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Somodi István

Ki�zni a kufárokat*

Kedves Barátaim! Megköszönve a 

megtisztel� felhívást, ill�, hogy els�-

sorban a még él� nagyok és az azóta 

elköltözött árnyak el�tt hajtsuk meg 

fejünket azok nevében, akik az újkori 

magyar történelem egyik legnagyobb 

eseményében részeltettek bennünket, 

akkori fi atalokat. Nem emlékezni kí-

vánok, f�ként nem mai fogalmaimat 

visszavetíteni annak a tizennyolc éves 

diáknak az eszmevilágába, aki akkor 

voltam. Generációnk feladatát abban 

látom (ebben a témakörben és más-

ban is), amit régi dalunk ekképpen 

lobogtat: „Lépj te a helyükre, szítsad a 

lángot, / és döngesd bátran a falat…”, 

és megteremtésében az emlékezés 

olyan konstruktivitásának, amely rövi-

desen a mi helyünkre is zászlóviv� új 

generációt állít.

Áttekintve történeti közelmúltunk 

eseményeit, mindannyian feszengve 

érezzük, hogy ezeket valamiféle sab-

lonok gondosan osztályozták. Egye-

sek méltó tekintélyt élveznek, mások 

valami októl mérsékelt jelent�ségüket 

meghaladó súlyt kaptak; ismét má-

sok, úgy t�nik, csak szigorú ellen�r-

zés mellett juthatnak nagy ritkán rövid 

sétához a napfényben, soha szaba-

tosan meg nem fogalmazott módon, 

nyilvánosan ismertetett indokok alap-

ján. Szárszó sorsa csaknem az utóbbi.

Látva-hallva-tapintva az emberöl-

t�nyi szilenciumot, amelyre Szárszót 

kárhoztatta az akart vagy spontán fe-

ledés, a tengernyi gondolat közül ná-

lam els�nek az nyomul el�térbe, hogy 

mivel vagyunk szellemének adósai. 

Azt hiszem, sokkal; ezek közül szeret-

nék néhányra rámutatni.

Mint mindenütt, ahol élve elteme-

tett gondolatok dörömbölnek, els� 

feladatunk felfeszíteni a kriptaajtót. Ha 

a gondolat egészséges, életet igényl�: 

kiszabadítani; ha torz, rosszindula-

tú: kivonszolni a világosságra, diag-

nosztizálni és átadni az erre szentelt 

közgy�jteménynek. Míg élünk, felada-

tunk Szárszót a maga valóságában 

megmutatni a magyar társadalomnak, 

kortársaknak és most induló fi atalok-

nak. Misztifi kációk nélkül, nosztalgiák 

nélkül, de hazug átírás, hangfogók és 

korlátok nélkül is. Az egyikre nincs rá-

szorulva, a másikat nem t�rheti.

A  napfényre hozatal szelleméhez 

és feladataihoz szeretnék most sze-

rény javaslatokkal szolgálni.

Ami a vállalkozás, hogy így mond-

jam: hangvételét illeti, abban, gondo-

lom, mindannyian egyetértünk: be-

csületes ügyr�l van szó. Id�k során 

ugyanis kialakult egy furcsa etikett, 

amely megköveteli, hogy elöljáróban 

mindenr�l állíttassék ki egy igazolás 

(más kérdés, igaz-e vagy mondvacsi-

nált): a  szóban forgó ügy „a haladást 

szolgálja”. (Azért nevezem ezt a fel-

fogást betegesnek, mert torzszülött 

és éppen a haladást gátló minden 

olyan disztinkció, amely csak az eleve 

márkázott gondolatoknak ad szót. In-

duljon meg a vita, és majd eldönti az, 

haladó-e valami.) Ez az ügy, kétségek 

nélkül mondhatjuk, azok közé tartozik, 

ahol nincs szégyellni, ügyeskedni, kön-

törfalazni valónk. Hogy ehhez mégis 

* Hozzászólás a Szárszó-vitához (Hazafi as Népfront, 1980. június 5.)
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f�zök egypár bátorító szót, azt nem ok 

