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Vicei Károly

Magyar irodalom a déli végeken
-  Vázlatos gondolatok -

A Bácskai Hírlap alcímet viselő Magyar 
Újság 1919. szeptember 13-án megjelent hí
re:

"Ma (szept. 12-én) déli féltizenkét óra
kor egy parasztszekér állott meg a Nemzeti 
Kaszinó előtt (Szabadkán): a kocsiról (szerb) 
szuronyos katonák szálltak le, felsiettek a 
térparancsnokságra és jelentették, hogy egy 
holttestet hoztak a demarkácionális vonal
ról.

A halott ifj. dr. Brenner József, írói ne
vén Csáth Géza, aki hat héttel ezelőtt meg
őrült, és agyonlőtte a feleségét (gyerekestől), 
és ugyanakkor ötféle méreggel megmérgezte 
magát, de valami különös véletlen folytán 
megmentették az életét és a bajai kórház el
meosztályán helyezték el. (Innen szeptem
ber 3-án a szabadkai kórházba vitték át.)

Dr. Brenner József, a jónevű elmegyó
gyász a kórházból megszökött és Budapestre 
igyekezett. Kelebián akarta átlépni a demar
kácionális vonalat, de a katonaság elfogta az 
őrült embert, aki azt kérte a katonáktól,

hogy lőjék agyon. De mikor erre nem voltak 
hajlandók, mérget vett be. Az öngyilkossági 
kísérlet után még élt egy pár óráig, azután 
meghalt, és behozták Szabadkára egy pa
rasztszekéren. A holtteste paréjjal és fűvel 
volt letakarva.

Az öngyilkosság híre hamar elterjedt, és 
sokan állták körül a kocsit, ahová nemsoká
ra az apja is megérkezett."

A vidéki hírlapíró kissé pontatlan és su
ta, mégis döbbenetes fogalmazványa az im
périumváltás, az elcsatolt déli végek magyar 
irodalmának első pillanatáról tudósít. S ami
kor majd regenerálódó-újraéledő szétszab
dalt országunk leszakított darabjai külön- 
váltan is igyekeznek egésszé alakulni. A déli 
végek alkotói pedig új központ, s körükben 
termett új szellemi vezérek után néztek, 
nem kétséges, hogy az a légkör tehetségtelen 
akarnokoknak is kedvezett, mint minden za
varos politikai helyzet, átmeneti állapot.

Szerb Antal egyetlen polcon el tudná he
lyezni a világirodalom legjelentősebb műve-
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it. Vajon mekkora teret igényelnek a délvi
déki magyarság kapitális művei?

Ha az átlagos magyar ember irodalmi tu
datában hét évszázad egyetemes magyar iro
dalmából mindössze tízegynéhány név rög
zült, véleményem szerint ezek: Balassi, Cso
konai, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, 
Ady, Móricz és József Attila -  kiknek mun
kásságát is ismeri, úgy ahogy; akkor a déli 
térség emberkéje ugyan kit és mit tarthat 
számon az utóbbi 70 évből? A szakember ré
széről is különös becsvágyra, naív lelkese
désre van szükség ahhoz, hogy irodalmi múl
tunkban bogarásszon. Pedig csak ebben a 
pillanatban száznál több írónk van. Az átlag
polgár alig egyet-kettőt ismer közülük, mű
vet meg pláne nem. Értő közegben se sokkal 
nagyobb a tájékozottság: a többség Gion 
Nándort tartja a vidék legjobb elbeszélőjé
nek, a legsikerültebb versnek pedig Domon
kos István Kormányeltörésben című művét.

Forrásaimról szólva, az alapműveket Bo
ri Imre professzor írta, az ő -  több változat
ban is megírt irodalomtörténeteiből készül
hettem egy hasonló beszámolóra, s a többi 
között Dér Zoltán, Szeli István, Utasi Csa
ba, Hornyik Miklós, Pomogáts Béla és má
sok idevágó munkáiból merítettem, de emlé
keimre és baráti beszélgetésekre is támasz
kodtam, melyeket Varga Zoltán, Tari Is t
ván írókkal s a tanár Szloboda János köz
íróval folytattam.

