
szapora ólom-jég soroz a vaskorláton, freccsen a fém,
a szigeti bejárónál a lámpaoszlop vadul pörög,

. csontreccsenéssel fűrészesre reped az ég,
a lámpaoszlop megáll. Alatta két figura.
Egyik az oszlop budai oldalának tövében lapul. Arcán torz iszonyat.
A másik fekete koponyája, éles nagy orra kemény vonalakkal rajzolódik az asz

faltra, alatta kicsi sötét kör. A kicsi sötét kör lassan nő.

Pirosa fölött átsiklik egy fehér sirályrebbenésű kéz, a fekete fürtökre hull.
Körös-körül, amerre a teleobjektív lát, golyóverte házakon ázott fekete zászlók.

1969

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

POMOGÁTS BELÁVAL

- Munkásságod, törekvéseidalapján úgy látom.
hogy az irodalomtörténész középgenerációban
azt a tárgyilagosan vizsgáló, a nemzeti értékek
előítéletektől, tabuk tól mentesfelmérését végző

kutatái-kritikusi magatartást képviseled.
amelynek legfontosabb mértékegységei : minő

ség, magyarság, egyetemesség. Célja pedig a
magyar irodalom értékei egymásrautaltságá
nak és egymást gazdagító teliességének érdemi
bemutatása. Te hogyan ítéled meg irodalomtör
ténészi és -kritikusi feladataidat ?

- Csak örülhetek annak, ha így látod mun
kásságomat. Valóban igyekszem tárgyilago
san, elfogultságok nélkül vizsgálni és megítélni
azt az irodalmi művet, azt az írói egyéniséget
és azt az irodalmi irányzatot, amellyel foglal
kozom. Elsősorban irodalomtörténésznek tar
tom magam, s a történetíró erkölcse az objek
tivitás. Hogyan is mondta Tacitus? .Sine ira
et studio." Az irodalmi müvek megítélése so
rán ezért az értéket keresem és nem az irányza
tosságot. Véleményem szerint az irodalommal
foglalkozó kutatónak a művek esztétikai és
morális értékeiből kell kiindulnia: a kettő elég
sokszor - ha nem is minden esetben - kölcsö-
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nös. Mivel az értékeket keresem, különböző

irodalmi irányzatokkal folytatok párbeszédet.
mert nem szeretnék egyetlen irányzatnak sem
eleve kizárólagosságóttulajdonitani. Munka
területem, a két világháború közötti, illetve a
mai magyar irodalom, igen gazdag képet mu
tat, megpróbáltam közel férkőzni ennek a
képnek más-más, egymástól elütő, mégis har
móniában lévő színeihez.

Kritikát kerC'sií irodalom

- Publikáciáid ezt a szemléletet és téma válasz
tást érvényes módon igazolják . . .

- A tárgyias költészeffől a rnitologizmusig cí
mű értekezésemben a két világháború közötti
újnépies költészet történetét dolgoztam fel,
kismonográfiát írtam Déry Tiborról., Radnóti
Miklósról és Jékely Zoltánról. a Sorsát kereső

irodalom című tanulmánykötetem zömmel a
Nyugat íróinak portréit tartalmazza, Kuncz
Aladárról készült könyvemben s még egy sor
kisebb-nagyobb tanulmányomban az erdélyi
magyar irodalom fejlődését próbáltam átte
kinteni. Jelenleg a magyar avantgarde iroda
lom mozgalmi történetével foglalkozom.



Mindezt inkább törekvéseim magyarázata
ként mondom. nem munkásságom leltárát
akarom elvégezni. Ismétlem. az a szándék ve
zet, hogya rnodcrn magyar Irodalom kűlőnfé

Ie irányzatairól. mozgalmairól és íróegyénisé
geiröl hiteles képet adjak. Nem állítom. hogy
minden irodalomtörténésznek ez a feladata, az
én érdeklődésern és munkám azonban igy ala
kult. Meggyőződésem ugyanis. hogy az iroda
lomtörténetirásnak a hagyomány egészét kell
birtokúba és gondozásába vennie. S mint iro
dalomkritik usnak ugyancsak meggyőződé

sem. hogy igy kell eljárn unk a ma irodalmá
nak esetében is: képtelenségnek tartom azoka t
a törekvéseket, amelyek nagy írókat igyekez
nek szembeállítani vagy éppen kijátszani egy
más ellen. Nem hiszem. hogy választanunk
kellene mondjuk Déry Tibor &s'Németh Lász
ló, Zelk Zoltán és Sinka István, vagy éppen
Juhász Ferenc és Nagy László között. A téves
választási diktátumok korábban is sokat ár
tottak szellemi életünknek: a rossz emlék ü né
pies-urbánus vitára gondolok. Az ólő magyar
irodalom gazdag változatai. kiemelkedő egyé
niségei kőzül semmit és senkit sem nélkülözhe
tünk : az egymást kiegészítő és egymást köl
csönösen feltételező értékek teljcsséget kell
utódainkra hagynunk. ha valóban felelösséget
érzünk a nemzeti kultúra iránt.

