
főbizottság tagjának egy nyilatkozata, 

miszerint a Karamazovok munkaközös-
ségét nem kell meghívni a Játékokra, 
mivel ez nemhogy elsímítaná a konflik-
tusokat, hanem csak újakat teremtene, 
szépen illusztrálja Foretićék Fouché inst-
rukciójához alkalmazkodó koncepcióját. 

Dehát milyen drámafesztivál az, ahol 
nincsenek konfliktusok? 

3. felvonás, igazi bonyodalom nélkül. A 
Karamazovok munkaközössége felhí-
vást intézett a jugoszláv színházakhoz, 
hogy tiltakozzanak az ál-ste гija Játékok 
ellen (1. Új symposion, 203. szám). 
Dragan Klaić  már a Književne novine 
március 25-i számában felfedte, mi van 
a Játékok „küldöttrendszeri alapon való 
átszervezése" mögött. A NIN április 18-
án számolt be a történtekrő l, 25-én hoz-
ta a Karamazovok felhívását. Ljuba Ta-
dić  az Intervju májusi számában „Én 
katonasággal mennék a Sterija Játékok-
ra" címmel többek között kimondta: 
„Mennél többet gondolkozom a szín-
házról, annál kisebbnek mutatkoznak 
e/бttem a Sterija Játékok (...) azt hi-
szem, hogy a Sterlja Játékok a jugo-
szláv színházak kontextusában — 16-
nyegtelen dolog." 

Mint a legújabban a sztrugai Költő i 
Esték esetében is bebizonyosodott, a 
művészeti rendezvények szervezésé-
ben a művészek és a szakemberek vé-
leménye — tehát az esztétikai szempont 
— számít legkevésbé. A színházi embe-
rek tiltakozása természetesen hatásta-
lan maradt. 
Epilógus. A sterija Játékok '82 — két-
három felvonásnyi rendező i bravúr kivé-
telével — színtelen volt és szagtalan. De 
nem az új jugoszláv dramaturgiai és 
színházi törekvések szemléjének vol-
tunk tanúi, hanem egy tévékamerákkal 
és kritikusok ke гekasztalával (ugyan 
mirő l is vitatkoztak volna?) körített ál-
eseménynek, Fouché úr rendezésében. 

Egyezek svetislav Jovanovval: az a tra-
gikus vétségünk, hogy részt vettünk eb-
ben a „színházban." Nem marad más 
hátra, minthogy az illetékesek szemébe 
mondjuk Danko Grlić  mondatát: „Teatar 
treba u neslobodnom društvu zabraniti!" 
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Az Új Symposton rеgl ‚ s új Kiadб l Tanágának 
1983. február 21-én megtartott együttes ütésén 

Beszámoló az Új Symposion Kiadói ta- 
nđcsđnak 1980 mđrciusa és 1983 febru- 

árja közötti tevékenységér ő l 

Az Új Symposion Tanácsa 1980 március 21-én 
konstituál6dott az addigi és az újonnan kinevezett ta-
nácsok együttes ülésén. A Tanács összetételét az 
Alapító, a VSZISZ TV Elnöksége határozta meg, az-
zal, hogy e határozat értelmében a megfelel ő  társa-
dalmi tényez ők és a folyóirat sze гkesztósége meg-
választották küldötteiket. 

A Tanács összetétele: Balázs Attila, Csorba Béla, 
Danyi Magdolna, Fehér István, Fenyvesi Ottó, Gyar-
mati József, Mák Ferenc, Kiss László, Raffai Valé-
ria, Simonkovics Mária, Solymossy Viktória, Sziveri 
János, Thomka Beáta és Vickó Arpád. Az új Tanács 
elnökévé Kiss Lászlót, elnökhelyettessé pedig Si-
monkovics Máriát választotta meg. 

A folyóirat tartalmát és koncepciójának megvalósí 
tását elemezve a Tanács megállapította, hogy a lap-
ban nincs elég ázociológiai, politikológiai, vagy más, 

társadalmi kérdésekkel foglalkozó írás. Leszögezte, 
hogy nem hivatkozhatunk évek óta arra a tényra, 
hogy nincs munkatárs, aki inin бségеsen írjon ezek-
rб l a kérdésekrő l. A szerkesztőségnek többet kell 
tennie annak érdekében, hogy ilyen tartalmú, társa-
dalmi kérdésekkel foglalkozó elkötelezett és épít ő  
hozzáállású írások is megjelenjenek az Ui Sympo-
sion hasábj а in. Annál is inkább, mert ezt az Alapító 
világosan m гghatározta a folyóirat koncepciójában. 
A Tanács foglalkozott továbbá a folyóiratban megje-
lent néhány írás tartalmával. (gy napirenden volt 
Fenyvesi Ottó Orgia mechanika cím ű  verse, amely 
miatt a nyomdában leállították az egész számot. 
Megvitatták az erotikus témákkal foglalkozó í гáso 
kat is. Megoszlottak a nézetek és a vélemények az 
erotikával a folyóiratban való rendszeres fóglalko-
zás гб l. A szerkesztőség küldöttei a Tanácsban hang 
súlyozták, hogy a formai kísérletezést nem kell meg-
kérdőjelezni. Megállapították, hogy ezeknek az í гб -
soknak a közös jellemzője a nevelő  hatás minden 
politikai hatás nélkül és amennyib9n esztétikai nív б -
juk megüti a mércét, akkor közölni kell őket. Ugyan-
akkor a Tanács rámutatott arra, hogy egyes írások 
kifejezésmódja sérti a közerkölcsöt, tehát a sajt-
törvény értelmében elvitathatók és ezért a szerkesz-
tőségre hárul a felel ősség, hogy konkrét döntést 
hozzon arról, megjelenteti-e vagy sem. Megállapí-
totta, hogy a jövőben szükség lesz alaposabb sz ő  
vegelemzésekre, amelyeket a Szerkesztőségnek 
kell végeznie. 

A Tanács az ülésein igen összetett és a folyóirat te-
vékenységére lényegesen kiható gyakorlati kérdé-
seket vitatott meg, megoldásuk útjait keresve. Els ő -
sorban szükség volt minél el őbb tisztázni és megol-
dani a folyóirat és a kiadó, azaz a Forum közötti 
viszonyokat, amelyek megnehezítették az Ui Sym-
posion nyomt а tásб t és rendszeres megjelentetését. 
Továbbá, az Ui Symposion jogi helyzetének a rendi 
zéše a Képes Ifjúság Tmasz-ban és az ezzel kap-
csolatos konkrét kérdések megoldása. A folyóirat 
jogi helyzetére vonatkozó kérdések egy része sike-
resen megoldódott. Ezzel párhuzamosan rendez бd-
tek a kiadóra vonatkozó elvi kérdések is és az Ui 
Symposion kiadójának a szerepét a Forum vállalta. 
Megteremtődtek a feltételek az Ui Symposion szer-
kesztőségében dolgozók önigazgatási jogainak és 
kötelezettségeinek megvalósítására a Képes Ifjú 
ság Tmasz keretén belúl. Az integráció egyik motí-
vuma volt a lap rendszeres nyomtatásának a bizto-
sítása. Ennek érdekében a Tmasz és a szerkeszt ő -
ség több kezdeményezést indított a Nyomda irá-
nyában, amelyeket a Tanács teljes egészében támo-
gatott. Több ízben felmerült a nyomdaköltségek kér-
dése, amelyek meghaladták az Ui Symposion anyagi 
lehetőségeit. A Nyomda telel ős képvisel ő ivel való 
beszélgetés során 1980-ban olyan szóbeli meg-
állapodás jött létre, hogy a Nyomda hajlandó fedezni 
a fényszedés és a klasszikus nyomtatás közötti 
különbséget, amely tulajdonképpen kb. 200000 di-
nár veszteségként lett kimutatva a Nyomda Tmasz 
részérő l. f gy például az egy szám költségei az 1980. 
évben 80000 dinárt tettek ki, az 1981. évi kalkulá-
ció viszont már 150000 dinárig terjedt, míg az 1982. 
évben már 230000 dinár volt. Ugyanakkor a.Vajda-
sági M űvelődési Érdekk đzösség nem ismerte el 
a fényszedés által megnövekedett költségek fedi= 
zésére kért összeg legnagyobb részét. Az anyagi 
helyzet ilyen alakulása rossz hatással volt a Képes 

(/olytatása a háts6 bor/tбn) 

Megvitatva szerepét és feladatait, a Tanács meg-
állapította, hogy az elkövetkez ő  időszakban különö-
sen a következő  kérdésekkel foglalkozik: 

12 	— megvitatja és javasolja az Ui Symposion munka- 
tervét; 
— foglalkozik a szerkesztési politika és a folyóirat 
koncepciójának a megvalósításával kapcsolatos id ő -
szer ű  társadalmi-politikai kérdésekkel; 
— javaslatokat tesz a folyóirat kiadási feltételeinek a 
javítására; 
— kezdeményezéseivel és munkájával hozzájárul a 
folyóirat szerkesztési politikájának a társadalmasí-
tásához; 
— hozzájárul a folyóirat min őségének a javításához; 
— rendszeresen elemezi a folyóirat tartalmát és ja-
vaslatokat tesz a min ő ség javítására; 
— kezdeményezi és megvitatja a folyóirat terjedel-
mének a növelését; 
— gondot visel a folyóirat nyomtatásának és árust 
tósának a feltételeirő l; 
— foglalkozik más id đszerü kérdésekkel, amelyek 
elősegítik az Új Symposion rendszeres megjelené-
sét és fejlődéséi. 

A Tanács az ülésein megvitatta és elfogadta az Új 
Symposion évi munkatervét. Hangsúlyozta, hogy az 
Ui Symposion programjának, valamint a folyóirat tar-
talmának és arculata általános elképzelésének a 
JKSZ eszméib¢I és szocialista önigazgatású társa 
dalmunk m űvelődési politikájából kiindulva, az Ala 
pító által elfogadott és a folyóiratra vonatkozó alap-
elveket hűen kell tükröznie és ezek megvalósítására 
kell törekednie. Ez a hozzáállás képezte a folyóirat 
tartalmi és szerkesztési koncepciójának kiinduló-
pontját. 



(folytatas az els ő  bontóról) 

Ifjúšág Trnasz-on bekili viszonyokra is. Mindezek 
gátolják a folyóirat rendszeres megjelenését is. A 
Tanács 1981. június 15-én megtartott ülésén megvi-
tatta és támogatta az Új Symposionnak a Könyvki-
adó Trnasz-szal való társulása szükségességét. Rá-
mutatott arra, hogy a Könyvkiadó Tmasz jobb felté-
teleket tud biztosítani a folyóirat munkájához és an-
nak rendszeres megjelenéséhez, valamint az öhi-
gazgatasi viszonyok további fejl ődéséhez, mint a Ké-
pes Ifjúság Tmasz. Elemezve a folyóirat kiadási fel-
tételeinek javítását, a Kiadöi Tanács síkraszállt a 
Nyomda Tmasz-szal való önigazgatási megegyezés 
minél előbbi aláírásáért, amelyben részletesen le-
fektették mindkét fél jogait és kötelezettségeit. A 
Tanács továbbá javasolta, hogy a Nyomda felel ő s 
képviselő ivel a főszerkesztő  és a Tmasz vezet ő i 
igyekezzenek olyán megállapodásra jutni, hogy az 
Uj Symposion nyomtatását olcsóbb technikával vé-
gezzék, amely megfelel a folyóirat anyagi lehet ő sé- 

, geinek. Figyelembe véve társadalmunk olyan irányú 
törekvéseit, hogy a társadalmi tevékenységben 
csökkentsük az anyagi és más költségeket, a Ta-
náčs ilyen hozzáállása a gazdasági és társadalmi 
stabilizációt igyekezett szorgalmazni. Tehát a bels б  
tartalékok felkutatását helyezte az els ő  helyre. A 
Tanács támogatta a Szerkeszt őség indítványát, 
hogy amennyiben a Nyomda nem hajlandó eleget 
tenni ennek a követelménynek, az Új Symposion 
szerkesztősége más, olcsóbb nyomdát keres. 

A Tanács igyekezett aktiv kapcsolatot tartani az 
Alapítóval. Részben azért is, mert ebben látta né-
hány bonyolult és konkrét probléma hatékonyabb 
megoldását. Többek között a folyóirat anyagi és jogi 
helyzetének megfelel ő  rendezését, a tanácstagok 
aktív részvételét az üléseken és a küldöttrendszer 
elveinek gyakorlati megvalósítását a Tanács munká 
fában. 