Magamról annyit, hogy egy tagsági 
könyvecske ellenére sem tekintem magamat 
írónak, nem dolgoztam meg eléggé a címért,

nem vagyok sem kritikus, sem iroda
lomtörténész, ámbár diplomám szerint ta
nára lennék az irodalomnak, ha a hatalom 
gyakorolni engedte volna hivatásomat. Ez
úttal tehát -  bizonyos irodalmi érdeklődés
sel és ízléssel rendelkező átlagos bácskai 
polgárként vállalkoztam e kérdés(ek) meg
válaszolására.

*
A jugoszláviai magyar irodalomnak úgy

nevezett előtörténete van. Bori tanár úr ide 
sorolja mindazokat az írókat, akik valaha itt 
születtek, itt, az elcsatolt területeken alkot
tak.

A Huszita bibliát a szerémségi Kamon- 
con Tamás és Bálint huszita papok fordítot
ták le, akik az inkvizítorok elől Moldvába 
menekültek.

A horvátoktól is magukénak vallott, lati
nul verselő első költőóriásunk, Janus Pan
nonius horvát földön született, és ott is halt 
meg.

Tájaink irodalmi, szellemi élete törté
netében egy-két évszázadnyi űr tátong: a tö
rök hódoltságtól a kuruckor végéig folyama
tos volt a pusztulás. 1690-ben nagyarányú 
szerb népvándorlás vette kezdetét északra. 
Miután Európa keresztény seregei 1697- 
ben Zentánál döntő csapást mértek a török
re, megkezdődött az elnéptelenedett Délvi
dék betelepítése. Osztrák rendezésben délen 
a harcias szerbek lettek a határőrök (grani- 
csárok), sok-sok kiváltság birtokában; jöttek 
még német iparosok és kereskedők meg ma
gyar jobbágyok is. Egyesek szerint a ma itt
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élők mentalitásán is meglátszik származá
suk.

A jugoszláviai magyar irodalom előtör
ténetének egyik legjelentősebb egyénisége 
Papp Dániel. Írásainak szinte egyetlen te
rülete Bácska népének élete, városi embert, 
tanyai parasztot, szerémségi szerb papot és 
parasztot, de a kolostorok világát szívesen 
idézi meg. Egyforma figyelemmel fordul 
magyarok, szerbek, bunyevácok felé. Elbe
széléseinek utolsó gyűjteménye Tündérlak 
Magyarhonban címen élete utolsó évében, 
1899-ben jelent meg.

Nála sokkal ismertebb a verseci sváb 
származású, később Nobel-díjra jelölt 
dzsentri író: Herceg Ferenc.

Működött itt Gozsdu Elek , de a pedáns 
történetíró még azt is számon tartja, hogy a 
Noszty fiú esete Tóth Marival című regé
nyéhez Mikszáth Kálmán innen, Ómora- 
viczáról vette témáját.

Szabadkai volt Kosztolányi Dezső és 
Csáth Géza.

Az első világháború végére az Osztrák- 
Magyar Monarchiát szétverték, s jórészt 
francia segédlettel a többi között létrehoz
ták az ún. Jugoszláviát. "Ennek következté
ben vidékeink szellemi élete olyan feltételek 
közé került, amelyek önállóságát biztosí
tották, a békeszerződések kijelölte határok 
pedig a jugoszláviai magyar irodalom hatá
rait is jelentették, meghatározva azokat a te
rületeket, amelyeken a magyar szellemi élet 
kifejtheti hatását, ahonnan olvasóközönsé
gét és tehetséges alkotóit várhatja." (Bori)

Sokan jugoszláviai helyett vajdasági ma
gyar irodalmat szoktak emlegetni.

Néhány szóban a Vajdaság fogalmáról, 
illetve történetéről.

A határőrvidék (szerb kiejtéssel: krajna) 
főméltóságú katonai vezetőjét nevezték vaj
dának, s nevéből képezték a vajdaság tájfo
galmat. Miután az itteni szerbség 1848-49- 
ben tevékenyen részt vett a magyar szabad
ságharc leverésében, ideig-óráig néminemű 
autonómiát kapott az úgynevezett Szerb 
Vajdaságban. A magyar Délvidék mellett 
azóta használatosa Vajdaság megnevezés is.

