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SZELLEMI  ÖRÖKSÉGÜNK  ÚJRA ÉRTÉKELÉSE 

BORI IMRE: Fejezetek irodalmunk  teiinészetrajzából.  

Forum, Üjvidék, 1973. 

Bori Imre könyveit mindig érdeklődéssel veszem kezembe. Az Utóbbi évek-
ben mind szembeötlőbb az az igény, hogy a jugoszláviai magyar irodalom, 
az irodalom- és kultúrtiöabénetj kutatások számára egyenrangú helyet biz-
tosítsunk az egyetemes magyar törekvések relációján. Kulturális ör űkségünk 
feltárása, a már meglevők újraértékelése szükséges ahhoz, hogy a hagyo 
rnányosan provinciális, peremvidéki min ősítést, az idők folyamán tévesen 
kialaJkított nézeteket revidiáljuk ott, ahol az nyilvánvaló. Ennek a mun-
kának eddigi oroszlánrészét Bori Imre végezte el, utat mutatva a kutatá-
sokba újonnan bekapcsolódóknak. 

Ha kritikusai Olykor hiányossággal vádolják, azt hiszem, nem veszik 
eléggé ílgyelerrtbe azokat az objektív nehézségeket, melyek a hagyományos 
értékítéletek revíziójak< r jelentkeznek, s magának az újraértékelésre váró, 
szerteágazó, nehezen egységbe kényszeríthet ő  anyagnak jellegét. Vélemé-
nyem szerint a Fejezetek irodalmunk természetrajzából nemcsak »a ju-
goszláviai magyar irodalom értékeinek fel łfedezéséhez és pontos meJiatá-
rozásážioz« járul hozzá - habár e megállapítás helyessége kétségtelen, ami 
irodalmunk jelenét illeti -‚ de Íelh{vja a figyelmet irodalmi múltunk mél-
tatlanul eltelejtett úttör őire, »külíinceire. Munkásságuk értékeinek felmé-
rése közben Bori Imre Iś öriyve tudatosítja és meger ősíti bennünk azt a 
felismerést, hogy a vidékiesség vádját sokszor felel őtlenül alkalmazta az 
irodalmi köztudat olyan esetekben, amikor az értékelt m ű  keletkezési 
helye távol esett a hivatalos irodalmi ikõzponttól. Egyben figyelmeztetés ez 
számunkra, hogy a továbbiak során körültekintőbben ihatározzk meg egy-
egy kulturális örökségünk helyét. 

Nem tudni, mi volt rosszabb: az-e, hogy visszhangtalanul maradt 
Loósz István Ady-, Csányi Endre Baudelaire-könyve, vagy pedig az Igaz-
talanul, meggondolatlanul kimondott ítéleteknek köszönhet ő, hogy a köztu-
dat számára Újra fel kell fedezni azokat, kik a közöny ellenére, termé-
ketlen talaj.unkon megpróbáltak mégis tenni valamit. 

Bori könyve válogatás az elmúlt tizenkét esztend őben a jugoszlá-
viad magyar irodalom témájára frott« tanulmányokból, melyek mér el őző-
leg megjelentek a Hídban, a Magyar Szó Kilátó című  mellékletében, egy-
egy szerző  kötetének utószavaként, »vagy elóadásként hangzottak el_tudo-
mányos értekezleteken». 

Az esztétikai gondolkodásunk történetéb ől című  részben a hazai eszté-
tikai jellegű  tanulmányok úttörőinek munkásságára hívja fel a figyelmet 
a szerző, hangsúlyozva a nyfltság ás aktualitás igényét ás *a szellemi iz901- 
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inak újdonságai Iránt érdeklődés jelenlétét, de Ligyelxneztet az első arban 
közállapotaintsból adódó ellentmondásokra, árnyékokra. 

E ťésziben kapott helyet 'Leász István AdyróI, Szen'teleky Kornél modern 
művészetekről irt könyvének ismertetése, Farkas Geiza tetszésesztétiká-
jának elemzése, majd a zentai Csányi Endre Baudelaire-4d)nyvér ől, Sinkó 
Ervin költészetelméletéről ás Kázmér Ernő  impresszionista kritikai módsze-
réről ír Bori Imre. 

