
Mi és d  »M1adost« öf év°  
Ot éves a »Mladost«, olvasom az ünnepi kett ős szám fedelén. Ot é,r е  

már, hogy minden hónapban rendszeresen megjelenve a jugoszláv fiatal 
trók központi lapjává, üz egész jugoszláv irodalom háború utáni szaka-
szának egyik jellegzetes tényez őjévé vált. Megrajzolni fejl ődésének útját 
nehéz lenne, annál is inkább, mert a lap jellege annyira széleskör ű, tar-
talmi és formai elemeiben annyira magán viseli az egész jugoszláv iro-
dalom felszabadulás utáni szakaszának jegyeit, mint az új jugoszláv iri-
dalom egyetlen folyóirata sem. Az irodalomról alkotott felfogás lénye-
gesebb változásait éppen úgy nyomon követhetjük a folyóirat hasábjain 
mint az egyes kezd ő  vagy fiatal író egyéni arcáriak kialakulását, fej-
lődését. A »Mladost« volt talán a legérzékenyebb folyóirat. Minden szel-
lemi megmozdulást nemcsak jegyzett tanulmányok vagy bírálatok for ,  
májában, hanem minden egyes társadalmi és politikai esemény, irodalmi 
szempont és irodalomelmélet. A kérdés m űvekben (vers, elbeszélés) is 
megfogalmazást nyert. A folyóirat megjelent számai h űen fejezik ki nem-
csak fiatal íróink élményanyagát, kifejezési készségét, látókörét, hanem 
tartalmazzák irodalmi és m űvészeti igényeit, társadalmi és kritikai szem-
léletmódját, a m űvészetről ' és az irodalomról alkotott felfogását, h űen 
mutatják azokat a hatásokat, amelyek eddig az ifjú írókat érték. 

Jelentős a »Mladost« munkája az irodalom-elmélet terén is. Egész 
sor olyan jellegű  írást hozott, amelyet haszonnal forgathat öreg, fiatal 
egyaránt. Eiső  periódusában természetszer űleg sok az oroszböl fordított 
anyag. Ebből ki kell emelnünk Timofejev irodalomelméleti írásainak 
közlését. Éppen a »Mladost« révén jutottunk hozzá ezeknek a fontos és 
elvi jelentőségű  írásoknak a tanulmányozásához. 

De nem kisebb jelent őségű  a folyóirat szerepe magában a fiatalok 
irodalmi életének er ősítésében sem. Oszkár •Davicsó, Dusán Koszöcs és 
Risztó Tosovics, hogy csak a legkiemelked őbb és a legjelent ősebb írókat  
említsem; mind a Mladostban jelentették meg els ősorban költeményeiket,  
melyek a jugoszláv irodalomban is jelent ős teljesítmény-számba mennek. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy a »Mladost« 
jelentős munkát végzett a fiatalok nevelése terén is. A tanulmányok 
egész- sorát emelhetném itt ki. Elegend ő  lesz azonban rámutatnom Ivó 
Andrics és Ottó Bihályi-Merin írásaira, amelyek egyúttal példái az . öre-
gek_ és fiatalok termékeny egyiittm űködésének és annak is, hogy lehet-
séges és sziikséges az égyüttm űködés.  

Minden egyes évfolyam az irodalmi fejl ődés pillanatnyi helyzetét  
tartalmazza és a »Mladost« öt évfolyamát vizsgálni annyit jelent, mint  

összefoglaló tanulmányt írni nemcsak a szerb fiatalok irodalmi m űkö-
déséről, hanem Jugoszlávia minden népköztársaságának fiataljairól is,  

mert központi folyóiratként nemcsak szerb, hanem horvát, szlovén, ma-
cedon anyagot is hozott. Ennek a megemlékezésnek nem is ez a feladata.  
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A vajdasági magyar fiatal írók néhány problémájával összefüggésben rá  
szeretnénk mutatni egy folyóirat fontos, szinte dönt ő  szerepére egy iro-
dalom kialakulásában és további fejl ődésében. Hiszem, hogy nem lesz  
hiábavaló foglalkozni éppen a »Mladost« jubileuma alkalmával a vaj-
dasági magyar fiatalok problémáival, annál is inkább, mert az ünnepl ő  
folyóirat  már címében is fiatalságot, fiatal irodalmat ígér.  