Az 1918-19-es változás történelmi pilla
nata egyetlen kimagasló alkotást se talált itt. 
Véletlenszerű de már-már jelképes, hogy 
akkor az őt feltartóztató szerb katonák kö
zött, s épp a demarkációs vonalon vet véget 
életének e táj utolsó nagy alakja, Csáth Gé
za.

Lett azonban egy csoport bevándorló 
írónk, az anyaország menekültjei; ők csinál
ták felénk az irodalmat a húszas években.

A sokféle újság közül csak egy, a Bács- 
megyei Napló, a későbbi Napló vészelte át a 
háborút, illetve a birtokváltást. A pécsi "jö
vevények" legismertebbje Csuka Zoltán in
dította felénk az első folyóiratot Út címen, 
amely 1922-25 között élt, Újvidéken és a 
kassáki avantgarde mozgalommal is kapcso
latot tartott. Abban az évtizedben alig né
hány könyv jelent meg, a Napló kiadója, a 
Minerva Rt. révén.

Furcsamód "behozatali" írók bábáskod
tak a vajdasági magyar irodalom szüle
tésénél.

Az utódállamok magyar íróinak körében
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viták lángoltak fel afölött, hogy létezhet-e 
önálló regionális irodalom, vagy csupán 
egyetemes magyar irodalom van.

Az anyaországból Vajdaságba emigrált 
Dettre János az aradi Géniusz lapban bi
zonygatta, hogy csupán az egységes magyar 
irodalom létezik. Tőle idézek: "Csak magyar 
irodalom van, s a magyar irodalomnak van
nak erdélyi és vajdasági munkatársai. A ma
gyar irodalom egységét nem tördelte szét a 
trianoni szerződés. Aki magyarul ír, s mara
dandót alkot, az a magyar irodalom munká
sa, akár Budapesten, akár Kolozsváron, akár 
Suboticán született vagy él. Bessenyiék bécsi 
írók voltak? Mikes Kelemen rodostói író 
volt?"

Akkoriban pedig egy Barta Lajos így írt 
a Nyugatban.

"A Szellem a magyar népdarabokban is

meg akarja oldani magát, intézményesedni 
akar. A Szellemen keresztül csinál a min
denség a népdarabból megint nemzetet. 
Kezdeményező és teremtő színház, kezde
ményező és teremtő folyóirat, eszméket 
mozgató könyveket kiadó vállalat -  a Szel
lem intézményei -  hol vannak ezek?".

Nos lettek ilyen intézmények a harmin
cas évekre.

Akkorára jórészt eltávoztak -  haza, 
Bécsbe vagy Moszkvába -  az anyaországi 
emigráns írók.

Abból az időből említésre méltó a Kéve 
című verses antológia, 1928-ból, s egy vers, 
Mikes Flórisé, melynek részletét fel is idéz
ném, sajnos időszerű mifelénk, címe: Üze
net a háború mamájának. Csuka folyóiratá
ban, az Út-ban jelent meg az első világhábo
rú kitörésének évfordulóján:

Tudom, hogy mindenki szívből és ösztönösen utálja a háborút 
mint egy varangyos békát vagy 
mint egy vén szipirtyót,
ezért csak nagyon paraszti, mérges és mégis felettébb szegényes 

szitkaim lehetnek ma, egyszerűen és röviden: 
az epilepsziások, öngyilkosok, elesettek, rothadok, elrepült végta

gok, idegsokkosok, éhesek, akasztottak, megfertőzöttek, el
száradt csecsemők, boldogtalanok és őrületbe hajszoltak miatt, 

anyák, professzorok, proletárok, vezércikkszerkesztők, munkásvezé
rek, papok és sihederek, mondjátok utánam:

Nyeljen le srapneles vagonokat a háború édesanyja, 
éhtifusz szálljon a gyomrába, mérges gáz fújja fe l a tüdejét, hekto

literszámra zuhogjon a gennye a háború édesanyjának...

dögöljön hősi halált.
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Hemingway háborús novelláinak bor
zongató mottói jutnak eszembe e sorok ol
vastán.

