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Familiáris ajánlás, alibi-ellenverssel

Család és irodalom

lopja tõlük
tulajdon betûit

egy napi betûhordalék
egy napi atyai
egy napi hitvesi
szeretet
leírva

föl nem törõ hiányuk
ködösíti esténként
ki nem mondott panaszuk
harmatozza hajnalonként
a betûit

(B.I., 1977)

Tehát: Bosnyák Áronnak, Dávidnak és Krisztiánnak; Bosnyák
Csabának és Ágostonnak; Bosnyákné V. Gitának – jóvátehetetlenül,
pótolhatatlanul

egy betûlopó családtag
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EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISÉLETMÛ KISSOROZATA ELÉ
(Nyílt levél az Elõpurgatóriumba)

„Dr. Bori Imre fõszerkesztõ úrnak
Újvidék

Mišiæ vajda u. 1.*

Kedves Imre,
némi megilletõdöttséggel vettem (kör)leveled tájékoztatóját, miszerint a Híd

meg szeretné jelölni irodalmi nemzedékünk hatvanéves derékhadának jubile-
umát. Amiért is írjak egy terjedelmes nagy vallomást életemrõl, közéleti tevé-
kenységemrõl, irodalmi munkásságomról. Megdicsérve munkabírásomat, mind-
erre mintegy másfél hónapot láttál elõ.

S mindezzel nem is lett volna semmi gond, hisz az írói feladat egészen vilá-
gos: terjedelmes, nagy, jubileumi önismertetõt írni. Vagyis személyesen is fölvál-
lalni annak a mûfajterületnek az ápolását, amely — sajátságos mostani irodalmi
és nem csak irodalmi körülményeinkre jellemzõen — már-már meghatóan serény
virágzásba lendült: ÖNinterjú, ÖNjellemzés, ÖNértékelés, ÖNköszöntés... (Ha ez
a meghatóan buzgó lendületünk valami csoda folytán meg nem törik, maholnap
eljuthatunk (...) az ÖNmagunkról írott kis- és nagymonográfiáig, magiszteri
értekezésig és doktori disszertációig is, sõt végül talán az ÖNnekrológig is...).”

B.I.: Rekapituláció. Híd, 2000 októbere

1.

Nos, tisztelt fõszerkesztõ uram, nos, kedves Imre, kitõl kerek fél évszázaddal
ezelõtt együtt kaptuk Domival — miként tanítványi körökben kegyeletteljes
tisztelettel mondani szokás — az egész életre szóló útravalót egy gépiratos vi-
lágirodalomtörténet-kivonatod formájában, hisz micsoda Babits, miféle Szerb
Antal, a jugomagyar agrárproli és félproletár vidéki gyerkõcök szabadkai magyar
tannyelvû Prepájának iskolakönyvtárában az ilyesmi csak valószerûtlen luxus
lehetett volna —, szóval, szabadkai Tanárnéptársunk, szabadkai Osztályfõnö-
künk, ha nem is másfél hónap alatt, de fél évtized múltán mégiscsak elkészült,
íme, e terjedelmes nagy (szégyenletesen nagy) házi feladat, melyre oly megható
buzgalommal ösztönözted legutolsó szerkesztõi leveledben még azt a néhai
prepás diákodat is, akivel aztán — ne legyünk kegyeletes szemforgatók — majd
fél évszázadon át folytattátok meg-megszakadó, ám ismét és ismét felizzó, de
azért bevallatlanul is a kölcsönös értéktiszteleten nyugvó ádáz irodalmi vitáitokat.

9

* Mostanra már nyilván jócskán módosult a szerkesztõségi székhely-cím: Óceán szigete. Elõpurga-
tórium. Purgatórium hegye. Déli félteke. Igen tisztelt Cato úrnak, személyes kézbesítésre.
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Miután jómagad, ím, megleléd az általam vélt valódi, autentikus Hazádat: az
Elõpurgatórium honát a Tisztulás hegyén — hahh, mennyivel magasabban az oly
kedvelt irodalmi virágoskerted, virágoskertünk magasságos értékcsúcsánál, a pi-
rinyó kis Fruška goránk Crveni Èot-jánál! —, igen, megleléd az autentikus Hont,
hisz aszketikusan dolgos — úgyszintén munkabíró! — életpályádon Te sem voltál
angyal, Te sem voltál ördög, csak jó-rossz, derék és gyarló jugomagyar entellek-
tüel, mint árnyalatnyi különbségekkel mindannyian voltunk és maradtunk, kik ko-
rodat és kórodat éltük és éljük a bérces Balkán vajdasági ege alatt, amiért is nem
voltál, nem lehettél Te sem a Pokol, Te sem a Paradicsom, csupán és csakis ama
második Ország elõtartományának várományosa ama boldog szellemek társasá-
gában, kik egyházi átokban hunytak el (esetedben egy kisebbségi kismagyar és
össznemzeti nagymagyar jezsuita átokban), ám akiknek azért megadatott a
metafizikai sansz szinte feledve tisztulásra menni ama második Ország belkörei
felé, ahol kitisztul az emberi szellem / s méltóvá lesz, hogy legyen ég lakója...

S hogy e metafizikai lehetõség esetleges beteljesüléséig esztelenül hosszú
idõkig kell az Elõpurgatórium tekervényes ösvényein bolyonganod? - Hát persze,
hogyne, magától értõdõen:

Való igaz, hogy kik átokban élnek,
Egyház átkában, bár bûnbánva haltak,
ezen a parton addig túl nem érnek,

míg harmincannyi évig itt nem bolygtak
mint amig élve konokságban jártak,
ha szent imák ily sorsot föl nem oldnak.

S mégis, vajh mit jelenthet esetedben egyáltalán ez az esztelenül hosszú pur-
gatóriumi vezeklési idõ — harmincannyi év szorozva háromnegyedszáz konok
evilági éveddel a vajdasági ég alatt —, ha tudván tudjuk, hogy a vezeklésnek, a
szent imák komiszul hosszú, idõtlen idejének egész tartama alatt Te azért mind-
végig a sajátjaid között, egyetlen autentikus szellemi közegedben maradsz, tudni-
illik: „az írók, zenészek és mûvészek hõskölteményének” közegében, ahol is
„egymás nyomába lépõ festõk, költõk hirdetik a feltörõ, gazdag fejlõdést” — egé-
szen biztosan a Te virágoskerted, a XX. század végének istenverte balkáni jég-
verésével, nagynemzeti homogenizált istennyilaival tönkrevert, kopárrá csupaszí-
tott irodalmi virágoskerted „feltörõ, gazdag fejlõdését”, újbóli felvirágzását is?

2.

Nos, tisztelt szerkesztõ uram, miként magad is nyilván látva látod, valahány-
szor lepillantasz onnan földi térségeinkre, hogy ugyanaz az alap-ok, amellyel a
jubileumi vallomásos nagydolgozatra szintén felkért néhai prepás diákod fifikásan

10

Cimnegyed.qxd  2006.05.25.  20:13  Page 10



kitért az utolsó, a neked írandó legutolsó házi feladat elõl, mondván, hogy „objek-
tíve nézve, érdemes lehet-e itt és most, a tökéletes elmagányosodás, közösség-
telenség és nomád-lét kopár szigetén is vállalni ” a szétesett, széthullott, atomizá-
lódott, egykoron úgy-ahogy mégiscsak létezett jugomagyar vagy legalábbis vaj-
dasági kismagyar köz-nek szóló nyilvános köz-beszéd rizikóját —, szóval, nyilván
magad is látva látod onnan fentrõl, hogy ez a némaságra késztetõ, mindennemû
szubjektív megnyilatkozást torokba fojtó alap-ok továbbra is létezik. Csökönyösen
tartja magát. Megül, paralizál testet, lelket, rációt és emóciót egyaránt.

Nem csekély, paranoiásan kísértõ értelmetlenség-sugallatok, hiábavalóság-tra-
umák, esztelenség-bizonyosságok leküzdésére volt szükség tehát az utolsó házi
feladatod megnevezése óta elröppent fél évtized alatt, hogy mégis összehozódjék,
összefércelõdjék, „megíródjék” ha nem is az utolsó érdemi levélváltásunkkor általad
oly meghatóan sürgetett „terjedelmes nagy vallomás életemrõl, közéleti tevékeny-
ségemrõl, irodalmi munkásságomról”, de mindennek legalább e monstre-kötetnyi
filológiai szurrogátuma, bibliográfiai és kritikai „dokumentációs nyersanyaga”.

Miközben a polgári-önéletrajzi É-É-É-N és a kisebbségi kismagyar kisélet-
mû stilizált-retusált-eszményített irodalmi É-É-É-Nje egyaránt nevetséges alibi-
kereséssel is bajlódott folyamatosan. Olyan — most már jól látni — dõre ment-
ségek keresgélésével, amelyek jó elõre „kivédhetik” a szerencsétlen flótást a
kínos látványtól, hogy a monstre-ÖNdokumentálást — ÖNmaga követi el…
Hogy tehát mégiscsak vállalja — akár közvetett, „szakmásított” módon is — az
ÖNjellemez(tet)ést, ÖNméltányol (tat)ást, ÖNértékel( tet)ést.

Nos, kedves Tanárnéptárs, tisztelt szerkesztõ uram, nem is gondolnád,
milyen és miféle alibikeresõ nyavalygásokkal készült el jelen filológiai monstre-
dolgozat — e már-már egy magiszteri értekezésre, talán egy „nagydoktori” disz-
szertációra is túlontúl elégséges! — „ÖNdokumentációs nyersanyag”. Nevettes-
selek meg odafönt, ama különben is boldog szellemek eminens társaságában,
egynémely meg- és lemosolyogni való talajszinti, nagyon is evilági alibi-lábjegy-
zettel? — Hogy-azt-mondja-hogy, például:

Reálisan nézve, ha a boldog XXII. (huszonkettedik) századra meg is valósul-
na ama „feltörõ, gazdag fejlõdés”, melynek reményével ott fent a tiéid buzdítanak
vagy hitegetnek téged néhai irodalmi virágoskerted, virágoskertünk újbóli
felvirágzását illetõen is, vajon ki az ördög délvidéki kismagyar kisfilológusa lenne
majd hajlandó a szóban forgó kisebbségi kismagyar kiséletmû réges-rég elkal-
lódott filológiai „adattárának” elõ- és összekaparására, hát még egésszé férce-
lésére, ha mindezt nem teszi meg itt és most — mielõtt még utánad osonna
akaratlanul is, végsõ kényszerbõl, ma vagy holnap, kettõ, négy és fél, három,
valahány esztendõ, netán csak hónap vagy nap múltán a Tisztulás hegyére —
jómaga, ÖNmaga, maga a filológus É-É-É-N? Aki tehát „valójában” — na persze,
persze! — ama fene nagy munkabírásával „voltaképpen” a boldog filológusi
utókor helyett is robotol, kulizik, lám, e dõre ÖNdokumentáló önzésével...

11
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S hogy mit szólnak majd például ehhez a — bárhogy is nézzük, nézegetjük,
mentjük, mentegetjük, csûrjük-csavargatjuk — mégiscsak szerénytelen, ha nem
éppen öntelten is szemérmetlen ÖNdokumentációhoz azok a néhai testi-lelki jó
barátok, testi-lelki nemzedéktársak, akikért mind az önéletrajzi-polgári, mind az
alkotásbeli-irodalmi É-É-É-N másfél teljes évtizeden át tûzbe-vízbe vetette volna
magát, miként õk is ugyanezt tették volna (s tették is olykor, el nem felejthetõ
módon) õérte 1960 és 1975 között, a nemzedéki összeverõdéstõl a nemzedéki
metasztázis kezdetéig (s néhányan még azután is)? Hogy mit szólhat ehhez a
végtére is lesajnálni való öregkori ÖNbuzgólkodáshoz a végsõ, az utolsó, a min-
denképpen hamari — hetedik évtizedi — elköszönés elõestéjén egy csaba, egy
domi, egy gege, egy jancsi, egy káli, egy kati, egy móri, egy pepi, egy tibi vagy egy
töfe? — Nem tudni. S minek is tudni. S kinek is tudni másnak, mint jómaguknak.

S mit szól, mit szólhat ehhez az alább következõ ÖNbuzgólkodó BIBLIOGRÁ-
FIAI TÜKÖR-höz az a negyedszáz hivatásos bibliográfus, és az újabb bõ negyed-
száz folyóirat-ismertetõ, mûvelõdési publicista, kultúrkrónikás etc. etc., akiknek
adatrögzítõ részmunkáit most az ÖNbibliografizálgató É-É-É-N „óne zsanír” exp-
loatálta, avagy finomabban, azaz önapologetikusabban szólva: „egységbe szinte-
tizálta”? Mondják, mondhatják-e az öntevékeny bibliográfus-exploatátor
mentségére õk is, hogy igen, igen, de hát e szerencsétlen flótásnak nem volt és
nincsen egy odaadó modern Ráskai Leája, aki a Bori-bibliográfia (1994) példájára
— ha nem is olyan magas szakmai szinten — összehozott volna egy hasonló
szintézist…

Vagy mit szól, mit szólhatna az ugyanitt következõ KRITIKAI TÜKÖR harmad-
száz szerzõje, akik megannyi órát, órákat töltöttek el hajdanában az alkotói É-É-É-N
viselt dolgai fölött, s most se szó, se beszéd, idõ-, munka- és szenzibilitás-igényes
kritikáikat és kritikai méltatásaikat ugyanezen túl buzgó É-É-É-N nagy serényen,
minden elõzetes engedélykérés nélkül „újraközli”, „ciklusokba rendezi”, „tematizál-
ja”, „antologizálja” etc. etc.? Nem túlontúl cinikus lenne-e a mosakodás, hogy igen,
igen, de hát õk „valójában” csak az egyébként is hivatásos munkájukat végezték, s
közben oda-odapillantottak a kisebbségi kismagyar kiséletmû alakulásrajzára is…

S mit szólna (ha volna még, vagy van is még?) a vajdasági magyar irodalmi
közvélemény az EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISÉLETMÛ KISSOROZAT-
TERVE c. fejezethez – vagyis a „mûfaji-tematikus bontásban” felsorakoztatott,
nagy fene pedantériával fejezetezett, alfejezetezett, íráscímekre lebontott 32
(harminckettõ!) hagyatéki kötet tervéhez? – Szerénytelenség, szemérmetlen,
megalomán szerénytelenség?!

Hát az EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISPÁLYAKÉP KISMEGÁLLÓI c.
krónika-fejezettel mit kezdhetne, ha volna még (vagy van is még?) az irodal-
mi közvéleményünk? Mi más lehetne ez a könyvfejezet is, mint türelmetlen,
vakbuzgó, szertelen elõresietés egy majdani emlékirat irányába, amely majd
ott valahol a matuzsálemi idõkben, mondjuk, a szertelen szerzõ tizedik évti-

12
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zedében készülhetne el? Egyáltalán, meddig akar még élni, éldögélni a vajda-
sági ég alatt vagy bármiféle egek alatt ez a szerénytelenûl önbuzgólkodó
szerencsétlen flótás?! – Még jó, hogy e monstre-kötet utolsó, fél flekknyi záró-
kisfejezete, az ÖNNEKROLÓG HELYETT csakugyan helyett-jellegû, hisz nem
más, mint „ától cettig vállalt nekrológnyi méltatás, baráti laudatio funebris” egy
kritikus-társtól…

És vajon, végezetûl, azon az alibin nem derülnél-e egy jó nagyot, elõpurgatóriu-
mi kritikus-szerkesztõm, hogy végtére is miért lenne sokkal szerénytelenebb, sõt
már-már szégyelni való filológusi mûfaj az ilyen és efféle, szertelennél is szertelenebb
fejezeteket sorjázó önportré bibliográfiában és kritikában elbeszélve – mint például a
festõi vagy szobrászi önarcképvázlat, öntorzó, önkroki vagy önarckép?

3.

Akadtak, persze, kedves Tanárnéptárs, tisztelt szerkesztõ uram, e lényegesen
módosított tárgyú és hangnemû — csupán közvetetten önéletrajzi, csupán ellen-
konfessziósan pályaképi — nagydolgozat összehozása közben valamelyest ko-
molyabb alibik is. Noha világéletedben nemigen szeretted õket, kezdjük mégis a
metafizikusoktól, etikusoktól és személyiségontológusoktól kölcsönzött alibikkel.

„Sok ember élete úgy múlik el, hogy megvannak az élethez való premisszák,
de konklúzióhoz nem érnek (...) Az ilyen emberek élete tart, míg meg nem hal-
nak, anélkül, hogy a halál számukra a konklúzió értelmében való véget hozná;
mert más az, hogy az élet elmúlt, és más, hogy az élet elkészül, mert megkapja
a konklúzióját” — vallotta az esztétikai és etikai életstádiumokat egyaránt
meghaladni igyekvõ Aabye Atyánk, minden modern metafizikusunk õsatyja a
tiszta metafizikában, s variált rá imigyen 1925-ben — már a végül is legkiválób-
bá lett, legigazibban kierkegaard-ista magyar parabola-regény témájával vias-
kodva — a hontalanul is honi ifjú szerzõnk:

„Nemcsak az írott vagy faragott mû — mû; maga a költõ, a mûvész, a tudós,
minden ember nagyobb dolga, hogy fáradhatatlan igyekvéssel az életét tegye
értelmes, teljes, épületes mûalkotássá.”

Tehát: elkészíteni az életet, egyféle értelmes, teljes, épületes „mûalkotássá”
tenni, megadni a konklúzióját. S ha ez magában az „életben” nem vagy csak gyat-
rán sikerül, akkor mi baj lehetne azzal, hogy az élet még-élõje a konklúziót, a
rezont, a teljességet végül is „csak” a szurrogátum-mûalkotással mutatja fel — de
felmutatja? Önzés, magamutogatás? Persze, hogy az. Bár a felmutatott, „maga-
megmutatott” gyatra dolog az végtére is a magáé, s nem az öreganyja kínjáé...

S ugyanez a ifjú, ám hihetetlenül érett és produktív kierkegaard-istánk ugyan-
ilyen szellemben s ugyanott — a Testvér 1925-ös évfolyamában, egy másik
remek ontológiai esszéjében — imigyen variálja az ön-teremtés gondolatát, már-
már himnikus sorokat szentelve a gigantikus weimari alkotóember központi érték-
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kategóriájának, a munkának, a mindenekelõtt önmagunkra irányuló teremtõ
munkának:

„...magányos embernek végsõ fokon csak a maga kiépítése adatott meg,
és mindennek e lehetõség megvalósítását kell szolgálnia.

...csak az alkotó, a teremtõ, a nála magasabbnak szolgálatában élõ ember
élete érték, de az: érték.

...Az embernek rendeltetése: önmagának... kifejlesztése, istenség képére for-
málása: »Bildung« . Ez a »Bildung« az, ami az embernek a halál és élet minden
kérdésével szemben nyugalmat és halál-élet-fölöttiséget, idõtlen létet biztosít.”

Vagyis: a minden értékek legértékesebbjével, az alkotó, a teremtõ munkával,
az önformáló szakadatlan öntevékenységgel kiépíteni, kifejleszteni önmagunkat.
S mi baj van akkor a szerénységgel, a diszkrét, a nem hivalkodó, de felmutatott
önérték-tudattal, ha ama „Bildung” nem az istenség képére sikeredett — ez nyil-
ván csak az olimposzi óriás-alkotók privilégiuma —, hanem „csupán”  földi halan-
dó önmagam képére? Emögött a szerényke kicsi-„Bildung” mögött nem az
ugyancsak hosszú évtizedek ontológiai alapértéke, az értelmes személyi munka
húzódik meg diszkréten? S ha e hosszú évtizedek munkája mindig az ilyen vagy
olyan utilitarizmusok, az önmagunknál „magasabbnak szolgálatában” állt, akkor
az élet alkonyán megbocsáthatatlan, netán lesajnálandóan szerénytelen önzés-e
csupán, ha búcsút intünk az utilitarizmusoknak — nemzedék, kisebbség, nemzet,
anyanyelvû irodalom, anyanyelvû kultúra, szellemi Hon, Emberiség-eszme,
Forradalom etc. etc. vélt vagy valós szolgálatának —, s visszahátrálunk egy pilla-
natra põre önmagunkhoz: ez egyszer és utoljára önmagunknak és önmagunkért
tervezni meg, formálni éppé és egésszé azt a tömérdek parciálisat, ami az utilita-
rizmusok hosszú évtizedeiben mögöttünk maradt szétszórtan, alaktalanul, formá-
ba állás nélkül? S hogy ez és az ilyen, ici-pici-parányi halandó „Bildungocska”
közel sem az, „ami az embernek a halál és élet minden kérdésével szemben nyu-
galmat és halál-élet-fölöttiséget, idõtlen létet biztosít”? Persze, hogy nem az, per-
sze, hogy a halandóság-szintû alkotómunka szintézise a halandóság alkonyán
nem nyújthat végsõ nyugalmat, s különösen nem kecsegtethet az „idõtlen lét”
kába, hiú, buta metafizikai reményével, de annak a szerény/szerénytelen tudatát,
ön-tudatát mégiscsak biztosíthatja, hogy a hosszú évtizedek nem a henyeség,
nem a talajszinti, szimpla, fajsúlytalan hedonizmus-formák igézetében pazarlód-
tak el értelmetlenül, hanem volt és maradt valami „férfias” (értsd: kemény, szívós,
konokul kitartó) munkával kimunkált értelmes hozadékuk is.

De ugorjunk itt egyet, szerkesztõ uram, a metafizikai-fizikai idõben 1925-rõl
1939-re. A továbbra is hontalan, emberi-alkotói rezont keresõ honi ciceronénk
— komiszul kiutasíttatván „a gyõztes forradalom” fõvárosából, s nem is tudván,
hogy ezzel a komiszsággal valójában egy kegyes döntés birtokosa lett, ti. épp
ezáltal nem vált, nem válhatott egy akkor még nevenincs birodalom, a Gulágia
szinte biztos áldozatává, ám ugyanakkor azt is világosan számba véve már az

14

Cimnegyed.qxd  2006.05.25.  20:13  Page 14



1938. december 15-én befejezett párizsi publicisztikájában, hogy „Német- és
Olaszországon kívül ebben a pillanatban 5-6 millióra tehetõ azoknak a zsidók-
nak száma, kiket tilalmak, fenyegetések és üldöztetések” sodornak a végve-
szély felé, hogy „egyformán megköpdösve, kifosztva dobják ki õket mint tisztá-
talanokat, mint bélpoklosokat, mint zsidókat a népek szemétdombjára”, minek
folytán „menekültek rémült hordái, valóságos népvándorlás folyamatának szín-
helye ma Európa” —, szóval, az egyik biztos személyes végveszélytõl a kegyes
komiszság révén megszabadulva, de máris a másik, nem kevésbé komisz
monstre- és személyes végveszély tényével szembenézve, szerzõnk az 1939.
július 3-án befejezett Prométheusz-esszéjében a hitetlen hívõk, szkeptikus
igenlõk modern õsatyáinak, Pascalnak és Montaigne-nek az életpéldája ürü-
gyén így néz szembe most már nem az „általában” vett személyes élet és
személyes mûforma, hanem a saját személyes élet- és mûformája dramatikus
viszonyával:

„Bármi legyen is a forma, melyet az ember meg akar valósítani, minthogy
önállóan akar formát adni az életnek, részese az emberi szellem titáni akaratá-
nak: hogy teremtménybõl teremtõvé legyen, alakítottból alakítóvá váljon. (...)
Titáninak lenni: hûség önmagunkhoz, ahhoz a formához, amely nemcsak a
szenvedésnél erõsebb, de amely annyira feltétele az élet akarásának, hogy
még az életösztönnél is erõsebb. Az életet meg lehet semmisíteni, de a
prométheuszi forma, amely elválaszthatatlan az élet tartalmától, nem bomlik fel
semmiféle végzetes hatalom nyomására: érintetlen marad.(...) az emberi szel-
lem azt a szükségszerûséget igazolja, hogy organikus egészet kell felépíte-
nünk, az életet építészeti elvek szerint kell szerveznünk, pontosan azért, mert
az élet természetes tendenciája a feledés, a szétesés az idõben. A szellem
számára a fizikai halál nem valami nagy, látványos cezúra. De az már számít,
hogy az élet, a »nagy« halálon innen, alattomosan, feltûnés nélkül kis halálok-
ban morzsolódik szét.”

Nos, kedves Tanárnéptárs, tisztelt szerkesztõ uram, kezdést ígértem csupán
a metafizikáról, etikáról és személyiségontológiáról, ám végezzünk is velük itt és
most és nagyon gyorsan. „Férfiasan”. „Derekasan”. „Keményen”. A legnyersebb
személyi élet gubancára váltva át, vetítve rá a metafizikát, etikát, ontológiát.

Tehát: a hetedik évtized derekán túl — Te, aki a nyolcadik derekán távoztál a
Purgatórium hegyére, az uticai Cato úr által gondosan õrzött Szabadság országá-
ba, aki elõzetesen a halált választotta inkább, semhogy rabbá legyen, amivel a
pogány sztoikus erkölcs egyik leghatalmasabb — persze, hogy titáni — lépését
tette meg a keresztény Erény felé, szóval, Tanárnéptárs, nyilván Te is egyetértesz
ezzel —, a hetedik évtized derekán túl, a nyolcadik felé közeledvén, már sem-
miképp se jelent holmiféle „szentisséget”, szentimentális magánnyavalygást a
személyi nemlét hamari beálltáról, a hamari beállás teljesen reális, természetes,
magától értõdõ lehetõségérõl szólni. A fennt idézett Prométheusz-esszé termi-
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nológiája mindezért az alábbi nyers áttétel-nélküliséggel is lefordítható immár.
A jelen filológiai monstre-dolgozat, EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR

KISÉLETMÛ KRITIKÁBAN ÉS BIBLIOGRÁFIÁBAN ELBESZÉLVE igenis azért
állt össze, igenis azért fércelõdött megtervezett, átgondolt, racionálisan meg-
komponált egésszé, mert kiizzadója vele és általa önállóan akart formát adni az
életnek.

Mert vele és általa vélte még az életösztönnél is erõsebben demonstrálni,
hogy hat és fél évtizedének kisebbségi kismagyar kistitáni (de szándéka szerint
sohasem „titánkodó”!) szellemi munkájával, alkotó erõfeszítésével maga is te-
remtménybõl teremtõvé, alakítottból alakítóvá vált.

Mert vele és általa akarta felmutatni az organikus egészet, az élet/életmû már-
már építészeti elvek szerinti megszervezettségét, megszervezhetõségét.

Mert igenis vele és általa szeretné elkerülni a feledést, a szétesést az idõben.
Vele és általa akarná — nagyon akarná! — átverni, átejteni, kijátszani a pon-

tosan, illúzióromboló biztonsággal és precizitással közelgõ végsõ „nagy” Véget —
nehogy elõtte, még tõle innen, ama hat és fél évtized minden küzdelme alatto-
mosan, feltûnés nélkül, kis halálokban morzsolódjon szét.

Ennyi. Sem több, sem kevesebb. A többi nem õrá tartozik. Vagy ami mégis,
az két kurta ellenvers, három évtizeddel (1977) ezelõttrõl. Az egyik:

Filosz-optimizmus II.

gyûlik lassan
gyülemlik

voltaképpen máris
megvan

egy nekrológnyi
élet

S a másik:
Álom

álmában kiadták
posztumusz könyvei elsõ sorozatának
legelsõ
vaskos kötetét

Braille-technikával
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Ja, és végül az elköszönés! Hát kedves Tanárnéptárs, tisztelt szerkesztõ
uram, Ég és Elõpurgatórium velünk! A Tisztulás hegyére készülvén akaratlanul,
kényszeredetten magam is, kérve kérlek, nézz ki egy jó kis árnyas zugot ket-
tõnknek, ahol majd jóféle bácsföldvári „krokány” és darázsi „buvié” mellett elvitáz-
gatunk életrõl és irodalomról, etikáról és metafizikáról, Crveni Èot-ról és Balká-
niáról, A-nagy-világon-e-kívülrõl és Köszvény-ország-márciusáról, mindenrõl és
mindenkirõl, elevenekrõl és holtakról — az idõtlen idõk legeslegvégéig...

Ha pedig mégse oda érkeznék, mostani tartózkodási helyedre, akkor tudd,
hogy az utolsó elõtti pillanatban meggondoltam s némi fifikával átutaltattam

magam — a Pokolba. Közelebbrõl Disnek vörös városába, a lázadása miatt

ördöggé nyilvánított néhai legszebb angyal szépséges városába, ott is a vörös

eretnekek VI. kerületébe, akarom mondani: körébe, ahova annak idején — em-
lékszel? — jómagam adtam szarkasztikus beutalót halálának tizedik évforduló-
ján immár nem a szabadkai, hanem az újvidéki Tanár elvtársnak, a legmagya-
rabb baranyai német magyartanárnõm, Schneider Júlia (és szerénységed, a
szabadkai Bori Imre) utáni harmadik nagy, zsidó és magyar és internacionalista
és szabadelvû eretnek baloldali Tanítómnak. Voltaképpen — emlékszel a fulmi-
náns nekrológomra a Njegoš utcai régi Bölcsészkar 32-es nagytermében? — Te

ellened, ti ellenetek is pörlekedvén. Akik a kisebbségi kismagyar vajdasági iro-
dalmunk hatalmi gócában egy álló évtizedig úgy szabotáltátok el az I.E. Babel
elvtárstól származó becenévvel Ervin Iszidorovicsnak becézett vörös eretnekünk

kiadatlan hatalmas életmûrészének publikálását, hogy a tíz év alatti egyetlen

posztumusz könyvét, az 1939-1944 között vezetett kézírásos balkániai naplóját
(1971) „felsõbb sugallatra” bezúztátok, s aztán a durván megcsonkított változa-
tot — velem, a mikrofilmrõl sajtó alá rendezõvel, a történelmi és hadtörténeti
jegyzetekhez kiskönyvtárnyi lektûrt átrágó filológussal is lenyeletvén a cenzori
békát — fél évtized múltán kegyeletteljesen újra kiadtátok (1976). A tízéves nagy
jubileumra, természetesen.

De hát mindezt kellõ írástudói betyárböcsülettel végigírtuk/végigvitattuk
már; szerénységem a Bezúzott háborús napló (JMMT, 2000) fulmináns napló-
elõszavában, Te pedig, azt követõen, mindennemû harag és bosszúság nélkül,
a jubileumi nagydolgozatomat is megrendelõ filológusi terített asztalodon, a
Sinkó- és B. Szabó-filológiámon oly baráti melegséggel átpásztázó születés-
napi köszöntõdben (Híd, 2000 októbere). Semmi harag, semmi neheztelés
tehát, marad köztünk továbbra is a kölcsönös értéktisztelet.

Ég velünk tehát — vagy a Purgatórium!
Vagy netán — az átkeresztelkedett alulírott perszóna esetében — a Pokol!
E nyílt lehetõségek nyílt reményében köszönt prepás tanítványod és megátal-

kodott ádáz vitatársad egy fél emberöltõn át:

Bácsföldvár/Holt-Tisza, 2005. okt. 8. Baranyai B. István*
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* P.s. Ezután már mindvégig — sic! Annak okán vagy ürügyén, hogy
alulírott/felülírott nemrég, a hatvanötödik betöltésének elõestéjén, egy langy
nyárutói szép napon, a legújabb kori dicsõ balkáni diadalok után elsõ ízben, ismét
megmártózott, ismét alámerült — ó, dehogyis az aoni tóban, dehogyis a Múzsák

tavában; csupán és csakis a budzsáki, a darázsi, a hercegmároki, az izsépi —
tájnyelven szólván — Döglött Dunában... Avagy az emlékezetbõl már-már kihul-
lott, kivételesen gyõztes II. mohácsi csata (1687. aug. 12.) akkor még folyó Duná-
jában, a mai országhatárt átszelõ Duna-holtágban, amelynek a jóval késõbb épült
(1772), de romjaiban még ma is álló izsépi barokk Nagytemplom mögötti szaka-
szán Szavoyai Jenõ nagyherceg csapatai a mintegy 7000 török hadiáldozat nagy
részét diadalmasan a sodró vízbe, azaz a biztos halálba szorították vissza. Minek
folytán a helyi legenda szerint „Minden hetedik évben vörössé válik a Duna vize,
mert a belehalt törökök vére fölbuzog...” (A 2005. esztendõ szóban forgó nyárutói
napján — szerencsére! — nem piroslott a darázsi-budzsáki Döglött Duna a
szépen restaurált katolikus-sokác Nagytemplom mögött. Szerencsére, hisz a sze-
rencsétlen megmártózkodó még azt hihette volna nem kis megrökönyödésére,
hogy ugyanazok a legújabb kori dicsõ hadfik szirénkednek suttyomban továbbra
is, akik tankoszlopaikkal nemrég oly hõsiesen átdübörögvén Baranyába a védte-
len kiskõszegi Duna-hídon, nem késlekedtek fölgyújtani a darázsi katolikus,
sokác, tehát „usztasa” Nagytemplomot sem.) Mindezek után pedig nemsokára a
végtére is szerencsésen, mert vértelenül megmártózkodó szerencsétlen flótás a
szülõfalva egyetlen, magyar — sokác közös cintermében, a felégetés után szé-
pen helyreállított Nagytemplom tövében elterülõ sírkertben, János édesbátyja
színe elõtt, végérvényesen és visszavonhatatlanul föliratkozott — tartós hon-

igénylést vésettetett be — apja, anyja, nagyanyja, dédanyja közös fejfájára.
Mindezek szerint tehát semmi Ivan Èesmièki, semmi Kesincei-, semmi

Csezmiczei János, semmi poétai reneszánsz-mítosz à la Janus Pannonius és
nevezetes névváltoztatása. Egyedül és csakis, egyszerûen és logikusan:
Darázstól Darázsig. Baranyától Baranyáig. Baranyai Schneider Júliától, a sors-
szerûen útra indító Tanárnõtõl Baranyai B. Istvánig. Sic. Sic erat in fatis.
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Bevezetõ

Bibliográfiai tájékoztatónk („tükrünk”) fõ adatforrása a szerzõi kézirat-,
könyv- és folyóirattár volt.

Vonatkozik ez különösen az 1960-as évtizedre, amelynek csak a legvégén
indult be a délvidéki (jugoszláviai) magyar éves bibliográfiák rendszeres
kiadása, hála az akkor létesült újvidéki Hungarológiai Intézetnek (1969).

A szerzõi hagyatéktáron kívül, jelen személyi- és kritikabibliográfiánk
tételei kisebb-nagyobb számban megtalálhatók az alábbi forrásokban is.

A felhasznált bibliográfiák jegyzéke

1. Filozofski fakultet u Novom Sadu. Bilten referata [Sokszorosítvány a
pályázati referátumokról, pályaképpel és személyi szakbibliográfiákkal].
1967., 1976., 1982. és 1987. évf.

2. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XI/2. köt. [A Fakultás
munkatársainak szem. bibliográfiája 1962–1968]. Novi Sad, 1968.

3. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XV/2. köt. [Szem. bibli-
ográfiák 1968–1972]. Novi Sad, 1972.

4. Filozofski fakultet 1954–1984. Bibliografije [A BTK munkatársainak szelek-
tív szem. bibliográfiája 1954–1984]. Novi Sad, 1984.

5. Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983. Újvidék,
1983, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.

6. Káich Katalin: Az intézeti dolgozók válogatott bibliográfiája 1959–1984.
Újvidék, 1990, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete.

7. Thomka Beáta: Az Új Symposion 50 számának bibliográfiája. Újvidék,
1970, Symposion Füzetek 01.

8. Polyák Márta – Silling István – Szabó Márta: Az Új Symposion repertóriu-
ma 1965–1975., I–II. rész. Új Symposion, 1976/134–135. és 136. sz.

9. Papp József: Az Új Symposion repertóriuma 1976–1979., I–II. rész. Új
Symposion, 1980/187. és 188. sz.

10. Papp József: Az Új Symposion repertóriuma 1980–1981. Új Symposion,
1983/214. sz.

11. Kántor Csilla: Az Új Symposion repertóriuma 1982–1983. Új Symposion,
1984/5–6. sz.

12. Csapó Julianna – Jablonszky Ildikó: Új Symposion bibliográfia
1984–1992. Új Symposion, 1992/323–324. sz.

13. Kiss Gusztáv – Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976–2001. Újvidék,
2005, Forum Könyvkiadó.
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14. Csapó Julianna: A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság szelektív
bibliográfiája 1990–1993. In: Önmagunk nyomában. A JMMT évkönyve
1990–1993. Újvidék, 1993, JMMT.

15. Csapó Julianna: A JMMT bibliográfiája 1990–2000. In: Önmagunk
nyomában. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000. Újvidék, 2000, JMMT.

16. Ispánovics Csapó Julianna: Mala biblioteka Društva za madjarsku kulturu
u Jugoslaviji 1990–2003. Bibliografija [Kézirat, 2003].

17. Bibliográfiai Füzetek [A jugoszláviai magyar irodalom éves bibliográfiái
1968–1999. tárgyév. Kiadja a Hungarológiai Intézet (1–8. sz.), A Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (9–23. sz.) és a
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (24. sz. –). Szerk. Pastyik László
1–19., Pohárkovics Elvira 20–21., ill. Csapó Julianna 22–32/33.sz.].
Újvidék, 1970–2005.

18. Orvos Mária (szerk.): Hírünk a világban. Jugoszláviai magyar exteriorika
I–VII. köt. [1961–1990. tárgyév]. Újvidék, 1993–2006, JMMT.

19. Hungarológiai Értesítõ. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóira-
ta (Szerk. Jankovics József, Nyerges Judit et al.). Bp., 1979–1994.

20. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Folyóiratok repertóriuma [1990–2004. tárgy-
év]. Bp., 1991–2005.

21. A magyarországi szamizdat egy évtizedének bibliográfiája 1981–1989.
(Összeáll. Nagy Csaba). Bp., 1990.

22. Književnost narodnosti Vojvodine 1945–1972. [A vajdasági nemzetiségek
irodalma 1945–1972]. Novi Sad – Bgd., 1973, Kulturno-prosvetna zajed-
nica Vojvodine – Biblioteka Matice srpske.

23. Marija Èurèiæ: Uzajamni prevodi književnih dela naroda i narodnosti
Vojvodine [A vajdasági nemzetek és nemzetiségek kölcsönös mûfordítá-
sai 1945–1975]. Kanizsa – Újvidék, 1975, A Kanizsai Írótábor Füzetei.

24. Marija Èurèiæ – Vida Zerenski: Bibliografija meðusobnih prevoda
književnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine 1945–1980.
[A jugoszláviai nemzetek és a vajdasági nemzetiségek kölcsönös
mûfordításai 1945–1980]. Novi Sad, 1982, Biblioteka Matice srpske.

Bibliográfiai tájékoztatónk az ún. egyszerûsített bibliográfiai leírás mód-
szerével dolgozza föl adattárát.

Ami azt is jelenti, hogy a könyvészet- és periodikatörténeti adatok teljesebb
körérõl eleve lemond – ezt az ún. részletes bibliográfiai leírások tartalmazzák
–, mégpedig nem csak terjedelmi okokból, hanem mindenekelõtt e tájékoztató
szerzõi rendeltetése miatt: munkánk elsõsorban nem a szakmabelieknek –
filológusoknak, hungarológusoknak – készült, hanem az ún. egyszerû, hagyo-
mányos olvasónak, aki netán maga is igényt tart még egy-egy életmû primér
és szekunder bibliográfiájának átlapozására. Átlapozására-átolvasására, s
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nem pedig számítógépes számbavételére, „lehívására”. Bibliográfiai tételeink
leírásmódja is ezért tér el szándékosan a korszerû digitális bibliográfiák
tipográfiai szabványaitól.

Viszont bõségesen él a rövid kifejtés, pontosítás, kiegészítés, tétel-magya-
rázat (annotálás) lehetõségével, annak is elsõsorban a leíró, s csak ritkábban a
kritikai/értékelõ válfajával. Szándékunk szerint ez is az életmûre, s nem pedig
annak kommunikációs/könyvészeti megjelenítésére vonatkozó információk
elsõbbségét hivatott szolgálni. Akárcsak a tételszámok elõtti mûfaji margó-
jelzetek is a lapokban és folyóiratokban közölt írások fejezetében (I.1.–I.6.).

Nem csupán a terjedelmi takarékosságot, de a könnyebb, gyorsabb,
egyszerûbb áttekintést is szolgálják az alábbi rövidítések.

A gyakran vagy többször elõforduló lapok, folyóiratok jelzete

Alf = Alföld. Irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat, Debrecen
Csal K = Családi Kör. Hetilap, Újvidék
Dan = Danas. Hetilap, Zgb.
Dnev = Dnevnik. Napilap, Novi Sad
Dolg = Dolgozók. Hetilap, Újvidék
Dom = Dometi. Mûvelõdési folyóirat, Sombor
Duna = Dunatáj. A Magyar Szó zombori melléklete
ÉS = Élet és Irodalom. Irodalmi és politikai hetilap, Bp.
For = Forum. A zágrábi Tudományos és Mûvészeti Akadémia folyói-

rata
Forr = Forrás. Irodalmi, szociográfiai és mûvészeti folyóirat,

Kecskemét
Glas = Glasnik Vojvoðanskog kluba. A Vajdasági Klub havi szemléje,

Novi Sad
Godiš = Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Az újvidéki

BTK szerb (és idõnként magyar) nyelvû évkönyve, Novi Sad
H = Híd. Irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi folyóirat,

Újvidék
Hét = A Hét. Társadalmi-politikai-mûvelõdési hetilap, Bukarest
HITK = A Hungarológiai Intézet [1969] Tudományos Közleményei.

Negyedéves folyóirat, Újvidék
HK = Hungarológiai Közlemények. A Magyar Nyelv, Irodalom és

Hungarológiai Kutatások Intézete [1976] negyedéves folyóirata,
Újvidék

7N = Hét Nap. Hetilap, Szabadka
Hung Ért = Hungarológiai Értesítõ. A Nemzetközi Magyar Filológiai

Társaság folyóirata, Bp.
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Ifj = Ifjúság. Hetilap, Újvidék
Ind = Index. Az Újvidéki Egyetem hallgatóinak szerb (egy idõben:

szerb és magyar) nyelvû hetilapja, Novi Sad
ITK = Irodalomtörténeti Közlemények. Az MTA Irodalomtudományi

Intézetének folyóirata, Bp.
Kép If = Képes Ifjúság. Hetilap, Újvidék
Könyvhír = Könyvbarátok Híradója. A Magyar Szó melléklete, Újvidék
Könyvil = Könyvvilág. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk

Egyesülésének lapja, Bp.
Krit = Kritika [1963–71]. Kritikai, irodalomelméleti és mûvelõdéspoli-

tikai folyóirat, Bp.
Lét = Létünk. Társadalomtudományi folyóirat, Szabadka
Letop = Letopis Matice srpske. A Matica srpska folyóirata, Novi Sad 
Lit = Literatura. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata,

Bp.
Magy Hír = Magyar Hírek. A Magyarok Világszövetségének lapja, Bp.
Magy Hlap = Magyar Hírlap. Politikai napilap, Bp.
Magy Nemz = Magyar Nemzet. Politikai napilap, Bp.
Mis/Gond = Misao/Gondolat. Ötnyelvû hetilap, Novi Sad
MKÚ = Magyar Képes Újság. A Horvátországi Magyarok Szövetsége

hetilapja, Eszék
MSz = Magyar Szó. Napilap, Újvidék
Nap = Napló. Hetilap, Újvidék
Népszab = Népszabadság. Politikai napilap, Bp.
Okt Nev = Oktatás és Nevelés. Pedagógiai folyóirat, Szabadka
Po = Polja. Irodalmi, mûvészeti, társadalmi folyóirat, Novi Sad
Polit = Politika. Közéleti napilap, Bgd.
Rádúj = Rádióújság. A Magyar Szó melléklete, Újvidék
RTV-Ú = RTV-Újság. A Magyar Szó melléklete, Újvidék
Ruk = Rukovet. Irodalmi folyóirat, Subotica
Som = Somogy. Kulturális és társadalmi szemle, Kaposvár
Stud = Studio. A zágrábi RTV heti mûsorújságja
Sy = Symposion. Az Ifjúság c. hetilap irodalmi rovata, ill. mûvészeti-

kritikai melléklete (1961–64), Újvidék
Tan = Tanulmányok/Studije. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

[1959] évkönyve, Újvidék
Tisz = Tiszatáj. Irodalmi folyóirat, Szeged
ÚS = Új Symposion. Mûvészeti-kritikai folyóirat, Újvidék
Üz = Üzenet. Irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi folyóirat,

Szabadka
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Az egyszer-egyszer elõforduló, jelzet nélküli lapok
és folyóiratok jegyzéke

Beèejski mozaik (Beèej/Óbecse)
Bilten Pokrajinskog zavoda za izdavanje udžbenika (Novi Sad)
Bulletin scientifique (Novi Sad)
Delo (Ljubljana)
Dunántúli Napló (Pécs)
Életünk (Szombathely)
Gordogan (Zgb.)
Heti Magyarország (Bp.)
Heti Válasz (Bp.)
Hitel (Bp.)
Irodalmi Újság (Párizs)
Jó Pajtás (Újvidék)
A Közmûvelõdésnek (Bp.)
Lica (Sarajevo)
Magyar Ifjúság (Bp.)
Magyar Narancs (Bp.)
Most (Novi Sad)
Mozgó Világ (Bp.)
Népújság (Muraszombat)
NIN (Nedeljne informativne novine, Bgd.)
Nyelvmûvelõ (A Magyar Szó melléklete, Újvidék)
Nyelvünk és Kultúránk (Bp.)
Petõfi Népe (Kecskemét)
Rádió- és Televízió-Újság (Bp.)
Savez omladine (Novi Sad)
Subotièke novine (Subotica)
Szabad Hét Nap (Szabadka)
Színház (Bp.)
Thália (Az Újvidéki Színház lapja)
Új Forrás (Tatabánya)
Új Kép (Szabadka)
Új Könyvek (Bp.)
Új Tükör (Bp.)
Valóság (Bp.)
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A lapokban és folyóiratokban közölt primér szövegek
mûfaji margójelzetei a tételszámok elõtt

bibl. = bibliográfia
elb. = elbeszélés
essz. = esszé, kommentár
ford. = fordítások szerbbõl és horvátból
hj. = hangjáték
int. = interjú, körkérdés
konf. = konfesszió
krit. = könyv-, film-, színikritika; könyv- és folyóirat-ismertetés
nap. = napló
publ. = történelmi és társadalmi, kisebbség-, mûvelõdés-, mûvészet-

és irodalompolitikai publicisztika
szc. = irodalmi szakcikk, glossza, kollázs
szcen. = tévészcenárium
tan. = irodalmi, folklorisztikai vagy politikai tanulmány
v. = vers, versciklus
vit. = vitairat, válasz, viszontválasz, ploemikus nyílt levél

Egyéb rövidítések a címleírásokban
aug. = augusztus
ápr. = április
begyûjt. = begyûjtötte
bev. = bevezetõ/bevezette
Bgd. = Belgrád
bibl. = bibliográfia
Bp. = Budapest
BTK = Bölcsészettudományi Kar [1954– ], Újvidék
c. = cím
dec. = december
et al. = és mások
etc. = és a többi/stb.
é.n. = kiadási év nélkül
évf. = évfolyam
febr. = február
fel. szerk. = felelõs szerkesztõ
ford. = fordította/fordító
Forum = Forum Könyvkiadó, Újvidék
fõszerk. = fõszerkesztõ
gépir. = gépirat
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gyûjt. = gyûjtemény/gyûjteményes
HMSZ = Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék
h.n. = kiadási hely feltüntetése nélkül
Hung. Int. = önálló Hungarológiai Intézet [1969–1976], Újvidék
Hung.Kut. Int. = A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete

[A Hung. Int. és Magy. Tansz. egybevont/társított felsõoktatási-
kutatói intézménye a BTK keretében, 1976–1992], Újvidék

ill. = illusztráció/illusztrátor
ismert. = ismertetõ/ismerteti
jan. = január
jegyz. = jegyzet/jegyzetek; a jegyzeteket készítette
JMMT = Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság, Újvidék
júl. = július
jún. = június
kézir. = kézirat
kiad. = kiadás/kiadta/kiadója
klny. = különnyomat
k.n. = kiadó feltüntetése nélkül
köt. = kötet
közread. = közreadta/közreadó
közrem. = közremûködött
L. = Lásd!
Magy. Tansz.= az újvidéki BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke [1959]
máj. = május
márc. = március
ME = Mûvelõdési Egyesület
megj. = megjelent/megjelenés
mell. = melléklet
MME = Magyar Mûvelõdési Egyesület
MTA = Magyar Tudományos Akadémia, Bp.
MTT = Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
nélk. = nélkül
nov. = november
o. = oldal, oldalszám
okt. = október
összeáll. = összeállította/összeállító
p. = pagina = oldal, oldalszám
pszeud. = pszeudonim = írói név, álnév
r. = rész
rend. = rendezõ/rendezte
röv. = rövidített
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sic/sic! = így [így van az eredetiben: tévesen, hiányosan stb.]
s.n. = sine nomine = név nélkül; szerzõ, fordító, szerkesztõ stb. neve

nélkül
soksz. = sokszorosított/sokszorosítvány
sor. = sorozat
sz. = szám/lapszám, folyóiratszám
száz. = század
szept. = szeptember
szerk. = szerkesztõ/szerkesztette
szerk. biz. = szerkesztõbizottság
sz.n. = szám/sorszám nélkül
szöveggond.= a szöveget gondozta/szöveggondozó, textológus
társsz. = társszerzõ
ua. = ugyanaz [mint az elõzõ bibl. egység tárgya]
uõ. = ugyanõ [ugyanaz a szerzõ, szerkesztõ, fordító...]
vál. = válogatta/válogatás
világir. = világirodalom/világirodalmi
vö. = vesd össze!
Zgb. = Zágráb
[ ] = kiegészítés, pontosítás, annotálás, magyarra fordítás helye
~~ = itt: Bosnyák István
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I. ~~ SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIÁJA 1954–2006

I.1. lapokban és folyóiratokban közölt írások, interjúk,
fordítások, körkérdésekre adott válaszok

1954

publ. 1. Így ír a jövõ riportere. Egy vörösmarti gimnazista magyar dolgo-
zata. – MKÚ, 1954 tavasza, 14.

1960

v. 2. Leverten. – 7N, 1960. jún. 26., 9.

1961

int. 3. Tanulni akarok [Dóró Sándor beszélgetése az egyetemista ~~ –
nal]. – Ifj, 1961. jan. 12., 5.

v. 4. Alkalmi vers a kedveshez. – Ifj, 1961. máj. 25., 11. [pszeud.
Udvardi János].

v. 5. Panaszos vallomás-töredék. – 7N, 1961. máj. 26., 9. [pszeud.
Udvardi János].

v. 6. Napló-töredék. – Ifj, 1961. szept., [?], 8. [pszeud. Udvardi János].
krit. 7. Egy este a Tribünön [Két vitaindító Huszár Zoltán Vakmeleg c.

verseskötetérõl. Gerold László és Bosnyák Sándor[sic] könyvkri-
tikái]. – Ifj, 1961. nov. 23., 10.

int. 8. Követendõ példák. Találkozás a pályadíjnyertes egyetemi hallgatók-
kal [Dr. Sztáncsics András beszélgetése az Újvidéki Egyetem tanul-
mányíró pályázatán díjazott ~~ -nal, Mirnics Zsuzsannával, Crnjanski
Mirjanával, Varga Józseffel és Sátai Pállal]. MSz, 1961. nov. 29., 13.

krit. 9. Nagyszerû dokumentum – olcsó humor. Néhány megjegyzés az
Amikor a vígjáték uralkodott c. [Youngson-] filmrõl. – Ifj, 1961., [?], 12.

1962

krit. 10. Csak ember vagyok. Részlet az Ifjúsági Tribün által díjazott tanul-
mányból [Deák Ferenc: Rekviem. Újvidék, 1961, Forum]. – MSz,
1962. márc. 4., 14.

konf. 11. Nyílt levél Gál Jánoshoz [Fábri Zoltán: Dúvad c. filmje kapcsán].
– Sy, 1962. ápr. 5., 9.
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tan. 12. A „tudományos esztétika” forrásánál [Marks – Engels: O književnos-
ti i umetnosti. Bgd., 1960, Kultura.] – Sy, 1962. máj. 24., 10–11.

tan. 13. Írás az esztéta Lefebvre-rõl. – Sy, 1962. jún. 7., 8–9.
szc. 14. Társadalmi tudat és ideológia. – Sy, 1962. jún. 14., 9.
nap. 15. Tizennégy nap Hungáriában (I.). – Sy, 1962. szept. 6., 8.
nap. 16. Tizennégy nap Hungáriában (II.). – Sy, 1962. szept. 20., 9.
publ. 17. Írás két tételben, mottóval [Jugoszlávia új alkotmányának ter-

vezetérõl]. – Sy, 1962. okt. 11., 9.
nap. 18. Tizennégy nap Hungáriában (III.). – Sy, 1962. okt. 14., 8.
vit. 19. Könyvhónapi kultúrhír [Csépe Imre a Symposion „eltörlésének”

szükségességérõl]. – Sy, 1962. okt. 27., 9.
szc. 20. Kritika és kegyelet. – Sy, 1962. nov. 8., 8.
krit. 21. Hárommottós színházi jelentés [Kvazimodo Braun István Tóparti

ház-a a Szabadkai Népszínházban]. – Sy, 1962. nov. 8., 10.
szc. 22. Kritika és kegyelet [Átvétel a Sy 1962. nov. 8-i számából]. – MSz,

1962. nov. 11., 16.
ford. 23. Wilhelm Weischedel: A korszerû mûvészet értelmérõl. – Sy, 1962.

nov. 22., 8.
ford. 24. J.P. Sartre: A kultúra demilitarizálása. – Sy, 1962. nov. 29., 14.
krit. 25. Vita a színházról. A noviszádi [sic] Ifjúsági Tribün szuboticai [sic]

látogatása [Nagy József cikke; ~~ kritikájából is Kvazimodo
Braun István Tóparti ház c. énekes-zenés színmûvérõl]. – Dolg,
1962. dec. 14., 12.

1963

nap. 26. Èetrnaest dana u Maðarskoj [Tizennégy nap Hungáriában. Vö.
Bibl. I.1., 15., 16., 18.]. – Po, 1963/64–65. sz.

szc. 27. Alkalmi írás. Az irodalomoktatóknak és szoktatóknak szeretettel,
elalvás elõtti olvasmányul. – Sy, 1963. jan. 1., 15.

publ. 28. Mi és az irodalmi integráció [D. Jelèiæ Debreczeni József elbeszé-
léseinek szerbhorvát fordításáról]. – Sy, 1963. jan. 1., 16.

ford. 29. Az „érthetetlen” költészet és a „mûvészet a mûvészetért” – ma [A.
Voznyeszenszkijnek a belgrádi NIN-ben közölt interjújából]. – Sy,
1963. jan. 10., 12.

krit. 30. Vasko Popa (szerk.): Ponoæno sunce. Zbornik pesnièkih snoviðe-
nja. Bgd., 1962, Nolit. – Sy, 1963. jan. 10., 13.

publ. 31. A mai szovjet irodalom riport-jellege [Glossza Dragan N. Jeremiæ
szovjetuniói útijegyzeteirõl]. – Sy, 1963. jan. 10., 12.

publ. 32. Az absztrakt festészet sorsa a Szovjetunióban [Glossza a Pravda
és a Kossuth rádió tudósításairól]. – Sy, 1963. jan. 10., 12.
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publ. 33. Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, / Ahogy én csolkollak
[sic], nem csolkol úgy senki... [Pamflet a jugoszláviai giccs-képes-
lapok dömpingjérõl]. – Sy, 1963. jan. 10., 16.

vit. 34. Néhány felelet a quasi-esztétának [Bálint István Sinkó-bírálatá-
ról].– MSz, 1963. jan. 13.

vit. 35. Az írott szó tisztelete [Sajtóhibák a Symposion újévi és jan. 10-i,
ill. a Híd decemberi számában]. – Dolg, 1963. jan. 18., 12. [L. a
Dolg szerk. válasszát: Válasz ~~ „Az írott szó tisztelete” c.
cikkére. Dolg. 1963. jan. 25., 12.]

ford. 36. Dobrica Æosiæ: A mûvészi vallomás szabadsága és a társadalmi
kötelezettség. – Sy, 1963. jan. 24., 15.

vit. 37. Quo vadis, jugoszláv mûvészet? [J.B.Tito mûvészetpolitikai
beszéd-részletérõl a Jugoszláv Ifjúsági Szövetség kongresszu-
sán]. – Sy, 1963. febr. 7., 14.

krit. 38. Reflexiók a suboticai [sic] Lédáról. Bemutató a Népszínházban.
M. Krleža: Léda [Társsz. Bányai János]. – Sy, 1963. febr. 7., 16.

publ. 39. Hogyan viszonyulni a marxizmushoz? [Glossza a belgrádi Danas
cikksorozatáról és kivonat Andrija Stojkoviæ Bitka „dogmatièara” i
„revizionista” c. írásából]. – Sy, 1963. febr. 21., 12.

vit. 40. Néhány szó a provincializmusról. Adalék e számunk Szakállszá-
rítójának „Rendíthetetlen tóparti optimizmus” c. fejezetéhez [Kivo-
nat Dalibor Foretiæ: Rijeè o provincijalizmu címû, a zágrábi Tele-
gramban megjelent cikkébõl]. – Sy, 1963. febr. 21., 12.

krit. 41. Illyés Gyula: Doleo ergo sum. – Sy, 1963. febr. 21., 15.
krit. 42. A kezdeményezés dicsérete [Jovan Hristiæ Oresztész-e az

Ifjúsági Tribün színpadán, magyar fiatalok elõadásában. –
Társsz. Utasi Csaba]. – Sy, 1963. febr. 21., 16.

essz. 43. Jegyzetek az Új versekrõl [Tolnai Ottó: Doreen 2; Domonkos
István: Kontrapunkt; Ladik Katalin: Az androgyn]. – Sy, 1963.
márc. 7., 11.

publ. 44. A „generációk harcának” lényege [Sinkó Ervin vonatkozó nézete-
irõl a Po legújabb számában]. – Sy, 1963. márc. 7., 12.

publ. 45. In memoriam: Danas [Az „anyagi okok miatt” megszüntetett belg-
rádi ellenzéki hetilapról]. – Sy, 1963. márc. 21., 12.

publ. 46. Forgácsok a [Symposionról tartott] vitából. – Sy, 1963. márc. 21., 13.
krit. 47. C.C. Baxter, az amerikanizált lázadó [Billy Wilder: Appartement].

– Sy, 1963. márc. 21., 16.
krit. 48. Széljegyzetek egy tanulmánykötet margójára [Szabolcsi Miklós:

Költészet és korszerûség. Bp., 1959]. – H, 1963/4, 489-493.
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publ. 49. [s.n.]: Az Ifjúsági Szövetség X. tartományi értekezlete [~~: „Egyik
absztrakt festõnk Tito elvtárs beszéde után hirtelen realistává
lett”...]. – Ifj, 1963. máj. 1., 2–3. és 8.

publ. 50. Savez omladine je u stanju da se uvek suprotstavlja prevazidjenom
u kulturnoj politici [~~ felszólalása az Ifjúsági Szövetség 1963. ápr.
26–27-i tartományi értekezletén: Az Ifjúsági Szövetség képes min-
denkor szembeszegülni azzal, ami a mûvelõdéspolitikában túlha-
ladott]. – Savez omladine, Novi Sad, 1963/4–5. sz., 10.

publ. 51. Kölcsönvett gondolatok a III. Stražilovói Találkozó témájára. – Sy,
1963. máj. 23., 18.

publ. 52. Protiv provincijalnih kriterija [A provinciális értékkritériumok ellen.
~~ felszólalása a jugoszláviai fiatal értelmiségiek III. Stražilovói
Találkozóján]. – Po, 1963/69. sz.

tan. 53. Kísérlet egy irodalomszemlélet körvonalazására. Sinkó Ervin
mûvészi hitvallása (I.). – H, 1963/6, 648–665.

tan. 54. Kísérlet egy irodalomszemlélet körvonalazására (II.). – H,
1963/7–8, 724-751.

publ. 55. Csakugyan? [Idézetkollázs]. – Sy, 1963. szept. 5., 15.
vit. 56. Az „idealista” Sinkó Ervin és „marxista” bírál(ni akar)ója [sic] I.

[Válasz Bálint Istvánnak a H-ban közölt ~~-tanulmány bírálatára].
– Sy, 1963. okt. 3., 11.

essz. 57. A Rátkáról, kommentár gyanánt [Domonkos István: Rátka.
Forum, 1963]. – Sy, 1963. okt. 17., 12–13.

vit. 58. Az „idealista” Sinkó Ervin és „marxista” bírál(ni akar)ója II. – Sy,
1963. okt. 17., 15.

konf. 59. Nyílt levél barátomnak [Domonkos Istvánnak], avagy vallomás
Niels Nielsenrõl. – Sy, 1963. okt. 31., 15.

publ. 60. [B. Szabó György-nekrológ, cím nélk.]. – H, 1963/11, 1121–1122.
publ. 61. Vox humana [Idézetkollázs]. – Sy, 1963. dec. 12., 15.
tan. 62. Az ész elborulása [Max Horkheimer: Pomraèenje uma. Sarajevo,

1963]. – H, 1963/12, 1256–1264.

1964

publ. 63. Eppur si muove [Jubiláris idézetkollázs a kétéves Symposiont ért
bírálatokból]. – Sy, 1964. jan. 1., 20.

publ. 64. Bevezetõ helyett [Elhangzott az Újvidéki Rádió Együtt c. mûsorá-
nak Symposion-bemutatkozásán]. – Sy, 1964. jan. 14., 11.

essz. 65. Aegidius és Áron [Sinkó Ervin: Aegidius útra kelése; Áron
szerelme. In: S.E.: Aegidius útra kelése és más történetek.
Forum, 1963]. – Sy, 1964. febr. 13., 11–12.
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essz. 66. Áron, az anti-aegidiusi forradalmár [S.E.: Aegidius útra kelése és
más történetek].– Sy, 1964. márc. 12., 12–13.

publ. 67. A kezdeményezés dicsérete [Sükösd Mihály Jelenkor-beli Híd-
ismertetõjérõl]. – H, 1964/3, 332–334.

krit. 68. Civilizált társadalom, ohhh! [sic; A hét fõbûn. Francia omnibusz-
film]. – Sy, 1964. ápr. 9., 16.

konf. 69. Vallomás az ideálokról. – Sy, 1964. szept. 24., 16.
int. 70. Egy új folyóirat [Deák Ferenc beszélgetése ~~-nal és Tolnai

Ottóval, az Új Symposion fõ- és fel. szerkesztõjével és
szerkesztõjével]. – Ifj, 1964. dec. 17., 11.

int. 71. Új folyóirat – mellékletbõl [Vukovics Géza beszélgetése ~~-nal,
Tolnai Ottóval és Végel László szerkesztõségi taggal]. – MSz,
1964. dec. 20., 16.

1965

publ. 72. „Bevezetõ” helyett: „utószó” gyanánt [Az induló ÚS program-
cikke]. – ÚS, 1965/1, 31.

tan. 73. Bonyolult örömök [Bányai János: Bonyolult örömök. Forum,
1964]. – ÚS, 1965/1, 2–7.

krit. 74. Egy aktivista (szemellenzõs) naplója [Burány Nándor: Magunk
próbaköve. Forum, 1964]. – ÚS, 1965/1, 11–12.

krit. 75. Gledišta [Bgd.], 1964/11. – ÚS, 1965/1, 12.
krit. 76. Egy filozófiai folyóirat, mely nem akar „filozófiai” lenni [Praxis,

Zgb., 1964/1. és 2. sz.]. – ÚS, 1965/1, 13.
publ. 77. Néhány szó a „szellemi apagyilkosságról”. – ÚS, 1965/1, 31.
publ. 78. A bürokratává vált kultúrforradalmár tragédiája. – ÚS, 1965/1, 31.
publ. 79. Egy örvendetes országos rekord. – ÚS, 1965/1, 31.
publ. 80. A kommercializált Köztársaság-nap. – ÚS, 1965/1, 32.
publ. 81. Egy azok közül, akik „zavarba jönnek” a nacionalista és sovinisz-

ta jelenségek miatt. – ÚS, 1965/1, 32.
publ. 82. Tragikomikus baranyai érzelgõsség. – ÚS, 1965/1, 32.
krit. 83. Itt és most [Èovek danas. Bgd., 1964]. – ÚS, 1965/2, 12–13.
publ. 84. Egy fontos dátum. – ÚS, 1965/2, 28.
publ. 85. Jótállunk érte, hogy nem anakronizmus. – ÚS, 1965/2, 28.
publ. 86. Január 27., Ifjúsági Tribün. – ÚS, 1965/2, 28.
publ. 87. Két „vajdasági” irodalmi est tanulsága. – ÚS, 1965/2, 28.
konf. 88. Vallomás Áronnak, mintha élne. – ÚS, 1965/3, 13–15.
publ. 89. Az Új Symposion szerkesztõségének [A fõ- és fel. szerk. két

lemondó nyílt levele]. – ÚS, 1965/3, 27.
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1966

konf. 90. Vallomás a vallomásról. – ÚS, 1966/18, 1–6.

1967

nov. 91. A kiszolgáltatott. – ÚS, 1967/22, 12–14.
publ. 92. Folyóirat-funkció és Új Symposion. – ÚS, 1967/23, 25.
publ. 93. „És most mit?” Reflexiók a szocialista munkanélküliségrõl. – ÚS,

1967/23, 27.
essz. 94. A Száz panaszról, kommentár gyanánt [Fehér Kálmán: Száz

panasz. Forum, 1966]. – ÚS, 1967/24–25, 30–34.
publ. 95. Nemzeti mítosz és „Rehák-ügy”. – ÚS, 1967/24–25, 44–45.
publ. 96. A szabadság lehetetlensége. – ÚS, 1967/26–27, 35.
tan. 97. Koegzisztencia, taktika és etika. – ÚS, 1967/28, 26–27.
publ. 98. Az értelmes emberi tett hite [In memoriam Sinkó Ervin]. – MSz,

1967. márc. 28., 9.
publ. 99. A Sinkó Ervin munkaév elé [s.n.; a szerkesztõség által véglegesí-

tett programtervezet]. – ÚS, 1967/29–30, 2–3.
vit. 100. Kiskorú közönség, vagy a közönség kiskorúsítása? [Az Újvidéki

Rádió magyar mûvelõdési szerkesztõségének mûsorpoli-
tikájáról]. – ÚS, 1967/29–30, 30–31.

nap. 101. Laskói esték. Tett helyett napló (I.). – ÚS, 1967/29–30, 41–47.
nap. 102. Laskói esték (II.). – ÚS, 1967/31–32, 41–46.
krit. 103. Versírástól a költészetig [Monoszlóy Dezsõ: Aranykor. Bratislava,

1967]. – ÚS, 1967/31–32, 38.
krit. 104. A pamfletista lírája [Miroslav Egeriæ: Molitva na Èegru. Kruševac,

1967]. – ÚS, 1967/31–32, 39.

1968

publ. 105. A nemzetiségi kultúra „bezárkózásáról” [Felszólalás a IV.
Stražilovói Találkozón. Részl.]. – MSz, 1968. márc. 20., 9.

int. 106. Kultúránk szerves részévé kell tenni a sinkói életmûvet [Gerold
László interjúja ~~-nal]. – MSz, 1968. márc. 23., 14.

publ. 107. Az anyanyelvû mûveltség nem kisebbségi luxus. – MSz, 1968.
máj. 15., 3.

szc. 108. Sterija Játékok – politikai játékok [A jugoszláviai hivatásos szín-
házak újvidéki országos szemléjérõl]. – MSz, 1968. jún. 2., 19.

essz. 109. A Rátkától a Kiki-ig. Szubjektív jegyzetek Domonkos István költõi
metamorfózisáról, a Kiki-ciklus kapcsán. – ÚS, 1968/33, 10.
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tan. 110. Ecce homo. Variációk Sinkó Ervin életmûvérõl. – ÚS, 1968/33,
24–25.

tan. 111. Az optimisták nemzedéke [Sinkó Ervin közéleti-politikusi nemze-
dékérõl]. – ÚS, 1968/34, 23–26.

publ. 112. Nemzetiségi monológ [Felszólalás a IV. Stražilovói Találkozón].
ÚS, 1968/34, 4.

publ. 113. Monolog na temu: kulture narodnosti [Monológ egy témáról: a
nemzetiségiek kultúrái. Vö. Bibl. I.1., 112.]. – Po, 1968/115–116, 9.

tan. 114. Vox humana [Sinkó Ervin életmûvérõl]. ÚS, 1968/36, 24–26.
tan. 115. Vox humana. [Vö. Bibl. I.1., 114.] – For, 1968/9, 389–398.
nap. 116. Laskói esték (III.). – ÚS, 1968/33, 29–31.
nap. 117. Laskói esték (IV.). – ÚS, 1968/34, 29–31.
nap. 118. Laskói esték (V.). – ÚS, 1968/35, 34–36.
nap. 119. Laskói esték (VI.). – ÚS, 1968/36, 29–31.
publ. 120. Értelmiségi sztrájk és politikai demagógia [Felszólalás az újvidé-

ki BTK egyetemistáinak tiltakozó nagygyûlésén]. ÚS,
1968/37–38, 6.

publ. 121. A Tanjug-huszárok pálfordulása [J.B. Tito egyetemista tün-
tetéseket – a kivárást követõen – méltatni kezdõ beszéde után].
– ÚS, 1968/37–38, 32.

vit. 122. Botfülûség vagy céhszellem? [Válasz Szûcs Imrének „A Tanjug-
huszárok pálfordulása” kritikájára]. – MSz, 1968. júl. 7., 20.

tan. 123. A forradalom és a forradalmár konfliktusa [Sinkó Ervin életmû-
vében]. – ÚS, 1968/39–40, 33–36.

publ. 124. Dicstelen jubileum: 1948–1968. Lapszéli jegyzetek régi, ijesztõen
aktualizált dokumentumokra [Csehszlovákia KGST-államok általi
inváziója kapcsán]. – ÚS, 1968/41, 2.

vit. 125. Nyílt levél Umberto Cerronihoz [Csehszlovákia inváziója kap-
csán]. – ÚS, 1968/41, 15.

publ. 126. Társadalombírálat – itt és most [ti. Csehszlovákia inváziója után].
– ÚS, 1968/43, 13.

publ. 127. A Sinkó Ervin-munkaév után. – ÚS, 1968/43, 3.
ford. 128. Marijan Matkoviæ: A csodálatos kiránduló kirándulása [Sinkó Ervin

életmûvérõl]. – ÚS, 1968/44, 21–27.
publ. 129. [s.n.]: Nacionalni problemi Vojvodine nisu izmišljeni. Politièki aktiv

Novosadskog univerziteta razgovarao o meðunacionalnim problemi-
ma [A nemzetek/ nemzetiségek közötti problémák Vajdaságban nem
mondvacsináltak. Az Újvidéki Egyetem politikai aktívája a nemze-
tek/nemzetiségek közötti problémákról folytatott eszmecserét. ~~
cím nélk. felszólalása a kisebbségi tanulók fogyatkozásáról az
anyanyelvû tagozatokon; a lektorátus-létesítés szükségességérõl az
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egyetemi karokon; a kisebbségek pozitív diszkriminációjának
indokoltságáról; az 1968-as diáktüntetések idején is el-elhangzó fá-
máról, hogy Vajdaságban a nemzeti/nemzetiségi problémák „mond-
vacsináltak”]. – Ind, 1968 õszén [?].

vit. 130. Baranya kulturális életérõl. – MSz, 1968. nov. 17., 20.
int. 131. [s.n.]: Legújabb könyvem. ~~: Laskói esték. – MSz, 1968. dec. 26., 8.

1969

publ. 132. Egyetemi elit-önigazgatás? [Felszólalás az újvidéki BTK szak-
szervezetének évi közgyûlésén]. – MSz, 1969. jan. 19., 6.

publ. 133. Akademsko elitno samoupravljanje? [Vö. Bibl. I.1., 132.] – Ind,
1969. január

vit. 134. Kultúrszövetséget, de nem „kisebbségit” [Vita Sztáncsics
Andrással és Uzon Miklóssal]. – MSz, 1969. febr. 12.

vit. 135. Naptárhistória, és ami mögötte van [A magyar nyelv hivatalos hasz-
nálatáról a vajdasági vállalatokban]. – MSz, 1969. márc. 2., 12.

krit. 136. Valóban mi lesz velünk [Domonkos István – Tolnai Ottó: Valóban
mi lesz velünk. Forum, 1968]. – ÚS, 1969/45, 16–17.

tan. 137. A forradalom „nem létezõ” etikai problémái [Sinkó Ervin életmû-
vérõl]. – ÚS, 1969/48–49, 2–7.

vit. 138. Diplomáciai „etika” és értelmiségi etika [A Forum Kiadótanácsa
közleménye Gion Nándor Testvérem, Joáb c. nyertes pályamû-
vének kéziratáról]. – ÚS, 1969/51–52, 11.

vit. 139. Nyílt levél Gál Lászlóhoz [A „Joáb-vita” kapcsán]. – ÚS, 1969/53, 31.
publ. 140. Ejh, be önkritikusak vagyunk! – ÚS, 1969/54, 18.
vit. 141. Otthonunk: Kelet-Európa [Vita E. Fehér Pál cikkével]. – ÚS,

1969/54, 19.
tan. 142. Theatrum mundi à la Joszif Visszarionovics Sztálin [Artur London:

Priznanje. Jedno iskustvo sa procesa u Pragu. Bgd., 1969, Pros-
veta]. – ÚS, 1969/55, 2–8.

publ. 143. Szabad-e sztrájkolni? – ÚS, 1969/55, 28.
publ. 144. Veszélyben a mozgalom – vesszen a gondolat! – ÚS, 1969/55, 28.
publ. 145. A gyilkos, akit nem lehet bíróság elé idézni. – ÚS, 1969/56, 15.
tan. 146. Az etikus ember realizmusa. Széljegyzetek Sinkó Ervin szép-

prózájáról. – H, 1969/9, 935–958.
tan. 147. Az etikus ember realizmusa... – Tan, 1969., 65–95.
int. 148. [-móló]: Villáminterjú ~~-nal [az Újvidéki Egyetem Magyar

Tanszékének tanársegédével]. – Dunántúli Napló, Pécs, 1969.
szept. 19., 4.
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1970

essz. 149. A barikádtól a katedráig. Sinkó Ervin portréjához. – Krit, 1970/2,
34–38.

szc. 150. Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és egy indítvány. –
HITK, 1970/2, 115–124.

krit. 151. Reform vagy forradalom? [Reform vagy forradalom. Diákság,
egyetem, társadalom Nyugat-Európában. Bp., 1970]. – MSz,
1970. ápr. 12., 14.

krit. 152. Manipuláció [Manipuláció. A tudatiparról. Bp., 1969]. – MSz, 1970.
ápr. 18., 10.

krit. 153. Nyilvánosság és közvélemény [Jirgen Habermas: Javno mnenje.
Bgd., 1969]. – MSz, 1970. ápr. 25., 10.

tan. 154. Hét év múltán. B. Szabó György portréjához. – HITK, 1970/3, 5–22.
tan. 155. „Az új mûvészet él”. Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitája 1925-ben.

– HITK, 1970/4, 108–129.
publ. 156. A nemzetiségi viszonyok „akadémiai” értelmezése. – ÚS,

1970/57, 14–15.
publ. 157. Kultúrpolitikai grippe Vajdaságban is. – ÚS, 1970/57, 15.
publ. 158. Beszámíthatatlanság. – ÚS, 1970/58, 14.
publ. 159. Csak ki ne derüljön az a My Lai-i igazság. – ÚS, 1970/58, 15.
krit. 160. A praxison innen [Végel László: Szitkozódunk, de szemünkbõl

könnyek hullanak. Forum, 1969]. – ÚS, 1970/58, 24–25.
tan. 161. Nyílt levél ifjú barátomnak a sztálinizmus ügyében. – ÚS,

1970/59, 4–5.
vit. 162. Erõsödik a finciánus esztéták tábora. – ÚS, 1970/59, 13.
vit . 163. A ponyvairodalomról, némi balkánisággal. – ÚS, 1970/59, 13.
konf. 164. Vallomás-féle a politikai forradalmiságról. – ÚS, 1970/59, [mell.,

2–3. p.]
vit. 165. „Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje!” [Vita Tomislav

Ketiggel és a Dolg szerkesztõségével]. – ÚS, 1970/60, 10.
vit. 166. „Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje!” [Az ÚS-ban meg-

jelent vitacikk újraközlése]. – Dolg, 1970. máj. 8., 9.
vit. 167. Kicsoda „a szerkesztõség” mögé gyáván megbúvó? [Vita a Dolg

szerkesztõségével]. – ÚS, 1970/62, 14.
tan. 168. Tudománytalan bevezetõ a politlírába. – ÚS, 1970/62, 10–11.
krit. 169. „Z” – avagy a szó és a kép hatalma [Koszta Gavrasz: „Z”]. – ÚS,

1970/63–64, 4.
tan. 170. Ifjúság, politika, ifjúpolitika. – ÚS, 1970/63–64, 13–16.
vit. 171. Metamorfózis vagy politikai kaméleonizmus? [Vita Sztáncsics

Andrással]. – ÚS, 1970/63–64, 31.
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publ. 172. „Melyik” Sinkó kell, ha kell, a Tartománynak? – ÚS, 1970/63–64, 32.
publ. 173. Az egzakt-tudományos-univerzális-anacionális közömbösség. –

ÚS, 1970/63–64, 33.
publ. 174. Hegel politikai aktualitása. – ÚS, 1970/65, 21.
publ. 175. Egy karikatúra margójára. – ÚS, 1970/66, 13.
publ. 176. A szocialista sztrájk tréfás szentesítése. – ÚS, 1970/66, 14.
publ. 177. Jan Palach, a hamvaiban is veszélyes. – ÚS, 1970/66, 15.
ford. 178. Danko Grliæ: Forradalom és terror. A szellem fenomenológiájának

„Az abszolút szabadság és rémület” c. fejezetéhez. – ÚS,
1970/66, 19–21.

publ. 179. A businessman az businessman, az erkölcsöt hagyjuk ki a játék-
ból. – ÚS, 1970/67, 18.

krit. 180. A sivatag-lét lírikusa [Koncz István: Átértékelés. Forum, 1970]. –
ÚS, 1970/67, 23.

publ. 181. Diktatúra. – ÚS, 1970/68, 18.
publ. 182. Pedagógiai naiv optimizmus. – ÚS, 1970/68, 18.
int. 183. Van-e irodalompolitikánk? [Válasz a Kép If körkérdésére]. – Kép

If, 1970. dec. 30.
tan. 184. A korán meglelt és korán elveszített haza [Sinkó Ervin életútjáról].

– Tan, 1970., 37–46.

1971

krit. 185. Kisajátítás vagy befogadás? [Ervin Šinko: Pjesme u prozi. Pripo-
vijetke. Zapisi. Ogledi. – Pet stoljeæa hrvatske književnosti. Matica
hrvatska – Zora, Zgb., 1969]. – MSz, 1971. jan. 1., 18.

tan. 186. „Nepostojeæi” etièki problemi revolucije [A forradalom „nem
létezõ” etikai problémái]. – For, 1971/3, 344–361.

tan. 187. A korán meglelt és korán elveszített [sinkói] haza. Ember a for-
radalomban I. – ÚS, 1971/69, 37–42.

publ. 188. Miért kell, még mindig, a túlvilág? – ÚS, 1971/69, 59–60.
publ. 189. Az államraison mindenekelõtt, továbbra is. – ÚS, 1961/69, 60.
publ. 190. Mozgalmunk praxisa [A Symposion-mozgalom jelenérõl, távla-

tairól. Elhangzott az Új Sympioson Munkatársi Értekezletén]. ÚS,
1971/69 [melléklet].

vit. 191. Glossza, vagy az is bolond, aki poétává lesz Neoblitvában [Utasi
Mária meghurcoltatásáról Baranyában]. – ÚS, 1971/70, 22.

tan. 192. Az „élet”, mellyel nincs mit kezdeni. Ember a forradalomban II. –
ÚS, 1971/70, 102–109.

tan. 193. Olvasmányok, melyek nem csak „olvasmányok”. Ember a forra-
dalomban III. – ÚS, 1971/71–72, 174–182.
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publ. 194. Politikai divatcikk – hamis anyagból [Az újvidéki Ifjúsági Tribün
„káderpolitikájáról”]. – ÚS, 1971/71–72, 183.

publ. 195. A szoclágerek újabb dokumentuma [Karlo Štajner 7000 dana u
Sibiru c. emlékiratának folytatásos közlésérõl a belgrádi NIN-
ben]. – ÚS, 1971/71–72, 185.

tan. 196. Individualizmus, esztétika és etika. Ember a forradalomban IV. –
ÚS, 1971/73, 200–205.

vit . 197. Köztársasági elnök a szocialista profi-foci szolgálatában? [Vita
Árok Ferenccel]. – ÚS, 1971/74, 274–276.

publ. 198. Végre lehullott a maszk [Dušan Makavejev betiltott filmjének
zártkörû újvidéki vetítésérõl]. – ÚS, 1971/74, 274.

tan. 199. Kérdések a nyugati baloldalról I. – ÚS, 1971/75, 278–283.
tan. 200. Kérdések a nyugati baloldalról II. – ÚS, 1971/76, 324–330.
publ. 201. Munkaakciók és „tiszta számlák”. – ÚS, 1971/76, 355.
vit. 202. „Privilegizáltak” és éhségsztrájk, avagy adalék a szociális fantázi-

átlanság történetéhez [Vita Miroslav Antiæ íróval]. – ÚS, 1971/76,
356.

publ. 203. Két szék közül – pad alá, avagy a titoktartó [vajdasági] politikai
dilettantizmus. – ÚS, 1971/76, 356.

vit. 204. Kolozsiéknál semmi új a nap alatt [Vita Kolozsi Tiborral, Gerold
László: Rólunk is vallanak c. szociográfia-kötete kapcsán]. – ÚS,
1977/79, 381– 382.

krit. 205. Nyílt marxizmus [Vjekoslav Mikecin: Otvoreni marksizam. Naše
teme, Zgb. 1971]. – MSz, 1971. dec.

tan. 206. Nemzedék, melyet megcsúfolt a történelem [Sinkó Ervin életút-
járól]. – Tan, 1971., 97–110.

ford. 207. Darinka Zlièiæ: 18. századi szerb írók Horányi Elek lexikonában. –
HITK, 1971/5–6, 52–56.

ford. 208. Božidar Kovaèek: Népi prózánk elsõ magyar fordításai. – HITK,
1971/5–6, 165–170. 

1972

publ. 209. Egy sikeres slágerparádécskáról. – MSz, 1972. febr. 19., 11.
publ. 210. Kritikáról [tkp. társadalombírálatról], itt és most. – MSz, 1972. márc.

18., 11.
essz. 211. Kortársunk, Janus Pannonius [1472–1972]. – Kép If, 1972. márc.

21., 18–19.
szc. 212. Öt év múltán... [Sinkó Ervin, 1967–1972]. – MSz, 1972. ápr. 8., 9.
essz. 213. Janus Pannonius 1472–1972. – MSz, 1972. ápr. 9., 15.
publ. 214. Egy kaján nevetésrõl. – MSz, 1972. ápr. 22., 11.
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publ. 215. A múltat vagy a jelent féltjük-e a szatírától? – MSz, 1972. ápr. 29., 13.
int. 216. Egyenes gerinccel járni [Faragó Árpád interjúja ~~-nal]. – MKÚ,

1972.máj. 1., 9.
krit. 217. A költõ áthúzza verseit [Domonkos István: Áthúzott versek.

Forum, 1971]. – MKÚ, 1972. jún. 1., 16–17.
szc. 218. „Nincs a földön templom...” [Sinkó Ervin 1925-ös naplórészle-

térõl]. – MSz, 1972. szept. 16., 13.
publ. 219. Magyar nyelvû napközi és óvoda a Limánon [Újvidéken, szülõi

petícióval]. – MSz, 1972. szept. 17., 11.
vit. 220. Meddig ér – a számonkérésünk [Vita Jung Károly cikkével B.

Szabó György hagyatékának ápolása kapcsán]. – MSz, 1972.
okt. 7., 12.

tan. 221. A világforradalom invalidusa [Részlet ~~ Nemzedék, melyet meg-
csúfolt a történelem c. tanulmányából]. – 7N, 1972. nov. 17., 19.

vit. 222. Népszaporulat és humán értelmiség, avagy tárt kapuk döngetése
[Vita Mirnics Károllyal a vajdasági magyar írók kisebbségi
elkötelezettségérõl]. – ÚS, 1972/81, 51.

tan. 223. Nehéz honfoglalás [Sinkó Ervin életútjáról. Bevezetõ S. E. azo-
nos címen sajtó alá rendezett, de végül is bezúzott háborús nap-
lójához, 1939–1944]. – ÚS, 1972/83, 106–131.

tan. 224. Sinkó Ervin Petõfi-képe [A Hung. Int. és Magy. Tansz. Petõfi-kon-
ferenciáján elhangzott értekezés bõvebb változata]. – ÚS,
1972/91, 510–524.

essz. 225. Jób etikája és bukása. Változatok Tóth Ferenc [Jób c.] színmû-
vére. – ÚS, 1972/92, 562–568.

tan. 226. „A homokóra madarai”. Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája 1927-ben.
– HITK, 1972/9, 63–100.

tan. 227. Sinkó Ervin Petõfi-képe. – Tan, 1972/4, 21–52.
tan. 228. „A közösség rossz lelkiismerete” [Sinkó Ervin az emigrációban]. –

Tan, 1972/5, 45–53.

1973

publ. 229. Vox humana. Guernica és Hanoi ugyanannak a dolognak a jel-
képe [Olof Palme nyilatkozatáról]. – MSz, 1973. jan. 13., 11.

essz. 230. Jób emberszemléletének korlátairól. Széljegyzetek Tóth Ferenc
drámájáról. – MSz, 1973. febr. 3., 13.

krit. 231. Fegyelmezett modernség [Bányai János: A szó fegyelme. Forum,
1972]. – MSz, 1973. márc. 3., 12.

krit. 232. Történelem, verssé válva [Fehér Kálmán: Fürjvadászat. Forum,
1972]. – MSz, 1973. márc. 10., 12.
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szc. 233. B. Szabó György, a tanár. – Dolg, 1973. jún. 15., 9.
szc. 234. Tér és idõ. B. Szabó György 1963–1973. – MKÚ, 1973. júl. 1., 16.
krit. 235. Bányai János: A szó fegyelme. – ÚS, 1973/94, 649–650.
krit. 236. A költõ áthúzza verseit [Domonkos István: Áthúzott versek]. – ÚS,

1973/94, 657–658.
krit. 237. Fehér Kálmán: Fürjvadászat. – ÚS, 1973/94, 662–663.
tan. 238. A soronkívüli. Sinkó Ervin útja az emigrációban I. – ÚS, 1973/93,

611–618.
tan. 239. A soronkívüli II. – ÚS, 1973/94, 683–690.
tan. 240. A soronkívüli III. – ÚS, 1973/95, 724–731.
tan. 241. A soronkívüli IV. – ÚS, 1973/96, 762–769.
tan. 242. A soronkívüli V. – ÚS, 1973/99, 852–857.
tan. 243. A soronkívüli VI. – ÚS, 1973/100, 959–965.
tan. 244. A soronkívüli VII. – ÚS, 1973/101–102, 999–1006.
tan. 245. A soronkívüli VIII. – ÚS, 1973/103, 1068–1076.
tan. 246. A soronkívüli IX. – ÚS, 1973/104, 1138–1144.
szc. 247. B. Szabó György két dokumentuma. – HITK, 1973/16–17,

123–125.
tan. 248. Megújhodás – megoszlás nélkül? B. Szabó György és az

1950–51-es nemzedékvita. – HITK, 1973/16–17, 127–169.
int. 249. ifj. Bányai Lajos: A Magyar Tanszék problémái [~~ tanársegéd

nyilatkozata is]. – Ind [magyar nyelvû rovat], 1973. [?], 11.

1974

tan. 250. Etika és forradalom. Sinkó Ervin 1916–1919, I. – H, 1974/4,
452–473.

tan. 251. Etika és forradalom II. – H, 1974/5–6, 679–695.
tan. 252. Etika és forradalom III. – H, 1974/7–8, 858–877.
tan. 253. Etika és forradalom IV. – H, 1974/9, 996–1009.
tan. 254. Etika és forradalom V. – H, 1974/10, 1117–1135.
szc. 255. Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról [Elhangzott

az MTA Irodalomtudományi Intézete tanácskozásán]. – Lit,
1974/4, 34–38.

tan. 256. Kérdések a Kalangya Szenteleky-örökségérõl [Elhangzott a
Hung. Int. Kalangya-értekezletén]. – HITK, 1974/21, 59–65.

tan. 257. Sinkó Ervin és a krisztianizmus 1919–1927. – Lét, 1974/5–6, 38–75.
krit. 258. A programcélok szellemében. Széljegyzetek a Létünk margójára.

– MSz, 1974. dec. 28., 13.
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1975

krit. 259. Ne hunyjunk szemet! Széljegyzetek a Létünk margójára. – MSz,
1975. febr. 8., 12.

krit. 260. Mit tudunk a vajdasági ruszinokról? Széljegyzetek a Létünk
margójára. – MSz, 1975. márc. 22., 12.

szc. 261. Tézisek és kérdések irodalmi baloldalunk múltjáról és jelenérõl
[Elhangzott az Irodalom és forradalom c. szabadkai kerekaszta-
lon]. – Üz, 1975/4, 278–282.

szc. 262. Hozzászólás [az Irodalom és forradalom c. kerekasztal-vitához].
– Üz, 1975/4, 292–294.

vit. 263. Mirõl is vitatkozzunk? [Vita Dér Zoltánnal az Irodalom és forra-
dalom c. kerekasztal-értekezlet kapcsán]. – Üz, 1975/9, 690–692.

krit. 264. Az ifjú Sinkó donquijotteriája [Sinkó Ervin: Don Quijote útjai. Krite-
rion, Bukarest, 1975]. – Mis/Gond, 1975. szept. 30., 11.

szc. 265. A palackposta érkezése, avagy jegyzetek Sinkó Ervin [irodalmi]
nehéz honfoglalásáról I. – H, 1975/9, 812–837.

krit. 266. A szociális érzékenység poétája [Maurits Ferenc: Telep. Forum,
1975]. – Mis/Gond, 1975. nov. 11., 10.

tan. 267. A hitromboló érzéki megismerés [Részlet ~~ Vázlatok egy
portréhoz c. kötetébõl]. – Kép If, 1975. nov. 12., 26.

krit. 268. Idõtálló intelem jelennek és jövõnek [Debreczeni József: Hideg kre-
matórium. Forum, 1975]. – Mis/Gond, 1975. nov. 25., 19.

szc. 269. A palackposta érkezése II. – H, 1975/12, 1365–1380.
krit. 270. Széljegyzetek egy költõ-újságíró újságíró költészetérõl [Domonkos

István: Redõny. Forum, 1974]. ÚS, 1975/117–118., 42–48.
tan. 271. Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel [Utasi Csaba: Tíz év után.

Forum, 1974]. – ÚS, 1975/119, 85–92.
vit. 272. Nyílt levél Utasi Csabához [Domonkos István Redõny c.

könyvvének szerkesztõjéhez]. – ÚS, 1975/120, 139–140.
tan. 273. Etika és mozgalom. Sinkó Ervin a harmincas években. – Godiš,

1975/XVIII/2, 571–611.

1976

v. 274. Ljubljanai õsz, anno domini 1975 [Aktuális teendõ – Antivers – Vers
és félelem – Áldás – Fejfájás – Ady-parafrázis ‘75 szeptemberében
– Zaj, belülrõl – Tolakodó párbeszédfoszlányok egy regénybõl –
Nyomorúság-dialektika – Egy kamasznosztalgiára – G. öröme a
nyomorúságban – Áldás II. – Érték-dialektika – Naiv oltár, félelem-
bõl rakva – Stigma – Imperativus – Antropológia-töredék – Vers és
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félelem II – Rezümé a 35. születésnapra – Álom – Szerénytelen
fohász – Epilógus]. – H, 1976/1, 23–31.

vit. 275. Csakugyan, hová is tartozik Sinkó Ervin? [Vita Bori Imrével A pa-
lackposta érkezése I–II. kapcsán]. – MSz, 1976. jan. 3., 9.

vit. 276. Nem Napló kontra Kalangya, hanem Havas Emil kontra
Szenteleky [Vita Dévavári Zoltánnal]. – 7N, 1976. febr. 6., 17.

publ. 277. Úttörõ kezdeményezés – de lesz-e kitartás? [Irodalmi és Kísérleti
Színpad Szabadkán]. – Mis/Gond, 1976. febr. 10., 11.

tan. 278. Tegnapi és mai önismeret, jelennek és jövõnek [Gáll Ernõ:
Tegnapi és mai önismeret. Kriterion, Bukarest, 1975]. – H,
1976/2, 218–233.

szc. 279. Sinkó Ervin és a Korunk [Részlet a Híd 1975/9. számában meg-
jelent ~~-cikkbõl]. – Krit, 1976/2, 2.

krit. 280. Egy folyamat beérése. Széljegyzetek a Létünk margójára. – MSz,
1976. márc. 13., 12.

krit. 281. Ponyva-politika, avagy a hatalom anatómiája [H.M. Enzensberger:
Honatyák és ponyvahõsök. Európa Kiadó, Bp., 1975]. – MSz, 1976.
márc. 20., 12.

krit. 282. A forradalmár pedagógiai Erosza [Arpad Lebl: Lutanja i saznanja.
Novi Sad, 1975]. – Mis/Gond, 1976. márc. 23., 10–11.

krit. 283. „Költészetünk anatómiai évkönyve” [Versek éve 1975. Jugoszláviai
magyar költõk mûhelye. Forum, 1975]. – Mis/Gond, 1976. ápr. 6., 10.

krit. 284. Avantgarde és egyetemesség [Genius – Új Genius. Antológia.
Bukarest, 1975]. – MSz, 1976. ápr. 10., 12.

krit. 285. A Korunk és a Szerkesztõ kora [Gaál Gábor: Levelek 1921–1945.
Kriterion, Bukarest, 1975]. – MSz, 1976. ápr. 17., 12.

int. 286. Egy közíró a huszadik században. Beszélgetés Szabadkán Sinkó
Ervinrõl [Antal Gábor interjúja ~~-nal]. – Magy Nemz, 1976. ápr. 27., 4.

vit. 287. Egy körkérdés anatómiai vázlata [Fekete Elvirának a vajdasági
magyar írókhoz intézett körkérdésérõl]. – H, 1976/4, 504–520.

szc. 288. Egy levél és a háttere. Lukács György és Sinkóné Rothbart Irma
levélváltása. – MSz, 1976. máj. 15., 11.

tan. 289. Versek harmincötön túl... Glosszák egy rekapitulációra [ Tolnai
Ottó: Versek. Rekapituláció. Forum, 1976]. – H, 1976/5, 641–649.

publ. 290. A szakbarbárság ellen. Egy kezdeményezés dicsérete [A Magy.
Tansz. egyetemista nemzedékeinek folyamatos jelenlétérõl a ju-
goszláviai magyar szellemi életben]. – Mis/Gond, 1976. jún. 16.

szc. 291. Jegyzetek a Tûz margójára I. Az elsõ magyar „rotációs irodalmi
boulevard-lap”. – MSz, 1976. ápr. 24., 12.

szc. 292. Jegyzetek a Tûz margójára II. – MSz, 1976. máj. 22., 11.
szc. 293. Jegyzetek a Tûz margójára III. – MSz, 1976. jún. 12., 12.
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szc. 294. Jegyzetek a Tûz margójára IV. – MSz, 1976. jún. 18., 12.
szc. 295. Jegyzetek a Tûz margójára V. – MSz, 1976. jún. 26., 12.
szc. 296. Jegyzetek a Tûz margójára VI. – MSz, 1976. júl. 17., 11.
szc. 297. Jegyzetek a Tûz margójára VII. – MSz, 1976. júl. 24., 10.
szc. 298. Jegyzetek a Tûz margójára VIII. – MSz, 1976. okt. 9., 12.
szc. 299. Jegyzetek a Tûz margójára IX. – MSz, 1976. nov. 20., 13.
szc. 300. Jegyzetek a Tûz margójára X. – MSz, 1976. dec. 11., 15.
vit. 301. Nyolc mondat az olvasóhoz. Viszontválasz helyett Fekete Elvirá-

nak. – H, 1976/10, 1219–1221.
krit. 302. Életút, a személyes ismerõs és a kritika tükrében [Antal Gábor:

Fodor József alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi,
Bp., 1976]. – H, 1976/11, 1357–1359.

tan. 303. Két regény regénye I. [Méliusz József: Város a ködben. Sors és
Jelkép]. – H, 1976/11, 1299–1316.

tan. 304. Két regény regénye II. – H, 1976/12, 1500–1519.
krit. 305. Hagyomány és hagyományértékelés. Tanulmány a régi Korunkról

[Balogh Edgár: Itt és most. Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1976]. – H,
1976/12, 1528–1531.

v. 306. Lehetetlen lehetõség – Parafrázis, némi szkepszissel –
Történelmietlen aggály. – H, 1976/12, 43.

tan. 307. Forradalom és erkölcs. Kísérlet egy [Sinkó-]monográfia megala-
pozására I. – ÚS, 1976/139, 423–434.

sz. 308. Sinkó Ervin jobbik szabadsága. Jegyzetek egy [közöletlen Sinkó-]
esszé margójára [S.E.: Prométheusz rossz szabadsága]. – ÚS,
1976/140, 442–445.

tan. 309. Forradalom és etika a magyar irodalomban, 1905–1919. Kísérlet
egy monográfia megalapozására II. – ÚS, 1976/140, 461–470.

tan. 310. Egy pedagógiai életmû harmadik alkotása [Baranyai Júlia: Vízbe
veszõ nyomokon. Forum, 1976]. – Okt Nev, 1976/17, 137–144.

1977

szc. 311. A Kázmér-sztereotípiák forrásánál. Jegyzetek a Tûz margójára
XI. – MSz, 1977. jan. 15., 13.

krit. 312. Mûvelõdéstörténeti tudatunk formálója [Baranyai Júlia: Vízbe
veszõ nyomokon]. – MKÚ, 1977. jan. 15., 17.

tan. 313. Egy repertórium tanulságai I. [Pató Imre: A Híd repertóriuma
1934–1941. Forum – Híd, 1976]. – H, 1977/2, 219–231.

krit. 314. Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonytalan viszonyok [Várady
Tibor: Az egérszürke szoba titka. Forum, 1976]. – H, 1977/2,
242–246.
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szc. 315. Az elsõ Sinkó-regény „bölcsõje”. Jegyzetek a Tûz margójára XII.
– MSz, 1977. márc. 12., 15.

int. 316. Milyen feladatokat valósított meg az elmúlt 25 év alatt a Magyar
Képes Újság? [Válasz a Dunatáj körkérdésére]. – MSz, 1977.
márc. 30., 5.

tan. 317. Jegyzetek az Egy regény regénye etikai örökségérõl. – H,
1977/3, 334–351.

krit. 318. Régi Korunk a jelennek [Szerkesztette Gaál Gábor 1929–1940.
Korunk-antológia. Magvetõ, Bp. 1976]. – H, 1977/3, 401–403.

szc. 319. A [Magyar Képes Újság-]novellapályázat díjazottjairól [ Tolnai
Ottó, Burány Nándor és Szûcs Imre pályadíjas novelláiról]. –
MKÚ, 1977. ápr. 15., 17.

szc. 320. Irodalomközpontúságunk méretei [két év kiadópolitikájának tük-
rében]. – MSz, 1977. ápr. 23., 13.

szc. 321. Egy riportkönyv kapcsán és egy sorozat ügyében [Dudás Károly:
Szakadó. Forum, 1977]. – Mis/Gond, 1977. máj. 24., 19.

tan. 322. Egy repertórium tanulságai II. – H, 1977/5, 647–659.
krit. 323. Baranyai Júlia: Vízbe veszõ nyomokon. – H, 1977/5, 668–670.
szc. 324. Tíz éve. Sinkó Ervin halálának évfordulójára. – H, 1977/5,

703–705.
tan. 325. Egy „nagyvilági” életmû „vidéki” kötõdése I. Sinkó Ervin és

Kecskemét. – Forr, 1977/5–6, 62–69.
tan. 326. Egy „nagyvilági” életmû „vidéki” kötõdése II. Sinkó Ervin és

Szabadka. – Üz, 1977/7–8, 411–419.
tan. 327. Ratna i revolucionarna Bosna u dnevniku Ervina Šinka [A háborús

és forradalmas Bosznia Sinkó Ervin naplójában. Elhangzott a
Vajdasági Íróegyesület és a Jugoszláv Írószövetség Forradalom és
irodalom c. tanácskozásán]. – Lica (Sarajevo), 1977/7–8, 38–40.

int. 328. Ethoszkeresõ [Bálint Sándor interjúja ~~-nal, Ellenversek, etho-
szok c. könyve kapcsán]. – MSz, 1977. szept. 17., 12.

krit. 329. A Szakadóról, még egyszer [Dudás Károly: Szakadó]. – H,
1977/10, 1297–1300.

tan. 330. Ember, aki visszanéz – és elõre lát [Ady Endre: A magunk
szerelme c. kötetérõl]. – H, 1977/11, 1369–1383.

tan. 331. Október, avagy egy életmû nemzedéki vezérmotívuma. Sinkó
Ervin és Október. – H, 1977/11, 1408–1422.

bibl. 332. Sinkó Ervin, 1914–1975. Bibliográfiai vázlat. Lét, 1977/3–4,
190–240.

tan. 333. A sinkói életmû vezérmotívumának alakulása a felszabadulás
után. – Tan, 1977–78, 49–64.
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v. 334. Ellenversek, ethoszok. 1976 telén/tavaszán [Létbizonyosság –
Perpetum mobile – Disszonáns gyermekrigmus ‘76 telén –
Csillagléptekkel – Történelmi fejlõdés – Refrén egy meg nem írt
bürokrata-nótához – A rehabilitált – Élet és irodalom – Szinkron –
aszinkron – szinkron]. – ÚS, 1977/146, 344–345.

int. 335. XX. századi életút, XX. századi történelem. Dokumentum [hang-]
játék Sinkó Ervin halálának 10. évfordulójára [Kolliger Károly inter-
júja]. – Rádúj, 1977 decembere.

1978

int. 336. Szemben a bíróval. Beszélgetés ~~-nal, a Sinkó Ervinrõl készült
dokumentum[hang-]játék szerzõjével [Garai László interjúja]. –
Kép If, 1978. jan. 18., 21.

int. 337. Egy hangjátéksorozat alkalmából. Dokumentumjáték Sinkó Ervin-
rõl [Kakas József interjúja]. – MSz, 1978. jan. 21., 15.

tan. 338. Egy horvát – magyar Ady-kötet elé [Ady Endre – Endre Ady:
Pjesme – Versek. HMSZ, Eszék, 1978]. – H, 1978/2, 224–231.

tan. 339. Egy horvát – magyar Ady-kötet elé [Részlet a Hídban közölt
tanulmányból]. – Krit, 1978/5, 2.

int. 340. Egy õsbemutató elé. Öt kérdés ~~-hoz [a Nehéz honfoglalás c.
dokumentum-színjátékáról]. – Thália [Az Újvidéki Színház lapja],
1978. február, 6.

v. 341. Ellenóda a szerelemhez – Csillagléptekkel – Lehetséges
meglepetés [Az Ellenversek, ethoszok c. kötetbõl]. – Kép If, 1978.
febr. 8., 22.

szc. 342. „Ez is szülõföldünk: Európa”. [Méliusz József: Kávéház nélkül.
Kriterion, Bukarest 1977]. – MSz, 1978. febr. 11., 12.

int. 343. Bemutató után, bemutató elõtt [Faragó Árpád interjúja ~~-nal
hangjátéksorozata és dokumentum-színjátéka kapcsán]. – MKÚ,
1978. márc. 15., 19.

szc. 344. Az újvidéki Magyar Szó írja [Méliusz Józsefrõl; átvétel ~~ cikké-
bõl]. – Hét, 1978. márc. 17.

publ. 345. Levelek az aszfaltról [A szubjektív közírás hiányáról a vajdasági
magyar irodalomban]. – MSz, 1978. febr. 25., 12.

publ. 346. Ua. [A szubjektív esszé elsorvadásáról irodalmunkban]. – MSz,
1978. márc. 4., 15.

publ. 347. Ua. [Irodalmunk fiatal korosztályainak helyzetérõl]. – MSz, 1978.
márc. 11., 10.

publ. 348. Ua. [Szellemi életünk közegnélküliségérõl]. – MSz, 1978. márc.
18., 14.
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publ.,v.349. Ua. [Irodalmi és mûvészeti életünk kommunikációs rövidzárlatai-
ról]. – MSz, 1978. márc. 25., 14.

publ. 350. Ua. [Irodalmi életünk alkotói rövidzárlatairól]. – MSz, 1978. ápr.
1., 13.

publ. 351. Ua. [Az értéktiszteleten alapuló elvszerû toleranciáról, Méliusz
József Kávéház nélkül c. könyve kapcsán]. – MSz, 1978. ápr. 8.,
13.

publ. 352. Ua. [Az 1978. évi vajdasági magyar könyvkiadói programról]. –
MSz, 1978. ápr. 15., 14.

publ. 353. Ua. [Dušan Anðiæ, Petre Andreevszki és Milica Novkoviæ drámája
a Sterija Játékokon]. – MSz, 1978. ápr. 22., 12.

publ. 354. Ua. [In memoriam Debreczeni József]. – MSz, 1978. ápr. 29., 12.
publ. 355. Ua. [A középiskolások becsei irodalmi vetélkedõjérõl]. – MSz, 1978.

máj. 6., 12.
publ. 356. Ua. [Könyvkiadásunk és a piackutatás, könyvterjesztés]. – MSz,

1978. máj. 13., 13.
publ. 357. Ua. [A jugoszláviai magyar könyvek forgalmazása Magyarorszá-

gon]. – MSz, 1978. máj. 20., 13.
publ. 358. Ua. [Nemzetek, nemzetiségek, interetnikai folklór-kutatások a

kelet-közép-európai folklórban]. – MSz, 1978. máj. 27., 14.
publ. 359. Ua. [A kelet-közép-európai kultúrák tárgyi emlékeinek gazdagsá-

ga]. – MSz, 1978. jún. 3., 14.
publ. 360. Ua. [Irodalom és történelem viszonya a kelet-közép-európai iro-

dalmakban]. – MSz, 1978. jún. 10., 10.
publ. 361. Ua. [B. Szabó György életmûvérõl]. – MSz, 1978. jún. 17., 14.
publ. 362. Ua. [Meddig minorizáljuk még B. Szabó György életmûvét?]. –

MSz, 1978. jún. 24., 20.
publ. 363. Ua. [Megjelenik-e végre az Egy regény regénye új kiadása – a

következõ években?]. – MSz, 1978. júl. 1., 12.
publ. 364. Ua. [Irodalmunk tevékeny és termékeny kapcsolatot teremtett

Miroslav Krleža életmûvével]. – MSz, 1978. júl. 8., 11.
publ. 365. Ua. [Miért nem élnek anyanyelvû tájékoztató intézményeink is a

közös szakemberképzés lehetõségével? – B. Szabó György
idõszerûsége]. – MSz, 1978. júl. 22., 12.

publ. 366. Ua. [B. Szabó György idõszerûsége]. – MSz, 1978. júl. 29., 12.
publ. 367. Ua. [Tudunk-e élni emberhez méltó alkotó módon, ha temetni és

emlékezni se tudunk ekképpen? – B. Szabó György idõszerûsé-
ge]. – MSz, 1978. aug. 5., 12.

publ. 368. Ua. [Mûvelõdési és mûvészeti hétköznapjainknak továbbra is a
közönséghiány a legbántóbb szegénységi bizonyítványa – B.
Szabó György idõszerûsége]. – MSz, 1978. aug. 12., 12.
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publ. 369. Ua. [Beszéljünk végre közös dolgainkról – közösen. B. Szabó
György idõszerûsége]. – MSz, 1978. aug. 19., 12.

publ. 370. Ua. [Íráskultúránk „özönvíz-elõtti” állapota ma is szívósan tartja
magát – B. Szabó György idõszerûsége]. – MSz, 1978. aug. 26., 12.

publ. 371. Ua. [A kritikai és távlatfeszegetõ nemzetiségi önismeret: az anti-
provincializmus hatékony eszköze – B. Szabó György idõszerû-
sége]. – MSz, 1978. szept. 2., 11.

publ. 372. Ua. [Modern prózánkat és kritikairodalmunkat immár nem kell a
Crveni Èot-tal mérni. Az Új Symposion prózaszámáról]. – MSz,
1978. szept. 9., 12.

publ. 373. Ua. [Irodalmunk „vajdasági” mércéi fölött általában is eljár az idõ].
– MSz, 1978. szept. 16., 16.

publ. 374. Ua. [Kanizsa, írótábor, avagy közös erõfeszítéseket a könyv tár-
sadalmi devalválódása ellen – Az Alkotók Gyûlése plénuma elé].
– MSz, 1978. szept. 23., 16.

publ. 375. Ua. [Károlyi Mihály és a jugoszláviai magyar irodalom I.]. – MSz,
1978. szept. 30., 14.

publ. 376. Ua. [Károlyi Mihály és a jugoszláviai magyar irodalom II.]. 1978.
okt. 7., 12.

publ. 377. Ua. [Károlyi Mihály és a jugoszláviai magyar irodalom III.]. – MSz,
1978. okt. 14., 14.

publ. 378. Ua. [A marxizmus egyetemi szintû anyanyelvû oktatásának rend-
kívüli jelentõsége volna nemzetiségeink tudományossága szem-
pontjából is]. – MSz, 1978. okt. 21., 14.

publ. 379. Ua. [Döglött macskák a tömbházi szellõztetõnyílásban, avagy ho-
gyan társadalmasítsuk a lakáskultúrát?]. – MSz, 1978. okt. 28., 14.

publ. 380. Ua. [Egyetemi reform, irodalmi utánpótlás. A Magy. Tansz. hallga-
tóinak irodalmi és tudományos tevékenységérõl, a Diákköri
Konferenciájuk kapcsán]. – MSz, 1978. nov. 11., 16.

publ. 381. Ua. [Ellesett trialógus egy színházi tanácskozás elé]. – MSz,
1978. nov. 18., 16.

publ. 382. Ua. [Gyermekköltészetünk „új hullámáról”, egy gyûjtemény kap-
csán. Versek éve 1978. Jugoszláviai magyar költõk gyermekver-
sei]. – MSz, 1978. nov. 25., 16.

publ. 383. Ua. [Szellemi életünk lényegi kérdéseirõl jobbára csak alkalom-
szerûen beszélünk. A Kritika (Bp.) körkérdése kapcsán]. – MSz,
1978. dec. 2., 16.

publ. 384. Ua. [Líránk fiatal mûvelõi sikerrel törik fel az alkotói zsákutcákat].
– MSz, 1978. dec. 9., 14.

publ. 385. Ua. [A fordításirodalom olvasói igénylését a kiadói kínálat is
hatékonyan befolyásolhatná]. – MSz, 1978. dec. 16., 16.
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publ. 386. Ua. [Jelenség-értékû-e szellemi életünkben a „maszekoló véle-
mény”? A Kritika körkérdése kapcsán]. – MSz, 1978. dec. 23., 16.

publ. 387. Ua. [Mûvelõdési, mûvészeti és irodalmi életünk évek óta ismét
állóvíz-jellegû]. – MSz, 1978. dec. 30., 16.

tan. 388. Egy eretnek emlékezõ, arccal a holnapnak I. [Méliusz József esz-
széírói életmûvérõl]. – H, 1978/9, 1010–1028.

tan. 389. Egy eretnek emlékezõ... II. – H, 1978/10, 1215–1227.
int. 390. E századi honkeresés. Egy õsbemutató elé [Barácius Zoltán inter-

júja ~~-nal a Szabadkai Népszínházban bemutatásra kerülõ Nehéz
honfoglalás c. dokumentumdrámájáról]. – 7N, 1978. nov. 24., 16.

int. 391. Sinkó Ervin és kora – drámában. Õsbemutató elõtti beszélgetés
~~-nal [Kakas József interjúja]. – MSz, 1978. nov. 25., 12.

int. 392. Ma este a Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, I. rész [Az URH-
sugárzás után repríz a középhullámon. TM (Takács Magdolna)
interjúja]. – MSz, 1978. dec. 26., 13.

hj. 393. Szemben a bíróval, avagy monodrámává montázsolt elõ- és
utóhangok egy dokumentum-hangjátékból [Szemben a bíróval
I–VII.] – ÚS, 1978/161, 360–365.

essz. 394. Az ész peremén, továbbra is [Miroslav Krleža: Na rubu pameti]. –
H, 1978/12, 1489–1493.

tan. 395. B. Szabó György Ady-értelmezése. – HK, 1978/36–37, 125–135.

1979

szc. 396. Irodalom és forradalom – forradalom és alkotó értelmiség [Az
MTA nemzetközi értekezlete a Magyar Tanácsköztársaság 60.
évfordulójára]. – MSz, 1979. márc. 24., 14.

tan. 397. Negyvenöt éves a Híd. Hipotézisek újabb kori hagyományaink
kérdéskörébõl. – H, 1979/5, 589–594.

tan. 398. Lukács György tanácsköztársasági messianizmusa [Elhangzott a
jubiláris Tanácsköztársaság-konferencián]. – Valóság (Bp.,)
1979/8, 51–55.

tan. 399. Alkotó értelmiség és forradalom [Elhangzott a Tanácsköztársa-
ság-konferencián]. – HK, 1979/38, 81–89.

bibl. 400. Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató
1945–1959. – HK, 1979/38, 93–128.

tan. 401. A cselekvõ nemzedéki szó, avagy régi jegyzetek az Új Symposion
közírásáról [„Az akcióban levõ szó” címû, 1971-ben meghiúsított
nemzedéki antológia elõszava]. – ÚS, 1979/168, 139–142.

tan. 402. Hétezer nap Szibériában I. [Karlo Štajner: 7000 dana u Sibiru.
Globus, Zgb., 1971.]. – ÚS, 1979/174, 366–369.

53

I_Bibliografia.qxd  2006.05.20.  9:13  Page 53



tan. 403. Hétezer nap Szibériában II. – ÚS, 1979/175, 432–435.
tan. 404. Hétezer nap Szibériában III. – ÚS, 1979/176, 468–473.

1980

publ. 405. Szabálytalan újévi köszöntõ. – MKÚ, 1980. jan. 1., 3.
krit. 406. Jegyzet egy fontos évkönyvrõl [Évkönyv. HMSZ, Eszék, 1979]. –

MKÚ, 1980. jan. 15., 13.
publ. 407. A transzcendáló etika bírálata. – MSz, 1980. jan. 19., 14.
publ. 408. Pisma sa panonskog asfalta I. [Levelek a pannon aszfaltról. Ford.

Josip Varga]. – Mis/Gond, 1980. jan. 15., 24.
publ. 409. Pisma sa panonskog asfalta II. – Mis/Gond, 1980. febr. 5., 16.
publ. 410. Pisma sa panonskog asfalta III. – Mis/Gond, 1980. febr. 25., 16.
publ. 411. Pisma sa panonskog asfalta IV. – Mis/Gond, 1980. márc. 25., 16.
int. 412. Européer szellemi tájékozottság. Sinkó Ervin a horvát irodalom-

ban. ~~ újabb kutatásairól [Bálint Sándor interjúja]. – MSz, 1980.
ápr. 5., 13.

krit. 413. Miért szép? [Végel László: Az a sziget, ah, az a sziget c. novellá-
járól]. – MKÚ, 1980. júl. 1., 26.

krit. 414. Az elsõ alapos Kázmér-portré [Vajda Gábor: Kázmér Ernõ szelle-
mi arca. Forum, 1980]. – MSz, 1980. aug. 2., 13.

krit. 415. Az elsõ alapos Kázmér-portré. – ÚS, 1980/185., 313-314.
tan. 416. Anatómiai lecke jelen- és utókornak I. [Danilo Kiš: Boris Davido-

vics síremléke; Èas anatomije]. – H, 1980/9, 1108–1118.
essz. 417. A versvermelés stratégiája, avagy szabadgyakorlatok Cs. B. der-

medt szintagma-magmáira. [Csorba Béla: Stratégia. Forum,
1980.]. – ÚS, 1980/186, 349–351.

publ. 418. Pisma sa panonskog asfalta V. – Mis/Gond, 1980. okt. 5., 16.
szc. 419. Csömöre bácsi megtanult színháziul beszélni? [Tolnai Ottó

Végeladás c. színjátékának kritikai visszhangjáról]. – MSz, 1980.
nov. 8., 16.

szc. 420. Irodalmunk ünnepe is [Az Ifjúság Szava/Ifjúság jubileumára]. –
Kép If, 1980. dec. 10., 9.

1981

szc. 421. A verseny végén. Magánjegyzet novellapályázatunk margójára
[Bognár Antal, Holti Mária és Kovács Lukács pályadíjas novel-
láiról]. – MSz, 1981. jan. 17., 11.

tan. 422. Anatómiai lecke jelen- és utókornak II. [Danilo Kiš: Borisz Davido-
vics síremléke; Èas anatomije]. – H, 1981/2, 193–206.
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essz.,v.423. Világporos-a-kalapom... [Tolnai Ottó: Világpor. Forum, 1980]. – H,
1981/3, 328–352.

krit. 424. Egy évkönyvrõl és annak kapcsán [Évkönyv. HMSz, Eszék, 1981.
évi sz.]. – MKÚ, 1981. ápr. 10., 10.

tan. 425. A népfelszabadító háború Sinkó Ervin életmûvében. – MSz, 1981.
máj. 23., 21.

tan. 426. NOB u književnom stvaralaštvu Ervina Šinka [A népfelszabadító
háború S.E. életmûvében]. – Letop, 1981/7–8, 101–105.

szcen.427. B.Sz.Gy. [sic], avagy az igényesség dicsérete [TV-szcenárium B.
Szabó György életútjáról és irodalmári életmûvérõl]. ÚS,
1981/189–190, 10–28.

szcen.428. B.Sz.Gy., avagy a reálistól az esszenciálisig [TV-szcenárium B.
Szabó György képzõmûvészi életmûvérõl]. – ÚS, 1981/191, 49–56.

tan. 429. Az indulásról, húsz év múltán [Az elsõ Symposion-nemzedék
indulásáról. Részlet a Szóakció II. c. ~~-kötetbõl]. – ÚS,
1981/200, 393–398.

tan. 430. A népfelszabadító háború Sinkó Ervin életmûvében. – H,
1981/11, 1355–1358.

tan. 431. B. Szabó György József Attila-recepciója. – HK, 1981/48, 245–266.
tan. 432. A jugoszláviai elbeszélõ irodalmak „borgesi” vízválasztója [Danilo

Kiš: Borisz Davidovics síremléke]. – HK, 1981/49, 391-398.
szc. 433. Az Intézet életébõl [A Hung. Kut. Int. folyó tevékenységérõl]. –

HK, 1981/49, 577–581.
szcen.434. Az igényesség dicsérete [Részlet a B. Szabó-portréfilm szcenári-

umából, téves szerzõi vezetéknévvel (Brasnyó I.)]. – Kép If, 1981.
dec. 16., 18.

szc. 435. Kapcsolat és együttérzés. In memoriam Miroslav Krleža. – MSz,
1981. dec. 30., 11.

1982

szc. 436. In memoriam Baranyai Júlia. – MSz, 1982. febr. 18., 12.
konf. 437. Félresikerült jubileumi dolgozat, avagy így ír az elvetélt Jövõ

elvetélt Riportere. – MKÚ, 1982. ápr. 15., 28.
szc. 438. Èasopisi, avantgarda, zajedništvo [A folyóiratok, az avantgarde

és az irodalmak közössége]. – Dnev, 1982. máj. 20., 11.
szc. 439. Az Intézet életébõl [A Hung. Kut. Int. folyó tevékenységérõl]. –

HK, 1981/50, 129–139.
szc. 440. Az Intézet életébõl. – HK, 1982/51, 263–270.
szc. 441. Az Intézet életébõl. – HK, 1982/52, 415–417.
szc. 442. Az Intézet életébõl. – HK, 1982/53, 581–589.
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szc. 443. Kapcsolattörténeti értekezleteink történetébõl [A Hung. Int. és a
Hung. Kut. Int. komparatisztikai tanácskozásairól]. – HK,
1982/52, 269–273.

tan. 444. Magyar és horvát–magyar témák a 19. század második felének
horvát periodikájában [Elhangzott a Hung. Kut. Int. nemzetközi
kapcsolattörténeti értekezletén]. – HK, 1982/52, 289–293.

int. 445. Interjú ~~-nal [Készítette Vékás János]. – ÚS, 1982/211,
415–424.

v. 446. [-án] (pszeud.): Jubileumi bökvers egy megboldogult nemzedék-
re. – ÚS, 1982/211, 449.

szc. 447. „Miroslav Krleža: Hungarica”. Kapcsolattörténeti értekezlet Buda-
pesten. – MSz, 1982. dec. 11., 16.

publ. 448. Nyelvi kölcsönösségen alapuló nyelvápolás [~~-nak, a Hung. Kut.
Int. igazgatójának megnyitó beszéde a Szarvas Gábor születésé-
nek 150. évfordulójára rendezett tanácskozáson]. – MSz, 1982.
dec. 25., 15.

1983

krit. 449. Tovább írt Telep, kiteljesedett Piros Frankenstein [Maurits Ferenc:
Miniatûr galéria. Forum, 1982]. – MSz, 1983. febr. 5., 17.

int. 450. Stvaralaštvo neomeðenog duha [Ki nem parcellázott szellemisé-
gû alkotás. Tomislav Marèinko interjúja ~~-nal, a Hung. Kut. Int.
igazgatójával]. – Dnev, 1983. júl. 24., 6.

szc. 451. Sinkó Ervin nyolcvanöt éve. – MSz, 1983. okt. 8., 17.
szc. 452. Megnyitó [A Hung. Kut. Int. Szarvas Gábor-konferenciáján]. – HK,

1983/54, 4–6.
szc. 453. Megnyitó [A Hung. Kut. Int. kontrasztív nyelvészeti értekezletén].

– HK, 1983/54, 81–82.
szc. 454. Sinkó Ervin városparancsnok és kormányzótanácsi biztos kecs-

keméti dokumentumaiból. – HK, 1983/55, 297–317.
szc. 455. Az Intézet életébõl. – HK, 1983/54, 179–181.
szc. 456 Az Intézet életébõl. – HK, 1983/55, 321–326.
szc. 457. Az Intézet életébõl. – HK, 1983/56, 515–523.
tan. 458. Tegobno osvajanje domovine èovjeka bez domovine, iliti uvod u

ratni dnevnik Ervina Šinka [A hazátlan ember nehéz honfoglalása,
avagy bevezetõ S.E. háborús naplójába]. – Gordogan (Zgb.),
1983/13–14, 53–68.

szc. 459. Renesansa jednog životnog dela? Ervin Šinko 1898–1967–1983.
[Egy életmû reneszánsza?]. – Subotièke novine (Subotica), 1983.
dec. 29., 14–15.
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v. 460. Èetiri pesme: Neskromna želja – Imperativ – Antipesma –
Dijalektika vrednosti [Négy vers: Szerénytelen fohász – Impera-
tivus – Antivers – Érték-dialektika. Ford. Kenyeres Kovács Márta].
– Dom, 1983/35, 34.

1984

tan. 461. „Provincijska” spona jednog „belosvetskog” dela [Egy „nagyvilági”
életmû „vidéki” kötõdése. Sinkó Ervin és Szabadka]. Ruk, 1984/1,
3–13.

nap. 462. Optimista munkanapló 1979–1983. [Az Optimisták c. Sinkó-re-
gény ekranizálásáról, az irodalmi szaktanácsadó szemszögébõl].
– ÚS, 1984/7–8, 18–13.

szcen.463. „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz [Irodalmi forgatókönyv
Sinkó Ervin életútjáról]. – ÚS, 1984/7–8, 34–51.

szc. 464. Drugi život Ervina Šinka [S.E. második élete]. – NIN (Bgd.), 1984.
okt. 14., 34–35.

krit. 465. Fontos új adalék népmese-képünkhöz [Penavin Olga: Jugoszlá-
viai magyar népmesék I–II. Akadémiai Kiadó – Forum, 1984]. H,
1984/10, 1392–1393.

szc. 466. Todor, Veljko i madjarska književnost. Uz deseti komparatistièki
skup u Budimpešti [Todor Manojloviæ és Veljko Petroviæ kapcso-
lata a magyar irodalommal. X. kapcsolattörténeti értekezlet Buda-
pesten]. – Dnev, 1984. nov. 22. [mell., III.p.]

szc. 467. Todor Manojloviæ, Veljko Petroviæ és a magyar irodalom. Kapcso-
lattörténeti értekezlet Budapesten. – MKÚ, 1984. nov. 29., 24.

szc. 468. Optimisták – pró és kontra. A tévéfilmsorozat kritikai visszhangja
[Kritika-kollázs S.E. regényének ekranizálásáról]. – MSz, 1984.
dec. 15., 15.

szc. 469. „Egy olvasta, a többi meg hallgatta...” Alkalmi jegyzetek Fehér
Ferenc Régi hidasok c. versére. – MSz, 1984. dec. 22., 16.

1985

int. 470. „Szóakcióban”. Interjú ~~ újvidéki irodalomtörténésszel [Készí-
tette Botlik József]. – Új Forrás (Tatabánya), 1985/1, 52–56.

tan. 471. Népköltészet és iskola. A folklór irodalom tanítása a vajdasági
általános iskolákban. – Okt Nev, 1985/1, 46–60.

krit. 472. Úttörõ folklorisztikai kiadvány [Burány Béla: Szomjas a vakló. 66
vajdasági magyar erotikus népmese. Forum, 1984]. – H, 1985/1,
118–120.
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krit. 473. Egy fontos kiadvány kisjubileuma [A HMSz Évkönyve, 5.sz.]. – H,
1985/1, 121–123.

tan. 474. A régi Híd autochton jellegérõl. – Lét, 1985/1, 133-138.
szc. 475. „Jó nektek!” Veres Péter az induló Új Symposionról. – MSz, 1985.

febr. 16., 18.
krit. 476. Mûfajavató könyv, de... [Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott éle-

tem. Forum, 1984]. – H, 1985/2, 260–263.
szc. 477. Alkalmi glossza egy ajánlásra. Sinkó Ervin egy korai [Kosztolányi

Dezsõnek ajánlott] versérõl. – Üz, 1985/2–3, 201–203.
krit. 478. Drámaköltõi confiteor. Slobodan Šnajder színjátéka a belgrádi

Nemzeti Színházban. – MSz, 1985. márc. 9., 19.
vit. 479. Ahh, az az irodalmi „valóság”! – Dolg, 1985. márc. 21., 9.
szc. 480. Életmûnyi tett. Merki Ferenc, 1927–1985. – MSz, 1985. ápr. 13.
krit. 481. „Emberi, nagyon is emberi” dokumentum [Lányi Sarolta: Próba-

tétel. Szabadka, 1982]. – H, 1985/4, 553–555.
tan. 482. Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a

harmincas években. – Üz, 1985/5, 359–368.
tan. 483. Irreálisan reális confiteor a „kétszáz éves sinkóiságról” [Slobodan

Šnajder: Confiteor]. – ÚS, 1985/5–6, 11–18.
tan. 484. Világforradalmi illúziók. A földre hozott lukácsi messianizmus. –

MSz, 1985. jún. 22., 17.
krit. 485. A lírikus és mûfordító szakmai országjárása [Fehér Ferenc: Egy-

azon ég alatt. Forum, 1984]. – H, 1985/6, 888–890.
tan. 486. Lukács-vita? Lukács-pör? Széljegyzetek három dokumentumkö-

tet margójára. – Lét, 1985/6, 796–831.
krit. 487. Egy jelentõs vállalkozás újabb eredménye [Simon Gregoriè: Po-

ezija otpora]. MSz, 1985. aug. 10., 16.
krit. 488. Pillantás a szerb és szlovén gyermekirodalomra [M. Mrdalj: Zar

nije tako; Z. Èumiæ Vanja: Probušeni džepovi; J. Pogaènik: Slo-
venaèka deèja književnost]. – MSz, 1985. aug. 24., 16.

krit. 489. Hagyományos és modern lirizmus [M.S. Vuksanov: Gostinska
soba; R. Periæ: Deèja duša]. MSz, 1985. aug. 31., 16.

szc. 490. „Csodálatos kirándulónk” szellemi társa. Marijan Matkoviæ
1915–1985. – H, 1985/9, 1161–1164.

krit. 491. Társadalmi dinamizmusunk értékes felvételei [Kalapis Zoltán:
Vándorok és letelepülõk. Forum, 1985]. – H, 1985/9, 1244–1246.

tan. 492. Tóth Ferenc költészete nemzedéki távlatból. – MSz, 1985. okt.
12., 14.

szc. 493. Optimista finálé. A jugoszláv–magyar tévéprodukció magyaror-
szági visszhangja [Kollázs az ekranizált Optimisták magyarorszá-
gi kritikáiból]. MSz, 1985. nov. 9., 17.
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krit. 494. Kalapis Zoltán: Vándorok és letelepülõk. – ÚS, 1985/11–12, 40–41.
tan. 495. A csalhatatlan ediktumokról. Irodalmunk adaléka a Lukács-

pörhöz. – H, 1985/12, 1601–1615.

1986

publ. 496. A küldöttek nem Bulatoviæ jelölését támogatták. A vajdasági író-
egyesület közgyûlése kapcsán. – MSz, 1986. márc. 15., 15.

publ. 497. Artukoviæ önkéntelen tanuja 1. [Andrija Artukoviæ háborús bûnös
zágrábi pere kapcsán]. – MSz, 1986. máj. 4., 5.

publ. 498. Ua. [2.]. – MSz, 1986. máj. 5., 5.
publ. 499. Ua. [3.]. – MSz, 1986. máj. 6., 9.
publ. 500 Ua. [4.]. – MSz, 1986. máj. 7., 10.
publ. 501. Ua. [5.]. – MSz, 1986. máj. 8., 12.
publ. 502. Ua. [6.]. – MSz, 1986. máj. 9., 6.
publ. 503. Ua. [7.]. – MSz, 1986. máj. 10., 16.
publ. 504. Ua. [8.]. – MSz, 1986. máj. 11., 7.
publ. 505. Ua. [9.]. – MSz, 1986. máj. 12., 5.
publ. 506. Ua. [10.]. – MSz, 1986. máj. 13., 8.
publ. 507. Ua. [11.]. – MSz, 1986. máj. 14., 9.
publ. 508. Ua. [12.]. – MSz, 1986. máj. 15., 8.
szc. 509. A Tanácsköztársaság vajdasági közírója és rétora. Sinkó Ervin

cikkei, interjúja és beszédei a kecskeméti Magyar Alföldben. –
Lét, 1986/5, 765–786.

tan. 510. „A lenini Október eszméinek elsõ autentikus küldötte”. Kun Béla,
1886–1939. – H, 1986/5, 669–682.

tan. 511. Az „Ady varázsától megejtett költõ”. Todor Manojloviæ és A Hol-
nap. – H, 1986/6, 782–793.

konf. 512. A verhetetlen tizenegyek. VB-epilógus gyanánt. – MSz, 1986. júl.
5., 14.

szc. 513. Üdvös ösztönzés. Jegyzetek a szerbhorvát nyelvû vajdasági könyv-
kiadás jelenérõl I. – MSz, 1986. júl. 19., 16.

szc. 514. Kiadók, mûfaji arányok, mennyiségi mutatók. Jegyzetek... II. –
MSz, 1986. júl. 26., 16.

szc. 515. Versek éve ‘85 [a vajdasági szerb költészetben]. Jegyzetek... III.
– MSz, 1986. aug. 2., 16.

szc. 516. Az epika szûk esztendeje. Jegyzetek... IV. – MSz, 1986. aug. 9., 16.
szc. 517. Humor, szatíra, dráma. Jegyzetek... V. – MSz, 1986. aug. 16., 16.
szc. 518. Gyermekirodalom. Jegyzetek... VI. – MSz, 1986. aug. 23., 16.
szc. 519. Pillantás a honi szlovák irodalomra. Jegyzetek... VII. – MSz,

1986. aug. 30., 16.
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szc. 520. Kitekintés a „harmadik világ” irodalmára. Jegyzetek... VIII. – MSz,
1986. szept. 6., 16.

tan. 521. A magyar irodalomtudomány Czvittingertõl Féjáig. B. Szabó
György Farkas Gyula-revíziója 1952-ben. – HK, 1986/69,
403–410.

tan. 522. Sinkó Ervin Krleža-képe. – H, 1986/12, 1541–1557.

1987

vit. 523. Nyílt levél a Pokolba. Idõszerûtlenné vált [Sinkó-]nekrológ-
töredék 1977-bõl. – MSz, 1987. márc. 28., 14.

szc. 524. A Mester és a Tanítvány életrajzi párhuzamai. Kassák Lajos és
Sinkó Ervin levélváltása elé. – H, 1987/3, 391–405.

szc. 525. Književno jugoslovenstvo [Irodalmi jugoszláviaiság]. – Let,
1987/3–4, 517–522.

v. 526. Zvezdanim koracima [Csillagléptekkel. Ford. Kenyeres Kovács
Márta]. – Dom, 1987/48., 42.

tan. 527. „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” idõkben. Jegyzetek a XIX.
századi horvát folyóiratok magyar és magyar – horvát anyagáról
1. – H, 1987/4, 502–510.

tan. 528. „Lehetetlen” kapcsolatok... 2. – H, 1987/5, 645–652.
tan. 529. „Lehetetlen” kapcsolatok... 3. – H, 1987/7–8, 1030–1038.
tan. 530. „Lehetetlen” kapcsolatok... 4. – H, 1987/9, 1171–1179.
tan. 531. Október emlékezete. – H, 1987/11, 1386–1390.
tan. 532. Két antibarbarus. Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas

években [„... a lapunk idei Zsáki József-díját elnyert szerzõ Mû és
magatartás c. kötetébõl”]. – Dolg, 1987. máj. 21., 30–31.

tan. 533. Babelj danas, iliti nesavremene varijacije na temu revolucija i
etika u književnosti [I.E. Babel ma, avagy korszerûtlen variációk a
forradalom és etika az irodalomban témájára]. – Letop, 1987/11,
717–732.

tan. 534. Sinkó Ervin Októbere [Elhangzott az idei Szenteleky-napokon]. –
Üz, 1987/12, 754–757.

1988

essz. 535. Ellen-köszöntõ az Ellen-máglyához [Elhangzott az ötvenéves
Koncz István jubileumi estjén]. – H, 1988/1, 109–113.

tan. 536. A feltárás és átértelmezés úttörõ szenvedélye. Bori Imre munkás-
sága az új középiskolai tanterv fényében. – Okt Nev, 1988/1,
33–42.
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tan. 537. Szó és vonal. B. Szabó György életmûsorozata elé. – Üz,
1988/1–2., 34–41.

v. 538. A Nincsen himnusza [A Ceruza-sorok Ady Endre könyvén c.
parafrázisok azonos címû ciklusából: Rút a Szép – Minden csak
volt – A Nincsen himnusza – A csillagok csillaga – A csodák
évezrede – Kocsi-út-epilógus]. – H, 1988/3, 312–314.

szc. 539. Forradalmak rögös útján. Elõszó Sinkó Ervin kiadatlan ifjúkori
könyvéhez [Az út-hoz]. – Lét, 1988/5, 682–685. és 695–697.

szc. 540. Drávaszög és Tisza mente, pályázati regényben [Kontra Ferenc:
Drávaszögi keresztek; Apró István: Három folyó]. – H, 1988/7–8,
999–1005.

tan. 541. A folklorista Vuk – a magyar folklorisztika távlatából. – HK,
1988/74–75, 7–15.

vit. 542. [s.n.]: Az Intézet életébõl. Adalékok Intézetünk történetéhez [A
„hungarológus-affér” epilógusa. Társsz. Bagi Ferenc, Láncz Irén,
Papp György, Utasi Csaba]. – HK, 1988/77, 565–592.

tan. 543. Az etikus fantázia kisregényei [Sinkó Ervin: Áron szerelme 1–2.].
– H, 1988/11, 2190–2204.

krit. 544. Két táborrendszer epikus szembesítése [Lengyel József: Szem-
besítés. Magvetõ, Bp., 1988]. – H, 1988/11, 2239–2241.

1989

vit. 545. Fontos új adalék cenzúránk természetrajzához [A 7 Nap és a
„hungarológus-affér”]. – MSz, 1989. szept. 24., 14.

vit. 546. Valóban: újabbnál újabb adalékok cenzúránk természetrajzához.
– MSz, 1989. okt. 8., 19.

v. 547. Két korszerûtlen parafrázis. Ady Endre nyomán, nem egészen
szabadon: A Rémnek hangja; Krónikus [sic] ének 1989-bõl. –
MSz, 1989. nov. 25., 17.

szc. 548. Az ifjú Ady-fordító [Danilo Kiš] indulása. – H, 1989/11, 1312–1315.
tan. 549. A jugoszláviai magyar népköltészet továbbélésének „parttalan”

formáiról. – HK, 1989/81, 683–690.
tan. 550. „Impossibile” Contens... [„Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen”

idõkben. Kivonat]. – Bulletin scientifique (Novi Sad), Section B,
1989/25. köt., 111.

1990

v. 551. Merre? Tovább? [Ady-parafrázisok: A hõkölés népe – A vertek
temetõje – Beteg századokért lakolva – Hajlongni emerre, amarra –
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A fajok cirkuszában – A Duna vallomása – Pannon jakobinus dala –
Álmuk: már az sincsen – A pannon vigasság – A pannon végváriak].
– ÚS, 1990/1–2., 13–14.

tan. 552. Sinkó-recepció, itt és ma? – ÚS, 1990/1–2, 68–70.
bibl. 553. B. Szabó György munkásságának szelektív bibliográfiája

1935–1990. – HK, 1990/1–2, 147–168.
krit. 554. Szép magyar vers ‘89 [Csörgits József: Érik a tök? Zajlik a bál]. –

MKÚ, 1990. márc. 8., 14.
int. 555. Kisebbségmegtartó feladatkörben [Megalakulás elõtt a Jugoszlá-

viai Magyar Írástudók Mûhelye. – Bálint Sándor interjúja ~~-nal].
– MSz, 1990. ápr. 21., 15.

publ. 556. Mit tennék, ha...? [Az Írástudók Társaságáról]. – Nap, 1990/65, 27.
krit. 557. Csörgits József verse [Érik a tök? Zajlik a bál]. – H, 1990/5,

559–560.
tan. 558. Az abbahagyás lélektana. B. Szabó György dramatikus távozása

[Részlet az Éjszakák, hajnalok c. B.Sz.Gy-kötet második kiadá-
sának elõszavából]. – MSz, 1990. jún. 2., 15.

int. 559. Anyanyelvünk védelmében [~~ a közügyeinkrõl és a jugoszláviai
magyar értelmiségiek alakuló egyesületérõl. – Torok Csaba inter-
júja]. – Dolg, 1990. jún. 7., 17.

publ. 560. Fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani.
Fésületlen gondolattöredékek a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési
Társaság alakuló közgyûlésén tartott bevezetõbõl. – Nap,
1990/11, 20.

int. 561. Független, demokratikus szervezet Jugoszláviában a magyar
kultúráért [Árokszállási Éva interjúja ~~-nal, a Jugoszláviai
Magyar Mûvelõdési Társaság elnökével]. – Magy Hír, 1990/18, 7.

tan. 562. A „parttalanság” jelensége a jugoszláviai magyar népköltészet-
ben. – Üz, 1990/7–9, 555–568.

essz. 563. Umesto prolegomene iliti moguæi dijalog o nemoguæem. Umesto
završne reèi iliti onemoguæeni dijalog o ipak moguæem [Prolego-
mena helyett, avagy lehetséges párbeszéd a lehetetlenrõl.
Zárszó helyett, avagy lehetetlenné tett párbeszéd a mégis lehet-
ségesrõl. – A Vajdasági Íróegyesület szabadkai Sinkó-konferen-
ciájának bevezetõje és zárszava]. – Ruk, 1990/9, 1943–1947. és
1999–2003.

tan. 564. Becskereki Szabó György, a bánáti magyar européer [A B. Szabó
György Emléknapok elsõ rendezvényén elhangzott elõadásból].
– Mis/Gond, 1990. okt. 25., 12.

vit. 565. Palackposta még meg sem született symposionista barátomnak
[Vita Csorba Bélával]. – ÚS, 1990/11–12., 30–32.
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tan. 566. Becskereki Szabó György, a bánáti magyar européer. – H,
1990/12, 1228–1234.

publ. 567. Milyen tribünt akarunk? Programvitával nyílik a JMMT fóruma [-k
szignóval]. – MSz, 1990. dec. 5., 14.

tan. 568. Magyar író horvát mûhelye [Sinkó Ervin zágrábi éveirõl, Frane
Adum társszerzõségével]. – Tan, 1990/23, 181–206.

szc. 569. Múzeumban a magyar szamizdat. Jugoszláviai dokumentumai is
vannak [A Petõfi Irodalmi Múzeum „Tiltott zászlók alatt” c. tárla-
táról, -i szignóval]. – MSz, 1990. dec. 22., 18.

1991

publ. 570. Újévi tervek, gondok, remények. Félév múltán a JMMT közügye-
irõl I. – MSz, 1991. jan. 12., 14.

publ. 571. Újévi tervek... II. – MSz, 1991. jan. 19., 16–17.
essz. 572. Rapszódia három szólamra kisebbségrõl és többségrõl, életrõl és

alkotásról [Gondolatkollázs B. Szabó György szövegeibõl.
Elhangzott a B. Szabó György Emléknapok elsõ rendezvényén].
– Üz, 1991/1, 3–9.

essz. 573. Rapszódia három szólamra. Részlet az Üzenet 1991. januári
számában megjelent hosszabb gondolatkollázsból. – MSz, 1991.
febr. 9., 13.

essz. 574. O Èasu anatomije – u èasu današnjem [Danilo Kiš vitakönyvérõl
– ma]. – Ruk, 1991/1–2, 58–59.

krit. 575. Ladik Katalin: Láttam kutyákat. – H, 1991/7–8, 685.
publ. 576. Régiók Európája, ahh! – MSz, 1991. aug. 2., 14.
publ. 577. Déli Magyar Mûvelõdési Társaság? – I. [A Jugoszláviai Magyar

Mûvelõdési Társaságról – Jugoszlávia felbomlása távlatából]. –
Nap, 1991/67, 20.

publ. 578. Déli Magyar Mûvelõdési Társaság? – II. – Nap, 1991/68, 20.
publ. 579. Déli Magyar Mûvelõdési Társaság? – III. – Nap, 1991/69, 20.
szc. 580. A hungarológia ma már nemzetközi tudomány. Jegyzetek a III.

nemzetközi hungarológiai kongresszusról I. – MSz, 1991. aug. 24.,
11–12.

szc. 581. A hungarológia ma már... II. – MSz, 1991. aug. 31., 12–13.
tan. 582. Korszerûtlen márciusi reflexiók anno Domini 1991 [Elhangzott az

újvidéki Petõfi Sándor ME-ben, az 1848/49-es, 1918/19-es és
1956-os magyar forradalmaknak szentelt megemlékezésen]. –
Üz, 1991/11–12, 763–768.

tan. 583. A [horvát] „moderna”-korabeli periodika, magyar–horvát kapcso-
lattörténeti távlatból. – H, 1991/12, 1113–1128.
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publ. 584. Magunkra maradtunk? Nyílt levél Friedrich Annához. – MSz,
1991. dec. 6., 15.

1992

szc. 585. Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum. – Csal K, 1992. márc.
27., 10–11.

tan. 586. A Szombat az emberért – s nem az ember a Szombatért [Sinkó Ervin:
Egy regény regénye]. – Életünk (Szombathely), 1992/6, 652–663.

vit. 587. Nyílt levél a Zombori Rádió igazgatóságához és a községi képvi-
selõ-testület elnökéhez [A magyar nyelvû mûsoridõ megkurtítása
miatt]. – MSz, 1992. júl. 15., 12.

publ. 588. Sírva vigadunk, vigadva sírunk. – MSz, 1992. júl. 28., 1.
tan. 589. Az Életjel Aranya, anno Domini 1992 [Részlet a szabadkai Életjel

„Az én Aranyom” c. jubileumi estjén elhangzott bevezetõbõl]. –
MSz, 1992. aug. 5., 12.

szc. 590. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. – MSz, 1992.
szept. 19., 10.

krit. 591. Kontra Ferenc (...) Szirmai-díja. – H, 1992/10, 814–815.
int. 592. A szellemi zsákutcából Kelet-Közép-Európa régiói felé [Beszélge-

tés ~~-nal, a JMMT elnökével. – P. Keczeli Klára interjúja]. – MSz,
1992. nov. 15., 12.

szc. 593. Egy szerb Ady-fordító indulása [~~ „Lehetetlen” kapcsolatok „le-
hetetlen” idõkben c. könyvébõl]. – Csal K, 1992. nov. 26., 15.

1993

vit. 594. „Színházmentésrõl” színházkedvelõknek [Válasz Rehák László-
nak a JMMT színházainkkal foglalkozó vitatribünje kapcsán]. –
MSz, 1993. jan. 31., 13.

int. 595. A kisebbségi törvény pozitív szándékú [P. Keczeli Klára interjúja
~~-nal, a készülõ szövetségi kisebbségi törvénytervezet kidolgo-
zásával megbízott szakértõi csoport vajdasági tagjával]. – MSz,
1993. márc. 11., 5.

publ. 596. Önbecsülés és önértéktisztelet [Elhangzott a szabadkai Koszto-
lányi Napokon]. – Üz, 1993/3–4, 150–151.

tan. 597. Hagyományalapozó modernek, modern hagyományalapozók.
Becskereki Szabó György és Sinkó Ervin irodalomtörténet-kon-
cepciójáról. – MSz, 1993. máj. 22., 12.

publ. 598. Az elnémulás ellen. Egy könyvbemutató elé [A JMMT Kiskönyv-
táráról]. – MSz, 1993. jún. 5., 10.
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publ. 599. Egy [JMMT-] tribünciklus végén [„Hogyan tovább a háború után?”]
– MSz, 1993. júl. 10., 11.

publ. 600. Fellendítés helyett megõrzés [A JMMT lehetséges szerepe a vajda-
sági magyar írás- és beszédkultúra megtartásában]. – Csal K,
1993. okt. 14., 19.

1994

publ. 601. Öt bõvített mondat [Értelmiségünk asztalkerekítéséhez. Doku-
mentumok]. – Csal K, 1994. jan. 27., 23.

publ. 602. Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság/Društvo za madjarsku
kulturu u Jugoslaviji [Kétnyelvû összefoglaló a Társaság tevé-
kenységérõl]. – Most (Novi Sad), 1994/1, 18–19.

int.,v. 603. Néhány dokumentum, némi kommentárral és konklúzióval [Válasz
a szerkesztõség kisebbségpolitikai körkérdésére: „fejtsd ki nézetei-
det a jugoszláviai magyarság mai helyzetérõl és jövõbeni lehetõsé-
geirõl, hogy a legcélravezetõbb utakat, az életet biztosító viselke-
dés- és gondolkodásmodellt segítsük megtalálni”. – ~~ válasza
újraközli az ÚS 1989 õszén szervezett hasonló körkérdésére adott
lírikusi válasz két dokumentumát (A hõkölés népe – A pannon
végváriak), továbbá a jelen bibliográfiánkban szereplõ köv. doku-
mentumokat: Régiók Európája, ahh! – Magunkra maradtunk? – Egy
nyilvánossá nem válhatott dokumentum (A Magyar Szó egyik
körkérdésére adott, publikálatlan válasz) – A kisebbségi törvény
pozitív szándékú – A kisebbségi szabadságjogokról – Személyi
postscriptum a VMDK elnökének – Konklúzió, avagy honnan to-
vább? mit? hogyan? kivel? (A tóthafalusi értelmiségi kerekasztalon
elhangzott beszámoló)]. – H, 1994/1–4, 67–91.

publ. 604. Önkormányzat vagy rezervátum? További szemelvények a vajda-
sági magyar értelmiség tóthfalusi kerekasztal-megbeszélésén
elhangzottakból [Szöllõsy Vágó László és ~~ felszólalásából]. –
Csal K, 1994. márc. 10., 20–21.

publ. 605. Hogyan tovább, hogyan is? – „Kisebbségi siratófal”, vagy egy
praktikus stratégia körvonalai [Vitaindító a Hogyan tovább a há-
ború után? A vajdasági magyar szellemi élet kör-, kor- és kórképe
‘92/93 c. JMMT-kötet bemutatóján]. – MSz, 1994. ápr. 23., 11–12.

int. 606. Mintha csak profi kiadók lennénk... [~~ a Társaság Kiskönyvtáráról.
Farkas Zsuzsa interjúja]. – MSz, 1994. jún. 17., 11.

vit. 607. „A magyar autonómia ködösítése”. Magánlevél Mirnics Károly-
nak, közügyben. – Nap, 1994. júl. 22.
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publ. 608. Pörök, táborok, emberek. Kor- és kórtörténeti variációk az ezredvég-
rõl [Részlet ~~ azonos címû könyvébõl]. – Csal K, 1994. okt. 13., 18.

int. 609. Érdekegyeztetés kizárólagosságok nélkül. Holnap tartják Újvidé-
ken az Illyés Alapítvány Vajdasági Alkuratóriumának alakuló
értekezletét [~~ nyilatkozata]. – MSz, 1994. nov. 5., 10.

tan. 610. Hagyományápoló modernek, modern hagyományápolók. Néhány
szó Becskereki Szabó György és Sinkó Ervin irodalomtörténet-
koncepciójáról. – Nyelvünk és Kultúránk (Bp.), 1994/89–90, 32–36.

1995

int. 611. Miért szorulunk „behozatali” tervezetre? [A VMDK stutgarti csoportjá-
nak oktatási tervezetérõl. – Varjú Márta körkérdése]. – MSz, 1995.
jan. 26., 6.

int. 612. A kisebbségi önkormányzatok polgárjogot nyertek [Friedrich
Anna interjúja a Szerb Tudományos és Mûvészeti Akadémián
megtartott nemzetközi kisebbség-konferencia kapcsán]. – MSz,
1995. jan. 26., 7.

vit. 613. Parádétörvény [Magyarországon], mindössze 200 ezer fõnyi
magyarországi kisebbségnek? Nyílt levél Petar Lastiæhoz és dr.
Székely Lászlóhoz. – MSz, 1995. jan. 29., 10.

szc. 614. A népköltészet a gyermekeink életében – ma [Elhangzott a 42.
Kanizsai Írótábor „Gyermek az irodalomban – irodalom a gyer-
mek életében” c. tanácskozásán]. – MSz, 1995. febr. 11., 12.

publ. 615. Jobb ma egy veréb... Vajdasági magyar autonómiaformák az
illúziók és realitás között. – Hitel (Bp.), 1995/5, 39–49.

publ. 616. Öt év múltán. A JMMT szerepvállalása a vajdasági magyarság
szellemi életében [Elhangzott a JMMT közgyûlésén]. MSz, 1995.
júl. 1., 11–12.

publ. 617. Koszorú és kegyelet [Elhangzott a Csépe-emléknap koszorúzási
ünnepségén]. – MSz, 1995. okt. 7., 12.

publ. 618. Hagyományfeltárás és -tudatosítás [A Szenteleky-napok JMMT
beterjesztette új programtervezete]. – 7N, 1995. nov. 8., 12–13.

pub. 619. Szenteleky-napok 1995. Milyen Szenteleky-napokat akarunk? –
Üz, 1995/11–12, 764–766.

sz. 620. Egy européer magyar avantgárd távozása. In memoriam Méliusz
József. – H, 1995/12, 873–876.

tan. 621. Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum. – Tan [1995], 25–27.
sz., 7–12.
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1996

publ. 622. A kisebbségi helyi önkormányzatok és a személyi autonómia
létrehozásának lehetõségei és problémái a Vajdaságban [A
Szerb Tudományos és Mûvészeti Akadémia 1995. jan. 11–13-i
nemzetközi kisebbség-konferenciáján felolvasott referátum]. –
Lét, 1996/1–2, 75–87.

szc. 623. Egy européer magyar avantgárd távozása. In memoriam Méliusz
József [Fejezet a Híd 1995/12. számában megjelent nekrológ-
ból]. – Hét, 1996. márc. 8.

tan. 624. „Atyámfia, Anyag!”, avagy egy ellen-gubbiói [ifjú sinkói] krisztiá-
nus esztétika és kortörténeti háttere [Elhangzott a IV. nemzetközi
hungarológiai kongresszuson]. – HK, 1996/4, 14–20.

publ. 625. Tanügyi értekezlet Újvidéken. A vajdasági magyar oktatási ter-
vezetek összevetõ vizsgálata [a JMMT szervezésében, a vajda-
sági magyar iskolahálózat egységes tervezetének kidolgozása
céljából. (-b szignóval)]. – MSz, 1996. jún. 6., 11.

publ. 626. Honfoglalásainkról [A Honosságunk elsõ félezer éve. Magyarok
Dél-Magyarországon 896–1526. c. millecentenáriumi JMMT-
megemlékezés nyitóelõadása]. – Csal K, 1996. júl. 4., 18.

vit. 627. Apróság, de... Egy helyesbítés helyesbítése. – MSz, 1996. júl. 9., 7.
vit. 628. Pártelnöki ünneprontás [Vita Papp Ferenccel]. – MSz, 1996. júl. 26., 9.
szc. 629. Köszöntõ [a JMMT néprajzi tanácskozásán]. – Üz, 1996/7–8,

281–282.
vit. 630. Egyetlen válaszmondat egy „egyedül legitim” pártelnök ezeregy

rágalmára [Vita Papp Ferenccel]. – MSz, 1996. aug. 9., 10.
vit. 631. Takarékoskodjunk az újságpapírral [Vita Papp Ferenccel]. – MSz,

1996. aug. 16., 7.
szc. 632. Kereszténység, magyar kultúra. Jegyzet az Olaszországban

nemrég megtartott IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus-
ról. – Csal K, 1996. okt. 3., 21.

1997

szc. 633. Az útkeresõ. Harminc éve hunyt el Sinkó Ervin. – MSz, 1997.
márc. 22., 10.

tan. 634. A József Attila-receptor B. Szabó György kritikusi és irodalomtör-
ténészi szempontjairól [Átvétel ~~: Becskereki Szabó György c.
monográfiájából]. – Csal K, 1997. ápr. 10., 21.

publ. 635. Dávid és Góliát viadala [A JMMT Kiskönyvtáráról a Csépe-emlék-
nap megnyitóján]. – MSz, 1997. okt. 4., 9.
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publ. 636. Dávid és Góliát viadala. – 7N, 1997. okt. 8., 24.
szc. 637. Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság. A kormányzaton kí-

vüli vajdasági magyar szervezetek találkozójára készült tájékoz-
tató. – Csal K, 1997. okt. 9., 20.

szc. 638. Méltó és produktív megemlékezést. Gyakorlati javaslatok Sinkó
Ervin születésének [1898] centenáriumára [Elhangzott Újvidéken,
a Magy. Tansz. napján]. – Msz, 1997. nov. 15., 9.

szc. 639. Sinkó Ervin 1898–1967–1997. – Tan, 1997., 165–167.

