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– háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban 
(1991–2005)* –

Ezerkilencszázkilencvenegy után a volt Jugoszlávia területén 
lezajlott háborúk miatt más kisebbségi magyar közösségekhez 

képest különös helyzetben találta magát a vajdasági magyarság, illetve 
az akkortájt jugoszláviai magyarnak, ma pedig délvidékinek is nevezett 
irodalom; azaz maguk az írók. (Ez az irodalom persze már korábban is 
más problémákkal küszködött, mint más, határon túli társai, aminek 
értelemszerûen az volt az egyik legfõbb oka, hogy a titoi Jugoszlávia 
nagyon különbözött a keleti blokk többi államától.) Az elmúlt majdnem 
másfél évtizedben, ha minõségében feltétlenül nem is, de terjedelmében 
viszonylag nagy és jól körülhatárolható korpusz jött létre e témában. Ter-
mészetesen arra nincs módunk, hogy minden egyes mûvet megvizsgál-
junk, célunk így az, hogy a legkiemelkedõbb és legtipikusabbnak mond-
ható alkotók mûveinek elemzése révén vizsgáljuk meg e témát. 

Antropológusok úgy tartják, téves hiedelem az, hogy az ember elõ-
ször is harcolni tanult meg, s ez alapvetõ sajátossága lenne – elõbb volt 
a menekülés. „Eredetileg okosabb menekülni, mint tartani a frontot” 

– írja  Peter Sloterdijk. „Az ember, bevallottan, részben ragadozó (va-
dász), de nem a priori háborúzó állat”, folytatja, ám „a civilizáció folya-
matában egy ponttól kezdve érdemesebbé válik tartani a hadállást, mint 

A szerzõ a tanulmány megírása során Schöpfl in Aladár kritikai ösztöndíjban 
részesült.
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 menekülni.”1 Tehát rájött az (õs)ember, hogy a harc esetenként eredmé-
nyesebb lehet, különösen akkor, ha egyre-másra jobb fegyvereket eszel 
ki. A történet a 20. században aztán a Másik szisztematikus megsemmi-
sítésének igényéig, esetenként megvalósulásáig fajult. Hatalmas téma ez, 
végighúzódik az emberiség történetén, nem csoda hát, ha a mûvésze-
tek történetében is, akárcsak a szerelemé, kitüntetett hellyel bír (bár az 
elsõ barlangrajzok is inkább a lándzsára koncentráltak, mintsem a csók-
ra). Az eredményes vadászatok és gyõztes csatajelenetek ábrázolásának 
funkciójára itt nem is térünk ki, hiszen annyira magától értetõdõ, mint 
a 20. századi, „mesterfokon” mûvelt háborús propagandáé. Némi általá-
nosítással azt mondhatjuk, 1914-ig a mûvészet feladata a háborúk során 
az emberek mobilizálása volt – a hõsök dicsõítése, a hazáért, nemzetért, 
királyért tett áldozat magasztalása, a harci erények bemutatása, a fennkölt 
célok ábrázolása. Nem csoda, hogy a legnagyobbak számára is hálás téma 
a háború: az  Iliásztól és az északi sagáktól kezdve a Shakespeare-drámá-
kon és Schiller Wallensteinján át Tolsztojig: a csatajelenetek brutalitása, 
a haldoklás, azaz a legtragikusabb jelenetek felelevenítése mellett mód 
nyílik olyan értékek ábrázolására, mint a bátorság, az önfeláldozás, a hõ-
siesség, a feltétlen hazaszeretet. 

Az utóbbi évszázadban jelentõsen megváltozott a viszonyunk a hábo-
rúhoz, ám akadnak olyan értékek, mint a bajtársiasság, a segítõkészség, az 
ártatlanok védelme, amelyek még ma is érvényesek. A gyûlölet, a megvetés, 
az ellenség emberségességének kétségbevonása régi trükk, politikailag ma 
már nem korrekt, ezzel szemben a suba alatt nagyon is ott van, sõt, oly-
kor a nyilvánosságban is (gondoljunk csak Radovan Karadžiæ Szarajevó 
megsemmisítését, az ott élõk legyilkolását „elõirányzó” verseire). A bar-
barizmus, a brutalitás bemutatására ugyanakkor élethû módon kerülhet 
ma sor a fénykép, és fõképpen a fi lm révén. Ezen mûvészeti ágak meg-
jelenése igencsak bonyolította a korábban bevett, hagyományos kliséket: 
a költõk megénekelték a hõsök tetteit, a mártírok szenvedéseit stb., a fes-
tõk meg lefestették az ellenség megsemmisítését. 