Szükséges megállapítani, hogy a nyílt kérdések 
megoldása eddig jórészt sikertelen maradt. Minda-
mellett, hogy a Szerkeszt őségnek sikerült behoznia 
a késést és a kéziratokat a nyomda által meghatá-
rozott időben rendszeresen leadta, az önigazgatási 
megegyezés, vagy a szerz ődés megkötése még ma 
sem történt meg. A nyomdaköltségek továbbra is 
úgy formálódnak, hogy azok alakulására az Új Sym-
posion szerkeszt őségének nincs lehetősége lénye-
gesen kihatni. 
A Könyvkiadó Tmasz-szal való társulás kérdése is 
eddig nyitott maradt. 

A Tanács megértéssel és kell ő  figyelemmel ele-
mezte a Szerkesztő  Bizottság kezdeményezéseit•, 
részletesen megtárgyalta a javaslatokat, támogatta 
és újakkal gazdagította azokat. Hasznosnak bizo-
nyult a nyílt tanácsülések gyakorlata, amelyeken 
részt vettek a Szerkeszt őség tagjai is, akik aktívan 
hozzájárultak a felmerült kérdések megoldásához. 

Mindemellett rámutattunk egyes kérdésekre, ame-
lyekkel kapcsolatban véleménykülönbség alakult ki a 
Szerkeszt őség és az Alapító, valamint a társadalmi 
közösségek egyes küldöttei között, néhány konkrét 
írással kapcsolatban. 

Már az első  tanácsülésen (1980. március 21- én) na- 
pirenden volt az erotika kérdéskörével foglalkozó 
tematikus szám kiértékelése, továbbá (1981. július 

15-én) Fenyvesi Ottó említett verse, amelyekkel kap-
csolatban kompromisszumos megoldásokra került 
sor. 

Az eddigi és az új Tanács együttes ülésén, a többi 
között, külön megvitatta Radics Viktória Színház 
a színházban cím ű  írását, amely a 210. számban je-
lent meg, valamint Tolnai Ottónak a 211. számban 
megjelent Orfeusz új lantja cím ű  versét. 

A tanácstagok megállapították, hogy a Színház a 
színházban cim ű  írás személyeskedésbe hajló 
szenvedélyes hangvételével, fogalmazásbeli homá-
lyosságaival, kétértelm űségével nem értenek egyet. 

Úgyszintén az Orfeusz új lantja c. vers közlése mind-
amellett, hogy a vers kiváló esztétikai kvalitású, 
hiba volt a szerkeszt ő  pizottság részérő l és politikai 
érzéketlenségre vall. 

A Tanács rámutatott továbbá arra, hogy a külföldi 
szerzők munkáinak közlésekor a jöv őben szükség 
lesz fokozottabb körültekintésre és tapintatosságra. 
Ezzel kapcsolatban a Tanács és a Szerkeszt őség 
között szorosabb együttm ű ködésre lesz szükség. 

A jövőben nagyobb figyelmet kell szentelni a hazai 
sajtóból átvett írások megválogatására és kerülni 
kell a felületes, nemegyszer szenzációhajhászó cik-
kek megjelentetését. 

Ezek a példák is arra utalnak, hogy a folyóirat Ta-
nácsa nem foglalkozott kell őképpen a szerkeszt đsé-
gi politika és az Alapító által kijelölt koncepció 
megvalósításával kapcsolatos id đsze гü társadalmi-
politikai kérdésekkel. A Tanácsban nem sikerült 
olyan helyzetet kialakítani, hogy évente többször 
tárgyaljon a folyóirat munkájáról, annak minden rész-
letérő l, de különösen a szerkesztési politika min đsé-
gérő l azokon a területeken, amelyekért a Tanács 
felel ő sséggel tartozik. Ezáltal, mint társadalmi szerv, 
nem járult hozzá kell őképpen a szerkesztési politika 
társadalmasításához sem. Elmaradtak a folyóirat 
tartalmának rendszeres е lemzései is, amelyek, bizo-
nyosan, a min őség javítását szolgálták volna. A Ta-
nács mindazáltal nem tett eleget a törvény értelmé-
ben meghatározott szerepének és feladatainak. 

Ehhez sokban hozzájárult a Tanács ideiglenes 
szerepe is. Ugyanis, a kiadói és lapkiadói tevé-
kenységrđ l szóló törvény értelmében, a Tartomá 
nyi Képviselőház még 1980;ban meghatározta az Új 
Symposion tanácsának összetételét. Az új tanács-
tagok megválasztása, illetve delegálása több mint 
két évig elhúzódott. Az Alapító vállalta azt a felada-
tot, hogy értesíti azokat a tényez бket, amelyek a 
képvisel őházi határozat alapján küldötteket válasz-
tanak a folyóirat tanácšába. Szükséges azonban 
megállapítani, hogy az új tanácstagok magválasz- 
tósa még mindig folyamatban van. 

A tanácstagok egy része nem végezte felel ősség-
teljesen a reá háruló feladatokat. A Tanács elnök-
helyettese pl. egyetlen ülésen sem vett részt. 

A Tanács.elnöke nem volt elég erélyes és kezde-
ményezđ , hogy ezek és más problémák gyorsabban 
megoldódjanak. Így személyesen is felel ősséggel 
tartozik a fennálló helyzetért. Ugyanakkor szüksé-
ges még megemlíteni, hogy a szerkeszt đ  bizottság 
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részé гб l is elmaradtak az olyan kezdeményezések, 
amelyek azt acélt szolgálták volna, hogy a Tanács 
többször megvitassa a problémákat és eredménye-
sebben végezze feladatait. 

A Kiadói Tanács elnöke 
Kiss László s.k. 

Újvidék, 1983. február 21-én 

A Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség 
Tartományi Választmánya Elnökségének 
kđzleménye 

A Vajdaságj SZISZ Tartományi Választmányá-
nak Elnöksége megvitatta az Új Symposjon társadal-
mi, m űvészeti és kritikai ifjúsági folyóirat szerkesz-
téspoljtikája égvényesítésének kérdéskörét és a lap-
ban 1982 folyamán és az év elején kialakult helyze-
tet. 

Megvitatván az említett kérdéseket, az Elnökség 
mindenekelő tt a folyóirat Kiadói Tanácsának és a 
Forum LKNYM Hétilapok KSZ-alapszervezetének 
értékeléseit, álláspontjait és határozatajt, valamint 
á Vajdasági SZISZ Tartomány] Választmánya tájé-
koztatás] bizottságának az álláspontjait tartotta szem 
előtt, amelyek a szerkesztéspolitika 1982. évi ér-
vényesítésének bíráló elemzésén alapulnak. 

A nyilvánvaló sikerek és eredmények mellett a 
vizsgált.jdőszakban a folyóirat szerkeszt ősége ne-
hány szembeötlő  hibát is elkövetett a szerkesztés-
pólitikában, s ezek nem véletlenszer ű  melléfogások, 
hanem meghatározott tendenciaként jutnak kifeje-
zésre, és nem min ősíthetők másnak, mint a szer-
kesztőségi tagok zöme eszmei érzéketlensége és 
pólitikai éretlensége következményének. 

A szerkesztőségi taqok java része védekez ő  állás 
pontra helyezkedett az említett fogyatékosságokról 
a Forum LKNYM politikai-tájékoztatási eszközeiben 
megjelEnt bírálatok, tanácsok és írások iránt, és 
folytatta az olyan témájú írások megjelentetését, 
mint amilyenek: a Sterija Játékok átszervezésére 
vonatkozó tendenciózus, kritizáló jegyzet: a Goli oto-
kon történtek m űvészi megformálásáról napvilágot 
látott egyes álláspontok kritikátlan átvétele; elfogad-
hatatlan eszmei-politikai üzeneteket ta гtalmazó ver-
sek és külországi szerz ők ilyenfajta írásainak meg-
jelentetése. Ily módon lehet ővé vált, hogy a folyó-
irat hasábjaira t ő lünk idegen, önigazgatásellenes, 
anarcholiberalista és újbalos nézétek szüremlettek 
be, amelyeket nemritkán bizonyos fokú ellenzékiség 
hatott át. 

Mindezt szem el ő t% tartva, a Vajdasági SZISZ Tar-
tományi Választmányának Elnöksége támogatta a 
Hetilapok pártalapszervezet álláspontjait és határo-
zatait, amelyeket a közvélemény már ismer, és a kö-
vetkezđ  határozatokat hozta: 

— A Tartományi Választmány Elnöksége szorgal- 
mazza, hogy a folyóirat koncepciója, aninlyit a 

Vajdasági SZISZ Tartományi Választmánya mint 
az Uj Symposjon alapítója határozott meg, a JKSZ 
álláspontjainak és dokumentumainak, valamint a 
Vajdasági SZISZ politikai akcióprogramjának a szel-
lemében érvényesüljön, ápolván a fiatal szerz ők al-
kotótevékenységét. Ehhez hozzá kell hogy járuljon 
a VSZISZ TV küldötteinék szerepvállalása a folyó-
irat kiadói tanácsában. 

— A Vajdašágj SZISZ Tartományj Választmányá 
nak Elnöksége úgy értékeli, hogy a folyóiratban sú-
lyos eszmei-politikai fogyatékosságok jutottak kifeje-
zésre, amelyek a szerkesztőségi tagok többségé-
nek, közöttük Szjveri János fö- és felel ős szerkesztő -
nek a felel ő tlen magatartásából és álláspontjaiból 
fakadtak. Ez a magatartás, amely ellentétben állt 
a Tanács álláspontjaival, hozzájárult ahhoz, hogy 
meghatározott önigazgatásellenes és szocialista-
ellenes jelenségek legitim helyet kapjanak a folyó-
iratban, továbbá a szerkeszt őség elzárkózásához, 
amelyben a privatizáció elemei lelhet ők fel. 

— A fentiek alapján, méltányolv а  és támogatva a He-
tilapok pártalapszervezet határozatait, a Vajdasági 
SZISZ Tartomány] Választmányának Elnöksége 
megvonja a bizalmat a f ő - és felel ős szerkesztđtő l 
és arra a véleményre helyezkedik, hogy a folyóirat 
szerkesztősége jelenlegi összetételében nem képes 
eleget tenni társadalmi és programfeladatainak. 

A Tartományi Választmány küldötte] a Képes If-
júság Tá гsultmunka-alapszervezet (amelyhez az Uj 
Symposjon munkaegység tartozik) b ővített össze-
tétel ű  igazgatási szerveiben a fenti határozattal 
összhangban megfelel ő  eljárást indítanak, s ennek 
keretében elindítják a folyóirat szerkeszt őségének 
megválasztását is. A Tartományi Választmány El-
nökségének elfogadott álláspontja szerint a folyó-
irat új szerkeszt ő  bizottságának tagjai lehetnek azok 
az eddigi tagok is, akik készek valóra váltani a fo-
lyóirat kijelölt koncepcióját. 

A' folyóirat új f ő - és felel ős szerkesztđjének meg-
választásáig ezt a tisztséget ideiglenesen a Képes If-
júság Társultmunka-alapszervezet vezet ője látja el. 

Újvidéken, 1983. május 9-én 

Jegyzőkönyvi kivonat 

a Képes Ifjúság TMASZ Dolgozói Gy ű lésének 1983. V. 16-án, 
10 órai kezdettel megtartott kibövitett ülésér ő l. 

(Fölösleges kihagyva) 

2. napirendi pont: A VSZISZ Tartományi Választmánya Elnök-
ségének az Uj Symposionra vonatkozó döntése 

A VSZISZ TV Elnökségének az Új Symposionra vonatkozó 
határozatának ismertetése és megvitatása után a Képes Ifjúság 
TMASZ kibővített Dolgozói Gy ű lése a következő  

h  ‚  t 	i  z  ‚?  lika  I  
hozta: 

1. A Képes Itjusáq TMASZ kib ővített Dolgozói Gy ű lése támo 
gatja és elfogadja a VSZISZ TV Elnökségének az 1983. május 
9-én meghozott határozatát, s ennek éhelmében Sziveri Já-
nostól és az Ui Symposion szerkeszt ő  bizottságától megvonja a 
bizalmat. 
7. Az Uj Symposion új fő- és felelős szerkesztójének kineve- 
zéséig a 16- és felel ős szerkesztő i teendőket meghízott  ha.  
t бѕКбггіі  A Képes Ifjuság TMASZ vezet ő je. Kartag Nándor látja 
el 
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A Forum hetilapok KSZ-alapszervezet 1983, már-
cins 10-én és 17-én megtartott ülésén bírálóan fel- 
mérte az Űj symposion című, a Képes Tfjúság Tmasz 
keretében megjelenő  társadalmi, művészeti és kritikai 
folyóirat eszmeiségét , vagyis munkacsoportja révén az 
alapszervezet munkaprogramja alapján elvégezte a fo-
lyóirat eszmei -politikai elemzését . Ezzel kapcsolatban 
két ülésen is folytatott beható és alapos vita után, 
az alapszervezet a kővetkező  értékeléseket, megálla-
pításokat és határozatokat hozta meg. 