1998

int. 640. Elvesz-e közöttünk egy Herceg János? [Polyvás József körkérdése.
~~, a JMMT elnöke a szellemi dokumentumaink és tárgyi mûem-
lékeink ápolásának rendszerbeli problémáiról]. – MSz, 1998. júl. 3., 10.

int. 641. Elvesz-e közöttünk egy Herceg János? [Az interjú második
része]. – MSz, 1998. júl. 5., 11.

vit. 642. Hibás/hibbant nyílt levél Piszár Ágneshez, akit eltanácsolt az
Egyetem fura Kara. – Symposion [sic, 1993– ], 1998. máj.–aug.,
101–105.

publ. 643. Autonómiát, de milyet is, milyeneket is? A „magyar autonómia”
ködösítése [Átvétel ~~ Kis magyar balkáni krónika 1962–1997 c.
publicisztikai gyûjteményének II. kötetébõl]. – Csal K, 1998. aug.
13., 18.

szc. 644. A tékozló fiú megállói. Sinkó Ervin életrajzi szakaszai 1898–1945.
– MSz, 1998. okt. 3., 9.

szc. 645. Sinkó Ervin centenáriumára. A Tékozló Fiú sorsdöntõ mozgalmi
megállói 1933–1953, avagy miért nem jelenhetett meg az Opti-
misták a háború elõtt. – Csal K, 1998. okt. 8., 21.

szc. 646. Korszerûség, életesség, idõállóság. Változatok a centenáriumi
Sinkó-konferencia témáiról. – H, 1998/10–11, 858–870.

szc. 647. Bevezetõ helyett: néhány szó a sinkói életmû idõállóságáról [A
Magy. Tansz. centenáriumi Sinkó-tanácskozásának megnyitója]. –
Tan, 1998/31, 41–44.

tan. 648. Egy regény regénye, avagy idõálló adalék a sztálinizmus etikai
fenomenológiájához [Elhangzott a Magy. Tansz. centenáriumi Sin-
kó-értekezletén]. – Tan, 1998/31, 90–95.

vit. 649. Monopólium, avagy egy lemondás indoklása [~~ lemondása a
Határon Túli Magyar Könyvkiadás Tanácsa Vajdasági Országos
Kuratóriuma tagságáról]. – MSz, 1998. dec. 15., 7.

publ. 650. A JMMT 1999-tõl Majtényi Mihály-emléknapot szervez [~~ társa-
sági elnök nyilatkozata, s.n.]. – MSz, 1998. dec. 29., 7.
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1999

vit. 651. Gerold László mély felháborodása teljesen érthetõ [~~ lemondás-
indoklása miatt]. – MSz, 1999. jan. 5., 7.

szc. 652. Bevezetõ [Sinkó Ervin kiadatlan verseinek gyûjteményes köteté-
hez]. – Csal K, 1999. szept. 16., 21.

szc. 653. B. Szabó György sírjánál, tizedszer [Elhangzott 1999. nov. 9-én
Újvidéken, B.Sz.Gy. sírjának koszorúzásakor]. – MSz, 1999. nov.
13., 9.

2000

tan. 654. Néhány közöletlen dokumentum B. Szabó György kevéssé
ismert életszakáról [Elhangzott a X. B. Szabó-napok becskereki
rendezvényén]. – H, 2000/1–2, 61–68.

nap. 655. Bezúzott háborús napló [Részlet Sinkó Ervin azonos címû
könyvének Egy napló naplója c. ~~-elõszavából]. – Csal K, 2000.
jún. 15., 21.

konf.,v.656. Rekapituláció. Dr. Bori Imre fõszerkesztõ úrnak [a Symposion-
nemzedék „hatvanéves derékhadához” intézett szerkesztõi
körkérdésérõl]. – 1. Életre: Egy ismerõs kisfiú – Kis, karácsonyi
ének – Vén diák üdvözlete – Az Abszolútum ára – A másik kettõ –
Az utolsó fintor – Nyomorúság-dialektika – Perpetum mobile –
Fölösleges intelem – Fal és messianizmus, avagy traktátum a fal-
ról és a fejrõl – A rehabilitált – Rezümé a 35. születésnapra –
Születésnapi summa – Se Gógnak, se Magógnak – Haza-fiatlan
nemzetiségi sirám. 2. Közéletre: Ady-parafrázis ‘75 szeptemberé-
ben – A Kocsi-út epilógusa – A Nincsen himnusza – Dal a boldogta-
lanságról – Önkritikus rigmusok, nemzedéki használatra – A Hadak
Útja – A Rémnek hangja – Krónikus [sic] ének 1988-ból – Az Õsz
szidalma – A rabbiság sorsa – A krisztusok bénája – Hajh, õszi pan-
nonság – Az elátkozott vitorla – Hajlongni emerre, amarra – A fajok
cirkuszában – Nemzetiségi kérdés. 3. Irodalomra: Egy
kamasznosztalgiára – Napok hordaléka, egyenes arányban –
Család és irodalom – Valóság-irodalom – Biztonságvédelem –
Filosz-optimizmus II. – Szinkron – aszinkron – szinkron – Jubileumi
bökvers egy megboldogult nemzedékre – Változó idõk – Fagyos
téli seregszemle – Egy jövõ költõ]. – H, 2000/10, 760–786.

int. 657. Molnár Eleonóra: Egy ellenzéki nemzedék ellenzéki közírója –
Sohasem tudtam beleférni egyetlen mûfajba – Születésnapi
beszélgetés ~~– nal. MSz, 2000. okt. 7. (Kilátó, 1.p.)
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2001

publ. 658. Történelmi dráma [Gr. Teleki Pál öngyilkossága. Elhangzott az
újvidéki Teleki-konferencián]. – Lét, 2001/3–4, 34–35.

krit. 659. Pásztor Sándor: Azoknak, akik nem élték át. Polyvás József
kisebbségi háborús naplójáról [~~ recenziója a 77 nap Újvidéken
c. könyv kéziratáról]. – MSz, 2001. jan. 5., 10. 

tan. 660. Egy jugoszláviai magyar ellenzéki nemzedék ellenzéki közírása
[Elhangzott az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson] –
HK, 2001/2, 28–35.

2002

int. 661. Kedvezõ változások elõjelei. A JMMT Kiskönyvtárának helyzeté-
rõl és tevékenységérõl ~~ fõ- és fel. szerkesztõ nyilatkozik [Serer
Lenkének]. – MSz, 2002. jan. 27., 17.

2004

v. 661/a Búcsú a végektõl? [B.I. szignóval] – MSz, 2004. okt. 16–17. [Ki-
látó VIII.].

I.2. Más szerzõjû könyvekben, gyûjteményes kötetekben,
antológiákban megjelent írásai és fordításai

1964

662. KONTRAPUNKT. Symposion ‘61–63. Vál. Bányai János és ~~. Elõszó
Sinkó Ervin. Utószó Bányai János [s.n.]. Sajtó alá rend. ~~ [s.n.].
Szerk. Tomán László. Újvidék, 1964, Forum. Symposion Könyvek 3.

~~: A „tudományos esztétika” forrásánál 50–58. – Alkalmi írás 62–67.
– Vasko Popa (szerk.): Ponoæno sunce 162–164. – A Rátkáról, kommen-
tár gyanánt 201–211. – Írás két tételben, mottóval 271–274. – Quo vadis,
jugoszláv mûvészet? 279–282. – Reflexiók a suboticai Lédáról (társsz.
Bányai János) 294–298. – Nyílt levél barátomnak, avagy vallomás Niels
Nielsenrõl 337–344.

1971

663. Sinkó Ervin: NEHÉZ HONFOGLALÁS. Naplófeljegyzések 1939-tõl
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1944-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék,
1971, Forum. Hagyományaink I. Bezúzva.

~~: A hazátlan ember és nehéz honfoglalása 415–485. – Jegyzetek.
E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 487–555.

1972

664. SZOMSZÉDSÁG ÉS KÖZÖSSÉG. Délszláv – magyar irodalmi kapcso-
latok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp., 1972, Akadémiai Kiadó.

Marijan Matkoviæ: Sinkó Ervin – a csodálatos kiránduló kirándulása.
Részletek 517–535. Ford. ~~.

1976

665. Sinkó Ervin: HONFOGLALÁS ELÕTT. Naplófeljegyzések 1939-tõl
1942-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék,
1976, Forum. Hagyományaink I. [sic].

~~: A vallomásos ember háborús naplója 271–298. – Jegyzetek.
E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 301–357.

666. VERSEK ÉVE 1976. Jugoszláviai magyar költõk mûhelye. Összeáll.
Pap József és Tolnai Ottó. Klny. a Híd 1976. decemberi számából.
Újvidék, 1976, Forum – Híd közös kiad.

~~: Lehetetlen lehetõség – Parafrázis, némi szkepszissel –
Történelmietlen aggály 43.

1977

667. AZ ADY-VERS IDÕSZERÛSÉGE. Ady Endre születésének századik
évfordulója alkalmából a Hídban megjelent tanulmányok gyûjteménye.
Szerk. Bordás Gyõzõ. Újvidék, 1977, Forum – Híd közös kiad.

~~: Ember, aki visszanéz – és elõre lát. Ady Endre: A magunk
szerelme. Bp. 1913., 70–85.

668. Sinkó Ervin: VÁNDORBOTOM MEG-MEGTORPAN. Válogatott
versek. Vál. és utószó Bori Imre. Bibl. ~~. Szerk. Tomán László.
Újvidék, 1977, Forum. Hagyományaink XI.

~~: Sinkó Ervin verseinek bibliográfiája 1914–1976., p. 345–360.
669. Sinkó Ervin: SZEMBEN A BÍRÓVAL. Vál. tanulmányok. Vál., szerk.

Sükösd Mihály. Bibl. ~~. Bp., 1977, Gondolat.
~~: Válogatott (Sinkó-) bibliográfia 431–484.
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1978

670. Ady Endre: PJESME – VERSEK. Horvátra fordította Josip [sic] Krleža.
Szerk., elõ- és utószó ~~. Osijek, 1978, HMSZ.

~~: Endre Ady na hrvatskom – Ady Endre horvátul. Elõ- és utószó
5–10. és 135–140.

1979

671. ÉVKÖNYV 1. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1979, HMSZ.
Dejan Rebiæ: Elõszó. Ford. ~~ [s.n.] 3–5.

1980

672. ÉVKÖNYV 2. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1980, HMSZ.
Nikola Èokljat: Elõszó 3–6. – Joža Petroviæ: Josip Broz Tito

1892–1980, p. 9–15. – Marinko Grujiæ: A Horvátországi Magyarok
Szövetsége 30 éves jubileuma 57–64. – Ford. ~~

673. SUSRETI. Antologija savremene madjarske poezije u Jugoslaviji. Izbor i
prevod Marta Kenjereš [Találkozások. A modern magyar jugoszláviai
költészet antológiája. Vál. és ford. Kenyeres Márta]. Szerk. Palusek Béla.
Szabadka, 1980, Veljko Vlahoviæ Munkásegyetem. Életjel Könyvek 22.

~~: Nemoguæa moguænost [Lehetetlen lehetõség] – Neistorijska
briga [Történelmietlen aggály], p. 38.

1981

674. ÉVKÖNYV 3. Szerk. Troszt Sándor. Eszék, 1981, HMSZ.
Vlado Kosteljnik: A Horvátországi Ruszinok és Ukránok Szövetsé-

gének szerepe a nemzetiségi kultúra fejlesztésében 23–39. Ford. ~~.

1982

675. ÁR ELLEN. Mártír hidasok 1941–1945. Összeáll. Ács Károly. Az elõszót
írta Petkovics Kálmán. Szerk. biz.: Ács Károly, Bordás Gyõzõ, ~~, Pató
Imre. Újvidék, 1982, Forum.

~~: Kiss Ernõ 1909–1941., p. 97–101.
676. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK. Vál., bevez., bibl. Penavin

Olga. Szerk. és elõszó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int. Értekezések,
monográfiák 1.

~~: Új sorozatunk elé 7.
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677. DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK I. Vál. Veselinoviæ
Šulc Magdolna. Szerk. [s.n.], elõ- és utószó ~~. Újvidék, 1982, Hung.
Kut. Int. Értekezések, monográfiák 2.

~~: Elõszó – Pogovor [Utószó] 9–11. és 303–305.

1983

678. Káich Katalin: AZ INTÉZETI KIADVÁNYOK REPERTÓRIUMA
1968–1983. Szerk. [s.n.] és elõszó ~~. Újvidék, 1983, Hung. Kut. Int. A
hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiája 1.

~~: Egy bibliográfiai kissorozat elé 7–8.

1984

679. DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK II. Vál. Veselinoviæ
Šulc Magdolna. Bibl. Csányi Erzsébet. Szerk., elõ- és utószó ~~. Újvidék,
1984, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 8.

~~: Elõszó – Pogovor [Utószó] X–XII. és 325–326. – Magyar és
horvát–magyar témák a XIX. század második felének periodikájában
96–99. – Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a
harmincas években 253–264.

1985

680. Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek
1935–1937. Szerk. Bányai János. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz.
~~. Újvidék, 1985, Forum. Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.].

~~: Jegyzetek a kiadásról 617–624.
681. SZAKKOLLÉGIUMI FÜZETEK 21. sz. Összeáll. Endrész Marianna és

Valentinyi Ákos. Fel. szerk. Chikán Attila. Bp., 1985, Marx Károly Köz-
gazdasági Egyetem Rajk László Szakkollégiuma.

~~: Jegyzetek az Egy regény regénye etikai örökségérõl. Átvétel
a Híd 1977/3. számából, 1–9.

682. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I. Vál., elõszó, jegyz.,
szerk. ~~. Újvidék, 1985, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 4.

~~: Elõszó 7–8. – Jegyzetek a kiadásról 267–269.
683. A MAGYAR IRODALMI AVANTGARDRÓL. Összeáll. Gerold László.

Szerk. Szeli István. Újvidék, 1985, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográ-
fiák 10.

~~: Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról 59–62.
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1987

684. Sinkó Ervin: KRLEŽA. Esszék, tanulmányok, kommentárok. Sajtó alá
rend., szöveggond., a horvát szövegeket ford., utószó, jegyz., bibl. ~~.
Szerk. Tomán László. Újvidék, 1987, Forum. Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.].

~~: Farkasverem (ford.) 39–51. – Egy farsangi éj komédiájának
lirizmusa (ford.) 52–59. – Krleža leszámolása a „tudományos
esztétikával”. Széljegyzetek a ljubljanai (írószövetségi) referátumról
(ford.) 87–118. – Sinkó Ervin Krleža-képe 365–386. – Jegyzetek
389–393. – Bibliográfia 397–400.

685. Ervin Šinko: DRVARSKI DNEVNIK 1939–1944. [Drvári napló
1939–1944]. Ford. Gabriela Arc. Sajtó alá rend., jegyz., utószó ~~.
Szerk. Radosav Bratiæ. Bgd., 1987, BIGZ.

~~: Beleške. Pogovor [Jegyzetek. Utószó] 367–443.

1988

686. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET II. Vál., szerk., elõszó,
jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 13.

~~: Elõszó 7. – Jegyzetek a kiadásról 201–203.
687. B. Szabó György: ÉLMÉNY, SZEREP, HIVATÁS. Begyûjt., sajtó alá

rend., elõszó, jegyz. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1988, Forum.
B. Szabó György Mûvei [1., sz.n.].

~~: Elõszó [az életmûsorozathoz és a sorozatnyitó kötethez] 5–15.
– Önéletrajz I. [ford.] 32–36. – Jegyzetek a kötet írásairól 279–293.

688. B. Szabó György: TÉR ÉS IDÕ. Sajtó alá rend., elõszó, jegyz. ~~. Szerk.
Tomán László. Újvidék, 1988, Forum, B. Szabó György Mûvei [2., sz.n.].

~~: Elõszó 5–8. – Jegyzetek a kötet írásairól 369–387.
689. Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek

1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék – Bp., 1988,
Forum – Magvetõ.

~~: Jegyzet a kiadásról 653–655.

1989

690. Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények I. Begyûjt., sajtó alá
rend., elõszó, jegyz. ~~. Szerk. Bognár Antal. Újvidék, 1989, Forum.
Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.].

~~: Elõszó 5–24. – Jegyzet a kiadásról 371–380.
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691. Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények II. Sajtó alá rend. és
jegyz. ~~. Szerk. Bognár Antal. Újvidék, 1989, Forum. Sinkó Ervin
Mûvei [sz.n.].

~~: Jegyzetek a kiadásról 337–342.
692. B. Szabó György: A TÉR ÉS IDÕ ÁRNYÉKÁBAN. Begyûjt., sajtó alá

rend., elõszó, jegyz. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1989, Forum.
B. Szabó György Mûvei [3., sz.n.].

~~: Elõszó 5–8. – Jegyzetek a kötet írásairól 309–318.

1990

693. B. Szabó György: ÉJSZAKÁK, HAJNALOK. Sajtó alá rend., elõszó,
jegyz., bibl. ~~. Szerk. Tomán László. Újvidék, 1990, Forum. B. Szabó
György Mûvei [4., sz.n.].

~~: Elõszó 5–21. – Jegyzetek a kötet írásairól 309–325. – B.
Szabó György írásainak bibliográfiája. B. Szabó György munkásságá-
nak válogatott kritika-bibliográfiája 329–360.

694. Sinkó Ervin: AZ ÚT. NAPLÓK 1916–1939. Szerk. Illés László és József
Farkas. Jegyz. és bibl. ~~. A kötet munkatársa Kálmán C. György. Bp.,
1990, Akadémiai Kiadó. Irodalom – Szocializmus sor. [sz.n.].

~~: Marijan Matkoviæ: Sinkó Ervin – a csodás [sic] kiránduló kirán-
dulása [ford.] 7–21. – Jegyzetek 389–594. – Válogatott bibliográfia
(1916–1985) 597–630. – Bibliográfiai függelék: Sinkó Ervin kéz- és
gépiratos hagyatéka a zágrábi JAZU Irodalom- és Színháztörténeti
Intézetében [társsz. Ivan Meden] 631–637.

1993

695. VAJDASÁGI ÍRÓPORTRÉK. Penovác Endre és Szajkó István rajzai.
A szemelvényeket válogatta és a bemutató szövegeket írta Balázs Arth
Valéria. A [Petõfi Irodalmi Múzeumban 1993. június-szeptemberben meg-
tartott] kiállítást rendezte és a kötet képanyagát válogatta Baranyi Anna.
Szerk. Toldi Éva. Bp. – Újvidék, 1993, Petõfi Irodalmi Múzeum – Forum.

~~: Szóakció II. Részlet. Szajkó István ~~ – portréjával. Pag. nélk.
696. ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT Évkönyve 1990–1993. Szerk. ~~.

Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 1993, JMMT. AJMMT Kiskönyvtára. AJMMT
Évkönyvei 1.

~~: Beköszöntõ helyett 5–6. – Indítvány az Alkotók Gyûlése megre-
formálására, átminõsülésére 8–9. – A Jugoszláviai Magyar Írástudók/Al-
kotók Fóruma tevékenységének alapelvei. Javaslat az AGY alkalmi
bizottságának 11–15. – Kisebbségmegtartó feladatkörben. Megalakulás
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elõtt a Jugoszláviai Magyar Írástudók Mûhelye. Interjú ~~ egyetemi
tanárral [Bálint Sándor] 16–23. – Fél kézzel a magasban, féllel meg a
mélyben szántani. A JMMT alakuló közgyûlésének a megnyitója 43–46.
– Déli Magyar Mûvelõdési Társaság? [Program-dilemmák a Jugoszlávia
felbomlását jelzõ háború kezdetén] 89–98. – Hogyan tovább a Társa-
sággal? [Közgyûlési vitaindító 1992-ben] 167–173.

697. HOGYAN TOVÁBB A HÁBORÚ UTÁN? A vajdasági magyar szelemi élet
kör-, kor- és kórképe ‘92/93. A JMMT és a Magyar Szó tribünciklusának
dokumentumai. Szerk. ~~. Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 1993, JMMT –
Magyar Szó. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és helytörténet 3.

~~: Egy újabb 1945 küszöbén? Vitaciklus-nyitó 7–12. – Hozzászólás
[a mûvelõdési amatörizmusunkról szóló vitaest bevezetõjéhez] 86–87. –
Bevezetõ [a helytörténet-írásunkról szóló zentai vitafórumon] 104–106. –
Hozzászólás [A JMMT hungarológiai és komparatisztikai tevékenysége]
131–133. és 137–139. – Hozzászólás [A vajdasági magyar írók önszer-
vezõdésének hiányáról az „Irodalmi életünk, folyóirat- és könyvkiadá-
sunk” c. tribün-esten] 155–156. – Bevezetõ [az „Értelmiségi kivándorlá-
sunk, háborús peregrinációnk” c. vitaesten] 241–250. – Egy tribünciklus
végén [Elhangzott a „Hogyan tovább a háború után?” c. vitasorozat 1993.
jún. 30-i zárórendezvényén] 267–269. – Szerkesztõi jegyzet 279–280.

698. MAGYAR ÍRÓK I. VILÁGTALÁLKOZÓJA. Szerk. Laczkó András. Ka-
posvár, 1993, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság.

~~: Öt bõvített mondat. Vita Dudás Károly felszólalásával 174.
699. RÉGI ÉS ÚJ PEREGRINÁCIÓ. II. köt. Magyarok külföldön, külföldiek

Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson
[Szeged, 1991] elhangzott elõadások. Szerk. Békési Imre, Jankovics
József, Kósa László és Nyerges Judit. Bp. – Szeged, 1993, Nemzet-
közi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft.

~~: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus kisebb-
ségi alkotósors – hét életképben elbeszélve 1099–1105.

1995

700. ÉLETJEL ÉVKÖNYV 6. Életjel 1988–1994. Sajtó alá rend. Dévavári
Zoltán és Horváth Emma. Szabadka, 1995, Szabadegyetem.

~~: Az irodalompolitikai tolerancia emlékezetes példája 33–35. –
Az Életjel Aranya, anno Domini 1992., p. 113–116.

701. TÓTHFALUSI KEREKASZTAL. A kisebbségi értelmiség ma c. tóthfalusi
beszélgetés anyaga. Szerk. Papp György. Kanizsa, 1995, Cnesa.

~~: Honnan tovább, mit, hogyan és kivel a kisebbségpolitikában
145–160.
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702. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET III. köt. Vál., szerk., elõ-
szó, jegyz. ~~. Újvidék, 1995, Magy. Tansz. [sic]. Értekezések, monog-
ráfiák 21.

~~: Elõszó 7. – Jegyzetek a kötet írásairól 225–228.

1996

703. POLOŽAJ MANJINA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI. Zbornik
radova sa medjunarodnog nauènog skupa... 1995. [A kisebbségek hely-
zete Jugoszlávia Szövetségi Köztársaságban. A Szerb Tudományos és
Mûvészeti Akadémia 1995. évi nemzetközi tudományos értekezletének
anyaga]. Szerk. Miloš Macura és Vojislav Stanovèiæ. Bgd., 1996, SANU.

~~: Moguænosti i problemi uspostavljanja manjinske lokalne
samouprave i personalne autonomije u Vojvodini [A kisebbségi helyi
önkormányzatok és a személyi elvû autonómia létrehozásának lehetõ-
ségei és problémái Vajdaságban] 447–457.

704. HONOSSÁGUNK ELSÕ FÉLEZER ÉVE. Magyarok Dél-Magyarorszá-
gon, 896–1526. Szerk. ~~. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára.
Mûvelõdés- és helytörténet 5.

~~: „Emlékezzünk történtekrûl”... [Elhangzott a JMMT 1996. jún.
30-i millecentenáriumi ünnepségén] 7–14. – Függelék. Képpel, szóval
honosságunk elsõ félezer évérõl 49–89.

1997

705. A HONFOGLALÁS 1100 ÉVE ÉS A VAJDASÁG – 1100 GODINA DO-
SELJENJA MAÐARA I VOJVODINA. Egy [nemzetközi] tudományos
tanácskozás anyaga. Szerk. Toldi Éva, Nikola Stojanac és Petar Pijanoviæ.
Újvidék – Bgd., 1997, Forum – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

~~: A honfoglalás apológiája három középkori történeti mûvünk-
ben 212–220.

706. ANYANYELVÛ OKTATÁSUNK. Válogatás a Magyarságkutató Tudo-
mányos Társaság nemzetközi tanácskozásán [1996] elhangzott elõ-
adásokból. Szerk. Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa.
Szabadka, 1997, MTT. MTT Könyvtár 1.

~~: Iskolahálózat és útkeresés. Részlet a Modellkeresésünk,
modelltervezésünk fél évtizede c. hosszabb tanulmányból 163–165.
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1998

707. A MAGYAR MÛVELÕDÉS ÉS A KERESZTÉNYSÉG. III. köt. A IV.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus [Róma – Nápoly 1996] elõadá-
sai. Szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit és Sárközi
Péter. Bp. – Szeged, 1998, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság –
Scriptum Rt.

~~: „Atyámfia, anyag!”, avagy egy ellen-gubbiói krisztiánus eszté-
tika és kortörténeti háttere 1487–1492.

1999

708. Sinkó Ervin: A HONTALANSÁG ÉNEKEI. Kiadatlan versek 1914–1967.
Begyûjt., szerk., elõszó, bibl. ~~. Újvidék, 1999, JMMT. A JMMT Kis-
könyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei I.

~~: Bevezetõ 5–8. – Függelék. Sinkó Ervin kéz- és gépiratos
hagyatéki versei [társsz. Ivan Meden]. – S.E. verseinek bibliográfiája –
S.E. lírikusi életmûvének válogatott kritika-bibliográfiája 261–286.

2000

709. Sinkó Ervin: BEZÚZOTT HÁBORÚS NAPLÓ 1939–1944. Sajtó alá rend.,
elõ- és utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára.
Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei II.

~~: Egy napló naplója I–XVI. – A hazátlan ember és nehéz honfoglalá-
sa 415–486. – Jegyzetek. E kiadásról. Jegyzetek a fejezetekhez 487–555.

710. ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000.
Szerk., elõszó ~~. Bibl. Csapó Julianna. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT
Kiskönyvtára. A JMMT Évkönyvei 2.

~~: Önmagunk nyomában: elõdök és utódok nyomában 5–16. – Öt
év múltán. A JMMT szerepvállalása a vajdasági magyarság szellemi
életében [A Társaság 1995. jún. 24-i közgyûlésén elhangzott program-
beszámoló] 197–207. – Vissza- és elõrepillantás [Vitaindító a JMMT
1997. dec. 20-i tisztújító évi közgyûlésén] 215–220.

711. DÉLVIDÉK, NEGYVENNYOLC. Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc a mai Vajdaság területén. Szerk., bev. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A
JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 2.

~~: Bevezetõ helyett 5–7.
712. KISEBBSÉGJOG A VAJDASÁGBAN – MANJINSKA PRAVA I NJIHOVA

PRIMENA U VOJVODINI. A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének
hagyománya és gyakorlata a Monarchiától napjainkig – Tradicija i prak-
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tièni aspekti zakonskog regulisanja manjinskih prava na podruèju Vojvo-
dine od epohe Monarhije do današnjih dana [A JMMT „A nemzetiségi jo-
gok törvényes rendezésének hagyományairól és gyakorlati vetületérõl a
Vajdaságban” címû, 1997-ben megtartott kétrészes nemzetközi tudomá-
nyos tanácskozásának expozéi és vitaanyaga]. Szerk. Markovics-Maj-
tényi András. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Szociológia,
jog és rokon társadalomtudományok 3.

~~: Megnyitó [a Társaság nemzetközi tanácskozásán] 7–9. – Uvodna
reè [Bevezetõ] 7–8. [sic, a könyv magyar és szerb része külön pag.]

713. VAJDASÁGI MARASZTALÓ. Tanulmányok, kutatások. Szerk. Gábrity-
né dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. Szabadka, 2000, MTT. MTT
Könyvtár 3.

~~: Adatok a délvidéki magyar tanügyi, mûvelõdési, tudományos
és mûvészeti civil szervezetek múltjához és jelenéhez 281–287.

714. MAGYAROK A VILÁGBAN. KÁRPÁT-MEDENCE. Kézikönyv a Kárpát-
medencében, Magyarország határain kívül élõ magyarságról. Sorozat-
fõszerk. Dr. Kasza Sándor. Fõszerk. Bihari Zoltán. Szerk. Bihariné
Dániel Katalin. Bp., 2000, CEBA Kiadó.

~~: Civil szervezetek [Vajdaságban, a XIX. századtól a XX. sz.
végéig] 624–626.

2001

715. Sinkó Ervin: AZ IDEGEN. Novellák és elbeszélések 1925–1964. Begyûjt.,
sajtó alá rend., elõszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT
Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei III.

~~: A kisepikus nehéz honfoglalása 5–9. – Jegyzetek a kötet írá-
sairól. Bibliográfia: I. S.E. kéz- és gépiratos novellái, elbeszélései és
prózatöredékei az írói hagyatéktárban [társsz. Ivan Meden]. II. Lapok-
ban és folyóiratokban közölt novellák és elbeszélések 1925–1977. III.
Gyûjteményes Sinkó-kötetekben publikált kisprózák. IV. Antológiákban
és gyûjteményes kiadványokban közölt kisprózák. V. S.E. novellisztiká-
jának kritika-bibliográfiája 347–357.

716. NAGY MESÉLÕNK ÉBRESZTÉSE. Majtényi Mihály centenáriumára [A
JMMT Majtényi-értekezletének expozéi, a szerzõi hagyaték filológiai
leírása, az életmû szelektív bibliográfiája és válogatás a szerzõ rádiós
publicisztikájából]. Szerk., elõszó ~~. Ispánovics Csapó Julianna: M.M.
írói hagyatéka a JMMT dokumentumtárában. Juhász Géza: Szelektív
Majtényi-bibliográfia. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Iro-
dalomtörténet, kritika, bibliográfia 5.

~~: Elõszó helyett 5–6.

79

I_Bibliografia.qxd  2006.05.20.  9:13  Page 79



2002

717. A HONFOGLALÁSTÓL MOHÁCSIG. Millenniumi visszapillantás a
délvidéki magyar kultúra elsõ félezredére [A JMMT millenniumi tudo-
mányos értekezletének elõadásai]. Szerk., elõszó ~~. Újvidék, 2002,
JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és helytörténet 9.

~~: Bevezetõ 7–9.
718. Boschan Sándor: ÖRÖK ÁLMOK. Hagyatéki mûvek. Szerk., jegyz. ~~.

Újvidék, 2002, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Líra, epika, dráma 4.
~~: Szerkesztõi jegyzet 355–356.

2003

719. Kartag Nándor: 35 ÉVE EGYÜTT. A jugoszláviai magyar televíziózás
története. Újvidék, 2003, Forum – Családi Kör.

~~: Természetszerû kriticizmussal 283–284.

2004

720. HATALOM ÉS KULTÚRA. I. köt. Az V. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus [Jyväskylä, Finnország 2001] elõadásai. Szerk. Jankovics
József és Nyerges Judit. Bp., 2004, Nemzetközi Magyarságtudományi
Társaság.

~~: Egy jugoszláviai magyar ellenzéki nemzedék ellenzéki közírása.
A Symposion-generáció publicisztikája 1961–1974., p. 388–394.

721. Sinkó Ervin: MAGYAR IRODALOM. 3. könyv. Hagyatéki tanulmányok,
cikkek, kritikák 1922–1966. Begyûjt., sajtó alá rend., elõszó, jegyz.,
bibl. ~~. Újvidék, 2004, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin
Kiadatlan Mûvei IV.

~~: Elõszó 9–11. – Jegyzetek a kötet írásairól 447–463. – Bibliográ-
fiák: 1. S.E. magyar irodalmi tárgyú publikációinak bibliográfiája
1915–1967. – 2. Magyar irodalmi tárgyú gépiratok a szerzõi hagyatéktár-
ban. 3. S.E. magyar irodalmi tárgyú írásainak és irodalom-interpretátori
munkásságának szelektív kritika-bibliográfiája 1925–1998., p. 467–472.

722. Weissenbeck József: SZENT ÉS MOSTOHA DÉLIBÁBUNK. Bácsföldvár
mûvelõdési életének krónikája 1867–2002. Szerk. ~~. Újvidék, 2004,
JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és helytörténet 11.

~~: Rezime [szerb nyelvû] 363.
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2005

723. A MI RÁKÓCZINK. Délvidéki tanulmányok a szabadságharc 300. évfor-
dulójára. A Vajdasági Magyar Közmûvelõdési Társaság jubileumi kon-
ferenciájának elõadásai. Szerk. Ispánovics Csapó Julianna. Újvidék,
2005, VMKT. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és helytörténet 12.

~~: A vox Dei és a vox humana konfliktusa. Rákóczi Confessio-
jának egy lehetséges mai olvasata 81–100.

724. VOJVODINA OSAMSTOÈETRDESETOSMA [A JMMT jubiláris
1848/49-es nemzetközi konferenciájának elõadásai. Szerb nyelvû
kiad.]. Szerk. Markovics – Majtényi András. Újvidék, 2005, Vajdasági
Magyar Közmûvelõdési Társaság – Prometej. JMMT Kiskönyvtára. Szo-
ciológia, jog és rokon társadalomtudományok 6.

~~: Umesto uvoda [bevezetõ helyett] 5-7.

2006

724/a Sinkó Ervin: VILÁGIRODALMI ESSZÉK. Hagyatéki írások 1916-1939.
Begyüjt., sajtó alá rend., szöveggond. jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2006,
Vajdasági Magyar Közmûvelõdési Társaság.  JMMT Kiskönyvtára. Sinkó
Ervin Kiadatlan Mûvei V.

~~: Jegyzetek a kötet írásairól 302-304. – Bibliográfia 305-307.

I.3. Saját kötetei

1968

725. LASKÓI ESTÉK. Vallomások. Szerk. Utasi Csaba. Újvidék, 1968,
Forum. Symposion Könyvek 14., p. 185.

Tart.: I. Elõzmények: Nyílt levél Gál Jánosnak [Fábri Zoltán Dúvad c.
filmje szereplõjének] – Nyílt levél barátomnak [Domonkos Istvánnak],
avagy vallomás Niels Nielsenrõl – A forradalmár útjai [Reflexiók Sinkó
Ervin Aegidius útra kelése és Áron szerelme c. kisregényeire: 1. Aegidius
tragikus tartufferiája. 2. Áron, a politikus forradalmár] – Vallomás az
ideálokról – Vallomás Áronnak, mintha élne [Reflexiók Sinkó Ervin Áron
szerelme c. kisregényére]. – II. Laskói esték. Tett helyett napló – III.
Laskói konklúzió: Vallomás a vallomásról. 1. A vallomás ma. 2. „Embert
mutatok be... és ez az ember én vagyok”. 3. „Az ember legalább hû tanú
maradjon”. 4. A hallgatás kísértése. 5. A vallomás: líra, de nem költészet
– Koegzisztencia, taktika és etika – IV. Utószó helyett.
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1970

726. THEATRUM MUNDI A LA JOSZIF VISSZARIONOVICS SZTÁLIN. Szerk.
Podolszki József. Újvidék, 1970, Új Symposion kiad. Symposion Füzetek
03., p. 34 [pag. nélk.]

Tart. [Cím nélk. bevez. a Slánsky-pörrõl] – 1. Theatrum mundi: Drá-
maírás sztálini módra – A sztálini premier [Prágában] – Az eszmei monda-
nivaló: a titoista Jugoszlávia – Ahol a börtönõr is fogoly – A nagy rendezõ
szereplõ is egyúttal. 2. Legjobb szándékkal – a Pokolba: A preparálás
eszményi alanya: a hívõ-forradalmár – Akinek a hit: létfeltétel – A hit luciferi
hatalma – A szervezet felzabálja az embert. 3. Történelmi lecke jelennek
és jövõnek – Nyílt levél ifjú barátomnak a sztálinizmus ügyében.

727. FORRADALOM ÉS ETIKA SINKÓ ERVIN ÉLETMÛVÉBEN. Doktori
disszertáció. Újvidék, 1974, BTK Magy. Tansz. Soksz. gépir., 383+27
p. jegyz.

Tart.: Bevezetés – I. Etika és mozgalom [1914–1919]: (A) Az egziszten-
ciális rezervátumtól a szabadkai Munkásotthonig (B) A szociáldemokrácia
„moráljának” hedonista-„etikus” kritikája (C) A visszatérés imperativusai:
etika, esztétika, individualizmus (D) A tárgyát lelõ etika változatai: Ady és
Kassák antimilitarizmusának vonzásában (E) A tárgyát lelõ etika változatai:
Október, õszirózsás forradalom, „Internationale” [Bp.] – II. Etika és forra-
dalom [1919]: (A) A nélkülözhetetlen távlat: messianizmus és történelem (B)
A nélkülözhetetlen távlat: szellemi forradalmiság és magyar valóság (C)
Etika és reálpolitika (D) Etika és pedagógia (E) Etika és utópia (F) Etika és
egyes emberi élet: krisztiánus erkölcs és kommunista [gyakorlati] maga-
tartás – III. Etika és soronkívüliség: 1. Homo Christii (A) Krisztianizmus és
létélmény (B) Krisztianizmus és etika (C) Etikai „modellek” útvesztõjében. 2.
Etika és mozgalom [1927–1941]: (A) „Senkiföldi” pozíció: a „rossz szabad-
ság” magánzárkája (B) A konzekvens eticizmus (C) A „kétarcú” individualiz-
mus (D) A „kétarcú” stigmatikus fantázia (E) A nem-tevékeny erkölcs irodal-
mi felszámolása (F) Anem-tevékeny erkölcs gyakorlati túlhaladása (C) Etika
és forradalom [1941–1945]. IV. Kitekintés, konklúzió: (A) „Megoldás” helyett:
vívódás mindvégig [1945–1967] – (B) Etika és történelem, etika és irodalom-
történet – Jegyzetek.

1975

728. VÁZLATOK EGY PORTRÉHOZ. Sinkó-variációk ‘63–73. Szerk. Utasi
Csaba. Újvidék, 1975, Forum. Symposion Könyvek 41., p. 470.

Tart.: Elõszó helyett: részlet egy interjúból. I. Ecce homo: Ecce homo
(Variációk Sinkó Ervin életmûvére) – A barikádtól a katedráig – Az etikus
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ember realizmusa (Széljegyzetek Sinkó Ervin szépprózájáról). II.
Forradalom és etika: Aegidius és Áron (1) Aegidius tragikus tartufferiája (2)
Áron, a politikus forradalmár – A hitetlen hívõ (1) Ember a forradalomban,
forradalom az emberben (2) Hit és cselekvés (3) Hit és „véres mítosz” (4)
A hitromboló érzéki megismerés (5) „Jobbról igenek, balról nemek pofoz-
nak...” III. A forradalmár útjai: A korán meglelt és korán elveszített Haza –
Az „élet”, mellyel nincs mit kezdeni – Olvasmányok, melyek nem csak
„olvasmányok” – Individualizmus, esztétika és etika – Nemzedék, melyet
megcsúfolt a történelem – „Egész világ gyehenna” – s nem halt meg min-
den külön pokol... – Az emigráns ember útja. IV. Esztétika és etika: „Az új
mûvészet él”. Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitája 1925-ben – „A homokóra
madarai”. Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája 1927-ben (I. Az elõzmények. I.1.
Adytól Kassákig I.2. Vissza Adyhoz I.3. A krisztiánus esztéta. II. A vita III.
Tanulságok). – Sinkó Ervin Petõfi-képe (1. Arany vagy Petõfi? 2. „A fékte-
len gyûlölet virágai”, avagy a romantikus forradalmi líra krisztiánus elu-
tasítása 3. Petõfi, a költõ a „kevesek forradalmainak” országában 4. Vers
és szerep 5. Vallomás és inkognitó, avagy a „közismert” Petõfi legendája
6. A „vízió logikája”, vagy a „közérthetõ” Petõfi-vers legendája 7. Módszer
és példa). – Kísérlet egy irodalomszemlélet körvonalazására. Sinkó Ervin
mûvészi hitvallása (I.1. Költészet és valóság I.2. Az irodalomelméletek
„klasszikus” kérdései: téma és tartalom, tartalom és forma, valóság és
ábrázolás, kor, stílus, irányzat, egyetemes lirizmus) I.3. Egy kitérõ: Sinkó
Ervin és a szocrealizmus I.4. Ecce homo. – II.1. Mit adhat a költõ? II.2. A
költészet „eretneksége” II.3. Nevükön nevezni a dolgokat II.4. Sziszüp-
hosz utóda, a költõ. – III.1. Esztétikum-etikum, avagy bevezetõ a „haszon-
talan mûvészet” problematikájába III.2. Vox humana III.3. El nem múlni az
idõvel III.4. Az irodalom kétféle története IV. Epilógus helyett) – V.
Függelék: Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és egy indítvány
[S.E. 25 kötetbõl álló, válogatott mûveinek kiadására]. – Jegyzetek – A
kötetben szereplõ Sinkó-mûvek mutatója – Névmutató.

1977

729. EMBER A FORRADALOMBAN, EMBER A SORON KÍVÜL. Vázlatok
egy portréhoz II. Szerk. Szilágyi Károly. Újvidék, 1977, Forum.
Symposion Könyvek 52., p. 465.

Tart.: Elõszó – I. Ember a forradalomban [1918/19]: Antimilitarizmus,
avagy az elsõ lépés a Forradalom felé – „Rohanunk a forradalomba”:
Október, õszirózsás forradalom, „Internationale” – A szellemi és „szellemi”
forradalmiság magyar táptalaja – A reálpolitikus – A pedagógiai Erosz
megszállottja – Az utópia igézetében – A logikus paradoxon: tolsztoji prog-

83

I_Bibliografia.qxd  2006.05.20.  9:13  Page 83



ram „odabent”, kommunista magatartás „idekint” – II. Ember a Soron kívül:
1. Homo Christii: Az egyháztalan krisztiánus. 2. A Senkiföldjén: A „gazdát-
lan világ” peremén, a permanens világháború tudatával – Idegenül
Nyugaton, idegenül Keleten – Megkötõ démonok: stigmatikus fantázia és
hitromboló érzéki megismerés – A „rossz szabadság” foglya. 3. Vissza a
Sorba: Vox humana: „a közösség rossz lelkiismerete” – A következetes
individualizmus – A tett-nosztalgiától a tett-kényszerig – A nem-cselekvés
alibije: az írás mint tett-pótlék – Politika, mégis és ismét: politika – III.
Függelék: A palackposta érkezése, avagy jegyzetek Sinkó Ervin nehéz
honfoglalásáról – Jegyzetek – Mutatók: A könyvben szereplõ Sinkó-mû-
vek mutatója – Névmutató.

730. ELLENVERSEK, ETHOSZOK. Újvidék, 1977, Forum Nyomda. A szerzõ
kiad. Ervin Iszidorovics halálának 10. évfordulójára, 37 p.

Tart.: I. Ljubljanai õsz, anno Domini 1975: Aktuális teendõ – Antivers –
Vers és félelem – Áldás – Fejfájás – Ady-parafrázis ‘75 szeptemberében –
Zaj, belülrõl – Tolakodó párbeszédfoszlányok egy regénybõl, ugyanott,
ugyanakkor – Nyomorúság-dialektika – Egy kamasznosztalgiára – G. örö-
me a nyomorúságban – Áldás II. – Érték-dialektika – Naiv oltár, félelembõl
rakva – Stigma – Imperativus – Antropológia-töredék – Vers és félelem II.
– Rezümé a 35. születésnapra – Álom – Szerénytelen fohász – Epilógus.
II. Ellenversek, ethoszok 1. Életre, szerelemre, közéletre: Létbizonyosság
– Óvodás a temetõben – Disszonáns gyermekrigmus ‘75 telén – Tömörített
gyászjelentés – Perpetum mobile – Fölösleges intelem – Ellenóda a
Szerelemhez – Az Abszolútum ára – Csillagléptekkel – Lehetséges
meglepetés – Megválaszolhatatlan kérdés G.-hez, iróniával és pátosszal –
Lehetetlen lehetõség – Mentségkérés kíméletlen versre – E századi sors –
Történelmi fejlõdés – Refrén egy meg nem írt bürokrata-nótához – Fal és
messianizmus, avagy traktátum a falról és a fejrõl – A rehabilitált. 2. Életre
és irodalomra: Napok hordaléka, egyenes arányban – Balsejtelem – Csa-
lád és irodalom – Filosz-optimizmus, avagy a halhatatlan cédulák – Paraf-
rázis, némi kétellyel – Történelmietlen aggály – Valóság-irodalom – Bizton-
ságvédelem – Élet és irodalom – Filosz-optimizmus II. – A Városról, a
Városunkról – Epilógus gyanánt: egy mûfaj nélküli lírikus olvasónaplójából.

1979

731. SINKÓ ERVIN A HORVÁT IRODALOMBAN. Bibliográfiai tájékoztató
1945–1959. Újvidék, 1979, Hung. Kut. Int. Írói Bibliográfiák 1., p. 38.

Tart.: Elõszó I. Sinkó Ervin közéleti tevékenységérõl a zágrábi évek-
ben II. S.E. szereplésérõl a horvát (és jugoszláv) irodalmi életben III. S.E.
irodalmi vitái: III.1. Vita a Tizennégy nap horvát kiadásáról III.2. Vita az
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Izvor c. folyóiratról III.3. „Affér” S.E. JAZU-tagsága kapcsán III. S.E. és
Grga Gamulin vitája III.5. Vita a Krugovi c. folyóiratról III.6. Vita S.E.
Elítéltek c. drámájáról III.7. A Supek/Pogledi-vita IV. Interjúk, körkérdé-
sekre adott [S.E.-]válaszok V. S.E. horvátul megjelent könyvei VI. Horvát
nyelvû különlenyomatok, elõ- és utószók, gyûjteményes kiadványokban
való szereplés VII. Horvát (és más délszláv) lapokban, folyóiratokban
közölt S.E.-írások VIII. S.E. mûveinek kritikai fogadtatása a horvát (és más
délszláv) irodalomban – Névmutató.

1980

732. SZÓAKCIÓ I. köt. Adalékok irodalmunk szellemrajzához. Szerk. Kovács-
Ács Károly. Újvidék, 1980, Forum. Esszék, tanulmányok sor. [sz.n.], 210 p.

Tart.: Elõszó – Elõdök nyomában, nyolc megállóval: Elsõ megálló:
pillantás a kezdetre – Második megálló: glosszák a régi Híd-ról, a régi
Symposion indulásának elõestéjén: I. Az indulás: hadüzenet „a vajdasá-
gi közöny makacs jegének”. II. A Tûz csiholója – Harmadik megálló: Írás
a Vajdaságban, avagy széljegyzetek a „vajdasági irodalom” margójára,
fél évvel az Új Symposion indulása elõtt. I.1. „Vajdasági irodalom”, vagy
„irodalom a Vajdaságban”? I.2. A „Szenteleky-rejtély”: szerep- és sors-
vállalás I.3. „Teljesen és végzetesen önmagunkra vagyunk utalva”. II.1.
Kisebbségi kritérium, „vajdasági” mérce. II.2. Program és eredmény: a
vicinális irodalom. II.3. A nagy paradoxon: a „tiszta irodalom” politikuma –
Negyedik megálló: az ékverõk, avagy újabb variációk a régi Hídra, az Új
Symposion indulásának elõestéjén: I. „Mozdulatlan tájunkon megmozdí-
tani az emberben az embert”. II. Az ékverés – Ötödik megálló: a Híd-
repertórium tanulságai. I. A folyóirat politikai publicisztikája. II. Általáno-
sabb tanulságok – Hatodik megálló: tér és idõ, avagy B. Szabó György
és kora. – Hetedik megálló: megújhodás – megoszlás nélkül? (B. Szabó
György és az 1950/51-es nemzedékvita): I. A nemzedékké válás kísér-
lete. II. A vita: Élet-, s nem teóriacentrikus irodalmat – Emberközpontú po-
ézist, s nem „a termelõeszközök költészetét” – Durván politizáló „forma”
helyett: formakultúrát – III. Megújhodás – megoszlás nélkül? – Nyolcadik
megálló: (hipo)tézisek irodalmi baloldalunk múltjáról és jelenérõl: 1. Elvi
elõfeltételezések. 2. A jugoszláviai magyar irodalmi baloldal „abszolú-
tum”-szolgálatának változatai (1918–1945). 3. Irodalmi baloldalunk „ab-
szolútum”-szolgálatának felszabadulás utáni változatai – Jegyzetek [a
kötet fejezeteihez] – Névmutató.
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1982

733. SZÓAKCIÓ II. köt. Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához. Szerk.
Kovács-Ács Károly. Újvidék, 1982, Forum. Esszék, tanulmányok sor.
[sz.n.], 331 p.

Tart.: Húsz év múltán – I. A magunk nyomában két évtizeden át, avagy
kitépett lapok egy nemzedéki krónikából: 1962–1980. II. A nemzedéki
szellemiség nyomában két évtizeden át, avagy egyéni alkotás és
nemzedéki szellemiség: Bonyolult kritikusi örömök [Bányai János]: (1)
Korszerûség a „vajdasági ég alatt” (2) A kritikaelmélet polgárjoga, avagy a
mûbírálat mint alkotás és ítélet (3) A kritikusi tárgyilagosság, avagy mit
kezdjünk a poétikai szimpátiáinkkal? (4) „Érzelemnélküliség”, avagy a két-
meggyõzõdéses álláspont veszélye? (5) Kritika és esztétika (6) Az anali-
tikusság, amely nélkül – „nem megy”... (7) Az elemzés célpontjai, közelebb-
rõl (8) A „szabályrontó” antidogmatizmus (9) A módszer határvonalai (10) A
„testre szabott” módszer (11) Az „ember- és életközpontúbb” kritika magán-
igénye (12) Stílus és mûfaj (13) Az elméleti „tizenkilencedikszázadiság” túl-
haladása (14) A látszólagos paradoxon, avagy a nyelv mint mûalkotás (15)
Módszer, stílus, mûfaj – és megváltozott kritika-funkció (16) Az immanens
értékeken túl – Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel [Utasi Csaba]: (1) A hár-
mas tagadás és a sinkói hagyomány nemzedéki affirmálása (2) Létélmény
és magánetika (3) Az elkötelezettség személyes igénye (4) Szöveg- s nem
teóriacentrikus beállítottság, paradox hagyományosság (5) Az esztéti-
kum/etikum keresése, és ami ebbõl következik (6) Genetikus-strukturális
mûvizsgálat, szubjektív ítéletmondás (7) A nemzetiségi kritikus rendhagyó
szigora (8) A meg nem tagadott tagadás és a nemzetiségi kritikus
nemzedéki szigora (9) A megtagadott homo ludens és szélsõséges avant-
garde (10) Újklasszicizmus és mérsékelt modernség? (11) Három példa
(12) Két filológiai korrekció s egy röpke megjegyzés a kötetszervezésrõl –
A Rátkától az Áthúzott versekig [Domonkos István]: (1) Ajánlás helyett (2)
A tág horizontok költõje (3) „Fájok: vagyok!” (4) „Megnevezhetetlen szent
dolgokat keresek” (5) „A vers nem dér: a romlás folytatódik vele...” (6) A
Rátkától a Kiki-ciklusig (7) Valóban mi lesz velünk [Kislányom: Görög-
ország; Az élet az a német város] (8) A költõ áthúzza verseit – Idegenség
és panaszos aktivizmus [Fehér Kálmán]: (1) Akvárium és Panaszok (2)
Vers és Vajdaság (3) Nemzedéki krónika (4) Mit ér a költõ – ha vajdasági?
(5) Idegenség és aktivizmus (6) Ars poetica (7) Idegenség és történelem –
Az esztétizmus politikumától a radikális ellenesztétizmusig [Tolnai Ottó]: (1)
Egység a különbözésben (2) A „tiszta” esztétikum politikuma (3) A félre-
ismert gerillizmus és jelentésárnyalatai (4) Mi lesz velünk, gerillizmus? (5)
A politizálódás felgyorsuló folyamata (6) Versek harmincötön túl, organikus
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kötetszervezésben (7) Rekapituláció, elsõdleges jelentéssel (8) Szemléleti,
módszertani és verstechnikai rekapituláció (9) Létélmény-rekapituláció (10)
Rekapituláció másodlagos jelentéssel: önéletrajzi összefoglalás (11) A
Világpor porai (12) Világpori por-poetica, világpori ars lisztica (13) Porba-
rántott/lisztbemártott nevek, micsoda nevek! (14) Képzetek szabad társí-
tása: a képzettársulás szabadsága (15) Radikális ellenesztétizmus, avagy
cséphadaró-beütések a nulláslisztbe – Makróékról, másfél évtized múltán
[Végel László]: (1) A nomádság szociológiája: a „rendes” világ békatávlat-
ból (2) A nomádság szociológiája: a nemzedéki összeférhetetlenség
anatómiája (3) A bénító nemzedéki helyzettudat (4) A réssistance eszköz-
tára (5) Értékek és értéktelenségek, avagy a Nihil és a Remény közti ûr ki-
töltése – Jegyzetek – Névmutató – A szerzõ munkái.

734. PISMA SA PANONSKOG ASFALTA. Eseji. Prevod sa madjarskog Josip
Varga [Levelek a pannon aszfaltról. Esszék. Magyarból fordította Varga
József]. Szerk. Várady Tibor. Novi Sad, 1982, Srpska èitaonica i knjižnica
Irig osnovana 1842, Stražilovo sor., 90. könyv, 119 p.

Tart.: Prvo pismo [Elsõ levél]. – I. „Baza”, „baza”... [Az „alap”, az
„alap”...]. II. Šire perspektive [Szélesebb távlatok]. III. „Atmosfera”, ah ta
„atmosfera”! [A „légkör”, ah, az a „légkör”!]. IV. Pretenzije, vrednosti, kriteriju-
mi [Pretenziók, értékek, értékkritériumok]. V. Mladi, ti mladi! [A fiatalok, ó, a
fiatalok!] – Post festum, ili poslednje pismo koje se može èitati i kao zakljuèak
[Post festa, avagy az utolsó levél, mely záradékként is olvasható].

1986

735. HÉTEZER NAP SZIBÉRIÁBAN avagy egy történelmi paranoia jugo-
szláv kritikája. Bp., 1986, ABC Független [Szamizdat] Kiadó. Eredeti
megjelenés: Új Symposion 1979–1980., 142 p.

Tart.: I. Az egyedi sors drámája: 1. A szabályosan induló és
„szabályosan” megtört életút. 2. „Szabadulás” és szabadulás. 3. A štaj-
neri módszer, avagy a szocialista gyûjtõtáborok memoáríróinak keserû
elégtétele. – II. A Gulag-világ – belülnézetbõl: 1. A táborrendszer štajneri
története. 2. A Gulag sajátságos internacionalizmusa. 3. Fantasztikus
számok, fantasztikus méretek. 4. A gazdasági bázis. 5. Profit, extrapro-
fit – és a gazdasági irracionalitás. 6. A felépítmény: a Gulag „államrend-
szere”. 7. A felépítmény: a Gulag „jogrendszere”. 8. Lágerchierarchia: a
„politikai vétkesek” többszörös kiszolgáltatottsága. 9. Az animalitás vál-
tozatai: létminimum, gyerek- és asszonysors. 10. A „szabadulás” két
alaplehetõsége. 11. Magatartásmodellek. 12. A kétféle nézõpont. – III.
Emberek, sorsok, esztelen áldozatok (A sztálinizmus štajneri kisencik-
lopédiája): Bevezetés. 1. Szovjetunióbeliek. 2. Külföldiek.
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E könyv k.n. és é.n. röv. változatát vö.: A magyarországi szamizdat
egy évtizedének bibliográfiája, 183. tétel.

1987

736. MÛ ÉS MAGATARTÁS. Eszék, kommentárok. Szerk. Tomán László.
Újvidék, 1987, Forum. Esszék, tanulmányok sor. [sz.n.], 232 p.

Tart.: Elõszó – I. Kortársak: Egy költõ-újságíró publicista költészete
[Domonkos István: Redõny]: (1) Témarepertoár, mely emberséget revelál
(2) A szociálisan angazsált, „részrehajló” szemlélet (3) A lírikus publicista
módszere (4) Az újságírás személyes programja – Szakadó [Dudás
Károly: Szakadó] – Vízbe nem veszõ nyomokon [Baranyai Júlia: Vízbe
veszõ nyomokon. Fejezetek a Drávaszög történetébõl] – A sivatag-lét
lírikusa [Koncz István: Átértékelés] – A szociális érzékenység festõ-poé-
tája [Maurits Ferenc: Telep]. – Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonyta-
lan viszonyok [Várady Tibor: Az egérszürke szoba titka] – Jób etikája és
bukása [Tóth Ferenc: Jób]: (1) Az eleve elrendelt hívõség (2) Az
„ingyenes etika” (3) A teljes élet igénye: antihedonizmus aszkézis nélkül
(4) A monstrum-hatalom, avagy a Sátánnal cimboráló Mindenható (5) Jób
emberszemléletének korlátai (6) Birtoklástudat bûntudat nélkül? (7)
Illúziók, naiv illúziók (8) Egy Isten, egy hit – vagy a Semmi? (9) Fanyar
vereség, tragikum vagy abszurditás nélkül (10) A köz, mely cudarul cser-
benhagyja saját küzdõ tagját – Parabola etikáról és humanizmusról
[Varga Zoltán: Életveszély]: (1) A kiabáló humánum és harsogó morál
intézménye (2) Máté doktor szkepszise és utópiája (3) A meddõségre ítélt
abszolutisztikus moralizmus (4) A megvetett dialektika (5) Absztrakt
humanizmus, ó! (6) Világboldogítás fanatikus prófétizmussal? (7) Polgár
György, az absztrakt humanizmus ellenpontja (8) A Metafizikai Hivatal
metafizikai morálja (9) Vox humana – Irreálisan reális modern confiteor
[Slobodan Šnajder: Confiteor]: (1) Prolegomena: glossza az életrajzi „irre-
alitások” lappália-voltáról és tárgytalanságáról (2) A történelmi „irrealitá-
sok” realitása (3) A „valóságos” Sinkó-életrajz dramatizálása helyett: a
„kétszáz éves sinkóiság” drámai fenoménje (4) Záradék. Mûfajtipológiai
kísérlet: pikareszkdráma? dokumentális dráma? neoexpresszionista drá-
ma? – A jugoszláv elbeszélõ irodalmak „borgesi” vízválasztója. Hét elbe-
szélés meg egy vitakönyv, mely felkavart egy egész országot [Danilo Kiš:
Borisz Davidovics síremléke; Èas anatomije]: (1) A megvádolt felmen-
tetett – a konfliktus marad? (2) „Gyökértelenség” és „gyökeresség” (3)
„Tárt kapuk döngetése” és „zsidó elfogultság”, avagy... (4) Össznemzeti
mítoszellenesség kontra rejtett antiszemitizmus (5) A „leleplezett plagizá-
tor”, vagy miért nem indít pert Danilo Kiš ellen dr. Ungvári Tamás is? (6)
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A korhû módszer és a borgesi „csel” (7) Érték és mérték (8) Ars epica –
II. Élõ hagyományok: A nemzedéki messianizmus [Lukács György
1918/19-es írásaiban] – Ember, aki visszanéz – és elõre lát [Ady Endre:
A magunk szerelme]: (1) Rekapitulációk (2) Létállapotok és programok
„Anno 1913” (3) Értelmiségi és forradalom, forradalom és etika – Két
antibarbarus [Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas években]
– Tegnapi és mai önismeret [Gáll Ernõ: Tegnapi és mai önismeret]: (1) E
századi életút és etikus önkritikája (2) Témakör, mely magatartást revelál
(3) Módszer és szellemiség (4) Tudományos közírás (5) Szemléleti nyílt-
ság, alkotó marxizmus (6) Aktuális jelentés, korszerû „üzenet” – Egy
eretnek emlékezõ [Az esszéíró Méliusz József]: (1) Irodalmi kávéház
illúziók nélkül, vagy illúziók kávéház nélkül? (2) Az utazó ember (3) A mí-
tosz-, önmítosz- és illúzióromboló (4) A demitizálás eszköztára (5) A pró-
fétátlan prófétizmus (6) Az irodalomról – az irodalomból, vagy a „városos”
ember hagyományvédelme (7) Avantgarde és népfronti baloldaliság (8)
Mûfaj és stílus (9) Érték és mérték: a téma, a szellemiség és a stílus
egysége – Jegyzetek [a kötet írásaihoz] – A szerzõ értekezõ prózai
kötetei.

1991

737. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZETI KALAUZ. Tanulmány és
bibliográfia. Jugoszláviai magyar népköltészet IV. köt. Újvidék, 1991,
Hung. Kut. Int. Értekezések, monográfiák 24., 94 p.

Tart.: I. Parttalan népköltészet? – 1. Területi parttalanságok. 2. Törté-
nelmi/idõbeli parttalanságok. 3. Etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi
parttalanságok. 4. Folklórszociológiai parttalanságok. 5. A kollektív vagy
nem hivatásos jelleg és az individuális vagy hivatásos jelleg parttalansá-
gai. 6. A szóbeliség és írásbeliség parttalanságai. 7. Folklóresztétikai part-
talanságok. 8. „Abszolút parttalan” folklór irodalom, „abszolút medertelen”
jugoszláviai magyar népköltészet? – II. A jugoszláviai magyar népkölté-
szet kutatásának válogatott bibliográfiája 1945–1985. – I. Folklor líra. 1.
Általános kérdések. Összefoglaló és vegyes mûfajú kiadványok, szöveg-
közlõ és -feldolgozó cikkek. 2. A folklór líra mûfaji-tematikai csoportjai: a. A
gyermekköltészet mûfajai. b. A társas élet lírája. c. Szerelmi líra. d. Munka-
és foglalkozásdalok. e. Panaszdalok. f. Történelmi és mozgalmi dalok. g.
Mágikus és halotti líra. – II. Folklór epika. 1. Népballada. 2. Népmese. 3.
Monda, memorat, hiedelemtörténet. 4. Kisepikus mûfajok: a. Proverbiu-
mok. b. Találósok. c. Anekdota. 5. Népi írásbeliség. – III. Szokásköltészet,
színjátékszerû népszokások. – IV. Folklorizálódás és folklorizmus. – V. A
jugoszláviai magyar népköltészet egybevetõ vizsgálata. – VI. Kutatás-
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történet: 1. Bibliográfiák. 2. Kutatók. 3. Kutatások, kiadványok. – Mutatók
a bibliográfiához: 1. Tájegységek, helységek és más földrajzi nevek. 2.
Folkloristák, szakírók, más személyek és népköltészeti szereplõk. – A
szerzõ szakmunkái: Tanulmánykötetek – Sajtó alá rendezett könyvek, elõ-
és utószók, filológiai jegyzetek és bibliográfiák.

Vö. párhuzamos kiadás: Újvidék, 1991, Forum – Hung. Kut. Int. közös
kiad., 94 p.

1992

738. „LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDÕKBEN. Kompa-
ratisztikai tanulmányok. Újvidék, 1992, JMMT – Hung. Kut. Int. A JMMT
Kiskönyvtára. Mûfordítás és kapcsolattörténet 2., p. 145.

Tart.: Elõszó helyett: pillantás egy [újvidéki] kapcsolattörténeti mû-
helyre – I. Ady Endre délszláv recepciójához: Az „Ady varázsától meg-
ejtett” szerb költõ [Todor Manojloviæ] „holnapos” indulása. (1) A hármas
receptor (2) A „holnapos” Manojloviæ nagybecskereki és budapesti
hozománya (3) A Holnap városában, a Holnap városaiban – Adalékok
Ady-fordításaink történetéhez. (1) Ady Endre horvátul (2) Egy szerb Ady-
fordító [Danilo Kiš] indulása – II. Fejezet a magyar – horvát irodalmi
kapcsolatok XX. századi történetébõl: Opus krležiana a sinkói életmû-
ben. (1) Kapcsolat nélküli „kapcsolatok”, avagy a két mûvészetszemlélet
tipológiai rokonsága a harmincas években. (2) Genetikus kapcsolatok,
avagy Sinkó Ervin Krleža-interpretációja az ötvenes-hatvanas években.
– III. „Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” idõkben: (1) Elõzetes betekin-
tés (2) Az illírizmustól a modernáig: I. Tipológia helyett „kontaktológia”?
II. Danicza Horvatzka, Slavonzka Y Dalmatinzka. III. „Magjarizmus, illi-
rismus”, magyar – horvát negyvennyolc. IV. Bach-korszak, abszolutiz-
mus. V. Dualizmus, realizmus. (3) A moderna kora: I. „Lehetetlen” kap-
csolatok, továbbra is? II. Kapcsolatok a moderna mozgalommá
érésének évtizedében. III. Kapcsolatok a moderna alkotói beérésének
alkorszakában. – Felhasznált [szak-]irodalom – Jegyzetek a kötet írá-
sairól – A szerzõ délszláv tárgyú és magyar – délszláv vonatkozású
munkái – Névmutató.

1993

739. KIS ÉJI ADY-BREVIÁRIUM Anno Domini 1989. Ceruza-sorok: parafrá-
zisok, adaptációk, centók és centónék egy ezredvégi Ady-összes mar-
gójára. Szerk. Juhász Erzsébet. Utószó Harkai Vass Éva. Újvidék, 1993,
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JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Líra, epika, dráma 2., p. 95.
Tart.: Prózai elõzetes k ö l t õ i Árkádiáknak – Prológus: Még mindig

háború. Vén diák üdvözlete: Egy ismerõs kisfiú – Kis, karácsonyi ének
– Vén diák üdvözlete – Harcos Bészabó Gyurka – Levéltöredék-féle
Ervin Iszidorovicshoz. A maguk szerelme: Az Erósz ellen-eposzából –
A másik kettõ – Mert mást is vágyott – Ruth és Delila – Örök harc és
gyász – Hunyhat a máglya – A maguk szerelme – Összebúvó félelem
órái – Az utolsó fintor. Fagyos téli seregszemle: Fagyos téli seregszem-
le – Iszidor atyánk új népe – A harcukat meghurcolták – A szivárvány
halála – Fáradtan biztatnák egymást – Kik elvesztik harcuk – Vertek a
pányván – Fölszállott a páva – Csillagos, vén csatalóhoz – Intés sym-
pós legényeknek. Köszvény-ország márciusa: Köszvény-ország márci-
usa – Strófák Május elsejére – Dal a boldogtalanságról – Nagy áltatá-
sok bûne – A Hadak Útja – A Rémnek hangja – Krónikus ének 1988-
ból. Szép pannon sors: Hajh, õszi pannonság – A hõkölés népe – A ver-
tek temetõje – Beteg századokért lakolva – Álmuk: már az sincsen – A
pannon vigasság – A pannon végváriak – Az elátkozott vitorla –
Hajlongni emberre, amarra – A fajok cirkuszában – A Duna vallomása
– Pannon jakobinus dala. A Nincsen himnusza: Elégedetlen agg
panasza – Az eltörpült krisztusok – Se Gyûlölet, se Harc – A csillagok
csillaga – Nóták fehér õsszel – Szent Liber atyánk (I.) – Szent Liber
atyánk (II.) – Rút a Szép – Minden csak volt – Mi lesz holnap? – A
csodák évezrede – A Nincsen himnusza – A Kocsi-út epilógusa. Tovább
a lékelt hajóval: Koldus hivésnek átka – Vidám temetés éneke – Neki
tilalom a vénülés – Bátor jaj nélkül – Ugrani már: soha – Nem teremt
Hont – A megunt csatazaj – Nyugalmazott obsitos vitéz nótája – Az õsz
szidalma – A rabbiság sorsa – A krisztusok bénája – Mag hó alatt.
Epilógus: Se Gógnak, se Magógnak – Harkai Vass Éva: Utószó.

1994

740. PÖRÖK, TÁBOROK, EMBEREK. I. köt. Kor- és kórtörténeti variációk az
ezredvégrõl. Szerk. Toldi Éva. Újvidék, 1994, Forum, 128 p.

Tart.: I. Agrami kirándulás a Jelmeztelen Gonosz birodalmába. (Artu-
koviæ önkéntelen tanuja): (1) Memento mori (2) Feledni nem lehet: Jastre-
barska (3) Feledni nem lehet: Jaska és Pisarevina (4) Feledni nem lehet:
Crikvenica, a hadiárvák nyaralója (5) Feledni nem szabad, büntetni nem
érdemes? (6) Halálra – vagy életre ítélni? (7) „És mondom néktek, tilos
õt felakasztani... És mondom néktek, tilos õt nem felakasztani” – II.
Kirándulások a Jelmezes Gonosz birodalmába: Az értelem keresése,
avagy prolegomena az indítékokról. (1) Õsok, õsindíték (2) Nyílt levél ifjú
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barátomnak a sztálinizmus ügyében (3) További ösztönzések, újabb
ciceronék – Az alap. (1) A „civil” nemzetgazdaság alapvonásai [a Szovjet-
unióban]. (2) A GULAG-politökonómia alapvonásai (3) GULAG-profit,
GULAG-extraprofit és némi gazdasági irracionalitás – A felépítmény. –
Politika. (1) Grundriese, avagy a belpolitika alapvonásai (2) A belpolitika
mint totális represszió (3) Mozgalompolitika, avagy a sztálini (ellen)for-
radalom fölfalja saját gyermekeit (4) A külpolitika mint a mozgalmi és álla-
mi hegemonizmus arzenálja.

1995

741. SINKÓÉK. Sinkó Ervin és Rothbart Irma életútja, hang-, szín- és tévé-
játékban elbeszélve. Újvidék, 1995, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Élet-
és korrajzok 2., p. 328 + XVI táblaold. ill.

Tart.: I. Prológus: Párbeszéd egy élet- és korrajzról [Montázs a
Szemben a bíróval c. hangjátéksorozatról és a Nehéz honfoglalás c. do-
kumentumdrámáról készült interjúkból]. – II. Szemben a bíróval [I–VII.
rész] – III. Végenincs honfoglalás [A Szabadkai Népszínház 1977–78-as
évadjában játszott Nehéz honfoglalás tíz év múltán, 1987-ben véglege-
sített, az Újvidéki Színház drámapályázatára készült szövege]. – IV. TV-
Optimisták: Optimista munkanapló 1979–1983 [a Sinkó-regény
ekranizálásáról] – „És aztán...” Utóhang a TV-Optimisták-hoz [szcenári-
um]: (1) Mi történt azután... (2) Apatintól a Tanácsköztársaságig, avagy
mi történt azelõtt... (3) A regénykézirat életregényt ír... (4) „A vénség nem
a mi kenyerünk...” – Dokumentumok [Arcképek Sinkó Ervinrõl és
Rothbart Irmáról meg családjukról, s felvételek Dömölky János
filmjébõl].

1996

742. BECSKEREKI SZABÓ GYÖRGY. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kis-
könyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 4., p. 278.

Tart.: I. Változatok az életrajzra: I.1. A Bega menti magyar européer
indulása I.2. „Az életet arra akartuk megtanítani, hogy legyen simára
gyalult”... I.3. Az „abbahagyás lélektanának” szorításában I.4. Rekapitu-
láció, avagy a paradigmatikus kisebbségi alkotósors hét életképben
összegezve – II. Pálya és mû: II.1. Képszerû prolegomena, avagy pör-
lekedés a „torzóság” képtelen tézisével II.2. Szervesség, koherensség,
kibontakozottság II.3. Az indulás kötete, avagy ami a „torzóból” 1945 után
eleve kimaradt II.4. Tér és idõ – s ami az árnyékában maradt II.5. Éjsza-
kák, hajnalok – másodszor és „szabóibban” – III. Az esztéta: III.1. Az élet-
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mód esztétája III.2. A szó esztétája egy unesztetikus irodalomszemlélet
hõskorában III.3. A vonal esztétája a gnoszeológia és ontológia között –
IV. A képzõmûvész: IV.1. Képpel képrõl, avagy a reálistól az esszen-
ciálisig – V. A filológus és irodalomtörténész: V.1. Az Ady-értelmezõ V.2.
A József Attila-receptor V.3. Egy irodalomtörténeti kivonat irodalom-
történeti tanulságai – VI. A nemzedéki irodalompolitikus: Megújhodás
megoszlás nélkül, avagy B. Szabó György és az 1950–51-es nemzedék-
vita: (1) A vita három hulláma (2) A nemzedékké válás kísérlete (3) A
nemzedéki önállósulás megtörése (4) A jugoszláviai háttér (5) B. Szabó
és a nemzedékvita – VII. Bibliográfia: (1) B. Szabó György írásainak bib-
liográfiája (2) B. Szabó György munkásságának válogatott kritika-bibli-
ográfiája – Jegyzetek – Dokumentumok [Életrajzi fotók] – Névmutató.

1997

743. PÖRÖK, TÁBOROK, EMBEREK II. köt. Kor- és kórtörténeti variációk
az ezredvégrõl. Újvidék, 1997, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára [soroz.
nélk.], 210 p.

Tart.: Jog (1) Adalékok a [szovjetuniói] „civil” jogrend természetrajzá-
hoz (2) A GULAG-jogrend alapvonásai (3) A kirakatpör „jogi” fenoménje
(4) Escobar atya budapesti föltámadása [Rajk-per] (5) Theatrum mundi
Prágában [Slánsky-per]. – Hit: (1) A hívõ forradalmár ontológiájához (2) A
hit luciferi hatalma: a mozgalom metafizikája (3) A hit luciferi hatalma: a
kirakatpörök metafizikája – Erkölcs: (1) Erkölcsszociológiai metszet: a
piramidális alakzatú társadalmi rendszer piramidális szerkezetû köz-
erkölcse (2) A dehumanizált erkölcspszichológia (3) A forradalmári etika
Golgotája (4) A kirakatpör áldozatainak moralitása (5) Lágermorál, tábori
magatartásmodellek – Mûvészet- és tudománypolitika: (1) A zsdanoviz-
mus fenomenológiájához (2) Az irodalmi Rajk-pör [tkp. „Lukács-vita”]
szomorújátéka három felvonásban, prológussal és epilógussal (3) Két
kispolgári-dekadens erdélyi regény [Méliusz József: Város a ködben;
Sors és jelkép] népi-demokratikus regénye (4) Alkotói taktika, alkotói
etika a Jelmezes Gonoszság birodalmában – Névmutató [I–II. köt.] –
Antifasiszta, -sztálinista, -zsdanovista szerzõi bibliográfia.

1998

744. KIS MAGYAR BALKÁNI KRÓNIKA 1962–1997. I–II. köt. Újvidék, 1998,
JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Társadalmi és történelmi publicisztika 2.,
p. 235+190.
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Tart.

1. köt.: Elõszó helyett – Bevezetõ a politlírába 

I. HAZÁNK A NAGYVILÁG? – 1. Nyugaton a helyzet... Kérdések a
nyugati jobboldalról: Vox humana – My Lai – A businessman az busi-
nessman, az erkölcsöt hagyjuk ki a játékból – Z, avagy Costa Gavras
példázata – Kérdések a nyugati baloldalról: (I) A famózus boszorkány-
mester (II) Új ellentmondások, de szükségszerû-e a krach? (III) Új
munkásság, új baloldal (IV) Reform vagy forradalom? (V) Amerika,
avagy az iparrá lett állam és állami tudatipar (VI) Szklerózis – és „új
bolsevizmus”? – 2. Keleten a helyzet... Dicstelen jubileum: 1948–1968
– Dicstelen jubileum, avagy lapszéli jegyzetek régi, ijesztõen aktuali-
zált dokumentumokra – Nyílt levél Umberto Cerronihoz – Veszélyben
a mozgalom – vesszen a gondolat! – Jan Palach, a hamvaiban is
veszélyes – Hegel ma is aktuális: A szoclágerek újabb dokumentuma
– Hegel ma is aktuális – Az államraison mindenekelõtt, továbbra is –
Otthonunk: Kelet-Európa? – 3. A harmadik perspektíva? – Koegzisz-
tencia, taktika és etika.

II. ÍGÉRETHAZA? – 1. Az égi mástól – a másféle valóságig: Az alkot-
mányos illúzió: Írás két tételben, mottóval – Baranyai empíriák: Laskói
esték [részletek] – 2. A rendszer másféle valóságának pattogó
eresztékei: Munkásönigazgatás? – Reflexiók a szocialista munkanél-
küliségrõl – Figyelem, absztrakt humanizmus a Tartományban! –
Pedagógiai naiv optimizmus – Szabad-e sztrájkolni? – A szocialista
sztrájk tréfás szentesítése – Politikai divatcikk, hamis anyagból –
Egyetemi elit-önigazgatás? – Népképviselet nép nélkül? – A gyilkos,
akit nem lehet a bíróság elé idézni – Beszámíthatatlanság – Egy
karikatúra margójára – Centralizmus, regionalizmus: A titoktartó vaj-
dasági politikai dilettantizmus – Munkaakciók és „tiszta számlák” –
Királyságot egy szocialista himnuszért! – 3. Szocialista kultúra, szoci-
alista mûvészet? – Tömegkultúra, ahh! – Diktatúra – Ponyvairodalom
és nemzeti történelem – Egy sikeres slágerparádécskáról – Egy kaján
nevetésrõl – Szocreáltól szocreálig? – Quo vadis, jugoszláv mûvé-
szet? – Kultúrpolitikai grippe Vajdaságban is – Tovább erõsödik a finci-
ánus esztéták tábora – Végre lehullott a maszk – 4. Forradalmiság a
gyõztes forradalom országában? – Az európai hatvannyolc honi vere-
sége: Értelmiségi sztrájk és politikai demagógia – A Tanjug-huszárok
pálfordulása – Adalékok a Tanjug-huszárok pálfordulásához –
Társadalombírálat a „prágai tavasz” után? – Forradalom, kritika, forra-
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dalomkritika: Ejh, be önkritikusak vagyunk! – Vallomásféle a politikai
forradalmiságról – Ifjúság, politika, ifjúpolitika – Szubjektív epilógus,
avagy hatvannyolc személyi veresége: „Az Ifjúsági Tribün sem lehet
mindenki tribünje!” – Kicsoda „a szerkesztõség” mögé gyáván meg-
búvó?

2. köt.

III. NEMZETISÉGHAZA, KISEBBSÉGHAZA? – 1. Nemzet, nemzeti-
ség, nemzetiségpolitika – Csöppnyi személyi empíria: Határon túl, elsõ
ízben – Baranyai elõzetes – Nemzetiségi monológ, egyes szám elsõ
személyben: Egy azok közül, akik „zavarba jönnek” a nacionalista és
soviniszta jelenségek miatt – Nemzeti mítosz és „Rehák-ügy” – Nem-
zetiségi monológ – Nemzetiség, érdekvédelem, önigazgatás: Baranya
kulturális életérõl – Kultúrszövetséget, de nem „kisebbségit” – Meta-
morfózis vagy politikai kaméleonizmus? – Naptárhistória és ami mö-
götte van – Az óvodától az egyetemig: Az anyanyelvû mûveltség nem
kisebbségi luxus – Egy napközi- és óvodanyitás tanulsága – Egy
tájékoztató margójára – A nemzetiségi viszonyok „akadémiai”
értelmezése – Az egzakt-tudományos-univerzális-anacionális közöm-
bösségünkrõl – 2. Kisebbségi konklúzió, avagy fél kézzel a magasban,
féllel meg a mélyben szántani: Kisebbségmegtartó feladatkörben – Fél
kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szántani – Déli Magyar Mû-
velõdési Társaság? – Hogyan tovább a Társasággal? – Öt év múltán
– Vissza- és elõrepillantás – 3. Hogyan tovább, hogyan is? – Egy
újabb 1945 küszöbén? – Peregrinációnkról – Egy tribünciklus végén –
Hogyan tovább, hogyan is? – Válasz egy körkérdésre, a tóthfalusi
kerekasztal elõestéjén – 4. Autonómiát, de milyet is, milyeneket is? –
A „magyar autonómia” ködösítése – Autonómiáról Belgrádban – Auto-
nómiáról Budapesten – Epilógus helyett, avagy visszapillantás
negyedszázaddal ezelõtti, generációs távlatból – A könyv írásainak
bibliográfiája.

2003

745. POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN. I. köt. Egy ellenzéki nemze-
dék mozgalmi kibontakozása és veresége. Újvidék, 2003, JMMT. A
JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 6., p. 304.

Tart.: I. Bevezetés: (1) Elõzetes sorok a szakmai és személyi indít-
tatásról (2) Elõdök kísérlete, „posztzogoviæista” kimenetellel. 2.1. A
nemzedékké válás kísérlete 2.2. Megújhodás igen, megoszlás – nem!
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2.3. Elõdök öröksége és a magától adódó Symposion-szerep – II. A
symposionista ellenzékiség és mozgalmiság anatómiája: (1) A „cseve-
gés varázshegyérõl”, „az irodalom gazdag bankettjérõl” – az ádáz viták
pergõtüzébe. 1.1. Agrámi és újvidéki egybeesés anno Domini 1961,
avagy „vajdasági repríz”: 1951–1961... 1.2. Az értelmiségi társa-
dalomkritika „elsõ fecskéi” 1.3. Ádáz viták pergõtüzében 1.4. A nemze-
déki kapitulálás küszöbén, avagy a „poros lelkek” elsõ hatalmi interven-
ciója (2) Program-dokumentumok nyomában: a társadalmi kriticizmus
és ellenzékiség kibontakozása. 2.1. Óvatos programbõvítés 2.2.
Országos áramlatok és akciók sodrában 2.3. A Hegyi Beszéd és vaj-
dasági magyar szajkózói 2.4. Az ellenzékiség és mozgalmiság
megõrzésének instrumentumai (3) Programdokumentumok nyomában:
a szóakciótól a hatvannyolcas politikai akcióig. 3.1. Nyomtatvány-folyó-
iratot vagy mozgalmit? 3.2. Mozgalmiság, mégis 3.3. „Színvázlatok a
gesztusokról”, avagy az ellenzékiség és mozgalmiság megtorpanásá-
nak intermezzója 3.4. Hatvannyolc „elõszeleinek” és „viharának”
sodrásában (4) A nemzedéki ellenzékiség tetõzése, a mozgalom
szervezeti konstituálódása és hatalmi szétzilálása. 4.1. Egy „lóstató
szerkesztõség”, avagy a terepi mozgalmiság tetõzése 4.2. Tartalmi
radikalizálódás: az ellenzékiség kulminálása a folyóirat-szövegekben
4.3. A szervezeti konstituálódás kísérlete 4.4. „Poros lelkek” ismét: bí-
rósági betiltások – találomra 4.5. A vég kezdete, a nemzedéki metasz-
tázis beindulása – Jegyzetek – Névmutató.

2005

746. XX. SZÁZAD, Ó! Pokolbéli tudósítások a Jelmezes és Jelmeztelen
Gonoszság birodalmából [A Pörök, táborok, emberek I–II. második, válto-
zatlan kiad.] Újvidék, 2005, Vajdasági Magyar Közmûvelõdési Társaság,
128+210 p.

Tart.: vö. Pörök, táborok, emberek I–II.
747. ETIKA ÉS FORRADALOM –(UN)ETIKUS FORRADALOM? Egy XX. szá-

zadi epochális kérdés körbejárása, 1905–1965. I. könyv. Újvidék, 2005,
Vajdasági Magyar Közmûvelõdési Társaság. A JMMT Kiskönyvtára.
Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 7., p. 225.

Tart.: Elõszó – I. Bevezetõ, avagy egy epochális XX. századi léptrob-
léma ifjonti felismerése. (1) A forradalom „nem létezõ” etikai problémái (2)
A forradalom és a hívõ-forradalmár konfliktusa – II. Elvi alapvetések. (1)
Alkotó értelmiség és forradalom – erkölcsszociológiai vetületben (2)
Forradalom és erkölcs – történetfilozófiai/etikai vetületben (3) Forradalom
és etika a magyar irodalomban, 1905–1919. – III. Etika és forradalom
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Sinkó Ervin életmûvében. (1) Az opus központi problémájának alkati
meghatározottsága: a disszidens individuum és goethei „démonai” (2) Az
opus központi problémájának történelmi meghatározottsága: Október
mint nemzedéki vezérmotívum (3) Etika és magyar forradalmi mozgalom:
1914–1918 (4) Etika és világforradalminak hitt nemzeti forradalom: 1919
– Jegyzetek.

2006

748. POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN. II. köt. Egy ellenzéki ma-
gyar nemzedék világ-képe 1961–1965. Újvidék, 2006, Vajdasági Ma-
gyar Közmûvelõdési Társaság. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörté-
net, kritika, bibliográfia 8.

Tart.: Elõszó – I. Szubjektív létélmény a nemzedéki induláskor. I.1.
Alkotóértelmiségi létélmény-foszlányok. I.2. Egzisztencialista vagy
egzisztencialisztikus világérzés anno Domini 1961–65? – II. A kritikai
létszemlélet nemzedéki alapozása. II.1. Megújuló marxizmus, társada-
lom- és személyiségontológia, elidegenülés. II.2. „Egzisztencialisztikus
marxizmus” vagy „marxisztikus egzisztencializmus”? – III. A „nagyvilág”
és három „kismodelljének” kritikai elõképe. III.1. A „globalizálódás” korai
tudata. III.2. A „jó” fejlõdés és „rossz” fejlõdés pluralizmusa. III.3. Az é-
dentõl Nyugatra... III.4. Az „amerikanizált” és „europeizált” léttani való-
ságok krokija. III.5. Az édentõl Keletre... III.6. Rákérdezés a „létezõ szo-
cializmus” rendszerbeli alapjaira és a kulturális-mûvészeti „olvadás” mi-
lyenségére. III.7. Hungária, Hungária... III.8. Nemzetietlenség, nemzeti
közömbösség, szélsõséges kozmopolitizmus? III.9. Jugoszlávia, Jugo-
szlávia... III.10. Munkás- és társadalmi önigazgatás: epochális történel-
mi kísérlet, vagy epochális utópizmus? III.11. Jugoszláv önigazgatói
kultúra? III.12. Kultúrszocializmus a Balkánon? – Kitekintés – Szelektív
bibliográfia – Névmutató.

I.4. Saját és társszerzõs tankönyvei

1973

749. MAGYAR IRODALMI OLVASÓKÖNYV a szakmunkásképzõ iskolák III.
osztálya számára. Szerk. Szarvas János. Újvidék, 1973, Tartományi
Tankönyvkiadó Intézet, 224 p.

Tart.: Elõszó – I. A magyar irodalom 1919-tõl 1945-ig. (1) Élet és iro-
dalom (2) Nagy életmûvek mozaikkövei: Kassák Lajos: Mesteremberek –
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Népgyûlés – Júliusi földeken – Máglyák énekelnek (Részletek) –
Ezüstszürke – Költészetem. Déry Tibor: A befejezetlen mondat (Részle-
tek) – Niki (Részletek). Illyés Gyula: Szomorú béres – Novemberi ég alatt
– Föld alatt... Iszonyat – Bartók. Bartók Béla: Népzene, mûzene,
cigányzene (Részletek) – Illyés Gyula: Közelgõ csönd – Esti csoda –
Puszták népe (Részletek). József Attila: Tiszta szívvel – Határ – Elégia –
Óda – Téli éjszaka – Reménytelenül – Jaj, majdnem... – Semmi – Õs
patkány terjeszt kórt... Karóval jöttél. Gelléri Andor Endre: Farsang.
Németh László: Iszony (Részletek). Tamási Áron: János nemzései. (3)
Századunk új mûvészete, a film. Balázs Béla: A film (Részletek) – II. A
magyar irodalom 1945 után. (1) Élet és irodalom (2) Versek és novellák a
felszabadulás utáni magyar irodalomból: Weöres Sándor: Nehéz óra –
Scherzo – A nyüzsgés. Nagy László: Világos éjjel – Himnusz minden
idõben – A forró szél imádata (Részletek). Fejes Endre: Élõ Klára. Juhász
Ferenc: Tenyésztett szomorúság – A csönd virága – A múlt idõ arany-ága
– III. A jugoszláviai magyar irodalom. (1) Élet és irodalom (2) Értékeinkbõl:
Szirmai Károly: A vén mesemondó. Gál László: Hét muskátli – Lepkék.
Majtényi Mihály: Garabonciás (Részletek). Herceg János: Az élet álom.
Ács Károly: Költõ – Elsõ rondel. Major Nándor: Útvesztõ. Fehér Ferenc:
Magyarázó vers – Alkudozás. Sinkó Ervin: Áron szerelme (Részlet).
Domonkos István: Bartók Béla – József Attila. Bányai János: Életünk
legszebb útja. Fehér Kálmán: Bánát. Végel László: Az a sziget, ah, az a
sziget. Tolnai Ottó: Gyümölcsszállítmányok az éjszakában – Arckép forra-
dással. Gion Nándor: Régi megható történet a félhülye Sebestyén
gyerekrõl.

1987

750. OLVASÓKÖNYV a középfokú oktatás és nevelés I. osztálya számára.
Társsz. dr. Gerold László és dr. Thomka Beáta. Fel. szerk. Pastyik
Ilona. Újvidék, 1987, Tankönyvkiadó Intézet, 201 p.

Tart. [Annotálva csak a ~~ írta fejezetek]: I. Bevezetés az irodalom
tanulmányozásába. II. A népköltészet. (1) Irodalom – népköltészet (2) A
népköltészet sajátos ismertetõjegyei a hivatásos irodalommal szemben
(3) A népköltészet mûfajai – Epika. Verses epika: Népballada. Prózaepika:
Népmese. Népmonda. Kisepikai prózamûfajok – Líra: Az emberélet leg-
jelentõsebb szakaszaihoz kötõdõ mûfajok. Jellegzetes népi foglalkozá-
sokhoz kapcsolódó mûfajok. Az otthontalanok, elesettek és idegenbe sza-
kadtak mûfajai – Színjátékszerû népszokások. Dramatikus népi játékok:
Vetélkedõ játék. Népi bohózat – Összefoglaló feladatok. III. Az ókor iro-
dalmából [...]. IV. A középkor irodalmából (1) A korszak általános jellemzõi
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(2) A magyar és a délszláv íráskultúra és irodalom kialakulása (3) Latin
nyelvû lovagi irodalmunk értékeibõl: P. mester (Anonymus): Gesta
Hungarorum (Szemelvények) – Ismeretlen szerzõ: Képes Krónika (Sze-
melvények). (4) Anyanyelvû egyházi irodalmunk emlékeibõl: Halotti
Beszéd és Könyörgés – Ómagyar Mária-siralom – Margit-legenda
(Szemelvények) – Késõ középkori példa: A verembe esett ember [Th. B.].
Összefoglaló feladatok. V. A reneszánsz irodalmából (1) A korszak
általános jellemzõi (2) Az európai reneszánsz irodalmából [...]. (3) A ma-
gyarországi humanizmus és reformáció irodalmából: Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól – Heltai Gáspár: A farkasról és a képrõl [B.I. – Th.B.] –
Bornemisza Péter: Tragõdia magyar nyelven az Sophocles Electrájából
(Szemelvények). (4) Magyar és délszláv reneszánsz szépirodalom:
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki [B.I. – Th.B.] – Marin
Držiæ: Dundo Maroje [Szemelvény. – G.L.]. Összefoglaló feladatok. VI. A
barokk irodalomból (1) A korszak általános jellemzõi. Magyar és délszláv
barokk (2) A magyar és horvát barokk irodalmából: Zrínyi Miklós: Szigeti
veszedelem (Részletek) – Ivan Gunduliæ: Osman [A sors kereke]. (3)
Magyar rokokó. Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Összefoglaló
feladatok. VII. Felvilágosodás és klasszicizmus [...] VIII. A romantika iro-
dalmából [...] IX. Poétikai szótár. X. Írói kislexikon.

751. OLVASÓKÖNYV poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya
számára. Társsz. dr. Thomka Beáta. Fel. szerk. Pastyik Ilona. Újvidék,
1987, Tankönyvkiadó Intézet, 231 p.

Tart. [Az I., II. és VII. fej. egészében Th.B. munkája; uõ. írta a III., IV.
és V. fej. világirod. alfejezeteit is]. I. Bevezetés az irodalmi mû tanul-
mányozásába (1) Poétika: Mûvészet és irodalom – A mûvészi élmény –
Irodalmi mûalkotás és befogadás – A nyelvi mûalkotások szerkezete –
Az irodalmi kompozíció – Arisztotelész Poétikája (2) A mûfajok rend-
szere: Líra – Prózaepika – Dráma (3) Retorika és verstan. II. Az ókor iro-
dalma (1) A korszak általános jellemzõi (2) Az ókor irodalmából:
Gilgames: Teremtés (Részletek) – Homérosz: Iliász (Részletek) –
Szapphó: Töredék – Aphroditéhez (Részlet) – Aiszkhülosz: Leláncolt
Prométheusz (Részletek) – Biblia: Énekek éneke (Részletek) – Össze-
foglaló feladatok III. A középkor irodalma (1) A korszak általános
jellemzõi (2) Az európai középkor irodalmából: Szent Ambrus: Esti imája
– Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán – François
Villon: Apró képek balladája (3) A magyar irodalom középkori értékeibõl:
A latin és a magyar íráskultúra kialakulása – Latin nyelvû történeti irodal-
munk emlékeibõl: Képes Krónika (Szemelvények) – A magyar egyházi
fordításirodalom dokumentumaiból: Halotti Beszéd és Könyörgés –
Ómagyar Mária-siralom – Margit-legenda (Margitot nõül kérik – Szemel-
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vények) – Anyanyelvû világi literatúránk két típusa: a lovagi és deák iro-
dalom: Apáti Ferenc: Feddõének – A magyar nyelvû vallásos kódexiro-
dalom a középkor alkonyán: A verembe esett ember [Th.B.]. (4) Magyar
– délszláv irodalmi kapcsolatok: A délszláv íráskultúra kialakulása –
Szent László és Szent Száva egy magyarországi szerb deák orosz
nyelvû legendájában: A gonosz emlékezetû Batu megöletése
Magyarországon (Részlet) – Magyar Trója-regény a délszláv irodalmak-
ban – Magyar deák gyászolja a szerb történeti ének közkedvelt hõsét:
Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelmérõl (Töredék) – Összefog-
laló feladatok. IV. A reneszánsz irodalma (1) A korszak általános jellem-
zõi (2) Az európai reneszánsz irodalmából: Dante Alighieri: Isteni színjá-
ték (Pokol. Ötödik ének. A Szerelem halottjai) – Francesco Petrarca:
Sebes Folyó, ki indulsz alpi tájról... – Az édes dombokon én ott marad-
tam... – Eleven láng az õ szemvillanása... – Giovanni Boccaccio: Deka-
meron (Kilencedik novella) – William Shakespeare: Romeo és Júlia
(Részlet a II. felvonásból) – Miguel de Cervantes: Don Quijote
(Harmadik fejezet. Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét) –
Marin Držiæ: Dundo Maroje (Részlet). (3) A magyarországi humanizmus
és reformáció irodalmából: Janus Pannonius: Búcsú Váradtól – Mikor a
táborban megbetegedett – Egy dunántúli mandulafáról – Heltai Gáspár:
A farkasról és a képrõl [Th. B.] – Bornemisza Péter: Rajtam törtínt dol-
gok (Részlet az Ördögi kísírtetekbõl) – Balassi Bálint: Hogy Juliára
talála, így köszöne neki [B.I. – Th.B.] – In laudem confiniorum: Egy
katonaének – Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok: Balassi Bálint:
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette – Összefoglaló feladatok.
V. A barokk irodalma (1) A korszak általános jellemzõi (2) Az európai
barokk irodalmából: John Milton: Elveszett Paradicsom (Részlet a IX.
könyvbõl) – Ivan Gunduliæ: Osman (Elsõ ének. Részlet) – (3) A magyar
barokk és rokokó irodalmából: Pázmány Péter: Az halálrul (Prédiká-
ciórészlet) – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Tizedik és Tizenötödik
ének. Részletek) – Kuruc költészet: Ó, szegény magyarság! – Mikes
Kelemen: Törökországi levelek (Részlet) – Faludi Ferenc: Tarka madár
– Tündérkert (4) Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok [A Szigeti
veszedelem délszláv kötõdései és Petar Zrinski Veszedelem-átköltése
horvátra]. Összefoglaló feladatok. VI. Népköltészet (1) Õsköltészet –
népköltészet – hivatásos irodalom (2) A népköltészet sajátos ismertetõ-
jegyei a hivatásos irodalommal szemben (3) A népköltészet és a hivatá-
sos irodalom kölcsönös kapcsolata: a folklorizálódás és folklorizmus
[Petõfi Sándor: Alku. Arany János: A varró lányok]. (4) A magyar nép-
költészet mûnemei és fõbb mûfajai: Epika – Verses epika. Népballada:
Két kápolnavirág – Prózaepika. Népmese: A három vérasztó királfi
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(Részlet). Népmonda. Kisepikus prózamûfajok – Líra. Szerelmi dalok –
Színjátékszerû népszokások, dramatikus népi játékok. Halottas játék.
(5) Vidékeink [Muravidék, Szlavónia, Drávaszög, Szerémség, Bánát,
Bácska] népköltészeti hagyománya (6) Magyar–délszláv népköltészeti
kapcsolatok. Egy „Kralj Lauš”-ról [Nagy Lajos királyról] szóló délszláv
ének – Összefoglaló feladatok. VII. Poétikai szótár.

1987 – 2004: I–VII. változatlan kiad.

I.5. Sugárzott, ekranizált és színre vitt mûvei

1977

752. SZEMBEN A BÍRÓVAL. Hangjátéksorozat I–VII.
Rendezte: Varga István. Zenei szerkesztõ: Varga Éva. Hangfel-

vevõ: Dušan Stojièiæ. Technikai munkatárs: Koncz Sándor. Szereplõk:
Ádám Olga, Árok Ferenc, Balázs Piri Zoltán, Bambach Róbert,
Barácius Zoltán, Bicskei Elizabetta, Bocskovics Rózsa, Czifra Erika,
Faragó Árpád, Fejes György, Ferenczi Jenõ, Fischer Károly, Gerich
Endre, Horváth József, Jordán Erzsébet, Kelemen Etelka, Kovács
Frigyes, Ladik Katalin, Pásthy Mátyás, Romhányi Ibi, Sántha Béla,
Sántha Sándor, Sinkó István, Sovény Károly, Szirácki Katalin, Szkopál
Béla, Szûcs Hajnalka, Venczel Valentin és mások.
Õsbemutató: Újvidéki Rádió, URH-adás, 1977. dec. 31.–1978. febr. 11.
Elsõ repríz: Újvidéki Rádió, középhullám, 1978. dec. 26.–1979. febr. 6.
Második repríz: Újvidéki Rádió, URH-adás, 1982/83.
Még néhány ismétlés az 1980-as években.

1978

753. NEHÉZ HONFOGLALÁS. Dokumentumdráma.
Rendezõ: Varga István. Rendezõasszisztens: Barácius Zoltán.

Dramaturg: Kopányi György (Bp,). Díszletterv: Petrik Pál. Jelmez-
tervezõ: Atanackoviæ Anna. Zenei munkatárs: Megyeri Lajos. Szereplõk:
Sinkó Ervin: Faragó Árpád, Árok Ferenc; Sinkóné Rothbart Irma: Albert
Mária, Jónás Gabriella; Riporternõ: Kerekes Bevk Valéria; Károlyi
Mihály: Sántha Sándor; Kun Béla: Korica Miklós; Sinkó Boriska: Bada
Irén; Steiner: Albert János; Szilágyi elvtárs/X. elvtárs/Kovács
elvtárs/Blaha elvtárs: Barácius Zoltán; Schmidt Károly: Szabó Ferenc;
Lea nõvér: Dóró Emma; Parasztasszony: Sántha Anna; Julika: Süveges
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Eta; Partizán: Bata Ferenc. – Fölléptek még: Szûcs Hajnalka, Kasza
Éva, Kovács Frigyes, Szél Péter, Sebestyén Tibor és Bicskei István.
Õsbemutató: Szabadkai Népszínház, 1978. nov. 28.
Reprízek Szabadkán, Újvidéken, Topolyán és Vajdaság más helysé-
geiben: 1979.

1980

754. PORTRÉFILM B. SZABÓ GYÖRGYRÕL. I–II. [I. B. Szabó György,
avagy az igényesség dicsérete, II. B. Szabó György, avagy a reálistól
az esszenciálisig].

Forgatókönyv és mûsorvezetés: ~~. Szerkesztõ: Fehér Teréz.
Operatõr és rendezõ: Németh Árpád. Rendezõasszisztens: Fenyvesi
Ottó. Vágó: Németh Margit. B. Szabó György munkásságáról és
kezdeményezéseinek utóéletérõl Utasi Csaba, Végel László, dr. Szeli
István, dr. Bori Imre, dr. Matijevics Lajos, dr. Èedomir Popov, dr. Pap
József és Fehér Kálmán nyilatkozott (I. rész). B. Szabó György
képzõmûvészeti életmûvérõl Sziveri János, Fenyvesi Ottó és Tolnai
Ottó beszélt (II. rész).
Közremûködtek: Bicskei István, Földi László, Léphaft Pál, Czifra Erika,
Ljiljana Radoviæ, Kelemen Etelka, Tallósi Zsuzsa és Kovács Katalin.
Õsbemutató: Újvidéki Televízió, 1980. nov. 14. és 25.
Többszöri repríz a nyolcvanas években.

1984

755. PORTRÉFILM SINKÓ ERVINRÕL [„ÉS AZTÁN...” UTÓHANG AZ
OPTIMISTÁKHOZ]. Készült az Újvidéki Televízió és a Magyar
Televízió koprodukciójában, 1983.

Szövegkönyv: ~~. Rendezõ: Dömölky János. Operatõr: Vitomir
Dimiæ. Szerkesztõ: Saffer Pál. Dramaturgok: Schulze Éva és Végel
László. Zeneszerzõ: Tamássy Zdenkó. Fõgyártásvezetõk: Srdjan Iliæ
és Gerõ Péter. Szereplõk: Andorai Péter, Árok Ferenc, Bán János,
Bicskei István, Blaskó Péter, Daróczi Zsuzsa, Eperjes Károly, Faragó
Árpád, Fazekas István, Földi László, Jónás Gabriella, Jordán Tamás,
Kerekes Bevk Valéria, Koltay Róbert, Koricza Miklós, Paál István,
Pásthy Mátyás és Takács Katalin.
Õsbemutató az Újvidéki Televízióban és feliratozással a JRT
[Jugoszláv Rádió és Televízió] hálózatában: 1984. dec. 3.
Õsbemutató a Magyar Televízió II. csatornáján: 1985. okt. 17.
Néhány repríz az Újvidéki Televízióban.
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1988

756. SZEMBEN A BÍRÓVAL. Hangjáték-trilógia I–III.
Szövegkönyv: ~~. Szerkesztõ: Gartner Éva. Rendezõ: Magos

György. A rendezõ munkatársai: Bereczky Sándor és Csepeli Sándor.
Zenei munkatárs: Molnár András. Hangfelvevõk: Kosárszky Péter és
Pápay Mónika. Fõszereplõk: Idõs Sinkó – Gera Zoltán, ifjú Sinkó –
Dunai Tamás, Rothbart Irma – Kubik Anna, Eisinger – Rajhona Ádám,
Kun Béla – Blaskó Péter, Lukács György – Szakácsi Sándor, et. al.
Õsbemutató: Kossuth rádió, 1988. okt. 12., 13. és 14.
Repríz: Bartók rádió, 1989.

I.6. Begyûjtött, válogatott, sajtó alá rendezett, olvasószerkesztõként
megmunkált, textológiailag gondozott, ill. fõ- és fel. szerkesztõként

istápolt kiadványai

I.6.1. Újságmelléklet és folyóiratok szerkesztése*

Symposion
(1962–1964)

Symposion: az Ifjúság (Újvidék) c. hetilap irodalmi rovata (1961–62),
ill. mûvészeti és kritikai melléklete (1963–64)
I. évf. 1961
1. sz. [sz.n.] 1961. dec. 21.
II. évf. 1962
2. sz. [sz.n.] 1962. jan. 1.–28. sz. [sz.n.] 1962. jún. 28.
Munkatársak [tkp. szerk. biz.]: Bányai János, Domonkos István, Fehér
Kálmán, Koncz István, Tolnai Ottó. – Szerk.: Tolnai Ottó

757. II. évf., 29. sz. [sz.n.] 1962. szept. 6. – 44. sz. [sz.n.] 1962. dec. 20.
Szerk. biz. [s.n.]: Bányai János, Bosnyák István, Domonkos István,
Gerold László, Utasi Csaba. Szerk. [s.n.]: ~~.

758. III. évf. 1963: „Az Ifjúság mûvészeti és kritikai melléklete” [Megj.
kéthetenként]
1. sz. mell. [sz.n.] 1963. jan. 1. – 22. sz. mell. [sz.n.] 1963. dec. 12.
Szerk. biz.: Bányai János, ~~, Domonkos István, Gerold László, Utasi
Csaba. [1963. okt. 17-ig]. Szerk.: ~~
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759. IV. évf.
23. sz. mell. [sz.n.] 1964. jan. 1. – 37. sz. mell. [sz.n.] 1964. szept. 24.
Szerk. biz.: Bányai János, ~~, Fehér Kálmán, Végel László, Vlaovics
József. Szerk.: ~~

Új Symposion
(1965)

Új Symposion: mûvészeti-kritikai folyóirat. [Megj. havonta].

760. I. évf. 1965
1. sz.: 1965. jan. 15. – 3. sz.: 1965. márc. 15. – Szerk. biz.: Bosnyák
István (fõ- és fel. szerk.), Tolnai Ottó (szerk.), Bányai János,
Domonkos István, Fehér Kálmán, Gerold László, Raffai Ferenc, Utasi
Csaba, Varga Zoltán, Várady Tibor, Végel László

Új Symposion
(1967–1968)

761. III. évf. 1967
29–30. sz.: 1967. szept.–okt. – 31–32. sz.: 1967. nov.–dec.
Fõ- és fel. szerk.: Bányai János. Szerkesztõk: ~~, Tolnai Ottó. [Szerk.
biz. nélk.]

762. IV. évf. 1968
33. sz.: 1968. jan. – 42. sz.: 1968. okt. [Szerk. biz. nélk.]
43. sz.: 1968. nov. – 44. sz.: 1968. dec. – Szerk. biz.: Bányai János (fõ-
és fel. szerk.), Böndör Pál, Fehér Kálmán, Gerold László, Tolnai Ottó
(szerk.), Várady Tibor, Végel László.
A Sinkó Ervin Munkaév szerkesztõje: ~~

Új Symposion
(1969–1971)

763. V. évf. 1969
54. sz.: 1969. okt. – 56. sz.: 1969. dec. – Szerk. biz.: Ágoston András,
~~ [a Centrifugális sarok szerk. s.n.], Danyi Magdolna, Gion Nándor,
Podolszki József, Tolnai Ottó (fõszerk.), Utasi Csaba, Vajda Gábor,
Várady Tibor (fel. szerk.), Végel László

764. VI. évf. 1970
57. sz.: 1970. jan. – 65. sz.: 1970. szept.
66. sz.: 1970. okt. – 68. sz.: 1970. dec. – Szerk. biz.: ~~ [a Centrifugá-
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lis sarok szerk. s.n.], Danyi Magdolna, Gerold László, Gion Nándor,
Tolnai Ottó (fõszerk.), Tóth Ferenc, Utasi Csaba, Vajda Gábor, Várady
Tibor (fel. szerk.), Végel László

765. VII. évf. 1971
69. sz.: 1971. jan. – 71–72. sz.: 1971. márc.- ápr.
73. sz.: 1971. máj. – 80. sz.: 1971. dec. – Szerk. biz. ua.
Fõ és fel. szerk.: Tolnai Ottó

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
(1969–1974)

A Hungarológiai Intézet folyóirata. [Megj. évente négyszer].
Szerkesztik: ~~ [szerk.], Szeli István [fõ- és fel. szerk.]

766. I. évf. 1969
1. sz.

767. II. évf. 1970
2 – 4. sz.

768. III. évf. 1971
5–6. – 9. sz.

769. IV. évf. 1972
10 – 13. sz.

770. V. évf. 1973
14 – 16–17. sz.

771. VI. évf. 1974
18 – 19–20. sz.

Hungarológiai Közlemények
(1981–1983)

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének
folyóirata. [Megj. évente négyszer]. Fel. szerk. ~~. Fõszerk. Hornyik
Miklós

772. XIII. évf. 1981
49. sz.

773. XIV. évf. 1982
50 – 53. sz.

774. XV. évf. 1983
54 – 56. sz.
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I.6.2. Könyvsorozatok, évkönyvek, antológiák szerkesztõi gondozása

Symposion Könyvek

775. KONTRAPUNKT. Symposion ’61–63. [Antológia]. Vál. ~~ és Bányai
János. Sajtó alá rend. ~~ [s.n.]. Újvidék, 1964, Forum, Symposion
Könyvek 3., 359 p.

A Horvátországi Magyarok Szövetsége kiadványai

776. Ady Endre: PJESME – VERSEK. Szerk., elõ- és utószó ~~. Eszék,
1978, HMSZ, 143 p.

Értekezések, monográfiák

777. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK. [Többszerzõs tanul-
mánygyûjt.]. Szerk. és elõszó ~~. Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int.,
Értekezések, monográfiák 1., 327 p.

778. Veselinoviæ Šulc Magdolna: A SZERBHORVÁT NÉPKÖLTÉSZET A
XIX. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM TÜKRÉBEN. Szerk. ~~ [s.n.].
Újvidék, 1982, Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 5., 155 p.

779. Penavin Olga: NÉPRAJZI TANULMÁNYOK. Szerk. ~~. Újvidék, 1983,
Hung. Kut. Int., Értekezések, monográfiák 7., 323 p.

780. DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK I. [Többszerzõs
tanulmánygyûjt.]. Szerk. [s.n.], elõ- és utószó ~~. Újvidék, 1982, Hung.
Kut. Int., Értekezések, monográfiák 2., 341 p.

781. DÉLSZLÁV – MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK II. [Többszerzõs
tanulmánygyûjt.]. Szerk., elõ- és utószó ~~. Újvidék, 1984, Hung. Kut.
Int., Értekezések, monográfiák 8., 347 p.

782. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I. [Többszerzõs tanul-
mánygyûjt.], Vál., szerk., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1985, Hung. Kut.
Int., Értekezések, monográfiák 4., 284 p.

783. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET II. [Többszerzõs tanul-
mánygyûjt.]. Vál., szerk., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Hung. Kut.
Int., Értekezések, monográfiák 13., 215 p.

784. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET III. [Többszerzõs tanul-
mánygyûjt.]. Vál., szerk., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1995, Magy.
Tansz., Értekezések, monográfiák 21., 239 p.
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A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái

785. Káich Katalin: AZ INTÉZETI KIADVÁNYOK REPERTÓRIUMA
1968–1983. Szerk. [s.n.] és elõszó ~~. Újvidék, 1983, Hung. Kut. Int.,
A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái
1., 98 p.

Sinkó Ervin mûvei

Hagyományaink-sorozat

786. Sinkó Ervin: NEHÉZ HONFOGLALÁS. Naplófeljegyzések 1939-tõl
1944-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 1971, Forum,
Hagyományaink I., 555 p. [Bezúzva]

787. Sinkó Ervin: HONFOGLALÁS ELÕTT. Naplófeljegyzések 1939-tõl
1942-ig. Sajtó alá rend., utószó, jegyz. ~~. Újvidék, 1976, Forum,
Hagyományaink I. [sic], 357 p.

Sinkó Ervin Mûvei-sorozat

788. Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek
1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék, 1985,
Forum, Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.], 627 p.

789. Sinkó Ervin: KRLEŽA. Esszék, tanulmányok, kommentárok. Begyûjt.,
sajtó alá rend., szöveggond., ford., utószó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék,
1987, Forum, Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.], 405 p.

790. Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények I. Begyûjt., sajtó alá
rend., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1989, Forum, Sinkó Ervin Mûvei
[sz.n.], 380 p.

791. Sinkó Ervin: ÁRON SZERELME. Kisregények II. Sajtó alá rend., jegyz.
~~. Újvidék, 1989, Forum, Sinkó Ervin Mûvei [sz.n.], 342 p.

Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei-sorozat

792. Sinkó Ervin: A HONTALANSÁG ÉNEKEI. Kiadatlan versek 1914–1967.
Szerk., [begyûjt., elõszó, bibl.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. A JMMT Kis-
könyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei I., 295 p.

793. Sinkó Ervin: BEZÚZOTT HÁBORÚS NAPLÓ 1939–1944. [Vö. NEHÉZ
HONFOGLALÁS]. Sajtó alá rend., elõ- és utószó, jegyz. ~~. Újvidék,
2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei II.,
555 + XVI p.
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794. Sinkó Ervin: AZ IDEGEN. Novellák és elbeszélések 1925–1964.
Begyûjt., sajtó alá rend., elõszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 2001, JMMT.
A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei III., 357 p.

795. Sinkó Ervin: MAGYAR IRODALOM. 3. könyv. Hagyatéki tanulmányok,
cikkek, kritikák 1922–1966. Begyûjt., sajtó alá rend., elõszó, jegyz.,
bibl. ~~. Újvidék, 2004, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Sinkó Ervin Kia-
datlan Mûvei IV., 480 p.

796. Sinkó Ervin: VILÁGIRODALMI ESSZÉK. Hagyatéki írások 1916–1939.
Begyûjt., sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. és bibl. ~~. Újvidék,
2006, Vajdasági Magyar Közmûvelõdési Társaság. A JMMT Kiskönyv-
tára. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei V.

Sorozatokon kívüli Sinkó-publikációk filológusi gondozása

797. SINKÓ ERVIN-EMLÉKEST (1898. okt. 5.–1967. márc. 26.). Vál.,
szerk. ~~ [s.n.]. Novi Sad, 1967, BTK Magy. Tansz. – Új Symposion
kiad., pag. nélk. [Grafikai szerk. Maurits Ferenc, s.n.]

798. Ervin Šinko: DRVARSKI DNEVNIK 1939–1944. [Vö. BEZÚZOTT
HÁBORÚS NAPLÓ]. Sajtó alá rend., jegyz., utószó ~~. Bgd., 1987,
BIGZ, 447 p.

799. Sinkó Ervin: EGY REGÉNY REGÉNYE. Moszkvai naplójegyzetek
1935–1937. Sajtó alá rend., szöveggond., jegyz. ~~. Újvidék – Bp.,
1988, Forum – Magvetõ, 659 p.

Becskereki Szabó György életmûve

800. B. Szabó György: ÉLMÉNY, SZEREP, HIVATÁS. Begyûjt., sajtó alá rend.,
elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1988, Forum, B. Szabó György Mûvei 1. [sz.n.],
303 p.

801. B. Szabó György: TÉR ÉS IDÕ. Sajtó alá rend., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék,
1988, Forum, B. Szabó György Mûvei 2. [sz.n.], 398 p.

802. B. Szabó György: A TÉR ÉS IDÕ ÁRNYÉKÁBAN. Begyûjt., sajtó alá
rend., elõszó, jegyz. ~~. Újvidék, 1989, Forum, B. Szabó György Mûvei 3.
[sz.n.], 331 p.

803. B. Szabó György: ÉJSZAKÁK, HAJNALOK. A kiegészítéseket begyûjt.,
sajtó alá rend., elõszó, jegyz., bibl. ~~. Újvidék, 1990, Forum, B. Szabó
György Mûvei 4. [sz.n.], 370 p.
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A JMMT Kiskönyvtára*
(1991–2006)

Gyûjteményes kötetek szerkesztõi gondozása

804. ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT évkönyve 1990–1993. Vál., szerk.,
elõszó ~~. Újvidék, 1993, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A JMMT év-
könyvei 1., 228 p.

805. ÖNMAGUNK NYOMÁBAN. A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000.
Vál., szerk., elõszó ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. A
JMMT évkönyvei 2., 409 p.

806. HOGYAN TOVÁBB A HÁBORÚ UTÁN? A vajdasági magyar szellemi
élet kör-, kor- és kórképe ‘92/93. A JMMT és a Magyar Szó tribüncik-
lusának dokumentumai 1992/93. Vál., szerk., elõ- és zárszó ~~.
Újvidék, 1993, JMMT – Magyar Szó. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõ-
dés- és helytörténet 3, 280 p.

807. HONOSSÁGUNK ELSÕ FÉLEZER ÉVE. Magyarok Dél-Magyar-
országon, 896–1526. [A JMMT millecentenáriumi emlékkönyve]. Vál.,
szerk. ~~. Újvidék, 1996, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és
helytörténet 5, 91 p.

808. DÉLVIDÉK, NEGYVENNYOLC. Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc a mai Vajdaság területén [Többszerzõs tanulmánygyûjt.]. Szerk.,
bev. ~~. Újvidék, 2000, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Szociológia, jog és
rokon társadalomtudományok 2, 282 p.

809. NAGY MESÉLÕNK ÉBRESZTÉSE. Majtényi Mihály centenáriumára. [A
Társaság centenáriumi tanácskozásának kibõvített anyaga]. Szerk. és
elõszó ~~. Újvidék, 2001, JMMT. A JMMT Kiskönyvtára. Irodalomtörténet,
kritika, bibliográfia 5, 180 p.

810. A HONFOGLALÁSTÓL MOHÁCSIG. Millenniumi visszapillantás a dél-
vidéki magyar kultúra elsõ félezredére [A JMMT millenniumi tud. ta-
nácskozásának elõadásai]. Szerk. és elõszó ~~. Újvidék, 2002, JMMT.
A JMMT Kiskönyvtára. Mûvelõdés- és helytörténet 9, 215 p.

Egyéni Kiskönyvtár-kötetek szerkesztõi gondozása

811. ANDRIÆ Edit: Kontrasztív mondatszervezõdés-vizsgálatok. Szerk.
[s.n.] ~~. Újvidék, 2005, JMMT. Nyelvészet 7, 252 p.

812. BALLA Ferenc: Orvosok több hazában. Adalékok Vajdaság egészségü-
gyének történetéhez. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Természet-
tudomány és -tudománytörténet 1, 93 p.
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813. BOSCHAN Sándor: Örök álmok. Hagyatéki mûvek. Szerk. és jegyz.
~~. Újvidék, 2002, JMMT. Líra, epika, dráma 4, 356 p. + 9 p. dok.

814. BOZÓKI Antal: Önpusztítás. Környezetszennyezés, államfelelõsség,
kártérítés. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociológia, jog és
rokon társadalomtudományok 1, 219 p.

815. BOZÓKI Antal: Emberi és kisebbségi jogaink. Eszmény és valóság.
Válogatott írások és dokumentumok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2001,
JMMT. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok 5, 429 p.

816. BURÁNY Béla: Emberek, sorsok, balladák. Így éltünk Dél-Pannóniá-
ban I. Szerk. ~~. Újvidék, 1991, JMMT. Szociográfia 1, 149 p.

817. BURÁNY Béla: Emberek, sorsok, katonák. Így éltünk Dél-Pannóniá-
ban II. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociográfia 2, 266 p.

818. CSÁKY S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Mûvelõdéstörténeti tanul-
mányok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT – Magy. Tansz. Mûve-
lõdés- és helytörténet 6, 335 p.

819. FEKETE J. József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz. Körbejárt, egyre
kitaposottabb utakon Szentkuthy Miklós regényeiben. Szerk. [s.n.] ~~.
Újvidék, 1998, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 5, 152 p.

820. FEKETE J. József: Imádságos kolostor. Könyv az olvasásról. Szerk.
[s.n.] ~~. Újvidék, 2002, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 6, 242 p.

821. FOKY István, B.: Magyarkák. Ifjúsági regény. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék,
1997, JMMT. Ijfúsági és gyermekirodalom 1, 176 p.

822. GALLUSZ László: Földéhség. Szociográfiai portrék. Szerk. [s.n.] ~~.
Újvidék, 1996, JMMT. Szociográfia 4, 170 p.

823. GALLUSZ László: Az élet poklában. Bácskaiak vallomása az orosz-
országi hadifogságról. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Élet- és
korrajzok 3, 203 p.

824. GLESZER Norbert: Kalászfejek zsolozsmája. Aratás és cséplés Óbe-
csén a XX. században. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1999, JMMT. Néprajz,
folklór, népköltészet 9, 167 p. + 54 p. dok.

825. GYÖRE Géza: Fehér Ferenc-bibliográfia I. Szerk. ~~. Újvidék, 1991,
JMMT. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 1, 84 p.

826. KÁICH Katalin: A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor
mûvelõdéstörténetébõl I. Szerk. ~~. Újvidék, 2006, JMMT. Mûvelõdés-
és helytörténet 13.

827. KATONA Edit: Nyelvmûvelés kisebbségben. Tanulmányok a délvidéki
magyar nyelvhasználatról. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2003, JMMT. Nyelvé-
szet 6, 146 p.

828. KIS Margita: A magyar Biblia hõskora. A szerémi tragédiától a vizsolyi
diadalig. Szerk [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu, 1999, JMMT – Logos. Mû-
velõdés- és helytörténet 8, 214 p.
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829. KOVÁCS Endre: Doroszló népi juhászata. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék,
1995, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 6, 106 p. + 23 p. dok.

830. LÁBADI Károly: Meg vagyok én búval rakva. Ács Gedeon élete és fel-
jegyzései a XIX. századi drávaszögi népéletrõl. Szerk. ~~. Újvidék,
1992, JMMT. Néprajz, folklór, népköltészet 2, 142 p.

831. MOLNÁR CSIKÓS László: Nevek és szavak nyomában. Nyelvmûvelõ
írások. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Nyelvészet 5, 169 p.

832. MOJZES Antal: Bajmok mûvelõdési krónikája I. Szerk. ~~. Újvidék,
1992, JMMT. Mûvelõdés- és helytörténet 1, 147 p.

833. MOJZES Antal: Bajmok mûvelõdési krónikája II. Szerk. ~~. Újvidék,
1993, JMMT. Mûvelõdés- és helytörténet 2, 269 p.

834. PATAKY András: Baranya titkokat rejtegetõ földrajzi nevei. Szerk. ~~.
Újvidék, 1992, JMMT. Nyelvészet 2, 77 p.

835. PILINSZKY János: Krater – Kráter. Vál., ford. Horváth Ottó. Szerk. ~~.
Újvidék, 1992, JMMT – Forum. Mûfordítás és kapcsolattörténet 1, 82 p.

836. PISZÁR Ágnes: Kisesszék. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1994, JMMT.
Esszé, irodalmi közírás 2, 68 p.

837. PUSZTASZERI László: Az utolsó magyar királyfi. Habsburg Ottó élete
és kora. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1998, JMMT. Társadalmi és történel-
mi publicisztika 4, 181 p. + 13 p. dok.

838. RIBÁR Béla: A százéves röntgensugárzás. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék,
1995, JMMT. Természettudomány és -tudománytörténet 2, 66 p.

839. RIBÁR Béla: Híres magyar tudósok. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997,
JMMT. Természettudomány és -tudománytörténet 3, 125 p.

840. SILLING István: Kupuszinai tájszótár. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT.
Nyelvészet 1, 235 p.

841. SILLING István: Templomok, szentek, imádságok. Tanulmányok a vaj-
dasági népi vallásosság tárgykörébõl. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu,
1994, JMMT–Logos. Néprajz, folklór, népköltészet 5, 133 p. + 4 p. dok.

842. SILLING István: Örökségünk nyomában. Levéltári jegyzetek a
Bácskából. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék – Tóthfalu, 1995, JMMT–Logos.
Mûvelõdés- és helytörténet 4, 131 p.

843. SILLING István: Tegnap és ma. Adalékok a Nyugat-Bácska néprajzához.
Szerk. [s.n.]~~.Újvidék,1998,JMMT.Néprajz, folklór,népköltészet 8,158 p.

844. SIMON István, Cs.: Varasodás. Versek. Szerk. ~~. Újvidék, 1992,
JMMT. Líra, epika, dráma 1, 39 p.

845. SIMON István, Cs.: Sóvirág. Észak-Bánát szociográfiájához. Szerk.
[s.n.] ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Szociográfia 3, 230 p.

846. SINKOVITS Ferenc: Bácskai magyar idõjóslás. Csantavér népi meteo-
rológiája. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Néprajz, folklór, nép-
költészet 7, 231 p.
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847. SPIRA György: Hrabovszky altábornagy tévelygései Péterváradtól
Alamócig. Szerk. ~~. Újvidék, 2001, JMMT. Szociológia, jog és rokon
társadalomtudományok 4, 467 p.

848. SZIMIN BOSÁN Magda: Gálék. Gál László és Erzsébet kevéssé ismert
élete. Szerk. ~~. Újvidék, 1994, JMMT. Élet- és korrajzok 1, 214 p. + 14
p. dok.

849. SZIMIN BOSÁN Magda: Izraeli családfa. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék,
1999, JMMT. Útirajzok 2, 306 p.

850. SZLOBODA János: Zentán történt ’44-ben. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék,
1997, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 1, 233 p.

851. SZLOBODA János: Hadak útján. Történelmi publicisztika. Szerk. [s.n.]
~~. Újvidék, 2001, JMMT. Társadalmi és történelmi publicisztika 6, 260 p.

852. THOMKA Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák
a két [világ-]háború között. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT. Irodalom-
történet, kritika, bibliográfia 2, 110 p.

853. TRIPOLSKY Géza: „Nem bánom, hogy juhásznak születtem”. A Tisza-
vidék néprajzához és folklórjához. Szerk. ~~. Újvidék, 1992, JMMT.
Néprajz, folklór, népköltészet 1, 104 p.

854. TRIPOLSKY Géza: Munkák, ünnepek, népszokások. A Tisza-vidék
néprajzához és folklórjához. Szerk. ~~. Újvidék, 1993, JMMT. Néprajz,
folklór, népköltészet 3, 156 p.

855. VANKÓ Gergely: Napot görgetõ dzsungelek. Indiai útinapló. Második,
bõv. kiad. Szerk. [s.n.] ~~. Újvidék, 1997, JMMT. Útirajzok 1, 128 p.

856. VIRÁG Gábor: Egy bácskai magyar népiskola krónikája. A kishegyesi
római katolikus felekezeti iskola története 1770–1920. Szerk. [s.n.] ~~.
Újvidék, 1999, JMMT. Mûvelõdés- és helytörténet 7, 262 p. + 24 p. dok.

857. VIRÁG Gábor: Kishegyes. Helytörténeti tanulmányok és dokumen-
tumok. Szerk. ~~. Újvidék, 2002, JMMT. Mûvelõdés- és helytörténet
10, 316 p.

858. WEISSENBECK József: Szent és mostoha délibábunk. Bácsföldvár
mûvelõdési életének krónikája 1867–2002. Szerk. és rezümé ~~.
Újvidék, 2004, JMMT. Mûvelõdés- és helytörténet 11, 363 p.

I.6.3. Könyvsorozatok fõ- és fel. szerkesztõi gondozása

Tanulmányok/Studije
(1982–1984)

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének
kiadványa [évkönyve]
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859. XV. évf., 1982., 15. füz.
860. XVI. évf., 1983., 16. füz.
861. XVII. évf., 1984., 17. füz.

Fel. szerk. ~~. Fõszerk. Thomka Beáta

Bibliográfiai Füzetek
(1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
[Megj. évente]

862. Pastyik László: A jugoszláviai magyar irodalom 1978. évi bibliográfiája.
Újvidék 1982 [tkp. 1983]

Fõ- és fel. szerk. ~~.

A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái
(1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete

863. Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983. A hun-
garológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiája 1.
Újvidék, 1983.

Fel. szerk. ~~.

Vajdaság helységeinek földrajzi nevei
(1981–1983)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Nyelvészeti Füzetek. Névtudományi sorozat

864. Penavin Olga – Matijevics Lajos: Temerin és környéke földrajzi nevei-
nek adattára. Újvidék, 1981.

865. Papp György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára.
Újvidék, 1982.

866. Penavin Olga – Matijevics Lajos: Becse és környéke földrajzi neveinek
adattára. Újvidék, 1983.

Felelõs szerk. ~~. Sorozat-fõszerk. Matijevics Lajos. Szerk.
Penavin Olga
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Szerbhorvát–magyar kontrasztív nyelvtan
(1982)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Nyelvészeti Füzetek. Szerbhorvát–magyar kontrasztív nyelvtan 6.

867. Mikes Melánia – Keck Balázs – Sava Babiæ: Szórendi kérdések.
Újvidék, 1982.

Fel. szerk. ~~.

Értekezések, monográfiák
(1982–1985)

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete

868. Penavin Olga [vál.], ~~ [szerk.]: Jugoszláviai magyar nyelvjárások.
Újvidék, 1982. Értekezések, monográfiák 1.

869. Veselinoviæ Šulc Magdolna [vál.]: Délszláv–magyar irodalmi kapcsola-
tok I. Újvidék, 1982. Értekezések, monográfiák 2.

870. Jung Károly [vál., szerk.]: Jugoszláviai magyar folklór. Újvidék, 1983.
Értekezések, monográfiák 3.

870/a Bosnyák István [vál., szerk.]: Jugoszláviai magyar népköltészet I.
Újvidék, 1985. Értekezések, monográfiák 4.

871. Veselinoviæ Šulc Magdolna: A szerbhorvát népköltészet a XIX. száza-
di magyar irodalom tükrében. Újvidék, 1982. Értekezések, monográ-
fiák 5.

872. Káich Katalin: Az újvidéki magyar nyelvû színjátszás története és
repertóriuma 1836–1918. Újvidék, 1983. Értekezések, monográfiák 6.

873. Penavin Olga: Néprajzi tanulmányok. Újvidék, 1983. Értekezések,
monográfiák 7.

874. Veselinoviæ Šulc Magdolna [vál.], ~~ [szerk.]: Délszláv–magyar irodal-
mi kapcsolatok II. Újvidék, 1984. Értekezések, monográfiák 8.

875. Hornyik Miklós [vál.]: Jugoszláviai magyar mûvelõdéstörténet. Újvidék,
1984. Értekezések, monográfiák 9.

Fel. szerk. ~~. Sorozat-fõszerk. Szeli István
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JMMT Kiskönyvtára*

876. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990., I.
köt. [1989–1990. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1993,
JMMT.

877. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990, II.
köt. [1987–1988. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1996,
JMMT.

878. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990.,
III. köt. [1984–1986. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1997,
JMMT.

879. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990.,
IV. köt. [1981–1983. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 1999,
JMMT.

880. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990.,
V. köt. [1976–1980. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2002,
JMMT.

881. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990.,
VI. köt. [1971–1975. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2005,
JMMT.

882. HÍRÜNK A VILÁGBAN. Jugoszláviai magyar exteriorika 1945–1990.,
VII. köt. [1961–1970. tárgyévek]. Szerk. Orvos Mária. Újvidék, 2006,
JMMT.

883. BÁCSKAI MAGYAR NÉPVISELETEK. [Többszerzõs tanulmányköt.].
Szerk. Silling István. Elõszó Beszédes Valéria. Újvidék, 1994, JMMT.
Néprajz, folklór, népköltészet 4.

884. KISEBBSÉGJOG A VAJDASÁGBAN – MANJINSKA PRAVA I NJIHO-
VA PRIMENA U VOJVODINI [Többszerzõs, kétnyelvû tanulmányköt.].
Szerk. Markovics–Majtényi András. Újvidék, 2000, JMMT. Szociológia,
jog és rokon társadalomtudományok 3.

885. IFJÚSÁG, KÖZ-ÉRZET. Vajdaság, anno Domini 1999/2000. [Több-
szerzõs dokumentumköt.]. Szerk. Tóth Lívia. Újvidék, 2001, JMMT.
Társadalmi és történelmi publicisztika 5.

886. VOJVODINA 1848 [Többszerzõs szerb nyelvû tanulmányköt. A DÉL-
VIDÉK, NEGYVENNYOLC rövid. vált.]. Szerk. Markovics–Majtényi
András. Újvidék, 2005, JMMT – Prometej. Szociológia, jog és rokon
társadalomtudományok 6.

887. Farkas Zsuzsanna: Nyelvõrökkel nyelvõrségen. Interjúk. Szerk. Vajda
József. Újvidék, 1994, JMMT. Nyelvészet 4.
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888. Fekete J. József: Próbafüzet. Mûbírálatok az 1980-as évek jugoszlávi-
ai magyar prózájáról. Szerk. Harkai Vass Éva. Újvidék, 1993, JMMT.
Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia 3.

889. Juhász Erzsébet: Esti följegyzések. Egy évad a balkáni pokolból.
Szerk. Piszár Ágnes. Újvidék, 1993, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 1.

890. Molnár Cs. Attila: Szóparázsnál. Tárcanovellák. Szerk. Juhász
Erzsébet. Újvidék–Szabadka, 1994, JMMT–Szabad Hét Nap. Líra,
epika, dráma 3.

891. Molnár Csikós László: Böngészések nyelvhasználatunk eszköztárá-
ban. Nyelvmûvelõ írások. Szerk. Vajda József. Újvidék, 1993, JMMT.
Nyelvészet 3.

892. Utasi Csilla: A fekete hold. Esszék, tanulmányok. Szerk. Piszár Ágnes.
Újvidék, 1994, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 3.

893. Varga Zoltán: Farkasok és filozófusok. Esszék, tanulmányok. Szerk.
Piszár Ágnes. Újvidék, 1994, JMMT. Esszé, irodalmi közírás 4.

Fõ- és fel szerk. ~~
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II. ~~ MUNKÁSSÁGÁNAK SAJTÓVISSZHANGJA
ÉS KRITIKABIBLIOGRÁFIÁJA 1960–2006

II.1. Közéleti és kisebbségpolitikai tevékenységérõl

1963

894. Varga Géza: A kultúra, a továbbképzés és a vállalati belsõ viszonyok a
fiatalok érdeklõdésének középpontjában [Képes riport az Ifjúsági
Szövetség X. tartományi értekezletérõl. – Az új vezetõség tagja lett ~~
„egyetemista, a Symposion szerkesztõje” is. Felszólalásában ~~ kri-
tikailag szólt J.B. Tito mûvészetpolitikai beszédének vajdasági retrográd
fogadtatásáról is]. If, 1963. máj. 1., 2–3. és 8. p.

895. [s.n.]: Zakljuèci VI konferencije Saveza studenata Jugoslavije. Novi
Centralni odbor SSJ [Jugoszlávia Egyetemista Szövetsége VI. érte-
kezletének határozatai. Új Központi Választmány létesült. – Az új vá-
lasztmányba ~~-t is beválasztották]. Ind, 1963 tavasza

1968

896. ~~: Nemzetiségi monológ / Monolog na temu: kulture narodnosti
[Felszólalás a jugoszláviai fiatal értelmiségiek IV. Stražilovói
Találkozóján: „A legutóbbi [III.] Stražilovói Találkozón – a jugoszláviai
kultúrák szellemi integrációjának siralmas állapotáról szólva – alkal-
mam volt kinyilvánítani azt a meggyõzõdést, hogy a nemzetiségek
bizonyos értelemben példát mutathatnának, hogyan kell önzetlenül
befogadni népeink kulturális értékeit, hisz a nemzetiségek – különösen
a felszabadulás után született nemzedékek – emacipálódhatnak nem-
zetileg a legkönnyebben, a nemzeti elõítéletektõl õk szabadulhatnak
meg leghamarabb. – Az utóbbi idõben viszont a kultúra bürokratái kö-
rében kitartóan kering a fáma, hogy a nemzetiségi kultúrák önmaguk
felé fordulnak, bezárkóznak, vagy ha ezt még nem is teszik, fennáll a
komoly veszély, hogy a jövõben tenni fogják... Állítólag: a brioni párt-
plénumuk következtében, amely szertefoszlatta a szép, önfeledt, de
nagy mértékben gyerekes illúzióinkat, hogy a nemzetiségiekkel minden
a rendjén, megvan az összes lehetséges feltételük a társadalmi és kul-
turális fejlõdéshez...” Vö. ÚS, 1968/35, 4.; Po, 1968/115–116., 9. p.
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1970

897. [s.n.]: Milyen Tribünt akarunk? Vita az újvidéki Ifjúsági Tribünrõl [A be-
szélgetésen részt vesz ~~ is]. – MSz, 1970. jan. 8.

898. R. Popoviæ: Sastanak Univerzitetskog komiteta SK Novog Sada. Tri
nastavnika Filozofskog fakulteta iskljuèena is SK. Istièe se da æe ova
odluka doprineti bržoj politièkoj diferencijaciji [A Kommunisták Szö-
vetsége újvidéki Egyetemi Pártbizottságának ülése. A BTK három
tanárát kizárták a KSZ-bõl. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés hozzá-
járul a gyorsabb politikai differenciálódáshoz. – A tudósítás szerint az
Egytemi Pártbizottság két napon át (!) elemezte a BTK tanári alapszer-
vezetében elhangzott felszólalásokat Miroslav Egeriæ asszisztens
„Nyílt levél a hazai fanatikusokhoz” címû, az újvidéki egyetemi lapban,
az Indexben megjelent cikkével kapcsolatban, s miután konstatálta,
hogy a tanári alapszervezet egyes tagjai már huzamosabb ideje
„különféle absztrakt vizsgálódásokba bocsátkoznak, amelyek legtöbb-
ször az anarcholiberalizmusnak, a minden létezõ bírálatának, a KSZ
és társadalmi valóságunk kritikájának a variánsai”, egyhangú döntés-
sel kizárta a pártból dr. Vitomir Vuletiæ professzort, valamint ~~ és
Slavko Krkljuš asszisztenseket]. Polit, 1970. márc. 22., 6.

899. [s.n.]: Saopštenje Univerzitetskog komiteta Saveza komunista u Novom
Sadu. Osuda grupašenja i lažnog avangardizma. Iz SK iskljuèen prof.
dr Vitomir Vuletiæ i asistenti ~~ i Slavko Krkljuš. [Az Újvidéki Egyetemi
Pártbizottság közleménye. A frakciózás és hamis avantgardizmus
elítélése. Kizárták a KSZ-bõl...]. – Dnev, 1970. márc. 22., 8.

900. [s.n.]: Politièka diferencijacija na Univerzitetu. Saopštenje Univerzitetskog
komiteta SKV u Novom Sadu [Politikai differenciálódás az Egyetemen. Az
Egyetemi Pártbizottság közleménye. – A BTK tanári alapszervezetének
értekezlete után, amely nem ítélte el egyértelmûen a pártból már kizárt
Miroslav Egeriæ „Nyílt levél a hazai fanatikusokhoz” c. cikkét, az Egyetemi
Pártbizottság kizárta a KSZ-bõl dr. Vitomir Vuletiæ profeszszort s ~~ és
Slavko Krkljuš asszisztenseket]. – Ind, 1970. márc. 25., 3.

901. (b): Az Ifjúsági Tribün heti programja [1970. márc. 26-án a Tribün magyar
szerkesztõsége rendez mûsort Ifjúság, politika, ifjúpolitika címmel. Beve-
zetõt mond és a vitát vezeti ~~]. – MSz, 1970. márc. 24., 9.

902. (b): Ifjúság, politika, ifjúpolitika. Vitával egybekötött beszélgetés [„Az
Ifjúsági Tribün magyar szerkesztõsége ma este érdekesnek ígérkezõ
mûsort rendez Ifjúság, politika, ifjúpolitika címmel. Bevezetõt mond és
a vitát vezeti ~~, az újvidéki Bölcsészeti Kar tanársegédje. A beszél-
getésre a szerkesztõség meghívta” [...] Fejõs István, Galambos
László, Vladimir Popin, Soltész József, Major Nándor, Farkas Nándor,
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Kelemen Mátyás, Rajcsán István politikusokat is]. – MSz, 1970. márc.
26., 9.

903. Dr. Sz[táncsics] A[ndrás]: Nagyobb esetet csinálunk három tanár
kizárásából, mint ezer munkás kiválásából [a JKSZ-bõl. – Mirko Èana-
danoviæ vajdasági pártelnök és országos pártvezetõségi tag alludálása
az újvidéki BTK három tanárának kizárására a Tartományi Pártbizott-
ság plenáris ülésén]. – MSz, 1970. márc. 26., 1. és 5.

904. [A Dolgozók szerkesztõsége]: Ki az indulatos és dühös? Válasz ~~-
nak [„Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje!” és a Kicsoda „a
szerkesztõség” mögé gyáván megbúvó? c. vitairataira. – A két vitacikk
újraközlésével]. – Dolg, 1970. máj. 8., 9.

905. Szûcs Imre: Magyar tagozatok az egyetemen. Táblás ház az újvidéki
Ifjúsági Tribün vitáján [~~ felszólalásából: „A magyarországi káder-
képzés eredményekre, részeredményekre vezethet, de a magyarnyelvû
káderképzést [az egyetemi szakkáder képzését] elsõsorban itt
[Vajdaságban] kell elvégeznünk. És nem kell várni, mint ahogyan a
Magyar Tanszék és a Hungarológiai Intézet megalakulásakor vártunk,
mert beigazolódott, hogy 5–10 éves halogatás után ezek az intéz-
mények is ugyanazokkal a káderekkel kezdték meg munkájukat, akikkel
azonnal hozzáláthattak volna a munkához.”]. – MSz, 1970. jún. 13., 7.

906. -d[Várady Tibor]: Lemondott dr. Dragoje Žarkoviæ, az újvidéki egyete-
mi pártbizottság titkára [„A lemondás megindoklásából kitûnik, hogy dr.
Žarkoviæ egészségügyi okokból vonul vissza. Nem azért tehát, mert az
Egyetemi Pártbizottság állítólag hibát vétett és politikai problémákat
okozott, amikor kizárta a KSZ-bõl ~~-t, Slavko Krkljušt és dr. Vuletiæ
Vitomirt, a Bölcsészeti Kar tanársegédeit és tanárát, s errõl egy
állítólag méltánytalanul éles hangú és vádló közleményt adott ki,
melyet közöltek a napilapok, sõt a Jugoszláv Televízió is. (A közle-
mény kapcsán körülbelül hatvan fiatal diák és értelmiségi nyílt levelet
írt, az újvidéki sajtó ugyan nem közölte, melyben pozitívan értékelik ~~
írói, publicisztikai és politikai munkásságát, és javasolják, hogy az
Egyetemi Pártbizottság vegye mindezt figyelembe. A levél aláíróinak
egy részét politikai felelõsségre vonták.)”]. – ÚS, 1970/67, 19.

1973

907. Ifj. Bányai Lajos [sic]: Mi újság az Újvidéki Egyetemen? [A BTK szak-
szervezetének évi tisztújító közgyûlésén dr. Penavin Olga rendes
tanárt a kari alapszervezet elnökévé, ~~ tanársegédet pedig a kari
szakszervezet titkárává választották]. Ind [magyar nyelvû rovat], 1973.
ápr. 26., 13.
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908. S.R.[Slobodan Raketiæ]: Koji su profesori nepodobni [Kik az ideológia-
ilag alkalmatlan tanárok. – Az újvidéki BTK-n folytatódik M. Egeriæ, V.
Vuletiæ, ~~, S. Krkljuš, Ž. Ružiæ és D. Petroviæ „liberalista tanárok és
tanársegédek” pártból való kizárásának ügye; most Ðorðije Vukoviæ
tanársegéd asszisztensi újraválasztásának a megakadályozása váltott
ki politikai feszültséget. – A cikk átvétel a belgrádi Omladinske novine
1973. ápr. 28-i számából]. – Ind, 1973. máj. 10., 2.

1983

909. [s.n.]: „Rezsimhû” és „szabad” újságírás. Erdélyi Károlynak a Szerbiai
KSz KB 7. ülésén elhangzott felszólalásából [„Egy évtizeddel ezelõtt a
liberalizmus idõszakában ugyanez a lap [az Új Symposion] a jólismert
ultrabalos és anarcholiberalista pozíciókról mondott dörgedelmes szen-
tenciákat a »Tanjug-huszárokra«, ahogyan azokban az idõkben e körök-
ben a »rezsimhû« újságírók elnevezése és fogalma meghonosodott.” –
E.K. felszólalása az Új Symposion Sziveri János vezette szerkesztõsé-
gének leváltását „internacionalizálta”, azaz emelte szerbiai pártszintre.].
– MSz, 1983. febr. 12., 15.

1989

910. Jovan Paripoviæ: Neèastivi na Filozofskom fakultetu. Kako se mogu
rehabilitovati ideolozi a da se ne rehabilitira i ideologija [A Gonosz a
Filozófiai Fakultáson. Hogyan lehet rehabilitálni az ideológusokat,
hogy eközben ne rehabilitálják az ideológiájukat is. – A Tartományi
Pártbizottság rehabilitálni akarja a liberalizmus vétségével pártból
kizárt Mirko Èanadanoviæ egykori tartományi párttitkárt és Dragoje
Žarkoviæot, az Újvidéki Egyetem volt párttitkárát, akik a hetvenes évek
elején szintén a liberalizmus vádjával zárták ki a pártból az újvidéki
Filozófiai Fakultás tanárait és tanársegédeit: Miroslav Egeriæet,
Dragoljub Petroviæot, Vitomir Vuletiæet, Slavko Krkljušt és ~~-t.]. – Dan,
1989. nov. 7., 26–27.

911. Pero Dimitriæ: Zašto neèastivi [Miért a Gonosz? – Miután az újvidéki
BTK „liberalista” tanárait és tanársegédeit lebuktató tartományi
pártvezetés elsõ emberét, Mirko Èanadanoviæot is a „liberalizmus”
vádjával buktatták le a hetvenes évek derekán, a Bölcsészettudo-
mányi Karon kísérlet történt M. Egeriæ, V. Vuletiæ, ~~ és a többi exkom-
munikált rehabilitálására, ez azonban az Egyetemi Pártbizottság és a
Tartományi Pártbizottság egyaránt „kemény” álláspontjába ütközött:
„...ez nem jöhet számításba, mert nem Èanadanoviæ személyi
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összeütközésérõl volt szó a tanárok egy csoportjával, hanem e cso-
port összeütközésérõl a Jugoszláv Kommunista Szövetség irányvona-
lával“...]. – Dan, 1989. dec. 5., 5–6.

1990

912. tt[Turi Tibor]: Új szervezési formák után kutatva. A Forum Könyvkiadó
Alkotók Gyûlésének plénuma [A plénumon ~~ indítványt terjesztett be
az Alkotók Gyûlése átminõsülésére Jugoszláviai Magyar Írástudók
Fórumává: „Az átminõsülés indítéka: az Alkotók Gyûlése [mint az írók
kiadáspolitikai önigazgató szerve a Forum Könyvkiadóban] minden
eddigi pozitívumával és fogyatékosságával kinõtte önmagát; a folya-
matban levõ össztársadalmi reformjaink nemcsak a közélet, a politikai
szféra, de az anyanyelvû alkotótevékenységek reformját és demokra-
tizálódását is szükségessé és lehetõvé is teszik.[...] ~~ javasolta, hogy
az új asszociáció kapjon új elnevezést és legyen a Jugoszláviai
Magyar Írástudók Fóruma. Ennek az új szervezetnek tagjai lennének
az írók, publicisták, mûfordítók, kritikusok és az ún. humán diszciplí-
nák mûvelõi: történészek, nyelvészek, etnográfusok, folkloristák
stb.[...] a Fórumnak önállónak kell lennie, interdiszciplináris szakosz-
tályokban folyna a munka és mûködnének fiókszervezetek is Mura-
szombaton, Eszéken, Szabadkán, Újvidéken, Zentán és Zrenjanin-
ban...” – MSz, 1990. jan. 19., 9.

913. Dr. Hódi Sándor: Az Írástudók Fórumáról [Polémia ~~ Kisebbség-
megtartó feladatkörben c. interjújával, amely a megalakulás elõtt álló
értelmiségi társulás szervezeti önállóságát elõlegezi még a Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közösségével mint politikai érdekképviseleti
szervezettel szemben is]. – MSz, 1990. máj. 5., 14.

914. Dr. Hódi Sándor, a VMDK alelnöke: Egymást kölcsönösen kiegészítve
[Reflektálás „...a dr. ~~ vezette kezdeményezõbizottság” által nyil-
vános véleményezésre közzétett JMMT-programra, s javaslat a
Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság (korábban javasolt nevén:
Írástudók Fóruma) és a VMDK szervezeti kötõdésének programba
iktatásáról: „A Társaság mindenkori elnöke, illetve alelnöke, szerep-
körénél fogva legyen teljes jogú tagja a VMDK Tartományi
Tanácsának”...]. – MSz, 1990. jún. 30.

915. Megalakult a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság [Az alakuló
közgyûlésen dr. ~~-t választották elnöknek. Vö. -tt[Turi Tibor]: Szerve-
zetten, de mégis hogyan? Megalakult a JMMT – MSz, 1990. jún. 25.,
1.; [s.n.]: Együttmûködni a demokratákkal. Újvidéken megalakult a
JMMT – Dolg, 1990. jún. 28., 5.; Kercsmár Rózsa: Megalakult a JMMT
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– Népújság (Muraszombat), 1990. jún. 29., 2.; Loboda Gábor:
Háromágú síp. Megalakult a JMMT – MKÚ, 1990. júl. 5., 11.; -in: Ön-
magunk vállalása. Megalakult a JMMT – 7N, 1990. júl. 6., 21.

916. [s.n.]: Juèe u Novom Sadu. Osnovano Društvo za maðarsku kulturu u
Jugoslaviji. Za predsednika Društva izabran dr ~~, istorièar književnos-
ti [Tegnap Újvidéken. Megalakult a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési
Társaság. Elnökévé ~~ irodalomtörténészt választották]. – Dnev,
1990. jún. 25.

917. F-ch [Friedrich Anna]: A kisebbségi nyelvet kell védeni. A Vajdasági
Magyar Nyelvmûvelõ Egyesület kerekasztal-értekezlete a köztársasá-
gi nyelvhasználati törvényjavaslatról. [A JMMT elnökének részvételé-
vel]. – MSz, 1990. júl. 7., 6.

918. sy[Szöllõsy Vágó László]: A magyarságvállalás kulturális és
tudományos kérdései. Megalakult a VMDK tudomány- és mûvelõdés-
ügyi bizottsága [Az alakuló összejövetelen a JMMT-t ~~ elnök kép-
viselte]. – MSz, 1990. szept. 17., 7.

919. Bálint Sándor: „Egységes magyar nemzet”... Entz Géza nyilatkozata
[A Magyar Köztársaság államtitkára újvidéki tartózkodása során
találkozott a JMMT ~~ vezette képviselõivel is]. – MSz, 1990. szept.
20., 5.

920. TKJ [T. Kovács János]: Megkoszorúzták Kiss Ernõ sírját. Az Aradon
kivégzett negyvennyolcas honvédtábornokról emlékeztek meg Elemé-
ren [hosszú idõ után elsõ ízben. – A megemlékezésen a JMMT elnöke
és küldöttsége is részt vett]. – MSz, 1990. okt. 7., 6.

921. Varnyú Ilona: Ada – Újvidék [A Magyar Demokrata Fórum küldöttsége
vajdasági tartózkodása során találkozott a JMMT képviselõivel is].
MKÚ, 1990. okt. 25., 16.

1991

922. f.: VMDK-rendezvények Újvidéken [A Petõfi Sándor ME székházában
Forradalmaink címmel megemlékeznek az 1848-as, az 1918-as és az
1956-os forradalmakról. Elõadók dr. Mészáros Sándor, dr. ~~ és
Teodor Putnik]. – MSz, 1991. márc. 8., 11.

923. re[Révész Erika]: Megszületik a Vajdasági Magyar Népszínház?
Kezdeményezés a JMMT szabadkai tribünjén [A kezdeményezést
Faragó Árpád terjesztette be, ~~ pedig e célból indítványozta „a vajda-
sági magyar színi társadalom kerekasztal-megbeszélésének meg-
szervezését“]. – MSz, 1991. ápr. 28., 13.

924. m.k.: Élénk tevékenység, szûkös anyagiak. A vajdasági nyelvmûvelõ
és mûvelõdési egyesületek újvidéki [többnyelvû] egyeztetõ bizottságá-
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nak ülésérõl [„A JMMT elnöke a nemzetközi együttmûködés felélénkí-
tését szorgalmazta.“]. – MSz, 1991. szept. 22., 10.

925. [s.n.]: Tiltakozás a Magyar Szóért [„Tiltakozunk a jugoszláviai magyar-
ság egyetlen napilapja iránt tanúsított minõsíthetetlen eljárás és a
szerkesztõség tagjainak kész tények elé állítása miatt. A hatalom esz-
közeinek helytelen alkalmazása következtében most kérdésessé válik
a Magyar Szó megjelenése és az ott dolgozók biztonsága. Külön
tiltakozunk, hogy a magyar nyelvû napilap élére olyan személyt akar-
nak állítani, aki nem kielégítõ szinten beszéli a magyar nyelvet.” – A
nyílt levél aláírói közt ~~ is]. – MSz, 1991. dec. 8., 12.

1992

926. Polyvás József: Rúgtak egyet a nézõkön. Tévékritika helyett [Az
Újvidéki Televízió Napjaink c. élõmûsorában „Bencze Lajos mûsor-
igazgató és Petar Ljubojev igazgató (...) a rendelkezésre álló mûsoridõ
kétharmadát egyszerûen kisajátították maguknak (...), ~~-nak pedig
szinte közelharcot kellett vívnia a mikrofonért, hogy az utolsó percekbe
besûríthesse mondanivalóját”]. – MSz, 1992. jan. 10., 7.

927. Gubás Ágota: A szolgalelkûség iskolapéldája [Az Újvidéki TV Napjaink
c. kontaktmûsora „most sem volt sem élõ, sem vitamûsor (...) meghalt
benne a gondolkodó és a véleményét vállaló ember, a szabad
szellem(...) Rencsár Tivadar mûsorvezetõ ezúttal sem akart semmi
mást, minthogy szolgalelkûen szót fogadjon a hatalomnak.(...) A
mûsorvezetõnek ugyanis ezúttal sem volt bátorsága megszakítani a
mellébeszélés áradatát, amikor ez a hatalom felõl érkezett. Ellenben
nagyon bátran meg akarta vonni a szót a várhatóan bíráló hangvételt
megütõ egyik vendégtõl, ~~ egyetemi tanártól. Az adásrendezõ azon-
ban közbeszólt, s így mégis jutott egy nyúlfarknyi idõ a más vélemény
kinyilvánítására is.”]. – MSz, 1992. jan. 10., 16.

928. -t-a: Ez az év is jól kezdõdött! [Az Újvidéki Televízió magyar szerkesz-
tõségének Napjaink c. élõmûsorában „dr. ~~ egyetemi tanárnak alig
lehetett három percet kiküzdenie ahhoz, hogy létállapotunkat meg-
döbbentõ metaforával érzékeltesse”]. – Nap, 1992. jan. 15., 7.

929. Pál Jolán: Kihozott a sodromból [...hogy az Újvidéki Televízió Napjaink
c. adásának szerkesztõi a Magyar Szó helyzetérõl folytatott kerekasz-
tal-beszélgetésen nem engedték szóhoz jutni a vajdasági magyar
értelmiség másként gondolkodóit, köztük dr. ~~-t sem]. – MSz, 1992.
jan. 19., 18.

930. [s.n.]: A pontos megállapodás [szövege] Milan Luèiæ [tartományi
tájékoztatási titkár] és a vajdasági magyar írók között [A szóban forgó,
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a Magyar Szó helyzetével kapcsolatos megállapodásra az írók egy
csoportjának – ~~, Brasnyó István, Gerold László, Németh István,
Tolnai Ottó és Végel László – kezdeményezésére a tájékoztatási
titkártól kért fogadásukon került sor, de lényegesen más tartalommal,
mint amilyenrõl a találkozót követõen a Tanjug tudósította az országos
közvéleményt...]. – MSz, 1992. jan. 25., 7.

931. jgb [J. Garai Béla]: Huzavona a Magyar Szó körül. Mégis megjelentünk!
[A vajdasági magyar írók egy csoportja – Tolnai Ottó, Németh István, dr.
~~, dr. Gerold László, Végel László és dr. Bányai János – csaknem két
órán át sikertelenül tárgyalt Maróti Miklóssal, hogy álljon el a napilap fõ-
és felelõs szerkesztõi tisztjének vállalásától]. – MSz, 1992. jan. 25., 7.

932. [s.n.]: Az értelmiség Maróti leváltását követeli [petíciójában]. A Forum
igazgatóbizottságának (...) ülésén döntenek a vezérigazgató ellen
benyújtott bizalmatlansági indítványról. [A petíció aláírói közt ~~ is]. –
MSz, 1992. jan. 29., 1. és 7. p.

933. Náray Éva: Szeretet a magunk, tisztelet a mások kultúrája iránt.
Megalakult a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Egyesületek Szövetsége
[A JMMT elnöke a Társaság csatlakozását tolmácsolta]. – MSz, 1992.
máj. 17., 10.

934. Gerold László: Kételyek, tanulságok, javaslatok. Szubjektív jegyzet a
kisebbségi kerekasztal után [...amelyet Dobrica Æosiæ államelnök
hívott össze Belgrádban. – A zömében a kisebbségi civil szervezetek
vezetõibõl létrejött országos kerekasztalon ~~ a Jugoszláviai Magyar
Mûvelõdési Társaságot képviselte]. – MSz, 1992. aug. 15., 9–10.

