
Évgyűrűk '88.
Irodalmi összeállítás új kötetben

Szemre is tetszetős és terjedelménél-súlyánál fogva is jelentős az im-
máron sorrendben másodszor megjelenő Évgyűrűk '88 cimű kiadvány,
amelynek Beköszöntője egyszerre fogódzó és eligazító is az olvasó szá-
mára. E rövid lélegzetvételnyi írásból azt tudjuk meg többek között,
hogy a tavaly még évkönyvnek szánt irodalmi gyűjtemény az idén már
időszaki kiadvánnyá lépett elő. Persze, jól tudjuk, ahogyan azt velünk
együtt a kedves olvasó is, hogy a szerkesztői szándék legfeljebb csak el-
tökéltséget és nemes törekvést fejez ki, ellenben magában hordozza a
megvalósulás reményét is. S úgy hiszem, ez sem kevés. Talán még érv-
nek sem, ahhoz legalábbis, hogy ha egyelőre netalán még ritkábban is,
de idővel valóban irodalmi folyóirattá rangosodjon a gyűjtemény. Hiszen
a mai jogos bizakodás mellett éppen maga a kiadvány az, amely a lehet-
ségest bizonyossággá erösít/het/i. S ennek hitelét még az sem gyengíti,
hogy az írások jelentős része sokunk /sokak/ számára ismerősként kö-
szön vissza, mivel korábban már megjelentek az Új Hajtás oldalain. De
miért is ne így lenne, hiszen az Évgyűrűk '88 egyelőre egy év publiká-
cióinak az isméretében-birtokában jelenik meg, s így mindenképpen eré-
nyére válik, ha az időközben leközölt legjobb alkotásoknak újra teret és
fórumot ad.

Az Évgyűrűk '88 szerkesztési elveinek másik nagy erénye a változa-
tosságra való törekvés; a vers, a novella mellett tanulmányt, szociográ-
fiai riportot, alkotóműhelyi beszélgetést, szatirikus meséket is közöl. És
kétségtelenül figyelemre méltó közleménye a Krónika, amely az augusz-
tustól augusztusig, tehát egy kerek esztendő alatt területünk magyar-
ságának kulturális életében történt eseményeit foglalja össze. Könnyen
mondhatja ugyan valaki, hogy nincs ebben semmi rendkívüli, mivel az
ilyen és az ehhez hasonló szándékkal készülő egyéb kiadványok is meg-
teszik ezt. így igaz, csakhogy ez a krónika ezúttal sokkal több egy szo-
kásos emlékeztetőnél. Már önmagában, azaz tényszerűségénél is, mert
korábban talán évtizedekig nem történt annyi érdekes és örömteli ese-
mény a kárpátontúli magyar nemzetiségű dolgozók életében, mint ép-
pen az eltelt egy esztendő alatt. A rövid szócikkeket olvasva önkéntele-
nülk is úgy érzi az ember, hogy felgyorsul az idő kereke, eleddig soha
nem tapasztalt lendületet vettek az események. Az első hírt, a Nyelv-
művelők és Irodalombarátok Drávái Gizella Körének megalakulását to-
vábbi hasonló egyesülések, klubok szerveződésének híre követi. Közben
pedig íróink és költőink több magyarországi meghívásnak tettek eleget,
ma még inkább csak hírmondóként víve a híreket önmagukról és rólunk,
magyarokról és nem magyarokról, akik itt, a Kárpátok alatt élnek. S
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hogy volt és van mit mondaniuk gondjainkról és örömeinkről egyaránt,
abban nem kételkedhetünk, hiszen ezeknek a látogatásoknak és talál-
kozásoknak is elévülhetetlen szerepük van abban, hogy határainkon
túlról is mind nagyobb érdeklődéssel és jóindulatú figyelemmel követik
életünket, munkánkat, boldogulásunkat. A Krónika egyetlen szépség-
hibája az utolsó hír, hiányának mindannyian csak örültünk volna. A
sors azonban másképpen döntött, akaratunk ellenére ránk kény-
szerítette a fájdalmat - Behun János elvesztését -, amit mindannyian
súlyos teherként viselünk.

S hogy milyen színvonalat képviselnek az írások? Nos, egyikre sem
mondhatjuk, hogy jobb híján került bele a kötetbe, amint azt a koráb-
ban megjelent hasonló kiadványok esetében gyakran megjegyezhette a
kritikus. Ám a gyűjtemény jelentősége nemcsak a képviselt jó színvo-
nallal mérhető, hanem elsősorban azzal a majd minden írásban tetten
érhető többlettel is, amellyel a legpontosabban Kecskés Béla fogalma-
zott meg A mi Időnk című versében ekképpen: Eljött a mi Időnk, bar-
átom: /Könnyebb a lélegzet s a szó./

F n

Folyóirat-tallózó
Egy hónapja arra figyelhettünk fel az irodalmi folyóiratokat lapoz-

gatva, hogy a mese mellett milyen fontos a szerepe a dokumentumnak
a világ igazi megismerésében, s hogy mostanában nemegyszer szinte
fontosabbnak mutatkoznak a dokumentum-közlések, mint az - akár
azok ismeretében készült - irodalmi feldolgozások. A legújabb folyóirat-
számok azonban arra is példát adnak, hogy irodalom és dokumentum
békésen megférhet egymás mellett, akár egyetlen műben is. Többféle út-
ja-módja lehet ennek, de talán legtermészetesebbnek az a terület mu-
tatkozik, amelyet a legszabatosabban alighanem emlékirat-iroda-
lomnak nevezhetünk. Itt is nagyok és elég eltérőek a megformálási le-
hetőségek, hiszen a tiszta irodalomtól a szinte tisztán csak történeti ér-
tékű és érdekű emlékezésig, vallomásig terjed a skála, de mégis mind-
egyik formának ad több-kevesebb irodalmi jelleget maga a személyes-
ség, a vallomásosság.

Még akkor sem egyértelmű a helyzet, ha írók emlékeznek. A Kortárs
júliusi számában Vas István és Ágh István írásai olvashatóak. Vas Ist-
ván a Nehéz szerelem negyedik kötetének újabb közléssorozatát kezd-
te meg egy hónapja, most az emlékirat 20. részét olvashatjuk, s a kriti-
kus 1944-es esztendő nyárvégén, koraöszén járunk, elsősorban ama ne-
vezetes "kiugrási" vasárnapon. Vas István önéletírása az emlékirat leg-
nemesebb hagyományait követi, tárgyias és személyes, vallomást tevő
és elemző, távolságot tartó és közeire hozó egyszerre. A Nehéz szerelem
a két háború közötti kor szellemi életének megismeréséhez nélkülözhe-
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