
81

BARKÁCS

A hagyományteremtés 
ellentmondásai

A vajdasági symposionista szerzők első generációját 
már az Ifjúság nevű hetilap Symposion‑mellékletes idő‑
szakában is az új, a más, a fordulat stb. kategóriáival 
jellemzi a recepció. Sinkó Ervin, az 1959‑ben alapí‑
tott Újvidéki Magyar Tanszék vezetője a következőt 
írja a Bányai János és Bosnyák István általi összeál‑
lított, reprezentatívnak szánt Kontrapunkt című kö‑
tet előszavában : „A  jugoszláviai, de főképpen a  vaj‑
dasági magyarság életében máris szemmel látható‑
an fordulatot jelentő kulturális kezdeményezés do‑
kumentumait kapja itt az olvasó.”1 Sinkó kiemeli 
a symposionista szerzők fiatalságát, amelyet a „a saját 
provinciális elmaradottságát s minden öröklött, vis‑
szahúzó hagyományt és dogmát vakmerően likvidálni 
akaró, a mindent újrakezdő, mindent megújító for‑
radalmi jugoszláv szellemiség szerves részének”2 tart. 
A „forradalmiság mértéke” szerinte : „az intellektuális 
produkciónak nem a nagyközönség parlagi színvona‑
la, hanem az a forradalmi és követelőbb emberi szen‑
zibilitás a mértéke, az egyetlen elfogadható mértéke, 
mely nem nyugszik bele az adott méretekbe és mér‑
tékekbe, hanem mint eltökélt és nyughatatlan rend‑
bontó lázad ellenük”.3 Sinkó, a  szellemi porfészket 
ostorozó, gúnyos megjegyzéseivel azonosul a  fiatal 
symposionisták kritikus, „polemikus” magatartásával. 
Ezek szerint Sinkó a symposionisták tevékenységének 

nem pusztán esztétikai, hanem társadalmi fordulatot 
is tulajdonít. Hasonlóképpen reflektálnak önmaguk‑
ra a symposionisták is, például a kötet utószavát jegy‑
ző Bányai és Bosnyák az „új” jelzőt társítja a melléklet 
megjelenéséhez, s ennek az „új”‑nak kulturális és tár‑
sadalmi következményei vannak : „A Symposion mint 
sajátos, belső ellentmondásokkal fűtött társadalmi és 
kulturális mozgalom nemcsak megjelenésének pilla‑
natában jelzett megkülönböztetést az értékek és a si‑
lányságok, a gondolati, szellemi magatartás és az etikai 
vakság között, tehát nemcsak társadalmi felelősségének 
(kritikai gyakorlatának) tett eleget, hanem egy merő‑
ben új, az itteni szűk, »tartományi« körülményekhez 
aligha értéket, az irodalmi gyakorlat újszerű értékét 
is felmutatta.”4 Az elmarasztalt társadalmi és kulturá‑
lis környezet az egyetemes magyar kultúrát áttételesen 
érinti, konkrétan azonban más mellett a kortársi vaj‑
dasági magyar szellemi életre vonatkozik, melyet gú‑
nyosan a következő módon értékelnek : „A bezárkózás, 
a tóparti és templomtorony‑perspektíva, a permanen‑
sen tévesen értelmezett regionalizmus”5. A magába zár‑
kózó kisebbségi gondolkodásmód ugyanakkor nem‑
csak a vajdasági magyarságot jelentette, hanem a tá‑
gabb értelemben vett, mindenkori provincializmust 
is, amivel a symposionisták még a Symposion‑mellék‑
let megjelenése előtt felvették a harcot. Például Bányai 
János és Tolnai Ottó a következő radikális elhatároló‑
dást fogalmazza meg Kopeczky‑Sáfrány Mire a teknős‑
béka odaér című regénye kapcsán : „Mindig, minden 
alkalommal elsődleges feladatunk, hogy az »édes‑bús« 
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történetek, nyavalygó ügyeskedések, a slágerosítás el‑
len harcoljunk.”6 Domonkos István is írt egy rövid‑
ke bírálatot a regényről ugyanebbe a számba, a kriti‑
kán túl mintegy meghirdeti az új, frissebb szemléletű 
vajdasági regény szükségét : „Tragikus vége egy vállal‑
kozásnak s egy remény új kezdete. Meg kell‑e említe‑
ni ezen a helyen a vajdasági regény kérdését ?”7 Az el‑
sődleges célpont az akkori vajdasági szellemi elmara‑
dottság, mely a kisebbségi léthelyzetet önmagába for‑
dulóan, önelégülten szemléli, anélkül, hogy észreven‑
né a körülötte lévő „jugoszláv” nemzetek kultúráját, 
a kultúraközi helyzetből fakadó összefonódást, a ha‑
ladó, világra is nyitott művészeti mozgásokat stb. Ez 
a polemikus szemlélet később, az 1965‑ben induló 
Új Symposion folyóiratban sem maradt el, a további‑
akban még inkább harciassá vált.