935. [s.n.]: Sajtónk tükre. Vitaest a Forum-házban a magyar sajtó
helyzetérõl [A JMMT és a Magyar Szó többhetesre tervezett, „Hogyan
tovább a háború után?” c. tribünciklusának elsõ rendezvényét ~~
vezette be]. – MSz, 1992. szept. 23., 16.

1993

936. Branislav Radivojša: Pripremljen zakon za manjinske zajednice.
Svako može biti u manjini. Ekspertska grupa [Elkészült a kisebbségi
közösségekrõl szóló törvény tervezete. Bármelyik etnikai közösség
lehet kisebbségi. Szakértõi csoport alakult. – Utóbbi vajdasági tagjai:
Marijana Pajvanèiæ és ~~ egyetemi tanárok]. – Pol, 1993. márc. 9., 7.

937. Mindenki lehet kisebbségben [B. Radivojša cikkének átvétele a
Politika 1993. márc. 9-i számából]. – MSz, 1993. márc. 10., 6.

938. Varjú Márta: Intenzív kiútkeresés. Miként látják a vajdasági magyarság
csúcsszervezeteinek képviselõi a Magyar Szó további sorsát [A kerekasz-
tal-beszélgetésen a JMMT-t ~~ képviselte]. – MSz, 1993. nov. 27., 9.
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939. K.N.: Elõkészület az értelmiségi konferenciára [ti. a tóthfalusi
kerekasztalra. – Az elvárásokról nyilatkozott ~~ is]. – H, 1993/11, 891.

940. [s.n.]: Mi a véleménye a VMDK választási szereplésérõl? – Nem lehet
mindent leócsárolni [Gerold László egyetemi tanárnak és ~~-nak, a
JMMT elnökének válasza a szerkesztõség körkérdésére]. – MSz,
1993. dec. 31.–1994. jan. 1–2., 7.

1994

941. Mihályi Katalin: Különféle gondolkodás – egy szándék. (...) megtartották
Tóthfaluban a vajdasági magyar értelmiségi kerekasztal-beszélgetés elsõ
szakaszát (sic). [~~ felszólalásából is]. – MSz, 1994. febr. 27., 1. és 4. p.

942. Valihora István: Hazai választások és délvidéki várakozások. Mit remél
a vajdasági magyarság? [A körkérdésre válaszol ~~ újvidéki író, a JMMT
elnöke]. – Heti Magyarország (Bp.), 1994. ápr. 29., 25.

943. B.Gy.: Író – olvasó találkozók a Könyvtárban [A Magyar Mûvelõdési
Intézet (Bp.) könyvtári rendezvényeinek sorában ~~, a JMMT elnöke
bemutatja a Társaság eddigi tevékenységét]. – A Közmûvelõdésnek (A
Magyar Mûvelõdési Intézet Hírlevele), Bp., 1994/3., 10.

944. Both Mihály: Kötõdés a szülõföldhöz. A JMMT budapesti bemutat-
kozása [a Magyar Mûvelõdési Intézetben, a társasági elnök és a
JMMT Kiskönyvtára Ünnepi Könyvhéten résztvevõ szerzõinek –
Burány Béla, Juhász Erzsébet, Cs. Simon István, Fekete J. József –
közremûködésével]. – MSz, 1994. jún. 21., 9., és Helyesbítés: MSz,
1994. jún. 22., 4.

945. – –: Megkoszorúzták Kiss Ernõ sírját. A Magyar Köztársaság
küldöttsége Közép-Bánátban [A koszorúzási ünnepségen a JMMT-t az
elnöke képviselte]. – MSz, 1994. okt. 7., 1. és 5. p.

946. Az együttmûködés jegyében. Megalakult az Illyés Alapítvány
Vajdasági Alkuratóriuma [Beválasztották a JMMT elnökét is]. – MSz,
1994. nov. 8., 11.

1995

947. M.M.: Értelmiségünk kordokumentuma. Könyv formájában a tavalyi
Tóthfalusi Kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak [A kötetben olvas-
ható ~~: Honnan tovább, mit, hogyan és kivel a kisebbségpolitikában
c. referátuma is]. – MSz, 1995. márc. 18., 10.

948. (cf) [Kontra Ferenc]: Számvetés az ötéves munkáról. A JMMT évi köz-
gyûlése Újvidéken [A tisztújító közgyûlés újraválasztotta ~~ társasági
elnököt]. – MSz, 1995. jún. 25., 4.
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949. [s.n.]: Legyen béke, szabadság és egyetértés. Tegnap Eleméren Kiss
Ernõre és az aradi vértanúkra emlékeztek [A JMMT képviseletében ~~
is]. – MSz, 1995. okt. 7., 1.

950. -k: Mûvelõdési életünk koordinálása. Megalakult az Újvidéken székelõ
magyar mûvelõdési társulások egyeztetõ tanácsa [a JMMT intézõbi-
zottsága kezdeményezésére, a Társaság elnökének részvételével]. –
MSz, 1995. okt. 10., 11.

1996

951. m.[Mihályi] k.[Katalin]: Millecentenáriumi ünnepségsorozat (...) A
Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség megemlékezése a jubileum-
ról [A VMMSz elnöksége támogatja a JMMT elnökének a VMMSZ-hez
intézett, a tóthfalusi értelmiségi kerekasztal újbóli megrendezését
kezdeményezõ levelét]. – MSz, 1996. febr. 17., 7.

952. M.M.: Kompromisszum és konszenzus. Megalakult a Határon Túli Magyar
Könyvkiadás Tanácsának vajdasági alkuratóriuma [Tagja lett ~~, a JMMT
Kiskönyvtára fõ- és fel. szerkesztõje is]. – MSz, 1996. ápr. 23., 10.

953. [s.n.]: Dr ~~ gost Vojvoðanskog kluba [A Vajdasági Klub civil szervezet
vendége lesz ~~, az újvidéki BTK rendes tanára, a JMMT elnöke]. –
Glas, 1996 májusa, 4. p.

954. V. Laziæ: Prof. dr ~~ [Rövid életrajz és könyvbibliográfia a Vajdasági
Klub tribünjén való fellépés alkalmából]. – Glas, 1996 májusa, 7. p.

955. Szabó Palócz Attila: A magyarság helyzete. Dr. ~~ vendégszereplése
a Vajdasági Klub kerekasztalán. – MSz, 1996. máj. 26., 11.

956. s-k [Mihájlovits Klára]: Közös jellemzõk kutatása. A JMMT szaktanácsko-
zása [az eddig elkészült vajdasági magyar oktatási tervezetekrõl, az
egységes oktatási rendszer modelljének kialakítása céljából. – Az újvidé-
ki tanácskozást a JMMT elnöke vezette be]. – MSz, 1996. jún. 9., 5.

957. K[ecskés] I[stván]: A szabadságért és az igazságért küzdöttek. Kiss Ernõ
honvédtábornok, aradi vértanú (...) emlékének adóztak Eleméren [A JMMT
képviseletében a társasági elnök is]. – MSz, 1996. okt. 8., 1. és 5. p.

958. stg [Stanyó Tóth Gizella]: A vajdasági demokratikus erõk tömörítéséért [A
Vajdasági Klub közgyûlésén kezdeményezõbizottságot választottak a vaj-
dasági demokratikus erõk tömörítésére. Az alakuló polgári szervezet a Vaj-
dasági Demokratikus Erõk Szövetsége munkacímet/elnevezést kapta. A
kezdeményezõbizottságba választották ~~-t is]. – MSz, 1996. okt. 23., 7.

959. -s-r [Serer Lenke]: Pályát nyomorító anyagi gondok. A JMMT-nek az
értelmiség helytállásáról szóló újvidéki vitatribünjén a fiatal értelmiségiek
helyzete került terítékre [A JMMT új, „Helytállásunkról – ma” c. vita-
sorozatát ~~ nyitotta meg.]. – MSz, 1996. okt. 25., 13.
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960. T. [Tóth] E. [Eszter]: Kilenc társaság bemutatkozása. Tegnap Újvidéken
a Vajdaságban mûködõ nyelvi, irodalmi és mûvelõdési társaságok
ismertették kiadói tevékenységüket [A multikulturális koordinációs
bizottság rendezvényén a JMMT Kiskönyvtára produkcióját ~~
ismertette]. – MSz, 1996. dec. 17., 10.

961. Farkas Zsuzsa: „A VMMSZ olyan erõs, mint tagszervezetei” [A JMMT
és VMMSZ 12 közös jelöltet állított az Illyés Közalapítvány új vajdasá-
gi alkuratóriumába. Köztük van ~~ is]. – MSz, 1996. dec. 17., 10.

1997

962. -m.[Mihályi] k.[Katalin]: Elõtérben a színvonalas projektumok [A JMMT, a
VMMSZ, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Magyar
Tanszék küldöttei titkos szavazással megválasztották az Illyés
Közalapítvány új vajdasági alkuratóriumát, köztük ~~-t is]. – MSz, 1997.
jan. 21., 10.

963. Stanyó T.[Tóth] Gizella: Megfelelõ státust Vajdaságnak [Nyolc politikai
párt és 13 független polgári szervezet – köztük a JMMT is – javaslatot
írt alá Vajdaság alkotmányos helyzetének megváltoztatásáról]. – MSz,
1997. jan. 30., 1. és 5. p.

964. [s.n.]: Potpisan „Predlog za promenu ustavnog položaja Vojvodine”.
Vojvoðanska inicijativa. Osam stranaka i 13 nestranaèkih organizacija
(zasada) formulisalo zajednièke stavove o minimumu zahteva za
autonomiju Vojvodine u demokratskoj Srbiji i Jugoslaviji [Aláírták az
„Indítvány Vajdaság alkotmányjogi helyzetének megváltoztatására” c.
dokumentumot. Vajdasági kezdeményezés. Egyelõre nyolc párt és tizen-
három civil szervezet fogalmazta meg a közös álláspontot a követelések
minimumáról Vajdaság autonómiáját illetõen a demokratikus Szerbiában
és Jugoszláviában. – A JMMT nevében a dokumentumot ~~ elnök írta
alá]. – Glas, 1997. február, 1–2. p.

965. G. Kántor Csilla: Az autonómia létszükséglet [A JMMT és a Vajdasági
Klub „Milyen Vajdaságot, milyen autonómiát?” c. tribün-ciklusát ~~ nyi-
totta meg. Az elsõ elõadó Szecsei Mihály közgazdász volt]. – MSz,
1997. márc. 30., 11.

966. S.[Stanyó] T. [Tóth] G. [Gizella]: Összefogással a megmaradásért. A vaj-
dasági magyar civil szervezetek elsõ találkozója Újvidéken [a JMMT szer-
vezésében. A tanácskozást ~~ nyitotta meg]. – MSz, 1997. máj. 11., 5.

967. Torok Csaba: Polgári kezdeményezés. Országos civilszervezeti
tanács alakult (...) Belgrádban [A Civil Szervezetek Együttmûködési
Tanácsának alakuló közgyûlésén a JMMT-t ~~ képviselte]. – Csal K,
1997. máj. 29., 16.
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968. K-k [Kabók Erika]: A nemzetiségi jogok Vajdaságban [A JMMT szabad-
kai szaktanácskozását a nemzetiségi jogok törvényes rendezésének
hagyományairól és mai gyakorlatáról a Társaság elnöke nyitotta meg]. –
MSz, 1997. szept. 27., 1. és 4. p.

969. stg [Stanyó Tóth Gizella]: Megtartotta évi közgyûlését a JMMT [A
tisztújító közgyûlés újraválasztotta ~~ társasági elnököt]. – MSz, 1997.
dec. 23., 11.

1998

970. [s.n.]: A nemzeti tudat megõrzéséért. A harmadik Kárpát-medencei
napok identitás-klubjának zárónyilatkozata [A JMMT képviseletében
~~ írta alá]. – MSz, 1998. szept. 16., 16.

971. Mihályi Katalin: Három évtized közéleti-közérzeti krónikája. Dr. ~~ Kis
magyar balkáni krónika 1962–1997 c. könyvét mutatták be a szabadkai
Szabad Lyceumon [~~ a beszélgetés során abbéli aggodalmának adott
hangot, hogy generációs törés elõtt állunk a vajdasági magyar közélet-
ben: „Általában mindenütt az ötödik, hatodik, hetedik évtizedüket
taposók hallatják hangjukat (a háború elsöpörte a fiatalokat). Az idõsebb
generáció próbálja modellálni a vajdasági magyarság jövõjét – azok
helyett, akik majd élik ezt a holnapot“...] – MSz, 1998. nov. 13., 9.

972. [s.n.]: Hatékonyabb Világszövetséget. Tisztújítás a Magyarok Világ-
szövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsának közgyûlésén [A
JMMT-t mint a Világszövetség korábbi tagszervezetét ~~ képviselte].
– MSz, 1998. dec. 20., 5.

1999

973. Ribár Béla: Millecentenáriumi ünnepségsorozat Újvidéken [Az újvidéki
Petõfi Sándor ME-ben székelõ magyar mûvelõdési szervezetek – köztük
a JMMT is – határozatot hoztak a honfoglalás 1100. évfordulója ünnep-
ségsorozatának együttes megszervezésérõl. A szervezõbizottság tagjai:
dr. ~~, dr. Juhász Géza és dr. Rokay Péter]. – MSz, 1999. jún. 4., 16.

2001

974. Stanyó Tóth Gizella: Egy életmû kihívásai. Gróf Teleki Pál és a jugo-
szláv–magyar kapcsolatok. Tudományos kerekasztal Újvidéken [A
vajdasági Tartományi Képviselõház és a belgrádi Etnikai Fórum közös
szervezésében megtartott nemzetközi kerekasztalon dr. ~~ is referátu-
mot olvasott fel]. – MSz, 2001. szept. 23., 8.
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2004

975. Kalapis Zoltán: Egy fõszerkesztõ emlékei [„Egy ilyen hajdani eset volt
~~ kizárása a pártból. »~~-t egy pártértekezleten, amelyet az egyete-
men tartottak (...) Mirko Èanadanoviæ tartományi pártfõnök felszó-
lalása után vagy miatt egyszerûen kizárták a pártból, valahogy úgy,
ahogy a futballbíró a játékost szokta leküldeni a pályáról, mert fele-
sel...« – írja egyik följegyzésében Brasnyó István (Magyar Szó, 1992.
V. 19.) – »s most aláírásgyûjtés folyik, tiltakozásképpen...«– A petíciót
a szerkesztõség [ti. a Magyar Szóé] több tagja is aláírta, »de az
újságírókra például (...) azzal ijesztett rá K.Z., a fõnökük [Kalapis
Zoltán fõszerkesztõ], hogy aki ebben az országban belpolitikai
újságíró, az ilyesmit nem írhat alá, vagy pedig nem lehet belpolitikai
újságíró. (...) Még aznap mindannyian mindent visszavontak...«”]. –
MSz, 2004. szept. 4–5., VIII. [sic].

L. még itt a szerzõ közéleti és kisebbségpolitikai tárgyú fõbb cikkeit, polémiáit és
interjújait a Bibliográfia I.1. fejezetébõl: 49–50, 52, 81, 95, 105, 107, 112–113,
120–121, 122, 126, 129, 132–135, 138–139, 141, 143–144, 156, 165–167,
170–171, 173, 176, 181, 202, 210, 216, 219, 222, 371, 378, 405, 437, 512, 542,
545–546, 555–556, 559–561, 570–571, 577–579, 584, 587, 588, 595, 599, 603,
605, 607, 612, 615, 622

II.2. Tevékenységérõl az irodalmi, mûvelõdési, felsõoktatási és
tudományos életben

1960

976. [s.n.]: Új tanítók. Negyvenegy tanítói oklevelet osztottak ki a szuboticai
tanítóképzõben [Oklevelet kapott egyebek közt ~~ és Domonkos
István]. – MSz, 1960. jún. 28.

1962

977. Hat könyvrõl és azok kapcsán [Debreceni József: Szamár a hegyen;
Urbán János: Fanyar szüret; Dér Zoltán: Emlékek aknamezõjén; Galamb
János: Õszi nap ragyog; Csépe Imre: Alkonyatban; Laták István: Kavargó
sorsok]. Részletek az Ifjúsági Tribün vitájából [~~ autorizált vitaadalékát
vö.: Szóakció II., 27.]. – Sy, 1962. nov. 29., 12.
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1964

978. [s.n.]: Az Új Symposionról tárgyalt a Szocialista Szövetség tartományi
eszmei bizottsága [Az eszmei és kiadói tevékenységgel foglalkozó
bizottság Zora Krstonošiæ elnökletével megtartott ülésén „~~
szerkesztõ beszámolója alapján a januárban induló Új Symposion
címû magyar nyelvû folyóiratról tárgyaltak. A részvevõk megegyeztek
abban, hogy a folyóirat megjelenése indokolt, s a továbbiakban is
támogatni kell, mind erkölcsi, mind pedig anyagi vonalon.”]. – MSz,
1964. dec. 29., 7.

1968

979. G.[Gerold László]: A kritika helyérõl és feladatáról [~~ felszólalásáról is
a IV. Stražilovói Találkozón]. – MSz, 1968. márc. 13., 2.

980. [s.n.]: Sikeres Symposion-bemutatkozó Szabadkán [Az OP–OP–OP–OP-
TIMISTÁK címen megtartott est az Életjel irodalmi színpadának indulását
is jelentette: az Életjel fiataljai színpadi kép formájában jelenítették meg
Tolnai Ottó Che Guevara c. nagyversét és Guelmino Sándor drámarész-
letét Sebestyén Tibor rendezésében. A szerkesztõségi bemutatkozón
bevezetõt mondott Bányai János fõszerkesztõ, felléptek ~~, Brasnyó
István, Domonkos István, Gerold László, Gion Nándor, Juhász Erzsébet,
Jung Károly, Ladik Katalin, Maurits Ferenc, Tolnai Ottó, Utasi Csaba és
Végel László]. – MSz, 1968. ápr. 24.

1969

981. [s.n.]: Új felelõs és fõszerkesztõ az Új Symposionban [Várady Tibor és
Tolnai Ottó. Az új szerkesztõbizottság tagja ~~ is]. – MSz, 1969. szept.
24.

982. [s.n.]: Jelenjen meg a Testvérem, Joáb. A jugoszláviai magyar írók a
Kiadói Tanács közleményérõl és Gion Nándor regényérõl [A tiltakozó
felszólalók között ~~ is]. – MSz, 1969. júl. 18., 7.

983. Gerold László: Tízéves a Magyar Tanszék. Beszélgetés Penavin Olga tan-
székvezetõvel [A közelgõ Tanszék-jubileumon „Megemlékezünk halot-
tainkról. ~~ Sinkó Ervinrõl, Bányai János pedig B. Szabó Györgyrõl”...]. –
MSz, 1969. okt. 5., 10.

984. [s.n.]: Ezen a héten. Elmélet, vita, gyakorlat [Az Újvidéki Rádió URH-
mûsorában ~~ Sinkó Ervinre emlékezik. Hangfelvétel a Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszék 10 éves fennállása alkalmából rendezett ünnep-
ségen]. – Rádúj, 1969. okt. 17.
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985. [s.n.]: A lelkes munka legszebb példája. Ünnepi nagygyûlés a Bölcsé-
szettudományi Karon [a Magyar Tanszék tízéves jubileuma alkal-
mából. – A Tanszék asszisztense, ~~ A barikádtól a katedráig, avagy a
forradalom antiprofesszora címmel olvasta fel írását az elsõ tanszék-
vezetõrõl, Sinkó Ervinrõl]. – MSz, 1969. okt. 18., 10.

986. Heltai Nándor: Kecskemét és Újvidék kulturális kapcsolatai. Tízéves
az újvidéki egyetem magyar fakultása [sic; tkp. tanszéke. – A Tanszék
jubileumán megtartott tudományos értekezleten ~~ Sinkó Ervinre
emlékezett, a tanszéki Tanulmányok c. évkönyvben pedig Az etikus
ember realizmusa címen S.E. szépprózájáról értekezik]. – Petõfi Népe
(Kecskemét), 1969. okt. 26., 7.

1970

987. [s.n.]: Novi književnici Vojvodine [Vajdaság új írói. – Szerbia Íróegye-
sületének legutóbbi igazgatóbizottsági ülésén a vajdasági szekció
javaslatára 10 vajdasági írót vettek fel Szerbia Íróegyesületébe, egye-
bek közt Végel Lászlót, Gion Nándort, ~~-t, Burányi Nándort és Gobby
Fehér Gyulát]. – Dnev, 1970. márc. 22., 8.

988. [A szerk.]: Jegyzõkönyv a Híd Irodalmi Díj bírálóbizottságának 1970.
ápr. 3-án megtartott ülésérõl [zsûritagok ~~, Gál László, Kolozsi Tibor
et al.]. – H, 1970/3, 216.

989. [A szerk.]: Podolszki József az elsõ Sinkó-díjas fiatal író [zsûritagok
~~, Hornyik Miklós, Tolnai Ottó]. – Kép If, 1970. ápr. 1.

990. – –: Sinkó Ervin-ünnepség Apatinban. Emléktáblát lepleztek le az író
szülõházán [Az ünnepségszervezõk között ~~ is]. MSz, 1970. máj. 31.

991. Polyvás József: Emléktábla Sinkó Ervin szülõházán. – Duna, 1970. jún. 3.
992. Molnár Csikós Attila: Sinkó Ervin szülõházánál. – 7N, 1970. jún. 5.

1971

993. [s.n.]: Utasi Máriának ítélték oda az idei Sinkó-díjat. A bírálóbizottság
közleménye [A zsûri elnöke ~~, tagjai Hornyik Miklós és Végel László].
– MSz, 1971. márc. 27., 5.

994. [A szerk.]: Több vendége volt szerkesztõségünknek (...) Itt járt ~~, az
újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársa (...). – Tisz, 1977/11, 1072.

1972

995. Dr. Sz.[Sztáncsics] A.[András]: Átadták Bognár Antalnak a Sinkó-díjat [A
bírálóbizottság – ~~, Podolszki József, Utasi Csaba – nevében a zsûri
döntését ~~ ismertette]. – MSz, 1972. ápr. 21., 8.
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1973

996. Szeli István: Tizenkét Petõfi-téma. Benyomások egy újvidéki értekez-
letrõl [A Hungarológiai Intézet és a Magyar Tanszék közös Petõfi-
ülésszakán ~~ „szubtilisebb témát érintett: S.E. Petõfi-képét mutatta
be...”]. – MSz, 1973. márc. 21., 12.

997. [s.n.]: Irodalmi díjak odaítélése [A Kritikusok Díját az elõzetes pályáza-
ton arra érdemesült kritikusok – köztük ~~ is – ítélik oda]. – Könyvhír,
1973. ápr. 3., 1.

1976

998. Bordás Gyõzõ: Tizenhétezer könyvvel a budapesti vásáron [A Forum
kiadványai között ~~ könyve is]. – H, 1976/1, 127–128.

999. [A szerk.]: Novellapályázat. A Magyar Képes Újság 1977. márc. 15-én
ünnepli megjelenésének 25. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból a
szerkesztõség novellapályázatot hirdet (...) A pályamûveket egy
háromtagú bírálóbizottság bírálja el, tagjai: ~~, Utasi Csaba, Pasza
Árpád. – MKÚ, 1976. dec. 15., 21.

1977

1000. Bordás Gyõzõ: A Forum Könyvkiadó kétéves kiadói terve [A tervezett
kiadványok között ~~ könyve is]. – H, 1977/2, 277–279.

1001. [A szerk.]: Novellapályázatunk eredményhirdetése [Az MKÚ jubileumi
novellapályázatának bírálóbizottsága – dr. ~~, Pasza Árpád és Utasi
Csaba – a határidõre befutott 112 jeligés pályamûvet mérlegelve
meghozta döntését]. – MKÚ, 1977. márc. 15., 23.

1002. Sz.[Székely] A.[András]: Apatin: emlékezés Sinkó Ervinre [S.E. halálá-
nak tizedik évfordulóján megkoszorúzták az író szülõházán elhelyezett
emléktáblát. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások
Intézete nevében ~~ docens mondott beszédet]. – MSz, 1977. márc.
28., 5.

1003. B.[Bálint] S.[Sándor]: Megemlékezés Sinkó Ervinrõl [Halálának 10.
évfordulóján az újvidéki BTK-n ~~ egy Sinkóhoz írt irodalmi levélben
adott számot a Sinkó-hagyaték eddigi ápolásáról: egyetlen posztu-
musz kötetének vajdasági megjelentetése „csupán szegénységi bizo-
nyítványnak elegendõ“...]. – MSz, 1977. márc. 29., 13.

1004. [s.n.]: Sinkó Ervin emlékest a Tribünön [Az Új Symposion tematikus
Sinkó-számában megjelent írások szerzõinek – dr. ~~, Utasi Csaba és
Végel László – részvételével]. – MSz, 1977. márc. 31., 10.
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1005. Bordás Gyõzõ: Emlékezés Sinkó Ervinre [A Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézetében megtartott kommemoráción dr.
~~ egyetemi docens emlékezett az íróra és tanszékalapító tanárra]. –
H, 1977/4, 567.

1006. Székely A.[András]: Sinkó-est [Az apatini Népkönyvtárban az újvidéki
Forum Könyvkiadó 1977. május 20-án megszervezi Sinkó Ervin
Honfoglalás elõtt c. könyvének bemutatóját. Bevezetõt dr. ~~ újvidéki
egyetemi tanár mond]. – MSz, 1977. máj. 18.

1007. vdj [Vida Daróczi Júlia]: A Vajdasági Íróegyesület megtisztelõ meg-
bízatása. A III. Fruška gora-i írótalálkozó programja [„A Jugoszláv
Írószövetség titkársága a Vajdasági Íróegyesületet bízta meg a kettõs
Tito-jubileum központi rendezvényének megszervezésével – közölte a
tegnapi sajtóértekezleten ~~, a III. fruškagorai (sic) írótalálkozó
elnöke”]. – MSz, 1977. máj. 28.

1008. [s.n.]: Hitvallás. Sinkó Ervin-emlékest [A szabadkai Életjel 1977. jún.
13-án évadzáró emlékestet tart, melyen S.E. író, költõ, forradalmár, az
újvidéki Magyar Tanszék néhai tanszékalapító tanárának az emlékét
és életmûvét idézik. Azt est rendezõje Horváth Emma. A jeles író és a
munkásmozgalom ismert harcosának sokoldalú munkásságát ~~ iro-
dalomtörténész méltatja]. – MSz, 1977. jún. 10.

1009. – –: Sinkó Ervin emlékest [Szabadkán. Az író életmûvét ~~ irodalom-
történész méltatja]. – 7N, 1977. jún. 10., 9.

1010. [s.n.]: A szabadkai Életjel irodalmi élõújság évadzáró estjét Hitvallás
címmel Sinkó Ervin halála tizedik évfordulójának szentelték [S.E.
életútjáról és munkásságáról dr. ~~ irodalomtörténész tartott elõadást].
– MSz, 1977. jún. 15.

1011. L.E. [Lévay Endre]: Sinkó és Szabadka [Az Életjel évadzáró estjén ~~
S.E. szabadkai éveit idézte föl az író halálának tizedik évfordulóján]. –
7N, 1977. jún. 17., 8.

1012. [s.n.]: A könyvjegyzék böngészése: emlékezés és tervezés [A Forum
Könyvkiadó õszi könyvjegyzéke több mint 30 címszavának szerzõi
sorában ~~ a lírikusok közt szerepel]. – Könyvhír, 1977. nov. 1., 1.

1013. Szûcs Imre: Rádiónapló. Október fényei [Az Újvidéki Rádió irodalmi
folyóirata, az Együtt sugározta ~~ tanulmányát Sinkó Ervin Október-
értelmezésérõl]. – MSz, 1977. nov. 12., 13.

1014. (J.F.): Ady Endre születésének századik évfordulója alkalmából
tudományos értekezletet tartott A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro-
lógiai Kutatások Intézete [~~ B. Szabó György Ady-értelmezésérõl
referált]. – MSz, 1977. dec. 22., 13.
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1978

1015. [A szerk.]: Értesítés. A (...) szlavóniai és baranyai témájú riportpá-
lyázatunkra beküldött kéziratok elbírálására Fehér Ferenc költõt, ~~
egyetemi tanárt és Csörgits Józsefet, lapunk újságíróját kértük fel. –
MKÚ, 1978. jan. 15., 10.

1016. Bordás Gyõzõ: Ady-konferencia a Hungarológiai Intézetben [Az elõ-
adók között ~~ is]. – H, 1978/1, 131–132.

1017. L.Gy. [Lajber György]: Tehetségekben továbbra sincs hiány [A közép-
iskolások 12. irodalmi vetélkedõjén a ~~, Podolszki József és Bognár
Antal összetételû zsûri bírálta el a versenyzõk produkcióját]. – MSz,
1978. ápr. 24., 3.

1118. [s.n.]: Jegyzõkönyv [a Híd Irodalmi Díj odaítélésérõl Herceg Jánosnak.
– Zsûritag ~~ is]. H, 1978/4, 550.

1119. F.F. [Fehér Ferenc]: 26. Kanizsai Írótábor. Az írók és a kiadó [A Forum
Könyvkiadó Alkotók Gyûlésének kibõvített ülésén dr. ~~, a kiadói ter-
vet és produkciót figyelemmel kísérõ bizottság elnöke terjesztett be
vitaindító jelentést]. – MSz, 1978. szept. 15., 5.

1120. b-c [Bartuc Gabriella]: Magyar Tanszék. Nyilvános vitán az új tanterv
és tanítási program [A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai
Kutatások intézetének egyetemista alapszervezete e program elveirõl
és szempontjairól szervezett beszélgetést. Dr. ~~, a tanszék oktatási
bizottságának titkára elmondta, hogy a programmal kapcsolatban –
amit a tanszéki dolgozók közössége már részleteiben is megvitatott –
most az egyetemi hallgatók és az érdekelt tartományi intézmények
módosító/kiegészítõ javaslatait várják]. – MSz, 1978. dec. 29., 6.

1979

1021. Szakolczay Lajos: Két hét Vajdaságban. Összekötõ szavak [~~ kapcso-
latáról is a hetvenéves Méliusz Józseffel]. – Magy. Nemz, 1979. jan. 26., 5.

1980

1022. (b) [Bálint Sándor]: A meghívott avantgarde. Újabb tudománynépsze-
rûsítõ elõadások a Hungarológiai Intézet [tkp. A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete] Élõszóval c. felolvasó
ülésein [~~ Sinkó Ervin életmûvének etikai idõszerûségérõl fog érte-
kezni]. – MSz, 1980. jan. 17., 11.

1023. Bordás Gyõzõ: A Magyar Szó novellapályázata [Zsûri: ~~, Németh
István, Szeli István]. – H, 1980/9, 1151.
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1024. [s.n.]: József Attila-értekezlet Újvidéken [A Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete szervezésében. Az elõadók között
~~ is]. – MSz, 1980. nov. 16., 12.

1025. (b) [Bálint Sándor]: Újvidéken ma délelõtt folytatja munkáját a József
Attila-értekezlet [~~ „B. Szabó György és a József Attila-filológia”
címen értekezik]. – MSz, 1980. nov. 18., 14.

1026. (t): Ma Ljubljanában. Megkezdõdnek a vajdasági kultúra napjai. A
szlovéniai rendezvénysorozat mûsora [A Vajdasági Íróegyesület
küldöttségének tagjai – a magyar írók közül Fehér Ferenc és ~~ –
találkoznak a ljubljanai BTK hallgatóival]. – MSz, 1980. nov. 19., 8.

1027. [s.n.]: A vajdasági kultúra napjai elnevezésû egyhetes szlovéniai ren-
dezvénysorozat keretében (...) a Vajdasági Íróegyesület küldöttsége
(...) találkozik a ljubljanai BTK hallgatóival, ~~ és Fehér Ferenc pedig
irodalmi esten is szerepel Lendván. – MSz, 1980. nov. 23., 11.

1028. Bogdan Pogaènik: Poznajo naše besedo. Na sreèanju vojvoðanskih in
slovenskih književnikov v Ljubljani... [Értik a szavunkat. A vajdasági és
a szlovén írók ljubljanai találkozója. – ~~-nak a találkozón szlovén
fordításban elhangzott Érték-dialektika c. versérõl is]. – Delo
(Ljubljana), 1980. nov. 26., 8.

1029. Szöllõsy Vágó László: Ízelítõ mûvelõdési múltunkból és jelenünkbõl.
A vajdasági kultúra napjai Szlovéniában [Fehér Ferenc és ~~ a lendvai
könyvtárban tartott irodalmi estet]. – MSz, 1980. nov. 27., 11.

1030. [s.n.]: József Attila-emlékest [az újvidéki Petõfi Sándor Népkönyv-
tárban, ~~ bevezetõjével]. – MSz, 1980. dec. 17., 7.

1031. Borbély János – Bordás Gyõzõ: József Attila-értekezlet Újvidéken [a
Hung. Kut. Int. szervezésében. – Az elõadók között ~~ is]. H, 1980/12,
1541–1542.

1032. Borbély János – Bordás Gyõzõ: Vajdasági mûvelõdési napok Szlové-
niában [A vajdasági magyar írók közül Fehér Ferenc és ~~ vett részt].
– H, 1980/12, 1542.

1981

1033. [A szerk.]: Novellapályázatunk eredménye. Jelentés a bírálóbizottság
döntésérõl [A Majtényi Mihály nevét viselõ jeligés novellapályázat
bírálóbizottságának tagjai ~~, Németh István és Szeli István]. MSz,
1980. dec. 31.–1981. jan. 1–2., 8.

1034. [s.n.]: Tanítványa voltam. Filminterjú dr. Szeli István akadémikussal [A
mûsorban megszólalnak volt tanítványai és mostani munkatársai,
egyebek közt ~~ is]. RTV-Ú, 1981. jan. 3., 3.
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1035. M.V.: Író-olvasó találkozók Baranyában [A Horvátországi Magyarok
Szövetségének meghívására dr. ~~ és Faragó Árpád a pélmonostori
Középiskolai Központ tanulóinak irodalmi órát, a vörösmarti Kis Ernõ
Általános Iskolában pedig író-olvasó találkozót tart a HMSZ Évkönyvé-
nek munkatársaival]. – MSz, 1981. márc. 4., 9.

1036. [s.n.]: Dedikálás a Forum Könyvesboltban [Újvidéken. – ~~ és Burány
Nándor dedikálja legújabb könyvét]. – MSz, 1981. márc. 19., 7.

1037. Vajda Gábor: Tóth Ferenc – nemzedéki szempontból [Az újvidéki Petõfi
Sándor ME emlékestjén ~~ az „ismeretlen” Tóth Ferenc-életmûrészlet
nemzedéki meghatározottságáról értekezett]. – MSz, 1981. ápr. 9., 10.

1038. [s.n.]: Literatúra. Égtájak. Irodalmi-mûvelõdési mozaik [az Újvidéki
Televízióban. A Híd-díjas Tolnai Ottóval és a Sinkó-díjas Csorba
Bélával Thomka Beáta és ~~ beszélget]. MSz, 1981. máj. 19.

1039. ORV: Szabadkáról szólni. Az idei Híd-díjas költõk estjérõl [Tóth Ferenc
és Tolnai Ottó díjazott köteteirõl ~~ irodalomtörténész beszélt a sza-
badkai Zeneiskola hangversenytermében]. – 7N, 1981. nov. 6., 7.

1982

1040. Dudás Károly: Baranyai Júlia halálhírére [A ~~-nal közösen készített, de
végül nem sugárzott utolsó tévéinterjúról is]. – Kép If, 1982. febr. 17., 19.

1041. (b) [Bálint Sándor]: Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok. Megkez-
dõdött az újvidéki Hungarológiai Intézet [tkp. A Magyar Nyelv, Irodalom
és Hungarológiai Kutatások Intézetének, azaz a Tanszéket és az intézeti
kutatórészleget magába foglaló társult intézménynek] VII. kompara-
tisztikai értekezlete [A nemzetközi konferencia-sorozat eddigi történetét
dr. ~~ igazgató vázolta megnyitójában]. – MSz, 1982. febr. 24., 4.

1042. K.R.: Tribina „Francuska 7”. Savremena maðarska književnost [A kor-
szerû vajdasági magyar irodalomról a Szerbiai Íróegyesület tribünjén.
Milorad R. Bleèiæ beszélgetése ~~, Csorba Béla, Végel László, Bognár
Antal és Fenyvesi Ottó meghívott vendégekkel]. Polit, 1982. febr. 26., 13.

1043. [s.n.]: Literatúra [Újvidéki Televízió]. Újabb könyveinkrõl [Forgató-
könyvíró és mûsorvezetõ ~~, aki Fehér Kálmánnal, a Forum Könyv-
kiadó igazgatójával könyvkiadásunk mai helyzetérõl és távlatairól is
beszélget]. – MSz, 1982. márc. 9., 20.

1044. [s.n.]: ...a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete
megtartotta elsõ könyvbemutatóját [Dr. ~~ igazgató megnyitójával]. –
MSz, 1982. márc. 18., 10.

1045. Csordás Mihály: Négy tudományos kiadvány bemutatója [A Hung. Kut.
Int. rendezvénysorozatának elsõ könyvbemutatóját dr. ~~ igazgató
nyitotta meg]. – 7N, 1982. márc. 26., 12.
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1046. Borbély János – Bordás Gyõzõ: Újabb komparatisztikai értekezlet
Újvidéken [a Hung. Kut. Int. szervezésében. – Az elõadók között ~~ is].
– H, 1982/3, 426–427.

1047. (b) [Bálint Sándor]: Gyümölcsözõ együttmûködés. A Hungarológiai
Intézetben [sic] megkezdõdött a XX. századi magyar regényrõl szóló
tudományos értekezlet [A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai
Kutatások Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete szerzõdé-
ses együttmûködésének keretében megrendezett tanácskozáson meg-
nyitót és bevezetõt dr. ~~ igazgató mondott]. – MSz, 1982. okt. 15., 7.

1048. [s.n.]: Emlékezés Miroslav Krležára [Miroslav Krleža: Hungarica cím-
mel hazai, valamint újvidéki és zágrábi irodalomtörténészek, kritikusok
részvételével az MTA Irodalomtudományi Intézetének és a Magyar
Írók Szövetségének rendezésében kétnapos tudományos tanács-
kozás kezdõdött az Írószövetség székházában. A részvevõket
üdvözölte dr. ~~, az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai
Kutatások Intézetének igazgatója is]. – Magy Hlap, 1982. dec. 3., 8.

1049. V. [Vujicsics D. Sztoján]: Miroslav Krleža: Hungarica [Az MTA Irodalomtu-
dományi Intézete, a Magyar Írók Szövetsége és az újvidéki Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete ezen a címen rendezett két-
napos tudományos tanácskozást. – ~~ Krleža és Sinkó Ervin irodalom-
szemléletérõl adott egybevetõ elemzést]. – ÉS, 1982. dec. 17., 10.

1983

1050. [s.n.]: Miroslav Krleža: Hungarica [A budapesti nemzetközi kompara-
tista értekezleten elõadást tartott ~~ is]. – H, 1983/1, 127–128.

1051. [s.n.]: Újabb emlékezések Szarvas Gáborra [A Hung. Kut. Int. Szarvas
Gábor-konferenciáján ~~ igazgató tartott megnyitó beszédet]. H,
1983/1, 128–129.

1052. Kiss Gy. Csaba: Krleža-konferencia Budapesten. [Elõadó volt ~~ is]. –
ITK, 1983/5–6, 728–729.

1053. Szûcs Imre: Egymás megismerése és megbecsülése (...) Beszélgetés
Varga Józseffel, az idei Bazsalikom-díjas mûfordítóval [V.J. a fordítás-
kötetei sorában említi ~~ Pisma sa panonskog asfalta/Levelek a pannon
aszfaltról c. könyvét is]. – Mis/Gond, 1983. dec., [?]. 28–29. p.

1984

1054. Szöllõsy Vágó László: Irodalom és eszmeiség. Tudományos értekezlet
a Híd-jubileum kapcsán Szabadkán [A Hung. Kut. Int. és a Létünk c.
folyóirat szerkesztõségének a szervezésében. – A konferencia elsõ
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napján dr. ~~ és dr. Utasi Csaba is polemizált dr. Rehák Lászlónak
azzal a tézisével, hogy a korai Hídban az irodalom állítólag periferikus
szerepet töltött be]. – MSz, 1984. okt. 4., 13.

1055. Szöllõsy Vágó László: Tér- és idõbeli összefüggések feltárása. Fel-
jegyzések a szabadkai Híd-tanácskozásról [Az értekezlet második napján
dr. ~~ a Híd autochton jellegérõl értekezett]. – MSz, 1984. okt. 5., 5.

1056. [s.n.]: Tudományos tanácskozás az ötvenéves Hídról [Az elõadók közt
volt ~~ is]. – H, 1984/10, 1425.

1057. (l) [Lábadi Károly]: Évkönyvbemutató [A Horvátországi Magyarok
Szövetsége 1984. okt. 26-án Laskón és Csúzán mutatta be
Évkönyvének negyedik és ötödik számát. E kiadványsorozatról ~~, az
Újvidéki Egyetem tanára tartott ismertetõt]. – MKÚ, 1984. nov. 1., 23.

1058. b–c [Bartuc Gabriella]: A Szenteleky-napok mûsora. Kinevezték az iro-
dalmi- és a Bazsalikom-díj bíráló bizottságát [A Szenteleky-napok
tanácsa Pap József, Gobby Fehér Gyula, Sava Babiæ, Danyi
Magdolna és ~~ összetételben kinevezte a Szenteleky- és
Bazsalikom-díj bíráló bizottságát]. – MSz, 1984. nov. 3., 18.

1059. [s.n.]: Budapesti megemlékezés Veljko Petroviæra és Todor Manojloviæra
[sic. – A komparatisztikai konferencián ~~ Todor Manojloviæról
értekezett]. – H, 1984/12, 1779.

1985

1060. [s.n.]: A Hungarológiai Intézet [sic] új kiadványsorozata [„A hungarológiai
és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográfiái” c. sorozat 1.
kötetének – Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma
1968–1983 – elõszavában ~~ fõ- és fel. szerk. vázolja a tervezett négy-
kötetes sorozat tartalmát és tematikus megoszlását]. – H, 1985/4, 584.

1061. F.Zs. [Farkas Zsuzsa]: A hagyományok szellemében. Újjáalakult a
Szenteleky-napok tanácsa [Az újraválasztott tagok közt ~~ is]. – MSz,
1985. okt. 12., 17.

1986

1062. (Tanjug): Az írószövetség megosztottsága ellen. Megalakult a
Vajdasági Íróegyesület pártaktívája [Az értekezleten ~~ a Vajdasági
Íróegyesületnek mint „kollektív tagnak” a Szerb Írószövetségbe való
beolvasztása ellen szólalt fel]. – MSz, 1986. ápr. 9., 12.

1063. re [Révész Erika]: Az elméletrõl a gyakorlatra. Kétnapos szemináriu-
mot tartottak Szabadkán a tanítók és magyartanárok számára [Dr. ~~
A vajdasági magyar irodalom forrásai címmel olvasta fel dolgozatát]. –
MSz, 1986. aug. 30., 11.
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1064. [s.n.]: Mesevilág – gyermekvilág [Az Újvidéki Rádió népköltészet-
sorozatában dr. ~~ magyar népi mondókákat és gyermekdalokat
mutatott be]. – RTV-Ú, 1986. szept. 12., 3.

1065. P. Náray Éva: Rádiónapló. Még egyszer [~~ Mesevilág – gyermekvilág
c. sorozatáról az Újvidéki Rádióban]. – MSz, 1986. szept. 27., 16.

1066. tt[Túri Tibor]: Elõnyben az élõ irodalom. A Forum Könyvkiadó Kiadói
Tanácsának ülésérõl [Az értekezleten a Tanács a Híd-díj öttagú bírálóbi-
zottságának szavazott bizalmat: Ács Károlynak, ~~-nak, Hódi Sándornak,
Dudás Károlynak és Gerold Lászlónak]. – MSz, 1986. dec. 20., 11.

1987

1067. [s.n.]: Bognár Antal kapta a Híd-díjat [Az Ács Károly elnök, dr. ~~,
Dudás Károly, dr. Gerold László és dr. Hódi Sándor összetételû zsûri
szavazattöbbséggel Bognár Antalnak ítélte oda az 1986. évi Híd-díjat].
– MSz, 1987. márc. 19., 15.

1068. [s.n.]: Beder István és Dudás Károly a regénypályázat nyertesei [A
Forum regénypályázatának zsûrije: ~~, Fekete J. József, Juhász
Géza]. – H, 1987/4, 571.

1069. [s.n.]: Jegyzõkönyv az 1986. évi Híd-díj odaítélésérõl [Bognár
Antalnak. – Zsûri: Ács Károly, ~~, Dudás Károly, Gerold László, Hódi
Sándor]. – H, 1987/4, 572.

1070. tt[Túri Tibor]: Bújócskázik bennünk a táj. Az Újvidéki Színház klubmû-
sora keretében az eszéki Magyar Képes Újság munkatársai és
vendégei mutatkoztak be [„Utasi Csaba és ~~, e táj szülöttei... az
otthonról hozott útravalóról, Baranya rájuk gyakorolt hatásáról beszél-
tek”...]. – MSz, 1987. jún. 28., 7.

1071. [s.n.]: Ünnepi Könyvhét – Budapest [A vajdasági résztvevõk közt ~~
is]. – H, 1987/6, 922.

1072. pné [P. Náray Éva]: Kishegyes. A Csépe-emléknap mûsora [A 15.
emléknapon dr. ~~ Sinkó Ervin az októberi forradalomról címmel olvas
fel tanulmányt]. – MSz, 1987. szept. 15., 12.

1973. [s.n.]: Rendezvények [A kishegyesi Csépe-napokon ~~ is elõadó volt].
– H, 1987/10, 1350–1352.

1074. Jung Károly: Két tanácskozás Vuk jegyében. Vuk Karadžiæ élete és
életmûve a magyar mûvelõdés vonatkozásában [A Hung. Kut. Int.
tanácskozásán ~~ a folklorista Vuk tevékenységét vizsgálta a magyar
folklorisztika távlatában]. – MSz, 1987. nov. 21., 14.

1075. Sz.I. [Szûcs Imre]: Szenteleky-napok huszadszor [Sinkó Ervin
Októbere címmel dr. ~~ tart elõadást]. – Mis/Gond, 1987. nov. 6., 22.
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1976. [s.n.]: Belgrádi Könyvvásár [~~ könyve is a Forum standján]. – H,
1987/11, 1447–1448.

1077. [s.n.]: Újabb Vuk-megemlékezések [A Hung. Kut. Int. tanácskozásán
~~ is elõadást tartott]. – H, 1987/12, 1567–1568.

1078. Bori Imre: Szenteleky-napok [Az 1987. évi Napok elõadói között ~~ is].
– H, 1987/12, 1568–1569.

1988

1079. [s.n.]: A Forum Könyvkiadó regénypályázatának díjai [Apró Istvánnak
és Kontra Ferencnek. – Zsûri: ~~, Fekete J. József, Juhász Géza]. –
H, 1988/3, 432.

1080. [s.n.]: Irodalmi est a Magyar Tanszéken [A Híd 1988/3. számában
megjelent Versek éve c. válogatás meghívott szerzõinek estje, köztük
~~ is]. – MSz, 1988. ápr. 20., 15.

1081. vdj [Vida Daróczi Júlia]: Egyre jobb könyvek és alkotások. Átadták a
Híd-díjat, valamint a Forum és a regénypályázat díját [A regénypá-
lyázat zsûrijének indoklását Kontra Ferenc és Apró István regényeinek
díjazásáról ~~ olvasta fel]. – MSz, 1988. ápr. 24., 13.

1082. Bordás Gyõzõ: Díjátadás a Forumban [Részletek ~~-nak, a Forum
Könyvkiadó 1987. évi regénypályázata bírálóbizottsága elnökének a
díjazott regényekrõl mondott indoklásából]. – H, 1988/5, 713–714.

1083. [s.n.]: Tanácsülés a Kiadóban [A Forum Kiadótanácsának ülésén más
meghívott írók mellett részt vett ~~ is]. – H, 1988/6, 856–860.

1989

1084. [s.n.]: Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Szeged, 1991). A III.
(...) Kongresszuson elhangzott elõadások [A jugoszláviai elõadók
között volt ~~ is]. – Hung Ért, 1989/3–4 [sic], 604–611.

1085. [s.n.]: Brasnyó István újabb díja. A Forum Könyvkiadó 1988. évi
regénypályázatáról [A ~~, Fekete J. József elnök és Juhász Géza
összetételû pályázati zsûri eredményhirdetése és indoklása]. – MSz,
1989. máj. 6., 19.

1086. cs-ts [Csörgits József]: Baranyai Júlia Irodalmi Napok [Vörösmarton,
sorrendben másodízben, a helyi Apostol János Irodalmi–Nyelvmûvelõ
Csoport és a Horvátországi Magyarok Szövetsége szervezésében. A
Baranyai Júlia Múzeumi Gyûjtemény épületében dr. ~~ emlékezik meg
a Tanárnõrõl]. – MKÚ, 1989. okt. 23., 7.

1087. K.Á. [Kõvári Árpád]: Vörösmart. Baranyai Júliára emlékeztek [halálá-
nak 7. évfordulóján, a II. B.J.-Napok keretében. Dr. ~~ egyet. tanár
emlékezett meg róla]. – MSz, 1989. okt. 29., 6.
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1088. (–): Egészen a gyökerekig. Baranyai Júlia Irodalmi Napok
Vörösmarton [másodízben. A Kis Ernõ Általános Iskolában ~~ a Vén
diák üdvözlete c. Ady-parafrázisával emlékezett a Tanárnõre]. – MKÚ,
1989 novembere

1089. di: Két év termésébõl. Újvidéken megkezdõdött a IV. jugoszláv–magyar
folklórkonferencia [A Hung. Kut. Int. és az MTA Néprajzi Kutatócsoport-
ja szervezésében. ~~ a jugoszláviai magyar népköltészet továbbélési
formáiról tart elõadást]. – MSz, 1989. nov. 11., 19.

1090. [s.n.]: Folklórkonferencia [Újvidéken, a Hung. Kut. Int. és az MTA
Néprajzi Kutatócsoportja szervezésében. – Az elõadók között volt ~~
is]. – H, 1989/12, 1477.

1990

1091. [s.n.]: Szép magyar vers ’89 [Az Újvidéki Televízió Alkotómûhely c.
mûsora 1990. febr. 19-i adásában 7 irodalomkritikus egy-egy költe-
ményt emelt ki az elmúlt év jugoszláviai magyar verstermésébõl. ~~
Csörgits József egyik versérõl szólt]. – MKÚ, 1990. márc. 8., 14.

1092. K.K. [Kaszás Károly]: B. Szabó György-emléknapok [A Vajdasági
Magyar Nyelvmûvelõ Egyesület és a zrenjanini Petõfi Sándor ME
évente megismétlõdõ rendezvény megszervezését kezdeményezi:
„Az elsõ rendezvényre dr. ~~ B. Szabó Györggyel foglalkozó [sic]
könyvsorozata befejezõ kötetének a bemutatásával kerül sor...”]. –
MSz, 1990. márc. 29., 11.

1093. [s.n.]: AGY-értekezlet [A Forum Alkotók Gyûlése értekezletén részt vett
~~ is]. – H, 1990/5, 614–615.

1094. G.L. [Gerold László]: Megalakult a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési
Társaság [Elnöke ~~]. – H, 1990/7–8, 888.

1095. K.K. [Kaszás Károly]: Ma Zrenjaninban [B. Szabó György-emlékest. A
70 éve született jeles egyéniségrõl emlékeznek meg szülõvárosában.
Emlékbeszédet ~~, a JMMT elnöke mond]. – MSz, 1990. szept. 26., 14.

1991

1096. di: B. Szabó György jubileuma. A Híd 1990. decemberi száma [~~
Becskereki Szabó György, a bánáti magyar européer címmel
emlékezik meg a hetven évvel ezelõtt született sokoldalú alkotó
emberrõl]. – MSz, 1991. jan. 5., 18.

1097. [s.n.]: Hungarológiai kongresszus [III. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus, Szeged. – Az elõadók között ~~ is]. – H, 1991/9, 856.

1098. [s.n.]: Mûvelõdési rendezvények [Az 1991. évi Szenteleky-napok
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szervezõbizottságának elnöke ~~. A Napok új Tanácsának elnökévé is
~~-t választották]. – H, 1991/10, 1044–1045.

1099. Szöllõsy Vágó László: Pécstõl Szivácig és vissza Pécsig. Szenteleky
nyomában a Mecsek alján [A Szenteleky Kornél pécsi szülõházán elhe-
lyezett emléktábla koszorúzási ünnepségén részt vett az idei Szenteleky-
napok szervezõbizottságának elnöke, ~~ is]. MSz, 1991. okt. 17., 13.

1100. Révész Erika – Szõllõsy Vágó László: Más jelentõsége a szónak–
könnyben, mosolyban. Szenteleky-napok huszonnegyedszer.
Pécs–Zombor–Szivác. Jegyzetek egy irodalmi rendezvényrõl, gondo-
latok e rendezvény ürügyén [A Napok idei szakmai értekezletét ~~, a
szervezõbizottság elnöke nyitotta meg. A Szenteleky-napok új taná-
csának elnökévé ~~-t választották]. – MSz, 1991. okt. 29., 13.

1992

1101. -n: Indulunk maradni [A JMMT Kiskönyvtára eddig megjelent elsõ
köteteit ~~ fõ- és fel. szerk. mutatja be az újvidéki Petõfi Sándor ME-
ben]. – MSz, 1992. márc. 19., 11.

1102. -n: A JMMT Kiskönyvtárának bemutatója [A Kiskönyvtár elsõ négy
könyvét a fõ- és fel. szerk. mutatta be]. – MSz, 1992. márc. 21., 20.

1103. [s.n.]: Sinkó Ervin emlékére [A Hung. Kut. Int. rendezvénysorozattal
emlékezik a 25 évvel ezelõtt elhunyt S.E.-re, a Magyar Tanszék elsõ
tanszékvezetõ tanárára. ~~ „Sinkó Ervin, a disszidens individuum”
címen tart megemlékezést]. – MSz, 1992. márc. 22., 13.

1104. [s.n.]: Mûvelõdési életünk helyzete. A Szabad Líceum vendége: dr. ~~
[Az esten a kultúra idõszerû kérdéseirõl lesz szó, s bemutatásra kerül-
nek a JMMT Kiskönyvtára újabb könyvei]. – MSz, 1992. ápr. 21., 10.

1105. [s.n.]: Sinkó Ervin emlékére [A Hung. Kut. Int. jubiláris megem-
lékezésén ~~ is felolvasást tartott]. – H, 1992/4, 327.

1106. K.M.: Az én Aranyom Szabadkán [Az Életjel rendezvénye a 175 évvel
ezelõtt született Arany János emléke elõtt tiszteleg. Az est vendége dr.
~~]. – MSz, 1992. aug. 28., 10.

1107. K.M.: „Az én Aranyom” [Az Életjel Arany-estjén ~~ tartott bevezetõt]. –
MSz, 1992. szept. 3.

1108. K.I. [Kazi István]: Zrenjaninban B. Szabó György-emlékest [Vendégek
dr. ~~ és Kaszás Károly]. – MSz, 1992. okt. 14., 13.

1993

1109. Gerold László: A színház jelentõsége a nemzeti azonosságtudat
megszilárdításában [Elhangzott a Hagyomány és összetartás címû, a
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Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség és a Népkör szervezésében
megtartott szabadkai szakmai tanácskozáson. – G.L. hiányolja, hogy
a meghívottak közül kihagyták a Magyar Tanszék, a Forum
Könyvkiadó, az Újvidéki Színház és a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési
Társaság vezetõit, így ~~-t, a Társaság alapító elnökét is, holott a
JMMT „a széles körû népszerûsítõ, tudományos ismeretterjesztõ tevé-
kenységével, vitatribüni, könyvkiadói tevékenységével” szintén kiérde-
melhette volna a meghívást a szakmainak meghirdetett tanács-
kozásra...]. – MSz, 1993. jún. 26., 11.

1110. Pertics Péter: Lábujjhegyre álló remény. Veszélyeztetett helyzetbe került a
magyar nyelv. – Kitûnõen sikerültek az idei Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ
Napok Adán [A Napok tudományos ülésszakán dr. ~~ a JMMT lehetséges
nyelvmegtartó szerepérõl értekezett]. – MSz, 1993. okt. 10., 9.

1111. [s.n.]: Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napok [Az elõadók közt volt ~~ is].
– H, 1993/10, 794.

1112. [s.n.]: Újabb támogatás tizenöt könyv megjelentetésére [a Határon Túli
Magyar Könyvkiadás Tanácsától. – Köztük ~~ JMMT- könyvére is]. –
H, 1993/12, 1010.

1994

1113. [s.n.]: Dedikáló írók a nemzetközi könyvvásáron [A VI. budapesti
nemzetközi könyv-, video- és könyvtári kiállításon a Magyar
Könyvszakmai Szövetség és a Magyar Írószövetség közös standján
egyebek mellett ~~ is dedikál]. – Magy Nemz, 1994. márc. 11., 10.

1114. Bálint Sándor: Harangszó. Hogyan tovább a háború alatt? [Elhangzott a
JMMT és a Magyar Szó közös tribünciklusának vitaanyagát megjelen-
tetõ, Hogyan tovább a háború után? A vajdasági magyar szellemi élet
kör-, kor- és kórképe ’92/93 c. gyûjteményes JMMT-kötet bemutatóján,
visszautalásokkal ~~ ciklusnyitó vitaindítójára]. – MSz, 1994. ápr. 23., 11.

1115. [s.n.]: Tíz új címszóval az Ünnepi Könyvhétre [A Forum Könyvkiadó tíz
könyvén kívül a budapesti rendezvényen a JMMT Kiskönyvtára dr.
Burány Béla, Juhász Erzsébet, Cs. Simon István, Fekete J. József és
~~ egy-egy könyvével, valamint a Hogyan tovább a háború után? c.
dokumentumkötettel szerepel]. – MSz, 1994. máj. 28., 9.

1116. [s.n.]: Majtényi Mihály Irodalmi Tábor, Muzslya [az általános iskolai
tanulók számára. – ~~ iskolaórájának tárgya a népdal és a népmese].
– MSz, 1994. júl. 21., 13.

1117. (cf) [Kontra Ferenc]: Hagyományaink folytatói. Ülést tartott a
Szenteleky-napok ideiglenes szervezõbizottsága [Az ideiglenes
szervezõbizottság tagjai: ~~ elnök, Gobby Fehér Gyula, Bányai János,
Kristály Klára és Szöllõsy Vágó László]. – MSz, 1994. júl. 23., 10.
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1118. m.k. [Mihályi Katalin]: Várják a középiskolai magyartanárokat. A szabad-
kai továbbképzés keretében a Magyar Tanszék szakemberei tartanak
elõadásokat [A továbbképzés elsõ napján „~~ a népköltészet tanításá-
hoz szolgált hasznos ismeretekkel”...]. – MSz, 1994. aug. 23., 5.

1995

1119. [s.n.]: Fehér Ferenc Költészeti Napok. Tízezernyi verssor [Az újvidéki ren-
dezvényen ~~ Janus Pannoniusról és Balassi Bálintról tartott ismertetõt a
vajdasági általános iskolák tanulóinak]. – MSz, 1995. jan. 11., 5.

1120. S.T.G. [Stanyó Tóth Gizella]: Közvetlenül, közvetetten. Baranyai estet
tartottak Újvidéken a Petõfi Sándor ME-ben [A baranyai társasest
házigazdája ~~ volt]. – MSz, 1995. febr. 14., 11.

1121. A haza ott van, ahol dolgozhatsz [Bada Tibor Dada interjúja, utalással
~~ buzdítására, hogy alkotómunkájában továbbra se mondjon le az
avantgárd hagyományáról]. – MSz, 1995. febr. 18., 10.

1122. l.gy. [Lajber György]: Kiállítás és irodalmi est Becsén [„Találkozás Bori
Imrével” címen, az irodalomtörténész, akadémikus 65. születésnapja
alkalmából irodalmi rendezvényt tart a helyi Vuk Karadžiæ Mûvelõdési
Központ. Meghívott vendég ~~ is]. – MSz, 1995. márc. 1., 10.

1123. L.Dj. [Lajber György]: Susret sa Bori Imretom. Bogato literarno veèe i
otvaranje izložbe [Találkozás Bori Imrével. Gazdag irodalmi est és kiál-
lítás. – Egykori diákjai, mai kollégái között ~~ is]. – Beèejski mozaik
(Beèej), 1995. márc. 16., 3.

1124. [s.n.]: Magyartanárok szemináriuma Újvidéken [a Magyar Tanszék
szervezésében. – Dr. ~~ Hogyan tanítsuk a népköltészetet az általá-
nos iskolában? címmel tart elõadást]. – MSz, 1995. ápr. 23., 11.

1125. [s.n.]: Magyartanárok szemináriuma [a Magy. Tansz. szervezésében. –
Elõadást tartott ~~ is]. – H, 1995/4–5, 381.

1126. [s.n.]: Szenteleky-napok ’95. Ülést tartott a szervezõbizottság [és úgy
döntött, hogy a Szenteleky-díj idei zsûrijébe Bencze Erikát, Hózsa Évát
és Toldi Évát, valamint az eddigi gyakorlat szellemében a legutóbbi
díjazottakat: ~~-t és Túri Gábort kéri fel]. – MSz, 1995. júl. 21., 11.

1127. Péter Róbert: Csépe-napok ’95. Kishegyes a magyar irodalom
térképén. Szülõfaluja (...) 24. alkalommal emlékezett Csépe Imrére
[Születésének 90. évfordulóján a róla elnevezett könyvtár emlék-
táblájára dr. ~~ helyezett koszorút]. – MSz, 1995. szept. 30., 4.
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1996

1128. P.R. [Péter Róbert]: Jönnek a táltosok. A Táltos c. civilizációs lap bemu-
tatkozása a kishegyesi könyvtárban [A közelmúltban megjelent folyóirat
élõújságot tart. „Betegsége miatt táviratban [sic] köszöntötte a lap
alkotómûhelyét ~~ író, irodalomtörténész (...) Írótársi együttérzéssel kívá-
nom nektek, hogy ígéretes vállalkozásotok hosszú életû legyen. Honi ma-
gyar irodalmunknak igen-igen jót tenne egy erõteljes ifjonti alkotói pezs-
gés, netán egy újabb irodalmi mozgalom is!”]. – MSz, 1996. febr. 17., 5.

1129. (cf) [Kontra Ferenc]: „Minél mélyebb gyökereket eresszünk!” A
Szenteleky-napok Tanácsának ülésérõl [Az új összetételû testület tag-
jait a Tanács elõzõ elnöke, ~~ hívta össze, s a Szenteleky-napok továb-
bi tevékenységének megreformálását célzó programtervezetet terjesz-
tett az új tagság elé]. – MSz, 1996. jún. 7., 13.

1130. K.I. [Kazi István]: Aki nem panaszkodott, csak belehalt. B. Szabó
György-napok Becskereken [A helyi Petõfi ME igazgatóbizottsága
kezdeményezésére s Kaszás Károly, a Vajdasági Magyar Nyelvmûvelõ
Egyesület, ill. dr. ~~, a JMMT elnöke támogatásával állandó éves ren-
dezvényformaként B. Szabó György-napok létesül. – A Napok elsõ ren-
dezvényén Papp Kornélia tanárnõ gimnazista diákjai bemutatják dr. ~~-
nak B. Szabó Györgyrõl írt monográfiáját]. – MSz, 1996. nov. 5., 10.

1997

1131. [s.n.]: Indítványozás a Vajdasági Magyar Tudós Társaság megala-
pítására [A kezdeményezõk közt van ~~ is]. – MSz, 1997. febr. 27., 12.

1132. Pásztor Sándor: A Magyar Tanszék ünnepe. A tanszéknap keretében
(...) átadták a Sinkó-díjat [S.E. halálának 30. évfordulója alkalmából dr.
~~ emlékezett meg a Tanszék elsõ tanszékvezetõ tanáráról]. – MSz,
1997. okt. 22., 11.

1998

1133. Kazi István: B. Szabó György-napok a becskereki Petõfiben [A ren-
dezvényen a JMMT képiselõje, ~~ is részt vett]. – MSz, 1998. okt. 25.

1999

1134. l.gy. [Lajber György]: Hasznos kezdeményezés. Becsén megszervezték
a vajdasági magyar nyelvi, irodalmi, történelmi és képzõmûvészeti
önképzõkörök elsõ találkozóját [A JMMT és a becsei gimnázium
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Kazinczy Ferenc Önképzõköre kezdeményezésére, ~~ megnyitójával].
– MSz, 1999. febr. 28., 6.

1135. K.K. [Kaszás Károly]: B. Szabó György síremlékének koszorúzása [A
10. [sic] B. Szabó György Napok (tkp. emlék-estek, ill. a negyedik B.
Szabó-napok) megnyitóján dr. ~~ mond megemlékezõ beszédet]. –
MSz, 1999. nov. 6., 12.

1136. K.I. [Kazi István]: B. Szabó György Napok Becskereken [A rendez-
vényt ~~, a JMMT elnöke nyitotta meg]. – 7N, 1999. nov. 17., 9.

2000

1137. K.H.: Az újvidéki Magyar Tanszék napja. Irányt adó tényezõ [Mészáros
Zoltán Sinkó-díjasnak ~~ átadta a JMMT Kiskönyvtára különdíját]. –
MSz, 2000. okt. 28., 5.

1138. K.I. [Kazi István]: B. Szabó György-napok [A XI. (sic) B.Sz.Gy.-napok
zárórendezvényén részt vesz dr. ~~ is]. – MSz, 2000. nov. 21. 10.

2001

1139. [s.n.]: Kultúránk, irodalmunk kisebbségi körülmények között [A Herceg
János-emléknapon a szabadkai Városi Könyvtárban „Esztétikai érték
– etikai érték: nemzeti kultúránk, irodalmunk kisebbségi körülmények
között” címen kerül sor vajdasági és magyarországi írók kerekasztal-
értekezletére; a rendezvény részvevõje lesz ~~ is]. – MSz, 2001.
márc. 2., 7.

1140. Huszta Rózsa: Herceg János-emléknap [Szabadkán. – Az elõadók
között ~~ is]. – H, 2001/3, 293.

1141. Huszta Rózsa: V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
[Finnországban. – Az elõadók között ~~ is]. – H, 2001/9, 1030–1031.

1142. ps: Búcsú a Tanárnõtõl [Az újvidéki Magyar Tanszék napján dr. Bányai
János tanszékvezetõ és dr. Láncz Irén búcsúzott a 85. életévében
elhunyt dr. Penavin Olgától. – Dr. Bori Imre átvette a Nemzetközi
Magyarságtudományi Társaság Lotz János-emlékérméjét, Raffai Judit
pedig a Sinkó-díjat. ~~ a JMMT Kiskönyvtára különdíját és a névadó
író eddig kiadatlan mûveit tartalmazó Kiskönyvtár-könyvcsomagot
adta át a Sinkó-díjasnak]. – MSz, 2001. okt. 27., 5.

2002

1143. Hankiss Ágnes: A láthatatlan légió [Az ún. Tiszatáj-ügyben, ill. dr. Ilia
Mihály fõszerkesztõ 1981-es külföldi kapcsolatairól szóló rendõrségi
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megfigyelések fénymásolt dokumentumában ~~ is szerepel mint
„Fontosabb külföldi kapcsolatok” alanya...]. – Heti Válasz (Bp.), 2002.
júl. 12., 13–15.

2004

1144. Zsidai Péter: „Nem vesszük komolyan magunkat”. Beszámoló az
Írószövetség közgyûlésérõl [~~ az új Alapszabály tervezetérõl szóló
vitában javasolta, kerüljön be a kitétel, hogy a Magyar Írószövetségtõl
egyaránt idegen a bal- és jobboldali totalitarizmus támogatása, és az
ilyen irányultság kizárja a tagfelvételt, illetve a Szövetségben
maradást. „...~~ azt remélte elérni, hogy a célok közé bekerül: a
szövetség se jobb-, se baloldali totalitárius rendszer (sic! tkp.: totalita-
rizmus) kiszolgálója ne legyen. Javaslatáról úgy szavaztak nemmel a
küldöttek, hogy az ülésen jelen levõ Gál András ügyvéd kijelentette, õ
maga nem tudta megjegyezni a módosító javaslatot, a küldötteknek
bizonyára sikerült“...]. – ÉS, 2004. okt. 8., 6.

1144/a SZ.A.: A magyar irodalmi tudat meghatározója. Sinkó Ervinre emlé-
keztünk. [S.E. Magyar irodalom 3.c. könyvét dr. Hózsa Éva mutatta be
Újvidéken. ~~, a Kiskönyvtár szerk. a kiadás körülményeirõl beszélt.]
– MSz, 2004. okt. 15., 15.

1144/b M.E.: Negyvenöt éves a Magyar Tanszék. Évfordulók jegyében ünne-
pelt a közönség. [Az ünnepségen átadták a Sinkó-díjat is Gyarmati
Kata dramaturgnak, drámaszerzõnek. A JMMT Kiskönyvtára különdíját
és a Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei c. társasági sorozatban eddig megje-
lent Sinkó-köteteket ~~ adta át a díjazottnak.] – MSz, 2004. okt. 22., 15.

2005

1145. Marton László Távolodó: Jöhet a következõ [Egyebek közt a szerzõ Szám-
ûzetések – Beszélgetések az Új Symposionról címû, 1996-ban Fenyvesi
Ottó és Gazsi Zoltán közremûködésével készített, ~~-t is szerepeltetõ do-
kumentumfilmjérõl]. – Magyar Narancs (Bp.), 2005. szept. 8., 36.

L. még itt a szerzõ fõbb irodalom-, mûvészet-, mûvelõdés- és tudománypolitikai
tárgyú írásait a Bibliográfia I.1. fejezetében: 7, 19, 21, 25, 37, 46, 49–50, 51–52,
63–64, 99–100, 105–107, 112–113, 127, 157, 162–163, 183, 191, 198, 204, 272,
287, 290, 320, 347–351, 367–371, 380–383, 387, 401, 433, 439–442, 455–457,
479, 496, 523, 525, 542, 565, 569, 592, 616, 618–619, 638, 640–642, 649, 655,
660
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II.3. Alkotótevékenységérõl

II.3.a. sajtóban, periodikában, gyûjteményes kötetekben, rádióban és
televízióban közzétett részmunkáiról

1961

1146. Dóró Sándor: Költõt védek!... Válasz ~ Sándor [sic] „kritikájára” [~~
Huszár Zoltán Vakmeleg c. kötetérõl szóló, de Dóró Sándor, Tóth
Ferenc és Foky István fiatal költõk verselését is említõ kritikájára. – Vö.
Egy este a Tribünön. Bibl. I.1./7.]. – Ifj, 1961. dec. 14., 8.

1147. Költõt védek, kritikust támadok (és olvasót ámítok). [„Dóró Sándor
...Költõt védek! címmel válaszolt ~ Sándor [sic] négy fiatal költõt bíráló
írására. Dóró Sándor válaszát átizzadta [parodizálta] Papp Gábor”]. –
MSz, 1961. dec. 26., 4.

1965

1148. Deák Ferenc: Értékek, kategóriák. Az Új Symposion két számáról
[1965/1. és 2. sz. – Vö. ~~ írásait e két folyóiratszámban: Bibl. 72–82.
(1.sz.) és 83–87. (2. sz.)]. – MSz, 1965. febr. 21., 15.

1149. D.F. [Deák Ferenc]: Symposion 3. [ÚS 1965/3. – Vö. ~~: Bibl. 88–89.].
– MSz, 1965. márc. 28., 14.

1968

1150. Szûcs Imre: Folyóiratszemle [ÚS, 33. sz. ~~: Ecce homo. Variációk
Sinkó Ervin életmûvére]. – MSz, 1968. febr. 18., 18.

1151. Szûcs Imre: Folyóiratszemle [ÚS, 34. sz. ~~: Az optimisták
nemzedéke]. – MSz, 1968. márc. 10., 19.

1152. Gerold László: Folyóiratszemle [ÚS, 36. sz. ~~: Vox humana – Laskói
esték VI. folyt.]. – MSz, 1968. máj. 26., 18.

1153. Podolszki József: Önmagunkról egy mûfaj ürügyén [~~: Laskói esték
I–VI. Folytatásos közlés az ÚS-ban]. – ÚS, 1968/37–38, 24–25.

1154. Szûcs Imre: Folyóiratszemle [ÚS, 37–38. sz. ~~: Értelmiségi sztrájk és
politikai demagógia – A Tanjug-huszárok pálfordulása]. – MSz, 1968.
jún. 30., 21.

1155. Hornyik Miklós: Folyóiratszemle [ÚS, 39–40. sz. ~~: A forradalom és a
forradalmár konfliktusa]. – MSz, 1968. aug. 25., 18.

1156. Hornyik Miklós: Folyóiratszemle [ÚS, 41. sz. ~~: Dicstelen jubileum:
1948–1968. – Nyílt levél Umberto Cerronihoz]. – MSz, 1968. okt. 6., 19.
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1157. [s.n.]: Kritika itt és most. ~~, Burány Nándor, Gerold László és
Podolszki József véleménye [Az ÚS körkérdésére eddig beérkezett
válaszok sugárzása az Újvidéki Rádió URH-mûsorában]. – Rádúj,
1968. dec. 6–12., 2.

1969

1158. Hornyik Miklós: Folyóiratszemle [ÚS, 43. sz. ~~: Társadalombírálat –
itt és most – A Sinkó-munkaév után]. – MSz, 1969. jan. 12., 14.

1159. Hornyik Miklós: Folyóiratszemle [ÚS, 45. sz. ~~ Valóban mi lesz
velünk. Domonkos István és Tolnai Ottó közös verseskötetérõl]. –
MSz, 1969. febr. 23., 15.

1160. Szûcs Imre: Új Symposion [48–49. sz. ~~: A forradalom „nem létezõ”
etikai problémái]. – MSz, 1969. jún. 22., 14.

1161. Szûcs Imre: Új Symposion 51–52 [~~: Diplomáciai „etika” és értelmisé-
gi etika]. – MSz, 1969. szept. 14., 14.

1162. Szûcs Imre: Új Symposion 53. sz. [~~: Nyílt levél Gál Lászlóhoz]. –
MSz, 1969. okt. 19., 14.

1163. Juhász Géza: Híd, 1969., 9. sz. [~~: Az etikus ember realizmusa.
Széljegyzetek Sinkó Ervin szépprózájáról]. – MSz, 1969. nov. 9., 14.

1164. Szûcs Imre: Új Symposion 54. sz. [~~: Ejh, be önkritikusak vagyunk! –
Otthonunk: Kelet-Európa]. – MSz, 1969. dec. 21., 14.

1970

1165. Dér [Dévavári] Zoltán: Termékeny szembesítések [Tanulmányok,
1969. ~~: Az etikus ember realizmusa]. – 7N, 1970. febr. 6.

1166. S.J.: Új Symposion [55. sz. ~~: Theatrum mundi à la Joszif Visszari-
onovics Sztálin – Szabad-e sztrájkolni? – Veszélyben a mozgalom,
vesszen a gondolat!]. – MSz, 1970. febr. 8. 

1167. S.J.: Új Symposion [56. sz. ~~: A gyilkos, akit nem lehet bíróság elé
idézni]. – MSz, 1970. febr. 15.

1168. S.J.: Új Symposion [57. sz. ~~: A nemzetiségi viszonyok „akadémiai”
értelmezése – Kultúrpolitikai grippe Vajdaságban is]. – MSz, 1970.
márc. 8.

1169. S.J.: Új Symposion [58. sz. ~~: Beszámíthatatlanság – Csak ki ne
derüljön az a My Lai-i igazság – A praxison innen (Végel László novel-
láskötetérõl)]. – MSz, 1970. ápr. 5.

1170. (bn) [Burány Nándor]: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle-
ményei [2. sz. ~~: Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és
egy indítvány]. – H, 1970/6, 715–719.
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1971

1171. Vezér Erzsébet: A Petõfi Irodalmi Múzeum hanggyûjteményébõl.
Beszélgetés Sinkó Ervinnel 1965-ben [Reflektálás ~~ „Az új mûvészet
él...” S.E. és Kassák Lajos vitája 1925-ben címû, a HITK 1970/4. szá-
mában megjelent tanulmányára is]. – Üz, 1971/1, 72–73.

1172. N.B.K. [Nagy Boldizsár Katalin]: Ideiglenesen betiltották az Új
Symposiont [ti. a 76. számát. ~~: Kérdések a nyugati baloldalról II. –
Munkaakciók és „tiszta számlák” – „Privilegizáltak” és éhségsztrájk...
(Vita Miroslav Antiætyal és a Mirko Èanadanoviæ tartományi pártel-
nökrõl szóló apologetikus epigrammájával) – Két szék közül pad alá,
avagy a titoktartó (vajdasági) politikai dilettantizmus]. – MSz, 1971.
dec. 11., 5.

1972

1173. Pastyik László: Az Új Symposion 79. és 80. száma [~~: Kolozsiéknál
semmi új a nap alatt (79. sz.)]. – MSz, 1972. febr. 26., 13.

1174. Pastyik László: Az Új Symposion 81. száma [~~: Népszaporulat és
humán értelmiség, avagy tárt kapuk döngetése (Vita Mirnics Károly-
lyal)]. – MSz, 1972. márc. 25., 13.

1175. Pastyik László: Az Új Symposion 83. száma [~~: Nehéz honfoglalás
(Bevezetõ Sinkó Ervin azonos címen sajtó alá rendezett, de bezúzott
háborús naplójához, 1939–1944)]. – MSz, 1972. máj. 27., 13.

1176. Burány Nándor: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
[1–12. sz. ~~: Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és egy
indítvány (2.sz.) – Hét év múltán. B. Szabó György portréjához (3. sz.)
– „Az új mûvészet él”. Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitája 1925-ben (4.
sz.) – „A homokóra madarai”. Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája 1927-
ben (9. sz.)]. – Lét, 1972/6, 117–123.

1973

1177. [s.n.]: Új Symposion, 1973. március [~~: A soronkívüli. Sinkó Ervin útja
az emigrációban III.]. – MSz, 1973. máj. 26., 13.

1178. Jung Károly: Két kiadványunkról [Tanulmányok 4. és 5. sz. ~~: Sinkó
Ervin Petõfi-képe (4. sz.) – „A közösség rossz lelkiismerete”. Sinkó
Ervin az emigrációban (5. sz.)]. – MSz, 1973. jún. 30., 11.

1179. -csj- [Kovács József]: Tanulmányok 5. [~~: „A közösség rossz lelkiis-
merete”]. – Nyelvmûvelõ (A Magyar Szó melléklete), 1973. júl. 7., 1.
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1974

1180. Stojanoviæ-Káich Katalin: Egy életmû korszerû aspektusai.
Tanulmányok 4. füz. Petõfi [1973. – ~~: Sinkó Ervin Petõfi-képe]. Üz,
1974/2, 163–167.

1975

1181. Dér [Dévavári] Zoltán: Az eredet fragmentumai [HITK, 1974/21. sz. ~~:
Kérdések a Kalangya Szenteleky-örökségérõl]. – 7N, 1975. jan. 23., 16.

1182. t. [Tomán László]: Értekezletek, tanácskozások. HITK 21. sz. [~~:
Kérdések a Kalangya Szenteleky-örökségérõl]. – Mis/Gond, 1975.
nov. 18., 15.

1183. Podolszki József: Vidékiesség, jugoszlávság, európiaság – harc az
autonóm irodalomért. Elõtanulmány a Symposionról [Egyebek közt ~~
kritikusi nézeteirõl is a Symposion indulásának elõestéjén, a Huszár
Zoltán Vakmeleg c. verseskötetérõl szóló kritikájában]. – ÚS,
1975/117–118, 1–23.

1976

1184. Faragó Árpád: Irodalmi és kísérleti színpad Szabadkán [Idézetek, tézis-
affirmációk ~~-nak a Mis/Gond-ban megjelent, Úttörõ kezdeményezés
– de lesz-e kitartás c. írásából is]. – MKÚ, 1976. márc. 1., 20.

1185. Bányai János: A vita szerkesztõi berekesztése [~~ és Fekete Elvira
vitairatairól]. – H, 1976/11, 1343–1345.

1977

1186. K.P.: Otthon lenni szomszédaink között. Folyóiratszemle. Kölcsönös
megbecsülés és tolerancia [Egyebek közt ~~ tanulmányáról is a Híd
1977/2. számában, Pató Imre Híd-repertóriumáról]. – Alf, 1977/5, 86–87.

1187. Romsics Ignác: Dokumentumok Sinkó Ervin kecskeméti városparancs-
nokságának történetéhez [Hivatkozás ~~ Etika és forradalom III. c. Híd-
beli tanulmányára]. – Forr, 1977/5–6, 69–75.

1978

1188. Tolnai Ottó: Jegyzet egy válogatáshoz [ti. a Magyar Szó 1978. újévi
ünnepi száma részére készített versválogatáshoz. Az elmúlt évben
megjelent, 10 versbõl álló válogatásból terjedelmi okok miatt maradt ki
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kettõ: „E válogatáshoz sorolom Fenyvesi Ottó Westinghouse-fék és ~~
A városról, a városunkról címû, az ittenieknél terjedelmesebb versét
is.” – Utóbbit vö. ~~: Ellenversek, ethoszok. Újvidék 1977]. – MSz,
1977. dec. 31. – 1978. jan. 1–2., 6.

1189. Fehér Ferenc: Publicisztika és költészet. Interjú Méliusz József romá-
niai magyar íróval [~~ Méliusz-tanulmányáról is a Híd 1978/9. és 10.
számaiban]. – MSz, 1978. nov. 11., 16.

1979

1190. Garai László: „A Symposiont el kõne türûni” [~~ Könyvhónapi kultúrhír
c. polémiájáról Csépe Imrével 1962-ben]. – Kép If, 1979. jan. 10., 20.

1191. [s.n.]: Negyvenöt éves a jugoszláviai Híd. Ebbõl az alkalomból ~~
elemzi a folyóirat hasábjain a Híd történetét és szerepét a jugoszlávi-
ai magyar kultúrában. – Magy Hír, 1979. júl. 14., 5.

1980

1192. Thomka Beáta: Új Symposion, 1979/173, 174, 175. sz. [~~: Hétezer nap
Szibériában I. (174. sz.); ua. II. (175. sz.)]. – MSz, 1980. máj. 24., 18.

1193. Gáll Ernõ: Töprengések az Ettersbergrõl 2. [~~ Karlo Štajner-tanul-
mányáról is az ÚS 1979/174 és 175. számában]. – Hét, 1980. júl. 11., 12.

1981

1194. Sátai Pál: Pornográfia a javából [ÚS, 1981/189–190. sz. ~~: B. Sz.
Gy., avagy az igényesség dicsérete]. – 7N, 1981. júl. 10., 13.

1982

1195. Vajda Gábor: Az Új Symposion 200. száma alkalmából [~~: Az indulás-
ról, húsz év múltán]. – Kép If, 1982. szept. 8., 17.

1985

1196. -sy [Szöllõsy Vágó László]: Papírra vésett emléktábla. Az Üzenet
Kosztolányi-száma [~~: Alkalmi glossza egy ajánlásra. Sinkó Ervin egy
korai (Kosztolányinak ajánlott) versérõl]. – MSz, 1985. márc. 16., 19.

1197. -ás [Csordás Mihály]: Szoboravató helyett. Az Üzenet Kosztolányi-
számáról [~~: Alkalmi glossza egy ajánlásra...]. – 7N, 1985. márc. 29., 33.

1198. K-k [Kabók Erika]: Apám, a szocialista kulák. Új Symposion, 1985/5–6.
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sz. [~~: Irreálisan reális confiteor a „kétszázéves sinkóiságról”] – MSz,
1985. nov. 2., 21.

1199. K-k [Kabók Erika]: A Lukács-vita [vajdasági] részvevõi. Híd, 1985. de-
cember [~~: A csalhatatlan ediktumokról. Irodalmunk adaléka a
Lukács-pörhöz (Lõrinc Péter, B. Szabó György és Sinkó Ervin az ún.
Lukács-vitáról)]. – MSz, 1985. dec. 28., 19.

1986

1200. K-k [Kabók Erika]: Pap József haiku-költészete. Híd, 1986. május [~~:
„A lenini Október eszméinek elsõ autentikus küldötte”]. – MSz, 1986.
júl. 5., 16.

1201. K-k [Kabók Erika]: Tõrdöfés a szívbe. Híd, 1986. június [~~: Az „Ady
varázsától megejtett költõ”]. – MSz, 1986. júl. 26., 16.

1987

1202. K-k [Kabók Erika]: A járhatatlan út. Híd, 1986. december [~~: Sinkó
Ervin Krleža-képe]. – MSz, 1987. jan. 17., 18.

1203. K-k [Kabók Erika]: Én Kassák Lajos vagyok. Híd, 1987. március [~~: A
Mester és Tanítvány életrajzi párhuzamai. Kassák Lajos és Sinkó Ervin
levélváltása elé]. – MSz, 1987. márc. 28., 18.

1204. K-k [Kabók Erika]: Testamentum. Híd, 1987. április [~~: „Lehetetlen”
kapcsolatok „lehetetlen” idõkben. Jegyzetek a XIX. századi horvát
folyóiratok magyar és magyar–horvát anyagáról 1.]. – MSz, 1987. máj.
9., 18.

1205. [s.n.]: Dobó Tihamérra emlékezve. Híd, 1987. május [~~: „Lehetetlen”
kapcsolatok...2.]. – MSz, 1987. jún. 20., 18.

1206. tt [Turi Tibor]: Az íróság mint aktív állapot. A Híd [1987.] júliusi-augusz-
tusi kettõs száma [~~: „Lehetetlen” kapcsolatok...3.]. – MSz, 1987.
szept. 5., 14.

1207. (és) [Spitzer Éva]: Szavak és gondolatok. Híd, 1987. szeptember [~~:
„Lehetetlenek” kapcsolatok...4.]. – MSz, 1987. okt. 3., 12.

1208. [s.n.]: Híd [1987] 11. sz. [~~: Október emlékezete]. – MKÚ, 1987. dec.
3., 17.

1989

1209. Harkai Éva: A nincsen himnusza [~~: A Nincsen himnusza. –
Elhangzott az Újvidéki Televízió Versek ’89 c. mûsorában]. – H,
1989/3, 329.
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1990

1210. di [Dobosi Irén]: Adalék az Intézet történetéhez. A Hungarológiai
Közlemények legújabb száma [ti. a késve megjelent 1988/77. száma
– ~~ et al.: Az Intézet életébõl. Adalék Intézetünk történetéhez. (A
„hungarológus affér” epilógusa)]. – MSz, 1990. febr. 3., 18.

1211. di [Dobosi Irén]: „...egykeszagú, vetélt zóna”. Az Új Symposion
1990/1–2. száma [~~: Merre? Tovább? Ady-parafrázisok]. – MSz, 1990.
márc. 10., 18.

1212. Fischer Jenõ: Politikai nyaktiló. Koncepciós perek a szocialista orszá-
gokban [Tézisek, idézetek ~~ Arthur London-tanulmányából is
(Theatrum mundi à la Joszif Visszarionovics Sztálin)]. – MSz, 1990.
ápr. 7., 20.; ápr. 8., 16.

1213. Tomán László: Negyven évvel ezelõtt is tavasz volt ilyenkor. Kísérlet
egy irodalmi megmozdulás egyéni szempontú értelmezésére [~~
Megújodás – megoszlás nélkül? B. Szabó György és az 1950/51-es
nemzedékvita c. tanulmányának idézésével]. – MSz, 1990. ápr. 28., 18.

1214. di [Dobosi Irén]: Egy készülõ önéletírás. A Híd 1990. májusi száma
[~~: Csörgits József verse]. – MSz, 1990. jún. 9., 18.

1215. di [Dobosi Irén]: Folyóirat. Ortutay Gyula életmûve [Üz, 1990/7–9.
Ortutay-emlékszám. ~~: A „parttalanság” jelensége a jugoszláviai
magyar népköltészetben]. – MSz, 1990. szept. 15., 18.

1991

1216. di [Dobosi Irén]: B. Szabó György jubileuma. A Híd 1990. decemberi
száma [~~: Becskereki Szabó György, a bánáti magyar européer]. –
MSz, 1991. jan. 5., 18.

1217. di [Dobosi Irén]: Folyóirat. Vasko Popa emlékezete [Üzenet, 1991/1.
~~: Rapszódia három szólamra kisebbségrõl és többségrõl, életrõl és
alkotásról]. – MSz, 1991. febr. 23., 18.

1218. di [Dobosi Irén]: Kéjleves. Új Symposion 1990/11–12. szám [~~:
Palackposta még meg sem született symposionista barátomnak (Vita
Csorba Bélával az ÚS Sziveri-szerkesztõségének leváltásával kap-
csolatban)]. – MSz, 1991. márc. 9., 18.

1219. di [Dobosi Irén]: Folyóirat. Magyar neve? A Híd 1991. július–augusztusi
száma [~~: Ladik Katalin: Láttam kutyákat]. – MSz, 1991. szept. 21., 16.

1220. di [Dobosi Irén]: Folyóirat. „Már embernek is felnõtt számba vennék”.
A húszéves Üzenet köszöntése [Üz, 1991/11–12. sz. ~~: Korszerûtlen
márciusi reflexiók anno Domini 1991]. – MSz, 1991. dec. 7., 16.
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1994

1221. Fehér István: Megválaszolatlan kérdések. Gondolatok a Híd 1994.
január–áprilisi négyes számáról [A folyóirat körkérdése a vajdasági
magyarság helyzetérõl. – ~~: Néhány dokumentum, némi kommentár-
ral és konklúzióval]. – MSz, 1994. jún. 11., 13.

1996

1222. (cz) [Szabó Palócz Attila]: Folyóirat. Hol is járhattam gondolatban? A
Híd 1995. decemberi száma [~~: Egy européer magyar avantgárd
távozása. In memoriam Méliusz József]. – MSz, 1996. jan. 6., 10.

1223. (cz) [Szabó Palócz Attila]: Egy új évfolyam küszöbén. Üzenet, 1995.
november–december [~~: Szenteleky-napok 1995. Milyen Szenteleky-
napokat akarunk?]. – MSz, 1996. febr. 24., 12.

1224. (cz) [Szabó Palócz Attila]: Megjelent a Létünk 1996/1–2-es száma [~~:
A kisebbségi helyi önkormányzatok és a személyi autonómia létre-
hozásának lehetõségei és problémái a Vajdaságban]. – MSz, 1996.
ápr. 13., 12.

1225. s-r [Serer Lenke]: A temetõk néprajza. Üzenet, 1996. július-augusztus [~~:
Köszöntõ (a JMMT néprajzi tanácskozásán)]. – MSz, 1996. nov. 9., 11.

1998

1226. s-K [Mihájlovits Klára]: Nyílt levelek jegyében. Symposion [sic], 1998.
május-augusztus [~~: Hibás/hibbant nyílt levél Piszár Ágneshez, akit
eltanácsolt az Egyetem fura Kara]. – MSz, 1988. szept. 12., 8.

1227. (-aat) [Szabó Palócz Attila]: Vanitatum vanitas. Híd, 1998.
október–november [~~: Korszerûség, életesség, idõállóság. Vázlatok
a centenáriumi Sinkó-konferencia témáiról]. – MSz, 1998. dec. 26., 8.

II.3.b. önálló köteteirõl és egyéni/társszerzõs tankönyveirõl

híradások, reflektálás

1968

1228. Utasi Csaba: Változatos termés [~~ Laskói esték c. könyvérõl is]. –
Könyvhír, 1968. szept. 3 [1.]

1229. Bányai János: Valóban mi lesz velünk? A Symposion-sorozat öt új könyve
kapcsán [~~ Laskói esték c. könyvérõl is]. – MSz, 1968. dec. 22., 19.
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1230. [s.n.]: Irodalmi mûsoraink [Az Újvidéki Rádió Tükör c. heti irodalmi
szemléjében ~~ Laskói esték c. kötetét Herceg János ismerteti, majd
elbeszélget a szerzõvel]. – Rádúj, 1968. dec. 23., 7.

1969

1231. Bori Imre: Egy év mérlege [irodalmi életünkben és könyvkiadá-
sunkban. – ~~ Laskói esték c. kötete „az író szenvedélyes
elkötelezettsége és a könyv mûfaji vonatkozásai miatt is figyelmet
lekötõ vállalkozás“]. – MSz, 1969. újévi sz., 12.

1971

1232. Ládi István: Bori Imre és ~~ új könyve [Theatrum mundi à la Joszif
Visszarionovics Sztálin]. – MSz, 1971. febr. 27., 12.

1975

1233. [s.n.]: A Forum Kiadó új könyvei [~~ Sinkó Ervinrõl szóló tanulmá-
nyainak gyûjteménye is a napokban kerül a könyvkereskedésekbe]. –
MSz, 1975. júl. 25., 10.

1234. [s.n.]: Vázlatok egy portréhoz. – Könyvhír, 1975. szept. 9. [4.]
1235. Pintér Lajos: Vajdasági magyar valóságirodalom [~~ Laskói esték c.

szociografikus naplójáról is]. – Forr, 1975/9, 85–88.

1976

1236. Benkõ Ákos: Még egyszer a jugoszláviai magyar valóságirodalomról
[~~ laskói naplójáról is]. – Forr, 1976/1, 91–92.

1237. Pintér Lajos: Válasz Benkõ Ákos észrevételére [~~ Laskói esték c.
szociográfiájáról (sic) is]. – Forr, 1976/1, 93.

1238. [s.n.]: Könyveinkrõl olvastuk. ~~: Vázlatok egy [Sinkó-]portréhoz.
Részletek a szegedi Tiszatáj hosszabb írásából [Tordai Zádor
könyvkritikájából]. – Könyvhír, 1976. ápr. 13., 1.

1978

1239. [s.n.]: Most jelent meg(...). ~~: Ember a forradalomban, ember a soron
kívül. – MSz, 1978. jan. 5., 12.

1240. [s.n.]: ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Vázlatok egy
portréhoz II. – Könyvhír, 1978. jan. 24. [1.]
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1241. [s.n.]: Az év [1977.] kulturális eseményei. A Magyar Szó kulturális és
kritikai mellékletének körkérdése [Fenyvesi Ottó: „Tolnai Ottó
alkotómûvészetét továbbra is az új törekvések között tartjuk számon...
ami ~~ Ellenversek, ethoszok c. könyvérõl is elmondható”]. – MSz,
1978. febr. 4., 12.

1242. [s.n.]: „Új könyv, új írás c. mûsorszámunkban [az Újvidéki Rádióban]
~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül c. könyvét Herceg
János ismerteti.” – RTV-Ú, 1978. febr. 20.

1243. Fehér Ferenc – Torok Csaba: Kilenc új jugoszláviai magyar kiadvány.
Az újvidéki Forum könyvbemutatója [Szilágyi Károly szerkesztõ nyi-
latkozata ~~ Ember a forradalomban, ember a soron kívül c.
könyvérõl]. – MSz, 1978. márc. 9., 12.

1244. F.F. [Fehér Ferenc]: Herceg János kapta a Híd-díjat [A bírálóbizottság által
számba vett mûvek között ~~ Ember a forradalomban, ember a soron
kívül, ill. Ellenversek, ethoszok c. könyvei is]. – MSz, 1978. ápr. 5., 13.

1245. [s.n.]: Könyveinkrõl olvastuk. ~~: Ember a forradalomban, ember a
soron kívül [Részlet Antal Gábor Magyar Nemzetben megjelent
könyvkritikájából]. – Könyvhír, 1978. máj. 23. [4.]

1246. V.L.: Egyre jobban ismernek bennünket. Jól szerepelt a Forum
[Könyvkiadó] a budapesti Ünnepi Könyvhéten [~~ Ember a forra-
dalomban, ember a soron kívül c. Sinkó-monográfiájáról is]. – MSz,
1978. jún. 1., 10.

1979

1247. Tamás Attila: Magyar irodalomkutatók és kritikusok Jugoszláviában
[~~ irodalomszemléletérõl is a Laskói esték, Theatrum mundi ..., Váz-
latok egy portréhoz és Ember a forradalomban, ember a soron kívül
alapján]. – Alf, 1979/12, 67–75.

1248. Szakolczay Lajos: Az értelmiség valóságképe [~~ „publicisztikai
hevességû (laskói) esszénaplójáról”]. – Érték és valóság. A szociorajz-
tól a társadalmilag humanizált esztétikai értékig [a jugoszláviai magyar
irodalomban]. – Alf, 1979/12, 50–60.

1980

1249. [s.n.]: Újabb bibliográfia [~~: Sinkó Ervin a horvát irodalomban.
Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959. Újvidék, 1979]. – Magy Hlap,
1980. aug. 23., 6.
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1981

1250. Pomogáts Béla: Könyvek a vajdasági magyar irodalomról [~~:
Szóakció I. c. könyvérõl is]. – ITK, 1981/3, 337–342.

1982

1251. – –: Könyvespolc. ~~: Szóakció II. – 7N, 1982. júl. 30., 11.
1252. [s.n.]: Húsz év után [„Könyvkiadásunk idei termésébõl megkülön-

böztetett figyelmet érdemel Utasi Csaba Vonulni ha illõn és ~~ Szóakció
II. c. kritikagyûjteménye. Mai [TV-]adásunkban a két szerzõ könyvérõl
Gerold László és Radics Viktória mond véleményt, a szerzõkkel pedig
Hornyik Miklós beszélget.”]. – RTV-Ú, 1982. nov. 16., 10.

1983

1253. M-t: Ma az Ifjúsági Tribünön. Beszélgetés ~~-nal [Szóakció II. mûsorcím-
mel, Losoncz Alpár és Mák Ferenc vitaindítójával]. MSz, 1983. jan. 11., 10.

1254. [s.n.]: Új könyv, új írás – ~~ Szóakció c. könyvének második kötetét
mutatjuk be [az Újvidéki Rádióban]. – RTV–Ú, 1983. jan. 24., 9.

1984

1255. Botlik József: Kismonográfiák Fehér Ferencrõl és Sinkó Ervinrõl [Bori
Imre Sinkó-kismonográfiája kapcsán részletesen ~~ két Sinkó-könyvé-
rõl és a fiatal Sinkó kecskeméti életszakáról szóló tanulmányáról is]. –
Forr, 1984/4, 91–92.

1985

1256. [s.n.]: Varga József (1939–1985). [Varga József fordította szerbre ~~
Pisma sa panonskog asfalta c. könyvét is]. – H, 1985/9, 1270–1271.

1987

1257. k.cs. [Kántor Csilla]: A telepi Petõfi Sándor Könyvtárban. Mû és maga-
tartás. Dr. ~~ könyvének bemutatója [A könyvrõl Fekete J. József
mond bevezetõt]. – MSz, 1987. máj. 30., 9.
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1988

1258. [s.n.]: A Forum új kiadványai. Az elsõ negyedév könyvtermése
[Losoncz Alpár Hiányvonatkozások c. kötetében szerepel a ~~ Szóak-
ció II. c. könyvérõl szóló „izgalmas... filozófiai megközelítésû szöveg”
is]. – MSz, 1988. ápr. 17., 12.

1991

1259. r-R: Csonka lesz a belgrádi könyvvásár. Az újvidéki Forum Könyvkiadó
mintegy 40 címszóval szerepel a kiállításon [Köztük van ~~ Jugoszláviai
magyar népköltészeti kalauz c. könyve és B. Szabó György általa sajtó alá
rendezett életmûsorozatának újabb kötete is]. – MSz, 1991. okt. 24., 11.

1260. T.L. [Tomán László]: Negyven évig iratgyûjtõbe zárva [~~ Szóakció I.
c. kötetének idézetei is]. – MSz, 1991. nov. 16., 15.

1992

1261. G.: Új irodalmi tankönyv. Megjelent a középiskolások elsõ osztálya
számára készült Olvasókönyv [második kiadása. ~~ és Thomka Beáta
társsz.]. – MSz, 1992. szept. 15., 13.

1993

1262. [s.n.]: Szabadkán ma. A Szabad Líceum keretében bemutatják dr. ~~
„Lehetetlen” kapcsolatok „lehetetlen” idõkben c. könyvét és a JMMT
más új kiadványait. – MSz, 1993. márc. 24., 8.

1994

1263. [s.n.]: Új könyv. ~~: Pörök, táborok, emberek I. – MSz, 1994. aug. 4., 13.
1264. Sükösd Mihály: Danilo Kiš öröksége [~~ Mû és magatartás c.

kötetének Kiš-tanulmányáról is]. – Népszab, 1994. okt. 29., 26.
1265. Sükösd Mihály: Danilo Kiš öröksége [Átvétel a Népszabadságból]. –

MSz, 1994. dec. 17., 11.

1995

1265/aSzajbély Mihály: Modern Annales [Csorba Béla – Vékás János: A kul-
túrtanti visszavág. A Symposion-mozgalom krónikája 1954 [sic!] –
1993. ~~ Szóakció II. c. könyvérõl is]. – Alf, 1995/8, 85–91.
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1997

1266. Kontra Ferenc: Új könyv. A Bega menti magyar européer [~~:
Becskereki Szabó György. JMMT, 1996]. – MSz, 1997. febr. 20., 12.

1267. Bori Imre: Feljegyzések Becskerekrõl és Szabó Györgyrõl [~~: Becskereki
Szabó György c. monográfiájáról is]. – MSz, 1997. ápr. 19., 9.

1268. Bori Imre: Feljegyzések. Még egyszer B. Szabó Györgyrõl [~~ Becskereki
Szabó György c. monográfiájáról is]. – MSz, 1997. ápr. 26., 9.

1998

1269. [s.n.]: Dr. ~~ könyvbemutatója [a szabadkai Városi Könyvtárban.
Bemutatásra kerül: Kis magyar balkáni krónika 1962–1997., I–II.]. –
MSz, 1998. nov. 4., 9.

2003

1270. [s.n.]: Új könyvek. ~~: Politikai symposion a Délvidéken. – MSz, 2003.
máj. 29., 11.

1271. [s.n.]: Csütörtökön kezdõdik az Ünnepi Könyvhét [A kiállításra bene-
vezett magyar könyvek zsûri által felállított „százhuszas listáján”
szerepel ~~ Politikai symposion a Délvidéken c. könyve is]. – MSz,
2003. jún. 7–8., 25.

mûbírálatok, recenziók

Laskói esték
(1968)

1272. Vajda Gábor: Etikai avantgarde. A Laskói esték ürügyén. – H, 1968/12,
1296–1301.

1273. Herceg János: A csalódottság vallomásai. – 7N, 1969. jan. 10., 11.
1274. Vajda Gábor: Tett helyett napló. – Kép If, 1969. jan. 15., 18.
1275. Végel László: Az íróságtól menekülõ író és az õ igazsága. – MSz,

1969. febr. 2., 14.
1276. Hornyik Miklós: Egy vajdasági moralista. – MSz, 1969. febr. 2., 14. [Vö.

Hornyik Miklós: Szabálytalan napló. Forum, 1981].
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Magyar irodalmi olvasókönyv a szakmunkásképzõ iskolák 
III. osztálya számára

(1973)

1277. Vajda József [sic]: ~~: Irodalmi olvasókönyv a szakmunkásképzõ
iskolák III. osztálya számára [Kézirat]. – Bilten Pokrajinskog zavoda za
izdavanje udžbenika (Novi Sad), 1969/7., 82–84.

Forradalom és etika Sinkó Ervin életmûvében
(1974)

1278. Szeli István: Az életmû etikai tartalma. ~~ doktori értekezésérõl. – MSz,
1974. okt. 12., 13. [Vö. Szeli István: Történõ történelem. Forum, 1981].

Vázlatok egy portréhoz
(1975)

1279. Bányai János: Az élet mint mûalkotás [~~: Vázlatok egy portréhoz.
Sinkó-variációk ‘63–73.]. – MSz, 1975. okt. 18., 12. [Vö. Bányai János:
Könyv és kritika II. Forum, 1977].

1280. Bálint István: Egy vázlat, amelybõl nem lesz portré – Üz, 1975/11,
918–920.

1281. Végel László: Ember a történelem sorsfordulóiban. ~~ Sinkó-képérõl.
– H, 1976/1, 65–75.

1282. Tordai Zádor: ~~: Vázlatok egy [Sinkó-]portréhoz. – Tisz, 1976/3,
101–103.

1283. Benkõ Ákos: ~~: Vázlatok egy portréhoz. – Forr, 1976/9, 89–91.
1284. Vajda Gábor: Etikusról etikusan. – ÚS, 1976/130–131, 95–96. [Vö.

Vajda Gábor: Források és partok. Forum, 1983].
1285. Fenyvesi Ottó: ~~ szövegei Sinkóról. – ÚS, 1976/140, 475–476.

Ember a forradalomban, ember a soron kívül
(1977)

1286. Vajda Gábor: Elmélyedõ szellemrajz [~~: Ember a forradalomban, ember
a soron kívül. Vázlatok egy portréhoz II.]. – MSz, 1978. febr. 25., 13.

1287. Antal Gábor: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. ~~ könyve
Sinkó Ervinrõl. – Magy Nemz, 1978. máj. 7., 13.

1288. Lévay Endre: Vázlatok egy portréhoz. – Üz, 1978/3, 216–218.
1289. Tordai Zádor: Sinkó Ervin II. [sic]. Ember a forradalomban, ember a

soron kívül. – Forr, 1979/1, 84–86.
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1290. Olasz Sándor: ~~: Ember a forradalomban, ember a soron kívül. –
Hung Ért, 1979., I. évf., 29–30.p.

Ellenversek, ethoszok
(1977)

1291. Vajda Gábor: Verses kritikák és önbírálatok [~~: Ellenversek, etho-
szok]. – MSz, 1977. okt. 8., 13.

1292. Vajda Gábor: ~~-ról, verseskönyve ürügyén. – ÚS, 1977/152, 545–546.
1293. Utasi Csaba: A semmi peremén. – H, 1977/10, 1291–1293. [Vö. Utasi

Csaba: Vonulni ha illõn. Forum, 1982].
1294. Herceg János: A számonkérés szenvedélye. – Üz, 1977/11, 715.

Szóakció I.
(1980)

1295. (a.) [Antal Gábor]: Szóakció I. – Magy Nemz, 1980. okt. 12., 11.
1296. Vajda Gábor: Az Új Symposiontól a Tûzig. [~~: Szóakció. Adalékok iro-

dalmunk szellemrajzához I.]. – MSz, 1980. okt. 25., 15.
1297. Bányai János: Irodalomtudatunk archeológiája. – H, 1980/12, 1526–1531.
1298. Vajda Gábor: Elõtörténetünk akarás-változatai. – H, 1980/12,

1532–1534. [Vö. Vajda Gábor: Források és partok. Forum, 1983].
1299. Lévay Endre: Az elõdök nyomában. – Üz, 1981/1–2, 60–62.
1300. Juhász Géza: Az egyetlen szempont buktatói. – Üz, 1981/1–2, 62–66.

[Vö. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum, 1983].
1301. Szakolczay Lajos: Szóakció. ~~ tanulmányai. – Magy Nemz, 1981.

jan. 25., 13.
1302. Fekete J. József: Szóakció. – ÚS, 1981/191, 90–91.
1303. Szakolczay Lajos: Szóakció. I. – Hung Ért, 1982/1–4, 33–34.
1304. Botlik József: Szóakció. – Som, 1983/4, 104–105.

Szóakció II.
(1982)

1305. Juhász Géza: Személyes nemzedéki adalékok irodalmunk történeté-
hez. [~~: Szóakció II.]. – Üz, 1982/7–8, 430–433. [Vö. Juhász Géza:
Multunk és jelenünk az irodalomban. Forum, 1983].

1306. Fekete J. József: Idõszerûen az irodalomról. – H, 1982/10, 1191–1195.
1307. Losoncz Alpár: Symposionista önreflexió. – ÚS, 1982/209, 345–347.

[Vö. Losoncz Alpár: Hiányvonatkozások. Forum, 1988].
1308. Mák Ferenc: Az alkotás ethosza [Szóakció I–II.]. – MSz, 1982. nov. 20., 17.
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1309. Vajda Gábor: A nemzedéki mozgalom védelmében. – 7N, 1983. jan. 7., 12.
1310. Füzi László: ASymposion-nemzedék dokumentumai. – Forr, 1983/1, 93–94.
1311. Szajbély Mihály: A Symposion-mozgalom szabálytalan története. –

Mozgó Világ (Bp.), 1983/2, 72.
1312. Szakolczay Lajos: Szóakció II. – Hung Ért, 1984/3–4, 34–35.
1313. Botlik József: Három jugoszláviai magyar könyvrõl [~~ Szóakció II. c.

kötetérõl is]. – Som, 1985/5, 99–106.

Pisma sa panonskog asfalta
(1982)

1314. Fenyvesi Ottó: Vitatkozó levelek [~~: Pisma sa panonskog asfalta]. –
MSz, 1983. febr. 12., 17.

Mû és magatartás
(1987)

1315. Vajda Gábor: Mélység és emberség [~~: Mû és magatartás]. – MSz,
1987. máj. 30., 18.

1316. Hózsa Éva: Már és még. – Üz, 1988/1–2, 112–113.
1317. Szajbély Mihály: ~~: Mû és magatartás. – Hung Ért, 1989/3–4, 329.

Olvasókönyv poétikai fogalmakkal
a középiskolák I. osztálya számára

(1987. – Társsz. Thomka Beáta)

1318. Gerold László: Dicséret és aggály. Egy olvasókönyv kapcsán [~~ –
Thomka Beáta: Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I.
osztálya számára (2., átdolg. kiad. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék,
1992]. – MSz, 1993. jan. 16., 10.

Kis éji Ady-breviárium anno Domini 1989
(1993)

1319. Harkai Vass Éva: Utószó. In: ~~: Kis éji Ady-breviárium anno Domini
1989. Újvidék, 1993, JMMT, 85–92. [Vö.: Harkai Vass Éva: Balkániá-
ban. – Ezredvégi megálló. Forum, 1998].
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Pörök, táborok, emberek I.
(1994)

1320. Fekete J. József: Pokoljáró kirándulások [~~: Pörök, táborok, emberek
I.] – Üz, 1996/1–3, 120–122.

Sinkóék
(1995)

1321. Fekete J. József: Örök disszidens [~~: Sinkóék. S.E. és Rothbart Irma
életútja hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve. JMMT, 1995]. – MSz,
1995. jún. 29., 13. [Vö. Fekete J. József: Próbafüzet II. Szabadka, 1995].

Pörök, táborok, emberek II.
(1997)

1322. Fekete J. József: Évszázadunk rondabugyrai [~~: Pörök, táborok,
emberek II.]. – MSz, 1997. aug. 9., 9.

1323. Fekete J. József: 1997 – a tanulmányok éve. Könyveinkrõl – a tel-
jesség igénye nélkül [~~ Pörök, táborok, emberek II. c. könyvérõl is]. –
H, 1998/1–2, 112–122.

1324. Fekete J. József: Töprengések. A totalitarizmusokról. [~~: Pörök, tábo-
rok, emberek I. és II. köt.]. – 7N, 1998. jún. 17., 25.

1325. Bálint István: Barangolások Gulágiában [~~: Pörök, táborok, emberek
I–II.]. – H, 2000/10, 794–801.

Kis magyar balkáni krónika 1962–1997., I–II.
(1998)

1326. Bálint István: Egy jelentõs kordokumentum [~~: Kis magyar balkáni
krónika I–II.]. – MSz, 1998. aug. 8., 9.

1327. Gáll Ernõ: Újvidéki üzenet [~~: Kis magyar balkáni krónika I–II.]. Hét,
1999. febr. 25., 9.

L. még itt a szerzõ saját alkotótevékenységével kapcsolatos interjúkat a
Bibliográfia I.1. fejezetébõl: 131, 148, 216, 328, 412, 445, 470, 657
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II. 3.c. sugárzott, ekranizált és színre vitt mûveirõl

híradások, reflektálás

1977

1328. M.M.: Bérletfelújítás a [Szabadkai] Népszínházban [1978-ban ~~
Nehéz honfoglalás c. mûvének elõadásai a Bemutató Bérlettel lesznek
látogathatók]. – MSz, 1977. dec. 20., 8.

1329. Szûcs Imre: Rádiónapló. Marad a láz [Az Újvidéki Rádióban indul ~~
dokumentumhangjáték-sorozata Sinkó Ervin életútjáról]. – MSz, 1977.
dec. 24., 15.

1330. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, I. rész
[A hétrészes sorozatot az URH-csatornán sugározzák. Az I. rész cse-
lekményszüzséje]. – MSz, 1977. dec. 31. – 1978. jan. 1–2., 23.

1978

1331. Szûcs Imre: Rádiónapló. A szó elrepül... [~~: Szemben a bíróval, I.
rész]. – MSz, 1978. jan. 7., 13.

1332. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, II.
rész [A második rész cselekményszüzséje]. MSz, 1978. jan. 7., 15.

1333. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, III.
rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 14., 15.

1334. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, IV.
rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 21., 6.

1335. Barácius Zoltán: ~~ Szemben a bíróval c. dokumentumjátéka [az
1977. év kiemelkedõ kulturális eseménye – Válasz a Magyar Szó/Ki-
látó év végi körkérdésére.]. – MSz, 1978. jan. 28., 12.

1336. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, V.
rész [A részlet cselekményszüzséje]. – MSz, 1978. jan. 28., 15.

1337. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval, VI.
rész [A részlet cselekményszüzséje]. MSz, 1978. febr. 4., 15.

1338. [Bordás Gyõzõ]: Újabb hangjátéksorozat a Rádióban [~~: Szemben a
bíróval]. H, 1978/2, 261.

1339. [s.n.]: ~~-bemutató [Az Újvidéki Rádió megkezdte ~~ Szemben a bíró-
val c. hétrészes dokumentumjátékának sugárzását. (...) A két fõszere-
pet Faragó Árpád és Tusnek Ottilia alakítja. Rendezõ Varga István]. –
MKÚ, 1978. febr. 1., 21.

1340. Szûcs Imre: Rádiónapló. Senki sem különálló sziget [„Lassan befe-
jezéshez közeledik ~~ Szemben a bíróval címû hétrészes dokumen-
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tumjátéka, amely Sinkó Ervin életútját, példamutató emberségét és
forradalmári tevékenységét megidézve, Varga István átgondolt, célra-
törõ rendezése s az újvidéki és a szabadkai színészek népes táborá-
nak színvonalas közremûködése révén egyértelmûen megnyerte a kri-
tikusok és a hallgatók tetszését.”]. – MSz, 1978. febr. 4., 13.

1341. [s.n.]: Ma délután az Újvidéki Rádióban. ~~: Szemben a bíróval. Befejezõ
rész [„Négy évtizedes hiábavaló honkeresés után fõszereplõink végre
egy gyõztes proletárforradalomban, a jugoszláv antifasiszta és népfel-
szabadító harcban találják meg egzisztenciális Honukat, emberi Ethoszu-
kat. Teljes hát az idill? – Fõszereplõnk ódát ír a Gyõzelemhez, de ez az
óda – elégiába hajlik... Mégpedig ugyanazon erkölcsi szolidaritásból, a-
melybõl a himnikus sorok is fakadnak... Paradoxális század, paradoxális
emberi erkölcsiség!”]. – MSz, 1978. febr. 11., 15.

1342. Szûcs Imre: Három könyv és egy kezdeményezés [emelkedik ki irodal-
munk 1977. évi termésébõl és mûvelõdési életünk hétköznapjaiból. –
Válasz a Magyar Szó/Kilátó körkérdésére: „...az újszerû kezdeménye-
zés... az Újvidéki Rádió magyar szerkesztõségéé, amely elõítéletekkel
és kishitûséggel is szembeszállva bátran vállalta Gion Nándor
tízrészes és ~~ hétrészes hangjáték-sorozatának mûsorra tûzését”]. –
MSz, 1978. febr. 18., 13.

1343. -mark [Barácius Zoltán]: Mit látunk 1978-ban? A Szabadkai Népszín-
ház mûsora [Egyebek közt ~~ Nehéz honfoglalás c. Sinkó-drámája is
a repertoáron]. – 7N, 1978. jan. 6., 16.

1344. Faragó Árpád: A jugoszláviai magyar drámairodalom megújhodása?
Három õsbemutató színházainkban [Gobby Fehér Gyula: Bûnös-e a
Szél?; Gion Nándor: Ezen az oldalon; ~~: Nehéz honfoglalás]. – MSz,
1978. aug. 22., 13.

1345. NM [Nagy Mária]: Tizennégy bemutató. Mindkét társulat [ti. a szabad-
kai és az újvidéki] hét színpadi mûvet készít elõ [A Szabadkai
Népszínházban ~~ Nehéz honfoglalása is]. – MSz, 1978. okt. 26., 7.

1346. [Bordás Gyõzõ]: ~~ Sinkó-drámája a [Szabadkai] Népszínházban. – H,
1978/12, 1546.

1347. TM [Takács Magdolna]: ~~: Szemben a bíróval, I. rész [Az Újvidéki
Rádió URH-csatornáján sugárzott õsbemutató után kezdõdik a repríz
a középhullámon. – Rövid interjú ~~-nal a darab fogadtatásáról, az
õsbemutató hallgatói és kritikusi visszhangjáról és a szerzõ további
terveirõl a rádiós mûfajokban]. – MSz, 1978. dec. 26., 13.
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1979

1348. TM [Takács Magdolna]: Ma este a Rádióban. ~~: Szemben a bíróval,
IV. rész [Varga István rendezõ nyilatkozata a mintegy 60 [!] szereplõt
és munkatársat felvonultató hangjátéksorozatról, a darab repríze kap-
csán]. – MSz, 1979. jan. 16., 13.

1349. TM [Takács Magdolna]: Ma este a Rádióban. ~~: Szemben a bíróval.
Befejezõ rész [Rövid interjú a fõszereplõ Faragó Árpáddal a saját
szerepe megformálásáról és a „rendkívül hasznos... csoportmunkáról
a szerzõ, a rendezõ, a dramaturg, a hangfelvevõ és a színészek”
között]. – MSz, 1979. febr. 6., 15.

1350. Bordás Gyõzõ: Hatvannégy benevezés a Sterija Játékokra [A bene-
vezett elõadások között ~~ Nehéz honfoglalása is]. – H, 1979/1,
130–131.

1351. V[ida] Daróczi Júlia: Vallomások színházügyben. Amíg Antigoné eljut a
címzetthez [Egyebek közt ~~ Nehéz honfoglalása iskolai elõadásának
nehézségérõl is]. – MSz, 1979. febr. 24., 15.

1352. Bordás Gyõzõ: Egy évad – hat vajdasági darab [~~ Nehéz hon-
foglalása is közöttük]. – H, 1979/7–8, 988–989.

1353. Gerold László: Évadkezdésrõl – visszapillantó tükörrel. Aktuális szín-
háztörténet [~~ Nehéz honfoglalásáról is]. – MSz, 1979. szept. 22., 13.

1980

1354. [s.n.]: Portréfilm készül B. Szabó Györgyrõl. A forgatókönyvet ~~ írta,
szerkesztõ Fehér Teréz, operatõr és rendezõ Németh Árpád. –
RTV–Ú, 1980. okt. 24., 3.

1355. [s.n.]: B. Szabó György, avagy az igényesség dicsérete [A B. Szabó
György születésének 60. évfordulójára készült portréfilm I. részérõl]. –
RTV–Ú, 1980. nov. 7., 3.

1356. [s.n.]: B. Szabó György, avagy a reálistól az esszenciálisig. A portré-
film II. része [B.Sz.Gy. képzõmûvészi életmûvérõl]. – RTV–Ú, 1980.
nov. 21., 10.

1981

1357. [s.n.]: Színészek írókról [Az Újvidéki Televízió mûsorán Vicsek Károly
rendezésében kerekasztal-beszélgetés drámairodalmunk jelenérõl és
távlatairól. A mûsorban filmfelvétel-részletek kerülnek bemutatásra ~~,
Gobby Fehér Gyula, Gion Nándor, Pintér Lajos, Tolnai Ottó és Varga
Zoltán drámáinak színí elõadásairól]. – RTV–Ú, 1981. márc. 27., 3.
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1982

1358. [s.n.]: Montázsolják az Optimistákat [Az Újvidéki Televízió szerkesztõ-
ségében montázsolják a Sinkó Ervin regénye alapján s a Magyar Tele-
vízióval koprodukcióban készült hatrészes tévéfilmet. Forgatókönyv:
Sükösd Mihály, rendezõ: Dömölky János, a sorozat irodalmi szaktanács-
adója: ~~]. – Jó Pajtás (Újvidék), 1982. szept. 30., 22.

1983

1359. [s.n.]: Hangjáték a stúdióból. ~~ Szemtõl szemben [sic] a bíróval [Az
Újvidéki Rádió URH-csatornáján folyik a Szemben a bíróval hétrészes
hangjáték-sorozat második repríze]. – RTV–Ú, 1983. jan. 25., 11.

1984

1360. (–): „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz [Az Újvidéki Televízió és a
Magyar Televízió sorozatzáró közös dokumentum-produkciója Sinkó
Ervin életútjáról, ~~ forgatókönyve alapján, Dömölky János rende-
zésében az Újvidéki Televízió és a JRT (Jugoszláv Rádió és Televízió)
mûsorán]. – RTV-Ú, 1984. dec. 3., 8.

1361. (–): I. Bošnjak: „Poslije svega”. Drama uz dramu [~~: „És aztán...”
Dráma az Optimisták ekranizált drámájáról]. – Stud, 1984. dec. 1–7., 34.

1362. Purger Tibor: Tévészemle. Utóhangok [~~ „És aztán...” Utóhang az
Optimistákhoz c. dokumentumjátékáról is]. – MSz, 1984. dec. 8., 16.

1363. [s.n.]: Megjelent az Új Symposion 1984. 7–8. száma [~~: Optimista
munkanapló (a Sinkó-regény ekranizálásáról) – „És aztán...” Utóhang
(szövegkönyv) az ekranizált Optimistákhoz]. – MSz, 1984. dec. 25., 12.

1985

1364. M.M.: Az Optimisták tévéváltozatáról. Új Symposion, 1984/7–8. [~~:
Optimista munkanapló 1979–1983; „És aztán...” Utóhang [szcenárium]
az Optimistákhoz]. – MSz, 1985. jan. 12., 17.

1365. Bordás Gyõzõ: Optimisták [~~ szaktanácsadó regényértelmezésének
jótékony szerepérõl az Optimisták ekranizálása során, ill. a for-
gatókönyve alapján készült egyórás dokumentumfilmrõl is]. – H, 1985/2;
282–283.

1365/a[s.n.]: Budapesti Mûvészeti Hetek. Sinkó Ervin: Optimisták 7. rész:
Szakadnak a vásznak. Magyar Televízió I., 1985. okt. 16. – RTV–Ú,
1985. okt. 12., 12.
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1366. „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz. Magyar Televízió II., 1985.
okt. 17. – RTV–Ú, 1985. okt. 12., 14.

1367. (ablonczy): Optimisták [Dömölky János tévéfilmjérõl és ~~ Utóhang az
Optimistákhoz c. dokumentumjátékáról is]. – Magyar Ifjúság (Bp.),
1985. nov. 1.

1988

1368. Faragó Árpád: Egy színész naplójából. Szabadka, 1978. november
20. [~~ Szemben a bíróval I–VII. c. hangjáték-sorozatáról és Nehéz
honfoglalás c. dokumentumdrámájáról]. – MSz, 1988. máj. 21., 21.

1369. [s.n.]: Budapesti Mûvészeti Hetek. Szemben a bíróval. ~~ [három-
részes] dokumentum[hang]játéka Sinkó Ervin életútjáról [Kossuth
Rádió, 1988. okt. 12., 13. és 14.] – Rádió- és Televízió-Újság (Bp.),
1988/41. sz., 14., 16. és 18. p.

1994

1370. B.Z.[Barácius Zoltán]: Vajdasági õsbemutatók. Életben maradhat-e a
vajdasági magyar dráma? – Színháztörténetünk múltjából [A jugo-
szláviai magyar szerzõk szabadkai õsbemutatóinak jegyzékén ~~
Nehéz honfoglalása (1978/79-es évad) is]. MSz, 1994. okt. 4., 11.

1996

1371. Faragó Árpád: Elfelejtett arcok, emberek. Varga István. [„Gazdag és tar-
talmas munkásságából... ki kell emelnünk ~~ Szemben a bíróval címû 7
részes dokumentumjátékát, már azért is, mert rendhagyó volt a feladat,
meg aztán a rendezõ, Varga István a dokumentumjátékkal megmutatta,
hogy mire képes a Rádió, hogy mennyire hitelesen, emberien tud a leg-
nehezebb mûfajjal is »megbirkózni«. (A Sinkó Ervinrõl szóló mû színpa-
di változatát Nehéz honfoglalás címmel a Szabadkai Népszínház magyar
társulata mutatta be az 1978/79-es évadban szintén Varga István ren-
dezésében.”)]. – MSz, 1996. nov. 5., 10.

1997

1372. Barácius Zoltán: Lássuk a medvét! Vajdasági magyar szerzõk mûvei a
tartományi hivatásos színházaink mûsorán – Weigand Józseftõl Deák
Ferencig [~~ Nehéz honfoglalásának szabadkai õsbemutatójáról is. –
„Valóságszaga volt Tóth Ferenc Jóbjának, Gobby Fehér Gyula A szabad-
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ság pillanata c. történelmi darabjának, ~~ Nehéz honfoglalásának, Varga
Zoltán A tanítvány c. mûvének és végül Deák Ferenc Határtalanul c.
drámájának. Ezekkel a darabokkal a szerzõknek és a színházaknak
mondanivalója volt (...) Lassan oldódtak [a színházi körökben] az arisz-
tokratikus reflexek, a görcsök, s egy Tóth Ferenc már nem volt autsider,
és senki sem horkant fel, amikor a társulat bemutatta ~~ Nehéz hon-
foglalását.”]. – MSz, 1997. szept. 17., 11.

mûbírálatok, szakcikkek

1978

1373. Szûcs Imre: A dokumentumjáték ismérvei. [~~: Szemben a bíróval I–II.
rész]. – MSz, 1978. jan. 14., 13.

1374. Szûcs Imre: Dokumentumjáték és kordokumentum [~~: Szemben a
bíróval; Gion Nándor: Kitalált és igaz szenttamási történetek]. – Üz,
1978/4, 265–266.

1375. Gerold László: Nehéz honfoglalás. ~~ dokumentumdrámája Szabad-
kán. – MSz, 1978. dec. 2., 9.

1376. Aladics János: Az életrajzi tények súlya. ~~ elsõ színpadi mûvének
õsbemutatója. – Dolg, 1978. dec. 7., 10.

1377. Kopeczky Csaba: Dráma? Dokumentum! [~~ Nehéz honfoglalása a
Szabadkai Népszínházban]. – 7N, 1978. dec. 8., 17.

1378. Gubás Ágota: A hazai dráma ténye bénítólag hat?! [~~ Nehéz hon-
foglalása a Szabadkai Népszínházban]. – Üz, 1978/12, 701–702.

1979

1379. Szakolczay Lajos: Nehéz honfoglalás. ~~ drámája a Szabadkai Nép-
színházban. – Magy Nemz, 1979. jan. 10., 4.

1980

1380. Gerold László: Biztató jelek. Drámáink és elõadásaink [~~ Nehéz hon-
foglalásáról is]. – H, 1980/1, 1–4. és 10–13. p.

1381. Gerold László: Az új jugoszláviai magyar dráma [~~: Nehéz hon-
foglalás; Gion Nándor: Ezen az oldalon; Tolnai Ottó: Végeladás;
Gobby Fehér Gyula: Bûnös-e a Szél?]. – Színház (Bp.), 1980/2, 1–7.
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1984

1382. Jovo Paripoviæ: Drama poslije „Optimista” [Tévédráma az ekranizált
Optimisták után. Vö. ~~: „És aztán...” Utóhang az Optimistákhoz]. –
Stud, 1984. dec. 1–7., 18–19.

1985

1383. Major Ottó: Az Optimisták fekete doboza [~~ „És aztán...” Utóhang az
Optimistákhoz c. sorozatzáró forgatókönyvérõl]. – Új Tükör (Bp.),
1985. okt. 27., 31.

L. még itt a szerzõ hang-, szín- és tévéjátékaival kapcsolatos interjúkat a Bibliog-
ráfia I.1. és II.3.c. fejezetébõl: 335, 336, 337, 340, 343, 390, 391, 392, 1347

II.3.d. filológusi és szerkesztõi munkásságáról

Új Symposion/Kontrapunkt

1384. [s.n.]: „Új Symposion címen mûvészeti-kritikai folyóirat jelent meg
Újvidéken (...) ~~ és Tolnai Ottó szerkesztésében”. – Irodalmi Újság
(Párizs), 1965/4, 12.

1385. [s.n.]: Kontrapunkt [Antológia. Összeáll. Bányai János és ~~]. – Új
Könyvek (Bp.), 1965/16, 43–44.

Horvát–magyar Ady-kötet

1386. [s.n.]: Ady-kötet [AHorvátországi Magyarok Szövetsége a múlt évi Ady-évfor-
duló tiszteletére magyar – horvát kétnyelvû verseskötetet ad ki Josip Krleža
fordításában és dr. ~~ elemzõ tanulmányával]. – MKÚ, 1978. márc. 15., 21.

1387. [s.n.]: A jugoszláviai Híd címû folyóiratban ~~ egy horvát – magyar
Ady-kötet születésérõl ír [..]. – Magy Hír, 1978. ápr. 22., 12.

1388. Káich Katalin: Újabb kétnyelvû Ady-kötet [Ady Endre: Pjesme –
Versek. Osijek – Eszék, 1978]. – Üz, 1978/11, 645–646.

1389. [s.n.]: Kétnyelvû Ady-kötet jelent meg Eszéken [Ford. Josip Krleža,
szerk., elõ- és utószó ~~]. Magy Hír, 1979. jan. 27., 4–5.

1390. Faragó Árpád naplójából [A ~~ szerkesztette horvát–magyar Ady-kötet
eszéki bemutatójáról is]. – MKÚ, 1979. febr. 1., 67.

1391. Sinkovits Péter: Szándék és megvalósulás. Két könyvrõl [Kenyeres
Kovács Márta: Gyöngyszemek a XX. század német lírájából; Josip
Krleža: Ady Endre: Pjesme – Versek]. – MSz, 1979. aug. 5., 12.
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1392. Lõkös István: A délszláv Ady-kultusz állomásai. A Népszabadság 1986.
szeptember 27-i számából [A ~~ által sajtó alá rend. és szerk. horvát–ma-
gyar Ady-kötetrõl is]. – MSz, 1986. okt. 11., 14.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei

1393. Dévavári Zoltán: Szellemi honalapítás [Az induló HITK elsõ számáról].
MSz, 1969. dec. 20., 8.

1394. (i) [Ilia Mihály]: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei [Az
elsõ szám 1969 szeptemberében jelent meg, Szeli István és ~~ szer-
kesztésében]. – Tisz, 1970/2, 190–191.

1395. Kiss Ferenc: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1. –
Krit, 1970/5, 60–62.

1396. (bn) [Burány Nándor]: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei
[Az induló folyóirat 1. és 2. számáról]. – H, 1970/6, 715–719.

1397. Bárth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában [A
HITK-ról is]. – Forr, 1986/6, 61–69.

Értekezések, monográfiák

1398. Bárth János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában [A ~~
által indított Értekezések, monográfiák c. intézeti könyvsorozatról is].
For, 1986/6, 61–69.

1399. Lábadi Károly: Tanulmányantológia. A jugoszláviai magyar nép-
költészet I. Értekezések, monográfiák 4. – MKÚ, 1986. szept. 11., 15.

1400. – –: Jugoszláviai magyar népköltészet II. Értekezések, monográfiák 13.
– MKÚ, 1988. nov. 24., 15.

1401. [s.n.]: Folyóirat-bemutató és könyvkiállítás a Magyar Tanszéken
[Penavin Olga a Jugoszláviai magyar népköltészet I–II. kötetét
ismerteti]. – MSz, 1989 tavasza

Sinkó Ervin írói hagyatékának gondozása

1402. Kántor Lajos: Gyökér és szárny [Részletek a kolozsvári Korunk hosz-
szabb írásából. – Egyebek közt Sinkó Ervin Honfoglalás elõtt. Naplófel-
jegyzések 1939-tõl 1942-ig c. könyvérõl is „a Sinkó-örökség értékesí-
téséért következetesen és kérlelhetetlen harcoló ~~ gondozásában”]. –
Könyvhír, 1977. nov. 15. [4.]

1403. Csüllög Éva: Könyvbemutató Apatinban [Sinkó Ervin Honfoglalás elõtt c.
könyvérõl és az író életmûvérõl dr. ~~ egyetemi tanár tartott elõadást az
apatini könyvtárban szép számban megjelent közönségnek]. – Könyvhír,
1977. máj. 24.
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1404. Vukovics Géza: Rendhagyó vallomás. Sinkó Ervin: Egy regény
regénye. Sajtó alá rend. ~~ [2. magyar nyelvû kiad. Forum, 1985]. –
MSz, 1985. jún. 16., 15.

1405. Szakolczay Lajos: Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Moszkvai napló-
jegyzetek 1935–1937. [Sajtó alá rend., text. gond. ~~. Újvidék, 1985].
– Hung Ért, 1987/3–4, 139–140.

1406. tt [Turi Tibor]: A Forum új könyvei. Régi utazók és Krleža [Sinkó Ervin
Krleža c. esszé- és tanulmánygyûjteményérõl s a sajtó alá rend. ~~
utószaváról is]. – MSz, 1988. jan. 6., 13.

1407. [s.n.]: Sinkó Ervin: Krleža [Sajtó alá rend., szöveggond., utószó,
jegyz., bibl. ~~]. – 7N, 1988. febr. 19., 32.

1408. Vajda Gábor: Sinkóról – Krleža ürügyén [S.E.: Krleža. Forum, 1987].
MSz, 1988. ápr. 16., 18.

1409. Uõ., u.a.: Egyfajta középút. – 7N, 1988. jún. 10., 33.
1410. Kiss Gy. Csaba: Krleža – Sinkó Ervin szemével [Sinkó Ervin: Krleža.

Esszék, tanulmányok, kommentárok. Sajtó alá rend., szöveggond., a
horvátszerb szövegeket ford., utószó, jegyz. és bibl. ~~. Újvidék,
1987]. – Könyvil, 1988/8, 11.

1411. E. Fehér Pál: Moszkvai magyar napló 1935 és 1937 között [Sinkó
Ervin: Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937.
Sajtó alá rend., text. gond. ~~. Magvetõ, Bp. – Forum, Újvidék, 1988].
– Népszab, 1988. dec. 17., 13.

1412. Mák Ferenc: Emlékezés, vallomás, tanúságtétel. Forum-újdonságok a
könyvhéten [Egyebek közt Sinkó Ervin: Áron szerelme. Kisregények
I–II. Begyûjt., sajtó alá rend., elõszó, jegyz. és bibl. ~~. Forum, Újvidék
1989 c. könyveirõl is]. – Könyvil, 1989/5, 16.

1413. Utasi Csaba: Sinkó Ervin lányai. Az út. Naplók 1916–1939. Akadémiai
Kiadó, Bp. 1990. [Egyebek közt kritikai reflexiók ~~ textológiai eljárásáról
is az Egy regény regénye 1985-ös kiadásának szöveggondozása során,
valamint Az út bibliográfiájáról és jegyzetapparátusáról „amelyet némely
kritikai kiadás is megirigyelhetne”...]. – H, 1999/9, 813–834.

1414. [s.n.]: Új könyvek. Sinkó Ervin kiadatlan novellái [S.E.: Az idegen.
JMMT, 2001. Begyûjt., sajtó alá rend., elõszó, jegyz., bibl. ~~]. – MSz,
2001. júl. 5., 11.

Becskereki Szabó György életmûvének begyûjtése és kiadása

1415. [s.n.]: A Forum új kiadványai. Az elsõ negyedév könyvtermése
[Egyebek közt a ~~ által beindított B. Szabó-életmûsorozat elsõ két
kötetérõl is]. – MSz, 1988. ápr. 17., 12.
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1416. Mák Ferenc: Egy író kettõs arca [B. Szabó György: Élmény, szerep,
hivatás; Tér és idõ. – A sajtó alá rend. ~~ munkájáról is]. – Üz, 1989/9,
659–662.

1417. Juhász Géza: A mindentudó hálátlan szerepében [B. Szabó György:
Élmény, szerep, hivatás; Tér és idõ]. – MSz, 1988. okt. 29., 18.

1418. Herceg János: Ember és szerep [B. Szabó György: A tér és idõ
árnyékában]. – 7N, 1989. szept. 15., 29.

1419. [s.n.]: Intézeti napok. Folyóirat-bemutató és könyvkiállítás a
Hungarológiai Intézetben [Egyebek közt Bordás Gyõzõ bemutatja a ~~
által sajtó alá rendezett B. Szabó-köteteket]. – MSz, 1991. máj. 8., 15.

1420. tt [Turi Tibor]: Az „elsõkötetes” klasszikus [B. Szabó György 1–4. köt.
életmûsorozatáról. Begyûjt, sajtó alá rend., textológiai gond., elõszó,
jegyz., bibl. ~~]. – RTV–Ú, 1991/14, 6.

A Sinkó- és B. Szabó-hagyatékok gondozásáról

1421. Bori Imre: A filológus asztala. – H, 2000/10, 787–793.

A JMMT Kiskönyvtára

1422. [s.n.]: A JMMT elsõ könyvei. – H, 1992/4, 327.
1423. [s.n.]: Templomok, szentek, imádságok. Kupuszinai könyvbemutató

[Silling Istvánnak a JMMT és a Logos Grafikai Mûhely kiadásában meg-
jelent könyvét dr. ~~ és Utasi Jenõ méltatja]. – MSz, 1995. márc. 16., 13.

1424. Zámbó Illés: A feledéstõl mentett értékeink. Beszélgetés Silling
Istvánnal a Templomok, szentek, imádságok c. legújabb könyve kap-
csán [A könyv kupuszinai bemutatóján dr. ~~, a Kiskönyvtár
szerkesztõje mondott bevezetõt]. – MSz, 1995. márc. 23., 11.

1425. Berényi Ilona: A magyar biblia hõskora. Kiss Margita (...) szerzõi estet
tart Újvidéken [A JMMT Kiskönyvtárában megjelent könyvet ~~
szerkesztõ mutatja be]. – MSz, 1999. dec. 18.

1426. B.I. [Berényi Ilona]: Az újvidéki Petõfi Sándor MMME (...) programjából
[Szimin Bosán Magda Izraeli családfa c. könyvét dr. ~~, a JMMT Kis-
könyvtárának fõ- és fel. szerkesztõje fogja bemutatni]. – MSz, 2000. okt.
22., 12.

1427. Mihályi Katalin: Mi történt a Délvidéken 1848-ban? Egy érdekes, sokrétû
problematikát tárgyaló könyvet mutatott be a [szabadkai] Szabad
Líceum [A JMMT Kiskönyvtárában megjelent Délvidék, negyvennyolc c.
tanulmánygyûjteményt a kötet szerkesztõje, ~~ mutatta be]. – MSz,
2001. jan. 12., 7.

174

I_Bibliografia.qxd  2006.05.20.  9:13  Page 174



1428. (fi) [Fodor István]: Hadak útján. Könyvbemutató (...) Zentán [Szloboda
János: Hadak útján címû, a JMMT Kiskönyvtárában megjelent könyvét
~~ fõszerk. méltatta]. – MSz, 2001. nov. 8., 9.

1429. [s.n.]: A JMMT könyvbemutatója Újvidéken [A Kiskönyvtár új kiad-
ványairól, amelyek jelen lesznek az ünnepi Könyvhéten is, ~~ fõszer-
kesztõ fog tájékoztatót adni]. – MSz, 2002. jún. 2., 10.

1430. [s.n.]: Új könyvek (...) A honfoglalástól Mohácsig [JMMT Kiskönyvtára.
Mûvelõdés- és helytörténet 9. Szerk. ~~]. – MSz, 2002. jún. 14., 11.

1431. Fekete J. József: A JMMT Kiskönyvtáráról. In: Önmagunk nyomában.
A JMMT jubiláris évkönyve 1990–2000. Újvidék, 2000, 254–291. p.

II.3.e. egyéb sajtóvisszhang az alkotótevékenységérõl

nemzedéki kötõdések

1432. Varga László: A Symposionról, egy évtizeddel az indulás után. – MSz,
1972. ápr. 1., 11.

1433. Csordás Mihály: A Sinkó-iskola. Széljegyzetek a vajdasági kritikáról
[~~-ról is]. – MSz, 1974. júl. 20., 11. p.; júl. 27., 10. p.

1434. Pomogáts Béla: Nemzedékek a vajdasági magyar irodalomban [A
Symposion-nemzedékrõl és ~~-ról is]. – Alf, 1979/12, 28–34.

1435. Szakolczay Lajos: Nemzedékek kapcsolódása. A romániai, jugoszláviai
és a csehszlovákiai magyar irodalom fiatalabb generációiról [A
Symposion-nemzedékrõl és ~~-ról is]. – Krit, 1980/1, 22–23.

1436. A forrásvizek barbársága. Keresztury Tibor beszélgetése Sziveri
Jánossal (2.) [„Alig akadt három-négy ember – Thomka Beáta, Végel,
Tolnai, Domonkos, Koncz, s kezdetben ~~ is –, aki támogatta volna
tevékenységünket...“]. – MSz, 1990. febr. 3., 16.

1437. Radics Viktória: Nagy, merész kaland. Beszélgetés Radnóti Sándorral
az Új Symposionról [„RS: Igen, az én lukácsista-neomarxista tradícióm
és az új Sympónak (sic) a marxizmus reneszánszából táplálkozó
újbaloldalisága közel álltak egymáshoz (...) A Sympóban megtaláltam
azt a Sinkót és Lukácsot is, akiket itthon elhallgattak (...) a Sympóé
egy olyan folyóirat-csinálási forma volt, amit már soha nem lehet
újraéleszteni. Ezt a lapot fiatalok írták egy olyan korban, amikor nagy
szó volt teret nyitni az avantgárd legkülönbözõbb irányainak (ti.
Magyarországon). Külsejében, tipográfiájában is új, modern volt ez a
lap. Bizonyos fésületlenség, a szó jó értelmében vett felelõtlenség is
kedvezõen alakította a Sympo jellegét (...) A sympósok mindig mertek
kockáztatni. Minden szám kaland volt, amivel próbára tették a rend-
kívül korlátozott, garancia nélküli szabadságot. Merthogy a cenzúra
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azért mindig valahogy jelen volt. A Symposion történetének alapvetõ
jellegzetessége a nagy, merész kaland.”]. – MSz, 1990. máj. 12., 15.

1438. Harkai Vass Éva: A Symposion elsõ nemzedékének köszöntése [a
2000. évi Csépe-napokon. Egyebek közt ~~ nemzedéki kötõdésû
alkotótevékenységérõl is]. – H, 2000/10, 849–953.

1439. Fekete J. József: Kortársak/élõ hagyományok [A hatvanéves ~~,
Domonkos István, Fehér Kálmán, Gerold László, Mirnics Zsuzsa, Tolnai
Ottó, Tóth Ferenc és Virág Gábor köszöntése a Csépe-napokon]. – H,
2000/10, 854–863.

1440. Marton László Távolodó: Jöhet a következõ. Szerbhorvát György:
Vajdasági lakoma. – Magyar Narancs, 2005. szept. 8., 36. [Vö. Bibl. 1145.]

írótársi ajánlások

1441. Domonkos István: Kormányeltörésben. ~~-nak ajánlva. – ÚS,
1971/73., mell. II–XI. p.

1442. Dési Ábel: Bosnyák István [In: D.Á.: Kortársaim. Versciklus. Életjel
Miniatûrök 3. Szabadka, 1969].

1443. Ladik Katalin: Nézd ezt a fényes drótot! ~~ barátomnak, szeretettel. –
MSz, 1977. szept. 25., 16.

1444. Tolnai Ottó: Nézd ezt a fényes drótot. ~~-nak. – Alf, 1980/7., 5.
1445. Domonkos István: Kormányeltörésben. ~~-nak ajánlva [1971]. – Magy

Hír, 1977. jún. 18., 13.

írótársi méltatások

1446. Tolnai Ottó: A Symposion és a film [„Filmkritikánk igazi fellendülését
talán itteni filmgyártásunk nagykorúsodásától várhatnánk, hiszen csak
egy impulzusra lenne szükség, hogy kritikusaink (Bányai, ~~, Gerold,
Thomka, Danyi, Szombathy) mint filmkritikusok is hallassák sza-
vukat.“]. – MSz, 1972. ápr. 8., 11.

1447. Saffer Pál: Eszmények és választások. Az Új Symposion és az Üzenet
újabb számairól [„...~~-ra, aki éveken át szinte egyedül, és úgy tûnt,
sovány visszhanggal próbálta elénk tárni a sinkói életmû számunkra
roppant aktuális vonatkozásait, végre mégis kezdünk odafigyelni”]. –
MSz, 1971. márc. 12., 13.

1448. Vajda Gábor: Magasság, fény, szárnyalás. Gion Nándor: A káróka-
tonák még nem jöttek vissza. Forum, 1977. [~~ munkásságáról is: ~~
és Burány Nándor mellett a jugoszláviai magyar irodalomban Gion
Nándort tartják leginkább a morális kérdések igézetükben...”]. – MSz,
1977. aug. 6., 10.
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1449. Méliusz József jugoszláviai úti élményei. Megérkeztünk? [Átvétel a
bukaresti A Hét-bõl. ~~-ról, „a lázadás moralistájáról” is]. – MSz, 1978.
dec. 16., 14.

1450. Dési Ábel: Hiányzó könyveink [~~ kiadatalan könyvkéziratairól is].
Szabad Hét Nap (Szabadka), 1998. aug. 12., 16.

szerkesztõségi méltatások

1451. Fehér Ferenc: ~~ [Jugoszláviai magyar írók 55.]. – 7N, 1972. nov. 24., 19.
1452. Vajdasági írók arcképcsarnoka: ~~ [Részletek Podolszki József:

Önmagunkról egy mûfaj ürügyén; Hornyik Miklós: Egy vajdasági
moralista; Szeli István: Az életmû etikai tartalma; Végel László: Az
íróságtól menekülõ író és az õ igazsága, ill. Bányai János: Az élet mint
mûalkotás c. kritikájából]. – Kép If, 1975. nov. 12., 25–26.

1453. Vajdasági írók arcképcsarnoka [~~, Tüskés Tibor, Mák Ferenc]. – Kép
If, 1991. szept. 11., 9.

1454. [s.n.]: Az Újvidéki Televízió mûsorából [1998. dec. 27-én a
Találkozások c. mûvészeti rovatban Gobby Fehér Gyula mutatja be dr.
~~ irodalmi munkásságát]. – MSz, 1998. dec. 22., 11.

1455. [s.n.]: A kimondott szó felelõssége. A hatvanéves ~~ köszöntése
[Részletek ~~ „Lehetlen” kapcsolatok „lehetetlen” idõkben; Sinkóék; Kis
magyar balkáni krónika I. c. könyveibõl]. – Új Kép (Szabadka),
2000/7–8, 9–10.

1456. ~~ hatvanéves. Bori Imre és Bálint István írása. – H, 2000/10,
787–801.

1457. Molnár Eleonóra: Egy ellenzéki nemzedék ellenzéki közírója. (...)
Születésnapi beszélgetés ~~-nal. – MSz, 2000. okt. 7. [Vö. Bibl. I.
1./657.]

alkotói díjak

1458. (sz–cs) [Szûcs Imre]: Ünnepi akadémia a noviszádi egyetemen. Sinkó
Ervin méltatta népi forradalmunk huszadik évfordulóját [Az önálló
pályamunkáért jutalomban részesülõ egyetemi hallgatók és a kiváló
tanulmányi eredményeikért megjutalmazottak között egyaránt jelen
van ~~ is]. – MSz, 1961. nov. 26., 17.

1459. Dr. Sztáncsics András: Követendõ példák. Találkozás a pályadíj-
nyertes egyetemi hallgatókkal [A díjazott pályamûvek szerzõi közt ~~
is]. – MSz, 1961. nov. 29., 13.

1460. Z.: Nagrade najboljima [Díjak a legjobbaknak. A Köztársaság Napja
alkalmából az Újvidéki Egyetem ünnepi rendezvényén kiosztották a
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díjakat a legjobb tanulmányi elõmenetelû és a pályadíjas érteke-
zõprózai dolgozatot írt egyetemi hallgatóknak. Mindkét kategóriában
díjazott ~~ is]. – Ind, 1961. dec. 11., 4.

1461. Vojnits Tivadar: Új utakon. A Tribün-díj kiosztása nyomán [A legjobb
jeligés könyvkritikáért járó díjat ~~ kapta a Csak ember vagyok címû,
Deák Ferenc elbeszéléskötetérõl szóló írásáért. ~~ nyilatkozata a Tribün
munkájáról: „~~, a Tribün szerkesztõségi tagja keserû szájízzel megje-
gyezte, hogy a fiatalság nem érdeklõdik a Tribün munkája iránt. (...) Pedig
éppen itt kellene tömöríteni egy törekvõ fiatal gárdát, olyan gárdát, amely
tudja, hogy mit akar, milyen célért harcol.”]. – MSz, 1962. febr. 25., 5.

1462. [s.n.]: Uruèene nagrade Tribine mladih [Kiosztották az Ifjúsági Tribün
díjait. A 10.000 dináros kritikusi díjat ~~ érdemelte ki a Forum kiadásában
megjelent egyik [sic] könyv bírálatáért]. – Dnev, 1962. febr. 25.

1463. [s.n.]: A múlt hét péntekjén kiosztották a noviszádi Ifjúsági Tribün iro-
dalmi pályadíját... [Deák Ferencnek, ~~-nak és Gulyás Józsefnek]. –
Ifj. 1962. márc. 1., 2.

1464. [s.n.]: ~~-é az idei Zsáki József-díj [a Létünk c. folyóirat 1986. évi 5.
számában megjelent, A Tanácsköztársaság vajdasági közírója és réto-
ra c. munkájáért, valamint a Forum Könyvkiadó által az idén megjelen-
tetett Mû és magatartás c. könyvének Élõ hagyományok megneve-
zésû fejezetében közzétett tanulmányaiért]. – MSz, 1987. máj. 7., 15.

1465. Urbán János: ~~-é az idei Zsáki József-díj [A Brindza Károly, Dancsó
Veronika, Polyvás József, Torok Csaba és Urbán János összetételû
zsûri indoklása a díj odaítélésérõl]. – Dolg, 1987. máj. 7., 31.

1466. Fekete J. József: Az idei Zsáki-díjasról. Szóakció III. [sic; ~~: Mû és
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1. p a n n o n i c a  &  b a l k a n i c a

Laskói esték
(1968)

(önmagunkról) – Hogy egy irodalom nem zárkózhat magába, nem lehet
szemellenzõs és nem fordulhat önelégült gõggel, arisztokratikus világfájdalom-
mal a saját és kizárólagosan csak irodalmi nyavalyái felé, azt ma már feles-
leges külön bizonygatni. Azazhogy mégsem. Mert bár köztudott tényekrõl van
szó, közismert következtetésekrõl és irodalmi (de ugyanakkor nemcsak irodal-
mi) tapasztalatokról, napjainkban mégis megfigyelhetõ egyfajta nyegle viszoly-
gás mindattól, ami nem költészet, hanem valami nyersebb, konkrétabb, s így
elvi, valamint gyakorlati síkon felelõsségteljesebb jelenség irodalmunkban.
Irodalmi tudatunkból kimosódni látszik az említett tapasztalatok tanulsága,
tudunk róla, de nem él bennünk, amolyan információs anyaggá süllyed,
melyrõl illik tudni, de melynek lényegét és súlyát nem érezzük, sõt ha netalán
mégis, akkor ellentétes jelentõséggel.

Tudjuk, hogy a vulgarizált marxista esztétika riasztotta vissza íróinkat a való-
ságtól, az ún. szocialista realizmus, egy képtelen irodalompolitika taszította el iro-
dalmunkat a konkrétumoktól (s tegyük hozzá, nem is siránkozunk ezen, sõt sze-
rencsés mozzanatnak tartjuk ezt a lökést, ebben látjuk irodalmunk egyik fejlõdési
vonalát, melyhez a rokon irodalmak nagy része – legalábbis hivatalosan – még
nem jutott el), de tisztában kell lennünk azzal is, hogy mindez nem ok a bezárkó-
zásra, a tények és jelenségek mindenáron való elirodalmasítására. Mert egy
rossz irodalompolitikát egy kevésbé rosszal, zsákutcába vezetõvel negálni nem
azonos a megoldással, a helyes irányelvek megtalálásával. Épp ezért foglalkoz-
nunk kell irodalomközpontúságunkkal, mely nem a véletlen folytán merült fel, és
nemcsak az önkényes megfogalmazások és determinálások eredménye. Azon-
ban ezt semmi esetre sem tehetjük deklaratív módon, határozatokkal és javasla-
tokkal, mert semmi sem lehet annyira káros az irodalmat illetõen, mint mikor
napirendre tûzhetõ és napirendrõl levehetõ kérdésként kezelik. Ez az irodalom-
hoz való viszonyulás egyik legdurvább és legképtelenebb módja.

Mi hát a megoldás, kérdezhetné most valaki, s mi tagadás, nem tudnák rá
egyenesen és tömör szabatossággal válaszolni. Az ilyen válasz ugyanis egyfajta
gyökeres meggyõzõdést és a tévedhetetlenség hitét feltételezi, márpedig jóma-
gam – enyhén szólva – tartózkodom az ilyesmitõl, hisz feltétel nélkül hinni saját
elveinkben és következtetéseink helyességében annyit jelent, mint kizárni a
kétkedés, a vita, a szellemi áramlások és, végsõ fokon, a termékeny irodalmi (és
nemcsak irodalmi) létezés jogosultságát és lehetõségét. Szerintem viszont csak
ilyen alapokra támaszkodhat egy kultúrélet és irodalom, csak ilyen légkörben
lehet szükségességének a tudatában, csak így nyerhet igazolást létezésére, és

186

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 186



csak így védekezhet a nyavalygássá és meddõ mea culpázássá vagy épp a vul-
gáris propagandaanyaggá süllyedése ellen. S ez az ok már sejteti a módszert is:
nyitva kell hagyni a lehetõségeket. Nem szabványosításra van szükségünk, hogy
így és így, ilyen és ilyen elvek vértezetével kell egy irodalmat megteremteni és
fenntartani, hanem mozgásra, létezésre az irodalmi tett értelmében. A felparcel-
lázás és kijelölés a kritika dolga, tehát a kritikának van szüksége a formulákra és
szabályokra, de annak is úgy, hogy a meglevõ irodalmi anyagból következteti ki
azokat. Mert eleve kétségbe vonom a kritika azon jogát, hogy kijelölheti és elõre
meghatározhatja az irodalom fõ irányvonalait, milyenségét, értékét és értelmét.

Ebbõl következik aztán, hogy az alkotás minden formáját létjogosultnak tar-
tom az irodalomban, s nem vonom kétségbe egy mû irodalmiságát csak azért,
mert esetleg nem klasszikus lírai megnyilatkozás. Sõt szükségesnek tartom a
nyersebb, a költészeten inneni formák jelenlétét is irodalmunkban, mert csak így
lehet teljes, csak ezeken keresztül kapcsolódhat valóságunkhoz közvetlenül is,
csak így érezheti és érzékeltetheti teljes súlyát. Ezért fölöttébb furcsa és káros
jelenségnek minõsítem azon törekvéseket, melyek egyes mûfajok és közlési for-
mák kiközösítésére és lebecsülésére irányulnak csak azért, mert a szóban forgó
mûvek nem eléggé „irodalmiak”. Minõ tévedés, hogy az irodalom azonos a
költészettel, és csak annak területeire korlátozódik!