Megállаpitáѕаk: 
1, Az Új symposion önbűvkörbe zárkózott: a szer-

kesatđ  bizottság . tagjai gyakori jelenlétiikkel, alkotá-
saikkal ránehezedtek a folyóirat гa túlontúl sokat fog-
lalkoalak egymással — kizarólag dicsšr ő  hangon —, 
s ezáltal a folyóirat egy viszonylag szúk csoport pri-
vatizált kiadványa lett. A szerkeszt őségnek nem si-
került kedvezđ  hullámhosszat találnia a fiatal értel-
miségi olvasók felé, A folyóirat legújabb nemzedé-
kének egynéhány tagja a bátor kritika jelmezében 
személyeskedésbe hajló hangon, szeвvedёlytől túlfűt-
ve, -felületesen és еlvszerűtlenül szólít lényeges társa-
dalmi kérdésekről. 

A folyóirat néhány utóbbi számában nyomda- 
festéket látott írás;ok és versek (mint amilyenek Tolnai 
Ottó Orpheusz új lantja című  verse, Radics Vlktória 
Színház a színházban című . glosszája, valamint Csorba 
Béla Előre pennabajnokok című  írása, valamint Bori 
Krivokapi ć  felületes Krleža-interjúja, kérdések Niko-
la Miloševićhez; Gojko Nikolić  írása; közlése nagy 
hiba volt, és a szerkesztés eszmei érzéketlenségére és 
politikai éretleanségére vall. . 

Továbbá,. :  politikai érzéketlenségre vall az a tény 
is, hogy a filyóirat az utóbbi számlaiban olyam kül-
földi szerzők műveit közölte túlsúiyban, akiket orszá-
gaikbaš.ellenzzék íróknak tartanak, s ezzel a külföldi 
írók szóesövekбгit szerepelt a folyóínat. saj.náiatos po- 
lítikai félreértésre adott okot Illyés Gyula Egy mon-
dat a zsarcnókságról című  versének a közlése is. 

4 A fenti mgá]1apításokból az következik, hogy 
á folyóirat szerkesztési koncepctójáb бl esetenként hi-
ányzott a JKSZ .  politikai programjának szelleme, esz -
me ,  irányvonalh. Ennek folytán a folyóirat lehet ő-
séget adott arra; hogy tđlünk idegen, önigazgatási rend-
szerünktől elléntétzs; -  pártunk iхán'vonalát meghazud-
toló, kétes eszmeiségű, ellenzéki-ízű  anarcho'libeгalis-
ta és újbalas gondolatok szivárogjanak be  a folyőirat 
hаsábj aira, 

5. A folyóirat kiadó tanácsa áz elđzđ  megbízatási 
időszakban, valamint az Alаpntb nem foglalkozott kel-
1,$képpen a szerkesztési politika és a kcncepció meg-. 
valósításával kapcsolatos idđszerű  társadalmi-politikai 
kérdёѕеlakel, A tanácsban nem sikerült olyan helyze-
tet kiađakitani és megteremteni, hogy évente többször 
tárgyaljon a folyóinait munkájáról, tevеke,nységéгы , ha--
tásásól. annak minden részletér ől, de különösen a 

kiadó- és szerkesztési politika min őségéről azokon a 
területeken, amelyekért a tanács felelősséggel tarto-
zik. Ezáltal mint társadalmi szerv, nem járult hoz-
zá kellőképpen a szerkesztési politika tá гsadalmasí-
tásához. A tanáost,agok egy része nem végezte fele-
lősságteljesen a reá háruló feladatokat. 

Ezzel kapcsolatban megállapítható, hogy a Ké-
pes Ifjúság Tmasz (amely keretében jelenik meg az 
Új sympision) a Ki.a,dó Tanácshoz, valamint az Alapí-
tóhoz haamnldari, nem fordított kell ő  figyelmet a fo-
lyóiratban uralkodó helyzetre, nem követte rendsze-
resen a megjelentetett számokat, kül őnösen vonatko-
zik ez a tmasz vezet őjére, .a'kinek joga és kötеles-
sége lett volna felhívni a figyelmet az elkövetett hi-
bákra. 	 . 

Az előállt helyzetért felel ősség terheli az KSZ-
alapszervezetet is, mert nem kell ő  haбékonysággal re-
agált a folyóirat szerke ѕztűsеgében ,előállt helyzetre, 
aim vizsgálta meg kellő  időben a folyóiratban meg-
jelentetett bírált írásokat, és .mert nem végezte el ko- 
rábban a folyóirat eszmei-politikai • elemzését, vagyis 
a pártalapszеrvezeč  is meglehetősen magára hagyta a 
szerkesztőséget. 

Az li symposion főszеrkeszt őjének és szerkesztő  
bizottságának felelősségét nem kisebbíti az a tény sem, 
hogy áldatlan h2lyzat еt örökölt; tisztázatlan volt a 
folyóirat jogi helyzete és hogy jelenleg is súlyos anya-
gi nehézségekkel küzd és nincs meg a kell ő  munka-
feltétele. 	' 

Іkв 	zztQk: 
A kiutat az új Kiadó Tanács munkáj đпak tбг-

sadalmasításában kell, keresni, mégpedig úgy, hogy 
hathatós eszmei-politikai támogatást nyújtson a lap-
nak, állandó jelleggel figyelemmel kísérje a sz егkes-
téti politika megvalásúlását. 

A KSZ-alapszervezQ~ fölhívja az Alapító és a 
Kiadó Tanács figyelmét á ra, hogy a ki иdö,ttrendsze-
rünk jegyében vizsgálja felul, mennyire képviselik a 
kUldöttek az alapbázisuk álláspontjait a filyóirat szer-
kesztési koncepciójának megvalósításában és a szer-
kesztési politika kialakításában. 

A KSZ-alapszervezet azon a véleményen van, 
hogy a fenti értékelésekben megállapít оtt mulasztá-
sokért sziveri Jánosnak az Úi symposion f8szerkesz-
tбј ének személyét politikái felel ősség terheli. 

A KSZ-alapszervezet úgYszintén a Kiadó Tanács 
figyelmébe ajánlja azt a tényt is, hogy a fenti meg-
állapítások és értékelések alapján vizsgálja felül az 
Új symnos on jelenlegi fđszerkeszt đjének szakmai és 
eszmei, illetve politikai rátermettségét a f đszerkesz-
tđi posaI végzésére. 

A Hetilapok KSZ-alapszerveze іe feladatul tűzi 
ki és munkaprogramjába iktatja a hetilapok; de kü-
lönđsen az Új symposion további eszmei-politikai 
elemzését. Gyakrabban t űzi naptrendre a folyóirat bí-
ráló felmérését. 



A VAJDASÁG I 
ÍRÓEGYESÜLET 
ELNÖKSÉGÉNEK 

Tisztelt Elnökség! 
Örvendetes lépésnek tartom, hogy - még ha ötéves ké-

séssel is —, de napirendre t űztétek az Uj Symposion folyó-
irat kérdését. Az Új Symposion szerkeszt őségének hatal-
mi eszközökkel történt szétzúzása (1983. május 9-én) 
ugyanis mind okait, mind pedig következményeit tekintve 
sokkal több a jugoszláviai magyar irodalom és kultúra bel- 
ügyénél. Nem egyszeri kultúrpolitikai affér, hanem egye- 
nes következménye annak a bürokratikus mandarinpoliti-
kának, amely áthatotta a közélet minden területét, beleért-
ve a hatalmat gyakorlók számára sokszor hivatkozási ala-
pul szolgáló és felel őtlenül oly sokat dicsért nemzetiségi 
politikát is. Egyfel ő l fölerősödött a magyar szellemi élet 
gettósítása (mind a magyarországi, mind a jugoszláviai 
kulturális térséggel „gyanús" volt kommunikálni; mond-
vacsinált affférokkal szárnyát szegték a Vajdasági Magyar 
Nyelvművelő  Egyes(letnek, költők magyar nyelven publi-
kálva általában sokkal gyorsabban ütköztek áthághatatlan 
falakba, mint más nyelveken publikáló hazai társaik, egyik 
nevetségesn szomorú példája ennek az, hogy az Új Sym-
posion pl. külső , politikai nyomásra cenzúrázni volt kényte-
len Eörsi István nevezetes Lukács György-interjúját, szinte 
ugyanakkor, amikor annak teljes szövegét hozta a Matica 
Srpska folyóirata; s a példákat vég nélkül sorolhatnám). 
Másfelő l növekedett a magyarság asszimilációja (szomorú 
tény, hogy a soknemzetiség ű  Vajdaságban tudományos 
intézeteink érdemben alig foglalkoznak az együttélés tár-
sadalmi és szociálpszichológiai aspektusaival), az 1975. 
évi iskolareform következtében katasztrofális helyzetbe 
került a nemzetiségi (magyar, szlovák, román és ruszin) 
középiskolai oktatási rendszer, ugyanakkor az általános 
iskolások körében is romlottak az arányok (1987-ben a 

16 vajdasági ruszinok 60, a románok 37, a szlovákok 24 és a 
magyarok 21 százaléka nem az anyanyelvén tanult). 
Mindennek fényében, különösen ha figyelembe vesszük 
az egész országban tapasztalható megromlott légkört, a 
különféle euforikus nacionalista törekvéseket és kitörése 
kit, kész csodának kell tartanunk, hogy a jugoszláviai ma-
gyarság megő rizte emberi és nemzeti méltóságát, s nem 
alakult ki körében semmiféle szervezett nacionalizmus. Ne 
legyünk azonban túlságosan der ű látóak, ha a felvázolt 
problémákat továbbra is megoldatlanul hagyjuk, illetve ha 
a bürokratikus politikai voluntarizmus korábbi módszereit 
alkalmazzuk. Nyílt, bátor, elfogulatlan és tisztességes esz-
mecserére van szükség ezekben a kérdésekben. Azt hi-
szem, velem együtt igazat adtok Ady Endrének, aki szerint 
nem jövetlen az a nemzet, amely internacionalista luxuso-
kat enged meg magának. Ezekre a kölcsönös „internacio-
nalista luxusokra" lenne most szükség valamennyiünk 
számára, talán jobban, mint bármikor. 

Éppen ezért azt javaslom, hogy az Új Symposion ügyét 
a fenti kontextus figyelembevételével vizsgáljátok meg. Az 
Új Symposion 1983-ban eltávolított nemzedéke, melynek 
tagja voltam én is, éppen a szellemi és politikai gettóba 
szorítottság ellen emelte fel hangját a jugoszláv, a magyar 
és az európai intellektuális progresszió legjobb hagyomá-
nyait követve, s ebben a küzdelemben maradt alul, rész-
ben mert erőtlen volt, részben mert a felparcellázott ju-
goszláv kulturális színtéren lényegében magára maradt. 
Azonban úgy vélem, ezúttal nem csupán az acél, hogy az 
elnökség kései igazságot szolgáltasson egy szétvert nem-
zedéknek, hanem hogy a demokratikus dialógus eszközei-
vel oda hasson, hogy azok a körülmények és azok az erő -
viszonyok, amelyek a jugoszláviai magyar kultúra gettóso-
dósának és elszigetelésének irányába hatottak, miel őbb 
megszűnjenek. 

Emellett javaslom, hogy az elnökség legközelebbi ülését 
kizárólag a Vajdaság SZAT-ban él ő  nemzetiségek (ma-
gyarok, ruszinok, románok, szlovákok, romák) oktatási 
gondjai megvitatásának szentelje. 

Temerin, 1988. október 27. 	
Tisztelettel: 

Csorba Béla s. k. 

