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podolszki jizset 

vidikiessig, 1U90S11űYSŰ9, 
BufÓpЭÍS89 —  harc az  
autonóm irodalom г rt 
elő tanulmány a Symposi®nról 

Bevezető  fёњ  vás 

1.0. Vázlatokat írok; anyagot, gondolatokat, érveket és ellenérveket halmozok, ki-
cédulázom és egbegy űjtöm az irodalmi-szellemi életünk közelmúltjának vezér-
áramlatára jellemző  adatokat. 
1.1. Célom f ölkutatnž és megrajzolni irodalmunk legutóbbi évtizedének a légkö-
rét, természetét, erővonalažt, külön tekintettei a Symposžon szerepére, helyére, 
jelentőségére a vizsgált időszakban. 
1.2. Témámat eredetileg csak a Symposžon tíz éve képezte. Az anyag olvasása, 
tanulmányozása közben jöttem rá, hogy kénytelen leszek rnélyebbre hatolni, ha 
csak hozzávet őlegesen is helytálló képet akarok kialakítani. 
1.3. Ennek vállalása viszont nem várt mértékben földuzzasztja az elemzésre váró 
anyagot; sok kitérővel, visszapillantással jár, s nem egy, a Symposžonhoz csak 
közvetve kapcsolódó kérdés tisztázását is megköveteli. 
1.4. Ugyanakkor számos elvi-esztétikai problémát is aktualizál, melyeknek legalább 
vázlatos kibontása nélkül nem tudnám megközelíteni célomat. 
1.5. Ezek közül a jugoszláviai magyar irodalom általános fejlődésvonala, a vidé-
kiesség hozzá köt ődő  kérdése, a jugoszláv szellemiség mibenléte, az egységes 
mércerendszer, vagyis az irodalmi standard kialakítása ígérkeznek a legfontosab-
baknak, úgyhogy minden jel szerint külön is foglalkoznom kell majd velük. 
1.6. Már az eddigiekből  is  kitűnžk, mennyire össszetett, messzire vezet ő  vizsgáló-
dást igényel a téma, s már ennek megértése, megtátása is elegendő . 
1.7. Mert elöljáróban nem a téma fölvetette kérdések, részletkutatások leltárát 
akarom ismertetni, hanem csupán jelezni szeretném, miért döntöttem a vázlatok 
közzététele, a nyers, még átdolgozásra szoruló jegyzetek nyilvánosságra hozása 
mellett. 
1.8. Mert jogosan érhet bírálat azok részéről, akik véglegesített megállapításo-
kat, végérvényes igazságokat várnak munkám jelenlegi formájától. 
1.9. De épp erről is van szó. Azon fölismerésr ől, hogy az anyag mind terjedelmé-
ben, mind jelent őségében több felel ősséget, körültekint őbb elemzést žgényel, sem-
hogy értékelése egyszeri nekifutásra véglegesíthet ő  lehetne. 
1.10. Több kínálkozó tehet őség közül ezért választottam ezt a módszert, a többé-
kevésbé csak egy-egy gondolati magot tartalmazó szakaszokra tagolt formát. 
1.11. A számozásra is csak a kifejtett tétel pontos jelölése miatt van szükség: ez 
lehetővé teszi az egészen konkrét utalásokat, ugyanakkor a módosítás, vagy, ha 
keli, a törlés lehetőségét is meghagyja. Egyszóval, a lazább szerkesztés szolgála-
tában áll. 
1.12. Ugyanakkor a gondolatvezetés folyamatossága sem szenvedhet csorbát —
szinte magától adódott a koncentrikus körökben való el őrehaladás, ami újabb 
és újabb részletmegvilágžtásaival épp a nyitva hagyott gondolatkörök kiegészž-
tését, modifikálását, tökéletesebbé tételét szolgálja. 
1.13. Végül pedig még egy lényeges mozzanat látszik igazolni a földolgozás alatt 
levő  anyag közlését. Nem tartom magamat sem tévedhetetlennek, sem ítél őbí-
rónak, és számolnom kell azzal is, hogy esetleg némely lényeges mozzanat fölött 
elsiklik a figyelmem, ugyanakkor ez a témakör sokkal id őszerűbb, élőbb valami, 
semhogy a szükséges id őbeli és szellemi távolság híján egyszeriben áttekinthe-
tőnek tarthatnám, tehát a több szem többet lát elvét is érvényesíteni kellene. 
Tekintsék kedvet adó kezdeményezésnek, s vegyék fölszólításnak e rövid magya-
rázkodó előszót. Mert eleget rágódtunk már azon, hogy kritikánk miért indif f e-
rens saját irodalmi fejlődésünk iránt, hogy miért követjük rendszertelenül saját 
irodalmi fejlődésünket — lássunk munkához. Erre van szükségünk, épp ma, ami-
kor, úgy tűnik, végre valóban nagykorúsodási fázisába lépett irodalmunk. 
1.14. Az esetleges tévedéseket és ellenvetéseket vállalnunk kell. Ezek nélkül nem 
definiálhatjuk önmagunkat, az önmeghatározás pedig központi kérdésünkké vált 

1 	napjainkban. 



»... Mert tudom, hogy a meggy őződés, 
bármint ellenkezzék a talán divatban levö 
elvekkel, józan el őtt soha vétek nem le-
het, hanem legfeljebb gyarlóság, s ki 
meggy őződése szerint szólt a kritikai tri-
bunálról, annak okosaktól nincs mit ret-
tegnie: bohóktól van csak, s ezek ellen 
úgy sincs sehol bátorság.« 

(Bajza József) 

1  Bajza József: A névtelen-
nég és álnévről. Symposion, 
1962. március 29. (Köztudott, 
hogy a Symposion-melléklet 
1961 decemberétől kezdve 
egészen önállósulбsá , az üj 
Symposion című  folуóuat meg-
alakulásáig az Ifjuság című  
hetilap irodalmi melléklete-
kéntelent meg. Ezért a mel-
léklet~en szereplő  írásokat a 
Symposion névvel és a meg-
jelenési dátummal jelöljük, 
ami az  • Ifjúság megfeleld szá-
mára utal.) 

2 B. Szabi György: Tér és 
idő . Forum, üjvidék, 1958. 

s Bori Imre: Az ember ke-
resése . Forum , üjvidék, 1961. 

I.1.0. Nem иéiliatlarlül közli a Syanposіоaliгne11ák1et (а  továbbiakbarl Symposibnl) 
alig negyedéves fönállasa uttan  Rajza József eme iananár évszázados igazságot 
hirdеtő  ímását 1 »Meggyőz&tés szerint szólmm a kd'tikai tribunálról« — ez a Sym- 
posi,on köré іtiianöriilő  fiatat írók e11ső  вгагли  köveltelméпye, és egyedőme más 
jóformám nincs is a tantsodynakbaal е  harcos igényen kdviil. Illetve nJaiden •törek- 
vésijk е  kö¢lpontn !kérdés köré meandeződlik, knisrhályasodik ki az indnadás pillanatai- 
ban. 

I.1.1. Maghökkentő , zavarit kehtő  és kemény; késhegyre manó kiizdedemre készte-
tő  igéпly ez a hatvanas évek jugoszlávian magyar imodalmában. Annál is inkább, 
nieirt űnmeprmгtó, az öndlégiiUtségat lkvniёiеtileпiil (és sokszor kegyetleniil is) föl• 
szánnolni akaró törekvés, melyt őd várra4a~nu1 bamtraаи  kénytelen mindem rendű  és 
rangú iгб  ás katibiikus, s amely ráadásul szellemi él еtiink szélesebb, nini kiz гб1ag 
étis elszigeteltem »jmaгlaбnrrn е  szúéráira is knte гjeszti váratlanul jelentkez ő  igényejrt. 
(vö. III. 1.) 

I.1.2. Vndágot úölborítórak, törtatómek láts лlk 'tehát, mant арр  az oly régóta eped-
ve áhajtatt •Кonszalidálódás deríis ágalján t űmik fö1 tizet szomó иевгеlyes ijs- 
tökёsként, hagy szívesebbem taiItand az  ember istenvereséanek, mint szükségszer ű  
ј  elarlsé,gnek. 

I.1.3. Pedig, mint később Zátnn fogjuk, egyáltalán nini védetlen, hogy itt és ekkor 
jelétkezik, mégpеdig egy nemzauekké szerveződő  úilalall alkotócsoport fő  jrány-
vonadakénft. (vö id. 1.—II.s.) 

I.1.4.  Am  enne sziikségszerűségnёk meg .maguk a iliабarlok is csak részban ébred-
nek tudatára, inkább  sejtik és biiczlk,  mely erővonalak jelölték ki, hatkozták 
meg a pályájukat, mintsem hogy világosan lábnők saját helyzetikket. A mottóul 
kdlesönzött Bajza-idézеt is eгг  ж  tanúskodik. Hisz a Bajza-szöveg aligha jelent 
többet az induló Symposion hasábjanu, ,mnrot puszta estközt, a 'kör nézebairt véd ő , 
támogató és igazdió szövegat, melynek szerepét éppilyen tökéletesen töltené be 
egy hasonló j сJllegű, hasonlđ  gondolati tartalmú, báгmely más korból és más in-
dalomból vett írás. 

I.1.5. Bajza neve itt és ekekor neon ammyima a magyar szelleme hagyoanányokh оz 
valíó szerves kapcsalódást jelöli, inikább  tik іІјtélytt jelent, nшndenedcelőtt tekiп-
tédyt, s csak úgy melékesen, .de nem utolsósorban az ismeretanyag, a tudás, a 
n іuwеktség heltyкe és kjhúvó fibogbaa гtását is: ilyen magпynlvánulásra épp elegendő  
pélldát találunk a korai ínіásdkban. (vö. I2., 1.4. és tovább) 

I.1.6. Egyszóval, maguk sem gondolhattak akkoriban sa rját mennzedékíik, az új 
irodalmi irányzat gyökereinek a •úöllkw6at ~sáхa, a>z öndeúiniádás tudatos sziikségle-
tét иΡisхomylag hossггú időre háttérbe sлomíitlla a mеgkаpasгkadás imperativusa; a 
medntatív önvizsgálódásra vajapi kevés lehet őség kínnaJkozik az egyre nagylob 
hévveđ  fiужámgdјó hasisban, hogy a fomrnáládó nemzedék olykor hajlamos volt 
elhinni magáról, jedenntkezésének vadőbam níncsemek, előzményen, ángy nőtt Ici a ivaj-
dasági porbál, mint vakniféle hamvaiból éled ő  főnix, csakhogy neki még hatin-
vai sean vdlmaik. 

I.1.7. S hangozzák bán лlnly úurasán is, ebben a legendában a szembenálló felek 
ggуfarmáбl hittak ás hinni akartak. Meeit ez a legenda mindkét fél harcos meg-
győződesének egyaránt kedvezett. Az egyik, a most sza гveződő  új neanхеd k az 
irodahni időszamítás kezdetének az illúzióját, a siirgat ő  alapí'tó,muлka láaát :kap-
ta tőle, a másikait, az iroddani életiitilk konszolidálására törekv ő  idősebb nem-
zedéket viszont sonsasapá&d]anéletébem támogatta, s végeredményben így mind-
két tábor megszabadult eseteleges kötöttségeit ől, az irodalom-alapító hitével föl 
lépőt és a vélеtleniil, ki edja, honnan és miiből támadt alapíitó бхat eflhánútaіч  
igyekvőt semmi sean kötaleцi a saját »meggyőződésén« kívш ; a harci szellem gát-
lástalannil söpörhet végig irodalmunkon. 

I.1.8. De egyedőre még csak a kezdeteknlél taaitn уvk, 'az előkésziileteknél. Ha érez-
hető  is már a fesziiltség, a vita lappating még, búvópat аkként kanyarog, ötlеtsze-
ruan mаutátja magát, titlkalja saját oéllnmányo ѕságát, s bár utóla.g  föl lehat rajzolni 
útját, csak elvétve ko еі  јбlódшk. Igyelkszik megbújna az »elméleti-elun« fejte-
getések és magnyilatkozások mögött. 

I.1.9. A korábbi metinrzedlék öndalát iblfi, jugoszlá иiai magyar irodalmunk fidlvi-
гбgzásámak, saljá гt emеdmémyeinek önvendezik i(vö. II.L és tovább). , б  .valóban, 
ezek az eredmények kézјallúaghatók, szinte nvindam tőrei kimutathatók; iroda-
lom, vágni irodalom sziietett a >лvajdагs .gi ég alatta. A Híd mosit éбn háború 
utáni hőskomát, a költészdtbem Felhér Ferenc, Acs Károly, Pap József és a veleik 
lep st tartani üudó Gál László a hangadók, a .prózában pedig Major Nándor és 
Neaneth I!sфván új hangjárt és viiбgszenvlélietát üdvözölhet7 aiem kis megelégedéssel 
a korabeli :kritika, ment van, van mám 'két igazán je дeгntős kritikai tanulanánykö-
tetikik is, hála B. Szabó Györgye ás Bori I!nui& munkásságának, s őt mi több, 2 



Tolnai Ottó: uo. 

8  Bányai János: Pannon fú-
ga. symposion, 1962. január 1. 

9  Domonkos István: Els ő  ál-
dozás. symposion, 1962. janu-
ár 4. 

»Ezen a tespedt, m űvészi-
etlen lapályon sohasem voltak 
ősi kolostorok, hírhedt lovag-
várak, görnyedt, legendás dd-
mok vagy templomok, france-i 
könyvesboltok, fontainebleau-i 
erdđk, ezen a józan, disznódl-
szagú földön sohasem éltek 
nótázó igricek, ferdekucsmás 
kurucok, sárga szakállú ötvö-
sök, magas homlokú hitvitá-
zók vagy finom ujjú huma-
nisták. Hot vert volna gyöke-
ret a vajdasági irodalom? ...« 
(szenteleky Kornél: Levél D. J. 
barátomhoz a uvajdasági iro-
dalomról«. 1927.) 

11  Nem kérdem szabad-e, 
helyes-e, 

józan, hizlalós, értelmes 
dolog-e 

álmodni bércekről, 
búzátlan sziklákról, 

sasokról, fényekről, 
Párizsról, világról... 

Ejjel van, horkol a dagadt 
disznóhizlaló, 

a százláncos gazda 
gutaütötten emészti 

az esti vinkót meg a 
paprikást, 

mialatt én spanyolul 
tanulok, 

Hölderlint vagy Rimbaud-t 

Van Gogh 

 
forgatom völten, 

ángold  
vonalait ámulont 

vagy Nietzsche megejt ő  
mélységeibe szédülök 

sápadtan, lázasan, 
szikkadt szemekkel. 

De aztán hirtelen kibúvok 
a könyvek 

magos és biztos bástyafa 
közül, 

ki az álszagú éjszakába! 
Kapzsi otromba ebek 

csaholnak utánam, 
de én már kint járok 

a vetések közt 
gonosz mosollyal mint a 

kazalgyujtogatd. 
Alattomosan kuncorgok, 
káröröm bugyborékol 

bensđmben, 
mert most ültetem el a 

téboly 

~ 

Sinkó Ervin: Magyar iro-
dalom. Forum, aljvidék, 1961. 

Ѕ  B. szabó György: Tiszte-
letet az olvasónak (1959). (Meg-
található az Pjszakák, hajo-
lok c. kötetben: Forum, aljvi-
dék, 1964.) 

Sialkó Ervin teljesen új szeшlé1еtű  Magyar irodalmának4  i•s megjelenik az els ő  
kölete. Ugyanakkor a magyar könyљehozaroal is megindult, ami hirtelen rádöb-
benti az írókat, igenlik van olvasóközönség a Vajdaságban 5 A korábbi helyzethez 
és állapotoklloz viszonyítva (vá. II.1.3. és tovább) minden ok megvan tehát az 
általános optimizmusra. Most már csak írni, alkatai keld, mosrt már csak mdl-
tаf іќ  kel az alkotásokat. 
I.1.10. Az épp ekkoriban jelertltkez ő  generáció viszont családiasnak látja ezt az 
i¢іodapnli hangupatot és elsќ somban állóvíz jellegét .fedezi föl. Nem csoda hát, ha 
ebben a pil4anaљan az ünnelplő , ünnepelgető  irodalom sarsasa!pás!t lát a fiatalokban: 
támogatókat várt ás ellllenfeleket kallott. Ellenfeneket, akik nemhogy neéltán уolák 
eredményeit, de рр  ezekben az eredményekben látják a +fejl ődést .akadályozó, gáit-
ló lomhaságot, vid!ékiesságet, akik, ki tudja honnan szedett mércerendszeriikkel, 
egуszea ííen kiselejtezik az egész addigi irodalmat, s akik így zíúrza иant hoznak, 
gátlásta алok és érthetetlenak, dinambtal a zsebükben futkosnak 'le-föl az utcá-
kon, ment fdl, föl akarjak robbantani ezt az egész világot, bar maguk sean tud-
ják m+fért, akik... De kár is folytatni — elkerifl'hetetlenné volt az összeutközés. 

I. 2. 

voltak иalојаbал  ezek a fiatalok, mit  is jelentett szánvukra a 
megftenemtésériek az igénye és mi volt az az annyina veszétyes- 

t zsebi.ikben? 

I.2.1. Elegendő , ha csak bele шаntunk a Sympasion első  .számába. A két hosz-
szabb lélegzetű  írást6  öt mottó vezet] be, a kiemelt gondolatok Miodrag IPavlavi ć , 
Vlatko IPа!vletić, Kereesényi Dezső  illetve Dési Huber István és ILsidora S ekuliĆ  
to'lábál származnak. És a továbbiakban  is  szinte isaabtly a mottó: Szent Agos-
tan, Rimbaud, Ivan V. Lall'ič , Ivo Andrić, Branko М iljlković, Babits és mások egy-
-egy kisragadott  gondolata ikeriil címlkéiil az írósak elé. 

I.2.2. De maguk a szávagek is nevekkel, utalósakkal zswfoltak. E kezdetd jd ő-
szak három jellent ősebb írása alapján ilyen leltárt készíthetünk: Tolnai Ottó 
Első  esszéjében Ristj ć, Vadery, Camus, Lukács Gyáragy, Halász Gábor, Kemény, 
Descartes, Hegel, Babits, Ant)un Šoljan, Saša Vereš, Wilde, Gide, Hristi ć , Ladan, 
Redep, Goethe, Ismdora SekUpiĆ , Thomas Mann, Rilke, Konstantinovtd, Devecseri, 
Matoš, Németh László, Bacon és Sveta Iл1 ККl; Bányai János Pannon fúgájában$ 
Proust, Andersen, Dési Huber, Aes József, Milan Konjo мΡić, Kа4eža, Camus, Todor 
Manajpović, Marién Ristić, Simkó Ervin, ,Shaw, Branko Mjlju+š, Bálpint György, 
Mórfez és. Bontók; Domonkos István Első  áldozásában pedig isidara Seku'li ć , 
Rauldeiaire, M. Blanahot, Kafka, .Bosch, )M. Ristii ć, Wiplialm Blake,  Milton,  André 
Breton, Sаnt~Paut-Roux, Kdeža, Nerval бs Godard і zеґiрежіёk. Mintha egy fur-
asa, ezidátig ismeretlen esztétikai szentpontok szerint ássz еáлíroott iroda лtinművé-
szeti lexiikoatba la!pozorot volna iaz ember, ikivádt ha tudjuk, hogy a három ínas 
egytitetvéve sem 'lépi tйі  egy közepes terjedelmű  folyóirat-tanulmány kereteit. 

I.2.3. Mintha egy inodáinih кΡsillagszórát vgyújtottak volna meg el őttünk, s az a 
legkülönbázőbb szikrák és szikra!rajok iszünteln villogasával akarna edkáprážtat-
ni benaiiinket, hogy ánkéntelenill is föprneri гΡl a gondolat: rrei marad az egész c9jl-
dálrrláshdi, sziikrázás+bál, ha .гégigég a pompás, de múlékony tíízijátékot szolgál-
tató ki іtső  'burok és csak +az üs77kёs tartópálca marad a +keziinkben. Magyará л : 
mire épUl, miből tápldikozik ez a vдllllogás? 

I.2.4. Egyetlen bizJtos pont kínápkozjlk, melyen a korszak vizsgálój,a .a súlyosabb 
tévedések veszélye nélkiil vetheti meg a lábát, is ez nem más, mint egy aáj k гі-
tériurnxemdszer határozott igénye, a »kritikai tribunál« követelménye. 

1.2.5. Ёs mindenekelőtt csak • az ;igény, csak a kávetelmény. Mert a néverd ő, a 
jugoszláv, a magyar és a vilбgiгOdalam nagyságafalak e ,szertelen parádéja sokat 
sejtet ugyan, de (kevés lnegbízhaltó térdpontot nyujt az induló Symposion szel-
l!erni 1бtáhatárának a megrajzolásá!hoz. Medd ő  kí évletézés 'lenne valamilyen rend-
szerezésre törekvő  elméletváz után kutatni a nevek szeszélyes hullámzásában, 
áhatatlanul tévútra vezetne benniinket, ha ;konkrét hatások után nyomoznánk, 
ilyen irányban keresnénk a nemzedék radikálisan új szemlél бtének a hajszal-
gylökеnei+t. Egyrészt, mert +az utalások, hivatkozások, idézetek csak ritkán egyez-
nek meg a valós gyökerekkel, csak elvétve, teljesen esetleges mádon bukkan föl 
egy-egy csakugyan döntő  !szerepet játszó név a több] közátt, míg masrészt Ikiala-
kuilt szemléletről sem heszdihettin'k e +korai id őszakban. 

I.2.6. A »kritikai tiv!bunále egyedőre jobbára csak negációkra qрш ; ez a nemze-
dék már az indulás plplanatában egész pontosan és világosan határozza meg, 
rnit utasít el, 's ezt rávjden íugy +romafázhatnánk: a korabeli jugoszláviai magyar 
irodaiam és a 'korabeli vajdasági magyar szellemi élet laritёгiumrendszerét. 

I.2.7. 'S hagy bizonyítsa, mennyire elviselhetetlen, avult, provinapápis — ahogyan 
ő  maga nevezi: »faparté« — ez iaz irodalmi élet, hajfandó környezetének fejdre ol-
vasni, :pontosabban ráidézni az O гpheus1egendátál kezdve Sartre jrodalorn ,edméle-
téég miseden iszdrniira alkalmas, bizonyítéknak t űnő  gondolatat. 

1.2.8. Azonfáliil egyféle szentelekyes elkeseredettság 10  is kiszíúrhető  a nevek lává-
jából. Csakhogy ezek a fiatal emberek a sziváci orvossal ellentétben nem akar-
jak г+egbwjsхi a »könyvek magos és biztos básltyája« 11  mágött, nem ivisszavonulva 
olpvasgatj•ák Hölderlint vagy Rimbaud-t, és _N.ietzsohe »megejt ő  mélységeibe« sem 
csiak a maguk kedvére +akarnak beleszédülni, ők hangosan kiáltják ezeket .a ne-
veket a »hasznos, ,trágyá,s, egyenes bácskai barázdak« felé, és lesik a hatást, ho-
gyan visszahangaik !kiáltásuk és ki hogyan fog reagálni, visszakiáltani a nevek 

3 	hallatára. 

5 Bányai János: A képlet 
tartalma. Symposfon, 1961. de-
cember 21. Tolnai Ottó: Els ő  
esszé. Sympos¢on, 1961. de-
cember 21. 



12 Juhász Ferenc Renaissan-
ce címií folyóiratából. Megg-
jelent 1920. február 15-én 
Becskereken. Idézzük Biri 
Imre (Irodalmi hagyománya-
ink. Forum, Újvidék, 1971.) 
nyomán. 

L2.9. ők műveltséget akarnak, bizonyítani, hagy élhétnek a világ szellemi áram-
datai (felé •tájákozádák ds ezen a hájon, anj .több, hogy osak az ilyen tájékozódás 
tépheti föl az itteni szellemi élet .páncélburkát, s ezért nem győzik fdtogtatnd al-
vasotltságukat, anyagismenetiilet, nem gy őzik regisztrálni olvasmányélményeiket. 

L2.10. Ezért, bár szimptomatikusnak kell tamtamunk a rendszeres d гodalaл!j névsorol-
vasást, nem vonhatunk de :bedőle messzemenő  következtetéséket, lagailábbis nem 
akkor, ha a Symposjon ѕzеІІеmіііѕёgёt, iaz új nemzedék imadalamszemléletét akar-
juk rkörvoonaіlazni. Csak közvetett іѕај tоѕѕ ggаЇІ  állunk itt szervben, -a kinajzeódó-
félben lévő  ;lényegi vonások következményével, decsapádásával, melynek mélyén 
a tudásigény, az llektuális viszonyulás követelménye lapul, hogy »Aki veliink 
jön, annak gondolkoznia kel ... gondolkoznia... hogy fáj jon!« 12  — ,mpottáként ír-
hatta voka ezt fejlécére a Sympasdon. 

9. 3. 

I.3.0. A Symposion  program  nélkül indul. 

I.3.1. Hogy ezt іѕzегеtnсѕёs vagy dnkább szerencsdtlen körülménynek tekinthetjiik- і , 
azt ma már nyilván képtelenek vagyunk teljes hatarozattsággal :megvá1asz оht 

I.3.2. Mindenesetre több okkal Fis magyarázlliató a program, egy kidolgozott  pro-
gram  hiánya, s ezek közül csak egyik, nem is a legfiontosabb az, hogy egészen 
fiatal írók dndítatlták el a mellékletet. 

I.3.3. Jóval jelentősebb szerepet játszhatabt az a körii]mény, hogy a Symposion-
nak ekkor még nincs 'kialakult gándája. Törzsgárdája sincs, habár már az els ő  
szám fejlécén is négy főmnnkatáns és a •szankesztő  neve szerepel. Az indító ötök: 
Báлyad Jánas, Domonkos István, Fehére Kálmán, Koncz István és Tolnai Ottó 
(szerkes уЈtő). De i,sméteiten dvatosalcnak 'kell lennijm,k. Az ehnéleti alapozó mvnkát 
kly'egében esők ketten, Bányai és Talmi végzik, akikhez hamarosan Bosnyák 
István, Geroid Lá zló és Utasi Csajba csatlakomnak, majd nem sokkal kés őbb Vé-
gel László  is  jelentkezik. Csak avast toba гzóddk, •szerveződik a neшzеdék. 

I.3.4. S e лemzedékk&szerveződésnek alapfeltétele nem az irodalord 'hedycsdnálas, 
hanem — ezt nem gy&zziik elégszer hangsúlyonti — a hasonló kritikai viszonyulás 
környezetükhöz. 

I.3.5. Hisz ha csak írói és ködtód, ha csak irоdaimárad akartak volna lenni a ju-
gaszlávdad magyar irodalomnak, ha megélégedték volna alkotásaik közlésével, s 
nem érezték volna egy ú j irodaian szeanlélet, .szellem és sz еi eanisgg ikiailakításá-
nak, meghonosításának is a 'sziikséglstét, nem is delit volna valós sziitkségiik sa-
ját fomiumma. 

I.3.6. Mert tévedés egyszer ű  generációs harcot látná a Symposion kö гiili csatáro-
zás kban. Ha a fiatalok csak mint termél őјrók jelentkeztek, minden különösebb 
nahézség nélkül érvényesülhettek irodainnznkban. S ez vonatkozik pa fa гmáládó 
Sympasionnenrzedék ptagjaira is. Bányainak már novélláskötete 1 s  van,  Tolnaiit 
szinte rendszeresen közli a Híd, de Damankas, Fehér Kálmán és Kanoz István 
neve sem ismeretlen már, nem most bukkan föd először. Ugyanakkor Deák Fe-
rencnek novellas-, 14  Tóth Ferencnek pedig verseskötete 15  jelenik meg, niig a szin-
tén fiatal Gulyás Józsefnek két evvel el őbb jelent meg első  kö'tete.i6  

I.3.7. Fogész sor fiatal alkotó vonul be irodalmunkba qpp az ötvenes évük végén 
és a hatvanas évek elején, amród nini is szilva, 'hogy az említetteket jó néhá лy 
név kíséгn még, kiknek » aд!katásai« isokiszor nemcsak kacérkodnak a giccsel. Az 
imadalom kapui tehát nyitva állnak, 'sőt, nem egy esetben merülhet fel jogosan 
a gondolat, hogy tialán túl szélesre Fis tárták őket. 

I.3.8. De nemcsak ebből 'köгdtkezjk az elméleti-kri бikai hozzáállás döntő  iszexepe, 
meghatározó értéke. Legalabb ilyen fontos a másik, az el őbbitől elteráen bel-
sőбnek nevezhető  tényezб : a jugоszlávi;ad magyar irodalom egyelőre neon dicseked-
het olyan alkotásséd, amelynek vizsgálata során mintegy önmagát kristályosít-
hatná ki az ílj 'szemléletet reveláló kritikai rendszer; mely nemcsak próbaköve, 
de táptalaja is lLehetne az új széllemmségnek. A kritikai igény már jelen van, de 
hiányoznak a hozzá való művek, alkotások. 

I.3.9. Mellesleg, ez az ellentmondás csak ,лöve'ld a fiatalak hiányérzetét, az eddig 
volt és a ml g most  is  ;létező  гidékdesség fokozottabb tagadására késztetd őket. 
Hogy esne elkeseredett pravdnсiailizmus-ellarlességnek sikerül-e önmagát távol tar-
tani a vidékiasség minden megnyilatkoz nitál, megnyilvánulásától, az külön kér-
dés, a tavábbiakbaл  fogunk visszatérni rá. (vö..II.3) 

mákonyos, magtalan, 
tündérszép 

virágait 
a hasznos, trágyás, 

egyenes 
bácskai barázdákba. 

(Szenteleky Kornél: Bácskai 
éjjel) 

13  Bányai János: álarc fölött 
a nyári ég, Forum, ЇJjvidék, 
1961. 

14  Deák Ferenc: Rekviem. 
Forum, Tejvidék, 1961. 

13  Tóth Ferenc: ősztől ta-
vaszig. Forum, Újvidék, 1961. 

16 Gulyás József: Csak em-
ber vagyok. Forum, Líjvidék, 
1959. 

I.3.10. Az  irodalom  és a  kritika  fomdított helyzatét пnánis megállapíthatjnik, s е  
fordított  helyzet  legjel.lem.z&bb vonása a művek, a  kritikai  igénynek megfвlelő  
művek hdánya. Logikus tehát, ha egyfélől ez is a  »tipikusan  vajdaságiu környe- 
zetből иадó dissz'idálásra lcényszaríti az új szellemiségat, s  igy maga is az ад-  
дапдо  néиsomolvasás egyik akozájává válik, 2rlásfe1ő11 viszont  a  kritikai-szellemi 
magataгtást tolja előtérbe. 4 



17 Domonkos István: Rátka. 
Síd, 1962. 3. 

1s Ex libris — Domonkos 
István: Rátka. Symposion, 
1962. március 22. 

19 Kontrapunkt. Symposion 
könyvek 3., Forum, s3ј vldék, 
1964. 

I.3.11. Az elmélet már ekkor az öndefjniálás feladatával kerül szembe, aníg az al-
kotók csak ekkor kapják a feladatót, hogy az ilyen .magatartas mércéinek meg 
felelő  iaikotdsokat hozzanak hétre. Ezért örül meg határozottan a Symposion»kri-
tika Domonkos István RáGkal 7  című  versének, s ezért sommázza elégedetten: 
»... A költészet kržtikájárót csak így, jó vers elemzésével lehet következtetéseket 
levonПž.«l8  Végső  іЅІгІгі  pedig a kritikai magatartás fiantosságat, els őbbségét fe-
jezik ki a IRátka-méltatásból vett aflább'i sorok s: »... Domonkosnál határozottan 
megjelenik egy, a szavaktól való menekülés látszatát kelt ő  tendencia is. Ez, bár 
nincs teljes mértékben kialakítva, mégis bizonyosak vagyunk abban, hogy a kö1-
tészet kritikájának ( Кіeтnelés: P. J.) egy határozott, körülírt, magyarázott tényét 
jelenti.« S alig két év múlva antotóglá јukl9  Otбѕzаvйьаіл  még határozottabban 
fogalmazzák meg maguk a symposionistak ezt a mindennel szemben el őjogot él- . 
vező  kritikai magatartást: »A bezárkózás, a tóparti és templomtorony-perspek-
tíva, a permanensen tévesen értelmezett regionalizmus, s ezzel szemben a nagyon 
ritkán f e1vž11anó igazi költói szó, melyet sokszor gyökerében semmisített meg az 
előbbi elvi és eszmei elkötelezetlenség s ennek szinte szellemi programmá válása 
— megkövetelte, hogy a Symposžon mint egy mer őben más, mindezzel szemben 
álló zszitétikai ás etikai magatartás mozgalma els ősorban is a rideg, józan, fele-v 
lбsségvállaló, de mindenképpen éles és pozžtžvan egyoldalú kritikát válassza kez-
deti fegyveréül.« (kiemelések: P. J.) 

I.3.12. Az ilyen határozott vrányvonal és magatartás pedig határozott programot 
követel; els ő  számú feladat tehát a program kisz űrése, megfogairnazása, amire 
viszont mégsem került, mégsem kerülhetett sor az indulás pibfanatában. Mert 
egyelőre az egymást-fölfedezés, a találkozás 20  időszakmál tartunk, amikor a 
csírájukban külön-külön már meglevő  igények fölfedik azuj iszehemšséggé for-
málódas lehetőségét, •reális perspektíváit. 

I. 4. 

I.4.0. A program hiánya azonban nem jelent ;többet, n кnt a sympasion-magatar-
tás megfogahnazatlanságat. 

I.4.1. Ugyanakkor már most nyomon !követhető  .a megfogalmazási törekvés, mely 
aztán .a nemzedék egyre inkabb kilombosodó, permanens feladatává válik, hagy 
napjainkban találkozzék a jngosziaviai magyar ingdalom általános öndefbniáló 
szükségletévd1. 

I.4.2. De előresletiink megint; egyelőre még szó 'sem lehet a jugoszlaviai magyar 
szellemiség összproblémáinak a kibonbakozásáról Ia Symposion keretein belül, s 
így meg kell elégednünk az előrevetеtt megállapítás puszta fölvetésével. 

I.4.3. Az öлтneghatározás esne korai esпlíttése, megkerulhetetlensége azonban már-
is jelzi, milyen messzemenő  következményekkel fog járni a kés őbbnek folyamán. 
É гΡlip ezért nagyon is komolyan kell vennünk .tehát és külön figyelmet kel szen-
telnünk neki, még ha olykor importáltnak, túlzottnak, kialakulatlannak és zava-
rosnak is tűnik előttúnk. 

I.4.4. Az őnnleghatározásra, program kiáfakíitására való ,törekvés kezdeti fázisá-
ban elsősorban Bányai János és Tolnai Ottó elvi-esztétikai írásai kísérleteznek 
folyamatosan az elvek és szempontok meghatározásával. 

I.4.5. A •Bányai—Tolnai tandem már a Syznposion indulása el őtt megfogalmazna a 
symposion-nnagatartás egyik sarkalatos itézisét, a harcos jggényességet ,saját kör-
nyezetével szemben: »Mindig, minden alkalommal els ődleges feladatunk, hogy az 
édes-bús történetek', nyavalygó ügyeskedések, a slágerosítás ellen harcoljunk.« 2l 

I.4.6. Azon túlmenően, hogy a közös állásfoglalás kjnyilatkoztaitásának, meghirde 
tésének tekinthetjük a rövid reoenziát, van még egy nem kevésbé fontos vonat-
kozása a Mire Achilles odaérnek, ami a »szürkén ábrázolt szürkeség« elleni harc 
tartósabb vonása tesz: az irónia. A gúnyaládástól .sem tartózkodó irónja, s a vele 
parhuza.mosaд  jelentkező  fötényes, de olykor fölényeskedő  modor, ami ott bujkál 
nemcsak a címbe biggyesztett Aobidilesaban,  is  abban, hogy a Kopeczky-Sáfrány 
író tandem regényér ől aBányai—Tolnai kritikus-tandem ír kritikát, hanem magában 
a szövegben is: »A középkori spanyol picaro élete itt, egy új környezetben, TA-
LAN vajdaságiban, újraismétlődik, azonban még a tersánszkys, Kakuk Marcis 
hanyag értelmességet sem éri іl.«u Majd: » ... A tandem ,eredményes' (mert ,meg-
született' a m ű) munkája nem vált meggy őzővé, a befejezés népszínm űves deko-
rációja, az a roppant, ritmikus vétkes-keresés után, úgy hatott, mint a kobra 
szžszegése. A Kopeczky—Sáfrány tandem sžkertelensége azonban végtelenül fontos 
volt irodalmunk fejl ődésének ebben a percében: a felelőtlenül másolt példaképek 
halálát jelenti. A tandem VERES ЕGE csak a műre végzetes, az írók fejl ődésére 
friss víz.«23  Ezzel a felhámréteggel mindig számolnunk kell, mikor a Syrnposion-
nak a jugoszláviai magyar inod аlomrál irt cikkeit, kritikáit olvassuk; mondhat 
nőnk úgy is, hogy mögé kell néznünk, le keld hántanunk, ha a magatartás lé-
nyegi vonásait akarjuk föhrnutatni. Mert sokszor csak eszköz, az a bizonyos 
kardot megtoldó egy lépés, vagy inkább гáadas. Érveiket gyakran az irónia és a 
gími vitrkoljába mártva dobják az irodalmi közvélemény elé, s a vitriol .szerepe 
itt leginkább csak a figyelem fölkeltése, a kihívás. 

20  Húsz- és huszonegyné-
hány éves fiatalok, akik ad-
dig magukra hagyottan és ma-
gukba veszve, magányosságuk 
tudatában tehetetlenül tengőd-
tek cigányzenés sivár kisvá-
rosokban és sáros, poros fal-
vakban, egyszerre csak, hála 
a Novž Sad-on létesített ma-
gyar nyelvi és irodalmi egye-
temi tanszéknek, egymásra ta-
láltak, ráeszméltek, hogy ma-
gányosságuk és ždőszerűčlensé-
gük csak látszat volt. Egy-
másban és egymás segí čségé-
vel önmagukat találták meg. 
Es egymástól kapták önmaguk 
szándékainak és vágyainak iga-
zi tartalmát és a megvalósž-
táshoz szükséges hitet, harci 
kedvet és bátorságot  is.',  
(Sinkб  Ervin előszava a 
Kontrapunkt c. antológiához) 

21 Bányai—Tolnai: Mire 
Achilles odaér. Ifjúság 1961. 
május 28. 

22  uo. 

23  UI. 



24  Tolnai Ottó: Zentai napló. 
Symposioгі , 1962, március 15. 

25 Bányai János: Pannon fú-
ga. Symposion , 1962. január 1. 

и  Miroslav Krleža: Bankett 
Blitvában ; Fi1yp Latinovicz ha- 
zatérése. 

I.4.7. Fönnebbi kézetejnkben sem a hangnem a lényeges, hanem a »TALÁN vaj-
dasági« kö гmyezet; hogy az írnók »в  kentdleпsége végtelenijl fontos volt irodalmunk 
fejlődésének ebben a pencébem«; és hogy a nn ű  a »hanyiag értehrlességet« sem 
éaі  el. A syrnpasian-rnagаbartás és elmélet ћánam јеd еntős bartápilláre és b ány-
voriala banбakozдk ki hamarosan ezekből a gondolatcsírákból: 

a táj és a'környezet а!téaibékeléiše, иј  szemlélebe; 
az đa+odalmi-művelődésn hédkparlapak aktív .kövеtésе ; és 

с) a  tudatos alkatói maigatartás, az a9katój vi:lágsze,mlélet számonkérése. 

27  Bányai János: uo. 

26 Bányai János: A szó: tűz. 
symposion , 1962. február 8. 

19  Tolnai Ottó: Zentai napló. 
Symposion, 1962. március 15, 

30  Bányai János: Pannon fú-
ga. Symposion , 1962, január. 1. 

31  „... Mert inkább kultúr-
hétköznapjažnkhoz, mint ün-
nepežnkhez akartam hozzájá-
rutnž. , (Tolnai Ottó : Akik fáz-
nak, galériákba menjenek me-
legedni! symposion , 1962. ja-
nuár 4.) 
'đrülök, hogy ezen a helyen 
már másodszor is alkalom 
adddik »kultúrhétköznapja-
žгzkr61R írni, arrб1, hogy tény-
leg egyedül ezek a hétkozna-
pok jelentenek számunkra va-
mrt, és arról, hogy az ün-
nepeket is csak azért keres-
sük, hogy könyörtelenül ma-
gunkhoz húzhassuk, hétköz-
napjaink természetes kelléke-
ivé kényszeríthessük đket, ön-
kényesen és mindegy körülte-
kintés nélkül, nem különböz-
tetve meg đke č  a reggeli mo-
sakodástdl, WC-re menéstől.a 
(Tolnai Ottó: Noviszád, 1962. 
január 16., Symposion, 1962. 
január 25.) 

32 Tolnai Ottó: Akik fáznak, 
galériákba menjenek meleged-
ni! Sympoѕion 1962. január 25. 

I.4.8. BĐiitva — találták meg haaxvamosan fajtagatónak, vásszahlízónak érzett kür-
nyezetijkre a kifejezés•t Krleiia segítós gével. A Bankett Blitvdban és Sinkó Eтvwn-
nek a kör лvmő!1 szóló itaгаknáлya, A véres mítosz az inld 1б  Syanposiоn egyik 
klözpoatfi élménye lesz. Blit'ra = a Vajdаság. »Tóth Jóska tizennyolc éves korá-
ban pedig, ahogy igazi blitvai poétához illik: meghal.« 24  —írja Tolnai. Vagy: 
»Filip Latinvice (...) végs ő  konzekvencióként kérdezi (...) azt: ,Miért akadt ő  
fel ebben a pannón sárban, mire vár még, miért nem mozdul?' Mindennapi kér-
dés ...е25  — odvashatjnik Banyaиnál. Nymlván tiineténbékűmak kell tartanunk, hagy 
Vajidaság-éknéпyük, táj-,roblémájalk B,lfitva-бdményként ke>riil felszí ire, Illetve hogy 
Fililp Latimovic¢ sorsa annyira élénkeв  foglalkoztatja őket. Egyedőre, ismét csak 
elődegezve, be kélt érnünk a megállapitássad, hogy egyfel ől a jwgas7dáv szellemi-
ség jelenlétével (vö. I.6.4. éis tovább), mészészt viszont az .ilyen itöltds ű  jugoszlá-
viiai magyar ;alkotások hfiáлyával (I.3. és tovább) magyarázható a kélt Krle đa-гnű2ó 
jelentős SZerepe. 

I.4.9. Vissz•atérve az előbbfi idézethez: »Miaide'ruiapi kérdés —.környezete kénysze- 
rítette о'а , hogy felte;gye« 2Т  — nyugodtan vonatkoztathatjuk a Sympasfionra is ezt 
a kijelentést. S ha ehhez hozzáfűzzük a иai•auти•vel későbbi magálіapítást, hagy: 
». .. A ttagadás folyamata  n kvеtеlі  a tárgy jelenlétét még a tagadás eredmé- 
alyében !ls«,28  mély ahem konkréUam a Blitva-élményre ‚tanaGkoztat,ott ugyan,  d e 
amely mint általánas elvi ki,~tdtel ilyen jelеntésében  is éa-véцyesтlsk tekimthető , 
vjdágossá .lesz el($ttünk, •miért válik ely jelentőssé  a  táj,roanantmka  elleni,  a >xtó 
parti és itam,plam.tarony.perspedatíиa« elleni harc a Syrnpasion száallára. 

