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lógiai Degfontolások c„ b614 fly en feantartások et én. felmerül i hogy bdr/Marafkó László
isitás
milyen szöveg elhogyáSa tulajdonképpen
szövegei,
Panteon
ós
fors.,
Magyar
Neutot
1982, szepterdKlassztkusok
ber 25./
S Önérly5.. Lá Ez ió

Mudilandi Hunarica avagy az öncsonkitds
Beszélgetés Sz5rényiLástló
Eiüvészete rgyar E61ra c. aelfinoL5giai tanuldnydr61 .
/RésztvevűktKeserü DdlintStrényi ldszló,

t

,

hallottuk,hogy Keserü tanar ar olvasói irdsdra készül,,
K. iK6szültem,.„De ugy gonaolom,holyesobll.,ha inkdbb oz,y olyan'beszóljgetésen fejtem ki a véleményem,ahol n szrz is jclen
tanulUtorjU, s fan .bsztikusa:,1 adatgazdag anyagot tartalmat
pány kitUn
készülte&yetértek
Lévén,hosy 3 k6riaés ;,)ohara lidr—Mdr
azzal iS,hosy Szrónyi pamflet—ri-j;: irattilusan irto meg az dtteMlcsósz lap/ilyen terjedleD .::.en is/vdllalta
• kintóst.Orülök,hOgy
a megjelentetést,Van viszont néhány éstievételem,Yincs ebben a ta— .
nulmányban néhdny oloE 6sszekeverve ?Egyrésztsszekeveredett
Trianon kérdésköre.és a mindenféle erzyél: vad ideológiai stempont i„
amelyek jegyében valaha is kihagytak az irodalLi
Másrészt:én ezt a tanuImányt felels irásnak tarton,ennek ellenére
ugy liatom,hogy az értékelósnélmintha non lettek volna me6cülönböztetve egymdstól a kritikai ós a nem— kritikailválogatott,
brint,hogy'az . a beállitás
gyüjteményes/kiadások.Szubjektive
dor.Andl,:Antha a szo.7.1stéd népek •értékcnységével kapcsolatos aggályokat 1948 utdn találtdk volna ki.
Fclvetett gonljaimat/mint•illusztráció/a Bnitsr61 szól6 rész fog— .
lalja össze a leg-,-.ontosabbonPoentirozott a szomstód népelt értékenységének problér..lakUre,ráadásul a 1-;on a tanull:.ány.,I, gy olyan -f,ejezotében csattan l aholoz a tdrgy ogyedül dil,/Ldsj :-1984/4,szc20.01.
Unyvégetés/Babitsnak kritikai'kindása egyelre nincs,s Szörényi
olyan kialdsökról szól,aLelyek közt vannak '..evallottan vdlogatásjellegüek is,Wem értek egyet a remek pamflet szerz5jével abban sum,
hogy non tesz,ktil5nbsget a kiadds mindenkori sajt6 ald rendez(5j6—;
nek esetleges személyes inditóka 6,5 at osetenként doku'ilentumokkal
bizonyitható fels parancs Uvetelte tettek k%:,3tt,
S.
válogatás sosem volt egyéni izlésre
K. :Ez számomra nom ogy6ni izlés kérd6so„Lo1-iottek olyan anyagok is;
a2clyek nem a szomszédLipek érzékenység6t . srtették o Hanem a vdIop-atóét.'
Pé1d6d1,1919 kérdésében a szerzaek szdt
i;aza van0e/szubjektiv leszek/uszembe jutott ,30,y oermekkori
kor Babits a'l)robléms mtivcket irtasok irrE,den1;a dolt tanitottak
az iskolában.Otthon :dig/rda(idsként az iskolában tanultakhoz/anyám
zongorakisérletével fujtuk ket,Furcsa tapaEsztalatom volt,hogy
'ap61-!I ilyenkor nindig valami griLastt váL7ott,és . kifordult a szobdból.CSz,.k késC2ob értetto Eog:apdm erdóiyi,zild:iynagyfalusi ember
volt...0Igen 3 az or.1yi magyarok agy része ezt at irrc4entiznust
tette magáévd./A nagYfalusi rokonsd,a kinnl:.ara ,.1tak sem.Abban
a faluban szinte csak magyarok éltek,ne -:1
non lettek ir-
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redentá k/Vegyük te hát figyelembe a szem ólyese:n órint,c:tt i•ia>gyarok ór—
zókenységót is:
Tc:hát.9 cikk stilusa a disztingválást ne::: tcszi , el,otűvá a n cikk logikája - szerint a náci könyvóget ~ kkc;l,a csoilkitókkal ?1,á':i öncenzurája is
rokon,s ugyane logika szerint a kihagyásnak csak f%lsutasitá s ideoló—
gia parancs lehet aZ oka, p.:1ig az e.:_li t:tthLz h :e son' . ó szubj oktiv averzió is közrejátszhat.
, -" :Egy fe.lel ű s válogatás son lehet szc:mólyes eó.re;le:ektl D averziókt5l
befolyásolt.A szei:iélyess::g csak i:.int sz:;mólyes izkós jelentkezhet.
K . :Azórt én el tudor: kópz:;lni,hoGy 1984—:eon egy
válogatásból
nthá.ny irredenta, St akár f ólreórtiletü müvet is ki'ria ;ynóketi i_::gá llapo-úások ,szerint nem a_:hat ki ' egy ország s;:::: olyan :::üvet, amely a környez'
nzpek bárr:elyikét is sórti.De ón nem czórt . nem fólele:::b31 hagynók ki.,
