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IRODALMUNK KÉRDÉSEI 

Irodalmi éltetünk most van kialakulóban és ha az 1948-al párosít
juk, akkor az évszám nem csupán jelentős határkövet állít, hanem ha
ladó •sz.eMemüinfcneik újabb lendületet is kölcsönöz éppen a haladás száz
éves távlata. Nem vélletlen, hogy a beérés, a szépirók egymásutáni je
lentkezése erre az esztendőre esett, mert a dolgok rendje és maga a 
fejlődés is így hozta magával. A siettetés — mert siettető hangok gyak
ran hallatszottak — csak kárára ment volna az ügynek, hisz jól tudijuk. 
a távlatnéJküíSiség csak nyers anyagot hord föl, sem a tartalmát nem 
tudja megtisztítani a salaktól, sem a formának .merni tudja megtalálni a 
megfelelő művészi eszközei! Az meg éppenséggel úttévesztést jelentett 
votaa, ha az író az »almanachosok« régi augoiscipőjében indul ne'ki az 
útnak eis a régi, ideje tmuCta ócska képkeretbe akarja belegyömöszölni 
új távlatokkal és -színekkel telített napjaitok életét. 

Három esztendő munkájia, távlata és készülődése keJlDett ahhoz, hogy 
a JMgos.zMv<:iai magyar hó hozzáláthasson a műhelyrendezéshez, szede-
íődzködjcn. s ánidluijcn a maga problémáinak föltárása íielá. Három esz
tendő távllíata már biztosíthatja lépteit: van honnan kiindutaia és ha 
egyeilő-re többet nem is, de az iirányt fölismerhette: van hova tartania. 

Indulnra kell, mert a társadalom, az élet a fejlődés minden vonat
kozásában tovább mozdul, akár velle, akár nélküle.— tovább megy. 

így mozdult, így fejlődött tovább a vajdasági vagy jugoszláviai ma
gyar irodalom is. Ideológiai szempontok les;zögezé)sére már nincs szük
ség, hiiszen ami a múltban a közönytől szótmálló bizonytalanság vált « 
annyifelé állította vagy annyiféíie képpen formálta az író arcát, ahány 
féle osztályt viaigy társadalmi, p o c k a i csoportosulást képviselt a tekin
téllyel összehozott írók köre, azt ma már nem találhatjuk. Az elkalcw-
dozás, a tőiiünk idegeo eszmékhez való etezegödés vagy a problémák 
közepette való probílémátfeinság ma már nem lehet melegágya az iro
dalomnak, de a ^regionális szellem« sem* ment a haladás széliemé egye
temes irodalmat tanít, amely nemzeti formába ottözik és tartalmát a 
sizoG;a1izmu!S tölítd- meg. Ha most sommás képet akarunk és röpke vfez-
szapfflantásban idézzük "a mufet, akkor a tet%t évtizedek »locale cou-



ieur«je széplieJkeknek va:ló füves (kertecske maradt csupán, аћсшпаш az 
irodalom művelői és szerelmesei belépnek az életbe s palettáj-ukbol most 
.már az élet tiszta, valóságos színeit adják és nem anmak ii-urcsa, dly-
'kor misztikus, olykor meg a valóságtál elvonatkoztatott, hazáig képeit, 
riiszqn a mult irodalmának életkérdéseire éppen ezelkmek a tévelygések
nek a fölismerése adhat ma fefeletet. 

Közéd két évtizeden keresztül küszködött a vajdasáigi magyar író a 
»táj kö<zönyével«, majd miinden ideje az »ugartörésben« telt eJ s ágy-' 
szólván egyetlen ugairt sem sikerült feltörnie. Folyóirata, könyvre vissz
hangtalan maradt, ,mert az a pár példány, amit csupa divatból és ud
variasságból a lateinerek összevásároltalk, mindmáig föüivágatlanul po
rosodnak a könyvespolcokon, ha ugyan nem buMottak mijndjáiit a papír
kosárba. A folyóirat- és a könyvvásár-lók száma a vajdaság1* termés te
kintetében abg ket-hároniiszázra tehető s ezek sem voltak olvasók, mert 
az írók műveit csupán írótársaik oCvasták el: egymásnak írtak, ha ked
vüket nem szegték s az 'irodalmi éilet így a tájsziuiezet kutatásában sem 
jutott tovább az önmagába visszatérő vonalnál. 

Az öncélú irodalom műveilése idején — bár volt iró és irodalmi 
bp is elég — az új olvasóközönségre senki sem gondolt. A polgári ol
vasóréteg a filléres rémregényeket ős a bestsellereket olvasta, s a nép, 
amelynek megszervezése éppen a vajdasági magyar íróra várt, oilvas-
mány, könyv és újság né'líkül élte mindennapjait. Az (irodalom témakö
réből nem .maradt ki a nép, mert egy-két komolyhangú írás mellett a 
legkacagtatóbb elbeszéléJseket és jeleneteket a parasztokTÓl írták, de az 
irodalom nem neki íródott és nem is jutott el hozzá.. Kevés ofyan mun
kást és parasztot láttunk, aki olvasta a KALANGYÁT, de az intellek-
íiiel o l v a s ó k száma sem igen haladta meg a munkatársakét. 