nélkül teszem. Tapasztalhattuk, hogy 

a nyílt viták éltet� napsugarába soha ki 

nem lép� er�k-vélemények nemegy-

szer akadályoznak becsületes szándé-

kokat közéletünkben. Esetünkben sem 

kizárt, hogy valakinek nyomorúságos 

tál lencséje, féltett pecsenyéje függ „az 

utolsó csatlós” dögl�d� históriájának 

életben tartásától, amellyel, nemde, 

torkig van társadalmunk. Hogy csak 

egy példát idézzünk, Szárszó ügye 

nem engedély tárgya. Szárszó volt, van 

és lesz. Helyre kell állítani, újra kell te-

remteni tisztességét. Ha tehát valamit 

tervezünk ügyében, azt a Széchenyi 

megkövetelte nyíltsággal, tartózkodás 

és a mumusoktól való félelem nélkül 

kell tennünk.

Alapelvként ajánlom, hogy amit 

lehet, minden további nélkül végez-

zünk el magunk. Kutassuk fel, szedjük 

össze, írjuk le, bocsássuk közre, amit 

csak tudunk. Ehhez csak a magunk 

fáradó akaratán kell er�t venni. Ha va-

lahol segítségre, közrem�ködésre van 

szükség, meg kell keresni az intézke-

désre jogosult személyeket, intézmé-

nyeket; konkrét javaslatot, indítványt 

kell tenni; ha kérni kell valamit, akkor 

kérni; ha jogszabály úgy rendelkezik, 

hogy valamihez valakinek a hozzájáru-

lása kell, akkor fel kell kérni, hogy adja 

meg. De nem félénken, az életfunk-

ciók gyakorlásához is engedélyt kér� 

kiskorú vagy gyanúsított pozíciójából, 

hanem annak biztonságával, aki teljes 

jogkörrel, cselekv�képességgel gya-

korolja törvényes jogait. És ha valaki 

„a hatalom b�völetében” nem ismerné 

jogai törvényes korlátait, fel kell világo-

sítani: tekintse szerencséjének, hogy 

ez id� szerint � ül abban a székben, 

ahonnan a magyar történelem eme pi-

ros bet�s ünnepének kultuszához hoz-

zájárulhat. Hangsúlyozom: mindent, 

amit teszünk, tegyünk egyenesen, vi-

lágosan, ugyanilyen választ várva. Aki 

a megkeresettek közül úgy találja, ille-

tékes vagy illetéktelen, hogy neki egy 

ilyen ügyet akadályoznia kell, kénysze-

rüljön csak arra, hogy világos tagadó 

választ kelljen adnia. Sohasem ártott 

a nemzeti egység ügyének, ha tudta a 

nép, kivel hányadán áll. Szeretném, ha 

mindenki megértené javaslatom értel-

mét: nem a per tangentem, ambulan-

ter, alkalmilag elhelyezett tapogatózó 

kérdések technikájára gondolok, ame-

lyekre a választ homályos kondíciókra, 

tekintélyekre való hivatkozással id�tlen 

id�kig el lehet odázni. Egyáltalán nem. 

Boldogult Béla királyunk jókor beve-

zette az írásbeliséget. Kapjon minden 

illetékes, érdekelt szabatos megke-

resést: közölje a lapjában, adjon neki 

helyet, intézkedjék stb. És kérjük fel, 

hogy adjon rá hasonlóan szabatos 

választ. Nagyon természetes, hogy 

a  nemlegeset is szabatosan. Ennyit a 

munka javasolt stílusáról.