De térjünk át inkább a konkrét mûre, azaz mûfajra, hisz az elvont elmél-
kedés csak filozófia marad, amennyiben hiányzik mellõle a tárgyi valóság.
Márpedig nehezen hihetõ, hogy az irodalom és az irodalomkritika elsõdleges
célja egyfajta filozófia kialakítása; inkább egzisztenciánk felbontására, meg-
érteni akarására és megmutatására szavaznék.

Bár (tudva, hogy még ez évben megjelenik) korainak látszik Bosnyák
István naplójáról, a Laskói estékrõl írni,* nem hagyhatók szó nélkül, ha nem
is a mû és annak problémái, de a körötte észlelhetõ örvénylések. Mégpedig
két okból: 1. hogy szembenézzünk végre elõítéleteinkkel, melyekkel a nem
kizárólagosan irodalmi mûveket fogadjuk és 2. hogy komolyan foglalkozzunk
az irodalmi pletykával, mely az irodalmi kritikát helyettesíti köreinkben.

Szóljunk talán a mûfajról elõbb.
Naiv, de nagyon is jellemzõ módon – s épp Bosnyák naplójával kapcsolat-

ban – tettek fel egy kérdést a közelmúltban az Ifjúsági Tribünön: Miért nem lett
regény a Laskói esték, azaz miért nem irodalmibb formában közölte a szerzõ
mondanivalóját?

Hát álljunk meg, kérem. Mert bármennyire laikusnak (tehát jó szokás
szerint érdektelennek) tetszik is a kérdés, érdemes rajta elidõzni. Hogy kerül-
hetett sor e kérdés feltevésére, milyen szemlélet alapján születhetett meg a
kérdezõben, egyáltalán mely irodalmi áramlatok és felfogások hatására ala-
kulhatott ki egy irodalmibb formát számon kérõ szemlélet? Magyarán, mennyi-
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ben és mivel járultunk hozzá mi magunk is ahhoz, hogy egyáltalán felmerülhet
egy ilyen kérdés az olvasóban?

Elõször is, mit takar az irodalmibb fogalma, mi rejlik egy ilyen igény mögött?
Az irodalmi mûfajok rangsorolása vagy az irodalmi igénnyel, de a nem klasszikus
irodalmi formában megírt mondanivaló esztétikai lebecsülése? Esetleg a napló
és a vallomás irodalmiságának (amin az irodalomhoz való kötöttségét, azaz az
irodalom világába és légkörébe való tartozását értem) kétségbe vonása? Egy
mûfaj degradálása, publicisztikába taszítása? És ezzel szemben az irodalom
szûziesítése, felsõ régiókba emelése, fellebezhetetlen zsenialitásba? Alighanem
mindez, ha nem is így külön-külön és tudatosodva, de egy alapmagatartás és
viszonyulás eredményeként ösztönösen, együttvéve. S ha így van, akkor tovább
kell lépnünk újabb kérdések felé. Mert egyáltalán milyen jogon vonunk ilyen éles
határt az egyes mûfajok között, miféle esztétika az, mely lehetõvé teszi a
nagyképûsködõ szamárlétra beilleszkedését az irodalomba, milyen irodalom az,
melyben mûfajok és nem mûvek szerint mérik az alkotót? Nem emlékeztet-e
bennünket ez a jelenség egy beteges, öncélú hiúságra, az irodalmat mûvelõk
önfelemelésére – dédelgetésére? Nem adunk-e ezzel egy felesleges és káros
többletet az irodalmi tevékenységhez? S ha igen, miért van szükségünk erre a
többletre, mi az, ami a költészet magasabbrendûségét kívánja tõlünk? Vagy már
a tettekben és a gesztusokban nem is akadhatunk lírai indítékokra, azaz a líra
már nem tett és nem is gesztus, csak fennkölt, csak különleges, csak kiváltsá-
gos, csak fenomenális? És ha csakugyan ilyen, hát miért van egyáltalán szük-
ségünk költészetre és irodalomra?

Félreértés ne essék, nem akarom a valóság „visszatükrözését” követelni,
csak félek, ha így folytatjuk, kivész látókörünkbõl az alap, amit élünk, amibõl
kinõttünk. A költészetet sem akarom megfosztani líraiságától, csak fel szeretném
hívni a figyelmet, hogy önmagában mint csak költészet nem tartalom is egyúttal.
Végül azt sem akarom, hogy a naplót és a vallomást mint költészetet tiszteljük.
De igenis a költészet maradjon költészet és a napló maradjon napló, és mindket-
tõ legyen egy irodalmi világ és légkör szerves tartozéka, hogy ne érezzük azt a
hiányt, amit a kérdezõ érezhetett, mikor az irodalmibb formát kérte számon.
Szabaduljunk meg azon tévhittõl, hogy csak a regény és a vers, az esszé és a
novella méltó kifejezési forma, s vegyük végre tudomásul (de ne csak elmélet-
ben), hogy ha egy költemény értékes, akkor nem azzal és nemcsak azért az,
mert költemény, hisz hány verscsinálmánnyal találkozhatunk az irodalom
történetében. Ne vitassuk el egy napló, egy vallomás, egy szociográfia, egy úti-
rajz, egy-egy színes írás létjogosultságát irodalmunkban, mindegyiket mérjük
önmagában s a mûfaj egészén belül, hagyjuk meg a kifejezési és megnyil-
vánulási lehetõségeket, ne szegényítsük magunkat azzal, hogy feltételezett
abszolút értékeket igyekszünk felállítani, mert félõ, hogy végül nem lesz mivel
mérni az értékeket.
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És most lássuk, miben nyilvánul meg a hatás, mely kialakítja az idézett
kérdezõéhez hasonló szemléleteket, mibõl tevõdik össze irodalomszemléletünk
s az e szemléleten alapuló kritika, mely befolyásolhatja és befolyásolja is az iro-
dalmi közvéleményt. 

Ismeretes az irodalomkritika hiánya, rendszertelensége. Sokat is foglalko-
zunk ezzel a kérdéssel, s mindig ugyanazon következtetésre jutunk, hogy nincs
kritikánk, egy-két recenzión kívül nem beszélhetünk az élõ irodalmat követõ kri-
tika létezésérõl. Siránkozunk is emiatt épp eleget, ám most nem errõl akarok
szólni, hanem arról, hogy furcsamód, már-már varázslatosan ennek a nem
létezõ kritikának egyfajta hatása érezhetõ irodalmunkban. Megfejthetetlennek
tûnõ, csodaszámba menõ jelenség. Ám csak látszatra az, mert nézzünk csak
körül, egykönnyen rábukkanunk a magyarázatra. Igaz, hogy nincs valamirevaló
kritikánk, de ezzel szemben létezik egy túlfejlett, szerteágazó, mindent átfogó
irodalmi pletykánk, mely mindenhol jelen van, ahol irodalomról szó esik. És ez
a pletyka mintegy helyettesíti – jegyezzük meg, nagyon elõnyös és fölöttébb
kényelmes módon – a kritikát. Mert ugyan ki vállal felelõsséget érte, és kinek
jutna eszébe komolyságot, körültekintést, elmélyülést, alaposságot, végsõ
soron, hitelességet követelni a pletykától? Senkinek, hisz nevetséges is volna.
Mondanom sem kell, ezt ki is használjuk a maximumig. Pletykázunk úton-
útfélen, mindenhol és mindenrõl, úgyhogy állandóan születõben van egy-egy
irodalmi legenda, melyet ugyan nem veszünk komolyan, de felkarolunk és ápo-
lunk. Így terjed aztán a fertõzés, és így alakulnak ki klubasztaloknál a vélemé-
nyek is errõl vagy arról a jelenségrõl anélkül, hogy jelentkezne a jelenségek tel-
jes és mélyreható ismeretének igénye. Így alakul a közvélemény is.

Azonban ez csak az egyik eltorzulási folyamat. Ehhez kapcsolódik a másik
kórtünet, mely itt-ott jelentkezett is már: a pletykára támaszkodó és épülõ irodalmi
kritika. Midennek a tetõpontja pedig az a természetesség, mellyel elolvassuk és
esetleg el is fogadjuk ezeket a pletykakritika-micsodákat. Csak azon csodálkozunk
el egy-egy pillanatra, ugyancsak természetes megütközéssel, ha mondjuk az
Ifjúsági Tribünön a naplótól irodalmibb formát követelnek egyes olvasóink. Honnan
ez a mérhetetlen tájékozatlanság? – kérdezzük olyankor egymástól, miközben a
lépcsõházban elmesélünk még egy-két felszínes, de irodalmi vonatkozású plety-
kát. Mert kell az is, valamikor véleményt mondani a dolgokról.

Nem, nem a pletyka mint amorális jelenség ellen tiltakozom, mert céltalannak
tartom a fellengzõs, de üres moralizálást, azonkívül szükségét sem érzem, ha-
nem a tény ellen, hogy helyettesíteni tudjuk és merjük a kritikát az igénytelen te-
referékkel, hogy kritikánk nem lévén, a pletyka a kritika szerepében tetszeleg és
igényelenségével, felszínességével fertõzi és torzítja irodalmunkat. Azon töpren-
gek, hogy meddig fogunk még eljutni a puhány kényelmességben, és mi vár
azokra, akik esetleg egyszer majd megkísérlik számon kérni a felelsõsségtudatot,
az írott szóban levõ felelõsségtudat hiányát. De ez távolinak és valószerûtlennek

189

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 189



tûnõ kérdés. Vessünk fel inkább egy másikat: miért is hiányzik irodalmunkból a kri-
tika? Vagy hagyjuk inkább ezt is, hisz fennáll a veszély, hogy vissza kell majd
kanyarodnunk fenti témánkhoz.

Inkább ne kérdezzünk semmit.
Ugyebár.

(1968 – Bibl. 1153.) Podolszki József

(etikai avantgarde)

A magatartás és az esztétikum viszonya

Miért van a Symposionnak, mint mozgalomnak a fennállás, az idõbeli
egzisztálás szempontjából nagyobb, a klasszikus, megszokott beteljesülés
szempontjából viszont reménytelenebb távlata? Valószínûleg azért, mert a moz-
galom nem korlátozódik a szép új kultuszára, hanem a cselekvéshez, vagy
legalábbis a gesztushoz közelít, sõt – mutatis mutandis – azonosul is vele. A cse-
lekvés viszont – mivel elsõsorban bizonyos tudatközegre irányul, amely
ugyanakkor bonyolultsága és passzivitása folytán nemcsak ellenállást, hanem
visszahatást is tanúsít – objektíve nem valósulhat meg. Ideális beteljesülésrõl
tehát szó sem lehet, a részlegest viszont az akció és tárgya kettõs párhuzamo-
sainak egymáshoz való közeledése jelentené. Az érintkezési pont – a betelje-
sülés – fiktív, mivel valahol a végtelenben van. Tehát olyanformán képzelhetõ el,
mint a szociológiában az emberi társadalom fejlõdésének felsõ foka. Aki e met-
széspontig ellát, ha egyáltalán van annyira optimista, hogy szemét és képzeletét
ennyire megerõltesse, vagy nyárspolgár módjára legyintve elfordul, vagy önkén-
tesen vállalva a sziszifuszi munkát (egy bizonyos idõegységben és szituációban
annak látszik), a cselekvéssel kacérkodik.

Az imaginárius metszéspont lehetõsége lélektanilag vajmi kevés kárpótlást
jelent a gondolkodó egyénnek. Szituációját abszurdnak érzi. A következõ alter-
natíva áll elõtte: vagy hagyja sodortatni magát az eseményekkel, kitéve magát
a hétköznapokban felbukkanó abszurditások tömegének, vagy – bár nem
szabadulhat meg az abszurditás érzetétõl, de mégis a  h e l y t á l l á s
t u d a t á v a l  k á r p ó t o l v a  m a g á t – a kiállást választja. Ez a helytál-
lás különbözik a hemingwayi „magános ordas” szituációjától, mivel pontosan
tudja, mit akar, bár nincsenek elõre tervezett eszközei és módszerei, mivel
azokat a jelenségeket kínálják fel, esetenként más-más módon. Hangulati
szkepszisét (még akkor is, ha mozgalomhoz tartozik) a magánosság tudata
képezi, s egyensúlyát csak a helytállás tudata tartja fenn. A nyárspolgár e ma-
gatartást fanatizmusnak és monomániának is nevezheti.
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Mondanom sem kell, hogy ennek az attidûdnek a filozófiai hitelességét,
eszmei fedezetét a marxizmus jelenti. Az a marxizmus, mely gondolati-
eszmei rugalmasságot és mindenekelõtt hitet, minden dogmatizmustól és bü-
rokratikus lerakódásoktól megtisztított hitet tételez fel, mely Marxot õseként
és nem bálványaként tiszteli.

Ezek a kérdések nem véletlenül vetõdnek fel épp Bosnyák István tanulmányai
kapcsán. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy ha van belsõ gondolati konti-
nuitása, állandó alapmagatartása a mozgalomnak, az Bosnyák publicisztikájában
is kimutatható. Ennek ellenére Bosnyák írásai több ízben vitára adtak alkalmat, s
– nem számítva a Symposionon kívül állók gyakran elmarasztaló véleményét –
maga a mozgalom sem fogadta el és minõsítette egyértelmûen (elsõsorban a
Laskói esték keltette visszhangra gondolok) azokat a módszereket, amelyek
úgyszólván minden Bosnyák-írásban megtalálhatók. Jellemzõ azonban, s csak
az elsõ pillantásra meghökkentõ, hogy a legfiatalabbak vélekednek legpozitívab-
ban a Laskói estékrõl.

Bosnyák írásai nem esztétikai alkotások (még abban az értelemben sem,
ahogy egy esszé megkaphatja a „szépirodalmi” jezõt), hanem pusztán határozott
állásfoglalások, egy lehetséges magatartás vitairat hangulatú és expresszív ha-
tású megnyilatkozásai. A hozzáállást vagy elutasítást maga a vitairat kínálja fel.
Az eredmény elsõsorban az olvasó társadalmi helyzetétõl, s ebbõl következõen
politikai nézeteitõl függ. Lázas vitatkozása, bár az esztétikumért is létezik, s éppen
mivel túlságosan is igényli azt, paradox módon nem tud és nem is akar „irodalmi
értékké szépülni”, azaz szelídülni. A higgadt, s csak a szép irányában nem szenv-
telen interpretáció, a tanulmány szerkezetére gondosan ügyelõ elemzés, a gyö-
nyörködtetõ, az esztétikumot csevegve elemzõ és megvalósító (tehát mondjuk
egy Szerb Antal-i) írástechnika helyébe egy egzaltált, a részletekkel – és így a
nyelvvel is – kevésbé bíbelõdõ, angazsált és etikai központú tanulmánytípus lép,
mely hacsak lehet – a tanulmányírók szokásos objektivitását mellõzve – szubjek-
tivitásra törekszik, és az események vagy az alkotások kiváltotta indulataiból
minél többet igyekszik nyilvánosságra hozni. Az ilyen tanulmánytípus, természe-
tesen, bármirõl és bármely alkotásról legyen is szó, mindig azokat az elemeket
emeli ki, melyek által az író önmagát is kifejezheti és megvalósíthatja.

Mi a lényege, struktúrája ennek az értelmiségi magatartásnak, melynek leg-
fõbb óhaja, hogy olyan körülmények jöjjenek létre, amelyekben harca szükség-
szerûen megszûnne? Mert e magatartást sajátos viszonyaink hívják életre, s el-
méletileg mindaddig kell léteznie, avantgarde-ot jelentenie, míg elmélet és
gyakorlat kettõssége tart, illetve – a dialektika értelmében – mindörökké.

Az esztétikai alkotások általában elkötelezettek. Ez annyit jelent, hogy az
alkotó élménye mûvészi megörökítése által túlmutat önmagán és azokon a kö-
rülményeken, melyek az élményt indukálták. A megvalósulás tehát a társadalmi,
etikai stb. eredõtõl az esztétikaiig, majd ezen túl ismét az etikaiig terjed. Egyes
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alkotók élménye azonban annyira intenzív, hogy az esztétikai megvalósulás
helyett, szinte átugorva azt, az élmény közvetlenül vetül az etikai síkra. Ezt, per-
sze, nem az esztétikai szenzibilitás hiánya okozza, vagy legalábbis nem elsõsor-
ban az, hanem sokkal inkább a belsõ kényszer és részben a tudatosság, hogy
az élmény ne törjön meg, ne halványuljon el az esztétikum prizmáján, a szavak
jelentése lehetõleg önmagával maradjon egyenlõ, s így egyértelmûen és ele-
mentárisan töltse be azt a morális feladatot, amely az alkotó számára a leg-
fontosabb.

Melyek tehát azok a körülmények, amelyek arra kényszerítik az alkotót,
hogy megvalósulásának területét ne az esztétikában, hanem az etikában talál-
ja meg? Pontosabban: miért inszisztál szinte kizárólag a morális magatartá-
son? miért bízik az esztétikai alkotás természetes etikai kisugárzó erejében?

Az utolsó kérdés a választ is tartalmazza: a bizalmatlanság miatt.
Az esztétikai alkotásoknak alakító, alkotó jellegükön kívül leíró, ábrázoló

szerepük is van, s az az alkotó, aki nem akar, vagy nem tud verset írni (ez
lényegtelen), a megnyilatkozásnak egy olyan formájához kénytelen fordulni, mely
a legközvetlenebbül és a legmaradéktalanabbul tudja kifejezni az élmény és a
hozzáállás egységét. Az ilyen alkotó számára a magatartás legalább olyan fontos,
mint az élmény, vagyis nem az élmény hatására, spontánul, mintegy alkotás
közben alakul ki az attitûd, hanem már eleve adva van, s annyira erõs, hogy nem
tûrné el az irodalmi mûfajok szoros keretét; ennélfogva nem is kíván beléjük
illeszkedni. Ha vállalná az alkotás szokványos formáját, intenzitását veszítené el.
Valószínûleg ezzel magyarázható, hogy Bosnyák István Laskói esték címû
mûvére talán még a „napló” mûfaji meghatározás sem alkalmazható. Mert
Bosnyák nem naplót és még kevésbé regényt akart adni, hanem épp azt, amit
mûvében kifejez. Ennélfogva elemzéseinket az alkotó céljaihoz, nem pedig év-
százados formulákhoz kell mérnünk.

A módszer és a taktika

Ha már a magatartás kontinuitását és következetességét említettük, akkor
azokról a módszerekrõl is beszélnünk kell, amelyeknek az individuum és a jelen-
ség között közvetítõ szerepük van. A cél nyilvánvaló (bár a „történelemnek nincs
célja”, de a történelem, vagy legyünk szerényebbek, egy kisebb társadalom,
illetve kultúrkörnyezet átalakítását vállaló egyénnek igenis lehet), csak az a
kérdés, lehetnek-e állandó módszerei. Válaszunk tagadó. A módszerek kialaku-
lása egy idõegységhez és egy bizonyos szituációhoz kötõdik. Az eseményeket
azonban nem képletek, módszerek vagy már bejáródott mechanizmusok terem-
tik, hanem saját dialektikájuk szerint alakulnak. Szituáció szituációt szül és a
korábban kialakult módszerek nem lehetnek alkalmasak arra, hogy az egyén
hozzáállásának tanácsot és irányt adjanak. Ha nem szûnnek meg azzal a szi-
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tuációval, mely teremtette õket, megmerevednek, és dogmákként állják útját a
jelenségek és az egyén egészséges és alkotó kapcsolata kialakulásának.

A módszerek csak akkor nevezhetõk módszereknek, ha változatlanságuk
huzamosabb ideig tart, ha alkalmazásuknak állandó formája van. Ha viszont
csak egy idõpontra korlátozódnak, hogy ugyanilyen formában többé ne legyenek
használhatók, akkor folytonosságuk – nagyon is helyesen – megszûnik, s a tak-
tika felé tolódnak. A taktika azt a módszert jelenti, mely születése és feladata
egyszeri végrehajtása után megszûnik. A taktika – szélesebben értelmezve –
dialektikus hozzáállás a szituáció és az események dialektikájához.

A taktika tehát elsõsorban a célt tartja szem elõtt (ez a dogmatikusokra is
jellemzõ, de a módszerek favorizálásával, egyetemes érvényûvé tételével, a cél
– akarva-akaratlan – csak mint formális hangsúly szerepel, míg lényege, elérhe-
tõsége árnyékban marad), másodszor a tények fontosak számára, hogy azok
elemzésével megkeresse a célhoz vezetõ legrövidebb utat, illetve, hogy kialakít-
sa a szituáció-egység módszerét, taktikáját. Akik e lépcsõfokok sorrendjét nem is-
merik el és a módszereket fontosabbaknak tartják a tényeknél: vagy szándéko-
san elhallgatják egyes vonásaikat, vagy rövidlátó téves hiedelmeket konstruálnak
ki belõlük. És mindezt a módszerekért, a módszerek állandóságáért! Módszerek-
ben beidegzett képletek lencséjén tekinteni a tényekre már eleve torzulást, törést
jelent, néha száznyolcvan fokosat is. Ez rosszabb esetben a cél felé vezetõ utat
teszi kérdésessé (lásd: csehszlovákiai események). Az elavult módszerek már
nem alkalmazhatók módszerekként. Ha mégis erõltetik alkalmazásukat, önnön
ellentétükké alakulnak át, és rossz eredményekhez vezetnek.

A taktika esetenként azért változik, hogy minél következetesebb legyen a
magatartás.

Ennek felismeréséig jutott el Bosnyák István tanulmányaiban.

A napló

Szellemi életünk egyik legérdekesebb s egyben – mint a vélemények
mutatják – a legproblematikusabb könyve a Laskói esték.

A napló alcíme („tett helyett napló”), sõt a Faulknertõl vett mottó („Mert aki
teheti, az cselekszik. Aki pedig nem cselekedhet és emiatt elég mélyen szenved,
az errõl ír.”) egyaránt megtévesztõ lehet. Nem egy ermenonville-i vagy egy bihari
hangulatú fáradt rezignációról van szó, a tett abszurditása felismerésébõl követ-
kezõ bágyadt konklúzióról – mint ahogy az idézetek alapján gondolhatnánk –,
hanem a tett epizódjairól, folyamatáról, mely csak megvalósulásának
elmaradása miatt ölt napló formát, illetve, külsõ, objektív beteljesülését az írás,
az alkotói kárpótlás beteljesülése helyettesíti. Kompenzáció ez? Nem, hanem
dac, mely az akció részleges, kárpótlásos beteljesítését is vállalja, ha már nem
tarthat igényt a teljességre.
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A már megírt napló perspektívájából úgy tûnik, mintha Bosnyák gyakorló
laboráns módjára végezte volna kísérleteit, bár – mint ahogy ezt egy helyen
megjegyzi – a várható reakciót elõre tudta. Konkrét anyagot akart gyûjteni
naplójának? Ez sem valószínû, mert maga is említi: nem hitte volna, hogy
egykori jegyzetei majdan naplóvá egészülnek. Bár maga is úgy véli, hogy „a szó
sokkal inkább idealista termék, semhogy hathatósan beleszólhatna az objektív
valóság dolgaiba”, mégis „paradox módon talán épp a reménytelenség kény-
szeríti ellenállhatatlanul akcióra”.

Bosnyák egész tanulmányt szentel a vallomás mibenlétének, összetevõinek.
Az esszé és a vallomás klasszikusaira, Montaigne-re, Rousseau-ra hivatkozva
igyekszik kijelölni a vallomás lényegét, lehetõségeit és korlátait. Az utóbbit elsõ-
sorban az ember ösztönös szemérmében, de különösen az uralkodó politikai
helyzet és közgondolkodás miatti tartózkodásában látja megtestesülni.

Bosnyák naplójának szerkezete mégis különbözik a vallomás megszokott for-
máitól. Bár alapszituációját lírainak véli – mivel vallomása középpontjában az én
áll – ez a lírai alapállás a – jó értelmében vett – legszélsõségesebben angazsált
költõi attitûdöt jelenti, mégpedig azért, mert Bosnyák mindig credója tükrében
mutatja meg magát, s így naplója inkább egy következetes erkölcsiségnek, mint
egy állandóan belsõ és külsõ rezdüléseire ügyelõ, gondos Én-elemzésnek a meg-
valósulása. Külön vizsgálódás tárgyát képezhetné, hogy az individuum belsõ
szféráit milyen mértékben és intenzitással töltheti ki a ráció szülte erkölcsiség,
mely bármiféle kudarcok ellenére is létezni és állandósulni akar. Bosnyák naplóját
tehát akkor nevezhetnénk vallomásnak, ha az individuum és erkölcsisége
legalább megközelítõ azonosságát mutathatnánk ki. Ha ez az azonosság nem
létezik, természetesen az sem csorbítja Bosnyák naplójának magas fokú etikai és
szociológiai értékeit. A két komponens közötti esetleges distanciát nem megro-
vásként, hanem jellemzõként hangsúlyozom, annak az identifikáció-kísérletnek a
bizonyítására, amelyet Bosnyák a következõképpen határoz meg: vannak, „akik
individualitásukat, személyes életüket és sorsukat nem tudják elvonatkoztatni a
t ö b b s é g életétõl és sorsától, s ezért személyiségükkel egyenrangú, sõt azt
fontosságban néha meghaladó problémáik, ö n m a g u k o n  k í v ü l i
preokkupációik is vannak” (kiemelés tõlem). Nos, Bosnyák mûve annyiban
nevezhetõ vallomásnak, amennyiben az író „önmagán kívüli preokkupációja” –
vallomás. Az elõbbi idézetbõl az következik, hogy az egyén önarcképének
helyére a magát objektív közegbe vetítõ individuum társadalommal való viszonyá-
nak képe lép. Ezt egyszerûbben úgy is mondhatnánk, hogy Bosnyák István oly
módon feszítette szét a mûfaj keretét naplójában, hogy az etikai-társadalmi
vonatkozásoknak szokatlanul nagy szerepet és hangsúlyt biztosított.

Többen azt vetik szemére Bosnyák Istvánnak, hogy naplója csak feldolgo-
zásra váró amorf nyersanyag, melyet nem munkált meg elég alaposan a rendre
és következtetésekre szomjas gondolat. Röviden: miért nem kerekített esszét
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vagy regényt élményanyagából? Nem a mûfajok sokoldalúsága és egyen-
rangúsága szempontjából kelek Bosnyák naplójának védelmére, hanem a napló
néhány elemét hangsúlyoznám, melyek a mû integritása mellett tanúskodnak.

Végel László említi egyik esszéjében, hogy túlságosan ragaszkodunk a
tényekhez, aminek következtében véleményünk jellege regisztráló, tapadó és
rövidlátó. Ez, persze, elsõsorban a bürokráciára vonatkozik. Szerintem értelmisé-
günk az ellenkezõ végletben vész el: az általánosításban, a tények ürügyén (és
nem a tényekrõl) való esszé-meditálásokban. Örök betegségünk ugyanis, hogy
elsiklunk a tények fölött, mivel banálisaknak tartjuk õket, s csak általánosításokat
fogadunk el (s itt Lukács Györgynek egy ironikus megjegyzésére is hivatkozha-
tom: „Beszéljünk a vulgáris dolgokról, az a leghelyesebb”), megfeledkezve arról,
hogy a tények, összeválogatásuktól, provokatív csoportosításuktól függõen, ele-
mentárisan is hathatnak. Bosnyák naplója jó példa erre.

Bosnyák tudatos donquijote-izmusa egy olyan értelmiségi állásfoglalás,
mely nem pusztán elméleti szférákban fogalmazódik meg, hanem a konkrét
cselekvésben méri le erejét (és nem értékét), hogy végül is, veresége után, a
megvalósulás egyetlen lehetséges formájához, a naplóhoz kanyarodjon vissza.

Nyelv-stilisztikai, szerkezeti szempontokból valószínûleg vannak sebezhetõ
pontjai a Laskói estéknek – Hornyik Miklós néhány bírálatában fel is hívta rá a
figyelmet –, mégsem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy az esztéti-
ka egyes szempontjai alapján kizárólagosítsunk, különösen akkor, ha az alkotói
indítékok és célok egészen más területen mutathatók ki. Bosnyák nyelve néhol
az esszéhez, másutt a köznyelvhez, sõt néha a zsargonhoz közelít. Az effajta
vizsgálatoknál azonban nyitott kaput döngetünk. A külsõleges elemeket ugyanis
Bosnyák teljes mértékben alárendelte mondanivalója expresszivitásának. A stili-
záló szándék a lehetõ legtávolabb volt tõle. Sõt, mondanivalója mintha ennek
ellenére valósulna meg. Jellemzõ, hogy például Végel esszéinek is hasonló
problémái vannak.

Ennek az örökké polemikus élû magatartásnak ismerjük egyes változatait:
elsõsorban a jugoszláv szellemiségben gyökerezik, s fõképpen Krležán keresztül,
Sinkó által honosodott meg irodalmunkban. Különösen Bosnyák Sinkó-centri-
kussága feltûnõ. Ezzel kapcsolatban egyesek epigonizmust emlegetnek.
Megfeledkeznek azonban arról, hogy az epigonizmus elsõsorban esztétikai
kategória. Ebben az esetben csak egy magatartás egymással rokon, de mégis
különbözõ változatairól van szó. Mindegyik magatartás konkrét idõben és konkrét
körülmények között, konkrét tartalommal telítõdik. A közöttük levõ korreláció csak
az elvekben domborodik ki. Bosnyák a legáltalánosabb módszereket és a kifogy-
hatatlan energiát kutatja Sinkó életmûvében, s a maga módján azt igyekszik foly-
tatni, amit Sinkó abbahagyott. Ezt mindeddig sikeresen valósította meg.

(1968 – Bibl. 1272.) Vajda Gábor
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(az íróságtól menekülõ író) – A legszerényebb számítások szerint is
Bosnyák István könyve, a Laskói esték, amely jórészt polemikus szellemû vallo-
másokat tartalmaz, nagy vitát és lelkiismeret-vizsálatot indíthatott volna el. Mindez
azonban elmaradt: a könyvet a közömbösség hamuja vette körül. Ha a kritika a
könyv sorsát figyelemmel akarná kísérni, azt hiszem, csak újabb vallomásszerû
pamfletet írhatna, és elmondaná, ki tudja, hányadszor, hogy éppen azok, akiknek
majdnem professzionális kötelességük és erkölcsi imperativusuk kellene hogy
legyen a jelenünk problematikus jelenségei fölött való elgondolkodás, fásultan
szemlélik az igazság, a történelmi feladatvállalás szenvedélyes keresését.

Ez az égetõ probléma merül fel Bosnyák könyvével kapcsolatban. A szerzõ
szándékai világosak: megfosztva attól a lehetõségtõl, hogy elgondolásait közvet-
lenül a társadalmi gyakorlatban realizálhassa, könyvet akart felmutatni, könyvet,
amelynek nem szabad csak könyvnek maradnia, hanem közvetlenül és gyorsan
a társadalmi élet fermentumává kell válnia. Bosnyák nem az utókornak ír; puritán
módon lemond errõl a ravasz és gyakran önámító írói cselrõl, hanem nekünk
kortársaknak szánja a szavait. Bár lemondóan megállapítja, hogy aki nem csele-
kedhet, az ír, mégis minden egyes sora, szava mögött ott lapul a féltve õrzött
titkos szándék: minden egyes szót minél elõbb társadalmi tetté kell transzformál-
ni. A könyvet olvasva gyakran felmerül a gondolat, hogy aki ezeket a sorokat írja,
nem vallani, hanem agitálni akar. (Természetesen ez a megállapítás csak akkor
érvényes, ha az agitációt a lenini módon értelmezzük.).

Ez az igyekezet azonban ellentmondásban van azzal a ténnyel, hogy írá-
sainak uralkodó mûfaja a napló, a vallomás. Miért éppen ezt a formát választotta
az, aki cselekedni akar? Hiszen a napló is, a vallomás is rendszerint a magányos
ember mûfaja. Ezt a korszerû ellentmondást jobban megérthetjük, ha közelebbrõl
megvizsgáljuk Bosnyák vallomásainak jellegét. Bosnyák mindig a végsõkig szub-
jektíven éli át élményanyagát, de ez az élményanyag mindig közösségi jellegû.
Bosnyák egyetlen tárgya a közösség, amelynek gyorsabban, emberségesebben
kellene fejlõdnie. A haladásnak ez az igénye minden igazán jelentõs irodalomnak
belsõ kvalitása. De Bosnyáknál rendkívül szembeötlõ, hogy ehhez az igényhez
egy mélységesen megrázó tapasztalat párosul: az írói szó hiábavalósága. S ezért
a vallomás! Avallomás a legjobb védekezés a groteszk vég ellen, mert individuális
szenvedély a másik felet nem kötelezi, úgyhogy eszményeit sohasem kompro-
mittálhatja, egyetlen tévedése által sem. S ezért tör fel éppen a vallomás Bosnyák
munkáiban, de csak mindig mint álruha, maszk, miként az ízig-vérig korszerû
hõsöknél például a tóga.

Ezt a megállapításunkat gyorsan követheti egy másik kérdés: mi szüksége e
szenvedélyes cselekvésre vágyó léleknek erre az álruhára? Már az elõbbi né-
hány sorban említettük, hogy a maszk védekezés az esetleges sikertelenségek,
vereségek beismerése ellen. De minek kell „letagadni” a formával ezt, amikor a
mai irodalom bõven szolgáltat példát arra, hogy vállalni meri a vereséget, sõt
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sajnos, számos író már-már kéjeleg is a vereségben, úgyhogy a vereség kissé
tucatáru is lett. Bosnyák vallomás-maszkja szerintem éppen ezt a lehetõséget
utasította el. Még élményeit is a végsõkig szubjektivizálja, mintha csak ezzel is ki
akarná zárni a vereség lehetõségét, hisz ha az eszme a végsõkig szubjektivi-
zálódik, akkor veszhet ugyan a szubjektív gondolat, de e veszteség nem ránthat-
ja magával a gondolat objektív gyökerét, tápláló humuszát. Ennek az álláspont-
nak az alapja Bosnyák pedagógiai ihletettsége: Aki nem cselekedhet, de az írást
sem tartja mentsvárnak, vagy feloldódásnak, fellélegzésnek, megváltásnak, és
nem is tartja tettnek, materializálódott provokációnak, az tanít. S a tanító mindig
optimista, az igazi pedagógus önmagát kockára teszi, de azokat az eszméket,
eszményeket, amelyekbõl tanítása megszületik, nem hajlandó kockáztatni. Bos-
nyákot olvasva, önkéntelenül is az az érzés vesz erõt rajtunk, hogy a tízes évek
nagy európai optimistáinak gyermekével állunk szemben, aki korunk bonyolult
útjain és útvesztõin szenvedélyesen, egzaltáltan, sokszor naivan, de mindig na-
gyon konokul keresi azt a lángot, amely valamikor bevilágított egy egész száza-
dot. Ez a tendencia, ha szerényen is, de végigvonul egész könyvén, és fõleg
akkor kap plasztikus kifejezést, amikor azokat a szocialista igényel megfogalma-
zott erkölcsi imperativusokat, amelyeket létfontosságúaknak tart, mindig elõször
magán alkalmazza, mint a kísérletezõ orvosok az új gyógyszert. Éppen ezért ezt
a könyvet egy pedagógiai hõskölteményhez hasonlíthatjuk legszívesebben.

S ez az eszmény Bosnyák egész szellemi tevékenységének hajtóereje is. Ez
menti meg mindennemû cinizmustól, felszínes szkepticizmustól vagy bölcs félre-
állástól. Bosnyák kíméletlenül, precízen és becsületesen mutat be nekünk egy
világot, amely minden olyan erõt magába foglal, amely az embert a fenti utakra
kényszerítheti. De hogy a szerzõ harcos maradt ott, ahol a golyó süvít, anélkül,
hogy tudomást venne a bukás lehetõségérõl, és más alternatívákra még csak
nem is gondol, ez annak tulajdonítható, hogy minden tettében ott feszül a peda-
gógiai eszmény, egy virtuális közösség mitikus, majdnem naiv víziója. Ez a
közösségi vízió sokban hasonlít a romantikus költõk nagy jövõ-freskóira.

Ezen a ponton azonban felbukkannak Bosnyák gondolkodásának gyöngéi
is. Úgy érezzük, hogy ezekrõl is szólnunk kell, hisz magának a könyvnek a
szellemét tagadnánk meg, ha nem hívnánk fel a figyelmet a kritikus pontokra.
Bosnyák nem egy tisztán szobatudósi úton indult el, s szellemi fegyverei sem a
jól nevelt embernek, az institucionalizált gondolkodásnak a fegyvertárából valók.
Ugyanakkor olyan sorsdöntõ kérdésekkel szándékozott megbirkózni, amelyek
mély nyomot hagyhattak magatartásán. Így például könyvének egyik kritikus
pontja az elmélethez való bizalmatlan viszonyulás. Tagadhatatlan, hogy ennek a
bizalmatlanságnak van is némi alapja, hisz gyakran a nagy tanok voltak a nagy
manipulációk alapjai is. Mégis úgy véljük, kár, hogy Bosnyák erkölcsi reflexei,
szenzibilitása erõsebb és fejlettebb, mint filozófiai szenzibilitása. Látóköre,
érdeklõdése rendkívül tág, de csak azt tudja befogadni, amit maga átél, tapasz-
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tal és személyes ügyévé tesz. A kötet központi írásán, a Laskói esték-en ez
szépen megfigyelhetõ. Laskó, ahogyan Bosnyák látja, mégiscsak egy eldugott
világ, amely geográfiai helyzeténél fogva ilyen. Pedig ez a világ, a mi világunk,
tele van Laskóval. S ha nagyobb bizalmat tanúsít az elmélet iránt, akkor azt is
felismerte volna, hogy a laskói modell elsõsorban ott bukkan fel, ahol hiányzik a
szervezett munkásosztály. Ezáltal nemcsak szemlélete lett volna gazdagabb,
hanem közösségi képe is konkrétabb. A tapasztalatokon való felülemelkedés
magával hozta volna azt is, hogy meglelje a kíméletlen alsó bürokrácia és a kul-
turáltabb, nagylelkûbb felsõ bürokrácia közötti mély összhangot, néma egyetér-
tést is, ami már egy társadalomszemléletet tett volna gazdagabbá. Ezekhez ha-
sonló hiányosságok akadnak még Bosnyák könyvében. De azt hiszem, nem is
lehet õket egyértelmûen hiányosságnak nevezni. Az írásokban van akkora erõ,
hogy provokatív módon kényszeríthetik az olvasót a gondolatok továbbvezeté-
sére. Egészében véve, ez a könyv, annyi „célszerû-szakszerû semmitmondó ko-
molykodás” után rendkívül jelentõs lépés a jugoszláviai magyar társadalombírá-
latban és általában szellemiségünk kialakításában.

(1968 – Bibl. 1275.) Végel László

(a csalódottság vallomásai) – Bosnyák István vallomásoknak nevezi a
„Laskói esték” címmel kötetbe gyûjtött naplójegyzeteit és tanulmányait, s
közben minden sorából kisüt a legélesebb hangú vádirat fulmináns szenve-
délyessége. Még az olyan szubjektív és tisztán egyéni, érzelmi intimitásokat
feltáró vallomásában is, melyet egy, a szívéhez nõtt novella hõséhez intézett,
a konfliktus a jellemzõ, s nem a kölcsönös megadással és megbékéléssel
megélt szerelem nyugalmas idillje, amihez pedig a vallomásban elmondottak
alapján minden feltétele megvolna. S másutt, ahol ugyancsak a rajongás
készteti vallomásra, mint Sinkó és Krleža egy-egy mûvével kapcsolatos medi-
tációiban, egyféle harcos humanizmus csap ki minduntalan a sorok közül,
mintha épp az ellenértéknek látványos tûzijátéka váltotta volna ki belõle a
rajongást és azzal együtt az önkéntes fegyvertárs készségét további retorikai
ostromokhoz. Vagy amikor a titói koegzisztencia korszerû jelentõségét foglal-
ja össze, indulata egyformán ragadja el a jugoszláv politikát ellenzõ nyugati
és keleti erõk ellen, ami, mondjuk, nem is olyan hálátlan feladat, mint ami-
lyenekre – ha földszinti, sõt alagsori perspektívában is – könyvének többi írá-
saiban gyakran vállalkozik Bosnyák István, annak jeléül, hogy maga is van
olyan egy fából faragott legény, aki nem ijed meg akármilyen veszélyektõl, s
attól se riad vissza, hogy kihívja maga ellen a vidéki kisistenek haragját és
bosszúvágyát, mint a naplójegyzeteiben.
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A poszt tehát, amit Bosnyák István elfoglal, mint az elõbbiekbõl talán már
sejteni lehetett, a közíró posztja. Persze minden zsurnalisztikai mellékíz nélkül,
kizárólag a nézeteket és idõszerû problémákat tisztázó szenvedély permanen-
ciájánál fogva, s egy olyan álláspontról, amelynek erkölcsi tartásában jóval több
az irodalmi attitûd, mint az aktualitás szelleme. S ami talán még fontosabb, egy
teljesen egyéni, s a mai modern világképet szem elõtt tartó aspektusból nézve
az elébe kerülõ problémákra, árnyalatokban gazdag, a mindennapi publi-
cisztikának még szóbõség dolgában is fölébe emelkedõ jegyeivel a mûfajnak.
Az idézetek, mottók és lábjegyzetek, melyek oly rapszodikus bõséggel vonul-
nak fel Bosnyák könyvében, Sikótól kezdve Krležán át Kardeljig és Szent
Ágostonig szólítva az elõkelõ tanúk sokaságát a szerzõ pereihez, olykor egy
kissé túl nagy literáris igényt árulnak el, ami a pamfletnek nem mindig tesz jót.

S miután leírtuk a szerintünk leginkább ideillõ meghatározást, térjünk rá a
könyv legizgalmasabb és legerõteljesebb írására, a baranyai Laskón töltött
hét hónap megaláztatásokkal és vesszõfuttatások egész sorával oly fojtoga-
tóan drámaivá lett naplójegyzetekre. Maga a terep fölöttébb ismerõs azoknak
is, akik sosem jártak Baranyában, csak itt a Duna–Tisza közében volt alkal-
muk találkozni a vidéki önkény embertelen, és sajnos oly elterjedt, oly mélyen
gyökerezõ gyakorlatával.

De Bosnyák István nemcsak a szocialista kisisteneket állítja pellengérre,
nemcsak a primitív basáskodás mai változataival ismerteti meg az olvasót,
hanem egy egész sötét és morbid világot állít elénk, amely ártalmatlannak tûnõ
statisztériájában is a megkövesedett butaság, a már törvénnyé lett maradi falusi
konvenciók igénytelenségét, s a megalkuvás, a bealakulás romlott készségét
fejezi ki. Egy elbocsátást megfellebbezõ procedúra különbözõ fórumain vezeti
végig az olvasót annak bizonyítására, hogy egy szervezett, egymás körét nem
zavaró, szólamokban tobzódó bürokrata rendszer nehezedik a vidéki falvakra,
amelyet egy jogot és igazságot keresõ fellebbezés annyira se hoz ki a sodrából,
hogy legalább kényelembõl adna elégtételt a panaszosnak. A jogfosztottság
jerneji kálváriája egészen elvadult anakronisztikus viszonyokra enged kilátást
Bosnyák István naplójegyzeteiben.

S akit becsaptak és kifosztottak, akit a szülõföldjén néztek jöttmentnek,
annak érthetõen mindenki gyanús, az mindenkiben ellenséget lát, attól ne
várjunk türelmet, megértést és megbocsátást, mert annak harcolnia kell a
maga igazáért, s nincs ideje elnézõnek lenni.

Ennyit mondanánk a vidék és a falu népének védelmében a sommás ítélet-
tel szemben, ha olykor a keserûség a naplóírót a kelletténél talán keményebb
szavakra ragadta. Ugyanakkor csak fájlalhatjuk, hogy a panasz fellebbezésben,
irodalomban alighanem egyként süket fülekre talál, s aligha lesz számottevõ
valaki, aki a „Laskói esték” tanulsága nyomán próbál majd meg változtatni azon
a helyzeten, amely Baranya népét a basáskodásnak ebben az önkényében
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tartja. Pedig Bosnyák István vádjai megérdemelnék a figyelmet, nem is a maga
panaszáért, de sokkal inkább annak az erkölcsnek a tiszteletben tartásáért,
amely emberi és szocialista jövõt ígér.

S ha most befejezésül ismét irodalmi kategóriákhoz térünk vissza, akkor
csak határozottabban kell kimondanunk, amit elöljáróban talán már sikerült érzé-
keltetni, hogy mind a naplójegyzetek, mind a tanulmányok egy elképzelt és
megálmodott világ helyett a kiábrándító valóság csalódottságát hordják maguk-
ban. Innen ered a keserûség, amit a szenvedély sokszor a végletekig visz Bos-
nyák István írásaiban.

A könyv egyben szép tanítványi tisztelgés Sinkó Ervin emlékének, amit a
mesterével azonos szemlélet hangsúlyozásával még melegebbé tesz a szerzõ.

(1968 – Bibl. 1273.) Herceg János

(etikai-filozófiai szociográfia) – Bosnyák István könyvében az etika
tudománya a szociográfiai feltárás segítõtársa. Bosnyák István alkotásában a
vajdasági szociográfia csúcsát, a mai magyar szociográfia egyik csúcspontját
kell látnunk (Laskói esték, 1965–66). Etikai-filozófiai szociográfia ez; a történel-
mi felelõsség teljes tudatával indul hõse, a szerzõ; magas mûveltséggel – élete
régi tereire vissza.

Nagy Lajos Kiskunhalom címû szociográfiájának lehet egyfajta parafrázisa
ez a könyv. (Keresett az összevetés, de a jellemzést segítheti talán.) Ami Nagy
Lajosnál utazás, az Bosnyáknál a cselekvõ hazatérés hite. A „szerep” Nagy
Lajosnál írói: ezt látom; Bosnyáknál pedagógusi: ilyen és ilyen körülmények
közé kerülve fogok dolgozni. A hagyományos szociográfiában a pozitivizmus
módszere lépésrõl lépésre fölfedezni a tényeket, látszatok mögé húzódó
lényeget. Ez Bosnyáknál a benne munkálkodás akaratlan kényszere. Adódik
egy-egy helyzet, ami vagy segíti vagy korlátozza a személyiség cselekvõ meg-
valósulását. Ebbõl a mindennapi életbõl „kiutazni” se lehet, mert nem az
utazás a színtér, hanem a cselekvéshez, változtatni akaráshoz: kellene, hogy
az évszázados kötelékek recsegjenek. Bosnyák könyve is sorolható a Sym-
posion-nemzedék mozgalmához. Egy új indulat képét illeszti a könyv hõse a
meglevõ, avultnak gondolt kerethez. Lázadás, amely a társadalomért munkál-
kodás egyetlen cselekmény-szálát bontja elemeire. A mûfaj is új töltéseket
kap, a könyv epikus üzenete is messzehangzó.

(1975 – Bibl. 1235.) Pintér Lajos
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(az értelmiség valóságképe) – Bosnyák István publicisztikai hevességû
esszénaplóját – egyedül és kizárólagosan – a benne kimondott erkölcsi monda-
nivaló teszi azzá, ami: értelmiségi hitvallássá, a Sinkó Ervin-i etikát önmagára és
szorító kishazájának közösségére alkalmazva. Bosnyák Laskói estékje egy ön-
magától megcsömörlött, cselekvésbõl kizárt értelmiségi odüsszeája, aki önkén-
tes számûzetésében talált valóban magára; gondolattól elzárt terepen – a jó evé-
sek, jó ivások, komaságok és községi alá- s fölérendeltségek megalázó környe-
zetében – lelte meg a gondolatot. Amely elõször csak a Niels Nielsen-i „egy
doboz ólombetû” (Miroslav Krleža: Bankett Blitvában) igazságát visszhangozza,
de késõbb visszavezethet a vágyott, és értelmiségi létét csak általa megvalósí-
tani tudó értelmes közösséghez. „Bûnöm-e, az én bûnöm, hogy szülõföldem
nem lehet hazám?” – szinte önkínzásig hasít bele a kérdés a naplóíróba.

Filozófiai fogantatású – közgondolkodói! – faluképe az eddig tárgyalt szo-
ciográfiáktól nagymértékben elüt. Bosnyák az intim vallomásosságot filozófu-
soktól (Pascal, Sinkó Ervin) kölcsönzött idézetekkel – valójában a könyv szöve-
gébe remekül beillesztett montázsokkal – dúsítja, s a leírás, hangulatfestés
„írói” fogásait áldozza föl azért, hogy könyvének gondolati íve ne szenvedjen
csorbát. Noha a napló egyik fõ „eseményszála” M. – a kafkai névre redukált, föl-
tételezhetõ feleség – szövetkezeti adminisztrációból való eltávolíttatása köré
épül, s az ügyével kapcsolatos közjogi, újságíró-etikai, szociál-politikai kérdé-
sekre keres választ, a filozófiai „kitérõk” mellett Bosnyák egy baranyai falu félel-
metesen átvilágított képét adja. Kérdései így szólnak: aki, akár csak községi
szinten, képviselõként „befut”, miért felejti el azonnal az anyanyelvét?; meddig
garázdálkodhatnak az erkölcsi hullaként párttagsági könyvükkel magukat
tovább is felszínen tartó kiskirályok?; mikor vet gátat az önmaga igazára ismert
közösség annak a – különösen vezetõk szájából döbbenetesen hangzó – „sta-
tisztikai kretenizmusnak”, amely úgy próbálja az árvíz pusztításait s a lakosság
szenvedését „elfogadhatóvá” tenni, hogy közben demagógiája a II. világháború
sokkal nagyobb szenvedésözönét visszhangozza?

Morális tartás, tiszta ítélõerõ, közösségi indulat – ebben a három vonatkozási
pontban nevezhetõ meg leginkább a Laskói esték aktív, cselekvésre sarkalló írói-
közgondolkodói értéke.

(1979 – Bibl. 1248.) Szakolczay Lajos

Kis magyar balkáni krónika
(1998)

(mindig dacolva az intoleráns, totalitárius hatalommal) - Imponzáns kö-
tetet készített el Bosnyák István. Címébõl nem derül ki egyértelmûen, mely mûfaj
kategóriájába is sorolható munkája, ez a késõbbiek során, olvasás közben sem
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lesz kétségtelen. A mûfaji besorolás megközelítõleg precíz megjelölése mégis
társadalomtudományi-politológiai publicisztika volna.

Úgy érzem azonban, a pontos definiálás esetünkben a legkevésbé fontos.
A lényegbevágó, hogy a míves kidolgozású kötet a legnagyobb megelégedéssel,
az olvasás gyönyörével tölti el a felkért szakvéleményezõt, akinek engedtessék
meg ezúttal, hogy a hagyományos recenzió helyett szubjektív gondolatokat fogal-
mazzon meg és vessen papírra.

Már a tartalomjegyzékre vetett elsõ pillantás is szubtilis nyelvkezelésû
szerzõ megnyilvánulását jelzi, hiszen a „politlíra” kifejezés még véletlenül sem
sorolható a hagyományos terminológiai eszközök közé.

De haladjunk sorjában: Hazánk-e a nagyvilág? – fogalmazódik meg az elsõ
kérdés, melyre aztán egymásra épülõ tanulmányok, gondolatfuttatások adnak
filozofikus mélységû választ. A második rész címe: Ígérethaza? – s ez nem
kevésbé sorsértékû problémafelvetés, melyre a szerzõ egyéni látásmódú és
hangvételû válaszsorozata sem marad el, meghagyva azonban az olvasónak
azt a szabadságot, hogy következtetéseit maga vonja le, vagy a szerzõéit gon-
dolja tovább (kiragadott címek, alcímek: Népképviselet – nép nélkül?; Kultúr-
politikai grippe Vajdaságban is, stb.).

A harmadik egység a Nemzetiséghaza, kisebbséghaza? kérdésre kutatja a
teljesség igényére törekvõ feleletet, s hogy ez mily nehéz feladat, tudjuk mi min-
dannyian, akik az utóbbi 35 esztendõ jelentõs hányadát a „nemzetek és nemze-
tiségek egyenjogúságának és egyenrangúságának” csalárd vezérelvétõl átitatva
harcoltuk végig.

S aztán végül, de nem utolsósorban, a vajdasági magyar politikaelmélet (ha
egyáltalán létezik ilyen) számára igen értékes témakör feldolgozása következik,
melyben Bosnyák István az autonómia-koncepciókról értekezik, úgy érzem azon-
ban, lényegesen magasabb szinten, mint ahogyan teszik azt eminens, vagy
annak mutatkozni akaró politikusaink.

A tanulmányok láncolatához mellékelt rendkívül gazdag kordokumentáció
ragyogóan hangsúlyozza ki a szerzõ egyébként is hihetetlen mélységgel, ám
ugyanakkor olvasmányos nagyszerûséggel és tudományos alapossággal
megírt gondolatait.

Külön érdeme a szerzõnek a viszonylag heterogén, talán eklektikusnak is
vélhetõ terjedelmes anyag káprázatos szisztematizációja, melybõl az amatõr
olvasó is könnyedén azonosíthatja, hogy rendkívül sokat tapasztalt és átélt,
hogy ne mondjuk: megszenvedett szerzõ gondosan kimûvelt munkájával
találja magát szemben.

E témák – éppen abból fakadólag, hogy évtizedekig a tabuk közé tartoztak –
ma rendkívüli elevenséggel idõszerûek. Ha közhellyel kívánunk élni, fehér foltokat
födnek be publicisztikánkban, s emiatt az ifjú, elõtudással nem bíró olvasónak is
különös élményt jelentenek. Azonban (ha szabad egy recenzió hûvös tárgyilagos-
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ságát egyéni felhanggal is kiegészíteni), a magamfajta középkorú olvasónak/kri-
tikusnak még csillogóbb gyöngyszemet jelentenek, mert mi személyes részvevõi
voltunk a prezentált társadalmi-politikai eseménysorozatnak.

Szerzõnk pedig aktív alakítója is egyben, kinek pozitív törekvéseit az akkori
hatalom (is) gátlástalan arcátlansággal és hidegvérrel semlegesítette, átmeneti-
leg lehetetlenné (azaz félre-) téve õt, kinek itt recenzeált, szóban forgó kézirata
kissé nyersebb formában már több éve, hogy ne mondjam évtizede, nyomdaké-
szen állott.

Az elnyomatás viszonylagosságát Bosnyák István olyképp bizonyította, hogy
munkáját – vélhetõen megbántva, megsértõdve bár – de abba nem hagyta:
tartás, mûvészi lény és emberség szempontjából még inkább beérvén, s az
események szörnyû forgatagában érlelõdve, serénykedett tovább a tõle meg-
szokott alapossággal, hogy íme, mindig dacolva az intoleráns, totalitárius hata-
lommal, megajándékozhassa a tanú elsõ kézbõl vett eredeti vallomására és a
tudós következtetéseire szomjas majdani olvasót, a most még idõszerûbbé váló
könyv gondosan, alaposan kidolgozott és megszerkesztett, legújabb változatával.

A munka, a kutakodás persze nem zárult le, az események tovább zajlanak
a maguk tragikus medrében, de a Bosnyák-alkatú szerzõk mindenkori felada-
ta, hogy ne nyugodjanak bele az alakulások megváltoztathatatlanságába,
hanem ilyen mûvekkel, hasonlóképpen remélhetõ, sõt elvárható folytatásokkal
is – teljes erejükbõl tellõen – alakítsák a gyakran oly kérlelhetetlen társadalmi,
kisebbségi, kulturális, politikai és egyetemes emberi folyamatokat.

(1996 – gépiratos kézirat-recenzió) Dr. Letsch Endre

(egy jelentõs kordokumentum) – Bátorság kell ahhoz, amire Bosnyák
István most vállalkozott: két kötetben összegyûjtötte és kiadta 35 év közéleti-
publicisztikai tevékenységének termékeit. Még a legnormálisabb körülmények
között is bátorság kell ahhoz, hogy az ember nemcsak vállalja, hanem évtizedek
után összegyûjtve kiadni merje azokat a rövid lélegzetû írásokat, amelyeket a
konkrét pillanat és pillatnyi felbuzdulás szült. Márpedig ez a most felölelt 35 év
még csak normálisnak sem mondható, nemhogy legnormálisabb lett volna. Hisz
tektonikus fordulatokat hozott: egy kialakult és évtizedekig úgy-ahogy funkcioná-
ló rendszert váltott fel egy másik. De a két nagy korszakon belül is fejeket köve-
telõ fordulatok voltak. A feltételesen titoizmusnak nevezett korszakon belül a
leszámolás a rankoviæizmussal, a nacionalizmussal, a liberalizmussal stb. Az azt
követõ korszakban pedig a totalitarizmushoz vezetõ populizmus hozta magával
a maga megpróbáltatásait. És ebben a viharos korszakban nagy dolog már
maga az a tény, hogy valaki tiszta tudott maradni.
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A következõ lépéshez pedig szükség van arra a bátorságra, amelyrõl
Bosnyák ezzel a gyûjteménnyel tesz tanúbizonyságot: vállalni a fordulatokban
gazdag kornak minden szakaszát. De mégsem csak a bátorság méltánylása,
hogy olvasás közben felolvad az a kétely, amellyel az ember akaratlanul is fogad-
ja ezt a könyvet: Bosnyáknak megvan a lehetõsége egy ilyen gyûjtemény megje-
lentetésére, de érdemes-e összegyûjteni ezeket a legtöbbször napi használatra
készült, rövid lélegzetû írásokat. A végsõ benyomás pedig már vitathatatlanul az:
ha valaki egyszer objektív és mégis emberi képet akar kapni errõl a korról, annak
okvetlenül el kell olvasnia ezt a könyvet, legalább olyan beleéléssel, mint az elõzõ
korok naplóit, leveleit és egyéb, mélyen emberi megnyilatkozásait azoknak a
koroknak a megértéséhez. Mert találkozik egy magát irodalmárnak, alkotónak
tartó, még inkább „fél lábbal legalább mindig és mindenütt disszidens” emberként
jellemzõ egyénnel, akinek útkeresése, küszködése korát világítja meg.

Ugyanazt a Bosnyák Istvánt kísérhetjük végig ezen a mozgalmas 35 éven.
Bevallom, nem az objektivitásra törekvõ higgadt értékelés, hanem a nagy pál-
fordulások kiváltotta szubjektív düh mondatja velem. Napjainkban nagy meg-
becsülést csak azok érdemelnek, akik azok maradtak, akik – a pártban vagy
rajta kívül – a „titoizmus” idején voltak. De errõl a korról jót vagy rosszat igazán
csak nekünk van jogunk mondani, akiket – mint Bosnyákot – legalább egyszer
kizártak a pártból, majd visszavettek. Kizártak annak bizonyítékaként, hogy
nem voltak sem engedelmes végrehajtók, sem – a pártban vagy rajta kívül –
csendben meghúzódók. És visszavettek annak bizonyítékaként, hogy ugyan-
azok maradtak, akik tudatosan beléptek a pártba.

Egy ilyen egyéniséget mutatnak be e kétkötetes mûnek az elsõ korszakból
származó írásai. Az életének húsz-egynéhány és harminc-egynéhány éve közti
fiatalembert, akit kezdetben érdeklõdése és olvasmányai, késõbb Sinkó Ervin
hatása marxistává tett, hogy vallhassa: „marxizmust, kommunistaságot, kommu-
nista-értelmiségi gerincességet én nem holmi provinciális ponyvakirályoktól tanul-
tam, hanem Kun Béla katonájától”, és tegyük hozzá: a marxizmus és a mozga-
lom hõskorához tartozó embertõl. Azt is, hogyan találkozik ez az ember a szülõföl-
di Laskón a gyakorlattal, amelyben üdvözlõ táviratot kell írnia Titónak, miközben
csalódva látja, hogyan nyomorodnak meg a nagy eszmék – elsõsorban az ön-
igazgatás – a gyakorlatban, kik képviselik ezeket az eszméket. De még jelentõ-
sebb adalékként hogyan formálódik ez az egyéniség az 1968-cal fémjelzett kor-
ban, amelyet joggal nevezhetünk a forradalmi gondolat fénykorának. A világban,
elsõsorban Európában, mert 1968 nemcsak a „tilos megtiltani” fiatalos egeket
rohamozást fejezte ki, hanem a korszakváltó válaszúton a gondolkodó ember til-
takozását is az éppen megszületett „fogyasztói társadalom” ellen, tehát nemcsak
az egyetemistatüntetések, hanem az eurokommunizmus megszületésének, az
európai baloldal gyõzelme elõkészítésének kora is. És Jugoszláviában az ifjú
Marxra, a minden fennálló kritikájára esküvõ szellemi pezsgés kora.
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Ezt a kort tükrözik Bosnyák írásai. Úgy is mint az Új Symposionhoz, az újvidé-
ki Ifjúsági Tribünhöz fûzõdõ mozgalom megnyilvánulásai. Úgy is, hogy Bosnyák
reagál a Praxis c. zágrábi folyóirat körül történtekre, ott van a világ marxistáinak
korèulai találkozóján stb. De úgy is, hogy ez a gondolkodó ember összeütközés-
be kerül vagy objektíve a gyakorlattal, vagy szubjektíve nem is annyira a „régi és
új sztálinisták”-kal, hanem csak a hétköznapokhoz alkalmazkodó „tanjughuszá-
rok”-kal, miközben néha még saját szerkesztõsége is cenzúrázza.

A beleszólás nagyobb lehetõségét kapta meg Bosnyák történelmünknek a
második – a „titoizmus” utáni – korszakában, és e korszak történelmének már köz-
vetlenebbül részét képezik a közel húszéves megszakítás után ebbõl a korszakból
származó írások. Mint a Paniæ-kormány által elképzelt kisebbségi törvényt kidolgo-
zó bizottság tagja, rangos jugoszláviai és magyarországi tanácskozások részvevõ-
je, már közvetlenül beleszólhatott e korszak kérdéseinek tárgyalásába és eldön-
tésébe. Mint a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság egyik alapítója és elnöke
pedig már közvetlenül írta meg ennek a Társaságnak a történelmét, tehát napjaink,
vívódásaink, útkeresésünk – ahogy õ mondja: nyilvános töprengéseink –
eseményeit-eredményeit mint a kor történelmének fontos szegmentumát.

Mivel a kisebbségek helyzete továbbra is rendezetlen (a kisebbségi törvény
sem született meg, sõt a hatalom nem is képes az alkotmánnyal összhangban
álló törvény elkészítésére), és az autonómia körüli vita még mindig nem ült el,
ezek az írások már nemcsak kordokumentumok, hanem mai vitáink, útkeresé-
sünk aktív részesei is lehetnek. Miközben a történelmi visszapillantás elõnyeit
is élvezve utólag végigfut a hideg a hátunkon, amikor Bosnyák még akkor meg-
fogalmazott bírálata alapján figyelünk fel arra, hogy Ágoston András azt köve-
telte: „Nem kívánunk mást, csak azt, ami megilleti a Horvátországban vagy a
többi, önállósult államban élõ szerbeket.” És egészen új politikai gondolkodás-
mód kiindulópontja lehet, hogy Bosnyák a mi magyar pártjainkat a „nemzeti”
pártokkal azonosítva megfogalmazta az egész „autonómiakoncepció” ellen:
„maguk sem hajlandók demokratikus és toleráns módon megosztani a regioná-
lis hatalmat az adott nemzet képviselõivel, hanem õk is etnocentrikus helyi ha-
talomra törekednek.”

(1998 – Bibl. 1326.) Bálint István

(újvidéki üzenet) – Régóta vártam erre – a Vajdaság „fõvárosából” érkezett
– szellemi híradásra. És most, hogy a kétkötetes gyûjteményt (Bosnyák István:
Kis magyar balkáni krónika. 1962–1997, I–II. Újvidék, 1998) végigolvastam, a
szerzõjével, Bosnyák Istvánnal még a hetvenes évek elején szövõdött eszmei-
baráti kapcsolatunk emlékei elevenednek fel bennem. A jugoszláviai magyar
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mûvelõdésben és közéletben újítóként fellépett Symposion-nemzedék egyik ve-
zetõ személyiségeként ismertem meg. Írásai alapján rögtön közel éreztem ma-
gam hozzá. A ritka és többnyire rövid találkozások csak megerõsítették ezt a vi-
szonyt, amelyet a Sinkó Ervin éthoszának vonzásába kerülésem (Bosnyák a
sinkói életmû elkötelezett kutatója és értelmezõje), szilárdan aládúcolt. Közös
barátok (Méliusz József, Ilia Mihály) is összekötöttek minket.

Az 1989 utáni fordulat, majd a volt Jugoszlávia területén kirobbant polgár-
háború megszakította kapcsolatainkat (Bosnyák különben is rejtõzködõ lény), de
idõnként egy-egy könyve, írása kezembe került. Híreket is kaptam felõle. Nyugta-
lanított azonban hallgatása: aggódtam miatta. Egy Budapesten – múlt év õszén
– megszervezett kisebbségtudományi értekezlet azonban szerencsés módon
összehozott vele, s így került szemem elé épp akkor megjelent új könyve.

A Balkáni krónika több mint három évtized publicisztikai termését, az egyete-
mi tanárként, az Új Symposion alapító fõszerkesztõjeként, az újvidéki Hungaro-
lógiai Intézet titkáraként, utóbb pedig a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társa-
ság alapító elnökeként elmondott, nyilvánosságra hozott állásfoglalásait foglalja
kötetbe. Különbözõ mûfajok keverednek oldalain (szigorúbb rostálás sok átfe-
dést, ismétlõdést kiküszöbölhetett volna), ám az egész együtt hiteles képet nyújt
a vajdasági népcsoport hányatott sorsáról. E minõségében különösen értékes
üzenetet továbbít számunkra.

Ez az üzenet egy már régen esedékessé vált tapasztalatcserét indíthat el.
A kölcsönös tájékozódást ösztökélheti. Létfontosságú tanulságok levonását
segítheti elõ. Sajátos kisebbségi magyar–magyar találkozást sarkallhat. Esetleg
némiképp pótolhat. Persze – sajnos – sejtem, hogy e törekvések és célok csak
távolibb perspektívában valósulhatnak meg. Ha egyáltalán megvalósulhatnak.
A realizmus diktálta józanság azonban nem akadályozhatja szükségességük
tudatosítását. Engem sem gátolhat abban, hogy a kívánatos/potenciális tapasz-
talatcsere néhány témáját jelezzem.

Elöljáróban – talán – hasznos lesz, ha az útban álló tegnapi és mai akadá-
lyokat említem. A Sztálin és Tito között 1948-ban kitört konfliktus, amely Jugosz-
láviának a „szocialista táborból” való kitagadását vonta maga után, nyilvánvalóan
azt sem engedte meg, hogy a romániai magyar közvélemény megbízható infor-
mációkat szerezzen a vajdasági magyarok helyzetérõl. Késõbb, amikor a titoiz-
must sújtó anatéma megszûnt, az éles eszmei határvonalak továbbra is elvá-
lasztottak. A romániai neosztálinizmus végig összebékíthetetlennek bizonyult a
szomszédos országban meghonosult szabadabb légkörrel, illetve annak ideoló-
giai-politikai következményeivel. Ez az összeférhetetlenség a nemzetiségi
kérdés tekintetében is érvényesült. Az egynemûsítés stratégiája nem tûrte, hogy
a föderalizmus, s a különbözõ autonómiák rendszerének jó vagy rossz mûkö-
désérõl alaposabb tájékozódást nyerjünk. De ismerjük be, mindmáig mi sem
aknáztuk ki kellõ mértékben a rendelkezésünkre álló lehetõségeket.
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Most, Bosnyák István könyvét lapozgatva, tételesen is megfogalmazottan
találkozom azzal az élménnyel, amit a délvidéki útjaim és találkozásaim során
megéltem. A Symposion-generációt jellemezve, Bosnyák visszautasítja azt a nekik
szegzett vádat, hogy a viszonylag nagyobb nyitottságban az önigazgatás körül-
ményei között mûködõ nemzetiségi intézmények bûvületében „talajtalanokká” vál-
tak volna. Bosnyák elismeri, hogy nemzetiségi viszonylatban – Arany Jánossal
szólva – sokáig nem a valót, hanem annak „égi mását” látták. Egy önigazgató
közösséghez való tartozás, a „jugoszláviaiság” tudata már-már érzéketlenné tette
õket e téren a gyakorlati kérdések iránt. A tények szorításában azonban megha-
ladták ezt a fázist, s a nyelvi egyenjogúságtól az egész kisebbségi komplexumnak
önigazgatási problémaként való kezelését szorgalmazták. Ami a jugoszláviai ma-
gyar irodalmat illeti, Bosnyák rámutat: éppen az Új Symposion hasábjain kapott
erõteljes hangsúlyt az a felismerés, hogy „a kettõs hovatartozás” nem felemás
viszonyulást, nem a beolvadást sugalmazza, hanem mind a magyar, mind a jugo-
szláviai irodalmakkal kiépített szerves kapcsolatok teszik lehetõvé az ottani ma-
gyar literatúra eredeti értékeinek és szervezetei autonómiájának a kiteljesítését.

Az önigazgató társadalom vonzáskörében sem vált Bosnyák vakká és süket-
té a valóság sûrûjében észlelt visszásságokkal, mulasztásokkal és vétkekkel kap-
csolatban. A társadalmi folyamatokhoz és jelenségekhez való hozzáállása alap-
vetõen kritikai volt. Cikkei, jegyzetei és nyilatkozatai elvileg megalapozott és er-
kölcsileg motivált bírálatot fejeztek ki a negatívumok elemzésében. Látja a mun-
kanélküliség növekvõ arányait, jelzi a bürokratizmus burjánzását, s nem torpan
meg a rendszeren belül továbbra is fenyegetõ sztálinista csökevények leleplezé-
se elõtt. Támogatja a további reformokat sürgetõ, a demokratizálás elmélyítését
követelõ diákság megmozdulásait.

Bosnyák István minden változtatás, retusálás nélkül közli újra a hatvanas-
hetvenes években napvilágot látott írásait. Morális bátorsága példás. Szembesül
régi szemléletével, s a mai olvasójának sem lehet kétsége akkori jobbító szán-
dékait illetõen. Felfogását és publicisztikai gyakorlatát paradigmatikusnak is
vehetjük, ha a tegnapi délkelet-európai reformpárti írástudók magatartását jelle-
mezzük. Nyilván, kompromisszumoktól õ sem mentesíthette magát. Írásaiban
aulikus kitételekre is bukkanhatunk, ám a hatalmi tekintélyekre való hivatkozá-
sokat mindig a jó irányú változtatások elõmozdítása indokolta. Természetesen az
illúziók is szerepet játszottak ezeknek a társadalompolitikai és eszmei konformiz-
musoknak a jelentkezésében. A hatalom éber õrei azonban nem hagyták meg-
téveszteni magukat. Bosnyák Istvánnak is idõnként át kellett esnie a különféle
szankciókon: volt része a rövidebb-hosszabb ideig tartó szilenciumokból.

Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy Bosnyák István szemléletében,
annak változásaira az 1968 körüli nagy ideológiai csaták, a forradalmas fejle-
mények voltak a meghatározók. A „prágai tavasz”, a lengyelországi erjedés, az
amerikai és nyugat-európai proteszt-mozgalmakat, diáktüntetéseket elõkészítõ,
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igazoló elméleti megújulás késztette õt is önrevízióra. Megérintették az új-
baloldali irányzatok, de a sztálinista dogmatizmussal való következetes szem-
befordulása nem tette kritikátlanná velük kapcsolatban sem.

Ezek az évek hazájában is eszmegerjesztõk voltak. A könyvhöz csatolt bib-
liográfiából kitûnik, hogy a szerb-horvát nyelvre lefordított mûveknek köszön-
hetõen kitûnõen tájékozott volt a kortárs kritikai társadalomtudományban. Ezek-
bõl a munkákból is merítette azt a sajátos, rendszeren belüli „disszidens
öntudatot” (Sinkó), amely írásait és állásfoglalásait áthatotta. És ne feledkez-
zünk meg a zágrábi Praxis címû, új távlatokat nyitó folyóiratról, valamint a kor-
csulai tanácskozásokról, ahol évrõl évre a demokrácia és a szocializmus
parancsoló egybeötvözésének égetõ kérdéseit feszegették.

Bizonyára alapvetõ szerepet játszott Bosnyák metamorfózisaiban az a nagy
hatás, amely Sinkó Ervin pályájából és példájából rásugárzott. Én nem jutottam
el Korcsula szigetére, de mindent elkövettem, hogy a Praxis számaihoz hoz-
zájussak. Sokat tanultam belõlük. Sinkó Ervinnel is csak egyszer találkozhattam
– nem sokkal halála elõtt. A zágrábi otthonában folytatott beszélgetés azonban
felejthetetlen és mélyen felkavaró volt. Az Egy regény regényé-nek szerzõje
élõszóval elevenítette fel kálváriáját, amelyen a Szovjetunióban kellett átmennie,
amikor – Romain Rolland tanácsára – kétségbeesett és végül kudarcba fulladt
erõfeszítéseket tett, hogy az Optimisták címû regényét publikálja. Beszámolója
fõként a rendszer személyiségtorzító következményeire mutatott rá.

A Tito-féle Jugoszlávia szétesése a Symposion-nemzedék krédójának szá-
mos összetevõjét is érvénytelenítette. A vajdasági magyarság – 1944–1945
után – ismét válságos, tragikus helyzetbe került. Etnikai tisztogatás, menekülés,
a – fõként értelmiségi köröket apasztó – kivándorlás jelentõsen csökkentette
lélekszámát. Az emigráció folyamata ma sem szûnt meg. (A Balkáni krónikában
számok jelzik a szürkeállomány vészterhes elszivárgását.) Ilyen körülmények
között kezdeményezte Bosnyák a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság
életre hívását, amely – a közvetlen politikai tevékenység területén kívül – szelle-
mi önvédelemre rendelkezett be. Tagjai kisebbségmegtartó feladatokat vállal-
tak, teljesítésüket pedig szélesebb összefüggések között kívánják elõmozdí-
tani. Bosnyák – kissé Fábry Zoltánra emlékeztetõ – terminológiával „sorsposz-
ton” kibontakoztatandó, a század- és ezredfordulón halaszthatatlanná vált
végvári erõfeszítésekre szólít. A tennivalókat (részben nekünk is címezve) így
foglalta össze: „Egyfelõl tehát: a nyelvi-kulturális azonosságvédelem, alkotói
önértékgyarapítás és önértéktudatosítás, másfelõl pedig: nyelvi-kulturális inter-
akció, együttmûködés azokkal a nemzeti és nemzetiségi nyelvekkel és kultúrák-
kal, amelyek úgyszintén évezredes/évszázados, tehát megkerülhetetlen tarto-
zékai peremvidéki nyelvi létvalóságunknak.”

Láthatjuk, a tegnapi s a mai Bosnyák változatlanul a „vajdasági ég alatt”,
délvidéki talajon gondolkodik és cselekszik. Õ és társai tényleg nem gyökérte-
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lenek. Ám távol áll tõlük a „vajdaságiasság”, a provinciális beszûkülés és mara-
diság bármilyen formája. „Pannónia és a Balkán” dimenzióiban eszmélnek.

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság – már jeleztem – nem poli-
tizál. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Bosnyák és társai apolitikussá váltak.
A politikumtól való teljes elzárkózás már csak azért is lehetetlen lenne, mert a
Társaság tevékenysége számos ponton a politika szférájával érintkezik. Ezek-
nek az interferenciáknak a jegyében – az egész föderalisztikus rendszer újjá-
szervezésének, általános társadalmi reformnak és igazi rendszerváltásnak a
távlatában – Bosnyák „az autonómiatípusok ésszerûen kombinált megoldá-
sait” javasolja. Az etnikai elvû területi autonómiára irányuló törekvésektõl azon-
ban elhatárolja magát. Úgy látja, hogy a Vajdaság sajátos feltételei között, egy
ilyen kísérlet elõreláthatatlan kimenetelû következményekkel járna bármely ott
élõ kisebbség vagy etnikai csoport számára. A „balkáni krónika” írója nem egy
„kisebbségi siratófal” elõtt jajong. Minden szellemi képességével, minden er-
kölcsi erejével – másokkal folytatott párbeszédek révén is – arra a roppant
kérdésre keres választ, hogy a háború után merre vezet a vajdasági magyar-
ság útja? Honnan és hogyan tovább? Mi a teendõ és kivel lehet nekifogni? Mit
nem szabad elkövetni?

A jó feleletek, a helyes megoldások után kutakodva, Bosnyák István felis-
meri és tudatosítani akarja, hogy a vajdasági magyaroknak – 1945 után –
immár másodszor kell sok mindent elölrõl kezdeniük. Muszáj megküzdeniük
az elhagyatottság, a bizonytalanság okozta rettegéssel. Bizalmukat elsõsor-
ban önerejükbõl, az önszervezõdés kínálta lehetõségekbõl merítsék. Ne en-
gedjenek viszont a kisebbségi populizmus és struccpolitika csábításának.
Óvakodjanak a „végveszélyhisztériától”, amely csak az önfelszámolást ösztö-
kélné. Kritikai történet- és azonosságtudatra van szükség, és ne mondjanak le
a délszláv és más kisebbségek potenciális szövetségérõl.

Jó lenne, ha Bosnyák István Újvidékrõl küldött üzenete minél több romá-
niai magyar írástudóhoz jutna el.

(1999 – Bibl. 1327.) Gáll Ernõ
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2. t o t a l i t a r i s z t i k a

Pörök, táborok, emberek I–II.
(1994, 1997)

(pokoljáró kirándulások) – Bosnyák István ebben a könyvében (Pörök,
táborok, emberek I.) a több mint három évtizeden át folytatott irodalmi, történel-
mi, gazdaságpolitikai, erkölcsi, lélektani és egyéb területen végzett nyomozá-
sainak összegzését adja közre – egyetlen témára, a huszadik századi totalitariz-
musok mechanizmusára vonatkozóan. Tárgyának jellegébõl eredõen kétpólusú
a tanulmány, egyfelõl a jobboldali, másfelõl a baloldali totalitarizmust, tehát a
fasizmust és a sztálinizmust veszi sokoldalú vizsgálatainak górcsöve alá.

Mindenekelõtt erkölcsi tettnek kell tekintenünk e könyvnek a megírását.
Morális indíttatását és a szerzõ erkölcsi alapállását már a könyv mottójaként
idézett szövegbõl kiragadott néhány mondat is szemlélteti és meghatározza:
„Nem könnyû szembenézni az ember sajátos huszadik századbeli embertelen-
ségével. A közömbösségben, a tények, az igazság letagadásában megnyil-
vánuló morális érzéketlenség azonban a megújuló embertelenség melegágyává
válhat. (...) A közömbösség, a menekülés csak ideig-óráig tarthat; a felelet nélkül
maradt kérdések mindig erõsebbek azoknál, akik megpróbálják õket tudatukból
és a világból kiküszöbölni.” A mottó idõszerûségét és a Bosnyák által hitelesített
erkölcsi magatartást a folyamatos és mindig újabb rafinációkkal tovább aljasuló
embertelenséggel szemben éppen itt, a Balkán kapujában dúló testvérháború
területi küszöbén, és éppen most, alig fél századnyira csupán a második világ-
háború befejezésétõl, már majd fél évtizedre a jugoszláviai belharcok kezdetétõl
– felesleges külön indokolni és magyarázni.

Bosnyák dokumentáló-feltáró dolgozatait olvasva talán az elsõ és legelret-
tentõbb felismerés a háborús bûnök apokaliptikus méreteinek tudatosulásából
ered. Értetlenül áll a ma embere a fasizmus áldozatainak számadatai elõtt, a
sztálini táborok létrehozásában és – bármennyire nem ideillõ szóként hat –
üzemeltetésében felõrölt életek száma pedig egyenesen felfoghatatlan. Ép
ésszel be nem látható azoknak az embermegsemmisítõ monstre programoknak
a kifundálása és megvalósítása, amelyek például Adolf Eichmann vagy Andrija
Artukoviæ és Sztálin agyából pattantak ki. A meg nem értés mögött azonban
eleve értetõdõen ott dobol és dübörög az imperativus: „Nem felejteni!” Az egyén
és az emberiség erkölcsi dilemmáját Bosnyák István Andrija Artukoviæ 1986-os
felelõsségre vonása kapcsán Sinkó Ervin gondolatmenetét követve igyekszik
megvilágítani és feloldani. Sinkó a Horvát Népköztársaság szociálpolitikai fel-
ügyelõjeként a hadiárvák otthonaiban, illetve nyaralóiban tett látogatásairól ripor-
tokat tett közzé a Vjesnik 1946-os évfolyamában, ugyanebben az évben egy kis
könyvecskét jelentetett meg  Spomenici fašizma [A fasizmus emlékei] címmel,
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végül, ami az erkölcsi alaptétel legkonkrétabb megfogalmazását nyújtotta
szerzõnknek, Sinkó 1962-es Eichmann-esszéje, amelynek végkövetkeztetése,
hogy semmit se lehet jóvátenni, s ezzel állandóan szembe kell nézni, de semmit
se szabad felejteni az ember és az emberiség ellen elkövetett bûnök közül!

A sztálinizmus „politikai és etikai dzsungelébe” történõ kalauzolással folyta-
tódik a huszadik század két szégyenletes rondabugyrát vizsgáló könyv. Sinkó-
val, a magyar irodalmak elsõ antisztálinista polémiakötetének [Kísértet járja be
Európát, 1952] írójával lép tovább a szerzõ, az általános vonatkozású ténymeg-
állapítások mellett számos egyéni tapasztalatot, kutatási eredményt elegyítve,
gondolkodva és rendszerezve a személyes tragédiák és a Jelmezes Gonosz (a
sztálinizmus) embernyomorító ideológiai-politikai ölelésének elkerülhetetlen
összefonódása felett. Az Eichmann-perhez kapcsolódó Sinkó-gondolatokra
rímel Bosnyáknak a sztálinizmus és a szocializmus viszonyáról írt nyílt levelének
a következõ részlete: „Egyetlenegy mozgalom se lehet »istenien« tiszta, ez nyil-
vánvaló, de jóvátehetõk-e a nyilvánvalóan fölösleges politikai gyalázatok és non-
szenszek? Jóvá lehet-e ezeket tenni holmi önkritikus hókuszpókuszozással,
különféle rehabilitációs ceremóniákkal? – Szánom-bánom politikai deklarációkat
természetesen könnyen lehet fabrikálni a boszorkánypörök áldozatainak ártat-
lanságáról és »téves« likvidálásáról, sõt a nevesebb áldozatokról lehet utcákat,
tereket, iskolákat, bölcsõdéket is elnevezni... Ám ez az utólagos ceremónia
sajnos nem teheti meg nem történtté a megtörténteket, nem pótolhatja emberek
– tízezrek, százezrek, ki tudja, kiderül-e valaha, hozzávetõlegesen is hányak –
egyszeri, visszahozhatatlan életét.”

Bosnyák István három évtizedes kutatómunkájával, elemzéseinek, tanul-
mányainak és értelmezéseinek sorával „antisztálinista csöppeket” emelt ki a
„sztálinizmus és neosztálinizmus mocskos óceánjából”, a magyar, az oszt-
rák–horvát, a szerb, a jugoszláviai és a romániai magyar és a cseh antisztáli-
nizmus kiemelkedõ képviselõi, Lukács György, Karlo Štajner, Danilo Kiš, Sinkó
Ervin, Méliusz József és Arhur London életmûvének egy-egy szegmentumát
állítva egymás mellé. A mozaikból – Bosnyák szóhasználatával élve – egy
valóságos negatív univerzumot lehet rekonstruálni, áttekinthetõvé tenni a
táborok fenomenológiáját és a kirakatpörök mechanizmusát, valamint az
áldozatok és a végrehajtók típusértelmezését meghaladóan, jellegzetesen
huszadik századi, egyedi embersorsok galériáját is feltárva. Munkájának
alapindíttatását Bosnyák István Danilo Kišt idézve határozza meg: „az író (...)
csupán annyit tehet, hogy kenotáfiumot, azaz jelképes irodalmi síremléket állít
e világ rondabugyraiban nyomtalanul és jeltelenül elmerült milliók emlékének”.
Természetesen hangsúlyozván a „Nem felejteni!” imperativusát.

Az emberiség ellen elkövetett bûnök apokaliptikus mérete mellett a másik
mélyen megdöbbentõ tény, amit Bosnyák István részletekbe menõen doku-
mentál és értelmez: a táborok haszonelvûsége. Bosnyák bizonyítja, hogy a
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sztálini GULAG tetemes állami hasznot hozó gazdasági rendszerként
mûködött, létrejötte tehát nem az ideológiai megtorlást, a másként gondol-
kodók kirekesztését szolgálta csupán; nem egy beteg elme szüleménye,
hanem a legegyszerûbben: gazdaságilag, politökonómiailag jövedelmezõ,
tehát, sarkított felfogásban, „indokolt” volt. Bosnyák megállapítja, hogy „a gaz-
dasági rendszerré erõsödött GULAG voltaképpen a nemzetgazdaság olyan
alappillérévé vált, amelyen álltak vagy buktak az elsõt követõ újabb ötéves ter-
vek”. Éppen ennek a ténynek a felismerésébõl eredõen revideálja Bosnyák azt
a korábbi elképzelést, miszerint a táborok gazdasági haszonelvûségének ki-
használása csupán következmény lett volna, a szovjetúnióbeli nagy „csisztka”
által kisöpörtek foglalkoztatása eredményeként jött volna létre. Ezzel szemben
a zárt körû büntetõlétesítményekre már megalakításukkor rászabta az állam,
hogy fenntartási költségeiket vissza kell fizetniük; késõbb a gazdasági tevé-
kenységük – ha lehet egyáltalán így nevezni a foglyok milliói által végzett
kényszermunkát – segített a gazdasági válság áthidalásában. Ugyanakkor a
GULAG gigantikus foglalkoztatási terve túlnõtt önmagán és újabb milliók
lágerbe hurcolását tette szükségessé. Ennélfogva némely tábor létesítését
egyértelmûen csupán a nemzetgazdasági érdek vezérelte. A GULAG-rendszer
tehát végeredményben a represszív és a gazdasági érdekek bonyolult össze-
függés-hálózatának szüleménye.

Ezt a rendszert táplálni kellett, mégpedig a legolcsóbb emberanyaggal,
amit a Jelmezes Gonoszság birodalma a legperfidebb módokon teremtett
elõ, mégpedig nem csupán „hazai anyagból”, tehát a belpolitikai represszió
áldozataiból, hanem jelentõs forrást képezett „a deklaratíve internacionalista,
valójában pedig kifejezetten hegemonisztikus sztálini mozgalompolitika” is.
Így a GULAG-emlékiratokban egymást követõen sorjáznak a német, osztrák,
lengyel, délszláv, magyar, román, litván, észt, lett, ír, spanyol, finn, de még
kínai és koreai áldozatokról tudósító adatok is. Ráadásul a húsz esztendõt
rabsorsban, illetve számûzetésben töltött Karlo Štajner nem hogy megerõsíti
a baloldali totalitárius rendszer által elkövetett genocídium tényét, hanem
méretében arányítja is: „Népirtó antiszemitizmus – a fasizmust meghaladó
mértékben” – szögezi le emlékirataiban.

Végül egyetlen adat: a Szovjetuniónak körülbelül 66 millió polgára lett a
folyamatos represszió áldozata 1917–18-tól 1959-ig. Ezért tartom erkölcsi
ténynek Bosnyák István könyvét.

(1996 – Bibl. 1320.) Fekete J. József
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(töprengések a totalitarizmusokról)

„Millió ember halála – az csak egy adat. Egyetlen ember
halála –

az már tragédia.”

Nemrég jelent meg Bosnyák István antifasiszta, antisztálinista és antizsda-
novista írásai gyûjteményének második kötete, három évvel az elsõ után (Pörök,
táborok, emberek I–II. Forum, 1994., JMMT, 1997.). Az akár egységes nagy-
tanulmánynak is tekinthetõ munkában a szerzõ a három és fél évtizeden át foly-
tatott irodalomtörténeti, történelmi, gazdaságpolitikai, erkölcsi, lélektani, szoci-
ológiai vizsgálódásainak összegezését adja közre – egyetlen témára, a husza-
dik századi totalitarizmusok mechanizmusára vonatkozóan. Tárgyának jelle-
gébõl eredõen kétpólusú a tanulmány, egyfelõl a jobboldali, másfelõl a baloldali
totalitarizmust, vagyis a fasizmust és a sztálinizmust helyezi sokoldalú vizs-
gálatainak górcsöve alá.

Bosnyák István kétkötetes könyve megrázó kenotáfiuma a totalitarizmu-
sok áldozatául esett millióknak.

Különös azonban, hogy mennyire más az ilyen kollektív tragédiáknak az
erkölcsi és az emberi súlya. A mottóul választott gondolat már utal erre: erköl-
csileg egyetlen tragédia ugyanannyit nyom a latban, mint többek tragédiája; az
egyén azonban mégis a saját tragédiáját érzi nagynak, a másét kisebbnek. A
Misna Szanhedrin címû traktátus szerint az isteni Igazság szempontjából
egyetlen ember megölése azonos a világ lerombolásával; a föld valamennyi
emberének gyilkosa sem volna bûnösebb, mint a hajdani magányos Káin, s
még csak rombolásban sem tenne túl rajta.

Az egyén azonban – bármilyen mély erkölcsiségû is legyen –, mások
kollektív gyötrõdését sohasem szenvedheti meg egyéni tragédiaként. Errõl
Bernard Shaw írta a következõket: „Amit az ember maga el tud szenvedni, az
a legnagyobb szenvedés, amit a földön elszenvedhet. Ha éhen hal, az összes
éhhalálokat szenvedi el, amelyek valaha világon voltak vagy lesznek. Ha önnel
együtt tízezer asszony hal éhen, az ön szenvedése egyetlen fájdalommal sem
nagyobb vagy több; hogy sorsát más asszony is osztja, az ön éhségét nem
fokozza tízszeresére. Ne hagyja magát megtéveszteni ’az emberi szenvedés
szörnyû összegétõl’. Nincs ilyen összeg... A szegénység és szenvedés nem
sokszorozódik.”

Bosnyák István kétkötetes kenotáfiuma ezért is állít bennünket feloldhatat-
lan töprengések elé.

(1998 – Bibl. 1324.) Fekete J. József
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(barangolás Gulágiában)

1.

„Az eretnek hite szintén lángoló hit. S a »lángoló« nemcsak azt a tüzet jelen-
ti, mely a hívõben ég, hanem a máglya tüzét is, melyet a hívõ midig kész az
eretnek alá gyújtani” – írta Sinkó Ervin korszakunk egyik legmegrázóbb kor- és
kórdokumentumában, az Egy regény regényében. Egymás mellé állítva a hitnek
és a máglyának a lángolását. A hitét, amelynek erõsnek kell lennie ahhoz, hogy
az ember szakítani tudjon azzal, amiben addig hitt, amiben a többség még
mindig kétely nélkül vakon hisz, de egyben kínzónak is, mert az eretneknek fáj,
hogy fel kellett adnia tegnapi hitét, a felszín alatt mindig ott marad egy kis kétely,
hogy talán nem kellett volna, mert vagy nem éri meg, vagy nem szabad. És a hit
lángolása mellett a máglyáét, amelyet az eretneknek olyan sokszor kell hitéért
vállalnia. És az eretneknek ez a lángoló hite jellemezte Sinkó egész maga-
tartását, határozta meg munkásságának alaphangját.

Hisz 1918-ban mindössze húszéves volt. De már túl volt egy csalódáson,
amelyet az váltott ki, hogy az emberek, köztük a szociáldemokraták az I.
világháború kitörésekor olyan lelkesen vállalkoztak arra, hogy gyilkolják egymást.
Utána jött a két magyar forradalom, elsõsorban a Tanácsköztársaság forradalma,
amelynek aktív részvevõje, amelyhez egész nemzedékének hite kellett nemcsak
abban, hogy gyõzhetnek, hanem elsõsorban abban, hogy a világ megváltoz-
tatható, fenekestül felforgatható. Ilyen körülmények között kialakult ilyen hittel
jutott el a Szovjetunióba. Ott látta a valóságot, találkozott nemcsak a sztálini
pörökkel és azok lélekölõ hatásával, a realitás borzalmaival és a borzalmak által
megnyomorított emberekkel, hogy egyszerre jusson el a csalódáshoz meg
ahhoz, hogy mennyire tud fájni ez a csalódás. 

Nem azért, mert olyan nyomorúságos az élet, hogy a „kiépült szocializmus”
országában a munkás a fehér kenyér boldogságára emlékezik világháborús
hadifogságának éveibõl. Nemcsak azért, mert a Pravda hosszú cikket ír egy
nyolcvankét éves parasztasszonyról, aki arról beszél, hogy „egész testét valami
csodálatos erõ járta át, mikor a mi jóságos és bölcs Sztálinunk nyájasan
megérintette az õ vállát”. Elsõsorban azért, mert „a Szovjetunióban olyan embert
akarnak formálni... akinek ne legyenek olyan kérdései és kétségei, amelyekre
már elõzõleg nem állnak készen a feltétlenül elfogadható, kétséget kizáró autori-
tatív válaszok”. És a fájdalom, mert csalódnia kellett, hisz „holnap ránk szakad-
hat egy világháború, és nem lesz zászlónk, amit ellene lelkesedéssel, reménnyel
bonthatnánk ki”, mert neki a nagy belsõ küzdelmek és meghasonlások árán is a
sorban kell maradnia.
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2.

Bosnyák Istvánt saját élete viszi el ahhoz, hogy fogékonnyá váljon erre az
alapvetõ sinkói élményre, arra, hogy egyszerre égesse a hármas fájdalom: a
csalódás fájdalma, annak fájdalma, hogy csalódni kellett, meg azé, hogy tovább-
ra is hinni kell; arra, hogy eretnek hívõ legyen, aki egyszerre hívõ is meg eretnek
is. Nála a naiv fiatalos lelkesedés ütközése a valósággal nem a Szovjetunióban
történik meg, hanem akkor, amikor kikerül a valós világba, szülõföldje Laskójára,
ahol az életet nem az elvek határozzák meg, hanem Ribariæ direktor, Bertiæ titkár,
Kašanin elvtárs, hogy neki már csak a kínzó kérdés maradjon: „Mi marad a
következetes forradalmi, a tévedéseket sem titkoló, a hibákat nyíltan korrigáló
»fenti« politikából, mire elvei leérnek ide, a laskói és baranyai szintekre?”

Ezt az „eredeti” csalódást érlelte sajátos bosnyáki hozzáállássá az „önigaz-
gatású szocializmus” sajátos kettõssége. Az egyik oldalon az a sajátos vonása,
hogy annyira nyitottá tudott lenni a világ felé és a gondolkodó ember számára.
Adni tudta a korèulai nyári iskolát, a világ annyi nagy gondolkodójának rend-
szeres nyári találkahelyét, a térség egyik legjobb folyóiratát, a zágrábi Praxist,
általában egy alkotó, kísérletezõ, pezsgõ európai szintû szellemi életet, de
ugyanakkor kemény kézzel megszabta azt a határt, ameddig a kicsinyes, sõt
korlátolt, csak hatalomban gondolkodó politikusok ezt a szellemi pezsgést
eltûrik. Lehetõvé tudta tenni, hogy a Vajdaságban egy egész nemzedék megis-
merje a világot, sõt idehozza a világot; hogy az itteniek, sõt a magyarországiak
számára is európaivá tegye a vajdasági magyar szellemi életet, de ugyanakkor
e szellemi életre ráhúzza a politika béklyóját. Hogy Bosnyák számára is egyfor-
mán nyújtsa a világ kitárulkozásának élményét meg annak következményeit,
hogy kizárják a Pártból, annak csalódását, hogy bezúzták könyvét, hogy kilenc
éven át – ahogy õ mondja – ideológiai frizsiderben tartják.

3.

Az ily módon alakuló alkotó számára lesz döntõ élmény Sinkó, hogy elvigye
egyik nagy vállalkozásához: a gulágvilág feltérképezéséhez, ahhoz, hogy a
világ megváltoztathatóságában mindig hívõ – eretnekként hívõ – ember dühé-
vel és fájdalmával számoljon le az egyik legnagyobb borzalommal, amit ez a –
gondolkodó ember számára – kegyetlen világ produkálni képes. Így lesz
meghatározó – egész életre hitet és kiállást, ugyanakkor évekre kemény mun-
kát adó – élmény Sinkó. Az a Sinkó, akirõl kisebbfajta földcsuszamlásként Ma-
gyarországon is kiadott mûvéhez, az Egy regény regényéhez írt utószavában
Sükösd Mihály ezt írta: „Sinkó Ervin hitt és kételkedett, együtt és egyszerre,
egész élete során.” És ez annyira meghatározó élmény, hogy ugyanaz az
utószó megállapíthassa: „Sinkó Ervin tanítványa, az életmû legértõbb és
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leghûségesebb sáfára, Bosnyák István.” Hogy õ maga így határozza meg
ennek a munkálkodásnak a hajtóerejét: „A XX. század magyar irodalomtörténe-
tének, sõt a »tizenkilences« írónemzedéknek is vannak Sinkónál nagyobb, erõ-
teljesebb írásmûvészei, de a szóban forgó dráma – korunk történelmileg legre-
levánsabb »témája«! – egyetlen magyar író életmûvében sincs jelen akkora
intenzitással és olyan teljességgel, mint Sinkónál.”

Amikor Sinkó így megadta az alapvetõ élményt, szerzõnknek már könnyû
volt megtalálni – ahogy õ mondja – ciceronéjait, hogy elvigyék a gulágvilágba,
és kalauzolják ebben a világban. Ilyen cicerone lett Karlo Štajner osztrák szár-
mazású horvátországi forradalmár – a bosnyáki Hétezer nap Szibériában,
avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikájának fõszereplõje –, aki 17 év
börtön és fogolytábor, s háromévi számûzetés alatt ismerte meg ezt a világot.
Arthur London, a kirakatperben életfogytiglani kényszermunkára ítélt cseh-
szlovák pártvezetõ, a bosnyáki Theatrum mundi à la Joszif Visszarionovics
Sztálin fõszereplõje. Méliusz József romániai magyar író, aki két regény regé-
nyében örökítette meg pörének és hatéves fogságának élményeit. És Danilo
Kiš európaivá nõtt jugoszláv író, aki Borisz Davidovics síremléke címû mûvé-
ben meg több más alkotásában adta – Bosnyák szavaival – „a Gulágia tema-
tikájának a modern epika révén történõ feldolgozását”. Azzal, hogy felhasznál-
ta a kérdés több jugoszláv kutatójának eredményeit is, elsõsorban Andrija
Krešiæ, Fuad Muhiæ és Predrag Vranicki mûveit, de igénybe vette az olyan
nagy alkotók segítségét is, mint az író Szolzsenyicin, vagy a dilemmát saját
életében annyira átérzõ gondolkodó Lukács.

4.

Így jutott el Bosnyák István a Gulágia világának tanulmányozásához, hogy
az eretnek hitének lángolásával készített mû egyszerre adja ennek a világnak
a bemutatását, és az ebbe a világba kényszerült embernek az ábrázolását,
hogy kitárulkozzon elõttünk egy borzalmas világ és abban az esendõ, kétel-
kedõ, de kételkedésében is hinni akaró, megkínzott, de mindezzel szinte pro-
métheuszi hõssé váló szenvedõ ember. Maga a mû pedig a sztálini világ
legkeményebb leleplezésévé váljon. Mert borzalmas maga a Gulágia is, mint
annak mûve, hogy az ember tudatosan, tervszerûen megteremti a tömény
borzalom világát. Nem véletlenszerûen, hisz már a szocializmus dédnagyapja,
az utópista Thomas Moore megírta:„Az olyan megalázó és rendkívül nehéz
munkákra, amelyeket a szocializmusban senki sem akar evlállalni, rab-munka-
erõt kell befogadni.” A gulág világát ugyanis nem egyszerûen Sztálin üldözési
mániája, az ellenségkeresés és az ellenségek üldözésének õrülete hozta létre,
hanem mögötte ott állt egy kegyetlenül számító logika, amely abból indult ki,
hogy feltárják azokat a kincseket, amelyeket a cári Oroszország az emberi
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munka képtelensége, az emberi élet lehetetlensége miatt nem tudott kihasznál-
ni; üzemeket építsenek olyan környezetben, ahol az ember nem szívesen
marad.

Ezért történt meg az, hogy Sztálin egyszerûen elrendelte az NKVD-nek,
hogy milyen szakértõket és mennyi friss munkaerõt kell neki „szállítani” a szi-
bériai építkezésekhez. Ezzel a módszerrel aztán – Szolzsenyicin kimutatása
szerint – tucatnyi bánya, erõmû, ipari kombinát, olajvezeték, kõolaj-finomító,
atomipari létesítmény, vasútvonal, autópálya, csatorna, kikötõ épült olyan kör-
nyezetben, ahol az ember semmi pénzért nem dolgozna. Méghozzá a világ
legolcsóbb munkaerejével: a Bosnyák által közölt adatok szerint a Norilszk-
Dugyinka vasútvonalon például napi 11 órát dolgoztak a rabok 700 gramm
kenyérért, 2 liter levesért, 250 gramm köleskásáért és 600 gramm sózott halért.
Igaz viszont, hogy a Kotlasz-Vorkuta vasútvonal építésénél egy vasúti talpfa
megmunkálása és lerakása átlag két emberéletbe került, a Fehér-tengeri
csatorna kiépítése pedig egymagában 250 ezer emberébe, de ez már senkit
sem érdekelt.

Az igazi borzalom azonban nem ez a kegyetlenség, az emberélet teljes sem-
mibevevése. Mégcsak nem is a táborokban kialakult megdöbbentõ és emberte-
len helyzet, amelyet Bosnyák úgy jellemez, hogy a táborban a hóhér találkoz-
hatott egykori áldozatával, akit éppen õ kínzott meg annak idején, az apró tolva-
jok és nagystílû betörõk lettek az urak, akik rabszolgaként kezelhették azokat,
akiknek dácsáit egykor környékezték. A legigazibb borzalom, hogy az egész
világ gulággá változik. Kialakul egy rendszer, amelyben teljes a kiszolgálta-
tottság és a jogbizonytalanság, érvényesül az az elv, hogy inkább több száz
ártatlan lakoljon, mintsem hogy szabadlábon maradjon egyetlenegy, aki árthat-
na az államrendnek. De az igazi cél nem is pusztán az államrend fenntartása,
hanem a megfélemlítésnek ez a borzalma pótolja a nem létezõ anyagi és egyéb
ösztönzést: ha nincs más serkentés, akkor félelembõl dolgozzanak többet és
jobban. Szavatolja a feltétlen engedelmességet az abszurdumig vitt volun-
tarizmusnak, hisz nincs az az ember, aki biztosra veszi, hogy õ be van biztosítva
ezzel a sorssal szemben: ha más nem, biztos morgott már a kenyérárak miatt,
ha más nem, sohasem lehet biztos, nem „köpi-e” be valaki, márpedig ebben a
rendszerben, akit letartóztatnak, az bûnös.

5.

A társadalom megrázó drámája azonban csak az egyik oldala ennek a véres
tragédiának. Mert szinte észbontóak azok a számítások, melyek szerint a gulá-
gok rendszerében egyidejûleg átlag 15 millió ember raboskodott; a Szovjet-
uniónak Sztálin uralma 50 millió ember életébe került, hisz csupán az erõszakos
kollektivizálás 11 millió ember életét vitte el, csak 1936 nyarától 1938 végéig a
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nagy „csisztkák” idején 8 millió embert tartóztattak le stb. Ebbõl azonban úgy lesz
igazi – és korszakot meghatározó – véres tragédia, hogy szereplõi nemcsak az
embertelen gépezetnek a csavarjai, hanem emberek. Emberek, akiknek mint
végrehajtóknak élniük kell azzal a tudattal, hogy esetleg tegnapi barátjukat, fér-
jüket-feleségüket árulták be, a gépezet részeként embereket kínoztak meg, hogy
esetleg holnap már õk legyenek a megkínzottak. Vagy egyszerûen csak élniük
kellett olyan körülmények között, amelyekben barátaik, ismerõseik, esetleg
feleségük-férjük tûnt el örökre, miközben nem tudják, mikor kerül rájuk is a sor.

Ennek az emberi drámának két vonatkozású feldolgozását is megtaláljuk
Bosnyák István mûveiben. Az egyik vonatkozás azoknak az embereknek a
drámája, akik még a gulágban is megpróbálnak hívõk maradni. Idézi Sinkót:
„Bármilyen igazság az õ igazsága, nem állhat ki mellette,ha ezzel elszakad a
párttól. Mert akik csúfot ûznek belõle, akikkel szemben áll, azok az õ pártja, az
õ forradalmának, az õ ügyének, igen, mégis az õ ügyének a letéteményesei.”
Elemzi a Danilo Kiš-elbeszélésekben megjelenõ, végsõkig elembertelenített
„fentibb igazság” nevében történõ büntetést és bûnhõdést. De fõleg a gulágot
megjártak tanúskodását arról a magatartásformáról, amely még a legszörnyûbb
körülmények között is azt vallja, hogy ami a táborban történik, az voltaképpen
a nép érdekében történik, tehát minden áldozat igazolt és hasznos, és a
Párthoz hûnek kell maradni akkor is, ha ártatlanul ítéltek el bennünket.

A másik vonatkozás pedig azoknak az emberi drámája, akik nem az állati –
Bosnyák szavával: animális – kínzások hatására, hanem azért vállalják, hogy a
legképtelenebb hazugságokat „vallják” saját maguk és társaik ellen, mert elhiszik,
hogy még ezt az áldozatot is elvárja, megköveteli tõlük az az ügy, amelyre
életüket tették. Bosnyák nem foglalkozik a sztálini korszak egyik legnagyobb ma-
gyar mûalkotásával: Németh László Galilei-drámájával, amely azt a dilemmát dol-
gozza fel, hogy megéri-e a megalázkodás, a behódolás néhány év – nem is
annyira nyugalomért, hanem – alkotásra, munkára való lehetõségért. De tel-
jességében feldolgozza ennek a dilemmának lukácsi vonatkozását: ha a mozga-
lomban megmaradás megalkuvást követel, akkor azt vállalni kell, hogy az ember
ne szoruljon ki azok mozgalmából, akik tenni akarnak és tenni tudnak a világ
megváltoztatásáért. Aminek idõszerûségét növeli, hogy azóta térségünk emberei
sok pártban tanulták meg, hogy a pártban megmaradás megalkuvást jelent. A
különbség nem a minõségben, hanem a mennyiségben van – mondanánk ebben
a hegeli kategóriában.

6.

Napjainkban – ismét vagy még mindig – divatos kárhoztatni a kommunizmus
bûneit, fõképp az errõl a kérdésrõl több nyelven megjelent tanulmánygyûjtemény
kapcsán. Ezért nem árt emlékeztetni arra, hogy mi itt Jugoszláviában, és mi
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magyarok itt a Vajdaságban ezt a kritikát már húsz-harminc évvel ezelõtt
elvégeztük. Nem a tegnapi hívõk lelkiismeret-furdalásának hatására. Nem úgy,
mint azok, akik tegnap Leninre vagy éppen Trockijra esküdtek Sztálinnal szem-
ben, és most háborgó lelkiismeretük megnyugtatására kéjelegve fedezik fel,
hogy Lenin és Torckij is ember volt. Mi mindig tudtuk, hogy csak emberek voltak.
Nem úgy, mint azok, akik ma a kommunizmus bûnei után kutatva akarják
csökkenteni a fasizmus bûneit vagy akarnak zöld fényt adni a szélsõjobboldali
elvakultságnak. Mi tudjuk, hogy a háborút a fasizmus elveszítette, tehát nem
lehet a kommunizmus bûnéül róni, ami a háború borzalmaival járt együtt: Euró-
pában hatmillió németet telepítettek ki, ki tudja, hány halálos áldozattal, a kollek-
tív büntetések számtalan változatával más népekkel, köztük a magyarokkal
szemben, nem a kommunizmus bûneként, hanem nagyhatalmi határozattal. De
fõleg tudjuk, hogy a fasizmus egyedülálló bûne annak hirdetése, hogy az ember
kiirtható csak azért, mert más fajhoz, nemzethez tartozik; a kommunizmus sztáli-
ni változata feláldozhatónak tartotta az embert, de sohasem faji, nemzeti alapon.

Ebben a nagy kritikában, amelyben mi évtizedekkel megelõztük a világot –
ennek a kritikának a legértékesebb (sohasem csak az antikommunista gyûlölet
diktálta) vívmányaira, termékeire támaszkodva – sajátos érték a Gulágia
megrázó élményének feldolgozása Bosnyák István mûveiben. Az a gondolkodó
ember néz szembe egy elrettentõ világ borzalmaival, aki tudja, hogy az ember
a legtöbb gonosztettet az „igaz és egyedül üdvözítõ hit” nevében követte el: az
inkvizíciónak százalékban volt annyi áldozata, mint a sztálinizmusnak, és Szent
Istvánról is feljegyezték, hogy ellenfele katonáinak százait temettette élve a
maguk ásta gödörbe. Aki tudja, hogy mások semmilyen gonosztettével nem
védhetõ meg semmilyen gonosztett, a borzalmas embertelenség semmivel
sem igazolható. Fõképp: aki tudja, hogy minden embertelenség és borzalom
ellenére hinni kell abban, hogy eljön egy emberibb világ, az ember úrrá lesz
annyira a maga teremtette társadalom felett, hogy önmaga is töretlenül,
megnyomorítás nélkül emberi ember legyen. Ennek a hitnek az ápolása a most
hatvanéves Bosnyák István igazi nagy vállalkozása és emberi-alkotói érdeme.

(2000 – Bibl. 1325.) Bálint István
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3. e l l e n l í r a

Ellenversek, ethoszok
(1977)

(a számonkérés szenvedélye) – Vannak közlendõk, melyeket semmiféle
más mûfaj nem tud magába fogadni, csak a vers. A kimondhatatlannak szén-
savasan torkot szorító kimondásához csak a vers zártabb, szorosabb, nagyobb
feszítõerõt elbíró keretei kínálkoznak. Bosnyák István azonban, aki – saját be-
vallása szerint – nem költõ, csupán az alkalommal él, még a keményre kalapált
tömör sorok exhibícióját is sokallja. Jelbeszédbe menekül, a „nem mondhatom
el senkinek, elmondom hát mindenkinek” paradoxonát is megcáfolva. Mert nem
mindenkihez szól. Még csak nem is vájt fülûekhez intézi szenvedélytõl sistergõ
szavait, hanem egy egészen kis baráti, vagy harcostársi körhöz, Domihoz,
Mórihoz, T. O.-hoz, tele homályos utalással, titokzatosnak tûnõ vonatkozásokkal,
melyeket csak azok értenek, akikhez ezek a versek íródtak.

Az avatatlan olvasó nem sejti, micsoda dráma játszódik le a számára rejtel-
mes célzások és utalások mögött. Nem tudja, mirõl van szó, következõleg nem
a dráma tartalma vagy cselekménye tartja fogva. De az epigramma stílusát
követõ néhány soros ellentmondásos versek mégis csodálatosképp tökélete-
sen éreztetni tudják a bennük rejlõ feszültséget. A kesernyésen felcsapó indu-
lat, a számonkérés és szemrehányás szenvedélye, aztán a rezignált lemondás,
s csak itt-ott a váratlanul felcsillanó remény az, ami kisüt ezekbõl a zárt sorok-
ból, amelyek már azért is izgalmasak, mert érthetetlenek. Az embernek néha
Stefan George versei jutnak eszébe, azokban volt ilyen megejtõen szép az
érthetetlenség, s nyugtalanító a megfejthetetlen titok. A mondanivalótól függet-
lenül tehát, csak a szavak végsõ teherbíró képességét kihasználva hatnak
Bosnyák István versei ebben a rejtõzködõ feltárulkozásban.

Persze, csak annyiban lírai versek gyûjteménye a kis könyv, amennyiben
a költõ – mégiscsak ez a szó illik ide! – a magárahagyatottságát panaszolja,
a társtalanságát valamiféle közös ügy után, az önérzetes személyi vallomás
hangján:

hívei kiköpték
nem azért mert langyosnak
nem azért mert langyosnak
azért mert nagyon is
forrónak találtatott

Mindez csaknem mindig morális pozíciókról hangzik el. Ítéletet nem is mond-
va, csak éreztetve: gúnnyal és öngúnnyal undort és megvetést a banálissal, a
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hétköznapival, a közönségessel szemben. A szárnyszegettség tehetetlen dühe,
az eseménytelenség mindent megbénító unalma bujkál a sorok között. Vitriolos
persziflázsok, s átkozódó parafrázisok váltják egymást ebben a végig irodalmi
atmoszférát árasztó gyûjteményben, amelynek központi problémája, hogy „nincs
a versnek életre hívója”.

S bár szerelemrõl is szó esik, nem kevesebb szenvedéllyel, mint az iroda-
lomról, s olyan áhítattal, amihez a „mozduló herbáriumvirág” ad méltó befejezést,
a kötet „életre hívója” merõben irodalmi.

Másképpen talán meg se születhetett volna a négysoros fohász:

élni és írni
kenyéren és vízen
fehér papíron
feketén

S ez teszi, hogy mentegetõzõ bevezetõ és igazolást keresõ utószó ellené-
re mégiscsak azt kell éreznünk: költõvel van dolgunk.

(1977 – Bibl. 1294.) Herceg János

(verseskönyve ürügyén*) – Mindannyian ismerjük az olyan közmondá-
sokat, mint pl. „Hallgatni arany”, „Más kárán tanul az okos”, „Járt utat járatlanért
el ne hagyj” stb. Ezek a népi közösség tapasztalatait idõtlen bölcsességként tar-
talmazzák. Igazságtartalmuk valószínûségét az szavatolja, hogy többnyire
évszázadok óta léteznek és ma is használjuk õket. Az életben boldogulni vágyó
ember útját leginkább ilyen aranymondások szegélyezik; aki viszont nem haj-
landó a mások által már szélesre taposott úton járni, aki életenergiáját új igazsá-
gok gyõzelméért veti latba, az nemcsak az ilyen közmondások jelentése után
tesz kérdõjelet, hanem a saját környezetével is szembekerülhet. Az eretnek
hisz abban, hogy az idõtlen bölcsességek nem szükségszerû irányítói és meg-
határozói az ember világgal szembeni magatartásának és társadalmi érvé-
nyesülésének, hanem csupán mankók, melyek igénybevételére az évezredekre
visszamenõ, evilági és túlvilági veszélyek okozta félelemmel nyomorgatott
emberiség önvédelembõl kényszerült; olyan hazugságok, melyek megnyugtat-
ták az embert, hogy felesleges és értelmetlen nem lemondani igazi énjérõl, mert
az alkalmazkodás és hasonulás törvényei elõfeltételek az életet annak kiegyen-
súlyozottságában tisztelõ gondolkodásmód számára. Hogy vajon kinek lehet
igaza, azt eleve nem lehet eldönteni. Vannak ugyanis emberek, akiknek tár-
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sadalmi hasznossága nem azon múlik, hogy énjük külön-igazsága tagadja-e a
hagyományos beidegzõdéseket és normákat. Mi köze egymáshoz a két ember-
típusnak? Szót tudnak-e egyáltalán érteni? Ez attól függ, hogy esetenként
egyfelõl a hagyományõrzésnek (vagy ha úgy tetszik: öntudatlanságnak), más-
felõl a jövõ felé irányuló híd-szerepnek mi a konkrét tartalma. Az új igazságokat
keresõ be tudja-e bizonyítani, hogy különválása és elõrefutása nem csupán
öncélú és furcsa, egyszerre csodálkozást és idegenkedést kiváltó mutatvány,
hanem a közösség érdekeit szolgáló gesztus, elõbb-utóbb szükségszerûen
általánossá váló magatartás, melynek lényegét a többség felzárkózásáig
csupán kivételesen érzékeny idegrendszerek képesek átérezni? S ugyanakkor:
akikhez a szokatlan szavak szólnak, vajon képesek-e felkészülni a befogadá-
sukra; belátják-e gondolkodásbeli fejlõdésük szükségességét, magasabb
rendûnek, s ami a legfontosabb, érdekeikkel azonosnak érzik-e a rég beválttól
eltérõ tanítás lényegét. Egyszóval: író, gondolkodó és forradalmár; olvasó,
befogadó és munkás szót tud-e egymással érteni beszélgetésben és társadal-
mi cselekvésben.

Bosnyák István azon kevés kivétel közé tartozik a jugoszláviai magyar
kultúrában, akinek véleménye többnyire befogadó közönségre talált, anélkül,
hogy rá kellett volna kényszerülnie a rokonszenvhajhászás olcsó megoldásaira.
Õ a kora ifjúságától kezdve maga elé tûzött magas rendû etikai ideálokhoz,
kisebb alkalmi önellentmondástól eltekintve hû maradt, nem tért le arról az útról,
melynek jelentõs dokumentuma a Laskói esték c. könyve. Az önmagunkhoz és
eszményeinkhez való hûség természetesen megmerevedéshez és feleslegesen
(hiúságból) vállalt mártíromsághoz is vezethet, ha képtelen együtt fejlõdni a tár-
sadalom haladó erõivel; ha forrását kizárólag önmagából, nem pedig énje és a
világ realizálható kapcsolatából meríti. Bosnyák István, az etikus ember levonta
az új történelmi helyzetbõl adódó következtetéseket, de a szavak és tettek ellent-
mondásának tapasztalata válsággá fokozódott nála. Az olyanfajta embernek,
mint õ, nagy bizonyosságokra van szüksége, hogy ne veszítse el a társadalmi
haladásba vetett hitét. Õt nem elégíti ki a nagy idõbeli távon szavatolt, statisztiká-
val alátámasztható fejlõdés; kedélye a pillanattól is teljes bizonyságot vár. A szel-
lem képtelen belenyugodni a társadalom örökké ellentmondásos és gyakran
felemás változásaiba, az emberek átnevelésének akadályaiba, õ, saját magából
kiindulva, legbelül nem tud lemondani abszolút mércéjérõl. A változásban elsõ-
sorban csak érdekátcsoportosulást érzékel, nem tud beletörõdni, hogy „hívei
kiköpték / nem azért mert langyosnak / nem azért mert langyosnak / azért mert
nagyon is / forrónak találtatott” (Rezümé a 35. születésnapra). Ezért támad néha
olyan benyomása, hogy „csak a nemlét peremérõl / csak a Semmi küszöbérõl /
érzõdik / a meglét / s alázatot követel / a puszta / VAN” (Érték-dialektika). Ennek
ellenére tévedés lenne Bosnyák Istvánt a „semmi” közegében látni. Aki ugyanis
teljes lényével a nemléttel küszködik, az többnyire képtelen az értelem vilá-
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gosságába hozni mondanivalóját; márpedig költõ-kritikusunk ezt teszi, amikor
ötletesen az epigrammát választja kifejezõ formájaként. Szerintünk Bosnyák
inkább töpreng a semmirõl, mintsem éli azt. Ezzel persze nem azt akarjuk mon-
dani, hogy pózol, hiszen ebben az esetben nem jelentkezne nála többször is a
mindennapi életbe menekülés motívuma. „Maradjon az élet / ez az egy / marad-
jon” – írja Vers és félelem c. versében. De ez is csupán lehetõség és nem határo-
zott kívánság, hiszen önmagát kellene megtagadnia, ha „elég lenne põrén, /
önmagában / szellemszegényen, / szánalmas szimplaságában – / az élet-idill ”
(Egy kamasznosztalgiára).

Bosnyák Istvánnak önmagával is van számadása. Ma már tudjuk ugyanis,
hogy mélyen problematikus az az emberiségszeretet, mely csak elvontan vagy
csupán papíron létezik, mivel a költõ a jobbik esetben elszigetelõdik
környezetétõl, a rosszabbikban pedig ellene fordul. Marxista gondolkodású
ember számára hogyan lehetne a teljes elembertelenedés az abszolút emberi
elõfeltétele? A „mindenütt” valójában a „sehol”-lal egyenlõ. Ennek tudatosítá-
sára az ironikus hangnem a legalkalmasabb: „nem leállni / nem meglátni /
hahh Szerelem / te drága / hahh a teljes Szerelem / szertelen rút ára” (Az ab-
szolútum ára). Mégsem képes tékozló fiú lenni, mégsem gyõzedelmeskedik
rajta a nyájösztön, mert érzi, tudja, hogy a messianizmus oka nemcsak a túl-
érzékeny kedélyben mutatható ki, hanem a világban is, ahol az Épület emel-
kedésével párhuzamosan a társadalmi bûnök is szaporodnak (Fal és messia-
nizmus, avagy traktátum a falról és a fejrõl).

Van ezekben a versekben jó adag hiábavalóság-tudat is, egy olyan fajta
közérzetnek a megnyilvánulásaként, amelybõl az izmusok legelkeseredettebb-
je, a dadaizmus született. Bosnyáknál azonban a szarkazmus és a cinizmus
inkább harci eszköz, hangos ébresztõ, mintsem öntetszelgõ feladása az ifjúkor
meghódított csúcsainak. Pedig a korábbi magatartás kétfelõl is kétségessé
vált: a társadalom is nagyobb önfegyelmet követel, ugyanakkor az önmagával
szemben támasztott korábbi igények is mintha értelmüket veszítették volna.
Mégsem teljes kiégésrõl van itt szó, mint egyik-másik kitételérõl, például a
családi élet melegségének szomjúhozásáról (A Városról, a Városunkról) felté-
telezni lehetne, hanem beérésrõl, szellemi értelemben véve felnõtté válásról, a
körültekintõbb és felelõsségteljesebb gondolkodásmód elkerülhetetlen-
ségének beismerésérõl.

A közmondások igazsága gyõzedelmeskedett volna? Aligha, mert az értel-
miségi lét képtelen lemondani a cselekvésrõl, az utóbbi viszont szöges ellen-
téte a begyöpesedett közhelyeknek.

(1977 – Bibl. 1292.) Vajda Gábor
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(verses kritikák és önbírálatok) – A mai költészetekben a költõi megszólalás
indítékai leginkább elrejtõzködnek a világ elõl, s csak azok számára közelíthetõk
meg, akikben felébred az érdeklõdés a jelrendszerek kezdetben titkosnak és
hozzáférhetetlennek tûnõ tartalmai iránt. Az üzenet hitelessége, az egyéni szó-
kapcsolatok ránk gyakorolt hatása tulajdonképpen attól függ, hogy létezik-e
összefüggés az elõbbi két mozzanat között, vagyis, hogy a kifejezés és a jelen-
tés kölcsönösen feltételezi-e egymást.

Bosnyák István verseskönyvében nyoma sincs az ilyen elzárkózó szemér-
mességnek. A legtöbb költõ szemléletében az emberi élet mindennapi határai
gyakran a természetet is átfogó létig hosszabbodnak meg, tekintetük az ember
mögé igyekszik fúródni. Bosnyák e szempontból is a ritka kivételek közé tartozik:
az õ érdeklõdése, pontosabban: élményterülete nem terjed túl az emberen.
Kérdéseit a mindennapokból meríti, de válaszait az emberi lét végsõ lehetõségei
felõl igyekszik megadni. Gondolati verseket írna? Ehhez túlságosan sok lep-
lezetlenül hagyott szállal kötõdik a tapasztalati valósághoz. De líra-e egyáltalán,
amit mûvel? Nem férhet hozzá kétség, mert énje zaklatottságának és a mai
ember problematikája felé irányultságának hõfoka, visszatarthatatlan vallomás-
kényszere, érzelmi hátterû indulatkitörései a lírai költészet alapismérvei közül
valók. Állításunk természetesen csupán azonnali módosítással mondható
érvényesnek: e rövid versek ui. szerves kapcsolatban vannak egymással, részint
úgy, hogy továbbvariálják az elsõ oldalakon leütött hangokat, részint úgy, hogy
az abszurdra emlékeztetõ ellenpontozás módján, megoldhatatlan önellent-
mondásba torkollnak. Ez pedig annyit jelent, hogy Bosnyák gondolatainak lírai
hullámzása drámai konfliktusokban is bõvelkedik.

Amikor azonban a lényegre térünk át, az sem lehet közömbös számunkra,
hogy vajon miért léphetett vissza Bosnyák István ahhoz a mûfajhoz, amelyhez
több mint egy évizede, hogy „hûtlen” lett. Kétségtelenül nem a praktikus szükség-
letek, hanem olyan idõszerû közölnivalók miatt, amelyek felhígulnának az
esszében, banalizálódnának a cikkben. Ami tehát ezekben nem férhetett el, az az
epigrammatikus, aforisztikus és szentenciasszerû formára várt. S hogy miért
éppen most folyamodott hozzá, az Bosnyák társadalmi és emberi tapasztalatával
is összefügg. E versekkel ugyanis, úgy tûnik, írónk munkássága korszakhatárhoz
érkezett: korábbi aktivizmusát rezignáció szorította ki. Vajon végsõ kiégés fenye-
getheti? Végleges fegyverletételt jelent-e könyve befejezõ, prózai formájú szöve-
gének az a kitétele, amelyben visszavonulása szükségszerûségérõl vall: „ám
most már igazán ideje lesz elkomolyodni realistává lenni a családra a kenyérre a
takaróra godolni e hideg télben...?” E látszólagos csõd valójában csak önbírálat;
a messzire futó embernek az ítélete önmaga felett. Ennek az élménynek legter-
jedelmesebb és e tekintetben leghitelesebb verse az Ellenóda a szerelemhez.
Hogy e címben mit jelent a „szerelem”, csupán az elõtt rejtélyes, aki még nem hal-
lott Marxnak a Prométheusz-értelmezésérõl, a Nietzsche élet-abszolútum-imá-
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datáról, Adynak a „mindenség szerelmérõl”, valamint Sinkó cselekvõ teljesség-
eszményérõl. Bosnyák visszahõköl és szinte erõszakkal szakítja el magát attól,
ami korábban létezésformája volt: „magad túlfutottad / súlyod eltúloztad / túlnõt-
ted arányos / méreted ”. Õt tehát mintha nem is annyira a közösség, mint inkább
saját maga inti „realizmus”-ra. (Az ilyen gesztusok egyébként a legnagyobbaknál
sem ritkák. Adynál és József Attilánál, Lukácsnál és Déry Tibornál egyaránt elõ-
fordulnak.) A pátosz hevessége, a szavak pontossága tanúsítja, hogy közvetlen
hatásról, vagy különösen: utánzásról itt szó sem lehet.

Ismét csodálkoznunk kell: miféle magatartás volt a korábbi, ha a közösség
által szított bûntudat ilyen könnyen napirendre tér fölötte; ha a „tékozló fiú” ilyen
könnyen szófogadóvá szelídül. A látszólagos ellentmondásnak az a nyitja, hogy
az elõbbi vers tárgya az etika volt önmagában, illetve csak a szubjektum felõl,
aminek következtében az én és a mások viszonylatában a moralitás diadalmas-
kodott az ethosz fölött: az én visszavonult. Csakhogy: egyik mesteri epigram-
mája a „mások”-ról, a közösségrõl is lerántja a leplet. Az elsõ szakasz még
annak a szellemében indul, amit az elõzõ vers kapcsán fejtettünk ki: megvetõen
említi a „Fejjel a falnak” futó „Pöffeszkedõ messiás-gõg”-öt. A másodikban a
moralitás már a „fal”-ra, a közösségre is kiterjeszkedik, s a nagyobb hiányossá-
got abban véli felfedezni, amivel énje abszolútum-vágyát, kriticizmusát érzi iga-
zolva, mert „e dõreség” nem „a fejé”, hanem „Sokkal inkább / a fejtõl függetlenül
/ Déva-várként nesztelenül / ismételten fölfeszülõ / kihívóan pöffeszkedõ –/ falé!”
Ez azonban csupán viszonylagos felmentése a magát mindenséghez mérõ
öntudatnak. Az én bûntudatának azért van alapja, mert a hite szenzibilis és ma-
gatartása nem elvont: érvényesülése sajátos taktikát és stratégiát igényel,
aminek következtében a szubjektíve szeplõtlen cél objektíve egy „etikus” Déva-
váraként öltene testet. Egy azonban biztos: ez az önleszámolás magas fokú
emberi tulajdonságra, mi több: lelki erõre vall, s remélhetõleg Bosnyák a realiz-
must mégsem az Életbõl való kivonulásként, hanem annak elõfeltételeként fogja
fel, azon egyszerû oknál fogva, mert az élet kis és nagy dolgainak egymással
való merev szembeállítása, a „forróság”-nak az elvont eszményekkel való ki-
egyenlítése egyáltalán nem korszerû dolog.

(1977 – Bibl. 1291.) Vajda Gábor

(a Semmi peremén) – A jugoszláviai magyar irodalomban – viszonylagos
gyengeségének és elõítéletekbe zártságának jelzeteként – a szó szoros értel-
mében eretnek cselekedetnek számít, ha kritikus vagy irodalomtörténész verset
mer publikálni. Amennyire természetes volt az utóbbi harminc esztendõben,
hogy vérbeli poéták és higgadt prózamesterek idõrõl idõre (egymást támogató)
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kritikákat tettek közzé a lapokban, folyóiratokban, legalább annyira természet-
ellenesnek, hogy ne mondjuk, restellnivalónak találtatott minden olyan lírai szó,
amelyet nem múzsáktól felszentelt és nálunk talán kissé még mindig fetisizált
poétai kéz vetett papírra. Nagyon valószínû, hogy a megmosolygó gesztusokat
egyfelõl az a sokszor elhangzó közhely táplálta, miszerint minden kritikus elvetélt
költõ, aki csakis azért kapaszkodik az élõsködõ mûbírálat fogódzójába, mert
alkotni képtelen, másfelõl pedig táplálta õket az impresszionista kritika ellenében
hangoztatott tudományosság-igény is, mely esetenként már-már sikerrel valósí-
totta meg mind önmagának, mind a vizsgált mûalkotásoknak teljes mérvû tárgy-
gyá tételét. Érthetõ hát, hogy fokozott érdelõdéssel figyelem a rendhagyó, „ava-
tatlan” költõi kísérleteket, annál inkább, mert sem egy Bóka Lászlónak vagy
Németh Andornak, sem egy Komlós Aladárnak nem ártott, hogy verset is írt, még
ha verselésük messze lemarad is a nagy magyar lírikusok költõi opusától.

Bosnyák István versei nem értek egészen váratlanul, hiszen költõként indult
annak idején, egészen fiatalon, midõn a színültig telt lélek általában vers révén pró-
bál szabadulni a hatalmasnak érzett belsõ nyomástól. Emellett, s ez a legfonto-
sabb, értekezõ prózájában is mindenkor észre kellett venni a költõt. Radnótis
„kéreg-szívósság”-a, csaknem megszállott igazságkeresése, magas lázzal égõ
indulatai, illetve a mögöttük parázsló kielégíthetetlen nosztalgiák mind-mind költõi
alkatra vallanak. Nem véletlen azonban, hogy ez a költõiség csak ritkán szólal meg
versben is. Bosnyák István ugyanis a légszomj analógiájára egyféle szószomjjal
küzd. Mivel a vershelyzetet rendszerint egzisztenciális gondok teremtik meg nála,
szikár, gyakran tételes reflexiókra szorítkozó strófákat szerkeszt. Míg más alkotók
verseiben „járulékos” eszközök komplex egybejátszása hívja életre és sugározza
a „lappangó” gondolatot, addig itt a gondolat visszaszorítja az áttételességet, põrén
kínálja magát, s ismételten a magánjellegûség szférája felé zuhantatva a gyûjte-
ményt, olyasféle zavart döbbenetet kelt, amilyent akkor érez az ember, ha illeték-
telenül és akaratlanul mások legintimebb titkaiba nyer bepillantást.

Tévedés lenne azonban e tünetek alapján leszögezni, hogy a megformálat-
lanság minden tekintetben lefokozza és érdektelenné teszi a füzet „mûfaj nélküli”
líraiságát. Erre csak az esetben kínálkozna lehetõség, ha Bosnyák István a fûz-
fapoéták magabízó naivitásával, csapzottá hajszolt szavak segítségével az ösztö-
nös éneklés kalandjára vállalkozott volna. Márpedig ettõl, mint jeleztem is már,
Bosnyák igen távol áll. Jó egy évtizeddel ezelõtt vallotta meg, hogy számára
groteszk és végsõ fokon dehumanizált az életnek és az alkotásnak az a víziója,
amelyben nem az emberi valóságra, hanem annak szellemi vetületére irányul a
„létezés inherens célja”, s amelyben épp ezért a „tiszta, szép, mûvészi megvaló-
sulás” élesen elkülönül a „kicsinyes, mocskos, rút földi élet”-tõl. Sinkó Ervin és
Lukács György nyomán már akkor elvetette az „esztétikai kultúrás” magatartást, s
nagy nyomatékkal hangsúlyozta, hogy nem ismeri a „Kultúra” és az „Irodalom”
problémáját, „csak az életét, az élet iránti emberhez méltó viszonyulásét”. Ma már
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valószínûleg árnyaltabban, több érv és ellenérv felvonultatásával variálna ugyan-
erre a témára, ám meggyõzõdéssé érlelt egykori nézetének leglényegét, az ellen-
versek tanúságaként is, változatlanul hiszi és vallja. Számára a lényét fogva tartó
és meggyötrõ élmény annyira fontos és elsõdleges, hogy eredeti dimenzióiról
egyszerûen képtelen lemondani a szabadabb alkotói anyagformálás kedvéért.
Csaknem görcsös önkontrollal tartja távol magát minden olyan szótól és szószer-
kezettõl, amely a megverselendõ szituációt mintegy „fellazítva”, a költõi önámítás
térségeire csábíthatná õt. E tudatos törekvés eredményeképpen magabiztosan
hárítja el a rossz, a mímelt költészet veszélyeit, az unalomig ismert díszeket, az
olcsó fogásokat, ugyanakkor azonban a versek gyökeres nyelvi leépítésével dilem-
ma elé is állítja az olvasót. Dõreség lenne feltételezni, hogy csak azért, mert az élet
kérdéseit tartja elsõdlegesnek, meg nem értéssel viseltetik a nagy apparátussal
építkezõ költészetek iránt. Hiszen jól tudjuk, hogy pl. József Attila kimeríthetetlenül
gazdag „ellenversei” vagy Ady bonyolult versképletei régóta igen közel állnak hoz-
zá. A már említett törekvés mellett mi hát az oka annak, hogy mégis a közvetlen
információ-közlés útját választja verseiben? A választ az elsõ ciklus Sinkó-mottója
adja meg. Hadd idézzem teljes egészében: „Rokona a költõi szónak minden olyan
szó, melyet valami gyökerekig megrendítõ élmény (...) teljessége szakít fel az
egyébként konvencióknak alávetett emberben. Az élet olyan pillanataiban, melyek-
ben egy adott helyzetnél fogva vagy valamely végzetes bensõ konfliktus követ-
keztében az ember az élet valóságára fokozott, féket tépõ intenzitással reagál, az
ember nem lesz ugyan költõvé, de ha dadogva is, ugyanazt teszi, amit a költõ.”
Nem kétséges, hogy a Sorsdöntõ levelek e néhány kiragadott mondatával kissé
védekezõn és dacosan a saját „rokon szavai”-nak a létjogosultságára is fel kíván-
ja hívni a figyelmet a szerzõ, ám ezzel párhuzamosan és nem kisebb súllyal azt is
tudtunkra adja, hogy nem óhajt mindenáron költõvé lenni, mert nincs elég tartalé-
ka egy organikus költõi világ fölépítéséhez. Más szóval, Bosnyák István nemcsak
azt látja tisztán, hogy a nyelv és a poézis eszköztárából mihez nem szabad nyúl-
nia, hanem önmagát, önnön lehetõségeit és korlátait is. S valójában éppen ez a
kettõs vagy inkább többszörös tudatosság teszi végsõ fokon vonzóvá verses meg-
nyilatkozásait, amelyek szükségszerûen a semmi peremére, a nemlét határára
szoruló lélek ellenakciójaként szakadnak föl és keresnek utat a papír felé.

Szándékosan mondtam vonzót, mert meggyõzõdésem, hogy a legragyo-
góbb tudatosság sem elegendõ önmagában ahhoz, hogy teljes értékû mûvésze-
tet produkáljon, akkor sem, ha a hiányzó alkotóerõt makulátlan, nyílt önleplezés-
sel próbálja ellensúlyozni a szerzõ. Az Ellenversek, ethoszok darabjait ily módon
dokumentumértékük miatt kell becsülnünk igazán. Egy olyan ember dokumentu-
maiként, aki értelem- és honkeresõ harcaiban egy-két évvel ezelõtt eljutott a
kiáltás imperativusáig. Hallgassuk hát – zavart döbbenettel.

(1977 – Bibl. 1293.) Utasi Csaba
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Kis éji Ady-breviárium
(1993)

(Balkániában) – Bosnyák István e második verseskötetében szándékosan az
allúzió, az idézés eljárásához folyamodik. Az Ady-versekre rótt „ceruza-sorok”, a
módosítások, kiigazítások, átírások ily módon egy egész allúzió- és idézésrend-
szert eredményeznek.

A szándékosan és tudatosan vállalt költõi programot Bosnyák explicit módon
a leendõ olvasói elé tárja, elméletileg is megalapozva-feldolgozva lírikus mód-
szerét. A kötet elején, a Prózai elõzetes k ö l t õ i Árkádiáknak címû szöveg-
részben manifesztálódik mindez, pontosan meghatározva az alcímben említett
eljárásokat, utalás- és idézésformákat: parafrázis, adaptáció, cento és centone –
vagy tágabb értelemben: át-érzések és át-értelmezések. S hasonló módon,
explicite is elõttünk áll itt mindaz, amit e kötet versei okulásként és üzenetként
magukban hordoznak: „szembesítés és szembeszegülés, korszerûsítés és
hagyományébresztés, reminiszcenciák és rekapitulációk”, „re-kapitulációk”.

A kész, lezárult költõi opusból való merítés természetszerûleg kettõs idõsíkot
és kettõs viszonyításrendszert von maga után. Ily módon pedig a „megméret-
tetés” is kettõs aspektusra terjed ki, rákérdezvén arra a kérdésvonulatra, hogy
„mit bír el a századvégi magán- és közösségi létbõl a század eleji Ady-líra, s mit
bír el a századelõ Adyjából – maga a század- és ezredvég”? A kötetbe foglalt
parafrázisok, adaptációk, centók és centónék pedig idõbelileg és térbelileg egya-
zon transzformációnak rendelõdnek alá: egytõl egyig a ma (század- és ezred-
vég), valamint az itt (Kelet-Közép-Európa, Pannónia és a Balkán) revelációivá
lesznek. E ponton válik nyilvánvalóvá, miért volt szükség a forrásra, s az is,
milyen irányba mutatnak az említett át-érzések és át-értelmezések – variációk.
E koordináta-rendszerben kapnak végsõ megfogalmazást azok a „kor- és
kórélmények”, „döbbenetek és traumák”, mindaz az „undor és iszony”, amelyet
a szerzõ prózai elõzetesében ígér. Zenét és ellen-zenét, polifóniát és kakofóniát,
rekviemet és óda-foszlányokat említ Bosnyák István, s valóban, az Ady-versekre
ráfényképezett mai, ezred- és századvégi kórkép torz világunk egész diszhar-
móniáját csendíti meg.

Tudjuk, Ady korélménye is a végsõkig illúziómentes (gondoljunk csak a
„magyar Ugar” vagy az elmaradt forradalom képzetkörére). Miközben pedig jelen
világunk történései, groteszk jelenségei az Ady-versre íródnak-rajzolódnak, egy
különösen torz, ironikus, szarkasztikus és kancsalító (vers)világ bontakozik ki.

Bosnyák István vállalt eljárásában is Ady nyomán halad. Az elõttünk álló
verseskötet Ady Ceruza-sorok Petrarca könyvén címû versciklusának (A halot-
tak élén, 1918) ötletébõl fakad. A „modell és variáció” összeolvasása pedig,
amire a szerzõ olvasóit utasítja, állandó jelentéscikázást, a jelentések rétege-
zõdését, a feszültség folytonos felszikrázását revelálja.
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*

A parafrázis, adaptáció, cento és centone retorikailag meghatározott jel-
legzetességein túlmenõen e verseskötet kapcsán eleve felvetõdik a kérdés:
hogyan viszonyul a szerzõ a variált lírai anyaghoz, mily módon van jelen a forrás,
az Ady-vers, s mi az, ami ezen felül Bosnyák István költészetét fémjelzi? Ez utób-
bi amiatt is lényeges kérdés, mert e kötet verseinek határkövét s egyben mérlegét
képezi. Ha ugyanis e variációformák költõi hozadéka minimális lenne, ha nem
képezne lírai többletet, a kötet autentikusságát ásná alá.

A forrás és variáció közötti eltérések, szemantikai eltolódások, módosulások
már a kötet felosztásában, szerkezetében megmutatkoznak. A cikluscímek egy
része az Ady-versek címeit követi (Vén diák üdvözlete, Köszvény-ország már-
ciusa, A Nincsen himnusza; kis eltéréssel A maguk szerelme is), a többi viszont
a variáció s a nagyobb fokú jelentésbeli eltérés jegyeit viseli magán (Fagyos téli
seregszemle, Szép pannon sors, Tovább a lékelt hajóval). Különösen szebetûnõ
a Szép pannon sors cikluscím, amely jelzi, mely irányba fognak kimozdulni az
adaptált költemények. E külsõleges megközelítésen túlmenõen az egyes ciklu-
sok jelentéshálójából is kibomlik néhány olyan jelentésszál, amely az itt és most
(Anno Domini 1989) már vázolt koordinátáit határozza meg. A pannon sors, a
pannon irodalmiság, a vajdasági irodalom, a Symposion-hagyomány képezik e
vonulatokat, különösen pedig a „megtörtént a Nép!” aktuális-politikai képzetköré-
hez rendelõdõ jelentések, melyek együttesen hozzák létre azt a jelentéstöbble-
tet, amely az Ady-anyagra ráépült. S mindezt tovább részletezik-finomítják a cik-
lusokba rendezett egyes versek is.

A Kis éji Ady-breviárium felépítése a zárt egész érzetét kelti. A kötetbe foglalt
költeményeket prológus indítja és epilógus zárja. Ez utóbbi abban rendhagyó,
hogy Bosnyák István azzal zárja kötetét, amivel Ady Új versek címû, 1906-ban
kiadott könyvét indította. A gesztus önmagában is beszédes és jelentésteli: a
Góg és Magóg fia vagyok én... verscím deformálása Se Gógnak, se Magógnak
címmé, s a versbe foglalt tagadószók özöne mintegy hangsúlyossá növeli
azokat a jelentéstartalmakat, amelyeket az egész kötet versei kiépítettek.

A kötet versei elé emelt Prológus (Még mindig háború) egyrészt felveti a
kontinuitás lehetõségét (Bosnyák ellenversei, ethoszai folytatásának lehetõ-
ségét), másrészt pedig programadó, programmeghatározó vers. A „meghalt az
É-é-é-n, éljen az õ” versbéli kijelentés az Ady-verstõl való lényegbeli eltérést
hangsúlyozza. Ady naggyá növesztett költõi Én-je deformálódik és
degradálódik itt. Az elsõbõl harmadik személyûbe váltó lírai megszólalás az
elidegenítési technika következtében a ridegség, valamely fagyos idegenség,
ugyanakkor a kor közegében jelentéktelenné zsugorodott s háttérbe kénysze-
rített személyiség megszólaltatója. Az egész kötet erre az elvre és ívre épül,
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melynek végpontját az említett epilógusban megcsendített „se Gógnak, se
Magógnak” szólama jelzi.

*

Nem kívánjuk pontosan végigkísérni-elemezni, hogy a kötet szerzõje ver-
senként mikor melyik variációformához fordult. A kötet élére helyezett Prózai
elõzetes részletesen meghatározza e variációformákat, egyben utalva a
várható effektusokra is.

A kötet olvasója számára mindenképpen e mûveletek, módozatok végered-
ménye lesz a lényeges és mérvadó, az esztétikai többlet, amellyel a felhasznált
forrás (melyet a tipográfiai kiemelés helyett akár idézõjelek közé is tehetnénk)
felruházódik. S a szemantikai többlet is pontossá válik, hiszen e kötet olvasása
során a jelentésmezõk egymásra csúsztatása, ütköztetése, a szó pozitív értel-
mében vett áthallások képezik e költemények domináns hatását.

Hogyan módosul formailag az Ady-vers, s mily módon lesz Bosnyák István a
„Balkánia” s a pannon sors krónikása? Az Ady-verseken végbemenõ módosítá-
sok között ott látjuk a rövidítést (versszak-elhagyások, versszak-rövidülések) s az
ezzel ellentétes bõvítési formákat (betoldás, magyarázat-betoldás, új versszak
beépítése, zárójeles kiegészítés). Mindazokat a hatásokat, amelyeket a Prózai
elõzetesben megjelölt négy variációforma von magával (magyarázó, értelmezõ
funkció, a mondanivaló korszerûvé alakítása, tartalmi eltérés, eltérõ vagy ellen-
tétes jelentések stb.) ilyen vagy egyéb effektusok viszik tovább. A Bosnyák-vers
olykor ironizál, tagadva állít („»Dunának, Oltnak...« ó hogyne, hogyne!” – Pannon
jakobinus dala), olykor nagyobb mértékben távolodik el az ihletet kiváltó alap-
szövegtõl, s a cím már csak invokáló, elõhívó funkciót tölt be (Mi lesz holnap?),
más esetekben csupán egy-egy fragmentumot õriz meg az alapszövegbõl, s az
eredmény egy epigrammaszerû versben ölt formát (Neki tilalom a vénülés) stb.
Az eljárások túlnyomó többsége az ellentét elõhívása köré rendezõdik, s a Bos-
nyák-vers ilyen esetekben az alapszöveg negatív lenyomatává vállik. A dicsõ há-
borúk vesztes háborúkká lesznek, az okos elkésés okos koraisággá, az ébredezõ
tetszhalott lesz, a nagy csatázás vesztes csatázás, az eposz elleneposz, a
hõsköltemény ellen-hõsköltemény, az áldott átkossá válik, a szép rémmé, a nász
gyásszá, a szép halott rút tetemmé, az ezer ébredt eszme-lovag maroknyi vidéki
eszmelovaggá, a nagyra nõtt Krisztusok eltörpült kis krisztusokká, a Krisztus-hit
Antikrisztus-hitté, a megmaradt kiveszetté, a szebb új világok rútabb rút világgá,
a dicséret szidalommá... Az ellentétezés szinte mindvégig az esztétikai-etikai
minõségek leépülésének irányába mutat, az „emberkévé” váló ember, a „dib-dáb
kis harcok” irányába, s e leépülést ironikus fintor kíséri. Ez az ironikus és gyakran
önironikus fintor jelenik meg a degradálást jelzõ szintagmákban (félig-síró / félig-
pityergõ; fölzokogó / fölböffenõ; szomorú vén szemek / kába vén szemek;
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megharcolt / meghurcolt; Szent forrongás / istentelen Nyüzsgés – és szó szerint
is: mosoly / fintor), de ugyanez a fintor és irónia kísért a költõi túlzást elszenvedõ
Ady-szólamokban is (szúró / maró, önmaró; üzentgetések / verses szidalmak;
csúnyaság / randaság; bús Egek / cudar Egek; rongyos jelen / undok jelen; mártír
/ béna; õrjöngõ népek / felpulygatott pulya népek).

Az alapszövegre ráépülõ, azt variáló Bosnyák-vers az élet végsõ határainak
megnevezésében is kiélezettebb, tragikusabb, drámaibb kicsengésû lesz. E dur-
vaságokkal teli korban a végsõ határokat jelzõ kifejezések is sorsszerûbbekké
válnak. Ami Adynál Élet, Bosnyáknál lét lesz, a halál nemlét vagy vég, az Élet s
Halál peremén Lét és Nemlét peremén, s az „eszmebûzös kor” nemcsak lelkek,
hanem versek temetõje is. Szavai, képei erõsebbek (a pontból gyakran felkiáltó-
jel lesz), az egyes versek kiélezettebbek (A harcukat meghurcolták, Intés sym-
pós legényeknek), tragikusabbak (Összebúvó félelem órái, Iszidor atyánk új
népe), a világ, amelyet feltárnak, még kilátástalanabb, mint Adynál (Fáradtan biz-
tatnák egymást), a vers rapszodikusabb lesz, olykor haláltáncszerû (Strófák
Május elsejére), kopárabb (Dal a boldogtalanságról) vagy groteszkebb. Minde-
zek a vonások pedig azáltal válnak testközelibbekké, hogy Bosnyák az itt és
most koordinátáiba szituálja versét. A kozmikus közelivé, konkréttá válik, 1953
fagyos karácsonyának helyébe 48-ak, 68-ak lépnek, az 1918-at megéneklõ
krónikás ének 1988 krónikus énekévé módosul, Párizs, Peking, London és
Róma helyébe pedig Közép-Kelet-Európa jelen történéseinek már 1917/19-ben
is jelentõs színhelyei lépnek (Pétervár, Budapest, München és Berlin).

Az idõbeli és térbeli szituálás az elsõ ciklus magán-életkörével indul (eszéki
néporvos, Stantiæ plébános, Vörösmart, kék földvári ég, Nagybecskerek, a cipru-
sosból ákácosba, bógáncsosba váltó temetõ stb.), majd a második ciklusban a
„magunk szerelme” harmadik személyûvé hûtött hullámai s héja-násza rajzolód-
nak fel, hogy utána e magánéletkör tovább táguljon. Az Ady-vers elsõdleges allú-
ziórendszerére itt egy másik utalásrendszer épül. A vízbeveszve (Baranyai Júlia),
a harcos Bészabó Gyurka, Ervin Iszidorovics, Iszidor atyánk, a minden egykori
sympós legény stb. jelzi a tágabbá vált kör stációit, az érintett mûvelõdéspolitikai
szegmentumokat. Az ívet szimbolikusan ábrázolja az az inverzió, ahogyan Móricz
helyébe, aki „Nyugat csapatjának keleti zászlója”, jelentéscsúsztatással Sinkó lép,
aki viszont „Kelet csapatjának nyugatos zászlója”.

A Bosnyák-líra domináns vershelyzete az „itt lenn Délen” képzetében fogal-
mazódik meg. Emiatt lesz legmegterheltebb jelzõje a pannon (pannon hit, pan-
non Ég, pannon Mezõ, pannon vigasság, vérszagú pannon szél, pannon vég-
váriak), konkrétan utalva a költõ helyzetét, s ebbõl következõen közérzetét
meghatározó mozzanatokra. Ez a gondolati ív eredményezi a módosított, új
metaforákat is, mint amilyenek pl. a „pannon messiások” vagy a „pannon jakobi-
nus dala”. Mindennek tágabb aurájában pedig ott a már önmagában is allú-
zióként ható, s új jelentésekkel felruházott „bérces Balkán” szintagma, valamint
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jelenünk torz fintoraként: Balkánia. E gondolati vázra azután egy újabb réteg
épül, valóban legaktuálisabb, legkonkrétabb „történüléseinkrõl”: meetingelõ
Éjjel, kába tömegek, Megtörtént Nagyok, nemzet-közi keselyûk... A „pannon
sors” képzetkörében ugyanakkor élesen fogalmazódik meg a „hajlongni emer-
re, amarra” gesztusában megmutatkozó kisebbségi sors.

*

Az újabb Bosnyák-líra eljárásait tekintve egyrészt szerves folytatása a szer-
zõ régebben publikált lírai gyûjteményének (Ellenversek, ethoszok, Újvidék,
1977), másrészt pedig azoknak az írói-költõi megnyilatkozásoknak, amelyek
napjaink lírájában és prózájában mutatkoznak meg. Esterházy Péter prózájá-
nak idézõ eljárásaira gondolok itt elsõsorban, valamint Sziveri János és Parti
Nagy Lajos verseinek sajátos szövegmontázsaira. A deformálás, szétbontás és
összerakás jelentéstorzító és -bõvítõ módozataira, ahol – miként Thomka Beáta
Parti Nagy Lajos verseirõl írja – a régi szó, a régi szöveg új szemantikai mezõt
idéz fel a befogadói tudatban, s e beavatkozás révén „máris az eredeti forma és
jelentés, valamint az új kijelentés közötti feszültségtérben találjuk magunkat”.
Bosnyák verseskötetében e feszültség A Kocsi-út epilógusa címû költemény
Ady-, Radnóti- és József Attila-idézeteiben szikrázik fel a legerõteljesebben. E
költemény ugyanakkor tömör foglalata annak a költõi kísérletnek, amelyhez
Bosnyák István jelen kötetében folyamodott. „Ez maradt József Attila
»világából«? Ez lenne a világ?” – teszi fel a kérdést Thomka Beáta az említett
költõ versei felett tûnõdve. Ez maradt Ady világából? Ilyenné lett a világ – vilá-
gunk? – kérdezhetnénk mi is joggal a Bosnyák-versek kapcsán. Bosnyák István
kötete fájó látlelet, lidércesen éles röntgenkép napjaink és közelmúltunk pok-
láról, csúfos és megcsúfolt harcairól, melynek feszültségét egyfelõl az Ady-
dráma s a tragikus pátoszú Ady-dallam, másfelõl a pannon végzet és vigasság
diszharmóniától torz leütései alakítják.

(1993 – Bibl. 1319.) Harkai Vass Éva
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4. h a n g - ,  s z í n -  é s  t é v é j á t é k

Szemben a bíróval
(1977)

(a dokumentumhangjáték ismérvei) – Nemrégen Gál István magyarorszá-
gi rendezõ úgy nyilatkozott, hogy dokumentumjátékban a megszokott színészi
eszközök hasznavehetetlenek, mivel csak a hangzásában is tárgyilagos szöveg
az egyedül meggyõzõ. Számtalan Petõfi- és Kossuth-adón sugárzott, valamint a
Belgrádi Rádió egy-egy mûsorában „elkapott” dokumentumjáték alapján pon-
tosan ilyen véleményt alkottam magamnak én is –, de most, hogy elsõ fecskeként
az elsõ jugoszláviai magyar dokumentumhangjáték, a Szemben a bíróval is
megszületett Bosnyák István tolla nyomán, s a szabadkai és az újvidéki színé-
szek igen népes táborának dicséretes közremûködésével két, mintegy negyven-
negyven perces rész meghallgatása után azt kell mondanom, hogy a tájunkon
még alig ismert mûfajnak számos más ismérve is kezd jól kirajzolódni. Mindenek-
elõtt az, hogy a torokszorító pillanatokban, amelyekben a Szemben a bíróval két,
eddig sugárzott része is bõvelkedett, magyarázgatások és ügybuzgó narrátorok
– vagy más kevésbé sikerült dramaturgiai, írói, rendezõi megoldások – helyett,
elsõsorban a „keményfejû” tényeket kell hagyni beszélni, azokat a tényeket,
amelyeket Sinkó Ervin különbözõ írásaiból szó szerint kiragadva, vagy az írásos
vallomások szelleméhez hûen Bosnyák is oly eredményesen alkalmazott.

Ezáltal, majd egy fél emberöltõ elszállta után is, olyan izzás, lüktetés és
hangulat teremtõdött a Sinkó apatini gyermekkorát és szabadkai ifjúságának
éveit, az elsõ világháború elõestéjét és kitörését megidézõ elsõ részben, s nem
kevésbé a Magyar Tanácsköztársaság napjait, a Kecskemét védelmét, valamint
az igazi forradalmárok csatározásait és a pesti szocdemek áruló demagógiáját
felelevenítõ második részben, hogy a rádióhallgató és a kritikus is meggyõzõd-
hetett: nem múltba hatoló tegnapi tragédia ez, hanem vérbõ, eleven, mai tör-
ténet. Sõt, úgy is mondhatnánk: ember- és történelemvallatás, egyszerû, pontos
és értelmes szavakkal, mindenféle hajszolt mûvészkedés nélkül.