AZ ÚJ SYM POS I ON , 	- 	, 
FOLYOIRAT KIADÓ TANACSA 
MUNKACSOPORTJÁNAK 
JELENTÉSE 

Az Új Symposion folyóirat Kiadó Tanácsa 1988. novem-
beri  4-бn megtartott ülésén munkacsoportot alakított Krti-
nić  Zoran, Margusics Károly, Matkovi ć  Slavko, Szombathy 
Bálint, Torok Csaba és Zombori Imre összetételében. 

A munkacsoportra azt a feladatot bízták, hogy tekintse 
át az Új Symposion szerkeszt ősége 1983. évi leváltásának 
körülményeit. 

Miután áttekintette és megtárgyalta a Vajdasági Író-
egyesület átiratát és az átirathoz csatolt leveleket, a Kiadói 
Tanácshoz intézett kérdéseket a munkacsoport az alábbi 
csoportokba rendszerezte: 

A hivatalos m űvelődéspolitikai és a társadalmi kör-
nyezet hatása, amelyben az Új Symposion esete lejátszó-
dott. 

Az Új Symposion folyóirat szerkesztőségének leváltá-
sa. 

A leváltott szerkeszt őség tagjainak erkölcsi, politikai 
és egzisztenciális lejáratása. 

A bojkott mint az Új Symposion folyóirat szerkeszt ő -
sége leváltásának következménye. 

Az ifjúsági folyóiratok helyzetének javítása. 
AD 1. 
Ha válaszolni akarunk az els ő  kérdésre, nem kerülhetjük 

meg a hivatalos m űvelődéspolitikai letéteményesei, azaz a 
szubjektív erők, elsősorban a Kommunista Szövetség m ű -
ködésének az elemzését. Emlékeztetünk arra, hogy 1983. 
II.  7-én, a Szerb KSZ KB hetedik ülésén A tájékoztatási te-
vékenység időszerű  eszmei-politikai kérdései гб l tárgyal-
tak, 1983. II. 28-án JKSZ KB ötödik ülésének témája A Ju-
goszláv Kommunista Szövetség id őszerű  eszmei-politikai 
problémái és feladatai voltak, míg a JKSZ KB hatodik ülé-
sét 1983. március 14-én A nyilvános tájékoztatás id őszerű  
kérdéseinek és a Kommunista Szövetség feladatainak 
szentelték. 

Mindhárom ülés dokumentumai egyértelm űen a követ-
kezőket tartalmazzák: 

egyes nyilvános hírközlő  szervekben azonban a 
konzervatív, sőt az ellenséges álláspontok és ideológiák 
erős áttörése következik be. A nacionalizmus, a polgári li-
beralizmus és a dogmatizmus álláspontjáról aszóban for-
gó közlönyökben egyének és csoportok nyíltan és burkol-
tan támadnak forradalmi vívmányainkra és társadalmunk 
értékeire, kétségbe vonva annak szocialista és demokrati-
kus jellegét és céljait, és így kételyt hintve el a szocialista 
önigazgatású fejl ődés további távlatai iránt" (A JKSZ hato-
dik ülése). 

Érthetб , hogy itthoni ellenségeink nem lépnek fel 
nyíltan valódi politikai céljaikkal, mert azzal teljesen lehe-
tetlenné válnának szándékaikban. Tevékenységük arra 
irányul, hotJy aláássák és megtörjék a KSZ befolyását, ki-
szorítsák a vezető  eszmei-politikai erőt pozíciójából, ser-
kentsék a destruktív bírálatot és vitát, visszavonást és né-
zeteltéréseket váltsanak ki és szítsanak, demoralizálják a 
dolgozó embereket és polgárokat, aláássák a kommunis-
ták iránti bizalmukat és társadalmunk további sikeres fejl ő -
désébe, hazánk erejébe, szilárdságába, függetlenségébe 
vetett hitüket" (A JKSZ KB ötödik ülése). 

„A polgári liberalizmus betörése szellemi, kulturális 
és politikai hétköznapjainkba abban az egyszer ű  tényben 
tükröződik, hogy nagyszámú kommunista közömbös kö-
rülményeink bírálatával szemben" (Az SZKSZ KB hetedik 
ülése). 

Innen az eszmei harc kiélezése és a nyilvános hír-
közlő  szervek szocialista szellemben való m űködése 16-
nyeges feltételei újbóli elismertetése iránti szükséglet a 
sajtó és általában a nyilvánosan kimondott szó szerepe 
polgári-liberális értelmezésének felszámolása végett" (Az 
SZKSZ hetedik ülése). 

A JKSZ KB hangsúlyozza a Kommunista Szövet-
ségnek azt a kötelezettségét, hogy az akciók kezdemé-
nyezője és hordozója legyen, különösen a DNSZSZ-ben, 



a nyilvános tájékoztatásban a munkásosztály, a dolgozó 
emberek és polgárok teljes befolyásának érvényesülésére 
szolgáló tér bővítése szempontjából." (A JKSZ KB hatodik 
ülése). 

Az eszmei-politikai tevékenységet, a határozatok sze-
rint, demokratikus formában folyó közvita útján kellett le-
bonyolítani a kommunistáknak a Szocialista Szövetségben 
történő  feladatvállalásával, az alapítók tevékenyebb sze-
repével, a lapok és folyóiratok káder-, anyagi és egyéb 
problémáinak megoldásában, a kiadói tanácsok felel ős-
ségteljesebb munkájával, az egyuttm űködés fejlesztésé-
vel a jugoszláv térségben, a giccs, a ponyva és.a hamis ér-
tékek elleni harccal, valamint a nacionalizmussal, az anti-
kommunizmussal és a szellemi terrorral való megalkuvás 
nélküli leszámolással. 

A dokumentumok egyidej ű leg figyelmeztetnek is: 
bizonyára lesznek kísérletek arra, hogy a szóban 

forgó akciót is kihasználják a sajtó elleni dogmatikus ala-
pokról indított támadásokra. Nem szabad szem el ő l té-
vesztenünk, hogy a sajtó elleni lármával a veszélyeztetett 
bürokratikus és csoporttulajdonosi érdekeket kívánják vé-
delmezni a társadalmi élet különféle területein." 

Az ifjúsági közlönyök és alapítóik között gyakran 
megszakad az elengedhetetlen kapcsolat. Gyakori a kö-
zömbösség az egyetemi SZISZ és KSZ felel ős testületei-
ben mindaz iránt, ami a közlönyökben történik. A rendsze-
res és tervszer ű  munkát utólagos bírálattal és destruktív 
magatartással helyettesítik, ami némely szemmel látható 
melléfogás visszahatásaként jelentkezik" (A JKSZ KB he-
tedik ülése). 

Vajon a bürokrácia ügyes man5verezéséről van-e itt 
szó, amelynek állásait a válság alaposan megingatta, 
ezért egyértelm űen ellenséges tevékenység (pl, a kosovói 
ellenforradalom, a Tito elvtárs történelmi szerepe és tekin-
télye elleni támadások, az emigráns; ideológia er ősödő  te-
vékenysége) ürügyén kihasználja az alkalmat, hogy de-
mokratikus lepel alatt elvágja a nyilvános és felel ősségtel-
jes társadalmi párbeszéd útját? Vagy talán indokolt és he-
lyes stratégiáról, amely nem állt ellen a bürokratikus és 
dogmatikus manipulációknak? Úgy véljük, hogy ezekre a 
kérdésekre elsősorban magának a Kommunista Szövet-
ségnek kell válaszolnia. 

Mi arra kívánunk rámutatni, hogy a lefolytatott akció 
eredményeit azok a társadalmi körülmények feltételezték, 
amelyek közepette cselekedni kellett, ezek pedig a poli-
centrikus etatizmus és a JSZSZK-n belüli konföderalizáló-
dás. 

A szóban forgó viszonyok alapvető  posztulátuma a kö-
vetkező : az egész (Jugoszlávia) részeinek (a köztársasá-
goknak és a tartományoknak) a mechanikai összege. Ez-
zel az egész is akkor er ősebb és szilárdabb, ha alkotóré-
szei erősebbek és szilárdabbak. Így az egész iránti ra-
gaszkodás is csupán azzal bizonyítható, ha bebizonyítjuk 
alkalmasságunkat a saját területünkön való uralkodásra, 
az egyéni álláspont pedig nem lépheti túl a kompromisz-
szum határát , mert ezzel tagadnánk saját igazhit űségün-
ket és hatalmunkat. Így a saját érveinek erejét ő l megfosz-
tott eszmei-ideológiai létének igazol бsát a hatalom eszkö-
zeiben keresi, és dogmává merevül. A másként gondolko-
dás elfogadhatatlanná és ellenségessé válik, a hibák és 
mulasztások szubverzív és ellenséges tevékenységnek 
minősülnek, az eszmei-politikai differenciálódást pedig az 
ellenségkeresés helyettesíti. Elemzés helyett mindent egy 
fiókba gyömöszölnek: a meghatározott vonaltól jobbra 
vagy balra. 

Felelni arra, hogy miért éppen az ifjúsági lapok és folyó-
iratok képezték oly gyakran a céltáblát, még szélesebb kö 
rű  elemzést igényelne, de arra rámutatunk, hogy a szóban 
forgó veszély mindaddig fenn fog állni, amíg az ifjúsági 
szervezet nem lesz önálló szervezet, és nem sz űnnek 
meg a jövendő  politikai adujainak kijátszására és ellen ő r-
zésére szolgáló gyakorlótérnek tekinteni. 

Ennek értelmében az Uj Symposion esete is, amely nem 
egyetlen nyilvánosságunk és m űvelődésünk színpadán, 
egy időnek és a benne létező  erőviszonyoknak a kórtüne-
tét képezi. 

AD 2. 
Az Új Symposion folyóirat esetének kezdeményez ője 

Erdélyi Károly, ebben az id őben az SZKSZ KB tagja volt, 
részben az SZKSZ hetedik ülésén elhangzott felszólalásá- 

val:... „Az Új Symposion ifjúsági folyóirat legutóbbi száma 
arculcsapást jelentett az egész újságíró-szervezetnek az 
új kódex kapcsán. Sajátos alagsori logikájával azt próbálja 
bebizonyítani, hogy a „pennabajnokok" — ebben a felfo-
gásban így hívják a „rezsim újságíróit" — a korábbi kódex 
szövegébő l egyes kifejezések törlésével, állításuk szerint, 
elállnak a munkásosztály vezető  szerepének és vala-
mennyi dolgozó ember az iránti jogainak az érvényesíté-
séért vívott igazi harctól, hogy döntsenek a munka- és 
életkörülményeikrő l. Mintegy tíz évvel ezel őtt, a liberaliz-
mus idején ugyanez a lap szintén jól ismert ultrabalos és 
anarcho-liberalista álláspontról harsányan szidta a „Ta-
njug-huszárokat ", ami a „rezsim -újságíróknak " a szóban 
forgó körökben akkoriban meghonosodott elnevezése és 
fogalma volt." 

Az új és a régi összetétel ű  Kiadói Tanács együttes ülé-
sén (a tanácsülést 1983 . II. 9-én tartották meg) a munkáról 
szóló jelentés megtárgyalásának keretében vitát nyitottak 
az erotikus szám közzétételér ő l, Radics Viktória Színház a 
színházban c. bírálatáról és Tolnai Ottó Orpheusz új lantja 
c. költeményének megjelentetésérő l. 

Minthogy az eltérő  vélemények miatt az álláspontokat 
nem hangolták össze, úgy határoztak, hogy a Kiadói Ta-
nács és a szerkesztőség egészítse ki jelentéseit világos és 
konkrét értékelésekkel. A következő  gyű lésre 1983. II. 21-
én került sor, amikor is a munkáról szóló kiegészített jelen-
tést elfogadták, amelybő l az alábbi részleteket emeljük ki: 

. „Mindkét tanács tagjai úgy döntöttek, hogy nem érte-
nek egyet a Színház a színházban szövegének szenvedé-
lyes és privatizált tónusával, sem pedig annak kétértelm ű  
üzenetével. Döntésük szerint az Orpheusz új lantja c. vers 
közzététele úgyszintén a szerkeszt őség hibája volt annak 
ellenére is, hogy a költemény kifejezett esztétikai értékkel 
bír. A szóban forgó hibát a szerkeszt őség politikai érzéket-
lenségének minősítették." 

