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Irodalomból 
(és felelõsségbõl) 

elégtelen
Nézem az újságot, egyetlen napilapunkat, keddtől keddig, 

július 25-től augusztus elsejéig . Hiába, amit keresek, nem talá-
lom . Mert nincs . Vagy én felejtettem el olvasni, vagy ők felejtet-
ték el megírni, hogy zajlott le július 27-én az Irodalmunk napja . 
Vagy azok felejtették el a napot, akik ezt ősszel egy MNT-ülésen 
a frakciótöbbség hatásos gépezetét bevetve, megszavaztatták, 
hogy a jeles napok sorában, az irodalomnak kijáró ünnep ne au-
gusztus 20-án legyen, ahogy többen (talán nem mellékes, éppen 
irodalmárok!) kértük, mert ennek több évtizedes hagyománya 
van . Ugyanis a vajdasági írók ezen a napon, Szenteleky Kornél 

halálának napján, találkoztak/nak Szivácon, ahol a vajdasági irodalom Ka-
zinczyja majd egy évtizedet élt és alkotott, s ahol az emlékére mise tartatik, 
koszorú kerül a sírra, s ülést tart a Szenteleky Irodalmi Napok tanácsa meg-
beszélendő az őszi rendezvény programját .

A politika azonban kitalálta, hogy ha minden áron Szentelekyhez kell 
kötni az Irodalom napját, ehhez ragaszkodnak a megátalkodott írók, akkor 
az ne legyen Szent Istvánkor, mert hogy a kultúra (az irodalom talán egy ki-
csit kultúra is, tisztelt makacs és fafejű politikus urak) összeegyeztethetetlen 
a nagy ünneppel . (Az ökörsütés és a kirakodóvásár nem?) S leszavaztatták 
az MNT újvidéki irodalmárainak javaslatát . Mert az irányított demokrácia 
nevében ezt (is) megtehetik .

Szó ami szó, most 27-én kellett volna először méltón megünnepelni 
az Irodalom napját . De nyilván nem történt semmi . Az újság ugyanis nem 
tud(ott) róla, hogy bármilyen irodalmi rendezvény is lett volna a jeles napon . 
(Mert, hogy a Hét Nap júliuss 26-i számában a vajdasági magyar irodalom 
napja alkalmából megkérdezett négy írót, „Mit ír?”, dicséretes gesztus, de 
ennyivel mégsem tudható le e jeles nap, az, gondolom, nem lehet vitás .) Nem 
hiszem, hogy ezúttal, mint annyiszor a közelmúltban, a sajtó felelősségéről 
lenne szó, inkább a felelősök felelőtlenségéről . Sajtónk az utóbbi másfél év-
ben valóban pocsék, provinciális szellemi nyomor, de mégsem hiszem, hogy 
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ha lett volna bármilyen irodalmi rendezvény is, arról ne adott volna hírt . 
Kivált, mert ez nem történhetett volna a VMSZ irányítása alatt álló MNT 
tudta nélkül . De a tisztelt tanács, megfeledkezett a saját maga kikényszerí-
tette ünnepnapról . Na és? Nem először és nyilván nem utoljára cselekszik a 
hagyomány ellen (lásd: Magyar Szó „átszervezése”!) . Mit kóstál ez egy ilyen 
szuverén cégnek, amely két nappal azt követően, hogy elfeledkezik az ün-
nepről, elégedetten állapítja meg önmagáról, hogy kiváló munkát végzett . 
Ha állítják – biztos . (GL)
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