Hogyan látod a mai magrar irodalomtörté
netirás ,;.1 iradalantk rit ilcct hc!y:e',;,:, Segít a:
olvasá lái(;ko:ádá.lúhall:' EIt'(;g:i-e a szükséges
mérlege/ést ? Elcg«: 11'.1':-1' [ontosfcladatának :'
Tapasztalatom szerint /,ik';'/I a: irodalomkriti
kában és:/e/helií szinvanak-sokkencs, művclct

lenseg, e/maradás a kivunt kiíl'ele/m(;lIrekllíl.
Néhol még mindig divik a bárdolatlan hang. ér
vénvesűl szemé/ri I'agy ideo/ágüti elfogultság,

- A mai magyar irodalomtörténetírást ma
gas szinvonalúnak tartom, kevésbé magas
szintűnek az irodalornkritikát. Az irodalom
történetírás szamos, régóta esedékes feladatot
oldott meg. olyan nagyszabású vállalkozások
ra gondolok. mint az akadémiai irodalomtör
ténet hat kötete, a már megindult kritikatörté
neti kötetsorozat. s hogy csak huszadik száza
di irodalmunk feldolgozásának néhány kiváló
példájára utaljak, Király István Ady- és Rába
György Babits-kutatásai, De felhozhatnám a
Kortársaink cimű kismonográfia-sorozatot is.
amely élő Íróink ról ad tudományosan megala
pozott képet. Irodalomtőnénctirasunk mód
szertanilag is sokat gazdagodott: a használat-

ba vett eszme- és poétikatörténeti módszerek
mindenképpen hitelesebbé tették az eredmé
nyeket. Tennivaló persze igy is akad elég, most
csupán azt ernliteném. hogy milyen régóta
hiányzik a Nyugat - és más folyóiratok. köz
tük a Vigilia vagy a népi mozgalom történe
tének tárgyilagos feldolgozása.

1\z irodalornkritika működését nem tudom
hasonló meggyőződéssel üdvözölni. Vannak
kiváló kritikus-egyéniségek , történetesen in
kább az irók és az irodalomtörténészek kö
zött, s igen figyelemreméltó tanulmányok lát
nak napvilágot az irodalmi folyóiratokban.
A magyar irodalomkritika műkődése mégsem
egészenk ielégitő és folyamatos. könyvek sora
marad visszhang nélkül, s olykor az érkező

visszhang sem hiteles. Erről külőnben maguk
az irók mondhatnák a legtöbbet, szinte min
den írónak vannak sebei. amelyeket a kritiká
tól kapott. Nem az indokolt bírálatokra gon
dolok. hanem azokra a véleményekre. ame
lyek forrása a tájékozatlanság. az elfogultság
vagy a felületesség. Gyakran éppen azok a fó
rumok tájékoztatj ák tévesen az olvasóközön
séget. amelyek helyzetükből eredően a legna
gyobb hatékonysúggal képesek érvényesíteni a
birálatot. Előfordult már, hogya kritikus fél
reolvasta vagy el sem olvasta. de véleményt
mondott róla a regényt. előfordult, hogy idé
zési rnódszere nem volt korrekt. Ismerűnk fe
Icttébb erőszakos kritikusokat, akik nézeteiket
lépten-nyomon "hivatalos" állásfoglalásnak
igyekeznek feltűntetni, s ez gyakran sikerül is
nekik. holott csak arról van szó, hogy az iro
dalmi életben nem eléggé fejlődtek ki azok a
korrekciós rendszerek. amelyek a hamis kriti
kai állásfoglalást helyreigazitanák. Ismétlem.
ismerek kiváló. lelkiismeretes kritikusokat is,
de mintha nem az ő munkásságuk határozná
meg a mai magyar irodalombírálat arculatát.
Komlós Aladár, akit a magyar irodalomkriti
ka egyik kimagasló egyéniségének tartok. "bi
zalmi férfinak" nevezte a kritikust. A bizalmi
státust pedig csak hiteles, a szövegre irányuló
munkával lehet megalapozni, HZ ügyeskedés. a
fölényesség. a megemelt hang nem sokat ér.