Elmentek tehát a pécsiek, de akkorra 
irodalmi vezére támadt a délvidéki kultúrá
nak Szenteleky Kornél személyében, aki 
szerkesztett, vitázott, szervezett, levelezett, 
elméletet gyártott -  a helyi színek elméletét

-  folyóiratot alapított, a Kalangyát, és maga 
is sokoldalú alkotó volt. A Vajdaság Ka- 
zinezyját tisztelték benne, hatást gyakorolt 
a harmincas években kibontakozó írói pá
lyákra. Írt verset, elbeszélést, regényt -  kissé 
adysan, krúdysan -  s a többi közt képzőmű
vészeti tanulmányt. Szellemiségét idézném 
néhány jellemző sorával a Bácskai éjjel cí
mű verséből:

Nem kérdem szabad-e, helyes-e, 
józan, hizlalós, értelmes dolog-e 
álmodni bércekről, búzátlan sziklákról, 
sasokról, fényekről, Párizsról, világról, 
csodáról, mákonyról, szent, jó  asszonyokról,.. 
Éjjel van, horkan a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 
mialatt én spanyolul tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten 
van Gogh lángoló vonalait ámúlom, 
vagy Nietzsche mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel...

Dettre Jánoshoz szóló levelében így ír 
Szenteleky: "Ezen a lomha lapos, tespedt tá
jon még kunyhója sincs a szépségnek. Ízlés
telen, álmos kisvárosok, önző mogorva fal
vak, hasznot ígérő kukoricások és - nincs to
vább. Itt még egy novellának sem lehet hát
teret találni. (...) Aki a múzsákat szereti, nem 
szeretheti ezt a józan, sivár, kicsinyes disz- 
nóhizlalásos vidéket, ha százszor itt szüle
tett, itt élt..."

A Vers a Vajdaságban tanulmányából 
valók ezek a sorok: "a tradíció és emlék nél
küli emberek progresszívak. (...) Vannak a

Vajdaságban (...) progresszívebb, merészebb 
verselők, mint akár Magyarországon, akár 
Erdélyben, akár Szlovenszkóban..."

S mielőtt rátérnék Szenteleky couleur lo- 
cale elméletének ismertetésére, idézem Ha
raszti Sándor Nyugat-beli összegezését a 
Vajdasági magyarok irodalmának tíz évéről, 
1930-ból: "Ha igaz az, hogy az irodalom az 
élet tükre, akkor nincs vajdasági magyar 
irodalom, mert az élet és az irodalom sehol a 
világon nem szakadt úgy el egymástól, mint 
a Vajdaságban. Az élet és az irodalom ketté
válása nem véletlen; magyarázata: az a tör
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ténelmi helyzet, amelyben kénytelen-kellet
len belekerült a vajdasági magyarság. Az új 
nacionalizmus, a többségi polgári hegemó
nia ijesztő rémként áll a vajdasági magyar 
író előtt, bátorságát veszi, állandó és kemény 
kontroll alatt tartja, nem engedi neki, hogy a 
valósághoz hozzányúljon. Az írónak, ha 
mégis beszélni, panaszkodni, örülni akar, 
nincs más kiútja, mint a kisebbségi karakter 
feláldozásával folytatni ezt az irodalmat, 
amely eleve lemond arról, hogy az élet tükre 
legyen. Ezzel a lemondással, muszáj-élettel 
megmenti ugyan az irodalmat, de önmagát a 
dilettantizmus zsákutcájába sodorja, és arra 
kényszeríti, hogy letagadja és leplezze a ki
sebbségi sors történelmi és szociális fontos
ságát''.

A couleur locale -  a helyi színek -  prob
lémájához érkeztünk el tehát, ennek jegyé
ben kezdődött a harmincas évek izmosodó 
irodalma.

A helyi színek elméletét az alábbi három 
tétel jellemzi:

Először: "nem az a fontos, hogy a törté
net Bácskában vagy Bánátban játszódjék le, 
hogy a környezet színei megfeleljenek az 
idevaló táj színeinek. A szellem a fontos." A 
szellem, amit az író a színeken túl megérez, s 
amivel az író némi közösséget érez.

Másodszor: "igazi életet, igazi mást ad
jon az író. Az, aki egy bácskai faluban áb
rándos, rokokós andalúziai történeteket ír, 
az ügyes írásművésszé nőheti ki magát, de

nem lehet igazi mai író. Az igazi írónak élnie 
kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az idő, 
a talaj, a tények, a társadalmi adottságok 
pozitívumába."