„A Kiadói Tanács felelős azért, amiért nem járult hoz-
zá a szerkesztési politika társadalmasításához." A szer-
kesztési politika teljes koncepcióját a Kiadói Tanács részé-
rő l nem vonták kétségbe. 

A FORUM LKNYMSZ Hetilapok KSZ-alapszervezete 
1983. március 10-¢n és 17-én megtartott összejövetelein 
az Új Symposion folyóirat esetét is megtárgyalta, és elfo-
gadta az Értékelések, megállapítások és határozatok cím ű  
anyagot, amelybő l az alábbiakat emeljük ki: 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

— az Új Symposion önb űvkörbe zárkózott; 
— Tolnai Ottó versének, Radics Viktória glosszájának, 

Csorba Béla Pennabajnokok, elő re! c. glosszájának, Bora 
Krivokapić  Krležával készített interjújának, a Nikola Mi-
loševi ćnak feltett kérdéseknek, Gojko Nikoli ć  cikkének és 
Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról c. versének a 
megjelentetése a szerkesztőség politikai éretlenségére és 
érzéketlenségére mutat, 

— a szerkesztési politikában nincs jelen a JKSZ szelle-
me, hanem az ellenzék, az anarcholiberalista és újbalos 
eszmék felhangja, 

— a helyzetért a Kiadói Tanács, a KSZ-alapszervezet, 
valamint az alapító — a VSZISZ TV is felelős, 

— a fő- és felelős szerkesztő  felelősségét nem csökkenti 
az a tény, hogy rendezetlen helyzetet és a folyóirat tisztá-
zatlan jogi helyzetét örökölte. 

ÉS HATÁROZATOK 

— társadalmasítani kell a Kiadói Tanács munkáját, 
— meg kell határozni annak a módját, hogy a Kiadói Ta-

nácsba delegált küldöttek hogyan képviseljék bázisuk ál-
láspontját, 

— Sziveri Jánost eszmei-politikai felelősség terheli, 
— meg kell indítani az Új Symposion folyóirat f ő- és fele-

lős szerkesztője tisztségének betöltésére való szakmai és 
eszmei-politikai alkalmasságának felülvizsgálását; 

— folytatni kell az Új Symposion folyóirat bíráló elemzé-
sét a KSZ-alapszervezetek keretében. 

A Hetilapok KSZ-alapszervezetének keretében folyó vi-
tára vonatkozó hivatalos dokumentációból a munkacso-
port a következ őket használta fel: az elemzést — a KSZ-
alapszervezet összejövetelének bevezeti ismertetőjét, 
valamint a közzétett Értékeléseket, megállapításokat és 
határozatokat. 
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A munkacsoport nem nyerhetett betekintést a KSZ-
alapszervezet összejövetelén lefolyt vitába, minthogy sem 
a Hetilapok KSZ-alapszervezeténél, sem pedig az Ováros 
VKSZ KB-nak irattárában a jegyz бkönyvekre nem bukkant 
rá. 

A munkacsoport egyben megjegyzi, hogy 1983. március 
13-án, azaz a Hetilapok KSZ-alapszervezetének két ülése 
között Erdélyi Károly a Magyar Szóban megjelent Életünk 
hajnalán c. cikkében többek között az Ui Symposion folyó-
irat szerkesztőségét is megtámadta. Aszóban forgó szö-
vegben azt állítja, hogy a Golubnjačák, a Kések, az Or-
pheus új lantja a nacionalisták, az újbalosok érveivé vál-
nak annak bizonyításában, hogy az ifjúság mind kevésbé 
„terhelt" forradalmunkkal és annak eszméivel. 

A munkacsoport véleménye szerint Erdélyi Károly a Ma-
gyar Szó szerkesztőségében f& és felelés szerkesztő -
ként, valamint a SZKSZ KB tagjaként tekintélyét felhasz-
nálva, írásával befolyásolta a Hetilapok KSZ-alapszerve-
zetében folyó vita végső  kimenetelét. 

A VSZISZ TV működési formája, a VSZISZ TV tájékoz-
tatásügyi bizottsága 1983. április 12-én megtartott harma-
dik ülésén megtárgyalta Az ifjúsági sajtó 1982. évi helyze-
tének és m űködésébek elemzése c. anyagot. Aszóban 
forgó anyag párhuzamosan közli az Ui Symposion folyóirat 
Kiadói Tanácsának a jelentését és a Hetilapok KSZ-alap-
szervezetének határozatait. A bizottság egyetlen konkrét 
határozatot sem hozott, amely közvetlenül az Ui Sympo-
sion folyóiratra vonatkozna. 

Hogy. bizottság ülésén folyt-e vita a folyóirat esetérő l, 
azt a munkacsoport nem tudta megállapítani, mert az ülés 
jegyzőkönyvi kivonata csupán a felszólalók nevét és a bi-
zottság határozatait tüntette fel. 

A VSZISZ TV-nek Elnöksége 1983. április 28-i XII. ülé-
sén megtárgyalta és elfogadta Az ifjúsági sajtó 1982. évi 
helyzetének és m űködésének elemzése c. anyagot. 

Az Elnökség úgy döntött, hogy az Ui Symposion folyói-
ratnál előállt helyzetet külön kérdésként kell megvitatni, és 
külön napirendi pontként kell megtárgyalni az Elnökség 
soron következő  ülésén. Úgy határoztak, hogy az Elnök-
ségnek ez az ülése zárt jelleg ű  legyen. Megjegyezzük, 
hogy a XIII. zárt ülésrő l a VSZISZ TV irattárában nincs 
meg a jegyzőkönyv, csak a határozatok. 

A fentiek alapján a munkacsoportnak az a véleménye, 
hogy kifejezett ellentmondás van a min ősítés súlyossága 
és az előadott indokok között, azaz a munkacsoport úgy 
véli, hogy nem eszmei-politikai és munkajelleg ű  differen-
ciálódásról, hanem hatalmi pozícióból vezetett politikai 
kampányról van szó. 

A Hetilapok KSZ-alapszervezete nem vette figyelembe 
kellő  mértékben sem a Kiadói Tanás értékelését, sem pe-
dig a KSZ-alapszervezet ülésén elhangzott bevezet ő  be-
számolót, amely egyes mulasztásokat és hibákat emelt ki, 
de nem vonta kétségbe a lapkoncepciót. Az akciót annak 
az állásfoglalásnak a megkerülésével vezették, amely 
szerint az ifjúsági lapok esetében a hibák a Kiadói Tanács 
az alapítóval történ ő  együttm űködés demokratikus befo-
lyásának a kibővítése által küszöbölhet ők ki. Az előállt 
helyzet iránti saját felel бsséget általánosították. A JKSZ 
KB határozatai közül egyet nem vettek figyelembe, amely 
szerint a közvetlen akció abban az esetben elengedhetet-
len, ha csoporttulajdonosi magatartás jelentkezik, ha a ny-
ilvános hírközlő  eszközt a testvériség-egység aláásására, 
nacionalizmus és nemzeti türelmetlenség szítására, az in-
teg- 
ritás és függetlenség veszélyeztetésére vagy a forradalom 
vívmányai elleni támadásra használják fel. Ilyesmiért a 
szerkesztőséget sem a Kiadói Tanács, sem a VSZISZ TV 
Tájékoztatásügyi Bizottsága részér ő l nem érte vád, és 
ilyen értékelés a Hetilapok KSZ-alapszervezetének beve-
zető  beszámolójában sem található. 

A VSZISZ TV elnöksége szükségtelenül szorgalmazta a 
zárt ülést. A határozatokba még súlyosabb min ősítések 
kerültek a KSZ-alapszervezetek értékeléséhez képest, 
amelyeket azonban nyilvánosan nem indokoltak meg. Az 
Elnökségnek az az álláspontja, amely szerint a szerkesz-
tőségekben mindazok folytathatják a munkát, akik készek 
az együttm űködésre, ellentmondásban áll a szerkesztő -
ség munkájáról részükrő l kimondott elmarasztaló értéke-
léssel és azon határozattal, miszerint a szerkeszt őség a 
jelenlegi összetételben nem hajthatja végre programbeli 
és társadalmi feladatait. 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a munkacsoport a 
VSZISZ Tartományi Választmányának ülésén készült jegy-
zбkönyv alapján megállapította, hogy a VSZISZ TV Elnök-
sége nem tűzte napirendre a szerkesztőségeknek a 
VSZISZ TV-hez beterjesztett fellebbezését. 

Az Új Symposion folyóiratról folyó vitának a légkörére 
jellemző  „a közvéleménynek a vitába történ ő  bevonása" 
is.  A tömegtájékoztatási eszközökben megjelent kommen-
tárok (mint pl. Bálint Sándor, Dudás Károly, Bognár Antal 
szövegei) újabb mulasztásokat sorakoztattak fel a szer-
kesztőség munkájában —érvek és elemzés nélkül. A „b ű -
nösséget" abból az „el őzetesen megállapított ténybő l" 
vezették le, hogy az eszmei-politikailag felelőtlen szer-
kesztőség köreibő l ered. Ezek után a további eljárásban a 
szerkesztőség munkájával foglalkozó hivatalos szervek 
éppen ezeket az „érveket" vették figyelembe. A szerkesz-
tőség részérő l a dolgok megvilágítására tett kísérletet vé-
delmező  álláspontként magyarázták és egy érvvel többnek 
tekintették magának a szerkeszt őségnek az eszmei-politi-
kai felelőssége mellett. A kommentárok írására a megren-
delést a szövegek szerz ő i Erdély Károlytól kapták, aki en-
nek során nyomást és fenyegetést is alkalmazott az 
együttműködés kikényszerítésére. Az újságírók feladata 
az volt, hogy az előre meghatározott forgatókönyvet szö-
vegbe öntsék (4. sz. melléklet). 

A munkacsoport értékelése szerint 1983 folyamán a vita 
az Ui Symposionról a folyóirat szerkeszt őségi tagjai ellen 
folytatott elvtelen politikai kampánn уá duzzadt. A munka-
csoport ezért azt indítványozza az Ui Symposion folyóirat 
Kiadói tanácsának, hogy az alapítónál — a VSZISZ TV-nél 
és a Hetilapok KSZ-alapszervezeténél — indítsa meg az Ui 
Symposion folyóirat esetének felülvizsgálatát. 

Ami az egyéni felelésséget illeti, a munkacsoport a kö-
vetkezőket állapította meg: 

Major Nándor a kérdéses időben egyetlen olyan 
szervnek sem volt tagja, amely határozatot hozott és köz-
vetlenülértékelést adott az Új Symposion szerkeszt őségé-
nek a munkájáról (Kiadói Tanács, Hetilapok KSZ-alap-
szervezete, VSZISZ TV Elnöksége). Major Nándor formá-
lisan nem volt jelen az Ui Symposion folyóiratról folyó vi-
tában. 

Erdélyi Károly a kérdéses időben egyetlen szervnek 
sem volt tagja, amely határozatot hozott és közvetlen érté-
kelést adott az Ui Symposion szerkesztőségének a mun-
kájáról. 

Erdélyi Károly a SZKSZ KB tagjaként részben az 
SZKSZ KB hetedik ülésén elhangzott felszólalásával kez-
deményezte a folyóirattal kapcsolatos vitát. Jelen volt a 
Hetilapok KSZ-alapszervezetének ülésein. Egész tevé-
kenységével és helyzetével nyomást gyakorolt és I бnye-
ges hatással volt a folyóirattal kapcsolatos vitára. 

Fehér Kálmán a kérdéses időben egyetlen szervnek 
sem volt tagja, amely határozatot hozott és közvetlen érté-
kelést adott az Ui Symposion szerkeszt őségének munká-
járól. A Forum LKNYMSZ igazgatójaként jelen volt a Ki-
adói Tanács ülésén, és ott azt az álláspontot képviselte, 
hogy a szerkesztőség munkájában mutatkozó mulasztá-
sok nem csupán esztétikai, hanem els ősorban politikai ter-
mészetűek. Fehér Kálmán jelen volt a Hetilapok KSZ-
alapszervezet ülésein. 