Kérdező idő

Legutobhi kiitetedbcn - A tárgyias költészet
től a rnitologizmusig (Akadémiai Kiadó, /981 )

, amely tobbc« kŐ:1 jelentos fe/térképezése a
két világháborút elválaszta évtizedek vallásos
t spirituális ) ihletésű költészetének is, megálla-
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pítod: Weöres Sándor, Rónay György, Hajnal
Anna és Kálnoky László a »nyugatos« öröksé
get fogadták el, pontosabban alakították át.
Mitologikus költészetet hoztak létre, így kuuu
ták az emberi létezés értelmét, a várható törté
nelmi kataklizmák magyarázatát." Mit értünk
a mitologikus kiiltészet" irodalomtörténeti fo
galmán? Vajon vonatkoztatható-e a költők val
lásos érzűletének, világképének magyarázatá
ra is?

- Mint' említettem, ez a könyvem a két vi-'
lágháború közötti úgynevezett népi líra törté
netével foglalkozik. Ennek a költői áramlat
nak a vizsgálata során két líratörténeti irány
zatot különítettem el : a húszas években kibon
takozó lírai tárgyiasság és a harmincas évek
ben kialakuló költői mitologizmus irányzatát.
Mindkét irányzat természetesen szélesebb kö
rű, mint pusztán a népi líra irányzata. Valójá
ban koráramiatokra gondolok, amelyekbe
több irányzat, iskola is belefért, például a
»nyugatos« költészet és a népi líra. A népi lí
rán belül a tárgyiasság irányzata ábrázoló-leí
ró szemléletet jelent, ez a szemlélet Erdélyi Jó
zsefnél és költői pályájának egy szakaszán Ily
Iyés Gyula költészetében öltött testet. A mito
logikus költészet irányzata viszont olyan köl
tői szemléletet és gyakorlatot tételez fel, amely
mintegy mitizálja azokat a képzeteket, ame
lyeket az alkotó művész az emberi lét és törté
nelem megismerése során szerzett, illetve a
költészetben jelek módjára használja fel az
emberiség nagy mítoszainak, vallásainak kép
zetanyagát. A mitologizmus eme irányzata a
népi líra körén belül Gulyás Pál és Sinka Ist- .
ván költészetében érvényesült, s nyilvánvalóan
ez a mitologizmus kapott formaképzőszerepet
a kor »nyugatos« költőinél, például Weöres
Sándornál, Rónay Györgynél, Hajnal Anná
nál és Kálnoky Lász1ónál, vagyis azoknál a
költőknél. akiket a Nyugat "harmadik nemze
dékéhez" sorolunk. A költői mitologizmus te
hát nem eszmei, hanem poétikai fogalom, el
sősorban a vers jelképrendszerének megfor
málásátjelöli meg. Nemcsak én használom így
- akárcsak a tárgyiasság fogalmát - a líratör
ténet általánosan elfogadott terminusai között

-kell számon tartanunk. A mitologizmus sem
miképpen sem azonos a vallásossággal: a "mi
tologikus" költő éppen úgy, ahogya "tárgyi
as", lehet vallásos vagy vallástalan. Az a köl
tő, aki gyakran használja a görög-római mito
lógia fogalmi kincsét és epikai anyagát, nem
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okvetlenül hisz az antik istenekben - mint pél
dául Berzsenyi Dániel. Másrészről keresztény
költő is kiaknázhatja - ki is aknázza - költői

leg a klasszikus, a keleti vagy az afrikai mito
lógiát. Erre is akad nagyszerű példa; Weöres
Sándor.

- Könyved más helyén ez olvasható: Moz
galmi tekintetben is megoszlott a harmincas
évekfiatal költészete. Radnóti Miklás, Vas Ist
ván, Zelk Zoltán, Pásztor Béla és Forgács An
tal részben a szocialista mozgalom vonzásában
dolgozott, Weöres Sándor a Nyugat fiatal írói
között, Bóka László a polgári radikálisok tábo
rában töltött be vezető szerepet, Rónay György
nek és Toldalagi Pálnak a katolikus reformcso
portosulásban, Jankovich Ferencnek és Takáts
Gyulának a népi mozgalomban, Jékely Zoltán
nak az erdélyi magyar irodalombanis szerep ju
tott. Az általában kényszerű visszavonulás, a
magas morális igény, az alkotás iránt érzett
alázat, a műhely és a mesterség iránt táplált fe
lelősségtudot teremtett szorosabb nemzedéki
közösséget a különböző egyéniségek között.
És összefűzte ezt a nemzedéki közösséget még
valami, ami itt nem nyer említést: a többség
- az eltérő mozgalmi, világnézeti különbségek,
baloldali elkötelezettségek mellett - hivő em
ber, költészetük, munkásságuk a keresztény eti
ka talaján fejlődik, világuk transzcendens kötő

désű is.