Ami a konkrét teend�ket illeti, ezek 

summázatát abban látom, hogy Szár-

szó története a legrövidebb id�n belül 

kapjon teljes nyilvánosságot. E feladat-

halmazt felfoghatjuk folyamatosan és 

köthetjük évfordulókhoz, mindeneset-

re addig, amíg egyáltalán akad visz-

szaemlékezés. Úgy érzem, fel kell ál-

lítani egy olyan követelményt, hogy a 

negyvenedik évfordulóra kerüljön tet� 

alá az ügy. A  munka nem kevés, és 

megfelel� összefogás, program nélkül 

nehezen boldogulunk vele. Feltétlenül 

szükségesnek látom az alábbiakat:

1.) A Hazafi as Népfront – ez klasz-

szikusan neki való feladat – hozzon 

létre bizottságot a 40. évforduló el�-

készítésére. Tagjai közül ne felejtsük 

ki az egykori szervez�ket és minden 

– hangsúlyozom: minden – részt vev� 

csoport reprezentánsát. A  munkát a 

továbbiakban az koordinálná. Vigyá-

zat: nem arra gondolok, hogy ezen a 
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címen valakik kontrollálják a munkát, 

hanem sok kétkarú emel�re.

2.) A  Bizottság bocsásson ki saj-

tóközleményt, amelyben bejelenti a 

munka megkezdését és a szokásoknak 

megfelel�en felhívja az egykori részt-

vev�ket, rokonszenvez�ket, jelentkez-

zenek miel�bb. A továbbiakra kialakult 

sémát szolgáltat pl. a népi kollégiu-

mok történetét felkutató gy�jt�munka.

3.) Írassék meg és adassék ki 

– akár egy szerz� tollából, akár szer-

keszt�bizottság által – a konferencia 

teljes és igaz története. Nem röviden, 

eleve agyonszorítva egy másfél íves 

terjedelem korlátai között, és nem 

kasztráltatva semmiféle tekintetben. 

És legalább olyan példányszámban je-

lenjen meg, mint egy jól megtámasz-

tott középszer� kiadvány napjainkban.

4.) Addig is, amíg ez napvilágot 

lát, meg kell kezdeni a konferencia 

anyagának közlését csorbítatlan szö-

veggel irodalmi és népszer� tudomá-

nyos folyóiratainkban. Kapjon minden 

szerkeszt�ség szabatos megkeresést, 

amelyben az emlékbizottság felkéri: az 

egyik közölje Kodolányi János, a má-

sik Németh László, a harmadik László 

Gyula, Jócsik Lajos el�adását és így 

tovább. Kiváló alkalom arra, hogy a la-

pok kézzelfoghatóan hozzájáruljanak 

ama bizonyos haladó hagyományok 

ápolásához. Egy-két ív igénybevétele 

nem teszi tönkre az él� szerz�ket. 

Bízom benne, hogy szeretettel fogad-

ják az ötletet. Üzleti értelemben is 

javítaná az elkapkodás sebességét, ha 

lenne folyóiratainkban egy olyan rovat, 

amely rendszeresen közöl nehezen 

hozzáférhet� régi dokumentumokat.

5.) El� kell készíteni a konferen-

cia teljes jegyz�könyvének új kiadását. 

Ehhez rendelkezésre áll a régi kiadás. 

Ahol az valamilyen okból csak kivo-

natosan közölt valamit, rekonstruálni 

kell a szöveget. Els�sorban úgy, hogy 

megkeressük a még él� hozzászólókat 

– hangsúlyozom: azokat is, akik hazá-

jukon kívül élnek –, kíséreljék meg ösz-

szekaparni régi mondottaikat. További 

vita tárgya lehet, hogy az egyszer� re-

petíció vagy kommentált kiadás legyen. 

Mindenesetre a kötetnek legkés�bb 

1983 könyvnapjára meg kell jelen-

nie, mert a nemzeti szégyennel lenne 

egyenl�, ha meg kellene állapítanunk: 

egy fél évszázad kellett ahhoz, hogy ez 

a dokumentum hozzáférhet� legyen.