Purger Tibor a kérdéses id őben egyetlen szervnek 
sem volt tagja, amely határozatokat hozott és közvetlen 
értékelést adott az Ui Symposion szerkesztőségének a 
munkájáról. A VSZISZ TV Tájékoztató Bizottságának el-
nökeként jelen volt a Kiadói Tanács 1983. II. 9-i ülésén és 
ekkor azt javasolta a Kiadói Tanácsnak, hogy konkretizál-
ják a feladatokat a Kiadói Tanács következ ő  ülésének elő -
készítésére. Purger Tibor elnökölt a VSZISZ TV Tájékoz-
tatásügyi Bizottságának ülésén, amely egyetlen határoza-
tával sem közvetlenül, sem közvetve nem sugalmazta a 
szerkesztőség leváltását. Purger Tibor jelen volt a VSZISZ 
TV Elnökségének XIII. ülésén. 

A munkacsoport megjegyzi, hogy minden egyes ülésen, 
amelyen a szerkesztőség munkájáról és felelösségé гб l 
tárgyaltak, Sziveri János is részt vett az Ui Symposion fo-
lyóirat fő- és felelős szerkesztőjének minőségében. 

A munkacsoport véleménye szerint az egyének szere-
pére és felelősségére, valamint a VSZISZ TV Elnökségé-
nek és a KSZ-alapszervezet Titkárságának szerepére és 
felelősségére vonatkozó végső  értékelést az Új Sympo-
sion folyóirat esetének a VSZISZ TV-n és a Hetilapok 



véleményre és értékelésre, noha szakmai és képzettségi 
felkészültségét nem vonja kétségbe (9. és 10. sz. mel-
léklet). 

A Magyar Szó Tmasz munkástanácsa 1983. június 
14-én határozatot hoz arról, hogy Mák Ferencet nem ne-
vezik ki újságírói státusba , munkaviszonya pedig megsz ű -
nik. Aszóban forgó határozatot a munkástanács 1983. jú-
nius 30-i ülésén megerősítette. 

A Magyar Szó Tmasz munkástanácsa 1983. Viii. 31-i 
ülésén részben helyt ad Mák Ferenc fellebbezésének. 
Mák Ferenc azt az ellenvetést tette, hogy a vizsgabizott-
ság lényegében nem adott konkrét értékelést arról, hogy 
letette -e ő  a gyakornoki vizsgát vagy sem. A munkásta-
nács aszóban forgó ellenvetés elfogadásával egyidej ű leg 
meghatalmazta a vizsgabizottságot , hogy az értékelést 
egyértelműen fogalmazza meg. 

A vizsgabizottság 1983. IX. 2-án ismét összeült, és 
határozatát azzal az értékeléssel egészítette ki, hogy Mák 
Ferenc nem tette le a gyakornoki vizsgát. Az utólagos érté-
kelést az el őzetes határozatban kézírással jegyezték be 
hitelesítés nélkül. 

A Magyar Szó Tmasz munkástanácsa 1983. IX. 2-án 
megerősíti a munkástanács el бzб  ülésén meghozott hatá-
rozat hatályos voltát. 

1983 . október 10-én kiadják a végzést Mák Ferenc 
munkaviszonyának 1983. IX . 2-i hatállyal való megsz űné-
sérő l. 

A Társult Munka Újvidéki Alapbírósága 1984. II. 24-
én a vonatkozó per alapján ( indítványozó : Mák Ferenc) az-
zal a megindoklással hatálytalanítja a Magyar Szó Tmasz 
munkástanácsának határozatát , hogy a vizsgabizottság 
elsődleges döntése Mák Ferenc szakmai és képzettségi 
felkészültsége volt, a szerkeszt őség elmarasztaló értéke-
lése pedig legfeljebb a szerkesztőségen belüli munkaköri 
beosztás megállapítása alkalmával vehető  tekintetbe. 

A Magyar Szó Tmasz azzal az indokkal fellebbezett 
a Társult Munka Újvidéki Bíróságához , mint másodfokú 
szervhez , hogy a Társult Munka Ujvidéki Alapbírósága 
nem vette figyelembe a vizsgabizott šág 1983 . IX. 2-i hatá-
rozatát , amely kifejezetten azt állítja , hogy Mák Ferenc 
nem tette le a gyakornoki vizsgát. A Magyar Szó Tmasz 
véleménye egyúttal az volt , hogy a munkával kapcsolatos 
elmarasztaló véleményt és értékelést a munkaviszony lé-
tesítésekor figyelembe kell venni, mert ellenkező  eljárás 
esetén megbomlanának a káderpolitika érvényesítésér ő l 
szóló társadalmi megállapodásban lefektetett káderpoliti-
ka alapjai. 

A Vajdaság Társultmunka -ügyi Bíróságának 1984. 
IX. 6-án kelt határozatával azzal az indoklással másította 
meg a Társult Munka Újvidéki Alapbíróságának határoza-
tát, hogy Mák Ferenc a vizsgabizottság 1983. IX . 2-i hatá-
rozata alapján a gyakornoki vizsgát nem tette le, így a Ma-
gyar Szó Tmasz munkástanácsának 1983. szeptember 2-i 
határozatait joger ősnek kell tekinteni. 

A bíróság megerősítette azt, hogy a munkaviszony 
megszűnésérő l szóló határozat összhangban áll a társult 
munkáról szóló törvénnyel és a munkaviszonyról szóló 
szabályzattal. 

A bíróság megállapította , hogy gyakornoki vizsga le nem 
tétele esetén a gyakornoki id őt nem automatikusan hosz-
szabbítják meg 6 hónappal , hanem csak a munkaviszony-
ügyi bizottság indítványára , ami a jelen esetben nem állt 
fenn. 

A munkacsoport véleménye szerhit ismert bürokrata 
ügyeskedésrő l van itt szó . Ennek alapelve az, hogy min-
den határozat mögött „széleskörű  demokratikus vita" áll, 
a határozatokat pedig „ legális úton " hozták meg. Ezért 
nem is furcsa , hogy ezt a játékot nei пΡ ritkán nehéz, ső t 
gyakran lehetetlen formális-jogi szenpontból leleplezni. 
Lényegében az önigazgatási forma mögött gyakran er-
kölcsileg elfogadhatatlan nyomás rejt őzik ( 11. sz. mel-
léklet). 

A munkacsoport ki óhajtja emelni a2 :t, hogy az Új Sym-
posion, amelynek megjelenése 1984-ben folytatódott, 
egyetlen szöveggel sem vett részt a leváltott szerkeszt ő -
ség tagjainak erkölcsi vagy politikai lejáratásában . Rá sze-
retnénk mutatni a szerkeszt őségnek arra a gesztusára is, 
hogy az első  számokban az Új Symposion korábbi kiadá- 

KSZ-alapszervezetén belül történ ő  felülvizsgálat kereté-
ben kell megtenni. 

AD 3. 
Miután a Képes Ifjúság Tmasz kib ővített dolgozói gyű lé-

se 1983 . májusi 6-án megtartott ülésén támogatta és elfo-
gadta a VSZISZ TV Elnökségének határozatait , a határo-
zatok alapján eljárás indult az Új Symposion folyóiratnál 
foglalkoztatott szerkeszt őségi tagok további alkalmazásá-
val kapcsolatban. 

A Képes Ifjúság Tmasz kib ővített dolgozói gy ű lésének 
határozatai Maurits Ferenc és Habram Mária esetében 
megvalósultak. Balázs Attila részére nem találtak lehet ő -
séget a Forumnál történ ő  alkalmazásra , s minthogy az Új 
Symposionnál meghatározott id ő re vették fel, a VSZISZ 
TV Elnöksége határozatának elfogadása után munkavi-
szonya megsz űnt. 

Sziveri János esetében a munkacsoport a következ őket 
állapította meg: 

Sziveri Jánost a Magyar Szó Tmasz munkástanácsá-
nak a határozatával 1979. VIII. 16 -án a Bánáti Híradónál 
pancsovai tudósítóként alkalmazták. 

Sziveri János 1980. II. 22-én kérelmezte a gyakornoki 
idő  6 hónappal történő  meghosszabbítását, de nem hagy-
ták jóvá. 

Sziveri János 1980. III. 1-jén az Új Symposion folyói-
rat szerkesztőségének fő- és felelős szerkesztője lesz. 

A Képes Ifjúság Tmasz 1983. május 18-án a Magyar 
Szó szerkesztőségéhez fordul azzal, hogy Sziveri Jánost 
vegyék vissza előbbi munkaviszonyába 1983. június 1-jé-
tő l. 

A Magyar Szó Tmasz munkástanácsa 1983. június 
14-én kelt határozatával engedélyezi Sziveri Jánosnak az 
1982. évi elmaradt évi szabadság kihasználását 1983. jú-
nius 1-jétő l június 30-áig , valamint az 1983 . évre az évi 
szabadság kihasználását 1983 . július 1-jétő l július 29-éig, 
azzal, hogy munkaviszonya 1983. július 1-jével kezd ődik 
meg. 

1983. november 5-én Sziveri János benyújtja felmon-
dását a munkástanácsnak a következ ő  indoklással: 

- családi kötelezettségeinek a pancsovai munkaelfog- 19 
laltsággal való összehangolhatatlansága, 

- a gyakornoki státusra való tekintettel a számára meg-
határozott személyi jövedelemmel való elégedetlensége, 
amellyel nem képes a létfenntartási költségeket fedezni, 

- alkotói munkájának megakadályozása „egyes szemé-
lyek" részérő l, akik lehetetlenné tették, hogy 4 havi fizetés 
nélküli szabadságot kapjon. 

A Magyar Szó Tmasz munkástanácsa 1983. novem-
ber 11-én határozatot hozott a Sziveri Jánossal fennálló 
munkaviszony megegyezéses felbontásáról. 

A Hetilapok KSZ-alapszervezete 1983 . május 19-én 
megtartott ülésén Sziveri János ellen „a KSZ -böl való ki-
zárás előtti figyelmeztetést " javasolt. 

Az Új Symposion folyóínat esete az akkor a Magyar Szó 
napilap szerkeszt őségében foglalkoztatott Mák Ferenc 
sorsán is tükröz ődött. Ennek kérdésében a munka-
csoport az alábbiakat állapította meg: 

Mák Ferenc a Magyar Szó Tmasz -nál 1982 . április 
13-án lépett munkaviszonyba gyakornokként , meghatáro-
zott idő re , a szerkesztőség m űvelődési rovatánál nyert al-
kalmazást. 

1983. április 11 -én a Magyar Szó Laptanácsa felve-
tette Mák Ferenc felel ősségének a kérdését , azzal a meg-
indoklással, hogy nem volt hajlandó ellátni munkafelada-
tát, amely az Új Symposion folyóirat tevékenységér ő l szó-
ló elmarasztaló kritika és elítél ő  eszmei -politikai értékelés 
megírásából állt (6. sz. melléklet). 

Mák Ferenc ellen fegyelmi eljárás indult , amely a fe-
gyelmi bizottság 1983. május 5-i ülésével ért véget, amely-
nek alapján a Magyar Szó Tmasz szerkeszt ősége 1983. 
május 10 -én hozott végleges határozatot (7. és 8 . sz. mel-
léklet). 

Mák Ferenc 1983. május 5-én benyújtotta kérelmét a 
gyakornoki vizsga letételére. 

A munkástanács határozatával engedélyezett vizsgát 
a vizsgabizottság előtt 1983 . június 1 -jén és 2-án tette le, a 
vizsgabizottság indítványát pedig 1983. június 6-án hozta 
meg. A vizsgabizottság határozatában nem javasolja Mák 
Ferenc újságíróvá való kinevezését , tekintettel a szerkesz-
tőség részérő l Mák Ferenc munkájára vonatkozó negatív 
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sajt reklámozta, közöttük egyenrangúan azokat a számo-
kat is, amelyekben az ún. problematikus szövegek megje-
lentek. 

AD 4. 
Az Új Symposion folyóirat esete után a formális befeje-

zéssel látszólag pontot tettek. A hivatalos m űvelődéspoliti-
ka és a leváltott szerkeszt őség tagjai között el őállt ösz-
szeütközés továbbra is fennállt, és els ősorban magának a 
folyóiratnak, a szerkesztőségnek és Purger Tibornak mint 
fő- és felelős szerkesztőnek a bojkottálásában jutott kifeje-
zésre. A bojkott a leváltott szerkeszt őségi tagoknak és a 
fiatal írók csoportjának a folyóiratnak szánt és az Új Sym-
posion esetének epilógusával meghatározott koncepcióval 
és mindenekfölött társadalmi szereppel való egyet nem ér-
tését kívánta kifejezni. 

