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Utasi Csaba A Kalangya története című doktori értekezése 318 
oldal szöveget tesz ki, s a következő szerkezetet mutatja: Bevezető 
(3—6 old.) Az értekezés szövege (9—247 old.) Utószó (248. oldal) 
Jegyzetek (251—304 old.) Névmutató (307—314 old.) Az értekezés 
szövege öt nagy fejezetben tárja fel az értekezés írójának megfi-
gyeléseit és tapasztalatait oly módon, hogy az öt nagy fejezet kö-
zül a harmadik maga is négy terjedelmesebb alfejezetből épült fel, 
követve a vizsgált anyag jellegének sugallatát. Így tehát az első 
fejezet a Kalangya eszmei irányának és a folyóiratban érvényre 
jutó irodalompolitikának a vonásait tárja fel, majd a folyóirat kö-
zölte szövegek jellege alapján végzett csoportosítás szerint előbb 
a szociográfiai-szociológiai kutatások elemzését végzi el, hogy az-
után a folyóirat szépirodalmi közleményeit tegye vizsgálat tárgyává 
a következő sorrendben: a líra, a kispróza, a regény és a dráma. A 
disszertáció negyedik fejezete a Kalangya és a magyar irodalom, 
illetve a jugoszláv népek irodalma és a világirodalom kapcsolatait 
elemzi, végül pedig a szerző a folyóiratban megjelent kritikai írá-
sokat tekinti át és méri fel. 

Mindezt a disszertáció írója a szó legszorosabb értelmében is 
úttörő módon teszi, jóformán példakövetés nélkül, ha azt vesszük 
figyelembe, hogy a folyóirat-monográfiák általában is ritkák, vagy 
éppenséggel hiányoznak, mint ahogy például a magyar irodalom-
ban tulajdonképpen hiányoznak is. Ha a régebbi irodalmi korsza-
kok egy-egy folyóiratával foglalkozik is néhány részlettanulmány 
vagy kisebb terjedelmű összefoglalás, egy XX. századi, már gazdag 
tartalmakat felvonultató irodalmi folyóirat történetével, szellemi-
ideológiai hálózatának megrajzolásával foglalkozó, jellemzőinek meg-
állapítását vállaló munka azonban hiányzik. Kivételként említhet-
jük László Lajosnak a pécsi Sorsunkat bemutató könyvét. Ebből 
pedig egyenesen következik, hogy magának e disszertáció írójának 
kellett a munkájában alkalmazott módszereket is kidolgozni és ki-
próbálni, vállalni ilyen módon akár a buktatókat is, hiszen jól ki-
taposott utakra nem számíthatott. Ebből a tényből kell levezetnünk 
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azt a szerzői törekvést is, hogy egy több mint tíz évfolyamot meg-
élt folyóiratnak elsősorban és mindenekelőtt belső, mondjuk így: 
esztétikai történetét dolgozza fel monografikusán, s szorítkozzon 
a legfontosabb információkra, amikor a Kalangya külső, már az iro-
dalomszociológia és a kiadás-történet hatáskörébe sorolható kérdé-
sek merülnek fel — mintegy a folyóiratot a szépirodalmi művek 
technikai közvetítőjeként fogva fel és értelmezve. A szerző a dol-
gozata végén olvasható utószóban jelzi is, hogy tudatosan, módszer-
tanilag is indokoltan tekintett el a Kalangya úgynevezett történe-
tének a megírásától, noha esetleg egy rövid bevezető fejezet e té-
makörből jól segítette volna a be nem avatottakat a Kalangya 
„külső" történetéről és lehetséges periódusairól. A disszertáció szö-
vegének nem egy helye alapján egészen nyilvánvaló ugyanis, hogy 
a szerző munka közben számolt ezekkel a kérdésekkel is. Beszél 
például a helyi színek „második hullámáról" (190. old.), a folyó-
irat „mélyen paradoxális megújhodásának" pillanatáról (205. old.), 
egy 1933—1937 közötti történeti szakaszáról (47. old.). Ellenben 
igen jól kidomborodik, hogy a folyóirat három neves szerkesztője 
(Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, Herceg János) nevével, mű-
vével és gondolkodásával mintegy fémjelzi a Kalangya egy-egy 
periódusát, tehát az 1932—1933-as" esztendőt, az 1933—1941 közötti 
időszakot és a megszállás időszakát 1941—1944 között. 