I.4.10. A táj átértékelése elkerüibeteltlem, a »konvenc ібk« levetkőzését jelenti a 
számud~a, s ezért válik Tolnai néháaly »útkörében«, hanyagul odavetett sara már 
önmagában is l 7s!dássá: »...Szép-e vagy rút-e a vajdasági táj? Nem tudom et-
döntenž. Igaz, azt végérvényesen megtudtam, hogy nem kinjovi ći (sem hercegi 
és még véletlenžžl sem fehérfere пci).«29  Igen, a lnegáLla гpmtás, hagy »nem kanjov'ići, 
sem hercegi és mn g vélétlenijl isem fehérferenai« az itteni táj, ez a megá1lapitás 
vezet az irada đmunkbaл  addig honos tájszemlélet radikális ibagadásához, aanmb ől 
aztán az ellentábor legszívesebben 'a Vajdaság ,teljes шrnértékű  tagadását, leúaga-
dását olvasлá ld, s érveket keres a Sympasian »gyökerbelenségének« bizo лyítá-
saгa. 

I.4.11. Pedig !téved. A Synnposion nem rugaszkodik, nem n rugaszkodhat el környe--
zetétőd (vö. III113. és tovább), s ezt Bányai, ha nem .is a legszalbadosabban 
fogalmazva, idejekorán kifejti: .»... Еppen ebben az örökös igazság tagadásában, 
minden m űvészet, tehát a pannon fúga igazának tagadásában is csak így lehet, 
csak úgy szabad az újszer ű, a tagadás eredményezte igazságban hinnünk, ha ezt 
teljes mozgási térben, tehát a végtelenbe nyúló tér legmélyebb pontjában tanul-
mányozzuk. A pannon fúga szépsége — irracionális, képzeletbelž, álomszer ű  rit-
musa —eredményesen, hasznosan forr össze az igazsággal és egy olyan aktív 
egészet teremt, mely félгeérthetetleniil mutat a valóság felé. S éppen azért, mert 
ez az aktív egész önmagában is már mítosz, éppen ezért nevezhetjük pannon fú-
gának.«Эn (kiemelések: P. J.) Вбг'mennyiae nehéz, nemcsak az idézett töredékb ől, 
hanem az esszészerű  elanelшttatás agészéből is, kiszilmi egy esztát іkai rendszer 
lnatározatt kanrtiímjait, báxmenalyire nehezen kibonthatónak bizonyul iás a szöveg, 
az alaptételek kicsengése nyilváalvaló, s az is, hogy a szerz ő  szoros еsszefüggés-
ben, dialektikus alakutó viszonyban látja és iakarjia láttatni ezeket az alap-
elemeket. 

I.4.12. A művészet valóságra тлutatása, valósághoz kötődése föltételezi az iro-
da лal -művelődési hétközalapok következetes, aktív követését, ami viszont elkép-
zélhetetlen a tudatos alkotóú лmаgаtanitás , egy határozott alkоtói világszemlélet 
néldшl. És mindez fordítva iz érvényes. 

ti 

I413. Logikus tehát, ha Tolnai kö лveJticezetesen hangsnílyozza kultúrhétközn аpja-
m ik jelenгtőséget,зt melynek következményeként a »n і tгidеіuе  reagálзи« igénye is 
hamarosan jelentkezik, újabib len ületet adna az isnnenetanyag filbogtatásátói (vö. 
1.2. és tогбbib), anar amugy is ösabonzást nyert esszé»műfajnak. Ugyanakkor ez az 
igény nyilvánul meg a jugoszláv, a jugaszláviiaл  magyar és a magyar Irodalom 
rendszeres köиstésében (ez Ex libris rovat), a festészetről, a színházról, a világ-
eseményekről stb. iszóló írósak elszaporodásában is. Jellemz őnek kell tartanunk 
azt is, hogy Tollai épp l т lroúrhёtköznap(jankról írva veti föl a dcándl st: »Miért 
tompult e1 ennyi ismert és ígéretes f est őnk a két háború között (...) Nem tud-
ták teljes tžžd ővel beszívni az igazat, az újat, vagy talán a provincia, a hazai le-
húzó talaj bénította meg őket?«32  Tolnai itt a Syniposiont leginkább érintő  és 
érdeklő  kérdéseket kapcsolta össze, melyek végs ő  soron a jugoszláviai magyar 
irodalomban annyira sajátos isyanposior sta anga.zsáltságat fogják jelölte a ké-
sőbbi műгekben a táj, a itán,sadadom, a anűvészat és a világesemények szerteága-
zó, de egymástód sohasem független, és ami talán még fontosabb, nem fiiggetle-
nített aelációiл . 6  



I.4.14. Mindezek után mi •sem teuunészetesebb, mint hogy a tudatos alkotád viszo-
nyulás, az alkotói vdlágszemfléлеt udzsgá1ata és ,szám onkérése kezdett ől fogna a 
syunposion-elanélelt és -kritika иeгérsгálaшa. 

I.4.15. S ennek a tudatos alkotói viszonyulásnak az értelmi megismerés és a 
szinte már tudományos nemds іerezés az alapismérve. »... Az érzékž megžsmerés 
csak kžžndulópont lehet, de semmi esetre sem eredmény. Az emlékek, az emlé-
kezések nem válhatnak események sorává: térbelž érintkezésük és id őbeli ösz-
szef üggéstelenségük laboratóržumž munka.« A laboratóriumban vdszont »az intel-
lektus végzi a legnagyobb munkát«, hogy »a képek apró szikráinak szimbólumai 
csak tudományos rendszerességgel telítve juthatnak legközvetlenebbül kžfejezés-
re«, s az Ilyen megjsmerés »a legtökéletesebb megžsmerés» 33  — írja Bányai. Nem 
csoda hát, ha a gondolatnak különösen nagy szerep jut ebben a kialakulófélben 
lévő  krltikae]méletben, hisz .a Symiposion knitikutai mindig úgy tudták, hogy 
»a költészet potenciálja csak gondolat, csak gondolatban tudatosodott érzésmotí-
vum tehet, s mindezt csak hatalmas energiával, tudásvággyal lehet elérnž«. »... A 
gondolat mindig a hangulat előtt jár (fontossága és jelentősége tekžntetében žs)«'" 
— ivallják határozottan. 

I.4.16. S ezzel, ha vázlatosan is, lényegében kisz űntük a symposionгnagatartás гra 
jédlemző  £ontosabb eleméket. A tagadásra épült ez a magatartas, egy irodalnni-
szellemi jelenen akart !túlmultatni a rendelkezésére álló, többnyire kölcsönvett 

eszközökkel. É'S .arra .sem ingen ilgyel, hogy .az ösztönz ő  elvek, a termékenуĐtő  el-
málettönadékek !letisztult állapatukban kerüljenek napvalagra. Ezt azonban ba-
danság volna most utólag számon ,kérni a nemzedékt ő'1, lelsz az dndulás köriihтlé-
nyed сsöppet sem kedveznek !a letisztulásit váró, higgadt magatartásnak. 

I.4.17. Félre kell hát tenutink a pedantériát; a $ymposjon indulását vizsgálva 
mellékösvényt, zsákutcát j!eleamitene arra figyelni, milyen gondolaári és nyelvi tisz-
•aságga'1, mem iy re ellentmondás-enentesem képviselték és hirdették az els ő  írások 
a mozgalom (és hogy mozgalom, s ha !az, mályen értelemiben, ezzel is kiilön kell 
fоglalkozmunk •még) alapelveit. 

33  Bányai János: A kép rez-
dül — apokrif jegyzet a re-
gény laboratóriumából. Sym-
posion, 1962. január 25. 

34  Ex libris — Zákány Antal: 
Varázslat. Symposion, 1962. 
január 4. 

1.4.18. Fontosabb, sorsdöntőbb, mondhatónk ipardöntő  kérdés, hogy milyen irány I 
ban mutatott :túl a Ѕуmрoѕііоn az akkori jugasztláviad magyar irodalnи  sгеLlenrli 
jelenen, hogy a negáсriбból sarjadó, szerteágazó szálak milyem drodalomeszmémy-
ben foгiбdtak össze, milyen id!eálids cédkdrt űиéеt szolgáltak. 

I. 5. 

I.5.0. Mindenekelőtt csak a •költészet mégis. 

I.5.1. Mert bár a gondolkodast, nagyis a tudatos a1k оtómunkát hangsúlyozza az 
új nemzedék drodadomszemléldte, a valóság és a költészet bonyolult viszonylatai-
nak megoldását mégsem a racionalizmusban keresi és találja meg. számára a 
költészet nem a ,ráció, hanem a mítosz birodalma, ,pontosabban a .költészetté 
hevített rációé. Realjzrnusigénye nem a valóság résdetevt tükröz ő  aprólékos meg-
fiálelésékben, hanem a »k!ontextutok rendszerében« :megvalósnxló »tarltalmi ádlan-
dáságban« jút kifejezésre, s hasson bár paradoxorvként, a mítoszban érvényesül. 
A kezdet !kezdetén legalábbis ezzel a togalonuzial jelöli a Sympasdonkrjtika saját 
гΡtörekvéseјt. »A költ ő  szava: tűz« —írja Bányai, majd megállapítja, hogy: »a tűz 
tehát mítosz, emberi tartalom, a valóság VAL0 gyökere ...«~s 

I.5.2. Hogy hogyan válik a ráció létterü'letévé .a költészet, illetve a »valóság való 
gyökerévé« a mítosz, arra egyel őre nem ikap nk határozott és vi ~lágas választ. 
Csak !sej,téseimk lehetnek, mire gondod a szerz ő, amikor a szónak »a lélek és a 
magatartás koordinátái között« történő  mozgasáхál іьеѕzёІ , s e mozgásról meg-
állapátj!a, hogy »éppen azért valóságos, mert a mítosz mélyéb ől fakad.« Ennek 
el'lenére nyilvánvaló, hogy a gondolatiság és a valóságdgény e szemlélet szerint 
nem szoríthatja háttérbe magát a költészetet. Ellenkez őleg, a Symposion-kritika 
egyértalrnлíen 'leszögezi, hogy ha csak »a ráció mižködžk, a gondolatokkal járó ér-
zés lapos, mímelt; az élni, szeretni vagy éppen halni vágyó ember félhomályban 
marad, s üresen kongó szavaival önmagát fojtja тeg.«36  

I.5.3. Egészen világosan egy Sinkó-idézet segítségével fogallnazza meg esztéti-
kai b vallását az induló nemzedék: »Irodalmi értékeket csak művek jelenthetnek. 
Függetlenül az időtől, melyben keletkeztek és függetlenül attól, hogy ki és milyen 
körülmények között volt az alkotójuk: az esztétikai érték dönt ő  kérdése, hogy a 
művek önmagukban és önmaguk által élnek-e.« 37  Vagyis maga a mű, és a mű  
esztétikai értékei a lgfonto!sab!bak; a valásag és a gondolat esztétikai kitelje-
6lillése. 

» Bányai János: Aszó: tűz. 
Symposion, 1962, február 8. 

36 Utasi Csaba: A költészet 
konstitúciója. 1962. március 
22. 

s~ Ex libris — Sinkó Ervin: 
Magyar irodalom. Symposion, 
1962. március 8. 

7 	I.5.4. Mert nuiridant összegezve csak a költészet ismét. 



41 Bosnyák Sándor: Huszár 
Zoltán: Vakmeleg. Ifjúság, 
1961. november 23. (Az írás 
téves névaláírással jelent meg, 
Bosnyák István a szerz ő). 

1.6.0. A jugoszláviad magyar irodalom esztétikai nagykorúságát kéri számon kez- 
dettől fogva a Sympostion; művakit, melyek nini csak azért lesznek érdekesek 

4 és értékesék, mert a Vajdaságban sziil еttek. A araár említett Bányai- Tolnai recen-
Dióból éppúgy kialvаsható ez a k $vеtеhm&uy, mjnt az ugyanorrál a könyvr ől38  
írt rövid Damonkas-í+rásból: »Regény? Nem regény. Marad újból a remé пy. е39  Ge-
rold Lá 1б  pedig már egészen félreérthetetlenül fogaismazza meg az Ifjúsági Tri-
bünön tartott vitanndítájában 1961 őszén ezt az igényt: »A mennyiség kérdése las-
san a múlté kell hogy legyen. A kvalitás és a kvantitás szükségszer ű  és elkerül-
hetetlen váltójához érkeztünk el (...) Túl vagyunk már azon, amikor tegnap az 
írók szavakat keresve dadogtak, azon is, amikor esetleg már folyékonyan beszél-
nek, azt várjuk tőlük, hogy énekeljenek.« Elsődleges szempont tehát, hogy »... a 
művészi értékek jussanak csak — hangsúlyozottan: ,csak' -- el az olvasóhoz.« 40  

1.6.1. A >unűvésDi mérték +közpaniti helyre« .kerülése pedig hadüzenetet jelent 
mindannak, ami e mértékkel nem mérhet ő , s ugyanakkor a »hivatalos« krjtjká-
na'k is, mely eddig +sok egyéb, +nem jrodaimd szempontra is ügyelve közelítette 
meg az irodalmi a1katásdkat. Bosnyák Lsбván ugyanazon a tribün-előadáson araár 
a »nem hivatalos« kritika +szempontjából vizsgálja Huszártoltán Vakmeleg cí-
mű  kötetét, és hangsúlyoz7а, hagy is »hivatalose ikritikától eltérően értékel. 
»... Egy-egy sikerültebb metaforára és hasonlatra azonban még akkor sem lehet 
ráfogni, hogy költészet, ha az író véletlenül őszinte, ha nem is található meg 
nála a dórős póz, a hazug érzelmek tömkelege, a tóthferences mélabú, fokys 
parasztidill és egyéb. Egy mondatban Huszár Zoltán Vakmeleg című  kötete a 
lírai költészetnek az író és a kiadó által előidézett Thermophiléja.« 41  — vonja 
le Bosnyák +a végkövetkeztetést, váratlanul széles frontot nyitva meg a vitáktól 
Lassan elszokó jugoszláviad magyar irodalomban, hisz egyszerre hadakozik .az ál-
költészet több »jrá лyvonalával«, .s az azokat támogató kiadópolitjkával és a » 
vatalose irodalomkritikával is. 

38  Kopeczky—Sáfrány: Mire a 
teknősbéka odaér. Forum, 
Újvidék, 1961. 

39 Domonkos István: Hason-
lítunk egymásra kegyelmes 
uram..., Ifjúság, 1961, má-
jus 28. 

^~ Egy este a Tribünön — 
Gerold Lászlб  vitaindító elő -
adásából. Ifjúság, 1961, no-
vember 23. 

42  Tolnai Ottó: Zentai napld. 
Symposion, 1962. március 15. 

43 Ex libris — Gál László: 
Ispiláng. Symposion, 1962. ja-
nuár 1. 

4a Ex libris — Velimir Lu-
kié: čudesni predeo. Sympo-
sion, 1962. febr. 22. 

4s Tolnai Ottó: Akik fáznak, 
galériákba ... Symposion, 
1962. január 25. 

1.6.2. Az ilyen »széles frodtnyitáse pedig minden egyébre számíthat az +adott iro-
dalmd-szelienzi légkörben, csak megértésre nem. A fiatalok kezdett ől fogva tisz-
tában vannak ezzel, mégsem taktikáznak, nem sz űkítik a tal dófelületet; ellen- 
kezőleg, írásaikkal igyekszenek átfogni az egész szeierni-ixoclalmi jelent, hogy —
bár mind többen vannak és egyre határózdttabb hangon szólnak — harcuk sok-
szor széhnaloanlaхanak tűnik. 

I.6.3. Honnan a »nl fiunk nem ismert« erős hitük, melyről Tolnai í+r,42  meggy&ő-
désük szilárdsága, mindenféle ta+ktikázást és megalkuvás+t visszautasító konoksá-
guk? •Kihez és anihez іёі  +öaunagá t és a jugoszláviad magyar szellemi életet az 
йіј  nemzedék? Eme kérdések álintése nélikül aligha nnagyarázható és érthet ő  meg 
a jellegzetesen sympasionista magatartás, az esztétikai-drodahnd szemlélet átérté 
kelését oly heves turelmetlenséggel követel ő  elégedetlenség. 

I.6.4. A Sympasion második Ex librise elsősorban azt nehezményezi, hogy Bari 
Imre »a jugoszláv modernekhez nem tudott igazán, tudatosan hozzáférkó'zni.« 43  
A Sympasion szimptamatnktusnak tartja ezt, a jugoszláviiad magyar irodalom jel-
lemző  tnіІa  j,donѕdgárt látja benne, ;s önmagát épp azáitai különböDtetá meg a »vaj-
daságiase irodalmi szzllelniségtől, hogy ő  a jugoszláv modernek »tatutós« vonzá-
sában él; n еnvosak hatásukait szívja föl, de a maga és az egész jugoszlávjai ma-
gyar irodalom mértékének is tekinti. 

1 
1.6.5. A Symposian-kritikának a jugoszláv irodalom iránt tanúsított élénk és fo-
lyanuatos érdeklődése nem .magyarázható pisszfia követésként. A Syanposion elem 
útitársra, hanem tápláló forrass talált a jugoszláv irodalomban. Hagy erre mi-
ért és hogyan került +sor, iazzal kés őbb fogtlallkozunk. Egyelőre elegendő  snegálla-
pl1tanvmk, hagy a valágiradalom hullámverásai is els ősorban a jugoszláv irodal-
mon keresztül jutnak él hozzá, s hagy ezt anjndenekel őtt .az esztétikai világkép 
viDSgádlatában 'kell szem előitt tartanunk. 

I.6.6. A Symposion irodalomszarnléletét, kniitiikal állásfoglalását tehát sorsdönt ő  
modon határozzák meg a jugoszláv modernek; eredményeiket nem egy »másik 
irodalom« eredményenként tartja számon, hanem jórészt .a +sajátjának érzi és 
tudja. A jugoszláviad magyar jaod јalmat igy mjndenekelőtt a jugoszlav esztétikai 
standaa-dhoz, esztéЛikai esznényhez viszonyítja; a lensaradás, a v іdékjesség is 
elsősorban ezen vornatkozasaiban érdekli és bántja. 

1.6.7. Az eszmény egy jugoszláv szel9emiség ű  magyar irodalom és művészet meg-
terelntése, annak bekapcsolása az avaintgaaide jugoszlav szelleanj irodalmi vérke-
ringésbe. »Még csak egy évtizede, hogy Z. Miši ć  költészetünk hagyományos elma-
radottságáról beszélve, felhívta figyelmünket intellektuális költészetünk hiányára 
(...), megvívta a harcot első  eruditív, cerebrális költőink mellett (Pavlovié, Pipa), 
jelezve — hogy végre nálunk is elérkezett a nüanszik, finom modulációk, szor-
galmas mélységi munkálatok kors ~aka.«44  Vagy: »Kezdetben csak Konjovi ć  léte-
zett. Mégiscsak volt a két háború között egy igazán nagy m űvészünk — nyugtat-
juk egymást.« 45  A jugoszláviad magyarok irodalmбt és :művészetét tehát a Jugo-
szláv'iában létező  irodalom és műivászat koalteхбnusában szemléli a Symposion; 
s ennek .az Iirodahni-szellemi életnek akar egyenrangú tényez őjévé válni. Ezen 
liбrekvése nyiivánul meg mind kritikai, mind .pedig forddtótevékenységében. 

1.6.8. A jugoszláv irodalom áцandó jelenléte a Sympasionban nem udvarias gesz- 
tus, még kevésbé magyarázható a nemzetiségi irodalom helyzetéb ől eredő  érdek= 
iődés egyszerű  képlсtével. Mert a Syntiposion a jugoszláv modernek, a jugoszláv 
avantgarde irodalom és irodаloanellnélet hullámhosszát keresi és ,találja meg, 8 



telunékeny kapasolatot bud  teremteni  a jugoszláv modernékkel, maga js csalt- 
1alkoгik az aиaailtgarde ánaunl)lathoz. Ezzel :szemben az álta1a hivatalosnak nevezett 
vajdasáigц  magyar iradalam sohasem  itudott  szervesen  ikарсѕоІб dілі  a jugaszlá гv 
irodaalom mozgása'inak valamelyik irányvonalához; .ti рikusan kjsebb.ségj irodalorn ! 
volt. 

I.6.9. A Symposion  elv гјіtikaі-еІmlёtі  harca Igy kett ős célkjtűzés jegyében in-
dul: fölszámohzi irodalmunk hagyományosan vmdékies jellegét és fölzárkózni a l 
haladó jugoszláv irdnyvonalhoz, a jugo.szláv modernekhez. A fölzárkózás pedig 1 
nem az i:rodalomelmélet és a иilágsDem`lélet másolását jelenti; ezeket már ѕaját- 
járnak mondhaatja az indnaaáskor Is, 21nj töibb, ёр  az azonos szel emiség+ből követ- 1 
kez'vk a jugoszláv modernekhez valló csatlakozás. Vagyis a nemzedék vjlágszeanilé- 
lete .tjpikusan jugasaláv иiaágszemll'élet, s a Symposjon,gemeráció lérnyegébeл  ezért 
válhat és válik iszükségszerűen a jhugoszláv sгellemjségű  magyar Irodalom első  ' 
nemzedékevé ^ 

I.6.10. Az ilyen szemléletet esztétikah iszhivonaion képvisel ő  művek hiánya pedig 
nenюsаk a kritika vezető  szerepét eгedményezj, ide meghatározza mind a fordí-
tótevékenységet, mind a jugoszaáv irodalommal figlalkozó Symposjon-kritika ke-
retejt, éndеКkdési körét is. Lérnyegében a programot helyettesiti a vjlágszemlé-
let, ez jeliölj ki a szigorú határakart, melyek nélkül a Sympisjin nem képvisel-
hetett volna egy határozitt új irányzatot a ijugoszidviai magyar irodalomban. Meg-
k.ilöпböгtető  jelentöséget keli Itehát tulajdontanunk a jugoszláv dradalommal 
foglalkozó kritikáknak és a isorozatosan megjelen ő  fordntásoknak  is.  Ezekben már 
nemcsak a névsorolvasásróll és bjzinyító szándékról (vö. I.2. és іtivább) van szó; 
ezekben már az öndefjniálásj törekvés is .tetten érhet ő : Isidora Sekuli ć, Miroslav 
Krleža, Marko Risti ć , Vélimvr  I цnkić .  Mjodrag Pavlović, Vasko Pipa, de nijnde-
nekellőtt Branko Mlljković , Antiin šoljan, Tomisiav Ladan és Radon* Konstantj-
nović  jelzik a Symposion irányvonalért, s bár nem tekinthetjük minden vonatko-
zásában a Symposioлra  is  érvényesnek, bizanyára jellemzőnek .tartható, hogy a 
melléklet teljes egészében közli a fiatal jugoszláv íróknak a Кnjiževnikban meg-
jelent kiáltványát. 47  Mindez pedig nemcsak a Syrnpos'•on-magartantát gyökereire 
multat rá, de jelzi a feladatul kihőzött célt is: a jugoszláviai magyar Irodalom 
tudatos emancipációs törekvéseit jelenti a jugoszláv szellemi-irodalmi életem 
bélül. 

I. 7 

I.7.0. A Symposáonra, mint jéleztük már, legalább annyira jealemz ő  a tagadás, 
mint az igenlés. Ezért еlengedhetdtlenü'1 szükséges, hogy — ha csak nagy vona-
lakban is — vázafok a korabelli irodalmi-szeиenii aé•kört mellyel oly radikálisan 
kerül :szem. - :már inda asa . . ј  atában. Hogy mi yen volt ez .a légkör, azt a 
korabeli krilnkák, és az irdk, költők nyilatkozatai, vallomásai іaІарјйn többé-ke-
vésbé nzegb zható módon rekornstruálhatjuk. Bori két könyve 48  kulasfontossagú e 
rekonstnukcló folyama іtaban. 

I.7.1. Az ember keresését vizsigáiva számnmkra természetesen a jugaszláviai ma-
gyar irodalomról szdló első  rész, a Fehér :Ferenc, Acs Kánoly, Gál lásaló, 'Záká iy 
Antal, Major Nándor és Némdth István m űveivel fogl:alkozó az érdekesebb, a je-
lentő:sebb. iNemcsak azért, mert a !kirabeh jugoszaáviai magyar irodalom vezér-
egyéniségeлit veszi isonia, hanem mert afifirmál б  szándéka, törekvése nyjlvánvaló: 
értékeket akar rögzíteni..A Symposion viszoлywlása a jugoszláviai ínagyar iroda-
lomhoz viszont épp ellenitétes: átértékelésre törekv ő . Éas pillanatnyilag meg kell 
еІégedniin?k az ilyen radjkáls szembékerülés puszJta megállapításával anélkül, 
hogy e szembekeri ilés okaira, іегеdбіге  •kitérhetnénk. Csak utalásszerúen jelez-
hetjük itt, hogy mind Bari értékrögzít ő , mind pedig a Symposron átértékel ő  •tö-
rekvése mélyebben rejlő  hajtóerők eredménye. Az elđbbj a jugiszláviaj :magyar 
Irodalom múltja, az utóbbi viszont jövője felé széleszti a vízsgá'lt 'témakört. 

I.7.2. Bori mindenekelőtt az ember, az egyén, a személyi vonatkozások létjogo-
sultságának az dgazolását tűzte ki feladatául, s ezen céljához keres verseltet, köl-
tdket. Tanulmányaiból haitá гozattan kieseng az emberszabású irodalomért vávott 
harc, az érte folytatott (személytelen) polémia hangja. (Tehát korántsem volt 
annyira nyugodt, szélvédett, polémiamentes a jugoszláviaj magyar ,irodalom az 
ötиeлes évek végén és a hatvanas évek elején, mint az a Symposion írásaiból 
kiolvasható!)49  Szinte szükségszerű , hogy Bari irásaib,an, :az emberszabású iro-
dalomért hadakozva, előtérbe kerül az alkitó :emberi alakja is; hogy nem tudja 
teljes mértékben differenciálni az altkitót és az alkotást; hogy e ik вttós szemlé-
let keveredése árán еi,keriil csak bizonyítania a maga ,igazát. Mert Bori akarva-
akaratlan nemcsak a m űvet, hanem a költ őt mint érző  embert is affirmálja. »A 
múlt minden emlékét fel kell panaszolriia és leolvasnia, amit vasekéjével a pa-
rasztkeblekbe szántott, és amelyeket ő  megtanult olvasni, bár a tanulás ára, mint 
látjuk igen nagy volt és szem mentes a фйј dаlоіntбl. Legelemibb érzéseit osallták 
ki ezek az emlékek +belőle. (...) Lágy pasztelljeiben, apró lírai felvillanásaiban oda-
rakja egyéniségének, természetérnek, emberségérnek a forrásait, amelyek aztán 
dws érzéssé fakadnak lírájának szólamaiban. (...) Fehér érzésvilágának össze-
fiiggéseiben pedig mindennek ez az alapja, ez a B ú s :s z é p s é g, amely benne a 
kiöltőt felidézte! Lírai verseiben az iintimitás, amellyel gyermekkoráról szól és 
vall, ivra, de ura az a .szeretet is, amellyel patyolatot von apja ás anyja köré dé-
delgető  szeretettel; líra az a aeveg ő , amely beleng a táj átélését ől önmaga kibon-
tott érteknéjg mindent.« Vagy: »Újra fel kell tépni a régi sebeket, a ibehegedt 
érzéséket újból megpattantani, kísértő  emlékét, vívódó érzéseket kell +megölnie, 

9 	újból felvetni és újra tisztázni kell mindent, hogy emberként, a ma érzéseivel 

44 Ezzel, persze, kor đntsem 
akarjuk azt đllítani, hogy a 
Symposiont megelőzően a ju-
goszláviai magyar írók szá-
mára idegen volt a jugoszláv 
ideológia. Az ilyen következte-
tés nem fedné a valóságot és 
különösen nem a II. világhá-
boгú utáni korszakot illetően. 
Csupán arról van szó, hogy 
lényegileg is megkülönböztető  
érétkű  az eszmei magatartás 
jelenléte és e magatartás min-
den eszгétikai, pontosabban 
esztétikára kiható következmé-
nyének a tudatos vállalása. 

^~ vö. symposion, 1962  feb- 
ruár 15. 

46 Bori Imre: Az ember ke-
resése. Forum, újvidék, 1960. 
Bori Imre: Vajdasági ég alatt 
(költészeti antológia). Forum, 
tУjvidék, 1961. 

49  Am nekünk elsősorban 
még mindig az irányzatok 
képviselte álláspontokhoz kell 
tartanunk magunkat, hogy kö-
vetni tudjuk útjaikat. Igy 
csak jóval később egészíthet-
jük ki a korszak irodalmi ké-
pét. 



50 Ex libris — Gá1 László: 
Isрiláng. Symposion, 1962, ja-
nuár 1. 

tjeken, megjelenjék a vers fók zában.« (kiemelések: P. J.) 	írja Biri Fehér Fe- 
renc költészetéről, vagy Fehér Ferencről inkább. Az érzések és az érzelmiek af-
firmálásdnak ,szándéka keveredik itt az esztétikai klnté гi лu оkkal, így csgppet 
sem tartllató meglepőnek, hogy mikor Bari az embert keresi Zákány Antal ver- 
sejről írva, »nagy-nagy szeretetre érdemes költ ő«,re talál. 

I.7.3. Viszont az emléakek !kicsafta é гzések Кk Uјtészete, a du s érzés!sé fakadó egyé-
niség, telmlészet és emberség, a bús szépség felidézte ködt ő , a líra nvint intimitás, 
mint áltédt táj, •m!int dбdelgető  szeretettel patyolatot vonö szeretet — minden 
egyéb khet aflujdato's alikotái világkéapet іszѓаnюn káró Synip!asdon szemében(vö. I.4. 
és tovább), csak épp költészet nem, és végképp nem lehet költészeted mér ő, ér-
tékeket rögzítő  esгltéti'kai kritérium. S most már afel ől sem lehetnek kétságeiлk, 
hogy az Ex Libris írója miért bánik el oily kurtá гј4a хюsán, di kíniélеtleniil Bori 
első  tanulmánykötetével és miert áliftjia oly határozattan, hogy Bori »nem találta 
meg az embert. Hogy is találta volna meg, amikor el őbb nem kereste és nem 
találta meg az Értelmet sem.« 50  Az éгz1 ,н leket affirmáló kritika és az értelmet 
számon kérő  esztétikad igény elli а  ndáisa, kiibбkíthetetlensége nyllvánvaló, s a 
konfrontálódás !lényegi vlonására mutat :rá. 

I.7.4. Ez azonban csak az elvi-esztéitikai-szellemi követelmények és ell еntétеk ki-
kristályosodott, :pontosabban, kik l л stállyosлbott magját jelёlд, és arra enged követ-
keztetni, hogy két önmagában egy!séges irodalomszemlélet nézett farkasszemet 
egymással a hatvanas évek elején. A valós helyzet, természetesen, !korántsem ilyen 

51 Bari Imre: Vajdasági ég egyszerű . A Vajdasági ég alatt51  című  'költészeti antalágia épp azért bizonyul 
alatt. Forum, éjvidék, 1961. hasznos és !fö!lörttébb tannalságas olvasmánynak, mert dartagmaizza a költők vai-

lounásai't, •ars poeticájuknak tekinthdtő  nyilatkozatait, vradalomszemléletiik rö-
vid kivonatait. Ezeket olvasva ismételten m еg zonyoоsadliatunk arról, hogy iro-
dalmiunk állovíz jellege jórészt csak felszíni Qádszat: a békésen egyiitt és egymás 
mellett `tanyázgató alkotói vd'lágsz еш!léletкJk és magatartások nemcsak mint egy 
álapmagataxltás variánsod Кii: nböznеk; mélyebb, sokszor összeférhetetlen ellen-
tétek feszijlnek közöttijk. 

I.7.5. Az alko tói világszemlélet azonban csak ridkan jut leti ѕ  ult megfogalma-
~бѕban kif!ejezésre. Jellemzőnek ikell tartanunk, hogy csak egy esetben ibeszélhe-
itiink határozottan körullrt, letmsztult, itudatosadott és rudatasitott alkotód maga-
tartásrál. Csak Laták István aiyála!tkozartát olvasva nem kényszeriiliilik az al-
katáj gyakorlat, a¢ önigazodás köizveitlen !f iiggvényét látni magunk el őtt. ]érdemes 
bővebben idézni ebbdl a hi tиaiLlásbál, inert valóban az, is nem .pusztán a verselés-
hez konstruált elmlélkedésről van szó: 

»Ahhoz a vajdasági írónemzedékhez tartozom, mely els őnek eszmélkedett e búza-
termő  tájakon az első  világháború után, Kassák Lajasék és Barta ЅdndогёК, vala-
mint a Vajdaságba települt magyar emigránsköltők hatására több mint három 
évtizeddel ezel őtt a délkelet-európai új államokba is betört modernista szellemi 
törekvésekkel összhangban kezdett írni. 
Kissé fellengz ősen fiatalos, de bátor harc volt az a mindent porral belepő  vidéki 
közöny és elmaradottság ellen. 
A királyi diktatúra véres esztendei és a gazdasági világválság szörny ű  következ-
ményež hamarosan megtanítottak bennünket arra, hogy a valósággal jobban 
szembe kell nézni. Láttuk, hagy a formalizm usba hajló avantgardizmus nem al-
kalmas arra, hogy egy elmaradott vidék tömegeibe m űvészž eredményekkel be-
hatoljunk: Egyszerűbb írásokkal jelentkeztünk növekv ő  sikerrel. (...) Tudatosan 
a dolgozók felvilágosítására szántam írásažmat .. . 

. A felszabadulás nagy lehet őségeket nyitott meg el őttünk. Tömegeink kulturá-
lžs előrehaladásával, majd a szocialista realizmus megmerevedett módszerének 
levetk őzésévet lassanként újra változatosabb és merészebb hangszerelésű  írások 
ideje jött e1 a számunkra. A valóság aszkéta tisztelete s a mindenáron való hely-
zettudatosításra való törekvés mindinkább egyoldalú ábrázolásnak tűnt előttünk. 
De a polgári dekadenciának sem akartunk behódolni, mert művészetünkkel a 
szocžal¢zmusért küzd ő  ember szellemi kžhžvásdt szeretnénk sugározni.« 

Ha többel nem is, egy világos pragrammzal állluiіk itt szemben, s ez Igen jelen- 
a homályos, belemagyarázásokra alkalmas, tudatosad vagy ösztönösen job- 

bára csak az önigazolásra törekv ő  .érzés-meggyőződéses »esztétika« elburjánzása 
idején. Legalább olyan fontos és jelent ős, mint Gál Lászlónak az új hullám meg- 
értésére és kö!vetкséгe már ekkor hajlandáságat ;mutató nyilatkozata, áll бsfogla- 
lása, .mely szintén egyеdiilállómak t&iaithető : »Egyedül vagyok akkor is, ha nem 
tudok együtt repülnž a világhódító rakétákkal, és végképp egyedül leszek, ha nem 
tudok lépést tartani egyre fiatalabb korunk tudásban egyre öregebb ifjúságával.« 

I.7.6. E két vallomás tiíilbеcsiтése azonban legalább olyan felszínes és valóságot 
шеghamisító lenne, mint аlбъесsіІбѕёК . Hisz egyrészt jóval a Synрwsioл  megin-
dúlása előtt kбdtak, •mikor még l(egfeljebb csak sejteni lehetett a ktiszöbön  6116  
a j törekvéseket, porosabban, csupán лΡehány alkotás jelezte jelenlétiket, ó1mé-
detUeg ,atomiban még amorfak vdltаlk, másrésmt viszont, épp egy határozott 
programi, illetve egy •nyflvánváló, előlegezett megértési szándék ellenéve ők sem 
nélkijlözik e új hџlllámrnal szer beni lappangó polemikus hangot. Laték prog-
ramja néhány kiltátel!ével eleve ellená!lásгa, vitára Ingerli a Symрasiont. .És itt 
kevésbé fontos, hagy isor kerill-e a !konkrét vitára. iPerdönt ő  jelentőséggel az 
»egyszeríí!b(b írások« igénye és gyalkorlata brr, mert a Symposion épp a költésze-
tért harcol (I.5.), megpedig engedmények, kompr оПlisszumok nél'Кіil, és épp az 
olvasók szіnvanalára Hivatkozó elmélet igányleszáшtó követelméлyeiben látja a 
provinciáliznus egyik lényegi vonását. A !latéki érvelésit túlhaladottnak, fékez ő-
nek tartja, veszélyes anakгоniиnum skéюјt kezéli 

I.7.7. Csupán arró!1 beszé Лhatiimk tehát, hagy itt egy kankгбt elvi-esztétikцad maga-
tartassal szembesítheti a sajóit, ríj eredmények fele itö гб  elvi-esztétikai magatar-
tásád. Hogy Qndémt jelentős ez? Egyszerűen mert a ;Symposiannak ritkán !lesz le- 10 



hatősége világosan kifejtett esztétiika ű .magatartásokkal ogatározni; többnyire csak 
konfúz elmélettöredékekkel, szálamokka'1 keni! szembe. És épp mert a kikinistá-
lyosodott esztétika ű  nézeték hiánya Ikés téti több irányú vagdalkozásra, ment ma-
ga sem Mártja, láthatja pontosan: m ű  ellen is kell hadakozna. Mért az általánosan 
ellfagadobtnak tűnő  vidékiesség nem definiált — szétfalyó, ezer darabra hulló, 
finnen is, onnan  is  előtörő . 
E 
I.7.8. Gal viszont hiába tudja, hogy lépést 'kell, kellene tartania »egyre tžatalabb 
korunk tudásban egyre öregebb if júságával«, lényegében Laték elméietéhez kö-
tődik, mikor kijelenti: »Költőž magatartásomnak egyik alaptétele, hogy egy ki-
csi Vajdaság kicsi emberei között magam sem vagyok nagy. A másik, hogy csak 
a kis Vajdaság kis embereivel együtt n őhetek.« Mi mas lehet ez a Symposion-
kritika szennében, ha nem a provindalizmus jálellkű, jó szándékú igazolása, amin 
már nem lakat valtoztathat az ugyancsak jólelk ű  és jó szándékú megszorínis, 
nádasítás: »Azért írok — legalábbis szeretném — hogy gyorsabbá tegyem növe-
kedésünket, már amennyire telik t őlem.« A symposion, mert magát mindenek-
előtt a vidékűes tempilamtomony-perspektíиa ellenségének tartja, m5ndenestпi el-
veti az icike-picike Vajdaság ieikeipi оike irodalmasak icike-picike lépésekkel tör-
tёnő  fejlődését szorgalmazó nézeteket. 

I.7.9. A Syanposion kezdett ől fogva egyiitt akar lélegeznfi a .korral, s ennek alap-
vető  föltétele, hogy ne fogadjon el sеQnmifé'lle icike-picikés igazolást, hogy minden 
erejét megfeszítve ugrásina készi l ődjön 'az addigi osöndes poroszkálás, handuko-
lás helyett. A mértékiiil vett jugoszláv irodalomhoz viszonyítva mintegy egy évti-
zedes iјеmanadást tapasztál környezetében. i;s ilyen köriilrnények között nincs 
lehetőség a megalkuvasra, a jó szándék megbecsiilésére, ,mert annak elismerése 
menthetetlenid megtoinpanásra kénysze гútené. l.gy, ,bár Gál László látja, ólkeriil-
hetetlen a továbbhaladás, +és bár szívesen lenne maga is e haladás egyik hordo-
zója, később mégsem Itud csatlakozni a fiatalokhoz, mint ahogy a S ушposion sem 
tud ,műt kezdeni Gál •jó szándékával és hajlandoságával, bár .nagyon is nagy 
szüksége lenne megértésre és tamogatásra. Mint általában lenni szokott, most is 
csak a végletek felé sarkított harc biztosíthatja a sikert. 

I.7.10. Iigaz ugyan, hogy elamdlet ű,esztétakai harotál nensigen kell tartania a Sym-
posionnak, a vele egyelőre csak lappangó, asöіndes polémiát fo'lytató irodalom-
szemléletet nemcsak belső  ,tarkasága jellemzi, hanem az egyes szemléleteken be-
lül is jelenlévő  elleгitлwndások és zavarosság. Aki !követni igyekszik az elme&t đ-
tatásokat, béleszédtl a szeszélyesen csapongó, mindig érzés-meggy őződésből faka-
dó, megérzéseken alapuló gondolati zűrznvагba. A szeretet-esztétikástól :kezdve (J. 
Bomus), a szenvedés- (Dáró), az életérzés- és fölldkultusz esztétikáig (Fehér Ferenc), 
a túltengő  érzelmek esztétiká іjától (Deák), aköltészet elsiratásáig (Zákány) és föiltá-
masztásáig (Gulyás) minden megtalálható a vallomásokban. És itt van, persze, a k đlrté-
szet »szi iike bárány« (Csépe) illetve »kiáltás az akassággaf telitett lármában« 
(Zákány) .filozófiája is, mégpedig :a költészet »maga a itudomáлy, a gyakorlati 
fudomany« (Dési) gyakoriatdival egyiitt. Csak gy őzze varéki kibogozni a szálakat. 
Mi nem vállalkozhatuaak ilyen feladatra, s megelégsziink a megdildapitássaf, hogy 
egy ilyen elméleti-gondolati-é гzeln zűrzavar csak csekély ellenállást tanúsítha-
fott a symposion törekvéseivel szemben. Iitt következetes elvi vitára aligha lehe-
tett számítani. Nem is került sor rá. 

I.7.11. Az ellenállasit nem egy »hivatalos» irodalomelmélet vagy esztétika, hanem 
az urnai Коdó szellem ség és az e szelllemiséget tápláló, fönntartó irodalornpoli-
tika képviselte. Ez a szellemiség pedig valóban nem egy filozófiai világs гemlé-
letre, nem itudatos alkotói programokra éptilt, hanem rnindenekel őtt életérzésre, 
egy öngazolásra is alkalmas életérzésre: •a vidékiesség elfogadott kultuszára. Csak 
ennék az alapvető  közös tulajdonságnak 'lehetett akkora kohéziós ereje, hogy •biiz-
tosithatta az annyira éllentétes alkotói hitvallások békés egyiiittlétét; irodalmunk 
állóvíz jellege fis elsősorban ennek köszönheltő . i s lényegében ez a vidékiesség, a 
хїmdékmes szellemiség tudatos vagy ösztönős védelme biztosíthatta csak azt is, hogy 
közös viszolygassal ifogadjak iaz itt-ott már jelentkez ő  új irodalmi hullámot, hogy 
szinte a nyilatkozatok nшndеgyikében fёilгlhető  a polemikus  61, az új ellen irá-
nyuló rejftett vagy nyílt kitétel. Bencz száamáina »igazán művészet rímekben kife-
jezni a legsúlyosabb mondanivalót is»; Csépe, akinek verse »kossal és nem sár-
kánnyal szeretkezett«, Fölöslegesnek tartja az igazságot »mielőtt kimondjuk a 
bölcsek kövéhez« Ienni; Fehér Ferenc számara a költ ő  társadalmi szerepe soha-
sem válhat »pusztán esztétikaž іžlozófiai meghatározássá»; Gulyás pedig kereken 
kimondja, hogy »ne akarjunk többet, mint amennyit szellemi képességünk el-
bín, mert ilyenkor születnek (...) a rossz irányzatok.« Vagyis fölfegyverkeztek 
már az irodalmi status quo védelmére kész er ők — a vidékies szellemiség önvé-
delmi mecha  iizrnlssa  máris kitűnően működik. 