Harmadszor: "Írástudók vagyunk, a hol
nap elhivatott építői. S akkor nem szabad 
megtagadni a földet, az időt, amelyben épí
teni kötelességünk."

Szenteleky a vajdasági kisebbségi elkö
telezettséget hirdeti immár, ennek ad teret a 
halála előtti évben, 1932-ben indított folyó
iratában, a Kalangyában. Noha volt a helyi 
színek elméletével ellenkező nézet, vicinális 
irodalomnak csúfolva a helyi színeket alkal
mazó literatúrát, Németh László vélekedése 
Szenteleky igazolja: "Külön sorsoknak kü
lön irodalom kell, s a Vajdaság egy darab le
szakadt magyar sors, amelynek meg kell ta
lálnia a maga teljes garnitúra íróját, ha nem 
is állíthat minden helyre elsőrangú erőt."

Szenteleky Akácok alatt címmel antoló
giát szerkesztett és adott ki a helyi színek el
mélete szellemében megírt novellákból.

Az intézményesedés sorában a Kalangya 
folyóirat mellett meg kell említeni e lap ki
adóját, a Kalangya Könyvtárt, a Jugoszlá
viai Magyar Könyvtárt és az 1934-ben ala
pított Híd folyóiratot. Ám színházunk egy se 
volt, csak néhány műkedvelő társaság, Zom- 
borban, Zentán, Szabadkán, Becskereken.

Marxista irodalomtörténeti könyveink 
még nincsenek átírva,* úgyhogy az irodalmi 
élet alakulása gyakorta ideológiai szempon

* Bori irodalomtörténetének legújabb változata 1993-ban jelent meg.
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tok, szerint munkásmozgalmi fordulópon
tokhoz van kötve.

A 34-ben indított Híd tárgyalása során a 
szakirodalom elégedetten adja tudtunkra, 
hogy már 38-ban kommunista irányítás alá 
került a lap, mintegy sugallva, hogy révbe ju
tott, hogy ez lehet minden célok netovábbja, 
és csudajókat fog tenni az emberiség javára.

Íme a program az első számból:
"Hidat verünk a keserű ma és az ígéretes 

holnap között tátongó szakadék felett, hogy 
elérjük a boldogabb jövőt. Hidat verünk a 
régi és az új kultúra, az idősebb és az ifjú 
nemzedék életfelfogása közé (...) Hidat kívá
nunk építeni a magyar és a délszláv nép és 
kultúra közé, hogy a két nemzet műveltségi 
kapcsolatai még szorosabbá váljanak.- Hidat 
akarunk építeni a korok, életfelfogások, 
nemzetek -  hidat ember és ember közé."

A Hídban kevés volt a szépirodalom, 
mert szépírói tehetségű munkatársa sem 
igen volt, annál több volt benne a szociográ
fia. A 38-ban közzétett Ár ellen című kom
munista pártprogramot csak azért említem 
meg, mert szerzőjeként egy bizonyos Pap 
Pált tüntet fel valamennyi iroda
lomtörténeti munka. Pap Pál emlékét nyil
ván nem ez a cikk fogja megőrizni, tán még 
az a fátlan, barátságtalan újvidéki utca sem 
sokáig, mely a nevét viseli, mint néphősét, 
aki a mostanit megelőző horvátországi há
borúban elesett. Amit most közlök, forrás- 
értékűvé teszi e szerény értekezést: Az Ár el
len című cikk szerzője -  ellentétben a köztu
dattal -  nem Pap Pál, hanem a 82 évesen ma

is élő jeles írónk, Herceg János. Ettől olyan 
jó és szuggesztív ez az írás. Tolla kölcsöna
dásáról magától Hercegtől értesültem, ami
kor, egyszer Varga Zoltánnal együtt do- 
roszlói otthonában meglátogattuk.

1944 őszén máig ismeretlen "felszabadí
tók" megtizedelték a délszlávok országában 
őshonos magyarságot, a béke első heteiben, 
Írók éppúgy áldozatul estek, mint a háború 
alatt a magyar közigazgatás idején.