A symposionisták indulása ösztönösnek tűnik, Bá‑
nyai János szerint : „Semmiképpen sem állítható, hogy 
kidolgozott programja lett volna a  folyóiratnak.”8 
Thomka Beáta egészen odáig megy, hogy kijelenti : „El‑
gondolkodtató, hogy minden előkészület és előzmény 
nélkül sor kerülhetett egy ilyen jelentős fordulatra.”9 
Ezek alapján a symposionisták teljesen új jelenségként, 
szinte hagyománytalanul robbantak be az akkori kul‑
turális köztudatba. Ám amennyiben tüzetesebben ele‑
mezzük a symposonista szerzők szépirodalmi munká‑
it, műfordításait, recenzióit, akkor azt találjuk, hogy 
sok esetben az avantgárd hagyománya nem hanya‑
golható el az értelmezésük esetében. Annak ellenére, 
hogy nem mindegyik symposionista szerző esetében 
beszélhetünk szisztematikus érdeklődésről. Bányai az 
Új Symposion és az avantgárd kapcsolatáról azt állítja, 
hogy : „A  fordulat sajátossága a  történeti avantgárd‑
nak mint örökségnek a felfedezése. Ezért az örökségért 
azonban meg kellett küzdeni. Nem volt adott. Csak 
művészi és szellemi teljesítménnyel volt kiküzdhető. 
Ezért nincs abban semmi programszerű, hogy az Új 
Symposion köre a neoavantgárd és (részben) a poszt‑
modern jelzőivel identifikálható teljesítményei min‑
dig a történeti avantgárd megismerései egyúttal. Így 
maradt fenn »a történelmi avantgárd öröksége a neo‑
avantgárdban«.”10 Az idézetből kitűnik, hogy Bányai 
számára sem volt adott a hagyomány, meg kellett küz‑
deni érte, létre kellett hozni. Virág Zoltán tovább ár‑
nyalja a kérdést : „Csuka Zoltán szabadkai magazinjá‑
nak, a Képes Vasárnapoknak szerény mellékleteként je‑
lent meg a Vajdasági Írás. Szenteleky Kornél és Csuka 
Zoltán az első vajdasági magyar folyóiratot, a Kalan‑
gya közvetlen elődjét formálták belőle a húszas évek 
végén. Ám a horvát, a szerb és a szlovén irodalom öt‑
venes években végbemenő perspektívaváltásaiból szin‑
tén erőt meríteni tudó jugoszláviai magyar irodalom 
mélyreható szemléleti‑poétikai fordulata (amely ko‑
rántsem függetleníthető az említett évtized Hídja által 
megalapozott és közvetített irodalomeszmény befolyá‑

sától) igazán csak az 1960‑as években következ(het)ett 
be, egy másik irodalmi hetilap appendixének köszön‑
hetően.”11 Ehhez hozzátehetjük még a délszláv irodal‑
mi kapcsolatok iránt elkötelezett nagybecskereki Fák‑
lya (1922) című folyóiratot, illetve a Csuka Zoltán ál‑
tal szerkesztett, újvidéki Út (1922–25) című vajda‑
sági aktivista avantgárd irodalmi‑művészeti folyóira‑
tot, mely szoros kapcsolatban állt a délszláv avantgárd 
szerzőkkel, folyóiratokkal : „Csuka Zoltán tehát, ami‑
kor megindította a jugoszláviai magyar avantgárd je‑
lentős folyóiratát, az Útat (1922‑ban), mely jellem‑
ző módon a belgrádi Putevi címére rímelt, minthogy 
testvér‑folyóiratok is voltak, nemcsak emigráns társa‑
ira és az emigráns diaszpórában élő magyar emigráns 
avantgárdra támaszkodhatott, hanem egyfelől a »he‑
lyi erőkre« (Aranyműves János, Ember Zoltán, Mes‑
ter János), másfelől az Újvidéken a Dan megszűnté‑
vel folyóirat nélkül maradt szerb expresszionistákra 
is.”12 Érdemes röviden idézni a folyóirat programadó 
cikkéből : „Nem ragadunk meg a tegnap marasztaló 
mézeskalácsainál, és nem nyikorgunk tavaszi hangu‑
latoknál. […] Új hitet adunk, új világszemléletet, de 
nem szabályokat. […] Nem ficsurkodó, frakkos sza‑
lonforradalmárok, de emberek, akik hidat vernek az 
egymást kiáltó partok közé !”13 A „hangulatlírával” (és 
a tiszta irodalommal) való gunyoros leszámolás prog‑
ramja sok esetben rokonítható a symposionisták harci‑
as „taktikájával és etikájával” (Lukács György).14 Bos‑
nyák István szinte minden, a Vajdaságban megjelent 
irodalmi mellékletet, folyóiratot a symposionista moz‑
galom előzményeként tárgyal.15

Mindezekből kitűnik, hogy a symposionisták indu‑
lása nem előzmény nélküli hagyományt, hanem pa‑
radox helyzetet teremtett : szembeszállt az elmaradt, 
bezárkózó (vajdasági) szellemiséggel, kritikája a taga‑
dáson alapult, ugyanakkor szorosan kapcsolódott az 
Út, a Vajdasági Írás, a Bácsmegyei Napló, a Kalangya, 
a Híd folyóiratok történetéhez, mintegy összefoglal‑
va és átértékelve azok törekvéseit. Éppen ezért vitat‑
hatóak az Új Symposion recepciójának azon állításai, 
amelyek a folyóirat indulását a hagyománynélküliség‑
gel hozzák összefüggésbe, ebben az értelemben hasz‑
nálva az új, a gyökeresen más fordulatát, forradalmi‑
ságát, akkor is, ha gyakran maguk a symposionisták is 
magukra illesztik ezeket a jelzőket, szerepeket. A fo‑
lyóirat már a nevében az avantgárd mozgalmakat idé‑
zi meg : az „új” jelző a Symposion előtt azonban nem 
a radikális hagyományteremtésre, hanem a folyóirat 
által „radikálisnak” tekintett hagyomány (történe‑
ti avantgárd) kultúraátértékelő szerepének folytatá‑
sára vonatkozik. Harkai Vass Éva szerint : „a Sympo‑
sion‑nemzedék a hagyomány megtagadásának (neo)
avantgárd gesztusával igyekszik leszámolni a jugoszlá‑
viai magyar lírának a hatvanas évekig érvényben le‑
vő kánonjával.”16 Lábadi Zsombor felfogásában a fo‑



83

lyóirat újraírta az addigi esztétikai és kulturális para‑
digmákat : „Újrafogalmazta nemcsak a  modernség, 
hanem a  vajdasági irodalmi múltban rejlő kulturá‑
lis identitás alapjait is, amely a régióban egyedülálló 
módon részben az avantgárd esztétikai örökség alap‑
jaira épült.”17 Ilyen értelemben az Új Symposion meg‑
jelenése és tevékenysége a vajdasági magyar irodalom 
és kultúra addigi fejleményeinek kritikus átértékelé‑
seként és továbbviteleként fogható fel, vagyis nem 
a semmiből előbújt szűzi makulátlanság első vajdasá‑
gi magyar megvalósulásaként.