1.7.12. S hogy nem véletlentil elszórt megjegyzésekr ől, nem pusztán elvi fejtege-
tésekről ,van іszб, hamm célirányos kijelentésekről, azt a koraibeli kritika fogja 
hamarasan megerősíteni. Témánkat azonban nem Ikíváлjuk a kelleténél jobban 
knszélesíteui, s amivel célunk nem több, mint egy a korszakra ;jellemz ő  jelenség 
érzékeltetése, megmaradhatunk az Лfjúsag eimű  hetilap irodalmi rovatánál, a 
symposion megjelenését megelőző  hónapokban, az épp elégséges anyaggal szol-
gál a jelenség fölvázoflásához. 

I.7.13. Már maga a tény, hogy az Ifjúság szükségesnek tartotta egy kritikai ro-
vat, az Irodalmi kerekasztal bevezetését, melyben egy-egy könyvr ől több recen-
zenssel mondatott véleményt, jelzi, hogy a »kritikai tribu лál» igényeit valami-
képp +ki 'kellett elégíteni. Tényanyag híjám persze felel őtilenség lenne olyasnvit állí-
tani, hogy az Irodalmi kerekasztal afféle preventív intézkedés, biztonsági szelep. 
sokkal valószínűbbnek tűnik a másik föltevés, mely szerint az Irodalmi kerekasz-
tal a fiatalok megnövekedett kritikusi kedvénék akar helyet, kifutási lehet őséget 

1i 	biztosítani. Ezt hátszik ibiizonyitani az is, hogy az els ő  Irodalmi kerekasztal há- 
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rom írása közü'1 kettdt a kés őbbi Symposian-alapéták írtak 5 2  Ugyanakkor azon-
ban megfontolandó az is, hagy többbszö г  nem telepedtek már a •közös kerekasztal 
mnellé. 

I.7.14. Bánhogyan is •történt, bármilyen szándékkal is jndíttatott az Irodalmi ke-
rekasztal, a másadиk 53  a Deák [Ferenc Rekviem cínnű  novelláskötetével fagdalkozó 
már fétreemthetet'lenük a szen зélytelen, vagy pontosabban a іѕzегnёІуtеІеnіtеtt, de 
célirányos polémia szolgálatában áll. A vidkies szelierniség, legyen bármilyen 
színezetű  is, képvdseltessék bárnnely irodalmi korosztály által is, kapva kap az 
alkalmon: a Deákmimóza nyidivárcuvaikó eredményeit igyekszik +minél el őbb ás minél 
tebjese1љ  a гtákben a maga ja+váma ifoldítani. Hogy Deák prózájának mennyjme 
kedvez, ás kedvez-e az ilyen áгon vesztegetett d ііiaséret, az jóformán senkit sem 
érdeked. Deákot, ha a >иröghözkötö+ttséget nini is érzi, nem is ismeri«, k ќkiyár-
telenül visszakényszerlti[k a >snádasokkal susogó, békákkal brekeg ő  asatornapar-
tos tala ~jsa.« Mert a Rekviem »a háború borzalmait a gyermek érzékenységével 
átélt író vallomása«54  Azzá kell lennie, annak kell tartani, érzékenységnek és 
vallomásnak, mert csak így á]dItható iszenibe a nem békákkal brekeg ő , nem csa-
t'ornapatitos irodalommal. S ha visszaemlékezünk most a Symposion irodalmi-
еsztátjkal tömekvéseime, eszményejme (vö. I.4., L5.), már nem Is .oly nénéz megíitél-
ni, miéit vala szükség az elvi esztétikai konfmontáládás kiélezésére, iniiit ahogy 
az sem (kerшlheti el ifigyehnünket, hogy a vita jóval el őbb megikeујdődött, mint 
ahogy azt az eliső  nritadkkek jelzik. 

II.1.0. Nemcsak érdekes, jel+lкanző  is, hogy a Vajdaságban szinte minden jelen-
tósebb korszakot j•e1&lő  Irodalmi иállаЛkozás, mégpedig rendіszerint heves kiiaded-
mekkel egyiitt járó kezdetnémyeгés, az láljraalapitás, az »igazi« irodalom megte-
memtése jegyében történt. Az irodalmi id őszámítást legknkabb a maguk jelentke-
zésével kezdik az új irodalomszemlélet meghonosítói, úgyhogy rövid. története 
folyamán többször is л  вgszü+lеtatt orrár ez a nil jugoszláviai ínagyar irodalomunk. 
Ha csók az utábbá hámom évtizedet vesszük szemügyre, ,akkor Is legodább három 
újratereвъtést kell sorra vennünk. 

II.1.1. Közvetlenül a háború után az új szocialista irodalom megte гemđésével 
kezdik a vajdasági tinók is. Legfőbb orgánumuk a baloldali mozgalmi múltra visz-
szatekjntő, újnajndítatt Híd, a Vajdasági Magyar Kuiitúmszövetség szendéje. A 
Kultwrszöиetság elvi állásfoglalása egyértelmű  és világos, a Híd feladatát abban 
látja, hogy »tartalmában és formájában közel kell jutnia a dolgozó népünkhöz, 
annak kérdésežhez és annak nyelvéhez, kžfeiezésž formáihoz és színvonalához.«t 
Ugyanakkor az nró іtйгѕаdаiІігnй  szerepe egycsapásna megn ő  ebben az időszakban, 
csatasorba á11, erős hittel ás lelkesen vallatja az új, szocialista •társadalom kiépí-
tésének napi mű+velődési ás politikai feladatait. Mi sem természetesebb hát, mint 
hogy a Híd eillsősorban a művelődési.podntikai kérdésekre összpontоsvtja diigyel-
mét; az írástudatlanság lekiiadésáre irányuló harc, a művelődési egyesületek mun-
kája, a magyar nyéIvű  tiktatás, a mumkásegy+etanш  tanfolyamok szervezése többet 
foglalkoztatják, ment a szépjrodalarn. Az irodalmat az irodahni publicisztika vált-
ja föl, helyettesíti, mégpedig :tudatosan, hisz a talQ+forgatók egyöntet űen hiszik és 
vallják: » Mž tudjuk, hagy népünk új írókat küld majd csatasorba, és azt is 
tudjuk, hogy új iskoláink és nem utolsó sorban új tanítóink és tanáraink nevel-
nek majd új írókat.« 2  

II.1.2. •A szépirodalomnak ás az esztétikai é гttákеknek, mivel csöppet sem tö г5-
dik velük, nem kedvez ez az imdalomlfölfogás és irodalomszemlélet, ugyanakkor 
azonban addig és .azután sem tapasztalt egységet tereim irodalmunkban. Ennek 
az egységnek az azonos világszemlélet és .az azonos alkotói törekvések képezik 
az alapját. A naрipolktika útjaiit követő  egységes irodalomszennlélet jut +kifeje-
zбsre a kor raprezeнtáns, Téglák, barázdák című  anttilágiájában is, habár a Ka-
langya és a háború el őtti Hid írói valamint az ekkor jelentkező  fiatalok is he-
lyet kapnak a kdtetbeal. A • kés őibbi esztétikai értékelés fogja kjunutatnj, hogy az 
egység ára épp az esztáti!kai értékek föladáca, az egyéni alkotói útkeresésről való 
lemondás vak .3  

II.1.3. Bán a kritika íbéleteit jogosaknak, érvényeseknek tartjuk ma is, vélemé-
nyünkelt föltétlenü•1 ki kell egészítenünk, ha a jugoszláviai. magyarság m űvelődés-
töпlténetémek szélesebb horizontokat befogó létszögéb ől vizsgá.lj ,uk az önmámorá-
ban k+rklikátlarclul lobogó, Ikásőbb a kritika m széről agyonácsáralt irodalmi-szel-
leme korszakot. Mart 4еg пább két vonatkozásban sorsdöntő  fontosságú ez a 
kedvezőtlarl Irodalmi korszaknak elkönyvelt néhány év közv еtlenül .a háború 
után. Az első  a jugoszláv szellemiség, a másik művelődési életünk kérdéseiјt he-
lyezi eldtбrbe, s a :kettő  egyfiittvéve és összefonódva maghatározó éгtékű  +lesz az 
elkövetkező  ávtizedbeл . 

II.1.4. Mert épp a háború utáni néhány év az, mikor irodalnii-szellienli életiink 
hordozói, így a jugoszláviai magyar íхбk is, tudatosan és egységesen vállalják a 
jugoszláv szеІІenniségdt. •Ez a +szellemiség, persze, még korántsem érett, inkább 
a ipolitilkan-+társadalom hangulat, mintsem a meggy őződéssé és életfiormйvá vált tuda-
tos alkotói гiiбgkép eredménye, az egy fronton áldó nyák inkább politikai, mintsem 
ideológiai egysége. Az idők változásával, a mereven értelmezett szocialista realiz-
mus eszméjének letúnéséval ezѓе- darabra •tö1 іk; ahogy fokozatosan ismét előtér-
be keriilnek az irodalom irodaJmnii, esztétikai értékei, úgy válik lassan csak poli-
tikai magatartassá. De ugyanakkor értékes tapasztalatokkal gazdagít bennünket, 
tudniillik hogy egy sajátos, mindent átitató szellemiség kialakulásának csupán 
egyik feltétele, velejárója 'a politikai, a maghatározott politikai áldásfoglalás, míg 12 



magát a szellemiséget á!11andó, az egyéniség gondolatvilágát mélyebben és szigo-
ríubban maghatározó tényez ők jelölik. Nyilvánvaló 'viiszont az is, hogy esne poli-
tikai állásfoglalás és hangulat nеl'kűl, amelyben föl fog nőni az új meтnzеdék, el-
képzelhetetlen lett volna a későbbi nemzedékek, s így a Symposion jugoszlávsága 
is (vö. II.3. és tovább). 

II.1.5. Irodalmáráimknakés;irodaJmumknak a művelődési élet napi gyakorlati kérdé-
sei iránt tanúsíitatt élénk érdekl ődése, meg ha az esztétikai értékek ІгоVйЅйга  megy 
is, szintéin nagy jeleavtőségű. Mert: »A második világháború után a magyar 
értelmiség túlnyomó többsége elt űnt erről a vidékről. Egy részét mezég korábban 
koncentrációs táborok nyelték el, hiszen errefelé a zsidók is magyarok voltak, 
másik —nagyobb —része hazát cserélt. S nemcsak azok mentek el, mint más 
népeknél, akiknek okuk volt a f élelemre, vagy egyszer űen nem akartak szocialista 
rendszerben élni, olyanok is itthagyták házukat és hazájukat, akik nyugodtan 
maradhattak volna, de nem voltak hajlandók újra vállalni a kisebbségi sorsot. 
S ezek voltak többségben. Akit nem sodort magával az októberi menekülésž láz 
vagy köztisztvisel őknél a kiürítési parancs, hogy a batyut, amit magával bírt 
vinni, Baján vagy Szegeden tegye majd le, az kés őbbi jobb alkalomra várt. Egé-
szen negyvenöt őszéig mindig akadt bolgár vagy orosz jármű, amely zavartala-
nul vitte át a határon az itt élni többé nem akaró családokat, akik között a leg-
kevesebb volt a munkás.«` A2 íг  taudatQaznság lekiizdése, a :magyar nyelv ű  okta-
tás, a műkedvéh$ szívjatszás, a munkásegyetemi tanfdlyaanok, egyszóval a m űve-
lődési élet kéadése іnek az elő térbe helyezése így már nem szíúkíthet ő  csak az 
esztétika2 kérdésektől való dfоrdulás témyére, hanem művelődési életiink újra-
alapozásának, s talán jogosan használhatjuik itt a szát, újjáép рitésének is szerves 
része, mely néiküll aligha beszé ШΡhetnénk agy, illetve másfél évtized múlva »egyre 
fiatalabb korunk tudásban egyre öregebb if júságáról« 5 

II.1.6. Csak ezen vonatkozásokat szem el őtt tartva .térhetünk vissza háb:arú 
utáni jгodalanuлk s ezen belül a vezet ő  szerepet játszó Híd esztétikai, illetve 
ámkább esztétika-éllenes arculatá iiz. 

II.1.7. Úigyszimtén jelentős és megkeriihetetlen mozzanat, hogy .a Hidat nem a 
kor »hurráop'tizmuson« аiа4uló hangulata holta létre, hogy bár az фгtnyvonalá-
hoz moist asatlakozók közül sokan e hanglat hatása alatt vállalják a Hid prog-
raanját, maga a Híd araár saját, háború el őtti hagyományaira támaszkadhait, an-
nak fiolytatójaként léphet іfёІ  a gyökeresen megvaltozott társadalmi-politikai hely-
zetben.7  A megváltozott társadaiirni рolitikai .köriјlmények a folyóirat helyzetén 
változtatnak, a vezet ő  szerephez jutott, hivatalos orgánummá vált Híd program-
ja viszont saját hagyományaiból ered. Az új irodaionért, új irodalmi eszménye-
kért dolytatott harca sem ,most bontakozik !ki,$ csupán föler ősödik, hangadóvá, és 
ha viszощ ~lag rövid időre is, egyedurálkodóvá válik .a Híd által képviselt irodalmi 
irány. lgy, ha nem is frissen kovácsállt irodalomeszménnyel, de mindenképpen az 
йjvrodalmi időszámítás határozott tudatával, gy őzelmi tudatával léphet fpl a Híd 
a negyvenes évek тnásodjik felében: »Ideológiai szempontok leszögezésére már 
nincs szükség, hiszen ami a múltban a közönyt ől szétmálló bizonytalanság volt, 
s annyifelé állította vagy annyiféleképpen formálta az író arcát, ahányféle osz-
tályt, vagy társadalmi, politikai csoportosulást képviselt a tekintéllyel összeho-
zott írók köré, azt ma már nem találhatjuk. Az elkalandozás, a t őlünk idegen 
eszmékhez való szeg ődés vagy a problémák közepette való problémátlanság ma 
már nem lehet melegágya az irodalomnak, de a regionális szellem sem, mert a 
haladás szelleme egyetemes irodalmat tanít, amely nemzeti formába öltözik és 
tartalmát a szocializmus tölti meg.« 9  

II.1.8. De egy unuformizált, új esztétikai mircl őségeket 'létrehozni nem .tudó, nem 
irodalmi jellegű irodalom ez, melynek fogyatékosságai viszonylag hamar érzékel-
hetővé válnak, úgyhogy 1949-ben a jugoszláv írók kongresszusán már a •követ-
kezők is elhangzanak: »A közelmúltig — 1949 áprilisáig — a folyóiratnak vala-
mivel más jellege volt, mint amilyent irodalmi folyóiratainktól megszoktunk; a 
szerkeszt őség abban a törekvésben, hogy a különféle problémákról tájékoztassa 
olvasóit, olyan rovatokat ápolt, amelyekben nagy ambícióval ismertette a társa-
dalmi, pártpolitikai, az irodalmi, a kulturális-közművelődési, a gazdasági és az ál-
átalános politikai kérdéseket is, tehát nem volt tisztán irodalmi lap. A lapnak 
ez a hagyománya nzég a háború előttről maradt meg, amikor magára kellett 
vállalnia és magára is vállalhatta olvasói sokoldalú tájékoztatásának sokrétű  fel-
adatait; ma, amikor a magyarok a kidványok egész sorát kapják, amelyekben 
sokkal kimerít őbben tárgyalhatók, következetesebben és folyamatosabban kžsér-
hetők a politikai és gazdasági élet legkülönbözőbb kérdései, belátták, hogy a Híd 
feladata az, hogy elsősorban irodalmi folyóirat legyen.«1a 

1.1.9. Az így érvényre jutott felismerés azonban, hogy a Hídnak els ősorban iro-
dalmi folyóiratnak ikell lennie, korántsem jelentette és jelenthette irodalmunk 
arculatának egy asapás гa és iájdailommentesen történő  megvá,itozását., Elkesere-
dett, itúlzásokitál, túlkapásoktól sem idegenked ő  irodalmi harc színhelye lesz a 
Magyar Szó és a Híid az ötvenes évelt elején, melynek el őzményemről B. Szabó 
Gyöngy így fi- 1951 ~ben: »Vajon tagadhatjuk-e, hogy az akkori irodalmi élet látszó-
lag nyugalmas és tükörsima felszíne — amelyet mintha ,láthatatlan irodalmi er ők' 
varázsoltak volna békéssé és tettek idillikussá csak látszatnyugalom volt, 
melyet a merev, dogmatikus gondolkozás, az ideológiai zűrzavar és az alkotómíí-
vészekkel való egészségtelen viszony csak er őszakkal teremthetett meg! Az alko-
tóművészek csupán egymásnak merték elsuttogni magánvéleményüket, önmaguk-
ban viaskodtak az új m űvészi kifejezés megteremtéséért és erőszakkal hallgat-
tatták e1 a művészet leegyszer űsítése és vulgarizálása ellen lázadó lelkiismeretük 
hangját. Ma már nem nehéz megáilapítani ezeket a tévedéseket, és nem számít 
,felfedezésnek' a szólamirodalom következményeit az írói uuagatartás megformá-
lódására kimutatni. Azonban teljesen igaztalan lenne elítélni, ,elmarasztalni' az 
írókat emberségben és m űvészi hitelességben, ha nem látnánk meg helytelen ‚iro-
dalompolitikánk' gazdasági-társadalmi eredőit, az összefüggést szellemi, m űvé- 

I3 	sieti és irodalmi életünk elcsenevészesedése és az adott társadalmi viszonyok fo- 

4  Herceg János: Közös dol-
gaink (ЕVek és könyvek. 
Forum, Ujvidék, 1971.) 

5  Gál Lászlб  nyilatkozata 
a Vajdasági ég alatt című  
antológiában. 

b Utasi Csaba használja a 
kifejezést már említett ta-
nulmányában. 

7  vö. Bori Imre: A jugo-
szláviai magyar irodalom tör-
ténete. Forum, i7jvidék, 1968. 

8  Bori Imre: i. m. és 
B. Szabó György: A húsz-
éves Híd (Tér és idő). 

9  Idézi Szeli István A negy-
venes évek irodaimában. 

» Idézi Szeli István, uo. 



11 B. Szabó György: Levél 
Herceg Jánosnak (Téz és idő) 

12 B. Szabó György, uo. 

13 Utasi Csaba: Költésze-
tiinkről. Új $ymposion, 37-
38. szám. 

14  Utasi Csaba, uo. 

19 B. Szabó György: Gondo-
latok a Magyar Tanszékről 
(Tér és idő). 

16 B. Szabó György, uo. 

17  Itt elsđsorban B. Szabó 
György munkáit kell kiemel-
ni nk. 

18  B. szabó György csak 
fokozatosan vetkőzi le á 
historizmust, a társadalmi 
hatóerőket és szociológiai 
szempontokat el őtérbe helye-
ző  kritikai szemléletet (sze-
li István), s ezzel párhuza-
mosan egyre inkább hang-
súlyozza az egyéniség szere- 
pét a művészetben (például 
Konjovié-triptychon, Tér és 
idd). Ugyanalakor a marxista 
világszemléleten alapuló ju-
goszláv szellemiségű  iroda-
lom szószólója , elsőként', mé-
ri a jugoszlávfiai magyar iro-
‚lahni  élet súlyát a jugoszláv 
irodalom mértékével (például: 
Lemaradunk?... Tér és idd) 

kozatosan meginduló bürokratžzálódása között.<dl S ilyen hangalatban a nem »'tisz-
tán irodalmi jellegű« xadjkáiis beszámolástól is jogosan lehet tartani — bár B. 
Szabó Gyöngy hangsúlyozza, nem akar dönt őbíró lenni, írásában vidágosan nyo-
mon követhető  a válta. élét .tompítatli, az egyensúlyozná igyekv ő  józanság, mely a 
konszolidálódás vizeire szeretлé arányítani az összeasapás eddig lesz űrhető  ta-
z іцl,ságait. »A fiatal írók harcában sok pozitív szándék van, munkásságukkal ed-
dig  is  jelentős mértékben hozzájárultak irodalmi életünk kérdésežnek tisztázásé- 
hoz, irodalmi életünk kereteinek tágításához és fellépésük mozgást, nyugtalansá-
got hozott, de ugyanakkor az egészséges kibontakozás felé terelte irodalmi éle-
tünket. Senki se vonja kétségbe, hogy a fiatalok új hangot hoztak irodalmunkba. 
De ez az új, szabadabb felfogás az irodalom és a művészet kérdésdžbe П  a demo-
kratizálódás első  jelentősebb irodalmi visszhangja is volt. A fiatalok fellépése 
Is  irodalmi életünk demokratizálódásának a folyamata szorosan egybeesett .«1z 

II.1.10. Ennek az wj, szerb irodalmi felfogásnak a mibenlétét Utasi Csaba 
így sommázza majd a hatvanas évek derekán: »Maradt a sziget. A se hideg, se 
meleg sziget, melynek feltdnése agyongyötört líránk határán megkönnyebbülést, 
felfrissülést hozott. Végre újra téma lehetett a szerelem, mélázó, bús versek szü-
lethettek: elkövetkezett a cseng ő-bongó rimek, a szép szavak költészete, mely 
vitathatatlanul több volt a csákánycsattogás, a húszmžltió kalapács jelent magasz-
taló kdrusmúveinél. бsszеtettebb költ ői, emberi •magatartást hozott.« Š 3  De itt a 
teljesebb szellemi irodalmi kép káálakítása érdekében ismét meg kell állnunk egy 
pillanatra. Mert ágaz ugyan, hagy »ezt a másfajta költészetet úgyszólván fenn-
tartás nélkül fogadta a kortársi ,kritika', s a múzsák feltámadását ünnepelve 
megfeledkezett f ő  feladatáról, arról tudniillik, hogy kijelölje e poézis helyét, rá-
mutasson értékeinek viszonylagosságáraa,l4  kétségtelen azonban az is, hogy iro-
dal.munk ;szeanibeötlő  fogyatékossága mellett számohvumlk kell irodalmi és гnűve-
lődési életünk két igen jélenitős, nagy horderejű, az irodalant huiláanverések кΡrt is 
élőkészítő  vonnilatával. 

II.1.11. Az egyik ág csak közvetve kapcsolódik a szigorú értelemben vett irodal-
mi élethez, mű  velődéspolitákaá vonatkozású, gyakóclati kérdésekre korlát оzódó, 
és elsősorban az igkoláđtatást, hogy divatos kilfеjezéssel éljüлk, a »káderképzést« 
érjnrtli. Az újvádéká Taвámkéipző  Fóiskoia 1945 óta míúködó Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék nagy mértékben segítette elő  a fiatal tanult nemzedék jelent-
kezését, mely mint 1attuk már az ötvenes évek elejéл  лnegvívta a maga irodal-
mi harcát. A kétéves Főiskola azonban c  k a détfontosságú legszükségesebb igé-
nyek kielégítését vállalhaltta, egész sereg :mind sürlget őbbé váló művelődési kér-
dés maradt megolldat+lanui, úgyhogy mind nyilvánvalóbbá válik, intézményes for-
dában is tenni kell valamit, mégpedig a lehet ő  !legrövidebb időn belül. Az aíjvi-
déká Bölcsészeti Fákultásan nyitandó Magyar Nyelv és Lrodalom Tanszékér ől 
1945 ben már mint Кözeli, talán már hónapokon belijl megvalósíitható reális terv-
a i i ír B. Szabó Gyöngyis 

A terv ugyan csak jóval később, 1959-ben valósut meg; sorsdöntő  fontosságí nak 
keld •tartazlnnk, hogy már éveiiked eiőbb dudatosodik és megfogalmazódik• »Sürge-
tő  és felelős feladatok várnak erre az intézményre: évtizedek mulasztását kell 
helyrehoznia a tudományban és embereink tudatában«, rnu t ahogy már ekkor 
világos az is, hogy: »A haladó tudományos gondolatot kell szembeállítania a misz-
iif ikácidval és pragmatizmussal.« 1б  A fönti gondolatok, fölišmerések, határozott 
célkitűzések már magukban hordják, e&ejélniik egy wj sze'llemá magatartás kiala-
kulásának az igényét és lehetőségét, mely egyfelől a 6ymposian képvi.sеAtе  áro-
dalmi-ѕzelleлli magatartásban, másrészt viszont a Tanszék és a H;u лgamológiai 
Intézet tudományos munkásságaban fog megvalósulni a hatvanas évek folyamán. 
Az előzmények és a gyökerek kérdése világesodiik meg előttiiek, ha áttanulrтiá-
nyozzuk B. Ѕzalbó György rendkíviil á іtfagó, a Tannszék 'jelenlegi kereitéin is ~t~ лniu-
tató tean7ezetét. 

II.1.12. Ugyanakkor semilável sem kevésbé jelent ősek az irodalom és a művészet 
természetével, helyével és szerepével foglalkozó írások,l 7  még akkor sem, ha ezek 
— lévén kritikánk és irodadomelánéletünk irodalmunk egyik ieger őtlenebb teaü-
lete — szórványas megjelenésvic, monologfizáló jellegisik f оiytáтn külrinöselb 
közvetlen hatást nem gyakorolnak. Figyelmesen végigolvasva őket számos ké-
sőbb, a hatvanas évék folyamán kibontakozó irodalmi-esztétikai alapelv csíráját 
táláljuk meg bennük, s az sem kerülheti el figyelmünket, hogy ezek ,készítik aló 
mind az emniberközpontú, mind pedig .a később-, már sugoszláv szeidenni;ségben 
fogant avantgarde-drodallom szellemei talaját 1 8  Jelеntőségijk nem eredеtáségukben, 
gondolati frisseségükben van, hisz rtöbbnyire csak a jugoszláv irodalomelmédet és 
esztétika hulámvеréseimek vajdasági fodrozódásai. De ezek a rendszerié nem 
lombosodó, eseményékhez kötődő  allkalmi írások a kontinuitás hordozói, azzal, 
hogy — ha nénié kIsIssel is — ionrocskám ieszamalnak a zsdanovi esztétika el-
veivel és egyidejűleg az absztrakt, a modern művészeték számára egyengetik a 
Vajdaság szellemi talaját. A Ѕymposiom, követelménye falytám i(»egyiitt lélegezni 
a koaraue), rtermészetesen mim elégszik meg ennek az állandóam tisztes késésben 
levő  Fejlődésnek az ajmeméviel, s jórészt ezzel magyarázható, hogy bár kézenfekv ő  . 
lett volna nil több, sok esetben ki is mutatható a kötődés, mégsem vállalja en-
nék az útnak a folytatást; figyelme a jugoszláv irodalomelméset felé fordul. 

II.1.13. És ha a 6ymposion icé'llkitűzéseiből és helyzetéből következően kéyptelen 
volt a lényegében saját fo гiását jelplő  elméleti vonal töretlen továbbvltelére, 
mennyivel inkább kell szükségszer űen idegenkednie a diadalát ülő  ember-, táj-, 
érzés- és foaarnaközpontú költészett ől, melynek értékeit épp akkoriban igyekszik 
hitelesíteni a »hivatalos kritikai. Ez az esztétika els ősorban a visszahúzó vidé-
ldiességet képviseli szemében, s enne jéllemvonása megakadályozza a másik tulaj-
donság fölfedezését és tudatosodását, rhudniilhk hogy vidékies szemléletmódja el-
leniére, mi több, azzal együtt ez az irodalmi vonal tette lehet ővé, hogy ismét az 
esztétika kérdései keriilljenek T őtérbe a »vajdasági ég alatt«. A 6ymposdon araár 
nem vállalhat közösséget véle, merevnek, földhözragadtnak és megköt ő  erejűnek 
látja, ugyanakkor e nemzedék legjobbjai sem csatlakozhatnak még az új tövek- 14 



résekhez éppen harcuk befejezése, eszméyk véglegesítése pillanatában. A szövet-
ségre ugyan :később sem kerül sor, de alig néhány év elteltével lehet ővé válik a 
kiegyezés, és Bori Imre irodalomtörténeti munkássága példánál különösebb meg-
rázkádtatások néykiil egészíti maJd ki a Symposion törekvéseit. Nem szabad 
azonban megfeledkeznüavk arról sem, hogy valóban kiegyezésr ől, kétoldaly köze-
ledésről van іѕzб, mely akkor vált lehetségessé, mikor a Symposion kivívta •már 
saját irodalmi~szellemi magatartásának és szennléletének létjogosultságát irodal-
munkban, s miután Bori Imre is kell ő  •mértdkben fdlszabadulhatott már a sa-
јát nemzedéke által megvívott irodalmi 'harc kötöttségei, kötelezettségei alól. 

I. 2. 

II.2.0. Ha sikerült legalább részben érzékeltetniink az el őző  fejezetben, hagy iro 
doniunk periodikusan ismétlődő  íujraalapitási kezdeményezései bizonyos mérték-
ben mindig az előző  fázisra 'illetve fázis-km .épiiltek, s lényegében egyazon szü-
lstési fdllyamart tolágöreseinek tekinthet ők, eléаitük ісёІдіnkаt. Mert bármennyire is 
tagadta egyegy új hullám 'az őt közvetlenül megelőző , .s a vele párhuzamosan 
futó másik létjogosultságát, eredményeit, bármily ellenségesen is viselkedett vele 
szemben, nélküle aligha sziilyethdtett volna meg. Éles törésekkel, heves vitákban 
fej4ődő  irodahnalnkban kimutatható egyfajta gyíir űző  szellemi kontinuitás, mely 
az önállósadáshoz, a sajátos szeylemiségű  jugoszláviai magyar irodalom kialaku-
lásához vezetett, s az öndefiniálás huzamosabb ideje jélen lév ő  kérdésében épp 
napjainkban látszik kicsúcsosodni. 

II.2.1. Egy, az autonomitást bizonyítani igyekvő  ás azt igénylő  irodalmiaszedlemi 
élet .pedig már aligha kacérkodhat egy újabb újrateremtés gondolatával, 'termé-
szetéből .következően eszköze •már nem a tagadás, hanem az igenlés, saját érté-
keinek gondos száanbavétele, sajátosságainak fömutatása és hangsúlyozása. Csöp-
pet sem véletlen (tehát, hogy az utóbbi évékben íródik meg a jugoszláviai ína-
gyar irodalom története (1945-ig), hogy könyvsorozat indul, mély a két 'háború 
között megjelent műveket igyekszik ismét irodalmi (tudatunk részévé tenni, hogy 
mind többet fgglalkozunk ia kaposolattörténettel, .s hogy a magyarországi iroda-
loan  egyes korszákai(t fölmér ő  átfogó rnunkákban egy sajátos kritikai, irodalorn-
tömténeti ,szemlélet fogalmazódik meg, körvonalazódik egyre határozottabban. Ha-
gyományaink kérdése külön jelent őséget nyer e folyamatban. 

IL2.2. ;Magának a Symposioxmak a hagyományokhoz való köt ődése, persze, csak 
távoli vonatkozásban veti föl az egész kérdéskomple хumot, íugyhogy szempon-
tunkból szükségteled is teljes lciterjedésdben, összes vonatkozásaiban tárgyal-
nunk. Elegendő , ha csak iinada Јn un;k néhány olyan áramlatánál id őzünk el, me-
lyek bármelyike a Symposian táptalajátvá vállhatott volna, amennyiben idejeko-
rán tudatosodik a nemzeddkben. I'lyesmire, természetesen, nem került ás nem is 
keriilhetitt ;sor, mert a 'tagadás tnperativusa eleve elvágott minden múltba ve-
zető  fonalat az inndulás pillanataiban. 

II.2.3. Ezzel, ás csakis ezzel іПіа gуaгбzhаtб , hogy a Syanposion irodalmi eszményé-
től oly távol álló Szentele'ky-féle elmélet látszik a 'legnagyobb hatást gyakorolni; 
a semmi!bő1 tereintds mítosza ismdt időszerűvé lesz. Éš épp a mítosz hatását, je-
lenlétét kell itt ldilön is hangsúlyoznunk, ment Szenteleky elméleti munkái sem 
váltak eziideig a jugoszláviai magyar irodalom tudatos, él ő  hagyományaivá, ha-
nem sokszor csak a még ma is je(lenlevő  mítoszok egyikét tápláltak és képvisel-
óék, anélkül, hogy a forrásokkal iisztában (lett volna irodalmi közvéleményünk. 
Végeredményben tehát a Symposlion-nemzedéknél tapasztalható szenteiekyes el-
kesereddttség sem egyfajta ikonkrát (köt ődést jelöl, inkább csak irodalmi előíté-
leteink egyiket, az indulás pillanatában nagyon is használhatónak mutatkozót. 

II.2.4. Egyébkánt Szentdlelcy elvi-esztétikai álláspontja, célkit űzése a Sympasioгl-
szenlélet ellealpálusakánt (lehet ándékes és tanulságos. Mert .az olvasó »ennek a 
földnek ízét, színét, lelkét várja ezekt ől az elbeszélésekt ől« — irja Szenteleky, 
majd igy folytatja: »... A sokat emlegetett couleur tocale ,t nem szabad szó sze-
rint értelmeznž. Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy Bánátban ját-
szódžk 1e, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A szel-
lem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl megérez, s amivel az író fé-
mi közösséget érez.« 19  S épp -vert kétségldviil igazat kéll adnunk Herceg Já-
nosnak, mikor igy ír Szenteleky helyi színeket hangsúlyozó elméletdr ől: »De ért-
sük meg végre Szent еlekynek ezt a jelbeszédét! Nem színekr ől volt szó, azzal ő  
nerrc érte volna be, hanem a vidék és a nép reális állapotáról, beleértve egy ki-
sebbségi magyar öntudatot is, amit ilyen vildgosan nem fogalmazhatott meg, s ő t 
amit ilyen határozottan kifejezni se volt szabad a vajdasági irodalomban, mert 
elakadt volna a cenzúrán. Ezért lelkesedett a neue Sachlžchkežtért, a harminc 
szovjet novelláért és Székely Mózes Zátonyáért, amely félig nemcsak kisebbségi 
regény volt, hanem keser űen nacionalista is. Szóval, ami Papp Dánželnét még 
színes köd volt és balga ábránd, vagy ha a másik változat jobban tetszik: a beol-
vadók búcsúja, az Szentelekynél harcos önvédelem lett.« 2o Nemcsak »A szellem 
a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl .megérez, s amivel az író némi kö-
zösséget érez« kategorikus kijelentése bizonyítja, hogy -»harc ős önvédelem« a 
oouleur locale, Szenteleky sokkal iflékеe rthвtétlenebbül as megfogalmazza elmélete 
gyakorlati céhkitűzéseit: »Nekünk is vallani és vállalni kell sorsunkat, problémá-
žnkat, és úgy kell hirdetnünk igazságunkat, mint ahogy azt a múltak írástudói 
tették. A mi feladatunk nem lehet szórakoztatás, mutatványos b űvésikedés, a 
csepűrágók könnyelm ű  bohóckodása — ez különben sem volt soha a m űvészet 

15 	célja...e; »Itt most nem küls őségekről van szó, helyi színekr ől, bácskai tájké- 

is Szenteleky Kornél: Aká-
cok alatt (Bori Imre: Iro-
dalmi hagyományaink). 

20  Herceg János: Színek és 
félreértések (Évek és köny-
vek) 



24  Bori Imre, uo. 

2s ed. Bori Imre: A jugo-
szláviai magyar irodalom tör-
ténete. 

28  B. Szabó György: Hábor-
gó lelkek országában. (Tér 
és idd) 

29  Herceg János: i. m. 

pekről és hasonló felszínes színhatásokról. Itt arról van szó, hogy a kžs еbbségž 
író átérzž-e írói felelősségét, atmely reá fokozottabb súllyal nehezedik, áté гzž-e, 
hogy csak hittel, mélyen átérzett és fel-feltör ő  igazságérzettel lehet és szabad ír-
nia, hogy vallani és vállalni kell az igazságot ...« 21 A •Szenteileky meghirdette »re-
áЈЈis irоdeornpoliti'ka« vilagosan kiolvasható, mert amint arra Bori Imre is rávi-
đ•gít,u egy gyakorlati еsztétvkárál van szó, s épp eme gyakorlati haszaiosvthatósá-
gának köszönve lett a cculer loaale »az egyetlen olyan eszme, amelyet a két vi-
lágháború közötti időszakban a vajdasági magyar irodalom kitermelt, s megkísé-
relt realizálni, s amely írókat tudott mozgósítani — ha nem is tartósan.« 23  

II.2.5. Ugyanakkor azonban épp e konkrét helyhez és id őhöz kötődő  gyakorlati 
elkötelezettsége, k sebbségii &wи  delme, a kisebbségi helyzet tudatosítását szor-
galmazó volta haјtáгol~ja eil legélesebben a cotuilenre locale-t a pannon +fúgától, 
S.zentolekyt a 5ymposiontól ... Bár a legjelemtősebbndk ,tíúnő  mozzanatiban kétség-
kívill kvmutatható az érintkezési pont, hiszen »Szenteleky Kornél már egészen 
egyértelm űen a vajdasági magyar irodalom szellemi autonómiáját mondja kž«,24  
a !kétféle szellemi magatartás sllentétei áthidalhatatlanok. Mert eleve két, :más-nmás 
alaptenrnészetű  auto  niitѓsг6} van szó. 

II.2.6. A híuszas évek vajdasági magyar irodalmának szellemiségét »magyar gyar-
mait-sorsae és a jugoszlávivai magyarság kisebbsségi s+tátusa sorsdöntően befollyá 
sálja. Elsőnék Barta Lajos mutat rám az utádádlaimokban él ő  magyarok szellemi 
gyarmat vdltára, ami abban nyilvánul meg, hagy »Magyarország csak exportál, a 
leválasztott magyarságok csak importálnak könyvet.« A tényt nem lehet megke-
rülni. Jellemző  azonban, hogy Szenteleky, reagálva Barta írására, a gyarmati 
sorsot mindjárt összekapcsolja a ki:seibbségi sorssal: »Vajon a kžsebbségi sors-e 
a keserűbb, avagy a gyarmati? — itt medd ő  és szomorú dolog a keresgélés, a ke-
reső  méricskélés.« zб  De az ilyen körüilmények nemcsak a Szenteleky-féle önvédel-
nrхi .autonomitas :sajátosságát magyarázzák, hanem fényt vetnek Bertának arra a 
szellemi .gyаmmatеorsnál jelentősebb fdlisanеrésére, hogy tudniillik »,a magyar 
népdaraboknak ezért mégis önmagukon belül kell magukat szellemileg megolda-
niok!', azaz meg kell tenniök azt az utat ,alulról fölfelé', amit a nemzetté válás 
során általában a népek megtettek szerte Európában, kialakítva szellemi žntéz-
ményeiket«, 27  s hagy ez miért maradt hatástalan és visszhangtalan a Vajdaságban. 

II.2.7. Gsak jóval később, évtizedek múlva teremtődnek meg :a .ársadaimi~pвΡliti 
kai köaulтn нyek, melyekiben a јugosmlávtiai magyarság reálisan gandolhat a nem-
zetté énfelődésme, +s éppen ezen. variás fogja a Symp вΡsion autonon>štás-törekvé 
sert, a pannon :fdga elméleti alapjain lényegileg megkillönbözt еini a couleure lo-
eale elméleti іaіарјаitбl.  Ivhg — ha nem is a legszerencsésebb megnevezéssel — a 
couleune locale-t mint passzív, .addig a pannon fúgát mint aktív autonouittást jel-
lemezhetjük. 

II.2.8. S ilyen iszeimipontbdl (ha egyéhkéamt nem is) kétségkívül a pannon fúga el ő-
nyére valik, hogy a politikai helyzet lehetetlenné neszi magyar szellemi gyaa -imattá 
válását, mert .mire ismét megindul a még mindig jobbára egyoldalú könyvien- 
port, ш; iг  egy kialakult szellemiséget szembesíthet vele. 

II.2.9. Ez, persze, .korántsem jelenti azt, hogy ,ebben az időszakban neon volt 
»gyarmatis jellege a j+ugosztáviai magyar szellemi öletnek, csakhogy most ma-
gyanországi Ikönyvimlлo+nt nem lévén, •a jaugoszláv irodalom gyakorolt dönt ő  ha-
tást rá. S míg ez egyifekil a anagyaromszági magyar im вΡdalomtál való elszigete- 
lődéssel járt, éreztetve ennek minden következményét, másfel ől a szabad jugo-
'szláv szelleimiség mámorosító ízeivel és tцdatával гtölnötte föl a közgondolkвΡdást. 
B. Szabó György 1956-os budapesti naplója érzékelteti a degnyilvá Пivaloьban, milyen 
mértékben erősítette ez a köгr Јn ény a jugoszláviaj +szemléletű  magyar írók ön-
bizalmát és milyen erkölcsi ,fölényt erad чn г Ρényezett?s 

II.2.10. l+gy tdhát, ha : zennelekynek a vajidasá+gi magyar irodalom autonoanwtá-
sáért vívott harca az önállós вΡdási törékvés kezdet'einеk minősíthető  is, semmi-
képp sem itekinthetó az alapmozzanaton tulmen ően a jelenkori autвΡnomitásigény 
közvetlen ősének•. Ezért felszínes és valóságot nem fed$ Herceg ldövetkeztetése, 
hogy: »Már a legmodernebb prózai kísérletekben is ott van a táj és a hazai em-
ber sajátos gondjaival küszködve, a maga igazát keresve, s nem egy konfliktus-
tól mentes társadalomban, ahol megdermedve a fejtődés minden lehet ősége, ha-
nem egy nyíltabb és őszžntébb világ valóságát érzékeltetve. Csak hát már nem 
helyi színeknek hívják a szül őföld žsmertet ő  jeleit, és igazságtalan összehasonlí-
tásokat se jut eszébe tenni sekžnek.' 29  Herceg részigazságokkal érvel; nyilván-
való, hogy »a legmodernebb prózai kísérletekben is ott van a táj és a hazai 
ember«, ott is volt kezdettől fogna, ám ez nem Szerilteleky couleure locale elmé-
letét mentegeti vagy igazolja. A oouieure loaale-nak sem mentegetésire, sem Igazo-
lásra nincs szüksége majd négy é иtiz«ad múltán. АгшѓЈ  inkább rász вΡrul erre az 
ötvenes évek vajillasági tájirodalnna, amely élesen elkiilönül mind a couleure loaale 
szвΡllemétő2, mind pedig a »legmodernebb prózai 'kíséailetek« törekvéseitől, mert 
csak a tájra helyezi a hangsúlyt, mert 'a romantikus tájirodalom tndenciói érvé-
riyesiilnek benne. 

II.2.11. A Sympоsion nyilván az elméleti differenciálódás és JaikristdiyodAis nagy 
lelhetőségét mulasztotta el, mikor a couteure locale-r ől vagy nem vett 'tudomást, 
vagy egyszerűen azonosíitotta az ötvaries évek tájszemléletével, mert a szembe-
sülés világosan köriihrt, .ámyaltabbari kiihordott önmeghatározásra adott volna 
alkalmat, amire az öt иenas évék emberközpontú, pontosabban személyközpontú 
érzelemesznétikája nem nyújtott lehetőséget. Az tíjrateremtés lázas a vele járó 
radikális tagadas újabb áldozatot is követel, zsákutcái még egy esetben p őtвΡl-
hatanlan veszteségekkel járnak: a Symposion nem fedezi föl el ődeit. Llletve csak 
késve •ismeri meg őket, miikor a már megvívott szellemi harca után vajmi keve-
set kezdhet veliik. 16 

21  Idézi Bori Imre, A ju-
goszláviai magyar irodalom 
čörtéПetében. 

22 Bori Imre, uo. 

23 Bori Imre, uo. 

26 Szenteleky Kornél: Ma-
gyar gyarmatok. (újabb köz-
lés: Híd, 1972. 12. szám.) 

27  vö. Bori Imre: A jugo-
szláviai magyar irodalom tör-
ténete. 
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vont, mindig akkor állt Іegközelеbb saját autonomitása kivív s hoz is. Viszont, 
amikor akár a magyar, akár a јn goszláv irodalom árnyékáfban húzádott meg, és 
>Ntemp1omtoronyperspektíválran< gondolkodva nn gelégadеtt ,saját icike-picike vol-
ta szelíd dédelgetésével, meatthetetlenül a vidékiesség szintjére süllyedt, viciná-
lis-imadalommá vált. 