Az alapvetõ konf liktusok és gondolatok ezúttal akörül izzottak fel, hogy lehet-
nek-e az embernek a forradalomban „privát” meggyõzõdései, hogy a forradalom-
nak okvetlenül személyiségrombolónak kell-e lennie, s mi az, ami olykor-olykor,
vagy nagyon is gyakran, meghitt érzést, intim hitet és erkölcsi pátoszt ad egy-egy
személyes cselekedetnek? A nagy emberi drámákkal együtt tehát „az ember kicsi
drámái” is ott feszültek képzeletünk színpadán – máig ható tanulságként pedig
mindinkább az domborodott ki, hogy „a forradalom célkitûzéseit is” élõ, eleven,
gyarlósággal megvert – és hõsiességgel, éleslátással megáldott – emberek teste-
sítik meg. Ezért is a „meghasonlott, megkettõzött” Sinkó önmagával és másokkal
való viaskodása, s egyik-másik tette is fölrázó erejû és elgondolkoztató volt.
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Annál is inkább, mert mindaz, ami Faragó Árpád (Sinkó I., Sinkó II.), Tusnek
Otília (Cinner Erzsi), Sinkó István (Kun Béla), Gerich Endre (Lukács György),
valamint Szkopál Béla, Ferenczi Jenõ, Barácius Zoltán, Balázs-Piri Zoltán, Hor-
váth József, Árok Ferenc és mások tolmácsolásában – s Varga István rendezé-
sében – elhangzott: az egyén és a közösség, az ember és politika, forradalom
és erkölcs viszonyát taglalta, és a választásra kényszerítõ helyzeteket vizsgálta,
akkor is, amikor a történelem alakulásában és zivatarában oly nehéz tisztán látni,
eligazodni.

Nos, a dokumentumjátékok, dokumentumhangjátékok – ennek a mostani-
nak is – egyik legfontosabb ismérve s egyik legnagyobb varázsa az, hogy min-
denkor a cselekvõ embert ábrázolja, s hogy eközben a dolgokat, történeteket,
eseményeket, egyéni viaskodásokat és tömegjeleneteket nem lehet hûvösen,
kívülrõl szemlélni. A dokumentumjátékoknak a föld mélyéhez hasonló belsõ
izzásuk van, nagyon is földi – de a csillagokat is láttató – dolgokkal. És nyilván
ezért lehet oly idõszerû a shakespeare-i intelem is: „Több dolgok vannak
földön és egen, – Horatio, mintsem bölcselmetek – Álmodni képes.”

(1978 – Bibl. 1373.) Szûcs Imre

(dokumentumjáték és kordokumentum) – Rádiózásunk történetében
már több ízben fölmerült annak az igénye, hogy a közkedvelt – kedd esti –
hangjátékmûsorokon kívül más idõpontokkal és más drámai mûfajokkal (mono-
dráma, dokumentumjáték, rádiógroteszk, lírai hangjáték, zsebhangjáték, élet-
kép stb.) is megprobálkozzanak. Az óhajtól aránylag hosszú út vezetett az elsõ
kísérletekig, kezdeményezésekig, megvalósításokig –, de az elmúlt fél évben,
egy évben örvendetes változásnak és megpezsdülésnek lehettünk tanúi. A
keddi hangjátékbemutatók és felújítások után ugyanis mind gyakoribbá váltak
az urh-adón sugárzott szombati hangjátékmûsorok is, sõt, mi több, egy-egy
hangjáték, vagy sorozat (mint amilyen Hemingway mûvének rádióváltozata, az
Akiért a harang szól is volt) a leghallgatottabb vasárnap délutáni Sport, zene,
derû címû mûsorban is elhangzott.

Ez az oldódás és mûfaji kerettágítás, s nyilván a hallgatók érdeklõdése, ered-
ményezte azt, hogy Majtényi Mihály Garabonciása után a múlt év végén, illetve
az év elején Gion Nándor Kitalált és igaz szenttamási történeteket feldolgozó
tízrészes hangjátékát, majd pedig ezt követõleg Bosnyák István Szemben a bíró-
val címû hétrészes dokumentumjátékát is mûsorra tûzte az Újvidéki Rádió.

Az elõbbirõl csak annyit, hogy a próbálkozás eredményei (hangulatos,
eleven játék) és hibái (regényillusztráció, naturalizmus) szerint is rendhagyó volt
tájunkon, hiszen eddig hazai szerzõ ekkora megtiszteltetésben még nem
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részesült, s ekkora lehetõséget sem kapott világa és mondanivalója kibontakoz-
tatására. A két Gion-regény (Rózsaméz, Virágos katona) tíz részre bontása
azonban egy-egy sikerültebb epizód ellenére sem aknázta ki az árnyalás, a
dúsítás és az újraalkotás lehetõségeit, hanem inkább a könnyebben járható
utat, a hagyományos megformálást, s az ugyanilyen hangjáték-dramaturgiát és
-rendezést választotta. Ez utóbbit különösképp furcsáljuk, mivel Vajda Tibort
kísérletezõ kedvû, bátor rendezõként is módunkban volt már megismerni.

Ámde bárhogy is van, az 1977 októberétõl két és fél hónapig sugárzott
Gion-rádiójátéksorozat jóval kevesebb élményt és örömet nyújtott, mint ameny-
nyit kezdetben, oly jóhiszemûen, elvártunk tõle.

Tekintve, hogy Bosnyák István dokumentumjáték-sorozatának utolsó adását,
a hetedik részt, február 11-én sugározta az Újvidéki Rádió – a még aránylag friss
benyomások alapján ez utóbbiról valamivel több konkrét megállapítást is papír-
ra vetnénk.

Legelõször is (a már rádiónaplónkban is jegyzett elõzetes észrevételek
után) azt szeretnénk leszögezni, hogy ez a Sinkó Ervin halálának tizedik évfor-
dulójára írt és bemutatott dokumentumjáték, ahogy azt Bosnyák István is nyi-
latkozta, nemcsak a jubiláns, hanem az egész XX. századbeli értelmiségi
ember, mûvész, forradalmár és gondolkodó jubileuma volt, egy olyan tárgyila-
gos, tényekre alapozó, de szubjektív belsõ viaskodásoktól sem mentes kordo-
kumentum, amely – vissza-visszatérõ motívumként – az egyén és a közösség,
az ember és politika, forradalom és erkölcs viszonyát taglalta, és a választásra
kényszerítõ helyzeteket vizsgálta, a mindenkori etikus magatartást, akkor is,
amikor a történelem alakulásában és zivatarában oly nehéz volt tisztán látni,
eligazodni, mint a hét epizódban érintett elsõ és második világháború, vagy az
októberi forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság idején.

A majd fél emberöltõt megidézõ dokumentumjáték Sinkó Ervin apatini gyer-
mekkorától, szabadkai ifjúságától a Magyar Tanácsköztársaságig, a bécsi és
moszkvai emigrációig, majd pedig Drvarig s a népfelszabadító háborúban való
aktív részvételig ívelt; s éppen mert nem csak Sinkóról, barátairól, ellenségeirõl,
szellemi vitapartnereirõl vallott e sorozat, hanem arról a mozgalmas korról is,
amely világtörténelmet formált: joggal ragadta meg a figyelmünket, annál is
inkább, mert az emberarcú szocializmusnak a széles néptömegek számára
járható útjait is kereste.

A mindenféle hajszolt mûvészkedéstõl mentes ember- és történelemval-
latás éppen ezért a Szemben a bíróval címû dokumentumjátékban – a látszóla-
gos összetettség ellenére is – egyszerû, pontos és értelmes szavakkal szólt a
nagy történelmi pillanatokról, a „megforgatjuk a világot”-szerû nekibuzdulá-
sokról, a válságokról, s „az ember kicsi drámáiról”, és arról is, hogy lehetnek-e
az embernek a forradalomban „privát” meggyõzõdései, illetve, hogy a forrada-
lomnak okvetlenül személyiségrombolónak kell-e lennie stb.
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A forradalom, a szocialista forradalom történelmi, társadalmi, gazdasági,
kulturális, morális és emberi célkitûzéseiért vívott harca azonban – akár az
októberi szocialista forradalomról, akár a Magyar Tanácsköztársaságról, akár
népfelszabadító háborúnkról vagy a függetlenségi harcokról van szó, az izgal-
mas dokumentumjáték tanulsága szerint – egy pillanatra sem torpanhat meg,
erõtlenedhet el, mivel a történelmet, társadalmat és az embert alakító forradal-
mi változásokat, a dialektika törvényei szerint, az egymást váltó nemzedékek-
nek kell gyõzelemre vinniük.

Bosnyák István Szemben a bíróval címû, Sinkó-mûvek alapján írt dokumen-
tumjátéka – Varga István rendezésében, a Szabadkai Népszínház és az Újvidé-
ki Színház tagjainak, valamint az Újvidéki Színmûvészeti Akadémia hallgatói-
nak közremûködésével – komoly munkáról, tehetségrõl és mûvészi alázatról
tanúskodott. Ezért úgyszólván mindvégig izgalmas és helyenként lélegzetel-
állító, torokszorító volt, mert ha az egyedi életbõl, egyedi esetbõl indult is ki: a
szellem és a forradalom mindegyre táguló horizontját pásztázta be, méghozzá
úgy, hogy nem csak a lángot és a fényt lobbantotta fel, hanem olykor-olykor, mit
sem szépítve, mit sem lakkozva, a hamuba hulló zsarátnokról és az embert, tör-
ténelmet is megcsapó füstrõl sem hallgatott szemérmesen.

A mintegy negyven színészt, szereplõt felvonultató dokumentumjáték
egyénenkénti alakításait, a múltunkról, de a máról is szóló történet megannyi
vonatkozását és tanulságát egy ekkorka terjedelmû jegyzetben lehetetlen
számba venni. Annyit azonban megiscsak le kell szögeznünk, ha mindjárt futó
benyomásként is, hogy a fõbb szerepek tolmácsolása révén nem egy tegnapi
tragédia, hanem egy eleven, vérbõ mai történet éledt meg elõttünk. Egy olyan
történet, amelyben a visszafogott, eszköztelen színészi játék, rendezés,
hangfelvétel (Dušan Stojièiæ és Koncz Sándor, valamint Varga Éva zenei ta-
nácsadóként való közremûködése) és a hangzásában is tárgyilagos szöveg
volt a leginkább meggyõzõ.

Magának a hétrészes dokumentumjátéknak pedig egyik legnagyobb varázsa
az volt, hogy a cselekvõ embert, a történelem és a forradalom kihívásaira vála-
szolni kényszerülõ embert úgy ábrázolta, hogy közben a történeteknek, az
eseményeknek, az egyéni lelki tusáknak és a tömegjeleneteknek is belsõ izzást,
képzeletünkben megelevenedõ filmszerû pergést, máskor meg balladai szagga-
tottságot, tömörséget adott.

(1978 – Bibl. 1374.) Szûcs Imre
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Nehéz honfoglalás
(1978)

(az új jugoszláviai magyar dráma) – Dráma- és színháztörténeti tényként
kell nyilvántartani, hogy Szabadkán és Újvidéken, a két jugoszláviai magyar
színházban, egyetlen évadban (1978–79) négy õsbemutatót tartottak, többet,
mint eddig bármelyik szezonban. Ugyanehhez az évadhoz kell hozzászámítani
azt a két bemutatót is, melyek közül az egyikre a gyulai Várjátékok keretében,
a másikra pedig az újvidéki Szerb Nemzeti Színház kamaraszínpadán került
sor. Ezúttal csak a négy õsbemutatóval foglalkozunk.

A jugoszláviai gyakorlatban szokatlan bemutatómennyiség magyarázatát
több irányban lehet keresni: 1. Vajon a színházak felismerhették, hogy elsõdleges
feladatuk a hazai magyar mûvek színpadra segítése? 2. Színházi, rendezõi
adósság törlesztésérõl van szó? 3. Esetleg arról, hogy a jugoszláviai magyar dra-
maturgia – amely volt már divatosan (vidékiesen) szórakoztató, egy-két mû ere-
jéig naprakészen aktuálpolitikai, szerkezeti megoldásaiban igyekezett szinkron-
ban lenni a nagyvilági formákkal, próbálkozásokkal, megkísérelte alkalmazni a
bölcseleti, történelmi vagy bibliai paraboladrámák eszközeit – most új területeket
meghódítva követel magának helyet a színpadon? Ha mindezek az okok többé-
kevésbé mind elfogadhatók – akkor is fõleg a legutóbbit illene méltányolni.
Színháznak, közönségnek egyaránt.

A drámában történõ alkotói gondolkodás és véleménynyilvánítás – tehát vé-
leményformálás igénye is – minden felsorolt próbálkozás ellenére csak szór-
ványosan, egyes mûvekben (nagyon kevésben, például Deák Ferenc: Áfonyák
és Légszomj, Tóth Ferenc: Jób, Varga Zoltán: A tanítvány, Gobby Fehér Gyula:
A nagy építés és Majtényi Mihály: A számûzött címû mûvében) – és nem össze-
függõ folyamatban volt felfedezhetõ. Nem arról van szó azonban, hogy az újabb
õsbemutatókkal a jugoszláviai magyar irodalomban a drámának a lírához vagy
a prózához hasonlítható értékes folyamata alakult ki. Vitathatatlan, hogy ezek a
mûvek (Tolnai Ottó: Végeladás, Bosnyák István: Nehéz honfoglalás, Gion
Nándor: Ezen az oldalon) a drámai témáknak és a drámai formáknak az
eddigieknél szélesebb skáláját nyitották meg. S nem véletlenül, hanem a
jugoszláviai magyar irodalom utóbbi tizenöt évének alakulásából következõen.
Tolnai, Bosnyák és Gion akkor tanulták az írástudók felelõsségét, amikor a
jugoszláviai magyarság irodalmában megindult az a felrázó, megújító folyamat,
amely európai horizontok után kutatva kívánta gondolkodásában és formájában
modernné tenni a hagyományok tekintetében a magyar irodalomhoz,
szellemiség tekintetében pedig a jugoszláv körülményekhez, az ottani élethez
kötõdõ literatúrát.
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Némileg, mindenekelõtt a gondolatgazdagság igénye és az irodalom eszté-
tikai igényessége tekintetében, a másfél évtizeddel ezelõtti törekvések meg- (de
nem el-) késett hullámverése a múlt évadban színre került mûvek java.

Bosnyák István: Nehéz honfoglalás

Éppen olyan törvényszerûséggel kellett megszületnie a Sinkó Ervinrõl szóló
drámának, mint amilyen kézzelfogható volt, hogy ezt a drámát a sinkói életmû-
vel legbehatóbban foglalkozó, saját élet- és munkaprogramjául választó s a
sinkói opust már több mûfajban feldolgozó, vizsgáló Bosnyák István írhatta meg.

Ha a jugoszláviai magyar drámairodalom témaskálája olyképpen bõvül,
„hõs”-galériája olyképpen gazdagodik, hogy drámaként végre szellemi és erköl-
csi problémák megfogalmazásához keres jugoszláviai magyar hõst, elsõnek egy
Sinkó-dráma kínálkozott megírásra. Sinkó Ervin ugyanis egykori személyes
jelenlétével – az újvidéki magyar tanszék elsõ vezetõ tanára volt –, mûveivel és
egész életével az itteni irodalmi tudat és általában gondolkodásmód erjesztõje
volt. Nemcsak néhány nemzedék tanulhatta tõle, hogy mi a mûvészet, az iroda-
lom, hanem irodalmunk és irodalmi kritikánk, akárcsak irodalomoktatásunk, szin-
tén tõle kapta a meghatározó, életre szóló szellemi impulzusokat.

Sinkó Ervin élete és mûveinek sorsa bõvelkedett drámai epizódokban, ma-
gánemberiekben és történelmiekben. Alig húszévesen Kecskemét város pa-
rancsnoka a Tanácsköztársaság idején, majd ennek bukása után huszonöt évnyi
hontalan emigrációban él, mindig hazát keres, földit és szellemit, és mindig honta-
lanságba jut... Csak 1945 után válik valósággá a sivatagjárók oázislátomása:
ekkor lelnek Sinkóék igazi hazára.

Bosnyák István irodalmi dokumentumjátéka ennek a valódi és szellemi hon-
keresésnek az 1931 és 1945 közötti, eseményekben végtelenül változatos más-
fél évtizedét dolgozza fel. A keretjátékkal, mely 1959-ben a magyar tanszék meg-
nyitásának elõestéjén játszódik, a Sinkó-történet még vagy másfél évtizednyit
elõre is fut.

Sinkó életrajzának felületes tudói elõtt is ismeretes, hogy sorsa évtizedekig
elválaszthatatlan az Optimisták címû tanácsköztársasági kortársi-történelmi
regényének balsorsától. Élete azonban szellemi vonatkozásban sokkalta bonyo-
lultabb, mintsem hogy az Európát végigutaztatott kézirat kálváriájára lehetne
redukálni, még ha a Sinkó – Optimisták „párhuzamos életrajz” annyira lényeges
emberi problémát fejez is ki, mint a honkeresés, a fogalom fizikai és szellemi
vonatkozásaiban: „a haza az a hely, ahol az ember úgy érzi, amit tesz, annak
értelme van”. Jóllehet, Sinkó emberi kapcsolatainak, élethelyzeteinek állandó
kiindulópontja a kézirat drámája, egyetlen dráma tárgyául kevés is, sok is.

Kevés, mert a kézirat körüli bonyodalmak mind a sztálinizmussal átitatott
Moszkvában, mind a különféle spekulációkkal megrontott Nyugaton valóban a
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történelem szintjén drámaiak, de ha a kézirat kálváriája mögül hiányzik az író
belsõ, emberi ellentmondásokból szõtt egyéni élete, akkor inkább krónikáról,
mint drámáról lehet szó. Sinkónak és a mellette árnyékként álló Sinkónénak,
mint ez utólag kiderült, abszolút igaza volt a történelem ellenében, de az iro-
dalomban az abszolút igazságú hõsök nem a legszerencsésebbek. A mûvészi
igazság föltétele az igazságig eljutó, az igazság mögött vívódó ember arcának a
megmutatása. Sinkóban épp az volt a nagyszerû, hogy igazságához ellent-
mondásokon át jutott el. Nem bölcs volt, hanem ember. A Nehéz honfoglalásban
– kevésbé a drámában, kifejezettebben az elõadásban – pedig épp az ember
jelenléte elégtelen.

Ugyanakkor egyetlen dráma anyagául sok is a kézirat körüli bonyodalom,
mert az egymást követõ igaz epizódok szükségszerûen csak az életrajz felületén
állnak össze. Attól függetlenül, hogy Bosnyák a Sinkó-drámával fontos, elgondol-
kodtató igazságokat mond ki, az egymásra következõ számos epizód nem
mélyül el olyan magatartásdrámává, amilyent a választott anyag és „hõs” kiad-
hatna. Válogatni kellett volna az epizódok közül, mert ami anyagban kevesebb,
az intenzitásban több lett volna. Ugyanez vonatkozik az egyes etikai, szellemi
kérdéseket hordozó rétegekre is, úgy mint az egyes ember és a történelem, a
politikai célok és eszközök, a forradalom és a humánum, a politika és az erkölcs,
a társadalmilag hasznos taktika és az emberi igazmondás, a hit és a kétely, a
gyakorlati (hivatásos) és a lírikus forradalmiság, a mûvészi lét és a politikai lét
viszonya, amelyek mind felismerhetõk a Nehéz honfoglalásban, de amelyek
közül kevesebb is elég lett volna egy jó, magával sodró, elgondolkodtató – etikai
– dráma anyagául.

A Nehéz honfoglalásnak az a legfõbb fogyatékossága, hogy: a töménység
mind életrajzi momentumok, mind problematika szempontjából túlzsúfoltsággá
nõ. Ennek ellenére olyan próbálkozást és részleteiben olyan értéket jelent,
amivel a jugoszláviai magyar irodalom ez ideig nem dicsekedhetett.

Sinkóék felidézik Boriskának, Sinkó húgának a Kun Bélával történt másod-
szori találkozásukat. Kun irodájában ülnek, „az íróasztal elõtti fotelban”, kissé
oldalt, így a nézõtérrõl is jól látni, hogy Kun Béla lelkesedése ellenére – „kegyet-
lenül igaz könyv az események és emberek ábrázolásában”, halljuk tõle az
Optimistákról – Sinkó inkább rezignált, mint a dicséretet örömmel fogadó láto-
gató. Érthetõ, õ ugyanis már tudja, amit Kun még nem, hogy „az Állami Kiadó
újabb lektora” szerint, regénye ellenforradalmi mû. Rezignált és elveszett. Ezért
természetes, hogy nem csupán hitében, optimizmusában, hanem fizikai mi-
voltában is összébb zsugorodik. A színészi ösztön úgy közvetíti ezt az állapo-
tot, hogy a nyakigláb, sovány fõhõs valósággal belesüllyed a néhány számmal
nagyobb, különben is lötyögõs télikabátba. Szinte eltûnik benne. Megsemmisül.
És hiába halljuk Kun pattogó hangú érveit, amelyeket a telefonba mond: „Sinkó
regénye olyan könyv, hogy egészen biztosan Lenin is nagy érdeklõdéssel

239

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 239



olvasta volna...” Ez a negyven év távlatából is annyira kinyilatkoztatásszerûen
hangzó mondat és a szánandóan elveszett ember kontrasztja emberien hiteles
jelenetté formálja Sinkóék emlékidézését.

Az elõadásban alig akad a fentihez foghatóan megélt hitelességû jelenet.
Talán az, amelyet valószerûvé a színészi memóriazavar segített.

Sinkó és Sinkóné Károlyi Mihálynál vannak Párizsban, ahová a személyi
kultusz lidércvilágából érkeztek. Sinkóéknak újabb, egészen friss negatív élmé-
nyeik is vannak, párizsiak. Károlyi azonban biztat, bátorít, holott talán õ sem
hiszi, amit mond, de segíteni akar. Sinkó érzi is szavaiban a szándékot, és
spontán õszinteséggel panaszkodik: a francia pártvezérek elégedetlenek opti-
misztikus hangú moszkvai beszámolójával, holott õ csak azt próbálta kifejteni,
hogy „a pörök áldozatai, ezek a tragikus sorsú, régi forradalmárok szubjektíve
teljesen jó szándéktól vezérelve sodródtak oppozícióba”. Újabb párizsi, ezúttal
liberális kenyéradó gazdái viszont „nagyon is vonalasnak minõsítették” beszá-
molóját. Sinkóné, akinek elkeseredése azonos hõfokú, még rádupláz: „De-
hogyis vonalasnak!... egyszerûen dogmatikusnak találták.” A bemutatón a fenti
epizód színészi memóriazárlat folytán némileg módosult. A Sinkót megszemé-
lyesítõ színésznek nem jutott eszébe a „vonalasnak” kifejezés. Zavarát lep-
lezendõ mond valamit. A semmiképpen sem odaillõ „humanistának” szót. A
partner észreveszi a zavart, segítségére siet, feladja az emlékezetbõl kihullott
szót. A blokkolás feloldódik, és az elõadás a szövegkönyv szerint folytatódik. A
színész memóriazavara egyszeriben emberközelbe hozta a hõst, akit itt is, mint
általában, nagyszerû gondolatok, biztos helyzetfelmérés, tévedhetetlen
éleslátás jellemez. A memóriazavar esendõ emberré változtatta.

Azért kell kiemelni ezeket az életszerû jeleneteket, mert a mû minden
dokumentumszerûsége ellenére sem bõvelkedik hasonlókban. Esszédráma a
Nehéz honfoglalás, sok érdekes, izgalmas gondolattal, határozottan megraj-
zolt etikai kontúrokkal. De a hagyományos, megszokott színpadi ábrázolás jól
ismert lehetõségei nélkül. Mindez azért is annyira feltûnõ, mert Varga István
rendezése nem tudta eltüntetni a színpadiatlan írói verbalizmust, nem talált ki
kisebb-nagyobb színpadi játékhelyzeteket, amelyek helyettesíthették volna a
tengernyi szöveget. Sõt, azt az epizódot, amelyet már az író is játékosra kép-
zelt, a rendezés tönkretette.

A személyiségpusztító személyi kultuszt idézve többször hallunk a kétarcú-
ságról, mígnem a Sinkóékhoz látogató X elvtárs az álarc-etikettbõl is ízelítõt
nem nyújt. A túlzott, de indokolt óvatosság deformálja az embereket, ha már
hárman vannak, kötelezõ az álarc viselete. X elvtárs természetesen álarcosan
lép be Sinkóékhoz. Maszkjában tulajdon arcának vonásai ismerhetõk fel, csak
törhetetlenül bizakodóra formálva, „pirospozsgás, vigyorgó, csupaoptimista áb-
rázat, amolyan Vidám Szocialista Télapó”-maszk takarja X elvtárs arcát. De
Sinkóék is ismerik a dörgést: rajtuk is álarc. Az elõadásban azonban nem a
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szerzõi utasítás szerinti „tulajdon arcuk álarcával, de enyhe mosollyal korrigál-
va...” fogadják a látogatót, hanem fehér, afféle bohócképpel, ami az adott szitu-
ációhoz éppúgy nem illik, mint ahogy összeegyeztethetetlen azzal is, amit
Sinkó a látogatójának mond. Szenvedélyesen védi az Europe-ban megjelent
Szemben a bíróval címû önéletrajzi esszéjét, védi az ember jogát, hogy a forra-
dalom utáni években is lehessen „némi hiányérzete”, védi az ember jogát, hogy
szubjektumként s ne egy mechanizmus bólogatójánosaként legyen jelen az
életben, a változások szép-csúnya eseményeiben. Aki így érvel, az nem visel-
het bohócmaszkot, képe nem lehet kifejezéstelenül fehér sem, mert így önma-
gát, érveit teszi idézõjelbe; ilyen álarccal épp az nem lehet, ami mindenáron
lenni akar – önmaga.

A drámának ez a részlete a sok szöveg ellenére is magában hordozza egy
jellegzetesen színpadi jelenet lehetõségét. Épp ezért kell sajnálni, hogy az
elõadásban elsietett, kidolgozatlan az epizód vége. Az írói elképzelés szerint X
elvtárs az „órájára pillant s felpattan, üzleties modorban, mint aki jól végezte dol-
gát” készül távozni, „veszi a kabátot, kucsmát s kimért léptekkel – a nézõtérnek
háttal – az ajtó felé indul, az ajtóból hirtelen visszafordul – maszk nélkül: rán-
cos, sápadt, megtört ábrázat”, és amikor biztos, hogy Sinkóné már nem hallhat-
ja, így szól: „...ne gondolja, Ervin, hogy inkognitóban is úgy vélekedek, ahogy itt
szavaltam”. A leleplezõ mozdulat, mellyel az álarcot leveszi és a váratlan
kitárulkozás többet mond egy korszakról – legalábbis a színházban –, mint ha
hosszú oldalakon át fejtegetjük, soroljuk a visszásságokat.

Varga István ügyetlen rendezése, invenciótlansága – az emlékképeket min-
dig egy tüllfüggöny mögött játszatja – a statikus színpadi szöveget otrombára
rontotta. Húzásaiban sem volt szerencsés kezû. Például kihagyta azt a rövid
részletet, amivel Sinkóné jellemzi Sinkó professzor „élhetetlenségét”: „Reggel
tüzet akarunk gyújtani, de se aprófa, se balta. Kerülök-fordulok, s képzelje, a
Professzor elvtárs egyszer csak felkapja a kagylót és betelefonál – a tartományi
kormányházba!... Szilágyi elvtárs? Ó, köszönöm, a kiutalt lakás egészen remek,
minden jó, de sehol egy vacak kisbalta...” Pedig ez a néhány sor is segített volna
emberközelbe hozni a hõst.

Az hiányzik ebbõl a mûbõl, de sokkal inkább az elõadásból, amit a költõk
célratörõ tömörségével Tolnai Ottó egy régi versében így fogalmazott meg:
„Sinkóék négyen voltak / egy törpe és egy óriás / egy óriás a törpében / egy
törpe az óriásban.”

(1980 – Bibl. 1381.) Gerold László
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(Bosnyák István drámája) – Az elmúlt év végén mutatta be a Szabadkai
Népszínház a Sinkó-életmû legjobb ismerõjének, Bosnyák Istvánnak a doku-
mentumdrámáját, a Nehéz honfoglalást. Bosnyák több kötetnyi tanulmánnyal,
cikkel, jegyzettel, s még rádiódrámával is – a magyar irodalomban szinte egye-
düli munkásként – elõkészítette Sinkó Ervin honfoglalását. A kiváló írót, politikust
és gondolkodót – Lukács György közvetlen munkatársát a Tanácsköztársaság
idején – Bosnyák következetes, igényes kutatómunkája révén kezdjük az õt
megilletõ helyen látni. Sinkó „etikus indítékú forradalmisága”: a gondolkodó drá-
mája. Kényszerû „helyzetváltoztatásai” – egy hatalmas bõröndben cipeli ország-
ról országra kéziratos regényét, az Optimistákat, nem törõdve kiutasítással, zak-
latással – a század zûrzavarát is jelentik, az önkények korát. Sinkó Ervin érteni
akarja a zavart kort, ezért (s persze a fehér terror miatt) hagyja el Magyarorszá-
got a Tanácsköztársaság után, ezért megy Bécsbe, Párizsba, majd Moszkvába.
S majd a kényszerû vándorlások után Jugoszláviában telepedik le: akadémikus
lesz, az újvidéki egyetem Magyar Tanszékének a vezetõje – és megtartja írói-
gondolkodói státusát. Honfoglalása nehéz honfoglalás, de minden mozzanatát a
vállalás erkölcse, a fanatikus életszeretet kíséri.

„Ebben a sinkói drámában az emberi, etikai, történetfilozófiai mérce min-
denkor és minden mûfajban: 1919, a hónapok kérdésévé lett Világforradalom és
gyönyörûséges reményei, melyekrõl akkor úgy látszott, hogy a történelmi szük-
ségszerûség megszólaltatói. Értéket és értéktelenséget a sinkói életmûben min-
den ettõl az egyetlen idõponttól nyer: érték mindaz, ami valamiképpen érvényre
juttatása, s értéktelen minden, ami tagadása 1919 pozitív, világtörténelmi tartal-
mának...” – mondja egy helyütt a Sinkó Ervin-i életrõl Bosnyák István.

Színpadra álmodott Sinkó-emlékében tehát életnyi sorsokat mûvekbõl vett
sorsokkal vegyít. Dramaturgiája, ha egyáltalán mondható e színházi szakkife-
jezés dokumentumjátékára, álomdramaturgia: emlékképekben jelenik meg a
múlt, Sinkó Ervin életének 1931-tõl 1959-ig terjedõ idõszaka; s ebben a keretjá-
tékkal fölidézett álomban – az emlékek emlékeként – a legfontosabb álom: 1919
utat kijelölõ valósága.

Ez utóbbi, noha csak mozzanatnyi töredék csupán, de elvezeti Sinkót mind-
azokra a helyekre, melyeket életmûve vezérlõjeként be kell járnia. El Károlyi
Mihályhoz és el Kun Béla Optimistákat védõ moszkvai irodájába. Csak nyomok-
ban jelzi a dráma, hogy mily döbbenetes ridegség – a személyi kultusz
zûrzavara – tüntette el Kunt. S nem kevésbé tragikus Sinkó húgának, a szob-
rász Sinkó Boriskának kálváriája sem.

Álomból álomba verõdve, Sinkó azt is tudja, hogy valóságból valóságba tér.
Tapasztalata elég lenne ahhoz, hogy drámája sötétjét maga írja. Mikor szék-
foglaló beszéde írása közben – 1959-ben, az újvidéki egyetem Magyar Tanszé-
kének az élére kerülve – dogmatikusok fenyegetik, egyetlen célpontra
szegezõdik korábbi dogmatikusainak tevékenysége. Köztük csak árnyalatnyi
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különbségek vannak, de jólértesültségük, figyelmeztetõkészségük, „csúszó-
mászó” voltuk mégis megkülönbözteti õket egymástól. Õk pillanatnyi érdekek
kiszolgálói – igaz, hogy más-más hangsúllyal. Sinkó megszenvedett etikája
nem engedi, hogy velük törõdjön. Küzdelmes élete foglalatában mindig ott lesz,
a gondolkodó forradalmár és a politikai vezéregyéniség arca mellett, a szenve-
dõ, az emberséges „krisztusarc”. Bosnyák István dokumentumdrámájának sû-
rûn változó helyzetei – több mint harminc kép – ezt az arcot formázzák. Mély
gondolatisággal, esszé-keménységgel, híven követve a hajdani professzor ese-
ményekben sem szûkölködõ etikus életének, harcainak mozzanatait.

A „dramaturgiátlan” dráma lineáris volta alkotó rendezõt követelne. A vendég-
rendezõ Varga István, sajnos, csipetnyit sem tett hozzá a mûhöz, hanem szöveg-
fölmondásra épülõ didaktizmusával az egymás után sorjázó képeket elszürkí-
tette. Szöveghûsége csupán látszathûség, a mozgalmas dráma elzsibbad tõle.
Hogy az elõadás mégsem mondható sikertelennek, az néhány kitûnõ színészi
alakításnak köszönhetõ. S ez egyben a szabadkai Népszínház erejére is vall.

A keretjáték szereplõi közül elsõsorban az idõs Sinkó-házaspárt alakító
Faragó Árpád és Albert Mária játéka érdemel említést. Noha sokszor csak azért
mozognak ide-oda a színpad elõterében, hogy az emlékezést „segítõ” tüllfüg-
göny mögötti színváltásra sor kerülhessen, élik szerepüket. A fiatal Sinkót for-
mázó Árok Ferencrõl ez már nem mondható el. Némelykor modoros, hang-
anyaggal sem bírja, mintha idegen volna tõle a gondolkodó drámájának megje-
lenítése. Jónás Gabriella játéka viszont megmenti az emlékképek hitelét. A
Sinkó-élettársat alakító színésznõ hû feleség, következetes harcos, rettegõ és
bizakodó egyszemélyben; mozgása, hangja kulturált, árnyalatokat is visszaadó.
Az elõadás legerõsebb alakítása a Sinkó húgát játszó Bada Irén nevéhez
fûzõdik. Kitûnõen érzékeli a hitéhez hû értelmiségi kommunista drámáját; erõ
van benne és líraiság, tragédiája közben is szinte csak magában kételkedik.
Sántha Sándor (Károlyi Mihály) és Korica Miklós (Kun Béla) az ismert történel-
mi személyiségek portréjához is hozzá tudnak tenni valamit: az elõbbi Károlyi
Mihály arcmása mögött is éreztetni tudta a kor áramlatait hamar kiismerõ gon-
dolkodót, az utóbbi pedig különösen az Optimistákat védõ telefon-jelenetben jó.
Barácius Zoltán félelmetes dogmatikus figurákat jelenít meg. A díszleteket
Petrik Pál, a jelmezeket Atanackoviæ Ana készítette.

(1979 – Bibl. 1379.) Szakolczay Lajos
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Utóhang a TV-Optimistákhoz
(1984)

(Optimisták) – Fönnállása óta a legjelentõsebb mûvészeti vállalkozása az
Újvidéki Televíziónak Sinkó Ervin Optimisták címû regényének ekranizálása.* Az
még akkor is, ha a hétrészes sorozatban a kétségkívül nagyobb feladat (for-
gatókönyv, rendezés, kivitelezés, vágás stb.) a Magyar Televízióra hárult. Hogy
mégsem puszta közremûködésre egyszerûsödött az újvidékiek koproducensi
szerepe, hogy jelenlétük nemcsak formális jellegû volt, igazolható azzal is, hogy
stúdiónk dramaturgja, szerkesztõje és gyártásvezetõje szintén résztvevõje volt a
munkának, de leginkább azzal – és ezt nyomatékkal kell hangsúlyoznunk –, hogy
az egész produkción érezni a munkában szaktanácsadóként résztvevõ Bosnyák
István kezenyomát. Pontosabban az õ regényértelmezését veszi át a rendezõ.
Nem véletlenül említjük Bosnyák nevét, mert nyilván õ ebben a filmes csapatban
az, aki nemcsak a regény, hanem az egész sinkói életmû minden pórusát ismeri.
Dömölky János rendezõnek is biztos tápontja lehetett, amikor az Optimisták cse-
lekményének mélyrétegeibe hatolt, vagy amikor a sokszálú mû rejtettebb össze-
függéseinek labirintusában próbált eligazodni. Bosnyák István forgatókönyve
alapján készült az az egyórás dokumentumfilm is, amely érdekes dramaturgiai
megoldással, az Optimisták hõseit megszemélyesítõ színészekkel mondatja el,
mi történt a regény szereplõivel a regény megírása után. Báti József és Cinner
Erzsi, azaz Sinkó Ervin és felesége, Rothbart Irma életútja ez a „ráadás”, annak
a majd ötven évnek a története, ami 1919 és Sinkó Ervin 1967 márciusában be-
következett halála, illetve feleségének nem sokkal késõbbi öngyilkossága között
játszódott le. Egyfajta nyilvános irodalomórának tekinthetõ ez a regényhez szer-
vesen nem kapcsolható, de az író életét és munkásságát vizuális eszközökkel is
bemutató adás. De felismerhetõ ebben a sorozatzáró nyolcadik részben az
Optimisták teljes szellemiségére visszautaló mozzanat is: az a bizonyos, néha
talán már túlhangsúlyozott, etikus magatartásforma. „...már a gyerek Sinkó is
etikusként viszonyul az irodalomhoz... – írja Bosnyák a Vázlatok egy portréhoz
címû könyvében. – Az etikus fantázia hatalma, mely birtokosát felfokozott intenzi-
tású azonosulásra, együttérzésre, stigmatizációra kényszeríti alkotás közben is:
ez magyarázza a tényt, hogy Sinkó legsikeresebben megformált prózaszereplõi
kivétel nélkül etikus emberek, kisebb-nagyobb mértékben pozitív vagy negatív
moralitású lények, akiknél a külsõ dinamizmus a kompozícióban másodlagos sze-
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* Sinkó Ervin: Optimisták. Rendezõ: Dömölky János. Forgatókönyv: Schulze Éva, Szántó Erika, Dömölky János, Sükösd
Mihály. Dramaturg: Schulze Éva, Végel László. Szaktanácsadó: dr. Bosnyák István. Történész-szakértõ: dr. Borsányi
György. Szerkesztõ: Liszkay Tamás, Saffer Pál. Fõgyártásvezetõ: Gerõ Péter, Kárpáti László. Operatõr: Zentai László.
Díszlet: Vayer Tamás. Jelmez: Jánoskúti Márta. Zeneszerzõ: Tamássy Zdenkó. Vágó: Hertzka Vera. Hang: Hegedûs
László. Fõvilágosító: Marton József, Varga Zoltán. Fõbb szerepekben: Eperjes Károly, Takács Katalin, Andorai Péter,
Hernádi Judit, Udvaros Dorottya, Haumann Péter, Jordán Tamás, Paál István, Bán János, Koltai Róbert, Blaskó Péter,
Egri Márta, Reviczky Gábor, Sinkovits Imre, Fazekas István, Õze Lajos, Papp Zoltán... Soltis Lajos, Ferenczi Jenõ, Földi
László, Ábrahám Irén, Pásthy Mátyás, Faragó Árpád. Készítette a Magyar Televízió és az Újvidéki Televízió a MAFILM
közremûködésével. Újvidéki Televízió és a Belgrádi Televízió egyes csatornája, 1984. október 18.– december 3.
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repet kap, szemben a belsõ cselekményességgel, a moralitás szférájában zajló
mozgásokkal. Sinkó prózájában (...) a szereplõk etikai konfliktusa, erkölcsi
problémákkal és magatartáskérdésekkel való nyílt vagy inkognitóban történõ
vívódása ragadja magával az olvasót...”

Ezt az etikus sinkói, pontosabban Báti József-i magatartást hangsúlyozza
legerõteljesebben a film is. Tekintettel arra, hogy az Optimisták eszmeregény,
amelyben nem a történelem, inkább az egyéni sorsok elevenednek meg, a ren-
dezõ feladata nem volt sem könnyû, sem egyszerû. Ha történetileg kellett volna
végigjárnia azt az utat, amit Báti tesz meg Tisza István meggyilkolásának idõ-
pontjától a Tanácsköztársaság bukásáig, akkor a történelmi dokumentumfilmek
sablonjába illesztheténk az ekranizált Optimistákat, de a sorozat a sokkal bonyo-
lultabb, a regény történetiségét és eszmeiségét egyszerre adó feladatot vállalta
magára, úgy hogy középpontba a hit és cselekvés kérdése került.

*
(1985 – Bibl. 1365.) Bordás Gyõzõ

(dráma az ekranizált „Optimisták”-ról) – Az Újvidéki Televízió különös pro-
jektumot realizált: az „Optimisták” tévésorozata kapcsán egy dokumentumdrámát
készített azokról a valóságos emberekrõl, akik Sinkó Ervint az azonos címû kulcs-
regénye megírására ihlették.

Az „Optimisták” élete ily módon folytatódni fog a TV-képernyõn e csütörtök
esténként sugárzott koprodukciós filmsorozat utolsó, hetedik epizódja után is:
folyó év (1984) december 3-án bemutatásra kerül az „És aztán...” címû doku-
mentumdráma.

Magának e dokumentumjátéknak a címe is jelzi a cselekményét: azoknak a
szereplõknek az életbeni sorsáról szól, akiket az „Optimisták” tévésorozatban
ismertünk meg, elsõsorban pedig az ekranizálás alapjául szolgáló regény szer-
zõjének, Sinkó Ervinnek a sorsáról.

Az „Optimisták” szereplõinek valóságos élete

Amikor elkezdõdött az „Optimisták” sorozatának felvételezése, fölmerült az
indítvány, hogy a Televízió egy életrajzi dokumentumdrámával vezesse be nézõit
a Sinkó-regény összetett cselekményébe. Az indítvány nem valósult meg, de a
felvételezés befejezése után Bosnyák István javaslatára – aki az újvidéki Bölcsé-
szettudományi Kar professzora, s aki Sinkó Ervin életmûvébõl doktorált és a
szóban forgó dokumentumdráma forgatókönyvének a szerzõje, egyúttal pedig a
filmsorozat irodalmi konzultánsa – felvételezni kezdték e dokumentumdrámát,
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amely nem elõhang, hanem immár utóhang formájában fog fényt deríteni az
Otpimisták c. kulcsregény protagonistáinak Tanácsköztársaság utáni életére,
sorsára.

E dokumentumdrámát részben nálunk, Zágrábban felvételezték, s a tévé-
sorozatban szerepelt színészeknek is érdekes volt ez az utólagos munka, hisz
ennek révén maguk is megismerkedhettek az általuk megjelenített regénysze-
replõk regényen kívüli életútjával. Ez a vállalkozás mindenképpen érdekelni
fogja a televízió nézõit is, hisz „kulcsot” kapnak az Újvidéki Televízió és a Magyar
Televízió koprodukciós filmsorozatához. Érdekes lesz látni, miként „írta tovább”
az élet Sinkó regényét a magyar forradalmat követõ években, a negyvenes
évekig és tovább.

Bosnyák István elõttünk levõ dokumentumdráma-szövegkönyvének három je-
lentésrétege van. Az elsõ réteg az „Optimisták” tévésorozatában megismert kulcs-
regény-figurák életbeli intim drámáját tartalmazza. A második jelentésréteg magá-
nak az Optimisták kéziratának a drámáját, a harmadik pedig a regény forradalmári
nemzedékének a drámáját.

Ily módon e dokumentumdráma nézõi megtudhatják, hogy az „Optimisták”
Erzsije valójában Rothbart Irma, Sinkó késõbbi neje. A regénybeli Jutka pedig
„Erzsi” életbeni nõvére, azaz Rothbart René, Magdus viszont Komját Irén, aki
„Lénártnak”, vagyis Komját Aladár költõnek lesz az élettársa. Báti Józsi valójá-
ban – miként a tévénézõk nyilván meg is sejtették már – az ifjú Sinkó Ervin meg-
jelenítõje. A regényben, akárcsak az életben, a felsorolt személyek között annak
idején egy bonyolult „szerelmi sokszög” alakult ki, s a dokumentumdráma,
legalábbis részben, ezt is föltárja. Míg a regénybeli Magdus az életvalóságban
„Lénárt” alias Komját Aladár élettársa lesz, „Jutka” a poéta „Török Gézáé”, vagyis
a szabadkai avantgarde György Mátyásé. Õk ketten a magyar forradalom össze-
omlása után Szabadkán, majd Belgrádban húzódnak meg, hogy aztán a má-
sodik világháború kirobbanásakor a fasiszta terror áldozataivá váljanak. Komját
Aladár viszonylag igen fiatalon, 1938-ban hunyt el, élettársa, Komját Irén, avagy
az Optimisták-beli Magdus modellje pedig hetvenéves fõvel megírja emlékiratát,
amelyben azonban diszkréten megkerüli a Sinkó-regény szerelmi sokszögének
a témáját.

A dokumentumdráma-szövegkönyv másik jelentésrétegébõl, mint mondtuk,
az olvasó a regénykézirat viszontagságos sorsát olvashatja ki. A bukott forra-
dalom regényének kézirata az emigráns szerzõvel a bácskai Prigrevicától
Párizson keresztül Moszkváig jut el (majd ismét Párizson keresztül Zágrábig és
Drvárig). Kiadót azonban nem tudnak számára biztosítani még az olyan mentorok
sem, mint Károlyi Mihály Párizsban és Romain Rolland Svájcban, vagy Kun Béla
Moszkvában.

A dokumentumdráma-szövegkönyv harmadik jelentésrétege talán a legér-
dekesebb, mivel a tévéfilm-sorozatban megismert, a magyar forradalom törzs-
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gárdájához közeli ifjú értelmiségiek végképp komplikálttá vált további viszonyá-
nak a kibogozását segíti. Bosnyák István fölfedi a szcenáriumában e fiatal értel-
miségiek valóságos, polgári nevét is.

Az Optimistákban (a regényben és ekranizációjában is) egyedül Kun Béla
szerepel a saját nevén, a sorozat nézõi pedig azt is megsejthették, hogy Báti
alakjában maga az ifjú Sinkó nyert megjelenítést. Azonban csupán a magyar for-
radalom egykori eseményeinek és körülményeinek jó ismerõi sejthették meg a
regényekranizációból a többi jelentõs értelmiségi szereplõ kilétét. Most majd
megtudhatjuk, hogy a regénybeli Vértes valójában a filozófus Lukács György,
Lányi a késõbbi irodalompolitikus Révai József, Sarkadi modellje Lengyel József
író, Steiné pedig Hevesi Gyula mérnök, közgazdász, a Tanácsköztársaság egyik
népbiztosa. Amikor az emigráns Sinkó 1935-ben Moszkvába érkezik (miközben
Komját Párizsban marad), ott találja egykori regény- és életbeni társait: Luká-
csot, Révait, Lengyelt, Hevesit és Kun Bélát. Lukács György – tanúsítja Bosnyák
szcenáriuma – egyféle tartózkodó álláspontot foglal el, a többieket pedig még
nem érte el a hirhedt „csisztka” szele. Csakhamar azonban ez is bekövetkezik,
s így annak oka, hogy az Optimisták kéziratának Moszkvában még Kun Béla
sem tud kiadót biztosítani, épp abban van, hogy Kun is a sztálinizálódott Komin-
tern kegyvesztettje lesz. Önmagának és regénykéziratának különös odisszeáját
Sinkó majd az Egy regény regényében, a sztálinizmus sajátságos kritikájában
tárja fel behatóan.

Természetszerû, hogy ez az egyetlen dokumentumdráma-szövegkönyv csak
körvonalazni tudja Sinkó és tanácsköztársasági barátainak olyannyira viharos
életútját. Annál is inkább, mivel a szcenárium tájékoztatja a leendõ tévénézõt Sinkó
forradalom elõtti életszakáról, az apatini éveirõl s a második világháború utáni,
zágrábi és újvidéki idõszakáról is, egészen az 1967-ben bekövetkezett haláláig.

Krleža és Sinkó

A mi nézõinknek különösen is érdekes lesz Krleža és Sinkó kapcsolata, mivel
Kun Bélát követõen az Optimisták kézirata felkelti Krleža érdeklõdését is, azon-
ban a háború kitörése lehetetlenné teszi a regény zágrábi megjelentetését. Érdek-
feszítõ a korabeli feljegyzés Sinkó naplójából és kettõjük levélváltása: Krleža
felkínálja Sinkónak a Peèat c. folyóiratában való közremûködés lehetõségét, de
egyúttal figyelmezteti is õt a munkatársi státussal járó esetleges (pártideológiai)
következményekre.* Sinkó vállalja e kockázatot, megírja a Peèatnak az Anatole
France-esszéjét, amely azonban a Krleža-folyóirat beszüntetése miatt csak a
háború után jelenhetett meg Zágrábban.

Egyébként nyilvánvaló, hogy Sinkó Ervin életútja és életmûve mostanában
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* A Jugoszláv Kommunista Párt korabeli vezetõsége Krleža folyóiratát trockizmussal vádolta és
vehemensen támadta az ádáz frakcióharc hevében. Vö. Stanko Lasiæ: Sukob na književnoj ljevici
1928–1952. Liber, Zgb. 1970. – B.B.I. megjegyz.
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nálunk is újból az érdeklõdés elõterébe kerül. Még be sem fejezõdött az ekranizált
„Optimisták” folytatásos sugárzása, és Prištinában máris megvolt Slobodan Šnaj-
der Sinkó-drámájának, a Confiteornak az õsbemutatója... Ez az újbóli érdeklõdés
(Sinkó Újvidékre, illetve az ottani Magyar Tanszékre való, 1959-es távozását kö-
vetõen) valójában csak 1969-ben kezdett kibontakozni, amikor életmûve helyet
kapott a Pet stoljeæa hrvatske književnosti (A horvát irodalom öt évszázada) c.
eminens könyvsorozatban. A horvát nyelvterületen azonban ez az érdeklõdés
egészen a nyolcvanas évek elejéig mégsem mondható igazán élénknek. Az
akkor megjelent újabb vaskos gyûjteményes kötete, a Sablast kruži Evropom
(Kísértet járja be Európát), mely az Egy regény regénye második horvát kiadását
is magába foglalta számos jelentõs esszével és tanulmánnyal egyetemben, újabb
lendületet adott az érdeklõdésnek.

Idõközben viszont, a jugoszláviai magyar irodalomban valóságos új rene-
szánszát érte meg Sinkó Ervin életmûve, amelyrõl még hangjátéksorozat és do-
kumentum-színjáték is íródott (ugyancsak Bosnyák István tollából). Ugyanígy, a
szomszédos Magyarországon is bekövetkezett Sinkó kései rehabilitálása az
Informbüró országunk elleni rágalom-rohamával szemben tanúsított egykori kri-
tikai magatartását követõen.

Azt viszont egyelõre nem tudhatjuk, milyen lesz az „Optimisták” ekranizált
sorozatának a fogadtatása a magyarországi közönségnél és szakkritikánál,
mivel a Magyar Televízió csak 1985. január 3-án kezdi meg sugárzását. Minden-
esetre, számunkra is érdekes lesz odafigyelni az ottani értékelésekre.

Látogatóban Bosnyák professzornál

megkérdeztük tõle, nézete szerint mennyiben sikerült Sinkó mûvét átültetni a tele-
víziós mûfajba.

– A szakkritikákban, melyek eddig napvilágot láttak, felróják az adaptációnak
az erõteljesebb dinamizmus és gyorsabb ritmus hiányát. Én viszont úgy vélem,
hogy Dömölky János rendezõnek sikerült átmentenie a TV-mûfaj közegébe Sinkó
regényének legfõbb alkotói jellemzõit. A rendezõ ugyanis kikerülte a magyar for-
radalom jól ismert és sokszor megismételt történelmi dinamizmusának képi repro-
dukálását. Amennyiben erre törekedett volna, szerintem alkotói hibát követett
volna el. Õt az érdekelte, s erre összpontosított, hogy miként zajlik a forradalom
odabent, a regény szereplõiben. Bennük az idekinti forradalom folyamatosan
megütközik az intime zajló bensõ drámájukkal. Hisz ezek az értelmiségi szereplõk
a forradalomtól valami merõben újat várnak nem csupán politikai tekintetben, de
az emberi kapcsolatok s egyáltalán, egy minõségileg új életforma tekintetében is.
Az õ tragédiájuk kétszeres, hisz vereséget szenvednek idekint és odabent
egyaránt. S épp ezt sikerült a rendezõnek megjeleníteni – véli Bosnyák István.

(1984 – Bibl. 1382.) Jovo Paripoviæ
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(Az Optimisták fekete doboza) – Minden jó, ha vége jó! – tartja a népi böl-
csesség. A televíziónézõnek, aki hétrõl hétre kitartóan követte a Sinkó Ervin
Optimisták címû regénye alapján készült hétrészes filmsorozatot, nyolcadjára
kivételes élményben volt része. És aztán… címmel – utóhangként az Optimis-
tákhoz – megismerhette mindazt, ami visszafelé mintegy megértethette egy
nagy regény, az Optimisták írói indítékát, kortörténeti valóságát és mélyebb
értelmét mindannak, amit a korábbi hét adásban látott. S föltéve, hogy nem
hagyta abba a sorozat nézését az elsõ, második adás után, megvilágosodott tán
elõtte e nagyigényû televíziós vállalkozás kudarcának oka is. Amit azonban a rá-
„adás”-ban – ezt nevezem én a tévésorozat fekete dobozának – kapott és meg-
tudhatott, az valóságos remeklés. A legfrappánsabb írói portré és mûelemzés,
amit én valaha is képernyõn láttam, s ami után az ember ellenállhatatlan vágyat
kell érezzen az Optimisták elolvasására vagy újraolvasására. E remeklésért
feltétlen elismerés illeti a rendezõ Dömölky Jánost, a közremûködõ színészeket
– köztük a sorozatban is fõszereplõ Eperjes Károlyt, Takács Katalint, Andorai
Pétert, Jordán Tamást s mind a többieket és – talán mindenekelõtt – ez epilógus
alapjául szolgáló forgatókönyvet, Bosnyák István tökéletes munkáját.

Amennyire boldoggá tesz ez a remekbe sikerült epilógus, annyira elszomorí-
tott annak a valószínûsége, hogy az Utóhangig alighanem kevesen jutottak el,
még azok közül is, akik nem hagyták abba elkedvetlenedve a sorozat nézését.
A mûsorszerkesztés ugyanis az Utóhangot elválasztotta magától a sorozattól;
eltérõ mûsoridõben és – számomra teljesen érthetetlenül – a második csatornán
közvetítette.

Ami engem illet, én különös várakozással tekintettem az Optimisták televízi-
ós változata elé. Reméltem, hogy fölkelti majd nézõk millióinak érdeklõdését
egy kevéssé ismert s annyiszor meghamisított kor, a 18-as, 19-es forradalmak
korszaka, és egy hányatott sorsú írói remekmû, egy hatalmas történelmi re-
gény, Sinkó Ervin Optimistákja iránt. E regény hazai megismertetését legsze-
mélyesebb ügyemnek érzem, kevéssel jugoszláviai megjelenése után jutottam
hozzá, elragadtatva olvastam (akkoriban írtam magam is regényciklusom ta-
nácsköztársasági kötetét), s 1957-ben – sajnos mindhiába – kiadásra ajánlot-
tam a Magvetõ Könyvkiadónak. Egy évtizeddel késõbb aztán – a magyar–ju-
goszláv könyvkiadás együttmûködése révén – az újvidéki Forum kiadásában
mégiscsak eljutott könyvesboltjainkba a Tanácsköztársaság tragédiájának ez a
mindmáig legteljesebb, leghitelesebb regényírói monumentuma. Akkor már
személyesen is ismertem íróját, kivel levélváltásaink után, 1963-as ittlétekor
kötöttem barátságot. Hosszú éjszakai sétáinkon – ahol velünk tartott felesége,
Rothbart Irma, a regény Cinner Erzsije – beszélte el az Optimisták izgalmas
Odisszeáját, megjelenése két évtizedes elõtörténetét. Ezt aztán könyvalakban
is olvashattam, hiszen nemcsak a katasztrófát szenvedett, hanem a meg-
maradó repülõgépeknek is van fekete dobozuk. Az Optimisták fekete doboza a

249

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 249



XX. kongresszus után publikált Egy regény regénye, maga is világvisszhangot
keltett remekmû. Épp a napokban kaptam kézhez a jugoszláviai magyar irodal-
mi folyóirat, a Híd szeptemberi számát, mely hírt ad az Egy regény regénye
újabb kiadásáról s közli hasábjain a vajdasági irodalom nagy öregének, Herceg
Jánosnak elragadtatott írását Sinkó Ervinrõl.

Visszatérve a televízióhoz, az izgatottan várt sorozatban, s kivált annak elsõ
részadásaiban bizony nem volt könnyû ráismerni magára a regényre. Bizonyos,
hogy az Optimisták nem látszik egykönnyen megfilmesíthetõnek: hogy mély
lélekrajza, sûrû történelmi atmoszférája és a regény egészét átható filozófiája
inkább olvasásra való, mint képi megjelenítésre. Szikár elbeszélõ stílusa azon-
ban – épp az Utóhang, s a sorozat hatodik és hetedik része, mely híven követi
magát a regényt, mutat példát rá – elképzelhetõ lett volna filmszerû meg-
valósításban is, puritánul, mûvészieskedõ manírok nélkül. De bármint legyen,
sokat segíthetett volna a nézõ érdeklõdésének felkeltésében, ha remek-
bekészült „ráadását” nem a sorozat végén, hanem elõhangként, annak élén –
s természetesen az elsõ csatornán – sugározza a televízió.

Ismétlésre, korrekcióra – nyilván – jó ideig nem kerülhet sor. Addig viszont
üdvös lenne kiadói szerveinknek felvenni a kapcsolatot az újvidéki Forum kiadó-
val, megszerezni tõle az Optimisták kiadási s az Egy regény regénye terjesztési
jogát. Így nemcsak felkelthetnénk, hanem ki is elégíthetnénk olvasóink igényét e
nagy regény olvasására, s amit a réven elvesztettünk, megnyerhetjük a vámon.

(1985 – Bibl. 1383.) Major Ottó

Sinkóék
(1995)

(örök disszidens) – A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság Kiskönyv-
tárának Élet- és korrajzok elnevezésû sorozatában, második kötetként jelent
meg Bosnyák István Sinkóék címû könyve, amely Sinkó Ervin és Rothbart Irma
életútját beszéli el hang-, szín- és tévéjátékban.

Miért éppen (vagy megint?) Sinkó? A választ a szerzõ már kereken húsz évvel
ezelõtt megfogalmazta a Vázlatok egy portréhoz címû könyvében: „A sinkói élet-
mû drámája a századnak, a fasizmusok és sztálinizmusok között morzsolódó,
emberségével inkognitóba szorított embernek. (...) a szóban forgó dráma (...)
egyetlen magyar író életmûvében sincs jelen akkora intenzitással és olyan tel-
jességgel, mint Sinkónál.”

A téma (a sinkói életmû) és a forma (dokumentum-hangjáték és drámai doku-
mentumjáték) tehát már eleve adott, eredményük pedig századunk kollektív
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drámájának egyetlen személyiségen át történõ fókuszálása. A huszadik század
permanens drámájának hõsévé Bosnyák István az individuumot és korát teszi
meg, ábrázolásukhoz a filológiai és a történelmi dokumentarizmust hívja segít-
ségül. Könyvében azzal az értelmiségivel, azzal az alkotótípussal foglalkozik,
„akinek alapvetõ létélménye az egzisztenciális hontalanság és a nosztalgikus-
utópisztikus honvágy”. Az írói alapállásában az etikai elvekre esküvõ szerzõ azt
kívánja feltárni drámai szövegeiben, hogy mi volt Sinkó Ervin életében és élet-
mûvében „az a disszidens-individuumi, sejtetõ, elõrefutó, transzcendáló, tagadó,
eretneki és oppozíciós többlet, amellyel õ is, mint minden e századi vérbeli társa
az alkati és alkotói disszidensségében, kisebb vagy nagyobb mértékben meg-
meghaladta a kortársi perc-emberkék »izmusait«”, tehát a divatokat és a kor
kényszerítõ erejével szembeni megalkuvásokat.

*

A magánjellegû és közösségi történések történelmi, ciklikusan jelentkezõ,
illetve permanensen jelen levõ megfogalmazását olvashatjuk Bosnyák István
drámai szövegeiben. Középpontban mindvégig az énje egyensúlyát keresõ
Sinkó áll: zsidósága miatt esett gyermekkori sérelmében, a Tanácsköztársa-
ság idején, vulgáris marxizmusában, az emigrációban, a Drvaron töltött idõ-
ben, az újvidéki Magyar Tanszék megalapításakor egyaránt.

A hang-, szín- és tévéjáték visszhangként ismételve kérdezi újra és újra
Sinkó s vele az etikus ember morális alapvetésének kérdéseit: „Mit tettem, mit
tettünk, mit teszünk és mit tehetnénk az egyszer, kétszer, százszor is megszer-
zett Honunk – újbóli meghódításáért?”

Az olvasó nem csupán ezekre a kérdésekre keresheti a megfogalmazott
válaszokat a Sikóék szövegében, hanem a szerzõ Sinkó-vonzalmának értéke-
lését – újraértékelését is felfedheti, vissza- és elõretekinthet az etikai kérdések
sorjázásában.

A szöveg a múltat idézi, a mával folytat párbeszédet, konkrétan egyéni szem-
szögbõl, a minden emberre vonatkozó kérdések felvetésével, ugyanakkor
rákérdez önismeretünk érvényességére is.

(1995 – Bibl. 1321.) Fekete J. József
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5. e s s z é i s z t i k a

Pisma sa panonskog asfalta
(1982)

(vitatkozó levelek) – Bosnyák István 1978-ban, az akkor újjászervezett Kilátó
magazinban közölte hétrõl hétre vitatkozó-monologizáló hangnemû leveleit, de
sem akkor, sem késõbb nemigen kapott visszajelzést rájuk. Mivel nemcsak a
jugoszláviai magyar nemzetiségi lét és kultúra néhány igen kényes kérdését érin-
tette, hanem egész vajdasági közösségünkéit, ezért volt idõszerû megjelenésük
szerbhorvát nyelven is. Valamikor tavaly tavasszal hagyta el a nyomdát a levelek
egy részét tartalmazó Pisma sa panonskog asfalta címû esszékötet, és azóta
sem szóltunk róla érdemlegesen magyar nyelven itt és most lapjaink, folyóira-
taink, a rádió és a televízió megfelelõ rovataiban. Arról nem is beszélve, hogy
magyarul könyv alakban miért, miért nem, meg sem jelent. Pedig hát Bosnyák
István majdnem mind a huszonöt levelében kultúránk létfontosságú problémáit
boncolgatja. Persze, valljuk be õszintén, nehéz szólni ezekrõl a levelekrõl, nehéz
hozzászólni Bosnyák diagnózisához, esetleg vitába szállni vele. Szerzõnk annyi-
ra átgondoltan levelez velünk bajainkról, hogy nincs egyetlen felület, ahol rést
lehetne ütni megfigyelésrendszerén. Hajszálpontos etikai rendszerének
keretében szerteágazó és átfogó utalás-érvelés-bizonyítás hálózatot építettek ki
levelei. Mondhatnánk, hibátlanul állítja fel provinciánk kultúrájának diagnózisát,
mely diagnózis egyértelmûen megdöbbentõ. Alapmeglátásait csak toldozni-
foldozni tudnánk, csak sorolni az ide-odaillõ tényeket, mert nap nap után sokasod-
nak a konkrét ügyek és bajok. Szaporodik a példatár. Leveleiben Bosnyák nagyon
gazdaságosan, körültekintõen csak tipizálja a problémákat, a problémaköröket,
azokat a csomópontokat, „melyektõl bûzlik a hal”. A hal pedig a fejétõl bûzlik, és
Bosnyák az elsõ fejezetben mindjárt a túlbürokratizálódott Pannon városunk ügy-
intézésének forgatókönyvét rögzíti. Ügyintézésünk tehetetlenségét, életképtelen-
ségét így jellemzi éppen a szolgáltató intézmény egyik ügyeletes telefonálója:
„Sajnáljuk – hangzott a válasz – nekünk nincs megfelelõ felszerelésünk, sem szak-
káderünk... Megmondjam õszintén, mi vagyunk mi? – Egy közönséges aktahal-
maz. Paragrafusgyûjtemény. Pontosan tudjuk, mit és mikor kellene tennünk
közegészségügyben, de nincs mivel és kivel. Mi csak sugallatot adhatunk más
intézményeknek...” Hát igen, nincs mivel és kivel, de hát akkor minek egy és kinek
egy ilyen intézmény?! Persze, baj nemcsak lakóházaink (már akiknek van) kar-
bantartásával van, hanem sok más apró-cseprõ részletkérdéssel is. Itt most sorol-
hatnánk az eseteket, a tapasztalatokat, de hát minek. A Bosnyák-levélben elõfor-
duló eset annyira bájos, hogy magáért beszél. A mindennapi élet aprómunkája, a
részproblémák, a minden látványosság nélküli feladatokkal való veszõdés terén
nem sok hagyományunk van, és itt vesztünk csatát.
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Bosnyák a pannon aszfaltról írt leveleinek elsõ fejezetében tehát olyan
kérdéshez nyúlt, melynek válasza döntõen érinti szellemi életünk és mûvészet-
szemléletünk alapjait, és nagyban meghatározza kulturális jelenünket: „A vál-
tozás mélységét, alaposságát pedig a társadalmi formációk is csak BEFOLYÁ-
SOLHATJÁK, de »radikális« csodákra azok se képesek. A szociológiai hagyo-
mány ugyanis makacsul, szívósan, konokul ellenáll a mûvelõdési forradalmak
legszebb programjainak is. A gyõztes fegyveres forradalmak ILLÚZIÓJÁVÁ téve,
jórészt, a reményt, hogy a megváltozott társadalmi rend máról holnapra GYÖKE-
RESEN megváltoztatja az adott állam, nép, emberközösség civilizációs »stan-
dardját« is, nemcsak termelési, fogyasztási és hatalmi viszonyait...” Ez a vál-
tozás sokkal nehezebben játszódik le a gondoltnál; több évtized, néhány
emberöltõ kell ahhoz, hogy végbemenjen egy ilyen folyamat, hogy kialakuljon –
a Bosnyák által annyiszor emlegetett – folyamatos és szerves kulturális létforma,
mely az élet minden pórusába felszívódik mind az utcán, a lakóházainkban,
mind intézményeink ügyintézésében, az iskolában, vasútállomásaink közegé-
ben stb.

Könyvének második fejezetében Bosnyák szélesebb távlatban tekint széjjel.
Közép-kelet-európai utazásának tapasztalatairól számol be, természetesen szem
elõtt tartva vajdasági, itthon hagyott „valóságát” is. A harmadik részben szellemi
„atmoszféránkat” ecsetelõ leveleit válogatta össze, a következõben pedig kritéri-
umainkról, értékrendszerünkrõl szól. Befejezésként pedig a fiatal mûvészek, iro-
dalmárok helyzetét, problémáit veti fel.

Csupa idõszerû és konkrét témakör. Méltán számíthatna a szerzõ pár-
beszédre, de Bosnyák megállapításai, problémafelvetései és fontos kérdései
visszhang nélkül maradnak. Azaz mégsem, ha az a csönd, mely övezi ezeket a
leveleket, paradox módon nem igazolná, erõsítené Bosnyák István diagnózisát:
kultúránk vidékiségét és gondolatszegénységét. A vidéki bezárkózottságot
oldani igyekvõ küzdelem tehát nem valami hálás feladat, különösen a változ-
tatás igényétõl felforrósult reneszánsz elmék számára. Szerzõnket pedig hatal-
mas energia fûti, mind az önelégült és bezárkózó provincializmus, mind a
dölyfös kultúrbarbarizmus ellen. Befogadó, feldolgozó és ismereteket továbbító
képessége szerencsésen párosul magas igényeivel és nagyfokú humanizmus-
sal. A meghunyászkodó kisebbségi komplexusokkal ellentétben õ jugoszláv vi-
szonylatban gondolkodik, s igazi européerként, mert szerinte egyre szigorúbb
és szigorúbb kritikai elvárásainkkal nemcsak azt a tévhitet számoljuk fel
magunkban, hogy holmiféle geográfiai fátum által miniatûrségre vagyunk ítélve,
hanem ezáltal azt is valljuk, hogy nincs fátum, és ha nincs, akkor egy pillanatra
sem szabad megelégednünk emberi és alkotói miniatûrökkel, parlagiasságunk
atavisztikus hagyományaival, melyek újra és újra „idõszerûsödnek”.

A Bosnyák István által következetes kritikai éllel feltérképezett mûvelõdési
állapotot övezõ döbbenetes csönd súlyos terheket ró ránk (ezért inkább egy ki-
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csit nehezebb fiatal írónak lenni). De vállaljuk a harcot a konzervativizmus, a
monopolizmus, a provincialista maradiság, a dilettantizmus és a többi ellen,
fõleg, mert éppen szerzõnk is lovat adott vidékünk egyik „fals trombitája” alá,
recenziójával. Ideje volna azonban, ha egyre több tanfelügyelõ, irodalomtanár,
könyvtáros, óvónõ, iskolaigazgató, tankönyvkiadó, mûvelõdési otthonok kul-
turológusa, üzemeink mûvelõdési aktivistái, önigazgatói érdekközösségeink
tisztségviselõi, kultúrpolitikusaink és kultúrbürokratáink is ügyüknek éreznék a
hõn óhajtott kulturális, szociológiai, társadalmi, jóléti feltételek és mozzanatok
megvalósulását. Ha ráéreznének, rátapintanának egy kisebbségi komplexusok
nélküli, jugoszláv és európai viszonylatokban is igényes kultúra erezetére, vér-
keringésére. Bosnyák István levelei ilyen szempontból jó házi olvasmánynak
bizonyulnának mindannyiu(n)k számára.

(1983 – Bibl. 1314.) Fenyvesi Ottó

(hiányaink és eredményeink) – Bosnyák István protestáló nemzedékében
is egyike volt a leghangosabbaknak, ma viszont talán az egyetlen az Új Sympo-
sion elsõ generációjának tagjai közül, aki, nem törõdve azzal, hogy képvisel-e
konkrét társadalmi megbízatást vagy sem, hogy nyilvánosan elhangzó
véleményét különféle bizottságok jóváhagyták-e vagy sem, fenntartja az egyéni
szemlélet kialakításának jogát. Ennek értelmében a Levelek az aszfaltról tulaj-
donképpen egy vitáért égõ értelmiségi vallomásai kultúránk eredményeirõl és
hiányosságairól. A hangsúly természetesen az utóbbira esik, hiszen a langyos
kritikátlanság nemzedékárulás, világszemléleti következetlenség lenne a harcos
publicistától. Bosnyák István folyamatában tekinti át kultúránk alakulását, s
éppen ez bizonyítja, hogy az elmúlt két évtizedben õ is lényeges változáson
esett át. Ennek lényege szerint: most már pontosabban tudja, mi ellen kell
tiltakoznia. A nyomaték a „ki”-rõl a „kik”-re, de méginkább a (tárgyi értelemben
vett) „mi”-re helyezõdött át. Bosnyák István ma is több tekintetben elégedetlen
kultúránk jelenlegi állapotával. Ám immár nem felelõsnek vélt emberek felé röp-
penti elégedetlenségének nyilait; maguk a millió apróságból összeszövõdõ
körülmények lesznek felelõsökké azért, mert a jugoszláviai magyarság jelentõs
hányada még ma is félírástudatlan, hogy alkotóink valójában szellemi vákuum-
ban élnek. Bosnyák írástudói felelõsségérzete a múlt felé mutat, s egyrészt a sok
száz éves hagyományok folyamatosságának hiányában, másrészt pedig a
világháború végétõl napjainkig érvényesülõ mûvelõdéspolitika hiányosságaiban
jelöli meg provincializmusunk okait.

Az okok megértése azonban nem eredményezi a számonkérések elmaradá-
sát, hiszen Bosnyák Istvánnak éppen az a célja, hogy tudatosítsa: mikor és miben
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maradtunk lehetõségeinken alul; melyek azok a mulasztásaink, melyekre hagyo-
mánytalanságunkból nem meríthetünk megnyugtató igazolást. Majd mindezen
túlmenõen: milyen irányban keressünk kiutat. A publicista számára kultúránk
reneszánsz emberének, B. Szabó Györgynek a koncepciója szolgáltat mércét.
Korántsem mint vakon követendõ mintakép, hanem mint a vajdasági kultúrérté-
kek helyzetét jövõ és múlt távlatából mérlegelõ kultúrmunkás, akinek elõrejelzése,
a jelenkori viszonyokkal összevetve, utópisztikusnak bizonyult. Hogy miben nyil-
vánul meg kultúránk atavisztikussága? Elõször is az elemi kulturális magatartá-
sunkban: az aszocialitást kifejezõ rendetlenségben. Nem törõdünk például a
köztisztasággal – ami „megrendszabályozás” sürgetésére ingerli Bosnyákot. Már
ebbõl is látszik, hogy a szerzõnek nem annyira új szellemi értékek alkotása az
eszménye, mint inkább a sokak által tudott, de gyávaságból vagy cinizmusból
elhallgatott igazságok kimondása. Eszménye ugyanis a „pannon” fátumot le-
gyõzõ tevékeny és a véleményében megvesztegethetetlen kultúrember. Ez fölül-
rõl képes szemlélni a nemzetiségi sorsot, anélkül, hogy lenézné azt, hogy terhes
önkorlátozásnak érezné a nemzetiségi szerepvállalást. Az illúziókról való tudatos
lemondás nem kedvetleníti el; hagyományfeltárásunkat létfontosságúnak tekinti
ugyan, de a szemfényvesztés veszélyére is figyelmeztet. Felhívás helyett inkább
konkrét bizonyítékokra hivatkozik: tapasztalatából elmondja, hogyan élnek tovább
a hagyományok a közép-európai emberben s az általa életben tartott kultúrem-
lékeket õrzõ intézményekben.

Bosnyák István szemében a kultúra nem merülhet ki külsõségekben, s ugyan-
akkor az érték nem lelhetõ fel a szélsõségekben. A vadzseni póza és elõnyre
átjátszani akart írástudatlansága az irodalomban elvetendõ, azonban másfelõl a
lektor korlátolt akadémizmusa sem lehet útmutató. Megértéssel, de egyben kellõ
kritikával szemléli azokat a forradalmár életutakat, melyek a nemzetek határokat
romboló testvériesülésétõl a végsõ lehiggadásig, az együttsodródásig vezettek.
Bosnyák szerint az igazi alkotói feladat az ilyen kelet-közép-európai forradalmár-
sorsok lényegének megörökítése lehetne.

Ha az eddig ismertetett gondolatok legfeljebb etikai jelentõséggel bírnak,
akkor a következõ ötlet eredetiségéhez aligha férhet kétség. Bosnyák ugyanis
a romániai magyarság példájára hivatkozva egy egységes nemzetiségi kulturá-
lis körkép kialakításán inszisztál, mint a fejlõdés és a távlati lehetõség kimuta-
tásának egyetlen alapvetõ módján. Akkor viszont a kollektív lelkiismeret szólal
meg benne, mikor az igazi értékek iránti közönyt ostorozza közelmúltunk nagy-
jainak gyors elfeledésére emlékeztetve. Eközben önkritikát is gyakorol, bevall-
ja, hogy személyes elfogultság miatt az egyik író szövegeit nem olvassa, noha
„intime” érdekesnek tartja õket. Az õszinte vallomás fél bûnbocsánat – mond-
hatnánk, ha nem egy elvszerû kritikus birálatsorozatát olvasnánk. Így, sajnos,
egyes állításainak hitelét saját maga ingatja meg. Többek között ezeknek a
kitételeknek az érzékenysége bizonytalanodik el: „Mikor olvastál például egy jó
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kis pamfletet mai »igényességünk igénytelenségérõl«? Hallottad-e a közelmúlt-
ban valakinek is a kritikai szavát dilettantizmusunk jelenérõl? Figyelmeztetett-e
valaki mostanság a napi és heti hangjáték-, a havi verskötet-, regény-, tan-
könyv-, antológia, vagy éppen monográfia-„fejadagunk” vidékies túlméretezett-
ségére?”

Bosnyák a hiteles önismeret érdekében – joggal – a kultúrszociológiai kuta-
tásokat sürgeti. Elképzelése szerint (egyébként az önigazgatás szellemének
megfelelõen) a vizsgálatokat kommunális szinten kellene megindítani, hogy
végeredményként kialakulhasson az összkép. A magyarság földrajzi megosz-
tottsága különben is a mikrozösségek kultúrmunkásainak közremûködését
igényli. Legalább ennyire érzékeny pontja kultúránknak az adatfeltárások rend-
szertelensége, bibliográfiánknak részterületekre korlátozódása. Érthetõ, hogy
Bosnyák ezzel kapcsolatban is alaposabb munkára buzdít. Mindez mellett
azonban a kutatások egységes szellemérõl sem feledkezik meg, s a marxizmus
és a filozófia magyar nyelvû oktatását is sürgeti. A könyvterjesztésre vonatkozó
megjegyzései szintén megszívlelendõek, mert itt is az anarchiára és a nemtö-
rõdömségre igyekezne megoldást találni, többek között a piackutatás fontossá-
gát emelve ki.

Az elõbb említett mellett, más ellentmondás is akad Bosnyák szemléletében,
nyilván azért, mert aránylag ritkán hagyja el az általánosságok közegét. Míg
ugyanis cikkgyûjteményének elején megbotránkozva konstatálja, hogy „a vaj-
dasági Írók Egyesülete több mint kétszáz (!) tagot számlál, miközben a Tartomány
irodalmi életében a szélhámosságnak már határa sincs, szinte áttekinteni is
lehetetlen, ki mit csinál, ki hol csal és ki kitõl lop (!), a középszerûek sáskamód
szaporodnak s törhetetlen ambíciójukkal egyre buzgóbban termelik a ponyvát és
egyéb irodalmi selejtet...”, addig valamivel hátrébb amiatt panaszkodik, hogy „... a
Kiadónak a jó, az értékes kéziratok tucatjaira sincs anyagi fedezete.” Még késõbb
kultúrszociológiai magyarázatot is talál iróink „látszólagos hiperprodukció”-jára.
Eszerint az olvasók nem nõttek, illetve nõhettek fel íróinkhoz.

Bosnyák István elismerésben, toleranciában sem szûkölködik. A nemzedé-
kek jelentõségét például saját kritériumukkal méri. A legfiatalabbak törekvéseirõl,
illetve törekvés nélküliségérõl is inkább csak jó szavai vannak. Kár, hogy inkább
csak jóindulat, nem pedig konkrét meglátások alapján nyilatkozik. A jugoszláv
kultúréletre vonatkozó, krónika-jellegû írásai szintén kevésbé értékesek. Az e-
gyes mûvekhez fûzõdõ reflexióinak sincs figyelemre méltó hozadéka. Az értéke-
ket inkább verbalizmussal, védõbeszéddel védi, mint bizonyító és meggyõzõ
erõvel. Majdnem szó szoros értelemben vett kommentárokat ír.

Bosnyák István utolsó „levelében” csalódottan vesz búcsút fiktív barátnéjától,
úgy érzi ugyanis, hogy vállalkozása nem sikerült, nem kerekedett vita: a bedobott
kesztyût senki sem vette fel. Bolond is lett volna felvenni – mondhatnánk mi,
hiszen nem valaki elé, hanem a kör közepébe dobta. Így, ilyen „csökkentett
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radikalizmussal”, ahogy Bosnyák jellemzi saját magatartását, csupán felemás
eredményt lehet elérni. De hát ez is valami, legalább egy olyan ember beszélt
hozzánk, aki sokkal jobban a szívén viseli kultúránk ügyét értelmiségünk nagy
többségénél.

(1980 – gépiratos recenzió a meghiusított magyar kiadáshoz) Vajda Gábor

Mû és magatartás
(1987)

(már és még)
„Mûveim egy nagy vallomásnak a töredékei.”

(Goethe)

„Pedig ez a pálya csak a héj volt, a forró
mag – a vívódás és meghasonlás – körül.”

(Németh László)

Indítsuk mi is két mottóval fejtegetéseinket, ahogyan a Mû és magatartás
szerzõje teszi! Csakhogy a könyv mottói a mûfaj definiálását szolgálják, a fentiek
pedig értelmi-tematikai összefüggésben állnak a kötet írásaival.

Bosnyák István 1970 és 1985 között alkotott esszéit és kommentárjait
olvashatjuk benne, tehát a két „könnyebb” értekezõ prózai mûfajt választotta
szerzõnk. Gondos elõszavában a „szubjektív taglalás” attitûdjére hivatkozik,
valamint a sajátos esztétikum keresésére. A kötet két részbõl áll, ezeket a Kor-
társak és az Élõ hagyományok cím különíti el egymástól. Már a fordítottnak tûnõ
sorrend is figyelmet érdemel, mert szerzõnk magatartására utal. Mi nem a mûfaj,
hanem éppen a magatartás felõl közelítünk a gyûjtemény írásaihoz, hiszen
Bosnyák szerint elemzései során „az adott írásmû inkább csak nemes esz-
köznek bizonyult, semmint szent célnak”. A kötetben szereplõ alkotók maga-
tartása bizonyítéka annak a pszichológiai ténynek, amely szerint a személyiség
a társadalmi életformában alakul ki. Bontsuk hát fel a kötet szigorú szerkezeti
rendjét, és próbáljuk összekapcsolni a magatartásformákat!

Az adott alkotók és alkotások hátterében „kóros” és ellentmondásos száza-
dunk tûnik fel, amelyet az Ady Endre-i nyílt történelemszemlélettel közelíthetünk
meg a legadekvátabban: „... korunkban már s korunkban még minden lehetsé-
ges, századunkban már s századunkban még minden lehetetlen!” Így fogalmaz-
za meg Bosnyák Ady szemszögébõl a századunkra jellemzõ paradoxont, amely
nem puszta háttér a mûvészetben, hanem ez a kor formálja, alakítja alkotóit.
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És hogy milyen magatartást tapasztalunk jelen és múlt jelentõs íróinál? Szer-
zõnk fõként a nyílt szemléleti magatartás jelentõségét emeli ki, és Adyval kap-
csolatban részletesen is elemzi. Az õ esetében erre a magatartásra egy egész
életprogram épül: „Ismérvei között egyaránt megtalálható a szelíd dionüszosziz-
mus és az epikuroszi bölcsesség igénlése..., mindenekelõtt pedig az olyan-ami-
lyen élet, olyan-amilyen jelen mégis-vállalásának szándéka...” Hit és szkepszis
dialektikája rejlik a magatartásban, Ady a „teremtõ ember”, a „visszanézõ és elõ-
re látó” mûvész, és megjelenik Bosnyák szubjektív, de általános érvényû megál-
lapítása: „Olvasván magára kérdez az ember, lehet-e ebben a korszerûnek
nevezett században, ahol már és ahol még minden lehetséges, lehet-e ennél a
vérbelinél is reálisabb világszemléleti magatartást tanúsítani?”

A nyílt szemléleti magatartás minden jelentõs huszadik századi mûvész
jellemzõje. Ezt hangsúlyozza szerzõnk Gáll Ernõ esetében is, de a kortársak sem
különböznek elõdeiktõl. A „poéta-újságíró” Domonkos az életkontrasztokat hagy-
ja meg kontrasztnak. Dudás Károly a „konkrét élettények nyílt tekintetû riportere”,
de tulajdonképpen Baranyai Júlia „tájmegõrzõ alkotói lirizmusa” mögött is ez a
magatartás lappang. A dacos mégis-morál ott van valamennyi alkotás létrejöt-
tében.

A „démonok” is korunk jellemzõi. Adyt, az embert, a két goethei értelemben
vett démon tartja fogva századunk Petõfijeként. A félbeteljesülés kommentárja:
„Huszadik századi emberi sors, huszadik századi költõi reakció...” Szerzõnk
szerint „démon” köti össze a két „antibarbarus” alkotót, Krležát és Sinkót is, pe-
dig a temperamentum-különbségre már Marijan Matkoviæ is rámutatott. Össze-
kötik azonban õket a „rokon alkotóértelmiségi démonok”.

Fontos szerepet tulajdonít Bosnyák az önismeret és önismeret-tudat kérdé-
sének. Századunk jellegzetessége az eretnek-magatartás, a Lukács György
kapcsán elemzett nemzedéki messianizmus, amelynek, „kockázatvállaló” etiká-
ját hangsúlyozza. A kapcsolatnélküliség, az elidegenedés kérdése is gyakran
elõtérbe kerül, amelynek még nyelvi szinten megmutatkozó torzító hatására is
találunk példát. A nemlét élménye fõként a háborús nemzedék gyermekkori
élményeivel kapcsolatban merül fel. Ezt bizonyítja Maurits alkotói pályája is.

És mindezek után az olvasó arra is választ keres, hogy mi jellemzi az adott
mû szerzõjét. Vajon milyen magatartást tanúsít a magatartást elemzõ író?
Talán a nyílt szemlélet és a kérdezõ, illetve rákérdezõ ember magatartását
emelhetnénk ki, hiszen az írások kérdéseket vetnek fel, amelyek kérdések is
maradnak. A lukácsi problémát és a Jób etikája és bukása kérdését kérdõ
mondattal is zárja, Koncz István pályájának nyílt kérdésére utal, de tulajdon-
képpen az esszéiró Méliusz bemutatása is monográfiai feladat.

Az író kicsit „mentegetõzik” könyve elején: az irodalomtudósok nyilván nem
ezt várják, hiszen számukra a szöveg nem eszköz, hanem cél. Németh László
írta 1970-ben: „Minden embernek van egy hivatása, olyan tevékenység, amely
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szinte üdvösségévé vált; számomra ez az esszéírás volt.” Szerzõnk is tudatosan
vállalta ezt a „hivatást”, mert idõnként fel kell tennünk a kérdést: Mi az, ami ko-
runkban már és korunkban még lehetséges, illetve lehetetlen?

(1988 – Bibl. 1316.) Hózsa Éva

(mélység és emberség) – Bosnyák István írásainak új gyûjteménye túlnyo-
mó részben a hetvenes évek termésébõl állt össze. A szövegek különféle alka-
lomra készültek és elõször lapokban, folyóiratokban, tudományos közlönyben
jelentek meg. Ezért – s ez a mi értekezõ prózánk egészére is jellemzõ – az alka-
lomszerûség, ritkábban a helyhez és idõhöz kötöttség érzik rajtuk. Ez azonban
nem cáfolja meg az írások személyiségelvûségének tényét. Ami Bosnyák
esetében legalább kettõt jelent. Elõször is azt, hogy kutatónk (publicistánk) a
mûalkotásoknak mindig és mindenütt az antropológiai (és társadalomtörténeti)
vonatkozásaira érzékeny. Másodszor pedig, hogy az érdeklõdési körében nem
korlátozott kritikai tevékenység mögött lényegében ugyanaz az értékvédõ
személyiség áll, ugyanazok az etikai (esztétikai) mércék jutnak kifejezésre. Ez
persze nem mentesítheti eleve Bosnyákot az alkalmi önellentmondásoktól.

Általában véve nagyon is egyetértek Bosnyák István szempontjaival és
véleményével; jobban mintha csak azt mondanám, hogy a maga nemében hite-
les alkotótevékenységrõl van szó. Valósággal magával ragadó, amit a jugoszlá-
viai magyar irodalom egyes mûveirõl mond. Legteljesebben talán Baranyai Júlia
Vízbe veszõ nyomokon címû mûvelõdéstörténeti áttekintésével kapcsolatban
nyilatkozik meg. Hangnemének elfogultsága aligha függetleníthetõ attól a körül-
ménytõl, hogy saját maga is annak a vidéknek a szülötte, mely a Baranyai Júlia
által feltárt, igen sokrétû hagyományokat vallhatja magáénak. Másik, legalább
ennyire hiteles méltatása Maurits Ferenc két verseskönyvével foglalkozik. Itt azt
jelzi, hogyan alkothat szerves esztétikai egységet a valóságtapasztalat, valamint
a képzõmûvészeti és az irodalmi ihletés. Ugyanígy nem lehet fenntartásunk
Bosnyák Istvánnak azzal a portrévázlatával kapcsolatban sem, amelyet Domon-
kos István valóságkutató riportjai alapján készített. Itt a láttatás, a megmutatás
tárgyilagos módszerét emeli ki. Azt, amit Dudás Károly Szakadója esetében is
üdvözöl, ám bizonyos mértékben hiányol is. S ebben ellent kell mondanunk a kri-
tikusnak, tudniillik a számonkért etnográfiai színek tudományossá tették volna
azt, amit az írói beleélés így egyértelmûen tárhat fel. Egyetértünk viszont
Bosnyákkal, amikor Várady Tibor prózakötetének problémáit vitatja. Az is rokon-
szenves, hogy megértést igyekszik tanúsítani Koncz Istvánnak az övétõl
lényegesen eltérõ költõi szenzibilitása iránt. A Tóth Ferenc Jób-drámájáról és
Varga Zoltán „kafkai” regényérõl készült terjedelmes elemzése pedig azt érteti
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meg velünk: miért választott a szaktudomány, az esszé és a kommentár
fogalmát taglaló mottót Németh László írásaiból, illetve a Világirodalmi Lexikon-
ból. Valószínûleg az említett két elemzés és könyvének még egy-két szövege
„rendellenességeit” igyekezett ily módon igazolni.

Bármi legyen is azonban az indok, az említett írások elolvasása után
hiányérzet marad bennünk. Nyilván fõleg azért, mert Bosnyák a saját gyakor-
latában emeli olyan magasra a mércét, hogy az elemzés teljességének
esetenkénti elmaradása kielégítetlenséget szül az olvasóban. Tóth és Varga mû-
vét olyannyira önmagukban interpretálja, hogy még a mögöttük rejlõ alkotói
törekvést sem hozza elõtérbe; a mûveknek az egyetemesebb (kafkai, illetve
bibliabeli) vonatkozásait nem is érinti. Etikai hermetizmus – ezzel a szókapcso-
lattal lehetne jellemezni Bosnyáknak az önként vállalt keretek között is
érzékenyen mûködõ intuícióját.

A Slobodan Šnajder Confiteor címû, Sinkó-ihletésû dokumentumdrámájáról írt
bírálat a tudós kutató sajátos önkritikájának eredménye. Eszerint az alkotói
önkényesség a horvát írónál az esztétikai hitelesség elõfeltétele. Bosnyák ugyan-
is azonkívül, hogy hosszan elõsorolja: apró tények szempontjából mi mindenben
tér el a dráma a haladó történelmi gondolat íróképviselõjének valóságos életétõl,
azt is kénytelen elismerni, hogy az önkényes változtatásokat indokolttá teszi az
író abszurditás-élménye és ennek megfelelõ víziója. Ugyanennek az alkotói
igénynek a nyomatékos elfogadásával fogja pártját Bosnyák Danilo Kiš Borisz
Davidovics síremléke címû mûvének és száll szembe az író ellenségeivel. A kri-
tikus talán ebben a témakörben szerezhet leginkább érvényt tehetségének, rend-
kívül tág látókörének és sajátos nyelvérzékének.

Bosnyák könyvének második része a közelmúlt klasszikusai, vagyis az
idõsebb írónemzedék mûve felett tart szemlét. Ezekben az írásokban a szerzõ
mintha olykor saját eddigi kedvenc témáit igyekezne kiszélesíteni, új szempont-
ból megvilágítani. A nemzedéki messianizmus címû írásában Lukácsék törek-
vését egyrészt a lenini szemlélet dokumentumaihoz, másrészt pedig a végkifej-
lethez méri. Végkövetkeztetésében a Tanácsköztársaság forradalmárainak ad
igazat a saját törvénye szerint formálódó valósággal szemben. Nem érthetünk
azonban egyet vele, ha szem elõtt tartjuk, hogy a fiatal Lukácsot (az öngyilkos-
ság szélén) nem a konkrét embereknek a szeretete, hanem fellegjáró emberi-
ségeszmény tette forradalmárrá. Igen hasonlít egyébként az õ szempontja an-
nak a Varga Zoltán-hõsnek (Máté doktornak) a magatartásához, akit méltatva
Bosnyák jelentõs mértékben embertelennek tartott. Ennél jobban érvényesül
kritikusunk szempontja Ady A magunk szerelme címû verseskötetének elemzé-
sekor. Itt nemcsak a metaetikai szempontot, hanem a szubjektív költõi elõfelté-
telt, sõt az esztétikai alapot, a poétikát is tekintetbe veszi. A Krleža és Sinkó
alkotói személyiségszerkezetét egybevetõ tanulmány már összetettebb felada-
tot vállal és nem is oldhatja meg azt ilyen rövid terjedelemben. Ezért a Két
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antibarbarus címû munka inkább igényes bevezetõnek tekinthetõ, mely csak a
felszíni jegyeit tudatosítja a két alkotó mûvészetszemléletének.

A maga nemében rendkívül pontos és értékes viszont az a két írás, amelyet
Bosnyák a mai romániai magyar irodalom két kimagasló egyéniségérõl, Gáll
Ernõrõl és Méliusz Józsefrõl készített. Noha a méltatások egy-egy könyvvel kap-
csolatban születtek, viszonylagos teljességgel mutatják be a nemzetiségi sorban
élõ értelmiségiek cselekvésprogramjának teljességét. Kritikusunk érezhetõen
példaképül állítja ezeket a történelem által formált, de az ellenhatások által egye-
divé, utánozhatatlanná lett pályákat nemzetiségi kortársai elé. Õk azok ugyanis
– s ezt egy kissé túlbonyolítottan mondja Bosnyák – akik „jóvátehetetlenül nagy
személyes árat fizettek a korlátozott antimitikusság általánossá tételéért, teljessé
válásáért.” Emellett Gáll esetében az erudíció tágassága, Méliuszéban viszont a
mûfaji sokoldalúság váltja ki tiszteletét. Ez utóbbit csupán egy, meggondolatlanul
az ismertetõ tanulmányban hagyott kitétele csorbítja meg: „S az írás értelmét
vizsgáló szövegeinek vannak olyan szólamai is, amelyekben a Szó, a Nyelv, az
Anyanyelv önértékének bizonyos abszolutizálása, magával az írói léttel történõ
kiegyenlítése, az önbecsükbe-önszépségükbe való öregkori elmerülésre is sor
kerül. Pontosabban: pillanatnyi esztétikai különbékére az irodalom meta-szoci-
ális rendeltetésével.” Amit a huszonhat oldalon mond, az érthetõvé, természe-
tessé teszi Méliusz nyelvi elfogultságát, sõt valójában nem is elfogultságról
beszél, hanem a nemzetiségi sors felismerésébõl fakadó kötelezettségrõl, amely
lényegében egyetemes emberi érdekeket tart szem elõtt. Egyébként ha valóban
lennének is olyan mozzanatok Méliusz attitûdjében, amilyenekre az idézet utal,
ezek az adott körülmények között egyáltalán nem állítanák szembe az alkotót a
marxizmussal. Sõt!

Bosnyák István „esszéi” és „kommentárjai” – ahogy õ minõsíti írásait – drámai
hevületükkel tartják ébren az olvasó figyelmét.

(1987 – Bibl. 1315.) Vajda Gábor
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6. s y m p o l ó g i a

Szóakció I.

(1980)

(könyv a vajdasági magyar irodalomról) – Bosnyák István már a nemzeti-
ségi irodalom következõ nemzedékét képviseli, azt az Új Symposion körül
gyülekezõ írócsoportot, amely a hatvanas évek második felében talált igazán
önmagára, s az avantgarde programja alapján kereste a nemzetiségi irodalom tel-
jesebb kibontakozását és új feladatait. Bosnyák politikus alkat és szervezõ
egyéniség, aki az avantgarde örökségébõl közelebbrõl nem a mûvészi experi-
mentalizmust, hanem a baloldali, ugyanakkor élesen antidogmatikus közéleti
radikalizmust fogadta el. Ennek a radikalizmusnak erõsen etikai értelmezést
adott, s midõn nemzedékének nevelõirõl, a vajdasági magyar szellemi élet vállalt
hagyományairól akart számot adni, nem véletlenül érkezett el azokhoz a gondo-
latokhoz, amelyeket a baloldali etikai radikalizmus kiváló jugoszláviai magyar szó-
szólója: Sinkó Ervin képviselt. Egy naplószerû, egyszersmind szociográfiai riport-
sorozat (Laskói esték, 1968) után két könyvet szentelt a jeles újvidéki mester
munkásságának: 1975-ben jelent meg Vázlatok egy portréhoz, 1977-ben pedig
Ember a forradalomban, ember a soron kívül címû munkája. Új kötete, a Szóakció
I. irodalmi tanulmányokat ad közre, alcíme szerint a vajdasági magyar irodalom
„szellemrajzához” szolgáltat adalékokat, valójában ugyanannak az etikai radika-
lizmusnak a hagyományát nyomozza, mint Sinkó Ervinnek szentelt írásaiban.

A vajdasági magyar irodalom „szellemrajzának” adalékait Bosnyák István
nyolc fejezetbe rendezi: a nemzetiségi irodalom életével, intézményrendszeré-
vel, különösen folyóirataival és irodalmi vitáival foglalkozik. Kutatásainak komoly
érdeme, hogy számos új adalékkal egészíti ki azt az összefoglaló képet, amelyet
Bori Imre irodalomtörténeti kézikönyve rajzolt az irodalomalapítás hõsi küzdel-
meirõl, így elsõnek õ figyelmeztet arra a komoly szerepre, amelyet Gömöri Jenõ
Tamás Pozsonyban, majd Bécsben szerkesztett folyóirata: a Tûz töltött be a
jugoszláviai magyar irodalom megszületése körül. Ezt követve számol be a két
világháború között megjelenõ Híd világnézeti fejlõdésérõl, amelynek során az
1934-ben polgári radikális programmal induló folyóirat, néhány év leforgása alatt,
a vajdasági magyar kommunisták fórumává vált, illetve ezt követve ad képet a
vajdasági magyar irodalom polgári jellegû intézményei: a Bácsmegyei Napló, a
Vajdasági Írás, A Mi Irodalmunk és a Kalangya körül gyûrûzõ irodalompolitikai
küzdelemrõl, továbbá azokról az eszmecserékrõl, amelyek a nemzetiségi iroda-
lom sajátos tennivalóit próbálták tisztázni. Ezek a viták és eszmecserék folytak
tovább a felszabadulás után is, midõn a korán elhalálozott B. Szabó György,
illetve az Ifjúság Szava címû lap próbálta meghatározni a vajdasági magyar
irodalom szerepét és feladatát.
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Szenteleky Kornéltól B. Szabó Györgyig szinte egybehangzó módon kapott
megfogalmazást az irodalmi egység követelménye, amely a vajdasági irodalom
szerepét abban jelölte meg, hogy minden belsõ megoszlás nélkül szolgálja a
nemzetiségi társadalom és kultúra ügyét. Bosnyák Istvánnak alapvetõ meggyõ-
zõdése, hogy ez a követelmény téves, és a nemzetiségi kultúra dinamizmusát,
valamint fejlõdését csakis a belsõ megoszlás és a demokratikus vitákban testet
öltõ irodalmi közélet alapozhatja meg. Ezt a megoszlást és vitaszellemet méltá-
nyolja a régi Híd színrelépésében is. Meggyõzõdését voltaképpen az Új Sympo-
sion körül folyó irodalmi polémiákban alakította ki, amikor is a fiatalokat tömörítõ
folyóirat egyik szerkesztõjeként kellett vitába szállnia azokkal, akik a nemzetiségi
irodalom egységére hivatkozva támadták a fiatal generáció avantgarde tájéko-
zódását és politikai radikalizmusát. Az irodalmi élet mozgalmi megoszlása és
demokratikus vitája mellett érvelõ tanulmányok a gyakorlati küzdelmek hevében
születtek, mûfajuk ilyen módon lett (jobb kifejezés híján) „irodalomtörténeti publi-
cisztika”, amely az aktuális közírói feladat jegyében mozgósítja az irodalom-
történeti adalékokat. A Szóakció írója egy meghatározott irodalmi mozgalom: az
Új Symposion körül gyülekezõ fiatal írók nézeteit fejezte ki, arra keresett választ,
hogy az alakuló vajdasági magyar irodalom miként szolgálhatja egyszerre a poli-
tikai elkötelezettség és a mûvészi szuverenitás, más szóval az erkölcsi és az
esztétikai érték ügyét. Ezért kellett régi állásfoglalásokat fellapoznia, régi vitákat
életre keltenie: az anyag, amelyet feltárt, az irodalomtörténet birtoka, viszont a
publicista szenvedély, amellyel e történeti anyag tanulságait megfogalmazza, a
politikai érdeklõdésû mai kritikusé, aki a múltat búvárolva is a jelen kérdéseire
válaszol.

(1981 – Bibl. 1250.) Pomogáts Béla

(szóakció) – A jugoszláviai magyar irodalomtörténész és kritikus könyvének
alcíme: Adalékok irodalmunk szellemrajzához. Bosnyák István, ahogyan
kötetének bevezetõjében jelzi, nem irodalomtörténeti tanulmányokat ír, hanem
olyan akcióállapotról tanúskodó memorandumot, amely valójában tágan értel-
mezett, az irodalmi mozgalmak és elvi-esztétikai programok kérdéskörét is érintõ
eszmetörténet. Természetesen, hiszen lehetetlen a megkerülés: a Szóakció egy
kissé irodalomtörténet is, de nem az értékek leírásán van a hangsúly. Tágabb kör-
ben történik a vizsgálódás: az író nem mûveket, hanem folyamatokat elemez; la-
pokból, folyóiratokból, irodalmi mellékletekbõl kiolvasható tanulságokra hívja föl a
figyelmet. Tanulmányaihoz – az elsõ 1961-ben íródott, az utolsó 1977-ben –
könyvtárnyi anyagot nézett át: a Tûz, a Bácsmegyei Napló, a Vajdasági Írás, A Mi
Irodalmunk, a Kalangya, a régi és az új Híd, az Ifjúság Szava és az Ifjúság egyes
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évfolyamait, gyakran az összes számot. Nyomozó szenvedélye azt is megmond-
ja, hol jár: Elõdök nyomában, nyolc megállóval. Ez egyben a könyv szerkezeti ta-
golódása; minden „megálló” külön tanulmány. Kétségkívül, találékonyságra vall
az elrendezés. Bár ily módon egy-egy közlemény szétszakad – például külön
fejezetbe kerül az Írás a Vajdaságban (eredeti cím!) befejezõ része –, az egymás
utáni fejezetek az egybekapcsolódás, az összetartozás igényét tükrözik.
Folyamatosságot sejtenek – ha másban nem, a gondolkodásban.

Bosnyák a jugoszláviai magyar irodalmat fölrázó Symposion-nemzedék tagja.
Következetes és könyörtelen gondolkodó, akit a Sinkó Ervin-i etika és a társadal-
mi irányultságú szókimondás vezérel. Elsõsorban arra kíváncsi, milyenek voltak
az elõdök, tehát a vajdasági írás, nemzetiségi irodalom megszületését nyomoz-
za. Húsz évvel ezelõtt írott tanulmánya – saját szóval – „pillantás a kezdetre”. S
mert õ is, négy évtizeddel késõbb, szintén az újat kezdõk között volt, egyben a
fiatal nemzedék öneszmélésének dokumentuma is. A Trianon utáni helyzet külö-
nösen a jugoszláviai magyarság körében ülte meg a lelket. Erdélyt és Felvidéket
is megrázta a máshova, új államhatalom kötelékébe való kerülés, de a szellemi
élet hamar lábrakapott. Vajdaság azonban a hagyománytalanság földje: nincs
mibõl meríteni. A tanulmányíró ismeri Bori Imre (jugoszláviai magyar) irodalomtör-
ténetét, s azokat az emlékezéseket is – Majtényi Mihály, Lõrinc Péter, Herceg Já-
nos és Csuka Zoltán önéletírásait –, amelyek a kezdetet a húszas évek közepére
teszik, de megfeledkeznek valamirõl: a pozsonyi irodalmi folyóiratból „boulevard-
lappá”, igazi rotációssá vált Tûzrõl, melynek 1922. július 9-tõl Bécs a székhelye.
Vagyis arról a szereprõl, amelyet – nagy elõrehaladással – a kisebbségbe került
magyarság irodalmi (kulturális) életének ébresztése érdekében vállalt magára.

Elemzése során kimondja, az 1922-es július végi szám „igazi, nem színlelt
internacionalizmusról” is tanúbizonyságot tesz, a Szózat az utódállamok összes
magyar íróihoz és újságíróihoz címû felhívás közreadásával. S robbant a bomba:
ekkor íródott dr. Csillag István újvidéki levele, ezután kapott fölszólítást Dettre
János a vajdasági magyar írók összehívására, és ez mozgatja meg Boško Tokint
is, aki már akkor a magyar kisebbségi irodalommal és mûvészettel rokonszen-
vezett: „itt már megkezdõdött a fiatal írók és mûvészek (expresszionisták, akti-
visták, dinamisták) között az együttmûködés.” Bosnyák tanulmányának ismereté-
ben már nem lehet a bécsi Tûz jugoszláviai szerepét figyelmen kívül hagyni. Az
intézményes szervezkedés, az értékek alapján történõ irodalmi konfrontáció és
késõbb egy mindent összefogó irodalmi vezér szükségességének fölismerése a
bécsi lapból indult el.

Korábban már jeleztük: az elsõ tanulmányok születése jobbára a Symposion-
nemzedék magáraeszmélésével esik egybe. A tanulmányíró tehát errõl a „magas-
latról” – értékfölismerõ képességének határáról – ír jegyzeteket a vajdasági iroda-
lom margójára. Okos és kegyetlen. Kérdése mindent meghatároz: „Csoda-e hát,
hogy a »vajdasági«, »kisebbségi« kritériumok – »vajdasági« eredményhez is
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vezettek?” Bosnyák elsõsorban a „Szeressük, mert a miénk!” elvet támadja; s ha
be is látja Szenteleky Kornél irodalomszervezõ munkájának lehetetlenségét, s
valamennyire értékeli is a harcot, melyet Szenteleky – legintenzívebben: vészes
halálközelben – a „vallani és vállalni” (Erdélybõl a példa) ügyében végzett, a
helyzettel nem tud kibékülni.

Hasonló keménységgel, határozottsággal vizsgáltatik a „tiszta irodalom”
elvére épült Kalangya ténykedése, irodalompolitikája, mely mögött mindig nagyon
is tudatos, a magyar faj magasabbrendûségét bizonyító szellem állt. Egyértelmû-
en kiderül: Bosnyák, az irodalomtörténész – persze sohasem ilyen merevek a ha-
tárok – a polgári beállítottságú Kalangya értékei mögött is a lap meghunyászko-
dását, taktikázgató „nagy magyar” felhangjait látja. Azt a közömbösséget, mellyel
a folyóirat a háborús évek küszködését elhallgatta. Megállapítása egyértelmû:
osztályszemlélet nélkül nincsen kisebbségi szemlélet. A jugoszláviai magyar iro-
dalom legnagyobb vállalkozásának a két háború közti, szabadkai Hidat tartja.
Több tanulmány épül a probléma köré. Jóllehet az áthallások, ismétlõdések sem
ritkák, mindennél jobban bebizonyosodik: ez volt az a folyóirat, amely a kezdeti
tapogatózásoktól kezdve irányt mutatott, elkötelezett baloldali világszemleként
mûködött. Az „ékverõk” szerepét játszotta: fölvilágosított. Ahogy az egyik 1938-as
szerkesztõségi cikk mondta: „lapunk nem olvasmány, hanem mozgalom”. A való-
ságirodalom, a szociográfia és szociografikus megközelítésû látlelet tette ki a
folyóirat nagy részét. Magyarországról olyan szerzõk szerepeltek benne, mint
Darvas József, Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Szabó Zol-
tán, Veres Péter. Mûvészeti orgánumként nem volt olyan erõs – a kolozsvári Ko-
runkkal szemben a szabadkai folyóirat munkatársainak nagy részét otthonról
toborozta –, de aktivizáló szerepe letagadhatatlan.

Különösen figyelemre méltó Pató Imre A Híd repertóriuma, 1934–1941 címû
munkájának az elemzése. Bosnyák statisztikai táblázatai, meglátásai – nevekbõl,
számokból irányzatokat, szellemi áramlatokat kiolvasó folyamatrajzai – azért frap-
pánsak, mert az irodalomtörténész megpróbálkozik új korszakhatár kialakításával
is. Mindvégig hangsúlyozza – népfrontszemlélete ekkorra érik be –: azok a kor-
szakolási kísérletek jók, „amelyek nem vonnak túl szigorú, túl merev ideológiai víz-
választót az induló és a késõbbi Híd közé.” A tragikusan korán elhunyt B. Szabó
György arcképe – „a felszabadulás után az elsõ »született« esztétánk (volt)” – sok
mindenre választ ad, s kapcsolata az 1950-es Híd-vita minden mozzanatát
fölmérõ tanulmánnyal kétségtelen. A két évig húzódó vita az ifjúságon – a fiatal
Fehér Ferencen, Bori Imrén, Major Nándoron és Németh Istvánon – verte el a
port, s nem engedte õket nemzedékké szervezõdni. De ekkor kezdõdött meg az
a tisztulási folyamat is – Bosnyák sziporkázik, elemez, korhol, kigúnyol –, amely
évtized múlva elindított egy újabb rajzást. Kimondatlanul is minden sorban benne
van az irodalomtörténész végkövetkeztetése: az idõt nem lehet megállítani.

(1981 – Bibl. 1301.) Szakolczay Lajos
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(szóakció) – Bosnyák István a jugoszláviai magyar irodalomkritika és -tör-
ténetírás egyik legmarkánsabb egyénisége. A középnemzedékhez tartozó –
negyvenes évei elejét taposó – Bosnyák eddigi munkássága jól példázza a
nemzetiségi irodalmak életében a különleges szerepet szükségképpen vállaló kri-
tikusi tennivalókat: az irodalmi élet szervezését, az értékek kiválasztását, több
mûfaj egyidejû átfogását. Elsõ kötetében – Laskói esték (1968) – a politikai és iro-
dalmi publicisztika jeles mûvelõjeként mutatkozott be a falusi élet kontúros ábrá-
zolásával, néhol igen kemény bírálatával. Irodalomtörténészként Sinkó Ervin élet-
mûvének kutatója: Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk (Újvidék, 1975),
Ember a forradalomban, ember a soron kívül (Újvidék, 1977). Legújabb kötete a
Szóakció, alcíme szerint Adalékok irodalmunk szellemrajzához, amelyben az
elmúlt hat évtizedben jelentõs értékeket is felmutató, a korábbi elemzésektõl szá-
mos vonásban eltérõ értékelését adja a jugoszláviai magyar irodalomnak.

„Irodalmunk történetének elsõ s mindeddig egyetlen szintézise – írja
Bosnyák könyve bevezetõjében –, Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom tör-
ténete 1918-tól 1945-ig címû összefoglalása (1968) természetszerûen nem tette
fölöslegessé, ellenkezõleg, már puszta létrejöttével is siettette, termékenyen
ösztönözte a további kutatást, irodalmi orgánumok, irodalomtörténeti folyamatok
és életmûvek beható vizsgálatát stílus-, eszme-, mozgalom-, mûfaj- és esztéti-
katörténeti szempontból egyaránt.” Ehhez igyekszik adalékot adni a Szóakció, s
mondjuk ki rögtön az elején: sikerrel. Könyve egyfajta eszmetörténet, s ez a
megközelítési mód teszi lehetõvé, hogy újat mondjon a többé-kevésbé már
feltárt jugoszláviai magyar irodalmi mozgalmakról, elvi-esztétikai programokról a
húszas évek elejétõl az ötvenes évek végéig. A hagyományok, a folyamatosság
keresése és felmutatása így részben elhalványítja az 1945-ös, az addigiakkal
szembeni gyökeres fordulatot jelentõ korszakhatárt, Bosnyák szemléleti
megközelítése ezt szükségképpen hozza magával. A jugoszláviai magyarság
sem tagadhatta meg teljes egészében múltját történelmi-társadalmi felszabadu-
lásakor. A folyamatosság legfontosabb vonása volt az 1934–1941 között megje-
lent – a haladó szellemû, majd antifasiszta mozgalommá váló – folyóirat, a Híd
újraindulása 1945 októberében. Ekkor a Híd ismét mozgalmi orgánummá vált,
azonban a megváltozott helyzetben már nem a demokratikus jogok kivívása,
hanem e vívmányok megvédése, a szellemi élet szabadságának továbbfejlesz-
tése volt a legfontosabb tennivalója.

Bosnyák István visszatekintve a jugoszláviai magyar irodalom kezdeteire, az
indulás számos új vonását mutatja fel. Így a húszas évek elején Gömöri Jenõ
Pozsonyban, majd Bécsben megjelenõ Tûz címû folyóiratának – amely a magyar
irodalom egyetemes orgánuma igyekezett lenni – kevésbé ismert szerepét a
Vajdaságban: „...a jugoszláviai magyar kisebbségi irodalom önállósodásának
szorgalmazása és az autonóm irodalmiság tudatának élesztgetése mellett a
Tûznek kezdeményezõ szerepe volt az intézményes szervezkedés, illetve a
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szervezeti tömörülés propagálásában is.” Példaként állítja a már említett, háború
elõtti Hidat, elsõsorban helyzettudatosító szerepére és együttmûködésére a hala-
dó délszláv erõkkel – hívja fel a figyelmet. Erre akkoriban annál is inkább szükség
volt, mivel az 1932-ben indult, másik jelentõs, két háború közötti jugoszláviai ma-
gyar folyóirat, a Kalangya (1944-ben szûnt meg) Szenteleky Kornél szerep- és
sorsvállalásával – Bosnyák szerint – „...az eleve befelé forduló ,vajdasági’ iro-
dalom sorsát végképp megpecsétlõ program – a locale couleur – sem valami
divatos irodalom-eszményként vert gyökeret a Vajdaságban: annak is a kisebb-
ségi sorsra való utaltságban vannak az alapvetõ indítékai, meghonosodásának
legfõbb okozói... a provinciális jelszó – és létrejöttének okrendszere – teremtette
meg Szenteleky ,vajdasági’ irodalmának ,békés koegzisztenciáját’, a kritika ,vaj-
dasági’ mércéjét, s ez vált a dilettantizmus ,érzékeny’ õrévé is. Más szóval: ez
hozta létre, közvetve vagy közvetlenül, a vidékies ,irodalom’ minden szükséges
kellékét.” A harmicas évek végén a mind progresszívebbé váló Híd ténylegesen
meglékelte a kisebbségi magyar világnézetet, szétrobbantotta az „egységes”
kisebbségi ideológia illúzióját. Joggal állapítja meg Bosnyák, hogy „a második
világháború elõestéjén már semmi, ami a kalangyás ideológiával volt kapcso-
latos, nem lehetett hidas, és minden, ami a Hídban történt, idegen, felfoghatatlan
és ,hátrahúzó’ volt a Kalangya számára.” A két folyóirat között áthidalhatatlanná
vált a szakadék.

A kötet egyik legjobb tanulmányában Bosnyák a fiatalon, alig 43 éves korában
– 1963-ban – elhunyt B. Szabó Györgyöt ébreszti, aki a felszabadulás utáni vaj-
dasági magyar szellemi élet talán legsokoldalúbb s egyben egyik vezetõ
képviselõje volt. A Kalangya képzõmûvészeti kritikusaként kezdte, irodalomkri-
tikus, mûfordító, festõ és grafikus, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség vezetõ
alakja. A másik tanulmányban B. Szabó erjesztõ munkásságát, termékenyítõ
hatását elemzi, amikor a Híd 1950. évi, fiataloknak szentelt áprilisi számába írt
bevezetõjével kirobbantotta az úgynevezett nemzedéki vitát. Bosnyák felmutatja
azt a kevéssé ismert tényt, hogy B. Szabó „...nemcsak segítõje és támogatója lett
akkori irodalmi életünk megújulási kísérletének, de paradox módon a késleltetõje
is: ellenezte az irodalmi élet gyakorlati megoszlását... azt az alapjában helyes iro-
dalompolitikai elvet, hogy meg kell engedni az írók kisebb-nagyobb tömörülését
és le kell küzdeni a dilettantizmust – elsõsorban õ maga hatálytalanította azzal,
hogy a fiatalok nemzedékké válása és a dilettantizmus egyetlen hatásos ellen-
szere, a kendõzetlenül szókimondó kritika ellen szállt síkra”. B. Szabó csak egy
fél évtized múlva ismerte fel a provincializmus és a beszûkülés veszélyeit.
Érdeme – s ez példa a mai vajdasági magyar kritikusnemzedék számára is –,
hogy 1961–62-ben, közvetlenül halála elõtt már nem ismételte meg korábbi
hibáját: az ekkor induló új nemzedéket nem felemás módon támogatta, hanem
teljesen azonosult orgánumával, a Symposion törekvéseivel is.

Bosnyák István Szóakciója a jugoszláviai magyar irodalom egy szeletének
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új dimenzióit tárta fel. Kár, hogy mindössze hétszáz példányban jelent meg az
újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában.

(1983 – Bibl. 1304.) Botlik József

(az elõdök nyomában) – Az elmúlt két évtized alatt nem egy mûgonddal
készült tanulmány és nem egy alapos irodalomtörténeti felméréssel megírt kötet
jelent meg, amely eligazít bennünket azoknak az eseményeknek a tekervényes
útjain, amelyek valahol ott kezdõdnek, ahol a jugoszláviai magyar irodalom
úttörõi, fészekrakói kisebbségi irodalmat alapítva elindultak; jóformán üres tar-
sollyal vágtak neki az ismeretlen útnak, s ennek a parányi kis életnek egymagából
kigyöngyözött nagykorúságáról épp csak hogy álmodozni mertek. Ha olvasás
közben eltûnõdve visszapillantunk, neveket már tudunk, szerkesztõségeket,
gyûjtõhelyeket is, de hogy kik voltak és honnan jöttek azok a kezdeményezõk,
akik itt a magyar szellemi élet kicsinyke lángjait élesztgették s kimondták a cse-
lekvésre hívogató elsõ szót, arról már jóval kevesebbet tudunk: sokszor legfeljebb
csak annyit, amennyit egy név takar, és az „egykönyves emberek” mûvének címe
mond. (Hányan ismerkedhettek meg ezeknek az elkallódott, vagy ma már csak
nagy nehezen fellelhetõ munkáknak a tartalmával?)

Az elsõ ilyen felmérés tizenkét esztendõvel ezelõtt került a kezünkbe. Bori
Imre A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig címû kötete elsõ
könyvünk megjelenésétõl számítva több mint negyven év után végre össze-
foglalta azt a munkát, amelyet elõdjeink végeztek ezen a lassan benépesülõ
területen, s ez az elsõ ilyen hasznos kötet egyben az indítást is magával hozta
azok számára, akik nem riadnak vissza az évtizedes munkát követelõ kutatástól,
az életmûvek hangyaszorgalmú vizsgálatától, hogy ahonnan csak lehet,
kibányásszák a „magvetõk” lába nyomán kihajtott ismeretlen, jelentõs vagy
kevésbé jelentõs, de mégis valamit magukban hordó irodalmi termékeket.

Épp a fennebb említett irodalomtörténeti fejezeteket olvasgatva a kérdések
egész sora merül fel bennünk. Az írástudónak milyen keserves küzdelemmel teli
utat kellett megtennie a húszas évek elejétõl csaknem két évtizeden át és utána
– a második világháború befejezését követõ még majd két évtizeden át – addig
a szintig, amelyrõl már szûkebb hazánkon túl is visszhangot keltve kimondhat-
tuk: vagyunk...!? Itt már nem csupán személyi és esztétikai, hanem mozgalmi és
ideológiai kérdések is felmerültek az elõbbiek és a nagy nehezen kigyöngyözött
eredmények kapcsán.

Bosnyák István munkája (tömörebb és halkabb címet nem is választhatott
volna), a Szóakció eszmetörténeti szempontból tágítja a már többször és több
helyen fölvetett „... elvi/esztétikai programok kérdéskörét”.
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Az a körülmény, hogy az elsõ Symposion-nemzedék tagjaként nyúlt hozzá
az imént említett kérdésekhez, a lelépõ és a fellépõ nemzedékek számára is
rendkívül sokatmondó, hiszen szellemi mozgalmunk baloldali hagyományait
ilyen objektív megvilágításban – az elõtte megjelent apró felvillanások óta –,
igazában alapos körültekintéssel még nem írta meg senki... Bosnyák például a
Híd indulásának és készülõdéseinek esztendeibõl olyan fontos részleteket tárt
fel, amelyek már – az idõközben eltelt negyven év után – jórészt feledésbe
merültek, és hála az õ hív igyekezetének, ezeket a részleteket így megismer-
hettük, miután mai értékelésükben felszínre kerültek.

Adatok felsorakoztatásával és idevágó idézetek alátámasztásával Bosnyák
István nem egy helyen hangsúlyozza, hogy a Híd elsõ korszakában már jelen
voltak a baloldali erõk – Cseh Károly, Singer Adolf, Laták István, Atlasz János,
Lõbl Iván, Thurzó Lajos –, akik valamennyien részt vettek az 1936. májusi lapá-
tadás elõkészítésében, amikor a folyóirat a párt orgánuma lett. Tehát nagyon
helyesen mondja ki az ezt a korszakot idézõ író, hogy itt voltaképpen évekig tartó
fejlõdési folyamatról van szó, amely megérlelte azt az idõt, amikor már a lap a
pártszervezet irányítása alá kerülhetett.

A szerzõ eszmetörténeti szempontból a Kalangya szerepét is az eddigieknél
több dimenziójú megvilágításba helyezi. Szenteleky Kornél kora a Vajdasági
Írás elhalása után új irodalmi folyóiratunk, a Kalangya indulásának idejét jelzi a
harmincas évek elején. Amíg a húszas években még a couleur locale ellen har-
colt, itt már – az Ákácok alatt címû antológiájának elõszavával is – makacsul a
helyi színezet mellett foglalt állást, és hevesen harcolt az általa „internacionális
talajtalanságban lebegõ”-nek nevezett Havas Emil ellen, aki kétségbe vonta az
„ákácos” irodalmat.

A kötet írója csak részben érinti a Szirmai Károly által szerkesztett Kalangya
korát, jóllehet éppen ez volt az az idõ, amikor a folyóirat több évi vajúdás után
végre kinyitotta kapuit a baloldali írók elõtt, és a haladó szellemû ijfúsági moz-
galom munkatársainak írásai is megjelentek a szépirodalmi folyóirat hasábjain.
Szirmai új erõket gyûjtött a Kalangya köré, ami részben olvasótáborának
kiszélesedésében is megmutatkozott.

Ám mindez csak rövid ideig tartott, mert a harmincas évek vége felé – 1937
közepén – a Kalangya „anélkül, hogy néven nevezné a Hidat – már foglalkozik
a »külön szellemi táborba« csoportosult magyar marxistákkal. Siránkozik miat-
tuk, sõt meghúzza a vészharangot is: ezek a tagadó, ékverõ fiatalok, mintegy
saját szándékuk ellenére, nem a fejlõdést, hanem az elmaradást szolgálják;
nagy veszteséget jelentenek a kisebbségi élet számára, álláspontjuk a magyar
tevékenység akadálya lehet... És igaza van a Kalangyának: a Kommunista
Párttal szervesen együttmûködõ Híd-szerkesztõség a jól megszervezett
munkatárs- és terjesztõhálózattal csakugyan a legkomolyabb akadálya lett a
»magyar tevékenységnek«”.
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Ennek a harcnak a második világháború kitörése vetett végett: a Hidat betil-
tották, a Kalangya tovább élt és a Horthy-megszállás alatt mindvégig érvényesí-
tette a „magyarságot”, a „magyar tevékenységet” szolgáló programját, bár arra
nagyon ügyelt, hogy hasábjain egyetlen olyan mondat se jelenjen meg, „amely
bármely vélünk együtt élõ népre sértõ lenne”.

„Leírni is kínos: egyetlen Híd-emlékszám egy elmélyült portrévázlattal, egy
emlékezõ tanulmánnyal s néhány nekrológgal, meg egy igényes, a Tanszék ju-
bileumán felolvasott kisesszé – s lényegében ez minden, amit a halála óta eltelt
hét év alatt tettünk” – írja szerzõnk a B. Szabó és kora fejezetében.

Olyan megrázó ez a mondat, hogy húsunkba mar.
Ezekben a sorokban szellemi életünk olyan kiemelkedõ alakjának hiteles

portréjával találkozhatunk, aki sajnos – Sinkó Ervin kegyeletes szavaival élve –
torzó maradt: nagy ígéretekkel induló, de alkotásaiban befejezetlen élet. Amit
hátrahagyott, az bennünk él: irodalmunkban, képzõmûvészeti életünkben, intéz-
ményeinkben, nagyszótárunkban, mûvésztelepeinkben, irodalmi életünk általa
megkezdett bibliográfiájában. Nagy átöleléssel mindent, ami megoldásra várt,
meg akart valósítani. De ehhez a nagy vállalkozáshoz, s amit megkezdett, annak
befejezéséhez sem ideje, sem ereje nem volt elég. Bár sokáig védte „tulajdon
irodalomszervezõi illúzióit” az írói „egységfront” továbbéltetésérõl, mégis az
„idõsek” közül egyike volt az „elsõnek, aki képmutatás és »helyezkedés« nélkül,
teljes meggyõzõdéssel azonosult az induló Symposion törekvéseivel”.

Bosnyák István Szóakciójának elsõ kötetérõl elmondhatjuk: egy olyan
mûvel gazdagodtunk, amely szellemi életünk tökéletesebb megismeréséhez
visz közelebb bennünket, melyet eddig a távolodó múlt ijesztõen sûrûsödõ és
deformáló homálya fedett.

(1981 – Bibl. 1299.) Lévay Endre

(az egyetlen szempont buktatói) – Ismeretes, hogy az irodalomtörténetírás
nálunk a megszokottal ellentétes irányban halad: elõbb készült el ugyanis
történeti összefoglalása, elsõ szintézise, s csak újabban születnek a részletta-
nulmányok, az egyes monografikus munkák. De igaza van Bosnyák Istvánnak,
hogy e szintézis (Bori Imre irodalomtörténete) „természetszerûen nem tette
fölöslegessé, ellenkezõleg, már puszta létrejöttével is siettette, termékenyen
ösztönözte a további kutatást, az irodalmi orgánumok, irodalomtörténeti folya-
matok és életmûvek beható vizsgálatát stílus-, eszme-, mozgalom-, mûfaj- és
esztétikatörténeti szempontból egyaránt”. Bosnyák István könyve is e „további
kutatások” sorába tartozik, s kétségkívül jelentõs adalékot szolgáltat „az örven-
detesen kiterebélyesedett kutatásokhoz”.
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Amint a bevezetõben kifejti, a kötetbe foglalt tanulmányok „a jugoszláviai
magyar irodalom életének – s nem alkotástörténetének, megvalósulásainak –
négy évtizedén pásztáznak át, a húszas évek elejétõl az ötvenes évek végéig”,
azaz irodalmunk „szellemrajzához” nyújtanak adalékot. A tanulmányokat, az
egyes „megállókat” úgy rendezte, szerkesztette kötetbe, hogy irodalmunk
eszmetörténetének folyamatosságát érzékeltesse, mégpedig egyfelõl e folya-
matosság „kézzelfogható” megnyilvánulását az újrainduló Hídban, másfelõl
pedig „az irodalmi élet mélyvizeiben érvényesülõ folyamatosságot”, amelyet a
Hídnak és a Kalangyának „hagyományellentéte” képviselt. Az egyes fejezetek
így, mintegy ellenpontozva egymást, váltakozva szólnak a polgári és baloldali
programtörekvésekrõl, célkitûzésekrõl, s ez sajátos belsõ ritmust kölcsönöz a
könyvnek. A Bosnyák egyéb írásaiból ismert szenvedélyes, vitázó hang és
lendületes stílus egyszersmind izgalmas, érdekfeszítõ olvasmánnyá is avatja a
Szóakciót. E szenvedélyesen vitatkozó hangnem, nem kevésbé a szerzõ által
levont némely következtetések az olvasót is vitára ösztönzik, sõt ingerlik, mond-
hatnánk, a szó pozitív, gondolatok, eszmék tisztázását elõmozdító értelmében
provokálják is. Ezért a könyv ismertetése is alig képzelhetõ el másképp, mint e
kihívást elfogadva, a szerzõ vágta gondolatcsapásokon tovább haladva, mód-
szerével és némely következtetésével vitába szállva.

Legyen szabad e helyen egy személyes természetû, a könyvtõl azonban nem
független, közlést közbeiktatni. Amint a könyv keresztlevele, azaz „kolofonja” is ta-
núsítja, e sorok írója recenzensi minõségben már véleményt mondott a Szóakció
I. kéziratáról, s természetesen kiadásra javasolta. A recenzió azonban, jócskán
túllépve eredeti kompetenciáján, nemcsak a kiadhatóság szempontjából foglalko-
zott a kézirattal, hanem vitába szállt a szerzõ módszerével és több tézisével is,
rábízva természetesen, hogy mit fogad el az ellenérvekbõl, s változtat vagy nem
a kéziraton. A szokatlan eljárásra a szerzõ is szokatlanul reagált, s megírta
válaszát a lektori jelentésre, ami így a recenzióval együtt érdekes és talán nem is
mindennapi dokumentuma a kézirat-elõkészítés körüli mûhelymunkának. Az ak-
kor megkezdett vita korrektsége és elvszerûsége (a válaszból ítélve a szerzõ is
ilyennek tartja), nemkülönben az ott vitatott irodalomtörténeti kérdések jelen-
tõsége arra ösztönözte a recenzenst, hogy fontosabbnak vélt észrevételeit e
könyvismertetõ keretében nyilvánosságra hozza, azaz folytassa a vitát.

Kezdjük mindjárt Bosnyák módszerének, illetõleg célkitûzésének fõ buktatójá-
val. Mint már idéztük, csak irodalmunk életével, szellemével, eszmetörténetével
kíván foglalkozni, de alkotástörténetével, azaz megvalósulásaival nem. Szó
szerint: „a tágan értelmezett, az irodalmi mozgalmak és elvi-esztétikai programok
kérdéskörét is érintõ” eszmetörténetet írt. Ezek viszont természetszerûen csak az
irodalomra, a megvalósulásokra gyakorolt tényleges hatásukban lehetnek
érdekesek, önmagukban semmiképpen. Érthetõ tehát, hogy Bosnyák sem önma-
gukban és önmagukért vizsgálja e kérdéseket, hanem pozitív vagy negatív –
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leginkább negatív – hatásukra következtet, anélkül azonban, hogy magát az iro-
dalmat vizsgálná, akár csak egyetlen mûvet is említene tézise alátámasztására.
Az irodalmi programok pedig mindig csak kívánságok maradtak, s aligha van
példa az irodalmak történetében, hogy program és megvalósulás fedték volna
egymást. Hogy távolabbi beszédes példákat ne is említsünk, maradjunk csak a
Szóakció kérdéskörein belül, mondjuk Szenteleky irodalomteremtõ, mindenáron
való egységet szorgalmazó koncepciójánál, a helyi színek erõltetésénél stb. Hogy
irodalmat nem teremtett, nem mondhatjuk; hogy jobb koncepcióval teremthetett
volna-e jobbat, nehezen hihetõ, mert hisz olyat sem teremtett, amilyet akart: sajá-
tosan vajdaságit. És egységeset? Azt is csak szeretett volna. Hirdette ugyan,
hogy „a kisebbség élete és osztályszemlélete egységesebb és az osztálytago-
zódása elmosódottabb”, mint a többségé, hogy „mellékes a »kultúra munkásá-
nak« világnézete, eszmei kiállása, a lényeg az, hogy – magyar legyen”, de ettõl
még az irodalom köztudottan nem vált eszmeileg, világnézetileg egyégessé, sõt
Gondos József a Tovább-ban azon nyomban, 1932-ben vissza is utasítja tézisét,
hangsúlyozva, hogy „a kisebbségi munkanélküli, a látomtól vakulásig dolgozó
földmunkás és paraszt elsõsorban az osztálysorsot érzi. Ezekre elsõsorban az
osztálysors nehezedik, s csak azután a kisebbségi sors”. Sõt, az is köztudott,
hogy az Ákácok alattban nemcsak a couleur locale elvét nem tudta érvényre jut-
tatni, hanem az irodalomnak még a névleges egységét, azaz az írók egységes
fellépését sem, pedig a világnézetileg velük egyenesen szemben álló Latáknak
(Szirmai Károly megállapítása) teljesen szabad kezet adott: írjon, amirõl akar,
ahogyan akar, s nála kivételesen még a terjedelmet sem korlátozta. Mégsem
szerepelt az antológiában – Szenteleky õszinte sajnálatára. S amint maga
Bosnyák is rámutat, Szenteleky Sachlichkeitos törekvéseivel a polgár Havas Emil
is szembehelyezkedett, a benne rejlõ veszélyekre is figyelmeztetett, mégsem
született meg az igazán nagy irodalom sem a hidas baloldalon, sem a Szenteleky
körén belüli polgári irodalomban. Nem túlzás-e, s nem veszedelmes és egyoldalú
túlértékelése-e valamely irodalmi programnak – adott esetben a Szentelekyének
–, ha a provincializmus térhódítását, a vicinális irodalmat mint „eredményt” egy-
egy programadó vezér vagy esztétikus nyakába varrjuk? Más helyen Bosnyák is
nagyon világosan látja, hogy az Ákácok alattban elénk táruló, „külsõségeiben vaj-
dasági, felszínesen Sachlichkeitos tabló” megszületésében nem maga a couleur
locale programja a hibás, hanem mindenekelõtt az a körülmény, hogy „Szenteleky
táborában nem volt olyan íróegyéniség, akinek e program igazán »testhez állt«
volna... Így, ilyen összefüggésben állítható csupán, hogy Szenteleky kizárólagos-
sá vált szerkesztõi vezérlõelve megpecsételte a vajdasági irodalom amúgy is be-
felé forduló, köldöknézõ áramának – ha nem is egészének a sorsát”.

Így, ilyen fenntartásokkal valóban beszélhetünk is valamely program negatív
hatásáról, aminthogy ilyen fenntartással fogadható el az 1945-ös korszakhatár
„elmosása”, azaz „feltételes elmosása” is. De ennyi fenntartással és ilyen
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feltételesen már értelmetlenné is válik ez az állítás, illetõleg annak az
indokolása: „felszabadulás utáni irodalmi életünk eszmei és programatikus-
esztétikai kérdéskörei tagadó vagy affirmáló, illetve tagadva-vállaló módon, de
mindenképpen kötõdtek, szervesen kapcsolódtak a felszabadulás elõttiekhez”.
Ilyen „feltételesen” voltaképpen minden korszakhatár elmosható, hisz valami
módon, s általában a Bosnyák említette módozatok szerint minden újabb irodal-
mi, mûvészeti hullám, irányzat vagy nemzedék kötõdik az elõbbihez, ha a (tel-
jes) tagadást is kötõdésnek minõsítjük.

A kézirat körül megkezdett vitánk egyik legfontosabb kérdése a két világ-
háború közötti Híd irodalompolitikájának és a földmunkástömegek megnyerésére
irányuló mozgalmi tevékenységének megítélése. A Híd-repertórium tanulságaiból
kiindulva, Bosnyák elõbb megkérdõjelezi Bori Imre tézisét a Híd-mozgalom
„behozatali jellegé”-rõl, felteszi a kérdést: „Volt-e a Hídnak mint mozgalmi orgá-
numnak a külföldi ösztönzés és a JKP közvetett és közvetlen hatása mellett, illet-
ve vele összefüggésben, bizonyos autochton jellege is?” És a következõ választ
adja a kérdésre: „Hangsúlyozott agrár-irányultság és a deklasszálódott kisebbsé-
gi magyar középosztály, középosztálybeli értelmiség és kispolgárság lehetséges
szövetségének szorgalmazása az ipari proletariátussal; vagy legalábbis e rétegek
»kiiktatása« a fasizmus vajdasági hatósugarából: íme a Híd-mozgalom népfront-
szellemiségû antifasizmusának és forradalmiságának autochton megalapozottsá-
ga!” Tovább fejtegetve a kérdést, a Hídról „mint hangsúlyozottan – ha nem is
kizárólagosan! – agrár-irányultságú mozgalmi lap”-ról szól, amely ennélfogva
logikusan termelte ki a lapnak mint irodalmi közlönynek „elsõdlegesen – ha nem
is kizárólagosan! – népies-szociografikus érdeklõdését”. S mindezt a csehszlová-
kiai, romániai és magyarországi népies törekvésekkel való kétségtelen hason-
lósága ellenére elsõsorban azzal magyarázza, hogy „a polgárosodással és
urbanizálódással hagyományosan késõ Duna-medencei államok potenciális iro-
dalmi közönsége és mozgalmi tömegei... ilyen irodalmat igényeltek. Erdélyben,
Szlovenszkóban, a magyar »ugaron« és Vajdaságban egyaránt”.

Itt talán nem is annyira az autochton jelleg a kérdéses – bár a csehszlovákiai
Sarlós-mozgalom hatása az indulás éveiben és a magyarországi népiességé
késõbb aligha kerülhetõ meg –, hanem a népfrontszellemiségû antifasizmus és a
földmunkásság és kispolgárság szövetségének szorgalmazása a proletariátussal
érdemel az eddiginél több figyelmet. Lõrinc Péter például azt írja a Pirkadásban,
hogy „Szabadkán indult meg 1934-ben az ifjúsági, népi-»narodnyik« Híd”, majd
siet helyesbíteni, hogy tévedne, aki azt hinné, „1936 elõtt a Híd tisztára »narod-
nyik«, utópista ifjúsági lap volt”. Bosnyák épp a Híd-repertóriumból azt a
következtetést vonja le, hogy a „magyarországi könyvek recenziói közt legtöbb a
népiesek mûveivel és a szociográfia mûfajával foglalkozik: Darvas József, Illyés
Gyula és Szabó Dezsõ két-két mûvét, Féja Géza, Kovács Imre, Nagy Lajos,
Veres Péter egy-egy alkotását ismerteti a Híd, a folyóiratszemlében pedig recen-
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ziót találunk a Válaszról és a Magyar Életrõl is. Csupán a népiesek (fõleg szo-
ciográfiai) tevékenységét kíséri tehát a Híd viszonylag állandó figyelemmel”.
(Aláhúzta: J. G.) Ennek megfelelõen alakul a folyóirat olvasótábora is. Pató Imre
mutatta ki, hogy a példányszám növekedésével párhuzamosan 1936-tól 1938-ig
a falusi olvasóknak nemcsak a száma, hanem a százalékaránya is jelentõsen
növekedett. Míg az 1936-os 700 példánynak 25%-a került falura, az 1938-as
1200 példánynak már 60%-a. Figyelembe véve továbbá, hogy városban „egy-egy
példányt átlagosan négyen vásároltak és olvastak, falun viszont tizennégyen!”
(sõt: Lõrinc Péter szerint huszonöten!), a falusi olvasók száma 1938-ban több
mint ötszöröse volt a városiakénak: 10 080 az 1920-szal szemben. Ha ehhez még
hozzávesszük, hogy a városi olvasók között értelmiségiek és kispolgárok is
bizonyára voltak, akkor némi kétkedéssel kell fogadnunk dr. Rehák Lászlónak azt
a megállapítását, hogy „A Híd két olvasóréteg felzárkózását, kapcsolását szorgal-
mazza a szervezett munkássághoz: a falusi szegénységet, a falu agrárproletariá-
tusát (...) és a város kispolgárságát”. Valóban feltehetõ a kérdés: hol is volt hát az
a szervezett munkásság, amelyhez a többi réteget kapcsolni kellett? 

Nem szükséges ismételgetni Vajdaság agrár jellegét, köztudott, hogy itt
évszázadokon át a földkérdés, pontosabban a földnélküliség volt az egyik legfõbb
szociális kérdés; pontosan fogalmaz Lõrinc Péter, amikor megállapítja, hogy „a
felszabadulás elõtti Vojvodina legproletárabb népe” a magyarság volt, s „mint
ilyen, fõleg a falusi dolgozók és földnélküliek rétegébe tartozott”. De azt is Lõrinc
Péter írta le – szintén pontos fogalmazásban –, hogy a két háború között „Mind a
városi, mind a mezei munkásságnak nagyobb százalékarányát képviselte ugyan-
is a magyar lakosság százalékarányánál. Nagyobb számú munkásságot kép-
viselt, mint a többi vajdasági nép, nagyobb arányban volt képviselve a szakszer-
vezetekben meg a Pártban is a németnél, sõt a szerbnél is”. (Pirkadás. Forum,
1978. 167.) Hasonlóképpen ír Danilo Keciæ is az észak-bácskai s külön a szabad-
kai munkásmozgalomról a Szervezett Munkás szerkesztõségének ide helyezése
kapcsán: „A leglogikusabb és legjobb megoldás volt Szabadkán, nem pedig
valamely más vajdasági városban kiadni és nyomni, mert az említett idõben [1925
augusztusától egészen a diktatúra bevezetéséig] ebben a városban volt a legfej-
lettebb a forradalmi munkásmozgalom, s Szabadka volt a legfõbb támasza
Észak-Vajdaság pártszervezetének, forradalmi szakszervezetének, különösen
pedig a magyar nemzetiségû munkások forradalmi mozgalmának.”

Malušev Cvetkótól pedig megtudhatjuk, hogy a Híd indulásának éveiben igen
mozgalmas szakszervezeti élet folyt Szabadkán, 1933-ban adták ki a kommunis-
ták a jelszót: „Elfoglalni a szakszervezeteket és kialakítani a munkásegységet!”, s
1934 nyarától, miután a munkásotthon átköltözött a Zagrebaèka utcába, egy úgy-
nevezett Hetes Bizottság irányította „a kulturális, agitációs és világnézeti munkát”,
melynek tagja volt Mayer Otmár, Laták István, Malušev Cvetko stb. Ekkoriban for-
dult Kun Szabó György – Czuczy Pál közvetítésével – a baloldaliakhoz segítsé-
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gért, mert szerettek volna „több haladó szellemû, társadalmi problémákkal foglal-
kozó írást közölni” a lapban, s talán épp innen delegálták Laták Istvánt a kapcso-
lat fölvételére. És a Híd mégsem itt kereste a tömegbázist, hanem falusi föld-
munkások, agrárproletárok körében.

Laták István viszont már 1932-ben (Tovább) valamiféle „népirodalom (viszo-
nyainkban mint sajátos parasztirodalom)” megteremtését tartja szükségesnek, s
szemlét tartva a vajdasági irodalom potenciális olvasói fölött, így teszi fel a
kérdést: „És a földmunkások, béresek, szolgálók? Talán ezek olvasnának legtöb-
bet. A kizsákmányoltság legközvetlenebbül õket éri, és a legtöbbet tapasztalnak
különbözõ osztályrétegeknél való robotjukban. De a túlmunka (16, 18, 20 óra
napi munka), melyet nem ritkán magyar kisebbségi fõvezéreknél végeznek, s a
tíz-, tizenöt dinárnyi napszám vagy ennek megfelelõ évi kommenció, nem enge-
di, hogy sajtótermékeket vásároljanak és olvassanak.” A magyar munkásságról
pedig ugyanitt így vélekedik: „A csekély számú magyar ipari proletariátus vagy
munka nélkül, vagy elszórtan él Jugoszlávia ipari területeinek szláv nyelvû
lakossága közt, hol nincs alkalma itthoni irodalmi kezdeményezésekre figyelni.”

Úgy tetszhet, hogy Latáknak ez a Híd indulása elõtti vélekedése nem érde-
mel figyelmet a tárgyalt kérdéssel kapcsolatban (bár feltûnõ, hogy épp a Tovább-
bal kapcsolatban Laták azt is leírta, hogy „a kerületi pártszervezet megbízottja,
Nésics Lázár a lapnak a munkássággal való kapcsolatai kiépítésén fáradozott”!),
de ha mellé állítjuk Mayer Otmár nemrég elõkerült levelét 1938-ból, amelyet a
Párizsban élõ Löffler A. Pálhoz intézett (közli: Pató Imre), akkor az összefüggés
szinte meglepõ. Íme: „Természetesen nagyon örülünk könyvismertetéseinek és
fordításainak, csak arra kérjük, hogy lehetõleg a parasztságot érdeklõ szépiro-
dalmi dolgokat küldjön. Nálunk ipari munkásság jóformán nincs, ami van, az is
paraszti eredetû, és olvasóink jórésze szintén paraszt.” 1939 júliusában pedig
ezt írja ugyancsak Löffler Pálnak: „Érdekelne: Franciaország mezõgazdasági
helyzete, a francia parasztirodalom.”

Bosnyák István gondolatokban, eredeti megállapításokban és következteté-
sekben rendkívül gazdag könyve feltehetõleg még másokat is számos irodalom-
történeti kérdés továbbgondolására ösztönöz vagy ingerel. Egyik ezek közül talán
a következõ lehetne: mennyi vajon a Híd „agrár-irányultságában”, a falu és föld-
munkásság felé fordulásában „a nem szektás, nem csupán az ipari proletariátus-
ra épülõ, azaz népfronti szellemiségû irányvétel”, és mennyi a nép felé tájékozódó
értelmiségiek eredeti („narodnyik”?) törekvésének a maradványa?

(1981 – Bibl. 1300.) Juhász Géza
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(szóakció) – Köztudomású, hogy irodalomtörténetet (vagy esetünkben:
irodalomtörténeti adalékokat), kritikát írni komoly nekigyürkõzést igénylõ, nehéz
s gyakran hálátlan feladat. Egyrészt, mert ilyen jellegû összegezés készítésekor
olyan objektív szellemtörténeti, irodalomtörténeti és irodalomelméleti fogódzókat
kell keresni és találni, amelyek segítségével megindokolhatjuk a reprezentáns
mûvek kiválasztását, meghatározását, értékelését és rendszerezését. Nehezíti a
feladatot, hogy az irodalomtörténetet és az irodalomelméletet nem soroljuk az
egzakt tudományok közé; a kategóriáknak a különbözõ iskolák más-más meg-
határozást adnak – egyazon elnevezés alatt gyakran teljesen mást értenek.

Az irodalomtörténetírás másik fonákja, hogy egy szabatosan fogalmazott
irodalomtörténet gyakran többet árul el a szerzõi hozzáállásról és az emberi
magatartásról, mint egy szépirodalmi mû. A szépirodalmi alkotás egyik alap-
vonása, hogy az alkotói fantázia valóságképét többféleképpen értelmezhetjük,
de egyértelmûen sohasem. Ezt az ambivalens gondolkodást egy irodalomtörté-
nész nem engedheti meg magának: objektívnek kell lennie. Ám az objektivitás
maga mindig feltételez egy bizonyos idegenséget az adott tárgytól (Füst Milán),
amit az irodalomtörténész nem engedhet meg magának. (Reprezentáns példá-
ja az objektivitás mellõzésének Babits Mihály irodalomtörténete, amely szinte
mindmáig vitatott, épp amiatt, hogy többet árul el írójáról, mint szépirodalmi
mûvei).

Az irodalomtörténetírás általánosabb igényérõl Bosnyák István már kötete
alcímében lemond (Adalékok irodalmunk szellemrajzához), s bevezetõjében
meg is erõsíti ezt az állítást. Irodalmunk mozgalmi hagyományait kívánja vizs-
gálni a korabeli sajtó és folyóiratok tükrében, jelentõs adalékot adván ezzel iro-
dalmunk öneszmélésének vizsgálatához. A kötet szerzõje nem palástolja pár-
tosságát, szemléletének meghatározója az elsõ Symposion-nemzedékhez való
tartozás, amennyiben írásaiban e nemzedék szellemi gyökerei után kutat. Ezért
is lett könyve második alcíme: Elõdök nyomában, nyolc megállóval.

Az elsõ megálló lényegében kapcsolattörténeti jellegû tanulmány: Pillantás
a kezdetre. A szerzõ véleménye szerint a jugoszláviai magyar irodalom kiala-
kulására nagy hatással volt a pozsonyi/bécsi Tûz, amely programja értel-
mében a helyi erõkkel való együttmûködéssel akart hozzájárulni az önálló vaj-
dasági irodalom konstituálódásához. Tulajdonképpen a sokat emlegetett
Dunai-konföderáció tervérõl van szó, amely végeredményben a nemzetiség és
a nemzetköziség alapelvét hirdette meg. Ez a terv hasznos ellenszere lehetett
volna az irodalmi elszigetelõdésnek és az önkéntes rezervátumba vonulásnak,
amit Bosnyák nagyszerû mentalitás-elemzéssel illusztrál. A „vajdasági menta-
litás” (nagyon szimplifikáló jelzõ, talán nem is fedi teljes egészében a társadal-
mi-gazdasági-szellemi viszonyok szerencsétlen összejátszásának következ-
ményét) majdnem központi helyet foglal el a filológiai dolgozatok sorában, s
gondolatmenetét a szerzõ bõ anyaggal dokumentálja.
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A második megálló (Glosszák a régi Híd-ról, a régi Symposion indulásának
évében) is jórészt a mentalitás-elemzéssel foglalkozik. Az 1961-ben készült
filosz-dolgozat témája a Híd indulása, valamint mozgalommá növekedése. Ha
Bosnyák István összegezését még rövidebb szálra fognánk, dióhéjban annyit
mondhatnánk el e dolgozat konklúzióiból, hogy mivel elsõdlegesnek az elköte-
lezett irodalmat tekintették a Híd köré tömörülõ mozgalmi emberek, a mûvek és
írások társadalmi vonatkozása került elõtérbe, az esztétikai megvalósulás csak
másodlagos lehetett, hiszen esõdleges feladatuk „a vajdasági közöny makacs
jegének” összezúzása volt. A Híd mindennapi tevékenysége a mozgósítást, a
közöny és apátia áttörését szolgálta.

A harmadik megálló (Írás a Vajdaságban, avagy széljegyzetek a „vajdasági
irodalom” margójára, fél évvel az Új Symposion indulása elõtt) témája irodalom-
történeti szempontból különösen érdekes: Szenteleky Kornél pálfordulásának
indokait tárgyalja. A „Szenteleky-rejtély” nem más, mint a vajdasági irodalom
szervezõjének nagy szerep- és sorsvállalása. Szenteleky ugyanis elõször
tagadta a kollektív vajdasági lélek meglétét, s a mûvelõdési élet hiányának
alapján a vajdasági irodalmat sem ismeri el. A szerzõ azt vizsgálja, hogyan te-
võdött át Szenteleky kisebbségélménye esztétikai és irodalompolitikai síkra,
miként vállalja a „kisebbségi néplélek” szolgálatát, ami az anti-vajdasági, anti-
provinciális magatartásának feladását is jelentette egyben. E pálfordulás ered-
ménye a sajátságos vajdasági értékrendszer kialakulása is, ami nem más, mint
a dilettantizmus pártfogolása, a mércék „vajdaságivá” süllyesztése, a „vicinális
irodalom” kialakulása.

A „vajdasági mércé”-vel szemben Bosnyák felvázolja a „tiszta irodalom” prog-
ramját és publikumát is. Tulajdonképpen ez már a negyedik megálló (Az ékverõk,
avagy újabb variációk a régi Híd-ra, az Új Symposion indulásának elõestéjén)
témája is, amelyben a „kisebbségi magyar lélek” ködösítõ eszméjét, a világnézeti
különbségek makacs tagadását, az osztályellentétek ravasz elkendõzését vázol-
ja fel. Az effajta „tiszta irodalommal” fordul szembe a maga jellegzetes baloldali
magatartásával a Híd.

Módszertanilag talán a kötet legkidolgozottabb írása az ötödik megálló (A
Híd-repertórium tanulságai). A szerzõ, többek között, módszeresen vizsgálja,
hogy: „Milyen érdeklõdésrõl, tájékozódásról és szellemi irányvételrõl tanús-
kodik már a puszta témarepertoár is? És milyen folyóirat-jellegrõl a politikai
közírás meg a mûvészeti és kritikai adalékok aránya? Mennyiben volt a Híd
publicisztikai, s mennyiben tudományos, mûvészeti és irodalmi közlöny? Mint
elõbbi, milyen tartalmakkal telítette mozgalmi, majd osztályharcos irányvéte-
lét, s mint utóbbi, hogyan kötõdött a kor európai, délszláv, magyar és magyar
kisebbségi irodalmaihoz?” (92. o.) Ezek után Bosnyák István az 1934–1941
között megjelent folyóiratszámokat vizsgálja, mint:
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– elkötelezett, baloldali világszemlét,
– a nemzetközi antifasizmus jugoszláviai sajtószervét,
– a jugoszláv forradalmi mozgalom magyar sajtószervét,
– a tudományos és mûvelõdési közírás elkötelezett fórumát;
– mûvészeti orgánumot,
– szépirodalmi folyóiratot,
– kritikai tevékenységû folyóiratot.
A hatodik és hetedik megálló a B. Szabó György-portréhoz nyújt adalékokat

(Tér és idõ, avagy B. Szabó György és kora, valamint Megújhodás – megoszlás
nélkül?). Ez utóbbi tanulmány az 1950/51-es nemzedékvitából indul ki, és fel-
göngyölíti a helyi vita általános jugoszláv társadalmi és kulturális hátterét, ami
tulajdonképpen a Tájékoztató Irodával és a zsdanovizmussal való szakítást
célozta. A vita dokumentálására a szerzõ tételszerûen felsorakoztatja a fiatalok
(a Híd 1950. áprilisi számában szereplõ Fehér Ferenc, Major Nándor, Németh
István, Bori Imre, Juhász Géza, Tomán László és mások) irodalommal szembeni
igényeit:

1. Az irodalom legyen élet-, s ne pedig teóriacentrikus.
2. A „termelõeszközök költészete” helyett emberközpontú irodalmat.
3. Az „operettes” helyett dramatikus létszemléletet.
4. Teljes életet és teljes igazságot.
5. Durván politizáló „forma” helyett formakultúrát.
Az „idõsebbek”, a bírálók (Bogdánfi Sándor, Tomka Gábor, Gál László,

Lõrinc Péter, Rehák László és a többiek) ellenvetései – melyek ugyanilyen szép
rendbe vannak szedve – után B. Szabó György állásfoglalásának bemutatása
következik.

A nyolcadik és egyben utolsó megálló egy vitaindító írás: (Hipo)tézisek iro-
dalmi baloldalunk múltjáról és jelenérõl.

Bosnyák István legújabb tanulmánykötetét (tájékozódásának iránya mellett)
megalapozott módszeressége és stílusának olvasmányossága jellemzi. Annak
ellenére, hogy a kötet írásai mintegy két évtized termésébõl valók, egységes
képet tud teremteni, ha nem is monografikusat. Könyve méltón példázza a
szerzõ vizsgálódásainak irányát – az irodalomtörténetit és kapcsolattörténetit
egyaránt –, amit tökéletesen kifejez a Szóakció metafora.

(1981 – Bibl. 1302.) Fekete J. József

(irodalomtudatunk archeológiája) – Alcíme és elõszava szerint is
Bosnyák István új könyve adalékokat nyújt (vagy kíván nyújtani) „irodalmunk
szellemrajzáhz”. Furcsa (bizonytalan, esetleg homályos jelentésû) fogalom ez a
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„szellemrajz”. Irodalmunk szellemének – mondjuk (az Értelmezõ szótárban elõ-
forduló jelentéssort követve) „alkotó értelmének”, „irányító személyeinek”,
„magatartást meghatározó elveinek”, „gondolkozás- és érzésbeli sajátosságai-
nak”, „belsõ tartalmának”, „lényegének” stb. – rajzát, megrajzolását jelentheti,
ám ezt a szerteágazó, sokfelé kötõdõ, esztétikai és nem esztétikai, történeti és
morális, elvont és konkrét jelentésszinteket egyaránt felölelõ fogalmat az elõszó
(konkretizálva) leszûkíti, mégpedig egyetlen aspektusra: „a tágan értelmezett,
az irodalmi mozgalmak és elvi-esztétikai programok kérdéskörét is érintõ
eszmetörténet” (a kiemelés a szerzõé) nézõpontjára. Az eszmetörténet azon-
ban éppoly bizonytalan jelentésû fogalom, mint a szellemrajz; a két összetétel
elsõ tagjai között csak némi erõszakoltság árán találhatók szemantikai érint-
kezési pontok, egymást azonban, igazán meggyõzõ formában, nem értelmezik.
A kötet nyolc tanulmánya (nyolc „megállója”) a nyitányban szereplõ fogalmi bi-
zonytalanság ellenére pontosan megfogalmazza, hogy mire gondol Bosnyák
István, amikor „szellemrajzot”, „eszmetörténetet” emleget. Semmiképpen sem
meghatározó elvekre és csak részben irányító személyekre, nem a „lényegre”,
nem is az „eszmére”, hanem olyan, a filológia eszközeivel és módszerével
bizonyítható irodalmi adatok feltárására és értelmezésére – ami itt egyet jelent
a történetben való helyük és jelentõségük kijelölésével –, amelyek a jugoszlávi-
ai magyar irodalom tudatvilágát nem vagy csak részben esztétikai, inkább szo-
ciológiai alapokról határozták (határozzák) meg. A bizonytalan jelentésû „szel-
lemrajz” vagy „eszmetörténet”, az egész kötet tanulsága szerint, itt egészen
bizonyos szociológiai, irodalomszociológiai nézõpontok érvényesítését jelenti,
és semmiképpen valamiféle rehabilitálását a szociológiai adatokat nem túlsá-
gosan tisztelõ, egyébként jobb sorsot (értsd: „utóéletet”) érdemlõ „szellem-
történetnek”. És mint irodalomszociológia, Bosnyák István könyve a jugoszlávi-
ai magyar irodalmi gondolkodásban (irodalomkritikában és -történetben) úttörõ
jelentõségû. Elsõsorban azért, mert a szociológiai vizsgálódás módszerével
feltárt adatokat még (legtöbbször pontos) irodalmi (esztétikai) megítélésük után
sem tekinti az irodalmi értékre nézve kötelezõ érvényûnek, azt pedig egyene-
sen elhárítja magától, hogy („szellemrajzi” vagy „eszmetörténeti”) irodalomszo-
ciológiai kutatásai helyettesíthetnék az irodalomtörténeti kutatás eredményeit,
vagy éppenséggel azonosak volnának velük.