A marxizmus ás irodalmi kritika kapcsolatai a jugoszláviai magyar 
irodalomban (41-56.) az 1918 utáni »jugosz1áviiai magyar Irodalom konsti-
tuáiódájsá.c-val egyidejűleg »parciá~« jelentkez ő  »marxizmus ás iro-
dalmi kritika- vázlaitszerű  megvilágítását adja. E probléma MIvetése, elem-
zése, az előmnunkálatok hiánya ellenére Is, ismétlten a Szerz ő  úttörő  
jellegű  magatartása mellett szól, a további kutatómunka szükségességét 
sürgetve, amelyek nélkül az »elméleti általánosítások nem vé'gezhetők el. 

Ezt követik a Láng Arpád aktivizmusáról (57-72.) ás A Szervezett 
Munkás rodalompolittkáýa (63-82.) ioímú  írások. 

A Mocsár ás írója (83-88.) a fiatal regányíró, Miajtényi (Markovics) 
Mihály első  jelentősebb regényének helyét jelöli ki hazai irodalmunkban. 
A  Népiességünk terinészetrajzához (89-110.)  Móra István, Novoszel Andor, 
Kristály István, Cziráiky Imre munkásságát körvonalazza, kimutatva népi-
eseiink  legjellemzőbb sajátosságait Az érzékelést Bori nemcsak a jugoszlá-
viai magyar irodalom szemszögéből végzi el, hanem a magyarországi népi-
ességet Is Íigyélembe veszi. 

A háború előtti Híd (111-125. okial) cím ű  tanulmány ismét egy mu-
lasztást ipótol, axiik,or a sokat emlegetett Hk1-mozgalom konkrét értékeit, 
ti., »mi az, ami benne id őállónak bizonyult, s mi maradt meg belőle tör-
ténelemnek, &rodaiomilörténetnek», Igyekszik meghatározni. 

Németh László ás a jugoszláviai magyar irodalom (127-141.) című  írás 
a magyarorszázj író habozó el őtti kapcsolaaiival tfogialkozik. A Gál László-
ról írt tanulmány (143-175.) az ötenesztendős költői munkásságértékelését 
tartalmazza. A költő  verseiben jelentkező  problémát csak éiimnti, egyben 
meghatározva a további kutatások feladatát 

A Napjaink éneke (177-»191.) A modern jugoszláv költészet antoló-
giája című  összeállítást méltatja. Sinkó Ervinről, Varga Zoltán műveiről 
két-két írást tartalmaz a kötet:  Vax huinwna ás Sinkó Ervin, a szepzro 
193-207 oldal), A kötéltáncos ás a Kirándulás (209-214.) címmel. 

A Tizenkét regény (215-247.) a mai jugoszláviai magyar regényiro-
dak.m jelentősebb alkotásaiival, a  Vizualitás a jugoszláviai rnagijar költészet-
ben (249-255.) pedig elsősorban Tölnai Ottóval foglalkozik. 

Drámák  -  színpad iZéUCÜ1 (251-283.) az 1971-es drátnapályázat részt-
vevőinek műveit elemzi nagy vonalakban, érbákelést adva külön-külön, de 
•  pályázat egészét Is figyelembe véve. Egyben utalás történik arra Is, hogy 
• dráma igazi élete a színpad, ás ebben az irányban még sok a tenniva-
lónk a hazai drárnaiirodalmat Illetően. 

Az olv asó jegyzetet 1970. december 17.  iéis  1972. szeptember 13. (285-
315.) között íródtak. Jelentőségük abban rejlik, hogy .a keletkez ő, eleven 
irodalommal tartanak lépést, a kortársi vélemény(ormálás magjaként illesz-
kednek a kötetbe, s egyben Bori Imre szerteágazó, mindenre kiterjed ő  
éberségét bizonyítják újból. Irodalomkritikusunk azonnali reakció!, hozzá-
szólásaji Irodalmi jelenünk pröblémáiihoz a kortársi vélemény kialakítását 
segítik elő, köztudatunkat aktivizálják, hogy ne csak elvetni, de vállalni s 
tudjuk mai hazai magyar irodabnunikat. 

A szerző  ama törekvése, »ihśigy egy lehetséges irodalomtörténeti Össze-
foglalás körvonalai Igy Is kiteizzenek a tanulmányokból-, úgy véljük, sike-
rült. Szeretnénk hinni, hogy Idővel szellemi özlökségünk ilyen igényű  M-
dolgozása  Is megtörténik. Bor! Imre eddigi munkásságát Ismerve, ennek 
valószínűsége kétségtelen. 

STOJANOVIC-KĂ ICH  KATALIN 
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