6.) A negyvenéves évfordulót nagy-

szabású tudományos konferenciá val 

kell megünnepelni. Nem közömbös 

a megrendezés mikéntje. Két ok is 

javallja, hogy ez ne egy sablonos 

fürd�helyi közebéd formájában tör-

ténjék. Az egyik, hogy minden szán-

dék mellett is Budapest az ország, 

publicitása valaminek csak itt van. 

A másik: ki tudja, kinek lesz közülünk 

annyi ereje, hogy végigvánszorogja a 

helyszíni rendezés fáradalmait, külö-

nösen, ha nem protokollárisan fuva-

rozott vendég. Terjedjen az ünnepség 

legalább két napra: az els� napon az 

egész napos budapesti konferencia, 

a második napon a szárszói zarándok-

lat. A budapesti konferencia a lehet� 

részletességgel dolgozza fel a kérdés 

múltját és aktualitásait, színhelye pe-

dig a Tudományos Akadémia vagy a 

budapesti egyetemek valamelyikének 

legnagyobb befogadóképesség� el�-

adóterme legyen. Ennyiben is legyen 

az ünnep a mindenkori magyar ifjúsá-

gé, ismerhesse meg legalább az uno-

kák nemzedéke. A  másnapi szárszói 

zarándoklat legyen az emlékezésé, 

a  barátságé és az érzelmeké: mond-

jon el mindenki mindent, ami szívét 

nyomja, lobogjon a tábort�z, szóljon a 

nóta, és egyesítsen bennünket a zöld 

gyep a bádogtányér és a deszkaasztal 

demokráciájában. Ha nem kellett vol-

na annyi tehetetlenséget és lesipus-
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kás rosszakaratot tapasztalni meg-

merevedett társadalmi formalitásaink 

közepette, legszívesebben egy új tá-

borozást javasolnék. Ehhez azonban 

vagy a népi kollégista lendület feltá-

masztására lenne szükség, vagy arra, 

hogy egyszer végre rábízzunk valamit 

tev�legesen is a mai fi atalokra. Amit 

ajánlottam, úgy érzem, a  minimum.

7.) A  konferenciával egy id�ben 

egy rangos bemutatóteremben, mú-

zeumban, tehát nem besuvasztva va-

lami eldugott folyosószögletbe, meg 

kell rendezni a „Szárszó 1943.” cím� 

dokumentációs emlékkiállítást. Fény-

képanyag, hála istennek van, ma már 

kincset ér�: technikailag kibírja és 

megérdemli a tablóméret� nagyítást. 

A  konferencia el�adóinak korabeli 

írásai, egykorú kiadások összegy�jt-

het�k, a  konferencia sajtója meg-

kutatható, kiállítható, a  kor doku-

mentumanyaga, a  történelmi körkép 

felvázolható. Szolgáljon tanulságul a 

néz�nek, hogyan kell súlyos helyzet-

ben a nemzet megmentése érdeké-

ben nemzeti összefogást produkálni, 

ha megköveteli a szükség.

8.) A Bizottság dolgozzon ki tervet 

a konferencia színhelyének meg�rzé-

sér�l, jöv�jér�l. A szégyenteljesen te-

nyérnyi márványlap helyett, ami nem 

több, mint amit egy bajba jutott leány-

zó néhány forintért elkészíttet a k�fa-

ragóval és hálából Szent Antal szobra 

mellé akaszt, állíttassék maradandó 

emlékm�, szoborsor a konferencia 

alakjaival. A  kufárokat ki kell �zni a 

templomból. Szerveztessék ott nyári 

egyetem, legyen ifjúsági tábor, irodal-

mi, képz�m�vészeti alkotóm�hely.

Ha ennyit – legalább ennyit – meg-

teszünk, keservesen megkésve ugyan, 

de a minimumot megtettük azért, ami 

mindennek a kiindulópontja: a  társa-

dalom, a ma él�k sz�kszavú informá-

lása az ügyr�l. Az összes többi ezután 

következik.