Bosnyák István irodalomszociológiája az elõzmények, a történelmi és társa-
dalmi, valamint az ezzel összefüggõ emberi (etikai, erkölcsi, az elkötelezettség-
bõl és világlátásból fakadó) feltételek vizsgálata (és kritikája is egyúttal). Azt
kutatja Bosnyák István, hogy a Pozsonyban, majd Bécsben megjelenõ, Gömöri
Jenõ szerkesztette Tûz mennyiben befolyásolta (és befolyásolhatta) a tízes és
húszas évek fordulóján az „aránylag a leggyengébb alapokon nyugvó” (és szám
szerint a legkevesebb magyar írót számon tartó) vajdasági „magyar kultúrát”;
több megállónál tekinti át a két háború közötti Híd hagyományát, ebben ismerve
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fel önnön irodalomszemléletének, sõt nemzedéke irodalomszemléletének is
meghatározó (eszmei, de mindenekelõtt mozgalmi) örökségét. És – más megál-
lókon, a „vajdasági irodalom” ún. „egységének”, a „Vezérséget” vállaló Szentele-
ky („a szánni való irodalmi Vezér”) provincializmust eredményezõ pálfordulásá-
nak, a Kalangya dilettánsoknak kedvezõ szerkesztõi politikájának „megállóin” –
ennek ellentétét, a „helyi színek” elméletének vidékiességgé torzuló programját,
majd az ezzel szinte analóg „tiszta irodalom” öncélúságát bírálja. Kutatásai azon-
ban nem állnak le a két háború közötti irodalmi (irodalomszociológiai) kérdések-
nél; a filológiai aprómunkát sem nélkülözõ irodalomszociológiai szerelvénye az
ötvenes évek irodalmi vitáinál, a felszabadulás utáni elsõ, nemzedékké nem
konstituálódhatott irodalmi nemzedék problémáinál, a szocrealista zsdanoviz-
mussal való, az idõ tájt csak részleges irodalmi leszámolás nehézségeinél (meg-
lepõ, hogy a forradalmi jelentõségû – „a mi második forradalmunk” – politikai és
társadalmi leszámolás ellenére a jugoszláviai magyar irodalomban még
hatékonyak a szocrealista irodalmi nézetek, annyira, hogy az akkor fellépõ írók,
az „áprilisi Híd” íróinak nemzedékké formálódását is leállíthatják), a jugoszláviai
magyar irodalom Szentelekynél meghirdetett és B. Szabóval is folytatódott „egy-
ségének” problematikusságánál is hosszasan (talán nem is menetrendszerûen)
idõzik.

Bosnyák István „nyolc megállója” közül egyik sem feltételes megállóhely. A
jugoszláviai magyar irodalom „születésének”, elsõ számottevõbb kísérleteinek,
majd máig hangzó, máig is hatást gyakorló elsõ eredményeinek, a szabadság
hozta új helyzetnek, a „modern” irodalom felé tett elsõ lépéseknek emberi és
történeti archeológiáját tárják fel ezek a tanulmányok, megbízható alapossággal,
körültekintõ, nemegyszer eltúlzottan hosszúra engedett érveléssel, ám mindig
következetesen egy akcióra kész, a történelemben nemcsak benne lévõ, hanem
abban (irányításában és formálásában) aktívan részt vevõ irodalom és költészet
eszményét hirdetve, annak a „baloldali alkotónak” az eszményét, akinek sikerül „a
szuverén alkotói erkölcsiséghez való hûség kiegyenlítése a társadalmi harchoz,
mozgalomhoz, forradalomhoz való hûséggel”. Bosnyák Istvánnak a filológiai
módszerességet tisztelõ és – ezúttal – az irodalomszociológia vidékén tájékozódó
irodalomszemléletére nem ez az „eszményi” – és szó szerint is eszményi – iro-
dalom- és alkotóértelmezés a legjellemzõbb, hiszen õ maga idézi Stanko Lasiæ-
nak az irodalmi baloldal „összeütközését” elemzõ könyve tanulságát, miszerint „a
mûvészet és a forradalom” viszonylatában „teljes és tartós harmónia általában
nem érhetõ el”; inkább az a jellemzõ irodalomszemléletére, hogy õt az alkotónak
az irodalomhoz, a költészethez, az „irodalmihoz” való hûsége esetében is az
erkölcsi dimenziók érdeklik („a szuverén alkotói erkölcsiséghez való hûség”), ami
végül is azt jelenti, hogy az õ szemében, az õ nézete szerint nincs sajátosan iro-
dalmi probléma, nincsenek a költészetnek csak a költészetre jellemzõ (és
megoldásra váró) költõi (formai, nyelvi stb.) problémái ezen problémáknak az
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alkotói erkölccsel való közvetlen összefüggésén, kölcsönös feltételezettségén
kívül. Ami irodalmi probléma Bosnyák István irodalomszemlélete szerint, az
egyúttal (egyszerre és egyidõben) erkölcsi (etikai) probléma is, mert ha nem az –
mondjuk, egészen leegyszerûsítve, megengedhetetlenül persze, de semmikép-
pen sem a karikírozás kedvéért, ha a rímpár mögött nincs ott „a szuverén alkotói
erkölcsiség” –, akkor az eredmény nem más, mint vidékiesség, dilettantizmus,
vagy újabb irodalmunk viszonylataiban a „tiszta irodalom”, a legújabban pedig –
Podolszki József egyik kéziratos tanulmányának mûszavával élve – „modell-
költészet”.

Bosnyák István éppen ennek az „eszménynek” a nevében rántja le a leplet
a két háború közötti Kalangya (elsõsorban a Szenteleky-idõszak) irodalmának
silányságáról és provincializmusáról, mégpedig oly módon, hogy nem az ado-
mázás, az anekdotizálás, a költõi beszéd anakronizmusát vizsgálja, tehát nem a
„vicinális irodalom” irodalmiságát, hanem a mögötte meghúzódó álerkölcsöt, a
motorjaként létezõ erkölcsi semmitmondást, s ezért ítélheti el, megsemmisítõ
iróniával is, a disznóólszagra korábban oly érzékeny Szentelekynek a disznó-
ólszagot terjesztõ „helyi színek” elmélete meghirdetésével beállt pálfordulását.
Minthogy Szenteleky „átállása” mögött, az „irodalmi vezér” szerepének vállalá-
sában a „kisebbségi irodalom egységének” álerkölcsét véli felismerni. Joggal.
Legalábbis joggal mindaddig, amíg arra nem gondol, hogy Szenteleky, a „helyi
színeket” hirdetõ és ezzel a dilettantizmust (is) szabadjára engedõ „irodalmi
vezér” költõ is volt, mégpedig nem is akármilyen költõ (dilettánsnak semmikép-
pen sem mondható), ahogyan a Kalangya-szerkesztésben õt követõ (és a dilet-
tantizmusnak – nem sok sikerrel – hadat üzenõ) Szirmai Károly is író volt, még-
pedig nem is akármilyen író, és – furcsamód – egyikõjük mûvébõl sem hiányza-
nak a „helyi színek”, a Bácska, a vicinális, a por, a sár... Persze, nem idillikusan
vannak jelen, ettõl függetlenül azonban „helyi színek”. A kérdés – mondjuk a
provincializmus kérdése – összetettebb, ha nem egy akármennyire is meg-
alapozott, de konstrukció („a szuverén alkotói erkölcsiség”) nevében ítélünk nem
szerepekrõl (amelyek úgyszintén konstrukciók), hanem emberekrõl, különöskép-
pen, ha alkotói erkölcsük szerves részének tekintjük (alkotói: költõi, írói) mûvüket
is. Ez, persze, nem menti fel Szentelekyt, másokat sem, a vidékiességnek való
„megágyazás” (történelmi, erkölcsi) felelõssége alól, de mindenképpen ár-
nyaltabban mutatja meg egy irodalomszervezõi (és költõi) arcél ma is látszó
vonásait.

Nincs vitám tehát Bosnyák Istvánnak a vidékiességet bemutató, annak gyö-
kereit feltáró szociológiai helyzetelemzésével, csak az „irodalomszemlélet” eltúl-
zott erkölcsi, tehát az „igazán”, a „tisztán”, a „sajátosan” irodalmit elfedõ alkalma-
zásával, még egy kimondottan irodalomszociológiai kutatás keretében is.

Hasonló módon látom a háború elõtti Híd szépirodalmának kérdését is.
Mélységes, a történelem által is igazolt erkölcsi érvei vannak a Híd „szociális”
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irodalmának, amelyben ha nincs is meg mindig „a mûvészet és a forradalom”
közötti „teljes és tartós harmónia”, de megvan „a forradalom közvetlen, agitpro-
pos-pártköltõi-tendencmûvészi szolgálatának” szándéka, mégpedig nem min-
dig – mondjuk Gál Lászlónak a Hídban közölt versei esetében – „puszta aktuál-
politikai eszközzé lefokozott írói szóval”, ellenkezõleg... Ami megint csak any-
nyit bizonyít, hogy a helyes, a haladó erkölcsiség önmagában még nem pro-
dukál irodalmat, inkább szociológiai dokumentumot, amelynek értékéhez sem-
miképpen sem férhet kétség. Emberien nagyszerû szolgálat ez, de nem példa-
mutató – ahogyan Marx értelmezése szerint a görög mûvészet „még mindig
példamutató” – irodalom.

Bosnyák Istvánnak – az általa hirdetett erkölcsiség nevében – van, és jó, hogy
van mentõ szava a Híd akkori „szociális” irányultságú szépirodalmára, és nincs –
nem is lehet – mentõ szava a vidékiességre, a dilettantizmusra. Itt nincs egyen-
súly, itt nem lehet ugyanazzal a mérleggel mérni. Ám ha a háború elõtti Híd
szépirodalmára a helyzetfelismerésbõl származó helyes magatartás és erköl-
csiség mentõ körülményeket ruház, ez még nem kellene, hogy megakadályozza
az irodalmi értékelést, még akkor sem, ha nincs irodalmi az erkölcsin kívül. Annál
is inkább, hiszen a háború utáni szocrealizmus irodalmában ez a „szociális” ha-
gyomány él tovább (persze, furcsamód megtoldva a „helyi színek” tapaszta-
lataival is), elég szívósan és kitartóan; ha pontosan megmondanánk, hogy iro-
dalomként mi volt (és milyen volt) a háború elõtti Híd szépirodalma, akkor a szoci-
alista realizmus közjátékának helyét és szerepét is közelebbrõl láthatnánk, hurrá-
optimizmusának silányságát is közelebbrõl vehetnénk szemügyre. Bosnyák
István óriási erõfeszítést tett, hogy ezeket az összefüggéseket pontosan bemu-
tathassa, hogy az elmúlt évtizedek irodalmában mûködõ szellemi erõket és
erõvonalakat (szociológiai) genezisükben láttathassa, és erõfeszítése – még ha
néhol vitára ösztönzõen is – olyan eredményeket hozott, melyeknek távlataiból a
jugoszláviai magyar irodalom összképe árnyaltabban ismerhetõ meg.

Van Bosnyák István Szóakciójának még egy, elkerülhetetlen vonatkozása.
Nemcsak másoktól, mások írásától és gondolkodásától követeli meg a szenve-
délyesség és a személyesség „hõfokát”, maga is tanúsítja. Filológiai alapos-
sággal készült irodalomszociológiai tanulmányai mögött nem az adatközlés,
illetve nemcsak az újonnan feltárt vagy ritkábban emlegetett „irodalmi adat”
tárgyilagosan hûvös közlésének, ismertetésének szándéka munkál, hanem a
megismerés és közlés szenvedélye is, ami – s ezek könyvének legszebb
oldalai – gyakran a „szépírói” indulat jellemzõ jegyeit is magán viseli. Ez a szen-
vedélyesség és indulatosság nem egyszerûen alkati tulajdonság, bár annak is
betudható, hanem Bosnyák irodalmi (irodalomtörténeti) tájékozódásából
következõ, e tájékozódás nézõpontjából eredõ minõség. Bosnyák nem (nem-
csak) a saját, individuális nézõpontjából háborodik fel (indulatosan és szen-
vedélyesen) az irodalmi (és nemcsak irodalmi) múlt vizsgálata és elemzése
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közben, hanem egy késõbbi – nemzedéki – irodalomszemlélet és hagyomány-
értés nevében. Nem véletlen, hogy könyvének elsõ megállói mind a Symposion
melléklet és az Új Symposion folyóirat indulásához kötõdnek. Azt mutatják ezek
a kötõdések, hogy Bosnyák István érdeklõdése a múlt irodalma és emberi tar-
talma (erkölcsisége) iránt nem egyszerûen egy „kutatási” szándék eredménye,
hanem – sokkal összetettebb formában – a nemzedéki önkeresés, a nemzedé-
ki gyökerek feltárása céljából történik. A Symposion és a Symposion-nemzedék
Bosnyák számára kiindulópont, mely elvi (és emberi) támpontokat ad kutatás-
hoz és tájékozódáshoz, miközben – a múlt értelmezése során – a jelennel, az
adottal szembeni felháborodás történeti perspektívát kap, (irodalom)történeti
összefüggésekbe kerül, melyek nélkül a jelen – a jelenben kialakuló és érvé-
nyesülõ irodalomszemlélet, költõi és kritikai gyakorlat – dimenziótlan, távlatok
nélküli lenne. Nem önös szempont az, hogy Bosnyák István az irodalmi múlt-
ban a nemzedéki konstituálódás (megnyugtató vagy éppen problémát feltáró)
„konstitutív” elmeit keresi, és semmiképpen sem „hamis” nézõpont, hanem
éppenséggel az irodalmi gondolkodás, az irodalmi önismeret (méltóság)
meghatározó jegye. Nem utolsósorban annak bizonyítása is, hogy ez a nemze-
dék nem a múltrombolás szándékával, ellenkezõleg, a múlt teljesebb megisme-
résének céljával számolt le az elõdök nézeteivel. Akkor is így van ez, ha eköz-
ben nem is mutatott túlságosan nagy megértést a múltbeli gondok és remé-
nyek, hitek és hitetlenségek iránt.

Azt azonban hozzá kell még ehhez tenni (nem Bosnyák István nézõpontjá-
nak bírálata, inkább kiegészítése céljából), hogy a Symposion-nemzedék iroda-
lomszemlélete, mire – mûvekben és gondolatokban – formát öltött, már semmi-
képpen sem volt egységesnek tekinthetõ; az „egységes” nemzedéki irodalom-
szemlélet ugyanazokat a buktatókat rejti magában, mint akár Szenteleky, akár
az ötvenes évek elején B. Szabó György „irodalmi egységet” megteremtõ és
megõrzõ szándéka... Bosnyák István joggal beszél a nemzedék nevében, és
joggal néz körül irodalmunk múltjában a nemzedéki szemlélet nézõpontjából, ám
azt is szem elõtt kell tartani, hogy ez a szemlélet nem egynemû, hanem éppen-
séggel sokfélesége, árnyaltsága, sokszor ellentmondásossága következtében
hatékony és eleven. Így lesz újabb felismerések elsajátítására, befogadására,
továbbgondolására is alkalmas. Éppen ezért nem csontosodik oly gyorsan,
ahogyan – az irodalomtörténetbõl tudjuk – az „egységes” nemzedéki szem-
léletek merevedni szoktak. Bosnyák István Szóakciója így nemcsak a jugo-
szláviai magyar irodalom múltjára vetett (szociológiai) fénycsóvát, hanem irodal-
munk jelenének irodalomtudatára is.

Ezért lehet a Szóakciónak éppen az erkölcsi tartása oly határozott és
sokatmondó.

(1980 – Bibl. 1297.) Bányai János
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(elõtörténetünk akarás-változatai) – Mûvészet és társadalmi hasznosság
formájának kérdése alighanem akkor merülhetett fel legelõször, amikor (vala-
mikor, valahol) az ember egyediségét, ösztönéletét, kiválásra való hajlandóságát
a vélt vagy valós közjó érdekében rendszabályozni kezdték. Az ész és az ösztön
e létfenntartási szükségletbõl eredõ differenciálódása a megbomlott azonossá-
got a mûvészet társadalmasításában igyekezett újjáteremteni. Ennek helytõl,
idõtõl, társadalmi, faji, nemzeti struktúráktól függõen igen sok változata jött létre
a kultúra történetében. Az általános képlet számunkra különöset is rejt: a mi vilá-
gunkban a nemzeti, sõt a kisebbségi komponens súlyosbította azt a problémát,
amelyre megnyugtató tartós megoldás sohasem született a történelemben.

Kezdetben vala az utópia – Bosnyák István tanulmánykötete nem véletlenül
kezdõdik a pozsonyi (a bécsi) Tûz koncepciójának sokoldalú elemzésével. Az
emberek abban az idõben még hittek is abban, amit meghirdettek. A Tanács-
köztársaság bukása csupán az illúzióknak egyik felét semmisítette meg, a szel-
lemi élet – ha a szûkre szabott határokon kívül és ha leegyszerûsített formában
is – továbbra is hírt adott magáról. Mennyire jellemzõ, hogy a fáklyavivõk (naci-
onalista elfogultság és nemzetközpontúság nélkül!) a lelkesedés spontánul
teremtõ többletében hisznek, s az (ön)megsemmisítés közelébe jutott magyar-
ságot kulturális összefogással, platonikusan értékelve át a Kossuth-konföderá-
ció gondolatát, igyekeznek életben tartani. Béke-missziót hirdetnek, összefo-
gásra buzdítanak, a többségi nemzetekkel teremthetõ hidak építésének fontos-
ságára emlékeztetnek – csak éppen az új életfeltételek törvényeit nem ismer-
hetik egyelõre, csak éppen a valóságismeretekbõl vizsgáztak gyöngére. A
hangadók tudniillik emigránsok, akik naivitásukban nem tudják, hogy a „Tûz”
rövidesen fa nélkül marad, minthogy a kultúra a legtöbb ember számára nem
cél, hanem adottság, a létegyensúly eszköze – minõségétõl és funkciójától füg-
getlenül. Szerencsére egy nagy kezdeményezés sem bukhat el olyképpen,
hogy legalább nagyszerû példát ne szolgáltasson. Törekvések keresztezõdtek,
kapcsolatok alakultak ki, s ha ez a fajta nemzetköziség csak elvétve produkált
is elsõrangú mûvészi eredményeket, a humánum melletti nyílt kiállások, az em-
beri lény veszélyeztetettsége miatti kiáltások feledhetetlenné és felmutathatóvá
teszik a Tûztõl más, kisebb központok felé gyûrûzõ indításokat. A nagy hátrá-
nyok elõnye itt mutatkozott meg elõször: a Pesttõl való elzártság következtében
ekkor nyíltak meg a magyar nyelvû kultúra polifonikusságának lehetõségei.
Lehetõségei – minthogy az egybehangzást, az egymást hallást az ideológia
mind a mai napig hátráltatta, vagy pedig teljesen megakadályozta. Bosnyák
kimutatásai szerint – számunkra meglehetõsen meghökkentõ módon – a lap az
itteni, valamint az ide került magyarok között keltette a legnagyobb visszhangot
– nyilván az akkori parlagi kulturális feltételek szorításának következtében.

A Szóakció szerzõje méltán állítja, hogy irodalmunk kezdetét tulajdonképpen
innen, a Tûz által szított lángtól kell datálnunk, hiszen a mi szellemi honfoglalá-
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sunk vitái ebben a nemzetköziségre és helyi színek felé egyaránt mutató maga-
tartásban gyökereznek. Bosnyák nem foglalkozik külön az Úttal, nyilván azért,
mert úgy érzi, a Tûz kapcsán már elmondta a lényeget. Minthogy az elõbbi az
eszményeket, a késõbbi jugoszláviai magyar irodalom pedig a józanabbul mér-
legelõ gyakorlatot jelentette –, ezért szükségszerû színvonalbeli különbséget
mutat a mérleg, még akkor is, ha Bosnyák inkább csak elméletileg kifejtett
törekvéseket tanulmányoz. Nem akar hinni a csodákban, váratlan fordulatokban,
ezért a fejlõdés vagy visszaesés új láncszemét mindig a korábbihoz kapcsolja, s
az utána következõre is utal. Módszerét olykor erõlteti is – méghozzá abban „az
Új Symposion indulása elõtt” írt tanulmányában, melyben a „Szenteleky-rejtélyt”
igyekszik megfejteni. Majtényi Mihállyal szemben azt bizonygatja, hogy Szent-
elekynél pálfordulás helyett egyenes út vezet a helyi színektõl való idegenke-
déstõl a kisebbségi szerep tudatos vállalásáig. Az argumentuma csupán annyi,
hogy Szenteleky Dettre Jánoshoz írt levelének néhány sorából „botfülûség” nem
kihallani „annak az embernek a hangját, akinek más szempontjai is vannak, mint
pusztán és csakis – irodalmiak... Azonban ezeknek a »más«, azaz: kisebbségi
szempontoknak egyelõre még nem képes alárendelni a maga és mások igényes
alkotói hitvallását...” Én inkább nem ijedek meg a „botfülûség” vádjától, de a
levélrészletbõl (melynek idézésétõl itt eltekintek – egyébként 49–50. p.) szerin-
tem nem tûnik ki az, hogy Szentelekyt abban az idõben az irodalmon kívül más
is érdekelte. Sõt továbbmegyek: a Vajdaság késõbbi Kazinczyját akkor az iro-
dalomnak is csak egy kifinomult éterikus változata vonzotta. Elég csupán azokra
a lírai hangvételû Szenteleky-mûvekre emlékeztetnünk, amelyeket valamennyi-
en ismerünk, s amelyek hangulatánál nagyobb fokú világidegenséget elképzel-
nünk is nehéz.

Ez persze csupán részletkérdés, még akkor is, ha nem lényegtelen. A leg-
fontosabb, hogy az egymást kiegészítõ Bosnyák-tanulmányok bebizonyítják,
miszerint a külsõ kényszerbõl, megalkuvásból, hamis tudatból vállalt kisebbségi
kulturális program akaratlanul is epigonizmust és dilettantizmust alapoz meg. Az
önvédelemre kényszerült kisebb népcsoport fennmaradása érdekében, helyes
megoldásra nem lelve, nemigen válogathat az eszközök között. A másoktól való
csupán érthetõ, de teljességgel nem indokolható elzárkózás automatikusan
meghamisítja a kultúra jelenségei megítélésének mércéjét. Az igazság fogalma
idegen attól a kisebbségi (ál)közösségtõl, mely az együvé tartozás, a közös sors
és a kultúra egységében megvalósuló testvériesség álmával szeretne takarózni,
a kívülrõl fenyegetõ zord idõ ellen. Szinte hihetetlen, hogy a szerbesítés állam-
politikájával is fenyegetett kisebbségi kultúrában a mûvelt és igényes Szenteleky
többek között ilyen, valósággal szégyenteljes megalkuvásokra kényszerül: „Ke-
vesen vagyunk és ezért egy-két dilettánsnak mégis meg kell bocsátanunk.” A
rációt ekkor a mítosz ködösíti el, a társadalom realitását a kisebbség közösségi
fikciója helyettesíti, a felismerést a megszépítés homályosítja el.
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A mai gyökeresen megváltozott feltételek mellett is érvényes koncepciót
Bosnyák István szerint – mind az esztétika, mind pedig a forradalmi gyakorlat
területén – a Híd-mozgalom teremti meg. A szociális érzékenységet is mutató
fiatalok cselekvésprogramja az esztétikát is a társadalmi harc fegyverévé teszi –
kár azonban, hogy a szerzõ nem tér ki az elmélet és a mûvészi igénnyel készült
szövegek szembesítésére. Így a háború elõtti Híd mûvészetének megnyugtató
kiértékelése még várat magára. Bosnyák a kritikátlanságba süllyesztõ egység-
elvet szinte teljes egészében a Kalangya számlájára írja, majd – a helyzet meg-
ismétlõdésére érezve rá – a háború utáni kultúrpolitikai csatározásokban mutat-
ja ki. Az igazi megoldás szerinte a komplexusok nélküli nyitottság, a beteges ön-
védelem feladása. Ez azonban csak perspektivikus elmélet, tiszta képet akkor
kapnánk, amennyiben sokoldalú és becsületes felméréseket végeznénk mûve-
lõdésünk háború elõtti, valamint azt követõ állapotáról.

(1980 – Bibl. 1298.) Vajda Gábor

Szóakció II.
(1982)

(a Symposion-nemzedék dokumentumai) – Irodalmunk fejlõdéstörténe-
tének megírása elképzelhetetlen az egymást követõ nemzedéki mozgalmak
számbavétele nélkül. Ez az irodalom mindig többet vállalt a puszta irodalmiság-
nál, ezért sem nélkülözhette a közös – nemzedéki – fellépésbõl származó
energiákat. Az itteni keretek között szükségtelen számbavenni a különbözõ iro-
dalmi nemzedékeket, arra azonban érdemes utalni, hogy az elméleti-irodalom-
történeti irodalom is felkészült a nemzedéki kérdés tisztázására. Érdemes eltû-
nõdni a felmerülõ kettõsségen: míg az egyes mûvek között csak nemzedéki
alapon különbséget tenni lehetetlen – Cs. Szabó László figyelmeztet erre –,
addig a közösségi fellépés tanulmányozása hangsúlyozottabban hívhatja fel a
figyelmet társadalmi feladatokra, indulatokra.

Mindemellett: a nemzedéki kérdés nemcsak az irodalomtörténeté, meghatá-
rozta a közelmúlt – történetinek még alig nevezhetõ – irodalmi mozgását csakúgy,
mint a jelen eseményeit. A mostani idõszak egyik tanulságává az lett, hogy a
határokon túli magyar irodalmak – a hazaival sokszor rokon – nemzedéki törekvé-
sei teljesebben mutathatták meg magukat, mint az itthoniak. Hol a segítõ bátorí-
tás, hol az irodalmi élet tûrõképessége volt erõsebb... Az elõbbi kapcsán Gáll
Ernõ és Kántor Lajos írásaira kell utalni, s arra a segítségre, amelyet ezek az írá-
sok jelentettek a romániai magyar irodalom újabb nemzedékeinek elfogad-
tatásában. Az utóbbira pedig a jugoszláviai magyar irodalomban a hatvanas évek
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elején jelentkezett Symposion-tömörülés a példa, hiszen az irodalmi élet egy-
ségét kikezdõ, sokszor sarkított vita ellenére ez a csoportosulás képes volt a saját
fórum megteremtésére. A magyarországi olvasó ennek a mozgalomnak többnyire
csak a hírét hallotta, folyóiratok rendszeresen nem jutottak el hozzá. Ezért is
meglepõ, hogy már ez a mozgalom is visszatekint – húsz évvel ezelõtti indulásá-
ra, az általa képviselt nemzedéki gondolkodás sajátosságára. A visszaemlékezé-
seket az Új Symposion címû folyóirat 200. száma közölte, köztük Bosnyák István
Az indulásról, húsz év múltán címû írását is. Bosnyák elõzõ kötete (Szóakció I.) a
Symposion-nemzedék indulását megelõzõ idõszakkal foglalkozott, mostani
könyvében a nemzedék történetének, szellemiségének körüljárására tesz kísér-
letet. A könyv élére a már említett írás került, s ez jelzi is a kötet sajátos voltát.
Bosnyák – noha történeti nézõpontból vizsgálja a mozgalom indulását – maga is
tagja volt ennek a nemzedéknek: a „források”, dokumentumok javarésze is tõle
származik. A sajátos helyzetbõl fakad eljárása is: az elemzõ tanulmány után – az
irodalomtörténész munkájától mintegy elválasztva – a saját maga által írt doku-
mentumokat közli. A kötet a szubjektivitásból származó veszélyt elkerüli, ezt
fõként Bosnyáknak a nemzedéken belül elfoglalt helye magyarázza.

„Egy korosztálynak, hogy nemzedékké lehessen, szüksége van egy legyû-
rendõ ellenfélre, egy pozitív programra és egy szervezõre” – írta Komlós Aladár.
Ha elfogadjuk Lackó Miklós javaslatát, s a nemzedék helyett – hiszen ez a kife-
jezés egy korosztály egészét jelöli – a nemzedéki tömörülés kifejezést használ-
juk, akkor a Symposion-tömörülés szervezõjét joggal látjuk Bosnyák Istvánban.
Bosnyák az Ifjúság c. lap Symposion-rovatának szerkesztõje volt (ez volt a
résztvevõk elsõ tömörülése), aztán a rovatból kinõtt, azonos címû melléklet
szerkesztõje, majd az 1965-ben indult Új Symposion elsõ három számának fõ-
szerkesztõje, s – máig – a lap munkatársa. Elsõsorban azonban a tömörülés
„teoretikusa”, szervezõje: küzdött a fórumok megteremtéséért, elemezte-ér-
tékelte a mozgalom tagjainak munkáit, s esszékben, tanulmányokban fogalmaz-
ta meg a mozgalom célkitûzéseit. A teoretikus-szervezõ Bosnyák írásai ezért
utalhatnak a mozgalom egészére. Komlós Aladár meghatározására visszatérve:
az írásokat olvasva az induló nemzedék programjára figyelhetünk, s a közegre,
amelyben vállalták a cselekvést.

A Symposion-mozgalom részese volt annak az európai szellemi áramlatnak,
amely az ötvenes évek légkörének olvadása után jelentkezett. Alapvetõen irodal-
mi célkitûzések jellemezték, de látjuk a célok távolabbra mutató vonatkozásait is.
(Ennek témaköreit Bosnyák – címszavakban – teljes oldalon sorolja fel.) Irodalmi
programjuk a neoavantgarde-ban realizálódott, világszemléletükre a marxi
értelmû praxis követelése volt a jellemzõ. Az irodalom és az élet között nem lát-
tak választóvonalat. Versük, de maga a folyóirat is az akcó részese volt. A tema-
tikai antiprovincializmust hirdették, a játékosságot keresték, a költészet feladatá-
nak értelmezésében az ironikusságot emelték ki. Ez a program természetes
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módon találta meg ellenfeleit a hagyományosságot vállaló vajdasági magyar iro-
dalomban. Abban, hogy a fogadtatás ellenére a tömörülés képes volt önmaga
fórumainak megteremtésére, a sajátos jugoszláviai viszonyok is szerepet játszot-
tak. Az ideológiai nyitottság mellett a nemzetiségi kötöttségek kevésbé érvénye-
sültek. S a mozgalom kibontakozásának idején az irodalmi életben is találtak párt-
fogót Sinkó Ervin és B. Szabó György személyében. Érdemes azonban megje-
gyezni: a mozgalom a jugoszláviaiság programját a népi-nemzeti partikularizmus-
sal állította szembe, s ez a mozgalom egészére kiható ellentmondásossághoz
vezetett: alkotó és közössége végletesen elszakadt egymástól. Többek között
ennek tudható be, hogy a Symposion törekvései nem váltak a vajdasági magyar
fiatalok irodalmon túlmutató mozgalmának szervezõjévé. Ugyanakkor a tömörü-
lés mûvészi-alkotói törekvéseit is értetlenség fogadta. (A választott szerep ellent-
mondásosságára utal a kötetben közölt, Domonkos Istvánhoz címzett Bosnyák-
levél, s az írásokból többször kicsendülõ kétely is.)

A kötetben közölt írások feladata egykor a Symposion-mozgalom érvé-
nyesítése volt. Egy mozgalom taktikája és stratégiája bontakozik ki belõlük. Ta-
lálunk közöttük vitairatot, bemutatkozó írásokat, beadványokat, segítségkérõ
leveleket, naplórészleteket, hozzászólásokat. A mûveket nem tudják helyette-
síteni, de felrajzolják a mozgalom történetének hosszmetszetét. Maga a mozga-
lom 1962-ben indult, 1965-ben jelent meg az Új Symposion elsõ száma. Az ezt
indító nemzedék – Bosnyák mellett Bányai Jánost, Domonkos Istvánt, Fehér
Kálmánt, Gerold Lászlót, Tolnai Ottót, Utasi Csabát, Végel Lászlót említjük itt –
magába olvasztotta a háború után születettek – Jung Károly, Danyi Magdolna,
Thomka Beáta, Szombathy Bálint – csoportját. 1974 tavaszán ez a gárda vette
át a lap szerkesztését, hogy aztán újabb fiatalok – Sziveri János, Csányi
Erzsébet, Vass Éva, Faragó Kornélia, Balázs Attila, Mák Ferenc – társuljanak a
laphoz. A könyv „történeti” részének azonban vannak hiányai is. Bosnyák az elsõ
három szám megjelenése után megvált az Új Symposion szerkesztésétõl. Ez
magyarázhatja, hogy 1965 és 1967 közöttrõl alig van adat a könyvben. Máskor
viszont a hosszmetszet egyes pontjairól részletesen is tájékozódhatunk.
Bosnyák többször szólt mozgalmuk két támogatójáról, Sinkó Ervinrõl és B.
Szabó Györgyrõl. (Sinkó életmûvével Bosnyák több tanulmányban, könyvben is
foglalkozott.) Tanulságos az ún. Joáb-vitához kapcsolódó anyag közlése is. Gion
Nándor Testvérem, Joáb címû könyvének kiadása körüli hercehurca adott
ugyanis alkalmat ahhoz, hogy Bosnyák az irodalom és a politika kapcsolatáról
vallott felfogását megfogalmazza.

A kötet harmadik – eddig említetlenül hagyott – része a Symposion
alkotógárdájának mûveirõl írt Bosnyák-tanulmányokat közli. A tömörülés irodal-
mi-esztétikai munkásságának elemzése általában a „teoretikus” feladata, s
Bosnyák István vállalta is ezt a tudatosító-értelmezõ szerepet. A dokumen-
tumok és a tanulmányok egybevetése érdekes kettõsségre hívja fel a figyelmet.
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A dokumentumok ott a legizgalmasabbak, ahol a nemzedék kialakulásáról
tudósítanak (a mûelemzések is harcos írásokká válhatnak ebben az esetben,
mutatja ezt Tolnai Ottó és Ladik Katalin értetlenül fogadott verseinek elemzése);
a tanulmányok viszont akkor válnak érdekessé, amikor Bosnyák az alkotó
személyiség szerepébe való belehelyezkedése után önmaga véleményét, a
mûhöz, a mûben megmutatkozó világhoz való viszonyát tárja fel.

A nemzedéki tömörülés természetrajza a Symposion esetében is
érvényesült. Miközben az elsõ nemzedék újabb generációknak adta át a lapot,
változott a közösségiség tartalma is: a valamikori közös cselekvés helyére az
egymással rokon, de az önállósodást is megengedõ mûvészi törekvés került.
Bosnyák István útja ebben is hasonló társaiéhoz. A nemzedék „teoretikusának”
szerepét elhagyva, munkáiban már az irodalomtörténészre és kritikusra figyel-
hetünk. „Teoretikusként” is önnön értékrendjének elfogadtatása vezette, ösz-
szegyûjtött írásai is tán ezért bírnak irodalomtörténeti érvénnyel. A Symposion
körüli tömörülésrõl eddig Bosnyák István szólt a legteljesebben.

(1983 – Bibl. 1310.) Füzi László

(Szóakció II.) – Bosnyák István, az újvidéki irodalomtörténész és kritikus, a
több mint kétszáz számot megért Új Symposion címû folyóirat egyik alapítója,
mostani könyvében a Szóakció I. (1980) címû tanulmánykötetében megkezdett
összegzõ munkát folytatja. Úgy véli, hogy nemzedéke bizonyos irodalomalapozó
szerepet is betöltött a jugoszláviai magyar irodalomban, s avantgarde szemléletük
nem csupán kihívás volt, talmi értékek megkérdõjelezése, hanem – újraértékelve
a hagyományt – könyvekkel, mûvekkel bizonyítható folyamat: értékteremtés.
Bosnyák, nemzedékének szellemiségét rajzolva, olyan irodalomtörténetet ír, a-
melyben a folyamatos, mindenre kiterjedõ vizsgálódás van a középpontban. Nem
is mindig az irodalom és mûvészet, sokkal inkább a társadalmi meghatározottsá-
gú gondolat – a példakép Sinkó Ervin – elsõdlegességét hangsúlyozva.

A Szóakció II., arányosan, két nagy fejezetre tagolódik. Az elsõ (A magunk
nyomában két évtizeden át, avagy kitépett lapok egy nemzedéki krónikából)
huszonhárom részbõl áll, s a címeket az 1962-tõl 1980-ig sorjázó évszámok
adják. Evvel a – tulajdonképpen az idõ múlását középpontba állító – rendszer-
rel valamely fejlõdésgörbe is ábrázoltatik: negyedszázados harc az új – vélel-
mük szerint fontos, és ma már letagadhatatlan – érték elfogadtatásáért. Ebben
a nyílt sisakos küzdelemben – ez megint a sinkói indíttatásra utal – fõszerepet
kap az etika, a tartás méltósága és a gondolkodó ember erkölcse. Bosnyák
csak így lehet egy nemzedék szószólója, az öneszmélést is segítõ társadalmi
események rögzítõje.
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A könyv elsõ része valóban kortörténeti adalék: nem tanulmány, nem mû-
elemzések sora, hanem megannyi „mûfajtalan” írás – hivatalos levél, beadvány,
laptervezet, programcikk, jelentés, közügyekben írott följegyzés stb. –,
melyeknek célja az akcióállapot megtartása, a beleszólás jogának kinyílvánítá-
sa. Bosnyák, miközben furcsa jegyzeteit írja, tanúbizonyságot tesz értékfölis-
merõ képességérõl is. Például már 1963-ban ráérez a Tolnai Ottó és Domonkos
István-vers lényegére – a Doreen 2. a versírás etikájára példa, a késõbb antoló-
giacímmé is váló Kontrapunkt pedig a „kegyetlen igazmondásra” –, a Sinkó
Ervin-munkaév (1967) kapcsán nemcsak az életmû vizsgálatát tartja elenged-
hetetlennek, hanem az így körvonalazott etika alapján a jugoszláviai magyar
mûvelõdés alapos (szociográfiai) fölmérését is (iskolák, könyvtárak, kultúrott-
honok helyzete, az értelmiség sorsa, a köznyelv állapota, a kétnyelvûség problé-
maköre stb.).

A szerzõ nyíltan kimondja: közírása „gondolati hátterében elsõsorban a meg-
újult, antisztálinista jugoszláv marxizmus áll” – a Symposion-nemzedék vitái is
ehhez igazodtak –, s nem véletlen, hogy eme gondolat figyelembevételével kö-
zelíti meg a politika, külpolitika számára kényes mûveket (Gion Nándor: Testvé-
rem, Joáb) is. A könyv elsõ részében szó esik még Szenteleky Kornél és a
Kalangya „eszmei eklekticizmusáról” (1973), a második Symposion-korosztály
képérõl „a minõségi szelektálódás sodrában” (1976), Ady és Domonkos István
törekvésének némi rokonságáról (a Kormányeltörésben infinitivus-hõsének
korszerû posztulátuma „az 1915-ös Adyval mintegy összecseng”), a jubiláló Híd
áramlatairól (1979).

A tanulmánykötet második ciklusa (A nemzedéki szellemiség nyomában két
évtizeden át, avagy egyéni alkotás és nemzedéki szellemiség) hat tanulmányt
fog egybe. Bosnyák István véleménye szerint Bányai János „tanulmányaiban és
kritikáiban egy határozott esztétika körvonalai bontakoznak ki” – nagy terjedelmû
elemzésében (Bonyolult kritikusi örömök) több mindenre kitér; az elemzés szem-
pontjai, a szabályrontó antidogmatizmus mint sajátosság, stílus és mûfaj –, s a
föntiekhez hasonló elemzõkedvvel boncolgatja nemzedéktársa, Utasi Csaba
tanulmánykötetét is (Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel).

Bosnyák – több írásából, tanulmányaiból montázsolt – Domonkos István
portréja (A Rátkától az Áthúzott versekig) azért érdekes, mert tíz év alatt kialakult
– a részeredmények külön-külön közzététettek – álláspontot tükröz. Az „ellen-
poéma világcsavargója” számtalan vers elemzése által nyeri el a nemzedékben
– és a jugoszláviai magyar irodalomban – betöltött helyét. Bosnyák szerint Do-
monkos István „korszerû ellenénekei” – középpontban természetesen a Kor-
mányeltörésben címû poémával – a jugoszláviai magyar költészet további
nagyvilágiasodását jelentik. Az esztétizmus politikumától a radikális elleneszté-
tizmusig címû tanulmány Tolnai Ottó arcképét úgy igyekszik megrajzolni, hogy
egyszerre mond fontosat a mûvészrõl és a politikus emberrõl. Ez a portrévázlat
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is, akárcsak a többi, sok részbõl – más-más idõpontokban írott fejezetekbõl – áll:
A félreismert gerillizmus és jelentésárnyalatai, A politizálódás felgyorsuló folya-
mata, Rekapituláció másodlagos jelentéssel: önéletrajzi összefoglalás stb. Külö-
nösen a Világpor címû kötetrõl írott „fejezet” szellemes; a Tolnai nyelvi világát a
fogalmazásában is követõ esszé-telitalálat; benne a szóleleménnyel, beleérzõ-
képességgel megáldott tanulmányíró esszéista arca is megörökítõdik.

A nemzedéktársakat vizsgáló írások közt olvashatunk még Fehér Kálmán
költészetérõl (Idegenség és panaszos aktivizmus) és Végel László prózájáról
(Makróékról másfél évtized múltán). Ez utóbbi tanulmány két szempontból fon-
tos: itt jelenik meg elõször, és a makróizmusról mint társadalmi jelenségrõl (e
korosztály helyzettudata, nemzedéki konfrontálódása stb.) sem elfeledkezvén,
meg tudja mutatni a végeli teoretikus próza összetevõit, miközben kijelöli helyét
a nemzedéki értékrendszerben.

A tanulmánykötetet bõ jegyzetanyag – az elsõ közlések minden esetben
föl vannak tüntetve – és névmutató egészíti ki.

(1984 – Bibl. 1312.) Szakolczay Lajos

(Szóakció II.) – Bosnyák István a jugoszláviai magyar irodalomtörténet- és
kritikaírás egyik legfáradhatatlanabb munkása. A hatvanas évtized táján kibon-
takozott Symposion-mozgalom „teoretikusa”, számos kiemelkedõ mû ösztönzõje,
megmérõje, s az ottani magyar irodalom máig is egyik legjelentõsebb alakjának,
Sinkó Ervinnek és életmûvének a kutatója. 1980-ban Újvidéken jelent meg Bos-
nyáknak Szóakció I. címû kötete, amely nem volt más, mint Adalékok irodalmunk
szellemrajzához, amiben a jugoszláviai magyar irodalomnak a korábbitól számos
vonásban eltérõ értékelését adta. E kötet folytatása a kezünkben levõ Szóakció
II. címû munkája – alcíme szerint Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához
–, amely az ottani magyar literatúra 1962–1980 közötti két évtizedének sajátos
szemszögû bemutatása „a magunk nyomában két évtizeden át, avagy kitépett
lapok egy nemzedéki krónikából”, illetve „...egyéni alkotás és nemzedéki
szellemiség” fejezetcímek alatt. A Szóakció I. kötetét folyóiratunk 1983. 4. számá-
ban már elemeztük, most a Szóakció II. kötetére kerítünk sort, azzal a megjegy-
zéssel, hogy a két mû a tárgykör és a vizsgálódási szempont következtében egy-
ségesnek tûnõ eszmetörténeti munka. Az elsõ kötet azzal az óhajjal zárult, hogy
a jugoszláviai magyar irodalomtörténetírás mihamarabb vegye számba a hatva-
nas évek irodalmát, illetve az elsõ Symposion-nemzedék és az õt követõ Sympo-
sion-korosztályok munkásságát, hiszen az mára már irodalomtörténet.

A Szóakció második kötete ez utóbbi megméretéshez igyekszik – méghozzá
elsõ kézbõl – adalékokat szolgáltatni, hiszen Bosnyák István a Symposion-moz-
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galom egyik legtevékenyebb tagja volt, így mint legilletékesebb adhat személye-
sen nemzedéki és nemzedékien személyes adalékokat. A magunk nyomában
járva két évtized kanyargós útjain, hiszen legteljesebb hitellel csakis õk, a tevé-
keny résztvevõk szólhatnak azokról a dolgokról, melyek az irodalmi élet forgata-
gában a kívülállók számára nem mindig felismerhetõek. Dokumentumok ezek a
javából, hiszen egy nemzedék törekvéseit mutatják fel, mert nemcsak az irodalmi
életrõl, hanem a szépirodalmi és irodalomkritikai alkotói-alkotási folyamatról is
tudósítanak. „Az általánosításhoz – írja Bosnyák kötete bevezetõjében –, a nem-
zedéki szellemi összkép megrajzolásához – a nélkülözhetetlenül fontos ,kívülálló’
elemzések mellett – más nemzedéktársak saját, szintén szubjektív adalékai is
elengedhetetlenül szükségesek lennének... Következésképp, ez a kötet az elsõ
Symposion-nemzedék szellemi arculatának csupán egyik, ám semmiképp sem
egyetlen lehetséges szubjektív krokiját elõlegezi...”

A kötet lapjain lépten-nyomon fel-felbukkannak e nemzedéki szellemiség-
rajz objektív hátterének elemei is. Azok a megkerülhetetlen kortörténeti jellegze-
tességek, amelyek nem valami semleges és dekoratív „szellemi kulisszaként”
funkcionálnak a nemzedéki törekvések kialakulása és kiteljesedése mögött;
ellenkezõleg, igen fontos erjesztõ és hatótényezõként. A második világháború
után kialakult hidegháborús légkör szétfoszlása, a hatvanas évek elején indult
kelet-közép-európai „olvadás”, a sztálinizmus felszámolása közvetlenül vagy
közvetve lényegi hatást gyakorolt a Symposion-nemzedék szellemi arculatára.
„És ugyanilyen lényegi hatása volt a közvetlenebb szellemi háttérnek: a jugo-
szláviainak. Mindenekelõtt pedig annak, hogy országunk az intézményes-jogi
értelemben szocialistának mondható államok között programatikusan és gyakor-
latilag is az antisztálinizmus élharcosa és a szocializmus erkölcsi presztízsének
legkövetkezetesebb védelmezõje volt – sorsdöntõ negyvennyolcunk logikus kö-
vetkezményeként. Minek folytán Jugoszláviában nemcsak a politikai és gazda-
sági, de a mûvelõdéspolitikai és esztétikai antisztálinizmus is szükségképpen
vált hivatalos, legalizált irányvétellé. Márpedig ennek felszabadító és fiatalos
»vitorlákat« feszítõ energiájával nemzedékünk is jócskán élt, kezdettõl fogva.
Akárcsak az induláskor (1961) immár egy évtizedes múltra visszatekintõ önigaz-
gatás elvi és gyakorlati konzekvenciáival a mûvelõdési és mûvészeti tevékeny-
ségben.”

Mindezek egyik legfontosabb alappillérét jelentette, hogy a jugoszláviai tár-
sadalomban az ötvenes évek végétõl belsõ lényeggé vált a kritika következetes
igénye, amely „a marxizmust kritikai-tevékeny, a mindenkori jelenre és jövõre
irányuló, s nem pedig passzívan-historicista elméletként értelmezte”. Legfõbb
ellenfele a sztálinizmus, illetve az újsztálinizmus volt, amivel szembe a cselekvõ,
gyakorlati embert állította. Ez akkor tulajdonképpen az önigazgatás filozófiája
volt, s természetesen jelentõs mértékben a Symposion-nemzedék társadalom-
tudományi közgondolkodására is hatott. Ez elsõsorban úgy jelent meg, hogy a
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jugoszláviai magyar kultúra, tudomány és mûvészeti élet egyfajta közigényeként
lépett fel, s széles körû társadalmi szükségletnek tett eleget. Mindez persze nem
valósulhatott volna meg a jugoszláv szellemi élet új irányzatai, vonulatai, a hivat-
alos vajdasági mûvelõdéspolitika támogatása nélkül. „Nemcsak a nemzedék
szóban forgó ellen-regionalista és ellen-provincialista igényeinek a kitel-
jesedésére – írja Bosnyák –, de a puszta nemzedéki konstituálódásra sem kerül-
hetett volna sor. Könyvünk is tanúsítja: az irodalmi-kritikai rovat önálló melléklet-
té, majd folyóirattá növesztése során az intézményes támogatás nélkülözhe-
tetlen kiegészítõje volt a nemzedéki spontaneitásnak... A generációs önálló-
sodás és nemzedéki külön-lét ösztönös és programatikus törekvését egyaránt
serkentették a közegellenállás és közeg-közöny ,vajdaságias’ – irdalmunk fel-
szabadulás elõtti évtizedeiben is jól ismert – megnyilvánulásai. Nem utolsósor-
ban pedig az ifjúság, tehát egyebek közt az irodalmi ifjúság – az ötvenes évekre
még olyannyira jellemzõ – atyáskodó ,patronálásának’ az elutasítása.”

A hetvenes évek elején azonban már egyre szükségszerûbbé vált, hogy a
Symposiont a fiatalabb korosztályok vegyék át. Az 1974. tavaszi „hatalomátvé-
tel” a folyóirat életében nem okozott semmiféle lényegi törést, mert természetes
módon zajlott le.

Bosnyák elõzõ kötete, a Szóakció I. a húszas évektõl az ötvenes évekig
pásztázott, s csak közvetve érintette a Symposion-nemzedék hagyományta-
gadását, -átvételét és -teremtését, aminek közvetlen dokumentumait most a
Szóakció II. kötet tartalmazza, s nyomon követhetõ benne az önálló nemzedéki
hagyomány kialakulása és kialakítása. Ezekre ad részleges választ a könyv elsõ
fejezete a „magunk nyomában” járva két évtizeden át, méghozzá „az értelmiség-
ontológiai tárgykörbõl”, az „objektív irodalomfunkció jelenségkörébõl”, „a világ-
szemléleti, politikai és bölcseleti hagyomány-igény körébõl”, „a szocialista nem-
zetiségi irodalom önlét-értelmezésének tárgykörébõl”, „az irodalmi élet rombo-
ló/építõ dialektikájának jelenségkörébõl”, végezetül „a szakmaiság, az irodalom-
szociológiai ,gyökér-eresztés’ és az autonóm irodalomszervezés igény-körébõl.”
Ezek az elsõ fejezet legfontosabb csomópontjai, Bosnyák szerint azonban
„Nyilván tovább is sorolhatnánk a nemzedéki új hagyomány, viszonylag
autochton szellemiség könyvünkben felbukkanó elemeit – s az összkép mégsem
lenne teljes... De nem is lehetne: maga a könyv is csak részleges adalék, ilyen
szempontból is...” Hasonlóan adalékok sorozata a kötet ama része is, amelyben
a nemzedéki alkotási folyamat szellemiségét vázolja fel a szerzõ az irodalomkri-
tika, a líra és az epika szempontjából. A lényeget mutatja fel, mert az irodalmi élet
nemzedéki dokumentumaiban és a nemzedék közírásában megjelenõ program-
orientáció és szellemi irány megvalósulását igyekszik megragadni a szépirodal-
mi és kritikai mûalkotás folyamatában. Ezt tükrözik vissza a kötetben közölt
dokumentumok, levelek, naplórészletek, a Forum Kiadói Tanácsának írt jelen-
tése a Symposion elõzõ évi tevékenységérõl, az interjúk a Symposion mega-
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lakításának és mûködésének körülményeirõl, amikor „A ,vajdasági’ irodalom
fogalmának tagadásával egyidejûleg a Symposion megtagadta a jugoszláviai
magyarság felszabadulás után létrejött szépirodalmi és kritikai termésének leg-
nagyobb részét is. E tagadás közben nem az egyes szerzõk életútja és társadal-
mi érdeme volt a döntõ; egyetlen kritériummá maga a konkrét alkotás vált. A
rovat kritikai gyakorlatában így valósult meg az az elv, hogy csak az igazi eszmei
és esztétikai értékeket kell tisztelni... A Symposion megjelenésével szétrombol-
ta a jugoszláviai magyarság irodalmának ál-egységét az eszmék, nézetek és
esztétikai kritériumok tekintetében: irodalmunk ún. ,integráció-pártiakra’ és
,provincialistákra’ tagolódott. E polarizálódás aztán az eszmei-esztétikai és
általános-mûvelõdési fejlõdés új mozgatóerejévé vált.”

A Szóakció II. második fejezete csak néhány jugoszláviai magyar alkotó alap-
vetõ mûvét, illetve életmûvének egy-egy szakaszát elemzi. A Bonyolult kritikusi
örömök címû írás a legjelentõsebb ezek közül, hiszen Bányai János kritikusi
munkássága kapcsán Bosnyák olyan lényegi dolgokat feszeget az ottani magyar
literatúrában, mint korszerûség a „vajdasági ég alatt”, s boncolgatja a kritikaelmé-
let polgárjogát, a mûbírálat mibenlétét mint alkotást és ítéletet. Kutatja a poétikai
szimpátia alapjait, ami szerinte nem más, mint kritikai tárgyilagosság; szót ejt a kri-
tika és esztétika kapcsolatáról, az analitikusságról, amely nélkül „nem megy”, s
beszél a „szabályrontó” antidogmatizmusról. Bosnyák az egyik legjelentõsebb
jugoszláviai magyar kritikusnak Bányai Jánost tartja, akinek meghatározó szere-
pe volt és van az ottani magyar szellemi élet formálódásában, az elméleti „tizen-
kilencedikszázadiság” túlhaladásában. „Bányai – írja Bosnyák – megtalálta a
magának való, ,testhez álló’ kritikaelméletet s az azzal szervesen összefüggõ kri-
tikai gyakorlatot. A mûalkotást õ mindig és csakis közvetve – a forma prizmáján át
– képes szubjektív élményévé tenni; olvasói élményét általában nem a szöveg
szemantikai ,üzenete’ nyújtja, nem a mû meg nem bontott szintézise, hanem
belsõ architektúrája, ,a szálak, összefüggések, a következtetések, a részletek
legaprólékosabb, sejtszerû építõkockái’, melyek közvetett úton szintén a mû
,üzenetéhez’ vezetnek... Bányai a jugoszláviai magyar irodalom elsõ kritikusa, aki
a mûalkotás ilyen, a vérbeli analitikusra valló élményére képes, s ez biztosítja kri-
tikusi tevékenységének vitathatatlan, sajátos értékét. Õ az a kritikus, aki metafo-
rákra, mértani ábrázatokra redukálva éli át a mûvet.”

A jugoszláviai magyar irodalom másik jelentõs kritikusa Utasi Csaba. A Sym-
posion-mozgalom esztétikai és irodalompolitikai programjának körvonalait – kö-
tetbe gyûjtve s kizárólag a jugoszláviai magyar literatúrára vonatkoztatva – az õ
írásai mutatják fel elsõ ízben. „A Tíz év után címmel – írja Bosnyák – megjelent
gyûjteményben rajzolódik ki ugyanis legteljesebben az a termékeny hármas
tagadás, amely tizenöt év távlatából immár nemcsak nemzedéki célnak, de
olyan nemzedéki eszköznek is tûnik, ami révén annak idején az induló Sym-
posion-generáció kialakította a maga új, sohasem uniformizáltan-közös, de
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alapjában véve mégiscsak egységes esztétikai és irodalompolitikai magatartás-
formáját. Mégpedig a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar irodalom öröklött
hagyományával szemben.” Utasi elsõként bírálta erõteljesen a Kalangya- és a
Szenteleky Kornél-hagyományt, amelytõl a Symposion-nemzedék egységesen
elrugaszkodott, s elvetette a szocialista „traktoros költészetet” is. Utasi a nemze-
déke nevében megtagadja a pusztán-egyedi mikrokozmosszal bíbelõdõ, a totali-
tás alkotói átfogásáról eleve lemondó, privatisztikus költészet és irodalom gya-
korlatát is, viszont pozitív hagyományként vállalja a Sinkó Ervin-tradíciót. Utasi-
nál az elkötelezettség személyes igény, sajátossága az esztétikum/etikum
keresése, a genetikus-strukturális mûvizsgálat, a szubjektív ítéletmondás, a kriti-
kusi szigor. A Szóakció II.-ben ezenkívül értékes írásokat olvashatunk Domon-
kos István, Fehér Kálmán, Tolnai Ottó költészetérõl s Végel László korszakos je-
lentõségû prózájáról.

Összefoglalva: Bosnyák István Szóakció II. címû kötete fontos adalék a
Symposion-nemzedék krónikájához, s nélkülözhetetlen alapmû a nemzedék in-
dulását, munkásságát, hatását feldolgozó-bemutató – de sajnos még meg nem
íródott – monográfia kimunkálásához.

(1985 – Bibl. 1313.) Botlik József

(symposionista önreflexió) – Bosnyák István könyve, a Szóakció II. a
jugoszláviai magyar baloldal eszmetörténetének azon periódusát világítja meg,
melyet az Új Symposion tevékenysége fémjelzett. Így ez a könyv mindenkép-
pen szerves folytatása a Szóakció I.-nek; a cél a vajdasági baloldali hagyomány
útjának rekonstrukciója, amely a szerzõ tézisei szerint az Új Symposion balol-
dali radikalizmusában csúcsosodott ki.

Az elõzõ kötettel ellentétben, ahol a „tevékeny másság” hagyománytörténetét
és elõzményeit taglalja, Bosnyák István ezúttal „nemzedékére” vonatkozó gondo-
latait gyûjti össze és rendszerezi; itt olyan írásokról van szó, melyeket nem a visz-
szapillantás, hanem az aktív részvétel hozott létre, egyszóval ezek az írások a
szerzõ immáron húsz éven keresztül gyakorolt symposionista önreflexióinak
dokumentumai. Szerzõnk azon kevesek egyike, akik a Symposion tevékenységét
a diszkontinuitás és kontinuitás dialektikájának fényében vizsgálják, hiszen a hat-
vanas évek kritikai radikalizmusának erupciójában nemcsak az egyébként való-
ban létezõ hagyománytagadást, de a „tevékeny másság”, a szóakciós orientáció
tradíciójának továbbvitelét is látja. Hadd idézzek most abból az 1980-ban íródott
levelébõl, amely voltaképpen reprezentálja világlátását: „Húsz éve múlott immár,
hogy szakadatlanul – transzcendálunk. Azaz: át-átnézünk az adott határvonalain.
A lehetséges még-nem adott irányába. Közírásban, versben, regényben, tár-
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sadalomtudományi publicisztikában, antipozitivista mûbírálatban, valamennyi
jelentõsebb honi írásmûfajunkban egyaránt. Nem annyira elméleti síkon, mint
inkább gyakorlatilag: kevésbé programatikusan, inkább praktikusan.” Melyek is e
transzcendencia gyökerei és megvalósulási módozatai? A vajdasági kultúra õs-
problémái köztudomásúlag a kisebbségi ideológiához hozzárendelõdõ provin-
ciális elmaradottság formái, a gettóba való bezárkózás és a beolvadás hamis di-
lemmaköre, tehát a jugoszláv és a magyar kultúrában való participáció alapkérdé-
sei. Autonóm-e vagy sem a vajdasági kultúra? Továbbá: hogyan létrehozni egy
autonóm vajdasági kultúrát? A vidékies kultúrklíma elmaradhatatlan velejárói: „a
tulajdon kultúrhagyomány révületébe veszõ regionalizmus”, „a sekélyes és dilet-
táns folklórkultusz”, „a talajszíntû gondolati realizmus mint az intellektualizmus
vidékies tagadása”, „begubózás az anyanyelvû mûveltségbe, a kitekintés formá-
lis, felszínes, recenziós igényével”. 1945 után mindez párosult az akkori idõk
szocrealista, traktorköltészetes szellemével, a kötelezõ ideológiai szintagmák
parancsuralmával, a dogmatizmus diktatórikus világnézetével, valamint a politikai
konformizmus vajdasági alakváltozataival. Amikor, a hatvanas évek elején, a sym-
posionisták színre léptek, már elhangzott B. Szabó nevezetesen dramatikus, az
egész kultúránk tartópilléreit megrengetõ apellációja (Lemaradunk?), és úgyszin-
tén megtörtént már a szocrealizmus, a dogmatikus irodalom és kultúrhagyomány
elmarasztalása is... Így a symposionisták ezeket a szellemi mozgásokat „csupán”
továbbvihették. Csakhogy: mindez azzal a nagyon is lényeges megszorítással
érvényes, hogy a symposionisták voltak azok, akik a legmélyebben végiggondol-
ták az antisztálinizmus és az antiprovincializmus szükségességét, nehézségeit és
lehetõségeit. Bosnyák István ezen könyveibõl világosan kitûnik, hogy a legna-
gyobb meg nem értés és tévedés lenne a symposionisták irányulását és világ-
látását az antiprovincializmus platformjára egyszerûsíteni, itt sokkal inkább a már
létezõ folyamatok átpolitizálásáról kell beszélnünk. Másrészt az antisztálinizmus
nem maradt csak deklaratív szinten, a sztálini állam és pártrendszer represz-
szióinak emlékezetes leírásai és elméleti taglalásai mellett még a neosztálinizmus
jelenségeinek feltárása is napirendre került. A symposionista gondolkodás min-
denkori nóvuma annak tudatosítása, hogy a kisebbségi szellemet sugárzó, „lema-
radó” vajdasági kultúra sarkalatos támpontjainak módszeres és következetes,
nem utolsósorban hatékony bírálata csak egy baloldali radikális közgondolkodás
értékrendjének kidolgozásával lehetséges. A feljebb idézett levélbõl kiviláglik,
hogy e baloldali radikalizmus perdöntõ jegye a tevékeny másság, a folytonos
transzcendencia gyakorlása „valamennyi honi írásmûfajunkban egyaránt”. „A
vajdasági ég alatt egy sajtáságos etikai közgondolkodás is körvonalazódott ily
módon az elmúlt két évtizedben, s nemcsak egy megújult szellemiségû irodalom.
S noha nincs annyi tapintható, különálló bizonysága, mint az új szellemiségû
esztétikumnak, megújhodott etikánk is létezik, van.” Gondoljuk csak meg: a vajda-
sági kultúratmoszféra egy „sajátságos” terméke, az egzisztenciális dilemmák és
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a pragmatikus érdekhajhászások környezetében, a ma is igencsak mûködõ
teóriaellenesség, amely a prakticista laposságok szellemének megfelelõen ered-
ményesen gátolta egy nemzetiségi szituáció kritikai átgondolását. A symposio-
nisták radikális orientációja a pragmatikus ideológia dominanciájával szegült
szembe, s ez egyet jelentett azon meggyõzõdés megfogalmazásával, hogy az új
etikai közgondolkodás kidolgozása csak a baloldali elméletek közvetítésével
lehetséges. Egy tüzetes elemzés, amelynek persze híján vagyunk, kimutathatná
a folyóiratban található baloldaliság teoretikus „nyomait”; emlékeztetek arra, hogy
például az elsõ szám már Lukács György Taktika és etika címû írását közölte, s
effajta írások találhatóak a folyóirat többi számában is. Ezenkívül figyelembe kell
venni azt a hatást is, amelyet Lukács György és Sinkó Ervin egész opusa gyako-
rolt a symposionistákra – gondoljunk csak az irodalmi partizánság stratégiájának
érvényesítésére, vagy a sinkói disszidens öntudat és etikai életvitel recepciójára.
A symposionistákat a marxizmus reneszánszának szelleme ihlette, az eredeti
marxizmushoz való visszatérés koncepciója, a gyakorlati filozófia, a „cselekvõ
ember” rehabilitációja. Mindebbõl talán kiviláglik, hogy ez a szenzibilitás osztozott
a hatvanas évek baloldali orientációinak reményeiben, sorsában.

A symposionisták a honi kultúra megújhodását nemcsak a felújított irodalmi
programok vezérelveitõl, hanem éppenséggel egy baloldali közgondolkodás
kialakulásától várták, melynek lényeges elemei tehát elméleti jellegûek. Ezzel
még egy jelentõs lépés történt: az impresszionista reflexivitás, a részletek,
hangulatok, az illanékony dolgok formába öntésének stratégiája helyébe a tár-
sadalmi totalitás, az egészet megragadás programja került. A symposionisták a
totális életgyakorlat kritikai ethoszát csempészték a pannon tájba, a mindennapi
élet össz pórusaira kiterjedõ radikalizmust. Vidékünkön elsõ ízben játszódott le a
jugoszláv kultúra aktív recepciója. A symposionista törekvések egyébként párhu-
zamosak azokkal a folyamatokkal, amelyek a balratolódás eredményeként ala-
kultak ki a jugoszláv kultúrában (és Európában). Ennek az „ékverésnek” ismérve
kezdettõl fogva a hatékony jelenlét a korai önigazgatás dinamikájában, totális
participáció a jugoszláv társadalomban. Ha azt mondom, hogy a symposio-
nisták, kilépve a „kitekintés formális, felszínes, recenziós igényének” bûvkörébõl,
elõször teremtették meg a jugoszláviai magyarság szuverén szenzibilitású
kultúráját, akkor arra is gondolok, hogy vannak olyan kérdések, melyeket éppen
a symposionisták vetettek fel eredeti módon a jugoszláv és a magyar kultúrának:
például a baloldali gyakorlat lehetõségei és módozatai a nemzetiségi lét keretei
között, a forradalmiság mindig aktuális veszélyének, a konszolidációnak feltárá-
sa, a magyar kultúrában akkoriban még agyonhallgatott avantgarde jogosultsá-
ga stb. stb.

Ismétlem, Bosnyák István önreflexív írásai végigkísérik a symposionista kí-
sérletet, melynek csupán fontosabb mozzanatait villantottam fel. Így ezek az írá-
sok felidézik azokat a specifikus intézményi és kultúrpolitikai körülményeket,
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melyek jelen voltak a Symposion kialakulásakor, felidézik a hatvanas évek pa-
rázs összetûzéseit, mondjuk a Joáb-vitát, a szerzõ nyílt párbeszédét Gál László-
val, vagy a hetvenes évek retrospektív gondolatait..., tehát a tevékeny másság
intenzitását teszik közelivé.

A Szóakció minden írása telítõdik Bosnyák István személyes hangú etikai
pátoszával. Szubjektivitása akkor prezentálódik igazán, amikor a „nemzedéki
szellemiség” gondolatkörét az egyéni alkotások prizmáján keresztül vizsgálja, s
versben, regényben, értekezõ prózában egyaránt a számára leginkább releváns
kérdések jelenléte után kutat. Az a második rész legérdekesebb pillanata, amikor
tárgyilagosan fejtegeti az „inkább a mû technikai alapsejtjeire, atomjaira irányuló
szenvedély” elemzési elõnyeit, de ugyanakkor bevallja, hogy az õ eszménye egy
„ember és életközpontúbb irodalomvizsgálat”, amely megköveteli a kritikai alany
individuális mivoltának teljes bevetését, azt a bizonyos kritikai ítéletet, mely a
mûben az alkotó „életközegéhez való sajátos, megismételhetetlen viszonyulását”
keresi. Szerzõnk erkölcsi maximája a Krleža-hõs, a „kifelé is ható” Niels Nielsen
típusú értelmiségi, kinek modern kellékei a tanult remény szuverén szenzibilitása,
a közösségi gyakorlat áhitata..., aki a fiatal Lukács egyik mondatában ismeri fel a
nemzedéki mottót: „Mert kell, hogy egy helyen egészen tisztán lobogjon a láng.”
Ezeket az írásokat azonban nemcsak a szubjektív etika teszi élethûvé, hanem a
hit és a kétely annyira sajátos együttes affirmációja, amely 1917 elõlegezõ remé-
nyei mellé a tevékeny szkepszist helyezi. A szerzõ egybefogott írásaival „nem-
zedéki krónikát” kívánt létrehozni – szubjektív közvetítéssel. Nos, ezen a ponton
van vitám Bosnyák Istvánnal. A Szóakcióban lépten-nyomon találkozhatunk a
„nemzedéki kreációba” vetett hit megnyilvánulásaival, ami végsõ soron azt ered-
ményezi, hogy a szerzõ alárendeli magát a szóakciós szellemiség úgymond
nemzedéki formáinak. Másutt (lásd: Új Symposion, 200. szám) megfogalmaztam
abbéli kételyemet, hogy a symposionisták nemzedéket képeztek – erre tehát nem
térek ki. A „nemzedéki krónika” megírásának lehetõségei ennélfogva, vélemé-
nyem szerint, igencsak megkérdõjelezhetõk.

A Symposion tevékenységének átgondolása felmelegíti annak a radikális
baloldaliságnak és tevékeny másságnak világlátását, melyet ma túlságosan is
kevés symposionista vall magáénak. Annyit tudunk, hogy az a radikalizmus,
melyet a symposionisták reprezentáltak, nem folytatható – legalábbis nem azo-
nos módon; mármost a döntõ kérdés az, hogy mégis hogyan viszonyulunk a te-
vékeny másság ezen hagyományához, a megszüntetve-megõrzés vagy a fölé-
nyes kézlegyintés szándékával. A symposionistákra leselkedõ legnagyobb ve-
szély kezdettõl fogva – s ez már-már közhelyszámba megy – a konszolidáció,
vagyis a tevékeny másság kényelmetlen gyakorlatának felcserélése az intézmé-
nyek diktálta ideológia jóval kényelmesebb kompromisszumaival. Bosnyák István
többször is említett frappáns levelében a „régi” gondolatok túlhaladásának ered-
ményeként a radikalizmus kritériumainak újrafogalmazására törekszik. Jómagam
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is ennek az orientációnak vagyok híve; miszerint egy új radikalizmus kidolgozása
csupán a symposionista tevékeny másság kritikai recepciója révén lehetséges.
Mondom ezt azokkal szemben, akik tagadják ezt a problémát, irrelevánsnak
minõsítve azt, s ellentmondva mindazoknak, akik reflektálatlanul, a tétlen kívülál-
lás fölényeskedõ pozíciójából, a valamikori Symposionra hivatkozva helytelenítik
a jelenlegi törekvéseket. Következésképp: a Szóakció II.-t nem nemzedéki króni-
kaként, hanem egy szubjektivitás életközegéhez való viszonyulásának terméke-
ként fogom fel. A „Mert kell, hogy egy helyen egészen tisztán lobogjon a láng”
kristálytiszta hite sokszor csak vágy maradt. Bosnyák István azonban szinte
mindig a kollektivitást hangsúlyozza, s ennek tudom be azt a tényt, hogy rendkívül
fontos glosszái – amelyek ugyan nem mintaszerûek, ha a Symposion egész te-
vékenységét vesszük figyelembe, de ha azt a bizonyos szubjektivitást, akkor igen
– kimaradtak a kötetbõl. Pedig ezek az írások a symposionista gondolkodás
legradikálisabb vonulatát képviselhették volna: gondolok itt olyanokra, melyek a
munkanélküliség, a nemzetiségi egzisztencia (pl. a magyar nyelv használata)
kérdéseivel, vagy a kultúra és árutermelés viszonylataival foglalkoznak.

A Szóakció II. tehát egy szubjektivitás radikalizmusának és illúzióinak törté-
nete. Fontossága abban keresendõ, hogy újra kiemelte a Symposion baloldali-
ságba való beágyazottságát, és egy új etikai közgondolkodásra való orientáci-
óját; tudniillik, az értelmezõk nagy része a politikai elemeket kiiktatva elsiklik
ezek felett. Nem tudom maradéktalanul helyeselni a szerzõ azon véleményét
sem, melynek alapja azon gondolat, „hogy a dolgoknak megvan az az optimális
távlatuk, amely egy radikális elemzéshez elengedhetetlenül és mindenkor szük-
séges.” Elõször is: a távolságtudat amennyire „optimális” lehet, ugyanannyira
gátolhat is. Másodszor: a Symposion tevékenységének ma is szokásos értel-
mezése ellentmond ennek a gondolatnak. A Symposion ugyanis bekerült az
intézményes ideológiák áruforgalmába, veszélyelhárító mechanizmusaiba.
Errõl viszont nem hiszem, hogy serkenti az autentikus symposionista gondol-
kodás láttatását.

(1982 – Bibl. 1307.) Losoncz Alpár

(idõszerûen az irodalomról)
I.

Pontosan idõzített, témájában aktuális és módszerében idõszerû könyv
Bosnyák István Szóakciójának második kötete (az elsõ rész 1980-ban látott
napvilágot).
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Idõszerû
– mint minden munka, ami irodalmunkkal, a jugoszláviai magyar irodalommal

foglalkozik. Nem irodalmi patriotizmusom mondatja ezt velem, hanem irodalmunk
általában vett feltérképezetlensége; irodalomtörténet-írásunk szûkszavúsága,
tényeket, alkotókat csupán körvonalaz(hat)ó kiadványok elenyészõ száma;

– mert a „legújabb kor” (kissé önkényes periodizációval az utóbbi húsz év)
irodalmáról szinte észre sem vettük, hogy amennyire „élõ” irodalom, olyannyira
irodalomtörténet is. Éppen most döbbentett rá bennünket Hermann István köny-
ve, az Ideológia és kultúra a hetvenes években, hogy bizony megfeledkeztünk
már olyan eseményekrõl, amelyeknek részesei voltunk, az alig tíz-egynéhány
évvel ezelõtti forradalmi jelentõségû olvasmányainkat, sokat nézett filmjeinket
háttérbe szorították az új információk. Hasonló meggondolás alapján foglalhatta
irodalomtörténeti munkába Pomogáts Béla az 1945 és 1981 közötti újabb magyar
irodalmat. Tehát Bosnyák ráérzett egy általános szükségletre, amit könyvével
(könyveivel) kísérelt meg kielégíteni;

– mert a Symposion-„nemzedék” és/vagy-„mozgalom” sajátságosan új érté-
keket vallott magáénak és egyedül létjogosultnak, új irodalmat teremtett, új esz-
mei hátteret mozgalmának... de errõl majd talán késõbb, hiszen szerzõnknek
egész kötetre volt szüksége, hogy körvonalazhassa a Symposion-nemzedék
eszmei-etikai-esztétikai meghatározóit;

– mert a Szóakció II. és az Új Symposion jubiláris, 200. száma szinte azo-
nos idõben jelent meg; jubiláris szám, jubileumi kötet egyszerre;

– mert a mostani Új Symposion fejlõdése során és folytán elveszítette a bos-
nyáki értelemben vett „nemzedéki” jellegét, polemizáló hangja elhalkult az évek
során – noha a közelmúltig még volt ilyen szerepkörû rovatvezetõje, munkája
egyszer sem akadt; inkább a Symposiont támadták lanyhatagul, semhogy õ táma-
dott volna,kritikája elveszítette kitekintés-értékét, inkábbkönyvismertetõket hoz és
egy-egy magányos vállalkozást dokumentál, amelyek ma már kirínak a lapból...;

– mert az Új Symposion elveszítette mozgalmi jellegét is, folyóirattá lett,
alkotói a kéziratleadáskor el is veszítik kapcsolatukat a szövegekkel. Bosnyák
dokumentumgyûjteményében parafrazálja is B. Szabó korai gondolatát:
„Symposion-mozgalom nélkül a Symposion csak nyomtatvány lehet.”;

– mert az Új Symposion tulajdonképpeni hatását is elveszítette; bizonyos
funkciókat más orgánumok vettek át tõle (pl. a Symposion Könyvek sorozatába
kívánkozó könyvek más sorozatokban látnak napvilágot); folytonos nyomtatási
gondokkal küzd, veszíti idõszerûségét és egészen egyszerûen az iránta való
bizalmat is; az Alapító eszmei viták címén szavakat támad a lapban...;

– mert bizony az Új Symposion inkább a „saját szakállukra” dolgozó alkotók
fóruma lett, inkább „verbalista” nyomtatvány, mint „folyamatos kultúrakció”...;
vagy ahogy Losoncz Alpár írta folyóiratelemzésében: „...a mostani Symposion
inkább gyûjtõmedence, mintsem spontán közösség...”;
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– mert a Szóakció két kötete az irodalom és irodalomtörténet számára kor-
szakos jelentõségû tendenciák törvényszerûségeinek felrajzolására vállalkozik.

II.

A módszer, amit Bosnyák István könyveinek megírásakor alkalmaz, nem a
klasszikus értelemben elképzelt és felfogott irodalomtörténetek módszere. Így
például nem csupán dokumentál – hisz a kötet sajátos dokumentumgyûjtemény,
hanem éppenséggel ön-dokumentál (autodokumentáció?) is egyben; azaz a
szerzõ gyakran az objektív (!?, dehogyis, lényegében mindig szubjektív) tény-
közlése mellé felsorakoztatja legbelsõbb dilemmáit és problémáit is, és ezáltal
lesz teljes a kép, hiszen nem kíván mást nyújtani, mint: „...személyes és nemze-
déki, s ha akarjuk, személyesen nemzedéki és nemzedékien személyes ada-
lékot. A magunk nyomában járva két évtized kanyargós útjain...” Így a szerzõ a
kételyét is kifejezi, miszerint az irodalmi élet – különösen a könyvében feldolgo-
zott idõszak, pontosabban korszak – tevékeny résztvevõjeként nem lehet elfogu-
latlan krónikása a Symposion-mozgalomnak. Könyve sem lehet irodalomtörté-
net, éppenséggel dokumentumainak személyessége, elfogultsága miatt, hanem
inkább irodalomtörténeti adalék. Természetesen másik oldala is van az éremnek:
a legközelebbi és legfontosabb dolgokat éppenséggel csak a „mozgalom” tüzé-
ben levõ egyének tolmácsolhatják legközvetlenebbül – minden szubjektivitásuk
ellenére –, mert a „kívülállók” a tényeket, ötleteket, vitákat, más, mellékesen is
fontos körülményeket csupán másod- vagy harmadkézbõl ismerhetik meg –
esetleg –, de legtöbb esetben csak misztifikálva vagy vulgarizálva.

Dokumentarista mû hát a Szóakció II., méghozzá olyan, amely a szubjektivi-
tás minõsége miatt ellentmond Németh László közismert tételének: „Az irodalom-
történet csak az eredményt nézi; az érdemet éppúgy megbecsüli, mint a szeren-
csét, neki mindegy, hogy sétaúton mentél a hegyre, vagy a hasadon csúsztál fel.”
Mi sem áll távolabb szerzõnktõl, mint az irodalomtörténeti beskatulyázás, a té-
nyek sorba állítása és a semleges (lehet ilyen?) irodalomtörténész szempontjából
és szempontjaival való semlegesítõ ráncbaszedése, ami már nem tartalmazza
azt a bizonyos, minden tudománnyal elengedhetetlenül együtt járó individualiz-
must és szubjektivizmust. Nem tehet effélét olyan irodalmár, aki az irodalom fo-
galmát kiegyenlítette a harcos élet, a folytonos küzdelem fogalmával, s az életet
az etikus élet attributumával egészítette ki. Nem tehet ilyet az, aki a felé nyújtott
kínai porcelánt nem kötelezõen a legkopottabb részénél fogva veszi kezébe; aki
az eszme megszállottja, intenzív indulatának rabja. Hiszen õ volt az, akit 1963-
ban Szerbia Ifjúsági Szövetsége tanácskozásán arra kértek fel, hogy informatív
beszámolót adjon a jugoszláviai magyar fiatalok alkotótevékenységérõl, s aki – a
beszámoló helyett – indulatosan fejtegette a Symposion körül létrejött nemzedé-
ki vita kialakulásának körülményeit és indokait.
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Bosnyák István számára így legnagyobb sértés az lenne, ha teljes mérték-
ben elfogadnánk kötetét, kifogások nélkül – noha kifogást emelni ilyen esetek-
ben igen nehéz, hiszen nem vitázhatnánk írói módszerekkel, hanem olyan esz-
mékkel, egy nemzedék eszmeiségével, amit az alig két évtizedes idõbeli distan-
cia máris igazolt. Azonban a szerzõ igazi polemikus vénája nem tûrné, ha
könyvét a polémia árnyéka is elkerülné.

S ha valóban vita indul a Szóakció II. körül, az mégis a szerzõi hozzáállást
érinti majd, ami „csupán” a „nemzedéki mag” köré építi a kötetet, és saját elveit
alárendeli a mozgalmi, közösségi elveknek és érdekeknek, tehát (talán) utólag
igyekszik (re)konstruálni az annyira óhajtott nemzedéki szellemiséget és magát a
nemzedéket. Elhárítja magától annak a lehetõségét is, hogy a Symposion azért
lett Symposionná, mert hasonló érdeklõdésû, szemléletû, szellemiségû, azonos
olvasmányokon nevelkedett, a továbbfejlõdést ösztönösen is magukban hordozó
alkotók tömörültek a lap (melléklet) köré, akik nemcsak egy „folyamatos és szer-
vezett kultúrakciót, egy irodalmi és mûvelõdési mozgalom kohéziós erejét és
éltetõjét” képezték, hanem saját utaikat járták a mozgalmon belül is, ami nem egy
esetben eltéréseket mutatott a „mozgalom”, a „nemzedék” irányvonalától.

A mozgalom másik „megélõje”, a lap már-már „hírhedt” kritikusa, Bányai Já-
nos a Szóakció elsõ részérõl írt kritikájában a következõket írta: „Azt azonban
hozzá kell még ehhez tenni (nem Bosnyák István nézõpontjának bírálata, inkább
kiegészítése céljából), hogy a Symposion-nemzedék irodalomszemlélete, mire –
mûvekben és gondolatokban – formát öltött, már semmiképpen sem volt egysé-
gesnek tekinthetõ; az »egységes« nemzedéki irodalomszemlélet ugyanazokat a
buktatókat rejti magában, mint akár Szenteleky, akár az ötvenes évek elején B.
Szabó György »irodalmi egységet« megteremtõ és megõrzõ szándéka...”

III.

A kötet elsõ részét mozgalmi és személyes dokumentumok sora képezi, a
Symposion-melléklet és az Új Symposion alakulásának, folyamatos alakulásá-
nak, fejlõdésének (de nem idomulásának), szerkesztési gondjainak stb. szemé-
lyes és a mozgalom által hitelesített dokumentálása, problematizáló feltárása;
eruptív indulatú, esszéisztikus, folyamatos párbeszéde önmagával, a mozgalom
tagjaival és természetesen a kívülállókkal. A könyv háromszázharminc oldalának
fele pedig a Symposion és az Új Symposion „törzsgárdája” képviselõinek port-
réit, szellemi és szellemisége arcképvázlatát tartalmazza: ezeket a szerzõ kriti-
kákból és tanulmányokból, esszékbõl (sajátjaiból) szervezte egységbe, majd
közcímezte a többéves idõközökben íródott szövegösszeállítást. Szubjektivitása
megnyilvánul már a válogatásban is; csupán a „törzsgárda” tagjairól írt, tehát a
feltételezett és dokumentálandó eszmeiség reprezentáns képviselõirõl; de ab-
ban is, hogy miként ír. Így például Utasi Csaba kritikusi módszerével számottevõ
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helyen szinte csak érintkezik a szerzõ irodalomszemlélete (az esztétikum és
szellemiség, etika és erkölcsiség más értékelése, a mércék különbözõ fajsúlyo-
zása, szóhasználati eltérések stb.), de ez nem gátolja abban, hogy pozitív értel-
mezést adjon a már-már negatívumként feltüntetett sajátosságoknak.

Bosnyák Istvánnak a Szóakcióban dokumentált munkássága azt a végkövet-
keztetést nyújtja, hogy a szerzõ esztétikai érdeklõdését háttérbe szorította a
mozgalmi szellemiség; a nemzedéki tudat és nemzedéki öntudat, a folyóiratban
kialakult szellemiség, állásfoglalás, világnézet „megkeresése”, tételes feltárása
és vizsgálata.

A nemzedéki hagyományok és irodalomszemlélet legfõbb csomópontjait a
következõkben vélte felfedezni a szerzõ:

1. kockázatvállaló írástudói etika;
2. aktív irodalomfunkció; a valóságbefolyásolás és nem valóságmagyará-

zás marxista elve; mozgalmiság a hermetikussággal ellentétben;
3. radikális antisztálinizmus, a marxi praxis mint az önigazgatás filozófiá-

jának központi kategóriája;
4. „híd-szerep” a délszláv–magyar mûvelõdési és mûvészi kapcsolatok

keretében;
5. baloldali, nyílt intellektualizmus, a couleur locale-os irodalmi beszûkü-

léssel szemben;
6. szakmai felkészültség és mûhelymunka a dilettantizmussal és a provin-

cializmussal szemben.

Ha figyelembe vesszük a felsorolt eszmei csomópontok mellett azt is, hogy
Bosnyák (szubjektív) esszéi, vagy másik kedves megnyilatkozási formája, a nyílt
levél kirobbanó emóciói, a „jó kertész” indulatos, de mindenkor jóhiszemû
vagdalkozásai fogják formába a Szóakció II. szerteágazó irodalomtörténeti
adaléktárát, akkor úgy érezzük, a szövegek nem csupán a húszéves múltra visz-
szatekintõ hagyomány keresését szolgálják, hanem e hagyomány szerves
továbbélésének megvalósulását is feltételezik, de egyben – jogosan – meg is
kérdõjelezik. Könyvébõl természetesen az cseng ki, hogy a nemzedék mi vol-
tunk, bár pozitív véleménnyel említ még egy „generációt” (most igazán idézõ-
jelek között értvén), a Magyar Tanszéken Bányai János köré szervezõdött „struk-
turalista kört”, ámbár ez a nemzedék (is) nagyon szûkkörû volt, és sosem vált
integrális „mûhellyé”. Hogy miért? Talán leglényegbevágóbban ezt is Bosnyák
István fogalmazta meg, ezért hadd idézzek egyik irodalmi levelébõl: „Persze
nem lehet szemet hunyni a talán már túl sokat is emlegetett, paradoxálisan
hátrányos tény fölött sem, hogy a hatvanas évek második felétõl a mi újabb és
újabb irodalmi korosztályaink »vitorláját« nem feszíti – »ellenszél«... Nyilván
ezért is maradtak meg egymásba növõ korosztályoknak, s nem válhattak
nemzedékké. Hisz a nemzedékké-konstituálódás egyik alapfeltétele alighanem
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épp az, hogy irodalomszemléletben és esztétikában, világlátásban és irodalom-
politikában, ízlésben és életérzésben legyen valami lázítóan ellenszenves »fal«,
amit nemzedéki közösséggé szervezõdve meg lehet, meg muszáj ostromolni...
Irodalmi csaták nélkül nincs táborrá szervezõdõ irodalmi hadsereg sem.

S mennyi nyûgtõl, fölösleges erõpazarlástól mentheti meg az új irodalmi
korosztályokat a »csatanélküliség« állapota!

S mennyi feszítõenergiától, belsõ töltéstõl foszthatja meg ugyanezeket a
korosztályokat a »szélnélküliség«, az irodalmi »szélcsend« szituációja!

Jó lehet ma fiatal írónak lenni.
Rossz lehet ma fiatal írónak lenni.”
S ugyanígy, jó lehetett húsz évvel ezelõtt is fiatal írónak lenni. Legalábbis

Bosnyák István legújabb kötete ezt bizonyítja.

(1982 – Bibl. 1306.) Fekete J. József

(a nemzedéki mozgalom védelmében) – Bosnyák István korábban kiadat-
lan tanulmányainak és válogatott írásainak, a Szóakció címû gyûjteménynek
elsõ kötete nemzetiségünk háború elõtti és utáni mûvelõdési koncepcióját elemzi
a viták és elméleti jellegû szövegek tükrében, a második könyv viszont azokat az
írásokat foglalja magába, melyek a szerzõt az ötvenes évek végén születõ
Symposion-mozgalom egyik szellemi irányítójának s ugyanakkor következetes
elkötelezettjének mutatják.

A Szóakció második kötetének az elsõhöz képest és könyvkiadásunk eddi-
gi gyakorlatához viszonyítva abban van a különlegessége, hogy átértékelõ vagy
legalábbis újabb szempontú visszaemlékezés helyett eredeti dokumentum-
anyaggal szemlélteti egy erkölcsiségnek, valamint egy csoportvállalkozásnak
az összefonódottságát. Bosnyák István egyszerûen felsorakoztatja „viselt dol-
gait”, de korántsem a csalhatatlanság tudata által védetten, hanem a jóhisze-
mûség tiszta lelkiismeretében bizakodva. Ahogyan a sejtek öregednek, s – ettõl
nem függetlenül – ahogyan az ember társadalmi helye egyre kimértebbé és
meghatározottabbá válik, úgy a szellemi mozgékonyság, a harci kedv is lohad,
aminek következményeként ahelyett, hogy új területek meghódítására töreked-
ne a nemzedék, inkább az önigazolást és a példamutatást választja. Ez indokol-
ja a kritikus régebbi naplófeljegyzéseinek és nyilatkozatainak kiadását a bará-
tok és munkatársak mûveirõl készült tanulmányok mellett.

Aki így összegyûjtõ formában újraolvassa Bosnyák Istvánnak az elmúlt két
évtizedben elsõsorban az Új Symposionban napvilágot látott szövegeit, annak a
mûvelõdési jelenségeket, emberi sajátosságokat és esztétikai törekvéseket éle-
sen disztingváló kritikus jellemzõi ötlenek szembe. Bosnyák hangsúlyozta elsõk
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között, s mind a mai napig tartó folyamatossággal, hogy nemzedéke radikálisan
újat, vagyis minõségi ugrást kévisel a mi kultúránkban. Maga is falusi származású
lévén, különösen kezdetben utasította el nagy vehemenciával az egyértelmûen
provinciálisnak, retrográdnak tartott vajdasági szellemi örökséget. Sem õ, sem
pedig a magyar nyelvvel hozzá hasonlóan bajlódó társai az érzelmes giccsen és
a durva vaskosságon kívül semmilyen értéket nem találtak például Csépe Imre
munkásságában. A szektásság címkéjét azonban azért nem ragaszthatjuk meg-
gondolatlanul e ma már megmosolyognivalóan szélsõségesnek és némileg bar-
bárnak tûnõ megnyilatkozásokra, mert talán csak e túlzások hívhatták fel az írók
és az olvasók figyelmét: milyen nagy mértékben maradtak el akkor mûvelõdési
viszonyaink az ország és a nagyvilág szellemi-esztétikai haladása mögött.

Kezdetben a tiszta képlet „szelleme” uralkodott: amit Sinkó Ervin, valamint a
hozzá hasonló mintaképek írtak és mondtak, az abszolút jó; amit viszont mások,
fõleg a szabadkaiak produkáltak, az abszolút rossz. E többször kegyetlenül
igazságtalan értékrendszer módosításához elsõsorban a hatvanas években indu-
ló feltáró-értékelõ irodalomtöréneti kutatás járult hozzá, míg a tényszerû cáfolatot
az a Hungarológiai Intézet végezte el, melynek kritikusunk évekig volt a titkára. A
túlzások, amennyiben csak egy-két személyhez kötõdnek, tartósságuk, állandó-
ságuk ellenére sem károsak. Nagyobb baj, ha a békekötés és a tolerancia úgy
fokozza le a nemzedéki célkitûzést, hogy a lankadásból adódó következtetéseket
a kritika nem vonja le. Mert hát nem az a probléma, hogy a Symposion elsõ
nemzedékének kritikusai évek óta nem bántalmazzák az idõsebb írókat, hanem
az, hogy indulásuk fõ erõssége, az emberi viszonyok kritikája, valamint a körön
belüli önellenõrzés, a konkrét önbírálat elidegenedett tõlük.

Így tehát a drámai konfliktusok fokozatosan közösségi gyónássá alakultak.
Bosnyák István, az Új Symposion táborának egyik legbecsületesebb, a közössé-
gi elveket talán legkomolyabban vállaló képviselõje mindinkább a tehetetlensé-
gérõl kénytelen panaszkodni. Visszasüllyedõben a világ; ami keveset megment-
hetünk, feltétlenül megtesszük: – ennyi lehet az utóbbi évek írásainak társada-
lometikai sommázata. Ez alakította ki azt a mércét is, mely a nemzedéktársak
költõiségében egyáltalán nem kárhoztatja az esztétizálást vagy a robinzonkodó
különutasságot. Okosan együtt haladni az élettel, a megalkuvás közelében, de
már csak a lelkiismeret létezése miatt sem vele egy szinten, a régi barátokhoz
való hûségben megkapaszkodva: – íme, ehhez a stratégiához jutott el Bosnyák
István. Mivel többnyire jó mûveket lényegében jól értékel, egy ilyen rövid kritika
keretében kicsinyesség lenne a fenntartásoknak is hangot adni.

(1983 – Bibl. 1309.) Vajda Gábor
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Szóakció I – Szóakció II. – Újabb korosztályok sympológiája

(az alkotás ethosza) – Az a tény, hogy ma már – visszatekintve a múltra –
irodalmunkkal kapcsolatosan „fundamentum-lerakókról”, magvetõkrõl, ugartö-
rõkrõl és építõkrõl beszélünk, nem kevesebbrõl tanúskodik, mint arról, hogy a
vajdasági magyar irodalom keletkezéstörténete – ennek következtében fejlõdés-
története és jellege is – nem egy autochton folyamat jegyeit hordja magán. Nagy
akarások, egyéni nekibuzdulások – jobbik esetben kollektív tettek – keltették
életre, tehát egyfajta tudatos irodalomalkotás eredménye, és nem – jobb híján
nevezzük így – spontán történõ, eruptíve a felszínre törõ lelki folyamaté, mint
ahogyan az a történelmi fejlõdés bizonyos fokán, a törzsi, népi, nemzeti önesz-
mélés egy-egy stádiumában történni szokott. 1918-ban tehát nem egyféle törést
szenvedett folyamatot kellett továbbvinni, hanem egy addig nem létezõ valamit
– kultúrát, mûvészetet és irodalmat (közgondolkodást) – kellett megteremteni.
(Elegendõ magyarázat-e Vajdaság monarchiabeli provinciális helyzete arra a
kérdésre vonatkozóan, hogy a társadalmi-politikai együvétartozás megszûntével
miért lett a vidék egyszerre kulturális közélet nélküli „néma tartomány”?) Az
utódállamok magyarságának minden egyes esetben, a kultúrhagyományok
folytán, volt folytatni valója, csupán nálunk állt elõ az az újkori Európa történeté-
ben nyilván egyedülálló eset, hogy modern, polgári értelemben vett kultúrát kel-
lett teremteni.

Bosnyák István Szóakció I–II. címû könyveiben e keletkezés- és fejlõdéstör-
ténet fõbb állomásait kíséri nyomon, és a történéseket eszmetörténeti megvilágí-
tásba helyezi. „Miként érvényesítette (irodalmunk) a Szó erejébe, életet, embert,
társadalmat is formáló képességébe vetett hitét és hitetlenségét? Elsõsorban
pedig: a szellemi és politikai aktivizmusra, a tévékeny és kritikus/önkritikus kisebb-
ségi magatartásra ösztönzõ szerepét?” – fogalmazza meg szerzõnk értékelésé-
nek és vizsgálodásainak szempontjait az elsõ kötet elõszavában. És ebbõl már
kitûnik: az etikus ember etikai megvalósulásokat kér számon. Lehet-e döntõbb
jelentõségû mércét találni magánemberi vállalkozásokon, esetleg csoportérdeke-
ken nyugvó – tehát nem belsõ törvényszerûségeken alapuló – irodalom értékelé-
sekor, mint a tettek és cselekedetek etikai értékelése? És hogy mi a bosnyáki
etika lényege? A XX. századi forradalmi, értelmiségi alkotó ember erkölcsi maga-
tartása. Irodalomra vonatkoztatva ez annak a krležai–sinkói nézetnek elfogadását
és érvényesítését jelenti, amely szerint „az irodalom nem akar irodalom maradni”,
és a kultúra sem akar csupán kultúra lenni. Jelenvalóságuk csak akkor külde-
tésszerû, „ha életet gazdagító”.

Ezzel az egyetemes értékrendszerrel szembesül történelmünk utolsó hat
évtizedének minden jelentõsebb irodalmi eseménye, cselekvõ gesztusa és
szándéka: a Kalangya, a háború elõtti Híd, az „áprilisi Híd” nemzedékké nem vált
csoportja, a Symposion-melléklet és az Új Symposion nemzedéke egyaránt, de
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mindenekelõtt olyan irodalomalakító és szervezõ munkát végzõ egyének, mint
Szenteleky Kornél és B. Szabó György.

Bosnyák István elemzõ módszerére mindig a pontos diagnosztizálás a jellem-
zõ, és csak ezt követi az egyéni véleménynyilvánítás, mely minden egyes eset-
ben – a körültekintõ számbavétel folytán, valamint a belsõ következetesség ered-
ményeképpen – megbízható. Ily módon kap súlyt Szenteleky-tanulmányában
Szenteleky szerep- és sorsvállalása, és lesz egyéni tragédián túlmutató, a vaj-
daságiasság általános jegyeivel felruházott közösségi helyzetkép. Ezekben a
folyamatokban, a vajúdó eszmékben, a „vajdasági irodalom” vagy „irodalom a
Vajdaságban” kételyeiben egy szellem örlõdik, és kényszerül – akárhogyan
választ is – mindenképpen kompromisszumos szerepvállalásra. Mert Szenteleky
– és e folyamatot, a magatartásbeli változást Bosnyák lépésrõl lépésre nyomon
követi – az anti-vajdasági magatartásból jut el a local couleur meghirdetésével a
vajdaságiasság apológiájáig. Szerzõnk a „jóformán semmi elõfeltétele sincs
annak, hogy a »vajdasági« irodalom életre keljen” megfogalmazású tagadás, és
a „szeressük, mert a miénk!” hangzású igenlés között történõ lélekpróbát, maga-
tartásbeli változást értékeli, amikor leszögezi: Szenteleky esetében a „valósághoz
visszavezetett” ember ekkor már „e valóság koordinátarendszerében gondolko-
dik”. E visszavezetettségben rejlik a kényszerû sorsvállalás – jelzi a tanulmány.

Ugyanilyen alapos elbírálásban részesül a B. Szabó-i választás kérdése is,
az „irodalmi egységfront”-tal kapcsolatban. A meggyõzõdésbeli bizonytalanság
következtében elõállt tétovázás egyik eredménye az lett, hogy gyõztek azok az
erõk, melyek lehetetlenné tették egy fiatal alkotói csoport, az „áprilisi Hidasok”
nemzedékké válását. Bosnyák így összegez: „... õ maga is azok közé tartozott,
akik »naivul hitték«, hogy felszabadulás utáni provinciálisan sivár irodalmunkban
lehetséges és hasznos dolog »valamiféle írói egységfront« kierõszakolt fenn-
tartása és továbbéltetése...” És e megállapítás egyben ítélet is, nemcsak B. Sza-
bóval kapcsolatban, hanem irodalmunk és közéletünk erkölcsiségének feladásá-
ra vonatkozóan is.

Az erkölcsiségnek errõl az alapjáról vizsgálja az „áprilisi Hidasok” harcát a
„második forradalom” idején, a vajdasági irodalomban ekkor még uralkodó, és
egyeduralkodó proletkultos zsdanovizmus ellen. Vereségük lényegét, a nemze-
dékké konstituálódás megakadályozását Bosnyák így értékeli: „Nyilvánvaló
tehát, hogy a valóság- és irodalomszemléleti különbségek egész sora mellett –
s velük kétségelen összefüggésben – az eszmei, ideológiai, világnézeti és politi-
kai különbségek is szakadékot képeztek a két tábor között.” (A kiemelés B. I.-é.)

A Szóakció elsõ kötetében Bosnyák irodalmi múltunk eseményeinek oknyo-
mozójává szegõdött, véleménye minden egyes esetben az utókor erkölcsi ítélete
is egyben. A második kötetben új helyzet áll elõ. Szerzõnk itt már a Symposion-
melléklet és az Új Symposion keletkezésének és fejlõdésének dokumentumait
és a nemzedék egyes alkotóinak munkásságáról írt kritikáit teszi közzé. Kell-e
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újra hangsúlyozni, hogy mindez az erkölcsi felelõsségtudat és felelõsségvállalás
platformján történik? Nem deklaratív bírálattal találkozunk immár, hanem az ese-
mények és tettek oly módon történõ rögzítésével, melyben ugyancsak benne
vannak az erkölcsiség szempontjai is. És hogy mennyire õszinte ez a fajta véle-
ményezés, annak bizonyítására szolgáljon egy példa.

1964. szeptember 24-i jegyzetében szerzõnk az induló Új Symposionnal
kapcsolatban leszögezi, minden azon múlik, „képesek vagyunk-e azt a bizo-
nyos pillanatot, amikor »kitágul a látóhatár«, s amikor a tér : a szocializmus je-
lenlegi avantgarde-ját képviselõ Jugoszlávia, s az idõ: az új alkotmányunk meg-
hozatala utáni második esztendõ, értelmes realitásként és még inkább értelmes
jövõként jelenik meg tudatunkban –, képesek vagyunk-e ezt a pillanatot állandó
jelenvalósággá, a szellemi tett állandó éltetõjévé tenni? Más szóval, képesek
vagyunk-e megérezni az itt és most-élés tiszta, a szemlélõdve-élésnél többre
hevítõ pátoszát?” (A kiemelés B. I.-é)

A nemzedék kétségtelenül kiteljesítette a „szellemi tetteket”, ám a hamaro-
san megváltozott valóság sorsdöntõ meglátásokra kényszeríti õket. 1969-ben,
a Valóban mi lesz velünk c. kétszerzõs kötet Domonkos-verseinek kapcsán a
nemzedéki kritikus kénytelen megállapítani: „Az elemien emberi kétségbeesés,
mely korunk politikumának, érték- és konvenciórendjének teljes tagadásában
nyilvánul meg, s a személyes létnek minden »civilizációbíráló« vádnál nagyobb
vádat képviselõ lefokozása egy õstermészetes létre, vegetáló naturalizmusra
és elkeseredett hedonizmusra: mindez az emberinek a megnyilvánulása is
lehet – ha kifejezést nyer, ha megvalósul autentikus költõi szóban. Ami eleve azt
jelenti, hogy tagadva is szembeszegül az adottal!” (A kiemelés B. I.-é). Majd,
mintha a fent idézett nemzedéki hevülésre utalna vissza, Bosnyák megállapít-
ja: Domonkos „ifjonti egzaltációinak megdermedése nem volt felszíni. Ellenke-
zõleg: nagyon is elementáris!”

Ennek beismerése a nemzedék oppozícióba vonulásának felel meg, ami
egyfajta erkölcsi következetességet is jelöl. Ez a „költõ válasza a létre!”

Harcos, etikailag elkötelezett irodalom- és eszmetörténeti mû Bosnyák István
könyve, mely arra a kérdésre is választ ad: mi az etikus tett lényege Vajdaság-
ban? A magyarság–jugoszlávság–európaiság ügyének értelemszerû forradalmi
szolgálata. És ezt esztétikájában mégiscsak a Symposion és az Új Symposion
nemzedéke valósította meg a legmagasabb fokon. Olyannyira, hogy még meg-
torpanásaikban is az erkölcsi tudat feszült. Bosnyák István könyvének egyik leg-
nagyobb érdeme a sorsvállalás ilyen jellegû értelmezése. És ez már sympó-
örökség.

(1982 – Bibl. 1308.) Mák Ferenc
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(a Symposion-mozgalom szabálytalan története) – 1982 tavaszán jelent
meg az Új Symposion kétszázadik száma. Csöndes jubileum volt ez; Magyar-
országon nemigen emlegette senki. Persze öröm is van ebben, hiszen mit hasz-
nált az ünnepség Adynak, Móricznak, József Attilának...?! Nagyobb baj, hogy a
csönd a szellemi tudomásul-nem-vétel jele is egyben – holott a lap immár jó
másfél évtizedes története során egyértelmûen bebizonyosodott, hogy a Sym-
posion-mozgalom nem tekinthetõ csupán sajátos, ám a magyar irodalom és
szellemi élet fõ fejlõdési tendenciái mellett jelentéktelen színfoltnak. Kialakulása-
kor avantgarde volt abban az értelemben is, hogy megelõzte a magyarországi
rokon törekvéseket. Egy fiatal nemzedék sajátos elképzeléseit és szemléletét
kifejezni hivatott lapként indult a hatvanas évek közepén, abban az idõben,
amikor magyarországi kortársaik még éppen csak megkezdték harcukat saját,
nemzedéki törekvéseiket-életérzésüket kifejezõ fórumaik megteremtéséért. E
harc eredménye lett a Mozgó Világ megszületése – jó tízéves késéssel... A
Symposion-mozgalom történetében természetesen legalább olyan érdekesek
azok a törekvések is, melyek Magyarországon nem vagy alig találtak vissz-
hangra; az azonos és eltérõ vonások vizsgálata ugyanis nyilvánvalóan igen sok
hasznos tanulsággal járna, megvilágíthatná a hazai irodalmi élet erényeit és
hibáit egyaránt. E vizsgálatot elvégezni lassanként nem csupán az irodalomkriti-
ka, hanem az irodalomtörténet feladata lenne, s ehhez a munkához nyújt komoly
segítséget Bosnyák István munkája.

Bosnyák a Symposion elsõ nemzedékének egyik meghatározó egyénisége
volt; ma az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetének vezetõje. Munkája
egyszerre személyes vallomás, dokumentum-, kritika- és tanulmánygyûjtemény.
Az elsõ kötet a legtágabb értelemben vett elõzményekrõl szól, a jugoszláviai ma-
gyar irodalom Trianont követõ kialakulásától az Új Symposion megszületéséig,
fõként a meghatározó szerepet játszó folyóiratokra (Híd, Kalangya stb.) és B.
Szabó György hasonlóan meghatározónak érzett életmûvére koncentrálva.
Mégsem szabályos irodalomtörténeti tanulmányok ezek; amint Bosnyák elõsza-
vában világosan megfogalmazta: a kötet írója „nem »irodalmi szabadúszóként«
állt meg literatúránk baloldali hagyományának egy-egy »megállójánál«, hanem
maga is egy megújult funkciójú, de ugyancsak mozgalmi irodalom munkásaként,
(...) az elsõ Symposion-nemzedék tagjaként. (...) legkorábbi írásai ma már csak
dokumentális értékûek lehetnek: egy nemzedék öneszmélésének korai doku-
mentumai.” A tanulmányok dokumentumjellegét az egyes fejezetek címében is
hangsúlyozza, megadva nem csupán keletkezési idejüket, hanem tömören jelez-
ve születésük „szellemi kontextusát” is; pl. „NEGYEDIK MEGÁLLÓ: az ékverõk,
avagy újabb variációk a régi Hídra, az Új Symposion indulásának elõestéjén”.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy az elsõ kötet írásai hagyományos értelem-
ben vett irodalomtörténeti tanulmányokként ne állnák meg a helyüket, ám
Bosnyák most, második kötetének megalapozásaként nem ezt hangsúlyozza. Az
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új kötet ugyanis, alcímének („Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához”)
megfelelõen már a Symposion-mozgalom kialakulásának közvetlen elõzményei-
vel s magának a mozgalomnak a történetével foglalkozik. Elsõ része válogatás
Bosnyák „irattárából”, azaz „a féléves Symposion-rovat szerkesztését Tolnai Ottó
alapító szerkesztõtõl átvett, újdonsült filosz-redaktor, a Symposion-melléklet
szerkesztõje és az Új Symposion elsõ három számát szignáló fõszerkesztõ,
illetve a késõbbi szerkesztõbizottsági tag, munkaév-szerkesztõ és állandó, majd
alkalmi munkatárs dokumentumait tartalmazza”. A kronológiai rendben egymást
követõ írások között vannak a symposionisták elképzeléseit annak idején nyom-
tatásban kifejtett szövegek, fölöttes hatóságokhoz intézett hivatalos beadványok,
kérvények és jelentések, hajdani értekezleteken elhangzott beszámolók, a
szerkesztõkkel-munkatársakkal készített régi interjúk, ma már közérdekûnek lát-
szó magánlevelek, naplórészletek és így tovább. Sokszínû, élvezetes és tanulsá-
gos olvasmány. A körképet a könyv második fele teszi teljessé, mely Bosnyáknak
a Symposion meghatározó egyéniségeirõl (Bányairól, Utasiról, Domonkosról,
Tolnairól, Végelrõl, Fehér Kálmánról) az idõk folyamán készített néhány nagyobb
lélegzetû tanulmányát tartalmazza. A köteteket az egyes írások lelõhelyét pon-
tosan feltüntetõ jegyzetapparátus és névmutató teszi teljessé.

Bosnyák István munkája tehát, mindent összevetve, megteremtette a lehetõ-
séget a Symposion-mozgalom elsõ másfél-két évtizedének irodalomtörténeti
igényû feldolgozásához. Kérdés, hogy vállalkozik-e erre a feladatra valaki. Talán
a szakdolgozattéma után nézõ bölcsészhallgatók némelyikében reményked-
hetünk.

(1983 – Bibl. 1311.) Szajbély Mihály

(modern annales) – Az Új Symposion története megírásra vár. Sokáig sem-
mit sem tudtunk róla, és ma sem tudunk róla sokkal többet a legendájánál. Volt
egyszer egy lap, elõször olyan igazán nagyalakú, azután kicsit kisebb, de még
mindig nagyobb a magyarországi, hajdan divatos egyen-folyóiratméretnél, két
szembefordított fekete félkör embléma, az változatlan maradt mindig. Szerkesz-
tették Újvidéken, ahová majdnem olyan nehéz volt eljutni, mint Nyugatra, de azért
mégiscsak kicsit könnyebb, abban a Jugoszláviában, amely már majdnem maga
volt a Nyugat, például nyugatnémet sört lehetett inni, de azért kicsit sok volt ott a
Tito-kép. A laphoz a magyarországi újságos standokon ugyan nem lehetett
hozzájutni, de postán simán bejött, és akkor már lehetett adni kézrõl-kézre. Szel-
lemi nyitottság, modern nyugati irodalom, filozófia, Marcuse és 68-as diákmozgal-
mak, képzõmûvészetek, Makavejev filmjei és a Bitef. Aztán egyszer csak történt
ott valami, vagy talán kétszer is, hiszen mintha nem csak a Sziveriéket kergették
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volna szét, hanem korábban a Tolnaiékat is, hát persze, világos, látjuk, mi lett
Jugoszláviából.

Szép és egyszerû, aranyfénybõl vérvörösbe bukó naplemente, melankolikus
giccs a Duna alsó folyása fölött.

Az Új Symposion legendáktól megtisztított történetét azért lesz nehéz
megírni, mert része Jugoszlávia történetének, és a mai délszláv térségre tekintve
nehéz megérteni, hogy a titoi államalakulat léte nem egyszerûen a véres káosz
felé menetelés szép illúzióktól elfedett története volt, hanem (legalább rövid idõre)
az illúziók valósággá válásáé is. Az Új Symposion azért lehetett olyan friss és fel-
szabadult, mert alkotói benne éltek, benne lélegeztek a jugoszláv kultúrákban.
Világra nyitott belgrádi, zágrábi, ljubljanai vagy szarajevói lapokat olvastak, az
ottani könyvkiadókra figyeltek és az Adria kis szigetein töltötték a nyarat. Meg
bebolyongták a kontinenseket Amerikától Amerikáig, mert a jugoszláv útlevél elõtt
akkor még nem becsukódtak, hanem megnyíltak a határok.

Persze ez így maga is csak a legenda része, megszépítõ messziség. Abba is
hagyom, hiszen mindössze azt szerettem volna érzékeltetni, hogy aki túl akar
lépni ezen a szinten, annak elõször is olyan nyelvek tudására van szüksége, ame-
lyeket nem sokra becsülnek a nagyvilág nyelvbörzéin. Azután pedig hónapokat,
ha nem éveket kell eltöltenie az újvidéki, belgrádi, zágrábi stb. könyvtárakban,
elmélyednie a hatvanas, majd a hetvenes és nyolcvanas évek jugoszláviai
sajtójában, irodalmi folyóirataiban, visszaidéznie az egykor volt szellemi atmosz-
férát, beszélgetések és kérdezõsködések nyomán rekonstruálnia a hajdani
szellemi kapcsolatokat, a multinacionális kultúra hajszálerezetét.

Szeretném hinni, hogy mára eljött a filológiai aprómunka, a dokumentumok
gyûjtésének és rendezésének ideje.

E munkálatok boldog õse Bosnyák István Szóakció I. (Forum, 1980) és
Szóakció II. (Forum, 1982.) címû, gondosan felépített, sajátos forráskiadványa.
Középpontjában (a második kötet elején) A magunk nyomában két évtizeden át,
avagy kitépett lapok egy nemzedéki krónikából címû terjedelmes, 150 oldalas
fejezet áll, amelyben Bosnyák esztendõrõl-esztendõre haladva idézi fel egykorú
naplófeljegyzései, levelei, maga és mások jórészt kiadatlan írásai nyomán a
Symposion-mozgalom történetét. E dokumentumok fényében kortörténeti forrá-
sokká válnak azok a terjedelmes tanulmányai is, amelyek az annales-részt
körülveszik, szóljanak akár a vajdasági magyar irodalom Symposiont megelõzõ
történetérõl, akár Makróékról, Végel László regényének hõseirõl.

Bosnyák tehát a Symposion-mozgalom és nem az Új Symposion történetérõl
beszél, amint Csorba Béla és Vékás János nemrég megjelent gyûjteménye is a
mozgalom krónikáját és nem a folyóiratét ígéri alcímében. (A kultúrtanti vissza-
vág. A Symposion–mozgalom krónikája, 1954–1993). E különbség egyáltalán
nem elhanyagolható, éppen ellenkezõleg, a jugoszláviai magyar irodalom mo-
dern fordulatának a lényegére világít rá. Ezt a hatvanas évek elejétõl jelentkezõ
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átstrukturálódást mindig is szokás volt sommásan avantgárdként jellemezni,
anélkül azonban, hogy igazán tudatosult volna: a századelõ hazai elõörs-mozgal-
maihoz való hasonlóság nem merül ki a meglévõ tiszteletlen és kegyetlen
tagadásában. A magyar avantgárd legkülönbözõbb irányzatainak, a baloldali
Kassák Lajostól kezdve egészen a Testvér címû lapot szerkesztõ, „krisztianista”
Sinkó Ervinig közös jellemzõje volt az angazsáltság, „a világnézet mûbe plán-
tálásának ténye”, miközben az elkötelezetten képviselt világnézet természetesen
igen sokféle lehetett (Deréky Pál: A vasbetontorony költõi, Bp. 1992. 10.) A hat-
vanas évek symposionistái ugyancsak angazsáltak voltak, és nyilván nem Sin-
kótól függetlenül, aki ekkortájt vált, a frissen életre hívott újvidéki magyar tanszék
elsõ vezetõjeként, a provincializmus, a „bocskor-kultuszos” nemzetiségi tudat
elleni küzdelem apostolává. A Symposion elsõ nemzedéke élesen szembefordult
a couleur locale-os vajdasági irodalmi hagyományokkal és olyan modern lírai és
narratológiai szövegeket hozott létre (Domonkos István, Tolnai Ottó, Végel László
stb.), amelyekhez hasonlóakra Magyarországon még majd tíz évet kellett várni. A
modern törekvéseknek helyet teremtõ kalapácsos kritikáik azonban nem csupán
(és talán nem is elsõsorban) az önmagáért való esztétikumot igyekeztek szolgál-
ni. Céljuk inkább az volt, hogy az irodalmat használható eszközzé, szóakciós
fegyverré alakítsák a jugoszláviai magyar nemzetiségi mentalitás (szellemiség,
kultúra, irodalom) átformálása érdekében. Pár jellemzõ sor Bosnyáknak a moz-
galomra 1981 tavaszán visszatekintõ, a hajdani kulcsszavakat és szintagmákat
felidézõ téziseibõl: „[...] az életforma impresszionizmusának meghaladása; az
esztéta-lét politizálása [...] a szó gesztussá, tetté, cselekvéssé hevítése; szóakció
contra irodalmi verbalizmus; valóságbefolyásoló szó contra valóságmagyarázó
[...] az irodalmi angazsáltság mint személyiség-ontológiai (s nem pusztán tár-
sadalmi) érték [...] radikális antisztálinizmus; nyílt szkepszis és aktív remény;
»konkrét utópia« és »újromantika« [...] az »anyaország«- és »utódállam«-kom-
plexusok egyidejû elutasítása; a jugoszláv népek és nemzetiségek irodalmaival
való egyenrangúság kisebbségi gátlásoktól mentes tudata [...] jugoszláviaiság
contra nép/nemzetiségi irodalmi partikularizmus [...]” (II. 14.)

A Symposion elsõ nemzedéke nagyjából ilyen célok megvalósításának a
jegyében szervezõdött mozgalommá – és törekvéseik szóakciós, mozgalmi
jellegét nyíltan vállalták, hirdették is.

Ma, Bosnyák írásait és a Csorba – Vékás féle gyûjteményt lapozgatva úgy
látom, hogy az akcióba paradox módon az Új Symposion 1965-ös alapítása vitte
az elsõ törést. A Symposion és vele együtt a mozgalom ugyanis az Ifjúság címû,
nagy példányszámban megjelenõ és széles olvasottságú hetilap irodalmi rova-
taként jelentkezett elõször, 1961 decemberében. Szerzõi a négy évvel késõbbi
önállósodással egyértelmûen közönséget veszítettek: a népszerû ifjúsági lap
meglehetõsen vegyes közönségét, amelynek nagyobb része nyilván nem az iro-
dalmi rovat kedvéért vette a lapot, de valószínûsíthetõ, hogy legalább idõnként
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olvasta a mellékletet is. Ez a közönség nem követte az önállóvá vált folyóiratot,
amely így azzá vált, amivé a színvonalas irodalmi orgánumoknak törvényszerûen
válniuk kell: értelmiségi réteglappá. Másfelõl persze a mozgalom résztvevõi 1964-
re nem alaptalanul érzékelték úgy, hogy kinõtték a melléklet kereteit. A kezemben
tartott krónikákat lapozgatva azonban azt is meglehetõs biztonsággal ki merem
mondani, hogy nem annyira maga a mozgalom (amelynek változatlanul széles
olvasottságú fórumra lett volna szüksége), mint inkább a tagjai által teremtett iro-
dalom számára vált szûkössé az ifjúsági rovat. Kissé sarkosan talán úgy is fogal-
mazhatnék, hogy az eszköznek tekintett irodalom váratlanul kiharcolta
autonómiáját és gyõzedelmeskedett a mozgalom szempontjai felett – miközben
alkotói még mindig azt hitték és hirdették, hogy szóakciós érdekeket szolgálnak
az önálló fórum megteremtésével. A jugoszláviaiság eszméjének elkötelezett iro-
dalom és a tiszta, autonóm mûvészet persze valójában nem is állt olyan messze
egymástól; nem kioltották, hanem kölcsönösen életre segítették egymást. „A
kisebbségi író szerepét sose vállaltam [...]. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy a mi
irodalmunk megengedheti magának a modernség luxusát is. Hiszen a mûvészet
felfogható tiszta mûvészetként is. Tehát úgy éreztem, hogy azt a kisebbséget, ami
teljességre törekszik, teljes szabadságra, azt nem lehet csak egy kicsi, zsugorí-
tott kisebbségi programra kényszeríteni, mert az már nem teljes élet, nem teljes
szabadság” – emlékezett Tolnai Ottó 1992-ben (Csorba–Vékás, 161.)

A második törést a Symposion történetében a jugoszláv önigazgatásos
gazdasági mechanizmus egyre világosabbá váló válsága, vele párhuzamosan a
társadalmi stabilitás megingása (a jelentkezõ nemzetiségi ellentétek), valamint a
politikai hatalom érzékennyé és agresszívvá válása okozta. Valamikor a hatvanas
évek végén kezdõdik azoknak a változásoknak a sorozata, amely a Symposiont
mozgalomként végülis romjaiba döntötte, ugyanakkor sajátos irodalmi értékek és
ugyancsak sajátos, korszerûségét remélhetõleg sohasem veszítõ értelmiségi-
mûvészi magatartásforma születését segítette elõ. Azok a szép remények, ame-
lyeknek a jegyében a mozgalom szervezõdött, a Tolnai-féle szerkesztõség 1971–
–72-es megregulázásával, a Tolnai ellen lefolytatott és felfüggesztett szabad-
ságvesztéssel végzõdõ bírósági eljárással látványosan és végérvényesen füstté
váltak. Az Új Symposion mégsem vált jelentéktelen, a korábbi szerkesztõség által
képviselt szellemtõl idegen lappá. Tolnainak a felelõs szerkesztõségtõl ugyan
meg kellett válnia, de szerkesztõként egészen 1974-ig jegyezte a folyóiratot, ame-
lyet ekkor vettek át a Symposion második nemzedékének a tagjai, azok, akik
szerzõkként, majd szerkesztõségi tagokként már korábban is jelentkeztek és
jelen voltak a lapban. A Danyi Magdolna által szerkesztett Új Symposionban két-
ségtelenül a szorosabban vett irodalmi, irodalom- és mûvészetelméleti, filozófiai
kérdések kerültek elõtérbe, ez azonban viszonylag sima váltást jelentett, mert a
szélesebb értelemben vett mozgalmi jelleg végsõ soron már a lap alapítása óta
háttérbe szorult a csupán szûkebb értelmiségi réteg figyelmét fölkeltõ angazsált-
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ság és az autonóm irodalmi teremtés mögött. Ugyanakkor zökkenõmentessé
tette az átmenetet az is, hogy a jugoszlavizmus programja, legalább a kultúrate-
remtés területén, változatlanul élõ maradt. „Az autonóm vajdaságiasságon és az
anyanyelvi hagyományokon kívül kihangsúlyozott jelentõséget tulajdonítunk a
jugoszláv szellemiség tudatunkat alakító befolyásának” – írta Danyi 1975-ben, A
tizenegyedik munkaév elé címû cikkében (Csorba–Vékás, 27.)

A nemzetiségi tudatformává tenni vágyott jugoszláviaiság lába alól viszont a
politikai hatalom nacionalizmusa mindinkább kihúzta a talajt. Azok a célok azon-
ban, amelyek társadalmi méretekben illuzórikusaknak bizonyultak, értelmiségi
magatartásformaként nem veszítették el és ma is õrzik aktualitásukat. A multina-
cionális kultúra, az értelmiségi nomád lét, a vele együtt járó, kultúrák és nyelvek
közötti vándorlás, az életformaként vállalt nonkonformizmus sohasem válhat
idõszerûtlenné – csupán azt kell tisztán látni és belátni, hogy minderre nem lehet
társadalom-átalakító mozgalmi ideológiát építeni. A régi illúziókkal való leszá-
molás persze sokaknak mintha túlságosan is könnyen ment volna. A Sziveri-féle
szerkesztõség 1983-as meghurcoltatása idején a lapot szerkesztõ harmadik
nemzedék tagjainak keservesen kellett megtapasztalniuk azt, hogy nagyra be-
csült elõdeik, a hajdani nonkonformista lázadók jelentõs része miként adja fel a
hajdani eszmények értelmiségi magatartásformaként megõrzött minimumát is,
és válik konformistává, a hatalom akaratának hû kiszolgálójává.

Ezt az itt nagyon is leeegyszerûsítve ábrázolt folyamatot persze résztvevõi
korántsem látták (láthatták) ilyen egyszerûen és tisztán. „Amikor én ténylegesen
bekapcsolódtam az irodalmi »életbe«, úgy 73–74 tájt, akkor ott már olyan hideg
szélcsönd nyomott el minden élõt, vagyis egy olyan tetszhalott világba csöppen-
tem, ahol a sok mellékes dolog teljesen elfedte a lényeget, és mi, akkori fiatalok,
keveset láthattunk a valóságból. Éreztük, hogy valami bûzlik, de akkor még nem
volt olyan kifinomult szaglásunk [...]. Meg aztán nem is olyan egyszerû mindez,
mint amilyennek elsõ látásra tûnhet” – fogalmazott Sziveri János 1989-ben
(Csorba–Vékás, 156.) Számomra példaértékû Bosnyák István esete, aki a
Sziveri-féle szerkesztõség valóban durva utcára tétele után két évvel a bábszer-
kesztõséggel való együttmûködésre hívta fel a régi lap szerzõit és szerkesztõit.
Szemei elõtt nyilván még mindig az eredeti célok, a „bár meg-megtorpanó, de
újból és újból magára találó rebellis alternatív” mozgalom érdekei lebegtek,
amikor arról beszélt, hogy az 1985-ös „symposionista oppozíció és az õt elõzete-
sen meggyötört irodalmi hatalom hallgatólagos összjátékot játszik a folyóirat
továbbéltetésére vállalkozó új szerkesztõség ellen.” (Csorba–Vékás, 157.) Bos-
nyák tudatában ugyanis a mozgalom (amely persze valójában már nem is léte-
zett) a lappal fonódott össze és annak életben tartása számára a hajdani eszmé-
nyek képviseletének egyetlen reményét jelentette. A krónika elfogulatlan olvasó-
ja tökéletesen érti és jogosnak tartja Csorba Béla indulatos válaszát (158.),
Bosnyák tisztességét azonban mégsem vonja kétségbe. Politikai éleslátását
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persze annál inkább, és szomorkásan mosolyog egy szép illúzió utolsó mohikán-
jának erõfeszítései felett.

Csorba Béla és Vékás János röviden felidézi ugyan a hatvanas évek esemé-
nyeit is, de beszámolójuk ott válik igazán részletezõvé, ahol Bosnyák krónikája
befejezõdik. Lényegében a Sziveri-féle nemzedék meghurcoltatásának, felemás
rehabilitálásának, majd a többség háború elõli kényszerû emigrációba vonulásá-
nak története olvasható ki belõle. Azé a nemzedéké, amelynek Csorba nem
csupán tehetséges költõje, hanem elméleti téren talán legjobban képzett egyéni-
sége, „ideológusa” volt, s amelyrõl értelemszerûen a legtöbb személyes emlékkel,
asztalfiókban õrzött dokumentummal rendelkezik. A krónika lapjait forgatva furcsa
kép rajzolódik ki elõttünk a nyolcvanas évek történéseirõl.

A Symposion elsõ nemzedéke a hagyományos nemzetiségi reflexekkel for-
dult szembe; törekvéseik nyilván inkább Belgrádban vagy Zágrábban találhattak
rokonszenvre, mintsem a konzervatív szabadkai magyarok körében. Sziveriék
viszont, a közben alaposan átalakult jugoszláviai helyzetben, a korábbinál jóval
erõteljesebben fordultak Magyarország felé. Közvetlenül nem politizáltak ugyan,
a Symposion sohasem vált a vajdasági magyar nemzetiségi érdekek kifejezett
képviselõjévé, de Illyés Egy mondat a zsarnokságról címû versének, Eörsi Lu-
kács-interjújának, vagy az Erdélyben eltûnt Szõcs Géza sorsa felett aggódó Zalán
Tibor-költeményeknek a közreadása végsõ soron mégis a nemzeti (nemzetiségi)
sorskérdések felé való fordulást jelezte. Ezért vádolhatták õket nacionalizmussal,
anarcho-liberalizmussal. E vád azonban, sajátos módon, nem a szerb naciona-
listák, hanem a vajdasági magyar politikai vezetõk részérõl hangzott fel, akik az
akkor még igencsak virulens Aczél György érvelésére emlékeztetõ módon azt
vetették a symposionisták szemére, hogy meggondolatlan akcióik kapóra jöhet-
nek a „nagyszerb nacionalista köröknek” a tartományi vezetõség önállóságának
megnyirbálására. Ezt persze ilyen nyíltan csak S. elvtárs mondta ki a budapesti
szamizdat AB Hírmondóban (Csorba–Vékás, 109.), de némileg burkolt formában
megfogalmazta Bognár Antal is a Magyar Szóban, amikor a kirúgott szerkesztõ-
ség levélben tiltakozott VSZISZ TB Elnökségének döntése ellen. „A rebelliskedõ
levélírók »az egyetemes jugoszláv szellemi élet korszerû áramlataira« vetik
vigyázó szemüket [...] Így aztán nem csoda, ha elõtaláltatnak atyamesterek,
akiknek kapóra jön a jobb sorsra érdemes, ekképpen önkéntes botrányhõssé
degradálódó folyóirat kiáltó vészjele.” (Csorba–Vékás, 97.)

Sziveriék persze kétségtelenül nem felejtettek el szerbül, változatlanul benne
éltek a délszláv kultúrkörben, és védelmet az õket állítólagos nacionalista (anar-
cho-liberalista stb.) közleményeikért meghurcoló magyar tartományi politiku-
sokkal szemben (a magyarországi ellenzéken kívül) paradox módon valóban
csak a nem magyar nyelven megjelenõ jugoszláviai sajtóban leltek. A mindenhon-
nan kirúgott Sziveri pedig végül Szabadkán kapott menedéket, de jellemzõ
módon nem a szabadkai magyarok körében, hanem az általuk többszörösen

315

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 315



kiátkozott világhírû rendezõ, Ljubiša Ristiæ színházában.
„Hát mamikám, ilyen esz asz élet!”
– mondta állítólag azóta nagyranõtt kisöcsém, amikor anyukám valami kis

bepisilési baleset ügyében szidalmazta. Jugoszlávia sokáig nehezen áttekint-
hetõ és összetett történetének végjátéka ma már ilyen kisfiúsan egyszerûnek lát-
szik: (ál)demokratikus fordulat, szétesés, háború. Talán túlságosan is egyszerû-
nek; de ez már egy új történet kezdete. A régi pedig befejezõdik ott, ahol Csorba
Béla és Vékás János krónikája zárul: valahol a kilencvenes évek legelején. Mun-
kájuk egyébként nem csupán pontosságra törekvõ dokumentumgyûjtemény,
hanem élvezetes olvasmány is, sajátos politikai krimi. Ha korábban jön néhány
évvel, bizonyosan hangos sikert arat; a rendszerváltás után ugyanis komoly kon-
junktúrája volt a megelõzõ évtizedek politikai visszaéléseit, az elnyomó rend-
szerek mûködési mechanizmusait leleplezõ irodalomnak. Persze abban a
keresletben a sokáig tiltott gyümölcs élvezetének gyönyöre játszotta a fõ
szerepet, nem is tartott talán még három napig sem. Csorba Béla és Vékás
János könyve túl késõn jött; ezért (is) a krónikát körülvevõ sûrû hallgatás. De biz-
tos vagyok abban, hogy már túl vannak a tizedik szerb nyelvleckén azok az
eljövendõ fiatal kutatók, akik Bosnyák István Szóakciója mellett kézikönyvként
forgatják majd ezt a Symposiont idézõ, nagy formátumú kötetet is. És várják a
folytatást, hiszen a krónika szerzõinek bevezetõje a következõ mondattal zárul:
„Szándékunk szerint krónikánk csak az elsõ kötete egy nagyobb sorozatnak,
melyen belül a Symposionra ismételten visszatérünk, már csak azért is, mert
ezúttal gyakorlati okok miatt nem volt módunkban közreadni a pillanatnyilag föl-
lelhetõ teljes dokumentációt.”

(1995 – Bibl. 1265/a) Szajbély Mihály

(jöhet a következõ) – Amikor a Narancs indult, igyekeztünk számba venni,
hogy „elõdeinkként” miféle lapokra tekinthetünk. Engem akkor igen kellemesen
érintett, hogy – a Libération és a Village Voice mellett – az Új Symposion is bizto-
san cövekelt hagyományaink terepén, hiszen a nyolcvanas évek vége éppen-
séggel nem tartozott az erõsebb korszakai közé, amikor pedig a topon volt, még
javában oviba jártak a kollégáim.

Mit mondjak, én megszállott Sympó-fan voltam. Hetvennégyben, amikor elõ-
ször találkoztam vele, már a tipográfiájától elájultam, aztán miután a Symposion
Könyvek sorozatra is rákattantam, azzal kellett szembesülnöm, hogy a kedvem-
re való dolgokat a Vajdaságban írják: kallódásról és otthontalanságról, hippikrõl
és provókról, Szabó Gáborról és McLuhanrõl, egyáltalán, a friss szelek iránti nyi-
tottságról.
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„Ez a lap az akkori Magyarországon elképzelhetetlen lett volna, mint ahogy
maga Jugoszlávia is elképzelhetetlennek tetszett nálunk. Elõször is azért, mert
a jugoszláviai magyar irodalom nemcsak magyar irodalmi hatásokat mutatott,
hanem jugoszláv irodalmiakat is, és a jugoszláviai irodalomban az avantgárdnak
sokkal erõsebb befolyása volt. Másrészt pedig Jugoszláviában sokkal nagyobb
volt a politikai szabadság. Olyan dolgokról lehetett beszélni, amelyekrõl Magyar-
országon korántsem, nemcsak az orosztémáról, ami ott egyáltalán nem volt ta-
bu, hanem társadalmi és érzületbeli lázongásokat is ki lehetett fejezni.”

Eörsi István – aki maga is gyakran publikált a Symposionban – nyilatkozott
így egy dokumentumfilmben. Azt a filmet (Számûzetések – Beszélgetések az Új
Symposionról) én készítettem Fenyvesi Ottó és Gazsi Zoltán társaságában, és
éppen az ellenkezõjét próbáltam vele elmondani, mint amit most Szerbhorváth
György állít.

Egykori kollégánk ugyanis azt írja Vajdasági lakoma címû könyvében
(Kalligram Könyvkiadó, 2005), hogy „a hõsidõkre az egykori szereplõk gyakorta
úgy emlékeznek vissza, mintha valami nagy hatású folyóiratot készítettek volna,
ám közelebb áll az igazsághoz, hogy az Új Symposion (...) képes volt botrányo-
kat kiváltani, de ez nem igazán volt széles körû hatás”.

Hát nem tudom. Az elmúlt húsz évben egy csomó vajdasági íróval beszélget-
tem, de egyik sem fényezte a nemzedékét vagy magát. Akik Eörsihez hasonlóan
az Új Symposiont „kaserolták” – mint mondjuk Mészöly Miklós, Illyés Gyula,
Weöres Sándor, Konrád György vagy Esterházy Péter –, azok idehaza tartották
azt róla, hogy megkerülhetetlen.

Úgyhogy félek, Szerbhorváth Gyurit túl messzire ragadta forradalmi
hevülete, amikor arra vállalkozott, hogy bebizonyítsa: az Új Symposion „legendá-
ja” nem több, mint egykori szerzõinek az „önmitologizálása”. Ahogy az sem a
legszerencsésebb, hogy könyvének Az Új Symposion történetérõl alcímet adta,
jóllehet a lap történetérõl csak mérsékelten szól.

*

A kilencvenes évek derekán Sz. Gy. maga is szerkesztette a Symposiont. (A
lap címébõl akkor már hiányzott az „Új”. A háború éveiben megszûnt folyóirat két
ágon „öröklõdött” tovább: a legifjabb nemzedék új lapot gründolt Symposion cím-
mel, míg a korábbiak létrehozták Veszprémben az Ex Symposiont.) Gyuriék
lapjáról az a hír járta, hogy igen bátor és erõs a politikai publicisztikában, azon
hagyomány szellemében, amely az Új Symposion elsõ (1961–1974) és harmadik
nemzedékére (1980–1983) volt jellemzõ.

Innen nézve jobban értem, miért kell azon rugóznia, hogy a lap története
során helytálló vagy hiteltelen volt-e a sympós szerzõk társadalmi-politikai
nézete, illetve a Sympó programja. Pontosabban: ha „errõl is” ír egy fejezetet,
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szerintem tök oké. De itt másról van szó. Kollégánkat valójában nem az Új Sym-
posion története izgatta, hanem az, hogy „megfoghassa” szerzõit: micsoda el
nem ítélhetõ módon viszonyultak a szocializmushoz és Titóhoz, Marxhoz,
Maóhoz és Marcuséhoz, Sinkóhoz és Lukácshoz, a nemzetiségi kérdéshez és a
jugoszláviai magyar irodalomhoz, 1968-hoz vagy a II. világháború vajdasági
rémtetteihez. Legalábbis ezt tálalja a Vajdasági lakoma elsõ kétszázhatvan
oldala, a sympósok ezen a szûrõn át ínycsiklandók számára. Ami a politikán túl
van, az nem kerül terítékre – jóllehet az Új Symposion mûvészeti-kritikai folyó-
iratként jelent meg a hatvanas-hetvenes években.

E vakvágányon egyébként konzekvensen és logikusan halad szerzõnk.
Szinte mindent elolvasott, ami az Új Symposionban és annak kapcsán napvilágot
látott, s nyilván rengeteg meló van a könyvében. Tényleg nagy kár, hogy nem
figyelmeztették idõben: rossz úton jár.

Elvégre nem helyénvaló egy olyan szerkesztõségtõl várni kristályos-egységes
ideológiát, amelynek mindenfélék voltak a tagjai: az egyik tudósforma, a másik
csavargó bohém, a harmadik félénk falusi, a negyedik anarchista, az ötödik
népies, a hatodik radikális avantgárd. Miféle markáns programot gyúrhattak volna
ebbõl?

De ez csak a kisebbik bajom. Az igazi gondot abban látom, amirõl nem esik
szó a könyvben. Szerbhorváth ugyanis anélkül nyúl az Új Symposion
történetéhez, hogy betekintett volna négy nemzedék költõinek-íróinak a sorsába.
Holott nem akármilyen idõket éltünk... Tolnai Ottó korában „még csak” egyik-
másik lapszám végezte zúzdában (s a fõszerkesztõ a bíróságon), de nem kellett
sok, hogy egy pornográfnak minõsített versért Sziveri János szerkesztõségét az
utolsó szálig számûzzék a vajdasági kultúrából; aztán a helyükre állítottak
bojkottálása, a háború és az emigráció darálta tovább a lapot, s már egymásnak
is feszülõ nemzedékeit. Ezt nem lehet csak úgy megpendíteni, a szimpla tények
szintjén. Az meg végképp nem megy, hogy az Új Symposion története „elhallgas-
sa”, melyek voltak azok a mûvek, lapszámok, könyvek, amiket nem szalaszthat
el az utókor. Úgyhogy jöhet a következõ; a Sympó feldolgozására továbbra is
várnunk kell.

*

A Vajdasági lakoma ahhoz majd jelentõs háttéranyagként szolgál. Külön-
külön mûködnek az elemei, de mivel egyetlen rugó hajtja õket, nem futja
olyan sokrétû történetre, mint amilyen az Új Symposioné volt.

1996-ban azt kérdeztem Bosnyák Istvántól – aki a hatvanas évek elsõ felé-
ben szerkesztette a lapot –, hogy mi jut az eszébe, ha azt hallja: Új Symposion.

„Persze, hogy az irodalmi ifjúság jut az eszembe – mondta –, és persze,
hogy azok az akkor minden helyi determináltság ellenére is majdnem korlát-
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lannak tûnõ szépséges európai, magyar és jugoszláv távlatok, amelyek akkor, a
történelem fura illúziójaként ott lebegtek a szemünk elõtt. Elmúlt közben
harmincvalahány év, és hát ma itt vagyunk, ahol vagyunk: a történelmi illúziók a
porban, az irodalmi, kulturális, nemzeti kisebbségi illúziók úgyszintén a porban,
úgyhogy majd a boldog XXI. századnak és az akkori itteni, vajdasági magyar
fiatal íróknak lesz mit újra kezdeni, lesz mit kivívni illúzióban, perspektívában, és
reméljük, a realitásokban is.”

Ezt kéne mind egy könyvben kibontani...

(2005 – Bibl. 1440.) Marton László Távolodó

319

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 319



7. s i n k o l ó g i a

(szövegek Sinkóról) – Sinkó Ervin tíz éve halott, de mindeddig még mûvei
nagyobb részének kiadására sem került sor, nem készült még monografikus,
egzakt-tudományos összefoglalás sem munkásságáról. De vajon mit érhet az
„olvasóknak” egy egzakt-tudományos monográfia, amikor a szóban forgó Sin-
kó-mûveket sem ismerik, mert nagyobb részük kiadatlan és hozzáférhetetlen.
Ezért a Sinkó írásmûvészetérõl szóló írások inkább részproblémákkal foglal-
kozó tanulmányok, filológiai-stiláris kutatások, és egyéb tisztázatlan Sinkó-prob-
lémákról szóló polémiák lehetnek.

Sinkó munkásságáról eddig Bosnyák István tett közzé legtöbb szöveget. Bos-
nyák esszéisztikus vázlataiban, tanulmányaiban az életmû és az életút összefüg-
géseit elemezve nem a klasszikus irodalomtörténet módszereivel dolgozik. Írásai
kísérletek az írói opus fõ vonulatának, gondolatiságának, indítékainak olyan elren-
dezésére, hogy ezek összefonódását és szintetikusságát demonstrálja, és hogy
a kiváltó okokkal együtt mutassa fel a „feltételezett és sajátjának vallott” sinkói lé-
nyeget. Bosnyák szövegeinek közös alapja a sinkói szellemiség frissessége, a
lélek mindenkori tisztasága által nyújtott élmény. Minden tudomány feltételez
bizonyos élményiséget, mert csak így képes dolgozni. Az irodalomtörténet is
megkívánja a szubjektív-élményi természetiséget a száraz objektivitással szem-
ben. Bosnyák szövegeit, azoknak minden mondatát a sinkói élmény determinál-
ja, és az élmény hõfokából adódik talán az õ, módszertanilag kifogásolható, „kö-
tetlen” csapongása is a mûvek felett/között. A sinkói életmûrõl ezért nem kapunk
valami definitív, lezárt képet, mert Bosnyák a módszertanilag szétfolyónak tûnõ ta-
nulmánysorozatában (A soronkívüli I–IX. Új Symposion 1973) – úgy érezzük –
nem is tart igényt a végsõ következtetések levonására, hisz így ellentmondásba
kerülne önmagával és a sinkói életmû „mindig új színnel és árnyalatokkal gazda-
godó élményszálaival”, amelyek széttéphetetlenek számára. Bosnyák szövegei
nyíltak tehát, a sinkói írásmû súlyát, horderejét igyekszik bizonyítani, miközben
nem skatulyázza be ítéleteit, nem szorítja õket keretek közé; az egyes jelenségek
magukban-nyugvásának jogait éltetve így a fogalmi doktrinérséggel szemben.
Bosnyák nem adja Sinkó irodalomtörténeti rendszerezését, mert – úgy hiszi – az
irodalom elevenségével szemben a skatulyázgatás meddõ marad(hat). Bosnyák
fogalmi szintézisei, esszéi mindig azt az illúziót keltik, mintha alig egy lépésnyire
lenne már a dolgok megoldásától, hogy aztán újra megkísérelje ugyanazt.
Értekezése anyagában valósítja meg azt, amirõl beszél, és nincs más mód a cél
és a módszerek disszonanciájának a feloldására, mint újra elindulni a cél felé.
Bosnyáknál egyszerre oldódik fel minden, a részek viszonya az egészhez, az
egészé a részekhez: tanulmányaiban soha nem is beszél csak egy konkrét
mûalkotás, vers, novella, regény struktúráiról. Bosnyák szövegeiben a részekké
(idézetekké) tépett egész mozgását és folytonosságát követhetjük, belõlük a
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sinkói lényeg és teljesség, az alkotások hordozta gondolati-etikai circulus vitiosu-
sok bontakoznak ki és a fogalmaknak az eleven valóságot egészen fedni nem
tudó valamiféle veszteség-sugallata.

Bosnyák mûfeltáró módszerében leginkább talán azt kifogásolhatjuk, hogy
esztétikai szempontok nemigen vezérlik a sinkói mûvek elemzésekor. Mindamel-
lett, hogy a sinkói életmûvet „ízeire szedi”, elemzése csak Sinkó alkotói indítékait
támasztja alá, és nem hitelesíti a megvalósult konkrét mûalkotást. Bosnyák
esszéiben az életmû világosan, értelmesen megkülönböztethetõ körvonalai, egy
meg nem írt monográfia tartópillérei tükrözõdnek. Az esszéknek ez a teljessége
a társadalomról, a benne élõ ember helyérõl és a mûvészember egyedi vívódá-
sairól vall az intuíció és a variáció tûnõ formáiban.

(1976 – Bibl. 1285.) Fenyvesi Ottó

Vázlatok egy portréhoz
(1975)

(vázlatok egy portréhoz) – Bosnyák István publicisztikai írásokkal és kri-
tikákkal kezdte pályáját a hatvanas évek elején. Még egyetemista volt, amikor
Sinkó Ervint – sok hallgatótársával együtt – megismerte és megszerette. Bár
közben kiadott Laskói esték címmel egy nehezen meghatározható mûfajú – a
riport, a szociográfia és a publicisztika határán mozgó, meditációkat is tartal-
mazó – értékes könyvet, mégis nyugodtan állíthatjuk, hogy érdeklõdése közép-
pontjában szinte indulása óta Sinkó Ervin írói és emberi alakja áll. Kitartóan és
szenvedélyesen végzett Sinkó-kutatásainak legfontosabb eredményeit tette
közzé most megjelent könyvében: 1963 és 1973 között írt „variációit”, vázlatait
a Sinkó-portréhoz. Kötetének már a címével is jelzi, hogy sem az emberrõl, sem
az íróról nem ad teljességre törekvõ arcképet, erre bõ tíz évnyi kutatómunka
után sem vállalkozhatott, mivel a szétszórtan megjelent Sinkó-mûvek egy
részéhez mindeddig õ sem tudott hozzáférni.

A külön tanulmánynak is beillõ függeléket leszámítva – amelyben a szerzõ
felméri Sinkó irodalmi hagyatékát és konkrét javaslatot tesz a máig is fájóan
hiányzó válogatott mûvek kiadására – négy ciklus köré csoportosítva (Ecce homo
– Forradalom és etika – A forradalmár útjai – Esztétika és etika) 16 esszét találunk
a kötetben. Hadd tegyük mindjárt hozzá: a feldolgozás teljességét és az elemzés
alaposságát tekintve különbözõ értékû esszéket. Az írások egységét az biztosít-
ja, hogy Bosnyák vizsgálódásainak középpontjában Sinkó nem mindennapi élet-
útjának és személyiségének etikai problémái állnak. Megközelítési módszerét a
szerzõ részletesen kifejti és megindokolja Ecce homo c. írásában. Az irodalomról

321

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 321



szóló irodalomnak az a válfaja – vallja –, melynek célja és nem eszköze a mû
esztétikai meghatározása, „felmutathat precíz analízist, okos dedukciót és egyéb
le nem becsülhetõ szakmai bravúrt – de csak a leglényegesebbnek, a legcsodá-
latosabbnak: a mûbe transzponált emberi individualitásnak, a szóba foglalt em-
beri életvalóságnak a háttérben hagyása vagy teljes mellõzése árán”. Mivel ez a
módszer szerinte az esztétikum lefokozását és az etikai elem felszámolását jelen-
ti, Sinkónak, az etikus embernek életmûvére nem alkalmazható: „A sinkói életmû-
höz való rossz értelemben vett szakmai viszonyulás nemcsak azt eredményezné,
hogy mesterségesen szétválasztanánk embernek és mûnek az õ esetében külö-
nösképpen is szétválaszthatatlan egységét, hanem azt is, hogy inadekvátan kö-
zelednénk magához az alkotáshoz is, mely nemcsak deklaratíve hirdette, de
megvalósulásával is tanúsította, hogy az irodalom nem akar irodalom maradni.”
Sinkó egyénisége és életmûve olyannyira monolit, „egy-fából-faragott” – véli –,
hogy szinte megköveteli „az egységes, nem-parciális vizsgálatot”. Bosnyák ép-
pen ezt, az élet és mû, valamint az egyes mûvek és az egész életmû egységét
kívánja igazolni.

A barikádtól a katedráig vezetett a felnõtt Sinkó életútja, melynek kezdõ- és
végpontja között valóban csak látszólagos az ellentmondás, mivel Sinkó már
Kecskemét 1919-es városparancsnokaként megkezdte pedagógiai tevékenysé-
gét azzal, hogy „a munkásság történelmi hivatásához méltó új morális köztudat”
megteremtését tûzte ki céljául. Találóan írja a szerzõ Sinkó életének kecskeméti
idõszakáról: „Ez a fanatikusan szép eltökéltség sugárzik városparancsnoki irata-
iból, plakátjairól és röpcéduláiból, a nagygyûléseken mondott beszédeibõl, s a
kecskeméti Magyar Alföldben megjelent közleményeinek, vezércikkeinek és inter-
jújának minden sorából. S az eltökéltség mögött mindig ott van a pedagógiai op-
timizmus megszállottjának a hite, hogy az ember, függetlenül osztály-hovatarto-
zásától, feltétlenül átnevelhetõ, illetve megszerezhetõ a gyõztes forradalom új tár-
sadalma számára.” Bosnyák bebizonyítja, hogy Sinkónak az ember nevelhetõsé-
gébe vetett hite korántsem volt olyan naiv, ahogy azt a legenda állítja, mivel olyan
széles körû eszmei képzéssel és olyan nevelõi ráhatásokkal képzelte el az átne-
velést, „mely önkéntelenül is a Pedagógiai hõsköltemény szerzõjére asszociáltat”.

Szép és elmélyült tanulmányt olvashatunk Sinkó prózájáról (Az etikus em-
ber realizmusa), melynek legfõbb jellemzõit Bosnyák az etikus fantáziában, a
mélyrehatolás módszerében, az emberi keresésében, a dokumentarizmusban,
a sajátos komikumban, de mindenekelõtt a lírai kifejezésmódban jelöli meg.
Sinkó önéletrajzi-lírikusi prózájában életérzése és világnézete jut kifejezésre.
Ezért prózai mûveinek értékét az határozza meg, hogy mennyire dominál ben-
nük a líraiság és az etikus fantázia. Gyengébb mûvei akkor születnek, amikor a
„szociális téma ábrázolása, nem pedig lírikusi kifejezése van jelen”, vagy amikor
„a bölcselkedõ-moralizálgató ember” háttérbe szorítja az etikus fantáziával
alkotó írót.
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A hitetlen hívõ c. esszében a sinkói életmû központi problémájáról, az
ember és a forradalom viszonyáról kapunk elemzést. Sinkó soha nem tudott a
forradalom vakbuzgó katonája lenni. Éppen ezért az egyén és a forradalom vi-
szonya nála mindig drámai, konfliktusokkal terhes kapcsolat. Sinkó egész
életében a hit és a kétely között hányódott, sohasem tért meg a fenntartások
nélküli hithez. Még a felszabadulás után is ezt vallotta: „A hit értékét meg a két-
ségbeesését is az dönti el, hogy kicsoda az, aki hisz, és kicsoda az, aki kétség-
beesett. Lehet némely kétségbeesésben nagyobb, termékenyebb és feleme-
lõbb igazság, mint némelyek hitében. Embere válogatja.”

A kötet egyik legalaposabb, legkidolgozottabb tanulmánya – Az emigráns
ember útja – Sinkó emigráns-sorsával foglalkozik, amely – zsidó származása
miatt – gyermekkori megaláztatásaival kezdõdött és 1942 õszéig tartott, amikor
véglegesen hazára talált a „világcsavargó”. Az emigráns-sors kezdetben csak a
hontalanságot jelenti Sinkó számára, késõbb már – fõleg a moszkvai törvénysér-
tések és a keserû párizsi tapasztalatok után – a világból kivetettség érzését is. Ezt
az érzést önti szavakba Találós kérdés címû, 1938-as költeményében:

„Sok nyelvet beszél, kivéve a magáét,
Nem látta még a földet, mely hazája.”

Két évvel késõbb pedig – szerencsére rossz jósnak bizonyulva – ezt jegyzi
be szarajevói naplójába: „Én idegenben fogok meghalni, és idegenben fognak
eltemetni, akárhol is fogok meghalni, s akárhol is fognak eltemetni.” Bosnyák az
emigráns-léttel, a hazátlanság tudatával magyarázza azt is, hogy Sinkó viszony-
lag késõn, csak 1942 õszén lett aktív harcosa az antifasiszta népfelszabadító
mozgalomnak. Ekkor is legszívesebben nevelõi és költõi fegyverekkel küzd:
„Forradalomban, de fegyver helyett inkább a toll, a szó, a megkínzott embertár-
sakra ható politikai és költõi szó: ez Sinkó igazi életeleme, ezt tudja maradékta-
lan odaadással, meghasonlások nélkül, sõt hálával végezni.”

Mivel Bosnyákot elsõsorban Sinkó életének és személyiségének alakulása
foglalkoztatja, részletesen ír a javarészt kiadatlan naplókról, így az 1916-ban el-
kezdett szabadkai naplóról, amelyben a naplóíró a felszínes vidéki élet esemé-
nyeit és saját szerelmi kalandjait éppúgy feljegyzésre érdemesnek találta, mint
nemesebb törekvéseit.

Az Esztétika és etika c. ciklusban Bosnyák ismerteti a Kassák–Sinkó, ill. a
Déry–Sinkó vitát, felvázolja Sinkó Petõfi-képét, végül „körvonalazza” a sinkói iro-
dalomszemléletet. A két vita tanulságait elfogultan összegezi. Úgy akarja bebi-
zonyítani Sinkó ellen-avantgardizmusának nem regresszív jellegét, hogy mind
az avantgarde mozgalmakat, mind Sinkó krisztiánus esztétikáját védelmébe
veszi, sõt, amikor az utóbbi aranyfedezetérõl beszél, túlértékeli azt a fiatal írót,
akit ekkor maga is XX. századi irodalmunk „ezoterikusan vallásos” képviselõi
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közé sorol. Az ellentmondásos és leegyszerûsített sinkói esztétikát – mely
szerint a mûvészet nem megismerés, így magyarázni csak öntörvényeivel lehet,
az irodalom rendszerekbe foglalására nincs lehetõség, az irodalomtörténet nem
tudomány... – Bosnyák szinte teljes egészében elfogadja. Sinkó esztétikájának
legfontosabb tétele szerint minden mûvészet, minden irodalmi mûfaj líra, minden
igazi irodalmi alkotás költõ munkája: „Akár drámát, akár regényt, akár verset ír –
az irodalomnak bármely létezõ vagy csak születõ mûfaját vallja is magáénak –,
a különbözõ megjelenési formákban õ mindig elsõsorban lírikus, mert a legkü-
lönbözõbb formákban is mindig csak a saját egyéni, szubjektív élményét, mindig
és csak a saját látási módját, az élethez és emberekhez való saját viszonyát,
mindig csak saját magát fogja kifejezni.” Ezt az általános tézist Sinkó önmagáról
szólva is megerõsíti: „Amikor én tanulmányt írok, akkor is lírikus vagyok, s úgy
tûnik, ez nem is lehet másképp, mivelhogy az ember voltaképpen mindig lírikus.”
Bosnyák úgy gondolja, hogy Sinkó esztétikai írásainak maradandóságát is a
költõi intenzitás biztosítja, az a „lírikus erõ, mellyel a mûvészet igazságait nevén
nevezi”.

Összegezésül hadd állapítsuk meg, hogy Bosnyák István könyve mindenek-
elõtt tiszteletet és elismerést érdemel. A szerzõ teljesítette vállalt feladatát:
hasznos, értékes, néhol vitatható, továbbgondolásra késztetõ, újabb feladatokra
figyelmeztetõ „vázlatokat” adott a Sinkó-portréhoz.

A sinkói életmû teljességre törõ monografikus feldolgozása még várat
magára, de reméljük, a válogatott mûvekkel együtt azt is hamarosan kezünk-
be vehetjük, talán éppen Bosnyák István fáradhatatlan kutatómunkájának
újabb eredményeként.