Az örökség nem naiey: atiinyira jó, hogy a bi.ra.lat éles képet adjon 
a múltról és nf,ndeme törekvés.ek meMett megfelelően értékelni tudja a 
szépirodalmi törekvésnek azt a (határozott vonlá t , melyet a ré<r HÍD 
adott egy-két versben, novelláiban, karcolatban és irodaimul kritikában. 
A párhuzam említésekor memesajk a határozott ideológiai ejgysé®ve gon
dolunk, hanie/m arra is, amát az írók ebből az egységes szemíéietbőjl k i -
jnduilva adtaik és alkottak megteremtve egy új, nagy korszak irodai mi 
életének bölcsőjét. 

A folyóirat a gyűjtőhely: ide csoportosulnak ma az írók és itt -ve-
tödnek föl a mi irodalmi élietöntk Jegidőszarűbb kérdésiéi te. Egy írói 
értekezlet, néhány irodailmi est és könyvkiadásiunk kétévfu mértege elég 
n-kailmat és adatot hordott össze ahhoz, hogy a kérdések keMő megvi
lágításba kerüljenek és hozzáférhetővé váljanak nemcsak az író, de az 
olvasó számára, is. 

Nem elvonatkoztatott for.makérdé'sek megvitatásáról van itt s^ó, 
mert ennek taglalása nem vőmne bennünket messzire s csak aura (lenne 
.'ő, hogy elterelje a fágyeEmet a legfontosabb mondanivalókról és bele
vigyen bennünket olyan kérdések taigllaíásába, amelyek végső fokon a 
mu/n/kában érő író műihelykérdésieüi.' A formát — ha 'hivatott — majd 
csak kitenni magának, arait a (kagyló a gyömgyszamet s arra valóak a 
nagymesterek írásai is, hogy tanítsanak, — sokkal fontosabb itt ezen a 
ponton és ezen a heilyen, a mai Vajdaságban és a mai Jugoszláviáiban 
nz írói szerep és föladat megjelölése. Mqrt fejlődésünk nagy lendületé
ben látjuk és érezzük, hogy a mii irodfeámunlk, ennek a fej/lődésbe futó 
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lomíha 'mezőgazdasági vidéknek iaz itodalma soha annyit niem adhatott 
az 'egyetemes (magyar irodalomniak, mint éppen ma. 

Az író szerepe ma a tanítóé, a kritikusé. 
Hlentétben a letümt idők irodalmával és lírodalmámivail — az új. 

sztíllem miem erőszakolja a zajos sikereket, tervszerű munkájában év
századokra épít/M'iindiig mélyre nyúl, a dolgozók föifeflé lemdkedő tö
megeihez, hogy onman merítsen magának mandaniiMailót s közöttük ta
lálja meg olvasóját. Ezért az írónak — ha a múltba nyúl vissza — 
nem az a föladata és nem osiupáin^az, hogy megalapítsa egy rendszer 
avuilitságát, luainem hogy rámutaisson az avultság métyenfelkvő okadra. 
Éppen az annyiszor aiáíbieosült tömeigiek értelmi képessége az, amely a 
dolgok 'mögött a mozgató rugóikat, az okokat keresi és nem elégszik 
meg egy hulló világ puszta ábrázolásává1!. Az író, de az olvasója sem 
a kívülről nézett világképpel áll szemben, haimem a belülről élt világ
gal: a magunk világával. 

Az aíkotói tevékenységet nem lehet ós nem szabad elválasztani a 
mindennapi élettől, foiisz innen erednek íróink témakörei, innen kapják asz 
élményt, a fendítést és az erőt újabb és mindegyre újabb alkotásokhoz. 

Az igazi író, aiki tílsztában vian szerepével és érzi vállain a ko»r-
sziabta föíladát súlyát, megitaláíhatja a maga témaköreit s ebben — ha 
valóban belülről élt világot irad'zol — megtalálhatja és meg is találja a 
kifejezési szabadság teljességét fe. Mert a follyton változó és folyton ala
kuló életben minden átalakul és minden ujjászüleitiik. Nemcsak a termő
terület a földreform és a sízöv^^ nyomán, .nemcsak a falui és a város 
arca az új gaizdasági rendszer hatása alatt, hanem uigyanaklcor maga az 
ember i»s. Ennek az átaliabulásarfejlődése a legösszetettebb és a belső vizs
gálódásnak e nagy Ikor 'rögzítősébeín éppein az emberre kell írányulniila. 
Az emberben végbemenő változáson keresztül kell az iróniáik bemutatná 
mai életünk /nagy művét s nem a rajta kívüli! izadió hétköznapi cselek
mény elbeszéli ésével. 

A világirodalom történetében kevés olyan korszak adódott, .^mely
ben iaz író sizemtaraúja leihletett a társadalmat és a tÖTténetaieti formáló 
erőknek. Ez a mii кошпк: asz író ^szemtбl szemben áll a giigaotiíkius erők
kel, csak a fények közelsége elvakította sízemót, nem látja aiz feazi kör
vonalakat, vakon vagy káprázó szemekkel tapogat és a lényeg, a tör
ténelmet formáló tairtaToJm helyett csmipán a kplszhit éirzi meg — és 
még miindiiig tétován — ezt gymrja bele meíheizen késziTő művébe;. 