II.2.18. Így a jugoszlávian magyar irodalom egyik közpoлti .kérdését épp a vidé-
kiesség jelenti, akár amt vimsgálljuk, ménnyire tudott megszabadhllni -tőle, akár 
pedig azt, milyen mélyre siiilyadt kilátástalan macsa тába. Ezért a vidék és a 
vidékiesség kérdéséit mi sem kerünhetjtik meg. 

II. 3. 

II.3.0. A jugoszinviai magyar irodadom alig több mint fé1 évszázados fejnődése 
talán az iautochton és autxmtám tö гekvésekпek a vidékiességgel folytatott per- 
manenцs iradalrгii és szellemi 'hamoakérit .jelleшіzhető  ia legtömrirebben. Az, hogy 
fejlődésmől besrzélhe,tiimk ás (kell is beszélniink„ már örimagábaaz е  vált•akozó  siker-
rel vívortit harc folyamatosságára utal, hisz a fejnődés itt nem muás, mint ,a vidé- 
kies irodalomtón az autochton és autonám jugoszláviai.  magyar irodalomig meg-
tett  út. 

II.3.1. Hosszú, lу  i сtatálákal teli az a folyamat, kitér ői sokszo г  elhomályosírt k, 
háttérbe szorítják a már elánt e гedаnényeket, melyekért később ismételten meg 
kell kiizdeni. De a kitérők, a pillanatnyi megtorpanások, .sosem jelentik a harc 
feladásat, a belső  iгоdаknіѕzеІІІјелііі  forradalmak egész sora jelzi, лnenxiyire vi-
szonylagosak a tespedtség diadalai, amelyek tör'ényszer űen készítik elő  az őket 
tagadó lázadásokat. 

II.3.2. Ugyanakkor az irodalmi-szellemi forradalmak egymásutánja is (szinte min-
den évtisedme jult ibelőlлik) a vidékiesség egyik Ismérve; az értékrendszerek gyors 
elavul:ása elsősorban a kiisszerшséget, jobbik esetben közé{pszer űséget revelálб  
knitdriuzxiok Іkёvіtkеzmёnуе . S ez :annál szentbeötl őbb, mert az .irodalmi-iszellend 
fiarradalmak nem a már ikorábban kivívott eredmények jegyében sziiletnek, nem 
a folyamatosnak mondható szellemi-irodalmi harc egy-egy újabb lendiiletét, sza-
kaszát látják a maguk kiizdelrnében. Ellenkez őleg: lételemük a magadás — a ta 
gadás, mely az egész addigi vajidasági Irodalom szellemiségére kit е  jad, bár konk-
rét vonatkozásaiban minidig csak az előző  korszakra ko вil .tоzádik (vö. IіL1.0. és 
tovább) És lényegében ezzdl is magyaгázható irodalmunk gyakori újrasziinetése, 
íцjnaaiарitása, az »igazi« irodaalom kezdeteinek mind kés őbbi időpontra .toládasa. 

II.3.3. Jellemző  példáuf, hogy az új irányzat képtelen fölmérni az őt megelőző  
irányzat eredményeim, s hogy azokat megtagadva a іfejlődés kontinuitását is ta-
gadja, teljesen hagyománytalan, radikálisan új ,szellemiségíj irodalomnak tartja 
magát. Így például .a Symposion tipikusan vajdaságiasnak (értsd: vidékiesnek) 
látja az ötvenes évék »tópart§« irodalmát, és egy pillanatra sem .töpreng el azon, 
hogy ez a tájrorna.ntikás, eiYber- és érzelemközpontú irodalom visszaesésit jelent 
a coulieiire locafe-hoz, Szentéldky helyi színek elméletéhez képest, mely nem a 
vajdaság] tájat, hanem a vajdasági táj szeklenziségét akarta tudatasímani, meg-
őrizni és kifejezni. Így végeredményben ugyanályan közvetlen kapcsolatot lát a 
két szemnéletnnód között, ugyanúgy azonosítja őket, mint, móndjuk, Herceg Јá-
nos .(vö. II:2. és tovább), ahelyett, hogy ;diffe гenciálná a kiilömbségeket, melyek 
tulajdon 'helyének és іszегерёnеk pontos kijeLölését is sokban megkönnyít еnék. 
(vö. 12. és tovább); (Ugyanakkor mggfeledkezik arról is, hogy a »t фахtisága .je-
lentős іszееnlёІеtьеiі  fejlődést képvjsek a »hurráoptimizmus« irodalmával .szentben. 

II.3.4. Á¢n, igy látszik, .törvényszerű  volt az Ilyen viszonyulás, a konipromisz-
szJummeotes harc egyik jeer tős komponense, mely nélkiil bázomytalaцabbá vált 
volna az újat hozó szemlélet: a feladat fo'kozását jelentette és  paradox  mádon az 
»itt eddig semnmi sem volt« tudata megkettőzte az újгatererntés eгőfeszítéseit. 
S így az sem lehet véletlen, hogy a hatvanas évek derekán kerül sor el őször a 
fejlődés .kontin:unásának a kenutatására. 

32 Biri Imre: A 	 Biri Imre az еTsб, aki megkísérli vázolni awtaahton és autonnám törékvések 
viai magyar irodalom törté- folyamatosságát a jugoszlá,viai magyar irodalomban . 32  
pete. 

~3 Bori Imre, uo. 

~ a Bori Imre, uo. 

es Bori Imre, uo. 

II.3.5. Bor a tájkultúrát és a tájirada гlmat állija szembe a magyar irodalom 
centralsztikus törekvéseivel és a vidéki irodalommal. A vidéki irodalom Igy a 
centralizált irodalmi élet p еnifétiájaként fogható föl, míg a .tájirodalomban nini 
csupán »tájélményről van szó (...), hanem tájról mint egységről, amelyben az 
embernek szellemi, társadalmi, etnográfiai szempontbál sajátos, más vždék еk, 
országrészek életét ől különböző  vonásai alakultak ki, elannyira, hogy szellemi és 
gazdasági autonómiára is képes.«3  S e tájkultúra igen .jelentős mozzanata, ténye-
zője az azonos földrajzi teriiletenn élő  más népek »erőteljes« irodalmának a jelen-
léte. Igy: »Jellemző  például, hogy a vajdasági magyar irodalom  is  elsősorban a 
vajdasági szerbnek fogja meg a kezét, és annak eredményeit is beolvasztva kezd 
gondolkodni önnön léte problémája f elett.« 34  Semmivel sem kevésbé fontos té-
nyező, hagy az első  világháború után a »szellemi autonómiára képes« irodalom 
kisebbségmvé válva a szellenti autonom іtásra гákényszeriii. Mert: »Ami egykor a 
főváros és a vidék viszonylatait jelentette, most semmžssé lett: a f őváros nem 
,fővárosa' már a szеllemžségnek, s ami a vidék volt, önállósulásra kényszerült, 
következésképpen újra fel kell mérni és megszabni helyzetét, revideálni kell a jól 
beidegződött nézeteket, be kell tájolni az új viszonyoknak megfelel ően minden 
szellemi jelenséget most már nemcsak Budapest vžszonylatában.« 3s 18 



II.3.6. S ez a »most már nemcsak Budapest v іѕzоnуІа tйьan іЅіігЅ ісlќлtё  tényezője 
lesz a jugoszláviai magyar irodalom autochton ás autonóm törekvéseinek,• s míg 
egyrészt sajátasan polifón vidélkп ~ességet eredményez, másrészt épp e polifón jel-
lege a .legfőbb biztosíték arra, hogy me váljon tantósan és végérvényesen egyik 
vagy másik szel.lenni központ gyarmatavá<, .s hogy legszerencsésebb pillanatai-
ban az egymás mellett haladás id őszakában se csak a nyelve vagy földrajzi ho-
vatamtozása különböztesse meg a »nagyobb« irodalomtól, hanem •a nyelvi ás föld-
rajzi hovatartozásból ered ő  sajátos széllemis.ége is. 

II.3.7. Jugoszlávia megala cu4ását mindenképp vdzválasztának kell tekinteniimk, hisz 
gyökeres voltozást eгеdményezett a vajdasági magyarság életében, naely itöbbség-
ből kisebibséggé, áilam аШΡkotó nemzetből nemzetiséggé vált. Ez a fordulat dönt ően 
befolyásalja az itt é'lő  magyarság szel!lemiségét a továbbiak során: aneghatározó 
éntákű. Mert igaz 'Ugyan, hogy ezen a földrajz] terülleten már évszázadokkkal el őbb 
is jelentős magyar szellemi idlit virágzott, .sót, hogy a magyar kultúrának nem-
csak hagyományai, 'de лéhanapján bölcsői  'is  voltak errefelé, ám ez a •tény csak 
keveset változtat egy másikon, hogy tudnillfk a kisebbségi magyar szellemi élet 
mintegy fél évszázadra korlátozódik. 

II.3.8. Ezért, mikor a vajdasági magyarság vagy a vajdasági magyar irodalom 
első  világháború előtti vidékiességéről beszéliink, akkor azt nyilván csak egyfél е-
kápp értelmezhetjük: a iközponthoz, Budapesthez viszonyított vidékiességként. 
Ha viszont a vajdasági magyarság, illetve  a jugoszláиiai magyar irodalom els ő  
világháború utáni vidékiesságát (vagy autanom'itását) vizsgáljnik, már legalább 
két irányú viszonylatot .kell számon tartanunk. Mert balgaság lenne olyasmit 
föltételeznünk ás állítanunk, hogy Budapest szellemi hatását egycsapásra meg-
sziintette a határváltozás, 'hagy a vajdasági irodalom területi e1l ülönüláse egy 
ugyanilyen jellegű  és mértékű  szellemi elkiilönülést is jelentett. S ezt nemcsak 
az úgynevezett »vidéki« vaajdasagi irodalom képvisel őinek .a magatartása, zavara, 
felemás viszonyulása bizonyítja, akiket jórészt még іnвndіg aszázadforduló ma-
gyar szellemiségének a lendülete irányított. A Vajdaság magyar »könyvgyammattá» 
válása, a sajátosság »kisebbségi öntudataként való értelmezése, is »vícinális iro-
dalom« mindvégig ak'tuáli's vagy aktualizálható kérdése, •a pesti elismerés után 
sóvárgóik állandó jelenléte, mind arról tanúskodnak, hogy Pest centrali:sztikus iro-
daloгΡnszemlélete, akár tudatosan, akár ösztönösen, nini csekély megértést ás tá-
mogatásrt elvez a Vajid'aságban. S ann! talán ezernél is fontosabb, hogy a conleur 
locale, a »ksebb•ségi öntudat« épp »sajátosságaink igenlése«, a eentralisztikus 
szemlélet ellenpolusa 'kíván lenni. (Re етnéihető!leg nem kell kiilön magyarsá г  пn  k, 
hogy a kisebbségi tudatra alapozó önállósodás korántsem azonos a tájkultúra 
értelmeben vett »vajdaságiassággal«, imert a nemzeti (kisebbségi) kultúra hang-
súlyozása épp a гtájkultúra polifón jellegének a rovására történik; a szellemi le-
szakad'ás vállalása, az anxtonomitás itt még az egységes magyar szellemi élet 
utáni nosztalgiat is tartalmazza.) 

II.3.9. Ugyanakkor, halbán már a Monarchia idején is niegrolt a tájiirodalommá 
izmosodas előfeltétele, hisz »a Vajdaság területén egy gazdag szerb irodalom szü-
letett«, akkoriban a vajdasági araagyar irodalom még korántsem fedezi föl a kéz-
fogás szükségességét, s aligha tévedünk, ha ennek okát a többséghez .tartozás tu-
datában keressük. (Kés őbb sokáig hason'ló »többségi ;tudat» fogja meggátolni a 
vajdasági szerb irodalom !képvisel őinek egy részét is abban, hogy komolyan ve-
gyék az összefogást, isajdt látkérdási ііket is lássák benne.) 

II.3.10. Amennyire jellemző , hogy 1920 után .a vajdasági magyar irodalom a vaj-
dasági szerb irodalom kezét megfogva »kezd gondolkodni önnön léte problémája 
felett«, legalább annyira jellemző  az is, hogy erre a kézfogásra kisebbségi hely-
zete ösztönzi, s іеlѕбѕогьал  avanitgarde,szemléletű  vonala, az Út mutat :készséget. 
Ez az irodalomszemlélоt »azokon a hiányokon žnszisztál, amelyek a magyar iro-
dalmat jellemezték«, ugyanakkor »elsőként keresett kapcsolatot a friss és nyugati 
eszméken žhlet ődött jugoszláv kultúrával, munkatársai körébe vonta nemcsak a 
vajdasági žarko Vasiljevi ćet, hanem Stanžslav Vinavert, Milan Dedinacot, s ro-
konszenvezett a Zenittel és a Putevivel — a jugoszláv avantgarde e fontos orgá-
numaival is.»  De  »az aktivista Út szoros kapcsolatot tartott fenn a magyar avant-
garde bécsi központjával, s nemcsak Kassák szavára figyelt, hanem Barta Sán-
doréra žs• »36 

II.3.11. E!lsőként élt tehát :sajátos helyzete lehet őségeivel és .kamatoztatta annak 
minden előnyét, és jórészt ezzel magyarázható oly nagy magabiztossággal hirde-
tett » nemzetfölöttisége« 37 is, mely internacionalizmus persze csak programjában 
szalbadit meg teljes mértéikben nemzeti vonás'a'itól. Az út гviilágszemlléletet h r-
dia s e világszemlélet politikael'lenességével és nemaetfölöttiségével igyekszik de-
monstrállni. Vele isizennben a Szervezett Munkás képviselte mozgalmi avantgarde 
már tisztán politikai irodalmi vonal, a proletkult vajdasági himdet ője,3e míg a 
hélyi színek elmélete a nemzeti vonal, a ».kiseb:bségi tudat« hordozója. 

II.3.12. A két utóbbi, egymással is szembe Ikerülő  irányzat túl szűk korlátokat 
von maga köré, .s így a proletkult, valamint a »kisebbségi tudat» elvei megakadá-
lyozzák, hogy elérhesse az  1t kitárulkozási szintjét, s ez némi módosításokkal 
többé-kevёsbá vonatkoztarthаtó a Kalanigyára illetne a Hidra is. A vidékiesség így 
a vidékiességgel küszködő, küzdő  harcra is rányomja bélyegét; a mozgalmi 
avantgarde esztétikai értékeivel, pontosabban nem-értékeivel valik provinciálissá, 
a »polgárra szárny« viszont világszemléletében, eszmehpolitikai felfogásaban. Mind-
kettőnek ,az a veszte, hogy egyik sem (tudhat soraiban olyan írót, aki m űvével, 
alkotói egyéniségével szétrobbanthatta volna a szíik kereteket. 

11.3.13. A vidékiesség kérdése azonban nem zárható le a jugoszláviai magyar iro-
dalom főbb vonulatainak a magyar illetne a délszláv irodalomhoz való viszonyí-

I9 	tasával. Az anutochton és autonóm irodalom és szellemiség felé vezet ő  ú!ton az 

3e Bori Imre, uo. 

37  »Poliglott területen 
élünk: itt kétszeresen szük-
ség van a Ti  nemzetfölötti-
ségünk megdemonstrálására. 
Nem magyar kultúrát adunk, 
de kultúrát magyar nyelven! 
A m űvészet és kultúra ma 
már nemzett öl ttžek és az 
egyetemes irány felé halad-
nak ...a (Idézi Bori Imre A 
jugoszláviai magyar irodalom 
történetében) 

38 »Mi munkások tudjuk 
azt, hogy az irodalom nem 
játék, szdrakozás, hanem az 
osztályok harci fegyvere, s 
magdtdl éгtetődđ, hogy min-
den irodalmi termékei az 
osztályharc szemüvegén ke-
resг tül, annak mindenkori ál-
lása és követelményei szerint 
vizsgálunk, értékelünk és b£-
rálunk.,, (Idézi Bori Imre A 
jugoszláviai magyar irodalom 
történetében.) 



előremutató törekvéseket végigkiséri a »bels ő« vidékdesség jelensége is. A jugo-
szlávdal araagyar kulturá Нis élit léлгеhоzza saját szenelni ködpontjait, s ezzel meg 
teremti a belső  vidékiességet. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt els ősorban nem hely-
ségi nLegoszlásma, egy-egy városnak a kulturális »fővároshoz« vaíó viszonyára kell 
gondolnunk, hanem a szellemd vidékiességre, mely éppíugy jelentkezhet a vidék 
vadamel$k várasában, mint magában a »fővárosban«. Ez a szellenti vidékiesség 
pedig nem egy esetben a vezet ő  műveiődésd intézményekben is jelen v an, elbur-
ј  nzása pedig egybeesik is jugoszláviai magyar irodalom áltálánosan is vidékies 
jelleget гnлttató korszakaival. 

II.3.14. Mert e belső  szellemi vidékiesség .legfőbb ismérve épp a külső, »nagy« 
központok felé való orientálódás, mely minden novábbi лélkül azonasíitja 'a vaj-
daságiasságot és a vidékiességet, kiütétdmak elejti, elnéz ő  vállveregetést vár 
mind Belgrádtól, mind Pesttől, kiilödéle szellemпdnűvеk$dési kulcsoktól .várja 
boldogulását, erőtlenségében ás iо 'ke~picüke voltában tdtszeleg a nagyvilág el őtt, 
álszerényen minden drásban megjdllen ő  dolgozatot jelentős, »itt nálunk« jelentős 
irodahni tettnek tart, s •elvárja; hogy mások is így vélekedjenek. Szert nemcsak 
hogy idegenek .számára az autaahton és autonóm irodalmat megteremteni igyek-
vő  töгekvések: ellenségeit fedezi föl benniik, ,t űzzelavassal küzd ellenük, inkább 
óhajtja a centnalisztikus irodalomszemlélet vidékiességet ráer őszako'ló, de еi né-
ző  vállveregetését, mintsem hogy saját értéktelenégével legyen ikénytelen szem-
besiilni a jugoszláviai magyar irodalom »kritikai tribunálja« el őtt. Igénytelensé-
ge szinte mái г  le sem mérhető . 

IL3.15. Épp e be'ls ő  vidékiesség agresszív magatartása kényszeríti a szellemi-iro-
dalmi forradalmakat is a iteljes tagadásra és sodorja 'őket a végletekig kiélezett 
Irodalmi-szellemi harcaltiba. Milkorpedig diadalmaskodott már az íuj irányzat, s 
nemcsak létjogosultságát 'bizonyította, de igényesebb szemiéletével az Irodalom 
vezérszálamévá is vált, ez a szellemi vidékiesség rendszerint Igyekszik maga is 
csatlakozni !hozzá, s csöppet sem zavarja, hogy az ríj hullám fodrozásait válto- 
zatlan igénytelenséggel veszi át ás m űveli. Továbbá bajilamos ° arra is, hogy az 
úi hullám kevésbé jelentős alkotásait — mivel ten mászetszerűleg ezeket érzi ma-
gához közelеbb álkknaik — kiemelje, diasáretеkked halmozza el, szövetségesiként 
kezeltje, a !jwgoszlá ппiai magyar irodalom íujabb (hátszótagos) »egysggesítésán« fá-
radozva, míg a valában úttör ő  jelentőségű  művekkel szemlben továbbra is tar-
tózkodó marasd, értetlenöni el őttш  , s adandó allkalommal nyiltan szemibe is 
szá11 velük. Épp azért külön vizsgálat tárgya lehet, kii-ön tamulinányt érdemel a 
belső  viddkiesság szerepe, mvbe !léte, megjelenési farmája, er őre kapásainak és 
elerőtlenedásánek huámzása iodalaniumkban. 

39 ;Bányai János: a Szó: 
tűz. Syniposion, 1962. febru-
ár 8. 

IL$.16. Jeleztük már, .hogy a vidékiesség ellen küzd ő  törekvések ,sem tudtak 
megszabadulni a vidéklesságtől; ez kétséggkíviil érvényes a Syaposionra is. Nem-
csak azért, mert »a tagadás folyamata megköveteli a tárgy jelenlétét még a ta-
gadás eredményében is«39  (kismelós: P. J.) —bár tisztán elvont elméleti szem-
pontból ezzel is anagyarázható, hogy például miért tartható még az Ut interna-
cionalizmusra való törekvése is a vidékies;ság következményének. 

II.3.17. Sokkal összetettebb, bonyolultabb és sokkal nagyobb figyelmet érde-
mel az Út szellemisége, semhogy ilyanfoiпnán elintézettnek tekiлtћеtП  nk; ez a 
kérdés árodalomtömtéлeti fölméréseink egyik újabb fehér foltját jelöld. Mégsezn 
véletlenül ragadtuk ki épp az Ut példáját, hisz fél áv ѕzázadnak kell eltelnie, hogy 
a jugoszláviai magyar irodalom ismét elérje és túl is szárnyalhassa az Út auto-
nomi~tását reveláló iszellenaisdgi szintjét; •a Symposioat legjobbjainak sikerül majd 
levetkőzniiik  mind  .a napi politikára fmgyelő  agitprop, mind pedig a »kisebbségi 
tudat« ketrecében vergődő  nemzeti tudat korlátait és egy világszemléletb ől sar-
jadó jugoszláv szellemiségű  nemzeti irodaJlnint teremfeniük, mely irodalom a 
jugoszláviai magyar irodalom egész töiiténetáben a legteljesebben fedi a Bori 
által kötvlímt tájirodalom fogalmát. (vö.II.3.5. és tovább) Ment a Symposion vi-
lágszemléletével, a pannon fúgával dllentétben az Út. világszemlélete semmiire sem 
támaszkodó internacionalizmusával épp a tájirodalom és a tájkultúra követelmé-
nyeinek nem !tud maradáktalan шl eleget menni. 

II.3.18. A Symposionn.ak vitadhatatlaxvul el őnyére válik, hogy magyaгnyélvíiségét 
ás a jugoszláv modernek vonzását helyzetéb ől eredő  természetes adottságokként . 
szemléli s nem tartja őket szerвncsés vagy szerencsétlen véletlennek az »egye-
temes irány felé haladó« kutúrában. Az Út viszont, levé ІІ  a jugoszláviai 
magyar irodalom els ő  jelentősebb irányzata, nem kerül szembe a jellegzetesen 
poldfón vidékiеsség visszahúzó erejével, bonyolult fékez őmechanizmusával. Egye-
lőre az emigráns magyar irodalmi központokhoz hasonlóan a hivatalos magyar 
irodalonvpolvtikátál mentes légkörit élvez, amihez neon kis mértékben járulnak 
hozzá a magyarországi emigráns nrók. Mindezek után pedig kérdésessé válik az 
is, hogy mennyiben jelentette és jelenthette a vidákies•ség tagadását az Ú't inter-
nacionalizmusa, s mennyiben .tekinthető  az emigránns magyar irodalomra jellem-
ző  közegtelenség eredményének. 

II.3.19. Ezzel szemben a Sympasibn vajdasági volta egy pillanatig sem lehet két= 
séges, s&, éppen jugoszláviad magyar sajátosságai fogják élesen megkiilönböztet-
ni mind a magyar (magyarországi), mind pedig a jugoszláv irodalomtól. 

II.3.20. Ugyanakkor azonban jugoszláviai magyar volta nemcsak szembesítd a vi-
délkiesség problémájával, de a vtidéki еsség bizonyos vonásait is ráruházza. Ezek 
közül a legszembeötl őbb a symposion .kapcsolata az európai irodalomnál, mely 
nemcsak hogy egyoldalú, mint az úgynevezett kis nemzetek irodalma, hanem ezt 
csak valamelyik kis nemzet, elsosorban a jugoszláv népek irodalma közvet%tésé= 
vet tudja fönntartani. Így bonyolultabb mádon ugyan, de lényegében mégiscsak 
a közvetítő , a szelekciót végző  irodalom »szellemi gyarmatává« válik. Ezenkí- 20 
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viál, persze, tőle fiiggetlen erők határozzák meg, milyen szellemi töltésű  és esz-
tétikai értékű  művekkel lehet jelen mind a magyar (m'agyararszági), mind a 
jugoszláv irodalmi életben; minthogy saját földrajzi teriiletére kényszerülve szi-
getlakóvá válik, sajátos értékrendszerében :a magyar irodalom továbbra is csak 
a vidé'kmes öntetszélgést, a jugoszláv irodalom viszont a •nemzetiség f őleg poli-
tikai okok miatt tiszteletre méltó erőfeszгtéseiit látja. 

II.3.21. Ugyanakkor a belső  szellemi vidékiesség nem mulasztja el kihasználná a 
magyar és a jugoszláv évadalom ilyen viszonyulását, és igyekszik magát a jugo-
szláviai magyar .irodalom rеprezentáns képviselőjének feltünt оtni. Kevésbé nyál-
vánvaló, de azért érzékelhet ő, hagy a isaгnmiből végre irodalmat teгemtés ágé-
nye, a 'szisztematikus névsorolvasás, a tájékozattsdg kihívó fátogtatása, az im-
portált irodalomeszmények, •a aтlűfajá gazdagodás sürgetése stb. a vidékiesség 
kérdéscsaportјához i!s tartoznak. 

II.3.22. Mindez azonban nem jelent mást, mént a szükségszer ű  fejlődésé szaka-
szok trudatos vagy öntцdatlan vállalását, végigjárását, aminek eredményeként 
épp :a Sympasion fogja a leghatározottabban fölvetni az irodalmi standard, az 
antoahton és az autonóm irodalom számára megkeriithetetlen irodalmi standard 
kérdését. Mert arrál sem szabad megfeledkemilüank, hag a vidékiességnek alegke-
vés!bé sincs isziiiksdge egy irodalmi standardra, hogy ndg a conioure 'locale és a snoz-
galmi avantgarde !számára az egyetlen és a !lggf őlУb méroe a mű  eszmei &zellanni töl-
tése, •az esztétikai érték épp az irodalmi standard igénye által 'kerül els ő  ízben köz-
ponti kritériulnként előtérbe. Mont az irodalapi standard kérdése csak akkor .merül-
hat fö!1, mikor már 'tisztázódott, mit jelent a jugoszlá г'niai magyar irodalom ',fogalma, 
mikor ellég erősnek érzi magát ez az irodalom, és nem !tamt'ja .sem hátrányának, 
som előnyének, kogy nemcsak jugoszláv, vagy nemcsak magyar. De ezzel ismét 
egy csak később taglalandó tárgykört érintettünk, a anércorondszer, a jugoszláviai 
magyar irodalom és azon belől a Sympasion krátérimnainak a kérdését. 

I11.1.0. A Symposáonnak a művészi érték központi szeropéért vívott irodalmi-esz-
tétikai harca nem egyenlíthet ő  Id, nem azonoslltható az esztétizálással, egy steril 
árodalomszeml l оttel. Törekvése, magatartása két jelent ős ágra: eszltétlkaira és 
etikaira bontható, habár nem a Symposio пl-imagatartás kót vonnllatáгбl, hanem 
két koomdánátájáról, központi tengelyér ől van 'szó, melyek nem fiiggetleníthet ők 
egymástál. 

III.1.1. A Symposion indulásakor kereken kimondja ugyan, hogy: »A balgaság 
apostolai az évszázadok folyamán már számtalanszor megkísérelték térdre kény-
szerítenž a költészetet a tömjénfüstös, vakhit ű  misztika oltárai előtt, vagy mú-
sok a mindennapi politika ketrecébe akarták szorítani a megtáncolt Eroszt, hogy 
táncoltatni vžhessék a démonok elbolondította tömegek elé. (...) A program-
szerű  versek sorsa a gyors enyészet. Az ,eszmeiséggel' galvánozott, rímekbe tör-
delt soroknak nincs meg az aranyfedezetük: az elmélyülés«, 1  de a fönti sorokat 
alapvető , hamisításszámba vehet ő  tévedés volna az eszmei-erkölcsi töltést ől 
való idegenkedésként évtelmezni. Már a ,pannon fuga »aktív egész« volta is, mely 
»félreémthetetfenül mutat a valasag félé», 2  cafolja az efféle föltevéseket, Tolnai 
kultúrhátköznapjaánkkal foglalkozó ílrásai, 3  valamint Gerold Lászlónak és Bos-
nyák I! tmvánnak a káadópolátiká гa vonatkozó megjegyzései ipedig rviildgosani jelzik, 
hogy az általános eszu дei-emkölas,i kérdéseikt ől nem idegenkedik, a napi műve-
lődési politikának is aktév részese akar lenni a Symposáon. É!s falytathatnánk 
a sort: Gerold színházi benvstatákról és hangjátékokról írt ismertet ői és a jugo-
szláviai magyar irodalmat nemcsak esztétikai ,szempontokbdl vizsgáló írósak is 
ezt bimonyítják. 

III.1.2. A határozott elvi áQ4ásfoglalásit kezdett ől fogva іmеgКёvеtеl і  a Sympo-
sáon. Mindenekelőtt a kгitikától: mart »a kritikus határozott elvek nélkül nem 
mérhet«, mi több »nem beszélhet.«* De megköveteli a művészettől is. A hamisí-
tást, a klisékben való gondolkodást, a sematikus irodalmat egyszerre és el уá-
daszthatatl ~annxl; nuinёsítá etika- és művészetellenasnek.s 

III.1.3. A Symposáon az alkotói iniagatartds, az oly sokszor hangsiklyozott tuda-
tos alkotói magartartás legfőbb ismérvének az esztétikai értékké тemesiilő  világ 
szemléletet tartja. Amivel szembeszegül, az nem, a mű  eszmei töftése. ElleaLke-
zőleg, ‚mйr liijdlllds'kor állást foglal az irányzatos •művészetmellett, közli például 
Kгleža Irányzatosság a művészetben című  ír sát,6  melyhez hasonló szálak kötik, 
mint a IKnjiževnik lc''áltványához. ( гиö. I. 6.) De épp ezért kimdletlen harcot vkva 
semafiloms, a dogmatikus, a vulgarizáló irodalommal. A Dési ábal könyvér ől írt, 
már említett Ex libris ezt igen szemléletsom bizonyítja: »Désž Abel költészete 
látszólagosan a filozófia területét érinti. Látszólagosan azért, mert Dési viszonya 
a kö[tészethez nem jut túl a kezdeti kokettáláson. Ez bizonyos szempontból 
sznobizmust is jelenthet. Azonban, mert a sznob kategóriája néha szimpatikus is 
lehet, Dési Abel bizonyos literatúra címén, lemásolásán túlra még nem jutott, 
tehát a sznob kategóriájáig sem. Költészete egy határozott, minden kritikai vi-
szonytdl »mentes« szinten megállapodott költészet, és éppen ennek a mindeneset-
re anémikus megállási pontnak a következménye minden verse. Dési Abel ver- 

21 	seinek a válogatása, pontosabban a kötet kompozicionális egysége, mondhatnánk, 



tökéletesen megfelel annak a célnak, melyre maga a kötet címe is mutat. A ver-
sek azonban megfosztva a címek és els ősorban a versciklusok fogalomvilágának 
önmagában is dogmát, sőt, ha úgy tetszik, anetafizjkát sejtető  Iényegétől egészen 
eltérő, cétjuknak ellentmondó eredményt mutatnak. A versek már nem annak a 
fžlozófžai olvasmánynak az eredményei, amelyekre címükkel utalnak, hanem egy, 
a dilettáns fogalmával érintkező  költő  faragványai. A dogma, nevezzük feltételes 
pozitív irányú előítéletnek, bizonyos következtetéseket követel meg, olyan konti-
nuitást, mely a költ ő  bonyolult viszony-rendszerének egy határozott, ütemes is-
nіétlődését feltétel еzž. A dogma negatívuma éppen az el őítéletek kontradiktórikus 
lényegében rejtőzik. Dési .4óe1 költészete ellentmondás önmagával  is  és dogmá-
jával  is.  Semmi pozitívat nem mutat.« Mert: »A dogmatikus költészet (...), ha gon-
dolati dogmájával elveti a sulykot, már nem lehet költészet.« 

Slnkб  Ervin: A véres mí-
tosz (Epikurosz hervadt kert-
je. Forum, Újvidék, 1964.) 

S Sinkб  Ervin: A véres 
mítosz (részlet). 5ymposion, 
1962 . február 15. 

Tolnai Uttó: Adolf Eich-
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10  Antun šoljan : Lapok és 
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11 Végel László: A jugoszlá-
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12  A Symposion folyamato-
san közli a vita anyagát. 

III.1.4. A kг  tíkának haбározo ~tt dlvdkre van szüksége, vadja a Sympasian, a 'jó, 
az »igaziu iköШtészeаt vvszóalt palean ~kus, önmagával szemben ils destrulktiv, znea тt 
miavden jelem&s köilbői alkotás egylben az аddigi kólltészet krita ils. De nem-
csak a kölltészeté, hanem az egész dvi ]firzádбi hs, mely arra ёpü1, hogy »vannak 
emberen túli vagy ember f ö бttž mitikus értékek, melyekért fel kell és fel sza-
bad áldozni az embert.«7  Ezért vallja a Sym~posion Sinkóvall egytiltt, hagy: 
»...A m űvészet a szubjektivitás követelésének és jogának a kžfejez ője, egy 
szubjektžvžtásé, mely már intenzitása miatt is kezdett ől fogva konfliktusban él 
az objektív és szabályozott általános valósággal. Még akkor ,is, amikor a m űvé-
szet mint vallásos m űvészet, látszólag csak az általános uralkodó egyházi mí-
tosznak orgánuma, épp ,a művészett ől elválaszthatatlan intenzív szubjektív elem 
által túlmutat és átcsap a puszta konstruktív igenlés határain. S minthogy mind-
máig nem volt a történelemnek .egyetlen olyan korszaka sem, mely ne lett volna 
a nem emberi és mitikus aureolában fellépő  hatalmak süket uralma a spontán 
emberi szükségletek és vágyak felett, a m űvészet, mely épp a szubjektív embe-
rinek eruptív megnyilatkozása, a m űvészet minden id őkben utópžsztikus és de-
struktív, s még ha formailag nem is, ha formailag apologetikus is, léténél fogva 
mindig egyben polemikus is az objektív valósághoz való viszonyában.«$ 

iII.1.5. A humanista  etika kóvetellmérclyé'nt nem!asak aiz irodal пlk allkotásokгtлl kérj 
számon a Synlpasion, látászöge  nemcsak az irodalLnii глФkotásokat tfagja be.  Tol-
nai Ilttónak arz Eiolиnannipenről írt esszéje' таг  dl&ejdlzi a'vjlág esenіényeiгe 
éberen fiigyelő  etikai malgatartást, тelybő2 később a gazdag Sympasiontpulыjсisz- 
t•nka ós a ijugaszláviai magyar ieadalоmban külön helyet ellfoglia/6 angamsállt kö1- 
tészet fog kлloaтvbasodmj. 

IIL1Љ. Ugyanakkor az sem keriiiheti e đ  a fiigyellпliiиlket, hagy Tolnai esszéje 
Knleža anáг  emlvtett Irányzatosság a művészetben című  ím vall egytie jelenik 
meg. Az összeifwggsгe, az irodalom és az .ia гadalonбkl'i~tiika tágabb, társadalmj 
koaіtexnusban fölfogott iszerepéгe még nyilvánvalóbban fog rámunatnj a Tele-
gram oímű  zágrábi •Papból ,átvetet šіljanoikk10: »Míg a gazdasági kérdésekkel 
foglalkozó újságíró támogatása és védelme a lapok részéről magától értetődő  
per ise, addig az irodalmi műkritikus támogatásának hiányát teljesen toleráljuk 
— nmmtiha egy irodalmi mű, koncert vagy kiánitás lalpkritikusa nem lenne any-
nyka újságíró, mint egy jga7,gató, tö гvényгendellkszés vagy városi tanácstag 
bírálója, mintha nem ugyanaицlyira fontos és felelős társadalmfl Ifiunkciója lennie 
(kismelós: P. J.) 

IIL1.7. L,ous teahát, hogy egy ilyen széles 'látószög ű  iiradalm'i szemlélet nem 
reked meg, nini rekedhet meg a tisztán ir гadalmi-esztétikai perpatvaráknál, mé-
lyébbгe ás 1e, és azürksgszer{íen jut el saját tálrsadalmi helyzene kérdóséhez. 
Antun Šоljan Az entellektüel ma című  hósának ismerete (1962. márćjus 8-i szá-
mában a Symlpo!s.ian közli) nyi Фván eilősegítette a kérdés jelentősggónek a föl s-
merését, kataijzátor vontán men ően azonban aligha tnalaјjdonitћatunk jelen-
tősebb sze гe{pet neki. 

III.1.8. A jugosmláviai magyar entélldktüel kéedése nagyon is aktuális kérdés ezek-
ben  a pillanatokban, amit Vége1 Lász1'о  bevezetо  ;šra&vegénél111  is ákesehbem bizo-  
nyí•t az alapos, szinte minden Ijdlentő.sebb művelűdési kéгdést 1о]vatő  vita f2  

IIL1.9. Mindezek után padig nemcsak az esztétцzálás, a »maguk sem tndják, hon-
nan vették méroéiket« vádja bizanytú balgaságnak, hanem a .gyökértélernsógé ós 
az eszme és »mondanivalóK hiányán fellhánytongató is; napnál világosabb, hagy 
ezek a f&atakk véleltIl nu sem »ha дvdabandázmak«, hanem egy kiiallаkuldfélben 
levő , de tudatos alkotói magatartás ós v'iaágszeanlléalat tudatos kémvisel ői. S aso-
dák esodája, az sem ltok, hál гe'jtőzik e magatartás és vi1 gszeinlólet Tegf őbb 
forrása; nem valahol Nyugat-Európa dekadens z ј lmavarában, és csak részben a 
іjugoszláv modernek szemléletében — a legels ő  fоnг  a itt van a Vajdaságban. 

IIL1.10. Eтnllјrtebtük mór, hogy B. Szabi Gyömgy irodalomszemlélete, mondlogi-
záló eimólet cikkéi a Syn~pas on anagattartást kélszLtik él ő  (иö. ILl. és tovább), s 
levan B. Szalbб  a Magyar Tanszék tanára, ahol egymáls гa találnak a Symposion-
nemzedák tagjai, joggal föltételez1ћеtő, hogy  k  vеtlеnйі  hatott a ISymposion 
szетn] éб  eаténdk ltialakuinsáгa. SzámoЖm k kell tehát B. Szabó hatásáival, bólyegét 
mógseцn az ő, hanem a Magyar Tanszók egy másik tanárának a munkássága 
nyomta rá fólгeismeaületetlenül a Sympas%on szellemiségóre — 'Simkó Ervjné. 

III.!.11. Az européer Sinkó egész az ötvenes évek végéi!g — hisz hazatóróse után 
inkább Zágráb mint Úijvidók iroda(lml óletóhez tartozott — nini volt jelen a ju-
goszláviаi magyar irodalom mindennapjaiban. A Sympasiоn-nemzedék fedezi f>ö1 22 
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jgazán az író-vrodalomtö гténészü х  tikus tanár mnaailkás~ságát, s ez a fdlfedezés az 
újidonság szenzációját hozza .számára: a Magyar Tanácskömtáirsaság regénye, az 
Optimisták, az oroszomszági személyi -kulit2usz dokumentuma, az Egy regény re-
génye és a I{aгleža Bankett Biitvában c. regénye ungyén megímt művészi-esztétj-
kai 1шtvа1dl , A véres mítosz — hogy asak a legfontosabb műveket enil]ítsijk — a 
mozdnalaiiilannak és földhözragadtnak t űnő  vajdasági fágköегt finjsis szelekkel ka-
varták fд1, hihetetlen mes!szeségdkbe nyúltó i ~radalпni.szellemi tersёgeket nyitot-
tak egyszeriben. 

1íI.1.12. E térségek mozgásának pedig nem tudtak és nem i •akaaytak éllenállni 
a fiatalak, araohón kaptak az új lehet őségen, észrevétleniж, és egyedi a rv'iild-
got  (ez esetben a juugoszl'ávan magyax ;irodalmait) megvá аtani jnduiló jfjákra jel-
jemző  gyors asszimi4álókészséggel szívták magukba a nem vajdaságias szellemet, 
s még aaua is ifutotta eneagiájukból, hogy már ekkor s аját szellemiságiik kiala-
kdtásán dolgozzanak, £mgyelve a jugoszláv modernekre ёs a jugoszláv modernek 
közvauette nrápaj áramlatokra is. A Symposiant ezer szál köti sz űkebb és tá-
gabb köamyezetéhez, a jaagoszláviai araagyar, a magyar, a jugoszláv és a világimoda-
lonm szellemi áramlataihoz, s e szádakból fonta a » иΡvajdaságj ég alatt« els ő  lэΡillla-
natra oly ,kiilönösnek, kijdöл legesnak vagy »érthetetlennek« •tűnő  fonatát, melynek 
mé уu ehаtabb vizsgálata lesz a további £eladatnunk. 

(1972) 
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Az ónigazgatású kultúra 

Vajon az önigamgatás egy fiaj)tája-e a Кшltúráдvak? Válaszuлk lehet igarцlё  
= attól fiiggően, hogy az adolbt heQyzetben hogyan ha гtámozzuk meg inagát а  ku1- 
túrát. Mindenesetre a fejleGt önigamgatás a műиeill:ság és a tánsada]mii tudat  ma-
gasabb fokát fedtétedeii: é1vlbem akkor vá Јlik dehetségessé, ha ennek a  tudatnak  a 
kamganenseit egységiikben žejezл  Iki,  ha  nem választ;ja оket ,szét önkényesem, és 
nem haлyagalja  ii  az össгёbovdk iegyfilkét sem. činágazgatói vagy önigazgatású kul- 
túrán temmészétesan nini fkelii valamilyen els гigetelt knaltíцrát — valamlféle fel- 
újvtott praletkadtat — énteniiaik, hanem egyszer űen az iлnigaлgatású társadalmi ,vá- 
szonyok elyam иј  kudturádis niinőségéіt, amelyek ifanmá зt adnak a ku] гtíura rtantal- 
mánalk. 

A részleges önigazgatástól az integrális önigazgatás felé vezető  utunk  jelenlegi 
szakaszán lхitúkusan fél kelli vétniink a kérdést, vajon a mi öтLтgazgatánmk, itt 
és most, osupán öniggazgatási gyakorlat, vagy pedig megfelelő  kultúra. (Erre 
ugyan azt az e]iiienvetdst Q~hatne tenni, hagy a kw t гáхa ms társadalmi gyakorlat-
ként nyidvánwl meg, Ide mi a kultúra fogalmit ezúttal minőségbeli meghatározás-  24  



ként al:kаhnаzzuk) Az ily mádon feltett lkérdésre egyel őre azt a választ adhatjuk, 
hogy a mi önigazgatásunk iténylegesen gyakorlat, társadalmi gyakorlat, amely 
afelé tart, hogy — egyelőre nem 'tudni, mikorra — megfelel ő  társadalmi kultúrává 
váljon. 

Miből következt ііthetüavk erre? Válaszkép рen ismét lieitehetnénk egy kérdést: 
milyen mértékben vált — és válhatott — az önigazgatás a társadalmi tudat meg-
határozó koefficiеnsёvé ...? Az önigazgatás minőségei olyam mértékbeл  vehetők 
kultúrának, amilyen mértéikben elevenen és új társadalmi tudatként hat az öngaz-
gatás, ahol viszont csak egyes elemei vianлak jelen, vagy a különböző  korábban 
etabizállt tudatokra támasdkodb tényez еk, ott csupán egyfajta önigazgatói gyakor-
latról beszélhetünk. E két változott rendkívii1 nehéz иΡagy talán lehetetlen is 
élesen elhatárolni egymástól. Maga a tény, hogy іnёhа  divergens vagy éppen el-
lentétes tendenciák talá:Lkoznak az ellenszegülésben és egyként »ássák alá« az 
önigazgatású viszonyokat, abból ered, hogy — »balról« is, »jcbbról« is, a kispol-
gári tradici оanalиamusban ás az dtópisztikus radikalizmusban is — Іtöb•b tudat-
forma  is  létezik, amely nem egyežtethető  össze az önigazgatással. 

