
S Z E M L E 
R I P O R T E R E K A S A J T Ó B A N ÉS AZ I R O D A L O M B A N 

A riport ujság�műfaj. Természete a hirlap természetéhez idomul, 
az élete tiszavirág élet, ahogy azt a zsurnál�szentimentálizmus oly érzel-
mesen érzékelteti. Az ujságcsinálás igényessége nem terjed a halhatat�
ságig, még az igazságok sem örökéletűek, hát még a féligazságok, a fél-
hivatalos, vagy hivatalos jelentések, a koholmányok és cáfolatok, a jól-
informált körök és beavatott személyiségek közlései, a leleményes lelep-
lezések és szenzációs ujdonságok. Az ujságiró a mának ir és nem a hol-
napnak, s�t a mából is csak az az egy óra fontos számára, amelyben 
ujságja megel�zi a másikat. 

A riportból az id�k során lassacskán irodalmi műfaj lett. Amig egy-
részt az ujságcsinálás technikai fejlettsége tulmechanizálta az ujság-
irást és tömeggyártásra rendezkedett be az egyéni termelés helyett, 
addig a riportirás egy bizonyos fajtája, amely a multban az ujságiró 
egyéniségéhez köt�dött, elvesztvén eredeti talaját, a hirlapot, új élet-
formát keresett, valósággal önálló életre kelt és függetlenül az ujságtól, 
amely eredetileg életrehivta, az irodalomba plántálta át önmagát. 

Érdemes ez egyszer végigkisérni ezt a folyamatot, hogy lássuk, mi-
lyen fejl�dési törvények vonnak ki a sajtó kapitalizálódasának korsza-
kában ujságirókat a hirlapirás szükségszerű mechanizálódása alól 
ugyanakkor, amikor az indusztrializálódás például egyre kevesebb lét-
jogot biztosit a kézműiparnak. Az egyéni irásmű is valahogy úgy vi-
szonylik az ujságműfajokhoz, mint a kézművestermék a szériában gyár-
tott tömegcikkhez. Az ember könnyen hajlamos volna árra, hogy holmi 
ujságiró lelkiismeretességnek vélje az önálló szókimondás szükségét, 
amely nem tud megférni az ujságok t�kés érdekszféráiban, azonban itt 
els�sorban a műfaj küls�séges és nem világnézeti lényegére kell gon-
dolnunk, mert hiszen az ujság változott szerkezeti formája az, amely 
kirekeszti magából az ujságirói egyéniséget. Hogy az ujságirói egyéni-
ség esetleg tovább él az ujság nélkül is, ebben már inkább a művészi 
elhivatottságnak van szerepe és nem a lelkiismereti szempontnak, 
amelyr�l csak akkor lehetne beszélni, ha tartalmi okok miatt követke�
rett volna be az egyéni ujságirás fölöslegessége a sajtóban. 

A riporter az irodalomban legel�ször útleirásokkal jelentkezett. Ez 
volt az átmenet az ujságirói közlésforma és az irodalmi ábrázolási mód 
között. Az ujság sokáig szivesen vette ezt a műfajt, mert volt benne 
valami, ami a leiró tendencia ellenére is a szenzáció fogalmát megköze-
litette: ujdonságot jelentett valami ismeretlenr�l. Az exotikum volt itt 
a hatóer�. A riporter azonban nem mászkálhat örökké vad és nyugta�
lanitó tájakon. A riporter itthon ült, majd élményanyagából világrahoz-
ta a riportregényt. Ez már inkább irodalom volt, mint ujságirás, az uj-
ság azonban szivesen fogadta irodalomnak, mert jól idomult az ujság-
irás felszinességéhez. 

A fantáziával korrespondáló riport azonban ezzel mégis kiszorult 
az ujsághasábokról és a világjáró riporterek riportkönyvéket kezdtek 
irni. Az exotikum volt itt is a hajtóer�, az ismeretlen ország, amely 
felfedésre vár. A gazdátlan riporter pedig, aki itthon ült, rájött arra, 
hogy végeredményben az is ismeretlen terület, ahol él, az élet többrétű 