A disszertáció szerzője ugyanakkor biztos kézzel jelöli ki a 
folyóirat helyét a különböző lapalapítási kísérletek között, kezdve 
az 1920-as évek elején megjelenő Üt című folyóirattól a Vajdasági 
trás és a Mi Irodalmunk címűn át, nemkülönben differenciáltan 
tudja szemléltetni a Kalangya polgári, s a Híd munkásmozgalmi 
ideológiáját. S ugyancsak ilyen módon értékeli a folyóiratnak a ju-
goszláviai magyar irodalom történetében betöltött szerepét is. Utasi 
Csaba szerint a Kalangyának egyrészt fontos szerepe volt az iro-
dalmi élet megteremtésében, hiszen a szerkesztők — Csuka Zoltán 
és Szenteleky Kornél — kontinuitása, a Vajdasági Írás és a Mi 
Irodalmunk örökségének a tudatos vállalása révén az irodalmi és 
szemléleti folytonosság biztosítása is lehetővé vált, ami azt is jelen-
tette, hogy a Kalangyában is létrejött a jugoszláviai magyar iro-
dalom kötődéseinek rendszere, kiépültek azóta természetesnek vett 
és tudott kapcsolatai mind a magyar irodalomhoz, mind Jugoszlá-
via népei irodalmához, mind pedig ezek kontextusában a világiro-
dalomhoz, s ami még fontosabb e jelentős tényezők között: annak 
felismerése, hogy ennek az irodalomnak „önálló életre kell beren-
dezkednie", mert — mint a disszertáció szerzője írja — „nem egy-
szerű függvénye sem a magyar, sem a jugoszláv irodalomnak". 

Ha a szerző a folyóirat külső történetére helyezte volna a fő 
hangsúlyt, s arra figyelt volna elsősorban, nyilván nem látta volna 
meg, hogy a Kalangya nem kis mértékben éppen polgári ideológiai 
karaktere miatt „fordított világképet szuggerál", mert a világot nem 
a tudatmeghatározó társadalmi lét vonatkozásrendszerének a segít-
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ségével szemléli, hanem egy, az 1930-as évekre jellemző „össz-
kisebbségi koncepciónak" a prizmáján át. De nem mutatkozott 
volna meg az a szembeötlő jellegzetesség sem, hogy míg az 1932— 
—1941 közötti időszakban a folyóirat adott szociális igényeket is 
képviselt, a megszállás éveiben éppen ez az igény válik semmissé, 
zsugorodik össze. 