Hanem mert rle4gy.lznÉse::l,hogy nc::i jó ezeket állandóan fe:lszinen tartani:
Ha van válogatási jogon, akkor a szi._il,la—irrauc_lta dolgokat/hacsak neu '
nagyon szinvona la sak/kihagyil2:_.
:I: folyamatos elhallgatás azonban az iróval ós az olvasóval szemben
is ,bün; bári::it hagyjanak is ki az óle:ti:iüb(A 3 a i:_üvósz képe; sosem lesz
e€`; i::SZ.
:Ennek jogosságát nci_i vonom kGtsógbo,Dc más nyüj teeónyt összeállítani
és más tanitani,bevinni valamit a köztud^tb^.Én órtel_::es embereknek
taizitanár_: az irredenta müvekot is, éppen, ecrt szeretllói:.,'riogy kialakuljon
egy,az apá:_:óhoz hasonló averzió.Azórt kellene ezeket i:iegtanitani,hogy
kit:ir'iljük ket:norn az e:ilókc:zetbvl hanem a per hucc használatból.
Sz : Én né::.i látok hasonlóságot a k~~ nyvóg:~t~~k L ós a szubjektiv órzósek
akarta kihagyások ; c1l:sallgatások között.I;zórt -nCi. i hivatkozom szemólye:k—
re,r:int csonkitókra,r.iert nom 3ket tartom vótkesnk: S.zubjektive becsületesek lehettekde kötötte 5ket az iratlan gyakorlats De visszautasitozi
hogy József Attilát, ós Babitsot aljas 2,o].gokkal azonositsukUagyaráziii
ós kommentálni kéll,de ne:i:i szabad csonkitanipkih ~, y_1i.Kosztoláryit és
BOitsot nem .lehet a hivatalos aly.ári irredentával azonositani.
K. iEzt okvetlenül c:lis::ieri;::i,bár i:iegj;;gyze:::,'yogy a Juhász Gyula—kriti—
kaiból kihagyott versek között ismerek egy—kett3.olyan káros szöveget.et,
ami bizony nagyon e.:lókc:"ztet az elnb er::litett ;yc:rekkoxi nótáimra...
Sz. :A Vórző'Magyarország a.gyüjte.:ónyes kötetben jó irók jó irásai
jelentek iieg.Horthy el ~ ezaváv^1.S ez ológ volt ahhoz,hogy a kötetben
megjelent Kracly—Karinthy- 1 6s Kosztolányi irások valamennyi válogatásból
hiányozzatak,Ezáltal 1J::dig azonositódik a
hulturl,olitika a könyv-ógetkkel.Törtónelr.:ietleiz látás:,ód ez.Soha ne.. fogjak ._.egórt:;ni Babits
indulatait,i::üvei gyü j ter;ó nyét rjegc sr_kitva aljuk
persze egy szó—
val sLri. kivánor?,hogy ad juk ki Dücs Csaba regó_zyót fakszii:iilóben:/ez a
Lancranjan— vitában elnkerUlt könyv is szerepel .ugwanazonaz indexen,
ahol a Várzű Magyarország./Tudom, sok i::iilden f óleli_eken g a kiadókat befolyásoló mechanizmuson i::ulik.Miiisnyájaiz uvyanannak ü r::4g ncm fogalmazott
de annál veszálye,sebb szabályoknak az áldozatai.Nincs cenzura;igy aztán
azt sera i:ierik kiadni,a: ::it kiadhntnánakQ/Vö:Ba'Jit.a ugyanabban az óvben
a Szópir<.;dali:iinál i::egcaonkitva,a Magvetnnól teljes szöveggel jelent nog...,
,i -i':Cenzura,öncenzura, 2jde'.:il nép"delfinek o De :_ógis:kió az irodalom?
K. :Póldázatkánt:ha b- edreasziroznák a delfineket i::onajuk egy piros
labda kiválasztására majd egyik kiválasztott társuknak bekötik a sze—
.Zót,ós a csoport minden tagjának feli::utatják a labdákat,a bekötött
sz .nü is ki tudja emelni a i:irosat a többi
csak ugy lehetsó—"
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3c;s,ha a tbbbiek vatahog/ sogitenek neki...
'
A ~.elfinek korij.unikwlnak.
Sz.: Rógi te;rvem,hogy ele..zes hrión vers6t.Deffin szuponthól.A delfinek
e ,yszor azon kuzdenok törrenkedni,hogy van—c: rajtuk kivül zrtelr_;as faj
a f31dUn.L6vón,hogy az ec!:yetle:n alkotás , ar:iv::l fajunk = eglőte óta
k;izvetlenül találkoztak
verse,azt kezdik el ~::.,tzni.Vógül p edig
azt állapitják mc:g,hogy az e=ber neu értelues faj...
n. _
"tl ~ oszonea a beszelgatÚst.
/A

"—" kópvisel3je .Szilasi László
volt./

A kari Diákparlament a.
Gondólat-jel alaYszervezet 3 tagját
beválasztotta az ÉrSQkvódelr_if Tanácsba.
nz5ttük van az eddigi sZcsrk::szt,áz
alapszerveze,t titkára is.A teherraente—
sitós,a feladatok ncgdsztása ós áz
.Érclekvóclelr:í Tanácstól való füg:Jetle:n—
sóg órlekáben az alapsz:;rvozet ugy
dJnt:Jtt,hogy a titkári ós a felel ~ s
sz<:rkeszt ~ i ,. funkciót . szótválasztja.
E zt 4 szár,ot tea- di Nándor szerkesz ~
tettei •
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E száFaú:lkbún Bod ,Ii h talin,Csuh:i
IstvLin,,Kak Attij,a,Nádori Attila,
Takács Józsok irásátt technikai
okokból ne:-: tu d tuk kUzölni.
—szerk.—