önámítás és elbizakodottság volna elkend őzni, hogy •az önigazgatás operatív gya-
korlata egyelőre a 'társadaimi éLet majd minden szintjén túlsúlyha л  van az ön-
igazgatású kwlltúma kezdetleges farmáival szemrben (p1. nem történik-e meg, hogy 
gyakrabban beszélünk öіžgazgatási mechanizmusokról, mint önigazgatói tuudat-
rói). 

Félreértésekre valójában azért keriil sor ;  mert az önigazgatái tudatot aktív és 
meghatározó fuikсiókkal ruházzuk föil, holott ezekkel csak kultúraként rendel-
kezhet igazán, operatív voltában agyél őre nem. Régi felismerés, bogy ;a nevelés, 
oktatás és a tágabb értelemiben vett kultúra el őfeitútelеi unnak, hagy az önigaz-
gató iaz önigazgatás igazi szubjektumává váljon, hogy ne le~yеn kiszolgálta)tплa a 
legkülönfélébb (zugpoliitikus'i, teghлokrata, aultoitáris stb.) manipulációknak. 

Voltak és vannak olyan ált spantok, amelyek szerint az önngazgatás nvegиai dsг-
tásá ~t e1 isem lehet kezdeni a társadai гn ~ kulturáiis öntudat klszélesítése Léikül. 
Nákmik az is meggyőződés kerekedett felül, hagy az önigazgatás megvalósításá-
val páігihuzaunosan az önigazgatók iké rpzésére  is  mind nagyobb lehetőség nyílik, így 
pedig fokozatosan kiápiiil és tökéletesedik maga az önigazgatási .rendszer is. 
Ezekből .a feltételezésekb ől :kiindulva az önigazgatás folyam'ataiba'n id őszakosan 
komoly nehéxségek merülnek fel, fesziSltségek lépnek fel (amint •tudjuk, nemuvit-
kár történek kísérletek e processzusok bomlasztására, •degradálására). Kétség-
telenül egy fölöttébb: jellemző  nehézségről van szó ... Azt :is mondhatnánk, ahhoz, 
hogy haladó társadalmi és kulturális (önigazgatói) tudatot alakíthassunk ki, el őször 
is öвigazgatásra van szükség, s ugyanakkor az önigazgatás • Кiеpítésáhez haladó tár-
sadalini és kltuгáiis tudat szükségeltetik ... Efféle dilemmákban nincs helye a 
habozasnak, el kell vágnunk e gordiuszi csomólt —  nil  a kockázatot vállalva egy-
értelműen döntöttünk, tanúlmányunk bevezet őjében. 

Az emlĐtett e11'еntmandás, valamint unás hasonló e@lentmoлdó alternatívák elli 
néne, az önigazgatás elvei beváltak — egy ,gazdaságilag és kuiturálisan arányl'aig 
elmaradott ország k&ülményei között (ahol pl. nagy az írástudatlanfok 'száma). 
Természetesen mindez nem ment sirán, ingadozások nélkiil. Vezet ő  szerepet 
mindebben kétségte4enül a forradalmunk számas 1948 utáni (és korábbi) önálló 
megoldásával és döntés.évell gyökeresen megváltozo оtt társadalmi viszonyok átala-
ku2ásia játszott: ez volt az önigazgatói kezdeményezések mozgatója és (jó érte-
lemben vett) voluntarista ereje... 

A mondottakból az alábbi 'következtetések adódnak: 

miniden rendálkezési шΡvkre állló kuburátis és egyéb, humán és technikai lCapa-
citásurokа t az önigazgatás iteijes problematikájának :sokoldalú vizsgálatára és ér-
telmezésére kellene forditanunk. Az els ődleges feladat ezzel kapcsolatban, ami-
mől írásunk elején beszélünk: hogy halaszthatatlanul és a lehet ő  legnagyobb mérték 
ben ösztönözztik az elméleti kuítatásokat, és kritikusan elemezzük eddigi gya-
korlati eredményeiлket; 

különös fontassagú az önigazgatás. nevelő  csomópontjainak meghatározása (a 
váliialatktál az egyetemekig), amelyek folyamatosan tovabbíthatják a itudást és 
tapasztalatot, áiaidthatják és fejleszithetik az önigazgatói tudatot, motiválhatják 
annak közvetlen akcióit és előmozdíthatják 'az alkotói képességek kibontakozását; 

szükség van a kritikai szembenézésre nimnden valóságos tényez ővel, állapottal 
és magatartassal, amely gátolja az örvigazgatás operatív gyarkorlatát abban, hogy 
fokozatosan megfalвlő  társadalmi kultúrává n ője ki magot. 

Ezekhez az általános követelményélchez járulhatna még sok másik konkrét is. 
Viszont nem szabad eszem elől tévesztenünk a valóságos viszonyokat, amelyekhez 
képest mindaz, amit elengedhetetlennek ta¢itunk, viszonylagossá lesz: viszonya- 

25 	inda, mint olyanokra kell gondolnunk .. . 



A felelősség és az értékek 

Az általáлas társada7ani alkotáerő  egyes korszakokban tömténe дuni vá11a1ko- 
zások és akciók, hatánazatok ёs törvények me,gиallxsíltásában fejeződгlk ki a leg-
teljesebben (a jelentőselbb iбопзпакiаЛтак  ezt tanínsítják), más korszakok ugyanak- 
koa tökéletesebben fiejeződnek ki ;sze]lemi zalkatásaúkban. Bízzuk a jövőre annak 
ekdöntését, n a hzlyz вt nálunk, neha szenlintem társadalmi,fiorradal•mi ak гná- 
nyraiлk zaz AVNOJ megalakulásától máié — 'legnehezebb kreatív pildanatairnk ezek 
— előnyben vannak a szííkвbb епнеlвтbеп  vett kulturális jelenségekkel szenvben. 
Ha felтneniil a kémdzés, nailyen mёnзtékben valósnnl meg tigazán az, amit ala,pok- 
лványainkban oly merész здjítással fiogatnnazfiank meg, valójában a felelősség 
кеп déséved talá4juk:mzagшnkat &zeдnvbеn. Sгenvben ta1 "aljuk тауззпка t amzal, va-
jon magukat az elképzeléseinket legjobban megközelít ő  értékeket valódi fonцná- 
jukban és arányаikban dеfin7áiltuk-e? T:avábbá,  milyen memtékben tudnak be n- 
niinket még mindig іkііеіёgitеnі  :azok az értékek, amelyeket a foriiadalom hasz- 
nált a harcok és а  matalamátvátdl szaikaszábaл? S vagezetiid, vajon a Фovábbi, 
önigazgatású fвjlődés szarnpon!tjából ninolsг  sziidcségiink új éx+tékelnnéleti anюgha- 
tarozásolwa, pontosabban  megnevezett és :hatánozotüabb é гtékskálákra? 

Az előbb envlítettel Ianallóg, idöntő  nehé¢,séglbe iitközünk itt: a foriradaljrni  tudat 
álltal himdetett értékek legtöbbjét az еlогő  támsаdаlmi ficraзmáik nem zellenőrizhet- 
ték és nem valósfthaliták meg!  A tényđ eézвs abjektiиdnіóju;kig vezető  út a győze- 
delmes forradalom után jóval  hosszabb, ni'jnt ahogyan azt feIDtételezték . . . 

Az önigazgatás teгrnésmetesen elsősorban a társadalom meglévő  viszonyaira tá-
mas2lkadtik . Кmdeгtiжt, bogy a (szíikebben vett ) gazdaság hasonlњatatlanul 
gyorsabban és könnyebben iszabadul meg nyíágelt ől, mint maga a tudat és a 
meіntalitás, a viselkedés és a ,gondolkodás, azaz a kultúra. 

A fejlőd:és 'átmenеti szakaszaiban a.z еlого  e,ntёkrendszerek egyes elemei szükség- 
szerűzn fennsnaп•adnak, s új éпtékek ёpii9nek х'ájuk — néha vigyázat1aaw1 —: így 
keni.i:1 sor aama, hogy a hagyamányos émték зkála esaik аészben elfogadható, az  új 
pedig ugyancsak részlegesen valásul meg... Кonkréltaan nálunk, keleti és nyugati 
gazdasági, politikai, kul,tusálius és más kapcsolataink olyan eilimdkndk az аllапдо  
besziimemléséiиel szembes3tenek benшniinkвt, amelyek nini mindig egyeztethetők 
össze a mi sajátasság 'annknak leginkább megfelelő  émtékhiercaтahiával (a divatozás, 
elvluzivltás ki.ilönböző  fo23nnái, •a viselkeкlés ho9aniiféЛ:e erkölasi kétémtelmíúségei 

s  ugyanakkor namndaz*. ami іѕајѓtоѕагm a miénk,  nini. affinrmáltuk! 

A felelősség amlí!tett kérdёse, ín,gy .tíinik, egyike azoknak, amelyeknek  a  legkeve-
sebb figyeknet'szenteltiik: a félвlősséggвl kapcsolatban  nincs elagenRlő  — az е1- 
méletiben hasmnálható és a gyakorlatban alka]anazható — tax зtalmas dвfinícflónk. 
Lвginkálbb az előző  tnudatf+oпnnák valaпnelyikável taláQjuk magunikat szemben: a Ii 
nem vetkőzött partiarohálfi іe  menitalitás kifeje•дéseэként jelentkezik .p1. a tekiпtély- 
elvű  viselkedés (a paitr іarcahálls családfő, a keresztény pater familžas maaиtájára 
stb.), 'amely az erősebb vagy еsnypán agresszivebb szennélyekre jslleanző ,  kik  az 
angede]m:esebbjét valaanin.t nélhány biiinleszked őt maguk köré ,gyűjtve, kivagyisá-
gukkal ország~i;lág el&t aláп ssák a törcéikeny önnlgazgatási viszonyokat, megsze- 
,gtjk ,a hatáвozatokat, bitanolják a döntéshozatál jogát — ggyszával: eszközül 
használjá'k az öni.gazgatókat. Ехказн  :gyakran ellbátorua]anodnak azok is, akik 
őszintén vail] ják az önigazgatás elveit. 

Mi sem lenxve könnyebb, nvint oldalakon át іsігіжй  'azokat a primitív, patnшarahá- 
1'vs és hagyomáлyaskodó etІfe¢+diilésвkert, iaimetlyeknek k'vváil јtója valójában az egyé- 
ni és tánsada[Vmi гfеlzllősségtшdat lцlánya, vagy Qnás .szávatl a megfzledő  értékek 
nem isnvвrése és semmmbevвvése. Az emniltett autxrritáaшs és tiia,ellmetlen munka- 
нап si vitse]kedés magfelelője a  nyers nca4ádi despotizmus. Ide tartoznak mi,nden- 
парјалп !k torczulásrad: a proФelcciani,zmnлs, a zpáultfogolás és nepotizmus, a politikai- 
bbüпaikratákus cselszövesek, a szektásság kiilönböző  fajtái, a ghammsítdtt раlуа- 
ztatok stb. Ezekben a visеlkedésfioamrá'kban mindeпekеlő tt a felelősѕёgtudat  fej  let-  
]enségét ászlelhet;jük: 'hanyagságat a munkában, nenikt ' ёітјѕё gеt a »Gsáki- 
=szalanája« köztпzlaj іdЈonnal'  szemben, társadalmi méretű  konnupiaiót, gaadagsági meg- 
vesztegetésekвt leksлyereziéseket  mg a kórházakban ms (»kék borLt2kok« a :fak- 
helyekért!), az anyaságnak maigáni дgyként való k:ezellésёt (»nem vagyunk  mu szi-
claUs iavtézmény« — hallijuk az anyák :a1kalrn'azásakar •!), лxagánépítkezesek репге- 
lését a'k'özösség szá•milájáa-a, a vagyonellenárrкsi töQ•vény áінhatatas kijátszását, 
a haltarozaitok megszava ~Jtanйsát meohanmka.зs kézfel:ameléssel (hogy min кlenáron 
»sgyhangú« legyen a dön.'tés), adókedиеznények biztosítasát a kivételesen magas 
jövedelmíuek száanána . . . 

Be kell lsa юnц•niiпik, a kultná:na vférája sem  mentes mд¢vdettől: tudunk kii:lönnböző  
maclвiná:Ciókráll, a»mi ennilberünk« besegíitésémől rzsiiri'kbe, szes'keszt őségekbe, in- 
tézményekbe (a pályázat  ilyen  setben is gyakran  <asa;k  »fonmaki гtás«), a fa•akció- 
го  és  Ik1БkКѕ rн]цem7цго1, amely :sokkban jellemzi >лmííivelődési< életiimket, előírja a vi- 
selkedéslt, »díjakat« és eli,snnerészeket osztogat; továbbá szerkeszt& ёgek köri.il- 
zuc°uvarlásárál és » tekівЁélуeik« ostmoan!!ásáróll, a kőzéIlieti itevékeгység kisajátításá- 
то1,  utcai, kávéházi, folyosói іѕnttоgdѕokгбІ  és ellenzékieskеdésről, és végső  soron 
az alapvető  elti;kad és humánus értékek semnцbevevéseпóll... 

Minek somioljaan tovább! 

Fе!jd'ddése jelenlegi tfokán az önigazgatás m лág nem képes arra, hogy automatiiku- 
san elejét vegye az еfféle jelenségdkndkü (s ugyan milt ér az »auionlatizmius« ívzagy 
maga a »mechamznnus«?), nilat ahogy 'a szaciá дΡás kii7&nbs geket sin sikerült 
iadikálmsan lekiizdenni , megszabadulni a különféle közvetítő  funkciókról , msgnno-  26  



vekni a munkás-paraszt fmatalkok létszámát az egyetemeken, biztosítani az öregek 
és takkantak fokozott védelmét, visszaszorntani a kispolgári »i;géa ~yeket< istb. Ha 
gazdagabbak lennénk és kevésibé nyomná válkn ахkat a (különböző) múltak) terhe, 
melyek minden oldalról szorítanak bennünket, e dolgok egymkarnek másmkának 
hamarabb a végére járhatnánk, de ez sok esetben nem a gazdagságon és nini a 
szegényiségen múlik, hanem rnnndenekeldtt azon az er ő'feszítésen, amellyel гögzí-
teni és valótа  váltaná igyéksziink elиaink belső  taaltalmiait, tehát az öntudat 'kér-
désén, valaanánt az értékek irónfa viszonуuláson és a felelősségen. 

A kultúra és a politika önigazgatású szintézise 

A politika és a kultúra ¶kёzёttlі  összhang szokásos hiányát a mi valamikori és 
nnostaііá köriihnényeánk között nem lehetett elkerülni. Megfeledkeztiink Itöbbak 
között arról, hagy 'a kultúra a poliűikát fantáziával és álmodozással gazdagíthat-
ja — és kétlene gazdag ігGanlva —, iaminek az igenosak hasznát vehetné, szenihesze-
giirve a napi ügу žП tézés bana Litásával és rutáanszesíiséggévé1. A 'kultúra utó рti t ok-
hat a politikába, hogy az ne merüljön nyakig az adott és a mindennapi ha-
szonélvűségébe, iS hogy ne tévessze szem el ől az eljöveгidőt. Lenin okkal paina-
szolta, hagy igami, (ösztönző  képzeletből és »álmokból sajnos kevés van moz= 
galmunkban«. 

Ha a hagyornányois politik'at (mandsta mádr ) sajátos elidegenedésként értel- 
mezziik, az önžgazgatásž polžtžkaž tevékenységet önigazgatási kultúra kell  bogy 
áthassa. Ebből a perszekt'nvábál a politikai funkciák egészen új alapokra helye- 
zőidnének: a társadahni problémák megoldása és :a társadah тvi гvaláság anánd ijob- 
ban közekednek egymáshoz, a palirffi'ka és a т  ипка  egyesülnek a bölcs és meg- 
beosiilt, de báaтnrikoг  visszahűvható és a'eváltható mdgválasztottak demokratikus 
areopáigjálban, a ifelelős és valában ilegk7váilóbbak szélles szovjetjeiben! 

Onigazgaltásunk mai fejl ődési fakán nеmesak gondolnuavk kellene a politikai és 
a kulturális önigazgatási fankáiók >&sszebék$tésére«. hanem — már most —
ténykednünk is kellene ennek йгd'ekében, és kutatnunk az olyan megoildások 
után, amelyekben a kud ~túra és a politika között főkknít maga a munka klvetft. 

Ebben is természeibesen sok 'akadályra és nehézségre számithaitumk, nem árt majd 
egyet-mást újaafogalmazrш  és átёеtékeilлi úgy a kulltnnrálms, mini a politikai 'gya-
korlatгбl alkoitott elképzelésekbеt. Egyiknek iás, másiknak is ,meg kell szaba-
dulnia kölcsönös, meggyökeresedett és örökölt el őíbélelteitбl: haltávozottan szem-
be kell majd szeigiiilni aaolkkai a régi kisártésdkkel, hogy ;az egyes szervezetek 
ahelyett, hogy hangot adnának a nyilvánosságnak, a közvéle тnény hangadói 'le-
gyenek .. . 

Megkísérdfhetjiik-e itt megrajzolni néhány áhajitott tervezett körvonaiiaiit? A kul-
túra »hagyományos« feldegvámaliban minden új politikai törekvést megvetés vagy 
bizailmaitlanság, közöny vagy gúny fogad. (...) Ki tudja, milyen sokáig fog még 
bieleiitközni az önigazgatású társadalnіii kultúra törekvése, hogy az ,élet politikus-
sá tételének új minőségeit vesse be, a régi .tudatformák maradványaába. Tartó-
san kell küzdeniie az asatálytáatsadaleból örökölt hagyományos ,félfogósak és 
álláspontok ellen, amelyek szerint elég ha az ember dolgozik, keres és tartja a 
száját — nyugodt lélekkel bízhatjia a sorsát másoktta, a született illetékesekre. 
S megmarad 'alattvalónak, isose lesz bel ő  e személyiség. 

Magától йгtetődden magának a politikának is persze fel kell számolnia a maga 
(hagyományos) előítéleteit. 'Politiik:a és kultúra összetűzésért gyakran annak az 
aliapvető  előfelitktekn k a meg nem értése okozza, hogy a kulturális alk оtótevé-
kienység temmószetétól fogna deviáns (a szó eredeti árteilméban: letér a megszo-
kott úuól). Deviáns volta teszi léhatővé valójában a változatosságot, •az új dol-
gok nvegűtonosátását, az életlehetőségek megsokszorozását. A tеaremtб  kultúrát —
te'hárt a kunúra alkotóját és annak m űvét — n іјіndenеkelőtt az alkotás alanиztő  
elő iogaiival egviiitt kell megérteni és elfogadni, amelyekben csak a járatlanak 
lártlhalmak kiváltságokat: ily mádon maga az alkotás is hamarabb megszabadul-
hait sajált zálogaritál, és gyorsabban deprofesszionalizálódhat (a céhiek, intézmé-
nyek és az adásvétel értdil тnéban). (.. .) Ebben a perspektгvában a »kultúrát min-
denkinek« vagy »kultúrát kžnek-kžnek« alteгnatáváján (.«) — alhogyan azt André 
Malnaux megfogalmazta — az önigazg аЈtasú kavltúna a 'legtermékenyebb m& kin 
teihetné túl nnagát: a munka és az alkotás smin:tázisében, wj kultúrpolžtžkával 
és külön politikai kultúrával. 

Ennek -a fényében magának a szabadság 'fogalmának  is  unás a jelentése, más az 
rtéke: a kifejezés szabadsága (amit a fejlettebb polgáaii társadalmak is elérnek) 
a szabadság kifejezésévé уáлјik, illetve wj életfo4Ггnák, új él'etanádоk, тnás életpro-
gramok és más lehettiségek szabad f e1 f edezésévé. A munka és az alkotás az 
(egységes 'alkotón önmegvalósítás két fonіndјává vá9nak .. . 

27 	 fordította thomka beáta 



veszteg  ferenc 

hiteno 
1973/1974 

fiúslat 
Alkonyattájt a napokban egy összeaszott aggastyán ólálkodott vidé-

kemen . Abban a percben ődöngött elém homályló alaktömbjével , amikor a 
kertben épp szélnek eresztettem viaszsárga papírszeletkéimet. 

— Hát maga meg mit m űvel? — kérdezte t őlem kaján vigyorral. 
— Yrok — válaszoltam. 
Elfintorodott , mondván , ő  is az imént kelt fel íróasztala mell ől. 

parabola 
— 105 eves vagyok ` mondja a bölcs., 

— Gúnyold átlátszó! — intik le a helyzetet tárgyilagosam felmér ő, 
tüsténkedő  hírkrokizálók. 

— Akkor jobb, ha befogom a száun+at — mondja a bölcs. 
— Tégy ahogy jólesik — mondják a hírkrokizálók —, ndkünk rólad 

így  is,  úgy is megvan a véleménуUnk. 

a még mioд ig дíró és hangzatos  
cocleau—Wizetr'uI 

(»Оrültség hiún kitárulkozni.«) 

Csakhogy kihez és mihez mérten? 

Pörölycsapásként vethetném ellene: frülitség hiún vállalni semm гsége-
inket. Rejtőzködéssel, előkelő  palástolással, imitt-amotti szépítgetésével még 
valami elismerésfélére is igényt támasztani sokkalta nagyobb őrültség. 

elszeg'ddis óomagamho г  
Valaki telefonált . Hogy ki , nem tudom. 

Találkozásunk időpontját többszöri valtoztatás után végül rögzítette. 
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látogató 
Második feleségem mindig kíméletes volt velem. Álmomat, jobban 

mondva: szendergésemet, örökké tiszteletben tartotta 
Történt hát egyszer, hogy a látogatót, aki épp félálmomban kíváncsis-

kodott házunk táján, szép csendesen eltanácsolta. Azóta is mindhiába kuta-
kodok utána. Bárkit kérdezek fel őle, mindenki nemtetszéssel, félelemmel 
fordítja el a fejét. 

Senki sem akarja magára vállalni e bolygó hölgy háládatlan és koc- 
kázatos szerepét. 

a hüllő t 
az ingoványból kihajszohul, 
megkötözni. 
Pudvás nyelvét vastag szíjakkal leszíjazni. 
Levágni körmeit. 
Szőrzetét gondosan eltávolítani, 
pofáját kiborotvá ni. 
Megfürdetni. 
Cserzett bőrét payolatfehérre sikálni. 
Rokonságával együtt osztályozni, rangsorolni, 
egyszersmind a tökélyig megrendszabályozni. 

Visszalökni. 

S гBfBpCSBtB 

đ téves koromban — a sírokat locsolgató bugyros anyókák sopánkodó 
sóhajaitól kísérve — a temet őben letéptem egy orgonaszálat. Odahaza nagy 
titokban a fáskamrában jó mélyre elástam. 

Senkinek semnmit nem mondtam. 

Szentiil hittem, félőn hinni szerettem volna, hogy holt gazdája álmom-
ban igazán eljön majd érte. S íme, most én vagyok az a gazda. 

ai én otlh000m 
A tintaszobában kénes a izzadás. 

A benne elhelyezett kohótól be lehet rúgni. 

Itt a kilincsek hasonlók a fújtatókhoz. 

Kabátom fehér szárnya sűrűn beléjiik akad. 

Ilyenkor megtántorodom. 

Torkomban gyíknyelv ketyeg. 

hallódó 
29 Csak befelé, befelé leánybuborékok! 



a kóltés гet fia  
A halastó vértornyában 
egy bomló lótetem , ez a költészet ma. 

három ¢sгm гoYi hit 

I  
(első ) 

Z 
(második) 

I 
(harmadik) 

Kifakad a gumó. 
Hatalmas méretű  kiterített felületén alig egy -két, puha 
ceruzával húzott lanyha vonás. 
Végtelen szép. 

ik 
ömöl és éget 
Megköt a homály. 

raJfaФés három valtozatban 
 

Gomolygott. A tengerpart félrees ő  részében, 
a kis fenyvesеrdőben. 
Roncs. 
Mentiink tovább, Aztán hirtelen. 
Mindketten láttuk. 
Еs nem lehetett ellenállni. 
El innen! 
Üvöltött, tobzódott, dorongolt. Egy telivér nem vehetné 
fel vele a versenyt. 
Lesújtó, lenyűgöző  látvány — mindhiába. 

 

Csenevész növényzet, aprócska fák. H űvös. 
Szanaszéj jel. 
Hova forduljunk, merre nézzünk? 
S ekkor bereccsent. 
Csak úgy dőlt belőle, — a másik meg mohón. 
(Dagadtak voltak, és rútak.) 

 

A bozótba bújtatott hullán túlhaladtunk. 
Megfordult fejiinkben a gondolat: »Kellemes tavaszi id őre 
számíthatunk«. 30 



tüiháoYÓ ¢9Y pisszentisre 
Tőlem eltekintve tör ki. 
Megsemmisítő  pusztítást visz véghez 
a rögzíthető  tárgyakon. 
Dühe, 
rombolásának ereje észveszt ő . 
Semmilyen hatalom neki ellenállni nem tud. 
Tör-zúz, 
s míg önmagától el nem csitul, 
nincs feltartóztatása. 
Nézhetem utána 
a vastag falakom átütött barázdákat. 
Csodálkozhatom. 
Tehetetlen vagyok vele szemben. 
Kiszolgáltatott. 
Meggyúrt és szertehajigált nyersanyag. 
Hús-vér borzalom. 

(Agyamig még elvánszorgok.) 

noггsa мöreм  
A fehér márványlapokon 
egy csatakos bonc. 
Petyhüdt kezében horzsakövek, 
kiégett szemében langy homály. 

A tiikörteremben rajta kívül 
senki. 
(Figyelem.) 
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Zárt körökbбl áll v'ilágunk: önmagukba visszatérő  kemény és merev 
pontocskákból. Szorosan egymáshoz lapuló pontocskákból, .közéjük be-
furakodni nehéz, ahogy nehéz szöget ütni a konyhasó kócmadzagra ra-
kódott kristályai közé. Abszurdum. 

A vasárnap délre szagló f őutcán végigrohanva, nagyokat szippantva a 
sporheton gőzölgő  húsleves megtáltosodоtt illatából, a búzasárgán sü't ő  
nyári napfényből s a hozzá tartozó vasárnap délel őtti magyarnóta-meny-
nyiségből (Muzsnka'szó-jókívánság), a kört alkotó pontoaskák közé való 
befurakodás ki tudja hanyadszor kudarcot valló prábálkozása szülte 
enyhe •keserűségge'l, az egyik sarkon meghökkenve nézek magam elé: 
balgaság. 

Egyszer megpróbáltam megmászni egy falat: a szögesdrótok, széttört 
szódásüvegek rárakott darabjai felsebeztek. Bevágták karomat, combo-
mat, vérem kört rajzolt a földre. _ Vörös, tüzes kört maga elé, olyant, 
mely erővonalait olykor kifelé irányítja, olykor nekem fordulnak, hogy 
bőrömbe süssék pecsétjüket. 

Fölmásztam a rázós pátkocsira. Ültek ott már négyen-öten. Félkörben. 
Két-három aszony, lányok, fiúk, vegyes társaság. Dolgozni akartunk 
egy birtokon estig, együtt. Idénymunkások. Szakadozott ruhában, sáro-
san, mert reggel eső  esett. Fölmásztunk és nem szóltun.k semmit egy-
rná'shoz. Mit beszéljünk, neon ismerjük egymást. Lábunk közé szorítot-
tuk .az ennivalós szatyrot meg a vízzel telt m űanyag ecetes üveget —
vagyonunkat, a létezéshez pilanatnyi'1ag legszervesebben köt ődő  tárgya-
kat. Repro-anyagot, ha úgy tetszik. Deszkából voltak a pótkocsi padjai 
— adaptálva és regisztrálva szemédyszállít йs (!) céljaira — kétcolos 
plánkából, gyalulatlan, s az id őjárá'stól egy ponyva volt hivatott meg-
védeni az utasokat. Ültünk bent, elmélyedve önmagunkban, talán a lé-
tünk felett meditáltunk? Nevetšéges. De meglehet. ötünk úgy vala-
meddig, nem sokáig, amikor egy aszony üvöltözni 'kezdett, hogy ő  nem 
dolgozik együtt .mindenféle cs őcselékkel, ő  megmondja a bandagazdá-
nak, őt okvetlen tegye a rendes munkások közé. Wlláml,ották bel őle a 
szavak, egy pillanatra belénkszántottak, kimarkoltak bel őlünk egy nya-
lálbbal a létezés iránt érzett nosztalgiánkbó'l. Ügy éreztük, mint amikor 
előttünk egy tál rakatt karfiol, s a végtelenségig utált kruanpli's tésztát 
kezdik gyömöszölni belénk. Megfogta a .lánya !kezét (mint vasárnap este 
a bálban, amikor ki akart menni egy fiiúval levegőzni), s maga után 
ráncigálta. 

Alakuló körünk megszakadt. Két vége földigilnsztaként tekeгgőzött, vo-
naglott a levegőben, rángatódzott és olykor körülcsavargódzott a 'kocsi-
ban ülők nyakán. Elszorult a torkunk, levegőért kapkodtunk valamed-
dig, aztán a széttépett földigiliszta kimerülten leolvadt a földre, valaho-
vá a pótkocsi alján leülepedett porba. 

Az oly nehezen épülő, düledező  falak összeomlottak, a .konyhasó apró, 
fehér kristályai leperegtek az oldalba mártott zsinegr ől. A száz lábba'1 
bennünk bizsergő  nevenincs hangulat yperitpáraként rakódott :arcunkra. 

A nyílás, melyen elmentek, ott tátongott továbbra is a kocsit takaró 
ponyva melett, várta áldozatait. És akkor lassan bezárult a kör. Szag-
gatott vonalakba) tevődött össze, nem .kellett senkinek émelyg ős cherry  
brandyvel utat nyfrtni. Falain ferde szemek lézersugarai éktelenked ő  nyí-
Iásokat égettek, egyik felén olykor, mint osztódó véglények sejtfala, 
behorpadt, hogy egy darabkája leváljon. 

Nem sokáig tartott, szétomlott magától. Kiittuk kulacsunklból testmeleg 
vizünket, föltápászkodtunk egy este a pótkocsi naptól túlhevült kemen-
céjébe. Izzadságunkkal porba csöpögtettük emberi voltunkat, kiaszott 
arccal és üres szemekkel néztünk magunk elé. Hazáig nótaszóval utaz-
tunk. Erőtlenüil és tompán repültek ki torkunk útvesztőjéből a hangok. 
Sokáig együtt lebegtek a huzat besodorta porszemékkel, meg a kés ő  
délutáni nap karcoló sugárkopjáival. Aztán mint ázott röpcédula, fecs-
ke szárnyából kihullt evez őtoll, szeptemberi szőlőszagú nyárfalevél, ej-
tőernyővel földre dobott polуvászsák, lehuppantak a 1abn лk elé. 

Ijerelka 
ferenc 

körök 
is 

falak 
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Körünkbe hideg villám csapott, falából cafatokban dobálta szét a tég-
lát: megbontott egységét senki sem prábá'lta újra összehozni. 

A soha önmagába vissza nem •térő  körvonal egyszerűen felszívódott, s 
fel5zívódtunk vele együtt mi is a kavargó, záruló körök, megnyíló és 
becsukódó kapuk, leomdó és újra fe'lépül ő  falak megállíthatatlan forga-
tagában. 

Elvegyülsz a forgatagban. Zsebed'b ől kisiklik a hazai táj összes oromfa-
la. Eddig azt hitted, kezedben tartod, szorítod, mint a 'korbácsolt arcú 
üveges a gittet: egy szikkadó sarú este kellett, hogy rádöbbenjél: zseb-
kendőd az a bal zsebedben, meg az aprópénzb ől maradt szánalmas öt-
parás, melyért nem ,adtak semmit, még egy olykor іьоddоgftбnak tűnő  
állj odébbot sem. 

Számolod a lábad alá tévedő  járdaköveket, a neonlámpa fázós fényé-
től reszkető  vízcseppeket, az embereket, akik elsietnek melletted. Úgy 
tűnik, mindenki szalad melletted, rohannak a végtelen villanyoszlopok-
kal tűzdelt ösvényen, ahogy rohantál valaha te is az artézi kút lefolyó-
jához az erdőbe, hogy a riválisod teletömje a ,fejed hazugsággal: eroti-
kus mesékkel a szomszédlány fehér testér ől. Akkor fürkésző  tekinte-
teddel megmotoztad a bokrokat, a szúrós szedercserjéket, a csalánokat, 
semmit sem találtál. A finom fantáziával sz őtt mese ott lebegett e'ldt-
ted, mint egy fátyol, vártad, hogy .egyszer lehulljon, s eléd terüljön a 
meztelen valáság. Valahogy így vagy most is: vársz arra, hogy lehulljon 
egy fátyol, pedig a valóság ott tátong el őtted, bele kell zuhannod, ke-
resned .kell benne a rejtélyt. Azt, amely bizserget ően izgalmassá teszi 
körülötted a világot. A rejtélyt és a bizonytalanságot, mert sohasem 
tudod, mi rejtőzik a betonlapok repedéseiben, a szennyvízlevezet ő  csa-
torna átható bűzében, s a vinyako+s üveg feneketlen fenekén. 

A rejtélyt, mely olykor rátapad csájaival •b őrödre, s szipolyozni kezdi 
belőled azt a vizenyős valamit, amit emlberi vérnek neveznek felétek. 
Belenyúlsz kabatod földig érő  zsebébe, kulcsokat keresel, hogy megnyisd 
magadnak az utat egy egészen kevés melegség felé, ami csak azért kell, 
hagy változást hozzon a ködszitálásos hétköznapok sztereotípiájába. 
Nincsenek kulcsok. 

A hétköznapok nyirka olykor eláztat, ragadás-nyálkás puhatest űvé vál-
toztat és a rossz vaskályhák szénmonoxidja sápadttá teszi arcodat. Ha 
fáj a fejed, s aszpirint akarsz bevenni, a klóros vízt ő'1 felundorodik a 
gyomrod, ha friss levegőt akarsz szívni, minduntalan füstibe és szmogba 
burkolózol. Már magad sem tudod, mit :csinálj, hogy végre egyszer meg-
találd, amit keresel. 

Azt a valamit, amit nem leltél a múlt nyáron a szederindák tüskéi kö-
zött sem, ahol a szilvaszemű  savanykas 'szedrek mellé sza+móca is került. 
Еdes, de parányi szamóca, mely .barázdat karcolt egy lány rövidnadrá-
gos combján. 

Belenyúltál a pirospöttyes tejeskandliba: markodban szétfakadoztak a 
szeder duzzadt szemei, s a lilas lé végigcsorgott a kezeden. Olyan volt 
a kezed, mint egy bölléré, aki lila vér ű  disznót öl, s összegubancolja a 
kolbász végtelennek ,látszó kötélfonalát. 

Kolbász. Mennyi minden eszedbe juthat a kolbászról. Korommal bekent 
kántálók, akiktől egy vacsorán halálosan megijedtél, s miközben a ri-
zses savanyúlevest kanalaztad, évek múltán is elevenen élt benned a 
rettegés: a csíkos rongypokrócba bújt cigányvajda, a kártyavet ő  cigány-
asszony, az egyik purdé szakadozott zöld ruhájának aranyszín ű  gombja. 
Még az arcukra kent zsíros korom. Mondták az öregek, a zsíros kormot 
a legnehezebb lemosni a bőrröl. Az emlékezés pó'khálójáril meg talán 

зз  még nehezebb. Itt még a forró szappanos víz sem segít. 



Rohansz az idegennek tűnő  forgatagban, olykor magad is arra döbbensz, 
hogy ugyanolyan eszeveszetten rohansz, min a többiek, .gyors mozdu-
lattal kerülöd ki az elébed ugró járólke'l őket. A szűk és kanyargás utcák-
ban minduntalan a megszokott párhuzamot keresed, s megdöbbensz 
azon, hogy itt a .sarkok máshova vezetnek, s minden utcáiban újabb 
benzinfüst vár rád. 

Most talán már nem félnél a cigányvajda rongypdkrócától, talán alá-
bújnál magad is, talán most szívesebben turkálnál, a szederrel tért te-
jeskancsóban, s keresnéd azt a nevenincs valamit, ami hiányzik. 

Nincsen cigányvajda, nincsen kandli. Nincsenek kigondolt külön-vilá-
gok, s megálmodott történetek. Az emlékezés pókhálója iás lassan szét-
szakad néhol, csak kis darabkái .lebegnek idétlenül és összefüggéstele-
nül a semmiségben. Ebbe bele kell nyugodnod, ha tetszik, ha nem. Mert 
tátong előtted a valóság: ezerfajta mézesmadzagáva'1 csalogat, várja, 
hogy egyszer rálépj futószalagjára, hogy e'lvegyülj benne, s kergesd a 
rejtélyt. A valóság :bizserget ő  rejtélyeit. 

Málló vakolatokat, kettéfűrészelt, nyirkos házakat, derékmagasságban 
húzódó parányi ablakokat, s a tizennyolcadik emelet e гkélyén pokró-
cait rázó fiatalasszonyt. 

Szeretnél egyszer felkapaszkodni a tizennyolcadik emeletig, s az erkély 
korlátjába kapaszkodva lógni a mélybe, s nézni az aszfaltos út bélcsa-
tornáiban emésztődő  hétköznapokat. Ugye, milyen izgalmas lenne? 
Olyan, mint a kántor háza el ől bámulni a tempiomtornyot fest ő  ;piktor-
ra, ahogy karvastagságú köteleken lógva ecsetével hadonászik a magas-
ban, s átadni magad egy .irtó jó szédivl snek. Utána nekitámaszkodni a 
falnak, mert az egyensúlyozó szervek colstok-lábai meginognak, s falhoz 
lapulva átélni egy édes zuhanást, érezni a melletted elsuhanó leveg ő  si-
mogatását, lúdbőrös tested hullámzását, meg a befejez ő  nagy huppanást, 
amikor elfordítod tekinteted a toronyról. Földre értél. Még egy kicsit 
túrod magad alatt a nádtörmeléket, mint régen a Tiszán, amikor velem 
együtt a meredek .partról ugráltál a puha, de szúrás nádsöpr űkbe. Meg-
nézed, nem tört-e  if  a lábad, helyén van-e a fejed, s ,mindennek tudatá-
ban őszinte örömmel és sikerélménnyel szaladsz egy újabbb bódító zuha-
náshoz. Közben a ,piktor éltűnik a torony másik oldalán, csak a kötelei 
lógnak, meg a napfény csillog a friss festékrétegen. Csak az tudja iga-
zán, milyen megható látvány a friss, még csöpög ő  szürke lakkfestékről 
viszaverődő  napfény, aki látta. Arról beszélni sohasem lehet eleget, mert 
a test izgatott borzongásai elmaradnak, enélkül pedig nincs hatás, a 
festék megmarad évszázados prózaiságban, s még érezni sem lehet külö-
nös, magasiból jött vélt illatát. 

Meg a piacra igyekvő  kartonruhás nénikék nélkül sem, akik fél őn pil-
lantanak a magasban imbolygó emberre, majd hirtelen keresztet vetnek, 
s imádkozni kezdenek érte. Még a kosarukból kikandikáiló hónaposre-
tek 'is ö ѕszeránco'lja homlokát, s bámul kíváncsian fölfélé, amíg a néni 
el nem igazítja rajta a takarót. Aztán ismét kezdődik a zuhanás, a lé-
vegő  šknogatása és a végén az irtó jó huppanás. 

Nád helyett betonkockákat talá'lsz a talpad alatt, elt űnt a tizennyolca-
dik emeletrdl a ,pokrócot rázó fiiata'lasszony. Egy aktatáskás férfi siet 
be a kettes számú .be'jáтati ajtón, liftkulcsot keres, belép a kis szekrény-
be, utánakiáitasz, s már emelkedni is kezdetek. Megmozdul alattatok a 
talaj, s másztok fölfelé újább és újabb rejtélyek erdejébe, kutatni egy 
tátongó valóság szféráiban, s sokáig várni egy újabb r  irtó jó zuhanásra, 
szederindákra, kántálókra, templomtornyot fest ő  pnktordk köteleire. 

Meg arra, hogy időnként kiszakadva a füstös rohanásból, újra kezedbe 
vedd a hazai tájat, napmintás oromfalaival, órákig elmélkedj egy motí-
vum s'zépségein, megcsodáld a naptól szikrázó, enyhén émelyg ős szagú 
szürke olajfestéket. 

Addig azonban itt a köd, a szmog, a rossz házak büdös ,pöcegödrei meg 
a régi öntöttvaskályhák szénmónoxidja, meg a lemeztel вnített valóság 
összes rejtélyei. Kutass benne, keresd azt a valamit, ami tu'la'jdonkép-
pen te vagy magad. 34  



Hajnalban kék vonatokkal álmodom, melyek öt árakor indulnak zötyög-
ve. Hatalmas gyomrukban hideg és visszatetsz ő , bundába bújt embe-
rek merednek a jellegtelen űrbe. Újságpapírba csavart kapadohány s ű-
rű  füstje nehezedik a fapadok lécei közé, a kerekek küll őire, a Köp-
kö'dni tilos!< tablóra, a b гundás emberek kék arcára, a kemény vonású 
kalauz sapkájára. 

A kék vonatok hajnalban elindulnak. Egyenként, sorban. A fülkék em-
berszagú levegőjelben súlytalanul lebegnek a korán félbeszakított álmok 
fel-felbukkanó foszlányai. A folytonos egymásutánban gyújtott cigaret-
ták füstje nyugati nagyvárasok ködeként morcalja a pihent iszemek 
üdeségét. A megnyugvást áhító izmok id őnként elernyednek, bóibiskol a 
korlátok közé szorult ;gondolat, a havonta mosott fejek korpajor homok-
órák egyhaдgúságával hullik egy esküvői kaibát molyette gallérjára. Kék 
útitáskából fokhagymás kolbász szaga kandikál, fél oldal szalonna rezig-
náltsága, két fej vöröshagyma. Az asszony sóletot f őzött tegnap, egy 
befőttes üveg falait álmosan és rekedten taszítják a tetovó'i bab duzzadt 
szemei. A WC melletti padon meg гlevenednek a magyar kártya ismer ős 
lapjai, s hozzájuk sok füst meg pálinka. 

A kék vonatok hétfőnként szürkékké válnak a füsttől, bátrakká és erő-
sekké a vasárnapok nyugalmától, a megnyert és elveszített futballmecs-
csek izgailmától, az asszony kezének simoga'tásától, a százszor hallott 
»vigyázz magadrá!«-tól, az újra vallott vallomásoktól, az elválás unott 
és viszajáró fájdalmától. 

S a kék vonatok mennek, mennek, mennek. 

Boldogok a filmrendez ők és az álmodók. Ők újra tudják teremteni a 
kék vonatok hidegségét. Mert a kék vonatok a filmeken és az álmokban 
léteznek csak igazából. Pedig kékre kellene festeni minden mozdonyt, 
vagont vagy sikoltozó sinóbuszt. Olyanra, mint a filmekben, meg az ál-
mokban meg a hajnalok kékes vörösében. Hogy fázzon t őlük, aki rájuk 
néz, fázzon tőlük aBelgrád—Trieszt vonalon utazó viszonteladó, a fekete 
Mercedesben ül ő  diplomata és az is, aki még sohasem utazott masod-
osztályú vagonban, s nem tudja, milyen fogvacogtató látvány a füstbe 
burkolózó köpet a padlón, s a sohasem tisztított WC-k rozsdája. Mert 
a kék vonatok ,párája maga a deгшedtség. 