Ezek és az ilyen vizsgálódások ugyan a disszertáció első, A Ka-
langya eszmei irányvétele és irodalompolitikája, valamint a Szocio-
gráfiai-szociológiai kutatás a Kalangyában című nagy fejezetek-
ben összpontosultak, a folyóirat alapvetőnek tartott vonásait csak 
később emeli ki és hangsúlyozza, mondván, hogy a Kalangyát fő-
képpen irodalompolitikai szempontból az apolitikusság, a kisebb-
ségi magatartás és a harmadikutasság jellemezte (117. old.). Közben 
ennek az irodalompolitikának a gyökereit is feltárja, felfedezi azo-
kat a mozzanatokat, amelyek ezt az 1920-as évek második felének 
irodalmi nézeteihez kötik, kellő terjedelemben vizsgálva azt a hatást 
is, amit a Kalangya első szerkesztőjére és programadójára Julién 
Benda akkor oly neves könyve (Az írástudók árulása) gyakorolt. 
A szerző, joggal, ellentmondásokat fedez fel, mutat ki Szenteleky 
Kornélnak a Kalangya megindítása idejére beért szemléletében, 
amelyet akkor is, azóta is a „helyi színek" elméleteként tart szá-
mon az irodalmi közvélemény. A folyóirat irodalompolitikáját tag-
laló nagy fejezetben külön cím alatt tárgyalja éppen ezért a sokak 
által dicsért és sokak által támadott elméletet, amelyet szoros szálak 
fűztek a francia Benda-könyv eszmevilágához. A disszertáció szö-
vegéből kitetszik, hogy a szerzőnek komoly ideológiai fenntartásai 
vannak ezzel az elmélettel szemben, s főképpen árnyoldalaira mu-
tat, szempontjából érthető módon, hiszen úgy tartja, hogy ennek 
az elméletnek a segítségével a nem irodalmi célok kerekedtek fe-
lül az irodalompolitikai gyakorlatban az esztétikai célokkal szem-
ben, s az elmélet módosulásai pedig a Kalangya „regionális bezár-
kózását" segítették elő. Mindenképpen értékelhető ebben az elmé-
letben, hogy vele a jugoszláviai magyar irodalom polgári vonulata 
„közös esztétikiai-eszmei platformot" kapott, de az is, hogy — mi-
ként Utasi Csaba kimutatta — benne nagymérvű ellentmondások 
lappangtak. Ezek között található az írói elkötelezettség követel-
ménye, de a vele szembenálló tagadása is a „vajdasági élet kérdé-
seinek egyéni módon való felvetése" igényének (20. old.). A disszer-
táció szerzője kitűnő megfigyeléssel konstatálta, hogy itt a ki-
egyenlítődésnek egy eszmei-esztétikai megfogalmazása is lejátszó-
dott, amit különben a folyóirat címe is hirdetett. A kiegyenlítődés 
mozzanatát megtaláljuk mind a társadalomszemléletben (az osztály-
szempont figyelembe nem vevése), mind az esztétikai-kritikai né-
zetekben, amelyek a dilettantizmus előretörését és eluralkodását tet-
ték lehetővé. A disszertáció szerzője a Kalangya „belső" történe-
tének így két korszakára mutat rá: az elsőt ebben az interpretáció-
ban Szenteleky Kornél működése és felfogása jellemezte, a máso-
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dikat Szirmai Károly szerkesztői nézetei befolyásolták, s ezekben 
a dilettantizmus elleni harc központi kategóriát képez. Utasi Csaba 
felfogásában a Szirmai Károly szerkesztői korszaka után nem pusz-
tán csak személycsere történt: a megszállás éveiben, miként a disz-
szertáció fejezetcíme is mondja, a „teljes regionalizmus" uralko-
dott el a szerkesztőségi politikában. A szerző jól látja, hogy itt nem 
csupán csak esztétikai hitvallásról volt szó: a helyi színek újbóli 
hangoztatása, a lokális életre irányuló figyelem előtérbe helye-
zése még az esztétikai kívánalmakat sértő fokon is politikai tett 
volt. „Minél következetesebben törekedett — ti. a szerkesztő — a 
lokális jelleg érvényesítésére, annál inkább csökkent a Kalangya 
esztétikai színvonala, de egyidejűleg folyamatosan csökkent a ma-
gyar sovinizmus mérgező hatása is a lapra, úgyannyira, hogy idő-
vel viszonylag független szigetté válhatott a folyóirat.. ." — írja a 
szerző. 