- Nekem is az a véleményem, hogya har
mincas-negyvenes évek magyar köitészetében
nagy szerepet kapott a keresztény etika, az is
tenhit, a transzcendencia. Nemcsak azoknál a
költőknél, akiket katolikusokként tart számon
a köztudat. tehát nemcsak Sík Sándor, Harsá
nyi Lajos, Rónay György, Toldalagi Pál, Pi
linszky János lírájában. Az istenkeresés, a
transzcendencia vágya és reménye, a keresz
tény etika humánus ereje (szemben a fasizmus
antihumanizmusával) kiváló költőket érintett
meg. Babits Mihály katolikus igényű egyete
mességtudata, Kosztolányi Dezső kései költé
szetének túlvilági reménye, József Attila isten
kereső versei, Berda József "népi" vallásossá
ga, Weöres Sándor transzcendentális költésze
te, Radnóti Miklós és Vas István vonzalma az
Evangélium iránt, Jékely Zoltán szellemi küz
delme a múló idővel és a világegyetemmel, Ta
káts Gyula természeti élmények nyomán ke
letkező egyszerű istenhite - nos, mindez a te
megállapításodat támasztja alá.

Nem volt ellentétes ebben az időben a bal 01-



.daliság és a vallásos meggyőződés vagy a ke
reszténység iránt érzett vonzalom: a szociális
és demokratikus elkötelezettség jól megfért az
istenhittel, istenkereséssel vagy éppen a ke
reszténységgel. A magyar kereszténység, pon
tosabban ennek a kereszténységnek progresz
szív irányzata .valójában ekkor kezdett meg
szabadulni azoktól a nyomasztó világi terhek
től, amelyeket évszázados társadalmi és politi
kai helyzete következtében hordozott, hason
lóan a francia katolicizmushoz, amely már a
XIX. század végén kényszerű módon megsza
badult az "államegyház" státusának erkölcsi
terheitől. Hogyan is mondta a harmincas évek
elején, éppen a hazai "katolikus költészet"
koncepciójával vitázva s a francia katolikus
irodalomra hivatkozva Illyés Gyula? "Az egy
ház megszabadul anyagi gönceitől, megtelik
szellemmel,fölemelkedik, és csábítja a szellem

1mberét." A harmincas évek magyar katolikus
reformmozgalmában és a keresztény értékeket
képviselő költészetben is bekövetkezett egyfe
lől ez a "fölemelkedés", másfelől a szellem em
berének vonzódása a .fölemelkedö" keresz
ténységhez.

- A Sorsát kereső irodalom cimű munkád
(Magvető, 1979) a magyar irák és költők homo
moralis- és homo socialis-szerepét taglalja a
századfordulótól napjainkig. Tanulmányok so
rán át elemzed a szellem emberének alkotó ma
gatartását, kűzdelmét az emberi azonosságért,
a személyiség szabadságának folytonosságáért
a történelem csapdáivalés a gyanakvás légköré
vel szemben.

- Jól látod tanulmánygyűjteményemnek

egyik célkitűzését: részben az a szándék veze
tett, hogy az emberi azonosságért, a személyi
ség autonómiájáért vívott írói-költői küzde
lem modern magyar példái közül mutassak be
néhányat. A huszadik század magyar irodal
mának azon egyéniségei, akikről ez a könyv
beszél, valóban "sorskeresők". Laczkó Géza,
Déry Tibor, Pap Károly, LengyelJózsef, Illyés
Gyula, Gulyás Pál, Vas István, Szentkuthy
Miklós, Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Nemes
Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc,
Kormos István és a többiek írói sorsukat, ön
magukat, az egyedül érvényes önkifejezést is
keresik. Sorskeresők, akiknek pályáját a törté
nelem kényszere jelölte ki, s akik ázt kutatják,
hogy ezen a kényszerű pályán miként valósít
hatják meg személyes törekvéseiket, miként
valósíthatják meg igazi önmagukat. Az emberi

személyiség és a I személyiség autonómiája
ugyanis, véleményem szerint, olyan érték,
amellyel mindenképpen számot kell vetni az
emberiség jövőjének tervezése során. Nem
csak kulturális és morális érték, hanem társa
dalmi érték is, minthogy az emberi személyi
ség kibontakozását és szabadságát éppen a
társadalom egészségesműködése kívánja meg
(és teszi lehetővé). Minden emberi közösség:
emberi személyiségekközössége, melyet a kö
zös érdek, a közös sors, a közös feladat tart
össze, s a közösségi társadalom sem a névtelen
tömegek, hanem az emberi személyiségek tu
datos közössége kell, hogy legyen. Tartós
fennmaradása és alkotó működése csak így ér
hető el. Vas István szép versét szeretném ehhez
idézni, a Kérdező idő-t: "Mik biggyesztett nul
lákkal növekednek, ! Sok bárgyú szám engem
nem érdekel, ! Nekem a milliárd magányos
egynek! Gőgös-szegénytestvérisége kell. ! Te .
üldözött, örök testvériség, mely! Nagy tömeg
éjszakákon villog át! ! Te teremteni duzzadt,
kényes émely, ! Te védd a milliárdnyi egy jo
gát!"