A fiatal symposionistáknak a vajdasági coleur locale 
volt az elsődleges célpontja, amelyet Szenteleky Kor‑
nél dolgozott ki Hippolyte Taine „környezetfogal‑
mának” mintájára. Érdemes azonban megfigyelni, 
hogyan változik meg később néhány symposionista 
hozzáállása Szentelekyhez. Tolnai Ottó költészetében 
a nyolcvanas évek végétől felértékelődnek18, mára pe‑
dig kivételes jelentőségűvé lesznek a helyi színek. Bá‑
nyai pedig a következő módon tekint vissza néhány 
évtized távlatából a korai tagadó attitűdre : „Radnó‑
ti Sándor közvetítésével, aki nemrégiben azt kérdez‑
te : »Adott‑e magyarórát az elmúlt évtizedek magyar 
irodalma, adott‑e történelmi tapasztalatunknak gaz‑
dagságot, dimenzionáltságot, tagoltságot ?« Azt mon‑
dom : a jugoszláviai magyar irodalom Szenteleky am‑
bivalens örökségével együtt, művekben és vállalkozá‑
sokban, világképben és sorskérdésben bizony adott 
ilyen – kisebbségi – magyarórát.”19

A hagyományos radikalizmus 
öntőformái

Az avantgárd hagyomány folytatása nem pusztán esz‑
mei, hanem esztétikai értelemben is megnyilvánult : 
a szabadvers, a műfaji határátlépések, a kollázs, illetve 
a montázs képi gyakorlatának hasznosításával a folyó‑
irat külalakjának megkomponálásában. Ugyanakkor 
a symposionisták nem pusztán a klasszikus modern‑
séghez és az avantgárdhoz, hanem a  neoavantgárd‑
hoz is kötődtek, előkészítve és sok részletben megala‑
pozva a  magyar posztmodern kezdeteit. Az avant‑
gárd és a maradi, provinciális előtörténetek mellett 
Harkai Vass Éva a következőt állítja a neoavantgárd 
és az Új Symposion kapcsolatáról : „Ez a  szellemi tá‑
gasság léptékeihez igazodó irodalmi‑művészeti inter‑
nacionalizmus, kozmopolitizmus szerves összefüg‑
gést mutat akár a történelmi, akár a később belőle ki‑
növő neoavantgárd művészetszemléleti nyitottsággal, 
mint ahogyan akár a  folyóirat hasábjain közölt köl‑
temények szabad‑vers formája, csupa kisbetűs (vagy 
épp csupa nagybetűbe átváltó), központozást nélkü‑
löző tipográfiája, akár a folyóirat egészének illusztrá‑

ciós anyaga, tipográfiája, vizuális műfaji tájékozódá‑
sa a neovantgárd művészetszemlélet keretei között je‑
lölhető ki.”20 Bányai Domonkos István, Végel László, 
Tolnai Ottó művei nyomán a következőt állítja ezzel 
összefüggésben : „Az avantgárd tradíciójának megér‑
tése, ugyanakkor kilépés is e tradíció keretéből, mert 
jelzi, hogy a történeti avantgárdban kialakult poétikai 
– műfaji – normák és kánonok kimerültek, minek kö‑
vetkeztében – e »megértés« következtében – bejelent‑
hető egy új – »neoavantgárdnak«, vagy (ha nem túl 
korai) posztmodernnek – vehető regény‑ és irodalom‑
szemlélet a kompozíciós elvvé emelt önidézet és ön‑
kommentár, valamint a szövegvilág fikcionalitásának 
jegyeivel.”21

A  symposionisták indulásával kapcsolatban érde‑
mes megfigyelnünk az újrahasznosított avantgárd gesz‑
tusok működését. Viszont ez mégsem jelenti automa‑
tikusan azt, hogy az Új Symposion avantgárd lap lett 
volna. A horvát avantgárdkutató, Aleksandar Flaker 
szerint : „nem azt akarjuk mondani, hogy az avantgar‑
dizmus »örök«, ahogyan nem örök a realizmus vagy 
a romantika sem, ám az biztos, hogy az esztétikai át‑
értékelés funkciója mindig ismételten szembekerül az 
esztétikai normativitással, azzal, hogy az a meghatá‑
rozott időszakban az esztétikai folyamat egészét jelöli, 
s ezzel a teljes antiformatív formáció lényegi jellem‑
zője lesz.”22 Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy 
a hagomány és a kísérletihez köthető hagyományelle‑
nesség kölcsönösen feltételezi egymást. Ebből a szem‑
pontból nemcsak az avantgárd nincs meg a tradíció 
nélkül, hanem fordítva, a tradíció sincs meg avantgárd 
nélkül. Éppen ezért Slavoj Žižek úgy véli, hogy : „min‑
den korszak »visszamenőleg« hozza létre a saját tradíci‑
óját ; a tradíció nem valami olyasmi, ami öröktől fogva 
adott, hanem újra kiharcolják, reaktív módon fogad‑
ják el […] Azért érdemes ezt a momentumot hangsú‑
lyozni, mert a művészetben a hagyományosság valami 
olyasmiként szerepel, mint aminek az értéke biztosít‑
va van ; míg az avantgárd eljárásmód valami olyasmi, 
ami lóg a levegőben, »experimentális«”23. Ilyen érte‑
lemben a symposionisták és az általuk kritizált, elma‑
radott kisebbségi vajdasági magyar szerzők oppozíciós 
párok a polemikus, s végső soron dualisztikus gondol‑
kodási rendszerükben. Éppen ezért a symposionisták 
radikalizmusa mindig idézőjelesen értelmezhető : az 

„új” itt semmi esetre sem ex nihilo, a semmiből létre‑
jött jelenség, hanem a különböző hagyományok hib‑
rid és korántsem ideológiamentes ötvözete.