Csorba Béla 1985. március 23-án kelt levele alapján a 
munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a további 
együttm űködés előfeltétele elsősorban a leváltott szer-
kesztőségi tagok rehabilitálása (12. sz. melléklet). 

Az új szerkesztőség a bojkott falának áttörését többek 
között a két szerkesztőség együttes összejövetelére 1986. 
március 22-én kelt hivatalos meghívással is megkísérelte, 
de a leváltott szerkeszt őség tagjai a meghívásnak nem tet-
tek eleget. 

Sajnos, sikertelen maradt az újonnan megalakult szer-
kesztőségnek az a kísérlete is, hogy a bojkottot az annak 
okairól folyó közvita elindításával oldja fel. A munkáról szó-
ló 1985. évi jelentésében a szerkesztőség a Kiadói Ta-
nácstól kért segítséget, hogy netalán a lappangó ellentét 
létezésének valódi helyére, azaz a hivatalos m űvelődés-
politika fórumaiba és szerveibe helyezzék át. Ennek elle-
nére a Kiadói Tanács nem égett egyet azzal, hogy létezik 
bojkott, de ugyanakkor úgy értékelte, hogy a folyóiratból 
hiányzik a szépirodalom, túl sok a fordítás, és ily módon 
implicite tudtul adta, hogy hiányoznak a leváltott szerkesz-
tőség tagjai. A Kiadói Tanács ilyen állásfoglalásának a kö-
vetkezménye az elementárisan politikai természet ű  prob-
lémáknak az esztétika területére történt áthelyezése. 

Az Új Symposion folyóirat esete a jugoszláviai magyar 
irodalom helyzetéhez f űződő  némely egyéb kérdéssel 
együtt sajátságos tabu témává vált, és az egyedi kísérle-
teknek nem sikerült áttörniük a hallgatás bürokratikus falát. 

A Dolgozókban megindult vitát abban a pillanatban, 
amikor a jugoszláviai magyar irodalom helyzetének és 
szerepének, a fiatal írók státusának és az Új Symposion 
esetének nyílt kérdéseit érintette, formálisan félbeszakítot-
ták. Visszhang nélkül maradtak Podolszki József felhívá-
sai (a 7 Napban közzétett cikk), akárcsak Bogdánfi Sán-
dornak az az indítványa is, hogy nyíltan beszéljünuk a kér-
désrő l. 

A bojkott egyik lehetséges okaként tüntették fel azt a 
módot és eljárást, ahogyan Purger Tibort az Új Symposion 
fő- és felelős szerkesztőjévé megválasztották. A munka-
csoport aszóban forgó kérdéssel kapcsolatban az aláb-
biakat állapította meg: 

A VSZISZ TV káderügyi és választási bizottsága 
1983. június 4-én elindította az Uj Symposion f ő- és felelős 
szerkesztője megválasztásának folyamatát. 

A pályázat-hirdetmény szövegét 1983. VI. 23-án tette 
közzé a Dnevnik és a Magyar Szó. 

Purger Tibornak az Új Symposion folyóirat fő- és fele-
lős szerkesztő  helyére tö гtént megválasztása 1983. no-
vember 10-én a dolgozói gy ű lés határozatával lépett élet-
be. 

A határozatról a pályázat részvev ő i a 66/83. sz. 1983. 
XI. 14-én kelt értesítésb ő l szereztek tudomást. 

A határozat ellen Fekete-Vlaovics-Kova čev Elvira 
1983. XII. 2-án fellebbezett. 

A fellebbezést a dolgozói gyű lés 1984. I. 13-án meg-
tárgyalta és elutasította. 

1984. Il. 8-án Fekete-Vlaovics-Kova čev Elvira eljárá-
si pert indított. 

1984. május 5-én a Társult Munka Újvidéki Alapbíró-
sága határozatában azzal a megindoklással hatálytalaní-
totta a dolgozói gy ű lésnek Purger Tibor az Új Symposion 
fő- és felelős szerkesztőjének munkahelyére történt meg-
választásáról szóló 1983. XI. 10-i határozatát, valamint a 
gyű lés 1984. I. 13-án kelt határozatát„ hogy a határozatra 
nem szavazott a gy ű lés elegendő  számú tagja. Szavazat-
ként beszámították a gy ű lés egyik tagja részérő l az össze-
jövetel megkezdése előtt tett szóbeli támogatást, de az  

említett személy a gy ű lésen nem vett részt. 
Az eljárás lefolytatásának teljes ideje alatt Purger Ti-

bor betöltötte az Uj Symposion folyóirat fő- és felelős szer-
kesztőjének a tisztségét. 

A pályázati eljárást nem ismételték meg, tekintettel 
arra, hogy új törvényt hoztak, amely 1984. április 13-án le-
pett hatályba, aminek alapján aszóban forgó területet sza-
bályozó korábbi törvények rendelkezéseinek a hatálya 
megsz űnt. Az új törvény 3. szakasza a f ő- és felelős szer-
kesztőnek az alapító részérő l történt kinevezését és nem 
pályázati eljárást irányoz el ő . Ennek értelmében a VSZISZ 
TV Elnöksége 1984. májuk 29-i ülésén Purger Tibort ne-
vezte ki az Uj Symposion folyóirat fő - és felelős szerkesz-
tőjévé 1984. június 4-ét ő l (13. sz, melléklet). 

Hogy az adott esetben a pályázati eljárást meg kellett 
volna-e ismételni, vagy az új törvény rendelkezései értel-
mében kellett-e jogerősen eljárni, erre a munkacsoport 
nem tud választ adni, mivel az meghaladja szakmai hatás-
körét. 

AD 5. 
Az Új Symposion folyóirat 1983-ban lejátszódott esetét 

áttekintve a munkacsoport a politika és az alkotás viszo-
nyának a kérdésével szembesült. Kísérletet tett arra, hogy 
leleplezze azokat a mesterkedéseket, nyomásokat és elv-
telen társadalmi akciókat, amelyek segítségével a hata-
lom-bürokrácia abban a pillanatban kísérli meg lehetetlen-
né tenni a kulturális alkotást, amikor úgy véli, hogy az kilép 
az esztétikainak és az etikainak a keretéb ő l, vagy éppen-
séggel olyan esetekben, amikor a kultúra magára vállalja a 
társadalmi elkötelezettség feladatát, és a feladatvállalást 
előre az adott magatartási szabályok keretébe szorítja. 

A munkacsoport nem bocsátkozott abba, hogy értékelje 
az Új Symposion folyóirat 1983. évi szerkeszt ősége politi-
kai elkötelezettségének a fokát, mert úgy vélte, hogy ily 
módon megismételné az 5 évvel ezel őtt elkövetett hibát. 
Nevezetesen azt, hogy egy zárt körű , kis embercsoport 
valakinek vagy valaminek a nevében ítélkezzen az alko-
táspolitika vonatkozásairól. 

Ezért a munkacsoport azt indítványozza, hogy a VSZISZ 
Tartományi Választmánya újra tegye közzé és terjessze 
elő  azokat a szövegeket, amelyek miatt az Új Symposion 
szerkesztőségét elítélték (egyébként aszóban forgó szö-
vegeket sohasem tiltották be), hogy az ifjúsági szervezet 
keretén belüli közvita során hozzanak ítéletet az Új Sym-
posion folyóirat 1983. évi szerkesztőségének politikai el-
kötelezettségérő l. 

A munkacsoport a Kiadói Tanácsnak azt javasolja, hogy 
fogadja el a VSZISZ TV Elnökségének az Új Symposion 
folyóirat fő- és felelős szerkesztőjének választása alkal-
mával a káderügyi eljárás demokratizálására vonatkozó 
kezdeményezést. 

A munkacsoport a Kiadói Tanácsnak azt indítványozza, 
hogy a lapalapítóval együttm űködve vesse fel a Kiadói Ta-
nács státusának, szerepének és megalakítási módjának a 
kérdését. 

A folyóirat alapítójával együttm űködésben meg kellene 
vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy milyen módon le-
hetne az ifjúsági lapokat és folyóiratokat bekapcsolni az if-
júsági kutatóközpont munkájába, amelynek megalakításá-
ra a VSZISZ TV keretében már komolyan gondolnak. 

Végezetül a munkacsoport felhívja a figyelmet arra, hogy 
a Kiadói Tanács által 1988. november 14-én kinevezett je-
lenlegi szerkesztőség az 1983. évi esettel kapcsolatban 
nem visel semmiféle erkölcsi, sem pedig politikai felel ős-
séget, és nincs is megterhelve semminem ű  kötelezettség-
gel, időközben pedig kinyilvánította és nyilvánosan elhatá-
rolta magát mindazoktól a módszerekt ő l, amelyekkel az Új 
Symposion 1983. évi szerkeszt őségét leváltották. Ezért az 
a véleményünk, hogy a lap további bojkottálása értelmét 
vesztette, és megakadályozza azt, hogy az Új Symposion 
folyóirat az legyen, ami a valódi szerepe: olyan folyóirat, 
amely felöleli a magyar nyelv ű  alkotótevékenységet az 
esztétikai irányultságtól és a nemzedéki hovatartozástól 
függetlenül. 

Újvidék, 1989. I. 25. 

A munkacsoport nevében: 
Margusics Károly s. k. 
a munkacsoport koordinátora 

Fordította Szloboda János 



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
A VSZISZ TV ELNÖKSÉGÉNEK 
1989.02.23-ÁN MEGTARTOTT 
SORRENDBEN 62. ÜLÉSÉRŐL 
- A FELESLEGES KIHAGYVA 
AD 1. AZ ÚJ SYMP'OSION 
KIADÓTANÁCSA 
JELENTÉSÉNEK MEGVITATASA 

A bevezető  észrevételeket Margusics Károly tette meg. 
A vitában Fenyvesi Ottó, Zombori Imre, Margusics Károly, 
Bosković  Zeljko, Zoran Krtini ć , Purger Tibor, Csorba Béla 
és Tica Nedeljko vettek részt. A vita során az alábbiakat 
állapították meg: 

Az Új Symposion esete példa a politikusoknak a közös-
ségi életbe történ ő  dölyfös és önkényes beavatkozására, 
továbbá a sajtó-, a gondolat- és a sz ~mélyi szabadság egy 
újabb bürokratikus megnyirbálására..Az a gyakorlat, amely-
nek során a m űvelődés bírálatával különféle politikai tiszt-
ségek letéteményesei és nem az arra illetékesek foglal-
koznak, erre az eseményre is rányomta bélyegét. 

Az a mechanizmus, amelynek végs ő  kimenetele elő re 
tudható, a legális szubjektumok pedig csupán a sz űk ösz-
szetétel ű  fórumok vagy néhány személy szándékának pa-
lástolására szolgálnak, az Új Symposion körüli esemé-
nyekben teljes mértékben alkalmazást nyert. 

Az Új Symposion szerkesztőségi ::agjainak teljes erköl-
csi és politikai lejáratására a fels ő  vezetés soraiban ki-
agyalt szándék eszközéül a VSZISZ Tartományi Választ-
mányának akkori Elnöksége szolgált. 

A szóba forgó szerv 1983. május 9-ei határozatai által, 
amelyek nem tényeken, hanem az el őre megállapított 
„igazságon" alapultak, a hosszú bürokratikus lánc егббt-
viteli láncszemévé vált. Ezenfelül ezeket a határozatokat 
nem demokratikus módon, olyan i]lésen hozták meg, 
amelyrő l a nyilvánosságot is, és az azokat is kizárták, akik-
rő l a vita folyt. 

Tény az, hogy az akkori politikai élet és játékszabályok 
csak a nem kutató szellem ű , de alázatos, nem kezdemé-
nyező , de engedelmes egyéneket mi ~ ltányolták, és egye-
dül csak a követő i viszony biztosított a szolgálatban és a 
karrier terén el őrehaladást. 

Mindez azonban nem csökkentheti a VSZISZ TV Elnök-
ségének a felel ősségét, amely ráállt a politikai hajszában 
való részvételre. 