Az ilyen irodalompolitika érvényesülését a disszertáció szer-
zője több területen is vizsgálja. Nem érinti a képzőművészeti, nép-
rajzi, történelmi és publicisztikai közleményeket, de a szociográ-
fiai-szociológiai tárgyú írásokat szemügyre veszi, majd a kimon-
dottan szépirodalmi anyagot elemzi. A kiegyenlítő irodalompoliti-
kai nézetek hatását a szemléletbeli „középutasság" vetületében fe-
dezi fel a szociográfiai írások kapcsán, amelyeket már azért is fon-
tosnak tart elemezni, mert véleménye szerint bennük a Kalangya 
fő törekvéseit lehet megragadni általában is. Találó megfigyelé-
seket sorakoztat itt fel Utasi Csaba, ezek között igen frappáns az, 
amely szerint a szociográfia igénye ugyan eleven volt a folyóirat-
ban, az eredmények azonban rendre elmaradtak, vagy hogy a „szo-
ciális érzékenység" nem fejlődhetett ki a „nemzeti" problematika 
árnyékában, így azután végső fokon a folyóirat munkatársai, noha 
a parasztságra és falura esküdtek, ezt a világot megközelíteni nem 
tudták, az élet mélyeibe bepillantani képteleneknek bizonyultak. 

Az eddig ismertetett fejezeteket a disszertáció szerzője is tu-
lajdonképpen bevezetőnek szánta munkája legfontosabb részéhez — 
a Kalangyában megjelent szépirodalmi jellegű közlemények ismer-
tetéséhez és bíráló felméréshez. Változik némileg munkamódszere 
is. Eddig ugyanis szintetizáló módon tárgyalta a folyóirattal kap-
csolatos ideológiai nézeteket és jelenségeket, most a műfaji csopor-
tosítás keretén belül írói portrék is készülnek, méghozzá olyan 
felfogásban, amely lehetővé teszi, hogy történetiségében is kísér-
hessük a Kalangya verses, illetve prózai közleményeit. 

A Kalangya költőit öt csoportra osztva tárgyalja Utasi Csaba, 
miközben a kritikus-magatartást engedi magában felülkerekedni: 
egyszerre méltat és bírál, főképpen ha valóban gyönge, jelentékte-
len, vérszegény költészetről kell beszélnie, mint Adorján András, 
Sziráky Dénes Sándor vagy Bencz Boldizsár esetében — őket a ju-
goszláviai magyar költészet korabeli visszaesésének példáiként fogja 
fel. A Fekete Lajos és Csuka Zoltán lírájáról rajzolt kép megértő 
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vonásaival és harmonikus szemléletével tűnik ki, akárcsak a Be-
rényi Jánosról szóló is, míg a Dudás Kálmánról készültben a hatás-
kutató filológus mutatkozik be, amikor az akkor fiatal költőt ért 
hatásokat mutatja ki. Külön csoportba sorolja a Kalangya szemlé-
letének intimebb köreihez nem tartozó, a folyóiratban csak szereplő, 
de irányát nem valló lírikusokat, így Laták István, Arató Endrét, 
Gál Lászlót és az amerikai Reményi Józsefet. Majd a megszállás 
alatt fellépő lírikusok csoportja következik négy, a jugoszláviai ma-
gyar irodalomban azóta sem szereplő költővel. 