Magyar írástudók küljöldön

- A sokszínű, gazdagon árnyalt magyar iroda
lom, amely ma európai horizontú és értékű, nem
lehet meg a nyugaton élő és magyarul publikáló
irok, költők termékeny jelenléte nélkül. Jó né
hányan írnak már hazai lapjainkba, könyvet je
lentetnek meg, kötetekbén közreműködnek - de
még nem elég szoros és eleven az a kapocs,
amely elmélyítené és erősítené a kintiek és a
.bentiek" viszonyát. A nyugati magyar iroda
lom és kultúra műhelyei -,a párizsi Magyar
Műhely kivételével, amely már itthon is előfi

zethető - jórészt ismeretlenek a magyarországi
olvasók előtt. A kérdés legutóbb a Pécsett ren
dezett IV. Anyanyelvi Konferencián is felvető

dött. Ritkán engedik be például két legjelentő

sebb nyugati magyar irodalmi folyóiratunknak
- említette felszólalásában Nagy Károly pro
fesszor, amerikai szociológus -, a műncheni Új
Látóhatárnak és a római Katolikus Szemlének
egy-egy számát. A legelmaradottabb állapotok
ebből a szempontból a Magyarországgal szom
szédos országok némelyikében uralkodnak: az
ott élő magyarság még a magyarországi irodal
mi termékekhez is korlátozva jut hozzá, de a
másutt élő magyarokról szinte egyáltalán nem
értesülhet." Valóbanfontos volna, éppen a köl
csönös tájékozódás, az információc.sere szem-
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pontjából, hogy mindkét lap legalább az iroda
lomértők, az irodalommalfoglalkozók számára
hozzáférhető legyen. Ehhez persze az is szüksé
ges, hogy szerkesztői ne menjenek bele egész
ségtelen konfrontációkba, ne bocsátkozzanak
olyan szellemi alkukba vagy frontok képzésébe,
amelyek a partneri kapcsolatokat rontják, a
nyílt eszmecserét akadályozzák.

- A nyugati magyar irodalom ismerete és
befogadása olyan szükségszerűség, amelyet a
hazai szellemiélet nem nélkülözhet. A nyugat
európai és tengerentúli országokban magyar
nyelven alkotó s publikáló költők és írók min
denekelőtt magyar írástudók, az egyetemes
magyar kultúra képviselői, akik már csak
azért is megérdemlik rokonszenvünket, mert
gyakran igen nagy személyes áldozatok árán
hozzák létre és nyomtatják ki műveiket. Ma
gyarságuk mellett ezek a művek tanúskodnak,
jobban minden pecsétes írásnál. Persze nem
csak ezért kell figyelnünk rájuk, hanem mon
danivalóik, az általuk feltárt szellemi értékek
miatt is. A nyugati magyar iró olyan tapaszta
latokkal, gondolatokkal és nem utolsósorban
olyan művészi vívmányokkal rendelkezik,
amelyek mindenképpen jótékonyan befolyá
solhatják a hazai irodalmi életet. Csak üdvö
zölhetjük azt a tényt, hogy mind természete
sebb módon jelentkeznek az itthoni fórumo
kon : az irodalmi folyóiratok publikációira s
főként a Béládi Miklós gondos szerkesztésé
ben megjelent Vándorének című költői antoló
giára hivatkozom. Azt azonban mindannyi
unknak tudnunk kell, hogy il nyugati magyar
irók hazai befogadása nem varázsszóra törté
nik, ellenkezőleg - folyamatot jelent. Ennek a
folyamatnak lehetnek zökkenői és vannak ter
mészetes korlátai is: a nyugati magyar iroda
lom politikailag és ideológiailag igen sokféle
- egymással is harcban álló - irányzatot alkot,
a rossz emlékű jobboldali mozgalmak örökö
seinek igazán nincs helye a hazai szellemi élet
ben. Természetesen nem az Új Látóhatárra és
a Katolikus Szemlére gondolok. Nekem is az a
véleményem, hogy esetükben olyan megoldást
kellene találni, amelynek eredményeként e két,
valóban értékes tanulmányokat közlő folyó
irat eljuthatna legalább a hazai szellemi elit
képviselőihez : írókhoz, tudósokhoz, kritiku
sokhoz. Egyetértek azzal is, amit az egészség
telen konfrontációk csökkentéséről mondtál:
mindkét folyóirat tudná bővíteni az építő szel
lemű dialógus körét. Nem mintha ez a törek-
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vés nem volna érezhető. Az 1960-as évek vé
gén - a Vigiliával egyidőben - éppen az Új Lá
tóhatár az, amely ismételten szorgalmazta a
dialógust az itthoniakkal, a szemléleti változá
sokat az emigrációban.