Ez a  hibrid poétika, kevert esztétikai öntőfor‑
ma már az Új Symposion indulása előtt is jellemezte 
a symposionistákat. A folyóirat különféle művészeti 
ágakat, poétikai eljárásokat „kollázsolt és montázsolt” 
egybe az oldalain. A  folyóirat ilyen jellegű felfogá‑
sa avantgárd hagyomány. A  szerb avantgárdkutató, 
Miško Šuvaković a „jugoszláv” avantgárd orgánumo‑
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kat művészeti alkotásokként fogja fel : „A  jugoszláv 
avantgárd igazi és egyedüli Gesamtkunstwerkje a fo‑
lyóirat.”24 Az avantgárd folyóirat‑műalkotások (a ké‑
pi fordulat értelmében) szerinte kontextuális, inter‑
textuális és intermediális jellegűek lehetnek. Ám ez 
nem azt jelenti, hogy az avantgárd folyóirat a szövegek 
és a képek vegyülete lenne, hiszen számos avantgárd 
előtti és utáni folyóirat közölt képi anyagot a szöve‑
gek kísérőjeként. Az avantgárd folyóiratot Šuvaković 
felfogásában két alapvető kategória határozza meg : 1. 
a művészet lehetséges világának létrehozása, 2. a be‑
fejezett és nyitott „darab” (kép vagy költemény), mű‑
alkotás eszményének meghaladása. A horvát, a szerb 
és a szlovén avantgárd folyóiratok gyakran érintkez‑
nek egymással, hasonló kontextuális, intertextuális és 
intermediális megoldásokkal élnek.

Šuvaković kiemeli a kollázs és a montázs szerepét az 
avantgárd folyóiratok megalkotásában, eszerint három 
koncepciót különböztet meg : „(1) a művész munká‑
jával lebomlanak és parodizálva lesznek a hasznosnak 
tekintett nyelv és a képzőművészeti jelenségek jelen‑
tései és értékei (dadaista hozzáállás), (2) a dadaista és 
a  konstruktivista vizuális‑formai esztétika összekap‑
csolása a populáris kultúra témáival (reklámok, rádió, 
film) a műalkotás a modern kultúra szimbólumává és 
metaforává válik (futurizmus, zenitizmus, konstruk‑
tivizmus), és (3) alogikus, automatikus, szimulációs 
és jelentés‑nélküli vizuális vagy irodalmi kollázs‑mon‑
tázs művek a tudattalan, az álom, az elfojtott szexua‑
litás, ugyanakkor a polgári ideológiával szembeni po‑
litikai különbség kifejeződéseiként értelmeződnek.”25 
Ezt a  folyóirat‑műalkotás elvet örökölte az Új Sym‑
posion is, főleg a folyóirat kezdeti időszakában. Erre 
reflektál Thomka Beáta : „Ha találomra próbálnánk 
kiragadni egy folyóiratszámot a hatvanas évek végé‑
ről, a két nyelv együttese, a verbális és a képi különös 
egyenrangúsága lenne a  legszembeötlőbb. A kollázs, 
a tipográfia és a szokatlan tördelés korszaka ez, ami‑
nek 1971‑től (a 33,5 × 23,5 méret megszűntetésétől) 
a kisebb formátumra (28,5 × 19,5) áttéréstől csökken 
a jelentősége.”26 A lap arculatát a kiváló festők, grafi‑
kusok határozták meg : Kapitány László, Papp Mik‑
lós, Baráth Ferenc, Maurits Ferenc. Thomka szerint 
a merész képiség előzménye a belgrádi Vidici lap volt, 
illetve a párizsi Magyar Műhely, ám a kortársak mel‑
lett nem hanyagolhatjuk el az avantgárd orgánumok 
hatását sem. Éppen az avantgárd szellemiség tükröző‑
dik Thomkának abban a gondolatában, ahol azt állít‑
ja, hogy : „A képszerűség jelentősége az ellenkultúra és 
konvencióellenesség jegyeit erősítette.”27 Egyedül a ko‑
rabeli magyarországi folyóiratkultúra tűnt akkor ér‑
dektelenek a symposionisták szemében.28 Ugyanakkor 
az Új Symposiont korántsem jellemezte mindvégig ez 
az invenciózusság, olykor a saját maga teremtette kon‑
venciók rutinos ismétlését is produkálta : „A jellegadó 

kritikai műfajok eltűntek, a lapot eluralta a grafikus 
szerkesztő tipográfiai megszállottsága (lettrizmus). Né‑
ha a képversen kívül alig jelent meg valami, más idő‑
szakban túltengtek az olvashatatlanul unalmas és ter‑
jengős iskolai strukturális elemzések. Időnként a tár‑
sadalmi elhivatottság, máskor meg a szellemi sterilitás 
és ötlettelenség ülte meg a lapot. Színvonal, hangvé‑
tel, irányultság tekintetében tehát semmiképpen sem 
volt kiegyensúlyozott az első két évtized.”29 Viszont 
nincs abban semmi meglepő, hogy egy 1965‑tól egé‑
szen 1992‑ig létező folyóirat számai változó minőségű‑
ek, amihez nemegyszer a tartományi rezsim kiszolgá‑
lói (akikkel néhány symposionista is összefonódott30) 
szintúgy hozzájárultak.

Thomka az Új Symposion vizuális arculata kapcsán 
mondja, hogy : „Minthogy az Új Symposion szerkesz‑
tési elveit és grafikai képzeletét a barkácsolás, a kol‑
lázsszerű eljárások vezérelték, tartósan magán viselte 
az oldottság, improvizáció, változatosság, megújító 
impulzusok s  ezzel egy lezárult korszak atmoszférá‑
jának nyomait.”31 Hasonló jegyek bukkantak fel né‑
hány symposionistánál, többek között Domonkos Ist‑
ván művészetében is.