A Kalangya novellaíróit is csoportosítja a disszertáció, elsősor-
ban a novellák témavilága szempontjából. Megkülönböztet olyan 
novellákat, amelyeknek cselekménye falusi környezetben játszó-
dik, illetve az életrajzi indítattásúak csoportját. A bírálat éle ter-
mészetesen a népies-nemzeti novellisták ellen irányul: ők azok, 
akik a helyi színek elméletét a gyakorlatban is alkalmazni próbálták, 
de ők azok, akik ugyanezt az elméletet kompromittálták is. A szer-
ző éppen e novellisták közleményeit vizsgálva mutat arra a kollí-
zióra, ami az „elméleti örökség" és az „alkotói praxis" között kelet-
kezett, hiszen az a népiesség, amely a Kalangyaban is megjelent, 
idejétmúlt volt, nem így az a paraszti-népies novellisztika, amelyet 
Utasi Csaba szerint Berényi János, Aranyady György és Kende 
Ferenc képviselt, természetesen „rendhagyó módon". A disszertá-
ció legértékesebb fejezetei közé sorolható a Szirmai Károly vízióit 
elemző-méltató, terjedelmében is impozáns fejezet, amelyet a Maj-
tényi Mihályról és a Herceg Jánosról szóló követ. Utasi Csaba 
Szirmai Károlyt a Kalangya legrokonszenvesebb egyéniségének tart-
ja. Irodalompolitikusként éppenúgy becsüli, mint novellistaként 
vagy kritikusként. A novellistáról írva azt szögezi le, hogy a két 
világháború közötti korszaknak, egyben az egész jugoszláviai ma-
gyar irodalomnak is egyik legeredetibb novellistája volt ő — víziói 
alapján. Majtényi Mihály novellisztikájának változásait is jellemző-
eknek ítéli meg a disszertáció szerzője. Ennek a változásnak van 
olyan beszédes tünete, mint az eredeti családnév elhagyása és 1939-
ben az írói név fölvétele, a novellavilág mélyén pedig az anekdo-
tára váltás ténye az, amire fel lehet figyelni. Tulajdonképpen ha-
sonló alakulástörténeti tendenciákat mutat ki Herceg János eseté-
ben is, aki a Kalangya harmadik nagy és markáns írói egyénisége 
volt. A róla szóló fejezetből szűrhető ki a legegyértelműbben, hogy 
a disszertációban Utasi Csaba valójában mindig az írók belső fej-
lődési-alakulási problémái felől közelíti meg a felmerülő problé-
mát, legyen szó kritikáról vagy versről, illetve novelláról, de nem 
tartja fontosnak, hogy esetleg a folyóirat gyakorolta hatások után 
is kutasson, abból indulva ki szemmel láthatóan, hogy az írói egyé-
niségek befolyásolták a Kalangyát, de a folyóirat nem gyakorolt 
hatást a benne fellépőkre. 

A disszertáció fontos fejezete a Kalangya regényirodalmáról 
szóló. Ennek bevezetőjében a szerző felveti a kérdést, miért volt 
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fölöttébb problematikus a regényírás általában is, a folyóiratban 
is. Az okok közé sorolja azt a tényt, hogy az írók csak az 1930-as 
években fordultak az élet valósága felé, így mindössze egy évtized-
nyi idő állt a rendelkezésükre az élmények megteremtése és fel-
dolgozása, epikus megfogalmazása számára. Másodsorban problema-
tikusnak látja magát a korszak úgynevezett valóságát is, amelyből 
hiányoznak a „színes, dinamikus emberek, kik modellül szolgál-
hattak volna a szélesebb alapokon nyugvó realista regényhez". 
Feltűnő ugyanakkor, hogy akár tervszerűségre is lehet gyanakodni 
a folyóiratban közölt szövegekkel kapcsolatban, amelyeket két na-
gyobb csoportra lehet osztani. Az egyik a „kisregény", a „regény-
töredék", a „regényfejezet", a „regényrészlet" minősítést kapott 
szövegeket fogja össze, a másik csoportba Radó Imre és Havas Ká-
roly regényének a szövege tartozik. 

Utasi Csaba a Kalangyáról szóló disszertációjában a szépirodal-
mi közlemények bemutatásának teljessége kedvéért foglalkozik a 
megjelent drámaszövegekkel is, noha azok önmagukban semmiféle 
esztétikai értéket nem képviselnek. Bennük a szerző a folyóirat har-
madikutas szemléletének és az elzárkózó regionalizmusnak a jelen-
létét és káros hatását szemléli és szemlélteti. 