De nemcsak e két folyóirat kérdésével kell
foglalkoznunk: adottak azok a lehetőségek,

amelyek bővíthetik a nyugati magyar iroda
lom hazai recepcióját. A költői antológia min
tájára ki lehetne nyomatni egy prózai antoló
giát, illetve meg lehetne oldani a nyugaton
megjelenő magyar szépirodalmi művek ter
jesztését is. Volt már rá példa - így a Stock
holmban élő Thinsz Géza verseskötete -, hogy
nyugati magyar könyvet árusítottak a hazai
könyvesboltok. Nos, ezt a szórványos előfor

dulást gyarapítani lehetne, elsősorban szépiro
dalmi művekkel, például a párizsi Magyar
Műhely körének könyveivel. Ezzel az érdekes,
avantgarde írócsoporttal amúgy is jó kapcso
latokat tart fenn irodalmi életünk,

- A kapcsolatok fenntartásának és ápolásá
nak szép eredményeit vallhatja magáénak a tíz
éves anyanyelvi mozgalom. Vajon az anyanyelvi
konferenciák jelenlegi kereteit nem kellene bő

víteni a kontaktusok erősítésének és mélyítésé
nek érdekében?

- Az Anyanyelvi Konferencia meghatáro
zott feladat elvégzésérejött létre annak idején.
Ez a feladat a szórványokban élő magyarság
anyanyelvi és kulturális tudatának ápolása.
Azt hiszem, hogy eredményei a Magyarok Vi
lágszövetségének és az Anyanyelvi Konferen
cia Védnökségének vállalkozását éppúgy iga
zolják, mint az anyanyelvi mozgalom számos
nyugat-európai és tengerentúli résztvevőjének

erőfeszítéseit.

A legutóbb Pécsett rendezett IV. Anyanyel
vi Konferencián tanúj a voltam annak a sokfé
le igyekezetnek, amely külföldön és idehaza
egyaránt a mozgalom törekvéseinek minél tel
jesebb sikerét akarja elérni. A Konferencia
természetesen nem oldhatja meg a világban
szétszórt magyarság valamennyi gondját és kí
vánságát. Nem oldhat meg olyan kérdéseket,
amelyek a kormányszervek hatáskörébe tar
toznak: a szomszédos országokban élő, illetve
a nyugati magyarság helyzetével és kultúrájá
val ugyanis nemcsak az anyanyelvi mozgalom
foglalkozik. Mindez azt jelenti, hogya Konfe
rencia tennivalói és lehetőségei adottak, s a
mozgalomnak elsősorban arra kell törekednie,
hogy a maga sajátos feladatait végezze el ki-



merítően. Ezen a területen viszont lehetséges,
sőt szükséges a fejlődés: az egy helyben topo
gás, a dolgok logikája szerint, általában meg
rekedést jelent. Ha azonban a IV. Anyanyelvi
Konferencián elhangzott javaslatokra s ezek
fogadtatására gondolok, csöppet sem tartok
attól, hogya további fejlődés elmarad. Előfor

dulhatnak a munkában kisebb-nagyobb zava
rok, s bizonyosan a feszültebb nemzetközi po
litika sem kedvez a közös erőfeszitések azon
nali sikerének, de a mozgalom halad tovább a
maga útján.

- A nyugati magyar irát nem veszi körül al
kotásra ösztönző környezet. hiszen ritkáhban
érezheti az olvasói-kritikusi megbízatás serken
tő hatását. A szomszédos országok magyar
írója anyanyelvi közegben írja műveit - hangsú
lyozta Béládi Miklós irodalomtörténész a
Könyvvilágnak adott interjújában r , munkás
sága heleszövődik a hagyományokba és az ösz
szefiiggő területen élő magyar nyelvű nemzeti
ség sorsába." Éppen ezért volna szükség a
szomszéd magyarság kultúrájának - köztük az
erdélyi és fL jugoszláviai magyar irodalomnak
- higgadt, tudományos igényű. tárgyilagos ha
zai feldolgozására.