Az Elnökség felelős továbbá azért is, mivel akkori hatá-
rozatával válságot idézett el ő  a magyar nyelven alkotó fia-
tal írók soraiban, ami az Új Symposion további munkájá-
ban tükröződött, és alapul szolgált az Új Symposion szer-
kesztőségi tagjainak további erkölcsi és politikai lejáratá-
sára. A Vajdasági Írószövetség külön kifejezte igényét a 
VSZISZ TV Tájékoztatásügyi Bizottsága akkori elnöke fe-
lelősségének megállapítása iránt, s ezzel kapcsolatban a 
VSZISZ TV Elnökségének véleménye a Кбvetkezб : 

— a VSZISZ TV Tájékoztatásügyi Bi zottsága és a bizott-
ság elnöke' részben szintén felel ősek, de a VSZISZ TV El-
nökségének tagjainál kisebb mértékben, minthogy a Kiadó 
Tanácstól és a Hetilapok KSZ-alapszervezetét б l az Új 
Symposionról átvett értékelések a bizottságban nem ké-
pezték vita tárgyát. A bizottság ülésén a szóban forgó kér-
désről folyó vita elmaradása — noha az ülés anyagában 
szerepelt — lehetetlenné tette az érvekkel alátámasztott és 
demokratikus vitát. 

Így tehát a bizottság is az erőátviteli mechanizmus ré-
szévé és egy nem demokratikus eljárás eszközévé vált, de 
a politikai hajszában nem vett részt. 

A VSZISZ TV Elnökségének az a véleménye, hogy az 
utóbbi időben a nyilvánosság el őtt sok szó esett az esetr ő l, 
de azokat a szövegeket, amelyek miatt: a szerkeszt őséget 
leváltották, nem hozták nyilvánosságra. Ezért az esethez 
fűzđdб  dokumentumokat, valamint a „hibaként" feltünte- 

tett szövegeket közzé kell tenni a folyóiratban a nyilvános-
sбq számára. 

Valamennyi indok áttekintése alapján a VSZISZ TV El-
nöksége megállapítja, hogy az akkori f ő- és felelős szer-
kesztбt, Sziveri Jánost, valamint Balázs Attila, Bicskei 
Zoltán, Csányi Erzsébet, Csorba Béla, Faragó Kornélia, 
Fekete J. József, Fenyvesi Ottó, Kalapéti Ferenc, Losoncz 
Alpár, Pogány Imre,' M бk Ferenc, Sebők Zoltán, Szügyi 
Zoltán, Túri Gábor szerkeszt őségi tagokat e fórum 1983. 
május 9-én hozott határozatával indokolatlanul diszkredi-
tálta erkölcsileg és politikailag az Új Symposion szerkesz-
tőségében végzett munkájukért. 

Ami a lap jövőjét illeti, annak mindenki számára nyitott-
nak kell lennie, aki együttm űködést óhajt; az új fб- és fele-
lős szerkesztő  választásának összhangban kell lennie az 
Elnökségnek a nyilvános pályázat útján történ ő  választási 
eljárás demokratizálásáról szóló határozataival. Az Elnök-
ség támogatja a Kiadó Tanácsnak azt az álláspontját, mi-
szerint a fő- és felelős szerkesztőnek jogában áll a szer-
kesztőség összetételét a Laptanácsnak eléterjeszteni. 

A folyóirat jogállására vonatkozó minden kezdeménye-
zést közvitában kell értékelni és felkutatni a folyóirat szá-
mára legjobb megoldásokat. 

Határozat született, hogy aszóban forgó esetre vonat-
kozó teljes dokumentációt rendszerezzék, egészítsék ki, 
és a VSZISZ TV irattárában őrizzék. 

A dokumentációban található az Elnökség ülésén veze-
tett jegyzet is, amely tartalmazza aszóban forgó napirendi 
ponttal kapcsolatos vita alapvet б  jellegzetességeit. 
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Illyés gyula* 

egy mondat 
a zsarnokságról 
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Hol zsarnokság van, 
Ott  zsarnokság van, 
nemcsak puskacsбben, 
nemcsak börtönökben, 

nemcsak a vallató szobákban, 
nemcsak az éjszakában 
kiáltó őr szavában, 
ott zsarnokság van 

nemcsak a füst-sötétben 
lobogó vádbeszédben, 
beismerésbdn, 
rabok fal-moгse-jében, 

nemcsak a bíró h űvös 
ítéletében: bűnös! 
ott zsarnokság van 
nemcsak a katonásan 

pattogtatott „vigyđzz"-ban, 
„tűz"-ben, a dobolásban, 
s abban, ahogy a hullát 
gđdórbe húzzák, 

nemcsak a titkon 
félignyilt ajtón 
ijedten 
besúgott hírekben, 

a száj elé hulltan 
piszt jeizб  ujjban, 
ott zsarnokság van 
nemcsak a rács-szilárdan 

fölrakott arcvonásban 
s e rácsban már szótlan 
vergádб  jajsikolyban, 
a csöndet 

növelá néma könnyek 
zuhatagában, 
kimeredt szembogárban, 

ott zsarnokság van 
nem csak a talpraálitan 
harsogott éljenekben, 
hurráhkban,énekekben, 

hol zsarnokság van, 
ott zsarnokság van 
nem csak ernyedetlen 
tapsoló tenyerekben, 
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küriben,az operában, 
épp oly hazug-harsányan 
zengő  szoborkövekben, 
színekben, képteremben, 

külön minden keretben, 
már az ecsetben; 
nemcsak az éjben halkan 
sikló gépkocsizajban 

s abban, 
megállt a kapualjban; 

hol zsarnokság van, ott van 
jelenvalбan 
mindenekben, 
ahogy rég istened sem; 

ott zsarnokság van 
az óvodákban, 
az apai tanđcsban, 
az anya mosolyában, 

abban, ahogy a gyermek 
idegennek felelget; 

nemcsak a szögesdrótban, 
nemcsak a könyvsorokban, 
szögesdrótnál jobban, 
butító szólamokban; 

ez ott van 
a búcsúcsókban, 
ahogy így szól a hitves, 
mikor jössz haza, kedves; 

az utcán oly szokottan 
ismételt hogy-vagy-okban, 
a hirtelen puhábban 
szorított kézfogásban, 

s ahogy egyszercsak 
szerelmed arca megfagy, 
mert ott van 
a légyottban, 

nemcsak a vallatásban, 
ott van a vallomásban, 
az édes szó-mámorában, 
mint légy a borban 

mert álmaidban 
sem vagy magadbah, 
ott van a n đszi đgyban, 
elő tte már a vágyban, 



mert szépnek csak azt véled 
mi egyszer már övé lett; 
vele hevertél, 
ha azt hitted, szerettél, 

tányérban és pohárban, 
ott van az orrban, szájban, 
hidegben és homályban, 
szabadban és szobában, 

mintha nyitva az ablak 
s bedő l a dögszag, 
mintha a házban 
valahol gázfolyás van, 

ha magadban beszélgetsz. 
ő , a zsarnokság kérdez, 
képzeletben 
sem vagy független, 

fönt a tejút is már más: 
határsáv, hol fény pásztaz. 
aknamező : a csillag: 
kémlelő  ablak. 

a nyüzsg ő  égi sátor; 
egyetlen munkatábor; 
mert zsarnokság szól 
lázbói, harangozásból, 

a papból, kinek gyónol, 
a prédikációból, 
templom, parlament, kínpad: 
megannyi színpad; 

hunyod-nyitod a pillád, 
mind az tekint rád; 
mint a betegség, 
veled megy, mint az emlék; 

vonat kereke, hallod, 
rab vagy, rab, erre kattog; 
hegyen és tenger mellett 
be ezt lehelted; 

cikáz a villám, az van 
minden váratlan 
zörejben, fényben, 
szív-hökkenésben; 

a nyugalomban, 
e bilincs-unalomban, 
a záporzuhogásban, 
e.égígéгб  rácsban; 

a cellafal-fehéren 
bezáró hóesésben; 
az néz rád 
kutyád szemén át, 

s mert minden célban ott van, 
ott van a holnapodban, 
gondolatodban, 
minden mozdulatodban; 

mint viz a medret 
követed és teremted; 
kémlelődsz ki e körbő l? 
ó néz rád a tükörb ő l, 

ö les, hiába futnál, 
fogoly vagy s egyben foglár; 
dohányod zamatába 
ruháid anyagába 

beivódik, evődik 
velődig; 
eszmélnél, de eszme 
csak övé jut eszedbe, 

néznél, de csak azt látod, 
mit ő  eléd varázsolt, 
s már körbe lángol 
erdő tűz gyufaszálból, 

mert amikor ledobtad, 
el nem tiportad; 
s így rád is ő  vigyáz már, 
gyárban, mezőn, a háznál; 

s nem érzed már, mi élni, 
hús és kenyér mi, 
mi szeretni, kívánni, 
karod kitárni, 
bilincseit a szolga 
m2ga így gyártja, s hordja; 
ha eszel, őt növeszted, 
gyermeked neki nemzed, 

hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban; 
belő led bűzlik, árad, 
magad is zsarnokság vagy; 

vakondként napsütésben, 
így járunk vaksötétben, 
s feszengünk kamarában, 
akóra Szaharában; 

mert ahol zsarnokság van, 
minden hiába, 
a dal is, az ilyen h ű , 
akármilyen rn ű , 

mert ott áll 
eleve sirodnál, 
ő  mondja meg, ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

(1950) 

23 



24 

REZIME 

o ponovnom procesu ocenjivanja stvaralaštva li čnosti 
čija ire na objavljujemo u ovom broju neka sam čitalac 
stvori svoj sud. U saglasnosti sa odlukama osniva ča objav- 
Ijujemo dosije O razrešavanju dužnisti č laniva redakcije 
I glavnog i odgovornog urednika iz 1983. godine. 

Javno kritikovana dela, objavljena 1982-1983. godine, 
Orfejeva nova /auta Ota Tolnaia, Intervjui Bore Krivo- 
kapića sa Krležom, Još jedna varljacija na temu po/u- 
-golog otoka Gojka Nikoliša, zatim Pozorište и  pozorištu 
Viktorije Radič , Napred prvaci pera Bele Čorbe i č lanak 
s naslovom Pitanja Nikoli Miloševiću takode su našla 
mesta na stranicama našeg časopisa. Uporedo objavlju- 
jemo i službene odluke lzdavačkog Veća iz 1983. godine, 
kao i odluke osnovne organizacije SK i Predsedništva 
PKSSOV. (Znač i, paralelno se nalaze dela umetni čke vre- 
dnosti i politi čki tekstovi). Zatim, su tu odluke šv чh ovih 
organa (osim jednog) iz 1989. godine, koje su plod vii 
pomenutog prevrednovanja. 

Pošto za sada ne raspolažemo sa svim odgovaraju ć im 
materijalom, nismo mogli da se podobnije pozabavimo tor- 
turama kroz koje su prišli smenjeni č lanovi redakcije, niti 
smo mogli ustanoviti 1! čni i do tančina preciziranu odgovor- 
nost onih, koji su č itav prices pokrenuli. (Sve u svoje 
vreme). 

Naš prvi i osnovni dili  ii  bio da se stvori konsolidativna 
klima kako u književnosti, tako i u svakodnevnom ž!votu. 
Jer, (citiramo predgovor): „oslobadaju ća presuda se može 
doneti, ali aki nismo postali pametniji, aki nismo shvatili 
šta znače voluntaristi čko prihvaćene 'kompetentnosti' i nji- 
hova deus ex machina, fad stvaraocima iii nad delima 
specifičnog kval!teta, vii sutra može ofenzivna osrednjost 
ponovo donositi presude konstituišu ć i svoj ratni sud (kao 
što ii  bio slučaj iz 1983. godine, a u  kire su  vii pretho- 
dili slični). Zato nemamo sari specifi čnu ulogu, vii  i spe- 
cif!čne dužnosti: suprotstavljati se razjedinjenostima, zat- 
varanju i konfrontacijama, očuvati naše stvarala čke zajed- 
nice i slobode stvaranja..." 

Pet godina ii prišlo id smenjivanja Janoša Siverija i 
tadašnjeg uredništva! Pet godina ogradenosti i otudenja u 
okviru književnosti, pet godina bojkota id strane istaknutih 
stvaralaca! Ni za pet godina se nije upotpunio profil časo- 
pisa. Ali na kraju ipak možemo re ći da generacije svih 
vrednih, „mladih" i neophodnih stvaraoca i mislioca  vii 
id sledećeg broja zajedno ureduju list, daju ći tako šansu 
da „Új Symposion ponovo pruži mogu ćnost za zajedničku, 
stvaralačku koegzistenciju, za jezi čki neograničene s10- 
bodne misli i za potragu za evropskim kvalitetom sveopšte 
različ itosti." 
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