(1976 – Bibl. 1283.) Benkõ Ákos

(vázlatok egy Sinkó-portréhoz) – A kötetbeli tanulmányok elsõje – indítás is
lehetne ez – szól a kritika „mûfajáról” is. Bírálja benne Bosnyák „...az irodalommal
való foglalatoskodás olyan »objektív« módozatai[t], amelyek... »az objektív analí-
zissel«, »tudományos hozzáállással«, »egzakt viszonyulással« lényegében iro-
dalmi szakkérdéssé redukál[ják] azt is, ami arra semmiképpen sem redukálható,
tudniillik az alkotó ember mûben testet öltõ életkérdéseit, magát a szóba foglalt
életet”, elfelejtve, „... hogy ami ma »irodalom«, az tegnap még szitok vagy egzal-
táció, undor vagy áhítat, kétségbeesés vagy swan – de mindenképpen az élõ em-
ber eleven kérdésköre volt, ... olyasmi tehát, amit csak az irodalom életességén
elkövetett merénylettel lehet szakkérdések összességére szûkíteni” (15. oldal).

Amiért is a „precíz analízis” és „okos dedukció”, minden szakszerûség csak
„a mûbe transzponált emberi individualitás” megragadása érdekében használt
eszköz lehet.
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Ez az elv kedves nekem, mert, úgy érzem, a leglényegesebbre akar vinni: az
embert látni és láttatni az irodalomban. Nem pedig tárggyá tenni az irodalmat,
hideggé és tulajdonképpen közömbössé.

Könyvében Bosnyák nem irodalomelméletet ad, hanem kritikai elemzést: szû-
kítsünk hát. A kötet végén egy tanulmányban Bosnyák összefoglalja Sinkó iroda-
lomszemléletét. Ennek során írja, hogy Sinkó nem elvont esztétikai kategóriákat
keres a mûvekben: „...az egyes alkotók mûvében és életmûvében nem az érdek-
li, ami hasonlóvá teszi õket más alkotókkal, hanem éppen az, ami megkülönböz-
teti õket, ami meghatározza individuum voltukat” (336. oldal). És idézi Sinkó
szavait: „Szem elõtt kellene tartanunk, hogy a költõ nem az »irodalom« és nem
elvont irodalomtörténeti kategóriák kedvéért, hanem azért lett költõvé, azért kel-
lett költõvé lennie, mert kifejezést kellett adnia a legsajátabb, legbensõbb monda-
nivalók bõségének, fájdalmaknak és örömöknek, mert lázadnia kellett a némaság
átka, a saját magánya ellen.” (367. oldal.) Ezzel pedig Sinkó egyúttal saját írói
világának titkát oldja fel számunkra.

Bosnyáknak sikerült a legjobb könyvet írni Sinkóról. Sajátos összhang van
Bosnyák módszere és Sinkó mûvészete között. Találkozás, amelyben Sinkó
nem „tárgy” és nem „téma”. A tanulmányok minden sora Bosnyákot igazolja:
mert õ meg Sinkót. Mindenkit, aki Bosnyák könyvét olvassa, mindenkit Sinkó
gyõz meg. És érezzük: Sinkó életének sajátos feszítésébõl született ellentmon-
dások átélésének megszenvedett gyümölcse minden írás. Azért, mert létének,
cselekvésének archimedesi pontja egy olyan elv, a szocializmus, amely lényege
szerint lázadás „minden hatalom ellen, ami hazuggá teszi az életet, minden
ellen, ami a dogmát fölébe helyezi a mindig újjal meglepetést okozó életnek...
minden ellen, ami megnyomorítja, szûkké teszi, faji, vallási vagy nemzeti babo-
nák rabságában tartja; minden ellen, ami elidegenít embert és embert; minden
ellen, ami szakadékkal választja el az eszmét a valóságtól, a szépséget a
hétköznapi realitástól, az igazságot a gyakorlattól, a politikát az erkölcstõl, a cse-
lekedetet a meggyõzõdéstõl, és a szót a gondolattól.” (29. oldal.)

A meghatározás a felszabadulás után fogalmazódik meg: konklúziója
tehát annak a harcnak, melynek az „ütközeteit” Bosnyák tanulmányai „írják
le”: egymással összefonódó folytatásban.

„Politikát az erkölcstõl” elválasztó ellentét lehet a középpont: az erkölcsi
követelmény fûti a forradalmi lendületet, a világ átalakításának erõs vágyát, ez
feszíti a cselekvés ívét újra meg újra a magasba. Hogy megtörõ konfliktusokba
sodorja a valóságos mozgalmak összeomlása, méginkább pedig az, hogy a si-
keres mozgalmakkal – ugyanilyen erkölcsi követelmények miatt – sodródjon
ellentétbe. És ájult zuhanásba. Megragadó Bosnyák elemzésében: a sihedernyi
ifjú értelmiségi a szociáldemokrata munkásotthonban helyet és célt talál: a mun-
kásotthon lesz számára az. De 1914-ben elveszti ezt az otthont: kivetetté válik,
magába vonul tehát. A belsõ keresés eredményeként, a Galilei kör és fõképpen
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Ady hatására újraérlelõdik minden: 1919-ben a megújuló mozgalom számára már
apostollá kenheti fel magát. 1919 hite és akarása: optimizmus, amely minden cse-
lekvést áthat. Gyönyörû érveléssel indokolja Bosnyák ennek a tizenkilences opti-
mizmusnak a jogosságát. És éppen az optimizmus jegyében eggyé tudta Sinkó
fogni a cselekvésben: a politikát és az etikát. Az összeomlás így megint otthon-
vesztés, amely hazájának elvesztése is egyben: kezdõdik a hontalan vándorlás
emigrációból emigrációba. De a legsúlyosabb „bukás” még hátra van. Mert a
krízisbõl az optimisták védelme emeli ki: az Optimisták megírása. És az érte való
harc vezet a legdrámaibb széttépettségbe. A moszkvai útja hozza ezt, és
Párizsban teljesedik ki aztán. Alapelvei, azok, amelyek egész forradalmiságát, a
világ átformálásának akaratát, és így a mozgalmakban és forradalmakban való
részvételét szükségessé tették – valójában egyetlen lehetõséggé tették –, ezek
azok az elvek, amelyek szembekényszerítik õt az akkori politikával, Sztálin gya-
korlatával. Innét a drámaiság, amit még súlyosabbá tesz a „taktika”. Hiszen az
akkor még terjedõ, diadalt ülõ fasizmussal semmi más erõ nem állt szemben, mint
a Szovjetunió. Ezt az egyet „elhagyni”, a sztálini politikával szembefordulni, ezt
éppen az alapelv tiltja még.

Párizs: magányba és elszigeteltségbe azért szorítják, mert nem hajlandó a
moszkvai pereket dicsõiteni. A meg nem jelentetett író a meg nem jelenést vál-
lalja inkább! Az 1939-es megnemtámadási szerzõdés fakaszt végül ki mindent.
És Sinkó teljesen magába hull immár harmadszor, és a legmélyebbre: a szelle-
mi pokol bugyraiba, a szellemtehetetlenségbe.

Ezerszeresen igaza van Bosnyáknak. Ezeknek a konfliktusoknak végsõkig
való átszenvedése adja Sinkó mûvészetének értékét. Ezért „csúcsok” éppen
azok az elmélkedések, esszék és novellák, amelyekben ez a szenvedés perzsel.

A dráma konfliktusból élet-halál szenvedéssé azért lesz, mert felvonásai az
emigráns ember vándorlásai is: országról országra, Európa egyik végétõl a má-
sikig (Bosnyák Sinkót követõ szóhasználatával), a hontalan hazát keresõ útjai.
Otthonnak keresése, így mondanám inkább. Keresése a munkás otthonnak.

Helynek, ahol írhat s olvassák: dolgozhat. Útja során alig jelenik meg írása.
Ahol megfordul, felbukkan egy-egy – szétszórva Európa városaiban. Szélbe szórt
szavak ezek így. Folyamatosságot egyes-egyedül a Korunk jelentett. Egy kicsit.
De sehol se az Optimisták. Pedig ennek megjelenésével válna az élet mûvé.
Csak így tudná folytatni az optimisták sorsát. Számára az írás évtizedeken
keresztül monológok sora marad tehát: körülvevõ némaságban. Visszhang
nélkül, felelet nélkül. Naplója: az elevenség egyetlen szövete ezért. És megint
igaza van Bosnyáknak: „...sikeresen megvívta harcát, alkotói csatáját a »süket
csillagokkal«, az életére ráboruló teljes sötétséggel” (261. oldal). Mert: „a kívül-
belül hazátlan, életben és mûvében egyaránt veszélyeztetett embernek a »napló-
mánia« – ahogy maga nevezi egy helyen a naplóírást – az utolsó, a legutolsó
eszköz volt arra, hogy egzisztenciáját megõrizze, fenntartsa, megvédje a végsõ
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minden mindegytõl és mindennemû létfenntartási szándék feladásától”. (259.
oldal.) De az ilyen írás csak „tevékenység illúziója”. Ám ennyi is elég a léthez.
Embervoltának végsõ határára szorítva ezt a végsõ eszközt védelmezi, amikor
naplóját írja.

És a végsõ és legmélyebb ponton mintha összekapcsolódna a jelen s a
legrégebbi. A svábgyerekek megalázzák a gyermeket, mert zsidó. Aztán az
embert zárják dalmáciai olasz lágerbe, mert zsidó. Végsõ fenyegetés: elpusz-
títják, mert ember. A végsõ megvédésére kényszerül, a felemelkedés hosszú és
lassú útja ezzel kezdõdik.

Magára eszmélés, aztán a partizánmozgalommal való kapcsolat, majd
aktív részvétele: õt is a gyõzelem felé vezeti. A keresett otthon felé is. A felsza-
badulás után kezdenek megjelenni a mûvek, és katedráról is taníthat. Végre
kiemelkedhet az alámerültségbõl, a szótlanságból, a számkivetettségbõl és a
tragikus drámák sorából.

Legyünk pontosak: a felszabadulás még csak lehetõséget nyit. Még felbuk-
kannak újra a kettõsségek és konfliktusok. Akkor tisztul le minden, akkor nyug-
szik meg végre, amikor megírhatja az Egy regény regényét. Az Optimisták foly-
tatása valósul így meg. Amikor megjelenik, ott és akkor találja meg végre az
otthont. Ezzel és ekkor oldódik fel az az ellentét, amely élete drámaiságának for-
rása volt. Mert éppen drámája lesz erkölcsi-politikai tetté: egységük által.

Bosnyák a lényeget kínálja és a dolgok gyökerét tárja fel: azért, mert az em-
bert keresi. Sinkó Ervint, az egyszerit. Akinek mûveit ezután már soha nem tud-
juk irodalomnak és még kevésbé irodalomtörténetnek érezni. Hanem „csak” cse-
lekvést jelentõ emberi szónak.

(1976 – Bibl. 1282.) Tordai Zádor

(az élet mint mûalkotás) – A jugoszláviai magyar irodalom felszabadulás
utáni alakulására és fejlõdésére, az ez idõben kialakult és ma is érvényben levõ
irodalmi szemléletre – líraelméletünkre, kritikánkra, irodalomtörténetünkre – Sinkó
Ervin munkássága, mûvei elsõsorban, de közvetlen részvétele is meghatározó
hatást tett. Aligha lehet manapság irodalmi gondolkodásunkról ennek a hatásnak
számbavétele nélkül szólni, hiszen számtalan, napról napra visszatérõ, Sinkó iro-
dalmi tevékenységében már felismert témája van irodalmi tudatunknak. Az olyan
témák, mint költészet és forradalom, élet és mûalkotás, tükrözés és kreáció, iro-
dalmi hagyomány és kritika, világnézet és esztétikum, tartalom és forma stb. –
valójában a marxista irodalomtudomány mindig idõszerû problémái – az õ
mûveiben és munkásságában, ha gyakran továbbgondolásra és átértékelésre
késztetõ formában is, de jelen vannak, s éppen ezért Sinkó életmûve irodalmunk
számára el nem múlóan aktuális kérdés.
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Ezt bizonyítja a legmeggyõzõbb módon Bosnyák István Sinkó életmûvé-
nek szentelt könyve is, a maga aktualitásával, kérdésfeltevéseinek gondolat-
ébresztõ formáival.

Bosnyák egy teljes évtizedig (és azóta is) minden energiáját Sinkó életének
és mûvének kutatására irányította, nyilván azért, mert felismerte ennek az életnek
példamutató tartalmait, s ennek a mûnek el nem múló idõszerûségét. A Váz-
latok... eddigi kutatásainak eredményeirõl ad most számot.

Bosnyák érdeklõdésének elõterében mindvégig Sinkó élete és személyisége
áll, mintha csak Sinkó életét tekintené Sinkó legfontosabb mûvének. Ha verseirõl
és szépprózájáról, ha naplóiról és tanulmányairól ír, mindig egyformán Sinkót, az
embert tárja elénk. Mert abból indul ki, hogy Sinkó mûve nem érthetõ meg Sinkó
élete nélkül, és még kevésbé érthetõ az élet menetét meghatározó társadalmi és
történelmi erõforrások számbavétele nélkül. Ebbõl kiindulva Sinkó minden sorá-
ban önéletrajzi dokumentumot lát, és számára Sinkó minden mûve mint az élet
dokumentuma jelent értéket. Ezért azonosítja Sinkó regényhõseit magával a
szerzõvel, vagy azokkal, akiknek a körében a szerzõ élt. Tehát Bosnyákot a „szó-
ba foglalt élet” érdekli, vagy a „mûbe transzponált emberi individualitás”, és ezért
– Sinkó életmûvének bármelyik vonatkozásáról is szól – mindig „az alkotó ember
mûben testet öltött életkérdéseit” kutatja. Éppen ezért Sinkó életmûvében nem a
mûvet, hanem a mûnek tekintett életet kutatja. A Sinkó-variációk tehát elsõsorban
változatok Sinkó életére és csak annyiban tekintenek a mû irodalmi vagy
esztétikai kérdéseire, amennyiben azok közvetlenül az életet, az élet tartalmait,
erkölcsiségét példázzák. Ezért emeli ki – mondjuk, Sinkó novelláiról szólva – az
író „etikus fantáziáját” és „alkati humanizmusát”, ezért beszél mindig bõvebben,
körültekintõbben ideológiai és történeti kérdésekrõl, mint az esztétikaiakról. Ezért
juthat ilyen – az irodalom és a költészet vizsgálatakor vitatható, de az életet min-
denképpen értelmezõ – szempontokhoz, mint (a próza esetében): Sinkó írása-
inak „paradox módon ott van legszuggesztívebb mûvészi hitelük – ahol már-már
riportszerûek”, vagy (az Éjszakák és hajnalok verseirõl szólva): ezek a versek
költõileg „gyengék”, de „emberileg autentikus” dokumentumokat tartalmaznak. S
nyilván ugyanennek az irodalomszemléletnek a nevében beszélhet többet a
naplókról (a kiadatlanokról is), mint a mûvekrõl. Hiszen a napló formátlan élet-
dokumentum, a mû viszont „megformált”, és a megformálás útján dokumentum-
anyaga is (bizonyos mértékig) átalakul, minek következtében nem azonosítható
az élettel.

Ebbõl a – Sinkó életmûvéhez és általában az irodalomhoz való rendhagyó
hozzáállásából – következik Bosnyák vitatható nézete az irodalomról, mely nem
akar irodalom maradni, vagy a „költészetbõl kilépõ költészetrõl”. Bosnyák „eruptív
igazmondást” követel a mûtõl és ezért mondhatja: „A vers, mely nem akar ,mûvé-
szet’, az esztétika, mely nem akar ünnepi ,szépség’ maradni, hanem betör a
hétköznapi realitások világába, szellemi energiákat mozgósít, eszméltet, lázít, az
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élet tényezõje akar lenni...” Ez az alapja Bosnyák (Sinkótól kölcsönvett)
költészetszemléletének. Bizonyos, hogy a mûalkotásban megvan ez az aktivizáló
szándék, hiszen nincs mûalkotás, mely nem kíván hatni. Csakhogy az aktivizálás
és a hatás következménye, nem elõzménye a mûnek. A riportnak, a dokumen-
tumnak, a naplónak is ez a szándék az elsõdleges motorja, innen a megírás, a
közlés kényszere, de mindezektõl a költészetet éppen az különbözteti meg és
választja el, hogy semmiféle hatást nem tud elérni, ha nem költészet, ha nem akar
költészet lenni mindenekelõtt. A kontárul megformált mû semmiféle hatást nem
tehet és semmiféle igazságot nem mondhat. Csak az a vers töltheti be következ-
ményes funkcióját, melynek esztétikumához, megformáltságához, költõiségéhez,
egyszóval: vers-voltához nem férhet kétség. Sinkó egész életét (és nemcsak az
övét) meghatározta Ady költészete, s ebbõl az élménybõl fejti ki Bosnyák a maga
nézetét. Holott arra kellene elõször is választ kapni, hogy mi tette alkalmassá és
képessé Ady költészetét erre a hatásra. Nyilván nem az, hogy Ady költészete kilé-
pett a költészetbõl, hanem éppen az, hogy Ady költészete költészet volt a költé-
szetet mímelõk nagy hadában. Mert költészet akart lenni. Nem a „széplelkekhez”,
hanem mindenkihez szóló, de költészet. Minden Ady-vers a költészet fogalmának
realizálása; az egész költészet (múltjával és jelenével együtt) szólal meg a legjobb
Ady-versekben, és éppen ezért – vagy csak ezért – tehetett oly mély hatást Sinkó-
ra és az õ nemzedékének minden tagjára. A mozgósítást, az eszméltetést, a lází-
tást csak a megvalósult vers, a versként realizált költészet végezheti el. S ebbõl
következik, hogy a költõileg kérdéses versnek nemcsak hatása, hanem doku-
mentumanyaga is kérdéses.

Bosnyák István nagy irodalmi és társadalomtörténeti anyagot mozgató, kö-
rültekintõ, ideológiai és tartalmi elemzésekben gazdag könyve, irodalomszemlé-
letének következtében, éppen Sinkó irodalmának, költészetének mint költészet-
nek alapos elemzését sürgeti. Ezeknek az elemzéseknek az elvégzése után
ismerjük majd meg Sinkót, a költõt. Bosnyák könyve Sinkó életét, életének belsõ
rugóit, etikáját és forradalmi tartalmait mutatta be, azt a folyamatot, ahogyan egy
emberileg vállalt élet a konkrét történelemben mûvé nemesedik. Ennek a folya-
matnak az intellektuális regénye Bosnyák István könyve.

EGYSZÓVAL: Bosnyák István könyve vitára és továbbgondolásra késztet.
Aktivizál tehát. S ezzel elérte a szerzõ szándékának megfelelõ célját.

(1975 – Bibl. 1279.) Bányai János

(ember a történelem sorsfordulóiban) – Hogy milyen összetett módon
szól bele a történelem ravaszsága az egyén életébe, személyes választásaiba
és döntéseibe, annak egyik roppant tanulságos példája Sinkó Ervin életmûve.
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A hontalanság angyalával annyit harcoló, az emigráns lét minden keservét
kipróbáló ember, aki sohasem szûnt meg szenvedélyesen hazát keresni, olyan
hazát, amely nemcsak a privát életnek, hanem a szabad, alkotó szellemnek is
otthont nyújt, aki európai bolyongásai közepette is azt a már-már nevetséges
„foglalkozást” választotta magának, hogy magyar író – éppen Jugoszláviában
és ott is elsõsorban a jugoszláviai magyarság kultúrájában tudott legtartósabb
– mondhatjuk így is: legautentikusabb – gyökeret engedni. S hogy ez a találko-
zás nem volt véletlen, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éppen akkor ke-
rült rá sor, amikor erõteljesen megindult ennek a kultúrának sajátosan önálló
nemzetiségi kultúrába való transzformálódása. Egy olyan történelmi forduló-
ponton létrejövõ találkozásról van szó, amelyen a jugoszláviai magyar kultúra
kezdte mind erõteljesebben kitermelni azokat a követelményeket és igényeket,
amelyeket Sinkó Ervin neve fémjelzett.

Ez az életmû még sokáig nem lehet pusztán irodalomtörténeti kérdés, annál
is inkább, mert Sinkó mûveinek összessége, s fõleg gondolkodói habitusa, olyan
kérdéseket tár elénk, amelyek ma is a megválaszolandó kérdések sorába tartoz-
nak. Legyen szó az írástudói felelõsségrõl, a nemzeti és az internacionalista
vonások viszonyáról, a hagyományok és a szocialista kultúra kapcsolatairól, a
történelmi lét és a szubjektív emberi igazság összehangolásáról avagy pillanatnyi
elágazásáról, az emberiség jövõjérõl, a szocialista társadalomépítés víziójáról, a
közösségi egzisztencia megannyi hétköznapi problémájáról – a sinkói kérdések
ma is inspirálnak.

Rólunk is szó van tehát, amikor Sinkó Ervin életmûvét tárgyaljuk, amikor
azokat a történelmi tapasztalatokat és körülményeket elemezzük, amelyeket
ez az életmû szimbolizál.

1.

Bosnyák István Sinkó-tanulmányainak nagy érdeme, hogy – bár nem egyfor-
ma intenzitással és árnyaltsággal – mindezeket a tényezõket figyelembe veszi,
vagyis az életmû egészébõl azokra a gondolatokra koncentrál, amelyek ma is
korszerûek és élõek, a többiekben viszont olyan részmozzanatokat lát, amelyek
(még ellentmondásos mivoltukban is) szerves módon illeszkednek be a sinkói
magatartás egészébe.

Ez a teleologikus szerkezet természetesen sok buktatót rejt magában, de
komoly eredményeket szül. Leghatásosabbnak a magatartás jellemrajzában
bizonyul: ezekben a sorokban Bosnyák István kitûnõ érzékkel csoportosítja az
életrajzi tényeket, s meggyõzõen elemzi a történelmi körülmények, valamint a
sinkói válaszok között felmerülõ kapcsolatokat és ellentmondásokat. Így tudja
például megragadni az Egy regény regényében a forradalmár drámai konflik-
tusát, s közben nem sikkad el sem a forradalmár önmarcangoló vívódása, sem
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azoknak az idõknek az objektív valósága, amely a „fanatikus optimistákat”, a
tízes és a húszas évek forradalmárait a század legnehezebb és legdrámaibb
válaszútja elé állítja. De ugyancsak e módszer által teszi plasztikussá Bosnyák
a gondolkodás és a cselekvés között jelentkezõ állandósult viszonyt. Az anyagi
erõvé váló gondolatról szóló marxi tétel az idõs Sinkó egyik vezérmotívuma volt.
Értelmiség-tanításának egyik központi problémáját az képezte, hogy miképpen
lehet tevékenyen megszüntetni a gondolat és a tett, az elmélet és a valóság
közötti különbségeket.

Bosnyák nemcsak erre a végkövetkeztetésre mutat rá, hanem arra is, hogy
a különbözõ társadalmi szituációkban miképpen valósul meg ez a vágy. Ennek
következtében Sinkó krisztianizmusában is nem csupán szubektív önmagába
feledkezést vagy egy „személyes” metafizikát lát, hanem a bukott forradalom
utáni szituációra adott (helytelen) válaszok egyikét. (E helyes gondolatmenethez
csupán azt szeretnénk hozzáfûzni, hogy ha Bosnyák kapcsolatba hozta volna
Sinkó eme válaszát Balázs Béla, Lukács György, Gaál Gábor, vagy éppen
Mannheim viszonylag hasonló „megtorpanásaival”, jobban kiemelhette volna,
hogy nem egyéni elhatározásról, nem laicizált teológiai gáttörésrõl, nem a hit hul-
lámzásairól van szó, hanem olyan jelenségrõl, amely társadalmilag is deter-
minálva volt. Ezt ugyan nem téveszti szem elõl, mégis azzal, hogy a hit köré cso-
portosítja a problémákat, a társadalmi meghatározót háttérbe szorítja.)

Ez a módszer tehát különlegesen alkalmas a forradalmár író magatartásfor-
májának ábrázolására. Ennek következtében jól bizonyítja a monolit életmûrõl val-
lott tézisét, s helyesen állapítja meg, hogy az életmû külsõ és belsõ ellentmondá-
sai egy „szerves, öntörvényû egésszé egységesülnek”. „Életútjának látszólag tel-
jesen különbözõ kezdõ- és végpontja is, amelyet a »barikád« és a »katedra«
jelképez, szintén e belsõ törvényszerûségnek van alárendelve: a »barikád« és a
»katedra« az õ életében nem két, egymással idegenül szemben álló, sõt egymást
némiképpen megcsúfoló poszt, hanem egy töretlen folyamat, egy kontinuitás két
mozzanata.” Találó summázás ez a sinkói magatartásformára, még akkor is, ha ez
az életmû ellentmondásokban módfelett gazdag. De Sinkó ellentmondásai nin-
csenek aporikus viszonyban: egymást táplálják, egymásból következnek, nem
dogmatikus vagy metafizikus konstrukcióként szerepelnek, hanem szüntelenül
szembesülnek a valósággal, ellenõrzik magukat, s ebben a folyamatban fel is ol-
dódnak. Sinkó tehát nem a szó formális-logikai értelmében konzekvens író és gon-
dolkodó, hanem abban, ahogyan a valósággal szembesülve mindig képes kor-
rigálva gazdagítani gondolatvilágát, emberképét és mûvészi hitvallását.

2.

Bosnyák teleologikus felépítésû tanulmányainak azonban megvannak a vitat-
ható pontjai is, s ezek akkor kerülnek elõtérbe, amikor Bosnyák a magatartás
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elemzésérõl az irodalmi mû elemzésére tér át. Szembetûnõ ez például Sinkó
fiatalkori verseskötetének, az Éjszakák és hajnaloknak a beillesztésénél az általa
felvázolt összképbe. Megállapítja például, hogy ez a kötet „költõileg értéktelen” és
„periferikus helyre szoruló”, de az életmû egészébõl szemlélve mégis „fontosak
az itt felbukkanó jegyek”, mert ez a kötet „olyan fókuszt képez, ahová az elkövet-
kezõ fél évszázad sinkói motívumainak és motívumláncolatainak legnagyobb
része »visszafut«, illetõleg ez az a forrás, amelybõl Sinkó Ervin egész késõbbi
életútjának folyamatos vívódásai, embernek és írónak szétválaszthatatlanul azo-
nos, idillikus megnyugvássá soha nem lanyhuló konfliktusai erednek”. Nem vitat-
juk el, hogy ezek a kérdések megjelennek ebben a verseskötetben is, de e versek
elvont, szubjektív vívódásai és a késõbbi dilemmák, amelyek történelmi tapaszta-
latból fakadnak, egészen különbözõ minõségûek és jellegûek, úgyhogy minden
összehasonlítási alapot nélkülöznek. Vonatkozik ez például az Éjszakák és haj-
nalok és A fájdalmas Isten összehasonlítására is. Míg az elsõben a szubjektivitás
megreked a puszta önreflexiónál, nem teremt tágabb és homogén világot, addig
A fájdalmas Istenben a lét egészen személyes átélése a nagy ideálok valóságos
elvesztésébõl fakad. S tegyük hozzá, a második verseskötet esztétikai relevan-
ciája talán éppen azért lényegesen nagyobb, és elemzésre megfelelõbb is.

Ezt a megjegyzésünket különben Bosnyák pontos, megfigyelésekben gaz-
dag elemzései is alátámasztják. Õ veti fel ugyanis azt a termékeny hipotézist,
hogy Sinkó szépirodalmi alkotásainak mintegy elõfeltétele az „eposzi hitel”, a
„tacitusi elem”. Ennek a tacitusi elemnek lírai magja megvan A fájdalmas Isten
számos versében, az elsõ verseskötetben viszont ezt nem tapasztaljuk.

Az „elõfeltételekre” viszont az jellemzõ, hogy csak akkor „aktivizálódnak”, ha
az alkotó tevékenyen fordul a történelem sorsfordulói felé. Nála mindig elõször
következik a tett és aztán az alkotás, a mû. Szinte megdöbbentõ, hogy az az író,
aki esszéiben annyira érzékeli a költészet mágikus erejét, a személyiség belsõ
intenzitását, aki alkotásaiban oly szenvedélyesen kutatja az ember legbelsõbb
énjét, döntéseinek legapróbb mozgatórugóit, ennyire megbûvölten tiszteli a
valóságot. Olyannyira, hogy – mint ahogyan ezt Bosnyák helyesen mutatta ki –
az élet irracionálisabb, tudat alatti rétegeire nem akar és nem tud odafigyelni,
nem száraz filiszteri racionalizmus miatt, hanem azért, mert õt mindennél jobban
megragadja – hogy Ernst Bloch szavaival éljünk – az, ami anticipálva továbbviszi
a meglevõt, semmint a transzcendens világ. Ennek az utóbbinak Sinkó
szemében nincs hitele.

Ilyen értelemben tudjuk tehát elfogadni Bosnyáknak azt a gondolatát, amely
Sinkó „profetikus megsejtéseire” vonatkozik. Sinkó nagy anticipáló volt, de nem
vátesz. A valóság rajongó tisztelõje, sohasem a valóság filisztere, aki elvetette
volna az utópikus funkciókat, de a prófétait nem vállalta. Ezért sem lehet vissza-
vezetni az egészen fiatalkori versekre a késõbbi Sinkó-konfliktusokat. Bosnyák
egy másik tanulmányában – akárcsak konkrét elemzéseinek számtalan
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példájában – már árnyaltabban fogalmaz: „Az ifjú Sinkó elsõ verseskötete... még
csak sejteti, halványan körvonalazza a késõbbi életút emberi-írói problé-
makörét...” (Hitetlen hívõ).

3.

Ha Sinkó utópikus intencióiról esik szó, nem feledkezhetünk meg az Opti-
mistákról, annál is inkább, mert véleményünk szerint ez a regény a sinkói élet-
mû centruma. Esszéi, késõbbi prózai alkotásai ennek a mûnek a fényében telje-
sebb megvilágítást kapnak.

Bosnyák többször is visszatér az Optimistákra, fõleg amikor az erkölcsi di-
lemmákról és a messianisztikus reményekrõl értekezik. A messianizmussal kap-
csolatban jól elemzi azokat a feltételeket, amelyek létrehozták, azokat az euró-
pai körülményeket, amelyek táplálták, és a következményeket, amelyeket ennek
az eszmének a bukása idézett elõ Sinkó munkásságában. De mindezeken túl az
Optimistáknak van egy sajátos többlete is, amely a legnagyobb 20. századbeli
magyar regények sorába emeli. Bosnyák helyesen fogalmazott, amikor megál-
lapította, hogy Sinkó egyetlen nagy témája „az ember a forradalomban, a forra-
dalom az emberben”. S az Optimistákban a két elem tökéletesen egybefonódott.

Ennek köszönve az Optimisták kimondottan ideologikus társadalmi regény
(Bahtyin), amelynek a létjogosultságát „csak naiv elõítéletek, felszínes eszté-
tizmus vonhatják kétségbe” (uõ.). S az ideologikus társadalmi regény jellemraj-
zához tartozik – hogy Bahtyinnak a Tolsztoj Feltámadás címû regényével kap-
csolatos fejtegetéseit aktualizáljuk – az is, hogy a regény szervezõ elvét nem
a társadalmi csoportok normális életvitele képezi, mint a társadalmi élet regé-
nyeiben, hanem „egy társadalmi-etikai eszményt kifejezõ tézis”. 

A társadalmi élet regénye és az ideologikus társadalmi regény közötti
különbségtétel azért fontos, mert mindkettõnek más stilisztikai ismérvei van-
nak. Bosnyák is az utóbbit véli az Optimistákban felfedezni, de mégis a tár-
sadalmi élet regénye kritériumaival közelít hozzá. Figyelemreméltó ellent-
mondás: Bosnyák, bár az esztétizmussal vitázik, õ maga is egy klasszikusabb,
a nagyrealizmus esztétikumát kéri számon az Optimistáktól. Az Optimistákban
az életvitel normalitása ugyanis fel sem merülhet, ezért egészen természet-
szerûen nélkülözi is azokat a részletezõ leírásokat, kimerítõ, panorámaszerû
jellemzéseket, amelyeket Bosnyák emleget és valamelyest kifogásolja is
elmaradásukat. Nem hinnénk, hogy ezek a stilisztikai rétegek összhangban
lennének a regény eszmei tárgyával.

Az Optimisták ideologikus tézise stílusmeghatározó, de egészen más
értelemben.

Mivel a regény a polgári társadalomból a szocialista forradalomba való rob-
banásszerû ugrás „pillanatait” örökíti meg, nyilvánvaló, hogy „valósága” sem
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lehet pontosan körülhatárolható és leírható. A valóság inkább fluid és impulzus-
jellegû. Ilyen elemek a munkásértekezletek, a tüntetések, az utcai harcok. A
következõ réteget a platonikus jellegû dialógusok képezik, amelyek ugyancsak
az adott pillanatok valóságát jelzik. Valóságjellegüket mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy ezekben a dialógusokban szinte spontánul egymásra halmozód-
nak a különbözõ nyelvi rétegek: az agitációs és a konferencia-nyelv, a tradi-
cionális-filozofikus értelmiségi diszkusszió és az egyszerû hétköznapi beszéd.
Egy-egy megszólalásban ez a heterogén nyelvi közeg most már mûvészi erõ-
vel képvisel egy olyan valóságfelületet, amelyben minden nyelvi rész a mozgás,
az átmenet, a robbanás jele lesz.

De ha minden átmenet, mi akkor a tartós? Melyek azok az intenciók, ame-
lyek ennek a fluid, állandóan mozgásban levõ, nehezen kitapintható valóságnak
keretet adnak? Úgy véljük, hogy a regény különbözõ síkjait a nevelés gondola-
ta fogja össze. Két tüntetés között évtizedeket bepótolva nevelõdik a tömeg, de
a regény kitapinthatóan érzékelteti, hogyan nevelõdnek a kommunista értelmi-
ségiek, sõt azok a hétköznapi emberek is, akik az elsõ pillanatra távol voltak
minden lehetséges nevelési folyamattól.

Az Optimisták tehát a magyar irodalomban oly ritka tézisregényt képviseli, s
ehhez még hozzátartozik az is, hogy a tézis központi fókusza a forradalmi
nevelés. (Nem a forradalom széles panorámája!) Afféle Wilhelm Meister-szerû
nevelésregényt vélünk tehát felismerni az Optimistákban, amely a felvilágoso-
dásnak ezt a mindenható gondolatát a szocialista forradalom perceiben lom-
bosítja ki. (Ilyen értelemben megrendítõ a regény befejezése: a fehérterror dü-
höngése nem a véget, a befejezettséget sugallja, hanem a történelem kínkeser-
ves nevelési tanulságait. A nevelés-igény tehát akkor is megcsillan, amikor ob-
jektíve már szó sem lehet nevelésrõl.)

Vázlatos elemzésünkkel arra szerettünk volna rávilágítani, hogy az
Optimisták gazdagabb szövetû mûalkotás, mint ahogyan azt Bosnyák észleli.
A messianizmusra és az optimizmusra vagy a forradalmi cselekvés erkölcsi
dilemmáira vonatkozó megjegyzései ezzel természetesen nem vesztenek ér-
vényükbõl, csupán jelentésük bõvül, ha a regény összképét és nemcsak az
egyes hõsök magatartásformáját vetjük elemzés alá. Másrészt úgy találjuk,
hogy bár Bosnyák helyesen abból a tézisbõl indul ki, hogy: „figyelmen kívül
hagyni az alkotói megnyilatkozás emberi tartalmát... az esztétikum lefoko-
zását, a mûvészettõl elidegeníthetetlen etikai elem likvidálását” is jelenti, de az
esztétikai és az etikai elem integrális szemlélete éppen az Optimisták eseté-
ben neki is csak részben sikerült. (Ez még nyilvánvalóbb, ha tudjuk, hogy Sin-
kó az etikában is esztétikai dimenziót sejtetett). Amint már vázoltuk, elsõsor-
ban azért volt Bosnyák is csak részleges, mert a nagyrealista regénybõl kiszûrt
esztétikai princípiumokra ügyelt, s közben nem vette észre, hogy újabb, „mo-
dernebb” regénytípusról van szó.
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4.

A nevelésrõl és az utópikus funkciókról beszélve nem kerülhetjük meg
Bosnyák központi tézisét, az „etikus ember” problémakörét. Nem kívánunk itt
bonyolult terminológiai kérdésekbe bocsátkozni, annál kevésbé, mert Sinkó
esszéibõl arra is következtetni lehet, hogy ez esetben mi értendõ e fogalom alatt.

Bosnyák is ezt a tág és többértelmû jelentést tette magáévá. Ezáltal
megszabadult a merev klasszifikációktól és definícióktól, megõrizte az „etika”
fogalmának azt a rugalmas értelmezését, amellyel sértetlenül közelíthette
meg Sinkó gondolkodó opusát.

Ezzel azonban szükségszerûen egynéhány lappangó kétértelmûség elõtt is
kaput nyitott. A fogalom használatában ugyanis Sinkónál is eltolódás van. A fiatal
Sinkó – ez még az Optimistákból is kicseng – az etikának hasonló értelmezést
adott, mint Lukács a Taktika és etikában. Eszerint a szocializmus végcélja utó-
pikus, mert radikális szakítást jelent a meglevõvel, de a hozzá vezetõ út már nem
utópikus, s ezt az utóbbit jelenti a taktika. A munkásosztály taktikája nem ismer-
het kompromisszumokat és mindenkor egynemû a végcéllal. A taktikához viszo-
nyulva, a taktikából eredõ feladatokat megvalósítva az egyénnek szüntelen etikai
dilemmái vannak. A történelmi és az egyéni lelkiismeret háborgásában az a
kérdés, hogy miként válassza az egyén azt a bûnt (ha kell, akkor a bûnt is!), ame-
lyik a legkisebb. Ez elõl nem lehet menekülni, hisz a hallgatás, a passzív rezisz-
tencia néha a legnagyobb bûnnel egyenlõ. A személyes döntés és cselekvés
erkölcsösségérõl van tehát szó a történelem sorsfordulóiban. Ekkor az etika
legfõképpen a döntésre irányul. Késõbb gazdagodott az etika jelentése a Sinkó-
életmûben, és nagy általánosságban a teljes emberi személyiség humanista ki-
mûvelésének útját ragyogta be. De az eltérések ellenére leszögezhetjük, hogy
Sinkó írásaiban az etika nem önálló erõt jelképez, vagyis nem elvont. Már a fiatal
Sinkó is viszolygott azoktól az etikai elképzelésektõl, amelyeket Kautsky így fogal-
mazott meg: „A proletariátus osztályharcából a legmagasabb rendû etikai erõ nõ
ki, egy magasabb ideál iránti odaadás (kiemelés: V. L.) és a proletariátus forradal-
mi osztályharca olyan talajjá válik, amelyen minden osztály harcképes és harcos
kedvû idealistái összetalálkoznak majd.” Látszatra ez a meghatározás nagyon
összecseng a Sinkó-féle ethosszal, az etikai nevelés princípiumával, a lényeges
különbség viszont az, hogy Sinkó szerint nincs egy eleve adott etikai magatartás,
amely alá az ember önmagát rendeli, nincs végsõ etikai recept. Távol állt tõle a
posztulált, a normatív etika, a Kant-féle aszketikus moralitás. Sinkó szerint az
erkölcsös nevelés állandó konfliktusokon és megpróbáltatásokon vezeti keresztül
az embert, s bármennyire is elhatároltak a jó választás területei, az erkölcsös cse-
lekvés szenvedélyes kielégülést és boldogságot okoz. Az erkölcsi cselekvés
epikureusi színezetét – fõleg az idõs Sinkó – megõrzi az aszketikus, rigorózus,
szenvedélytelen moralitással szemben – innen a konfliktusok gazdagsága és hu-
manitása is.
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Megközelítõleg hasonló téziseket fejt ki Bosnyák is, de szeretnénk aláhúzni,
hogy Sinkó az erkölcsös cselekvést fõleg a történelmi progresszió kontextu-
sában vizsgálta. Ez pedig azt jelenti, hogy minden erkölcsi döntés fundamentu-
mát az emberi és a történelmi igazságok egysége képezi.

Mindezt azért mondtuk el, mert úgy véltük, hogy Sinkó olyan fontos kérdé-
seit, mint a hit és az eretnekség viszonya, ellentmondása stb. csakis ennek az
egységnek a szemszögébõl vizsgálhatjuk. A Sinkóról szóló irodalom egy részé-
ben felbukkan ugyanis a hit és az eretnekség idõtlenné tett viszonya, preegzisz-
tencialista magyarázata. Sinkó szerint az eretnekség alapja is a hit: mindket-
tõben morális szenvedélyek munkálkodnak. De a kettõt, az idõtlenítés folya-
matában, nem lehet mindig kiegyenlíteni. Az inkvizítor is moralitásból küldi mág-
lyára az áldozatát, az eretneket, de ez nem jelenti azt, hogy az eretnek hite
azonos az inkvizítor hitével. Giordano Bruno és az õt máglyára küldõ inkvizítor
hite nemcsak hogy nem azonos, hanem szakadékok választják el a kettõt: a
történelmi progresszió igazságai.

A Sinkó-szövegekben az eretnek a történelmi fejlõdés szenvedélyes
elkötelezettje, és a Sinkó-féle moralitást az menti meg mindennemû rigorózus és
aszketikus moralitástól, hogy a hittel párosul a kétely, a termékeny kutató (megis-
merõ) kételkedõ szellem. Az eretnek tehát nemcsak abban különbözik a hívõtõl,
hogy „másképpen hisz”, hanem abban is, hogy más igazságok birtokában van.
Sinkó ezt explicite ki is mondja: „Ezek az eretnekek, akik nem akartak új egyháza-
lapítókká válni, az eretnekek, mint amilyen Roger és Francis Bacon, az eretnekek
Giordano Bruno, Campanella, Erazmus, Spinoza fajtájából készítették elõ az em-
beri szellemnek azt a lényegesen új, fordulatot jelentõ forradalmi eseményét, a-
melyet már puszta címével is az újkor kezdeteként jelöl meg a Nagy Francia En-
ciklopédia...” Vagy: „A középkorban az egyházi intelligencia kaszt-szelleme ellen
az eretnekek képviselték »a laikus« emberiség reális szükségleteit és kérdéseit,
»a laikus« emberiségnek az egyházi feudális kereteken túlnõtt igényeit és erõit.”

Bosnyák – igen helyesen – nem bontja szét a „hívõ”, az „eretnek” és az „eti-
kus ember” között fennálló szerves kapcsolatokat. Ezáltal a hit és az eretnek-
ség viszonya nem kerül az etikán kívülre. Konklúzióiból azonban így is hiányzik
a történelmi és az emberi igazságok szinkrónjának alaposabb elemzése. Ezért
is használja Bosnyák például egy helyen a „belsõ moralizmus” és a „külsõ mo-
ralizmus” ellentétpárokat, ami nagyon is vitatható kategóriapár, hisz a „belsõ
moralizmus” nem csupán immanens szükséglet, mert kialakulása összhangban
van a külsõ világ megváltoztatásának szükségességébõl és lehetõségeibõl
eredõ felismeréssel. Igaz, Sinkó sem volt minden szövegében egyértelmû. A
véres mítoszban, annak is a bevezetõ megjegyzésében, õ is idõtleníti ezt a
kérdést, Bosnyák pedig éppen ezt tekintette alapszövegnek. Pedig amikor
Bosnyák – ugyancsak A hitetlen hívõben – arról szól, hogy Sinkó relativizálja a
hit értékét, már megvillan annak lehetõsége, hogy a történelmi helyzethez való
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viszonyt is az elemzés tárgyává tegye. Még konkrétabban fogalmaz, amikor az
Anatole France-ról szóló Sinkó-tanulmánnyal kapcsolatban leszögezi, hogy
Sinkó pontosan érzékeli, ki és mikor forradalmár, mert a „pillanatnyi világhely-
zethez” viszonyítja. Sõt az is felvetõdik, hogy a hit és az értelmi megismerés
között pozitív és lényeges összefüggés van. Hisz az Optimistákban sem arról
van szó, hogy a racionális megismerés nem szükséges a forradalmi akció vál-
lalásához, hanem arról, hogy ez nem elegendõ: hit is kell hozzá. Vagy, mint
ahogyan Lukács írta korabeli esszéjében, az „õsszövegben”: „A tudomány, a
megismerés csak lehetõségeket mutat meg – és csak a lehetõségek levegõje
az, ahol az erkölcsi, a felelõsségteljes cselekvés, az igazi emberi cselekvés
lehetséges.” (Taktika és etika) A Sinkó által oly sokszor emlegetett hit és eret-
nekség nincs megtisztítva az értelmi megismerés szellemétõl, a hit nem vonja
vissza az értelmet a magatartás ethosszából – ezt, ha hézagosan is, de sikerült
bebizonyítania Bosnyáknak. Véleményünk szerint határozottabb kontúrokat
adhatott volna ennek az elképzelésnek, és ezzel teljesen kiküszöbölhette volna
a hit és az eretnekség és más sinkói kategóriák interpretálásának történelmi és
metafizikai kettõsségét. Vagyis: Sinkó legalább volt annyira „történelmi ember”,
mint „etikus ember”. Csakis így válik érthetõvé a sinkói ethosz teljes gazdagsá-
ga, így mutatkozik meg történelmi dimenziójában az a cselekvési szándék,
amelynek nyugtalan erkölcsi mércéje sohasem akart megszabadulni az emberi
ellentmondásoktól, hanem végigélve kívánta felülmúlni azokat. „Az ember
nevelõjének nem az a kötelessége – olvassuk a Wilhelm Meister tanulóéveiben
–, hogy megóvja a tévelygésektõl, hanem hogy a tévelygõt vezesse, sõt, mi
több, hogy tévedéseinek italát teli kehellyel itassa ki vele; ez éppen a tanító
bölcsessége. Aki tévedéseit csak ízlelgeti, az sokáig megél belõle, úgy örül
neki, mint valami ritka szerencsének; de aki egészen kimeríti, annak meg kell a
tévedést ismernie, hacsak nem eszeveszett.” Ezt a gondolatot érezzük Sinkó-
nál is, amikor felveti a kérdést: mi lenne, ha jönne egy angyal, aki megszabadí-
taná az összes ellentmondástól. A Sinkó-életmû válasza világos: elutasítaná az
angyalt, mert emberi létének értelmétõl fosztaná meg.

Ezt a felismerést tudatosítják Bosnyák István tanulmányai akkor is, amikor
Sinkó életútjának válságosabb szakaszait boncolgatják. A több mint tíz év ter-
mésébõl egy olyan tanulmányírót ismerhetünk meg, aki, tudatosan vállalva a
sinkói örökséget, szellemi életünkben, literatúránkban nagy szolgálatra vál-
lalkozott. Könyve nem öleli fel Sinkó pályájának egészét, néhány fontos állo-
mása hiányzik is az írásokból, de egyetlen tanulmányban sem feledkezik meg
az életmû egészének lényegérõl. Fontos, gondolatébresztõ írásokat tartalmaz
ez a termékenyítõ tézisekben gazdag kötet, amely jelentõs mértékben elõre-
lendít minden további Sinkó-kutatást, s amellyel – tekintettel arra, hogy élõ és
aktuális Sinkó-képet vázol fel – vitázni is lehet és kell is.

(1976 – Bibl. 1281.) Végel László
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(etikusról etikusan) – Bosnyák Istvánt a jugoszláviai magyar irodalom egyik
legharcosabb értelmiségijeként ismerhették meg olvasói. Olyan embernek, aki
nem annyira éli, mint inkább hirdeti és számon kéri a teljes életet; aki következe-
tes forradalmi hevületben, egy etikus eszmény magasságából mennydörögve,
Krleža szavaival: „fülekbe ugatva”, igyekszik ráébreszteni az embereket jelsza-
vakban hirdetett eszméik iránti közönyükre, a szavaikkal akart világ és valósá-
gos életük nagy különbségére. Érthetõ hát, ha legújabb könyvét, szeretett mes-
terérõl, Sinkó Ervinrõl írt tanulmánykötetét méltatva is e magatartásából indulunk
ki, mely több mint tíz év óta nagyobb törés nélkül alakult ki munkásságában.

De ha nem akarnánk is így tenni, könyve bevezetõje, az Elõszó helyett:
részlet egy interjúból, kimondottan erre figyelmeztet bennünket: „...a sinkói élet-
mû számomra minden, csak nem „szaktéma”, következésképp semmi kilátás
sincs arra, hogy vonzásából egyhamar – „kitörjek”. A sinkói életmû drámája a
századnak, a mi századunknak, a fasizmusok és sztálinizmusok között morzso-
lódó, emberségével inkognitóba szorított embernek. A XX. század magyar
irodalomtörténetének, sõt a „tizenkilences” írónemzedéknek is vannak Sinkónál
nagyobb, erõteljesebb írásmûvészei, de a szóban forgó dráma – korunk
történelmileg legrelevánsabb „témája”! – egyetlen magyar író életmûvében
sincs jelen akkora intenzitással és olyan teljességgel, mint Sinkónál. (...) A
sinkói életmûhöz való kötõdés tehát egyúttal hûséget jelent ehhez a (ti. az
1919-es – V.G.) történelmi-emberi kritériumhoz is; miután ezt felismertem,
csakugyan „foglya” lettem Sinkó Ervin életmûvének: benne találtam meg azt a
szellemi fix pontot, amelyre építeni lehet, s amelyre talán építeni is tudok.”
Bosnyák tehát irtózik a tárgyilagosságtól, a hûvös és a langyos mérlegelések-
tõl, s a mesterrel való teljes azonosulást választja, miközben tudatában van,
hogy eszményképe esztétikailag nem feddhetetlen. Mindkettõjükhöz az etika áll
legközelebb, a forma csak ezen keresztül válhat lényegessé.

Bosnyák az Ecce homo címû tanulmányában rangsorolja értékfogalmait.
Közöttük a „poéta” kerül az elsõ helyre, aki szerinte csak ideig-óráig örülhet meg-
valósulásának, mert hiányérzete újabb küzdelemre sarkallja az anyaggal. Utána
az esszéista következik, aki örökös kérdésekkel küzd, mert nincs tisztában saját
mûfaja jelentõségével. A harmadik helyre szorulnak az irodalom „szakspecialis-
tái”. Nekik Bosnyák felfogásában az a közös fogyatékosságuk, hogy egzakt
mûközpontúságuk figyelmen kívül hagyja az irodalom életességét, az életmû
személyi fedezetét, megszenvedettségét. Szerintünk is ostobaság a hagyomá-
nyos és a legújabb elemzésmódok merev szembeállítása az utóbbiak javára, de
az sem kevésbé meddõ, ha az irodalomtörténetet emeljük ki az elõítélettel egy
kalap alá vett módszerek rovására. Avagy ismernem kell-e a kagyló történetét
ahhoz, hogy a gyöngyöt a valódi értéke szerint becsüljem? Nem feltétlenül. A
költõk persze az õsi hasonlat ellenére sem kagylók, s különösen a tér és idõ
valóságában élõk mûvei igénylik a társadalomtörténeti, s esetenként az életrajzi
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magyarázatot is. Mondanunk sem kell, hogy Bosnyákhoz ezek állnak közelebb.
De közöttük is elsõsorban az, aki élete minden percében grandiózus harcot vív
egyénisége teljességéért. Mûve nem több az állandóan változónak pillanatnyi
keresztmetszetétõl, melytõl az életerõk nyomban elrugaszkodnak, mert újabb
teljességre vágynak. Az ilyen nietzschei ihletésû alkatok szenvedélye sokkal
intenzívebb és nagyobb formátumú annál a képnél, amit egy-egy állomásuk
összefoglalója nyújt. Sinkó élete úgy aránylik egy-egy mûvéhez, mint a patak
csodája a belõle kimert vízhez. (Hadd emlékeztessünk itt arra, hogy Sinkó
eszményképe, Ady is a vers, a „cifra szolga” fölé helyezte egyéniségét.) Érthetõ
és elfogadható tehát, ha Bosnyák a különféle szövegekben, azokon innen és túl
magát a szellemi törekvést igyekszik felkutatni, miközben különféle szempon-
tokat érvényesít: társadalomtörténetit, pszichológiait, életrajzit és kompara-
tisztikait.

*

Sinkó Ervin az egyetemes magyar irodalom jelentõs szellemisége, aki min-
denkinél hatékonyabban befolyásolta a jugoszláviai magyarság öntudatát, saját
magáról, a világról s a vele élõ másajkúakkal való kapcsolatáról kialakított néze-
teivel. Még akik személyesen ismerhették, azok sem lehettek teljesen tisztában
múltjának súlyával, életútjának tanulságaival és életmûve arányaival. Emberként
akart hatni, mégis mítoszként volt (és részben van is) jelen közöttünk. Állandó
forradalmisága, tapasztalattal szerzett világirodalmi mûveltsége és nevelõ jósá-
ga nemzedékekre pazarolta emberi tartalmait, elindítva, serkentve és kísérve
erkölcsi és szellemi növekedésünket.

Bosnyák István Sinkó legbuzgóbb tanítványaként indult, õt ragadta leginkább
magával Sinkó tanítása az emberrõl és annak hivatásáról, természetes hát, ha
mestere halála után õ látott hozzá az életút megrajzolásához. Ekörüli tevékeny-
sége rendkívüli fontosságú, hiszen Sinkó életmûve nemcsak szükebb irodalmi és
esztétikai szempontból, hanem ideológiatörténetileg is évtizedeken át a tudomány
fehér foltja volt. A felmérést a reális emberi méretek kialakítása is sürgette, ezért
Bosnyáknak külön érdeme, hogy – számos döntõen fontos életrajzi elem beik-
tatásával, amilyen például Sinkó gyermekkori sérelme zsidósága miatt; ember- és
életismeret hiányára valló vulgáris marxizmusa a Tanácsköztársaság idején; a két
háború közötti egyetemes kilátástalanságok alatt még erõsebben kifejezésre jutó
alkati tulajdonságai – pszichologisztikus túlzások nélkül a szellemi arcot hozza
közel, miközben cáfolja a mítoszt, amelynek sokunkkal együtt, saját maga is áldo-
zott. Bosnyák persze nem esik az ellenkezõ végletbe, nem a csalódottság vezeti
tollát, hanem a megismertetés és a dokumentálás szándéka. Amit kifogásolnánk,
az talán inkább a szerzõ elfogultsága, védõbeszédet tartó gesztusa lenne, amikor
a rokonszenv a mestere és a tények közé állítja és túlbeszélteti.
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A Vázlatok egy portréhoz nem a szokásos értelemben vett monográfia, nem
az életrajzi tények vonulatát, az alkotó külsõ eseményektõl is feltételezett szelle-
mi érését, a mûvek keletkezés szerinti sorrendjét követi, hanem – egymástól töb-
bé-kevésbé független, az életmû valamely fontosnak vélt vonatkozására össz-
pontosító – esszék sorozata. A monográfiák általában a teljes életmû ismeretében
íródnak, de úgy, hogy a korábbi szakasz leírásában leginkább rejtve van a késõb-
bi fejlemények ismerete vagy legfeljebb csak utalást találunk rájuk vonatkozólag.
Bosnyák ezzel szemben majdnem mindegyik tanulmányában a teljes sinkói
opusról beszél, az adott korszak vagy a konkrét élettény ürügy, hogy a feltétele-
zett és a sajátjának vallott sinkói lényeget új megközelítésben mutassa fel, s hogy
ezzel önmagát is buzdítsa: „Íme, az ember.” Ezt nem is tagadja: „Van valami
különös varázsa egy-egy olyan életmûnek, melynek bármely idõszakában és
bármely formában létrejött alkotásához nyúlva, egyszerre az egész kezd élni az
olvasóban: a régi vers az új novellát, az új novella a régi regényt, a régi regény a
nemrégi esszét is életre kelti mágikus erõvel, s a rokon, de mégis mindig új,
egymást újabb és újabb színnel vagy árnyalattal gazdagító élményszálakból egy
széttéphetetlen, monumentális mû körvonalai rajzolódnak ki.” E magas hõfokú
tömörség egyúttal azt is jelenti, hogy minden sora leplezett – ritkábban pedig nyílt
– vita azokkal, akik naivnak bélyegzik az örökös nyugtalanságra kárhoztatottat,
mert ennek kivételes szüksége van az önbecsülésre és az emberek tiszteletére.
Bosnyák zaklatottan fújtató, a stílus gondjait lebecsülõ, rosszalló jelentéssel –
vagy a részletesebb kifejtés elkerülése céljából, esetleg csak rossz szokásból –
idézõjelbe tett szavakkal tûzdelt, de mindig világos soraiban állandó sértettséget
és vádat érzünk azokkal szemben, akik értetlenek és éretlenek a sinkói tanítás
befogadására, s akik akár együgyû harmóniájukban, akár cinizmusukban ember-
felettinek vagy csak sziszifuszi kínlódásnak látják eszményképe nemes sorsvál-
lalását.

Ilyenkor az emberek napipolitikai osztályozásától sem riad vissza, s a sinkói
életvitel ellentéteként néhány mondatban a kispolgárit és a nyárspolgárit határoz-
za meg, miközben a jelenség társadalmi és emberi gyökere, az árnyalatok iránti
érzékenysége hagyja cserben. Sinkó és én – mi ketten, ezt az olvasó számára
olykor már fárasztó dacot érezzük igen gyakran Bosnyák esszéiben.

Ennek ellenére Bosnyák erõs kritikai éllel boncolja a sinkói életmûvet. Nem
hallgatja el a tévedéseket, a botlásokat és a látszólagos pálfordulásokat sem.
Bátran teheti ezt, hiszen az esetleges fenntartásokat eloszlatja a sinkói lélek min-
denkori tisztasága; ha pedig ennek metamorfózisai mégis kétségeket támaszta-
nának, akkor a reáliának és ideálnak az az egysége, amit a népfelszabadító
háborúhoz való csatlakozásától kezdve a szocialista realizmusnak tett enged-
ményétõl eltekintve töretlenül vitt végig. Bosnyák tehát olykor szinte túlbuzgón tárja
elénk a sinkói tévedéseket, hogy annál nagyobb nyomatékkal emelhesse ki a sin-
kói világ végül is megvalósult teljességét, többek között egy ma is helytálló eszté-
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tikai szemléletet. Igaz, hogy olykor még az átlagembernél is esendõbb volt, de
éppen mélypontjai szülték álmait a legmagasabb csúcsokról, melyek magasságát
élete utolsó két évtizedében sikerült is meghódítania. Kár azonban, hogy Bosnyák
csupán a kiteljesült élet tükre elé állítja a fejlõdõ, válságokban vergõdõ Sinkót; a
mércéje is azonos a mesterével, s ezzel lemond egy szélesebb igényû tipológiáról,
aminek elemei a Kassákkal illetve Déryvel folytatott vitában már a témából eredõen
is adottak. Mintha megfeledkezne arról, hogy a mi Sinkó Ervinünkön kívül más
fontos messiásai is voltak még a huszadik századi magyar irodalomnak, akik
részben hozzá hasonlóan, részben vele ellentétes módon keresték énjük egyen-
súlyát a nagyvilágban. Elég ha itt csak Lukács György, Balázs Béla és József Attila
nevére hivatkozunk. Szerepelnek õk az esszékben – Lukács Esztétikai kultúrája
megkerülhetetlennek bizonyult –, de inkább csak alkalomszerûen. Ha Bosnyák
tágabb horizontokat kapcsol a látószögébe, ezzel nem idegenítette volna el
feltétlenül az embert a mûvétõl, hanem sokoldalúbban láttathatta volna annak a
rokon törekvésektõl elütõ jegyeit. Akkor talán azt is sikerül bebizonyítania, amit ka-
tegorikusan kijelentett: „korunk történelmileg legrelevánsabb »témája«! – egyetlen
magyar író életmûvében sincs jelen akkora intenzitással és olyan teljességgel, mint
Sinkónál.” Így azután Bosnyák esszéi gyakrabban hatnak egy rajongó vallomá-
saiként, mint egy nagyszabású monográfia alapvetéseként. Pedig ennek elemei is
megvannak bennük, s talán Bosnyák csak azért tagadja oly hangosan a rend-
szerezõ tudományosságot, mert tudat alatt érzi, hogy elõbb-utóbb engedni kell a
vonzásának. Ennek az attitûdnek a diadalmaskodása után Sinkó szocialista rea-
lizmusával kapcsolatban nem kellhet védõbeszédet mondania a létezõ vagy a
feltételezett vádak ellen, hanem, a háború utáni jugoszláv szellemiségben tett
kirándulás, valamint egy történelmi korszak tömeglélektanilag szükségszerû opti-
mizmusának tudomásulvétele után, rokonszenvét leplezve jelölheti ki Sinkó helyét
az akkori vitákban. Mert logikai ellentmondásnak tûnik az a bizonyítatlan állítás,
hogy a hitre és hazára, befogadó közösségre és értõ olvasótáborra vágyó Sinkó
nem tette teljesen magáévá az akkori ideológiát, mégha esztétikai érzékenysége
a saját nyelvére ültette is át az ízlést is sértõ egyszerûsítéseket.

Bosnyák a legsokoldalúbban Sinkó szabadkai korszakát s a Tanácsköztársa-
ságban való részvételét közelítette meg. Harmadik ciklusát, A forradalmár útjait
többségében ilyen variációk alkotják. Itt elsõsorban Sinkó szabadkai naplójára,
a verseire és az Optimistákra támaszkodva jelöli meg a még csak tapogatózva
tájékozódó ifjú szellemi koordinátáit, valahol Nietzsche, France, Tolsztoj, Buddha
és Maeterlinck között, Ady, s egy idõben Kassákék közvetlen közelében. Az
emigráció évei azonban csak körvonalaikban szerepelnek mindössze három
tanulmányban. Sinkó szépprózája szintén három írásban nyer képviseletet,
sajnos, az esztétikai szempontok érvényesítése nélkül.

Mondtuk már, hogy Bosnyák minden sorában a teljes vagy legalábbis a tel-
jességre áhító Sinkóról beszél, ezért gondolatai sokszor kötetlenül csapon-
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ganak az idõben és a mûvek között, aminek következtében a ciklusok nem az
életmû idõrendjében követik egymást. A tájékozódást ennek ellenére a könyv
végén található jegyzetanyag, névmutató és a Sinkó-mûvek mutatója könnyíti
meg. Figyelemre méltó Bosnyáknak az a törekvése is, mely Sinkó irodalmi ha-
gyatékának kiadását sürgeti. Akár a teljes, akár a válogatott életmû kiadására
kerül is sor, nemcsak a szûkebb értelemben vett irodalom nyeresége lesz.

(1976 – Bibl. 1284.) Vajda Gábor

Ember a forradalomban, ember a soron kívül
(1977)

(újabb könyv Sinkó Ervinrõl) – A múlt század legvégén született – és éppen
tíz éve halott – Sinkó Ervin élete szinte paradigmája a XX. század utat és hazát
keresõ, haladó értelmiségijeinek. Mintha az ifjú Lukács György valamelyik ifjúko-
ri „nagyesszéjé”-t testesítette volna meg a fiatal bácskai katona (pontosabban ka-
tonaszökevény), aki abban a korszakban érkezett meg Szabadkáról Budapestre,
amikor az 1917-es oroszországi forradalmak ihletésére a magyar szellemi élet-
ben is megindult a pezsgés. Kassák „aktivistái”-nak körében, majd – Révai Jó-
zseffel és Hevesi Gyulával – mint az Internationale címû folyóirat alapítója, mint
Korvin Ottó fegyvertársa, mint a Tanácsköztársaság alatt Kecskemét katonai
parancsnoka, mint bécsi emigráns, aki egy sajátos „krisztianizmus”-t hirdetett (A
halottak élén Adyjának szellemében) és végül, mint a sorba visszatalált és a
harmincas évek Szovjetuniójában éveket töltött kommunista, Sinkó azért élt, hogy
az utókor tanuljon életébõl.

Az egyik országból a másikba vándorló – gyakran menekülõ – s a magyar
nyelvhez és az eldöntõ jelentõségû 1918–19-es budapesti emlékekhez mindig
hû Sinkó harminc éven át vezetett naplót, és e jegyzetek nagy részét – az egyes
életszakaszait jellemzõ, már-már fantasztikus körülmények ellenére – meg tudta
menteni. Bár írt egy alapvetõ jelentõségû regényt 1919-rõl, az Optimistákat, és
megírta e regény kéziratának odüsszeiáját, vagy legalábbis e majd negyed-
százados hányódás történetének egy részét is – Sinkó elsõsorban mint jelenség,
mint a XX. századi magyar és közép-európai értelmiségi sors egyik megtestesí-
tõje érdekes. A magát már kamaszkorában a forradalommal eljegyzett – polgári
családjával amiatt szakító – értelmiségi mindig akkor éledt fel, amikor a forradal-
mi folyamat új, önmagát megtisztító szakaszába érkezett.

Nem csoda hát, hogy Bosnyák Istvánt, a kiváló újvidéki irodalomtörténészt
évek óta bûvöletében tartja a „Sinkó-jelenség”. Nemcsak azért, mert személyes
tanítványa volt, amikor az író magyar irodalomtörténetet oktatott az újvidéki

342

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 342



egyetemen, és nem is azért, mintha nem tudná, hogy ez az életmû (irodalmi
értelemben) meglehetõsen egyenetlen. Bosnyák azonban felismerte – és az ih-
lette õt egy sor kisebb filológiai és bölcseleti tanulmány mellett az 1975-ben meg-
jelent Vázlatok egy portréhoz címû (és Sinkó-variációk alcímet viselõ) könyve
megírására –, hogy Sinkó Ervin, akinek változó csillagai fölött Ady mindvégig
állócsillaga maradt: a XX. századi magyar sors egyik alternatívája is. Bosnyák
jelzi, hogy Déry Tibor, akinek stílusa, érdeklõdése, személyisége sokban hasonlít
Sinkóéhoz, sokkal nagyobb író, mint az, akivel õ foglalkozik, de azt is, hogy a kü-
lönbözõ idõszakokban különbözõ haladó magyar nemzetiségi folyóiratok, a
kolozsvári Korunk, a pozsonyi Tûz, az újvidéki Híd reprezentánsai közé tartozó
Sinkó olyan élményekkel és szerepekkel rendelkezik, amelyek kimaradtak még
Déry Tibor igazán változatos pályájából is.

Ez a mostani, Sinkóról szóló újabb Bosnyák-könyv (Ember a forradalom-
ban, ember a soron kívül) 1916-tól, az ifjonc szabadkai költõ elsõ jelentkezésé-
tõl 1939-ig, amikoris a Moszkvából kiutasított Sinkó Párizsból félig illegálisan,
Krleža támogatásával Boszniába érkezik, vizsgál egy „soron kívüli”, mégis for-
radalmi életmûvet. Részben régebbi írásait és azok visszhangját értékesítve,
Bosnyák sorra elemzi a pálya különbözõ állomásait, és végül is megállapítja:
Sinkó naplói, közvetlen vallomásai ma már sokkal többek, mint kordokumen-
tumok, a század egyik jellegzetes „regényhõsé”-nek szuggesztíven tanulságos
megnyilatkozásai. Találó Sinkó összehasonlítása Déryvel, Méliusz Józseffel és
fõleg Miroslav Krležával, akivel Sinkó pályája testvéri párhuzamosságban
„futott”. (És akinek nem minden mûvét ismerik a Sinkóval foglalkozó hazai
kutatók.) Különben Krleža maga is többször nyilatkozott arról, hogy a Monar-
chia széthullása – és a választás szükségessége különbözõ utak között – közös
alapélménye Sinkóval. A délkelet-európai szempontból olvasott Optimisták
címû regény nyílván mást mond õneki, mint azoknak, akik Budapesten álltak
ezen vagy azon az oldalon a Tanácsköztársaság 133 napja alatt. De semmikép-
pen sem kevesebbet!... Nemcsak irodalmárok számára tanulságos olvasmány
a Bosnyák István könyve. A folytatást, Sinkó Ervin pályaképét 1940-tõl haláláig,
az Elõszó-ban ígéri a szerzõ. Kíváncsian várjuk.

(1978 – Bibl. 1287.) Antal Gábor

(ember a Forradalomban, ember a soron kívül) – Már második könyvét
szenteli Bosnyák István, a kiváló újvidéki irodalomtörténész Sinkó Ervin élet-
mûvének. Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk '63–73 (Újvidék, 1975) c.
könyvében a Sinkó-oeuvre fölvetette etikai, esztétikai és életrajzi-politikai kérdé-
sek szintézisére törekedett, a mostani munkában – a szintetikus elvet az idõren-
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di szemponttal helyettesítve – az életmû 1916–1939 közötti szakaszát vizsgálja
és elsõsorban az életrajzi-politikai vonatkozásokkal törõdik. (Bosnyák az elõszó-
ban utal arra, hogy „az etikai és a velük kapcsolatos alkotáslélektani és ars poeti-
cai tartalmak” harmadik Sinkó-könyvébe, az Etika és forradalom Sinkó Ervin élet-
mûvében munkacímmel készülõ monográfiába kerültek át.) Új könyvét Bosnyák
„csonka életrajzi monográfiának” nevezi, ám csalódik, aki a „külsõ” életrajz ténye-
inek aprólékos tárgyalását várja. Szerzõnk a „bensõ” életrajzot próbálja – mintegy
„az emberi alanyiság »anatómusaként«” – megvilágítani, s az említett perióduson
belül (1916–39) sem a teljesség igényével foglalkozik Sinkó „bensõ életrajzával”.
Bosnyák azonban használati utasítást is ad: pontosan megjelöli elõzõ könyvének
a mostanival párhuzamosan olvasandó fejezeteit.

A könyv elsõ részében (Ember a Forradalomban) szerzõnk részletesen
elemzi Sinkó Tanácsköztársaság alatti, „etikai indítékú” szellemi forradalmiságá-
nak pozitívumait és negatívumait. A balos moralizmus, az utópizmusra való
hajlam mellett a reálpolitikai érzékrõl is bõven esik szó. A kecskeméti várospa-
rancsnok, a „poéta-diktátor” „szociálpedagógiai módszerrepertoárjának” vizsgá-
latánál Bosnyák rámutat arra, hogy a pedagogizmus Sinkó egyik legjelentõsebb
gyakorlati tevékenységi formája volt 1919-ben. Sinkó – Lukács György nézetei-
vel egybehangzóan – vallotta: „A leendõ új társadalomnak nemcsak gazdasági,
tulajdonjogi és politikai/hatalmi tekintetben kell gyökeresen különböznie a régitõl,
hanem emberi, erkölcsi, szellemi tekintetben is...” Külön fejezetben tárgyalja a
szerzõ Sinkó gondolatrendszerének utópisztikus jellegét, a proletárforradalom
valósága és az etikai igényesség „elõrefutottsága” közötti kontrasztot.

Az Ember a Soron kívül címû második részben Sinkó krisztianizmusáról,
annak hátterérõl is képet kapunk. Bosnyák „a Világforradalom káprázattá fosz-
lását” említi itt elõidézõként. Az „egyháztalan krisztiánus” eszményeit azonban
1927 táján fölváltják a Senkiföldjén, a „gazdátlan világ” peremén, a permanens
világháború tudatával vergõdõ ember gyötrelmei. A Senkiföldje az „abszolút
hontalanságot” jelentette Sinkó számára. Nem találta helyét: Bécs és Graz
éppúgy idegen neki, mint Moszkva. A minden közösségbõl kitaszított ember vi-
szont vágyódik a közösség után. „Ami azonban e külsõ passzivitás és anti-
heroizmus mögött zajlik s alkotóilag megtestesül, azt csakugyan nem lehet
másnak, mint emberien-hõsies küzdelemnek nevezni” – írja Bosnyák. A „közös-
ségi, mások után sóvárgó individualizmus” a „tett-nosztalgiától a tett-kénysze-
rig” juttatja el Sinkót. Az Optimisták és a Tizennégy nap szerzõje rádöbben arra,
hogy „a nem-cselekvés alibije: az írás mint tett-pótlék”. Ez a felismerés aztán
döntõ fontosságú lesz abban, hogy a Soron kívüli ember ismét beáll a Sorba.
Ezt a fordulatot csak gyorsítja a fenyegetõ, az embert politizálásra kényszerítõ
fasizmus is.

A szerzõ könyvének végén egy „agitatív rendeltetésû” függeléket (A palack-
posta érkezése, avagy jegyzetek Sinkó Ervin nehéz honfoglalásáról ) közöl, a tel-
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jes Sinkó-életmû kiadását szorgalmazza. Ugyanakkor egy kivételesen gazdag
életmû irodalomtörténeti helyét, a magyar és a horvát, a jugoszláviai és a romá-
niai magyar irodalomhoz fûzõdõ szálait is megjelöli. Nemzetközi szempontból az
Október- és a Monarchia-élmény mellett Bosnyák egy harmadik jellegzetessé-
get, „a sztálinizmus európai létélményének” kifejezését említi. S létezik egy
„nemzedéki-tematikai-irodalomföldrajzi” szempont is, mely Sinkó munkásságát
„az 1919-es magyar forradalmi írónemzedék magyar és nem magyar nyelven
mûvelt nemzetközi, az európai haladó és baloldali sajtóorgánumokban létrejött
emigrációs irodalmához” kapcsolja.

(1979 – Bibl. 1290.) Olasz Sándor

(Sinkó Ervin II.) – A címet (vagyis alcímet) – önkényesen, de nem ok nélkül
változtattam meg. A Vázlatok egy portréhoz II. mint alcím az elõzõ kötetre utal.
De Bosnyák Sinkóról szóló mostani, második könyvére már nem jó. Ebben nem
vázlatok vannak és az egész sem vázlat. Több annál: tartalom szerint, mûfaj
szerint, módszer és gondolkodás szerint.

Izgalmasabb is ez a második. Mert Bosnyák megérteti velünk Sinkó Ervin
útját. Az elõszóban célját jelöli Bosnyák: a sinkói életmû 1916–1939 közötti
idõszakának vizsgálata. Az azonban, amit ezzel az anyaggal megmagyaráz, az
ennél koncentráltabb: egy szûkebb korszak problémái és alakulása. 1931 a
határ. Ha engedékenyebb akarnék lenni, akkor is csak 1934-ig bõvíthetnék. Az
Optimisták megírásáig. A koncentrálás erénye abból adódik, hogy a Tanácsköz-
társaság és az Optimisták közötti válságból értjük meg a korábbiakat. Hogy ez a
megértés tárja fel aztán a válság jellegét, az olvasóban történõ „visszatérés”
által. A koncentrálás ténye abból adódik, hogy minden késõbbi anyag nem ön-
magában szerepel, nem önmagáról szól. Azt Bosnyák e válság-idõnek megérté-
sére használja és rendezi. Amit e késõbbi idõbõl idéz Bosnyák, az valójában a
válság megoldását mutatja és a megoldás jellegét érteti meg. Ezek úgy szere-
pelnek és azzal, amit Sinkóról mondanak, és nem azzal, amit velük Sinkó mon-
dani akart.

Az 1931–34 közötti idõ kulcsa nem az, amit az Optimisták-ban mond, hanem
amit az Optimisták-kal (mint egésszel) mondott s akart. Az 1934 utániakra pedig
csak akkor lehet magyarázat, ha tudjuk, mi volt az, amiért Sinkó az Optimistákkal
(és más akkori írásaival) küzdeni akart.

Bosnyák István tanulmányát az Optimisták-beli Báti-t idézve fejezi be. Azzal
a kijelentésével, hogy mindig is politizálni fog. Azzal, amelyben Sinkó „vissza-
vette” 1919 utáni vívódásait, elfordulását a politikától: egy majdnem évtizednyi
korszakot. Az idézettel Sinkó a vívódás idejét zárja le. A válságból kivezetõ
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vívódás problémája volt: kell-e, muszáj-e, szabad-e politizálni. És azt mondta
Báti (Sinkó): igen. Az Optimisták írásában és az utána következõkben viszont
más lesz a lényeg. Nem a politika szükségességének állítása, hanem egy meg-
határozható politikáért való küzdelem. Nem az foglalkoztatja Sinkót, kell-e poli-
tizálni, hanem az, hogy milyen módon és milyen célokért. Az 1931 elõtti idõ vizs-
gálatában fontos az, hogy mi kényszerítette vissza Sinkót a politikához. 1931-tõl
az a fontos, hogy mit akart a politikával. Már nem az, hogy a fasizmus ellen szük-
ség van politikai harcra, hanem az, hogy milyen oldalról és milyen cél érdekében
kell a harcot megvívni.

Ezt a politikát Sinkó a Tanácsköztársaság példáján kínálja; az Optimisták
által. De milyen Tanácsköztársaságról van szó? Kinek a Tanácsköztársasága
és kinek a politikája ez? Sinkó 1934–1939 közötti küzdelmét megérteni csak
ezekre a kérdésekre válaszolva lehet. Mert így derül ki, miért nem jelent meg
az Optimisták: kinek nem kellettek ezek az optimisták.

1931 elõtt nemcsak az válik világossá Sinkó számára, hogy politizálni kell,
de kialakul e politika tartalma is.

Ha csak a politika kényszere, csak az antifasizmus lett volna, akkor Sinkó az
Optimistákat bárhol megjelentethette volna. Polgári kiadónál is. Sõt. De Sinkó
Moszkvában akarja megjelentetni, mindenképpen legalább baloldali kiadónál.
Azért, mert politikáját a baloldalnak, a kommunista mozgalomnak akarja mon-
dani. Azt, amit a szocializmus akkori világán belül kellett elmondjon, amit nekik
és csak nekik kellett mondjon, az volt politikájának konkrét tartalma.

Bosnyák István könyvének tényleges koherenciája abból is ered, hogy – mint
Sinkó – egyvalamitõl sohasem vonatkoztat el: a legelvontabban sem felejti el a
konkrét embert. Vagyis, ez esetben Sinkót. Így összefonódó elemzései gazdag
alapot adnak ahhoz, hogy feltételezni tudjuk Sinkó 1931 utáni korszakának konf-
liktusait. Mert érezzük, mi volt az ekkor vállalt politikája. Ennek feltételezése a III.
kötet lenne.

A – remélem – készülõ III. kötet „csíráiból” csak kettõre utalnék. Sinkó for-
radalmiságának alapja ekkor sem változott. Ez pedig etikai volt. Mint ahogy az
etikumot tette meg a forradalom mércéjének. Tekinthetnõk ezt értelmiségi furcsa-
ságnak, de nem az. Mert a konkrét etikai követelmények azok a „szálak”, ame-
lyek a társadalmi célhoz köthetik a politikai cselekvést, amelyek a politikumot alá-
rendelhetik a célnak és amelyek meggátolhatják, hogy az alól önállósuljon. Vagyis
elszakadjon a konkrét emberektõl: elidegenedjen. Az etikum által a távlati cél
követelményként jelenvaló. Méghozzá a cselekvésük emberi viszonyrendszeré-
nek meghatározásaként is. Ezt az elvet akarja Sinkó tanítani, közösségi forrada-
lomért akik küzdenek: eszerint kell éljenek, maguk között is. Ami az emberi egyén
és szabadságának tiszteletét jelenti. Ugyanez az elv segíti, hogy a hatalom
veszélyeinek gondolatát is ébren tartsa, hogy a hatalom önmámora ellen is
védekezésre hívjon.
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Szintén Bosnyák könyvébõl értjük meg Sinkó társadalmi öntudatát. Sinkó
nem akarta értelmiségi voltát megtagadni semmikor. És ez is meghatározza for-
radalmiságát, mert jellemzi a forradalomhoz és a proletariátushoz való viszonyát.
Nem akarta önmagát megtagadva magát a proletariátus szublimált kife-
jezésének, igaz lényegének, magát a proletároknál is igazibb képviselõjének
tekinteni. A viszonya szövetség, mert a közös célért az általános jegyében és
saját társadalmi érdekei szerint cselekszik. Így szélesítve a forradalom való-
ságát: hozzáadva saját igényeit és követelményeit. Jellemzõ az, amit Bosnyák
arra vonatkozóan idéz, hogy miért vált meg Sinkó a 20-as évek elején a gyakor-
lati politikától: „...a proletárdiktatúra nem a tömegek, hanem a tõlük igényelt és
náluk azt feltételezõ osztályöntudatot képviselõ egyének csoportjának a dikta-
túrája.” Ellenpólus, ellentábor jellemzése is, mert azokról szól, akik a proletariá-
tus legproletárabb képviselõinek tekintik magukat, noha nem azok, s az általuk
feltételezett igényrõl és általuk képviselt öntudatról, azokról, akiknek így s ezen
az alapon könnyû a diktatúrát éppen a proletariátussal szemben érvényesíteni,
méghozzá a proletariátus nevében. (Jellemzõ, mert ez 1920-ban konklúzió,
1930-tól premissza, és 1944-ben probléma Sinkó számára.)

Az pedig, ami Sinkónál elvként s mérceként mindent összefûz – s amit
lehetõségként tesz küzdelme minden közvetlen cselekvést meghatározó
céljává – az a közösség és a kommunizmus Kommunista Kiáltvány-beli egyen-
lõvé tétele. Ezen méri Sinkó a mozgalmat és a szovjetunióbeli helyzetet is.

Sinkó a sztálini politikával szemben szocialista alternatívát fogalmazott
meg és követelt. Ez az, amiért küzdeni akart és küzdött. Éppen, mert érezte és
látta a veszélyeket: már kibontakozóban voltak, amikor Moszkvába ért, de
elõjátékait már az Optimisták írása elõtt is észrevette.

Bosnyák könyvének – fejlõdésérõl árulkodó – sajátossága talán azon mutat-
ható ki legjobban, ami (úgy tûnhet) kívül marad a könyv egészét jellemzõ koncent-
rálódáson. Vagyis, ahol éppen 1934 utáni problémát tárgyal. Ilyen az az igen szép
elemzése, amelyben Bosnyák István bemutatja, hogyan vívódott Sinkó a haté-
kony cselekvés igénye és az írás „gyengesége” között feszülõ ellentét értelmisé-
gi drámájában. Az írás csupán pótléka a tettnek? Sinkó számára ez az 1934 utáni
tíz évben a probléma. Alapja is itt volt: talán törekvései kettõsségében: a szocializ-
muson belüli és a fasizmus elleni cselekvés igénye szerint. A XX. századi barbár-
ság ellen valóban gyenge a szó. A szocializmuson belül pedig a szó Sinkónak az
egyetlen eszköze. Itt az írás cselekedet lehet. És lett volna az õ írása is, ha a
könyvek megjelennek. Amikor nem adták ki az Optimistákat, akkor éppen attól
fosztották meg, hogy az írás tetté válhasson. Ami Sinkónak azt jelentette, hogy
értelmiségi voltát támadták. Hisz ennek sajátos cselekvési módja az írás. Ebbõl
következik a második korszak válsága, amely végén, 1940–44 között – mint Bos-
nyáktól tudjuk – valóban pótlék már az írás: a naplóírás. Ennek a problémának a
megértése így a kérdés felbontását követeli s ebbõl kiinduló részletes elemzést.
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Amit eddig leírtam, inkább szól a II. kötet alapján egy lehetséges harmadik-
ról. De azért tettem ezt, mert így gondoltam jobban érzékeltetni a II. kötet belsõ,
szilárd koherenciájában mûködõ bensõ dinamikát. És hogy megfogalmazzam a
III. kötet igényét: éppen a második eredményeibõl. Nem is annyira Sinkó útja
miatt: hanem Bosnyák Istváné miatt. Az arcképvázlat nem követel „folytatást”.
De a problémák megoldása szüli az újakat. Így történt ez Sinkóval a 20-as, 30-
as évek fordulóján. És így történt Bosnyákkal, amikor megértette Sinkó már em-
lített korszakát.

(1979 – Bibl. 1289.) Tordai Zádor

(vázlatok egy portréhoz) – Már több mint egy évtizede annak, hogy
egyre gyakrabban találkozunk életrajzi monográfiákkal. Elõbb a regényírók
tértek át ennek a mûfajnak a mûvelésére, de csakhamar csatlakoztak hoz-
zájuk az esszéírók, aztán a költõk is, akik eddig csak nagy ritkán léptek be a
formabontás különbözõ változatait élõ modern próza dzsungelébe. Itt mindjárt
hozzáfûzzük, hogy a most és a közelmúltban megjelent munkákról, a szorgos
kutatások nyomán megírt dolgozatokról beszélünk.

Ezekben a mûvekben történelmünk egyik legmozgalmasabb korának tanú-
ja mondja el személyes élményeit, vallomásait arról, ami benne és körülötte
zajlott az irodalomban, a társadalomban, akár felül- vagy alulnézetbõl, attól füg-
gõen: honnan nézte az író a világot s benne az embert és szerepét. Majd min-
den ilyen mûre érvényes, hogy olvasása közben már ismert, de izgatóan isme-
retlen részletek is felszínre kerülnek az elmúlt évtizedek – vagy nagyobb távot
véve: emberöltõk – történéseibõl, s éppen ennek a mûfajnak köszönhetõ, hogy
az é l e t r a j z o k o n keresztül vetítve (helytörténeti vonatkozásokban is)
szinte életre kelnek az egyszerû szavakkal idézett képek. Még ha töredékekben
is, történelemmé sûrítve kapjuk a letûnt idõt. És minél több az ilyen mû, annál
több nézõpontból kapjuk korunk megvilágítását, és annál teljesebb a kép.

Bosnyák István esszéíró akkor kapcsolódott be az életrajzi monográfiák írói
sorába, amikor irodalomtörténeti kutatásait Sinkó Ervin életmûvének feldolgo-
zására szánta. Ezzel olyan feladatra vállalkozott, amely – majdnem azt mon-
danám: aszkétikus életmóddal – egy teljes embert követel, hiszen Sinkó Ervin
életútja két világháborún és két forradalmon át a mába ível. Fokozza a felelõs-
séget a kettõs szerep, mert író és forradalmár alakja áll itt reflektorfényben, s a
választott alany mindkét énje olyan sokrétû, s útja olyan kacskaringós, hogy az
életrajz teljes hátterének és sorsdöntõ mozzanatainak részletes leírása a terve-
zett három könyvön túl is kötetekre rúgna, hiszen a történések patakja, folyama
az egész Duna völgyének határát átlépi s európaivá terebélyesedik. Ezért a
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Vázlatok... után – ahogy a szerzõ is mondja – most csak „csonka életrajzi
monográfiáról” szólhatunk.

Bosnyák István most megjelent kötete, az Ember a forradalomban, ember a
soron kívül a fennebb említett életút legküzdelmesebb szakaszát, „a sinkói élet-
mû 1916–1939 közötti dokumentumait” ismerteti meg az olvasóval. Igaz, itt nem
egy fejezetben, többször is, olyan részletekkel találkozunk, amelyeket már olvas-
hattunk Sinkó Ervin Szemben a bíróval címû visszaemlékezésében, az Optimis-
ták mindkét kötetében és a Tizennégy nap lapjain át egészen az Aegidius útra
keléséig. De ez egy pillanatra sem jelentheti a mû igazi értékének csökkentését,
mert a kutatások éveiben Bosnyák temérdek értékes dokumentumot talált meg s
dolgozott fel a saját, elõre felépített programja szerint. Csakis így juthatott el arra
a „magaslatra”, ahonnan ezek a dokumentumok, mint most felbuzgó források, új
fényt derítenek Sinkó Ervin szabadkai éveire, az Ady-rajongó fiatal költõre, a bu-
dapesti Kassák-kör ifjú tagjára, Lukács György és Szabó Ervin nagyon lelkes
tanítványára, majd az õszirózsás forradalomban töltött s a kecskeméti várospa-
rancsnok vergõdésekkel teli napjaira, a drámai részletekkel teli szentkirályi perre,
a pedagógiai Erosz megszállottjára, aki mindenben és mindentõl a jó, a szép, az
igaz gyõzelmét várta, és a zendülõ ifjú ludovikásokat is a szeretet hangján, szép
szóval akarja a szocializmus felé vezetõ útra téríteni...

Az életrajzi monográfia nyitó fejezetei után már Sinkó Ervin zajgó élete teszi
fel a kérdéseket egymás után:

– Hogyan fejlõdött tovább ez a „cikcakkos” út, amely Szabadkán, ebben az
„isten sújtotta kalitkában” Ady Endre kenyerén indult el, az Ódor utcai munkásott-
honban lángolt fel, a Halasi úti kaszárnya kopár udvarán kapta az elsõ kegyetlen
megrázkódtatását, s utána a költõvel együtt zengett fel a kiáltása: „Rohanunk a
forradalomba”...?

– Marxon és Engelsen át hogyan jutott el Tolsztojig, Dosztojevszkij kara-
mazovi világáig, a krisztianizmusának sugallatára Jézusig, addig, „amit kéte-
zer év elõtt mondott egy csendes és nagyon szomorú ember, a legigazibb
ember: Békesség a jóakaratú embereknek a földön”...?

– És végül: hogyan vált egyháztalan krisztiánussá, ami aztán a „gazdátlan
világ” peremén a soron kívüli emberek közé sodorta...?

És a lepergõ évtizedek után, annyi mû és még több gyötrõdés után az író
Sinkó Ervin adja meg a fiatal forradalmár elõtt felmerült kérdésekre, útveszté-
sekre és a naiv utópiába vetett, késõbb kialvó hitére a választ.

A szocialista forradalom nem tûr kompromisszumot, mert az visszavetné
oda, ahonnan indult. A burzsoáziát, a hatalom egykori birtokosát krisztusi inte-
lemmel, a megértés, a szeretet szavával nem lehet meggyõzni arról, hogy a
történelem színpadán a munkásosztály lép a helyébe, és az állam elhalása elõtt
õ gyakorolja a hatalmat. A világforradalom megjósolt gyõzelme látomás volt, s
amikor ennek a „szivárványnak a halála” bekövetkezett, nem egy utópista for-
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radalmár a „gazdátlan világ” peremére vetõdött. Az õszirózsás forradalom és a
Tanácsköztársaság nem egy vereséget szenvedett vezéregyénisége hasonló
terhekkel került emigrációba... Köztük Sinkó Ervin, aki törékeny feleségével
vágott neki a nagyvilágnak, s a füsttel elillanó röpke barátságok után így került
„...idegenül Nyugatra, idegenül Keletre...”

Sinkó Ervin ismerte mind, akik vele együtt vergõdték végig ezt a keserves
életutat, és felismerte azt, hogy „...Hit nélkül – az ideologikus tudást sikerrel
helyettesíthetõ, irracionális elõfeltétel nélkül – képtelenek erre (amikor a harc vég-
sõ céljáért minden áldozatot, a maguk és mások életének feláldozását is vállalni
kellene), képtelenek irracionális magatartást tanúsítani a maguk és mások életé-
vel szemben. Õk hamleti módon csak tudnak, de nem hisznek már többé a régi,
feltétlen hittel, s ezért szükségszerûen sodródnak ki a tett-emberek sorából”.

A forradalmár mint harcos nem bizonyult tettre kész embernek. Késõbb,
amikor az események megérlelték benne azt, hogy a cselekvést a szózat – bár-
mily mélyen humánus is legyen az – nem helyettesítheti, Sinkó Ervin mint író
lépett a tettek mezejére, s igyekezett megtenni mindent azért, ami végsõ fokon
feloldja õt minden magával hordott és magával hozott régi, kínos, tragikus, sok-
szor az összeomlás szélére sodró „örökség” alól...

És magára talált...
Bosnyák István mûve nagyon alapos munka. Minden fejezetébõl világosan

kiérezhetõ, hogy a legnagyobb gondot arra fordította, hogy Sinkó Ervin fejlõdésé-
nek legnehezebb és legvitatottabb korszakát hiteles dokumentumok segítségével
megfelelõ megvilágításba helyezze. Sok érdekfeszítõ fejezetet közöl Lukács
György fiatalkorából is, Szabó Ervin cselekedeteibõl is, de az írónak nem az volt
a szándéka ezzel, hogy olyan mûvet alkosson, amely a meglepetés erejével hat,
hanem olyan könyvet helyezzen az olvasó, a kritikus, az irodalomtörténész asz-
talára, amely fényt derít Sinkó Ervin 1916–1939 közötti alkotószakára és majd
hozzásegít ahhoz is, hogy végre sor kerüljön kiadatlan mûveinek sajtó alá rende-
zésére. Ez a törekvés a sinkói életmûsorozat kiadásának reményét is felvillantja
az olvasó elõtt.

(1978 – Bibl. 1288.) Lévay Endre

(elmélyedõ szellemrajz) – Bosnyák Istvánnak a Sinkó Ervin munkásságáról
készült elsõ könyvét nem fogadta egyértelmû elismeréssel a kritika. Még a nem
rosszindulatú bírálatok is inkább a szerzõ állhatatosságát, törekvésének nemes-
ségét emelték ki, mint munkájának eredményeit. Bosnyák azonban nem sértõ-
dött meg, és kivételes jellemerejére vall, hogy újabb Sinkó-könyvének befejezõ
tanulmányában felsorolja és elemzi azokat az írásokat, melyek kutatási ered-
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ményeirõl 1975-ben napvilágot láttak. Az Ember a forradalomban, ember a
soron kívül sokban különbözik elõdjétõl. Ennek azonban nem a szerzõ által
tiszteletteljesen figyelembe vett fenntartások és megjegyzések az okai, egysze-
rûen az, hogy csupán az említett tanulmány készült 1975-ben, a többi 1973-ban
és 1974-ben. Miben rejlik hát a különbség, s fõleg: miért jött létre?

A Vázlatok egy portréhoz (1975) tulajdonképpen tíz év Sinkó-kutatásának az
összegezése volt, olyan esszék sorozata, melyek fogantatásának pillanatában
egyáltalán nem volt bizonyos, hogy kiadásra kerülnek-e a közeljövõben, s ha
igen, hol lesz a helyük, és mi lesz a funkciójuk a gyûjteményben. A Mester élet-
mûvének egy-egy állomásáról vagy egy-egy mûvérõl szóltak, s inkább az alka-
lom, kevésbé a tudatos szándék döntött megszületésükrõl. Bosnyák ezekben az
esszékben nem a sinkói opus szélességét és más hasonló törekvésekkel szem-
beni határait, érintkezési pontjait s a különbözõ életszakaszokban elért mélysé-
geit kutatta, hanem a gondolatok fõáramába vetve magát, a teljes azonosulást
választotta. Mértéket kizárólag a tanítvány hasonló törekvése és a háború utáni
Jugoszláviában élettörekvésének beteljesülésére lelõ Mester humanista utópiá-
ja és gyakorlati cselekvése szolgáltatott. Az esszék kiadását önismereti gyarló-
ságunk indokolta; az a körülmény, hogy tájunk európai hírû és értékû forra-
dalmárával annak halála után alig foglalkozott nálunk valaki, s úgy látszott, hogy
a nevén, a néhány könyvén és munkásságának vázlatos irodalomtörténeti kör-
vonalain kívül semmi sem marad meg abból, ami a legfontosabb volt benne: a
szellemiségébõl. A könyv sokat, talán túl sokat is merített ebbõl, ennek ellenére
azonban egy monográfia kontúrjai sejlettek fel benne.

Az újabb kísérlet összegezésére alig két évet kellett várni. A már említett s a
szerzõnek a fejlõdésérõl tanúskodó különbség abban mutatkozik meg, hogy az
elõzõ könyv tanulmányai mindent egyszerre elmondásának görcse most felen-
ged, mintha az író rájött volna, hogy az olvasó, amennyiben a fedõlapon Sinkó
Ervin képe szerepel, elsõsorban az européer pályaképére kíváncsi, s a tanul-
mányíró alanyiságára itt kisebb mértékben van szükség. Ezúttal ugyanis már a
bevezetõjében kijelenti, hogy itt a korábbi „szintetikus” elv helyett „idõrendi”
szempontot fog érvényesíteni, s hogy „a sinkói életmû 1916–1939 közötti doku-
mentumait” dolgozza fel. Véleményünk szerint ez a módszertani változtatás egy-
értelmûen hasznára vált könyvének. A korábbi darabosság, kapkodás és terv-
szerûtlenség helyett itt világosan átgondolt szerkezettel állunk szemben, s a
szerzõ kiérezhetõen tisztában van vele, hogy amit az egyik helyen a tárgyilagos-
ság miatt csupán érinthet, azt egy másik, arra a célra alkalmasabb fejezetben
körültekintõbben fejtheti ki. Ezzel valójában semmit sem adott fel a sinkói élet-
mûhöz való viszonyulásából, hanem mind neki, mind pedig az olvasónak szol-
gálatot tett, hiszen az ilyen portréknál az áttekinthetõség elsõrendû fontosságú.
Az eredmény olyannyira kedvezõ, hogy valósággal nyugtalanságot kelt: vajon
nem lett volna-e okosabb, ha az elsõ kötet anyagát új szempontjai alapján kiadás
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helyett egybedolgozta volna az idõközben felkutatott anyaggal; annál is inkább,
mert az elõszóban saját maga vallja, hogy az önismétlést elkerülendõ, az
indulással kapcsolatban eltekintett azoktól az adatoktól és vonatkozásoktól,
melyeket a Vázlatok egy portréhoz címû könyvének néhány tanulmánya már fel-
dolgozott, s hogy az érdeklõdõnek ezt tekintetbe kell vennie. A bevezetõ eléggé
szûkszavú, mert csupán annyit tudunk meg belõle, hogy e második könyvet egy
elõkészületben levõ harmadik fogja követni Etika és forradalom Sinkó Ervin élet-
mûvében címen. E mostani, életrajzi-politikai tematikájúval szemben az etikai,
alkotáslélektani és ars poeticai tartalmú lenne, nem számítva az esztétikai szem-
pontot, aminek véleménye szerint az elsõ kötetében érvényt szerzett már. Itt
azonban – ismét csak az áttekinthetõség és a tervszerûség érdekében – kéte-
lyeink támadnak. Vajon az Etika és forradalom... tartalmazhat-e egyáltalán új-
donságot a gondolatgazdagságban kimerítõ elsõ és második könyv után? Mert
e most megjelent „belsõ életrajz”-nak is az etikus-forradalmi gondolatok evolú-
ciója alkotja a gerincét; az ars poeticát viszont már az elsõ kötetben, Sinkó regé-
nyeinek elemzésekor kellett volna nagyobb mértékben tekintetbe venni. Attól tar-
tok, hogy itt a gondolatok, ahelyett, hogy újjászületnének, inkább variálódni fog-
nak, még akkor is, ha a szerzõ új adatok felkutatásával igyekszik munkáját meg-
alapozni. Nagyon hiányoznak viszont olyan szempontok, amelyek méltán
csigáznák fel a tudományos közvélemény érdeklõdését. Ilyen például Sinkó Er-
vin világirodalomképe; vagy: a sinkói szépirodalmi munkásság helye a magyar,
illetve világirodalmi törekvések között; esetleg: Sinkó Ervin a kortársak és az
utókor kritikájának tükrében stb. A lehetséges alcímek sorolása helyett azt a
nézetünket fejezzük ki, hogy teljes Sinkó-kép csakis az ilyen (minél tömörebbre
fogott!) mozaikkockák jóérzékû egymás mellé illesztése által alakulhat ki, egyéb-
ként a terjedelem szaporítása a lényeg-láttatás rovására menne.

De térjünk vissza attól, ami lehetséges, ahhoz, ami van, hiszen a „mi lett
volna, ha...” kérdését háttérbe szorítja az olvasó kezébe kerülõ Bosnyák-könyv
ténye. Ebben az elsõ kötettel gyakran rímelõ gondolatok egyhangúságát az új
adatok oszlatják el, s a szerzõnek az a vitathatatlan tehetsége, mely magabiz-
tosan kalauzolja el az olvasót a humán tudományok legkülönfélébb területein.

(1978 – Bibl. 1286.) Vajda Gábor
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8. f o l k l o r i s z t i k a

Jugoszláviai magyar népköltészet I.

(1985)

(tanulmányantólógia népköltészetünkrõl) – A jugoszláviai magyar folklórral
foglalkozó tanulmányokból álló válogatás után újabb, akár forrásértékûnek is te-
kinthetõ kiadvánnyal gazdagodott a témakör. (Jugoszláviai magyar népköltészet
I. Értekezések, monográfiák 4. Újvidék, 1985). Forrásértékûnek elsõsorban azért
tartható, mivel egybegyûjtve jelennek meg azok a tanulmányok, amelyek nép-
költészetünk mûfajaival, gyûjtésével, értékelésével foglalkoznak. A kutatónak
vagy az érdeklõdõ olvasónak rövidebb idõ alatt is alkalma van többé-kevésbé
átfogó képet nyerni, mentesülve az utánjárástól, hiszen nem egy kiadvány, amely-
bõl a szerkesztõ átvette a tanulmányt, már nem kapható, s könyvtárban is
nehezen hozzáférhetõ.

A olvasónak, aki elõször veszi kézbe a tanulmánygyûjteményt, legelõször az
a benyomása, hogy gazdag dokumentumanyagból készülhetett a válogatás,
hiszen majd háromszáz oldal ad tájékoztatót a honi népköltészeti kutatások ered-
ményeirõl. Az elõszó meg is erõsíti benyomását. A szerkesztõ, Bosnyák István
elmondja, hogy az eredeti kézirat jóval meghaladta az Értekezések, monográfiák
köteteinek átlagos terjedelmét, s éppen ezért és pénzügyi okok miatt, a rohamo-
san emelkedõ nyomdaárak következtében ezúttal a gyûjtemény elsõ részét
veheti csak kézbe az olvasó.

Az elsõ kötet szelektálási szempontja az volt, mint ez az elõszóból kiderül,
hogy a folklór irodalom, a szóbeli költészet tárgykörét elemzõ tanulmányok kerül-
jenek a könyvbe. A válogatót a viszonylagos mûfaji teljesség is vezérelte. Arra
törekedett, hogy a népköltészet egész mûfajrepertoárjának jugoszláviai magyar
területeken felkutatott elemeirõl rendre beszámoljon. Ennek következtében egya-
ránt olvasható tanulmány a folklór líráról, a verses és a prózaepikáról stb. A válo-
gatás fontos, nem elhanyagolható szempontja volt a területi teljességre való tö-
rekvés is. Nagyjából az egész jugoszláviai magyar nyelvterületre vonatkozó meg-
állapításokat olvashatunk Bánát, Bácska, a Drávaszög, a Muravidék érintett folk-
lórmûfajait taglaló összefoglalókban.

A szelekciónak nemleges kritériumai is voltak: a válogatás mellõzte azokat
az anyagközlõ dolgozatokat, amelyek nem tartalmaznak analitikus vizsgálatot,
s ugyancsak nem kívánt szerzõi antológia lenni.

A gyûjtemény írásai három nagy fejezetbe vannak besorolva. Az elsõ a
kutatástörténetbe ad betekintést. Amásodik a folklór lírával foglalkozó, a harmadik
pedig a folklór epikát tárgyaló. Az utóbbi tovább tagolódik verses epikára és
prózaepikára, amely külön szól a népmesékrõl és népmondákról. Ezenkívül
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jegyzetek olvashatók a kiadásról, valamint névmutató könnyíti az eligazodást.
A visszatekintõ szándékú gyûjtemény összeállítása nem volt hiábavaló. A

számbavétel mellett feladatokat is kijelölõ. Elõtûnnek a fehér foltok is, amelyek
még várják kutatóikat, gyûjtõiket. Hogy errõl még alaposabban meggyõzõd-
hessünk, érdeklõdve és türelmetlenül várjuk a Jugoszláviai magyar népköltészet
ikerkötetét.

(1986 – Bibl. 1399.) Lábadi Károly

Jugoszláviai magyar népköltészti kalauz
Jugoszláviai magyar népköltészet IV.

(1991)

(könyv a „parttalan” népköltészetünkrõl) – Bosnyák István jelen munkájá-
ban arra a kérdésre keresi a feleletet: Milyen költészet a jugoszláviai magyar nép-
költészet?

Nem békaperspektívából, hanem magasabb, madárperspektívából közeledik
a kérdésre adandó válasz megfogalmazásához. Nem a terepi gyûjtõ, az adat, a
mese, a ballada után fürkészõ, „földhöz, adatszolgáltatóhoz, adathoz ragadt”
gyûjtõ szempontjából állítja fel téziseit, hanem a begyûjtött adatok, magyarázatok
értékelõjeként, az adatok, a magyarázatok rendszerbe állítójaként, az elvonás, a
szintetizálás magasabb rendû szempontjából, mintegy levonva és összegezve az
eddigi tanulságokat.

Bosnyák István „örökmozgó” kutatószelleme, invenciógazdagsága, szinteti-
záló tehetsége a bõséges és sokrétû, analizált, begyûjtött és megjelentett anyag,
és a kb. félezres kutatástörténeti bibliográfiai egység lelkiismeretes „átrágása”,
becsületes felhasználása, a jelenségek összefüggésrendszerének felfedezése,
illetve sokoldalú és tudományos alaposságú, sokfele kitekintõ bemutatása, az
anyag felülrõl kezelése, amire a jugoszláviai magyar folklór irodalomra vonatkozó
tanulmányok általa történt, három kötetbe szerkesztésekor* tett szert, s nem utol-
sósorban a témára vonatkozó gazdag és modern szakirodalom ismerete ered-
ményezte a kezünkben tartott mûvet.

Nem elhanyagolható erénye a mûnek, hogy egy más – de mégis a néprajz-
zal összefüggõ – szakterület eminens képviselõje, egy irodalmár nyúlt a témához.
Az interdiszciplináris összedolgozások sohasem árthatnak egy-egy kérdésre
adandó felelet kialakításánál, sõt... Amint jelen példánk is igazolja. Bosnyák, az
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irodalmár, a témához való hozzáállásban újat hozott. Lehetséges, hogy ez az új
szempontú, gondosan végiggondolt, egyenes színvonalú hozzáállás nem nyeri
el minden néprajzos egyetértését, de ha elgondolkoztat, továbbgondolásra
késztet, vitára ösztönöz, nem beszélve a vitathatatlan eredményeirõl, már azzal
is élérte célját, elõsegítette a tudomány elõbbrevitelét.

Mit is tár fel a szerzõ? A „parttalanságot”, a jugoszláviai magyar népköltészet
nyitottságát, le nem zárható voltát, idõbeli, térbeli, esztétikai és egyéb határok
közé nem zárhatóságát. Mint a szerzõ mondja: „...a kisebb-nagyobb méretû „part-
talanságok” egész halmaza tárul fel elõttünk háromkötetes tanulmánygyûjtemé-
nyünk sorozatának behatóbb tanulmányozása közben, s jelen tanulmányvázla-
tunk rendeltetése éppen az, hogy sorozatzáró globális kérdésfeltevés formájában
e „parttalanságokat” felmutassa, bizonyos rendszerbe foglalja, és továbbgondo-
lásra a szakmabeliek szíves figyelmébe ajánlja.”

A szerzõ az I. Parttalan népköltészet c. könyvrész következõ fejezeteiben fog-
lalkozik téziseinek kibontásával az egyes mûfajok elemzésének segítségével:

1. Területi (külsõ és belsõ)  parttalanságok (a demográfiai mozgások, betele-
pülések, betelepítések, belsõ migrációk, mikroszociológiai mozgások, im-
manens népköltési tendenciák érvényesülése);

2. Történelmi/idõbeli parttalanságok (mûfajtörténeti, illetve stílustörténeti vizsgá-
lódás alapján tartalmi-motivikai archaizmus, formai õsiségek mutathatók ki);

3. Etnikai, nemzeti-nemzetiségi és nyelvi parttalanságok (nemzetközi mûfa-
ji/mûnemi tendenciák; a történelem folyamán különbözõ interetnikus kap-
csolatok lecsapódása és egybeötvözõdése tematikai, verselési, melodikai,
elbeszélõtechnikai szinten);

4. Folklórszociológiai parttalanságok (a szegényparasztság mellett más,
összekötõ vagy közvetítõ rétegek is léteznek!);

5. A kollektív vagy nem hivatásos és az individuális vagy hivatásos jelleg
parttalanságai (itt vetõdik fel a folklorizálódás ténye is!);

6. A szóbeliség és az írásbeliség parttalanságai (A szerzõ szerint: „A népi
szóbeliség és írásbeliség határvonalainak nem ritka fellazulásáról tanús-
kodik az a tény is, hogy a magyar népköltészet mûfajszerkezetének kiala-
kulása és véglegesedése részben a magyar népi, félnépi és értelmiségi
írásbeliség függvénye volt.” – L. kéziratos énekeskönyvek, ponyvakiad-
ványok, kalendáriumok, népkönyvek stb. szerepét!);

7. Folklóresztétikai parttalanságok (az egyes mûfajcsoportokon belüli érint-
kezések, átfedések, egybeolvadások; a szöveg és a zene organikus
kapcsolata; a tragikum és komikum felcserélõdése; reális esztétikai érté-
kelés megkívánása).
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8. „Abszolút parttalan” folklór irodalom, „abszolút medertelen” jugoszláviai
magyar népköltészet? – Ez a rész a koncepció, a tézisek összefoglalása.
A fõtétel ez volt: „...olyan népköltészet-fogalmat szorgalmazunk, amelyben
az átmenetiségnek, le nem zártságnak, dinamikának és dialektikának
legalább akkora a szerepe, mint az állandóságnak, lehatároltságnak, izo-
láltságnak és mozdulatlanságnak. Amelyben tehát a területi/földrajzi,
történelmi/idõbeli, anyanyelvi/anyanemzeti, népi/paraszti, nem professzio-
nális mûvészeti, szóbeli és folklóresztétikai determinánsok mellett és velük
szerves egységben el nem hanyagolható fontosságot kapnak a területkö-
zi, metatörténelmi és metaszociológiai, interetnikus és tipológiai, továbbá
a nem népi és nem paraszti, az írásbeli és hivatásos irodalmi, illetve az
esztétikán kívüli folklór-determinánsok is – azonban nem mint a puszta
mechanikus „kölcsönzés”, improduktív „átvevés” többé-kevésbé statikus
tényezõi, hanem mint az eleven kapcsolatok, kötõdések, homogenizáló-
dások sajátos folklóresztétikai faktorai.” Végül felteszi a szerzõ a „nyílt,
izgalmas” kérdést: „...viszonylag azonos-e az extenzitása és az intenzitása
a „parttalanodás” szóban forgó tendenciájának egy-egy nyelvterület köz-
ponti régióiban és a peremvidékeken”?

A II. rész címe: A jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott
bibliográfiája, 1945–1985. – Könnyen áttekinthetõ, a bibliográfiakészítés modern
elveinek alkalmazásával készített bibliográfiával egészítette ki a szerzõ a mun-
káját. Igen hasznos ez a fogalomkörökre és évekre lebontott szelektív bibliográ-
fia, mert végre együtt találjuk a témát érintõ fontosabb mûvek jegyzékét. Ezzel
segíti a szerzõ a további kutatást. A néprajz és rokontudományok szakemberein
kívül hasznosíthatja e bibliográfiát a tanulóifjúság és a tárgyat vagy vonatkozá-
sait elõadó pedagógus társadalom is.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Bosnyák István mûve a téma iránti
nagyfokú szenzibilitással, sokoldalú tudományos alapossággal, sokfele történõ
kitekintéssel, az anyag és a szakirodalom tökéletes ismeretével, a gyûjtött anyag
lelkiismeretes, becsületes felhasználásával, a legapróbb részletekre kiterjedõ fi-
gyelemmel, a szervesen kapcsolódó részekre ügyeléssel, a múltat, a fejlõdést és
a jelent egyaránt tekintetbe vevõ feldolgozással, gazdag invencióval készült.

A szerzõnek a témához való meggondolt, megfontolt, szövegközpontú, mo-
dern nézetekre alapozott hozzáállása egészen újat hozott, amely szemlélet, vi-
szonyulás nemcsak a jugoszláviai magyar népköltészet értékelésében, bemutató
elemzésében jelent újdonságot, hanem az általános folklorisztikában is.

A folklórszövegek kidolgozott, alaposan végiggondolt, komplex elemzésével s
a szerzõ szintetizáló tehetségének köszönhetõen igen érdekes, elgondolkodtató
megállapítások születtek. Az egyenletes színvonalú, ökonomikusan végiggondolt
és kiváló szerkesztési technikával megkomponált mû, melyben a szerzõ egy pilla-
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natra sem téveszti szem elõl a maga állította szempontokat, igényeket, követendõ
példa lehet néprajzkutatóink számára.

E tudományos alapossággal, modern szellemben, a témához való új hozzáál-
lással készült, szellemes megfogalmazású mûvet a legmelegebben ajánlom kia-
dásra, megjelentetésre.

(1990 – gépirat) Dr. Penavin Olga
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9. i r o d a l o m p e d a g ó g i a

Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák 
I. osztálya számára (2. kiad.)

(1992)

(dicséret és aggály) – Öt év múltán új Olvasókönyv jelent meg a középis-
kolák I. osztálya számára. Az új ezúttal azt jelenti, hogy jobb felépítésû, korsze-
rûbb, mind szöveg-, mind pedig apparátusanyagában gazdagabb, jobb fel-
dolgozású, s végsõ soron szebb kivitelû, ami ugyancsak nem mellékes moz-
zanat.

Szerzõk: Bosnyák István és Thomka Beáta egyetemi tanárok, akik évek óta
oktatói, szakértõi az irodalomelméletnek, a megfelelõ korszakok (ókor, közép-
kor, reneszánsz, barokk) irodalomtörténetének és a népköltészetnek.

Az öt évvel ezelõtti elsõ kiadás átdolgozását a program és tantervi változá-
sok tették szükségessé. A gyakorlat mutatja, hogy ésszerûbb négy évre beosz-
tani az irodalmi ismeretanyag oktatását. Az eddigi program szerint ez három évre
zsugorodott össze, s különösen az elsõ osztályban túl sokat terveztek, a kezde-
tektõl a magyar romantikát lezáró Jókai Mór életmûvének bemutatásáig. A ne-
gyedik osztályban pedig, ahová a program némileg emeltebb szintû ismétlést
irányzott elõ, túl laza, túl kötetlen munkát képzeltek el, szinte afféle szabadfog-
lalkozást, ami elvben remek lehetõség az irodalom mélyebb megismerésére,
ehhez azonban a tanárok nem kaptak megfelelõ programbeli, szakmai támo-
gatást, eligazítást. S azt hiszem, ha a tanárból hiányzott az a többlet, amelynek
segítségével a mélyebb, a titkosabb összefüggésekre irányíthatta diákjai érdek-
lõdését, akkor a negyedik év eltékozolt esztendõ volt.

Az új program a hagyományos négyéves felosztáshoz, gyakorlathoz tért visz-
sza. Ennek megfelelõen csökkent az elsõ osztály anyaga, száz évvel korábban,
a felvilágosodás elõtt zárul. Így is sok, de lényegesen könnyebben elõadható,
megismerhetõ, mint az elõzõ programváltozat szerint volt. És nyilván az is kide-
rült, hogy a folyamatosság érvényesítéséhez szükség van más írókra is, más szö-
vegekre is. Így kapott helyet az ókorról szóló fejezetben Szapphó és Aiszkhülosz,
valamint az Énekek énekének néhány részlete, s kimaradt a Kalevala, ami nem
is oda tartozó. Az európai középkor irodalmáról eddig csak a bevezetõ, általános
eligazítást szolgáló rövid fejezetbõl értesültek a diákok, most viszont Szent Amb-
rus Esti imája mellett a német és a francia irodalom egy-egy képviselõjérõl, Walter
von der Vogelweiderõl és Villonról is hallanak. A korszak magyar irodalmi része
Apáti Ferenc Feddõénekével bõvült, amely fontos elõzménye reneszánsz kori
literatúránk jelentõs fejezetének. A középkori részben találkozunk elõször a ma-
gyar–délszláv irodalmi kapcsolatokkal, ami kultúránk ugyancsak jellemzõ szeg-
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mentuma. A további fejezetekben, a korszak általános jellemzõirõl s az európai,
majd a magyar irodalmat bemutató rész után rendre ez a kapcsolattörténeti szál
szövõdik a bemutatásra kerülõ anyagba. A következõ fejezet, a reneszánsz iro-
dalma némileg – szükségszerûen – eltér ettõl a modelltõl. A magyar irodalmi
anyagon belül külön fejezetet kap a korszak legjelentõsebb anyanyelvi életmûve,
Balassi Bálinté. Ami természetes is, s kivált akkor van értelme, ha az eddigi egy
Balassi-vers helyett immár három olvasható, sõt a kapcsolattörténeti részben is
tõle van vers. Egy-egy tankönyv lehetõségei szûkösek, de ha mód van rá, nem
kell elmulasztani a fontos életmûvek áttekintését, bemutatását. A fejezet kapcso-
lattörténeti részébõl Držiætõl a Dundo Marojét tárgyaló sorok átkerültek az európai
blokkba, ami ugyancsak helyénvaló. Akárcsak az, hogy csökkent az önálló dél-
szláv anyag, mivel ennek autentikus megismertetését a szerb nyelv és irodalom
nevû tárgynak kell visszavállalnia. Újítás, hogy a délszláv irodalom – ha csak nem
kapcsolattörténeti vonatkozásokról van szó – nem a magyar, hanem az európai
irodalommal együtt szerepel a tankönyvben. A reneszánsz mellett a barokk irodal-
mat tárgyaló fejezet is így épül fel, s ezt a szerkezetet kell majd követniük a
következõ korokról szóló fejezeteknek is.

Valóban örvendetes, hogy bõvültek az európai irodalomról szóló részek. A re-
neszánszból Boccaccio és Cervates, a barokkból pedig Milton (Madáchért is!)
valóban nem maradhat ki, de több szöveg olvasható Janus Pannoniustól is, s fel-
tûnik Pazmány Péter, Faludi Ferenc, akikrõl a korszerû irodalom jobb értése ér-
dekében is ajánlatos hallani, tudni.

Nem térhetek ki az új program s az annak alapján készült tankönyv minden
újszerûségére, szükséges azonban megemlíteni, hogy bõvült, s a könyv elejére,
egységes tömbbe került az elméleti rész, az irodalom megismeréséhez nélkülöz-
hetetlen ismeretek összegezése, továbbá hogy a népköltészet, némileg rövidített
változatban, nem az ókori irodalom elé került, hanem a könyv zárófejezetében
kapott helyet, van ebben is ráció. Ugyanakkor viszont sajnálhatjuk, hogy ebbõl a
tankönyvváltozatból hiányzik az írói kislexikon. Nyilván nem növelte volna lénye-
gesen a könyv terjedelmét, mivel azonban a szerzõk örvendetesen nagy hivat-
kozó apparátussal dolgoztak, számos név tûnik fel, szükséges lett volna rövid
élet- és pályarajzi eligazító is. Az elterjedtebb nevek mellett Jan Kott, Georges
Steiner, Hermann Broch, Walter Benjamin, Komoróczy Géza stb. neve is olvas-
ható, ajánlatos lenne bemutatni õket.

Több szempontból örülni kell az új tankönyvnek. Kezelhetõbb, áttekinthetõbb,
a szövegek szakmai bemutatása kiváló, könnyen érthetõ, színvonalas. Nyugod-
tan mondhatjuk, ez a tankönyv irányadó a következõkhöz, melyek még nem is ké-
szülnek.

És e tény mellett nem mehetünk el szótlanul.
Õsztõl a mostani elsõsök másodikba iratkoznak majd. Olvasókönyvük azon-

ban valószínûleg nem lesz. Úgy tudni ugyanis, hogy a Tankönyvkiadó raktárában
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még sok példány van az elõzõ kiadványból, ez tartalmazza ugyan azt a korsza-
kot is, amely a másodikos könyv anyaga lenne – a XIX. századi irodalmat, a fel-
világosodástól a XX. századig –, de használhatatlan, mert mintegy 40–50 szá-
zalékban módosult a program, új szövegek váltották fel a régieket.

Van könyv s mégsincs!
Mit lehetne tenni?
Legegyszerûbb lenne megírni a másodikos Olvasókönyvet. Sõt, nem csak

történeti-elméleti kézikönyvet kellene a diákok kezébe adni, hanem – mivel a mû-
vek is egyre nehezebben hozzáférhetõk, beszerezhetõk – mellé szöveggyûjte-
ményt, mégpedig minden osztályra. (Így lehetne megteremteni a normális föltéte-
leket a tanításra, a tanulásra!) Csakhogy a tartományi tankönyvkiadó erre – még
az Olvasókönyvre sem – kap pénzt. Önerejükbõl adhatnák ki, ezt viszont ki kíván-
hatja, ha a cég létezése is bizonytalan.

Esetleg, ha a tanárok tiltakoznának, követelnék a tankönyve(ke)t. De nem te-
szik, holott mind az iskolai, mind a magánkönyvtárak ellátottsága, felszereltsége,
gyarapodása bizonytalan, nehézkes, drága.

Ha más út nincs, akkor összefogással kellene megteremteni középiskolá-
saink számára az alapvetõ tanulási feltételeket. Ha arról sem feledkezünk meg,
hogy a kisebbség esetében az irodalom sokkal több, jelentõsebb, mint mások
számára, akkor különösképpen mindent meg kellene tenni, hogy a diákoknak
legalább olvasókönyvük legyen, kivált ha van egy kiváló modell, mint amilyen a
tavaly megjelent elsõ osztályos könyv.

Kiadónak, képviselõknek, tanároknak – nem csak középiskolában dolgo-
zóknak –, szülõknek, sajtónak, mûvelõdési szövetségeinknek kellene összefog-
niuk, követelni a tankönyveket, segíteni a diákokon.

Január van, õszre a másodikosok kezébe új irodalmi olvasókönyvet kel-
lene adni!

(1993 – Bibl. 1318.) Gerold László
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10. a  f i l o l ó g u s  a s z t a l a

(a Kiskönyvtárról) – A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság tevékeny-
ségét a kívülállók zöme könyvkiadás-központúnak ítéli – joggal és indokolatlanul
egyszerre. Joggal, mert az egymást követõ háborús esztendõk közepette, az ál-
talános nincstelenség és a vajdasági magyar könyvkiadás elsorvadása ellenére
félszáznál több kötetet jelentetett meg a Kiskönyvtárban, olyan körülmények
között, amelyek mellett más könyvkiadók ennél sokkal kevesebbre se vállalkoz-
hattak. A könyvkiadás-központúság „vádját” pedig éppen a Kiskönyvtárban meg-
jelent 1990–2000-es jelen évkönyv* bõséges dokumentációja oszlatja el.

A Társaság eredményei között valóban a Kiskönyvtár az egyik legkézzelfog-
hatóbb, legtapinthatóbb. Az már nem állítható, hogy a leglátványosabb is lenne,
hiszen a könyvek külleme már nem is a szerénységrõl, hanem a szegénységrõl
tanúskodik: még a szennycímlap is elmaradt legtöbbjükbõl, a gerincre, a cím fel-
tüntetéséhez már nem jutott festék, az elsõ kiadványok pedig olyan silány papíron
készültek, ami megengedhetetlenül csorbította a munkák élvezhetõségét.

A külsõségek szerénysége – bármennyire is közhelyként hangzik –, a legsze-
rencsésebb módon a tartalom gazdagságával párosult a kiadványokban. Igaz, a
kéziratok nem egy esetben három szakvéleményezõ mérlegén is megmérettet-
tek, a legjobbak jutottak el a kiadásig.

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság tagságának érdeklõdési körét
és tudományos sokszólamúságát szemléltetik a Kiskönyvtáron belül indított
sorozatok, amelyek mára egyre gyarapodó címszavakkal szemléltetik a társa-
ság tudományos eredményeit. Külön fejezeteket jelentenek így a következõ
sorozatcímek:

1. Természettudomány és -tudománytörténet
2. Szociográfia
3. Szociológia, jog és rokon társadalomtudományok
4. Mûvelõdés- és helytörténet
5. Néprajz, folklór, népköltészet
6. Nyelvészet
7. Líra, epika, dráma
8. Esszé, irodalmi közírás
9. Irodalomtörténet, kritika, bibliográfia
10. Jugoszláviai magyar exteriorika
11. Élet- és korrajzok
12. Mûfordítás és kapcsolattörténet
13. A JMMT évkönyvei
14. Ifjúsági és gyermekirodalom
15. Társadalmi és történelmi publicisztika
16. Útirajzok
17. Sinkó Ervin Kiadatlan Mûvei
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*

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaságon, illetve a szakosztályokon
belüli egyéni és kollektív eredményeknek a Kiskönyvtár általi dokumentálása
mellett eddig több fontos kötetben szemléltette a Társaság a tömörülés életét,
szellemiségét, tagjainak állásfoglalását és tevékenységét. Ezek a JMMT
1990–1993-as évkönyve, az Önmagunk nyomában, a vajdasági magyar szelle-
mi élet kör-, kor- és kórképét kínáló, Hogyan tovább a háború után? címû gyûjte-
mény, a Hírünk a világban négy kötete, a Honosságunk elsõ félezer éve, és a
Délvidék, negyvennyolc címû kötet.

A Társaság fennállásának elsõ három esztendeje munkáját és küzdelmeit,
vitáit és akcióit, mûvelõdéspolitikai lépéseit gazdagon és többszólamúsággal
szemléltetõ évkönyv elõszavában Bosnyák István, a Jugoszláviai Magyar Mûve-
lõdési Társaság elnöke a következõket írja: „...a dokumentálás mindig optimiszti-
kus. Arra a titkos vagy bevallott reményre alapul, hogy a múló idõ valamely kedve-
zõ pillanatában vagy szakaszában az aktuális, dokumentált jelen pillanata vagy
szakasza igenis igényt tarthat majd az érdeklõdésre, figyelemre, megítélésre.”

Az évkönyv számadás: a Társaság bölcsõjétõl az elsõ, ám korántsem té-
tova lépésekig, a tájainkon élõ magyarság gyökereinek mélyebbre törését és
további lombosodását szolgálja, miként a fentebb felsorolt gyûjteményes
kötetek mindegyike.

Az Önmagunk nyomában (1993) évkönyv közli a teljes tagnévsort, amibõl a
szakmai és szakosztályi bontás alapján kitûnik a tagság egészséges vegyes-
sége, a szakmai, képzésbeli, területi tarkaság, ami új árnyalatokkal gazdagítja
a vajdasági magyarság intellektuális érdeklõdésérõl alkotott képet.

Ezt a képet hivatott kiegészíteni a Jugoszláviai magyar exteriorika eddigi
négy kötete, amelyek a vajdasági alkotóknak az ország határain kívül megjelent
primer közléseinek adatait gyûjtik egybe, és szándékul tûzik ki a jugoszláviai ma-
gyar szellemi élet külföldi recepciójának feldolgozását. Nagyszabású vállalkozás
a Hírünk a világban I–IV (1993; 1997; 1998; 1999) sorozata, értékes adaléka a
nemzetközi hungarológiának, komparatisztikának és kisebbségtörténetnek,
amelynek fájó idõszerûségét a Kiskönyvtár fõ- és felelõs szerkesztõje imigyen
fogalmazta meg: „Jugoszláviai magyar szellemi élet! A történõ történelem úgy
hozta, hogy ez a fogalom alighanem végérvényesen – a mi századunkban im-
már véglegesen – utolsó ízben jelenti nemcsak a vajdasági (bácskai, bánáti és
szerémségi), de egyúttal a szlovéniai/muravidéki és horvátországi/szlavóniai-
drávaszögi magyar szellemi életet is.”

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság eleve polifon, nem irodalomcent-
rikus szervezet: a szellemi élet fogalomkörébe sorolja az irodalom mellett a
könyvtár- és folyóirat-kultúrát, a társadalmi és egyházi életet, az alsó-, közép- és
felsõfokú oktatást, az írott és elektronikus sajtót, a filológiai és nyelvészeti diszcip-
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línákat, a társadalom- és természettudományok, a különbözõ mûvészeti ágak
eredményeit, történetét, állapotát is. Természetszerûleg vetõdött fel hát a kérdés:
Hogyan tovább a háború után? A Társaság a vajdasági magyar szellemi élet
létproblémáiról, miként a gyûjteményes kötet (1993) alcíme is jelzi: kör-, kor- és
kórképérõl a közös gondolkodás és továbbgondolás céljából tribünsorozatot
szervezett, ennek dokumentumanyagát adja közre az említett kötet. A tribünök
igyekeztek felölelni a szellemi élet legszélesebb köreit, az általános oktatástól az
elektronikus sajtón át a videós mûvészi produkcióig, a mûvelõdési amatörizmustól
az értelmiségi kivándorlás problémaköréig.

Egyértelmû, hogy a kilátástalan jelenben moccanni se tudunk elõre, esetleg
csak hátra – ezért volt fontos arról töprengeni közösen, hogy a háború befe-
jeztével miként induljunk tovább olyan körülmények közepette, amelyek eleve
kizárják a folytatás lehetõségét, a lombosodásét és a gyarapításét – helyettük az
újrakezdés és az újraalapozás várhat csupán ránk. Ismét a Társaság elnökét
idézve: „Nagy részünket a szellemi fásultság, bénultság, állandó traumatizáltság
közkórja nyomorgat és nyomorít hosszú hónapok óta, s az önhibánkon kívüli táv-
lattalanság, csömör, zavarodottság, totális »kormányeltörésben«-állapot tünetei
ki-kiütköznek ritka s egyre ritkuló megnyilatkozásainkból, de még inkább a hall-
gatásunk falai mögül. Higgyünk hát abban, hogy a dolgok néven nevezése, a ba-
jok ki- és megbeszélése, az irracionális adottságok racionális számbavétele ez-
úttal is némi gyógyírként hathat nemcsak szellemi környezetszennyezõdésünk-
re, hanem tulajdon értelmiségi higiéniánkra és mentális fiziológiánkra is.”

A millecentenárium évében jelent meg a Honosságunk elsõ félezer éve
címû, Magyarok Dél-Magyarországon, 896–1526 alcímû gyûjteményes kötet
(1996), amelynek szerzõi: dr. Bosnyák István, dr. Rokay Péter, dr. Bori Imre és
Glatz Ferenc akadémikus. A kötet tanulmányokban, szemelvényekben, képek-
ben idézi a délvidéki magyarság múltját a IX. század végi honfoglalástól a törö-
kök általi, a mohácsi vész idején történt elûzetéséig, fontos hiányt pótolva a mû-
velõdéstörténetnek a köztudatból jórészt hiányzó szakaszából.

A gyûjteményes kötetek eleddig legfrissebbike a magyar és szerb tudósok
vonatkozó tanulmányait egybegyûjtõ, Délvidék, negyvennyolc (2000.) címû
kiadvány. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mai Vajdasághoz kö-
tõdõ történéseinek tudományos feltárását jeles szerzõgárda vállalta: dr. Cse-
hák Kálmán, Délvidéki S. Attila, Dobos János mgr., dr. Fónagy Zoltán, dr.
Gavriloviæ Slavko, Györe Zoltán mgr., dr. Hegedûs Antal, dr. Kovaèek Božidar,
Mitroviæ Mirko mgr., Ózer Ágnes mgr., Ökrész Károly, Pál Tibor mgr., Pejin
Attila, dr. Popov Èedomir, dr. Varsányi Péter István, dr. Vékony László és dr.
Virág Gábor.

363

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 363



*

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság Kiskönyvtárában megjelent
mûvek tematikai gazdagságukkal a honi értelmiségi érdeklõdés széles palettáját
szemléltetik. Ugyanakkor, a kötetek árnyalt képet vázolnak a szerzõk szakmai
érettségérõl, elhivatottságáról, tapasztalatáról és képességeirõl. A színvonalbeli
kiegyensúlyozatlanság azonban egy-egy szerzõ életmûvén belül is tapasztal-
ható, nem pedig egy olyan sorozaton belül, amely mintegy félszáz alkotónak
nyújtott megnyilatkozási lehetõséget, és egy-egy szakterületen belül – végered-
ményben és mindenképpen – megkerülhetetlen alkotások megjelenését is lehe-
tõvé tette.

(2000 – Bibl. 1431.) Fekete J. József

(a filológus asztala) – A közírót jobban számon tartja az irodalmi és nem-
csak irodalmi közélet, mint az irodalom filológusát, aki Bosnyák István nem is
„muszáj-Herkulesként”, de szenvedélyes politikai-értelmiségi stratégaként az
elmúlt évtizedekben volt. Kimondva-kimondatlanul is a „magát szocialistának és
önigazgatónak nevezõ” politokrácia ellen gondolkodott, és „szóakciókat” hajtott
végre, miként friss, évfordulós nyilatkozatában a Magyar Szó hasábjain definiál-
ta is, mi vezérelte, s fellépésének idején, az 1960-as évek elején hittel vallotta az
ifjú Lukács György 1919-es beszédének kitételét, nevezetesen, hogy „kell, hogy
egy helyen egészen tisztán lobogjon a láng”. Nos, ez a bizonyos forradalmi láng
világította be az írószobát is, amikor filológiai munkáin dolgozott Sinkó Ervin írá-
sai fölé hajolva, majd ezen írások filológiai megmunkálásának szentelte erejét,
mintegy a közírásnak egy sajátos, az „etico-politicus” kedvelte változata mûvelé-
sével és szolgálatával.

Hogy Sinkó Ervin „etikus indítékú forradalmisága” ragadta meg, elannyira,
hogy interpretációjában a maga szubjektív életsorsi tapasztalatait is felhasznál-
va értelmezésének végsõ kihangzásaiba foglalta, aminek következtében Sinkó-
képe sajátos vonásokat öltött és tudományos feladatává transzformálódott a
Sinkó Ervinnel, majd mûvével való elsõ találkozástól máig, ami négy évtizednyi
idõt jelent. A filológia több területét járta be Sinkó Ervin igézetében: az életrajz,
a bibliográfia, a mûveket megérteni segítõ jegyzetek, a mûveket eligazító hosz-
szabb-rövidebb tanulmányok, kísérõszövegek, mindenekfelett pedig szövegki-
adásai, amelyek a kritikai kiadások igényét is kielégítik. Ezek Bosnyák István-
nak Sinkó Ervin életét és mûvét feltáró, bemutató és népszerûsítõ munkájának
ágazatai, és mindegyikben a Sinkó Ervin értése szempontjából releváns mun-
kát végzett. Csak megemlítem az 1963 és 1973 között készült Sinkó-variációk
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könyvét, amelyet Vázlatok egy portréhoz címen adott ki az újvidéki Forum
Könyvkiadó 1975-ben, majd folytatásként (itt az elõzõ könyv fõcíme az alcímbe
került, és a II. számot kapta) Ember a forradalomban, ember a soron kívül,
ugyancsak az újvidéki Forum Könyvkiadó kiadásában 1977-ben. Ezt a könyvét
elõzte meg Forradalom és etika Sinkó Ervin életmûvében címû, 1974-ben írott
doktori értekezése, amely bõvebb kifejtése mindannak, amit az 1977-es
kötetének gondolatai tartalmaznak.

Bosnyák István nem elégedett meg Sinkó Ervin gondolkodásáról és lelkisége
változásairól beszélõ három mûve megírásával. 1975-ben a Vázlatok egy port-
réhoz címû könyve függelékében Reflexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról –
és egy indítvány címen terjedelmes, húszoldalas felmérést és tervezetet tett köz-
zé: Sinkó Ervin mûveinek kiadását sürgeti, és gyakorlati javaslatot is tesz. Abból
a valós helyzetbõl indult ki, hogy „ami Sinkó Ervin életmûvébõl élete folyamán
könyvbe került, az csak szerény hányada az egésznek”. Figyelmeztet, hogy a
mûvek magyar nyelvû kiadásai késnek, a horvát könyvkiadás megelõz bennün-
ket. Javaslatában nem az összes, hanem a válogatott mûvek gondolatát pártolja
arra a kritériumra hivatkozva, hogy „Sinkó életmûve minõségileg kiegyensúlyozat-
lan, salakos: nála a mennyiségi produkció sokszor nem hozott magával minõsé-
gi eredményt is, tehát azon alkotók közé tartozik, akiknél a kevesebb sokszor –
többet jelent”. A kiadások két szempontját hangsúlyozta: a kronologikusat és a
válogatásban a „minél teljesebb tematikus »leépítés« elvét”, hogy fõ szempont az
egyes mûfajon belül is a tematizáltság legyen, vagyis a kiadást az „életmû belsõ
tartalmainak megfelelõen” kellene elvégezni. Kilenc nagy egységben látja Sinkó
Ervin mûveit a versektõl a levelekig és önéletrajzi dokumentumokig. A részletes
kidolgozásban minden egységben jelzi a már megjelent köteteket és a kéziratos
hagyatékból kiemeli a szükséges szövegeket. Végezetül ütemtervet is közöl –
szerinte elõször a szarajevói és drvari naplót kellene publikálni, utolsóként pedig
a levelek jelennének meg. Ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkozik az Ember a
forradalomban, ember a soron kívül címû könyvének 11. fejezetében is, amely-
ben a mûvek „sajátos” értékelésének a kérdését taglalta.

A Sinkó-mûvek Bosnyák István neve fémjelezte kiadástörténetének fontos
állomása Sinkó Ervin írásai bibliográfiájának elkészítése. Bibliográfiai vázlatot
publikált a Létünk 1977. 3. számában, számbavéve Sinkó 1914 és 1975 között
megjelent szövegeit. Budapesten a Sükösd Mihály gondozta Szemben a bíróval
ugyancsak 1977-ben publikált válogatott tanulmányok függelékében megjelent
Bosnyák István munkájaként Sinkó Ervin mûveinek válogatott bibliográfiája „egy
készülõ Sinkó-bibliográfia kivonataként”, amely felöleli Sinkónak 1914 és 1941
között megjelent könyveit és az „eddig elõkerült írásait”, majd az 1945 után meg-
jelent könyveit, különnyomatait, gyûjteményes kiadványokban fellelhetõ „fõbb
írásait”, valamint a „róla szóló legfontosabb irodalmat”. 1977-ben jelent meg Sin-
kó Ervin verseinek bibliográfiája (1914–1976) a Vándorbotom meg-megtorpan
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címen Sinkó Ervin verseinek válogatását közlõ kötet függelékében. 1979-ben
pedig a Hungarológiai Közlemények 38. számában jelent meg Bosnyák István-
nak Sinkó Ervin a horvát irodalomban 1945–1959 címû bibliográfiai közlése.

Közben Sinkó Ervin mûveit a kritikai kiadás igényeit is figyelembe vevõ
módon kezdte megjelentetni Bosnyák István, „sinkológiájának” mintegy a koro-
nájaként. 1971-ben Nehéz honfoglalás címen még a Forum Könyvkiadó
Hagyományaink címû sorozata nyitókötetének szánt Sinkó Ervin 1939-tõl 1944-
ig írt naplójegyzeteit tervezte kiadni a maga válogatásában, utószavával és
jegyzeteivel. A Kiadó azonban Sinkó Ervinné Rothbart Irma drvari naplójegy-
zeteit, amelyek kiegészítették Sinkó Ervinnek azokban a hetekben vezetett
naplójegyzeteit, amikor nem tartózkodott Drvaron, nem tartotta idõszerûnek
megjelentetni vélt politikai okok miatt. Az integrális szöveget a Kiadó megsemmi-
sítette, és Sinkó Ervin naplószövegét Rothbart Irma naplóját elhagyva újra-
nyomta Honfoglalás elõtt címmel 1976-ban Bosnyák István új utószavával,
amelynek A vallomásos ember háborús naplója a címe, és ebben dúsítottak a
jegyzetek is. Utószavában Bosnyák István Sinkó Ervin végrendeletére hivatkoz-
va állította, hogy az író „nyers dokumentumnak tartotta e naplójegyzeteit, s ha-
sonló technikával gondolta feldolgozni õket, mint moszkvai és párizsi jegyzeteit
is az Egy regény regényében. Ebben azonban meggátolta a halál, s így e nap-
lóanyag csak részlegesen került be jelen kiadványunkba. Ebbõl következik az is,
hogy e naplónak nem volt szerzõi címe, a jelen cím a sajtó alá rendezõtõl szár-
mazik”.

A Forum Könyvkiadó 1985-ben megkezdi Sinkó Ervin mûveinek a kiadását
egységes kiadói felfogásban, grafikai megmunkálásban és a sajtó alá rendezés
elveiben. Természetes volt, hogy a szövegek gondozója és a kötetek megfor-
málója Bosnyák István lesz. Kézenfekvõ volt, hogy az elsõ kötete a Sinkó Ervin
mûvei címet kapott sorozatnak az Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek
(1935–1937) lett, hiszen a legismertebb, több nyelvre is lefordított és sokat
emlegetett és idézett mûve éppen ez volt, s ezt kísérte a legtöbb félreértés is,
hiszen sokan az autentikus moszkvai naplónak tartották ezt az eredeti napló-
szöveget felhasználó, de már a háború után megformált mûvet. Mások, mint
ahogyan Bosnyák István írta az utószóban, amolyan „Borges elõtt borgesi csel-
nek, puszta írói fikció önmitizáló szüleményének” tartották. A sajtó alá rendezõ
filológusi ihletettséggel egyértelmûen hivatkozik arra a „középformátumú, 368
oldalas kéziratos naplófüzetre, amely »Vitebszk teherszállító, 1935. május 5«-i
bejegyzéssel indul, majd Leningrádban, Moszkvában, Párizsban és Zágrábban
folytatódik, s végül »Sarajevo, 1940. jan. 7«-i jegyzettel zárul”. Joggal közölhette
az utószó írója, hogy „ez tehát az emlékirat autentikus naplóanyaga, amelyhez
Sinkó az Egy regény regénye írása közben alapvetõen kétféleképpen viszonyult”.
Vannak részek, amelyek csaknem szó szerinti átvételek, s részek, amelyek „utó-
lagos összegezések vagy kifejtések is naplóformát, napló-külszínt kapnak”. Ilyen
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Bosnyák István szerint a szöveg harmadik fejezete, s éppen az ilyen típusú
részek segítettek a naplóval kapcsolatos „negatív legenda kialakulásához”. Honi
körülményeink az 1980-as évek derekán nem tették lehetõvé, hogy kritikai kiadás
szülessék meg Bosnyák István filológiai mûhelyében. Erre majd évekkel késõbb
kerül sor Budapesten. De ahol módja nyílt, tárgyi pontosítást hajtott végre, de a
jegyzetes magyarázatokra nem vállalkozott. Ilyen, csak olvasásra szánt kiadvány
1988-ban a budapesti Magvetõ és az újvidéki Forum Könyvkiadó közös kiadásá-
ban megjelent szöveg is, s ennek a sajtó alá rendezõje és szöveggondozója is
Bosnyák István volt.

Nemcsak Sinkó Ervin munkásságának, de Miroslav Krleža mûvei recepciójá-
nak a szempontjából is jelentõs vállalkozás volt a Sinkó Ervin mûvei címû soro-
zat második darabjának, a Krleža cím alá gyûjtött, Krležával foglakozó esszék-
nek, tanulmányoknak, kommentároknak a közlése 1987-ben. A kötet zárórészé-
ben Bosnyák István Sinkó Ervin Krleža-képe címen írt kísérõtanulmányt, a Sin-
kó-szövegek kiadástörténetét és az eligazító jegyzeteket írta meg, és elké-
szítette Sinkó Ervin Miroslav Krležával foglalkozó szövegeinek bibliográfiáját
filológiai igénnyel. A Sinkó Ervin mûvei sorozat harmadik kiadványa az Áron
szerelme címen 1989-ben két kötetben megjelent nyolc kisregény. Ezek egy
része itt került el az olvasóhoz elõször, másik részét a Nyugat (Aegidius útra
kelése; Tenyerek és öklök; Sorsok), a 7 Nap (Elemér fõhadnagy), a Híd (az Áron
szerelme több részlete és a Torzó) jelentette meg. Bosnyák István bõséges filo-
lógusi apparátus révén ismerteti e mûvek kiadás- és szövegtörténetét, írói ma-
gyarázatokat közöl, és kritika-bibliográfiát állít össze.

1999-ben Bosnyák István Sinkó Ervin kiadatlan mûvei címen a Jugoszláviai
Magyar Mûvelõdési Társaság kiadásában indít több kötetre tervezett sorozatot.
Elsõ kötete A hontalanság énekei, amelyben megjelentetett minden „számára
elérhetõ olyan verset, amelyet nem tartalmaz a Vándorbotom meg-megtorpan
címû 1977-es versválogatás”, s ilyen módon birtokunkba vehettük Sinkó Ervin tel-
jes lírai opusát, fõleg hogy Bosnyák István szerint Sinkó mûvének „belsõ ter-
mészetrajzát mindenekelõtt a lirizmus jellemzi”. Akiadatlan mûvek második kötete
Bezúzott háborús napló címen az 1971-ben bezúzott Nehéz honfoglalás hason-
más kiadása. Bosnyák az 1970-es vitákat, a cenzúrával vívott küzdelmeket, és a
bezúzás tényét leíró Egy napló naplója címen a bevezetõben ismerteti.

Nem tartva szorosan magunkat a megjelenések idõpontjához, itt rögzítjük,
hogy 1990-ben az MTA Irodalomtudományi Intézetének gondozásában Az út.
Naplók (1916–1939) címen jelentek meg Sinkó Ervin naplói és emlékiratai (Az út
és a Szemben a bíróval) – most is Bosnyák István jegyzeteivel és bibliográfiai
közlésével. Ami az Egy regény regénye kiadásából elmaradt, most az eredeti
moszkvai naplóval és a bõséges jegyzetanyaggal kárpótolja a Sinkó-filológus.
Nyilvánvalóan Bosnyák István majd három évtizednyi gyûjtõmunkája szintetizáló-
dott e jegyzetekben és bibliográfiában, kiegészítve ezeket Sinkó Ervin kéz- és
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gépiratos hagyatékának bibliográfiájával is – s így vált ez az útmutató minden
ezután végzendõ Sinkó-kutatás eligazító kézikönyvévé.

Az ünnepelt filológus szépírói hajlamainak is áldozva a Jugoszláviai Magyar
Mûvelõdési Társaság kiadásában Sinkóék címen 1995-ben kiadta „Sinkó Ervin
és Rothbart Irma életútja hang-, szín- és tévéjátékban elbeszélve” címû munká-
ját, kiegészítve a dramatizált életrajzi értelmezéseket  a Sinkó-házaspár fény-
képdokumentumaival.

Sinkó Ervin életmûve felé való fordulását és az ezzel járó filológiai aprómunkát
személyes élményeibõl kiindulva vállalta, és Sinkó Ervin gondolkodásának több
elemével való azonosulása ihlette. A B. Szabó György életrajzát megíró és mû-
veinek bibliográfiáját elkészítõ, valamint B. Szabó György szövegeinek össze-
gyûjtését, kritikai kiadáshoz közelítését, valamint négy kötetben megjelentetését
a nemzedéki elkötelezett ragaszkodása magyarázza. A háttérmagyarázatokat
Bosnyák István Szóakció I. (1980) Adalékok irodalmunk szellemrajzához és
Szóakció II. (1982) Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához címû filológiai
közelítésekben is gazdag irodalompolitikai érdekûségû munkájában találjuk meg.
Azt vallotta, hogy B. Szabó Györgynek „szellemi korszakhatárt anticipáló kritikusi
és irodalompolitikai életmûve” van, és mintegy fõ érdemként említi, hogy a
Symposion-nemzedéket már nem felemás módon támogatta, mint az ugyancsak
az újítás szándékával fellépõ ún. 1950-es írónemzedéket. Találóan állapította
meg, hogy a »Tartomány irodalom- és tudománytörténete mindeddig igen keve-
set tett életmûve tragikus torzójának rekonstruálásáért, idõtálló értékeinek felmu-
tatása érdekében”. Ez utóbbi, még 1970-ben megfogalmazott szemrehányása
magyarázza, hogy miért fogott B. Szabó György mûveinek összegyûjtéséhez és
négy kötetben kiadásához Élmény, szerep, hivatás (1988), Tér és idõ (1988); A
tér és idõ árnyékában (1989) és Éjszakák, hajnalok (1990) címen. A legkevesebb
újdonságot a B. Szabó György életében megjelent Tér és idõ címû kötete, a
legtöbbet az Élmény, szerep, hivatás és A tér és idõ árnyékában címû hozta. Mind
a négy kötet filológiai szerelése fölöttébb hasznos, az Éjszakák, hajnalokat pedig
B. Szabó György írásainak bibliográfiája, valamint a B. Szabó György munkássá-
gának válogatott kritika-bibliográfiája egészíti ki, ami A Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete kiadásában megjelenõ Hungarológiai Közle-
mények 1990. március–júniusi számában is megjelent.

1996-ban Becskereki Szabó György címmel megírta monográfiáját arról
a vajdasági magyar mûvészrõl, akinek gondolkodásában az „itteniség – bá-
nátiság, délvidékiség – meg a magyarság és européerség megbonthatatlan
szintézist alkot”. Így határozta meg a hõst Bosnyák István könyve A Bega
menti magyar européer indulása címû fejezetében. Túlmutatott így a szoro-
sabb értelemben vett filológiai-bibliográfiai munkálatokon is.

(2000 – Bibl. 1421.) Bori Imre
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11. a z  i r o d a l o m s z e m l é l e t  a b l a k a

(a nemzedéki kritikus szemlélete) – Míg más tájakon, ahol a múzsa ottho-
nosabban érzi magát, egymás mellett virágzanak a különféle irodalmi iskolák,
nálunk Vajdaságban az elmúlt fél évszázadban csak egyetlenegy létezett.
Szellemi atyja Sinkó Ervin, az íróból lett tanár. Iskolát alapítania azonban neki is
csak a különleges alkalom segítségével lehetett: 1959-ben az induló újvidéki
Magyar Tanszék élére került, ahol azután lelkes tanítványok raja vette körül. Az új
egyetem diákjainak elsõ generációi felsorakoztak a Sinkó-vallotta esztétikai
nézetek mellett. Többnyire belõlük verbuválódott össze késõbb a Symposion-
melléklet és az Új Symposion folyóirat köre, a legtehetségesebbek közül néhány
pedig ma már tanárként mûködik az egyetemen (Bányai János, Bosnyák István,
Utasi Csaba és Gerold László). Az iskola hatása tehát közvetett úton, a Magyar
Tanszék munkáján keresztül érvényesül, folyamatosságát az egyetemi szeminári-
umokon õrizve. Hiszen a legfiatalabb nemzedék tagjai ugyanazokból a padokból
kerülnek ki, amelyekben ülve tanáraik valamikor Sinkót hallgatták.

Az irányzat legfõbb ismérveit keresve ma már sokkal nehezebb munkát kell
elvégeznünk, mint akár öt évvel ezelõtt. Az erõteljes (és jegyezzük meg: tör-
vényszerû) differenciálódás a mozgalom kiemelkedõ egyéniségeinek lassan-
kénti beérése során indult meg. A szétválasztódási folyamat napjainkban is tart,
és ma már mind többen felismerik, hogy kiformálódott állapotában a mozgalom
már gátat vetett az egyes tagok fejlõdése elé. A Symposion-kör tömb-jellege
erõt jelentett a külvilág felé, de az alkotáshoz szükséges belsõ erõket ma már
nem táplálja.

A csoport formálódását a differenciálódás mellett még egy fontos mozzanat
segítette. Ez bár külsõségeiben nagyon bonyolultnak tûnt, lényegében nem volt
más, mint a Sinkó-örökség leszûrése. Elhajlások és visszatérések mutatkoztak
ahhoz az esztétikai bázishoz, amelyet a kör ma is vállal. Az eltávolodások inkább
szórványosak voltak, kollektív szinten csak a formalizmus és az esztétizmus
irányába történtek. A rádöbbenés késõbbi: a kritikának fel kell ismernie valódi
feladatait, hogy cselekvõ jellegét megõrizhesse. Világossá vált, hogy a legjobb
szándékkal sem nehéz zsákutcába jutni. Az esztétizmus veszélyeire Bányai
János figyelmeztet, de már az õ intõ szava is késõn, az esztétizmus térhódítása
után hangzott el, természetesen nem annyira késõn, hogy tanulságait a jövõben
ne hasznosíthatnánk:

„Az esztétizmus kétségtelenül fenomén. Mégpedig éppen irodalmunk utóbbi
évtizedeiben kialakult fenomén. Alapvetõ sajátossága az, hogy a kor csak szín-
fal a számára, az emberek csak eszköz a „fentebb” bölcsesség kifejezésére.
Ugyanakkor meglehetõsen megnyugtató álláspont: alig hord magában veszélyt,
alig vannak aktív szenvedélyeket kiváltó vonásai. (...) Az esztétizmus nem az iro-
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dalomnak magának, hanem az irodalom szituációjának, pillanatnyi helyzetének
dekadenciája.” (Az esztétizmusról. Új Symposion, 1968. január, 34. szám.)

Nem véletlenül hangzik fel tehát mind sûrûbben a követelés: életközelibb
irodalomra van szükségünk! Hornyik Miklóst idézem:

„Éppen itt, a provinciában, a kisebbségi sorshelyzet életközelibb irodalmat
követel. A háború elõtti Híd még tudott toborozni és nevelni az irodalomnak,
mert eleven kapcsolatot tartott fenn olvasóközönségével. De egészében véve
háború elõtti és utáni irodalmunk bezárkózott magába: az önszeretet tornyá-
ba. Keserû paradoxon: ez a rongált nyelvû és erõsen dilettáns ízû irodalom
elit-irodalommá tornászta fel magát.” (A jugoszláviai magyar irodalom jellem-
rajza. Új Symposion, 1968. november, 43. szám.)

Az eddigiekben említett két jellemzõ sajátság mellett egy harmadikat is meg-
figyelhetünk az Új Symposion számait olvasgatva: az Európa felé történõ orien-
tálódást. Ez a távolra tekintés azonban már nem tartozik a mozgalmat Sinkótól
elválasztó vonások közé, sõt a döntõ érdeklõdést éppen tõle nyerte a csoport.
Azt is látnunk kell ma már, hogy a küzdelem valójában nem is Európáért indult
meg, hanem egy elvont, tehát izgatóan tágas világért – a saját fantáziátlan pro-
vincializmusunkkal szemben.

*

Ha most már a legújabb törekvéseket kíséreljük meg valamiképpen rend-
szerezni, döbbenten állunk meg az elõtt a csupán tíz-tízegynéhány név elõtt,
amely mögött határozott egyéniséget érezünk. Kritikusaink jelentõs hányada
ugyanis máig sem jutott túl recenzióírói periódusán – megalapozott kritikusi kon-
cepcióról esetükben nem beszélhetünk. Annál meglepõbb látnunk, hogy a fiatal
nemzedékek néhány tagja jelentõs eredményeket mutatott fel az utóbbi egy-két
évtizedben. Munkájukhoz azonban õk sem a vajdasági magyar irodalom egé-
szét választották témául, hanem csak egy igen kicsiny részterületét. Viszont e-
zen a területen olyan kiváló esztétákra tett szert irodalmunk, mint Bányai János,
Utasi Csaba és Hornyik Miklós, vagy a Sinkó-kutató Bosnyák István. A szín-
házkritika mezõnyébõl csak Gerold László neve említhetõ meg; a társadalomkri-
tikáéból kettõ: Végel Lászlóé és Várady Tiboré.

*

De nézzük kritikánknak azt a vonulatát, amely ma a legerõsebbnek, leg-
meghatározóbbnak látszik! Bori munkásságában jeleztük a felfedezhetõ új for-
dulópontot. Fejlõdése további irányait még nincs módunkban kitapintani. Korábbi
célkitûzéseivel mutatnak azonban rokonságot ma is Bányai, Bosnyák, Utasi és
Gerold törekvései.
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Kísérleteiket közelebbrõl megvizsgálni azért ígérkezne érdekesnek, mert nap-
jainkban a jugoszláviai magyar kritikai törekvések törzsét alkotják – legalábbis a
felszíni erõviszonyok ezt a képet mutatják. Központi szerepüket azért is biztosnak
vehetjük, mert a csoport mögött minden jelentõs megmozdulás alkalmával ott
érezhetjük Bori Imre kritikusi erejét is. Ha belülrõl néznénk a kört, nyilván a benne
érvényesülõ harmóniát nem tartanánk ilyen tökéletesnek, ám a külsõ szemlélõ
számára a közös nevezõre hozás mindig könnyebb feladat. Különösen így, hogy
egy folyóirat hasábjain állnak egymás mellett a sorsközösséget vállaló elképzelé-
sek. Rokonságukat a Symposion egykori mozgalom-jellege is erõsíti.

Szemléltetõül választunk ki egyet a legkidolgozottabb, legmegalapozottabb
kritikai elméletek közül, amely ugyan egyedi, sõt egyéni, de mégis az egész
nemzedék törekvéseit prezentálja.