- Meglehetősen régóta foglalkozom a ro
mániai magyar irodalommal: egyetemi szak
dolgozatomat Kuncz Aladárról, A fekete ko
lostor irójáról, az' Erdélyi Helikon legendás
szerkesztőjéről írtam, ez a dolgozat kibővített

formában önálló könyvként is megjelent
1968-ban. Azóta több kötetre való tanul
mányt, cikket publikáltam az erdélyi irodalom
alkotó egyéniségeiről,eredményeirőlés folya- .
matairól. Érdeklődésemben kettős felismerés
vezetett: egyrészt az a meggyőződés, hogy
- szemben a korábbi időszak hiedelmeivel - a
nyelv és a kultúra élő szelleme nem ismer hatá
rokat, másrészt hogy az erdélyi magyarság
helyzetének és kultúrájának ismerete szorosan
hozzátartozik nemzeti tudatunkhoz - s éppen
az a közöny, amely részünkről a szomszédos
országokban élő magyarság iránt megmutat
kozott, okozta nemzeti tudatunk fájdalmasan
tapasztalt zavarait. Nem tudtam megbékülni
- s józan ésszel nem is lehetett megbékülni
- azzal a társadalmi nyilvánossággal, amely
felemelte szavát távoli népkisebbségek nemze
ti jogai mellett, ugyanakkor mélyen hallgatott
egy szomszédos magyar népkisebbség élet
megnyilvánulásairól és elemi törekvéseiről.

Nem azt kárhoztattam. hogy szívünkön vi
seljük a messzi Afrikában vagy Ázsiában élő
népek ügyét, hanem hogy láthatóan kizárjuk
szívünkből a szomszédos országokban élő ma
gyar népcsoportok ügyét. Olvastam olyan új
ságcikket régebben, amely Erdélyt a régi Ma
gyarország Algériájának minősitette, s aki ak
kor Kós Károly vagy Dsida Jenő munkássá
gát méltatta, könnyen megkaphatta a "nacio
nalista" bélyegét. Mindezt el kellett mondani
ahhoz, hogy szemügyre vegyük a változó idők

eredményeit.
A romániai - és a többi nemzetiségi - ma

gyar irodalom hazai fogadtatása ugyanis na
gyot változott: ma már a hazai folyóiratok
rendszeresen közlik az ottani magyar írók mű

veit, a Magvető Kiadó sorozatban adja ki a
legjobb erdélyi magyar könyveket, a budapesti
és vidéki színházak közönségsikerrel játsszák
Sütő András meg Kocsis István drámáit. A tu
dományos élet is alkotó módon látott hozzá a
felhalmozódott adósságok törlesztéséhez.
Mint irodalomtörténész, ennek a tudományos
munkának a fejlesztését szorgalmaznám első

sorban: a jelen körülményei között sokkal
többet használ a józan, alapos és meggyőző

tudományos munka, érvrendszer, mint a szen
vedélyes szónoklat vagy perlekedés. Nagy
szükség lenne például Erdély történetének
vagy a romániai magyarság irodalom- és mű

velődéstörténetének megírására, méghozzá
olyan feltételek között, amikor a tudományos
feldolgozást nem béklyózzák a nemzeti míto
szok. Nálunk ezek a feltételek megvannak. De
szükség lenne arra is, hogya magyar tudomá
nyos élet érvényes megállapításai a nemzetkö
zi nyilvánosság elé kerüljenek, minthogy pél
dául Erdély történetével, államiságával kap
csolatosan képtelen elméletek - vagy inkább
mítoszok - terjednek el és fejtenek ki sajnála
tos hatást a nyugati közvéleményre.

Szabadjon csupán egyetlen személyes ta
pasztalatot mondanom, amely éppen ide, á Vi
gilia nyilvánossága elé kívánkozik: 1980 öszén
alkalmam volt megnézni a párizsi Musée de
I'Homme csodálatos kiállítását a "halál rí
tusairól". A kiállításon térkép függött Európa
vallási megoszlásáról, amely különböző szi
nekkel tüntette fel a katolikus, a protestáns és
az ortodox vallás hívei által benépesített terü
leteket. Románia egész területét az ortodox
egyház színe fedte be, jóllehet tudjuk, hogy Er
délyben több mint egymillió római katolikus,
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másfél millió görög katolikus és ugyancsak
több mint egymillió protestáns ember él. Azt
is tudjuk, hogy itt a vallási hovatartozás egy
szersmind nemzetiséget jelent: az ortodoxok
és a görög katolikusok (kevés kivétellel) romá
nok, a római katolikusok és a protestánsok
többségükben magyarok, kisebb részben né
metek. A párizsi térkép ilyen módon tehát
rosszul tájékoztatta a múzeum közönségét.
Ezért látnám szükségességét annak, hogy a
nemzetközi közvélemény is a valóságnak meg
felelően értesüljön például Erdély történetéről,

vagy Románia jelenlegi nemzetiségi és vallási
viszonyairól.

- Nem hanyagoljuk el az utóbbi időben a ju
goszláviai magyar irodalmat is? Vagy talán az
újvidéki irodalmi élet lett érdektelenebb ?

