
Kamarás István-Varga Csaba:
Reformvár

Egy tévéfilm indított arra, hogy leemeljem a
könyvespolcról Kamarás István és Varga
Csaba "Reformvár" címü könyvét (JAK füze
tek 7. Bp. 1984) Nógrádi Gábor "egységben az
erő" címu dokumentum-játékfiImje egy lakó
telepi közösség (egymásnak idegen, betonfa
lakkal egymástól elzárt, de emberként élni
akaró emberek) spontán kezdeményezéseiről

szól, A zárómondat arra figyelmeztette a néző

ket, hogy ha esetleg valaki magára ismerne, az
- mivel a szcreplök kitalált személyek - csu
pán a rnerö véletlen rnüve. A filmhez kapcso
lódó beszélgetésben egy szociológus, az em
beri együttélés hivatott szakértője megfogal
mazása szerint ugyanis társadalmunk intéz
ményrendszerei sok mindent magukra vállal
tak, mégis vannak olyan "humán szükségle
tek", amelyek csak a szük család és a hivatalos
intézmények között maguktól szervezödö kö
zösségekben "elégíthetők ki". Ezekről a "hu
mán szűkségletekröl"szól a "Reformvár".

A .Rcformvar" minden lelkipásztor, iskola
igazgató, könyvtáros, tanár és értelmiségi
számára "kötelező olvasmányként" ajánlható.
Mindenkinek, aki már ráébredt arra, hogy
nem az élet "mennyisége", hanem a "minősé

ge" fogja rnegakadályozni, lesz-e egyáltalán jő

vönk, sokféle gondolkodású embereknek.
Sokféleképpen gondolkodóknak? A gondol

kodók egymásra tudnak találni. S talán ez az
egyik leglényegesebb tétele ennek a rendha
gyó - még utópiának is rendhagyó - könyv
nek. Mert rádöbbenti az olvasót arra, hogy
mindenkinek vannak (vagy lehetnének) elkép
zelései. Csak sokszor elfojtjuk azokat. Min
denkiben van igény arra, hogy emberibb em
berként éljen- hiszen az ember több annál,
hogy csak jóllakjék!

Modellt kísérel meg talán főlvázolni ez a
könyv? A társadalmi együttélés új típusát?
Nincs ilyen igénye. De igenis van bátorsága ki
mondani néhány olyan megállapítást, amely
szinte mindenkiben ott szunnvad. Nem fél ki
mondani, hogy .jövömodcll" kidolgozására
van szükség a közélet. a mindennapi élet, a
közmuvelödés és a szellemi élet terén.

Emberközpontú könyv ez a javából. Talán
nem fölösleges hangsúlyoznunk a szerzök el
gondolásának egyik legfontosabb tételét: "Az
új foglalata: az adott keretek". De a keretek ki
töltését nem felülről várják, hanem mindenki
közrernuködésére számítanak. Reformvárban
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a legegyszerübb ember is - ember! "Meg is
botránkoztak sokan, hogyan kaphat utcát az
öreg Gátmezei (csak azért, mert gyönyörüen
tudott mesélni) vagy .szegény megboldogult'
Porpánci néni (csak azért, mert kilenc gyere
ket nevelt fel, mosolyogva és énekelve)." Re
formvár tud ünnepelni, mert van igénye a
múlt ismeretére és a jövő tervezésére (rnúlt
nap és jövő-nap); beleszólási jog helyett köz
ügyek és közbeszólások, nyílt viták és megbe
szélések vannak ebben a városban; konfliktu
sok is vannak (nem elsimítva, hanem megbe
szélve és feloldva) -, s ami az egész "akármi·
nek" a célja: "a szocializmus emberi dimenzioiá
nak" elmélyítése. Azok a bizonyos tévéfilmbeli
"humán szükségletek".

Ilyen mondatokat ragadhatunk ki: "nem
tekinthetem kommunistának azt, aki megcsal
ja házastársát. aki önző, aki alattvalóinak te
kinti beosztottjait, szóval, aki köznapi nyelven
szólva: nem jó ember ... " - Az "embertiszte
let" intézményesített formát, keretet kap eb
ben a világban; az embernek védekeznie kell
külsö és belső világának sárkányai ellen; ön
nevelést kell tanítani, létezés-technikát, a rnin
dennapi helytállás hogyan-ját. Miért? Hogy az
embernek .Jehetnékje" támadjon ebben a vi
lágban - amelyben oly sokan érzik azt, hogy
.Jehctetlcnné" válnak.

KiemeIt érték ebben a reformvári világban
(tegyük hozzá: mindannyiunk vágyaiban) a
határtalanság, a mindenséggel való összetar
tozás érzésének, egy átfogó én-érzésnek ismé
telt megélése. Vissza kell vonulnia az ember
nek időről időre; meg kell ismernie önmagát,
környezetét; koncentráció-képességre van
szükség; önnevelés nélkül nem lehet élni-bol
dogulni. A tudás nem válhat fontosabbá, mint
a gyerek: a nevelés végső célja nem egy túl
korlátozott, önállótlan tömegember gyártása.
A gyereket ne pusztán munkaerőnek, ne csak
lojális allampolgárnak képezze az iskola, ha
nem minél teljesebb, szuverén személyiség
nek. Autonóm iskola, autonóm nevelők és
autonóm gyerekszemélyiségek kölcsönösen
feltételezik egymást.

Utópia volna mindez? A szerzök nem gon
dolják, hogy bármi újat találtak volna fel. De
elszemélvtclencdéssel fenyegető világunkban
- szomorú - utópiának hat nem egy gondola
tuk (áttételes idézetük).