A kollázs és a montázs dinamikája

„Domonkos pedig maga volt az explosio, az égés”32 – 
jellemzi Tolnai Ottó Domonkost a Parti Nagy Lajossal 
készült interjú‑regényében. A robbanás ereje áthatot‑
ta Domonkos munkáit is, leglátványosabban azokat, 
amelyek az avantgárd kollázs és montázs eszközeivel 
éltek. Ez a robbanás a klasszikus műformákat vetette 
szét, aminek azonban nemcsak esztétikai, hanem tár‑
sadalomkritikai vonatkozásai is voltak. Végel László 
a saját „nemzedékének” poétikai eljárásáról – Lukács 
Györgyre hivatkozva – azt állítja, hogy : „Az új szöveg 
ellentétbe került a régi szövegekkel. Nem volt függet‑
len tőle, de azonos sem volt vele. A nyelvi destruk‑
ció, az ironikus szövegszervezés, az áttételes, elliptikus 
szerkesztés, a »piszkos beszéd«, az anarchikus retori‑
ka a folyamatosságot és a szervesség mítoszait rombol‑
ta, megkérdőjelezte az »affirmatív kultúra« (Marcuse) 
hitelességét, a halovány esztétizáló szándékokat, ame‑
lyek csiszolt nyelven szólaltatták meg a lemondást, és 
eközben fogyasztóképes harmóniát hoztak létre.”33 Ez 
a gondolatmenet egybecseng azzal, amit Peter Bürger 
állít – Adorno nyomán – az avantgárd „szervetlen mű‑
alkotásról” : „A szerves (szimbolikus) műalkotás az ál‑
talános és különös egységét közvetlenül határozza meg, 
míg a szervetlen (allegorikus) műalkotás esetén, mely‑
hez az avantgárd mű is tartozik, az egység közvetett. 
Az egység mozzanata itt mintha végtelen távolságra 
vonódna vissza ; rendkívüli esetben tulajdonképpen 
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csak a befogadó által jön létre. […] Az avantgárd mű 
nem általában az egységet tagadja (még ha a dadais‑
ták ezt is akarták), hanem egy bizonyos típusú egy‑
séget, amely a szerves műalkotás rész és egész között 
fennálló jellegzetes viszonya.”34

Ugyanakkor a szervetlen műalkotás poétikája nem 
minden symposionista esetében működött program‑
ként, főleg nem az első generáció szerzőinél. Amen‑
nyiben megnézzük például Domonkos István egyik 
korai, 1962‑ben írott esszéjét, a Rimbaud költemé‑
nyét idéző Első áldozás címűt, akkor sokkal inkább 
a  halállal kapcsolatos (lét)bizonytalanság tapasztala‑
ta lesz a szembeötlő : „Emlékek kútjai. Mélységükben 
a lélek oly könnyen eltéved.”35 Ennek az elveszettség‑
nek és bizonytalanságnak esztétikai következményei 
a szervetlen avantgárd műalkotás formájában öltenek 
testet. Végel a fiatal symposionisták esszéit így jellem‑
zi : „Gyökértelenségünk talán egyetemesebb traumánk, 
mint azt a józan ész feltételezi. […] Megkockáztatom 
az állítást : nemzedékem esszékábulata inkább bizony‑
talanságot, keresést, nyugtalanságot, elvágyakozást, az 
illúziók kétértelműségét fejezte ki, mintsem szigorú‑
an vett műfaji szenvedélyt. Ahogy növekedett a látsza‑
tokkal való megbékélésünk, manipuláltságunk, az es‑
tablishmenttel való kiegyezésünk, mindinkább elsor‑
vadtak esszéírói indulataink. Sebeinket tárták fel az 
esszék. Az én esetemben legalábbis mindig erről volt 
szó.”36 Miután a fiatal symposionisták nem vágyód‑
tak a keményebb diktatúrában bezárkózott Magyar‑
országra37, korai időszakukban nem követték intenzí‑
ven az akkori magyarországi irodalmat, fojtogatónak 
érezték az akkori vajdasági szellemi életet, a kialakult 
légüres térben a nyitottabb jugoszláv (bosnyák, horvát, 
macedón, montenegrói, szerb, szlovén – ezek között 
legjobban a horvát, a szerb és a szlovén vonzotta őket) 
irodalmak, művészetek felé orientálódtak : „Hogy a vi‑
lágirodalmi és filozófiai minták, melyekkel ez a nemze‑
dék azonosulni tudott, szerb, horvát közvetítéssel ju‑
tottak el hozzá, egyben azt is jelentette, hogy a közve‑
títő nyelv, s nem az anyanyelvi kultúra részeivé váltak. 
Ennek következményeként nem gazdagíthatták a for‑
makultúrát, amelynek hiányosságai egy ellenstratégia 
kialakítását sürgették. A vajdasági irodalom sokat em‑
legetett avantgárd beállítottságának egyik magyarázata 
éppen a hiányosságok leküzdésére tett erőfeszítésében, 
s a megszakadt folyamatosság tudatának kompenzálá‑
sában rejlik.”38 A Végel által említett keresés motívuma 
a metafizikai utópiák alkonyának s a légüres vajdasági 
kisebbségi helyzetnek felismeréséből fakadt, illetve ab‑
ból a vágyból, hogy ezen változtassanak a többi jugo‑
szláv nemzet kulturális mintái alapján. A harsány, oly‑
kor túlzottan magabiztos és éles hangú kultúrkritikáik 
mögött a létbizonytalanság motívumai húzódtak meg.

Domonkos idézett esszéjében a magyar és szerb nyel‑
vű idézetek, az asszociációs technika, az intermediális 