Külön rész szól a folyóirat kapcsolatairól a magyar irodalom-
mal, a jugoszláv népek irodalmával és a világirodalommal. Ez a 
három fejezetre tagolt rész elsősorban szintetikus szemléletet mu-
tat, s itt a szerző aránylag kevés teret szán a részleteknek. Amikor 
a magyar irodalmi kapcsolatokról beszél, akkor Németh László sze-
repét taglalja, de nem élezi ki a Kalangya támogató szerepét Né-
meth Lászlónak Babits Mihállyal folytatott vitájában, mint ahogy 
szűkszavú, amikor a romániai magyar irodalom számára kínált 
publikálási lehetőségekről beszél. Ugyanezt a feltűnő szűkszavú-
ságot konstatálhatjuk a jugoszláv népek irodalmát érintő fejezetben 
is, holott a szerzők impozáns névsora készíthető el — a kortárs 
irodalmi életből. Itt jelentek meg Andric-novellák és Krleza-versek 
például magyar nyelven, amelyekkel lehetett volna érdemben is 
foglalkozni. 

A szerző vizsgálódó kedve ellenben magasra csap, amikor a 
Kalangya kritika- és tanulmányirodalmát kell számbavennie. Itt az 
az alaptézise, hogy „minden irodalomnak olyan a kritikája, amilyent 
eredményei alapján megérdemel". így azután, akárcsak a lírában vagy 
a kisprózában, a szerző a kritika- és tanulmányirodalomban is talál 
fényes pillanatokat, s velük párhuzamosan szellemi üresjáratokat, 
holt-ágakat. Kritikusi egyéniségek bemutatásával oldotta meg igen 
sikeresen vállalt feladatát a disszertáció szerzője. Szenteleky Kor-
nélt például a „hiteknek ébresztőjeként" méltatja, akinek egy uti-
litárius eszmerendszer a zsinórmértéke, ha bírálni kell. Kázmér 
Ernőben viszont a „művelt olvasót" méltányolja, akivel szemben a 
Kalangya első szerkesztője feltűnő módon elutasító magatartást ta-
núsított. Utasi Csaba kiemeli a valóságirodalom affirmátorát, de 
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kritikáinak impresszionisztikus karakterét is. Szirmai Károly itt 
az „érzelemközpontú kritikus" minősítését kapja, a szerző érdeme-
ként említi, hogy kritikusi gyakorlatában túlmutatott a csak im-
presszionizmusra alapító kritikai tevékenységen. A negyedik kri-
tikusi egyéniség, Herceg János, Utasi Csaba szerint „világnézeti 
kritikus" volt, az, aki világnézet-formáló erőt tulajdonított a kriti-
káknak. Az ő írásaiban tehát az időszerű politikai problémák is 
jelt adtak magukról, mert például ő cikkez az OMPOKról a folyó-
iratban, ugyanakkor a teljes regionalizmus híve lesz a folyóirat 
történetének utolsó szakaszában, amikor a megszálló magyar szel-
lemiséggel szemben szeparatista álláspontot alakít ki éppen e regio-
nalizmus segítségével. 

Utasi Csaba körültekintően és kritikusan járt el egy folyóirat 
sokrétű, igencsak heterogén anyagának a vizsgálatakor, főképpen 
hogy nem csupán esztétikai heterogénségről volt szó, hanem ideo-
lógiai-politikairól is. Dicsérhető, hogy minden esetben elkerülte az 
ideológiai csapdákat és kritikusan viseltetett minden jelenséggel 
szemben, hordozzanak azok bal- vagy jobboldali előjeleket, és nem 
feledkezett meg az esztétikai vonatkozásokról olyan esetekben sem, 
amikor azok háttérben maradtak. Körültekintő munkáját jól doku-
mentálják jegyzetei, amelyek alapján azt lehet megállapítani, hogy 
tárgyához minden releváns forrásmunkát kézbevett és felhasznált, 
részben a maga megfigyelései nyomatékosításánál, részben a már 
közkézen forgó adatok, megfigyelések korrigálásának, helyreigazí-
tásának a szándékával. 
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