Hajdalban kék vonatokkal álmodom, minduntalan. S fázom t őlük, mint 
annak idején az idénymunkásokat szállító buszoktól, a munkáslányokat 
fogdosó bandagazdák vigyorától, a magukat kiszolgálók megalázkodá-
sától, s a forróságtól, mély délben nyakunkra nehezedett, hogy ízekre 
szedje bennünk a vágyakat és az érzelmeket. 

Fürtökben szakadt rólunk a verejték, ahogy lemaradoztunk a sorban. 
Mellünkből olykor kiszakadt valami. Talán egy nyaláb elszántság és 
életkedv. 

A kék vonatok pedig újra és újra felzakatoltak mellettünk. 

Messzi utakra 'indultak ilyenkor, mint mindig, s mi úgy véltük, lema-
radunk róluk: magatehetetlenül, elkeseredetten, de megpróbáltunk fel-
kapaszkodni lépcsőikre. Ujjainkkal görcsösen szorítottuk a levegőt, te-
nyerünkön végéláthata'tlan napok iszapjaként érdes-fájó keménységek 
képződtek, de 'kapaszkodtunk a kék vonatokra, a hajnalban induló kék 
vonatokra, melyektől fáztunk, mint az idénymunkásokat szállító autó-
buszok benzinfüstjétől, meg a mun'kaslányakat fogdosó bandagazdák 
vigyorától. 

A kék vonatók .pedig robogtak, robogtak... 

Ne ébresszetek fel, hadd álmodjam újra őket! Fontos nékem. A kék vo- 
natok fülkéiben találom magamat és mindent, ami közel áll hozzám: a 
fiatalságom, a vágyaimat, terveimet, titkon óhajtott óhajaimat, s talán 
téged is, ki együvé masódsz a kék vonatokkal. Lehet, hogy nem '.i's is- 
mersz, az nem fontos. A kék vonatok közel hoznak minket egymáshoz, 
de el is választanak bennünket fázós ködükkel egy átláthatatlan utca 

зs két oldalára, kényes viaduktok feneketlen szakadékába. (Ugye, olyan 
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itt, mint a mesék poklában: kékkő  marós oldatában mállik le rólunk 
a Levedleni való por.) 

A 'kék vonatok egyre csak mennek, mennek. Kocsijaik gyomrában 
emésztődifink: a pálinkás dohányfüst enzimként erjeszt minket. Ma-
gunk sem érezzük tisztán a kártyalapok simaságat, megrészegülünk 
a kék vonatok levegőjétől, a bundás еnnberektől, meg ettől a mindent 
belepő  ,füst-emulziától. Megragadnánk a Іkol'bász иmbolygó szagát, a 
vöröshagyma kiállhatatlanságát, megundorodunk a köpett ől a padlón, 
de a kék vonatok tovább robognak. 

Azután megszokottá vádlik minden. Kívánatossá válik a füst, mert úgy 
érezzük, a kék vonatok meg ez a szag egymáshoz tartoznak, mint ahogy 
egymáshoz tartozunk mi is, a1kik fáradtan ülünk ezeken a kemény fapa-
dokon. 

Egyre távolodunk, távolodunk, de magunk sem tudjuk, honnan és med-
dig. Megyünk, és ez a lényeg. Ta'lán hegyek közt visz az út vagy sokság 
sarán? Nem figyel fel rá senki: A kék vonatok kirekesztik a tájat. Az 
álmosságtól, a vatsárnapdk részegségeit ёІ  vemhes ,fejek önmagukat pró-
bálják felfedezni itt, e kék vonatokon, melyek tovább mennek, egyre 
csak továibb. S velük mi is. Utunknak nincs eleje és nincs vége. Csak 
út van, meg a vacogtató :kék vonatok, melyekt ől fázunk, mint az idény-
munkásdkat szállító autábuszoktól, a munkás'lányokat fogdosó banda-
gazdák vigyorától, s a forróságtól mely régen a nyakunkba szakadt, 
hogy .darabokra tépje bennünk a vágyakat. 

A kék vonatok egyre csak mennek, mennek, a vöröses hajnal hidegsé-
gében valamerre, egy nevenincs vidékre, mely vitt van mellettünk, s 
messze, mint a végtelenség. 

Abban az utcában nem voltak házák..Abban az utcában kis fekete pon-
tok voltak csupán, kis fekete pontdk, melyek éjszakánként önnön ,bur-
kokba fulladva egy sereg szentjánosbogár fényér ől álmodtak. 

A szentjánasbogarak fénye nekik messiás volt: glória és vakító tifine-
mény. A szentjánosbbogarak nyomot hagytak rajtuk: az arcukon, a ke-
zükön, a göröngyös barázdáktól kérges homlokukon. Zümmögésük im-
pulzusai árnyszerű  kéjjel vibráltak dobhártyájukon, éyfél el őtti egy-
máskeresésük csöndes rítusai szentjánosbogarak fényében lüktettek, 
nekiütődtek az öntudat korlátainak, olykor meredeken átvetették raj-
tuk magukat. 

Abban az utcában nem voltak házak, mert a szentjánosbogarak csak 
álmukban kemesték fel a kis fekete pontokat, melyek este elt űntek a 
magukhoz hasonló sötét semmégben. De a szentjánosbogarak jöttek, 
újra és újra és mindig. 

abban 
az  

utcában 
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Este, mihelyt a létezés tünet nélküli lappangássá vált. 

Fényük zöldessárga volt, mint a vilanykapcsoló fluoreszkáló gontibjáé. 
Néha meg kékes és vakító magnéziumláng. A fekete pontocskák ilyen-
kor szintén színesekké váltak. Néha vörössé, mint az izzó vas, néha fehér-
ré. E.gészen fehérré, leírhatatlanul fehérré, olyanná, melyre nézni is 
csak a pilanat töredékéig lehet. És ilyemkor megnyíltak el őttük a ka-
puk, ledőlték a normák meredek falai, nyitva állt el őttük az út a ma-
gasba. 

A fekete ,pontocskák ünnepelték a szentjánosbogaтakat, mert önálló 
életet adtak nekik, saját, elidegeníthetetlen életet, olyant, amilyenre 
még a fekete pontocskáknak üss szükségük van. 

Abban az utcában nem voltak házak, nem voltak emberek, csak fekete 
pontok voltak, melyek olykor beleolvadtak a semmiségbe. 

De akkor jöttek a villogó szentjánosbogarak, a mindent hozó szentjá 
nosbogarak. 

A néha zöld, néha vakító magnéziumfényű  szentjánosbogarak. 

A va'láságat hangulatvülágításban tükröz ő  szentjánosbogarak. 

A fekete pontocskák kiemelkedtek a semmiségb ől: övék lett a minden. 

Abban az utcában önmagukra leltek a pontocskák —saját fény ű  pa-
rányi planétává váltak, melyen minden volt, ami kell. 

Minden volt, s •minden az övék: a nappalok is. 

Aztán a szentjánosbogarak egyszerre elt űntek, s minden kezdődött 
előlrő l. 

Abban az utcában továbbra sem voltak házak, sem emberek. Csák fe-
kete pontok voltak, egyszer ű  fekete pontok, parányiak, hétköznapiak. 
Olyan örömtelen, fakó, a világból annyira kiszakadt pontocskák, hogy 
hangosan még lélegezni se mertek, nehogy mások tudomást vegyenek 
róluk. Nehogy titkos »én« -jük, melynek tüze időnként elöntötte meleg-
gel a bensőjüket, pеPlengérre kerüljön. 

De jött az este és a szentjánosbogarak: szép álom, :mely megnyitja a 
kapukat, szabad utat enged a léleknek. A bogárkák zöld fénye villany-
rendőr villogását sejtette: szabad az út, csak el őre! Élni egy igazi, ön-
megtagadó életet, szabadot, melyre bogárkák nélkül gondolni sem lehe-
tett volna. 

A szentjánosbogarák pedig visszajártak. Állandóan. 

Jelenésekre hasonlítottak, melyekt ől színt kap a fekete, s értelmet a 
létezés. 

A fekete pontocskák azonban nem tudták igazán, mennyit jelentenek 
nekik a szentjánosbogarak. Becsülték őket, nélkülük tán élni sem tud-
tak volna. Ösztönösen igényelték 'őket, s a szentjánosbogárkálk hűek 
maradtak hozzájuk: visszajártak folyton, hogy újat hozzanak a pon-
tocskák életébe. 

Abban a utcában nem voltak házak, sem emberek, csak pontocskák 
vóltak, melyeik éjszakánként önnön burkukba fulladva egy sereg szent-
jánosbogár fényéről álmodtak. S nem tudták: e fény, mely néha hal-
ványzö'ld, mint a fluoreszkáló villanykapcsoló, néha vakító magnézium-
láng, embeгekké tette őket. 

Megtanhtotta őket álmodn'i, hogy élvezzék emberi voltukat. 

Abban a utcában nem voltak házak, sem emberek, csak fekete pontocs- 
kák. De a pontocskák emberré váltak, mert az álmodás szentjános'bo- 
garai megvilágították el őttük az utat. Azt az utat, mely a végtelenb ő l 

з 	indul, s a végtelenségig halad tovább, egyre csak tovább. 



mezei oltó 

Amikor 1958 nyаrán Rapp Đszkár ra Zománoifpani Лilииек  bonyháкli részle- 
gének ¢neghívására аé1 tucat frls;s :sze1'1ети, kísénletezésre hajlamos sníúvásszel 't1z 
napot a gyárbaл  itöltött, niaga  sem sejtette, hogy ez a. tíz nap egy újabb peri- 
ódшs kezdete. ‚Tia na р  nini sok idő  egy íuj anyag és iteollniilka , гmegis,meré- 
sére, de arra elég ио lн, hagy a tíí т,лoirnánc lehetőségeit fiеlmérje. V!isszaipeдigetve 
a tarttént ёket, ez .az >visnnenkedás« n дgy induikt,  mint  mindenfajta sníívs,zii teпгé- 
kenység: játékosan, ,göresёs e11h ,támazás nállkiiil, ami ;a végső  ersdménylt  Illeti. 
A zamáncfestёk befedte haallФadёk vasleniez, akár ecset, akár festékszáxxí volt 
keze i,igyében, a kiágeté~s шtán  olyan honlogén tiizes. fényt kapott, amely az eset- 
legesség minden nyomát eцtiántedte. Nemdsak  a  nagyobb és bontatlan iszínmeztík- 
né1, amint агн  Lantos Ferenc ugyanott kёsztilt dekorativ zonláncai nvutatták, 
hanem a feliilet bámm;ilyen megmnankálásán 1: Egy szivacs- vagy romgyda7ab, egy 
hegyes szenszám egyaránt alkalmasnak bizonyult  a :feliiile't  bontott, :levegős meg- 
munkálására. Ki kellett taipasztalni a  kiégetés  fartélyai't  is,  elsősorban a tantarnát, 
abbál a celbál, hogy, a kezdetd játékosságot 'félmeltéve, а  szín és ;a faktúma válában 
megfeleljen az előzete's elgondolásnak. 38  



Mindez anégjs, így elmondva, játékos lшΡsénletлek tűnhet. Érmekkel kés őbb, 
amikor 'Papp Oszkár hetenként egy napot a kőbányaj LAMPART mamánсlpari 
loboratóriumában tеltött, s ott ffolyltatta az időközben féШbeszaikadt murkát, ma-
gam is 'láthattam, mi a 'küllönbség kiséaüet és a kísérlet .buktatóit ellkerül ő  tevé-
kenység között. Az ismeretlen fiatalember, .áki a knsérletet szemléltette, rézlemez-
zel, ékszar- és trаnszparens-zománccal dolgozott, küszködött, s a darab, ami vé-
gül is kikeriilt a keze аQól, •a kis méret ellenére •todozatt-foldozott maradt, s hi-
ányzott belőle az a könnyedség és itermészetesség, amit a m űvész egykét színnel, 
ecsetvoniissal s a festékszóró óvatos allaalmazás .val ,szinte púillanatok alaltt elért. 
Papp Oszkár tűzzománcai ugyanis festészetének :szerves folytatasai. Ezen azt is 
értem, hogy a zománcot autanám műfajkért kezek, bar — kiforrott nyelvezeté-
nek átiпtetésével — a tűzzománc alkalanazott fe đhaszлáЈását is méltó feladatnak 
tekinti, elsősorban murá јli5 megoldásoknál. 

A Bonyhádon készült lesnetek, amelyek a sziinpozion végeztével a kastély 
kentjében, majd a pécsi Kerámiia Bjemnáléл  bemwtaitásra keriiitek, mindkét irány-
ba m'tatnak. Bár Pesten is kiállitotta őket több heJyiiitt, elsősorban a KERTI 
kultúrtermében, a .termékeny  bоn ьѓdќ  nyár egyelőre fiolytatás nélkül maradt. 
Amikor a kőbányai labanatánium 1972-ben mumkalehetőségеt nyújtott, a rendel-
kezésre álló lemezek nagysága a korabbnál kisebb méretre kényszerítette. Igy 
alakítatta ki a шјтra atűr zománc sajátos válfaját, s az utábbj övben egykét olyan 
(loxlo-es nagyságú) sarozaltbál gazdagította, amely festészetének reprezentatív da-
rabjai mellé állítható. Ezek +a zománellapak nemcsak f вΡstészete korábbi jelentés-
körót egészítik Id, hanean azt olyan écaékkel gazdagnt јák, amely hazai anűvésze-
tünk szempontjából is fiigyelenііґarnéltó. 

Papp Oszkár az 1953-as Fényes Adolf-termi kiálКtást követően hagy 
fel azzal a nрies és konstruktív-expressazív festői nyelvvel, amelyet 1946-47 óta 
követett. Figyelme a itermdszet világa felé fordul, a növény- és knis:tályszerkeze-
tek beható rtanulmányozásával sajátos nomüigunaltív nyelvezetet alakít Ici. Az így 
született sorozatok, els ősorban a Növény-metamorfózis, legérettebb darabjaikban 
már zenei felépítésűek, Klee kampozfciófihoz hasonláam, akinek formai gondol-
kodásához, amint azt maga is vallja, szárnos vonatkozásban іКaрсѕоІбdііk. Ha van  
poeta doctus, ugyanúgy vasr pictor doctus is, de ezt a megjelölést fisak a fekile-
tes megítélés .tekintetheti elmarasztalának. Hazai nonfiguratív festészetünkben 
kivételes jelenség, ha a művész olyan iszín- és formav гillágot épít ki, amely nem 
a motívumok üres alb.sztraktumamt közvetíiti, hanem az érzékenyebb szemnek 
megmutatkozó belső  összefiiggéseken alapszik. A század festészete és szobrásza-
ta számos példáját nywjtj,a ennek az elmélyed ő  formai .gondalkad'ásnak, iskolák  is  
támadtak, de nálunk ez a belf еlé forduló szemlélet iCkaságszámba ment. 

Papp Oszkár kétaеim feltíinik az ember is, előbb figurálisan, majd ёІиontan, 
s a Fei-sorozat megjdulásával az emberi рszidhé lesz egyik fđ  témája. Százszám-
ra festi képeit, valáságos gyűjtaményt állíit össze a kiilönböző  típaisokból. Ez a 
vállalkozás a maga siemében egvediil јlló, bár formal előzményei a hazai és a 
kiilföldn festészetben kimutathatók. TУј:szerítsége a tíipusok gazdagságában és sok-
szerűségében van. Grafikus, festőj és plasztikus elemekkel dolgozik, a szerkezet 
és a faktúra legparánynbb rtTáltoztartásával más és más psziché képe kerekedik Id. 
A pszjchétípusok jelentésiköre a sorozat gazdagodasá'nal tágul, s bár erv-egv vál-
tozat legfeljebb csak köriilírható, a m űvész az ellentétek egész skálájárt ldván-
ia átfogni. Ezek a lelkiállapotok a psz іbhé lenyomatai, a gyengéd észelem és a 
heves szenvedély, a b eső  has-mбnia és az ijesztő  ѕzorangás, az öröm és a szen-
vedés végletei között mozognak. Közbe ~közbe a mitológia és a biblia inkább sej-
tetett, mint vilagosan megfogalnvazott alakjai színezik az egyjittest, egy egy v616-
gos utalással. Nem me &zhetiiik azt a szubneldtív megj еgyzést, hogy végső  soron 
évtizedes ieтnberi tapasztalanak összegeződnek itt, nnóly ernbenisrueret tev&1ik át 
színekbe, jelekbe, szerkezetekbe, iamelyek 'az összefiiggések megértéséhez vezet- 
nek. 

A anűvészben a formaa és a ;jelentés nem elszigeilrten él. a ,keltt ő  folyton 
egymásra utal. Kezdetben az elvorrit geametitilku;s elemek játsszák a f ő  szerepet, 
maid a gesztus és a faktúra áa іnyalt в ,бd'asításáva јІ  olyan típusokat teremt, ame-
lyek a »szüтneális« :szféгáiában mozognak. Vаlláјбbаn arról van szó, hegy a fej-
kontúr közrefogta mezőben a grafikus elemek, a növény- és .kriistálvszemkezatek 
mellett végül  is  figurális »foszlányok« tűnnek fel, ha , nláan az emlékezés mélyé-
ről felbukkanó vagy a tudat pemiféгiá.ján balyoagó áamvkáp вΡkhez. De Papp Osz-
kár, tételes értelemben, nem absztrakt, neon nonfiguratív, nem sziirrealisna. Leg-
feljebb módszerében, következetességében s vázolt nyelvezetét tekintve eanlélcez-
tet egy-egy .jeles szürrealista snestenre, igy a kései Max Ennlsnne, aki az ösztönök 
kusza világának átüt ő  erejű  ábrázolása után, hirtelen fordulattal, hasan(ló össze-
fUggés-rendszert épít ki. Ez a roconság legalább vilihamisnyi fénnyel segit hozzá 
két, Kényegében távol álló művész megérttéséhez, akik, mindketten, a művészi 
megismerésbe vetett meggy őződéssel a kor felvetette pnablémákra keresnek vá-
laszt. 

Ennyi kívánkozott ide Papp Oszkár tűzzománcomnak megértéséhez. Ezek 
ugyanis nemcsak festészetének szerves fiolytatását :adják, arra vmssza is Hatnak: 
a fiestékszárót .egy ideje képeisrél is kiivetkezetesen alkalmazza, s igy kehétkezett 
a Fei-sorozat néhány, nvegragadó faktúrájú darabja. A zománc lehet őségeinek ki-
tapasztalása persze nem ment máról holnapra. 1973 tavaszára, aneghцvásos ala-
pon. egy hónapot töltött a bécsi Stelmbödk-tiestvérek ipa пművészвΡti műhelyében 
(»Wiener Handwerk«), elsasorban бkszвΡrzamánocall kíséugetezve. Igazán erigedel-
mes anyagnak, amint ltthomi kísérletei rávezették. az  mari zamámс  bizonyult, 
máig is ezzel dolgozik. Ezt vitte fel a lapra ecsettel. festékszóró иal — ha kellett, 
szivaccsal; ebbe olvasztott rézlemezt, huzalt; erre égetett, ment az Iko Пasorozat-
nál, transzparens zománcot; s ezt rakta fel hamarosan plasztikusan .is. Az uitáb-
bi eljárásnak 'köszönhette legszerencsésebb darabjait, így a Barbár-mitológiát és 
az ehhez kaрcsoládб  Daphnis és Chloé sorozatot. 

A technológia nemcsak manuális kózvetínéssel alakult id. Egy-egy keze 
jigyében eső  esaíköz, szerszám is belejátszott, a zománcfestéktör ő  anozsárvég, kis 
fogaskerék vagy fámgyíirű. Elég  volt  festékszárával óvatosam körnћljárni vagy az 
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vomit és faktúrát teremtett. A motívum/lenyomat aDOnban rögvest átlémyegiilt, 
cáfolva mindazt, amit a л  oоtјvum s a kompozíció eredeti fogalma takar, s a 
mozsárvég, folytatva 'a bíujácskajátékot, as вΡlaély ki gazitással hol gyertyává, hol 
rebbenő  madárrá alakult át, mig a Ifogas lkerdk és a fémgyűrű  lenyomata, nagyan-
csak agy kis  n  gлш  kálássai, a Fej-sorozait darabjait gyarapította. Poapiszer ű  
megoldásnak Пevezheгtnénk ezt az eljárást, miniat űr szinten, de a taohm дkánál 
fontosabb beépülése — mámt jdledtéssel vagy j вΡlentéskörrel dúsított motí ґv'onnnak, 
jelnek — az addigi monikákba. 

Ez az egyszerrá példa mutatja, hogy Papp Oszkár zománoaábam mennyére 
hajlamos tőmondatokban beszélni. De a jelek vagy ;az elemek nem mindig szol-
gáltatják ki magukat ilyen 'kömnyen. Az alig néhány сmz-лyi piasztakuis fakt&a 
szövevénye a legkülönfélébb  m  ереtёѕеЈКеt tartogathatjз  a formai ёsszefiggé-
sekre érzékeny szemvak. A profilt és is szemköztn nézemet egyszerre közvetít ő  
feј,képek, a magszeпikеzatвΡt лvntató, beisőеleg tagolt orvaksok, az anyag és a 
szвΡmcsék tüzes fényével haltó, világias osztású flejstmuktíurák nem jd вΡntЈenek kü-
lönösebb problémái. Amikor .azoлban a fldliцlet :sajátas kezelése, maga a falatúra 
is kifejez valamit (Mellkép), vagy, méginkább, domborulataiból képzelet színezte, 
de »valóságosnak« tűnő  alakok bontakoznak ki, a néző  egy pillanatra meglhеkken, 
s aztán belemegy a játékba, folytatva a m űvész félbehagyott, valójában befeje-
zett, csak nem véglegesen lezárt monvkáját. 

Ez a >(pszвцdo-jei«.tkgpzés a művész egyik er&sége. Korábbi fej képein is 
élt vele, de óvatosabban, inkább a növény- és krnstályszerkezetekne és a j ел ké-
pekre összpontosítva figyelmét, amint azt a fej-képekb ől összоáiшtott 1971-es 
film, az Arcok mögött mutatbta. Úgy tűnilk, hogy a művész, kitapasztalva a tеsték-
felrakás :technikáját, rrn állt elem a »psze лudo-j élek« létrejöttének, s őt azon 
volt, hogy ilyenek létre  is  ј i јјenék, gondosan figyelve arra - legalál:bis a fej-
képeknél —, hogy ezek a jelek meg. is maradja пэnk :ebben az állapdtl ám, s von-
zó rejtélyességükkel kvbújjaлak a fogálmé megközвΡlítés merev kat!egórkti alól. 
A művészi tudatosság s az anyag feszfala viselkedése játékot űznek egушásssal, 
s még a kiemelkedő  daraboknál is (Fejhármas, Plasztikus fej), ahol pedig az 
előbbi döntő  szerepe nem szenved kétséget ;  marasd benniink ;némi bizonytalan-
ság az elsőbbséget illвΡtően. Ez adja meg viszont azt az elevensógdt, t хfls eséget 
és természetességet, amely a zománc szokvámyas kezelésének nem sajatj:a. Ilyen 
vonatkozásban a Plasztikus fejet vallomásnak is tekiиbhetjik: az ecset biztos ve-
zеtése és az improvizáló játékosság mlleszkedik, a fej, egy-két vonással odavetve, 
vidám fiсkőt, bohócot mutat, .s a fej köré a ér ővész néhány jelet, jelképet 
kanyarint, köллуеn lehet, hogy ampán az ujj mozgásától indíttatva, mint ahogy 
az sem biztos. hogy a jel valóban az, is nem a kontúr kióirkalmazatt m вΡgtdidása. 
Az ecset felelőtlen játékának viszont a feltételezett művészi tudatosság mond 
ellent. 

Bárhogy is nézzük, ezekt ől a:  >~p5zedoajelektől<< csak egy lépés a világos 
fogalmazás, s a művész ezt az utalt iis.,várasztja. Eredatnégét, a .formaa r еgoldas 
felől közelítve, abban látjuk, hogy az új •  műfajban a figurális ábrázolást ugyan-
olyan, béztonságg ал  végzi, mint a nfigurattv. »pszeudo-ji«kgpžést. Vannak ugyan 
korábbi sorozatai (Gömbfej űek, Oldódás, Kis mitológia), még az otvenes évek 
végérőd s ,a hatvanas évek erejéről, amiеіlyekhеz figurális zománcaiban, eas ősor-
ban a Barbár .гт itológicibaв  s a Daphnis és Chloéban vis!szanyúl, de az eosetmoz 
gas exapresszív ereét, az alakok, viszonyrendszerének ezt a s űntettségét ott nem 
találinik. Jeleső  ,hazai.hagymmányt ui јít fdl, az »enpresszw natuaayizrnus« ,(Kállai 
Ernő) nyelvét, amely a tízes é>vektdl, búvópatak nádjára, festészetünkben és 
grafikánkban ismételten fdlbukkran. De ezt a nyelvet Papp Oszkár megnemesíti, 
vadhajtásait lеznetszi, s olyan toгniészetes könnyedséggel bájék vére, méghozzá 
egy nem mindennapos _temait kában, mintha anyanyelve lenne. S lagf őkepp egy 
olyan műfajban, amely mindig távol állt a hagyományos képz őművésztevékвΡny-
ségtől.. 

Pillanatnyilag valóiban anyanyelve. Amit tdlmáosoll vele, ugyanígy ide is, 
oda is mutat, mint a >Npszéшdо'jéi«. Az :antik" mvtdlágia jelenetéit írjia át, kl ёgé-
szítve a sóját leleményeivel, köztük ölyanoikkad, amelyek a korábbi sorza гtоkbai►  
is feltűntek. Míioszt osinál, ködösités nélkül. Az egészséges életöröm és a leple-
žetlem erotika ott ,bujkál nyíltan vagy rejtelttea і  Longosz regényében, egy koráb-
bi nemzedék pad alatti olиasimányában, s ez .szövi át a földi halandókkal futó 
kalandba bocsátkozó istenek tömtanetent. Maiilloll, a Daphnisz és •Chloé aagykod il-
lusztrátora, nemes vвΡretű_ liapjai'vaL :kllasszikus időtlвΡnségbe ennek át a két fiatal 
enyelgő  játékát vovalvezetésébzn az érett, telt formák szobrászára ismeriink: 
Művészünk elutasítja nvagától .ezt az emelkedett hangot, is — a máma daaasántva 
— hol nyersen, hol játékosan, hol 'kamaszos hetykeséggel nyúl a témához, de 
mindeniitt ugyanazzal az őszinte szákimosidással, ,amit nem leplez a tedbmikai 
rutin ішеgtёvеsztб  hatásosságával. Még ott sem, iahol — mint 'a néhány lapos 
Vénusz-sorozatot folytataaiidó Nimphák `táncában = a kecses vonalú nől ftlgvrák 
ritmikus kapcsolódásában 'a görög világ hananonikíus derűjét idézi fel: 

A figt гr lns . nyelv csak látszólag .mond . ellent a »pszeudo jel« létrejöttének. 
Most is felbukkannak, váratlan pontján a zosnándképeknek, s formai és tartai-
mi súlyuk van. Nem erőltetett képzettársításból sziialetnek ;  holmi rbeltétkéot, ha-
nem az ecsetvonas menetéhez . idomulva, hasonlóan a fej-kgpakhez, a m űvész 
többrétű  formai gondolarbant közvadtik. Lehet ez' egy szituáe 5 nyomaatákosítása 
erotikus jellel, egy tárgynak és analogonjának (lant, madár) вΡgymásra vetítése, 
összefüggő  'testhelyzetek karesolása, s őt, az :expresszív nyelvb ől adódóan, egy-egy 
testrész arányainak er őteljes megváltoztatáš:a. A plasztikus ntmtázás, amelynek 
á művész legsikerültebb daslabjait köszönheti formaigényeinket fokozottan ki 
elégíti. 

A jeleneteket a művész sűrű  festékkel lapos relief nádjára : afalcvtja ki ;  
majd, a Daphnisz és Chloé esetében, a plasztikus filütietet fe tokszóróval két 
iránybál megfújja, sötétkékkel és világos arannyal, két sdeill ő  elemtétes színnel; 
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A kiégetett lap h!ajszá!hnepedésekkel roarkitatt domboradás!ai fényben és árnyék-
ban  fižrdő  !alakokat és jeleneteket m лшtаtmak. Igy kelnek életre a regény h ősed: a 
sípot 'fújó Pán, a szntí гak és baochánsnők, Ddanüzoisz, kecskét fejő  ifjú, s leg-
főképp a két fiatal, a szereQani játélk ódes heviuletében. Ezeket egésaí Фik 'ki a má-
sik so-rozatbál olyan remek 'la гΡpák, mint az Éj királynője, a Csodálatos randa-
ržn, a Napszekér vagy az Orpheusz, a művé z sokszor visszatér ő , más más meg-
fogalnazású témája. Az utóbbi — :s тлnáivel, az ecsetmazgás erőteljességével, a 
részletek kifejez ő  gazdаgságáуal — a művész egyik valóban monueentális da-
rabja. 

Különös átalakulás. A bonyhádi lapoktól] eIltekdintve, Papp Qszkár osak mi-
n.iatíіr méretben (10x5 cm) dolgozhatott zománcain, s az utóbb:i éмben, elsősor-
ban ebben a kót sorozaüban ;  alig valamivel nagyobb mér еtben {lOxlO cm) 
ezzel a tömény expresszív s a »pszeudo-j!eil«-k бpzés enadményeit is kamatoztató 
nyelv segítségével legjava kópeivіdl egyenértékű, sőt azokat tavábbépít&gazda-
gító lapokat alkotott. Sdkerüht élóm у e, hogy szermélyessége ebben a számára új 
műfajban sem szenvedett Csorbát, sót nem egyszer a korábbival er ősebben szó-
lalt meg. Minthogy az a típusú művész, aki témaihoz újina meg újra vis!szatér, 
csak örülni ]ehet ennek a .gazdagadásnak. Ha átmenetileg le is kehlett monda-
nia a nagyobb méretről, talán nem véglegesen, 's ez a formai és tantaloni gazda-
godás s a .technikai, tеdhnolágiad dlmélyedés festészetének csak javara válhat. 
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sziljegyzetek  C9Y 
költő—álságíró 
álságíró 
költésieté го l 

Domonkos István: Redőny. Symposion Könyvek 43., Forum, Újvidék, 1974. 

„Egyesek már fölhívták rá a figyelmem, 
hogy egy-egy újságcikkem hatása sok-
kal jobban észlelhető  az olvasóközön-
ség körében, mint akár a legjobb ver-
semé. Ami pedig a számomra annyit 
jelent, hogy mégis költő  vagyok és nem 
újságíró." 

(Domonkos I•stvám: Еn magammal aka-
rok békében élni, nem a világgal. Kélpes 
Lfjíuság, 1972. XI. 22.) 

1. 

(Hiány és választás, meg némi 
számonkérés ) 

FеШbáttоradva Sava Balxić  dlnrasói merészségéin, mellyel a Januarski ćžlžbar-
ban » anikényeзeд« átszervezte Fehér Kálmán magyar nyelv ű  versesköteteinek tar-
talanát, nekem iás kedvem támadit a Redőny alvasái átszervezésére, átsz егkesz-
tésére. 

Mindenekelőtt: a ikötetnyvtó ímás шеetllé tenni a Figurae Venerist és A vég-
telen tenger hullámain című  fúavom sdatkát, hagy e három adalék egyiittvéve 
teljesebb éгtehmezését adja szerzőnk ars journiatlstioájának; ezt követ ően, a Pihe-
cső  a téren c. ciklusbál leterelni a mumavirdéki niporuot s áthozni a 'kötet ehs ő  
részébe; a Velencei Bieшг Ρál&ól kit vázlattat — ugyanebb ől a cilduзból — áthe-
lyеni az utdl:sába, a kétpzőművészeti esszék töшbjébe; a Rózsžka hazal őtt és a 
Medvetánc című  fiejezebett egybedlviasztani, s ugyanezt tenni az A mi utcánk 
költője, a Dísztökök és A vonal: igazság cіішű  töml7dkkel — és Domonkos István-
nak, a ködtő-újságíігónak mártiis két kötete, pontos bam: két új kötetének törzs-
anyaga álltana előtteink. A szaoi,áltis temaltikájú novdllák, novalЖ-'vázЈiаtak és kar-
calatak könyvének, vnianint a szubjektív esszék gyí цjteményenek alapanyaga. 

Ez uttdbőiлak adekvát — bar rosszud hangzó — címe lehetne: Lletm űvészek, 
majdnem-m űvészek, m űvészek ... A mű faj•ülag két kihhönböző  s jórészt összefemhe-
teUlen réstiz+e hasadó Redőny másodцk fenének esszécmkkusаі  ugyanis e hánmas té-
makörit fogják át: az életműv6szekгбl (Dísztökök), a művész-egzіszteдlciájuk kitel-
jesedésében megakadályozoititalkrblн  (A mi utcánk költ ője) és a kiteljesedett alko-
tákrál (A vonal: igazság) szo1naіk. 

Gиоsszánkbam c'. аk az н(ly mádon átszeskssztett >еUső  kötetral<, a г>iponboknak 
készüllt, de szбрkх  dalonжтl neueseddtt szociális tematikájú írásokrál lesz szó. 

Neue miаnthа  az atkatói ké гddéseket elemi szabjektiviitá ѕsai, »szakmai« defor-
шбdбk n&k il targyalló Dоmоnkos-esszéket övem tartanánk estékeseknek; ellen-
kezőІ]еg, egy iiyen hozzáállát~sall  kit,  csalt ,terjedelmiében gazdagabb a зszékötеt két-
s~gteleіі  fidlifrilз5ülést jelentene lmlaaia ~adabmunkban, aanelyet az utóbbi években 
a szaakkkuбіka, a tanulmѓny és a dabgozat ural, s az eѕszéнrái hirizmuѕt szinte telje-
sen elfojtotta a tudományasság igénye. 42 



S talián nemis csak azért szálnak e jegyzetek csupán a szoeialis témakör ű  
írásokról, mert ha adva van a vá ІІasztás lehet ősége, alnzl7úrott mindenkor 
az életről és nam-életről, s nem pedig az вrodаli mmг  ll, mí vиé zatrőll szoló iroodalom-
ntiall foglalkpzik szívesebben. Van ugyamms egy objektívnek látszó szempont iás e 
választásban: irodalmi publicisztikánk/pnablidlšta irodalmunk jelenében Domon-
kos novelliszJtikus közirásia шбgіsеsak nagyobb értéket — kétségtelen mžn őségž 
újat — képvisel, minit az egyébként saintén értékes szubjektív esszéi képvisel-
nek a kritiikalivodaimunkban. 

E választás után egy újabb hiányérzеtrőll kél szólni. Akik szerzőnk szoci-
áhis közírását hétről-hétre, eredeti meg(j еlenési helyén, a Képes I f júságban is 
nyomon kdsбгrik, nyilván közös dégedetlens бggel áliapíгtják meg: jócskán — és 
ártedeniiil — »megrostálták« a lapban megjelent irásokalt, a válaga ~tás közel sem 
dlyan gazdag, mint lehetett voina. Hol vauvak például az albán hordárokról, a 
jugosтláv-magyar tunistacsempászetr ől, a bezdáni öreg hadaszról vagy a Kováin 
köгnубki faluról szóló, emlldkezetes riportok? S ha ezek netán m űfajd akokbбi 
maradtak 'ki a kötetibal — .a novellisatiknxs ј e11eg nem olyan (kifelezett iben-
niik —, hova kittek az olyan remek novelliszti!kus sztorik, miset például a Kali-
mегó-ј iсlvémyeket árvuló lúmpeepnolliról, a szerérségi és a délbánáti falvak el-
öregedő  lakosaiхól vagy az egyik népmesénkre oly zsenialisan variáló, id ős ci-
terásгól szóló? S ninitiit kellett például a hetilap s бгgoló oldalain hagyni az ál-
tüdőbajos történetét, vagy az énekléssel kéreget ő  kis áhkaldus histćг iбјбt, aki 
vattagombócot dug »hiányzó« szeme helyére? S miiért kelllett kirostálni az alle-
gorikus burgony&biafladát, vagy a fiatal munkás fiktív, lágy iróniával átvitatott 
történetét, mely a kaapányszer ű  »k lturális emandцpállásnak« állít értékes kor-
dokumenturnoit? — A példákat ki-ki tetszése szorbit szaporíthatná, annak bizomy-
cagakée іtt, hogy Németh Ist гván Zsebtükörje utáni Kiadónk іѕnіёt »megajándékozotІ« 
bennünket egy csonka, alaposan megnyirbáit gyűjteménmyel. Köszönjúk! Kiadó-
pol itikai ügуёtlenségeinik, butaságafrik és provnnoializmnxsunk majdan megírandó 
története egy újabb, ízig-vérig »coúleur locale«-os satorival gazdagodott. 

2. 

( Témarepertoár , mely emferséget revelál ) 

idegenbe szakadt, külföldön — ideiglenesen — .munkát válllaló haznikfiaf 
s az itthon maradt idős szülбk meg a rájuk hagyott gyerekek; honi iijgazclag-
jakik s a passzív vidékеkгőll Vajdaságba Isodгбdó dénymuеkások; a szalommám-
kenyéren tengődő, s ezen az áron tralatomt vásároló földm űves, meg a tyíukól-
ban élő , halluсfnáló alkoholШsФa; maszek szerenasejátékas, »magánvállalatának 
munkatársamual«, s áldozartuk, a kubiikas; az agonizáló tanyasi törpebirtok kiöre-
gedett és magárahagyotft tulajdonosa, s a szemeteskannákból él ő  szocialista 
ćlochard; halfplfacf proliüzérdk, lu і npenproletár ifjú s:tnigó, f бá todatlam, a Hiva-
tal számára »nem létez ő« agránpraletár, medvetánealtató roma család, a szakma 
ulbalsó fedslkéü közé baпteгzó nádazó, a Vajdaságban megtelepedett köteles, a 
megbélyegzeitt emberkéknek  616  defektddgus, a fahusi javasasszony és kliensei 
— ezek a Redőnv novel óvá, novella-vázzá és karcolattá obiektivált riportjafnak 
főiszereplőd. Kialakulit, vёgdѕ  sorsok galláriája, egy-egy kffiér ők nélkfflf, novelllisz-
4iiku.s cselekmény visszfényében föllvllantva. 

S az 1m. rriellékszereplőlk! Szálbiem, estiben, éjjel is szántó traktorosak, 
a fö1dtбl/falutál véglegesen elszakadó ifjak s fngázó, a falusi szül őházait puszta 
é1бskamгбnalk megtevő  újdonsült házasok; alaposam megtollasodott s végre le-
fiilelt sikkasztók, lebukott iigazgató, ugyancsak lebukott s a faluba visszaoldal-
gó közéleti, négyszenesem elvált, mógyerekes cselédözvegyasszony, jósmóhöz járó 
gimnazista lány; nyáxsvdfgám kisnn:arna, morálisam elltompul't érteh тбi бggi cseme-
gék, Auѕztnáliába készidő , mindenét eladó s végin mégis iíthonrekedt, egykori 
házában albérl őként meghúzódó asztalos; a szabiión-kenyéren »regtraktoroso-
d-fit« falubelire sanda irigységgel tekint б  parasztok, s gazdasági enifigгбnsok 
mellékszerepben is, az igazi emiiigránsoktdl — usatasáktól, csetmmkekt ől — veszé-
2yezte ~tиe: hasonuló sorsok, nihilt a fбszerepekben. 

S mindez hetven oldalnyi szövegiben: tömény életvalóság. megszépítetlen 
emberi valóság. Ez az újságíró, kétségtelenii;l, nem »kiruccanásokat« tesz az 
»életbe«, az utcára, az emberek (közé, a »vidékre« і tb., hanem maga .is egyшtt 
éli szűkebb és tagabb pátriájának mai életét, mindannyiunk életét. 

Valószerűvé teszik e sorsgалéniiát az életünkre is jellémző  dramatikus el-
lentétek, ellentmondások és atagnnfizmusok. Domonkos téman іеpertoária »fen-
ti« és >lenti <, dslgazdag és ágrólszakadt, ціibánus és agrár szférákból', az 
európai és ibalkáni, a »magyvilágf« és talajszinti, a korszer ű  és pfifmmtnv, az 
elбremutató és hátrahúzó életjelenségeik, életttandеmdák, tfpfkus vagy kevésbé 
jellemző  támsadaimfl fenorémek mozaikkbvefibal ál össze,  is  az Еgész rajzán ott 
van a féréismerhetetlenúl domonkost kézjegy. A ,személyes ljel, mely a szerzőik 
által jellemzett maudtsi vonallal rokon: »A nappal és éjszaka, az építés és rom-
halás, a zuhanás és emelkedés, a valdság} és álam, a fagy és meleg, a hit és hžtet-
lenség, a lágyság és keménység nemzésének gyümölcse ez a vonal.« 

E vonáfvezetés i іszgességére vall, hogy szerzőnk az ellenitéteket nem haj-
íandó egybemosni, elmaszafalni. Az életkontrasztok novellisztikus közírásában is 
megmaradnalk kontrasztnak, s ő t, leggyakrabban épp ezek Ikбрeziгk írásainak kere-
tét, tartбvázát, nemritkán (pedig a drámai vagy éppen :klassziknsaivtraglkus fe-
szüaLtség forrását is. 

tine egy példa. A cikluscímet is adó Rózsika hazajött két öslszeférhetetlen 
életelv, életfölfogás, életigény, két meraben különböz ő  emberi érzékenység  kin-
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lőháaba, s a esinkeól-kanylhában, hűitőszekrény-há1ászobában, a penészes, szeme-
tes, gvábbogaras, egeres lakásban lehelte ~tllen számára az otthonlét. Ez közli any-
já~al is: 
». . .  gondolkodtunk-e azon valaha is, milyen undok környezetben élünk, nézzük 
meg, milyen a házunk környéke, szárkúpok, szalmakazlak, disznók, lžbák, gye 
rekek, mind egy parányi helyen, és szemét, szemét, szemét, •mžndenütt szemét, 
szutyok, zsír, a kanalakról lepergett a nikkel, a kések fanyele elkopott, a lábo-
sokról, fazekakról leverve .  a zománc, négy tányérunk van összesen, hát olyan 
drágák a tányérok, négy tányér és egy ivópohár, nem is pénz kellene, csak egy 
kis jóakarat, egy kis igényesség, hogy minden másképp legyen ...« 

De vajón igaza van-e eme ő  инagában kétségteQenт  il pozitív igényesség-pvo-
gmam ifjú hirdetőjének? Pontosabban: csak neki van igaza? — Ha csakugyan 
nem a pénzen, hanem á jáakam аban, az emberségesulbb igényeken máltik min-
den... Am hailiga,ssnak mug az anyát, a tégilagyári nn kás giircölésben és pi-
szokban, me~1á тΡásban és igénytelenségben megöregedett f еileségÉчΡt is: 
»Mondjam el neki, hogy én már hatéves koromban a téglagyárban dolgoztam 
(....), hogy tizennégy éves karomban cselédnek adtak, hogy egy padlásfeljáró-
ban aludtam, télen-nyáron pokróccal takaróztam, zsákokkal, szennyes asztalterí-
tőkkel, (....) hogy zsákoltam a csépl őgépnél, hogy a szabad ég alatt aludtam 
a szalmakazal tövében, hogy szalonnán meg kenyéren éltem, hogy utóételként 
pálinkába mártogatott kenyeret ettem, hogy milyen piszkos voltam, izzadságsza-
gú, retkes, mert annyi erőm már sohasem volt, hogy esténként .megmosakod-
jak, (...) mondjam el neki, hogy az apja egész életemben vert, (...) hogy mžért 
görbe a hátam, mžért remegnek a kezeim, miért látok rosszul, miért n ő ttek cso-
mók a csontjaimon?« 

Igazság, az egyik vagy másik _fel, egyik vagy másik életphiпcíipium igazsá-
ga? — Nymlvánvaió, hagy siajá іt szemszgёből nézve e kohszerű  családi dráma 
mindkét szemepllőjének — .akárcsak az antik trgádlaban — egyavámit viutraltha-
ФΡaitlan az álláspontja, nines leheltős дΡg a megbakёléshe, a két nézőpont, elv, igaz-
ság egyeztdtésére. S szerz őnk igazságtiszteietét dticséгn, hogy nem is igyekszik 
»dialektikus« kibúvóit találna; a tnagükwmat meghagyja thagi.kuunnak, az ö'sszebé-
idthetetlem edlenфéltet az anyja lakonikus, az érdemi di^ бgшs liеhetetiienvségét be-
ismerő  kéгdésével nem ќeloldjua«, hangian továbbra is nyitva hagyja: 

»Miért is mondanám. Hisz annyiszor elmgndtam már.« 

Domonkos novellisztikus témái látszólag »kintlelk«, objektívek, »prázaíró-
iiak, voltakippen azonban nagyon is »bentiчиk«, líuriFkusiak. Nem ő  keresi, szem- 
fiides újságívóként, a téдnáпlt, hanem azok csimpaszkodnak rá út хn-útfélen, dal-
gozószabában és utcan, buszban és piacon, városban és falun: Az élet az a né-
met város, a Kormánytörésben s neon u гtolsásonban a .szintón-líri,kiu:sl nagény, 
A kitömött madár költőjén revelálja a Redőny prózavilága is. 