idézetek (Bosch, illetve William Blake látomásos képei, 
Godard filmművészete stb.) egymásba kollázsolása és 
montázsolása zajlik. Már a francia szürealista, Louis 
Aragon is azt állította, hogy az idézet kollázs : „kény‑
telenek vagyunk végzetszerűen összekeverni a kollázst 
az idézettel, s kollázsnak nevezni azt, hogy valamit be‑
rakok abba, amit én írok, abból, amit más írt, vagy 
bármilyen, a mindennapi életből vett szöveget, fali 
feliratot, újságcikket stb. […] Már csak azért is job‑
ban szeretem a kollázs elnevezést, mint az idézet szót, 
mert valaki másnak a gondolatát behelyezni, egy már 
kialakított gondolatot beépíteni abba, amit én írok, 
itt nem valami tükrözést jelent, hanem tudatos csele‑
kedetet, szándékos eljárást, hogy túljussak a kiindu‑
lópontomon, amely valaki másnak az érkezési pontja 
volt.”39 Amennyiben megfigyeljük a Symposion‑mel‑
lékletben megjelent fiatal symposionisták esszéit, látni 
fogjuk, tele vannak idézetekkel. Aragonnal szólva úgy 
is fogalmazhatunk, az idézetek kollázsos ellen‑logiká‑
ja40 azt a célt szolgálta, hogy folyamatosan továbbjus‑
sanak a  „kiindulópontjukon”. Másfelől úgy is értel‑
mezhetőek az idézetek, mint kulturális minták, a mű‑
veltség hangsúlyozása az elmaradott, ellustult korabeli 
vajdasági szellemi élettel szemben. A symposionisták 
az idézetek formájában nyíltan jelezték, hogy az ol‑
vasás, a művészetek iránti érdeklődés által frissíthető 
fel a poshadt kulturális légkör. Ugyanakkor az inter‑
textualitás és az intermedialitás szempontjából az idé‑
zetek sokasága arra is vonatkozhat, hogy nincs erede‑
ti szöveg, nincs eredeti kép : minden megnyilvánulás 
a már meglévő kollázsa, illetve montázsa. A horvát 
avantgárdkutató, Dubravka Oraić Tolić szerint a kol‑
lázst az idézetek felől kell értelmezni : „Az idézet nyújt‑
ja azt a perspektívát, ahonnan a kollázst még nem ta‑
nulmányozták szisztematikusabban, s amely már az 
első pillantásra logikusan felkínálja az új felismerése‑
ket.”41 Felfogásában a kollázs transzszemiotikus idéze‑
teket tartalmaz (ebben az esetben az idézetek a szó leg‑
tágabb értelmében mind művészeti, mind nem‑mű‑
vészeti médiumokból származnak).

Domonkos idézett esszéje esetében felmerül a mon‑
tázs kérdése is, írása nem véletlenül zárul Jean Luc 
Godard Kifulladásig42 című filmjére való utalással.43

S talán az sem véletlen, hogy Domonkos mások 
mellett két jelentős délszláv avantgárd szerzőt idéz 
a szövegében : a szerb szürrealista Marko Ristićet és 
a  horvát expresszionista Miroslav Krležát. Éppen 
a nyomukon haladva (a francia szürrealizmussal pár‑
huzamosan) Domonkos esszéjében gyakran szerepel 
az álom motívuma : „Leghőbb vágyam álmodni. Be‑
tegségem a folytatásos, nagy, konstruktív, ébredés nél‑
küli álom.”44 A délszláv idézetek eredeti nyelven, for‑
dítás nélkül szerepelnek a szövegben. Domonkos ez‑
zel egy olyan olvasót céloz meg magának, aki számára 
hozzá hasonlóan a másik, az akkor még „szerbhorvát” 
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nyelv nem idegen, éppen ezért nem szorul fordításra. 
Éppen ez jelzi többek között a kortársi délszláv iro‑
dalmakhoz való vonzódás erejét : Domonkos generá‑
ciója nem idegen, hanem másik kultúraként kezelte 
a közvetlen szomszédságában lévő jugoszláv kultúrá‑
kat. Kérdés, hogy ezek a délszláv idézetek mennyire 
szólnak otthonosan a mai olvasó, illetve a magyaror‑
szági befogadó számára. Ez lesz az egyik olyan ténye‑
ző, amely a  symposionista szerzők műveit megkü‑
lönbözteti a magyarországi szerzők alkotásaitól. Eb‑
ből az fakad, hogy a symposionista „kisebbségi” be‑
szédmódot kevert kultúrájú szituáció határozza meg, 
amely a két‑, illetve a többnyelvűség formájában ma‑
nifesztálódik. Domonkos ezzel az anyanyelv auten‑
tikusságának viszonylagosságára reflektál. Ez össze‑
függésbe hozható azzal, amit Derrida állít az „idegen 
anyanyelvűségről” : „egyfajta »eredendő« elidegene‑
dést jelenít meg vagy tükröz, amely minden nyel vet 
a másik nyelvében gyökereztet : egyetlen nyelv tulaj‑
donlásának lehetetlenségét.”45 Domonkos számára ez 
abból fakadhatott, hogy a nyelv határai nem estek egy‑
be az ország határaival, a határon túliság idegenségta‑
pasztalata tükröződik műveinek nyelvhasználatában. 
Ám nála ez egyben egzisztenciális probléma is, a hí‑
res „hordozható haza” (Kormányeltörésben) metaforája 
párhuzamba állítható Kafka egyik töredékével, mely 
Ahasvérus, a  „bolygó zsidó” problémájával függ ös‑
sze : „Mindig útra kész, hordozható a háza, minden‑
ütt otthon van.”46 Ahasvérus átka az, hogy sehol sem 
lehet otthon, állandó száműzetésben létezik. Akárcsak 
Domonkos figurái, lírai alanyai, esetükben a  „min‑
denütt otthon van” negatív meghatározássá válik : az 

„otthon” viszonylagos lesz, kérdésessé válik, ahogyan 
a nyelv, s ezáltal – wittgensteini értelemben – a világ 
határai. Többek között erre a problémára reflektál Do‑
monkos szerb nyelven írott, Prevodi trajanja (1970) cí‑
mű verseskötete, illetve torzított (Kormányeltörésben), 
valamint kevert nyelvű kép‑ és szövegkollázsaiban és 
montázsaiban.

