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Aktuális

Domonkos László
Táborszemle – utólag

„A könyv, amit kezében tart az olva-
só, kísérleti kötet: megpróbál egy közel 
fél évszázadig (1945–1990) belénk 
sulykolt, ránk erőltetett, alapvetően 
hamis, sztereotípiává érlelt rész- vagy 
féligazságot a helyére tenni, amely a 
rendszerváltást/rendszerváltozatást is 
túlélte, s a publicisztikától a politoló-
gián át a történetírásig változatlanul 
használatban maradt, s már-már az 
igazság látszatát kelti. Generációk nőt-
tek föl az alábbi mondatszerkezeti ele-
meken: a Szovjetunió és a szocialista 
országok; a Szovjetunió és szocialista 
tábor; a Szovjetunió és a népi demokrá-
ciák, […] ezek ugyanazt sugallják, mint 
a többi. Tételesen azt, hogy térségünk-
ben valamiféle egységes és baráti, azo-
nos szocialista-kommunista értékren-
dű, szolidáris közösség alakult volna ki 
a nagy vezető nép, az oroszok óvó-védő 
szárnyai alatt, és egyek voltunk Gdańs-
któl Dubrovnikig és Várnától Rostoc-
kig”. Igen, erről szól ez a könyv. Így le-
hetne summázni a RETÖRKI Könyvek 
25. köteteként megjelent, Táborszem-
le című munkát, amely nyolc szerző 
– Beke Mihály András, Botlik József, 
Domonkos László, Juhász György, Riba 
András László, Szalai Attila, Szeredi Pál 
és Zsebők Csaba – írásait tartalmazza. 
És amelynek értelmező alcíme – Kü-
lönbségek, itt és ott – egyben nyilván-
valóvá is teszi a szerkesztő és kon-
cepciógazda Juhász György alapvető 
elgondolását: az egykori európai szovjet 
gyarmatbirodalom, a néhai ún. kom-
munista országok egyes darabjainak 
egymástól döntő fontosságú tényezők 
miatt alapjaiban eltérő valóságát láttat-
ni és érzékeltetni, vizsgálni és elemezni, 
feltárni és bemutatni.

A gyűjteményt Botlik József akár jelké-
pes, átfogó-összesítő címmel rendelke-
ző tanulmánya nyitja: Drúzsba kötve� 
Csehszlovákia közelmúltbéli históriája, 

az összetákolt állam jellegzetességeinek 
sora és a speciálisan „cseszkó” kommu-
nista világ hétköznapjainak több részlete 
érzékletes, olykor szellemes „tálalásban” 
tárul elénk. A tábori erőszaksorból az 
egyik legnagyobb mértékben „kilógó” 
Lengyelország vizsgálatánál igen árulko-
dó már a Jean-Paul Sartre-t idéző cím is: 
„Lengyelek, az istenért, hogyan csináljá-
tok?!” Szalai Attila a különleges lengyel 
univerzum egyediségükben is roppant 
izgalmas „műhelytitkait” teszi vizsgáló-
dás tárgyává, egyben roppant tanulságos 
bepillantást nyújtva e lengyel különle-
gesség mélyebb, történelmi-néplélekta-
ni összefüggéseibe is. Juhász György A 
kétszer volt ország címmel a másik nagy 
renegátot, Tito Jugoszláviáját helyezi 
nagyító alá. Akár úgy is fogalmazhat-
nánk, hogy a törvényszerű, elkerülhe-
tetlen szétesésre ítéltetettség megannyi, 
bizonyítékerejű összetevőjét, tényezőjét, 
jelenségét és okát világítja meg. E sorok 
írója A stréber mintaállam címmel pedig 
a megszállt Kelet-Németország önma-
gában is rendkívüli torzultságát, speci-
álisan egyéni NDK-dimenzióit igyekszik 
feltárni, a német „alapjelleg” megőrző-
désétől és „endékásodásától” a Trabant, 
„a kivehető ajtajú” turmixgép és a sok 
ezernyi magyar vendégmunkás jelensé-
gein át a kényszerű megosztottság és a 
berlini fal abszurd nyomorúságáig. Beke 
Mihály András (Mikor lesz vajon szobra 
Ceauşescunak?)  az önmagában is rop-
pant izgalmas „szocialista Románia”, 
Zsebők Csaba (A leghűségesebb csatlós) 
a végeérhetetlen Todor Zsivkov-i „tábor-
béli Bulgária”, Riba András László pedig 
(A párt és Enver – örökre veled vagyunk) 
az egészen sajátságos utat bejáró Albá-
nia társadalmi-fejlődési jellemzőit, egye-
diségük megannyi részletét mutatja be. 
A kötetet Szeredi Pál hazánkat ismer-
tető, Az egyéniség országa – Magyaror-
szág című, tömörségében is többszörö-
sen „telitalálatos” írása zárja.