változata és az érdekek egyirányú érvényesülése eddig eltakart egy cso-
mó valóságot. Megszületett hát egy uj útleirás fajta arról az ismeretlen 
honról, amelyben élünk. A műfaj a vérbeli iróknál is kedvez� fogadta-
tásra talált. Irók vetették rá magukat a vidékre és versengve közölték 
„szenzációs" felismeréseiket. Ki igy látott, ki úgy. A világnézet szaba-
don tört utat, az ujság a maga merev üzleti érdekeivel, t�kés beágyazó�
dottságával nem befolyásolta az új műfaj kialakulását. Az irói érzelem-
világ döntötte el az ábrázolás módját, célját és szándékát. Az irói ér-
zelemvilág, amelyet egyedül az iró osztálykötöttsége szabott meg anél-
kül, hogy ez az egyéni kifejez�mód számára gátat emelt volna. 

Garai János négy verseskötet és egy kisregény szerz�je is kiadott 
most egy riportkönyvet. Műve el�szavában azt irja, hogy riportjait azért 
adja ki könyvben, mert nem hiszi, hogy akadna egyetlen budapesti 
napilap, amely helyet adna ezeknek a riportoknak. � lelkiismeretének 
megfelel�en irt és nem az általános ujsághangnak megfelel�en. Garai 
tehát lelkiismereti kérdésnek látja azt, hogy művét önálló életre kelti, 
ujságtól függetlenül. Persze, hogy a kérdés bizonyos fokon lelkiismereti 
tényez�k hatása alá kerül, de bizonyos, hogy els� fokon mégiscsak az 
a matériális valóság áll, amely magát az ujságot jelenti, azt az ujságot, 
amely szolgálatonkivüli viszonyba kényszerit iró�riportert. Most ez az 
iró�riporter nem ujságiróként járja a vidéket, hanem, mint — könyv-
ügynök. 

Van valami rokonszenves keresetlenség abban, ahogyan az iró ezt 
a tényt közli velünk. A „száguldó riporter" öntetszelg� és émelyit� ma-
gatartása helyett üdén és természetesen hat a vicinálison utazó „könyv-
ügynök" �szinte egyszerüsége és ny�lt tekintete. E g y pillanat alatt ki-
derül, hogy ezeknek a riportoknak az irója nem a „sajtó mellé beosz-
tott idegenforgalmi tisztvisel�" hivatalosizű közléseib�l merit, sem ban-
kettek ünnepi tósztjaiból, amikor helyszini ismertetést ad az ország kü-
lönböz� vidékeir�l. A könyvügynök élettapasztalata sürüsödik össze a 
sorokban, a kétségbeejt� egyéni kenyérhajsza során megismert valóság. 

Az ember önkénytelenül arra gondol, hogy tulajdonképpen az irói 
�szinteséghez mindég szükség van valamire, ami olyasmi, mint az ön-
leleplezés. Például, egy riporter elmondja magáról, hogy könyvügynök 
és valóban úgy is él, mint egy utazó, aki el�tt, ha becsukják az ajtót, 
bemászik az ablakon, mert az élet könyörtelen és élni viszont muszáj. 
Sok riporter csinálta már meg, hogy vigéckedett kicsit álruhában, meg 
koldult és esetleg betört, de ez csak a szakma pikantériája és valahogy 
ugy fest, mint Mátyás király inkognitóban a nép között. Az irói maga-
tartásról van szó annál is, aki rangrejtve jár, iróvá lenni az élményeken 
át, mert a vérszegény iróság megduzzasztása a közvetlen feladat. Má-
tyás azért megy a nép közé, hogy jó király legyen, az iró, hogy jó iró 
legyen. De mennyivel más, ha valaki azért utazik, hogy jó ügynök le-
gyen. Az élet szükségszerű és bonyodalmas kényszere jelentkezik ebben 
és a benyomások reális sikon történnek. Az irói magatartás, amely a 
rangrejtettség mögött meghúzódik, itt nem szándékolt, a figyelés nem 
a „mindent lát, hall és mindent megir" alapon megy végbe, hanem a 
kényszerű átélés rögziti az élményanyagot. Az irói elhivatottság lép itt 
az irói magatartás helyébe és az kétségtelenül több emennél. Az iró, ha 
élményanyagából merit, átélt és nem megfigyelt dolgokat igyekszik 
felhasználni ott, ahol nem felszines jelenségeket ábrázol. Bizonyos, 
hogy a riporter még nem iró, egy másnemű ábrázolója az életnek, jelen-
ségeket közvetit, tényeket állapit meg és összefüggéseket mutat ki, de 



ha � maga is a jelenségekb�l bukkan el�, mélyebben látja azokat, mint-
ha repül�gépb�l melléjük ereszkedik. 