Összegzés‑kísérlet

Domonkos experimentális művészete a ’60‑as, ’70‑es 
évek „vajdasági textualizmusának”, illetve a volt jugo‑
szláv kulturális kontextusnak a sokszínűségével függ 
össze. Nyelvi kollázsai és montázsai a század első felé‑
ben indult magyar és délszláv, tágabban pedig az eu‑
rópai avantgárd hagyományát folytatják tovább, illet‑
ve érintkeznek a korabeli kortárs neoavantgárd prob‑
lémákkal (konkrét zene, verbo‑voko‑vizuális, illetve 
konkrét költészet stb.), esetenként pedig posztmodern 
mozzanatokat is felmutatnak. Domonkos többnyel‑
vű munkái elválaszthatatlanok Brasnyó István, Fehér 

Kálmán, Koncz István, Ladik Katalin, Gion Nándor, 
Maurits Ferenc, Végel László, Tolnai Ottó stb. több‑
nyelvű alkotásaitól, vagyis a Symposion‑melléklet és az 
Új Symposion első generációjának körétől, melynek 
maga Domonkos is alakítója volt. A kultúraköziség 
kérdései a további symposionista generációkra is ha‑
tottak (Beszédes István, Bognár Antal, Bozsik Péter, 
Böndör Pál, Csorba Béla, Danyi Magdolna, Feny‑
vesi Ottó, Jung Károly, Lovas Ildikó, Losoncz Alpár, 
Sziveri János, Szombathy Bálint, Thomka Beáta stb.) 
A  többnyelvű „vajdasági textualizmus” szempontjá‑
ból külön színfoltot képez Horváth Ottó költészete, 
aki magyar létére szerbül ír, magyarból fordít szerbre, 
s a szerb nyelvű verseiben gyakran szerepelnek magyar 
(mű)idézetek, illetve sokszor foglalkozik a szerb‑ma‑
gyar világ viszonyaival.47

Domonkos prózai művei párhuzamba állíthatóak 
a vele egy időben alkotó Mészöly Miklós munkáival, 
amelyek szintén foglalkoznak a történet rekonstruál‑
hatóságának problémáival, a töredék, illetve a több‑
nyelvűség kérdéseivel (vö. Pontos történetek útközben, 
1970, 1986). Magyarországon az Új Symposionhoz 
képest kisebb mértékben ugyan, de a neoavantgárd 
tendenciák a  ’60‑as, ’70‑es években jutnak érvény‑
re,48 hogy később a  ’80‑as években, illetve a  ’90‑es 
években kibontakozó posztmodernnek készítsék elő 
a talajt. Deréky Pál szerint „a magyar neoavantgárd 
irodalom jelentős része a határokon kívül keletkezik : 
a szomszédos országokban – elsősorban Jugoszláviá‑
ban [az Új Symposionra céloz, kiemelés tőlem O. R.] 
–, Franciaországban és más európai országokban, va‑
lamint tengeren túl, az Egyesült Államokban és Ka‑
nadában. Hozzáteszem : ugyanabban a  korban, azo‑
nos időhatárok között, magyarul.”49 Ezek között egye‑
dül az újvidéki Új Symposionnak volt politikai‑ellen‑
zéki szerepe is. Tábor Ádám szerint a magyarországi 
neoavantgárd irodalom, néhány kivételtől eltekintve, 
a ’60‑as években a privátszférában volt jelen : „magán‑
lakásokba, vendéglőkbe és a néhány meghagyott kávé‑
házba”50 szorult. A magyarországi és a vajdasági neo‑
avantgárd jegyében indult szerzők között sok hason‑
lóság mutatható ki. Az egyik ilyen a közeggel szem‑
beni ellenállás. Csak míg a magyarországi neoavant‑
gárd szerzők (Erdély Miklós, Hajas Tibor, Najmanyi 
László, Szilágyi Ákos, Szentjóby Tamás, Tábor Ádám, 
Tandori Dezső stb.) a Nagy László‑i vátesz‑költőszerep 
örökségével számolnak le, a nyelv‑, a szöveg‑, illetve 
a forma problematizálásával, addig a symposionisták 
első generációja az ugyancsak váteszszerepben hívő, 
provinciálisan felfogott kisebbségi pózokba zárkó‑
zó írókkal küzdenek meg. S ahogyan a  ’70‑es évek‑
ben Nagy László (és Juhász Ferenc51) megsejti a köl‑
tői megnyilatkozás válságának problémáját52 (ennek 
következményeit Tandori Dezső, Oravecz Imre, Szil‑
ágyi Ákos stb., illetve az utánuk következő generáció 
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fogja majd levonni és hasznosítani), úgy a Vajdaság‑
ban a ’60‑as években többek között Gál László kései 
költészete jelenti a hasonló törést a symposionista lí‑
rikusok szemében.53 A magyarországi neoavantgárd és 
a neovantgárd utáni irodalom (Géczi János, Kukorelly 
Endre, Molnár Miklós, Petőcz András, Garaczi László 
stb.), akárcsak a vajdasági : avantgárd modorban szem‑
behelyezkedik a kanonikus előddel. Domonkos mű‑
vészete mindenképpen ennek az átértékelő áramlat‑
nak a kezdeti impulzusaihoz, magas szintű kifejező‑
déséhez tartozik. Deréky a következő öröklődési fo‑
lyamatot vázolja fel : „A 20. századi magyar irodalom 
poétikai eszköztárának fejlődését vizsgálva más hagyo‑
mányvonalak mellett véleményem szerint kimutatható 
a desszeminációs és disszeminációs technikák, a mon‑
tázs‑ és kollázstechnikák, az én integratív szerepét át‑
vevő egyéb szövegszervezési elvek alkalmazásának ha‑
gyományvonala is – mint 1915 óta létező, alkalma‑
zott és hivatkozott avantgárd örökség a neoavantgár‑
don át a posztmodernig.”54

A még ma is aktív, egykori symposionisták közül 
a nyelvi kollázs és montázs technikája többek között 
Tolnai Ottó, Végel László, Ladik Katalin, Lovas Ildi‑
kó, Szombathy Bálint, Csernik Attila, Szügyi Zoltán55, 
illetve Fenyvesi Ottó munkáiban van jelen. A több‑
nyelvűség, illetve a többkultúraság problémái izgatóak 
a kortárs magyar irodalom számára is, ezt bizonyítják 
a fiatal szerzők munkái (Aaron Blumm, Balázs Imre 
József, Bencsik Orsolya, Csehy Zoltán, Danyi Zoltán, 
Jódal Kálmán, k. kabai lóránt, Karácsonyi Zsolt, Kol‑
lár Árpád, Lanczkor Gábor, Mirnics Gyula, Németh 
Zoltán, Szerbhorváth György, Tóbiás Krisztián stb.) 
Ám ezek értelmezése, különbsége a korábbi évtizedek 
poétikáihoz képest már egy újabb fejezetre tartozik.