Innen kezdve jó egy évtizeden át az itteni 
alkotásokban: zászlók lengedeztek, csillagok 
és pionírnyakkendők vereslettek, berregtek 
a traktorok, megversel tettek a szövetkeze
tek. A háború alatt szünetelő Híd, 45 végétől 
újra megjelenik, s magát a vajdasági magyar 
demokrácia harcos lapjának nevezi.

Bori Imre "irodalmunk aranykorá- 
nak"nevezi az ötvenes éveket, érthetően, 
mert akkor ért be az ő nemzedéke, az 1928 
táján született írók csoportja.

A symposionista Utasi Csaba más han
gon szól erről az időről: "Végre újra téma le
hetett a szerelem, mélázó bús versek szület
hettek: elkövetkezett a csengő-bongó rímek, 
a szép szavak költészete, mely vitathatatla
nul több volt a csákánycsattogás, a húszmil
lió kalapács kórusműveinél. (...) újjászülető 
költészetünk nem egyszer megénekelt motí
vumok szerény újramondása csupán, még
hozzá több évtizedes késéssel -  (...) nem is 
volt kritikánk. Ne bántsuk egymást, gondol
ták jólnevelt íróink, s amint csak lehetett ba
bérkoszorúval illették egymás fejét. Utasi 
nem mondja ki Fehér Ferenc, Ács Károly,
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Pap Józse f nevét, de róluk van szó. Nem 
minden elfogultság nélkül imigyen utal kor
osztálya érdemeire: "A sápadt idillnek a 
Symposion köré csoportosuló fiatalok költé
szete vetett véget. Ez a költészet viszonylag 
rövid idő alatt semlegesítette a vajdaságias- 
ságot, s az olyan berobbanó versekkel, mint 
amilyen a Doreen 2. vagy a Kontrapunkt volt 
annak idején, illetve újabban a Száz panasz 
darabjai, a Balaton, vagy Az élet az a német 
város, egyszersmind bebizonyította, hogy 
nem a csönd helyett vers, hanem csakis a tett 
helyett vers az egyedül járható út csak az

menthet meg a gyors elpangástól. Mert a 
Symposion költői nem akarnak költők lenni, 
de paradox módon a többi között épp e tu
lajdonságuk folytán legjobb költőink." Ré
gen, 1968-ban-írta Utasi e mondatokat. Az
óta talán ő is elismeri hogy Fehér Ferenc -  
most hunyt el néhány éve -  és Ács Károly 
költészetünk legjobb formaművészei.

A Symposion folyóirat tárgyalása előtt 
vegyük számba milyen lehetőségei voltak a 
vajdasági magyar kultúrának a 60-as évek
ben.

Az újvidéki bölcsészkaron magyar nyelven képeztek irodalomtanárokat, létrejött a 
Hungarológiai Intézet, volt egy színház, két irodalmi folyóirat, egy napi- és néhány hetilap, 
napi több órás rádióműsort és néhány perces tévéműsort sugároztak magyarul, működött a 
Fórum lap- és könyvkiadó, különféle irodalmi díjakat alapítottak. De a magyarság nem 
szervezkedhetett, vertikálisan, sohasem valósíthatta meg átfogóan az anyanyelvű oktatást 
az óvodától az egyetemig, nemzeti alapon nem tömörülhetett.

És most: Symposion.
Ilyen néven gondozta tízvalahány, 1940 

táján született fiatal az Ifjúság hetilap iro
dalmi mellékletét, 1962-től. Névsorolást tar
tok, a munkatársakét: Tolnai Ottó, Utasi 
Csaba, Gerold László, Bosnyák István, 
Bányai János, Domonkos István , Várady 
Tibor, Fehér Kálmán, Végei László, Bras- 
nyó István , Gion Nándor, Podolszki Jó
zse f Vlaovics József Vicsek Károly.

Tolnairól Bori: "A legtermékenyebb és 
legsokoldalúbb alkotóink egyike, Tolnai Ot
tó: Rilkétől a beat irodalomig, a kép-csodá
tól a dadaizmusra emlékeztető montázsig és 
kollázsig haladva szűntelen metamorfózi
sokban élve, a verstől az esszéig, a kísérleti

regénytől a drámáig rendre kipróbálta az 
irodalom műfajait, irodalmunk kísérletező
je, világunk egyes vonásainak új szenzibili- 
tású alkotója, akitől az ízlés provokációjá
nak gondolata sem idegen."