»Ma már határozottan mondhatjuk: ha nem lett volna irodalmi fo-  
lyóiratunk, nem rendelkeznénk ilyen mértékben azokkal az eredmények-
kel, amelyéket a fiatal alkotók értek el az irodalom területén«, írja büsz-
kén a szerkeszt őség beszámolója. Ahogy ezeket a sorokat olvasom és for-
gatom a »Mladost« legújabb számát, egyre arra gondolok, hogy az egész  
vajdasági magyar irodalom éget ő  kérdéseinek jó részét könny űszerrel  
megtudnánk oldani, ha a HÍD mellett a vajdasági magyar fiatalok és  
kezdő  írók irodalmi folyóiratot kapnának. Nemcsak az egyes írók és  
költők egyéni fejl ődésében jelentene ez hatalmas lépést el őre, az irodalmi  
termelést nemcsak megindítaná, hanem igen magas fokra is emelné. Nem  
tudom, nem követek •e el hibát akkor, ha még mindig ezt a sokat tá-
madott és még mindig vitát képez ő  meghatározást használom, de alap-
ját nem az elkülöniilés vágya szolgáltatja, hanem az a szemlél ődés, ame-
lyet a jugoszláv ifjúsági folyóiratok körében végeztem. A nemrég le-
zajlott viták, véleménycserék után kételkedni kezdem abban, hogy van-e  
létjogosultsága ennek a meghatározásn гk: fiatal írók. Ha a folyóirat  
címét nézzük, ezt olvassuk a fedőlapon: Mladost. Van egy kiadványuk,  
amelynek a címe »Almanah mladih« (Fiatalok almanachja). Kiadóválla-
latuk neve »Novo pokolenje« (Uj nernzedék), Zágrábban jelenik meg a fia-
tal írók könyvsorozata., amelynek neve: Bibliotéka mladih pisaca Hrvat-
ske, Belgrádban a Bibliotéka »Mladosti« (»Fiatalság« könyvtára), ame-
lyekben a kezd ő  írók műveit jelentetik meg egységes köntösben, egy-
séges szerkesztési elvek alapján. Tehát ezt a fiatalságot, ezt a meghatá-
rozást, ha nem is fedi teljes mértékben azt a fogalmat, amit alatta ér-
tünk, mégis, egyenl őre, mint megfelel őt kell használnunk mindaddig, míg  
nem találunk olyan kifejelést, amely a vajdasági magyar irodalom mai  
helyzetének és viszonyainak megfelel őbb. A meghatrozásh'oz, f ő leg,  
ahogy mi használtuk és értelmeztük úgynevezett vitáinkban, kétségte-
lenül sok mellékzönge, félreértés, belemagyarázás és eltévelyedés is já-
:ult, egyenl őre azonban még nem látom jogosultnak azt a nézetet, mi-
szerint a vajdasági magyar irodalom homogén, nemcsak tartalmi elemei-
ben és jellegében, hanem íróiban is. Ha nem is lehet úgy felfogni a nem-
zedékek problémáját, mint a polgári társadalomban és ha nemzedékprob-
lémáról beszélünk, nin-i lehet képzettársítással a Turgenyev klasszikus  
regényébe foglalt álláspontot felidézni. Az apák és fiúk problémája nem  
létezik ilyen formában. De igenis létezik a mesterségbeli rész birtoklá-
sánál, az élmények más jellegénél (nagyobb élettapasztalat, emberis-
meret, műveltség, olvasottság, élmények változatos volta), amelyek föl-  
tétlenül különbségeket eredményeznek. Ezeket a különbségeket és azo-
kat, amelyek magával az életkorral járnak, letagadni és elkend őzni nem  
lehet. Hallottam, hogy egyik neves írónk evvel a problémával kapcso-
latban- azt mondta, hogy csak költ ő  és csak író létežik, de nem létezik  
fiatal költ ő  és öreg költ ő . Erre talán legpontosabban úgy lehetne vála-
szolni, hogy azt mondjuk, van is, meg nincs is. Föltétlenél cl kell is-
mernünk, hogy vannak különbségek, egy azonba_ mégis összefűzi ókét:  
az, hogy valamennyien a szocialista társadalmat akarják kiépíteni, va-
lamennyien ennek a társadalomnak az életét, harcát és munkáját akar- 
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já.k versbe, . elbeszélésbe, tanulmányba önteni. Ha ebb ő l a szempontból 
nézzük a problémát, föltétlenül igazat kell adnunk annak, aki ilyen 
formában felvetette. 