A töredékes gondolatkivonatok után hadd
idézzük néhány megszívlclendö sorukat: "a vi
lágért elkötelezetten cselekvő, magukat anyag
elvűnek vagy marxistának nevező hívőktő! so
kat tanulhat az istenhívő, aki - akár akarja,



akár nem - hús-vér emberek közösségében él,
amit társadalomnak neveznek, amely ráadásul
történelem is. Tőlük, istenhívőktől - ha asze
rint is élnek, amiben hisznek - sokat tanulhat
nak a magukat ateistának tartó marxisták és
humanisták a személy méltóságát és erkölcsi
szabadságát érintő kérdésekben."

Nem tudományos-fantasztikus írás ez, ha
nem megdöbbentőenvalószerű. S az az igazán
megdöbbentö, hogy miért nem merünk így
élni? Előítéleteket nem ismerő, de a valóságot
nagyon is figyelembe vevő könyv kerülhet a
kezünkbe - ha valahol hozzájuthatunk még.
Jövő-hitű írás: olvasása közben döbbenünk rá,
mi mindent tehetnénk azért, hogy ez a "se
holsincs-ország" köztünk legyen, itt és ma.

"Az utópia nem céltalan ábrándozás. Az utó
pia a szükségletekböl, a vágyakból indul ki, az
ember lehetőségeit próbálja meg feltárni, de
a gondolatban felépített seholsincs-ország
ugyanúgy valódi cselekvés, mint az a lehetet
lent követelö realitás, amely konkrét kiutat is
kínál a társadalomnak. Az utópia a holnap
realitása, sokak követelménye. Ez a realitás a
szabadság és a rend demokratikus közössége.
Mindnyájan beléphetünk a seholsincs-ország
ba. Ezért kopogtatok én is tisztelettel ... "
(I 18. o.)(Magvetö!

Korzenszky Richárd

A magyar sajtó története
II/l-2. 1848-1892

A négy kötetre tervezett sorozat első kötete
1979-ben jelent meg. 1848 márciusáig foglalta
össze a magyar hírlapok és folyóiratok törté
netét; a most napvilágot látott - és két darab
ból álló - második kötet pedig az 1848-as for
radalomtól 1892-ig mutatja be sajtónk fejlődé

sét. Vagyis e két - illetve valójában három 
kötetben most már a kezdetektől csaknem a
19. század végéig rendelkezünk olyan alapos
áttekintéssel a régi magyar újságokról és fo
lyóiratokról, rnint amilyenre korábban még
nem volt példa.

Pedig az első magyar sajtótörténeti monog
ráfia európai viszonylatban is viszonylag ko
rán, már 1887-ben megjelent. Szerzöje, fe
renczy József a kiegyezésig írta meg benne a
magvar újságok és folyóiratok történetét. de

ez után hosszú szünet következett a hazai saj
tótörténeti irodalomban. Mindmáig nem ke
rült sor még a magyar sajtó korszeru bibliog
ráfiai feltárására sem, de sokáig késett a hírla
pok és folyóiratok történetét feldolgozó szin
tézis is. Kisebb-nagyobb résztanulmányok
szép számmal készültek ugyan, és megjelent
1954-ben egy inkább ismeretterjesztő igényű,

kisebb sajtótörténeti áttekintés is (Dezsényi
Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve),
de mindez nem pótolhatta a tudományos
összefoglalást. Végre a hatvanas években meg
indultak egy négy kötetre tervezett sajtotörté
neti kézikönyv előmunkálatai. A Magyar Új
ságírók Országos Szövetségének anyagi támo
gatásával és több akadémiai intézet munkatár
sainak a közremuködésével megkezdődött

munka a sajtótörténeti kutatás sok fehér folt
ja, a munkatársak viszonylag kis száma miatt
csak lassan tudott kibontakozni, de a sorozat
nak a közelmúltban az Akadémiai Kiadónál
megjelent újabb kötetei mégis azt bizonyítják,
hogya vállalkozás ilyen körülmények között
is tudott újabb eredményeket felmutatni.

Az a fél évszázad, amely a most kiadott köte
tek tárgyát képezi - gyakorlatilag a 19. század
második fele - sajtótörténetileg még kevésbé
volt ismert és feltárt. mint az első kötetben ta
lálható, 1848 előtti korszakok. Talán csak a 
polgári sajtót bevezető és ezért méltán e kötet
élére került - 1848--49-es magyar lapok törté
netével foglalkoztak már korábban is annyit,
mint a 18. századi hírlap- és folyóiratkezde
ményekkel és a reformkori sajtóval. De még
1848/49 lapjainak történetét sem foglalták
soha oly színvonaion és a politikai irányzatok
szerinti tagozódás szerint össze, mint ahogyan
ez most a második kötetben megtörtént. Mél
tán foglalja el e két esztendő sajtója az egész,
két részből álló második kötetnek csaknem
negyed részét, hiszen általa azt a hihetetlenül
gyors és sokszínű kibontakozást ismerhetjük
meg, ami a sajtó terén a polgári sajtószabadsá
got kivívó többi európai országban is hasonló
képpen történt a polgári forradalmak idején.

Beható részletességgel mutatja be a kötet a
szabadságharc bukása után kialakult sajtóvt
szonyokat is. Az önkényuralom évei ellenére
az 1867-ig tartó korszak mégis fontos szaka
szává lett sajtótörténetünknek: ekkor kezdte
megközelíteni sajtónk az európai hírlapírás
színvonalát. A kötet érdeme, hogy e fejlődést

műfaji szempontból is részletesen mutatja be.
E fejezetekben helyet kapnak a politikai sajtó
mellett az ötvenes évek irodalmi, enciklopé
dikus-közművelődési lapjai és revü-kísérletei,
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