E  diniarnrikus,  öгrökmpzgó, a fai-, város-, köztánsаság- és onszághartának me-
rev stabm1itósát födlazntó doenonknsd embervilág »ördkős vándori« — vagy ha úgy 
akarjuk: Skatulya MiMly-d  — kUfszine mögii1 egy egyetemes hontalanság közér-
zete sejlik föl olykor-olykar. Egy olyan egzisztenoiaks — anyagiakban vagy s&zel-
lemiekben megnyillvánwló — hiányé, mely nem egy komlkrét emberi közeggel, 
egyetlen táhsadaind szfé гáх al, rendszerrel, polidikávad szemben k еpvisel igénye-
sen emberi elégedetlenségeit, hanem. a már jelzett végletek és antagonizmnusok 
közt morzsolódó »karsz еtг  i« léttel mint olyaiiinal szemben. Más szóvad: a Redőny 
novellisztikus írósad nem a hazában, hanem a hazákban, a »mában« való honta-
lanság ađkotói mеgvadósuiásai; nem egy »vajdasági« vagy »jugoszláviai«, hanem 
egy »ö!sszeurápai« vagy »kontinensközi« hontalanság példázatai. 

Tétefiinket iеgkőzvé`tllenebbiil az egyetemes újgazdagság parabolája, a Szu-
Csi Gogó, a kínai palotakutyácska igazolja. Hisz Gоgó, a jálátből jólétbe csöp-
penő  pedigrés kutyus nviavdeneik ellenéve a kutyaóvoda, utyaközétpiskola és 
a (nišd) kntyaegyetem, a neanzetkёz'i kiádldtások, ddjak, aranyérmek, továbbá a 
kutyalélekbíuvámi és kutyalkoam,etlkwsi kezelés ellenéhe is — mégisc'k: emigráns. 

»Gogó szülőhazája ugyanis Magyarország, amelyet nem önszántából hagyott el. 
Volt gazdája jó pénzért túladott rajta Szegeden, s mire Gogó tulajdonképpen 
megértette (két napig szomorkodott, az autóbuszbál búsan nézett ki Szeged irá-
nyába), hogy mi is történt vele, a határsorompó lecsukódott mögötte. Máris Ju-
goszláviában volt. Egy villámzáros táskában tette meg az utat Újvždékžg • mint  
ajándék az ajándékok között. Mert gazdája ajándékul vette meg Gogót egy 
fiatal lánynak, akit nagyon szeretett...« 

INe bligyjiik azonban (GOigónkról — »akinek« családfagyökerei szerzőnk 
szerint egészen  »a  kínai császárok üdvaurába ny űinak vissza«, 5 »akinek« ő  eit 
»valamikor szentként tisztellték az ókahi Kínában« —, ne b gyiiik e bájos pailota-
kn tyácskámól, hogy újságíró-poétá пtik smtarijában a szocializmus keleti ás óntgaz-
gartásos гálfај áа  ak a metaforájaként szerepel. Egyetemes jelkép ő  tudniilllik, kor-
tiinet, ső t art is mondhatnánk, töa7bénuеЛ nd tiinet: 

»Ősei palotakutyák voltak, ő  szobakutya, igen, szobakutya, de se ház őrző, se 
kóbor, se vadászkutya. (...) A történelem .átviharzott a feje. fölött, rendszerek 
dőltek meg, a fél világ romokban állt, és Gogó mégžs itt  van.  .Keleten is, nyu-
gaton is otthon. Pénzbe átszámított ,értéke közvetlenül a háborúk zl őtt a leg-
magasabb, a háborúk idején a minimumra csökken, s a háborúk befejezése. 
után fokozatosan kezd ismét emelkedni. Ez vonátkozžk életsznvonalára žs.< 

3. 
(A szociálisan angazsált, „részrehajló" szemlélet) 

A témaхepemtoár közгdtve máv maga is egy meghatározott szemléletmádról 
tanúskodik: arra utal, hogy a sz е  ző  a lét mely »szegleteit« fogja át mtimdenek-
el&t. A Red őny tematikája, minit láttuk, ilyen szempontiból egyénterh ű, neon tá- 44 



maszt dmlesnmát az olvasóban. S ugyanezt mondhatjuk a témaválаsztáson twlane-
nően, közvetlenül megnydlvánљ  1б  íréi látószögről, vdzsgálódási aspektusról is. 

Ha a lét megszépít ő, a .redőket, 'gyíirődéseket, sőt szakadékdkat is kisimító 
azeanlóle тmбdját jobb híján madántáv9atíі lak nemezzük, akkor a Redőny sz~rző-
jének látásmódját minden pejoratív mdllékzönge n őikül békatávlatúnak nyúlvá-
nfthat јuk: az életvadбság »alulгól« t&tő  б , megszépítő  dekórumokat nini i'srnerő  
szemdédetót képviseli. Szerz őnk etikai sac iibilitpsát кΡlјicsóri, hagy bármdféle har-
sogó tendenc іa ii&ldiil ugyan, de dis krót alkoltái geszttusokkal egyéa-teln űeл  je-
lezve, mdndiig azok szemével nózi és láttatja a jelent, akiknek a korszer ű  — és 
>~kaјszeríí«! — munkamegosztás révén az őlеt élésének 1еgadsó szintjei adat-
tak meg. Domonkos nemcsak puszta empíriájában ragadja meg az ún. kisemberi 
viliágat, hasim spontanul, természetszeríiеn e világ ön-szemléletének távlatát is 
magáévá teszi: ez az ő  ideológiája. Kővetkezésképp, ennek az író-újságírónak 
nem keld »a« dolgozó, »a« munkásember felé fordulni — direktívára; etikai őr-
zékenysége eleve oda »fondvbotta« őt jóval a — publiolsitáink nem éppen jelien-
téktelen hányadának erkölcsi flanb ziát ШanSága miatt, sajnos, nagyon is szüksé-
ges! — társadalom direktíváink ellhangzása elő tt ... Már legelső  újságcikkeiben 
tudniiilliik, amelyek előre is siejtették, hogy a polgari foglalkozás alighanem ismét 
egy olyan ,órtehmíségi,embernek adott toldat a kezébe, akinek a közírás nyúlván 
heinei/Ady Endre-d művelet lesz: »szentírásos« aktus, a »szentlélek lovagjának« 
olyan viadala a látottal, hallottal, szem ődyesen tapasztalttal, amely á Јllandó, fo-
lyamatos szembeszállást búztosít az erkölcsi korrumpálódás kísértésivel, konok 
dacolast a ténnyel, hagy végső  soron mégisosak kenyórkeresetről vaun szó ... 

A Red őny írói azimléletét épp ez teszi, számumikra különösen is rokonszen-
vessé: az elemi erővel adádб  .olvasói benyomás, hogy újságírónk tollat sohasem 
az éppen-aküuális polkltikai követelmény, s neon is holmi írallasid is (kötelező  
szakmai fidanttrópia állítja a legelhagyatattabbak, legtehetetlenebbek, vagy egy 
divatos szakizóval élve: a leginkább kiszdlgáltato! њtak szolgálatiba, hanem az 
enkölсsi fantázia, a шdsasors, mástelet intenzív átőlóséлek képessége. A Red őny 
írtja morf újsagíгб  sem homo politi'cu&Кént vagy szakbarbárként lát és ír, ha-
nem etnikai szenzibilitása »foglyaként«, amiből természetszeгűen következik, hagy 
ha százszor is tudná, hagy politikailag esetleg a »fentihb« életszint, »fentibb« 
életszféra szolgálata az o ~portunusalbh egy adott pillanatban, az ő  látászőge 
mégis azoké maradna, akikhez nem a szakmai konvenció vagy a társadalomi di-
rektíva, hanem — a magámеtika »láncalja« kanok következetességgel. 

Lehet-e azonban az életről, a valóságról, a jelenről igaz képet alkotni csu-
pán egyetlen »végletes« perspeldtíva foglyaiként? Húsz nem annak az objektív, 
statisztikai pontosságra törekv ő  valáságáb гázoiási mбdszегггеk van-e igaza, jogo-
sultsága, mely azt szuggerálja, hogy az ölet legjobb ős legrosszabb jelenségednek 
középarányosa adja az életnek mitivt olyannak az esszenciáját? 

Az absztrakt »összképit« kétséggtel еnül a végletes színek efféle egybemo 
sása adja. De mit ;jelent ez a statisztikai iközép azon többség számára, melyet e 
famózus társadalmi színslkálán nem az aranysárga, hanem — a szürke vagy fe-
kete képvisel? Azon nagy többség számárra, melynek világszerte s a XXI. szá-
zad kiiszöibén is — anyagi, szociális vagy művelődési óntelemben véve — keПyér-
proiolámái vannak, vajon mit ér az a statvsztikai példálózás, hogy vannak ám 
olyanok is — igaz, ma még csak kevesen, de holnap már ... stb., stb. —, akik-
nek immár kalácspгoblémádk sincsenek? Mit képvisel ez a több sz еmpontú, lát-
száiag objektív szemlétetmád azok számára, akik az anyagi és szellemi javak 
»bőségkosarából« a legkevesebbet meríthetik? Vigaszt, reményt? Vagy csupán 
aшdlyan »m rális« alamizsnát, mellyel nincs mit kezdeni? S voltaképpen nem 
épp nekünk, az »aranysárga« képviselőinek van-e legnagyobb szükségünk e di-
daktikus alamizsnára — tulajdon rossz lelkiiisaneratüxik elbabusgatása érdekében? 

Az élet, a valóság, a jelen IGAZ — nagybetűsen-gaz, A.bszoilút Igaz — ké-
pét nyilván nem lehet megrajzolni egyetlen végletes — esetürükben: békatávdatú —
szemlélet гóvőn. De meg lehet vele :rajzolni egy igazságos — emberien »részre-
hajló«, a társadalmi hierarcihiák alsó r őtegeivel szdldarizáló — képet, s nem 
kótséges, hagy a Redőny szerzője ezt a »részrehajlást« nemcsak ösztönös írás-
tudói etdkával, de szilárd írástudód öntudattal is vállaljra. 

Legközvetlenebbül A végtelen tenger hófehér hullámain bizonyítja ezt. »Va-
lahogy az az érzésem, hogy újságžróžnk szándékosan nem hajlandók észrevenni 
a jót és a szépet valóságunkban« — morfondíroz e finom szatírával megrajzolt 
karcolalt kereskedeflmii utazója, s mllk őzbвn szerzőnk hagyja, hagy bőségesen ki-
bеszélje magát, az olvasó előtt nydlvánvaióvá tesz: ennek az »alig három éve« 
Mercedest hajtó, ötszobás városi lakással rendétkez ő , de tősgyőkоnes vadroman-
tikával ős álurbánus turista-<nosztaigiával a falatiba visszasóvárogó giccs-ataknak 
vaiitaképpen nagyon is igaza van — a maga szempant јбbбl. Aki tudniillik így, 
ilyen távlaftbбl nézi a »valóságat« — a meleg, kényelmes Mercedesb ől, »vidám 
zarieszó« ma12ő1, az áldott-jó falшsi kiskocsmák »ízletes báránysültjére vagy ma-
lagpecsenyéjére« meg »jófajta nizlingjéme« gondolva, a szociális fantázia, az er-
ködcsi érzékenysőg legkisebb jele nőlkül —, annak ez a »valóság« csakugyan ma-
ga a megtestesült délibáb, mellyel szentben valóságas istenkánontást jelent az 
igőnyеsabb-еrnlberi dkövetelménydk leghalkabb demonstrálása  is  ... 

4. 

(A módszerrő l ) 

A Red őny szerzője a tdpikшsan társadalmi, szociális és politikai t őmákról 
sem politikai, hanem ,poétai ,publicisztikát ír. 

Az ő  esetében ez azt jelenti mindenekelőtt, hagy az ún. szókimondásban 
nem megy el odáig, ameddig a vodtaképpeni — szubjektív indulataktái izzó, az 
állltalá'т as, obj;ekfпv, közössógi kóndéseket legszemélyesebb magánügyk őit tárgya- 
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és poi]јјt1аd igazságok közvetlen kunondósával e novel]isztikns történetek önma-
gukat rombolnák. Ez azo лbam nem jdlentі  azt, hogy hatásában e publmcdsztika 
kevésbé eanroeljes, mint a potdkad. 

A jó e 	ben vett hatost — az olvasó i 1t цѓkѕ, erkölcsi ás eszté 
tikai energiáinak mozgásímását — a Redőny szocdáliѕ  tematikájú íaásai nem a 
politikum, hanem az esztátiikum a-évén e гik ii: szarzőjük »szent áisos-еn bemi« 
lvaacd bárdja nem a polittlika, hanem a kökészet, a szépirodalom. S e kötet ismé-
telt bizonyítéka annak, hogy a gzépdmadalonn — egy bizonyos h őfokon — azonos 
hatású lehet a legieheanensebb іikkdгоdalamanal is, annak elllenére, hogy 
eszköztáaában semnnd sincs ez utóbbdéb ől. 

E pоаitnkai hatású irodalmi közírásinak szembeötlő  módszarbeli sajátsága, 
hogy szerzőjiik nini elnnondja és éе tehnezd a töл  neteit, hanem megjeleníti, lát-
ta'tja, életae kelti őkeit s az é гtd]геzést és következltеtést az o]iva,sára bízza; 
nem kommsntál, hanem kamтnerиtáltat — a publik цm'val, s ez nini az olvasó 
сѕ embeлhagyását, hanem épp ellenkezőleg: a megbecsiilését, szociális ,étikai fogé 
konyságának következetes tms ~teletét jeltentd. liisz miféle bölcselkеdéѕ, magya-
rázgatás, miféle alvasád mankó kellene peildául a Medvetánc vagy A nem létez ő  
ember fia inteiiziv befogadásához? kt mііndennеmű  kommentár nemcsak fölös-
leges, de allkatóilag káros is lenne, mit le гonboillná azt a közvetett, de mégis 
eгőteljes hatásit, amelyet a puszta megjelenítés vált ki az olvasóbál. 

Ez a kommentár-kemidlő  módszer aztán olyan »újságcikkeket« csal ki szer-
zőnk .tdlllábód, arnealyek senumdben, még stilüsztikájukban sem hasonJitanak a szok-
ványos úјis gcikkékhez. Amiikor pedig — tervszemtien, alkotói tudatos ggа l  —
mégis hagyja, hogy bellopakodjék szövegébe a f гázisos, »hivatalos« zslaгgonnal 
megnyomiodtott újságívás szokványos modora  is,  аkkoa ezek a negatív »betétek«, 
paradox módon, igen pozmtíiv szerepet kapnak: még jobban kidoniborí Фјбk a 
sze ző  nem-»hivatalos«, a szokványosat tagadó közé ósának eredetiségét. 

Jellegzetes példa eJbből a szempontból a Muravždéken című  anrtiriport. 
Benne a nvporter azt mondja el, anal  a távold vidékisikről« szóló ömLеpályes 
tudósításokbóQ általában kimarad: a »hétköznapi« éiszleletekat, a dezideologizált 
— ama »ferde tudat« kápa ázhatn hatását mindmálisma szűkítő  — bemyomásokat. 
S anúkor e szubjektív naplónak is t kinithető  elhenaiiportba szerzőnk beírja a 
»ьіvаdralas« nyilatkozartokboz szoktatott nipartalanyok еffé]e »hivatalos« monda-
tai: »A kultúra vegetál errefelé«, »A m űszaki értelmžség túlsúlyban van«, »Az is-
kolán kívül¢ aktivitásokban majdnem minden diák részt vesz«, »A kit űnő  tanulók 
a legtevékenyebbek«, »A džákönžgazgatas terén is szép eredményeket ért e1 az 
žskola« sttb. —, akkor ezek a megszokott, ѕztereotíp forninidk egyszerre a szok-
ványos pubii Јistanzsargon ellen kezdik lázítans az alvasót, s rádölbbentik a do-
monkosd kázјrás eredettiségere: az ő  írásaiban az ilyesmi csakis az irónia tuda-
fosan választott eszközeként foa!dutlhat ell ő . 

Evvel a példával szerzőnk közírásának alápvatő  estékéhez tétűink vissza, 
csak nem a témaválasztás és szeanilóleltanód, hanem a módszer fel ől közelítve. 
Domonkos ugyanis nemcsak témarqрe гtоá гјával s a dolgok eredeti szentlétlet-
módјбval, hanem azok megnevezésével, közlósii mó lјбМai is a nendhagyát, a meg 
szokás ellen mozgósítat, a konvena јÓ elem lázítót — vagyis a tag émеleanben 
vett poétžkusat képviseli. 

Nála a megnevezés leggyakoribb, a konnm еntárt sikeresen helyettesívtő  esz-
köze a kibeszéltetés. Domonkos szereplőd nemcsak avval _töltenek be komsnn.ni-
kációs szerepet, miit mondanak, hanem amval is, ahogy a kоetбtlanul folyni en-
gedett mondandó,jukat kábeszélmk. Annak illszrálásara, 'hogy anennyime funkcio-
nális ez a technika, íme két példa. 

Az Еdes fiam! leváiárája, az Anya többek között ezt írja vendéag гnunkás-fia 
vdgasztalásáa+a, is egyúttal önviigasnk ёnt is: 

»L-`des fiam, azt mondta nekem a Manfréd bácsi, hogy ő  hallotta a Sülž borbély-
tót (a púpostól), hogy az újságok azt írják, nemsokára mindenki hazajöhet majd 
külföldről, mert állitólag itt is lesz munka.« 

Mi, olvasók, a szerző  voltaképpeni címzettjei itt öszbönösen is egy olyan íród be-
avatkozásra várunk, amely aІacdonálms, pozitív ervelássel osziatja el a látszatot s 
rombolja le azt az ideologikus nvaszlagdt, hogy mindenki, s méghozzá nemso-
kára véget vethet a kiilfölldi muankavállalásmak. Ehelyett azonban :szerz őnk to-
vább hagyja beszélni (ázni) a szerel őjét, s az dlvaisó elvárásának nem álipással, 
haneni ál-tagadással, »oafolá ~aak tesz efaget, mondani sem kell, hatásosabban 
minden pozitív érvelésnel: 
i 
»Édes fiam, nehogy azt gondold, hogy ez pletyka, ez nem pletyka, mert az újsá-
gokhan írták. Állítólag sok munkahely lesz, szabad munkahely, vagy már talán 
van is, mert az нtóbbž időben itt nálunk sok embert elbocsátottak az állásából, 
mert sikkasztott, vagy egyebet m űvelt ...« 

E példához hasonlóan, tartalmi funkcdóp іa van a tkibeszбlés módjának a 
már említett írás, A végtelen tenger hófehér hullámain esetében is. Gioes-a]a-
kunk azon tételеi, hogy újlságíróink isokszor szemet húnynak eredménye жnk fö-
lött, hogy gyakran dfеrх  tik rvaláságunkat, hogy nem a dolgozókról xnak, ha-
nem a thenyóldlгől stb. — ezek az örгnagnzkban, a lomondótól ás a kimondás 46 



módjatál elvontakoztatva egyébként helytálló tételek nemcsalk azáltal vesztik 
hiteleiket, hogy locsogni hagyott emberünk ktbeszélut Ituilaj don életköriiknényeit 
es, és általuk 1к1fedi ama Mercedes ~perѕеktívát, amelyből a •»valóságat« csakis 
edi4lként érzékelheti; hitelbket vesztik » bíráló« szavai a bírálat frázisos és gics-
csesenipatetekus stílusa miatt is. 

»Szeretem Vajdaságot, falun születtem, és ott szeretnék meghalni« 

— szavalja hűsünk a merő  hazugságot, hisz aki olyan böfögően jól érzi magát, 
mint ő, az nem szeretne meghalni se varason, se falun ... Ezután aztán egészen 
elviselhető  — tartalmilag és stmlártsan is hdlуtállló — megállapítást tesz: 
»A traktorosok éjjel is szántanak. Szélben, es őben. Egész éjszaka. De erről persze 
senki sem ír. Azokról, akik éjjeli váltásban dolgoznak.« 

Amit azonban zsRUrna!i7zmn -szalk ёгtőnk ehhez nyomban hozzáfűz, az nemcsak tar-
talmilag árulkodó; nemcsak [azt fedn fél, hogy mii a tényleges indítéka az ö 
nagy-nagy munkáspártaságának — tuda[jdan létbiztons "aga! —, hanem .azt ms, hogy 
»bíráló« szavainak még a személyes éndekélltsógt ől függetlenül [sincs hitele, ízlés-
telen frázispufogtatások, a szocflvs •demagógia biztos itarnijelei csiupán: 
»Megnyugtató volt magam körül tudnióket, szorgalmas, dolgos népünk derék 
fiait, akik egy cseppet sem kímélve magukat, dacolva az éjszakával, a rájuk ne-
hezedő  fáradtsággal önfeláldozóan dolgoztak. Róluk írjatok cikket ti! Mert h ő-
sök ők. A munka h ősei. Szocializmusunk tartópillérei. Hazánk h ű  katonái, akik 
készek bármely pillanatban fegyverrel a kezükben vérüket ontani a hazáért. 
Megnyugtató volt magam körül tudni őket az éjszakában, mert végeredményben 
az ember még egy Mercedesszel is megjárhatja...« 

Íme a stílus, mely ez esetben is magával az entberrel azonos, .s a гnelynek 
szerzőnk nyilvánvalóan daaіtalmi/'ködlő  fwnkoiát :szán kabeszé Іtеtő  módszaréban. 

Végül meg kéli arn7mni azt is, hogy Domon' ,kos megjelenítő/kabeszéitatő  
módszerét az etikai mdllldtt az esztétikai kuiit'iiia inцpazáns szintje is jeh emzi. 
Publicista prózájának еmbeг-vil] ga — az elesettek, kiiszködők, egzisztencidjuik-
ban így vagy úgy megnyomorítottaik világa — »természetes« érzelg ősségre, szen-
timentális rokonszenvnyiivánitásra csábít. Szerz őnk azonban következetesen el-
lenáll e csábtósnak, s nemcsak az  ak iílmaradt  küzdőről, de a végérvényesen  el-
veszend&&l, a menthetetlenr ől, az elbalóról is rtud » л  еgrtkató« szenvel-
gés nélkül írni. Remek példája e јбízlésnek A föld nem tengerészfeleség, míg az 
egyetlen ellenpélda az egész kötetben a Tatjarа  sгвntimentális befiejеzése. 

5. 
( Ars journalistica ) 

A kötet három írása, a címadó Redőny, a Figurae Veneris és A végtelen 
tenger hófehér hullámain közvetlened is fdkedi a szerző  intim viszonyulását sa-
ját munkájához, a közíráshoz. 

Ez .utóbbi írás, mint láttuk, iszenivedelyes negatív program. Lráneája azt ta-
núsítja, milyen újságírásra nem vákaikoziik szerzőnk: a madár-, [illetve Merce-
des távlatúra, az idllgyántáxta, a frázispufogtatóra. 

A más~iik  Іkёt rpragramatiksas adalék viszont azt az etikus aureolát tépáz-
za meg ,»[komisz« lgazmondás ,sal, amelyre pedig a »szentlékiek lavaigjái«, a it sz-
tességes újságírók jórészt joggal іtаігthаЁnаК  számdt. Más szóval, ezekben az 
írásokban szerzőnk 'ahhoz a »szenitinásos-emmberi«, gyaLkaii] Јati ,programjáhkoz viszo-
nyul végsőkig becsületes kétellyel, amely a •kiket valamennyi novellisztikus al-
kotásában tmpllcite adva van. 

A Figurae Veneris az alsó és Qegadksó sokezenrel való, »részrehajló« szolida-
rizálás közírói készségének ál dt göбibeteiknöt. !Riponteriink megérkezek ugyanis az 
egyik faluba, s nem neki való téma fanul élébe: »takarosnál takarosabb házak, 
festett vaskapuk, red őnyös ablakok, békésen füstölg ő  kémények«, mindenütt, 
még a faluszélen is a jólét delei... .Fel iás merik benne az önirondikus kéndks: 
»Mi keresni valója lehet egy magamfajta riporternek egy ilyen faluban?« A maga, 
azaz: leendő  riportja szerencséjére rábukkan azonban egy rozoga, ablaktalan, 
roggyant tetőzetű  viskóra — s kibuggyan a diszkróten önironikus vallonmás: 

»Az ilyenfajta házakhoz én úgy vonzódom... Még az utcán voltam, de már lát-
tam a belsejét is: a tisztaszobát, a túLf űtött, parányi konyhát, az újságpapírral 
leterített konyhaasztalt, körülötte a népes család tagjait, amint sápadtan, fárad-
tan kanalazzák a tarhonyalevest. 

De újságírónk Aport-éhségét, a neki valló téma reményét asakha Ігvar megtréfál-
ja a fokozatosan feltárwló tényleges valóság: vörös Škoda az udvaron, egy »ret-
tentően kövér« tulaj j,al, aki jókora ,sonkát cibál ki ka kaasaból, s dicsekedni sem 
rest: bá makor emeletet is húzhatnia óan ő  a házára ... Az élet alsó szintjeivel 
lenyűgözött riporteriben ennék ellenére méag egyszer fevillan a remény, hogy a 
néki való, testhczd l[ld knipont [sorsa .talán mdgsem egészen kkilátástalan - 

»Szegény ember. Еs hányan vannak ilyenek. Istállóban laknak, de autójuk van. 
Tej helyett benzint vásárolnak.« 

Am a valórag könyöxltellen: a riport autent5kws irányba ,kanyarmásának ez a 1e-
47 hetősége is elesik, hisz latsül, hagy az »istálló«, amely miatt a škadatulaj mégis- 



csak szánni va4ó — azaz: riporteriink itolla ада  való — lenne, voltaképpen nem 
is a нлгlэје ; az  6  fürd~szobás, gyene!k:  ás hállás.zobás, társalgás, külföildü háztar- 
tásl gépгkkel felszerelt, spediális venitillátonnal szagtalanírtott lakása az udvar 
másik felében van, a bata]bnais téglalvázbaav, s benne ott díszeleg a konszea-и  új- 
gazdagság вzimbóluma: a fehérunárvány Veneпtisz~irgnшia, теlу  szétvetеtt lábak- 
kal, hátraиetet  fejjel aranyiszínű  itókát рцваl — a háziigazda gombnyaтnására... 

A kötet címadó ísrása még . pavább megy az etilaa бlag kétsёgtelenűl pozitív 
újságíró,program erköibasi pátaszának лnegtépázásábaai. Tnadslik az vrástudó és 
a nép, a bettívető  és tszaáгális/eдlköllGSi avasztalgsiája hagyamányos támgyámak иi- 
szonyát »romantikátlanLtja«, mégpedllg azáltal, hogy rávtilágít anra a paradox  ér- 
telaniségi-semsra, aчne>1ytd1 a nagy ,Lev Nyikolajeviesоt megвlőzőeaг, s azó гta  is  
mindmásig, lrшába, akarna szabadulni a toll vaiaxneninyi tisatesságes enilbere: a nép- 
pártiság, a dolgozó еmiberárt való legősmiávtébb írástnzdái aggodalom  is  — pro- 
fesszionális, foglalkozásssmerű , a a  гbdtejébie még meg  is  fizetett aggodáloan...  361  
vagy rosszul, de honorált erkölasl; szdlidariltás! 

E  groteszk sors ecsetelése a  jelzett ímásban egy párhuzam fölá Ил1tásával 
kezd&liifk, mely nyomban általánas2tást  is  nyer, az nrástudák egész táborára er- 
vényes jelleget ö1t: 

»Iróasztalom egy második emeleti szobában á11. (...) Pillantásom egy munkáson 
állapodik meg. (...) Nincs több húszé иesпél. Én harminc vagyok. l n vagy te, 
aki egy másik szobában ülsz valahol, egy másik íróasztal el őtt. Odakinn nulla 
fok k őгülž a hőmérséklet (az újságból tudom), itt a szobában pedig huszonkett ő . 
A fiatalember kezében ásó, az enyémben toll. Az enyémben  is,  a tiédben is. 
A miénkben. Az övékéb"én: ásó. Amíg az el őbbi mondatot leírtain, ő  egy ásónyom-
nyi homokot dobott ki az árokpartra. Ezért a mondatomért, ha nagyjából kiszá-
mítom, kb. 50 parát kapok. Az ő  mozdulatának ára, amellyel a homokot az 
árokpartra dobta, mondjuk, tizenöt para.« 

Nem kétséges: иnáх  e nyitányban  is  egy keresetlen, agyszerű, teaлniászetes 
— tehát igaz — szolldaa tásról Van szó. A maga hiv tásáviad — az objektíve pol-
gári hivatással _ kendőхetleл  nyј{Іrosággall szembenéző  írástudó etikus gesat ціsá-
ról. E nyíltság aztán +ellenállhataltla ігш1 sodonüártja szerzőnket ahhoz az eгЈdöksi-
leg visszás konklúzióhoz, hogy ggadalrna az egy szál іngben, hajadonfőtt dolgo-
zó ifjú embéгért —pusztán a polgári fiogjll аШkozáabál adódóan, de 11 ltagdhatarbla-
nul — mű-gond, »szakmai< aggodalom is, hiis~e іv: . 

»Minden  mozdulata a móndataim számát gyarapítja. (.:.) Ha ő  most letenné a 
a szerszámát és elmenne, nekem is le kellene tennem a tollam.« 

Vagyis — gondoltatja végig azarzőmk az ohnasóval fezt гz ierkölсsdіleg visszás .»szi-
tut« —, ez esetben ő , aiz ámг  isitudó nem ,szaporithaltná az 50 parás mouvd tt аit .. . 
Azokat a mondatokat, amelyeknek pénzben kifejezett еllenéxtéke objektíve ugyan 
nern sokkal ár többet a munkás ásónyomnyi bé гénél — keserves bér az egyik 
is, a másik is --, de mégiscsak: a »mondatot« jobban honorálják az »ásónyom-
nál«, amelyről szól, az aggadó jobban meg van fizetve, minit aggodalni&rak objek-
tuma... S ami ennél is lényegesebb: fiiggetleniúl mattól, hogy jó vagy rassz, kicsi 
vagy nagy e morális aktosnak — az írástudó legőszkzl 'hb erkölošI alküџaana&k —
az ellenértéke, nnindenképpen draszti iis »ellenszolgáltatás« arz, ami a bet űvető-
nek a störtánelmilеg hagyományasan komsmeríútlen társadaiinvi nvunkamegoszt sban 
kijár. A kő  nem váll°k kai] се  á, a іѕzб  плéamé is »vér« azonban —mások élelte —
mznthetetleniil »aтannyá« vauk n±iden irodalomban, n*nden írásműben, Qnűfaj-
ra való tekintet nélkül. 

S kell-e külön. hangswlyоzni, hogy az az. íгástшdp, aki ezzel a groteszkül 
paradox önsorssal — vdltakaeppen: szekta-sorssal ilyen »k оn il z« nyí1bs "aggal 
szembe mer, szembe akar néz иі, az nem mond le . ugyan a »zentíгásos еnberi« 
gQnyeiгől, de 4enwroкt a viingmegváжó, patetiikusan inessianilsatikus arшreoláról, mely 
idegenné vált e századvóg esztdtikai szenzibilitásáltól? S bizonyításra szornxl-e, 
hogy épp az ályen, a betű, a ,szó, az írás ob jiektív helyzdtével való »komiszul« ön-
kritikús szembecézés jelenti az els ő  határozott lépést a »szakmaiság«, a »szek-
taalét« objektíve adódó гezerиátumának гfdФtörёse цrányába? 

Szerzőnk esetében azonban nem ez volt az els ő  ilyen léрp s. Azt rég meg-
tette már, még ánduló poétaké пΡцΡt, a mindenféle tabuk ellen 'lázadva, miközben 
demiszt+ilfikcka apoéta-elődök múlt században nvég f ltve őazött ta!bulјát, a vess 
csinálásának sz martósát is: 

mert mi a valć : 
míg írom ím e versezhet, 
a deszkafalon át hallom, 
az újságíró s az ács 
hogyan horkolnak, szellentgetnek. 
S az angyalokat csak kitaláltam, 
nem a sorok miatt, 
azt hittem angyallal 
szebb a hó, a füst, a házak, a szénnyomok 

(Doxnosvkos István: Kontrapunkt) 

A poéta-új:ságíró tehát ars j ,owzmaЯisCiСáját fogalmazva visszaikanyairodo'tt 
az induló poétáhorх : alkotóegyéniségének monolit volta, agy fáb ől'faragottsága Ilyen 
szempontból sem kétséges. 

(Újvidék, 1975. februárjában) 	 48  



Domonkos István: Red őny. Symposion könyvek 43., 
Forum, Újvidék,  • 974. 

	 ~ 

Domonkos István hét г  1 hétme megjelenő  írásai 
a képes Id~júságban szinte arninden atkalon-]imaa kzel-
lemii sitőlként hatottak és hatnak ma is a meg-
szokott táаgyilagas, olykor kimondottam száraz han-
gú újlságdikkek Іќiшеgёbеn. De atenunészetes, hogy 
önálló kötetbe át l tva, tehát szövegkö гmyezetet vál-
toztatva más hatást és értékítéletet váltanak Id az oa-
vasбbál ezek aKépes Ifjítságbam néhány ével ez-
előфt megjelentetett ásak. Elvesztve eredeti kör-
nyeaetüket, ahol tatám észrevétlenéh  is  az a szerep 
jaitott e alikkeknelk, hogy aktívan pihentessenek vagy 
érzekг  lilеg, hangulatilag serkentsenek a lap egy-egy 
soron követkеző  kásának elolvasására, nitt egyediki 
kell heiyltáаkiulk, egyedül keld £elelmiülk önmagшkért. 

Könnyű  tehát leméгілцΡink, mik Domonkos publiCisz-
tikájámak tényleges erényei és fogyatékosságai. Do-
moinkos sohasem közöl adatokat, nem beszélget ő  гi-
poгter. Мkrdazokгбl a jelenségeikгől és entberel r&l, 
akkuerőt ím, a kzépíról kifejezésmád eszközeit haisz-
nálva nem kvvükő1, hanem BELt7LRбL, a kiválakz-
tott omtalany helyzetébe belehelyezikedve igyek-
szik számot .adni, iEzzel nnegsziinteti az a 'nemegy-
szer mechanikussá taгmiló, tehát lényegileg meg 
seen tereлntett kapсSOiatot, amely kérdező  és vála-
szoló között fеmaтáhl(hat). Domonkos megteremti ma-
gának azt az esélуt, hogy a kérdeazz-fdlelősdi közve-
tettségével szemben KöZVETLENUL, гtehát jóval 
meggу  izdbben interpretáljоn egy-egy adott jelemké-
get, élethelyzetet, problémát. Azt a ;sajnos kiisiszámú 
írást, amelyekben ez a módszer bevált (Rózsika ha-
zajött, Édes fiam!, Kedves mama!, A föld nem ten-
gerészfeleség) nem lehet eléggé dіcséгni, hiszen ha-
tásuk fifika és tartánsága épp úgy aránylik egymás-
hoz, mint az níjlságallkké az irad ,alnvi alkotáséhoz. 

De épp ezt a iszépírák »alakaskodó« nnáciszеrt a leg-
nehezebb megőrizni a publиCisztikában, hisz itt min-
dig a közvetlen vetéságam nnáre пidő  le, vajon hite-
les-e az írás, itt mindig .a közvetlen valóság neg-
vrásáémt« keli viselni a •felelősséget. A kötetbe keali Q 
írások annál іtаn ѕikоdваіk, hagy LDomonkos nem so-
káig állja a próbát іЅ  írói ösztönösséggel rnegsmima-
tolva a vesméQyrt, gyorsan könnyebb vizekre evez. A 
sokaфmondó finditás aktán vrásai elnagyoltak, kkfej-
tetlendk lesznek, is csak akkor halál magára, Csak 
aktkor sziiletik tollálbóa јб  írás, ha mint Bányai Já-
nos vrja kгitikájában (Еlet és írás. Kriiátó, 1975. jan. 
1$.) »... furcsaságokat, ritkaságokat választ; a való-
ban elementáris közlések helyett csattanókat, várat-
lan fordulatokat keres; a látványt kutatja, ahelyett, 
hogy a Tátottról beszélne.« 

Az efajta, a nvindennapi helyett a furcsaságokat ke-
reső  újiságírбi hozzáállásnak akartalanol is mintegy 
a pragramiját .adja meg Domonkos a Figurae Vene-
ržs című  cikkében: 

»Mžért kellett éppen abba a faluba vetődnöm azon 
a vasárnap délelőttön? Végžgsétáltam a f őutcán: ta-
karosnál takarosabb házak, festett vaskapuk, red ő-
nyös ablakok, békésen füstölg ő  kémények. Mindenütt 
a jбтбd jelei. (...) Mi keresnivalója lehet egy ma-
gamfajta (riporternek egy ilyen faluban? Semmž. 
Épp eldöntöttem magamban, hogy a következ ő  busz-
szal továbbállok, amikor egy házat pillantottain 

49 meg, mely megdobogtatta c szívemet. 

Két hatalmas téglaépület között feküdt, .mint egy el-
dobott, tönkretett játékszer. Mit mondjak? Nagyon 
megörültem neki. Rozoga volt, alacsony, ablaktalan. 
Az ilyenfajta házakhoz én úgy vonzódom...« 

Nem véletlen, hogy a iszбbaл  ,faragó írás arámуtalan. 
A 'ilkkúró  ugyanis túlságosan a araaga személyek él-
ményeire és benyomálsanra figyelve (s itt má г  a má-
sok helyzetébe való a belehelyezkedés isúlya nélkiil), 
még a számаdáiskor sem képes átrendezni valáság-
anyaagát, azaz ténylegesen aura a jelenségre koncent-
rálni (a jбlét, kulturálatlanság, ízléstelenség, giccses-
ség prollamaitшkájáma), ami dátte  6111. 

A 'kötetmyaitó Redőny című  írásban feltett kérdés: 
»Vagy menjek vissza a szobába, és húzzam Te a re-
dőnyöket?« — az olvasó számára, ha végigolvasna 
Domonkos könyvét, nem kérdés többé. Domonkos 
Esetvám ugyanis, néhány imását kivéve, ná jaságírás köz-
ben (bizony lehúzta a redőnyöket. Lehбata, és csak 
magára figyelt, amiikor vallomásos enna бkezéseit нr-
ta (Dísztökök, Az elt űnt idő  nyomában, Séta vallo-
mással stb.), melyek nyilvánvalóan nem (kepvisel-
hatnek 'olyan je<lentőséget és emtéket, ;mint amilyet 
a Gikkíгó фukmál Tájnak. És lehúzta aQlegal'ábbis félig) 
akkor is, amikor az egyébkést érdekes és alvaLsaná-
nyos kelönös kis helyzetképeit ílrta (a Medvetánc 
írásai, A javasasszony, Az él ő  festmény stb.). S így 
cikkeinek zöme nem a közvetlen valáságtбi, hanem 
Domonkos szépnrói adottságaitól kapták életé ket. Ha 
tehát újságdikkekként vesszük szemiigyre őket, túl-
ságosan is szembeötlik esetlegeskégikk é;s szubjekti-
vizmusuk, szépprózaként viszont dlnagydl Фságuk, az 
frбk elmélyültség hiánya von le sokat az éе  tékük-
ből. 

Kénön kelii szбlnіuаik A mi utcánk költ ője és a Pihe-
nő  a téren című  cikausokгбl. Az előbbi a Кё litб  és 
újságíró taláiІ laozás6mnаk a sajátságоs helyzetből ado- 
dó kivételesen mély és sokatmondó esetét ;példázza. 
A másodlik pedig azért éгdemel kiilön figyelmet, 
ment képzőművészettel foglalkozik, s bár megoidá-
saiban olykor elnagyolt és esetleges, mégis kitekin-
tést jelent egy olyan míífajra és a vele kapcsolatos 
pmoiblémákra, amelyről Vajdaságban ritkán szokták 
felhúzni a hallgatás red őnyeit. 

juhász erzsébet 

991 
kéoiőműrésieh 
monográfiáról 
Baranyi Károly élete és m űvei. 
Forum , Újvidék, 1974. 

A képzőművészeti vonatkozású monográfiákban álta-
lában szerencsésen találkozik a közönség igénye és az 
alkotó előtti tisztelgés szándéka. Alkatok életm űvét 
hivatottak elénk tárni. Missziót teljesítenek, mart is-
mereteket 'közölnek, felhívják a figyelmünket egy mű-
vészre vagy irányzatra. A múltban igeim kevés képz ő-
művészettel foglalkozó könyv jelent meg a Forum 
Kiadóban. Pedig egy iképzőmíáivészeti könyvsorozat 
kiadásával sokat segíthetnének vizuális kultú гánk bóví-
tésében, pallérozhatnánk látásunkat. Annál jelent ő-
sebb lenne hozzájárulásuk, hisz az iskolai oktatásnak 
mostohagyereke a vizuális nyelv temvszer ű  fejlesztése: 
a képzőművészet és a filmesztétika. A túlélt, már 
megmerevedett konvengiбk fokozottabb araértékben 
detemпináilják képzőművészatiiaket, mint mondjuk 



цroкlallmnankat, amelynek a Symposion nemzedék 
mozgarma és mumkássága új arculatot adott, sikeriilt 
kiaQala1tanda egy új sгenzibilitást és meganapowэd egy 
larvtilkai és esztétikai értérsmendszent. Egyre siirgetőb- 
bé válIk kéipzősníí:vászeti örökságiink fdlmárése, ет- 
telceiпrk megthatámozása, a képzőmíúvészet funkcióvál- 
tása, az esztétikai standard körvonalazása és kiví- 
vása. 

