
KRITIKA 
Beszéljünk magunkról és a MAGUNK-ról! 

Van egy FIATAL lap egy FIATAL szerkesztőbizottság egy FIATAL 
közönség••• 

Eredmény: Sokkal kevesebben olvassák a lapot, mint ahá-
nyan olvashatnák,,. 

Tegyük ezt az utolsó mondatot múlt időbei 
Beszéljünk a megújult MAGÚMRÓL és a megújuló Magunk-róll 

A Magunk 8, számáról beszéljünk, S bölcsészet lévén elő-
ször is az irodalmi rovatról. A VENDÉGÜNK rovatban GRÓF Jó-
zsef verse jelent meg, A magyar irodalom hagyományai kelnek 
új életre A sajnálat indulatában. Furcsa és szerencsétlen 
véletlen, hogy ADY Elbocsátó, szép üzenet-jének kulcssorait 
néhány lappal előbb kiemelve olvashattuk. Még a szóhasználat 
is azonos: 

"Általam vagy, mert meg én láttalak 
tí régen nem vagy, mert már régen nem látlak," /ADY/ 
"Általam lett széppé a csipőd, 
•,, 
Rádfújok, Nem vagy," • 

És ez csak egy apró példa. Mert a "sajnállak, szánlak..." 
szintén ADYbol van. Pedig kár a versért. Mert hogy van köl-
tői véna GRÓF Józsefben, azt semmi sem bizonyítja jobban, 
mint az ellentétek állandó egymásra játszása, mely a vers a-
lapvetŐ szerkesztési sajátsága. 

Röviden: vers — de nem jó vers! 
/Szándékosan hallgattam a mottóról. Szerintem felesleges, Es 
agyonnyomja a verset./ 

NAVAI Anikó két szemhunyoritásnyi verse sokkal több fi-
gyelmet érdemel. Különösen a "profán este" fogta meg a szemem, 
vagy inkább a fülem. Én azok kózé tartozom, akik minden ver-
set hangOBan olvasnak. Most érdemes volt. A vers mindössze 
néhány szó. Egy hangulat, egy elsuhanó gondolat, de mindez 
csodálatosan, megfoghatatlanul, szinte csak zenéje van a vers-
nek, kulcshelyzetet foglal el a harmadik és a negyedik sor, 
A két ötszótagos szó - egy ötszótagos asszonánc, ehhez simul 
ritmusával és magánhangzóinak zenéjével az első és második 
sor. Es ehhez képest emelkedik ki a vers ötödik sorában a 
kétszótagos "féltek" szó, a kérdés, a megszólítás, a kifelé 
fordulás, az előbbi hasonlatnál maradva az a rés, amelyen ét 
kisiklik kezünkből a vers. A másik vers hasonló szerkesztésű 
/ami arra mutat, hogy Návai saját hangú költő/. 

KOCH Valéria Nyilt levele szintén jól sikerült irás. E-
gyetlen kép, a keringő pihék képe öleli egybe, fonja át meg 
át a sorokat. Talán azért lehetett volna még húzni belőle. 



SZABÓ Magdolna csendes kis verse sajnos gyöngébb a már 
emiitetteknél. Ritmikai játékossága NÁVAI verse mellett da-
rabosnak tűnik, 

A P R ó Z A -i rovatban SZŐKE Katalin KATEDRÁLIS cimü 
irása található. A próza szó nem minden célzatosság nélkül 
emeltetett ki. A MAGUNK közölt mér Szőkétől, de akkor verset, 
üdvözöljük hát örömmel a megtért bűnöst, aki, mint a koráll-
zátony a sima tenger közepén, olyan egyedül van, az irodalmi 
rovat egyetlen prózaírójakéntt Sajnos magáról az Írásról ke-
vesebb jót tudok mondani. Érdekes, ami megfog benne, az a 
mindig izzó SZENVEDÉLY, ez az egyetlen, ami fenntartás nélkül 
dicsérhető. Az Írásnak azonban szerkezeti hibái vannak, ami 
azután hangsúlyeltolódáshoz vezet. 

Most néhány szót még a lap egészérőli 
nem megdicsérni Mihály Erika harmonikus 

^ és lendületes illusztrációit és a címlap— 

S U L Y 0 S¿ZHmmmmmm nem felhivni a figyelmet a nőkérdésről 
H I B A X ^ szóló vitacikkre 

^ ^ nem elolvasni a lapot 
Ez már magunknak szólt. Szégyen és gyalázat, hogy a lapot 

nem olvassa el minden MÓRÁS. És az is szégyen és gyalázat, 
hogy a lap szerzői köre nagyon szük. Én, aki nem a Mórában 
élek, én is tudom, hogy sokkal többen irnak, mint ahányan 
egyáltalán beleférnének a lapba. Esztétikai problémák is te-
ritékre kerülhetnének. Sőt POLITIKAI kérdések is. Van is hoz-
zászóló, Folyosói. Szégyen és gyalázat. Van egy fórum, mellyel 
világokat lehetne megmozgatni. De ahhoz legalább OLVASNI 
KELLene a lapot, 

A lap külsőleg már megváltozott, A tartalma is színvona-
lasabb lett. Ennél többet egyelőre nem várhatunk a MAGUNK-tól. 
A többi MAGUNKON múlik. 

B Á R D O S J Ó Z S E F 


