
dátlanság, az egzisztenciális kétség ("hintalét"),
az elveszettséget, magányt kifejező versekig
(Sinkó Ervin, Debreczeni József, Bencz Boldi
zsár, Berényi János), ahonnan a költők - más
út nem lévén - az esztétikumba való rnenekű

lést választják (Szenteleky Kornél), amit a szép
iránti érzéketlen bácskai "trágya és ólszag" el
lenpontoz. megteremtve így a talán évtizedekig
felodhatatlan irodalmi!esztétikai konfliktus
helyzetet, amely legerőteljesebbenGál László
nak a "Lenni vagy nem lenni..." Hamlet-mono
lógra héjazó Szabadka-versében kap hangot (a
költő válasza: "nem lenni"). A magasra törő

művészet és a bácskai valóság kibékíthetetlen
nek ítélt ellentétét egyesek magán-, mások pe
dig közösségi szférában vélték feloldani, ismét
mások víziókba menekültek (Szirmai Károly),
vagyelfogadták a "termékeny kételyek" kény
szerhelyzetét (Sinkó), illetve szociális indítékú,
agitatív programverseket írtak (Laták István,
Somogyi Pál).

A válogatásban csupán egyetlen vers idézi a
negyvenöt utáni hurráoptimizmust, az is
(Thurzó Lajos műve) úgy tett eleget a kor eszté
tikai diktáturnának. hogy mintegy szabadulni
akarván tőle "égnek próbálta röpíteni a poézis
madarát". De a frázisköltészettől való menekű

lés még egy ideig a vajdasági magyar költészet
vissza-visszatérő témája marad (Fehér Ferenc,
Acs Károly), s majd csak a hatvanas évektől

kezdve a programok immár költészeti szem
pontok, a vers sé formálás gondjai kerülnek elő

térbe. Erre utal a kötet második felét bevezető

Tolnai-vers (Doreen 2), amely Domonkos István,
Pap József, Böndör Pál, Danyi Magdolna, Vesz
teg Ferenc) itt olvasható és kommentárral ellá
tott műveivel együtt a modernnek a versnyel
vért folytatott alkotói küzdelmet példázza.

A kötet szerzője szerint a jugoszláviai ma
gyar költészet legfontosabb verse Domonkos
István dadogó létpoémája, a KormányeItörésben.
Erről írva tárulkozik fel a kommentátor-kriti
kus: megvallja. ő miben látja a versek hatástit
kát. Ezt Utasi Csaba a költőben munkálkodó
kétely, a létbeli disszonancia, a belső pokol hite
lesnek érezhető költői megformálásban fedezi
fel. (Forum, Ujvidék, 2000)

GEROLD LÁSZLÓ

A MAGYAR ÁLLAMISÁG EZER ÉVE

Egy ünnep mindig felelősség, lehetőségés játék
is, hogy vajon sikerül-e az adott formát megtöl
teni értékes és megújuló tartalommal, vagy
unalmas és terhes lesz az ünnep. A millenniumi
év alkalmából országszerte számos rendezvény

160

volt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem "A
magyar államiság ezer éve" címmel tudomá
nyos ülésszakon emlékezett meg nemzeti múl
tunk és kereszténységünk ezer esztendejéről.Ez
volt a rendkívüli alkalom, hogy összeálljon az
egyetem itthon és külföldön is ismert tanszék
vezetőiből és professzoraiból álló "szellemi vá
logatott". Magyarországon néhány új discip
línát kivéve még nincs átjárás a tudományok
között, ezért is izgalmas, hogy a történelem, a
jog- és társadalomtörténet, a természettudo
mányok, a kultúra és művelődés, valamint az
irodalom és nyelvészet tudományterületeirőlel
hangzott előadások anyagát Izsák Lajos és Ger
gely Jenő történészek öt tematikus fejezetből

álló kötetbe szerkesztették.
Klinghammer István, az egyetem rektora

megnyitójában az egyetem alapítójáról a követ
kezőket írja: "Pázmány átfogó, a hitvitákon. a
reformáción és ellenrefomáción felülemelkedő

hazaszeretete immáron közel négyszáz év távla
tából is megkapja az olvasót. O nem az erőszak,

hanem a belső reform, a nevelés, a prédikáció, a
hitvita eszközeivel harcol és ér el nagy sikere
ket. Egymás után alapítja az iskolákat, papneve
lő intézeteket, és végül legnagyobb művét, a
nagyszombati egyetemet. Pázmány a legszebb
fegyver - a nyomtatott betű és a magyar szó 
erejével szinte minden mondatát ma is követen
dő nemes célok szolgálatába állította."

A szemle terjedelménél fogva nem ad lehető

séget az összes tanulmány ismertetésére, így
csupán néhányra térnék ki, melyeknek szerzője

ismerős olvasóink előtt. Kovács Sándor Iván a
magyar himnuszból és címerből kiindulva vé
gigköveti a két folyó, Tisza és Duna megjelené
sét a teljes magyar irodalomban. Izsák Lajos je
lenkori történelmünk két - eddig óvatosan ke
zelendő - fordulatával foglalkozik, története
sen az 1944--45és az előző évtizedeket meghatá
rozó 1947-49-essel. Gergely Jenő olyan témát
tár fel, amelynek megértése nagyban hozzájá
rulhat a jelenlegi Kárpát-medencei társada
lom-politikai helyzet megértéséhez: a felekezeti
és etnikai ekvivalenciákat mint a nemzeti iden
titás formálóit a 19-20. századi Magyarorszá
gon. Rónay László kötetben olvasható tanulmá
nya a 20. századi katolikus irodalomszemlélet
tel foglalkozik.

A kötet nem bölcsészettudományi részei is
izgalmas olvasmányok, és csak remélhetjük,
hogya közeljövöben más műhelyekben is szű

letnek hasonló szellemi kincsek, melyek kevés
anyagi, de annál több tudományos befektetést
igényelnek. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001)
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