Függelék

Werner Herzog Lebenszeichen [Életjelek, 1968] című, 
fekete‑fehér filmjének német, Stroszek nevű hőse, mi‑
után megsebesült, egy német hadsereg által uralt gö‑
rögországi erődben tengődik a második világháború 
alatt. A háború pusztítása nem érinti a békés kis vá‑
roskát. Stroszek először passzívvá válik a feladatok, ak‑
ciók hiányában, majd fokozatosan beszámíthatatlan‑
ná torzul : belső ellenséggel, saját fantomképeivel kezd 
el küzdeni. Az egyik jelenetben intermediális idézetet 
láthatunk : Stroszek Don Quijotéhoz hasonlóan meg‑
támadja a szélmalmokat, és tette szükségszerűen ku‑
darccal ér véget. Amikor egy német katona Chopint 
játszik neki a zongorán, felzaklatja a szeszélyesnek ha‑
tó zene. Végül hazatanácsolják, erre fellázad, fel akar‑
ja robbantani az erődöt, ahol a német hadsereg fegy‑
verraktára rejlik. Teljesen magára marad, semmilyen 

parancsot, törvényt nem hajlandó elfogadni, minden‑
ki ellenségévé válik, a puskaporból tűzijátékot készít. 
A puskaporból lett tűzijáték metaforikus : háborúel‑
lenes cselekedetként is felfogható. Ám a hős pacifiz‑
musának ellentmond, hogy Stroszek zaklatottságá‑
ban többször rálő a civil lakosságra, német bajtársaira, 
ugyanakkor senkit sem öl meg, leszámítva egy arra té‑
vedt szamarat. Ez a jelenet is jelzi tettének hatástalan‑
ságát, értelmetlenségét és kudarcát : a körülötte lévő vi‑
lágot nem tudja megváltoztatni, képtelen belőle kitör‑
ni. A szamár halála pedig egyfelől úgy is értelmezhető, 
hogy a világ elleni, ügyetlen küzdelemben csak az ár‑
tatlanok esnek áldozatul. Stroszek sorsa összefüggés‑
be hozható a szamáréval, mivel a történetben ő a má‑
sik áldozat, ám ártatlansága korántsem bizonyítható 
oly könnyen, mint az állat esetében. Másfelől a sza‑
márjelenet Nietzsche Im‑igyen szóla Zarathustrájának 
szamármetaforájával is párhuzamba állítható : a min‑
denre i‑á‑t, vagyis igen‑t (német ja‑t) mondó szama‑
rat bálványként imádják Zarathustra barátai, ám végül 
Zarathustra is csatlakozik a szamárünnephez, mert el‑
fogadja az ünnep örömmámorát, mely a mennyország 
helyett a földet dicséri, pontosabban a lét „örök vissza‑
térésének” gondolatát. Ebből a szempontból Stroszek 
szimbolikusan a létnek ezt az örök körforgását, a bol‑
dogság, a mámor szenvedésnél is mélyebb vágyát pusz‑
títja el a szamár legyilkolásával.

A film záró képkockája Stroszek szemszögéből lát‑
tatja a jelenetet, aki a teherautó platóján ülve bambul 
az elhagyott, porfelhőbe vesző útra. Közben a narrátor 
a következő tanulságot vonja le : „Minden elleni láza‑
dásban valami titáni dolgot kezdett, mert az ellenfél 
reménytelenül erősebb volt. És ugyanolyan nyomo‑
rultul és ócskán szenvedett, mint minden hozzá ha‑
sonló.” Ezt a gondolatot idézi Végel László is a gene‑
rációját értelmező, Homokdombok című esszéjében. 
Stroszek tettét pedig így summáza : „Stroszek elvé‑
gezte feladatát, és egy fikció maradt utána : a tűzijáték. 
[…] Mi legyen a nemzedékek, a közérzetek, a katak‑
lizmák, a történelem által ránk hagyományozott fik‑
ciókkal. Milyen nehéz azokat cipelni, rogyadozni sú‑
lyuk alatt, és kételkedni igazukban. Már‑már úgy vé‑
lem : túlságosan súlyosak, az elképzelt világ, az eszmék 
terhe súlyosabb, mint a valóságé.”56

Stroszek mintha a fikcióból, a nyelvből való kitörés‑
re, a teljes, kognitív reprezentációk nélküli lét megra‑
gadására vállalkozna. Ugyanakkor a közvetlen lét fo‑
galma ugyancsak nyelvi, vagyis nem természetes, ha‑
nem mesterséges kategória. Szélmalomharc a nyelvvel 
mint világgal. Végel Stroszek történetében generáci‑
ójának allegóriáját látja. Domonkos német, magyar, 
szerb stb. hősei szintén a  kiábrándulás, kiútkeresés, 
elvágyódás stroszeki lázálmát üldözik. Lehasznált ti‑
tánok, akik hol a féktelen hedonizmusban, hol a ta‑
gadásban, illetve az elhallgatásban keresnek ideigle‑
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nes menedéket. És éppen ez a vágy különbözteti meg 
Domonkos műveit, minden posztmodern jegy elle‑
nére, a  posztmodern szerzőkétől : „a neoavantgárd 
még áhítja, a posztmodern már fricskázza a »szabad‑
ság« fogalmát.”57 Ez talán azzal is magyarázható, hogy 
Domonkos számára a „szabadság vágya” a diktatúrá‑
val függ össze. És persze sok minden mással. Kérdés, 
hogy a poszt‑posztmodern szerzők mit használnak fel 
az őket megelőző irányzatokból. Amennyiben a nem‑
rég jelentkezett, internetes, avantgárd módjára önma‑
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gát felszámoló Telep‑csoport érdeklődési körét, illetve 
a fiatal, már említett vajdasági szerzők munkáit néz‑
zük : az avantgárd, a  neoavantgárd, a  posztmodern 
nem múlt el, hanem egyszerre hat választható hagyo‑
mányként az irodalom „zombivárosában”.
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