Csak egy mondatot szeretnénk kiragadni abból a riportkönyvb�l, 
amelyet a könyvügynök�riporter irt, (hiszen a kötet ismertetését Re�
menyik Zsigmond már tökéletesen elvégezte), hogy lássuk a különbsé-
get a szaglászó riporter és aközött a riporter között, aki egy más élet-
forma vállalására kényszerül. Az ember megdöbben, amikor csak úgy 
odavetve olvas egy mondatot arról, hogy milyen a könyv sorsa pl. a 
Matyóföldön. „ E g y hónapban egyet�kett�t, ha eladnak, van úgy, hogy 
annyit se" — mondja unottan a trafikos, aki egyuttal könyvkeresked� 
is. Az élet könyörtelen szele árad ki ebb�l a megismerésb�l és végigsö-
pör a könyvügynök reménytelen útján, mintha igazolni akarná, hogy 
az nem az élet napos oldalán kanyarog. Igen, az életet valóban csak az 
érem másik oldaláról lehet megismerni. 

Ez a könyvügynök�riporter menteget�zik, hogy nem szociografiát 
irt. Ez a menteget�zése fölösleges. Más a szociográfia és más a riport 
és menteget�zni amiatt, hogy ezt irtam és nem azt, olyasmi, mintha egy 
iró azért védekeznék, hogy nem tragédiát irt dráma helyett. Ha a mű-
faj feltételeinek megfelel az irás, fölösleges a védekezés, s�t mitagadás, 
még akkor is fölösleges, ha netán nem felel meg a szokványos szabá-
lyoknak. A szabálytalan irásmű is jó lehet, s�t talán néha annál jobb, 
mennél kevesebb korlátozás köti. 

Ma már túl vagyunk a szabályrögeszméken, mint ahogy a költ�nek 
sem kell feltétlenül zilált hajjal piros mellényben költ�i megjelenésre 
törekedni. A lényeget igyekszünk kifejezésre juttatni és mint a példa 

mutatja, könyvügynökök is irhatnak kifogástalan riportokat. A dilettán-
tizmus csak ott veszedelmes, ahol a műkedvelés bélyegét hordja egy 
mű magán, vagy ha egy költ� glóriát sugároz értelem helyett. Igen, ma 
már nincs mintakép arról, hogy milyen az iró és milyen a riporter. A 
riporter az adott esetben olyan, mint egy könyvügynök. Már megirták 
azt a szatirikus regényt, amelyben mindenki külseje megfelel a fog-
lalkozásának, az iró pontosan olyan, mint egy iró, a borbély, mint egy 
borbély és csak a regény végén derül ki, hogy ez a világ már csak a 
moziban él. 

Ha valaki ezekután meg akarná mégis mintázni magának a ripor-
tert, vegye példának a könyvügynököt. Az élet és a mozi között pél-
dául ez a különbség. U jvári László 

K A R E L S C H E I N P F L U G : KING�FU 

(Druzstevn� Práce; Praha, 1936.) 

Scheinpflug regénye témájánál fogva meglep�en eredeti. Egy kis 
ember, — aki termeténél s nem társdalmi rangjánál és helyzeténél fog-
va kicsiny, — finoman meglátott tragédiáját rajzolja meg 0 regényben 
a szerz�, aki bár az id�sebb cseh irógenerációhoz tartozik, mégis korsze-
rű eszközökkel: a szocialista realizmus módszerével és mélylélektannal 
dolgozza fel a felvetett kérdést. Karéi Scheinpflug kétségkivül eredeti 
témát választott és ügyesen oldotta meg feladatát. A liliputiak életsor-
sát, lelki vivódásait és társadalmi konfliktusait oly' sok realizmussal 
ecseteli, hogy könyve mindvégig ébren tartja érdekl�désünket és elol-
vasás után is sokáig foglalkoztatja elménket. A regény egyik jellegzetes 
és érdekes részletét a következ�kben közöljük: (S. L.) 

Délután, mikor az igazgató azzal a fenyegetéssel távozott, hogy el-
sején mindenkit kidob és inkább körhintát vásárol, és mikor a szerep�


