ZIMONYI ZOLTÁN

Ötszemközt" — a csehszlovákiai
magyar irodalommal
TÓTH LÁSZLÓ: VITA ÉS VALLOMÁS
Tóth László csehszlovákiai magyar költő három verseskötet után ezúttal- interjúkkal,
ahogyan ő nevezi, beszélgetőkönyvvel jelentkezett. Aki érezte már a társalgás örömét, tudja,
hogy az őszinte érdeklődés hogyan húzza fel a belül megáradt mondanivaló előtt a zsilipet. A
kiadós eszmecsere résztvevői kötetlen formában, „átlós futással" kalandozhatják be az élet
legkülönfélébb vidékeit, rapszodikusan csapva át más-más témára. A beszélgetésbe feledkezve
az egyéniség talán más módon ma már meg sem mutatható teljessége is feltárul a magánélet,
munka, szocializáció összefüggés-rendszerében.
Tóth László beszélgető társai a Madách Kiadónál 1981-ben megjelent interjúkötetben
írók. Közöttük van irodalomtörténész, kritikus, költő, elbeszélő, műfordító, név szerint: Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Dobos László, Duba Gyula, Gál Sándor, Rácz
Olivér, Turczel Lajos, Tőzsér Árpád, Veres János, Varga Imre és Zalabai Zsigmond. Ha nemcsak irodalmi illetőségükre tekintünk: egykori miniszter és asztalos, pedagógus és újságíró,
egyetemi tanár és Csemadok-aktivista, rádiós és amatőr irodalmiszínpad-tag, egykori és mai
irodalmi folyóirat-főszerkesztő, muzeológus és kiadói munkatárs. A nézőpontjuk földrajzilag
is eltér; van aki vidékről, más Pozsonyból, a fővárosból, avagy „kívülről", egy hosszabb párizsi ösztöndíj szemszögéből éli át irodalmukat, életkora alapján is különféle tapasztalattal, hisz
a kötetben megszólal az 1918 utáni államfordulatot már eszmélő ifjúként megélő Csontos Vilmostól az 1950-ben született Varga Imréig a csehszlovákiai magyar irodalom valamennyi generációja. A felsorolás jelzi, hogy e több mint két emberöltőnyi emlékezet térben és időben is átfogja a csehszlovákiai magyar irodalom teljes kontextusát. S a kérdező Tóth László úgy is irányítja á beszélgetést, hogy az minél szerteágazóbb legyen. A vendég természetes érdeklődésével, s az alkotó ember szuverén gondolkodásával folytat párbeszédet a házigazdáival.
Tóth László az 1960-as évek vége felé indult, úgynevezett Vetés-nemzedék, s az 1970-ben
megjelent Egyszemű éjszaka című antológia jellegzetes költőegyénisége, évekig az Irodalmi
Szemle egyik szerkesztője volt, így, miközben a pályatárs beavatottságával fürkészi az írói
munka rejtett mozgatórugóit, a nemzedéke hangján is kérdez és keresi a választ a csehszlovákiai magyar irodalom, a kisebbségi élet saját alkotói szükségleteivel is összefüggő kérdéseire.
Műegészként elgondolt könyve tehát maga is vallomástevő. Munkáját a bevezetőjében a
csehszlovákiai magyar írásbeliség belső szükségleteivel indokolja, ezekből meg is nevez néhányat, mindenekelőtt azt, hogy náluk mindeddig hiányzott egy ilyesfajta beszélgetőkönyv, ezt
kívánná tehát meghonosítani, megnyitva a sort újabbak előtt is. Elmondja, hogy a csehszlovákiai magyar irodalom műfajszerkezete mindezen túl is hiányos: „Mindmáig nincs irodalmi lexikonunk, rendszerezett irodalomtörténetünk, feldolgozott nemzetiségtörténetünk, nincsenek
megfelelő tankönyveink, íróinkról és irodalmunkról szóló monográfiánk, nélkülözzük a legszükségesebb bibliográfiai munkákat." Bevezető soraiban mintha Bessenyei, Kazinczy panasza szűrődne át a századok falán, s ahogy az egykor felismert hiány munkára ösztönözte a felvilágosodás „irodalomalapítóit", Tóth László is cselekvésvágytól sarkallva nyúl az interjúhoz.
Mégpedig szerencsés kézzel, mert a beszélgetések kötetlensége során lexikai ismereteket, irodalomtörténeti fejtegetéseket, tankönyvértékű olvasmányt, írói pályaképeket érzékit meg nevelői-népművelői erudícióval, irodalomtörténeti és irodalompolitikai tanulságokkal, mindemellett a további feldolgozásokat segítő forrásértékű dokumentumokat ad közre. Az interjú
tehát Tóth László kezében a műfaji azonosságát, egységes átformáltságát és szervességét megőrizve is alkalmas arra, hogy ne csak önmagát, tehát az eddig hiányzó „beszélgetőkönyvet"
pótolja, hanem áthidaljon egyéb hiányokat, pótlásra ösztönözzön, anélkül, hogy valaminő
sebtiben toldozó-foldozó igyekezettel belekapdosna más szakágak területébe.
Könyve azonban mindezen túl is összefügg a csehszlovákiai irodalomfejlődés további, a
bevezetőben már nem említett szükségleteivel, ennek megvilágítása érdekében tehát magára a
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műfajra is tanácsos egy pillantást vetnünk. Az interjú korunk sikeres, divatos műfaja. A népszerűségét mindenekelőtt az az emberi kíváncsiság szavatolja, amely mindig is szívesen fürkészte egy-egy kivételes személyiség „titkait", államférfiak, híres színészek, írók, festők magánéletét, előszeretettel pillantott be a művészet és a politika „boszorkánykonyhájába". Az
intimitásoknak ez az örök bűvölete ígér sikert a művészéletrajzoknak, a regényhősként ábrázolt történelmi személyiségeknek, a nagy emberek szóbeli megnyilatkozásainak. A műfaj hódítását jelzi az is, hogy az interjú, eredeti keretéből, a hírlapirásból kilépve, teret hódított az
irodalmi folyóiratokban is, megváltozott a funkciója, kialakult a belletrisztikus változata, lényegében tehát irodalmi műfajjá is áthangolódott.
Az interjú, mint irodalmi műfaj legáltalánosabban ugyanazt a fentebb említett, végső soron pletykaszintű, a nagy emberek intim életét fürkésző kíváncsiságot szolgálja ki, könnyebben, főként gyorsabban, mint amit a hagyományos regényes életrajzok, áltörténeti bestsellerek. Ahhoz azonban, hogy a szubliteratúra e kétes rangján túlemelkedhetett, további motívumok műfajformáló hatásával is számolnunk kell. Mindenekelőtt két korjelenséggel : napjaink
megnőtt valóságigényével, a dokumentuméhséggel egyfelől, másfelől pedig az egyéniség, s
nem feltétlenül csak a kiemelkedő személyiség, hanem általában az egyediség, a sajátszerűség,
íz ember önmagával való azonosságának felértékelődésével.
A hirlapinterjú elsődleges funkciója még a tájékozódás-tájékoztatás volt; a megkérdezett
személyiség, mint bizalmas információk birtokosa vált érdekessé a közönség számára. Az irolalmi változatban viszont „titkát" nem beavatottsága, különleges beosztása adja, hanem személyiségének a kvalitásai, a kor viszonyait mélyen átélő, saját életét gondolatilag is birtokba
/evő, avagy csupán a „személyes" történelme tanulságait hordozó, az események sodrában
mkdácsoló ember feltárulkozása. A megkérdezett tehát mint tanú, a nyilatkozata tanulságcént fontos. E funkcióváltozás révén hangolódhatott át a hírlapinterjú irodalmi műfajjá, s
lleszkedhetett be a korunkban ugyancsak irodalmi rangra emelkedett non-flction műfajok
cörébe. Épp annak révén, hogy az olvasó számára a személyes vélemény is dokumentumértékű, valóságéhségét egy másik személy feltárulkozása csillapítani képes, s ennek a föltárulko:ásnak a hitele nagyobb (vagy legalábbis egyenlő értékű) az eredendően tárgyszerűbb stúdiunoknál.
Nem vitatva a személyiség természetes varázsát, a szemtanú illetékességét, úgy gondolom,
íogy a szubjektum tanúságtevő szerepének a felértékelődése, illetve az interjú gombamód törént elszaporodása olyankor észlelhető, midőn a nyilvánosság zavarokkal küszködik, a közvéeményt megoldatlan kérdések és kétségek gyötrik. Végső soron tehát a társadalmi-történelmi
'alóság birtokbavételének időszakos nehézségeit jelzi, azt, hogy a kényesebb vagy a kényeebbnek ítélt kérdések egy nagyobb formátumú, tehát a véleménynyilvánításában védettebb,
íötetlenebbül gondolkodó személyiség révén kapnak (kaphatnak) hangot, illetve a valóság
igyes területeinek a feltárása egyelőre csak az egyéni vélemény szintjén tűri el a publicitást, te;yük hozzá: általában nem tabuk, hanem ellentmondásos történelmi fejlődés, a nemzeti-nem:etiségi azonosságtudat ingatagsága, az irodalmi-szellemi élet fejlődészavarai, esetleges disz:ontinuitása, egymásra torlódó, nemegyszer túlhaladott szemléleti formák miatt.
Olyan okok miatt tehát, amelyek meglehetősen erősen hatnak a csehszlovákiai magyar irolalomban is, melynek a legfőbb jellegzetessége a szervetlen fejlődés volt. Nem irodalmi mozgásörmák határozták meg a létrejöttét, s jórészt nem azok uralkodtak a további történetén sem.
kz 1918 utáni politikai államfordulattal a Csehszlovák Köztársaságba cinikusan „átigazolt"
léptömeg írástudói muszáj-Herkulesként a semmiből teremtették meg a csehszlovákiai magyar
rodalom merőben új jelenségét, amely még emberöltőnyi ideig sem futhatott a sebtiben lerakott
íneken, a történelem felszaggatta előtte a vágányokat. Az első bécsi döntés „bensővé" tette a
tiagyar irodalom alig két évtizede „külső", önálló fejleményét, s megszüntette magát a jelensé;et, á csehszlovákiai magyar irodaimat. A második világháború utáni „néma években" pedig
ádlott lett az ottani kisebbség, s miután nem artikulálhatta magát a politikai-társadalmi életen, szünetelt az irodalma is. Magyarság és egzisztencia egy tragikus választás egymást kizáró
lemei lettek; e megrázkódtatás, bár az „emlékezettörténelem"-jellegű széppróza megpróbálta
zóta „kibeszélni", még mindig feloldó lélekmosdatásra vár.
Az 1948-as újraindulás óta éppen emberöltőnyi idő telt el, s ez tette kiszámíthatóvá, hogy
csehszlovákiai magyar irodalom rendezni fogja a közös dolgait önmagával, fejlődését a törínelem kérlelhetetlen, fel-felszaggatott sínéiről elvezeti az irodalom saját „növéstervéhez".
!z az emberöltőnyi viszonylagos szélárnyék mutatta meg a csehszlovákiai magyar irodalom
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legégetőbb belső szükségletét: az eddigi diszkontinuitás után időszerű lett az „utólagos" szervesség megteremtése, a szakaszosság fölött a folytonosság olyan tradíciójának a megkeresése
a csehszlovákiai magyar irodalom éntudatában, önszemléletében, amely gondolatilag birtokba veszi e népközösség fél évszázados sorsát, irodalomfejlődésének tanulságait, értékeit és fiaskóit, s egyáltalán reálisan felméri a helyzetét.
E körülmények az interjú számára talán túlzottan is, de mindenképpen fájdalmasan
„kedvezőek", a műfaj eddig mégsem burjánzott el, mert a csehszlovákiai magyar kulturális
életben nem beszélhetünk a személyiség felértékelődéséről, sőt, épp ellenkezőleg: az elmúlt évtized vitái azt jelezték, hogy az írói önszemlélet zavarokkal küszködik; az alkotók többsége
nemcsak társadalmi-politikai helyzetét, hanem éntudatát tekintve is kisebbségben él; ezt egyfelől a saját értéktudat leszállítása, másfelől pedig egyes teljesítmények túlértékelése, a provincializmus jelzi. A személyiség szerepének a visszafogottságát önmagában az is igazolja, hogy
— mint említettük már — lényegében Tóth László honosította meg az interjú műfaját; e megállapítás még akkor is helytálló, ha tudjuk, hogy korábban is készültek hasonló beszélgetések,
közülük egynéhány kötetben is olvasható, Tolvaj Bertalan tanulmányai között például.
Tóth László könyvének a csehszlovákiai magyar irodalom belső szükségleteivel összefüggő legfontosabb jelentősége éppen ezért az, hogy az interjú műfaját éltető korjelenséget, a
személyiség felértékelődését saját viszonyaikhoz igazította, a beszélgetések révén adott rangot
a nemegyszer elbizonytalanodó kisebbségi író személyiségének, bebizonyítva, hogy dokumentumértékűen gondolkodnak önmagukról. Vitára és vallomásra buzdítva nélkülözhetetlen tartalékenergiát szabadított fel: magát az alkotó személyiséget. Tudatosan fogalmazta meg a
könyvében, hogy csak önismeret (éntudat) után lehet öntudatról, majd eszmeiségről, irodalmi
feladatokról beszélni; az írói éntudat pedig a literatúra fogalomrendszerében többek között
interjúk, önélveboncolások formájában jelenik meg. Beszélgetéseivel legáltalánosabban tehát
a bizonytalan tudatú irodalom öntudatosítása, s az újabb feladatok felé ösztökélés volt a célja, s éppen az éntudat szellemének kiszabadítása a lefojtott palackból tette lehetővé, hogy maguk a tennivalók is körvonalazódjanak, s nyilvánosan is megfogalmazódjon — többek között
— az irodalom égető és beérett szerkezeti változásainak (új folyóirat-indítás stb.) szükségessége.
A beszélgetésekből összeálló körkép egyidejűleg sugallja a megújulás és a megtartás szétválaszthatatlan egységét, s ha valakiben lenne még ma is kétely, talán végleg tisztázza az új
nemzedék szándékait, szerepét, jelentőségét.
Tudjuk jól, hogy a kötetben is érdekelt Tóth László, Varga Imre, Zalabai Zsigmond és a
velük egy időben indult társaik a nemzedékké szerveződés jegyében kezdték a pályájukat a
hatvanas évek vége felé. A pályakezdők nemzedéki fellépése rendszerint a tudatos különállás,
a megszakítottság hangsúlyozása, ami feltétlen jelzése annak, hogy számukra problematikussá vált az addig uralkodó értékekhez való kapcsolódás (tehát nem maguk az értékek!); az
uralkodó esztétikai normák szűkösek a kötelező művészi meghaladás számára, újabb értékteremtést csak azoktól elszakadva, más kereteken belül képzelnek el. Előképként, ösztönző hagyományként ezért kezdtek el mást tisztelni, mint idősebb pályatársaik többsége. Természetesen bonyolult hatásrendszerről van itt szó, amelybe póz, divat, s az új értékteremtés kényszere
egyaránt belejátszik; valamennyi mögött feldereng azonban a közös, negatív jellegű kapcsolódás a kialakult irodalomszemlélethez, a tagadás attitűdje s egyben a meghaladás igénye. Az
Egyszemű éjszaka című versantológia ennek az elkülönülésvágynak volt a jelzése, s egyben
igénybejelentés is a csehszlovákiai magyar költészet megújítására.
Varga Imre mesélte el még az időben egy írásában, hogyan kereste fel falujában „földijét", Csontos Vilmost, mikor annak Gyalogút című önélet-írásáról készült bírálatot írni. Ám
ihletet, ahogy várta, nem kapott a találkozástól. Midőn a költészetre terelődött a szó, nemigen
akadt mondanivalójuk egymásnak, a bepárásodó szemüveg, hamutartó-keresgélés, a cigarettával bíbelődés hidalta át a kínos perceket. Hamarosan el is búcsúzott, ám Csontos Vilmos
visszafogta egy pillanatra, a földről méternyi, vastag botot emelt föl és adott át vendégének:
„Jó lesz az útra, nehogy elessél." Az országutak vándora leghűségesebb társát, a vándorbotol
annak adta át, aki már más világban kényszerült útra, rejtett ösvényeken, de ez a bot is emlékeztethette a saját bozótosában, hogy az előttük járó nemzedékek „költői és emberi példájí
számtalan tartalékenergiát rejt" számukra, fiatal irodalmárok számára.
E kis történet érzékelteti, hogy nem az 1960-as évek vége felé fellépő új nemzedék szemlélete fenyegette a csehszlovákiai magyar irodalom folytonosságát, hanem éppen az árkokká
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szétszabdalt két emberöltőnyi történelem szervetlensége került felszínre a nemzedéki különbségekben. Hogy a generációs ellentét mennyire elfedte a diszkontinuitásból eredő, mélyben
lappangó, s a csehszlovákiai magyar irodalom önszemléletében is lefojtott problémákat, az
1960-as évek legvégén folyó úgynevezett Szalatnai-vita is érzékeltette. Szalatnai Rezső, s lényegében az „első nemzedék", amelynek szószólója is volt, láthatóan nem tudta feloldani a pályakezdők munkáiban észlelt ellentmondást. Idézem: „Az olvashatatlan versek írói olvasható,
értelmes cikkeket tudnak írni, figyelemre méltó tájékozódással, tehát nyilvánvaló, hogy verseiket tudatosan stilizálják érthetetlenre, ez a poétikai szemléletük." A szlovákiai magyar élet
lírai kísérőzenéjét kérte számon tőlük, úgy látva, hogy sutba hajították a magyar irodalom
java vívmányait „más ügyben, más talaj felett" tanúskodnak. A fiatalok részéről Kulcsár Ferenc verssel válaszolt Szalatnai Rezsőnek:
nem értem
miért nem néztél szelíden homlokomra
s ha sorsomtól elfordultam, mint a szélkakas
ez volt a válasz életünkre
lásd be bár; tér vagyok
nem az akropolisz ritmikus oszloprendje borítja eszméletem;
ha lázas vagyok sebhelyes történelmünk ölelget
(Nyílt levél Szalatnai Rezsőhöz)
\ csehszlovákiai magyar irodalom alapító nemzedékének attitűdje az új arcú magyarság meghirdetése volt, Fábry Zoltán szavaival: „az Ady—Móricz—Bartók—Kodály vonal hűségesei
előtt új horizontok nyíltak meg: a humánum európai kultúrája". E vox humana hangzott fel a
két világháború között Győry Dezső lírájában, aki, újra csak Fábryval szólva, a legnehezebb
években is „dacosan és árván, de tovább énekelte az európai megszakíthatatlan folytonosság
:mberi énekét". Az első nemzedék legjobbjainak helytállása, a csehszlovák állam egységének
/édelme, „az új szociális emberi célok felé irányuló arc és szív" (Móricz), az emberi hang, tuduk jól, hatástalan maradt a világháborúban, s az utána következő évek hangzavarában. Nem
/ált olyan történelmi alapokmánnyá, amely befolyásolhatta volna a csehszlovákiai magyarság
¡orsát, a kollektív felelősségrevonást, az át- és kitelepítéseket. Ugyanolyan kudarcélménye ez
i csehszlovákiai magyar irodalomnak, mint amelyet az európai irodalomszemlélet élt át a máiodik világháború bestialitása nyomán, midőn sokak számára ellehetetlenült a vers, a költő a
•.söndet avatta kifejezésformává. Az első köztársaságbeli irodalomhoz való viszonyt az a keseű, s egyáltalán nem generációs fogantatású tapasztalat tette ingataggá, hogy a vox humana
tem tölthette be közösségét óvó történelmi hivatását. Kétségessé vált, hogy lehet-e a szónak
ermészetes élete a megtipratás után, lehet-e tisztázó tükör, midőn a trauma kimondásának az
:sélyei a tabuk miatt a semmivel voltak egyenlőek.
Problematikussá vált a hídszerep is. Fábry Zoltán írta 1958-ban, az Irodalmi Szemle inlulásakor: „Oszloptartók voltunk: a legfeszültebb, a legexponáltabb ponton, a középen. De
i híd két vége a levegőben lógott: a való érdemben sohase vállalt minket. Légüres térbe kerül'e, kariatidákká merevedtünk." Csoda-e, ha a hídjelképet, amely a két világháború közötti
zellemi élet egyik pozitív öröksége, a szomszédos népek tej testvériségének tudatosítója volt, e
örténések beszűkítették, s az mindinkább kisebbségvédelemre, illetve kultúraközvetítő szeepre korlátozódott, s így az átfogó koncepció mellett kifejezte a megerősített ideiglenesség,
úzonytalanság érzetét, azt, aminek kísértő realitását Tőzsér Árpád szellemesen fogalmazta
neg Tóth Lászlónak a beszélgetésük során: a híd olyan hely, ahol örökké jönnek-mennek, de
enki sem akar állandóan ott tartózkodni.
Egy kisebbségben élő nép irodalmának általános adottsága, hogy a közlő és valóságfeláró szerepe, a nyelvőrzés és nyelvápolás funkciója felerősödik benne. Az irodalom anyaga a
lyelv, amely kisebbségi helyzetben általában nem hivatalos, kevesen beszélik, s gyakran csak
:ulináris használati körre korlátozódik. Az irodalmat viszont a visszhangja élteti, a „visszaveődés boltozaterőssége". „A szlovákiai magyar költő léte és jövője a szlovákiai magyar nyelv
orsától függ: az utódok elődökéhöz méltó nyelvhűségétől" — írta Fábry Zoltán. Örökös kíértése tehát a kisebbségi irodalomnak, hogy a nyelvhűséget ösztönözze, s ez jobbára együttár az egyszerű és a szép esztétikai normájának abszolutizálásával. 1948 után a csehszlovákiai
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magyar irodalom is az „írj igazat! írj egyszerűen!" (Bábi Tibor) hitvallásával indult újra, s ez
közmegállapodás-szerűen és tartósan kijelölte a csehszlovákiai magyar irodalomszemlélet kereteit. Függetlenül attól, hogy e korszak egyszerű és szép felé redukált realizmusát honnan eredeztetjük, az első korszak kiemelkedő hagyományából, Győry Dezső költészetéből, avagy a
40—50-es évek magyarországi újnépies lírájából, ahogy ezt például Tőzsér Árpád teszi, nyilvánvaló, hogy e fenti törekvések a második világháború előtt feltépett síneket próbálták helyreállítani. Korábban a szlovákiai magyar irodalom közérthetősége és tiszta áttetszősége révén,
„a táji és társadalmi valóság tükrözésével" (Szalatnai) vált jelentős külön hanggá a magyar
líra egységében, kérdés, hogy ezt a vonását tízévi irodalomszünet után is meg lehetett-e őrizni,
figyelembe véve, hogy közvetlenül a tragikus történések után a kor kevés esélyt kínált a táji és
társadalmi valóság mély, élményszerű, a tipródásokkal is szembenéző átélésének és ábrázolásának. A lehetőségeket még tovább csökkentette, hogy az előző korszak irodalmának meghatározó egyéniségei nélkül, a Magyarországra átköltözöttek vagy át kényszerültek, tehát a hagyomány élő, elevenen meghatározó mércéje híján vállalkozhattak csak erre.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy a közösség szolgálata érdekében vállalt ars poetica —
Ozsvald Árpád szavaival: „Szépet írni... de úgy, hogy mindenki megértse. Tanítani még
szebbre a népet" — csak részleges sikerrel járt, nemcsak az egyszerűség nyomában kísértett ott
az egyhúrúság és a modorosság, hanem — s ez volt a legfájóbb — egyre érezhetőbben tompult
a „boltozatvisszaverődés" is. Mindinkább nyilvánvaló lett, hogy a közönség kedvéért nincs értelme engedményt tenni a költői teremtőerő, a belső alkotói adottságok s az irodalom önmozgása rovására; a vox humana egykori kudarca pedig kétségessé tette a józan felismeréseket legyűrő csak azért is heroizmusát. E belátásnak kellett megérlelődnie ahhoz a csehszlovákiai
magyar irodalomtudatban, hogy a megszüntetve-megtartás teremtő aktusával, a tagadás jegyében ugyan, de a folytonosság igézetében induljanak el az újabb nemzedékek. S e belátásnak kell tudatosodnia a csehszlovákiai magyarság szélesebb közvéleményében is, az olvasók és
a különböző generációkhoz tartozó alkotók között ahhoz, hogy a fiatalok eddigi pályaképében felfedezze az irodalom növdstervéhez való igazodást, az eddigi vívmányok magasabb szinten való megerősítését, a lépésváltás mellett a lépéstartást is.
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