
A hónap krónikája

Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. A
Magvetö "gyorsuló idő" sorozatában ezzel a
címmel jelent meg Pomogáts Béla kitünöen
tájékoztató kismonográfiája. A szerző rendkí
vül szerényen vonja meg vizsgálódásainak
eredményét, amikor arra figyelmeztet: nem
esszét, nem irányzat-történetet írt, hanem
olyan müvet, mely segítheti az olvasó el
igazodását.

Az olvasó elindul, s egyre fájdalmasabb, egy
re veszélyeztetettebb terepen találja magát.
Imitt-amott jelzéseket lát: tragikus sorsok
figyelmeztetőivillannak elé.

S miközben értő kalauzunk segítségével té
rünk egyik útról a másikra, szorongva kérdjük
magunkat: vajon van-e elég hatalma az iroda
lomnak, a szónak, hogy mindig az igazságra és
a megértésre vezérlője legyen mindazoknak,
akik olvassák, befogadják? Milyen jó volna biz
ton tudni, hogy e sok tehetség, sok áldozat
nem vész ,kárba, és hűségesen szolgálhatja to
vább azt a hagyományt, melyet elődei terem
tettek ...

Szerb népdalok és hosregék. Amikor a nagy
francia forradalommal egyidőben megjelent
Herder híres gyűjteménye, a Volkslieder, a
világirodalomban is új korszak kezdődött. A
"fentebb" költészetnek ismét volt honnan,
miből megtermékenyülnie, s az a gazdag, ki
meríthetetlen kincsesbanya. melyet Goethe
világirodalomnak nevezett, új lelőhellyel gaz
dagodott.

Amikor 1836-ban Székács János - a most
szinte világszerte megünnepelt Vuk Karadzic
gyűjteményéből - kiadta fordításkötetét. alig
ha sejtette, hogy a Szerb népdalok és hösmon
dák-kal nemcsak irodalomtörténetünknek lesz
fontos kezdeményezője, de maradandó kép
viselője és példája annak a folyton megújulni
kész szernléletnek, szellemi nyugtalanságnak
is, amely nélkül már rég nem volnának mü
vészetek.

Székács hajdani kötetének hasonmás kiadá
sa az újvidéki Forum Kiadónál jelent meg
Szeli István professzor Székács József és müve
és Vujicsics Sztoján Székács József - Vuk Stefa
novic Karadűé. Szerb népdalok és hdsregék
című tanulmányainak társaságában. Az ízléses,
szép kiadvány olvasása közben megint csak
felvetődhetik bennünk a régi kérdés: tényleg
ismerjük Európát?
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Kassák. A művészetek előrehaladásának fel
tétele - legalábbis egyik feltétele -, hogy rnü
veljék vállalkozó szellemek is, akik hajlandók
szétrobbantani a hagyományos kereteket.
Kassák ilyen robbantó volt. Megszállottan,
abban a biztos tudatban, hogy a jövő az avant
gárd jegyében halad majd tovább.

Mára míntha ezek a hajdaní rnozgalmak le
csillapultak volna, s egy újabb kor jött, amely
már mindenben kételkedik, s amely magát
posztmodernnek nevezi. De ez a korszak sem
jöhetett volna Kassákék nélkül, kiknek emlé
kezetét most két izgalmas könyv is idézi. Fe
renczi László "Én Kassák Lajos vagyok" címmel
adott ki igen jól válogatott dokumentumgyűj
reményt, melyet a válogató okos és tájékozott
kommentárjai segítenek megértenünk; Csaplár
Ferenc könyvének címe: Kassák körei. Talán a
legfájdalmasabb pályaszakasz történéseit do
kumentálják a kötet tanulmányai: a haza
térő Kassák rádöbbent, hogy idehaza nincs
talaja az avantgárdnak. Más meghátrált volna.
Ő nem. Felmérte a romokat, s elkezdett új ott
hont építeni. Tudta: hit nélkül nincs müvészet,
nincs megújulás.

Karinthy. Ő nem volt robbantó, mégis a
nagy újítók közül való, mert tudatosította a
magyar irodalomban, hogy a derű, a nevetés
ugyanolyan szerves része az ember életének,
mint a szorongás, a gyász és a kiszolgáltatott
ság. Az évforduló - idén lett volna százéves 
kapcsán Fráter Zoltán e fontos íróhoz méltó
formát talált, hogy személyes valójában idézze
vissza. Mennyei riportot készített Karinthy
Frigyessel. A kitűnően válogatott, jórészt el
felejtett dokumentumok, szép átvezető szöve
gek nemcsak őt, hanem korát is megidézik, azt
a legendás korszakot. amikor még nevetni is
tudtak az emberek.

Vállalások és kételyek. Ez már komoly cím,
napjainkba illő. Bíró Zoltán jelentette meg e
címmel tanulmányait, melyekböl az úgyneve
zett .sorsvéllalö irodalom" apológiája bonta
kozik ki. Kérdéses, vajon a kötet minden hőse

megérdemli-e azt a maradandóságot, melyet a
szerzö szánt nekik, elgondolkodhatunk, vajon
az irodalomnak nincsenek-e más útjai is, me
lyeken "vállalhat" és "kétkedhet", végelemzés
ben azonban e kérdéseket úgyis megvála
szolja majd az utókor.

A fontos az, hogy mindig is voltak s ma is
vannak írók, akik a végletek feszültségében,
szívűkben reménnyel és aggodalommal szol
gálni, jobbítani akarnak s erkö!csüknek érzik
rnüvészetüket.