Habár már eredményeket felmutató kritikusgárdával számolhatunk, a kor-
szerû vajdasági kritika megteremtõinek mégiscsak Borit és Bányait tekinthetjük,
hiszen tanulmányaikban csak õk fogalmaztak meg komplett és részletesen
kidolgozott irodalomtörténeti és -elméleti koncepciót, amelynek jegyében sor
kerülhet egyfajta irodalmi értékrend kialakítására, illetve bizonyos alapvetõ
tájékozódási sémák megrajzolására. Ami elsõsorban figyelemre méltó ezekben
a sok rokon vonást felmutató munkákban, az a szigorú tudományosságnak és
a gondolkodói bátorságnak a sajátos szintézise. Amit Bosnyák István A szó fe-
gyelmérõl írott ismertetõjében Bányairól elmond, az lényegében mindkettõjükre
érvényes:

„E tanulmánykötet legszembeötlõbb sajátsága az esztétikai és poétikai
korszerûség. Akárcsak elsõ kritikakötetében, a Bonyolult örömökben (1964), Bá-
nyai tanulmányait továbbra is a korszerû kritika- és költészetszemlélet, illetve az
irodalomvizsgálat korszerû gyakorlatának szerves egysége jellemzi. Az õ szá-
mára a modern vers legtöbbször poétikai példa is, nemes eszköz az esztétikai-
líraelméleti általánosításra, és fordítva: példa, illetve eszköz egy általános tétel
konkretizálására.

E kettõs, elméleti-gyakorlati korszerûség alapvetõ meghatározó jegye az
esztétikai, poétikai és kritikai „tizenkilencedik századiság” termékeny túlhala-
dása”. (Fegyelmezett modernség. Magyar Szó, 1973. március 3.)

(1974 – Bibl. 1433.) Csordás Mihály

(a mûbe transzponált individualitás keresése) – A Bányainál kevéssel
fiatalabb Bosnyák István irodalomfelfogása úgyszólván ellentétpárja az övének.
Bosnyák az irodalmi tevékenységet is elsõsorban etikai eszmények felõl köze-
líti, a mûvészi alkotásban nem annyira a más tevékenységi formáktól megkü-
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lönböztetõ, inkább a velük összefûzõ elemeket tartva szem elõtt. „Minden elsõ
vers, novella, esszé és tanulmány azzal a rejtett, titkos reménnyel íródik, hogy
szerzõje kiveszi általa a maga... részét a világ megváltásából” – vallja egyhe-
lyütt. Nem csupán a Theatrum mundi... (1970) c. füzetében állítja elõtérbe az
elnyomó apparátus szorításába került ember morális-intellektuális problémáit,
mint a korra jellemzõ magatartás-problémát; „nem ismerem a »Kultúra« és az
»Irodalom« problémáját, csak az életét, az élet iránti emberhez méltó viszo-
nyulásét” – írja másutt is. Az õ számára elsõdlegesen „testet öltött életkérdés”
a mû, illetve „ebbe transzponált individualitás”. „Ideálom... a totális ember, a tel-
jes élet” – írja. Ezért is azonos legfõbb kutatási témája saját emberi példaképé-
vel. (Legalábbis: legfontosabb vonatkozásaiban.) Eddigi munkásságának túl-
nyomó részében Sinkó Ervin szerteágazó életmûvével foglalkozik (Vázlatok
egy portréhoz – 1975; Ember a forradalomban, ember a soron kívül, 1977).
Sinkóval, aki a „teljes-életakarást” nem csupán Nietzsche bûvöletében vagy a
szecesszió túlfûtött életességének varázsosságában, hanem ezeknek Ady-
kialakította változatában tette a magáévá: „Politika és Szerelem” együttes igen-
lésében keresve az emberi lehetõségek kibontakozását. (Sinkó szerint a szép-
ség sem más, mint „az emberinek egyik legszuggesztívabb megnyilatkozása,
életünk belsõ gazdagságának ösztönzõje, és épp ezáltal az élettel szemben
való esztétikai és erkölcsi követeléseinknek az állandó, nyugtalan bujtogatója”.)
Bosnyákot személyiség és mû közt nem a megvonható határvonalak érdeklik,
hanem a hajszálgyökerek által biztosított folyamatosság, a kettõbõl adódó
lazább, de nagyobb egység. Ennek a vizsgálati eljárásnak különösen az olyan
típusba sorolható embereknek a munkássága szolgálhat alkalmas vizsgálati
alapul, amilyen Sinkó Ervin volt. Az erõsen személyes arculatú alkotóké, akik
mûveikben viszonylag csekély áttétellel vannak jelen. Sinkó izgalmas, bonyolult
etikai problémákat fölvetõ életútja sok tekintetben jellemzõ a korra. A különös
ember és a tömeg, illetve a közösség ellentmondásos viszonyának, a gyakor-
lati forradalmi cselekvés és a messzebbre nézõ erkölcsi meggondolás, a hit és
a ráció ellentéteinek személyes átélését joggal vitte át költõi és prózaírói ter-
mésének anyagába. A megélt problémák mélységének, érvényességének, az
átélés intenzitásának, a megoldások következetességének a mértéke termé-
szetszerûen minõsíti esztétikai szempontból is a mûveit – egy tényezõként. Ha-
sonlóképpen mondható ez el általánosabb érvénnyel is a szorosabb értelem-
ben véve realista alkotásokkal kapcsolatban. Bosnyák tehát joggal emeli ki – és
bírálja is alkalmilag például Sarkadi Imre és Krleža egyes írásmûveiben a
szereplõk által képviselt és az író által minõsített erkölcsi magatartást. Legfõbb
szemponttá viszont legföljebb akkor tehetõ ez, ha a vizsgált anyag elsõsorban
ilyen fogódzókat ad. Más szóval: ha az nem jellegzetesen mûvészi produktum,
hanem olyan átmeneti alkotás, amelyikben a magasrendû intellektuális szem-
lélet nagyobbrészt csak eleven íráskészséggel társul. (Olyannal, amelyik a min-
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dennapi tapasztalatok élményszférájának viszonylag közvetlen rögzítésére
alkalmas a legjobban.) Ilyenkor az alakok intellektuális-morális alkatának
tüzetes vizsgálatát valóban elegendõ lehet mûvészi benyomások puszta
közlésével kiegészíteni („Amikor nem akar mesemondó lenni, hanem csakis
krónikás... akkor... életes prózát ír”, „»belsõ« és »külsõ« világ megjelenítése
között sokszor nyilvánvaló a szintkülönbség”, „költõileg gyenge, de emberileg
autentikus” stb.)

Az irodalomtudomány tágabb körei viszont nem kizárólag mûvészi
elemzéseket és rájuk építõ nagyobb összefüggésrajzokat foglalnak magukba. Így
például a mûvek keletkezésének szellemi meghatározói is azok közé a tényezõk
közé tartoznak, amelyekkel meg kell itt ismerkedni. Bosnyák István kutatásai nem
utolsósorban ebbõl a szempontból lesznek érdekesekké. Azon túl, hogy pl. rész-
letesen tárgyalják Sinkó Ervin elkötelezettségtõl irányított, a dogmatizmus merev-
ségeit azonban elutasító esztétikai felfogását, szélesebb körre terjedve egy egész
korszak szellemi közegének a megismertetésében is részt vesznek. Nem akármi-
lyenben. A Nyugatot felelõ, A Tett és a Ma folyóiratait útjukra indító korszak megis-
meréséhez járulnak hozzá, egy Szabó Ervin, Lukács György, Kassák Lajos és az
induló Déry Tibor neveivel megjelölhetõ, laza, mégis létezõ szellemi láncolat ele-
meit mutatva föl, további tényezõk vizsgálatához is lehetõségeket adva.

Lehet, hogy a jövõben ilyen téren várhatjuk tõle a legtöbb eredményt.

(1979 – Bibl. 1247.) Tamás Attila

(az életmû etikai szemlélete) – Bosnyák István doktori értekezése nemcsak
igen érdekes, hanem kétségtelen eredményekkel járó kísérlet is egy írói életmû
megközelítésében, s bizonyos, hogy az irodalom Max Dessoir által is számon tar-
tott különféle „aspektusainak” listáját tovább bõvíti (ontológiai, esztétikai, társadal-
mi, történelmi, kulturális, gazdasági, jogi, politikai, nevelési, vallási, ismeretelmé-
leti, kritikai, lélektani megközelítési szempontok és módszerek). Választott és
alkalmazott szempontja természetesen bizonyos mérvû leszûkítettséggel jár
együtt, mert nem minden mûvét elemzi az írónak, hanem elsõsorban azokat tag-
lalja, amelyek az író etikai állásfoglalásához és etikai képének meghatározásához
feltétlenül szükségesek, vagy pedig e tekintetben a leghasználhatóbbaknak lát-
szanak (naplók, esszék, publicisztikai írások, tanulmányok, versek stb.), a többi
alkotást (regények, novellák, drámák stb.) pedig csak az etikai „tartalom” szerint
veszi szemügyre. Ennek ellenére bebizonyítottnak tekintjük azt a tételét (amely
egyben kiindulópontja és végsõ konklúziója is), hogy Sinkót nem esztétikai indíté-
kok, nem a „szép megvalósításának” a szándéka tette íróvá, hanem mindenek-
elõtt etikai ihletek.
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Ezáltal nyer igazolást az a meggyõzõdése is, hogy e szempont következetes
alkalmazásával csak nyerhet az irodalomtörténet, mert hozzásegít az íróról kiala-
kítandó kép árnyaltabbá tételéhez. Úgy véljük, hogy módszertanilag célszerûbb
lett volna, ha nem az etikai modellek felõl közeledett volna a mûvekhez, hanem
az életmû etikai tartalmait véve alapul alakította volna ki az „etikus ember” portré-
ját. Ez az eljárás természetesen ellentétbe került volna a munka koncepciójával,
amely a feltétlen értéknek elfogadott individuális etikában látja Sinkó írói tevé-
kenységének tovább nem bontható elemét, az író világának arkhimédészi pontját.
Másfelõl a disszertáció már korábban rögzített címe is e nagyobbára deduktív
eljárást sugalmazta neki. Tagadhatatlan azonban, hogy a disszertáció szemlélete
egyben irodalomtörténeti is, mert történeti diakróniában, a fejlõdési periódusok
egymásra következésének rendjében s e periódusok történelmi képzõdményként
való felfogásával halad az életmû interpretálásában, s mindenütt kapcsolatot
keres az irodalomtörténet által is számon tartott esztétikai és ízlésváltozások
jelenségeivel, az irodalmi életben regisztrált eseményekkel, korszakváltozá-
sokkal, amennyire ezt Sinkó személyes életkörülményei (az emigrációs hontalan-
ság, az irodalmi „közeg” hiánya stb.) egyáltalán lehetõvé tették számára. Az iro-
dalomtörténeti feladat azonban – a szerzõ szerint is – csak másodlagos marad, s
csak az „elõmunkálat” szintjén kap képviseletet a dolgozatban.

A disszertáció eszmei pretenziói szempontjából igen fontos megvizsgálni,
hogyan ítéli meg maga a szerzõ Sinkó már jellemzett fázisváltozásait, magatar-
tásának szüntelen alakulását, etikai állásfoglalásának módosulásait, „aktív” és
„passzív” korszakait stb.

A korszakonként más-más vonásával jelentkezõ etikai szemlélet társadalmi
és történeti premisszáinak elemzésében és feltárásában Bosnyák István munká-
ja szinte hiánytalannak látszik, mivel a történelmi-társadalmi-politikai viszonyla-
tok (tehát az etikai reagálást mindenkor kiváltó okok) sokoldalú megvilágítást
kapnak, s a szerzõ e tényezõkkel összefüggésben elemzi és írja le Sinkó maga-
tartásának módosulásait, bõséges kommentárok kíséretében, kritikai megvilágí-
tással és körültekintõ értelmezéssel.

Ítéletei és értelmezései egészükben elfogadhatók, helytállók, noha helyen-
ként (különösen az utolsó fejezetben) kiegészítésre szorulnak. Az 1919-i forrada-
lom és az emigrációs korszak taglalása e tekintetben a legátfogóbb és a legkidol-
gozottabb. Ezt a korszakot a részletekbe is behatolva, a történelmi, szociológiai,
pszichológiai, politikai, irodalomtörténeti, filozófiai stb. komponensek figyelembe-
vételével dolgozta ki, s meggyõzõ képét rajzolta fel Sinkó etikai világképének.
Nem kétséges, hogy e korszak helytálló, mértéktartó, objektív megítéléséhez
nagyban hozzájárult a kellõ történelmi distancia, s a magyar forradalmak gazdag
(irodalomtörténetileg is jól hasznosítható) forrásfeltárása és szakirodalma. Telje-
sen egyetértünk a disszertáció írójával, amikor a magyar proletárforradalomban
jelentõs szerephez jutott Sinkó kevésbé harcos, utópisztikusan romantikus,
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elvontságtól sem mentes forradalmiságát abban hibáztatja, hogy az író abszolu-
tizálja a forradalom humánus igazságait, hogy sokszor leszûkíti a régi rend meg-
változtatására irányuló heroikus erõfeszítéseket egy utópisztikus elgondolásra: az
ember „átnevelésének” kísérletére, hogy ennek az igézetében ténykedett, s gya-
korlatilag nem volt képes magáévá tenni Lenin forradalmi elveit. Bosnyákot maga
Sinkó is igazolja, amikor önmaga eszméi fölött ítéletet mondva kijelenti, hogy
korábban vallott tolsztoji krisztianizmusának alapvetõ tévedése abban rejlett,
hogy az „félreismeri az intézmények humánus és morális erejét, az intézmények,
az organizáció szerepét a magasabb rendû életért való küzdelemben, az emberi
élet szolgálatában.” Hasonlóképpen pontosnak és indokoltnak látjuk azt a véle-
ményét, hogy Sinkónak az emigrációs években különösen hangsúlyozott humá-
nus emberszemlélete nem csekély mértékben volt kerékkötõje a „humánum törté-
nelmi realizálásáért” vívott harcnak, s hogy ez fékezõ, visszatartó hatást gyako-
rolt a mozgalomra, a gyakorlati-politikai cselekvésre, a személyes tettvállalásra. –
Sinkó 1948 utáni antisztálinista harcának megítélésében is helyes úton jár, amikor
hangsúlyozottan mutat rá az író publicisztikájának alaptörekvéseire: önvédel-
münk morális tisztaságának, erkölcsi presztizsének és humánus tartalmainak
korszakalkotó jelentõségére és nagyságára a nemzetközi munkásmozgalomban.
Nagyon találóan jegyzi meg ezzel kapcsolatban, hogy „az erkölcs és a politika vi-
szonyának aktualitását a kelleténél jobban elvonatkoztatta a forradalmi gyakorlat-
tól.” – E pontos megfigyelései közé soroljuk még a Sinkó életmûvét sommázó és
a végsõ konzekvenciát levonó megállapítását is, hogy az etikai „megfontolások”
és az abból eredõ konfliktusok csak addig lehetnek ártalmatlanok és veszélyte-
lenek, amíg belsõ problémaként, tehát az egyéni élet körében jelentkeznek, vi-
szont megszûnik szekundér jellegük, amikor az „inkognitóból” kitörve a közélet és
a közhangulat negatív elemévé válnak.

Mindezzel szemben meg kell jegyezni, hogy a disszertáció szerzõje e kom-
mentárjaiban, felméréseiben, Sinkó morális és eszmei világának értékelésében
némely ponton nem látszik eléggé következetesnek itt ismertetett szemléletéhez.
Így például a hatvanas évek során keletkezett szépirodalmi mûvek és esszék
eszmei vonatkozásairól szólva kimutatja a régi etikai természetû belsõ konfliktu-
sok újjáéledését, de a jelenség magyarázatát – mintegy önmagából eredeztetve
– abban véli felfedezni, hogy ismét megrendült az író „történelmi optimizmusa”,
feléledt régi szkepszise az egyéni élet problémáinak a forradalom által felkínált
megoldásai iránt, anélkül, hogy ezt a megrendülést konkretizálná. E disszharmó-
nia „meggyõzõ” jeleirõl beszél, „egyféleképp magától értetõdõnek” tartja, „mint-
hogy nem pusztán szubjektív, önéletrajzi, bensõ problémáról van szó, hanem ettõl
elválaszthatatlanul történelmirõl is”, s e szubjektív disszharmóniát végül is azzal
motiválja, hogy a XX. század történelmi fejlõdése mindenben igazolja ezt a ma-
gatartást, mivel a történelem „gondoskodott” róla, hogy „minden valós megoldást
elodázzon – jobb idõkre.”
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Nem kétséges, hogy kellõ történelmi távlat és distancia híján e konklúziók
még nem mondhatók ki azzal a végérvényességgel, egzakt bizonyossággal és
a tudományos megállapításnak azzal az igényével, ahogy a szerzõ teszi, külö-
nösen pedig, ha ezeket az általánosító véleménynyilvánításokat nem kíséri a tár-
sadalmi tények elemzõ felmérése és szociológiai megvilágítása. Noha dolgoza-
tának túlnyomó részében a tárgyilagos és kritikailag megalapozott hang dominál,
e szórványosan elõforduló (a disszertáció eredményeit és tudományos értékeit
azonban nem veszélyeztetõ) apologetikus kitételek mégis túlhangsúlyozzák az
idõsödõ Sinkó egyéni világérzésének igazságait, s hipertrofikusan szembeál-
lítják a történelmi igazságokkal, s ezzel zavarólag befolyásolják azt az össz-
képet, amelyet Bosnyák István szerencsésen alakított ki értekezésének nagy
részében.

(1974 – Bibl. 1278.) Dr. Szeli István
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12. k é t  d í j ,  h á r o m  m é l t a t á s

(Bosnyák István Zsáki József-díja) – Lapunk, a Dolgozók – mint ismeretes
– az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A négy évtized mérlegéhez tar-
tozik a munkásmozgalom és a szocialista forradalom hagyományainak ápolása
érdekében 1975-ben, Bogdánfi Sándor fõszerkesztése idején alapított Zsáki
József-díj is.

Ez a díj a moravicai születésû Zsáki Józsefnek, a vajdasági forradalmi mun-
kásmozgalom jelentõs szervezõjének emlékét hivatott megõrizni, s egyben ösz-
tönzésül szolgál mindazoknak, akik a forradalmi munkásmozgalomról, népfelsza-
badító harcunkról, forradalmárainkról szociográfiai jellegû alkotásokat jelentetnek
meg magyar nyelven hazánkban.

A Zsáki József-díjat alapítása óta minden évben odaítélte a Dolgozók hetilap
önigazgatási szerve által kinevezett bírálóbizottság. Az idén Brindza Károly,
Dancsó Veronika, Polyvás József, Torok Csaba és Urbán János összetételben
elemezve és értékelve a legutóbbi díj odaítélésétõl napjainkig megjelent és
számításba jövõ mûveket, az 1987. április 20-án Újvidéken megtartott bizottsági
ülésen egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zsáki József-díjat ezúttal Bosnyák
István írónak a Létünk címû folyóirat 1986. évi 5. számában megjelent, A Ta-
nácsköztársaság vajdasági közírója és rétora címû munkájáért, valamint a Fo-
rum Könyvkiadó által az idén megjelentett Mû és magatartás címû könyvének
Élõ hagyományok megnevezésû részében közzétett tanulmányaiért ítéli oda.

Bosnyák István író és kritikus eddigi munkássága során a jelenkori írók alkotá-
sainak értékelésével párhuzamban kitartóan és rendszeresen foglalkozik Sinkó Er-
vinnek, a jeles írónak, a munkásmozgalom, a szocialista forradalom kiemelkedõ
harcosának munkásságával, elkötelezettségével, világszemléletének elemzésével.

Bosnyák István tanulmányai az irodalom- és a történettudomány szintjén
egyaránt számos új értékkel gazdagítják kultúránkat.

A Létünk címû társadalomtudományi folyóiratban Sinkó Ervinnek a Magyar
Alföld címû kecskeméti újságban 1919 május–júniusában közölt cikkeit, a vele ké-
szített interjút, beszédeit gyûjtötte egybe Bosnyák István és látta el alapos
ismertetõkkel. Sinkó Ervin a Tanácsköztársaság idején Kecskeméten várospa-
rancsnok és kormányzótanácsi biztos volt. Bosnyák István a vonatkozó doku-
mentumok értékelõ ismertetésével hazai történetírásunk mellett a magyarországi
történelmi események megvilágításához is hozzájárult.

A Mû és magatartás címû könyvében Bosnyák István ír Lukács György, Ady
Endre, Miroslav Krleža, Sinkó Ervin, Gáll Ernõ és Méliusz József munkásságáról.
Krleža és Sinkó irodalomszemléletérõl szóló értekezésébõl részletet mondott el a
szerzõaz MTAIrodalomtudományi Intézetében megrendezett szaktanácskozáson.
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Bosnyák István eddigi írói és irodalomtörténészi munkássága három fõbb
témakörben kapcsolódik mozgalmi hagyományaink ápolásához: a jugoszláviai
magyar irodalom baloldali hagyományainak kutatása; a régi Híd folyóirat körül
létrejött mozgalom témakörének, valamint Sinkó Ervin mozgalmi tevékenységé-
nek feltárása. Az író tanulmánykötetei, hangjátékai, a Nehéz honfoglalás címû
dokumentumdrámája, a Sinkó Ervin a horvát irodalomban címû bibliográfia, to-
vábbá korábban megjelent könyveinek igen jelentõs része a magyar és a jugo-
szláviai munkásmozgalomról szól, vagy azzal kapcsolatos.

A bírálóbizottság Bosnyák István munkásságának összességét szem elõtt
tartva, a múlt évben megjelent tanulmánya és az idén kiadott könyve méltányo-
lásával hozta meg döntését.

(1987 – Bibl. 1465.) Urbán János

(Szóakció III.) – Mindenképpen rendhagyó irodalmi hozzáállás a Bosnyák
Istváné. Hét értekezõ prózai kötetben bizonyította ezt eddig, s bizonyítja a jelen-
legi, nyolcadik is. A jugoszláviai magyar irodalom körében sajátságos a mód-
szere, amellyel a mû, még inkább az életmû etikai, ideológiai, aktivizáló szerepét
vizsgálja, s kevésbé az esztétikai vagy egyéb funkcióit. Érthetõ hát, hogy az iro-
dalmi alkotás helyét az ethosz, a baloldaliság és az emberi individualitás térbeli
koordinátarendszerén belül keresi.

Most, hogy tulajdonképpen nem az új, hanem a díjazott esszékötetét ismer-
tetem, engedtessék meg számomra annyi szabadság, hogy felidézzem korábbi
észrevételeimet is. Az 1982-ben napvilágot látott Szóakció II-ben Bosnyák István
nemzedéki-ideológiai kérdéseket boncolgatott, aminek kapcsán a következõket
jegyeztem fel:

„Bosnyák Istvánnak a Szóakcióban dokumentált munkássága azt a
végkövetkeztetést nyújtja, hogy a szerzõ esztétikai érdeklõdését háttérbe szorí-
totta a mozgalmi szellemiség, a nemzedéki tudat és nemzedéki öntudat, a folyó-
iratban (az Új Symposionban) kialakult szellemiség, állásfoglalás, világnézet
»megkeresése«, tételes feltárása és vizsgálata.

A nemzedéki hagyományok és irodalomszemlélet legfõbb csomópontjait a
következõkben vélte felfedezni a szerzõ:

1. kockázatvállaló írástudói etika;
2. aktív irodalomfunkció; a valóságbefolyásolás és nem valóságmagyará-

zás marxista elve; mozgalmiság a hermetikussággal ellentétben;
3. radikális antisztálinizmus, a marxi praxis mint az önigazgatás filozó-

fiájának központi kategóriája;
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4. »híd-szerep« a délszláv–magyar mûvelõdési és mûvészeti kapcsola-
tokban;

5. baloldali, nyílt intellektualizmus a couleur locale-os irodalmi beszûkü-
léssel szemben;

6. szakmai felkészültség és mûhelymunka a dilettantizmussal és a provin-
cializmussal szemben.”

Az emlékezetünkbe idézett gondolatok öt esztendõvel ezelõtt egy másik
könyvre, azon túl egy folyóiratra vonatkoztak, de most már útjelzõnek is tekint-
hetjük õket. Bosnyák István szellemi útjelzõinek. Mert írhat Varga Zoltán parabo-
lájáról, a humánumról ír, írhat Tóth Ferenc drámájáról, az etikáról ír, és írhat
Maurits Ferenc verseirõl, a szociális, etikai közegen átszûrt esztétikumról ír. A
következõkben két példán keresztül megkísérlem ismertetni módszerét, elemzõ
hozzáállását.

A tulajdonképpen az ifjú Lukáccsal foglalkozó, 1979-ben írt, A nemzedéki
messianizmus címû esszéjének körülményes bevezetõje, akár a jó szónokoknál,
csak a szöveg utolsó bekezdésében nyeri el értelmét, illetve magyarázatát. S
ebben rejlik a Bosnyák-írások izgalma – végigvezet egy gondolat-õserdõn, buja
hajtásokkal kápráztat, majd végül mindezt madártávlatból is bemutatja. Ekkor
már az indák, ágak, levelek nem önmagukért élõ egyedek, hanem egy globális
kép szerves részei.

A nemzedéki messianizmus Lenin világforradalmi vízióitól indul, valamint
abból a feltevésbõl, hogy a „deteologizált messianizmus mint a nemzetközi prole-
tárforradalom etikai alibije” lép fel. Bosnyák azt is felvillantja, mekkora szerepe volt
ennek a messianizmusnak a megfogalmazásában a lírikus Adynak, és hogy mi-
ként kapcsolódott az irodalmi vetülethez egy idõben Lukács György történelem-
filozófiai messianizmusa is. Rámutat, hogy ez a lukácsi elv az „öneszméletre jutott
osztályöntudat” felé vezetõ (túl gyorsnak elképzelt) úton az osztálytudatot szük-
séges átmenetnek tekintette, ami az egyetemes rombolás elvét hordozta
magában az egyetemes építés célja érdekében. Lukács késõbb bírálja is szen-
vedélyes hitét a gyors és azonnali változásokban – amit Bosnyák a következõ-
képpen kommentál: „Csakhogy utólag miért kellenne szégyelleni, gyermekdeddé
tenni, együgyûen naivnak nyilvánítani e reményeket? Hisz tehetnek róla azok, ha
potenciális e századi megvalósítói olykor maguk bizonyulnak gyermekdednek
önnön lehetõségeikhez képest?”

Miroslav Krleža és Sinkó Ervin irodalomszemlélete a harmincas években a
témája a Két antibarbarus címû, 1982-bõl datált esszének. A komparatista tanul-
mányban a két szerzõ „genetikus kapcsolatát”, kölcsönös szellemi asszimiláció-
ját, az életmûvük közötti „adásokat” és „kapásokat”, valamint a jugoszláviai ma-
gyar és a jugoszláv irodalom közötti „nyereségeket” Bosnyák abból az idõbõl
származtatja, amikor se személyesen, se mûveikben nem ismerték egymást,
mégpedig „alkotói személyiségszerkezetük” vizsgálatával. A vizsgálódásnak
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egyetlen fókusza van, mégpedig az a sarkalatos kérdés, amit Bosnyák így fogal-
maz meg a harmincas évek viszonyai között szemlélve a két gondolkodót, al-
kotót: „... hogyan lehet vállalni és alkotóilag szolgálni ama, Ernst Bloch által maj-
dan Jelmezes Gonosznak nevezendõ fenomént, amely az egyetlen lehetséges
alternatívája kellene hogy legyen ama másik – jelmeztelen – Gonosznak, a fasiz-
musnak?” Milyen esztétikai-etikai elvek vezérlik majd a két alkotót, akik – habár
különbözõ utakon közelítettek a cél felé – olyan modellt képzeltek el, amely egy-
idejûleg ötvözi az esztétikumot és a politikumot, a mûvészetet és a forradalmat,
a baloldaliságot és az antidogmatizmust, az alkotói és a szociális tettet?

Bosnyák filológusi szorgalmával és komparatista módszerével öt tézist állít
fel, amelyek választ adnak a feltett kérdésekre, és én is velük fejezem be ezt az
ismertetõt. Mi adja tehát a feloldást Krleža és Sinkó alkotói dilemmájában:

1. A mûvészetnek mint önmagában való abszolútumnak az elégtelensé-
ge: a szociális funkció és politikai elkötelezettség méltánylása;

2. A mûvészet védelme a szociális funkció, tendenciózusság és pártosság
mûvészietlen vulgarizálásától;

3. A szociális és elkötelezett mûvészet mûvészet voltának mint a politikát,
forradalmiságot immanensen tartalmazó „totális transzcendenciának” a
szorgalmazása;

4. Az alkotói szubjektivitás döntõ szerepének mint a szuverén mûvészi
öntudat polgárjogának a védelme;

5. Az emberi élet totalitásának alkotói megragadása a leszûkítõ osztály-
tartalmak ellenében.

Bosnyák István Mû és magatartás címû kötete válogatás korábbi, folyóira-
tokban közölt vagy még publikálatlan írásaiból. Ennek ellenére új, szilárdan
megalapozott lépcsõfoka a bosnyáki életmûnek, amelyet az õ szavával Szó-
akciónak nevezhetünk.

(1987 – Bibl. 1466.) Fekete J. József

(a Szenteleky-hagyomány szellemében) – Hadd kezdjem személyes
benyomásaimmal. Inkább szakaszos, elhallgató, mint folyamatos kritikusi
tevékenységem hátterében az a tanulási vágy állt, melynek eredményeként egy
egyre tökéletesíthetõ módszer birtokába jutván maga az olvasott könyv szólalna
meg nekem. Ezért is csodáltam mindig a lap- és könyvszerkesztõket, akiknél ez
a folyamat – így hittem – gyorsabb, szinte a jelennel egyidejû. Az „élõ” irodalom
megragadásában a szerkesztõk járnak elöl. Így találkozott aztán személyes
akarásom Bosnyák István irodalom- és kultúraszervezõi elképzeléseivel, ame-
lyekhez hasonlatosat eddig csak Ilia Mihály csöndes, de annál hatékonyabb
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munkásságából ismertem, ahogyan õ a magyar irodalmat évtizedek óta
„szerkeszti”.

A jugoszláviai magyar irodalom és mûvelõdés erõforrásai serkentésének,
mára paralizált részei mozgósításának Bosnyák István intézményes keretet biz-
tosított. A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság célkitûzéseinek öt pontja:
az alkotótevékenység közösségi serkentése; az alkotói eredmények szervezett
népszerûsítése; az íráskultúra nemzetiségi szerepének fokozottabb érvényesí-
tése s a magyar nemzeti kultúra egészébe, a jugoszláviai és az európai kultúrák-
ba való bekapcsolódás ösztönzése; országunk délszláv és más nemzeti/nemze-
tiségi íráskultúráival való kapcsolatok tervszerû ápolása és végül az alkotói ér-
dekvédelem, önsegélyezés, szerzõi és emberi jogvédelem ennek jegyében fo-
galmazódott meg. 1990 júniusa, a Társaság megalakulása óta a tagság a termé-
szet- és mûszaki tudományok; a társadalomtudományok; az etnográfia és a folk-
lorisztika; a mûvelõdés- és a helytörténet; a nyelvészet és a nyelvmûvelés; a mû-
és a szakfordítás; a publicisztika; a szépirodalom; az irodalomtörténet, a kom-
paratisztika és a kritika, valamint a kultúranépszerûsítés és a mûvelõdésszer-
vezés terén valósíthatja meg ezeket a célkitûzéseket. A szakosztályok a közös-
ségi mûhelymunka szellemében formálódtak az alkotótevékenység elszigetelt-
ségének feloldása érdekében.

Nos, mennyire mûködik mindez? Eddig legnagyobb eredményt a Kiss Lajos
Néprajzi Szakosztály mutatott fel, melynek érdemi munkája 1991 januárjában
kezdõdött pályázatokkal, elõadássorozatokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel,
néprajzi szemináriumokkal és szabadegyetemi elõadásokkal. A szakosztály tag-
jai több ízben is szerepelhettek magyarországi tudományos tanácskozásokon,
az amatõr gyûjtõk pedig a Magyar Néprajzi Társaság nyári egyetemein vehettek
részt. A második néprajzi pályázat eredménye a Vajdasági lakóház c. könyv
megszületése volt a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum gondozásában.
A szakosztály díjakat alapított a néprajz- és folklórkutatásban felmutatott ered-
mények elismerésére.

A Társaság életében jelentõs esemény volt 1992/93-ban a Magyar Szó szer-
kesztõségével közösen megrendezett többhavi párbeszédciklus Hogyan tovább
a háború után? címmel, amely szellemi életünk aktuális kérdéseit dolgozta föl. A
vitatribün anyagát a Társaság könyv alakban is kiadta. Az élõszóbeli tevékenység
tribünök melletti másik fontos formája késõbb a Társaság által kiadott könyvek
nyilvános bemutatója lett.

A kiadói tevékenység eredetileg mellékesnek feltüntetett programja mára pro-
fesszionális szintre emelkedett. A JMMT Kiskönyvtárának sorozataiban eddig 25
könyv jelent meg. Eme számadat mögött egy nagyszabású belsõ munka áll, amely
a tagságot azokon a területeken is mozgósítja, ahol eddig a társasági tevékenység
nemigen indult be vagy nem olyan mértékben, mint a néprajzi szakosztályban.
Gondolok itt az irodalomtörténetre, a kiritkára vagy a természet- és társadalomtu-
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dományokra stb. Az 1993-as évre meghirdetett belsõ pályázat sikeressége, amely
13 címszót eredményezett, és az 1994-es évre meghirdetett újabb pályázat nem-
csak a vajdasági könyvkiadás nagyarányú kiszélesedését és pluralizálódását, de
az alkotómunka kiteljesedését, önérték-gyarapodását is jelenti egyben, ami nem
kevés. Itt kell megemlíteni azokat a kutatóprojektumokat is, amelyek a Soros Ala-
pítvány patronálásával hivatottak az alkotómunka és a könyvkiadás serkentésére,
a Társaság tudományos tevékenységének elmélyítésére. A projektumok közé tar-
tozik többek között a térség szociológiai és demográfiai folyamatainak, tárgyi és
építészeti emlékeinek a feldolgozása; a magyar természettudományi és mûszaki
kutatók, feltalálók és tudósok munkásságának értékelése Vajdaság tudománytör-
ténetében; a jugoszláviai magyar irodalom jelenléte és kritikai recepciójának
elemzése a közép- és nyugat-európai literatúrákban és egyebek.

A Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság lelke Bosnyák István: tervez,
ösztönöz és szervez a Szenteleky-hagyomány igazi szellemében, miközben
nemcsak tudósaink, íróink, kritikusaink, publicistáink, szakíróink, fordítóink, nép-
mûvelõink nemzeti, kisebbségi és önértéktudatát mélyíti el – ami a zavartalan fej-
lõdés alapfeltétele –, hanem kisebbségi kultúránk szintjét is magasabb fokra
emeli. Bosnyák István mindent megtesz mûvelõdési, irodalmi, tudományos,
mûvészeti életünk demokratizálódása érdekében, ami az agyoncentralizált közel-
múltunk után nem is történhetne másképpen. A szellemi önszervezõdés tudata
hatalmas teremtõ energiákat hordoz magában, amirõl leginkább a Symposion-
nemzedék alapító tagjai számolhatnának be. Azzal, hogy részesévé válok egy
kultúra fenntartásának, nemcsak a felelõsségem, de kezdeményezõkészségem
is megnövekszik – és mi egyebet várhatok el alkotótársaimtól is?

Habár világosan látom elképzeléseit, mégis féltem a Társaságot –
értelmiségünk rohamos fogyatkozása talán a két háború közötti idõszaknál is bo-
nyolultabb helyzet, nemegyszer kényszerhelyzet elé állítja kultúránkat, amelyen
minden szép szándék megfenekelhet. Valószínûleg maga a Társaság is ezért
tartja fontosnak a hazai és a külföldi rokon társulásokkal való kapcsolatok felvéte-
le mellett a JMMT magyarországi tagozatának a megnyitását is, amely a Magyar-
országra költözött vajdasági értelmiség számára biztosít intézményes kereteket
szülõföldjéhez való kapcsolatának megõrzésében.

A JMMT jövõjét rugalmasságában látom, amirõl nemcsak akkor tett/tesz tanú-
bizonyságot, amikor állást foglalt és foglal térségünk mûvelõdéspolitikai válságai
idején, melyek közül elsõként említhetõ a vajdasági magyar sajtó függetlensége
mellett való kiállása vagy a Vajdasági Magyar Népszínház újraalakítására irányu-
ló kezdeményezései stb., hanem a megújulásra való képességében, ami a válto-
zó idõ követelménye. Hiszem, hogy az 1990 óta eltelt négy esztendõ tanulságai
és tapasztalatai ebbe az irányba hatnak.

(1994 – Bibl. 1473.) Piszár Ágnes

382

II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 382



II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 383



II_Kritika.qxd  2006.05.23.  18:45  Page 384



III.

EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR
KISÉLETMÛ KISSOROZATTERVE

III_EKK Kissorozat.qxd  2006.05.23.  18:46  Page 385



III_EKK Kissorozat.qxd  2006.05.23.  18:46  Page 386



I. bibliográfia és kritikai recepció

1. EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR KISÉLETMÛ KRITIKÁBAN ÉS BIB-
LIOGRÁFIÁBAN ELBESZÉLVE (2006)

II. önéletrajzi mûfajok

konfesszió és interjú

2. VALLANI MINDENT? Konfessziók és interjúk 1960–2000.
Tart.: I. Konfessziók. Bibl. 90. Vallomás a vallomásról – 512. A ver-

hetetlen tizenegyek – 437. Félresikerült jubileumi dolgozat – 91.
Áttételes konfesszió-féle a kiszolgáltatottságról – 11. Nyílt levél Gál
Jánoshoz – 88. Vallomás Áronnak – 59. Nyílt levél barátomnak – 69.
Vallomás az ideálokról – 164. Vallomás-féle a politikai forradalmiságról
– 656. Magánjubileumi rekapituláció. II. Interjúk. 3. „A kíváncsiság
vezérelt... hogyan alakult ki ez a mai Vajdaság...” – 8. „...el akartam ide
jönni a magyar katedrára...” – 70–71. Az induló Új Symposionról – 106.
Kultúránk szerves részévé kell tenni a sinkói életmûvet – 131. A Laskói
esték megjelenése alkalmából – 148. Villáminterjú egy készülõ Sinkó-
monográfiáról – 183. Van-e irodalompolitikánk? – 216. Egyenes ge-
rinccel járni – 249. A Magyar Tanszék problémáiról – 286. Egy közíró
a huszadik században – 316. A Magyar Képes Újság negyedszáza-
dáról – 328. Ethoszkeresõ ellenversek – 335, 337, 340, 343, 390–392.
Szemben a bíróval – Nehéz honfoglalás – 412. Sinkó Ervin a horvát
irodalomban – 445. Vékás-interjú – 450. Alkotótevékenység ki nem
parcellázott szellemiséggel – 470. „Szóakcióban” – 550. Kisebbség-
megtartó feladatkörben a JMMT – 559. Anyanyelvünk védelmében a
JMMT – 561. Független, demokratikus magyar értelmiségi szervezet
Jugoszláviában – 592. A szellemi zsákutcából Kelet–Közép–Európa
felé a JMMT-vel – 595. A készülõ kisebbségi törvény pozitív szándékú
– 606. Mintha csak profi kiadó lenne a Kiskönyvtár – 609. Érdek-
egyeztetés kizárólagosságok nélkül az Illyés Alapítványban – 611.
Miért szorulunk „behozatali” oktatási tervezetre? – 612. A kisebbségi
önkormányzatok polgárjogot nyertek világszerte – 640. A vajdasági
magyar szellemi és tárgyi mûemlékek védelmének rendszerbeli fogya-
tékosságai – 657. Egy ellenzéki nemzedék ellenzéki közírója – 1454.
Gobby Fehér Gyula TV-interjúja
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vitairatok

3. POLÉMIÁK, HIÁBAVALÓ POLÉMIÁK. Vitairatok 1960–2000.
Tart.: 1. Politika, kisebbségpolitika. Bibl. 125. Nyílt levél Umberto

Cerronihoz – 141. Otthonunk: Kelet-Európa... [A címzett: E. Fehér Pál] –
171. Metamorfózis vagy politikai kaméleonizmus? [Sztáncsics András] –
122. Botfülûség vagy céhszellem? [Szûcs Imre] – 613. Parádétörvény?
[Petar Lastiæ és Székely László] – 134. Kultúrszövetséget, de nem
„kisebbségit” [Sztáncsics András és Uzon Miklós] – 222. Népszaporulat és
humán értelmiség [Mirnics Károly] – 587. A magyar nyelvû mûsoridõ
megkurtítása ellen [A Zombori Rádió igazgatóbizottsága és a Községi
Képviselõ-testület elnöke] – 607. „A magyar autonómia ködösítése”
[Mirnics Károly]. 2. Mûvelõdés-, mûvészet- és irodalompolitika. 37. Quo
vadis, jugoszláv mûvészet? [J. B. Tito mûvészetpolitikai beszédérõl] –
163. A ponyvairodalomról, némi balkánisággal [Momèilo Popoviæ, a
Politika újságírója] – 197. Köztársasági elnök a szocialista profi-foci szol-
gálatában? [Árok Ferenc] – 202. „Privilegizáltak” és éhségsztrájk [Miroslav
Antiæ író] – 19. Könyvhónapi kultúrhír [Csépe Imre] – 130. Baranya kul-
turális élete [Csõri József] – 100. Kiskorú közönség, vagy a közönség kis-
korúsítása? [Szimin Bosán Magda, az Újvidéki Rádió kultúr- és szórakoz-
tató mûsorainak fõszerk.] – Megkésett válasz egy megkésett válaszra
[Szabadka Sándornak, az Újvidéki Rádió programbizottsága elnökének.
Közöletlen, visszautasított gépir.] – 138. Diplomáciai „etika” és értelmiségi
etika [A Forum Kiadótanácsa] – 139. Nyílt levél Gál Lászlónak – 191.
Glossza, vagy az is bolond, aki poétává lesz Neoblitvában [Baranya
oktatás- és mûvelõdéspolitikai instanciái] – 272. Nyílt levél Utasi
Csabához – 594. „Színházmentésrõl” [Rehák László] – 479. Ahh, az az
„irodalmi valóság”! [A Dolgozók szerk.]. 3. Szakkérdések, melyek nem
csak azok. 34. Néhány felelet a quasi-esztétának [Bálint István] – 56, 58.
Az „idealista” Sinkó Ervin… [Bálint István] – 162. Erõsödik a finciánus
esztéták tábora [Veljko Kovaèeviæ író, vezérezredes, a Szövetségi Tanács
tagja] – 275. Csakugyan, hova is tartozik Sinkó Ervin? [Bori Imre] – 35. Az
írott szó tisztelete [A Forum Nyomda lektori-korrektori szakszolgálata] –
204. Kolozsiéknál semmi új a nap alatt [Kolozsi Tibor és a 7 Nap szerk.] –
220. Meddig ér – a számonkérésünk? [Jung Károly] – 263. Mirõl is
vitatkozzunk? [Dévári Zoltán] – 276. Nem Napló kontra Kalangya…
[Dévavári Zoltán] – 287, 301. Egy körkérdés anatómiai vázlata [Fekete
Elvira]. 4. Sinkológia, hungarológia, sympológia. 523. Nyílt levél a Pokolba
[Vajdaság magyar kiadópolitikai instanciái] – 542, 545, 546. A „hungaroló-
gus-affér” anatómiája [A Hung. Kut. Int. Kutatórészlege, 7 Nap, etc.] – 642.
Hibás/hibbant nyílt levél Piszár Ágneshez, akit eltanácsolt az Egyetem

388

III_EKK Kissorozat.qxd  2006.05.23.  18:46  Page 388



fura Kara [Az újvidéki BTK Kari Tanácsa] – 565. Palackposta még meg
sem született symposionista barátomnak [Csorba Béla] – 698. Öt bõvített
mondat egy „nemzetidegen” nemzedékrõl [Dudás Károly]. 5. Pro domo.
165, 167. „Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki tribünje”! [Tomislav Ketig
író, kultúrpolitikus és a Dolgozók szerk.] – 628, 630, 631. Pártelnöki
ünneprontás [Papp Ferenc] – 649, 651. Monopólium, avagy egy
lemondás indoklása [Gerold László].

naplójegyzetek

4. ÚJVIDÉKI ESTÉK [Autográf naplójegyzetek 1961. aug. 14. – 1965.
febr. 8. – Publ. részl.: Bibl. 15, 16, 18.]

5. LASKÓI ESTÉK. Tett helyett napló [1965. febr. 8–10. – 1965. szept. 9.
– Vö. Bibl. 725. Változatlan újkraközl. a könyv I, III. és IV. fej. nélkül].

6. BELGRÁDI ESTÉK [Autográf naplójegyz., 1965. szept. 26. – 1966. júl.
22.]

7–8. ÚJVIDÉKI ESTÉK, DA CAPO I–II. köt. [Autográf naplójegyz., 1967–1977.
I. köt.: 1967. febr. 14. – 1972. jan. 16. – II. köt.: 1972. dec. 5. – 1977. okt.
8. Publ. részl.: Bibl. 709.]

levelezés

9–13. ÍRÓI LEVELEK, IRODALMI LEVELEK I–V. köt. [1959–2004]
14. „KÉSZ SZERELMESREGÉNY” [Félkész levélregény]

III. antibelletrisztika

ellenlíra

15. ELLENVERSEK (1959–2004)
Tart.: I. „Zsengék”, „zsengetöredékek”, „töredékzsengék” (1959–

1962). Bibl. 2. Leverten – 4. Alkalmi vers a kedveshez – 5. Panaszos vallo-
más-töredék – 6. Napló-töredék. – Autográfok: Elemzés – Szobám, ha itt
vagy – Szobám, ha elmész – Nesze! – Apám, ma este – Panevljei éj –
Nélküled – Adria – Njegoš sírjánál – Egy lomha délután – Számadás
tizenkilencedik születésnapomra – Máriám, segíts! – Titkok kulcsa – A
szavakhoz – Féltés – Rege. II. 730. ELLENVERSEK, ETHOSZOK
(1975–1977) [Változatlan teljes újraközl.]. III. Ethoszok és toposzok
(1977–1980). Mi történik vele [vö. in Bibl. 349.] – 446. és 656. Jubileumi
bökvers egy megboldogult nemzedékre – Ellenversek életre és irodalom-
ra [Gépir. cikl., sugározva az Újvidéki Rádióban]: Bácskai falvédõ, korrigál-
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va – Optimizmus – Végrendelet, szerelmetes asszony módjára – Dialek-
tikus konzekvencia – Levél barátomnak, városunk túlsó szélére – Szillo-
gizmus – A szerelmesvers strukturálása – Ars moralia – Olvasatok, avagy
önkritikus variációk egyazon témára 1–4. – Egyéb gépir. és autográfok:
Egy machiavellistára – Önkritikus rigmusok, nemzedéki használatra [vö.
Bibl. 656]. – Óvodás a TV elõtt – Találós kérdés – Családi üröm – Egy „iro-
dalmi felszólalásra” – Születésnapi summa [vö. Bibl. 656]. – Egyéb autog-
ráfok: Egy irodalmi vitára – A rehabilitált II. – Idõszerû történelmi dráma,
egymondatos újsághírben elbeszélve – Nosztalgia – Alliterációk – „Nem
tudják, de teszik...” – Feszül körülöttünk – Súlyos pártvétség – Nem ír
naplót – Aggodalom ‘80 – „Ohne Angst leben!” – Nemzetiségi kérdés [vö.
Bibl. 656.] – Gyilkos járt... – Nemzeti létállapot anno Domini 1980 – IV.
Hadarócsép a nulláslisztbe (1981): Vidám kis újévi ellen-ESZ-ZÉ-skandal-
lum a VILÁGPOR béke-poraira. 1. mottónyi ciheLLõdés 2. formakeresés,
avagy RÉSütés a TUDOMÁNYOS DOLGOZAT csolnakjába 3. ahh, sza-
badság, te költõi, te drága, mekkora is szabadságod életbeni ára? 4.
hadarócsép-beütések a nulláslisztbe 5. exodus, avagy formaTEMETÕ
rekapitulálás [Prózavers-betétek in: Vi-lág-po-ros-a-ka-la-pom... Bibl.
423.]. V. Bibl. 739. KIS ÉJI ADY-BREVIÁRIUM Anno Domini 1989 [Válto-
zatlan teljes kiad., utószó nélk.] – VI. Az utolsó dereglyék (1993–). Búcsú
„szegény, csodás, véres Élethajótól” (Sajnálom szegény fiukat) – Változa-
tok egy kampány-szlogenre – Elsõ vagy utolsó zuglói elégia – Bibl. 661/a.
Búcsú a végektõl?

hang-, szín- és tévéjáték

16. A DISSZIDENS. Sinkó Ervin életútja hang-, szín- és tévéjátékban
elbeszélve [Vö. Bibl. 741., bõv. kiad.: Prológus (a Végenincs honfoglalás-
hoz 1980-ból), avagy palackposta boldogtalan megtalálóknak: rendezõ-
nek, dramaturgnak, színésznek, nézõnek és kritikusnak. Gépir. 1–40. old.]

IV. történelmi és politikai publicisztika

17. XX. SZÁZAD, Ó! Pokolbéli tudósítások a Jelmezes és Jelmeztelen Go-
noszság XX. századi birodalmából [Vö. Bibl. 746., változatlan kiad.]

18. KIS MAGYAR BALKÁNI KRÓNIKA 1962–1997. Publicisztikai írások  [Vö.
Bibl. 744. Változatlan kiad., egy kötetben]
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V. irodalmi értekezõ próza

„parttalan” esszék, kommentárok

19. MÛ ÉS MAGATARTÁS. Esszék, kommentárok [Vö. Bibl. 736.
Változatlan kiad.]

20. LEVELEK A PANNON ASZFALTRÓL. Esszék, kommentárok, publi-
cisztikák [Az eredeti teljes magyar vált.]

Tart.: Elsõ levél – I. A „bázis”, a „bázis”... – II. A távolibb távlat – III.
A „légkör”, ah, az a „légkör”! – IV. Intézmények és intézkedések – V.
Igények, értékek, kritériumok – VI. Élõ hagyomány – VII. A fiatalok, a
fiatalok! – Utolsó levél – Jegyzet

magyar irodalom – délvidéki magyar irodalom, kultúra és népköltészet

21 SOKÁGÚ SÍP. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar iroda-
lom tárgykörébõl

Tart.: I. „EMLÉKEZZENK RÉGIEKREL...” – Bibl. 704. „Emlékezzünk
történtekrûl...” – 705. A honfoglalás apológiája három középkori történeti
mûvünkben – 211. Kortársunk, Janus Pannonius – 723. A vox Dei és vox
humana konfliktusa Rákóczi Confessiójában – 589. Arany Jánosról
Szabadkán, anno Domini 1992 – Fiatal életek indulója, fiataloknak [Gépir.,
1980. – Vö. Bibl. 1030]. – II. POLEMIKUS KÉRDÉSEK SZÁZADUNK
IRODALMÁRÓL ÉS TÖRTÉNELMÉRÕL – 582. Korszerûtlen márciusi
reflexiók az 1918/19-es magyar forradalmakról – 1991-ben – 375–377.
Károlyi Mihály és a jugoszláviai magyar irodalom – 510. „Október eszmé-
jének elsõ autentikus küldötte”, Kun Béla – 396. Irodalom és forradalom,
forradalom és alkotó értelmiség a nemzetközi Tanácsköztársaság-érte-
kezleten – 255. Polemikus kérdések az avantgardról és kutatásáról – 658.
Teleki Pál történelmi drámája, három lehetséges változatban – III.
MÛVEK, KÖNYVEK, OPUSOK SOKÁGÚ SÍPJA – 41. Illyés Gyula: Doleo
ergo sum – 302. Antal Gábor: Fodor József - 544. Lengyel József:
Szembesítés – 481. Lányi Sarolta: Próbatétel – 48. Szabolcsi Miklós:
Költészet és korszerûség – 311. A Kázmér Ernõ-sztereotípiák forrásánál –
284. Genius – Új Genius – 285. Gaál Gábor: Levelek 1921–1945 – 318.
Szerkesztette Gaál Gábor 1929–1940. – 305. Balogh Edgár: Tanulmány
a régi Korunkról – 103. Monoszlóy Dezsõ: Aranykor – 342. Méliusz József:
Kávéház nélkül – 718. Boschan Sándor: Örök álmok – 268. Debreczeni
József: Hideg krematórium – 282. Löbl Árpád: Bolyongások és megis-
merések – 485. Fehér Ferenc: Egyazon ég alatt – 491. Kalapis Zoltán:
Vándorok és letelepedõk – 7. Huszár Zoltán: Vakmeleg – 10. Deák
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Ferenc: Rekviem – 74. Burány Nándor: Magunk próbaköve – 469. Fehér
Ferenc: Régi hidasok – 575. Ladik Katalin: Láttam kutyákat – 554.
Csörgits József: Érik a tök? ... – 413. Végel László: Az a sziget, ah, az a
sziget – 417. Csorba Béla: Stratégia – 319. Tolnai Ottó, Burány Nándor és
Szûcs Imre pályadíjas novellái – 421. Bognár Antal, Holti Mária és Kovács
Lukács díjazott novellái – 540. Kontra Ferenc és Apró István pályadíjas
regényei – 474–475, 258–260, 280. Három folyóiratunkról [Az Új
Symposion indulásáról. A régi Híd autochton jellegérõl. A Létünkrõl] – 283,
406, 424, 473. Költészeti antológiánkról és évkönyv-sorozatunkról [Versek
éve 1975. A HMSZ Évkönyvei] – IV. TISZTELETKÖR A MESTEREKNEK
– 436. Baranyai Júlia – 60, 233, 653. Becskereki Szabó György – 98, 212,
324, 451, 633, 639. Sinkó Ervin – 536. Bori Imre

22. DÉLVIDÉKI MAGYAR MÛVELÕDÉSI KRÓNIKA. Publicisztikai írások
1962–2002.

Tart.: I. EGYSZEMÉLYES ÍRÓI MÛHELY. – 1. Mûvelõdéspolitikai
glosszák: 78. A bürokratává lett kultúrforradalmár tragédiája – 80.
Kommercializált Köztársaság-nap – 79. Egy örvendetes országos
rekord – 33. Ahogy én szeretlek... – 277. Úttörõ kezdeményezés:
Irodalmi és Kísérleti Színpad – 290. A szakbarbárság ellen: a Magyar
Tanszék diákszakköre – 596. Önbecsülés és önértéktisztelet – 588.
Sírva vigadunk, vigadva sírunk – 2. Irodalompolitikai glosszák: 46.
Forgácsok a Symposion-vitából – 63. Eppur si muove – 64. Bevezetõ
helyett – 77. Néhány szó a „szellemi apagyilkosságról” – 20. Kritika és
kegyelet – 67. A kezdeményezés dicsérete – 215. A múltat vagy a
jelent féltjük-e a szatírától? – 320. Irodalomközpontúságunk méretei –
321. Egy könyvsorozat ügyében – 438. A folyóiratok, az avantgarde és
az irodalmak kölcsönössége – 496. A Vajdasági Íróegyesület köz-
gyûlése kapcsán – 525. Az irodalmi jugoszláviaiságról – 700. Az iro-
dalompolitikai tolerancia emlékezetes példája: Életjel és Új Symposion
– 617. Koszorú és kegyelet a Csépe-napokon – 619. Milyen
Szenteleky-napokat akarunk? – 719. Természetszerû kriticizmus: az
Újvidéki Televízió harmincöt éve – II. HUNGAROLÓGIAI MÛHELY. –
1. A hungarológia nemzetközi tudomány: 590. A Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társasága – 580–581. A hungarológia ma már
nemzetközi tudomány – 632. A negyedik Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus. – 2. Hungarológia és komparatisztika: 448. Nyelvi köl-
csönösségen alapuló nyelvápolás – 452. A Szarvas Gábor-konferen-
cia elé – 453. A kontrasztív nyelvészet intézeti értekezlete elé – 447.
„Miroslav Krleža: Hungarica” – 467. Todor Manojloviæ, Veljko Petroviæ
és a magyar irodalom – 3. Idõálló hungarológia: 676. Új könyv-
sorozatunk, az Értekezések, monográfiák elé – 678. Egy bibliográfiai
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kissorozatunk elé – 677, 679. A Délszláv – magyar irodalmi kapcsola-
tok I–II. kötetérõl – 682, 686, 702. A Jugoszláviai magyar népköltészet
I–III. kötete elé – Népköltészeti tanulmány-trilógiánkról [Gépir.] – 4.
Hungarológiai krónika: 433, 439–442, 455–457, 542, 545–546. A Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete életébõl
1981 –1989. – III. TÁRSASÁGI MÛHELY. – 1. Programok, tervek, gon-
dok: 696. Beköszöntõ helyett – Indítvány az Alkotók Gyûlése megre-
formálására, átminõsülésére – A Jugoszláviai Magyar Írástudók/Alko-
tók Fóruma tevékenységének alapelvei – Kisebbségmegtartó feladat-
körben a JMMT – Fél kézzel a magasban, féllel meg a mélyben szán-
tani – Déli Magyar Mûvelõdési Társaság? – Hogyan tovább a Társa-
sággal? – 556. Mit tennék, ha...? – 570–571. Újévi tervek, gondok,
remények – 567. Milyen társasági tribünt akarunk? – 600. A JMMT
lehetséges szerepe írás- és beszédkultúránk ápolásában – 710.
Önmagunk nyomában: elõdök nyomában – Öt év múltán – Vissza- és
elõrepillantás. – 2. Társasági szóakciók: 697. Egy újabb 1945
küszöbén? – Mûvelõdési amatörizmusunk problémáiról – Bevezetõ a
helytörténet-írásunkról szóló társasági tanácskozáson – A JMMT hun-
garológiai és komparatisztikai tevékenységérõl – A vajdasági magyar
írók önszervezõdésének hiányáról – Bevezetõ az „Értelmiségi ki-
vándorlásunk, háborús peregrinációnk” problémakörébe – Egy tribün-
ciklus végén – 626, 717. Honfoglalásainkról a JMMT millenniumi ün-
nepségén – 629. Köszöntõ a JMMT néprajzi tanácskozásán – 625,
706. Társasági értekezlet a vajdasági magyar iskolahálózat tervezete-
irõl – 650, 716. Társasági tanácskozás Majtényi Mihály centenáriumán
– 711. Bevezetõ „Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai
Vajdaság területén” c. nemzetközi konferencián – 712. Megnyitó „A
nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyománya és gyakorla-
ta a Monarchiától napjainkig” c. nemzetközi JMMT-tanácskozáson – 3.
Glosszák a Kiskönyvtárról: 598. Az elnémulás ellen – 635. Dávid és
Góliát viadala – 661. Kedvezõ változások elõjelei?

23. BECSKEREKI SZABÓ GYÖRGY. Élet, mû, életmû-bibliográfia 1920–
1963. [Bibl. 742. Második, bõv. kiad.]

Tartalombõv. ad VII. fej.: 3. B. Szabó György rajz- és szövegrajz-bib-
liográfiája 1937–1963 – 4. B. Szabó György közéleti- és alkotótevé-
kenységének bibliográfiája 1943–1963.

24. DÉLVIDÉKI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZETI KALAUZ. Tanulmányok, cikkek,
kritikák. Kutatástörténeti bibliográfia 1945–2000. [Vö. Bibl. 737. Második,
bõv. kiad.]

Tartalombõv.: ad. II. fej.: A délvidéki magyar népköltészet kutatásának
válogatott bibliográfiája 1985–2000. – III. NÉPKÖLTÉSZET– ISKOLÁ-
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NAK: Bibl. 471. A folklór irodalom tanítása a vajdasági általános iskolák-
ban – 614. A népköltészet a gyermekeink életében – ma – 549. A délvidé-
ki magyar népköltészet továbbélésének „parttalan” formáiról – Népkölté-
szetünk újabb tanulmányantológiái és forráskiadásai [682, 686, 702. ~~
szerk.: Jugoszláviai magyar népköltészet I–III. – 465. Penavin Olga: Ju-
goszláviai magyar népmesék I–II. – 472. Burány Béla: Szomjas a vakló –
476. Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott életem] – 541. Egy hasznosítható
tudománytörténeti párhuzam: a folklorista Vuk Karadžiæ a magyar folklo-
risztika távlatából – IV. NÉPKÖLTÉSZET– ISKOLÁSNAK: [Vál. az Újvidé-
ki Rádióban sugárzott, általános- és középiskolásoknak szánt Iskolarádió-
adások és -sorozatok szövegeibõl]: 1. Irodalom és népköltészet kölcsönös
kapcsolata. 2. Gyermekjátékok. Mondókák. 3. Ízelítõ a magyar népi gyer-
mekköltészetbõl I–III. – 4. A népmesék világa. Mese-elemek (motívumok)
és szereplõtípusok. Baranyai/drávaszögi magyar népmesék. 5. A nép-
monda. Mátyás-mondák. Csókai [gyûjtésû] mondák. 6. Ismerkedés a nép-
dallal I–II. Zentai népdalok. 7. A balladák világa I–II. Zentai népballadák.
Oromhegyesi népballadák. Betyárballada és epikus dal Csókáról.  8. A
dél-bánáti székelyek népköltészetébõl I–IX. adás [Székelyek Dél-Bánát-
ban – Köznapi tudat, népi hiedelem a dél-bánáti székelyeknél – Keserve-
sek, bújdosó- és búcsúdalok – Altató-, szerelmi-, betyár- és lakodalmi da-
lok – Hiedelemmondák és meseparódiák Hertelendyfalván – Régi stílusú
népballadák Hertelendyfalván – Új stílusú népballadák Hertelendyfalván
és Székelykevén – Irodalmi szerzõségû históriás ének népi változata
Hertelendyfalván – Sorozatzáró visszapillantás].

sympológia

25. SZÓAKCIÓK. Bevezetõ a sympológiába [Vö. Szóakció I. és II. köt.,
Bibl. 732–733. Változatlan 2. kiad., egy kötetben]

26. POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN I. Egy ellenzéki nemzedék
mozgalmi kibontakozása és veresége 1961–1974 [Vö. Bibl. 745.
Változatlan 2. kiad.]

27. POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN II. Egy ellenzéki magyar
nemzedék világ–képe 1961–1965 [Vö. Bibl. 748. Változatlan 2. kiad.]

28. POLITIKAI SYMPOSION A DÉLVIDÉKEN III. Egy ellenzéki magyar
nemzedék világ-képe 1965–1974.

sinkológia

29. A MEGÉLT ÉLET. Sinkó Ervin bensõ életrajza 1898–1967.
Tart.: I. Egy ifjú értelmiségi a forradalom elõtt 1914–1918: A korán
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meglelt és korán elveszített Haza – Az „élet”, mellyel nincs mit kezdeni
– Olvasmányok, melyek nem csak „olvasmányok” – Individualizmus,
esztétika és etika [Vö. Bibl. 728, III. fej.] – II. Értelmiségi a forradalmak-
ban 1918/19; Antimilitarizmus, avagy az elsõ lépés a Forradalom
irányába – „Rohanunk a forradalomba”: Október, õszirózsás forra-
dalom, budapesti Internationale – A Magyar Tanácsköztársaság
reálpolitikusa – A pedagógiai Erosz megszállottja a barikádon is – Az
utópia igézetében a reálpolitikában is – A logikus paradoxon: tolsztoji
program „odabent”, gyakorlati forradalmiság „idekint” – „Egész világ
gyehenna” – s nem halt meg minden külön pokol – A történelmi távlat:
a szellemi és „szellemi” forradalmiság magyar táptalaja [Vö. Bibl. 729,
III. fej.] – A történelmi távlat: nemzedék, melyet megcsúfolt a Történe-
lem [Vö. Bibl. 728, III. fej.] – III. Értelmiségi a Soron kívül 1920–1935:
Az egyháztalan krisztiánus – A „gazdátlan világ” peremén, a perma-
nens világháború tudatával – Idegenül Nyugaton, idegenül Keleten –
Megkötõ „démonok”: stigmatikus fantázia és hitromboló érzéki megis-
merés [Vö. Bibl. 729, II/1–2. fej.] – IV. Az újbóli Sor-keresés értelmisé-
gi imperativusai 1935–1942: A „rossz szabadság” foglya – „A közösség
rossz lelkiismerete” – A következetes individualizmus – A tett-nosztal-
giától a tett-kényszerig – A nem-cselekvés alibije: az írás mint tett-
pótlék [Vö. Bibl. 729, II/2–3. fej.] – A „jobbik szabadság” elvi meghódí-
tása [Vö. Bibl. 308] – V. Ismét a Sorban – régi „démonokkal”
1942–1945: Politika, mégis és ismét: politika [Vö. Bibl. 729, II/3. fej.] –
A délszláv Kommün Don Quijote-i katonája [Vö. Bibl. 327, 430] –
Rekapituláció: a hazátlan ember és nehéz honfoglalása [Vö. Bibl. 223]
– VI. Idill helyett útkeresés mindvégig 1945–1967. [Vö. Bibl. 333] –
Függelék: a tékozló fiú mozgalmi megállói [Vö. Bibl. 644–645].

30. OPUS SINKOIANA. Bevezetõ Sinkó Ervin életmûvének irodalomcent-
rikus vizsgálatába

Tart.: I. AZ ÉLETMÛ BENSÕ TERMÉSZETRAJZÁHOZ. 1. Vox
humana: Variációk Sinkó Ervin életmûvére – A barikádtól a katedráig
[Vö. Bibl. 728, I. fej.]. 2. Forradalom és etika: Aegidius és Áron – A
hitetlen hívõ [Vö. Bibl. 728, II. fej.] – II. AZ OPUS NÉHÁNY FONTOS
BÖLCSÕHELYE: 1. Egy „nagyvilági” életmû „vidéki” kötõdése: Sinkó
és Szabadka [Bibl. 326]. 2. Egy „nagyvilági” életmû „vidéki” kötõdése:
Sinkó és Kecskemét [Bibl. 325]. 3. Egy „nagyvilági” életmû „nagyvilá-
gi” kötõdése: Sinkó és Zágráb [Bibl. 568 és 400 (bibliográfiai kommen-
tár)] – III. VÁZLATOK AZ ÉLETMÛ MÛFAJSPEKTRUMÁHOZ: 1. líra
[A kiadatlan versekrõl. Bibl. 708]. 2. novella, elbeszélés [A kiadatlan
kisepikáról. Bibl. 715]. 3. kisregény [Egy történet... Bibl. 315. – A kia-
datlan kisregényekrõl. Bibl. 543, 690–691]. 4. történelmi regény
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[Optimisták. Bibl. 462]. 5. dráma [Szabadságon. Gépir. 1–3. p.]. 6.
napló [Naplójegyzetek 1916–1939. Bibl. 694. – Szabadkai naplótöre-
dék 1925-bõl. Bibl. 218 – Háborús napló 1939–1944. Bibl. 665, 709].
7. emlékirat [Az út. Bibl. 539. – Egy regény regénye. Bibl. 586, 648,
680]. 8. politikai publicisztika [A kecskeméti közíró. Bibl. 454, 509. – A
Lukács-pör anatómusa. Bibl. 495]. 9. esszéisztika [Az ifjúkori esszék
gyûjteményérõl. Bibl. 264]. 10. irodalomtörténet [S.E. irodalomtörté-
net-koncepciójáról. Bibl. 597. – S.E. hagyatéki írásai a magyar iroda-
lomról. Bibl. 721]. 11. a mûfajspektrum értéktani konklúziója: korszerû-
ség, életesség, idõállóság [Vö. Bibl. 646–647] – IV. SINKÓI IRODA-
LOMSZEMLÉLET, SINKÓI ESZTÉTIKA: Az életmû irodalomszemléleti
körképe – „Az új mûvészet él” – „A homokóra madarai” [Bibl. 728, IV.
fej.] – Az ellen-gubbiói krisztiánus esztétika [Bibl. 624] – A Petõfi-líra
interpretátora [Bibl. 728, IV. fej.] – V. A PALACKPOSTA LASSÚ ÉRKE-
ZÉSE, AVAGY AZ ÉLETMÛ RECEPCIÓJÁHOZ. 1. A palackposta
sürgetése: Reflexiók S.E. irodalmi hagyatékáról – és egy indítvány
[Bibl. 728, V. fej.] – „Melyik” Sinkó kell, ha kell, a Tartománynak? [Bibl.
172] – Nyílt levél a Pokolba [Bibl. 523] – Megjelenik-e végre az Egy
regény regénye új kiadása? [Bibl. 363] – Sinkó-recepció, itt és ma?
[Bibl. 552] – Gyakorlati javaslatok S.E. születésének centenáriumára
[Bibl. 638] – 2. A palackposta érkezése, avagy az életmû nehéz hon-
foglalása: Kisajátítás vagy befogadás? [Bibl. 185] – A palackposta
érkezése I. [Bibl. 265] – A palackposta érkezése II. [Bibl. 269; vö. Bibl.
729, III. fej. is] – Csakugyan, hova is tartozik Sinkó Ervin? [Bibl. 275] –
Egy életmû reneszánsza? [Bibl. 459] – S.E. második élete [Bibl. 464]
– VI. BIBLIOGRÁFIAI SZINTÉZIS 1914–2000. [L. az eddig publ.
részbibliográfiákat: 332, 400, 668–669, 684, 694, 708, 715, 721.
Továbbá: S.E. újságokban és folyóiratokban megjelent írásai
1945–1980. Gépir. 51 p.] – Tart.: I. S.E. személyi bibliográfiája: 1. la-
pokban, folyóiratokban közölt írásai 2. gyûjteményes kiadványokban
publikált írások, elõ- és utószók, különlenyomatok, tankönyvekben
közölt írások/írásrészletek 3. interjúk, körkérdésekre adott válaszok 4.
irodalmi vitái 5. könyvei 6. színre vitt drámái, ekranizált regénye 7. kéz-
és gépiratos mûvei az írói hagyatéktárban – II. S.E. munkásságának
sajtóvisszhangja és kritika-bibliográfiája: 1. közéleti tevékenységérõl
2. aktivitásáról az irodalmi és mûvelõdési életben 3. alkotótevékenysé-
gének kritikai fogadtatása és interpretációja

31. ETIKA ÉS FORRADALOM – (UN)ETIKUS FORRADALOM? Sinkó
Ervin életmûvének etikacentrikus vizsgálata, 1–2. könyv

Tart.: 1. könyv [Vö. Bibl. 747]
2. könyv: 5. Az európai bukott forradalmak katzenjammeres etikája
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az emigráció elsõ idõszakában született mûvekben: 1920–1927. – 6. A
„senkiföldjén” született mûvek etikai problematikája: 1927–1935 [Gépir.
216–348. p.] – 7. Etika és politika a „gyõztes forradalom” országában:
1935–1939 – 8. Az új világháború és újabb nemzeti forradalom etikai
kontroverziái az életmûben: 1939–1945 – 9. A „létezõ szocializmus” anti-
sztálinista erkölcskritikája 1945–1967. – IV. EPILÓGUS HELYETT –
Jegyzetek – Névmutató [I–II. köt.]

magyar – délszláv irodalmi kapcsolatok

32. „LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDÕKBEN. Kompa-
ratisztikai tanulmányok [Vö. Bibl. 738. Második, bõv. kiad.]

Tart.: Elõszó helyett: pillantás egy újvidéki kapcsolattörténeti mûhelyre
– I. „LEHETETLEN” KAPCSOLATOK „LEHETETLEN” IDÕKBEN. A hor-
vát periodika magyar és magyar–horvát anyaga 1835–1914. – 1. Elõzetes
betekintés 2. Az illírizmustól a modernáig 3. A moderna kora. – Bõv.: A
XIX–XX. századi horvát folyóiratok magyar és magyar–horvát anyagának
repertóriuma: 1. Az illírizmustól a modernáig 1835–1892. Gépir., 61 p. – 2.
A modernától az elsõ világháborúig 1892–1914. Gépir., 48 p. – II. ADY
ENDRE DÉLSZLÁV RECEPCIÓJÁHOZ: 1. Todor Manojloviæ, az „Ady
varázsától megejtett” szerb költõ „holnapos” és „adys” kötõdései: I.
Manojloviæ és A Holnap mozgalma. 1. A hármas receptor 2. A „holnapos”
Manojloviæ nagybecskereki és budapesti modernista hozománya 3. A
Holnap városában, A Holnap városaiban [Vö. Bibl. 738: Az „Ady varázsától
megejtett” szerb költõ „holnapos” indulása, 11–24. p.] – Véglegesítendõ
további fejezetek: 4. Manojloviæ „holnapos” közvetítõ szerepe a belgrádi
Grupa umetnika körében 5. Manojloviæ visszatekintõ reflexiói a nagyvára-
di életszaka után A Holnap városáról, A Holnap születésérõl s a mozgalom
jellegérõl és jelentõségérõl – II. Todor Manojloviæ és a „holnapos” írók
kapcsolata – III. Todor Manojloviæ, az Ady-életmû receptora – 2. Adalékok
Ady-fordításaink történetéhez: 1. Ady Endre horvátul 2. Egy szerb Ady-
fordító indulása – III. FEJEZET A MAGYAR–HORVÁT IRODALMI KAP-
CSOLATOK XX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBÕL. – 1. Opus krležiana a
sinkói életmûben: 1. Kapcsolat nélküli „kapcsolatok”, avagy a két mûvé-
szetszemlélet tipológiai rokonsága a harmincas években 2. Genetikus
kapcsolatok, avagy S.E. Krleža-interpretációja az ötvenes-hatvanas évek-
ben – Bõv.: 2. Magyar író horvát mûhelye. S.E. zágrábi alkotóidõszaka: 1.
Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959 [Vö.
Bibl. 731.] – 2. Magyar író horvát mûhelye: Iva Adum, a Sinkó-fordító
családi levelezésébõl – Frane Adum: Emlékezés Sinkó Ervinre [Vö. Bibl.
568] – 3. Marijan Matkoviæ, avagy „csodálatos kirándulónk” szellemi társa
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[Bibl. 490] – 4. Slobodan Šnajder, avagy drámaköltõi confiteor „a két-
száz éves sinkóiságról” [Bibl. 478 és 736] – 5. Kapcsolat és együttér-
zés. In memoriam Miroslav Krleža [Bibl. 435] – IV. KOMPARATISZTI-
KAI GLOSSZÁK: Bibl. 30. Vasko Popa szürrealizmus-antológiája –
104. A pamfletista Miroslav Egeriæ lírája – 394. Miroslav Krleža: Az ész
peremén – 487. S. Gregoriè: Az ellenállás költészete – 488. Pillantás
a szerb és szlovén gyermekirodalomra [M. Mrdalj, Z. Èumiæ Vanja, J.
Pogaènik] – 489. Hagyományos és modern vajdasági lirizmus [M.S.
Vuksanov, R. Periæ] – 513–520. Jegyzetek a vajdasági szerb könyvki-
adásról 1986-ban, I–VIII.
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EGY KISEBBSÉGI KISMAGYAR
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1. megálló: Darázs 1940-1952 

1940
Szül. 1940. okt. 8., a magyar-sokác Darázson. Vertfalú szülõház ut-

canév nélkül, Baranya/Drávaszög egyetlen hegyhátának lankáján, a Tö-
rök útra fölvezetõ szurdok partján. Apja János, asztalosmester és amatõr
borász. Anyja Mária, kubikosgödrökben fölcseperedett háztartásbeli.

1947/48 - 1951/52
A helyi ötosztályos, palatáblás magyar elemi iskola tanulója. A ka-

rancsi református Pista Margit tanítónõ kedvence, és (rövid idõre) a szin-
tén református laskói Narancsik Márta nebulója. Vjekoslav Stantiæ Sza-
badkáról érkezett katolikus-bunyevác, magyarul is misézõ plébános úr
szorgalmas ministránsa a hegyaljai magyar Jézus szíve-templomban.

Elsõ politikai élmény: egy csúnya, bajuszos (!) fejkendõs néni szop-
tatja az Orosz Birodalom vásott vazallus-kölykeit a Magyar Szó Népnap-
tárának karikatúráján…

Az elsõ könyv-emlék: egy pirosfedelû, apja vette Petõfi, állítólag a
bohém Cinderi plébánosunk (vagy neves darázsi elõdje, a szintén bohém
Újlaki Kornél Dezsõ papköltõ és novellista) félkegyelmû házvezetõnõje
által potom áron elkótyavetyélt könyvtárából.

Az elsõ irodalmi kudarc: „telt ház” elõtti felsülés a darázsi kiskocsma
tánctermének söröshordókra eszkábált „színpadán”, mivel sehogy se jött
be ama fránya gálya – árja rímpár…

2. megálló: Vörösmart, az egyetlen nyolcosztályos 
baranyai magyar Algimnázium, 1952-1955 

1952
Szept. 2.: sikeres különbözeti vizsga, a darázsi 5. elemi elismeré-

se az Algimnázium V. osztályaként.
Dec. 1-i diákkönyv „II. gimn.” jelzettel a címlapján, azaz 3 hónap múl-

tán „avanzsálás” az V.-bõl a VI. osztályba.
Baranyai Schneider Júlia magyartanárnõ csupán jeles diákja, de

kedvenc dolgozatírója:az újonc Hegyen túli cingár gyerkõc egy-egy si-
keresebb dolgozatát felolvassák a többi osztály diákjainak is.

Maurics András Vajdaságból jött fiatal tornatanár leendõ kisiskolás
„Baranya-bajnoka” talajtornából: „Legnagyobb elismeréssel adózott [a
nagyszámú vörösmarti közönség] Maurics Andrásnak, a gimnázium test-
nevelési elõadójának, Vajdaság ifjúsági talajtorna bajnokának egyéni
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talajtorna gyakorlataiért, valamint Maurics és a „kis” Bosnyák akrobációs
mutatványaiért.” [Petrik László: A „Partizán” testnevelési egyesület mega-
lakítása Vörösmarton. – Magyar Képes Újság, I. évf. 17. sz., 1952. dec.
1., 12.p.] – Az egzisztenciális légtornászság, a kockázatvállaló trapéz-po-
zíció korai vonzalma?!

1954
Kora tavasz (?): az elsõ publikáció (egy sikeresebb, Tanárnõ beküld-

te iskolai dolgozat) a zágrábi Magyar Képes Újságban.
1955

Az utolsó vörösmarti tanév zárása elõtt Pápa József (?), a Horvátor-
szági Magyarok Szövetségének titkára az Algimnáziumban: ösztöndíj-
felkínálás a kitûnõ tanulóknak a magyar tannyelvû Tanítóképzõbe.

3. megálló: Szabadka, magyar tannyelvû Tanítóképzõ, 1955-1960 

1955/56-os tanév: az osztálytársinál jóval elemibb, életbe vágóbb, évtizedekre
szóló barátság Domonkos Istvánnal.

Az 1956-57-es (II.) tanévtõl az 1958/59-es IV. tanévig: Balázs Piri
Aladárt követõen, magyartanár és osztályfõnök: Bori Imre.

1959
Jugoszlávia Ifjúsági Szövetségének és a Tanítóképzõ ifjúsági ve-

zetõségének tagja.
Részvétel az országos ifjúsági munkaakción a dél-szerbiai Grdelica-

szorosban.
1959. okt. 27.: A JKSZ tagja.

1960
Május-június: diplomavizsgák a Tanítóképzõben.
Ugyanez év júniusa: elsõ publikált verse a szabadkai 7 Napban.

4. megálló: Újvidék, egyetemista évek, Symposion 1960-1965 

1960
Nyár, nyárutó: ösztöndíj az újvidéki Magyar Tanszékre Herceg Já-

nos és B. Szabó György közbenjárásával, a batinai/kiskõszegi Kom-
munától, ill. a pélmonostori községtõl.

1961
Január. Az elsõ kisinterjú az újvidéki Ifjúságban.
Márc. 27.: Jugoszlávia Egyetemista Szövetségének tagja. A Magyar

Tanszék egyetemista szövetségének elnöke. Az egyetemi hallgatók
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képviselõje a Bölcsészkar Oktatási és Tudományos Tanácsában. További
szervezeti megbízatások, tisztségek az egyetemista években (1960-
1964): az Egyetemista Szövetség bölcsészkari alapszervezetének alel-
nöke; az Egyetemista Szövetség Univerzitási Bizottságának alelnöke és
ideológiai bizottságának elnöke; az Egyetemista Szövetség országos ve-
zetõségének (Központi Választmányának), az Ifjúsági Szövetség Tarto-
mányi Bizottságának, az újvidéki Ifjúsági Tribün szerkesztõségének és az
Index c. egyetemista hetilap Kiadói Tanácsának tagja.

’61 májusa. Az elsõ vers az Ifjúságban. 
November: az elsõ könyvkritika ugyanott.
November 29.: köztársaság napi, ún. novemberi díj az Újvidéki Egye-

tem hallgatóinak pályázatán a háború elõtti Hídról írt tanulmányért.
1962

Február: anonim pályázati Tribün-díj a Deák Ferenc új novellásköte-
térõl írt kritikáért.

Április: Elsõ írás a Symposion-rovatban.
Ugyanez év tavasza. Tribün-elõadás és beszélgetés a „Híd, 1934-

1941” c. köztársaság napi pályadíjas tanulmány alapján, a régi Híd
még élõ egykori munkatársai részvételével.

Aug. 1. – 14.: a Vajdasági Ifjúsági Szövetség KISZ-meghívásra Ma-
gyarországra látogató népes küldöttségének tagja, egyebek közt Végel
Lászlóval.

Szeptember: A Symposion-rovat szerkesztésének átvétele a Zág-
rábba távozó Tolnai Ottótól, az õ indítványára.

Szeptember-október: folytatásos magyarországi útinapló a Sym-
posionban.

November 14. Szerkesztõi beadvány a Forum Lap- és Könyvki-
adó Vállalat Tanácsának a Symposion-rovat kéthetenként megjelenõ,
mûvészeti-kritikai mellékletté formálása ügyében.

1963
Január. A mûvészeti-kritikai mellékletté alakult Symposion szer-

kesztõje. Az elsõ vitairat a Magyar Szóban a sinkói szellemiség védel-
mében.

Febr. 7.: Tolnai Ottó Doreen 2, Domonkos István Kontrapunkt és La-
dik Katalin Az androgyn c. versének közlése a Symposionban, beszédes-
anticipáló, Ady-reminiszcenciás szerkesztõi fõcímmel: Új versek…

Febr. 7.: fifikás polémia a Symposionban J. B. Tito ifjúsági kong-
resszusi mûvészetpolitikai dörgedelmével.

Febr. 28. Szerkesztõi opponálás a Forum-ház ifjúsági szervezete ál-
tal J. B. Tito mûvészetpolitikai beszéde után rendezett Symposion-vitán.

Márc. 7. Esszé a Symposionban Jegyzetek az Új versekrõl címmel.
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Április 26-27.: az Ifjúsági Szövetség X. tartományi értekezletén
tartott felszólalásban szordínós fricska J.B. Tito mûvészetpolitikai dör-
gedelmére.

Május. Tevékeny részvétel a jugoszláviai fiatal értelmiségiek III.
Stražilovói Találkozóján.

’63 tavasza. Felszólalás Szerbia Ifjúsági Szövetsége belgrádi, „a kul-
túra eszmei egységérõl” tartott mûvelõdéspolitikai tanácskozásán – a
Symposion „egységbontó”, megoszlást szorgalmazó tevékenységének
célszerûségérõl a vajdasági magyar irodalmi életben.

Jugoszlávia Egyetemista Szövetsége Központi Választmányának
tagja. Elsõ írása a Hídban [1963/4].

’63 júniusa: Jugoszlávia Ifjúsági Szövetsége KISZ-meghívásra
Magyarországra látogató négytagú (horvátországi, Crna Gora-i és vaj-
dasági magyar és szerb) küldöttségének tagja. 

Június-augusztus: az elsõ folytatásos nagytanulmány a Hídban Sin-
kó Ervin életmûvének irodalomelméleti-esztétikusi jellemzõirõl.

Október. Nekrológ a Hídban a S. E. melletti másik nagy újvidéki Ta-
nítóról és Symposion-támogatóról, B. Szabó Györgyrõl.

Okt. 31.: Nyílt levél a Symposionban Domonkos Istvánnak – életér-
zés, világlátás, nemzedéki cselekvésprogram tárgyában.

1964
Jan. 1. „Jubiláris” idézetkollázs a Symposionban a nemzedéket ért

kétéves bírálatokból.
’64 eleje. Szerkesztõi beszámoló a Symposion 1963. évi tevékeny-

ségérõl, beszédes taktikai konklúzióval: „ A mellékletnek jelenleg az a leg-
nagyobb fogyatékossága, hogy bizonyos ételemben felemás: az idõ-
szerûség (informatív jelleg) és tartósabb értékek felmutatásának egyidejû
szorgalmazásával az újságmelléklet és a folyóirat között ingadozik”…

Március. A „magyar – magyar” irodalmi együttmûködésre tett anyaor-
szági kezdeményezés [Sükösd Mihály, pécsi Jelenkor] dicsérete a Hídban.

Ugyanez év tavasza. Az egyetemi diplomadolgozat készítése Sin-
kó Ervin mentorálásával, „Írás a Vajdaságban. Széljegyzetek a »vajda-
sági irodalom« margójára” címen.

Jún. 3. Diplomavizsga Sinkónál magyar irodalomból. Utána három-
havi kórház az újvidéki belgyógyászaton, „lenni – nem lenni” állapotban.
[Végsõ, gyógyulás utáni diagn.: „Sepsa bez utvrdjenog žarista”].

Szept. 24.: a készülõ Új Symposion lehetséges szellemi irányult-
ságára variáló esszé a „régi” Symposion utolsó számában. 

Szept. 29.: szerkesztõi beadvány a Forum Kiadótanácsának a
Symposion önálló sajtószervvé, havonta megjelenõ mûvészeti-kritikai
lappá (!) válása ügyében.
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Dec. 22. Szerkesztõi beadvány – tkp. az Új Symposion elindításának
indoklása – a Szocialista Szövetség Tartományi Vezetõsége Végrehajtó
Bizottságának az eszmepolitikai és kiadói bizottság soron lévõ, egy ma-
gyar nyelvû ifjúsági folyóirat elindításával foglalkozó értekezletére. 

Dec. 28. A Szocialista Szövetség tartományi eszmei és kiadópolitikai
bizottsága Zora Krstonošiæ elnökletével megtartott ülésén ~~ szerkesztõ
írásos és szóbeli indoklása megvitatása után indokoltnak nyilvánította a
folyóirat elindítását.

1965
Jan. – márc.: az Új Symposion fõ- és fel. szerk.
Márc. 15.: két kurta lemondó levél az ÚS 3. számában a fõ- és fel.

szerk. tisztjérõl.

5. megálló: Laskó 1965/66-67 

1965 Márc. – szept. A Petõfi Sándor Általános Iskola magyartanára. Sa-
pirografált diáklap: A Mi Lapunk.

Márc.1.: tagság Jugoszlávia Szakszervezeti Szövetsége iskolai alap-
szervezetében.

Szept. 9.: Már minálunk verbuválnak …
1966/67

’66 szeptembere – ’67 februárja: a katonaság és az újvidéki asszisz-
tentúra között ismét magyartanár a laskói iskolában.

6. megálló: Belgrád, Jugoszláv Néphadsereg, 1965-66 

1965
Szept.: kaszárnya a Topèideren. Autográf naplójegyzetek ’65 szept.

26-tól.
1966

Febr. 28. – jún. 1.: a Jugoszláv Néphadsereg központi tüdõkórházá-
ban. A Laskói esték gépiratának bölcsõhelye. A belgrádi naplójegyzetek
folyt. ’66. júl. 22-ig.
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7. megálló: Újvidék, asszisztensi évek a Magyar Tanszéken,
Hungarológiai Intézet, da capo Új Symposion 1967-1975 

1967
Jan. 31.: az újvidéki BTK Tanácsának végzése a magyar irodalmi

asszisztens munkakörébe való felvételrõl.
Febr. 15. Munkába állás a Magyar Tanszéken. Néhány hetes csel-

lengés, akarnak, meg nem is, konkrét munkát adni. Jó sokára: gyakor-
latok a XIX. sz. magyar irodalmából (Kemény, Arany), majd még ké-
sõbb: Régi magyar irodalmi gyakorlatok (s az Oktatási és Tudományos
Tanács engedélyével) elõadások is. Mindez a felvétel után hamarosan
elhunyt Mentor egykori szándékával ellentétben, aki a XX. századra s
külön a jugoszláviai magyar irodalomra tervezte „ráállítani”…

’67 márciusa: az elsõ újabb nyilvános agitáció az ÚS 23. számá-
ban a nemzedéki aktivizmus és mozgalmiság érdekében.

Márc. 27-28.: két kurta nekrológ a Magyar Szóban a Tanítóról, a
Mentorról, az életet és mûvet sorsdöntõen meghatározóról.

’67. szept. – dec.: az ÚS társszerkesztõje Tolnai Ottóval (Fõ és fel.
szerk. Bányai János)

’67. szept. 1.: a Sinkó Ervin Munkaév programja az ÚS 29-30. szá-
mában.

’67 õsze. A Laskói esték elsõ részleteinek folytatásos közlése az
ÚS-ban.

Szervezeti megbízatások: az Egyetemi Oktatók Vajdasági Egyesü-
lete bölcsészkari vezetõségének (majd az egyetemi pártbizottság nem-
zetek közötti viszonyokkal foglalkozó bizottságának, a Tartományi Mû-
velõdési Közösség káderügyi bizottságának és a Szocialista Szövetség
újvidéki Városi Választmánya tanügyi szakosztályának) tagja.

1968
1968. jan. – dec.: az ÚS Sinkó Ervin Munkaévének rovatszerkesztõje.
’68 márciusa. Felszólalás a IV. Stražilovói Találkozón a nemzetiségi

kultúrák állítólagos „bezárkózásáról”, méghozzá, úgymond, „a brioni párt-
plénumunk következtében, amely szertefoszlatta a szép, önfeledt, de
nagy mértékben gyerekes illúzióinkat, hogy a nemzetiségekkel minden a
rendjén, megvan az összes lehetséges feltételük a társadalmi és kulturá-
lis fejlõdéshez…” (Vö. ÚS 1968/35; Po 1968/115-116. sz.)

’68 jún. 11.: felszólalás az újvidéki egyetemisták és egyetemi ta-
nárok bölcsészkari hatvannyolcas tiltakozó nagygyûlésén.

Jún. – júl.: polemikus írások a jugoszláviai hatvannyolcról az ÚS-
ban és MSz-ban.

’68 augusztusa: a Debreceni Nyári Egyetem hallgatója.
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Szeptember – november: polemikus írások az ÚS-ban Csehszlo-
vákia KGST-s inváziójáról.

’68 õsze: felszólalás az Újvidéki Egyetem pártaktíváján a vajdasá-
gi nemzeti/nemzetiségi problémák állítólagos „mondvacsináltságáról”.

December. A Laskói esték megjel. a Symposion Könyvek soroza-
tában.

1969
Január. Az egyetemi elit-önigazgatás bírálata a BTK szakszerve-

zeti közgyûlésén (s az MSz és Ind hasábjain).
’69. febr. 1 – ’73. febr. 1-i megbízatási idõvel másodállásban az in-

duló Hungarológiai Intézet tudományos titkára és a Hungarológiai Inté-
zet Tudományos Közleményei elsõ olvasószerkesztõje munkakörében.

’69. jún. 24.: felszólalás a jugoszláviai magyar irodalom újabb kori
elsõ nyilvános cenzúra-afférja („Joáb-vita”) alkalmából.

’69. szept.: az ÚS új (Várady T. – Tolnai O.) szerkesztõsége szerk.
bizottságának tagja.

1969. okt. – 1971 dec.: az ÚS Centrifugális sarok c. vitarovatának
szerk.

’69 novembere: az elsõ antisztálinista nagytanulmánya az ÚS-ban.
Az 1969. évi Híd-díj zsûrijének tagja, a Magyar Tanszék tízéves

jubileumi értekezlete elõadója, az MTA Irodalomtudományi Intézete Re-
neszánsz kutatócsoportja sárospataki konferenciájának résztvevõje.

1970
Január. Indítvány és részletes tervezet Sinkó Ervin irodalmi hagya-

tékának kiadására (Vö. HITK 1970/2).
Az 1970. évi Sinkó-díj zsûrijének elnöke, az MTA Irodalomtud. Intéze-

te Reneszánsz kutatócsoportja szegedi konferenciájának résztvevõje.
Jan. 5. A BTK KSZ-alapszervezete ülésén terítékre kerül az Egye-

temi Pártbizottság inkrimináló levele Miroslav Egeriæ bölcsészkari tanár-
segéd „Nyílt levél a hazai fanatikusokhoz” címû, az Indexben megjelent
cikkérõl. ~~ szolidarizál az inkriminált vitacikk tartalmával.

Jan. 10. A KSz Egyetemi Választmányának (Konferenciájának) tiszt-
újító értekezletén az „Egeriæ-ügyrõl” is tárgyalnak. ~~ a felszólalásában
fenntartja korábbi álláspontját. Megismételt felszólalásában bírálja az
Egyetemi Pártbizottságnak a bölcsészkari tanári alapszervezethez inté-
zett direktivisztikus levelét. Mindezek ellenére titkos szavazással ~~ -t is
beválasztják az Egyetemi Pártbizottság új Választmányába.

Febr. 25. A BTK tanári pártalapszervezete és az Egyetemi Pártbi-
zottság közös értekezletén ~~ fenntartja korábbi álláspontjait és elu-
tasítja a tanári alapszervezet egyes tagjai nézeteinek és magatartásá-
nak durva bírálatát az Egyetemi Pártbizottság részérõl.
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Márc. 11. Az Egyetemi Pártbizottság és a BTK tanári alapszerve-
zete újabb közös értekezletén ~~ heves „verbális duellumba” bocsát-
kozik az ülésen részt vevõ Mirko Èanadanoviætyal, a KSz Tartományi
Bizottsága elnökével, az országos pártvezetõség vajdasági tagjával.

1970. márc. 21-i keltezéssel exkommunikálás a JKSZ-bõl: „…ki-
tartott azon álláspontjai mellett, amelyek az Egyetemi Pártbizottság
megítélése szerint ellentétben állnak a JKSZ Programjával és politiká-
jával.”

Fura koincidencia: a kizárási elbocsátó szép üzenet keltezése nap-
ján, márc. 21-én Szerbia Írószövetsége igazgatóbizottsága felveszi vaj-
dasági tagságába ~~ -t is.

’70. máj. 4.: a párton kívüli marxista fellebbezése az Egyetemi Párt-
bizottság statutáris bizottságához.

Május eleje: polémia, válasz és viszontválasz a Dolgozók szerkesz-
tõségével és az általuk exponált Tomislav Ketig íróval, kultúrpolitikussal az
exkommunikálás „kívánatos” következményeirõl a delikvens további köz-
szereplését illetõen. [„Az Ifjúsági Tribün sem lehet mindenki Tribünje!”]

’70 júniusa: mintegy 60 – magyar, szerb, vajdasági horvát, crnagorac,
román, ruszin és szlovák – egyetemista és fiatal értelmiségi sajtó által
elfektetett petíciója az Egyetemi Pártbizottsághoz ~~ kizárása ügyében.

’70 nyara: részvétel a Praxis Korcsulai Nyári Egyetemén. Danko
Grliæ expozéjának elsõ kézbõl való közlése az ÚS-ban.

’70 októbere: elsõ fanyar morális elégtétel-féleség a párton kívüli
marxista számára: lemondott Mirko Èanadanoviæ autoritárius tartományi
pártelnök univerzitási jobbkeze, dr. Dragoje Žarkoviæ, az Egyetemi Párt-
bizottság titkára, a bölcsészkari párttisztogatás operatív végrehajtója.

1970. dec. 11.: a Symposion-mozgalom egyéni szemszögû újrafo-
galmazása és újbóli affirmálása az ÚS Munkatársi Értekezletén (Vö. ÚS
1971/69).

1970 decembere: a Theatrum mundi à la Joszif Visszarionovics Sztá-
lin csodák csodájára még megjelenhetett a Symposion Füzetek soroza-
tában, de a hatvannyolcas radikális publicisztikának, a Trapézon köteté-
nek és Miért? c. „szelídebb” változatának a Forum Könyvkiadóban végér-
vényesen lõttek. (Vö. Kis magyar balkáni krónika I. Elõszó helyett). A szak-
munkásképzõ iskolák III. osztálya számára írt Olvasókönyv viszont a
Tartományi Tanügyi Tanács márc. 3-i – a szerzõ exkommunikálása elõtti –
jóváhagyása ellenére 3 évet fog várni a megjelenésre.

1971
Ápr. 15. A Kari Tanács jóváhagyja az irodalomtudományi disszer-

táció témáját („Forradalom és etika Sinkó Ervin életmûvében”).
Az 1971. évi Sinkó-díj zsûrijének elnöke.
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’71 tavasza: Az akcióban levõ szó címû, kiadásra elõkészített, Váz-
lat egy nemzedék szellemrajzáról c. elõszóval bevezetett Új Symposion-
antológia immár nem csupán a sajtó alá rendezõ párt-, de az ÚS ez év
végi bírósági inkriminációi miatt is végérvényesen „önigazgatási bunker-
be” került a Forumnál, s kézirata „elkallódott”…

Jún. 10. Fakultási végzés: az egyetemek közötti tanulmányi csere-
napok keretében 3 napos „szolgálati út” a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetemre.

1972
Az 1972. évi Sinkó-díj zsûrijének elnöke.
Az egyetemek közötti csere-napok keretében ’72-re ötnapos „szol-

gálati út” a pécsi Tanárképzõ Fõiskolára.
’72 nyara – koraõsze: sikeres szülõi petíció szervezése az újvidéki

Limán városnegyedben magyar napközi és óvoda nyitásának ügyében.
Október 7. Az ÚS Munkatársi Értekezletén reménytelen ösztönzés

– a folyóirat kétszeri bírósági betiltása után – a nemzedéki aktivizmus
és mozgalmiság továbbvivése ügyében a „megváltozott adottságok”
közepette is…

1972. dec. 11. ATartományi Tudományügyi Közösség elbocsátó szép
üzenete: „Értesítjük Önt, hogy a Tartományi Tudományügyi Közösség
Tanácsa az 1972. dec. 6-án megtartott értekezletén úgy döntött, nem foly-
tatja doktori értekezése elkészítése anyagi kiadásainak támogatását. – A
Tanács úgy véli, hogy az Ön bizonyos tevékenységei az elmúlt idõszak-
ban ellentétben álltak a JKSz politikájával és egészében a társadal-
munkkal. – Sava Lozanov, a Közösség titkára s.k.”

1972. dec. 18. Mirko Èanadanoviæ lemondott a Tartományi Pártbi-
zottság elnöki tisztjérõl és pártbizottsági tagságáról is. – A párton kívüli
marxista újabb fanyar morális elégtétele: a fõ-exkommunikátor exkom-
munikálása nyilvánvalóan megkezdõdött.

1973
Elõadások az 1973. évi Petõfi- és Kalangya-konferenciákon.
Kétnapos „szolgálati út” ’73-ra a pécsi Tanárképzõ Fõiskolára.
A Hungarológiai Intézet Munkaközössége és Tudományos Taná-

csa 1973. II. 1. – 1977. II.1. hatállyal újraválasztotta az Intézet ügyinté-
zõ tud. titkári munkakörében.

’73 áprilisa: a BTK szakszervezeti alapszervezetének titkára.
Ápr. 13. Másodszori újraválasztás az asszisztensi munkakörben.

Elõadások és gyakorlatok Régi magyar irodalomból, Magyar népkölté-
szetbõl és Folklorisztikából.

Okt. 23. A fakultási választóértekezleten ~~ -t is beválasztották a Kari
Tanácsba [a pártból való kizárása után két ízben, az ún. kis-Tanácsba  –
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a társadalmi kültagokat is szerepeltetõ Savet-ba – pedig egyszer]. A BTK
távhallgatói bizottságának tagja, a lakásügyi bizottság titkára, a
mûvelõdési bizottság elnöke.

’73 õsze. A kis magyar vajdasági cenzúra „önigazgatásos” történeté-
nek rekord-teljesítménye: a Forum Kiadóházban bezúzták Sinkó Ervin és
Sinkóné Rothbart Irma autográf eredetibõl sajtó rendezett, alapos törté-
nelmi és hadtörténeti jegyzetapparátussal ellátott háborús naplóját
(1939-1944), s így lett a forgalmazásból hosszú ideig visszatartott Nehéz
honfoglalás (1971) a vajdasági magyar könyvkiadás fizikailag is
megsemmisített elsõ könyve.

1974
Jan. 15. – ápr. 15.: háromhavi szakmai specializáció magyarországi

ösztöndíjjal az MTA Irodalomtud. Intézetében.
’74. máj. 28.: demonstratív lemondás – 3 évvel a második meg-

bízatási idõ lejárta elõtt – a Hung. Int. tud. titkári másodállásáról, mivel
a háromhavi specializációs távollét idején az intézeti Munkaközösség
értekezletén biz. kutató kollégák „fölöslegesnek minõsítették további
intézeti munkáját” másodállásban.

1974. okt. 10.: disszertáció-védés az újvidéki BTK-n (Opponensek:
dr. Szeli István mentor, dr. Bori Imre és dr. József Farkas, MTA Iroda-
lomtud. Int., Bp.). Rektori promóció 1975. márc. 13.

Részvétel az MTA Irodalomtud. Intézete 1974. évi avantgárd-konfe-
renciáján és az Üzenet szerk. Irodalom és forradalom c. tanácskozásán.

Az 1974/75-ös tanévben a szabadkai Tanárképzõ Fõiskolán A
magyar irodalom áttekintése c. tárgyat adta elõ vendégtanárként.

1975
A BTK szakszervezeti alapszervezete elnöke, a Kari Tanács tagja. Az

egyetemi hallgatók szövetsége bölcsészkari alapszervezetének dicsérõ
oklevele az oktatásban kifejtett munkájáért és az egyetemi hallgatókkal
való együttmûködésért.

’75 júliusa. Megjelent a Sinkó-variációk ’63-73. kötete, természete-
sen a „Sinkó Ervin és akiknek nem kell” c. függelék-fejezet nélkül…

8. megálló: docentúra, rádió, TV, színház 1976-1984 

1976
Január. Elsõ versciklusa a Hídban. Vita Bori Imrével a Sinkó-élet-

mûrõl és kiadásáról.
’76. dec. 7.: docensi kinevezés.
December: a Hungarológiai Intézet és a Magyar Tanszék BTK-n be-
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lüli integrációjával létesített A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai
Kutatások Intézete [1976-1992] oktatásügyi bizottságának, az intézeti
egyetemi hallgatók önigazgató testületének, az ún. Csoporttanácsnak és
a szabadkai Oktatás és Nevelés c. folyóirat kiadói tanácsának tagja. A
társult Intézet szakszervezeti alapszervezetének titkára.

Dec. 8-10.: folyamodvány az intézeti KSZ-alapszervezethez újra-
felvétel ügyében.

1976-1982 között mintegy negyedszáz népköltészeti elõadás az
Újvidéki Rádió Iskolarádiójában.

1977
’77. máj. 24. Nyilvános javaslat a Mis/Gond-ban egy jugoszláviai

magyar szociográfiai-szociológiai könyvsorozat elindítása ügyében à la
Magyarország felfedezése.

’77 májusa: Jugoszlávia Írószövetsége és a Vajdasági Íróegyesü-
let III. Fruška gora-i írótalálkozója szerv. biz. elnöke.

’77 szeptembere. Miután Á.K. Forum-szerkesztõ eltanácsolta a kéz-
iratát, mégis megjelent az Ellenversek, ethoszok – magánkiadásban…

Az 1977. év folyamán az MKÚ jubiláris novellapályázata, ill. a Híd-
díj zsûrijének, valamint a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak a
tagja. Elõadó a Hung. Kut. Int. nemzetközi Ady-konferenciáján s a Jugo-
szláviai Írószöv. és Vajdasági Íróegyesület vrdniki tanácskozásán.

’77. dec. 31. Az Újvidéki Rádió sugározni kezdi a Szemben a bíró-
val I-VII. hangjátéksorozatát.

1978
Nov. 28. A Nehéz honfoglalás c. Sinkó-dokumentumdráma õsbe-

mutatója a Szabadkai Népszínházban.
Az MKÚ 1978. évi riportpályázata zsûrijének tagja. Az Intézet [immár

Hung. Kut. Int.] oktatási bizottságának titkára.
1979

A Hung. Kut. Int. legfõbb önigazgató testületének, az intézeti dol-
gozók Közgyûlésének elnöke.

Az MTA Irodalomtud. Intézete „ A XX. sz. szocialista irodalma” c.
nemzetközi tud. értekezletének elõadója Visegrádon.

’79. máj. 21. Fifikás párt-rehabilitáció: a kilenc évig párton kívüli
marxistát a BTK és a Hung. Kut. Int. pártalapszervezete közmegegye-
zéssel mint új tagot veszi fel…

1980
Az MSZ 1980. évi novellapályázata zsûrijének tagja és a Hung.

Kut. Int. nemzetközi József Attila-értekezletének elõadója.
’80 novembere. A vajdasági kultúra napjai Szlovéniában c. ren-

dezvény résztvevõje.
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1980. nov. 14. és nov. 25.: a B. Szabó-portréfilm I-I. õsbemutató-
ja az Újvidéki Televízióban.

9. megálló: hungarológus-igazgatás „hungarológus-afférral”,
„antibürokratikus forradalommal” 

és demonstratív pártkönyvecske-visszaadással 1981-1989 

1981
Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 1981. nov. 9.: Bori

Imre intézeti igazgató felmentése mandátuma lejártával, és ~~ kineve-
zése A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete
igazgatójává, kétéves megbízatással (1981. okt. 1. – 1983. okt. 1.)

1981 – 83.: a Hungarológiai Közlemények és a Vajdaság helysé-
geinek földrajzi nevei c. könyvsorozat fel. szerk. 

Elõadó a Vajdasági Íróegyesület 1981. évi országos tanácskozásán
(„A népfelszabadító háború Vajdaság nemzetei és nemzetiségei irodal-
maiban”)

1982
Február. Vajdasági magyar írók estjén a Szerbiai Íróegyesület belg-

rádi tribünjén.
Március. Elsõ intézeti könyvbemutató a Hung. Kut. Int. önálló könyv-

kiadói produkciójából.
’82. szept. 24.: egyetemi rendkívüli tanári kinevezés.
1982: egyetlen szerb nyelvû kötete (Pisma sa panonskog asfalta)

megjelenése – s a magyar, teljesebb változat végleges elfektetése a
Forum Kiadóban.

Elõadó az MTA Irodalomtud. Intézete 1982. évi nemzetközi Krleža-
konferenciáján és a Hung. Kut. Int. nemzetközi komparatisztikai érte-
kezletén. Vendégtanárként részt vesz az eszéki Pedagógiai Egyetem
Osztálytanítói Katedráján 1982-86 között folyó magyar osztálytanító- és
anyanyelvápoló-képzésben.

1982-ben a Szerbhorvát – magyar kontrasztív nyelvtan c. intézeti
könyvsorozat fel. szerk., 1982-84 között a tanszéki/intézeti Tanulmá-
nyok c. évkönyv fel. szerk. , 1982-85: az Értekezések, monográfiák c.
intézeti könyvsorozat alapító fel. szerk.

1982 – 87: A BTK ún. kis-Tanácsa, az Újvidéki Egyetem Közgyû-
lése és Oktatási-tudományos Tanácsa, az Egyetemi Oktatók Egyesü-
lete, Vajdaság Mûvelõdési Önigazgató Közössége kapitális mûvek ki-
adásával foglalkozó bizottsága, a Vajdasági Íróegyesület Elnöksége,
ill. akciókkal és manifesztációkkal foglalkozó bizottsága, a BTK párta-
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lapszervezete Állandó akció-értekezlete elnöksége, a Vajdasági Íróe-
gyesület pártaktívája stb. tagja.

1982. dec. – 1989. jún.: „hungarológus-affér” az Intézetben. Az integ-
rált Hung. Kut. Int. Magyar Tanszék melletti másik, az integrált intézmény
Statútuma szerint biz. önállósággal rendelkezõ szervezeti egységének, a
Kutatórészlegnek egy többségi munkatársi csoportja – Ágoston András-
nak, Újvidék város önigazgatási ügyészhelyettesének és a Vajdasági
Szakszervezeti Szövetség tartományi titkárának jogászi háttérinstrukciói-
val – több mint félszáz (!) feljelentést, vádiratot, perindítványt stb. intéz a
BTK, az Újvidéki Egyetem, Újvidék Város és Vajdaság Autonóm Tarto-
mány tucatnyi politikai, önigazgatási, jogvédõi, bírósági, alkotmánybíró-
sági, közigazgatási és egyéb szerveihez és vezetõ beosztású tisztségvi-
selõihez, amiért szerintük ~~ igazgató a Tartományi Oktatásügyi Érdek-
közösségtõl az egyetemi oktatásban dolgozók személyi jövedelmének vi-
szonylag nagyfokú lemaradását ellensúlyozó intézeti póteszközök
személyi lebontásából állítólag jogellenesen és jogsértõ módon hagyta ki
a Kutatórészleg azon tagjait, akik nem vesznek részt a tanszéki oktató-
munkában.

1983
A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugoszláviai bibliográ-

fiái c. intézeti könyvsorozat 1983. évi fel. szerk., ill. A jugoszláviai magyar
irodalom [éves] bibliográfiája c. sorozat u. e. évi fõ- és fel. szerk.

’83. jan. 24.: Mikes Melánia, Junger Ferenc, Keck Balázs, Hornyik
Miklós, Pastyik László és az intézeti Kutatórészleg még 7 munkatársa ul-
timátumot ad át ~~ igazgatónak, hogy amennyiben 3 nap leforgása alatt
nem kapnak tõle írásbeli garanciát a szóban forgó oktatási céleszközök-
nek a tanszéki oktatásban részt nem vevõ kutatókra is történõ kiterjeszté-
sére, akkor feljelentik az Intézetet és igazgatóját a Fakultás, az Univerzi-
tás és a Tartomány legfelsõ politikai, önigazgatási és közigazgatási instan-
ciáinál. ~~ elutasítja az ultimátumot az elosztás jogszerûsége tudatában.

’83. febr. 11. Erdélyi Károly, a Magyar Szó fõ- és fel. szerkesztõje
a Szerbiai KSZ KB ülésén az újabb Új Symposion-affér, ill. a „Sziveri-
ügy” kapcsán epésen visszautal „az ultrabalos és anarcholiberalista”
~~-cikkre, A Tanjug-huszárok pálfordulására (1968) is.

1984
Elõadó az MTA Irodalomtud. Intézete 1984. évi nemzetközi kom-

paratisztikai értekezletén, ill. a Létünk folyóirat Híd-konferenciáján.
A Szenteleky-napok tanácsának tagja.
’84. dec. 3.: a Sinkó-portréfilm õsbemutatója az Újvidéki Televízióban

és az országos JRT-hálózatban.
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1985
’85. okt. 17.: A Sinkó-portréfilm bemutatója a Magyar Televízió II.

(nem pedig az ekranizált Optimistákat sugározott elsõ!) csatornáján.
1986

A Hétezer nap Szibériában… szamizdat-reprint megjelenése a pes-
ti ABC Független Kiadónál.

Az 1986. évi Híd-díj zsûrijének tagja. Elõadó Jugoszlávia Írószö-
vetsége országos konferenciáján („Az irodalmi jugoszláviaiság”).

1986. jún. 30.: A Társult Munka Alapbírósága négy év múltán jog-
erõs pontot tett az állítólag „anyagilag megkárosított” intézeti kutató-
csoport feljelentés-hadjáratának végére: az Alapbíróság végzése szerint
az oktatásban részt vevõ intézeti [oktató és kutató] dolgozóknak juttatott
tartományi oktatásügyi póteszközök elosztása törvényes, a jogsértést
feltételezõ, az oktatásban részt nem vevõ kutatók követelései pedig
megalapozatlanok voltak. – Négy évi, ország-világ sajtója révén történt
morális meghurcoltatás után fanyar morális elégtétel: Ágoston András
önigazgatási fõ-alügyész-jogtanácsadó és comp. csúfosan megbukott
önigazgatási jogból. (Másról nem is szólván.)

1987
Az 1987. évi Forum-regénypályázat zsûrijének tagja és elõadó a

Hung. Kut. Int. Vuk-konferenciáján.
’87 májusa: Zsáki József-díj.
1987. szept. 30.: egyetemi rendes tanári kinevezés.

1988
A Forum 1988. évi regénypályázata zsûrijének tagja és elõadó a

debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem és a TIT közös rendez-
vényén.

’88. okt. 12-14.: hangjáték-trilógia Sinkó Ervin életútjáról a Kossuth
rádióban. [’89-ben repríz a Bartókban.]

1989
Elõadás a Vajdasági Íróegyesület 1989. évi szabadkai Sinkó-kon-

ferenciáján, a Hung. Kut. Int. nemzetközi folklorisztikai értekezletén és
a Baranyai Júlia Irodalmi Napokon.

1989 februárja: Hornyik Miklós, a „hungarológus-affér” tudós leade-
re, az „affér” évei alatt a JKSZ statutumügyi bizottságának megállapítá-
sa szerint „alaptalanul parciális és személyi érdekeket védõ”, „kritizáló,
demagóg és destruktív” magatartást tanúsító, s ezért a pártból kizárt,
majd utolsó figyelmeztetéssel visszavett tagja, a Slobodan Miloševiæ-i
„antibürokrata forradalom” és nagyszerb militáns pártpolitika vajdasági
végrehajtó testülete, ti. az „antibürokratává” tett Tartományi Pártbizott-
ság Elnökségének a kultúra és alkotótevékenység eszmei kérdéseivel
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foglalkozó bizottsága újdonsült magyar tagja – a belgrádi „antibürokra-
ta” sajtóval fenyegetõzve – kikényszeríti a 7 Nap fõszerkesztõjénél,
hogy folytatásos közlésben hozza le az 1986-ban elhunyt Podolszki
József író és publicista közöletlen, a kutató-följelentõk hornyiki „doku-
mentációjára” alapozott egyoldalú pamfletjét, mivel annak megjelenteté-
sét, úgymond, „a társadalmunkban végbemenõ újraértékelési és megúj-
hodási folyamatok [értsd: a miloševiæi „antibürokrata forradalom”
megújhodási folyamatai ] teszik idõszerûvé”… (Vö. Tanár úrék leszámol-
nak. 7N, 1989. febr. 10. és 17.)

’89. márc. 10.: a 7 Nap csak cenzúrázva/megcsonkítva közli az
Intézet dolgozói közössége válaszát (Tanár úrékkal leszámolnak?
Néhány alapinformáció a 7 Nap olvasóinak. – 7N, 1989. márc. 10., 28-
29.) – A kicenzúrázott rész csupán napilapunk olvasói rovatában láthatott
napvilágot (Tanár úrékat cenzúrázzák? – MSz, 1989. márc. 26., 15.).

’89. ápr. 7. A kettészabdalt intézeti válaszokra a megújhodott Vajda-
sági Kommunista Szövetség megújhodott, „antibürokratává” tett Elnöksé-
gének „a kultúra és alkotótevékenység eszmei kérdéseivel foglalkozó
bizottsága” újdonsült magyar tagja, Hornyik Miklós terjedelmes pamfletet
tesz közzé a 7 Napban (Kis Önigazgatási Pornográfia. Rémdráma és
helyzetkomikum a Hungarológiai Intézetben. 7N, 1989. ápr. 7., 24-25.) Az
Intézet dolgozói közössége (Közgyûlése, központi önigazgató testülete)
viszontválaszát a belgrádi „antibürokrata forradalom” sajtójával sakkban
tartott 7 Nap természetesen nem közli, s így a jogerõs bírósági végzés-
sel már 3 évvel ezelõtt megbuktatott kutatói „igazságkeresés” közvéle-
mény elõtt kierõszakolt „perfelújításának” fonákjával – az érem másik
oldalával, ti. az „Egy újdonsült pártideológus ellen-ideológiai szerepját-
szása, avagy ki és miért tette közzé a Podolszki-cikket?” c. intézeti vá-
lasz-fejezettel sem ismerkedhetett meg ugyanez a közvélemény. Pedig
annak a miloševiæi hatalomra jutás tekintetében is kortörténeti és kórtü-
netes kisebbségi kismagyar tanulságai voltak: „Mindebben csak azt tart-
juk kölönösnek, hogy e buzgón játszott szerep mögött Hornyik Miklós, a
VKSZ elnökségének a kultúra és alkotótevékenység eszmei kérdéseivel
foglalkozó bizottsága újdonsült tagja lapul meg. – Hogyan lett a JKSZ kö-
zelmúltban kizárt, majd utolsó figyelmeztetéssel visszavett tagjából egy-
szeriben eminens pártideológus a kultúra és alkotótevékenység
reszortjában? – Olyképpen, hogy Hornyik Miklós – idejekorán megszima-
tolva az új idõk új szeleit – megújította és átértékelte önmagát. Egyebek
közt azzal is, hogy személyi bibliográfiáját újabb mûvekkel gyarapította a
denunciáció mûfajterületén, közelebbrõl pedig a kultúrpolitikusi hegyi
beszéd és az újságcikk mûfajában. Ezekben az újabb opusculumokban
Hornyik szabadon és viccesen, szellemesen és szellemeskedõn kom-
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binálgatta a részigazságokat a globális inszinuációkkal, az alaptalan
gyanúsítgatásokat a nyílt följelentésekkel, a valós tényeket a merész fik-
ciókkal, s közben rendíthetetlenül, a neofita káder jellegzetes buzgalmá-
val osztogatta a kultúrpolitikai direktívákat: mit tegyen és mit ne tegyen a
jugoszláviai magyar irodalomnak ez és ez a folyóirata, szerkesztõsége,
fõszerkesztõje, kiadótanácsa, könyvkiadója, s ki mondjon le azon nyom-
ban, s ki ne, és ki gyakoroljon az írók közül »bûnbánatot« stb. stb.” (Vö.
Hungarológiai Közlemények, 20. évf. 4(77) sz., 565-592.)

1989. ápr. 8. Az „antibürokrata forradalom” kisebbségi kismagyar vaj-
dasági szekértolói által személy szerint is újból, ismét a nagy nyílvános-
ság elõtt, ideológiai és morális meghurcoltatás tárgyává tett ~~ a Hornyik-
pamflet megjelenésének másnapján, a „kor- és kórtünetes” „megújhodá-
si folyamat” elleni tiltakozása jeléül, visszaadja (immár második) párt-
könyvecskéjét: „A KSZ intézeti alapszervezetének. – Levonva a szemé-
lyi konzekvenciát abból a pamfletbõl, amelyet a 7 Nap tegnapi számában
Hornyik Miklós, a VKSZ Elnökségének a kultúra és alkotótevékenység
eszmei kérdéseivel foglalkozó bizottsága újdonsült tagja tett közzé, visz-
szavonhatatlanul lemondok párttagságomról és visszaadom alapszerve-
zetemnek a tagsági könyvecskét. – E lépésre alkotóként, irodalmárként
kényszerültem, részben esztétikai, részben fiziológiai okokból. Ugyanis
mély esztétikai undor és szédítõ tengeri betegség (magyarán: hányinger)
keringet a puszta gondolatra is, hogy egy tálból cseresznyézzek ezzel az
unesztétikus figurával, miközben õ kultúráról és eszmeiségrõl, alkotásról
és ideológiáról, irodalom és marxizmus, mûvészet és etika viszonyáról
fröcsköl és nyálaz magas pártposztjáról. Irodalmárként harminc éve fog-
lalkoztatnak ezek az alkotói alapkérdések engemet is, és foglalkoztatni
fognak nyilván ezek után is, de nem úgy és nem akként, hogy eközben
egy ilyen perszóna direktivisztikus prédikációit hallgatom. Párttagságo-
mat egyszerûen összebékíthetetlennek tartom az efféle kor- és kórtüne-
tes jelenséggel. – Újvidék, 1989. április 8. Bosnyák István s.k.”

’89. máj. 28. A Magyar Szó olvasói rovatára áttevõdött „hungaroló-
gus-vitában” megszólal az önigazgatói jogból a három évvel korábbi
jogerõs bírósági döntéssel levizsgázott Ágoston András is, és miközben
elszólja a „hungarológus-afférban” kezdettõl fogva betöltött (dicstelen)
tanácsadói szerepét, a bukott diák leckéztetni is akarná „tanár úrékat” –
ezúttal „jogállamiságból”. (Vö. A jogállam tartozékai. MSz, 1989. máj. 28.,
13.). „Tanár úrék” erre felvilágosítják az önigazgatási fõügyészhelyettes
urat és a tartományi szakszervezeti titkár elvtársat, hogy a jogállamiság
követelményével minden rendben, azonban: „A jogállamnak a képzett
jogász és elfogulatlan tisztségviselõ is alapvetõ tartozéka.” (Vö. u.e.
címen: MSz, 1989. jún. 4., 15.)
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1989. decembere. A famózus megújhodási folyamattal a dokumen-
tált teljes tényfeltárás lehetõségébõl kicenzúrázott s a legszélesebb nyil-
vánosság elõl ily módon elzárt intézeti dolgozók (köztük jó néhányan ku-
tatók) végül saját, kis példányszámú szakfolyóiratukban – a helyzet iróni-
ája: a Kutatórészleg kezdettõl fogva világosan látó munkatársai szer-
kesztésében – teszik közzé az Intézet háromnegyed évtizedes történeté-
nek (1982-89) több mint szomorú, de intézmény- és kortörténeti tekintet-
ben annál tanulságosabb dokumentumtárát. (Vö. a már id. közleményt:
Adalék Intézetünk történetéhez. Hungarológiai Közlemények, 1988 [tkp.
1989! ], 77. sz., 565-592. – Az Intézet 7N által megcsonkított elsõ válaszá-
val; a kihagyott, az MSz Közös íróasztalunk c. rovatában megjelentetett
szövegrésszel; a 7N által egészében elutasított második intézeti válasz-
szal; az „antibürokrata perfelújítással” kiprovokált sajtóvita teljes bibliog-
ráfiájával.)

10. megálló: Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság,
kisebbségpolitika, autonómiaformák 1990-2000.

1990
’90 januárja: a JMMT létrehozásának kezdeményezése.
1990. jún. 24.: a JMMT alakuló közgyûlése. Elnöki megbízatás.
1990-2000 között egyéb civil társulási alapító tagság: a Magyarság-

kutató Tud. Társaság (1991), a Vajdasági Magyar Tud. Társaság (1997),
a Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kollégium alapító tagja, a Magyar
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyarok Világszövetsége,
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság rendes tagja stb.

Elõadó a Vajdasági Íróegyesület 1990. évi Danilo Kiš-konferenciá-
ján és a becskereki B. Szabó György-értekezleten.

1990. A Magyar Írószövetség külhoni, majd rendes tagja (1993).
1991

1991-2006.: A JMMT Kiskönyvtára fõ- és fel. szerk. 
Az 1991. évi Szenteleky-napok szerv. biz. elnöke. ’91 októbere: a

Szenteleky-napok Tanácsának elnöke.
Elõadó a szegedi III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson.

1992
’92 márc.: a Kiskönyvtár elsõ könyveinek bemutatása.
’92/93: a jugoszláviai kisebbségi törvényt elõkészítõ bizottság ún.

szakértõi csoportjának vajdasági tagja.
1993

A JMMT elsõ Évkönyve (1990-93).
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1994
1994. febr. 26-27.: elõadó és vita-résztvevõ az I. vajdasági magyar

értelmiségi kerekasztalon Tóthfaluban.
’94. március: a VI. bp.-i nemzetközi könyv-, video- és könyvtári ki-

állítás résztvevõje.
’94 tavasza: ciklusnyi válasz a Híd kisebbségpolitikai körkérdésére.
’94 júniusa: a JMMT elsõ bemutatkozása Budapesten.
Megjelent a Pörök, táborok, emberek I. kötete. A II.-ra a Kiadó há-

rom évig sem talál anyagi lehetõséget.
’94 novembere: az Illyés Alapítvány Vajdasági Alkuratóriumának

konstituálása.
1994. évi Szenteleky-díj.

1995
’95 januárja: elõadó és vita-résztvevõ a SANU belgrádi nemzetközi

kisebbség-konferenciáján.
’95 tavasza: „Vajdasági magyar autonómiaformák az illúziók és rea-

litás között” (Hitel, Bp. 1995/5.sz.)
’95 júniusa: második elnöki megbízatás a JMMT tisztújító köz-

gyûlésén.
’95 novembere: programtervezet a Szenteleky-napok megrefor-

málására.
1996

’96 áprilisa: a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Tanácsa vajdasági
alkuratóriumának tagja.

’96 szeptembere: az olaszországi IV. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus elõadója.

1996. okt. 22.: a Vajdasági Demokratikus Erõk Szövetsége multietni-
kus szervezete kezdeményezõ bizottságának tagja.

1997
1997. jan. 20.: második mandátum az Illyés Közalapítvány vajdasá-

gi alkuratóriumában.
1997. dec. 22.: újabb elnöki megbízatás a JMMT tisztújító köz-

gyûlésén.
1998

’98 tavasza: Továbbra is „tanársegédtelenségre ítéltetve” a Tanszé-
ken: L.I. háborús okok miatti külföldre távozása után P.Á. újabb jelöltet
eltanácsolják a tanszéki felvételtõl.

’98 szeptembere: részvétel a Kárpát-medencei identitás-klub mun-
kájában.

’98 decembere: Nyilvános TV-vita a vajdasági magyar, államilag is tá-
mogatott könyvkiadás és a civilszervezeti kiadói kismûhelyek helyzetérõl.
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Közvetlenül utána lemondás a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Tanácsa
vajdasági alkuratóriumi tagságáról.

2000
2000. jún. 24.: A JMMT jubiláris közgyûlésén (1990-2000) nem vál-

lalja az újabb jelöltetést az elnöki tisztre. A Társaság tiszteletbeli elnökévé
választják.

2000 októbere: jubileumi versciklus a Hídnak, önéletrajzi önbemutat-
kozás helyett.

Az MTA külhoni köztestületi tagja.

11., megállótlan megálló: nyugdíjaztatás 2001

2001
2001. dec. 31.: nyugdíjaztatás saját kérelmezésre, 4 évvel a tör-

vényes végsõ korhatár lejárta elõtt.
Elõadó a finnországi V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson.
Szerbia Közmûvelõdési Közössége aranyjelvénye S. Miloševiæ

bukása után.
A nyugdíjba vonulás óta: hajóskapitány avagy dereglyés egy talá-

nyos háromszögben, ti. a Bácsföldvár-Holt-Tisza – Sutorina-Cattarói
(kotori) öböl – Zugló-Törökõr Bermuda-háromszögében.
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Önnekrológ helyett*

Bosnyák István az Új Symposion elsõ szerkesztõjeként a harcos publicisz-
tika és a kockázatvállaló írástudói etika térségeirõl indult, majd kötetek sorával
igazolta szenvedélyes antisztálinista alapállását; egyéb mûveit is a politikai és
a morális állásfoglalás szilárdsága határozza meg. Legalaposabb és legrész-
letesebb dokumentarista-elméletírója a Symposion-nemzedéknek és a moz-
galmi, elkötelezett irodalomnak. Bosnyák egyebek közötti érdeme Sinkó Ervin
és B. Szabó György irodalmi hagyatékának feldolgozása és megjelentetése,
valamint a Jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság létrehozása, vezetése
és Kiskönyvtárának gondozása. A vajdasági magyarság jelen helyzetének
genezisét, kórisméjének leírását, sokoldalú árnyalt szemléltetését és az ábrá-
zolt állapot európai összefüggéseit legalaposabban és legtöbb mûfajon ke-
resztül Bosnyák István fogalmazta meg a Kiskönyvtár különbözõ sorozatain
belül. Munkája irány- és példaadó egyben, ám mindeddig egyedülálló.

Bosnyák István harcos etikája rímel a sinkói életmû erkölcsi alapkérdései-
vel, a személyes cselekvés és az immobilitás, a „sorban levés” és a kívülállás
dilemmájának problematizálásával. A kor és az egyén erkölcsi mércéje között
feszülõ problémahálózat koordináta-rendszere nála túlnõ a kisebbségi sorsban
tevékeny utat választó értelmiségi predesztinációs- és létproblémái határán; az
emberi tartás jelképszerû egyetemességet nyer, ami a huszadik század problé-
maütközési csomópontjaiban fogalmazódik meg – általános érvénye hangsú-
lyozott értelmezést kíván a ma fájó idõszerûségeinek közepette.

Bosnyák maga is örök disszidens, akinek káprázatos szisztematikus és
dokumentarista adottsága mindannyiunkat közelebb visz saját irodalmi és
politikai múltunk, és ha úgy tetszik, jelenünk megismeréséhez. Tanári munká-
ja is ilyen motiváltságú.

(2000 – Bibl. 1439.) Fekete J. József

*Ától cettig vállalt nekrológnyi méltatás, baráti laudatio funebris, melyet a
címzett sem írhatna meg lényegretörõbben. És ön-apologetikusabban sem.
Sic. Sic erat in fatis.
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A
ablonczy [Ablonczy László] 169
Adum, Frane 63
Ady Endre 72, 106
Aladics János 170
Almási Éva, F. 180
Andriæ Edit 109
Antal Éva 180
Antal Gábor 47, 161, 162, 185, 342-343
Árokszállási Éva 62

B
Babiæ, Sava 114
Bagi Ferenc 61
Balázs-Art Valéria 75, 180
Bálint István 161, 164, 177, 185, 203-205,
214-219
Bálint Sándor 49, 54, 76, 122, 132, 134,
135, 136, 137, 143
Balla Ferenc 109
Bányai János 35, 70, 151, 155, 161, 162,
185, 278-283, 327-329
Bányai Lajos ifj. 45, 119
Barácius Zoltán 53, 165, 166, 169
Baranyai B. István 9-18, 24-31, 247, 403-421
Bárth János 172
Bartók Béla 98
Bartók István 180
Bartuc Gabriella 134, 138
Béládi Miklós 189
Benkõ Ákos 156, 161, 185, 321-324
Berényi Ilona 174
Bihari Zoltán 181
Bihariné Dániel Katalin 181
Bognár Anna 181
Borbély János 135, 137

Bordás Gyõzõ 132, 133, 134, 135, 137,
140, 165, 166, 167, 168, 185, 244-245
Bori Imre 140, 156, 160, 174, 177, 180,
181, 185, 364-368
Boschan Sándor 80, 110
Boškov, Živojin 180
Both Mihály 125
Botlik József 57, 158, 162, 163, 185, 266-
268, 291-295
Bozóki Antal 110
Burány Béla 110
Burány Nándor 149, 150, 172

C
Æosiæ, Dobrica 35
Èokljat, Nikola 72
Èurèiæ, Marija 25

Cs
Csáki S. Piroska 110
Csapó Julianna / Ispánovics Csapó
Julianna 24, 25
Csehák Kálmán 181
Csordás Mihály 136, 152, 175, 185, 369-371
Csörgits József 140
Csüllög Éva 172

D
Deák Ferenc 37, 148
Dér Zoltán / Dévavári Zoltán 149, 151, 172
Dési Ábel 176, 177
Dimitriæ, Pero 120
Dobosi Irén 154
Domonkos István 176
Dóró Sándor 33, 148
Dudás Károly 136
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Személynévmutató*

*Ez a jegyzék a Bibliográfiai tükör (I) nem v. nem csak ~~ írta tételei szerzõinek (pl. az interjú-készí-

tõknek és ~~ – társszerzõknek); az u. e. fejezet Bevezetõjében feltüntetett bibliográfiák készítõinek;

az I/III. alfejezet lexikon- és irodalomtörténet-íróinak; a gyûjteményes kötetekben elõforduló ~~-

társszerzõknek és saját írással szereplõ más íróknak, illetve a Kritikai tükör (II) szerzõinek-kritiku-

sainak a névjegyzéke. Tkp. „-tól / -tõl névjegyzék”, az iniciálés, monogramos, egyéb ismeretlen szer-

zõségû bibl. tételek (s.n., —) íróinak feltüntetése nélkül.
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E
Élesztõs László 181
Erdélyi Erzsébet 181

F
Faragó Árpád 44, 50, 151, 166, 169, 171
Farkas Attila 24
Farkas Zsuzsa/ Zsuzsanna 65, 115, 127,
138
Fazakas István 180
Fehér Ferenc 134, 152, 157, 177
Fehér István 155
Fehér Pál, E. 173
Fekete J. József 110, 116, 162, 164, 175,
176, 178, 185, 210-212, 213, 250-251,
276-278, 299-304, 361-364, 378-380, 425
Fenyvesi Ottó 161, 163, 185, 252-254,
320-321
Fischer Jenõ 154
Fodor István 175
Foky István, B. 110
Friedrich Anna 66, 122
Füzi László 163, 185, 286-289

G
Gáll Ernõ 152, 164, 185, 205-209
Gallusz László 110
Garai Béla, J. 124
Garai László 50, 152
Gerold László 38, 98, 124, 130, 141, 142-
143, 148, 163, 167, 170, 181, 185, 237-
241, 358-360
Gleszer Norbert 110
Grliæ, Danko 42
Grujiæ, Marinko 72
Gubás Ágota 123, 170

GY
Györe Géza 110

H
Hankiss Ágnes 146-147
Harkai Éva /Harkai Vass Éva 153, 163,
176, 185, 228-232
Heltai Nándor 131
Herceg János 160, 162, 174, 185, 198-
200, 220-221
Hermann Péter 180, 181
Hódi Éva 181
Hódi Sándor 121, 181
Hornyik Miklós 114, 148, 149, 160
Hózsa Éva 163, 185, 257-259
Huszta Rózsa 146

I
Ilia Mihály 172

J
Jablonszky Ildikó 24
Jakab Sára 181
Jankovics József 25
Juhász Erzsébet 116
Juhász Géza 149, 162, 174, 185, 270-275
Jung Károly 114, 139, 150

K
Kabók Erika 128, 152, 153
Káich Katalin/ Stojanoviæ-Káich Katalin 24,
73, 107, 110, 113, 114, 151, 171
Kakas József 50, 53
Kalapis Zoltán 129
Kántor Csilla / G. Kántor Csilla 24, 127, 158
Kántor Lajos 172
Kartag Nándor 80
Kasza Sándor 181
Kaszás Károly 141, 146
Katona Edit 110
Kazi István 142, 145
Keck Balázs 114
Keczeli Klára, P. 64
Kecskés István 126
Kercsmár Rózsa 121-122
Keresztury Tibor 175
Kiss Ferenc 172
Kiss Gusztáv 24
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Kiss Gy. Csaba 137, 173
Kiss József 181
Kiss Margita 110
Kollega Tarsoly István 180
Kolliger Károly 50
Kontra Ferenc 125, 143, 145, 160, 179
Kopeczky Csaba 170
Kosteljnik, Vlado 72
Kovács Endre 111
Kovács János, T. 122
Kovács József 150 
Kovács Mónika 180
Kovaèek, Božidar 43
Kõvári Árpád 140

L
Lábadi Károly 111, 138, 172, 185, 353-354
Ládi István 156
Ladik Katalin 176
Lajber György 134, 144, 145-146
Láncz Irén 61
Laziæ, V. 126
Letsch Endre 185, 201-203
Lévay Endre 133, 161, 162, 185, 268-270,
348-350
Loboda Gábor 122
Losoncz Alpár 162, 185, 295-299
Lõkös István 172

M
Major Ottó 171, 185, 249-250
Mák Ferenc 162, 173, 174, 185, 306-308
Marèinko, Tomislav 56
Markovics – Majtényi András 115
Marton László Távolodó 147, 176, 185,
316-319
Matijevics Lajos 113
Matkoviæ, Marijan 39, 71
Méliusz József 177
Mihájlovits Klára 126, 155
Mihályi Katalin 125, 126, 127, 128, 144, 177
Mikes Melánia 114
Milisavac, Živan 180
Mojzes Antal 11
Molnár Cs. Attila 116, 131

Molnár Csikós László 111, 116
Molnár Eleonóra 69, 177

N
Nagy Boldizsár Katalin 150
Nagy Csaba 25
Nagy József 34
Nagy Mária 166
Náray Éva, P. 124, 139, 178
Nobel Iván 181

Ny
Nyerges Judit 25

O
Olasz Sándor 162, 185, 262-263
Orvos Mária 25, 115

P
Pál Jolán 123
Papp Gábor 148
Papp György 61, 113
Papp József 24
Paripoviæ, Jovo / Jovan 120, 171, 185,
245-248
Pastyik László 25, 113, 150
Pásztor Antal 180
Pásztor Sándor 145
Pataky András 111
Penavin Olga 106, 113, 114, 185, 354-357
Pertics Péter 143
Péter László 180, 181
Péter Róbert 144, 145
Petroviæ, Joža 72
Pilinszky János 111
Pintér Lajos [Szeged, 1953–] 156, 185, 200
Piszár Ágnes 111, 179, 185, 380-382
Podolszki József 148, 151, 185, 186-190
Pogaènik, Bogdan 135
Pohárkovics Elvira 25
Polyák Márta 24
Polyvás József 68, 123, 131
Pomogáts Béla 158, 175, 185, 262-263
Popov, Dušan 180
Popoviæ, R. 118

431

Szemely es Targynev.qxd  2006.06.01.  17:07  Page 431



Purger Tibor 168
Pusztaszeri László 111

R
Radics Viktória 175
Radivojša, Branislav 124
Raketiæ, Slobodan 120
Rákos Marianna 181
Rebiæ, Dejan 72
Révész Erika 122, 138, 142
Ribár Béla 111, 128
Romsics Ignác 151
Rostás Sándor 181

S
Saffer Pál 176
Sárkány A. 180
Sartre, Jean-Paul 34
Sátai Pál 152
Serer Lenke 70, 126, 155
Silling István 24, 111, 115
Simon István Cs. 111
Sinkó Ervin 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80,
81, 107, 108
Sinkovits Ferenc 111
Sinkovits Péter 171
Somos B. 180
Spira György 112
Spitzer Éva 153
Stanyó Tóth Gizella 126, 127, 128, 144
Sükösd Mihály 159

Sz
Szabó György, B. 74, 75, 108
Szabó Márta 24
Szabó Palócz Attila 126, 155
Szajbély Mihály 159, 163, 185, 309-310,
310-316
Szakolczay Lajos 134, 157, 162, 163, 170,
173, 175, 185, 201, 242-243, 263-265,
289-291
Szalma József 181
Székely András 132, 133
Szeli István 132, 161, 185, 373-376
Szimin Bosán Magda 112

Szloboda János 112
Szöllõsy Vágó László 122, 135, 137, 138,
142, 152
Sztáncsics András 33, 119, 131, 177
Szûcs Imre 119, 133, 137, 139, 148, 149,
165, 166, 170, 177, 185, 233-234, 234-236

T
Takács Magdolna 53, 166, 167
Tamás Attila 157, 185, 371-373
Thomka Beáta 24, 98, 99, 112, 152
Tolnai Ottó 151-152, 176
Tomán László 151, 154, 159
Tordai Zádor 161, 185, 324-327, 345-348
Torok Csaba 62, 127, 157, 178
Tóth Eszter 127
Tóth Lívia 115
Tripolsky Géza 112
Turi Tibor 121, 139, 153, 173, 174

U
Urbán János 178, 185, 377-378
Utasi Csaba 35, 61, 155, 162, 173, 185,
225-227
Utasi Csilla 116

V
Vajda Gábor 136, 152, 160, 161, 162,
163, 173, 176, 185, 190-195, 221-223,
224-225, 254-257, 259-261, 284-286,
304-305, 338-342, 350-352
Vajda József 161
Valihora István 125
Vankó Gergely 112
Várady Tibor 119
Varga Géza 117
Varga László 175
Varga Zoltán 116
Varjú Márta 66, 124
Varnyú Ilona 122
Végel László 160, 161, 185, 196-198,
329-337
Vékás János 56
Veselinoviæ Šulc Magdolna 106, 114
Vezér Erzsébet 150
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Vida Daróczi Júlia 133, 140, 167
Virág Gábor 112
Vojnits Tivadar 178
Vujicsics D. Sztoján 137
Vukovics Géza 37, 173

W
Weischedel, Wilhelm 34
Weissenbeck József 80, 112 

Z
Zámbó Illés 174
Zerenski, Vida 25
Zlièiæ, Darinka 43

Zs
Zsidai Péter 147
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A
Ábrahám Irén 244
Ács Gedeon 111
Ács Károly / Kovács-Ács Károly 72, 85,
86, 98, 139
Aczél György 315
Ádám Olga 101
Adum, Frane 397
Adum, Iva 397
Ady Endre 46, 49, 50, 53, 59, 61, 69, 71,
72, 82, 83, 84, 89, 90, 90-91, 93, 106, 133,
134, 141, 153, 154, 163, 171, 172, 225,
227, 228-232, 257, 258, 260, 290, 309,
326, 329, 339, 341, 342, 343, 349, 372,
377, 379, 390, 397, 405, 413
Ágoston András 104, 205, 415, 416, 418
Ágoston, Szent 199
Aiszkhülosz 99, 358
Albert János 101
Albert Mária 101, 243
Ambrus, Szent 99, 358
Andjiæ Dušan 51
Andorai Péter 102, 244, 249
Andreevszki, Petre 51
Anonymus / P. mester 99
Antal Gábor 48, 157, 391
Antiæ, Miroslav 43, 150, 388
Apáti Ferenc 100, 358
Apró István 61, 140, 392
Arany János 64, 76, 83, 100, 142, 207,
391, 408
Arc, Gabriela 74
Arisztotelész 99
Árok Ferenc [edzõ, sportújságíró] 43, 388
Árok Ferenc [színmûvész] 101, 102, 234,
243
Artukoviæ, Andrija 59, 91, 210
Atanackoviæ, Ana 101, 243
Atlasz János 269

B
Babel, Iszaak Emmanuilovics 17, 60
Babiæ, Sava 138
Bach, Alexander 90
Bacon, Francis 336
Bacon, Roger 336
Bada Irén 101, 243
Bada Tibor Dada 144
Bahtyin, Mihail Mihajlovics 333
Balassi Bálint 99, 100, 144, 359
Balázs Attila 288
Balázs Béla 98, 331, 341
Balázs Piri Aladár 404
Balázs Piri Zoltán 101, 234
Bálint István 35, 36, 177, 388
Balogh Edgár 48, 391
Bambach Róbert 101
Bán János 102, 244
Bányai János 37, 44, 45, 70, 73, 86, 98,
103, 104, 106, 124, 130, 143, 146, 161,
171, 176, 177, 288, 290, 294, 302, 303,
310, 369, 370, 371, 408
Barácius Zoltán 101, 234, 243
Baranyai Júlia / Baranyai Schneider Júlia /
Schneider Júlia 17, 48, 49, 55, 88, 136,
140, 231, 258, 259, 392, 403
Baranyi Anna 75
Bartók Béla 98
Bata Ferenc 102
Batu kán 100
Beder István 139
Békési Imre 76
Bencze Erika 144
Bencze Lajos 123
Benjamin, Walter 359
Benkõ Ákos 156
Bereczky Sándor 103
Bertiæ, Lazar 215
Beszédes Valéria 115
Bicskei Elizabeta 101

Tárgynévmutató*

* Tartalmazza a könyvünk bevezetõjében; a bibl. tételek (1–1500) leírásában; a Kritikai tükör (II) szöve-

geiben, illetve a III-IV-V. fejezetekben aposztrofált személyek névjegyzékét. (Tkp. „-ról/-rõl névjegyzék”.)
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Bicskei István 102
Blaskó Péter 102, 103, 244
Bleèiæ, Milorad R. 136
Bloch, Ernst 332, 380
Boccaccio, Giovanni 100, 359
Bocskovics Rózsa 101
Bogdánfi Sándor 278, 377
Bognár Antal 54, 74, 75, 131, 134, 136,
139, 315, 392
Bóka László 226
Borbély János 179
Bordás Gyõzõ 71, 72, 174
Borges, Jorge Luis 366
Bori Imre 9-17, 47, 60, 69, 71, 102, 144,
146, 158, 177, 262, 264, 265, 266, 268,
270, 273, 278, 363, 370, 371, 388, 392,
404, 412, 414
Bornemisza Péter 99, 100
Borsányi György 244
Boschan Sándor 391
Bosnyák János id. 403
Bosnyák Jánosné Persits Mária 403
Bosnyák János ifj. 18
Böndör Pál 104
Braille, Louis 16
Brasnyó István 55, 124, 129, 130, 140, 180
Bratiæ, Radosav 74
Brindza Károly 178, 377
Broch, Hermann 359
Bruno, Giordano 336
Buddha 341
Bulatoviæ, Miodrag 59
Burány Béla 57, 125, 143, 394
Burány Nándor / Burányi Nándor 37, 49,
131, 136, 149, 176, 392

C
Campanella, Tommaso 336
Èanadanoviæ, Mirko 119, 120, 120-121,
129, 150, 410, 411
Cato, Marcus Portius C. Uticensis 9, 15
Cerroni, Umberto 39, 94, 148, 388 
Cervantes, Miguel de 100, 359
Chikán Attila 73
Cinderi plébános 403

Æosiæ, Dobrica 35, 124
Costa-Gavras, Constantin 41, 94
Crnjanski, Mirjana 33
Èumiæ, Vanja Z. 58, 398
Czifra Erika 101, 102
Czuczy Pál 274
Czvittinger Dávid 60

Cs
Csányi Erzsébet 73, 288
Csapó Julianna / Ispánovics Csapó Julianna
75, 76, 78, 79, 81
Cseh Károly 269
Csehák Kálmán 363
Csépe Imre 34, 129, 144, 152, 305, 388,
392
Csepeli Sándor 103
Csillag István 264
Csorba Béla 54, 62, 136, 154, 159, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 389, 392
Csörgits József 62, 134, 141, 154, 388, 392
Csuka Zoltán 264

D
Dancsó Veronika 178, 377
Dante Alighieri 9-17, 100
Danyi Magdolna 104, 105, 138, 176, 288,
313, 314
Daróczi Zsuzsa 102
Darvas József 265, 273
Deák Ferenc [Magyaritabbé, 1938–] 33,
169, 170, 178, 237, 391-392, 405
Debreczeni József 34, 46, 51, 129, 391
Délvidéki S. Attila 363
Dér Zoltán / Dévavári Zoltán 46, 47, 76,
129, 388
Deréky Pál 312
Déry Tibor 44, 83, 98, 150, 225, 323, 341,
343, 373
Dési Ábel 176
Dessoir, Max 373
Dettre János 264, 285
Dimiæ, Vitomir 102
Dobó Tihamér 153
Dobos János 363
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Domonkos István 9, 35, 36, 38, 40, 44,
45, 46, 81, 86, 88, 98, 103, 104, 129, 130,
149, 175, 176, 258, 259, 288, 290, 295,
308, 310, 312, 404, 405, 406
Dóró Emma 101
Dóró Sándor 148
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 349
Dömölky János 92, 102, 168, 169, 244-
245, 248, 249
Držiæ, Marin 99, 100, 359
Dudás Károly 49, 76, 88, 139, 258, 259, 389
Dunai Tamás 103

E
Egeriæ, Miroslav 38, 118, 120, 398, 409
Egri Márta 244
Eichmann, Adolf 210, 211
Endrész Marianna 73
Engels, Friedrich 34, 349
Entz Géza 122
Enzensberger, Hans Magnus 47
Eörsi István 315, 317
Eperjes Károly 102, 244, 249
Erasmus, Desiderius 336
Erdei Ferenc 265
Erdélyi Károly 120, 415
Escobar atya 93
Esterházy Péter 232, 317

F
Fábri Zoltán 33, 81
Fábry Zoltán 208
Faludi Ferenc 100, 359
Faragó Árpád 101, 102, 122, 136, 165,
167, 234, 243, 244
Faragó Kornélia 288
Farkas Gyula 60
Farkas Nándor 118
Faulkner, William 193
Fazekas István 102, 244
Fehér Ferenc 57, 58, 98, 110, 134, 135,
158, 265, 278, 391, 392
Fehér Kálmán 38, 44, 45, 86, 98, 102,
103, 104, 136, 176, 288, 291, 295, 310
Fehér Pál, E. 40, 388

Fehér Teréz 102, 167
Féja Géza 60, 265, 273
Fejes Endre 98
Fejes György 101
Fejõs István 118
Fekete Elvira 47, 48, 151, 388
Fekete J. József 125, 139, 140, 158, 164,
179
Fenyvesi Ottó 102, 136, 147, 152, 157, 317
Ferenczi Jenõ 101, 234, 244
Fischer Károly 101
Fodor József 48, 391 
Foky István, B. 148
Fónagy Zoltán 363
Foretiæ, Dalibor 35
Földi László 102, 244
France, Anatole 247, 337, 341
Friedrich Anna 64
Füst Milán 276

G
Gaál Gábor 47, 49, 331, 391
Gábrityné Molnár Irén 77, 79
Gál András 147
Gál Erzsébet 112
Gál István 233
Gál László 40, 98, 112, 131, 149, 278,
282, 298, 388
Galamb János 129
Galambos László 118
Gáll Ernõ 47, 89, 258, 261, 286, 377
Gamulin, Grga 85
Gartner Éva 103
Gavriloviæ, Slavko 363
Gazsi Zoltán 147, 317
Gelléri Andor Endre 98
George, Stefan 220
Gera Zoltán 103
Gergely deák 100
Gerich Endre 101, 234
Gerold László 33, 43, 69, 73, 103, 104,
105, 124, 125, 130, 139, 149, 158, 176,
288, 369, 370, 389
Gerõ Péter 102, 244
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Gion Nándor 40, 98, 104, 105, 130, 131,
166, 167, 170, 176, 234, 235, 237, 288, 290
Glatz Ferenc 363
Gobby Fehér Gyula 131, 138, 143, 166,
167, 169-170, 177, 237, 387
Goethe, Johann Wolfgang von 257
Gondos József 272
Gömöri Jenõ / Gömöri Jenõ Tamás 262,
266-267, 279
Gregoriè, Simon 58, 398
Grliæ, Danko 410
Guelmino Sándor 130
Gulyás József 178
Gunduliæ, Ivan 99, 100

Gy
Gyarmati Kata 147
Györe Zoltán 363
György Mátyás 246

H
Habermas, Jürgen 41
Habsburg-Lothringen, Otto von 111
Harkai Éva / Harkai Vass Éva 90, 91, 163,
288
Haumann Péter 244
Havas Emil 47, 269, 272
Hegedûs Antal 363
Hegedûs László 244
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 42, 94
Heltai Gáspár 99, 100
Hemingway, Ernest 234
Herceg János 68, 98, 134, 156, 157, 250,
264, 404
Hermann István 300
Hernádi Judit 244
Hertzka Vera 244
Hevesi Gyula 247, 342
Hódi Sándor 139
Holti Mária 54, 392
Homérosz 99
Horkheimer, Max 36
Hornyik Miklós 105, 114, 131, 158, 160,
177, 195, 370 415, 416-418
Horthy Miklós 270

Horváth Emma 76, 133
Horváth József 101, 234
Horváth Ottó 111
Hózsa Éva 144, 147
Hrabovszky János 112
Hristiæ, Jovan 35
Huszár Zoltán 33, 148, 151, 391

I
Ilia Mihály 146-147, 206, 380-381
Illés László 75
Illyés Gyula 35, 98, 265, 273, 315, 317, 391
Iliæ, Srdjan 102
István [I.], Szent 219

J 
Jankovics József 76, 78, 80
Jánoskúti Márta 244
Jaksics Demeter 100
Janus Pannonius / Johannes de Chesmicze
/ Czezmiczei János / Kesinczei János / Ivan
Èesmièki 18, 43, 99, 100, 144, 359, 391
Jelèiæ, D. 34
Jeremiæ, Dragan M. 34
Jézus 349
Jókai Mór 358
Jónás Gabriella 101, 102, 243
Jordán Erzsébet 101
Jordán Tamás 102, 244, 249
József Attila 55, 67, 93, 98, 135, 225, 227,
232, 309, 341, 413
József Farkas 75, 412
Juhász Erzsébet 90, 116, 125, 130, 143
Juhász Ferenc 98
Juhász Géza 79, 128, 139, 140, 162
Jung Károly 114, 130, 288, 388
Junger Ferenc 415
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K
Káich Katalin 138
Kalapis Zoltán 58, 59, 129, 391
Kálmán C. György 75
Kant, Immanuel 335
Kántor Lajos 286
Karadžiæ, Vuk Stefanoviæ 61, 139, 140,
394, 416
Kardelj, Edvard 119
Károlyi Mihály 52, 101, 240, 242, 243,
246, 391
Kárpáti László 244
Kašanin 215
Kassák Lajos 41, 60, 82, 83, 97-98, 150,
153, 312, 323, 341, 342, 349, 373
Kasza Éva 102
Kautsky, Karl 335
Kázmér Ernõ 48, 54, 391
Keciæ, Danilo 274
Keck Balázs 415
Kelemen Etelka 101, 102
Kelemen Mátyás 119
Kemény Zsigmond 418
Kenyeres Kovács Márta 57, 60, 72, 171
Kerekes Bevk Valéria 101, 102
Ketig, Tomislav 41, 389, 410
Kierkegaard, S/oren Aabye 13
Kiš, Danilo 54, 55, 61, 63, 88-89, 90, 159,
211, 216, 218, 260, 419
Kiss Ernõ [aradi vértanú] 122, 125, 126
Kiss Ernõ [1909-1941] 72
Kiss Margita 174
Kolozsi Tibor 43, 131, 150, 388
Koltay Róbert 102, 244
Komját Aladár 246, 247
Komját Irén 246
Komlós Aladár 226, 287
Komoróczy Géza 359
Koncz István 42, 60, 88, 103, 175, 258, 259
Koncz Sándor 101, 236
Konrád György 317
Kontra Ferenc 61, 64, 140, 392
Kopányi György 101
Korica Miklós 101, 102, 243
Korvin Ottó 342

Kósa László 76
Kosárszky Péter 103
Kossuth Lajos 284
Kosztolányi Dezsõ 58, 152
Kott, Jan 359
Kovács Frigyes 101, 102
Kovács Imre 265, 273
Kovács Katalin 102
Kovács Lukács 54, 392
Kovaèek, Božidar 363
Kovaèeviæ, Veljko 388
Krešiæ, Andrija 216
Kristály Klára 143
Krkljuš, Slavko 118, 119, 120
Krleža, Josip 72, 171
Krleža, Miroslav 35, 51, 53, 55, 56, 58,
60, 73, 74, 89, 90, 137, 153, 173, 195,
198, 199, 201, 247, 258, 260-261, 298,
338, 343, 367, 372, 377, 379, 380, 392,
397, 398, 414
Krstonošiæ, Zora 130, 407
Kubik Anna 103
Kun Béla 59, 101, 103, 204, 234, 239-
240, 242, 243, 247, 391
Kun Szabó György 274
Kvazimodo Braun István 34

L
Lackó Miklós 287
Laczkó András 76
Ladik Katalin 35, 63, 101, 130, 154, 289,
392, 405
Lajos [I., Nagy] 101
Láncz Irén 146
Lányi Sarolta 58, 391
Lasiæ, Stanko 247, 280
Lastiæ, Petar 66, 388
László [I.], Szent 100
Laták István 129, 269, 274, 275
Lefebvre, Henri 34
Lengyel József 61, 247, 391
Lenin, Vlagyimir Iljics 219, 239-240, 375,
379
Léphaft Pál 102
Liszkay Tamás 244
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Ljubojev, Petar 123
London, Arthur 40, 154, 211, 216
Losoncz Alpár 158, 159, 162, 300
Lozanov, Sava 411
Löbl Árpád / Lõrincz Péter 47, 153, 264,
273, 274, 278, 391
Lõbl Iván 269
Löffler A. Pál 275
Luèiæ, Milan 123
Lukács György 47, 53, 58, 59, 89, 93,
103, 153, 175, 195, 211, 216, 225, 226,
234, 242, 247, 258, 260, 297, 298, 315,
318, 331, 335, 337, 341, 342, 344, 349,
350, 364, 373, 377, 379, 396

M
Macura, Miloš 77
Madách Imre 359
Maeterlinck, Maurice 341
Magos György 103
Major Nándor 98, 118, 265, 278
Majtényi Mihály 79, 98, 109, 234, 237,
264, 285, 393
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* E tárgynév gyakori elõfordulása miatt kötõjellel egybevonva jelöljük a folyamatos, oldalankénti jelenlétét.

** Hasonlóan racionalizáltuk a névanyag jelölését, ahol lehetett, mint Sinkó Ervin esetében.
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* L. elõbbi megjegyzéseinket a névanyag összevonásáról.
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