A tárgyilagossága folytán kíméletlennek 
tűnő Hornyik emígy jellemez: (Tolnai prózá
jában) "az esszéhangnemű kitérők írói ké
nyelemszeretetét szolgálják, hiszen sokkal 
egyszerűbb Nietzsche, Dosztojevszkij, 
Proust, Kafka, Thomas Mann nevét leírnia, 
mint a közvetlen írói módszerrel felidéznie 
azt, amire céloz." Ugyancsak Hornyik: 
"puszta versötletek enyhén avantgardizált 
halmazának" minősíti Tolnai egyik első 
verskötetét, de felhívja figyemünket a Ko
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dály című remeklésre is:
Most püspöklila
bársonybelsejű tokba tesznek Téged 
és leengednek, 
ajándékba adnak mint egy 
citromszín erezetű hegedűt, 
az egész lakás megváltozik, 
ha valamelyik szekrény fenekén 
fekszik egy hegedű, 
vagy legalább a tokja 
és a föld is meg fog változni 
mert te majd felstimmeled a fák  
sáros gyökerét.

Domonkos István írta minden idők leg
jobbnak tartott versét, a déli végek utóbbi 
hetven évében (mottóját Balassi verséből 
vette):

A KORMÁNYELTÖRÉSBEN 

én lenni
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren
(...)
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna

két kiló kenyér 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni külföld

talpalni csikorgó havon 
élet nercbundában jönni 
vágni engem nyakon 
(...)
a szivárványos északon 
marx jönni fehér kesztyű 
vágni engem nyakon 

(...)
én lenni
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
kétkiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha 
tócsában találni 
sok kövér kukac 
proletariátusnak
proletariátus jövőbe vetni horgát 
(...)
este kemény szivornya 
asszony lepedő ágy 
clitoris 
rátenni ujj
nem gondolni kollektív 
nem gondolni privát
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"Nagy, keserű, cinikusan tragikus (...) po
éma ez. Új nyelvet és nyelvtant teremtett eb
ben a versben Domonkos István" -  írja Bori 
Imre.

A szépprózát író Gion Nándor egyike a 
legjelentősebbeknek. Nem kevésbé jelentős, 
csak Gionnál sokkalta elmélyültebb, filozó- 
fikusabb elbeszélő Varga Zoltán.

Mégis itt még csak Végei László elhíre- 
sült regényét, az Egy makró emlékiratait ho
zom szóba, hogy a jugoszláviai magyar írók 
nyelvéről mondhassak néhány szót.

Utasi Csaba a Makró kapcsán így ír, mi
után Weöres Sándor dicshimnuszt zengett 
Végei nyelvezetéről: "Weöres Sándor tév
úton jár a Makróval kapcsolatban. Magyar- 
országon eseményszámba mehet Végei 
László rákos nyelvezete, hisz odaát eleve le
hetetlen így írni, ám számunkra »tragikus« 
jelenség, a jugoszláviai magyar nyelv romlá
sának, szürkülésének egyik irodalmi példája 
csupán: nem írói bravúrról van szó, leg
alábbis a regény nagy részében nem, hanem 
vagy hányavetiségről, ez lenne a vigaszta
lóbb, vagy pedig a nyelv teherbírásának, le
hetőségeinek a nem ismeréséről."

Bizony a legtöbb írónk nyelve nem tuda
tosan száraz, rideg, puritán, hanem önkénte
lenül szegényes, tökéletlen, magyartalan. - A 
Symposionnak nem csupán pozitív, felsza
badító, de ártó hatása is volt; nemzedékén 
belül éppúgy, mint az idősebb és a zsenge 
toliforgatók körében.

*
A hetvenes években az országban szigo

rodott a diktatúra, lapokat, könyveket til
tottak be, szerzőket zártak börtönbe. Mint 
afféle paranoiássá váló örgember, ki egyre 
újabb zárakkal védelmezi házát, -  a hajat, 
rezidenciákat és szeretőket váltogató ope
rettfigura -, Tito, az agg uralkodó folyton 
csak az elnyomó gépezet, a hadsereg és a 
rendőrség fejlesztésén munkálkodott.