~ Nem egészen így látom a dolgot. Inkább
azt tapasztalom, hogy jelenleg sokkal jobban
ismerjük a jugoszláviai magyar irodalmat,
mint - teszem azt - egy évtizede. A vajdasági
magyar írók rendszeresen ellátogatnak hoz
zánk, könnyebben kézhez kapjuk az ottani
könyveket, folyóirataink is nagyobb figyelem
mel kísérik irodalmuk eredményeit. Talán azt
mondhatnám, hogy a vajdasági magyar iroda
lom által okozott korábbi izgalom ült el: a
ll.atvanas években, történelmi körülmények
hatására, ez az irodalom némi lépéselőnyben

volt a mi irodalmi életünkkel szemben, egysze-
.~ rűen azért, mert Újvidéken az avantgarde

irányzat állt az irodalmi élet tengelyében, ná
lunk pedig ezt még félig-meddig gyanakvás
övezte.

Az újvidéki magyar avantgarde akkori fia
tal törzsgárdája - Tolnai Ottó, Domonkos Ist
ván, Brasnyó István, Gion Nándor, Végei
László - azóta felnőtté vált és beérkezett. Az
ottani irodalom másik nagy újdonsága az a
nyitott szellemü irodalomtörténetírás és iro
dalomkritika volt, amelyet Bori Imre és tanít
ványai, köztük Bányai János és Bosnyák Ist
ván képviseltek. A velük folytatott korábbi vi
tákat azóta csendesebb, de mindenképpen

I eredményesebb alkotó együttműködés váltot
ta fel. Talán ezért érezhető úgy, hogya jugosz
láviai magyar irodalom nálunk mostanában
kevesebbet hallat magáról. Természetesen le
hetnebővíteni és fejleszteni a szomszéd kultu
rális élet recepcióját is: élénkebb könyvbeho
zatallal, a vajdasági magyar képzőművészet, a
szabadkai és újvidéki magyar színház hazai fo
gadásával. A sepsiszentgyörgyi magyar szin-
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ház vendégjátéka mellett például jól elférne a
szabadkai Népszínház budapesti és vidéki be
mutatkozása is.

A munka folyik tovább

- Mi a véleményed a Vigiliáról?

- A Vigilia igen korán a kezembe került,
még az ötvenes évek közepén. Piarista diák
voltam, s erre ma is jó érzéssel gondolok visz
sza. Nemcsak a diákkor szép emlékeivel, ha
nem hálás szeretettel is az iskola és tanáraim
iránt. Hadd említsem néhányukat név szerint
is: nemrég temettük el Szemenyei László tanár
urat, hosszú éveken át osztályfőnökömet, aki
hez fogható pedagógussal azóta sem találkoz
tam, pedig néhány esztendőt eltöltöttem a ta
nári pályán. Hasonló szeretettel gondolok
Magyar Istvánra és Fekete Antalra, magyarta
náraimra, ők ébresztették fel érdeklődésemet

az irodalom iránt, vagy Gállstvánra, aki a
történelem iránt érzett vonzaimat ültette el
bennem. És folytathatnám a nevek felsorolá
sát. .. A régi piarista gimnázium a Belváros
szívében olyan volt a zajló ídőben, mint egy
békés szíget.

Itt ismertem meg a Vigiliát is, amit akkor
még Sík Sándor szerkesztett, vele szintén talál
kozhattam piarista diákként. Később sokat
forgattam és nagyra becsültem a Rónay
György szerkesztette Vigiliát. Úgy gondolom,
ő és közvetlen munkatársai kezdeményezték
azt a szellemi munkát, amely a folyóirat útját
ma is megjelöli: a különféle, egyetemes érté
kek befogadását és a párbeszéd művelését.

Örülök annak, hogy Sík Sándor és Rónay
György örökébe lépve, a te szerkesztésedben
ez a munka folyik tovább. Azt hiszem, erre
csak megbecsüléssel lehet tekinteni, ezt a mun
kát támogatni kell. A párbeszédes hang, az
egyetemes értékek keresése és felmutatása ve
zette a folyóiratot a szélesebb körű társadalmi
és kulturális nyilvánosság elé, s tette alkalmas
sá arra, hogy érdemben és hatékonyan tár
gyalja a magyarság és az emberiség nagy kér
déseit. Örülök a Vigilia gazdag érdeklődésé
nek, nyitottságának, amely lehetővé, sőt szük
ségszerűvé tettea párbeszédet. Bizonyos va
gyok abban, hogy ez előtt az alkotó munka és
építő szellemiségelőtt még számos fontos ten
nivaló és megoldandó feladat áll. A Vigilia a
magyar szellemiés kulturális élet része, és an
nak is kell maradnia.
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