Föl kell vágmi az aúlkotó nyelvét, föl kell szabadítani! a brizoeiytaM?in--
?ág kötöttsége alól még akkor :ís. ha tollára éppen fejlődő él-ertünk hi
bái, gyengeségei1 akadmiak.̂ Ha az író nemcsak regisztrál, m'btahotgy azt 
töbtHkeveisebb káTörveindéssel a klvffiálEÖ és múltját sirató teszi, hanem 
alkot, a kulturális értekek me-cújításán dolmtók a művészi ábrázeflás 
szénit tüzével, akkor nem elégisizik oneg a hibák, gyengeségek fölvázolá-
sávaíl, a bukdácsoláis dráimai érzékeltetésével. h?mem madáchi merész
séggel tovább lép és nfmden teihetséigét. ábrázoló készségét arra össz
pontosítja, hogy változtasson rajta. A bukdácsoló embeiíben tapogassa 
ki a ћо%ар .hősét, ide neim dicsőitő harsonával, mert az fl-yeai ímesteir-
kélt műdalnak sehdl r'.ncs hitere, a haladók sorafibam mieg éppen süíkeít 
fülekre talál, ha az erőUete'tség érzik rajta) új arcok, új twircek mre-
fogalmazásávail érzékeltesse ?zt, hogy a ma még nyers erőből mjkínt 
bontakozik kj. tialáin holniaip, az új étet атса. 

Ismét a témakörök s^ceé-nyséee bukken elérik. Napjaik pergé^e 
mr'm.t egy hatalmas folyam hömpölyög s vi'sizii magával az írói témák 



ezreit és szinte sajgó sebet üt a kérdés:- mit fogtak ki 1 eddig íróink? 
A föidrefo™, az államosítás, a föddmeg-munlkáló szövetkezieit. már 
meig is áMhatomk, mert tovább nem igen terjed íróink éiliményanyagia* 
Az élmény gyűjtés hiányzik vagy nism tuidják fölmémii a földreform és 
a .terv között lezajlott eseményeket? Nálunk a fölszabadullás élménye 
sem öltött még művészi tormát, de ha az írásokban leginkább a föld 
és a táj mondanivalói tükröződnek is, hát e térem miit adott a jugosz
láviai magyar író? . . . 

A legtöbb verset és a -leigtöbb novedílát a paraszti éleit smgalmazzía, 
de a legtöbb írásból még ma is a nxmaintákus parasztszemlélet árad s 
ebben megfeneklik az író szándéka is. Nem látja vagy nem akarja ilát-
ni, íhoigy a csöndes falviak, 'tanyák és száilUások zárt világa letűnt élet
formát rejteget: ha nem látja, ő maga ás, mkit az önmagába zárkoizó 
paraszt óvja ezt a töredező, liassan omló és átaíiakulásban Jeivő életke
retet attól, hogy a holnap heflyébe újat hozzon és fölszabadítsa a pa
rasztot az •elzártság és a káros edsz-igeteltség alól. 

Az új témák ezrei veszik körüli1 ma az íirót: az egymás mellett élő 
testvérnépek találkozása. nem egy drámai miondiaoiivalót hordoz magá
ban. Ki 'látta meg eddig a maga valóságában a fölszabadult nőt, k i írta 
meg az új, írástudó első botladozását az ollviasndivalófc közö t t ? . . . Hogy 
cisak párat említsünk az ezernyi közül s nagykorú iiifjúiságunk korszak
alkotó művét állítsuk modellneik az író, a festő, a költő vagy a szob
rász e l é— 

Az új témák között az új forma keresése, az új tilpuisrajz kibapoga-
tása kíméletlenül éles kritikát és még 'kiméletlemebib önkritikát igényel. 
A bírálat csak úgy töltheti, be hivatott szerepét, ha a legszigorúbb mér
tékkel mér, ha az egyetemes magyar irodalom sdtovonalláhioz méri az 
alkotásokat. Egy-egy visszaadott kézirat s t tána^a sértődés nem gátol-
hatia meg munkájában: ha engedékeny s letér útjáról, d'sősorban (ma
gamak az irodalornjiak árt s árt anmiak az iíroidalompolitiikájnak is, amely
nek szolgálatába a hadiadó szelem áLflítoittia. Az. írótól megalkuvás nél
kül azt keJI követelnie, hogy a valóság lényegét adja: különböztesse 
meg a lényegest a Iényegtdentöl, a fellszines eseményeket és történé
seket azoktól, amelyek a doJ'gok mögött vagy mélyen az emberekben 
élnek, viaskodnak, vajadnak, hogy létrehozzák az új ejnibert, akinek éle
te már nem szánalmas vergődés, nemils csupa ünes vágyakozás, hianem 
céltudatos munka. 

És az új ember, ebben a munkában, ha akarja, akár megelőzi a 
korát. 

Lévay Endre 