’71 nyarán a Symposion két számát is 
betiltották, s felségsértőnek és nacionalistá
nak bélyegzett ártatlan írások miatt súlyos 
börtönre ítélték a szerzőket. Tolnai Ottó fe
lelős szerkesztőt csupán feltételesen ítélték 
egyévi börtönre.

Aztán a legsötétebb időkben lassacskán 
igazgatók, főszerkesztők, politikusok, nagy
követek -  végülis rezsimhű apologéták let
tek -  az egykor lenézett, mellőzött, lázadó 
ellenézékiek. Hja az ember, pláne ha mű
vész, szereti kipróbálni az ellentétes szere
peket is, ebben a rövid életben. Az államfő 
elhunytakor pl. ki-ki megírta a maga nekro
lógját, panegirikuszát a "zagorjei sasmadár
ról", a "balkáni gerléről", sőt, az egyik írónk 
tartományi kultuszminiszterként magyar- 
üldözésre sarkallta az illetékes szerveket.

Végül futólag összefoglalnám a magyar- 
országi Új Forrás lapjain 1982-ben folyta
tott vitát a magyar irodalom önszemléleté
ről. 18. századi nézettel rokon a bevezető 
írás, miszerint az elcsatolt országrészekben 
vannak magyar nyelvű horvát, szerb, román, 
szlovák, angol stb. irodalmak. Ezt sok vitázó
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tagadta, "Egy kiemelkedő nemzetiségi vagy 
szórványbeli magyar író alkotásai sokkal in
kább tartoznak a magyar nemzeti irodalom 
történetéhez, mint egy honi tollforgató szín
vonaltalan próbálkozásai" -  vélte egy hozzá
szóló. Sütő András adaléka: "Fontos han
goztatni az össznemzeti irodalom mérték
szerepét, mert enélkül -  könnyen belátható 
-  az elprovincializálódás veszélye fenyegeti 
a kisebbség irodalmát. A provincializmus 
pedig bárhonnét is nézzük: zsákutca."

Legvégül pedig a Hornyik idézte Német 
Lászlót citálom, és a Hornyik interjújában 
beszéltetett Böndör Pál költőt.

"Erdélynek, a Felvidéknek, a Vajdaság
nak -  a határsorompók jóvoltából -  külön 
magyar irodalma támadt. Támadt azokban 
az irodalmakban regényíró, kritikus, humo
rista -  ami csak kell éppen csak gyengéb
bek, mint a hazaiak... Bizonyos hogy ez a le- 
fűződés sok emberből hozta ki az írót, aki 
különben tán holtáig az íróasztalának irkál- 
gat: azon a címen hogy ők erdélyi, felvidéki, 
vajdasági írók, sok helyi dolgot megnéztek, 
amit különben senki sem néz meg, sok olyan 
témát feldolgoztak, ami másképpen gazdát

lan marad. De ki kételkedik benne, hogy 
ezek az irodalmak már a magyarhoz viszo
nyítva is bizony zugirodalmak voltak." Ed
dig Német László, most Böndör Pál követke
zik:

"Amióta Vajdaság létezik, jó írót, euró
pai értelemben vett jó írót még nem adott. 
(...) Folyóirataink, lapjaink irodalmi mellék
leteinek izzadságszaga van (...) Vannak per
sze jobban sikerült írások is, például Tolnai 
Ottó versei. Jellemző, hogy Prágáról, Buda
pestről, Jan Palachról, Guevaráról, Ko
dályról írta őket. Vagyis mindig kimozdult 
innen. (...) Valószínűleg azért (talajtalan az 
irodalmunk), mert mi magunk sem érezzük 
túlságosan itthon magunkat. (...) Egész iro
dalmunk kisebbségi érzéstől fuldoklik (...) 
Ha például Magyarországra utazom, ott ál
talában nagyon jól érzem magam, de nem 
vagyok otthon. Aztán hazajövök, és itt sem 
vagyok itthon."

Tudomásom szerint ma nincs nálunk 
semmilyen irodalmi mozgolódás.

Szlovéniában és Horvátországban is él
nek és írnak magyar írók.
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