El kellett ezeket a problémákat még bevezet őben mondani. hogy a kö-
vetkez ő  fejtehetések könnyebben megérthet ők és áttekinthet őbbek :egye-
nek. -Most nem akarom a vajdasági magyar fiatalok költészetének és pró-
cájának tartalmi és formai jelenségeit vizsgálni. A »Mladost« jubileuma, 
amint írtam már, nem ezt veti fel, bár ebb ő l a szempontból is iidvös do-
log lenne megvizsgálnia problémát. Vannak az irodalomnak technikai 
problémái is. Valamennyien érezzük, hogy a HÍD a megnövekedett for-
májában sem képes kielégíteni a megnövekedett irodalmi termelés kö-
vetelményeit, az Ifjúság szava ötödik oldala csak néhány vérs és rövi-
debb lélegzésű  próza megjelentetésére adott alkalmat. Tehát a helysz űke. 
a mozgási és lélekzési tér hiánya nagyban késlelteti éppen a fiatalok 
kibontakozásának a lehet őségét, gátlóan hat fejl ődésükre, nem érzik 
szükségét az írásnak, mert nincs kereslet. A H1D magasabb igénye és 
az Ifjúság szava kis terjedelme éppen azokat sújtja, akik az els ő, félős 
és tapogatódzó lépéseiket teszik meg ezen a szép, de felel ősség- és küz-
delemteltes területen, amelyet egyszer űen irodalomnak nevezünk. Régóta 
felmerült mára probléma, el őször talán Fehér pendítette meg az Iftú-
szág szavában, azután egymásközötti magánbeszélgetésekben élt tovább. 
A »Mladost« ötéves jubileuma pedig id őszerűvé tette a kérdés felvetését 
itt a HID-ban is, amely els őnek érezte meg, hogy a fiataloknak folt'ó-
iratra van szükségük, és jelentette meg áprilisban, a már hírhedtté vált 
ifjúsági számát. Azóta nem történt ebben az ügyben semmi és azoknak, 
akik lelkiismeretesen figyelemmel kísérik az írók egyéni fejl ődésén túl 
az u. n nemzedékproblémákat 15, föltétlenül be kell látniok, hogy a 
vajdasági magyar kezdő  íróknak folyóiratra van szükségük, mert sokan 
nem tudják rögtön megtenni azt a nagy ugrást, az Ifjúság szavától a 
H1D-ig, vagy, ha megtették, nem bírják kiheverni. Az Ifjúság szava nem 
tud igényt támasztani, mert terjedelmi korlátolt. A HÍD programmján 
és szerkeszt ői elvén túl, a legnagyobb jóakarat mellett sem tudja ebben 
az esetben a hivatását betölteni, mert a fiataloknak csak a legjobb írá-
sait véve át, az átlagtermés megjelentetésére sohasem kerül sor és így 
íróik fejlődésére a bírálat egyáltalán nem tud hatni, hiszen írásaik so-
hasem kerültek az olvasó elé, Hány. ilyen fiatalunk van, akik már ki-
nőttek az Ifjúság szavából s most lap és hely nélkül, asztalfiókoknak vagy 
szerkeszt őségi papírkosárnak írnak. Föltétlenül lehet ővé kell tennünk, 
hogy kezdő  íróink átlagtermése is napvilágot lásson. Ugyanakkor csak 
így adhatunk teret kezd ő  íróink szárnypróbálgatásainak. Természetes . 
dolog, hogy a H1D nehezebben bocsátkozik bele ilyenjelleg ű  kísérlete-
zésbe. Egyetlen irodalmi folyóiratunk lévén igyekeznie kell a színvo-
nalasabb alkotásokat közölni. Azzal, hogy még egy irodalmi folyóiratot 
jelentetnénk meg, amelynek az lenne a feladáta, hogy túlnyomórészben 
fiataljaink írásait hozza, olyan közvetít ő  állomást teremtenénk, amely 
azután biztosítaná legtehetségesebb fiataljainknak nemcsak az elismer-
tetést, hanem továbbmenve a HtD-ba való jutást is, nem hatalmas ug-
rással, hanem természetes fejl ődéssel. Sokan azzal érvelnek, ha meg-
jelenni még egy irodalmi folyóirat, a H1D elveszítené olvasóinak és 
munkatársainak egy részét. Bizonyosan egy ideig így is történne. Azon-
ban tudjuk, hogy nem a vajdasági magyar irodalom van a H1D-ért, ha-
nem fordítva, a H1D van az irodalomért, és ezt a kezdeti »áldozatot« ki 
kell hevernie és ki is heverné. Az egyensúly gyorsan helyreállna és biz- 
tosítanánk irodalmi életünk természetér gondolat-cseréjét és belső  moz-
gását is. Az eddigi egyoldalúság föltétlenül rányomta a bélyegéti  *^ 4m 
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a folyóirat eddigi munkatársaira, hanem a kezd ő  és a gyerekcip őt már  
kinőtt fiataljainkra. Hiszem, hogy a mai ,papírszúk világban is tudnánk  