Ennydt szerettem volna enmondand elöljámában, mi- 
előtt a vajidasági ketpző¢nűvászeti á1et йtt&ё  egyenisé- 
géről, Baranyd Komoly szabiász ninin 	йgйnlІ  szól- 
nék. Bizonyos értelemben mám ör ultiköksági öz tarto-
zik  éietmíúve, nem .szánnthatunk arcra, hogy alkotód 
hailása lényegesen megvá і]Јtoziuk. Č  фvenöt év n диn-
káj.a állt Baranyl. Károly mögött. Nem kis id ő , a fel-
halanюzádott anyag k2é гtélkelése nagy váIDlarkozás. Ha 
érzésem nem csal, a szerkesztő  a .művészházaspárra 
bízta a monográfia anyagának összeáИ4itását. Jó vá 
fogatást késztettek. Вагавужё  Markov Illata írásá-
ban a művészеn ber sorsának alakulásámól ad szá-
mot. A művészsars hepehupás íutjámál, hányatotitsá-
gáron 'tanúskodIk !Baranyd Károly élete. A manog гáfia 
technikkaIlag igazán nem hagy kívánnivalót (ami nem 
éppen mindig sajátja kiadóvállalatunknak), szepek a 
felvéte ek, apapír mdnёsбge is kitűnő  —valóban rep-
rezentatúv k ј vlteleгés. Igaz, a szobrok elvesztik tár-
hatásukat a fatóikon, de ezzel a problémával itt és 
most nem cékark foglalkozni. 

Baranyi olyan formákat alkot, melyek hasonlítanak 
a tenmészetd tárgyakra, az emberekre; e napuraluszti-
kus allakггatokban a tenmёszet aгahitektonikыs éls kon-
&trukt3v szeakezetét és ritmusát igyekszik megragad-
ni és megfoannálni. Koncepciója érdekdb гn azt hasz-
nálja fal, ami a teme гΡntés, a működés és a stm іkturált-
ság dsmereteib бl villan fdi. Alkotásmódszere vizioná-
rvws eedlt ,szolgál, a természeti form k konstruktív föl-
éрнtб  e mutatja, ezt keresi iszobrai áltan. M űvészeté-
ben az őskultúrák vagy égien a népművészet forma-
és konзlpozícióvиг  gához áll közel. Műveinek mágikus, 
sámánlsztikus kisugárzásai varinak, mint az &i ku1-
twrák Ibalványainak. Szobrai (Falidísz 1956.; Tengeri 
hal I., II.; Kariatida; Fej I., V.) olyanok, mint az épü 
letek; méntani fбQбрнtésiikkel és tervezеttségilkkel az 
élet egyszerű  örömeinek, egzisztenciális melankóliájá-
nak hatását éri el. t5sszetett ritmmszedkezatei a sz бp-
ség és a harmónia játdkosan alakított töanlbijei. 
(Oroszlán; Bölény; stb.). A instruktív elem уáltako- 
zása az énetlenen anyagot teszi vitálissá. Konstruktív 
rearizігΡnusához játékos naivitás járul, amely a már 
említett ősi formai hagyománnyal a művésznek a 
teremtés és a művészet erejdbe vetett 1ц:térőn győz 
meg bemniinket. Hељert Read mondta, hagy az alko- 
tás »közvetít a tudattalan káosza és a között a ki- 
egyenlítettség között, melyet a m űvészet erre a ká- 
oszra ráerőltet«, Baranyi esetében is így van. A kon- 
struktív; tehát gpítő  elemek a természet makoncátdan 
stгuktúгállt kívánják megszeltidmtemi, a .káoszt, amely 
az eanber szervez őképességével alakul át a hétélt fo-
lyó kizdeleanben, a baklоgulás ekemesésében a kiegyen-
lítettség víziójává, épiinetté..Baranyi e .kii delem .fo- 
lyamatárát infonmál benniinket szdbraúban. A szépség 
és hainni nia világa Constantin Brancsisi szerint az ab- 
szolút fdеgyenihtettság. Baranyd Károly a hagyoaná- 
nyos éгtelemben vett л  mI vészi eгzékenység« szemilé- 
letével és mesterségbeli képességauvel megáldott m ű-
vész. Életműve az emberi élet :szépségébe és hamm- 
nikusságában vetett naivnak t űnő  hitet és ennek lá- 
tomását testesíti meg, ,Formái nem hoztak viilágren- 
gető  újфtásokat, kitaposott, biztos utakat járt be, 
szobrászata azonban vidékIs* zsíros és rántásszagú 
megálШapodottságába, közönyébe és :sziiake hétköznap- 
jaiba eШsőként próbált mást inni. 

Baranyi Károly szobrainak a szabadba, a tájban a 
helyük. A tájban, melyben szobrainak élete egybe- 
folyhat a természet életrendjével. Az id ő  élné bennük 
itt életét. 

két 
műfai 
B9Y 
kдtetbeo 

Csörsz István: Visszakézb ő l. Magvető, 
Budapest, 1974. 

Csörsz Lstván fiatal magyarországi prózaíró Sírig 
tartsd a pofád című  nagysikerű  riportregénye olyan 
írót sejtetett, éki teljes egészében azonosulni tud nap-
jaink fiatalljaivan: ánzi probrémá нkat, részese a sora-
ikban uralkodó mozgásoknak, іtёгvёnуszегйѕёgёknеК , 
s van szeme e jelenségek sajátos bers ő  mozgatóerői-
hez. Legújalblb kötete is, a Visszakézb ől, mely egy kis-
regényt és egy novellaciklust foglal magában, alátá-
masatja ezt a megálllalpltást. 

A kismegány, melynerc címe azonos a kötetével, a fen-
tebb vazolt probléma boncolgatása jegyében szille-
tett. Hőse, a huszonegynéhány éves Pele sajátos alak-
ja hétköznapéj ainknak: arz az embertípus, aki mám át-
esett az embeaиlet első  döntő  jellemaШak.útó stádiu-
mán, a kamaszkoron, de még messze van attól, hogy 
kiteljesedett egyéniséggé váljon. Az az időszak ez, 
amiikor a 'kialakult jelenvonásoknak át kell esniiik 
a további létlikat biztosító eső  igazi próbákon, azaz 
képet kell alkotniuk önmagukról. Pele azonban az 
önm gдnutatás és önmegvalósítás útveszt őiben eliide-
geniir magától, idegenné válok számára a saját élete, 
egyúttal ő  is idegenné válok élete számára. Ennek kö-
vet:kezгΡгΡiénye ugyan nem konfiiКtaus, de sajátos színe-
zetet ad a mű  valóságanyaganak, kiilönösen a főhős 
•egfoгmálásának. Pele első  látásra kiiilömc eгbeгΡmak 
tűnik, kёzálebb kemiilve azonban hozzá az ember ön-
kántelleniж  is sokhelyütt magára ismerhet benne. S 
ránsmemhet vele egyiitt arra a sajátos törvényszer ű-
ségre is, hagy az eanlber körmi álllandóan .bonlófélben 
van egy világ, helyébe új éapiil, s ez az wj sem men-
tesiirhet elddjének sorsától: a fe јlёdés amorf törvé-
nyei értermében neki :is fel 'kell bomlania, így a 'léte-
zés, vagy annak egy iidgpontok közé szorítható darab-
ja csak kiilönleges intermezzo jellegével bíz. 

Intermezzo jellegéven 'bír Pele találkozása is Máa•iá-
van. Két magány közt :jelentkezik ez az asszony, de 
az átmeneti stádium után neki is mennie kell: Pele 
sorsában szinte döntő  szerepe van annak az eléggé 
drasztikus sartre-i tezisnek, mely szerint a »valaktvel 
élés azonos a gyíílőlettel«..E gyűlőlеt azonban nem az 
ember »önmagát választása« folytán jelentkezik, ha-
nem az embert körüilvevő , s állandóan bomló világ 
produktuma, mint ahogy ennek szüleménye maga az 
ember is. 

Gsörsz ebben a művében sikeresen ábrázolja azt a fo-
lyamatot, melynek következtében az ember i:degemné 
válik önmaga számára, hogy különleges teherré válik 
számára a¢ élete, egy olyan el őtte lebegő  valamivé, 
mint egy mese. Talán neon kelül mondania, hogy az áb-
гázolás eredményessége nemcsak tehetséges, mindent 
alaposan megfigyélő, s a levont következtetéseket 
egyéni mádon szinteti¢álni tudó írót feltételez, ha-
nem olyan eanlbemt is, aki az alkotás .során az átélés 
és a témával való a¢onasaailás fellsőbb fokát t іsdija 
megvalósítani. 

Bár az étérás és azonosulás fels ő  fokán áll, Gsömsz —
minden bizonnyal :megfontolt és tudatos, :de egydttall 	50 fenyvesi Ottó 



Visszatekintő  

wilsoo 
oвgyfelronásusa` 
е~ 	 

A szóorgia b űvkörében élő  
varázslók, 
sžmoniákusok, 
sámánok, 
szemfényvesztésre csábítók 
és csábítottak vagyunk. 
Ájtatos hiv ők mindahányan, 
kik még holmi artžkulácžókba 
határtalan bizalmunkat vetni merészeljük. 

(Vers: V. F.) 

*ROBERT WјLSON A New Yorki Byrd of Hoffman 
School of Byrds színtársulat szövegkönyvíró rendezője, 
akinek »operáját« — LEVÉL VIKTORIA KIRALYNб  
RUSZÉRE (A Letter for Queen Victoria) — a tava-
lyi belgrádi nemzеtközi színházi szemlén (BITEF) a 
szinlkritiikusok majdasaknem teljesen elmarasztaiiták. 

»Színjátélk? Groteszk opera? Balett?«, tették fel egy-
másnak a 'kérdést, de érdamben még úgy sem tudtak 
vele mit kezdeni. Ment egyiknek sem nevezhet ő  ez a 
meghökkentő  és ámulatba ejtő  előad'ás, noha az em-
lített »válfajokat« ugyanosak magában foglalja. 

Wilson  színpadi adaptációja magára az álomvilágra 
entldkeztet leginkább. A darabban ugyanis zene, be 
széd, fényhatás, táncbetét stb. kizárólagosan csók 
kélléldként , hatástartozékként van jelen , aláтemdeive 
a mindegyre kibonnló látomásnak, látsz бlag semmi 
egyébre, »messzebbre« nem .is mutatva. Ezért estek té-
vedésibe a klasszikus színház értékméroéivel mérios-
kélőlk, mondván: az alkotás öncélú , iires, a »modern 
színház« már 1átot/elkaptatott lomtárával, fogásai-
val él. 

Nem lényegtelen azonban, miként keгш tek színre 
ezek a kötetlen, pompás jelenetek. Ha túlzás is, me-
rem állítani: a kódtői technika, a vetített díszlet, a 
plasztikus koreográfia tökélyei. Ezek a tiineményes 
torzképek — aszó szoros értelmében — jelenések. 
A hanghatások, váratlan színészi m вgmozdluiások, 
(harsáлyságuk ellenére is) ötletes díszlet-áttíínések, 
az érzékasalánsok özönét válthatták ki a méz őbem. 
A játék, amely hol kínosan 'le van iassítva4ompítva 
(többnyiхe inkább így), hol eszeveszett iramban ki-
élezv&elszabadítva , már-már a »nеo-s •z9nrealista film« 
határait súrolja . S ez nem minden. Mert a esetek-
mény гapszodikus fejlesztése zűrzavaros fвlfondulásá-
banis következetes, vissza visszatérésében indokolt, 
mint valanni 'bénító félelem, mint valami lidércnyo-
más, rögeszme . 

S mi minden nem történik egyszerre a színpadon, 
ezt hamarjában felsorolni — lehetetlen. (Unalmas 
színház?) A lázas siirgés ,forgás, idegesség ... a hiszté-
rikus énekbe átolvadó halandzsa, amelybe id őnként 
még a kibírhatatlanul sercegő, sivító, pattogó han-
gosibemondó is beleabeleszál... Aztán a távolba ré-
vеdező  p :ilátálk , olajzöld kezeslábasban — ködperme-
tezésiben... a vetít őегmyőn mindjobban közelítő  ne-
hézibonvbázó, a szdnoki emelvényé гől egyhangúan 
»SAJNá,LOM«<ot mormoló krinolinos királyn ő, a hir-
telen növekvő , kataklizдnát sejtető  izzбfény, a súrű  

a kisregény számára is döntő  .oknál fogva — az elide-
gniiltség ,sziilte egé>sz sor Ikánd,ésrв  nem ad választ. 
Ez a tényező  a mű  szemára azért releváns, ment a 
toválbbélés mikéntjénеk nyitott volta támpontot ad 
ahhoz, hogy az olvasó gondolaroban tovább fíizze az 
állandáan változó/bomló támsadaЖni folyamatokat, és 
kivárja, hogy a kömyezetébвn levők »felgyújtsák a 
házát«, mint ahogy a saját életét végigélni kénysze-
nült Pele vár arra, hogyan is folytatódik számára az 
a nem mindennapi színjáték, melybe ő  csak annyira 
avatkozott be, hogy köszönt a szomszédainak. 

Az emberi gyíílölködés szövеvémyében feszengő  Pele 
tehát tétlen marad, akció helyett inkább újraszövi 
mindazt, amit a felbomlott könnyezet magával vútt: 
összehasonlításokkal prábálkoziik, de ezek az össz еha 
soavиtások csak meddb 'kísérletek rnaradnak, esetleg 
amorf és olyikor visszatetsz ő  kiruccanások a múltba, 
melyek máг  szinte a jelen válságának sejttet ői is. 

A kisregény által felvetett kérdések a kötetben o!1-
vashaitó novellaciklus által áttáteЛвsen kapnak választ. 
Iitt mintegy az eđentéte, egyszersmind kiegészít ője 
pátszádik le mindannak, ami a ragényb вn történt. 
Gsќіnsz a kisregény önnön lététől elidegenült hősével 
szemben itt egy kisfiú világába vezet el benniinket, 
mely világ a maga nádján m вgválaszolja saját lét-
kвrdését, .odyamképpвn, hogy a kisgyermek által végig-
élt élet azonosul ömmagával, s a közösségi élet oly-
kor problematikus kérdései csupán a színipadi háttér 
szarepét játsszák. A valбs társadalmi iproblémák itt a 
gyenmdkélek sajátos pгizmáján megtörve kerülnék 
csak a szemiim К  elé. E rövid remekművek ;pöttöm 
hőse, Iván, most kezdi felfedezni Ikörmyezetét, most 
kezd ismerkedni azolkkal a .törvényszerűségekkel, me-
lyélc anyira öszеtetté, számára kiismerhetetlenné te-
szik a fe'hzőttek világát. Nem mentes ez az ismerlke-
dés a kisebb-nagyobb asaládásaktól, de az ó гiási fel-
fеdеzésektől sem: a kisregényből megismert bomló/ 
változó világ dialektikája itt is érvényesül, de a kis-
gyenrnelk képzeletében ezek a változások misztikus 
rejtélyekké kristályosodnak, elvesztve valáságos  f a-
nуагѕѓgтџk összes jegyeit . Egyfajta jellegzetes »kiillőm 
világ« alakul így II i, melynek jellemzésére a oiltkts zá-
rónavellajának .címét еm•1űthetnénk: Ház a világ felett. 
Nem a kis főhős naiv fdlsőbbségérzеte, hanem gyer-
meki tisztasága miatt. 

Talán az idézet novellacím a cukis öissz вfaglaló cí-
meként is adekvátabb lenne, mint a Jézustól nyu-
gatra, bár ez utóbbi is utal az elbeszélések világának 
egyik fontos sajátságáгa, olymódom, hogy közöl egy-
fajta gyermekded', egyúttal azonban a megisme гés 
összetett voitábóll eredően sajátosan naiv-egyénid .meg-
jelölést , melyhez hasonildk egész saráéval találkozunk a 
novellllákban . Ezek az idő- és .témnaghatározások böilns 
еgyszвгшsdgiikkвl nyomják rá bélyegiikвt a ciklus 
egészére. 

Bár Vžsszakézb ől c. új kötetében Gsörsz Isivám egy-
mástál távol álló témákat idolgoz 'fel — s a hősök 
közti korkülönbség, ezzel egyid őben a kiilső  világhoz 
való viszonyшk közötti eltérések is lényegesek —, ezek 
sajátosan kiegészíitik egymást. A tökéletes írói bele-
élés, azanasulás mindkét esetben erőteljessé teszi az 
ábrázolást , .s a kisregény meg az elbeszélések »küll őn 
világa« sajátosan viszonyul a hétköznapi valósághoz. 
мúg az előbbiben az elidegenedés sajátos formájával 
állunk szemben, az utábbialkban a kílön világ azono-
sul önmagával , s úgy meg tudja őrizni a tárgyi való-
ságga•1 szembeni látszбlagos füiggetlenségét. Azonban 
a tárgyi valóság, ha háttérbe szorullva is, meghataro-
zó tényвzó1ként vesz részt a hős sorsának alakításá-
ban, anyira meghatározó tényezőként, hogy a látszó-
slagos függetlenség ismételten az intenmezzo jéllegé-
vel bír. S itt elérkeztünk a kisregény egyik alaipiprob-
lémájához, mely íme, a novellaciklus számára is rele-
váns. Ezek szerint, jóllehet a novellaciklus és a 'kis-
regény közti ellentétes és 'kiegészít ő  jellegről beszdl-
tiink az előbb, azt is іѕzіikѕёgеѕ  megjegyezniink, hogy 
lényeges vomásoikban еgyezések is mutatkoznak, me-
lyek még inkább alátámasztják az egy kötetben való, 
közzététel jogosságát , s két rokonműfaj szerencsés ta-
lálkozásáról tanúskodnak. 

si 	beretka Ferenc 



fi.i tgoanoly, a fejjel 1efelé lógó sekizofrén gyerekjós; 
a váratlanul és fnuresán bevetődő  fehér barányka 
(»agmus dei?«), a szímtént sziiffvtelenшl belengő  trikóán-  
ges baletг pár (sirálydk, sirálynik . . .), a tüл~sö.laciaype- 
1éss:el váltogartatt bomilbafüttyogés, s megarmyi »gpro- 
tesdk« pildaaгatkétp — igen, valában, feФsorolaгi szinte 
lehetetlen. .Micsoda rettвgés! 

Iлnmrár senkit sem éredekel: pazar meltóság. 

S a betetőzés: — értehmeptlen szövegű  sz,ínfal, előttte 
egy csetlőabotió, д!adagó-шakogó, egyen nilyérzékét 
vesztett лyűgiis úrieлгber, aki óriási erőfaszítéssel — 
aгitikuláhva — el szeretné olvasni, leolvasni »összefiig- 
géstelen szövegű« világumkat. 

Sitkerteleniil. 

veszteg ferenc 

domonkos istvánhoz, 
pap јбzsefhez és 

tolnai Ottóhoz 

Kezdetben tetszett, még vonzott is ötletetek, az önle-
leplе~á ѕ  kihívó, nagyszerű  lehetaségét láttam benne 
(pontosabban: láttam bele), az oszlopasmea гΡyhértes-
kedő  »Lássuk, Uraniisten, n*e megyünk ketten« el-
nzánpt isvzemilbenezést. Aztán .alig észrevehet ően hal- . 
mоzádni kezdtek kételyeim, ni gnem végül a hartá-
rozatt tagadáis rndszerevé álltak össze a felgyülem-
lett ellenérvek. Induhj ~ іmik tiszta lapokkal: nem fo-
gdk részđ  venni amгtológiáitdkban. Nem leame, persze, 
szikség e nyilvános levélbe, ha alak ez és ennyi a 
monхlanivalóm. Arról van szó, hogy ma nvar határo-
zottan ellenem antológia-teriveteket, mert céltalannak, 
fölöslegesnek tartom kölrtésze<tii вkben, félrevezetnek 
és magtéиesztőnek, +végere:dmémypben tehát ká тosnak 
is. Amúgy is túl siok az andalvtó, a » іtöгtén К  vala- 

• ifi« láљszaptátt kehtő  'fiélQnegoldás irodalmi és anűvedő-
dési életünkben,  u  aaialekor pedig m гΡég mindig ke-
vés a célt дudatos, sziik. égleteiniket és lehet őségein- 
ket észszerűen összeeggyeztetni igyakиб  igényes prog- 
ram. De erre a kérdésre visszatérek még, elöljáró-
ban  cspupán natalni szerettem volna rá, hagy iradal-
muavk jelenlegi helyzetében nem adhaitjpuk ált magun-
kat .a mégoly Pazar ötleteik kaipráz аtának sem, az 
öl tletszeríságre van  a legkevésbé psztiiaságünk. És ez 
az én tagаAб  válaszom alapja, ezért is pdöntöttem a 
nyílit levél megіirása mellett. Ha csak szem гΡélyes okok-
bó1 tartanám elfogadhatatlannak •antalógia-tenvezete-
teket, egyszerűen kihagyatom magam a játékbál és 
pontot tehetünk  auz. ügy végére. 'De hangsúlyozom, ne- 
kem tetszett és továbbra is válltozattl'anuf tetszik ötle- 
tétek, kezdeményeдésetek. A probléma ott kezdő-dk, 
hagy irodalmi éltünk jelenlegi helyzetében ennek el- 
lenese sem támogathatom, sőt, ellenezni leszek kény- 

talen, ha csak egy nem sok vizet zavaró ziyff.t levél 
erejéig is. A tovѓubbiakban megkísénlem mгgiгvdákal- 
ni, hogy miért. 

Mindig is volt és teaunészetesen ma is van, még itt 
a vajpdasági ég alatt is, valami ikülönös erővгll von- 
го , az egzotikus kalaaudpokra esnlékeztető  abban,  ha 
kpöгltők vdllailkoznak a kortárs költészet aautalógiá,já- 
nak az összeálVlítására, még erősebb ez a 'vomizds ak- 
1vor, ha történeteseл  •öltőзauk a kortáгts kö1 tászet 
jelentős egyéniségei. Аг  aцkotó-:teremtő  erő  sármá- 
nikus megnyilatkozását várja a¢ timyenc közön- 
ság, vagy legalábbis valaurrii ehhez hasomllát. ,Az ilyen 
am,t'alágié;k kétségtkíiviill ná j magv Шlágmtáslba helyezik a 
válogatás által felölelt kölbeszetet és azon túlmenően, 
hogy csemegeszamyba mennek, reavdilá viiil itam Шlságo- 
sak is lehetnek a hivatásos szakmai értélkelés szá- 
mára. Sohaseдn áa+t a vér és a szempon;tok felfri ~ss2- 
tése, legyem szó akar Ivritilkwsfi vérr ől és lszempontok- 
rá1 ms. 

A mi konkrét esetünk annyiiban sperif Ј kus, vagyis 
annyiban іtёг  e1 a föntebb 1efrttál, hogy a köl.tđk itt 
költőtársa іkma bíхnбk/bírák a antologilaus daralbok 
összeválogatását, mйgpedig azt az egyetlen, de fölöpt-
tébb szakatlam kövеtelményt támаsztva velük szem-
ben, hogy a Jegiliiisselbb, még sehol sem közölt ver-
neiiket juttassák e1 hozzájuk, az sem baj, ha csak váz-
latok kerüđndk еlб  a 'fiókból. Jugoszláviai magyar líra 
a születés pillanatálbaп  ;1975. ehső  pfeleben. S mitaga-
dás, ezzel araág vonzóbbá, Ifaa гΡtáziaabizsergetőbbé vál.k  
a dolog. .Ezért pbeszélhettem és beszéltem levelem 
elején az oszic оѕmеnуъйг tеskеdй  ellszánt szembea гΡé-
zésről. Csakhogy hamarosan fel kehlett ismernem, 
kétélű  ez a kard, ás máig egyfelől 1•áltáhаtámt tágútó 
új ösvényeket válghat a bozótban, addig vi sszalfele 
is snјфva letarolhaltja a araég pszárba sem psziilkkemt, 
askázó öaиnegisanerésiavket. Már csak azért is, mert 
még elbódíthat hensiuirket (mert félreértés ne essék, 
én egyáltalán nem féltem attól, ihletve egészem pon-
tosan, nem attól féltem ezt az ötletet, hagy esetleg 
szánalmas képet fog nyújtaná kölltászetiiavkтől — ez 
talán araág jól is jönne, habár Ikicsi a  valászínűsбge 
annak, hogy költészeti istaaidarduaik alá süplllyeda гΡe). 
Máshol rep'lik a veszély: hasn]is képet . alakгthat ki 
kritikai tdatnmkról, iradalampoliti♦ikáa гΡk butd'atasságá-
гбl, mert ötlet, s mert annyira tetszet ős ás јб  öptlet, 
hogy már-araár eihiteti veliink: tovább mélyíitettiik 
s talán araég fokoztutk is az irodalmpunikban ma már 
kétségkívii4 jelenlevő  prabémamegoldó ptörekvések 
tuidatasvtwsáit. A » мΡгΡvit kell :tena гΡi?« kérdését szornthat-
ja háttérbe, és mennél sikeriilteblb lesz, anunál na-
gydbb mértékben, hisz a tettiink valamiit« '(,mégpe-
dig nem is akármint) érzetét kelti,  mint  minden јб  
ötlet. tinkérttefeniil adódik npárhuzam гΡa az zrodal-
nainikban halottaibál mііјnvdabányszar feltámadó an  
kétmádszerrel: micsoda ,pezsgés, mbicsoda nyüzsgés, 
micsoda nergi.atobzádás észlelhető  egy-egy szeren-
esásen megválasztott és szerencsésen id őтіtett an-
kétkérdés elihelyezése зkor, hogy aztán folyóirataink 
fedőlappjai tikőzé zárva mertljön a 'feledés Pocáiba az 
egész tíízijáték, akamnold villogásával, bátor, útmu-
tató követelményeive'1 és pгófétikus jódajtaival 
egyiitt. 

]rtsiiik meg ját, egyáltalán nem vagyok az ötiette- 
lenság és a szellemteleanség híve — ha valamii, ak- 
kor az irodalom 5lgénylli az ilyeiifajta fпvsszsséget, 
gazdagságot, idár ll időre fehvihlanó IsziрĐa{káгálslt. De 
régen rossz annak .az irodalomnak, amelyikben ez a 
sziporkázás helyettesiiti a folyamatos, terv'szer ű  és 
céljtuud'atos muunkát; amelyik dtüetszerűen végzi min- 
dig időszeaű  és alapvető  fontosságú feladatát. Neon 
бá itwn, 'hogy irodalmi tudЈatunlldból teljesen hiányzik 
a tervsze гΡííiség, ide azt mápr igen, hogy embrionális 
állapotában van még mapja'iгkban iis. •Szórványos pá-
lyázatok, melyek szintén nem mentesek az ötletsze-
ríúségtől, elszigetelt kezdemnyezések, egy-egy kriti-
kus kitartó ágálása, ennyi az egész. 'Ugyanakkor ,iro- 
dabn unk még mindig nem eléggé erős ;ahhoz, hogy a 
tudatosan és enengtiáinnkkal őkaпomikusаn gazdika 
dó, megtervezett és egybehangolt munka haján lé-
pést :tuldjoл  tartaná korunkkal. Fdlyóiratainkra épp- 52 



úgy nem jellemző  az írói képes:ségek tervszenű  irá-
nу  tR sa, mint kiadónlara, arról mem is +beszélve, hogy 
az irodalmunkban ,tevékenykedők egységes szervezett-
ségének myoma sincsen. 

És me borzolódjanak fed az irodalom szabadságát 
féltők :idegéi a hallottaktól, nem arról v an  szó, hogy 
az a1Ііkotólora, a leritikl шΡsakra ás a iszerkesztőkre sze-
retnénk erőszakohіi egy hohтvifále elisőhb +iillеtékes 
szerv által kijelölt tevékenységi ,programot. Koránt-
sem. Hanem aa цΡól, hogy üljünk le, 'vitassuk meg szó-
ban ás írásban is legsi гgő&ebb és legfontosabb te-
endőinket, é+s lássunk, lássumlk munkához végre, vál-
laФjon részt ki-ki a saját érdekl ődési Ikáre és Iképes-
ségei szerint. É:s akkor nemcsak hogy szabad utat 
nyathatunk az ötletek ás ,kumiózumdk ;számára, de 
serkenteniink  is  .kell az 'igen fadta szellemi gazdago-
dást, és fenntartásrák nálkiil idicsárni a m űvelődés 
nйndenkori +savátљоmгеát. Ellőbb azonban bdztosírosuk 
— és emgedtessák meg a profán hasonlat — ételcin-
ket; féltem cradaimunkat a fííszerek, a létfenntar-
táshoz elégtelen fűiszerek enzékeket bénitó ingenkel-
télseitől, hatáјsalitól. 

Persze, az vs lehet, :oktallarиul. Gzőzzemеk meg róla, 
hogy tévedek, hogy rszámbelileg egyre gyarapodó kép-
zett embereink Ikéllő  ösztönzéseket kapnak és nem 
fecsérelik haszontalannak ugyan nem mondható, de 
pilllanatnyi+lag másodrendű  ás -rangú kérdések meg-
olfdгΡísára energiájuk nagy részét; hogy folyóira'taimk 
és dcönyvlkiadásumk nem az a1katólk szeszélyére bízza 
tennnése gerincét; hogy a magányos alkotói (progra-
mok, mint akrármdlydk »nagy« 'kultúrában és iroda-
lomban, átfognak minden időszerű  problémát és 
slpontán mádon is biztosítani (tudják :a legsürget őbb 
feladatok elvégzését; hogy az irodabonra szánt tár-
sadalmi eszközökkel máris racionálisan rgazdálko-
dunk és azdkat az allkotátevékenység, nem pedig a 
nyomdaipar meg a tlszfidnselőmunka fejkesztéséme 
költjcik; hogy nem az esetleges ötiletsvеrűség szab-
ja meg, mely cradalmi problémáik fognak allkotáiavk, 
szeakesztőink ás kritikusaіјmk rfcgyelmгΡének a közép-
pontjába keriilni az idén, pövőre, öt év múlva; 
hogy... De fökösleges folytatni a rfelsorolást. Gy őz-
zenek meg —megvallom, :szfvesen hagyom, hagynám 
meggyőzetni magam. 

podolszki józsef 

„romboljuk 
értгlmгsѕё !,.  
magyar m űhely, 45-46. SZENTKUT НY—SZÁM 

»Olyan, mintha a nudistákat fel akarnánk öltöztet-
ni, a vadonba menekülőnek utáпavžnnéпk a civili-
zációt, vagy mintha az žmpresszžonžsták f estménye-
in jd erősen meghúznánk az elmosódó körvonala-
kat, Salvador Dali ismert képén betolnánk a fióko-
kat a lábszárba, eloltanánk a lángokat a zsiráf nya-
kán és realista f estményt csinálnánk az afrikai sza-
vannából.« 

Hanák Tibor a magyar műhely decemberi SZENT-
KUTHY-számában a PRAE filozóffiáját elemezve fo-
galmахza meg ilyen karikírozó végl еtеsségged a anű-
elemző  mindig jogosult kátélyét, a műalkotás »ár-
telmessé rombolásának« mindig fennálló veszélyét. 
Amikor a mű  »értelmessé rombalásánalk« veszékyé-
rők esik iszó, akkor azon már nem áktalában a míía,l-
kotás fogalmi levrására való törekvést értjük,  ha-
nini a műalkotás »l еfoгrdцtásának«, vagy éppen vala-
milyen filozófiai-gondolati rendszerre valló »leverгe-
tésémek« a műakkotásták ekndegenítő, valóban rom- 
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művészetének »rеndhagyó« .sajátosságai csupán kž-
élezik a miniden műallkotás mвgikázelí+tésekor rele-
váns .félelmet, épp azzal, hogy ez a művészat sajá-
tosságainál fogva erőszakosan ellenáll a (tudjuk jól: 
mindig csak mégközelitő  teljességű) fogalmi leírás-
nak. 

A műnek ez az »ellenállása« — a magyar m űhely 
dolgozataina(k mindegyike .száaol vele — nem 'lehet 
ok arra, hogy letegyiink a fogalmi leírás kísérletér ől, 
még kavésbé :jelentheti, hogy — mert azonnali és meg-
nyugtató biztonsággal nem tudjuk meghatározni, be-
sorolni — kisiklani hagyjuk a Ikezüuből, a XX. szá-
zadi magyar prózairodalom kuriózumaként tartsuk 
számon azt, aminek feltétlen és ö'sszetet гt érték-sфruk-
uiгdјáról a műbe belefeledkező  omivasás-élményeink 
tudósítanak. 'Szent'kuthy m ű+vének »ellenállása« — ha 
íugy tetszik: műfaji megnevezetеtensége — fokozot-
tan kényszeríti a kritikát a konkrét m űalkotás (élet-
mű) bel'ső  atkatód sajátosságaival adekvát elemző  
szeanpomtok megválasztására, arra, hogy alapvet ő  
problémáját önmagán 'beliil ismerje fel, a nyelviben, 
a műadkotást strukturálni .képes (erre törekv ő) fogal-
mi leiгбsban. Ahogyan Barthes írta A kritika és az 
igazság című  гnQшkájában a kritika feladatáról és 
helyzetéről: »Kell, hogy a s:zcгn óбtium szimbólumára 
leljen, egyik nyelv tökéletesen beszéljen a másik nyel 
ven: így, végs ő  soron, a mű  szószerinti értelmét is 
tiszteletben tartja.« (kiemelés: R. B.) 

A magyar m űhely Szenükuthydolgozatainak megkö-
zelitési mádszerec nem egységesek,  mint  ahogy egy-
mást kie:gés ltően kcilönböznеk a felvetett és elem-
zett kérdéskomplexumok is. E dolgozatok 'közös jel-
lemzője viszont az az előctéletektől mentes elemz ő  
magatartás, amely szamot vet a vállalt 'feladat —
az újabbkori kritikaírás néhány érdembeli megjegy-
zése, vagy éppen tanulmánya (főként iBiri Imre rá-
saira gondolhatunk fitt) mellett is — alapozó jellеgé-
bőd eredő  nеhézségekkel. Nem a végleges kritikai kép 
kiakafdtása vezérelte e .dolgozatok íróit, hanem a mű  
»megnyitása« az elemz ő  kritika számára. Újabb fon-
tos résztanull дΡnányorkkal tágítanak azon a résen, ahol 
a Szentkuthу-mű  rmeglközélitheteroleailként ás amorf-
ként való megítáláse kritikusi el őítéletmek, a prózael-
máleti gondoФkodás zsákutcájának bizonyul. 

Pomogáts Béla, Hanák Tibor, Kassai György, Novem-
ber Éva és Vermes László dolgozataiból, a szerkesz-
tői tiidatosságnak, vagy :talán inkább a többirányú 
érdeklődés egymást szerencsésen gazdagító összetalál-
kozásánafk köszönhetően, a sokszorosan rét еgeződő  
SzentkШthy-anű  meghatározó elemeinek a t еngеlубt is 
körvonálazádnc latjuk. Ezen a tengelyen a Szentku-
thy-mű  stílws,szemléletét tü röző  (már Bori Imre  61-
tal is tárgyakt) emberközpontú barokk sz űrrealizmus; 
a műre nilmt nyelvi folyamatra, alakulásra mrányuló 
myelлc-anikotái фudatosság; a történehncetlen гtűrténe-
lemszemkálat s em✓ek +párhuzamosan a fiilozófiaeil eres 
filozófusság; ás végiil »az idő  térbak megvalásít бsбt« 
célzó elbeszélőc magatartás kérdéski геe t rtalálj.uk. 

E rdolgozatok meglátásainak szakmai értékelését a to-
vábbi kutatósaknak kell elvégezncök, akár prolémia, 
akár az irtat szerzett :tapasztalatok alkotó rtovábbmom-
dása alakjában. E dolgozatok kétrségbevomhatatlam 
tanulsága :szerint azonnban sem a polémia, sem a to-
vábbmondás nem képzelhet ő  el a modern  pгбzaelmé-
letek figyelembevétele néllkűl. Szentkuthy +prózájának 
kritikai leírása és értékekése m űlközpantú ргбzaeloné-
leti kгrtt Кбmk szempontjainak újrafogalmazását, ár-
nyaltalbb kidolgozását is szükségessé teszi. Kassai 
Györgynek a Prae prózanyelvéről értelkező  dolgoza-
ta kiiilönösen tanulságos ebből a szeanpontlból is. Sőt 
rág az olyan saalkított kérdésfeitevés is értékes kcsér-
letnek bizonyul, miaut amilyen November Еváé, aki a 
Prađben megfogalmazott prázaalméleti kárdésaket 
Julia Kristevának, a szemiotikai struktu гalczlnus 
egyik teoretikusának гtézisecvel szemibesíti. A maga 
rész-tanuiisбgaival hozzájárulhat a Szentkhuthy-próza 
által felvetett elméleti problémák tisztázársához, ah-
hoz, hogy meghatározza és tudatosítsa helyét és je-
lentőségét a modern magyar prózáiban. A magyar 
műhely kezd'emémyezése biztatóan mutat ebbe az 
irányba. 

danyi magdolna 



iolerдisiciolioáris 
kвid гméoYCi ćs 

Kultúra és közösség, 1974, 1., 2. és 3. szám 

Nyd1Јván mátapiaцtnmk a lényagre, ha azzal kezdjiik, 
hagy az újonnan imdјtott magyamomszági fdlyóirat, a 
Kultúra és közösség alsó három  «ѓmáпak  (egyszer-
re éд+kemtdk dl h f ik) nemosatk a [agáлdakesebb és 
legjellentőseЛab, .de a fodyójrat pmogmanэΡééljadt ds kije- 
lölő  anyaga az MTA  M  dёыа t Јsh Bjzoы sága 
1974. június 12,i iilásán folytatott mű~~elődése]méletd 
vita, melynek központd t&nága a szocialista faultúra 
elméleti meghatározása és a közművelődés időszerű  

kándáseinek, a gyakorlati kőzműrvelődési feladatok- 
nak a meghatámozása va1t. Fd]t бétdlezésiinket meg- 
erősФti Mtiiklós Ра1 szemkesztő  bdzottsági tagnak az 
első  számat bevezető  A közm űvelődés társadalmi sze- 
repéről cvmű  írálsa ás az alső  hámom számban kö¢ó1t 
írá ~sёk támastnuktúrája is. 

Mi!ldlós Pál foglalkozik a közmíívdladás szerepével a 
szacdal9sta tá ~гsadalomban, a tudоsn nyоs ás tedhni-
kai forradalom, illetve a gazdagság ás a kö шűive-
lődés összefiiggésdivel, a közművelődési közösségek, 
a permanens művelődés ás az őnművelás јelentő-
ságável és lobön figyelmet szentel a m űvészet szere-
pének ás hatásának a •bánsadalam(ban. »A modern ci-
vilіzáciбk normális kör lmény еі  között a közmn Wе-
lődés az a trans¢гnlissгіјіás ggpazet, amely a ttwdo-
mánynak is, a •míúvászetnék és a t őanagközlásnelk is 
a társadalmd hatákonyságáit, .tánsadallmi működését, 
fua kcionlását biztosítja« — $rja, trnajd leszögezi: 
»Azt mondhatjuk tehát, hagy a tudomány, a m űvé-
szet és a tömegközlés intézményei 'mindegyikének 
van kisebb-nagyabb közmúvelódési f unkoidja, ezt a 
szocialista társadalom viszonyai között úgy is nevez-
hetjük: d zművelődésh felelőssége.« 

Tariulságosnak btiгonyud átímni a Kultúra és közösség 
három első  szamának  a  tагtаІощјеgуzбkёt  is: A 
közművedődés támsadalmi :szemepémőll; A  szocialista 
művelődés elméletáhez; Festmények ihatása (адаlе- 
kak az esztétлlkad élmény s9muktumájához); ». ., a né 
peket  szellemi egyséigbe kóssijk öss¢к  ...« (Szкnt- 
-Gyöпigyi  Albert Szegeden, 1940-41); A; dеuisumálllдs ak 
tiroiitás psz/кhológiad tényezői; a falkdór valósága; 
Nёpművészebünзd гői; .Elsztétikai nevdlés az dskoЈában; 
A ludwigshafeni tanáasikozás anyagáfbál ( ~ki.ilönta- 
nács&оzás az dfjúság ás a film kándésdimől); G`so- 
port, közоsság, br'igád; Munkásolk a művedődási ott- 
hoa~ban; A munkásakorus mozgadom prdьlámái; »Ez 
maga  a gyámjpar . . .« «nбlydnterjú L. K. textiklppari 
szakmivaцkássad, 1972.); Húsz szaiksnunikás i meretsé- 
gi köre; A befagadái m.agatamtás mint ibevékenység- 
típus; Aktiмitá!s és iknadtúra; Az amat őm színjátszó 
mozgalom közönságe ás iközössége; Az  irodalmi í,z- 
1ás l ё1ső  szenveződésénék kémdéséhez; Munkáasy— 
Gsonbváry—Nasarély; Az tіfljíuság ;kniturdlis magatar- 
tása; Művedődёselmédetd vita az MTA Műivelőidésku- 
tatási Bjzattságának лidésén; Adalákok a muлkásak 
és a népművelők 7nűvdltségk~párőd; Az esztátikad а1- 
mény szemantikai< mezői; жMiért ír đn?« (egy sza- 
badiklő-vibsgáilait гtanullságai); A képregény 'Nép пnű- 
vedőkélazés — nepművélő  szaacma; Műveilődástuda- 
mány szak a wmadawđ  Boleslaw Büemuit Tudomány- 
egyetemen. A szerzők návsara pedig: Mikkós Ра1, 
Vátányi Iván, Józsa Páter, M. Kiss 5ándar, Sági Ма- 
nia, Lávai Јú]ia, Dime Tamás, Lásaló-Bencs шk Sán- 
dor, Moharos Józsefné — 5üpos Zsuzsanna, В .  Kar-
dos  Т  á sz1ó, Fonyó nilona, Kelemen János, lialász 
Lásaló, 5zász János, Gereben Ferenc, & Na•gy Kata-
un, Kamarás Is гbván, Kaipiihány Gáfbor, Hemnádd Mik- 
1ós, Maró гti Anкbor ás Kгrystyna Hrycyk. 

Már a гpnxsvlta felsoroláslbód is kiiderüil, hogy a  szidja-
lista társadadom kudtíurájának ellmálete mellett  tág  
teret kapnak a foilyőjratban a dagki.id'önfédébb szak-
területeken gzett kbzm űNealődási venatkozás•и  kuta- 
tásiolk, tiugyanaКkor az elm•életi јеъІеуи  irásak és a 
mű velődáselmé[letti vita  arra engednek lcövet ~keztet- 
nd, hogy szervezett ünterdis ггcipl5nárils k'özművelődés- 
kiultatás jndnadt mag  Magyar гsгіѓgоn és ezeknek a 
ktultatási eredményeknek a gyűjtőmedeдicéje a Kul- 
túra ев  közösség. A szakmai félaprózotbság és a 
szalkrnai tizalolódás korában tkniШönös jelenitőжágű  
minden ilyen szintetizákó јeldegű  kezdeményezás és 
nynдgodtan leszögezhetjiiik, hogy szerepe twlhadad a 
magyar kiizművelődés keretéin, föilёtitább hasznos 
rendszeres oll'vasmánya lehet nnindaz,dknak, akám va- 
lamely tuкlományág  szakemberei, akár műkadvedők, 
akiket érdekdlnek és áriant•enék a daulltí хa kémdásei: 
Еpр  ezért sajnálattal kel megáillapítaa эnank, hogy 
könyvtemjesztő  rás2Јlegünik idei iEolyóiratelőfizatésd 
liistáj.án nem szerepel  a Kultúra és közösség, ugyan-
akkor rarnényiinket fejezzUk ki, hogy hamarosan a 
mi olvasóközöariségünkhöz  is eljutt  ez  a folyójrat. 
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