találni olyan megoldást, amellyel lehet ővé tennénk, hogy a sportked-
velők mellett, akik magyarul és szerbül is olvashatják Vajdaság sporto-
lóinak elért eredményeit, az irodalom _barátai is kapnának olyan folyó-
iratot, amelyben, mint Ivo Andrics írta a »Mládost« köszönt đjében: 
»Književnost mladih-nagovesti naše sutrašnje književnosti«. A »Mla-
dost« példája és a jugoszláv irodalom legismertebb íróinak vallomásai 
mind azt bizonyítják, Hogy a fiatalok irodalmi folyóirata fontos és elen-
gedhetetlenül szükséges irodalmi életünkper_. 

* 

A másik ezzel kapcsolatos dolog a fiatalok m űveinek kiadása. Ezzel 
kapcsolatban még nemi történt semmi különös. Ha megnézzük a szerb 
és a horvát fiatalok írásainak kiadást, látjuk, hogy az szervezett és 
hogy nagy gondot fordítanak reá. A - Bibliotéka »Mladosti« és a Biblio-
téka mladih pisaca Hrvatske, nemcsak kiforrottabb alkotášokat, ,hanem 
egészen kezdetleges ritmusú és felépítés ű  költeményeket is összegy űjt 
és jelentet meg. Könyvkiadásunk lassúsága és az a tény, hogy nem m бz-
gékony éppen a fiatalok alkotásaival kapcsolatban, arra mutat, hogy 
nem másolva a »Novo pokolenje« kiadói módszerét, de mindenesetre kö-
vetve és példájukat hasznosítva lehet ővé kell tennünk fiataljaink alko-
tásainak összegyű jtését és kiadását. Fejl ődésüket ez a. 'két tényez ő  nagy-
ban elősegítené. Mindig az olvasók el őtt a kritikusok is könnyebben 
hozzá tudnának férni műveikhez és így nem következnének be azok a 
»meglepetések«, mint az áprilisi H1D-dal kapcsolatban bekövetkeztek. A 
művek kiadóra várnak csupán. Szerény ismereteim szerint legalább négy 
verskötet, három prózai gy űjtemény és két regény várja, hogy az olvasó 
elé kerüljön. 

Biri Imre  
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