Ismét durva általánosítás, de mindig a saját fél magasztalása, s a másik 
szimbolikus megsemmisítése volt a cél, s ez a vonulat természetesen máig 
megmaradt. Ám a módosulások hamar megjelennek, itt csak a modern 
regény õsére, az õrült Don Quijote kalandjaira utalunk, melynek írója, 
 Cervantes maga is kiszuperált katona volt. A háború megjelenítése attól füg-

1 Peter Sloterdijk: Katonai cinizmus. EX Symposion Ólomkatona-szám (1997) 
 17– 18.: 71.



gõen is változik, miféle tartalmat kapcsolnak a háborúzáshoz. A 19. század-
ban, Kant Örök békéje után annyiban is változnak a dolgok, hogy immár nem 
fejedelmek indítanak háborút, hanem maga a nemzetállam, azaz az állam 
jogává válik a háborúzás. Militáns nemzeti ideológiák jelennek meg a színen, 
amelyeket kvázi-tudományos és kvázi-fi lozófi ai traktátusokkal támogatnak 
meg, háborús legendák és mitológiák burjánzanak el úton-útfélen. Árnyal-
ja a képet az is, mit gondolnak arról, mi lenne a mûvészet feladata: a puszta, 
kellemetlen és rideg tényábrázolás, esetleg útmutatás, szimbólumok gyártása, 
a harcosok feltüzelése, a hátországiakban a lélek megõrzése, stb. A szenvedés 
képeirõl írt esszéjében Susan Sontag feleleveníti, hogy a háborús fotók saj-
tóbéli debütálása utáni idõkben „egyesek sokáig azt hitték, ha a borzalmat 
eléggé megelevenítik, az emberek zöme végül felfogja, milyen szörnyû eszte-
lenség a háború.”2 Ez persze nem jött be. Ugyanakkor Sontag arra is rámutat, 
hogy „a fénykép egyetlen nyelven, potenciálisan mindenkihez szól”, szem-
ben az írott beszámolóval, „amely gondolatgazdagságától, összefüggéseinek 
mélységétõl és szókincsétõl függõen kisebb vagy nagyobb olvasótábort céloz 
meg .”3 Tény, hogy az elsõ világháború végén, és különösen utána gyökere-
sen megváltozik a helyzet az irodalmi ábrázolásokban. Hazafi as és ponyva-
irodalommal ugyan még mindig Dunát lehet rekeszteni, de megjelennek 
olyan – ráadásul igen olvasottá váló – mûvek, amelyek árnyalják a képet; 
a tömegpusztító fegyverek által fémjelzett elsõ világháború borzalmainak 
leírása egyfajta fordulatot hoz (utaljunk csak Erich Maria Remarque Nyuga-
ton a helyzet változatlan c. bestsellerére, vagy Céline Utazás az éjszaka mélyére c. 
regényére). Noha a világháború elõestéjén és hajnalán a legjobb koponyák 
is, mint például Thomas Mann, a háború dicsõségét zengik, a dráma lezaj-
lása után a kijózanodás pillanatai következnek, a borzalmak leírása mellett 
a pacifi zmus erõteljesebb hangsúlyt kap. Igaz, nem oly sokáig, de a második 
világháború után ismét az árnyaltabb leírás ideje következik. Itt nincs mód 
ennek feltérképezésére, említsük csak meg Grass és Böll nevét, akik az elszá-
molás irodalmának nagyjaivá lesznek, a francia Robert Merle Két nap az élet-
jét, a realista amerikai háborús prózát (Irwin Shaw, Norman  Mailer, stb.), 
majd a vietnam-ellenes költészetet, és így tovább.

A korábbi idõkhöz képest a 20. század abban is újat hoz a háborús 
irodalomban, hogy megváltozik a háború megítélése: mi is az igazsá-
gos háború, egyáltalán, igazolható-e a háborúskodás, és abban milyen 
szabályok érvényesek. Az e kérdésekre adott válaszok bizonyos szintig 

2 Susan Sontag: A szenvedés képei. Európa, Budapest, 2004. 20.
3 Sontag, uo., 25.

Háború, irodalom 91



92 SZERBHORVÁTH GYÖRGY

a  mûalkotásokban is érvényesültek. Garry Wilds idézi fel Mi az igazságos 
háború? címû tanulmányában4 Tolsztoj Háború és békéjébõl azt a jelene-
tet, amikor a borogyinói csata után Andrej herceg összeomlik: feldúlt 
földjén végiglovagolva töpreng azon, mit jelent a lovagiasság, hogyan vál-
tozott meg a háborúzás. A pusztítást látva rájön: „A franciák nemcsak 
ellenségeim, de véleményem szerint gonosztevõk is.” Azaz a modern 
hadviselés során megszûnik a „lovagiasság”, és bevetté válik a foglyokkal 
való embertelen bánásmód, a felperzselés, a brutalitás. Az alapkérdésekre 
adott válaszok, miszerint kinek joga a háború indítása, mik a hadviselés és 
a háború utáni rendezés szabályai, fi lozófi ai (és politikai) kérdések, itt nem 
térünk ki rájuk, csupán arra hívjuk fel a fi gyelmet, hogy közvetve érintik 
a mûvészeti ábrázolást is.  Hiszen az író nyilván gondol ezekre – vala-
milyen pozícióban maga is van, és ettõl függõen gondolhatja igazságos-
nak/igazságtalannak a háborút. Lehet háborúpárti, lehet pacifi sta, lehet 
teljesen kívülálló, aki mégis e témával foglalkozik. Az áldozat-mûvész 
gyökeresen másképpen fog alkotni, mint a háborúzást istenítõ, vagy az az 
író, aki maga is élvezettel és még nagyobb meggyõzõdéssel csatázik.

A háborúról szóló írások is a szépirodalomhoz tartoznak – ez elsõ pil-
lantásra elég morbidul hangzik. Akárcsak az, hogy a háborúnak is van esz-
tétikája. Közismert, hogy a futurista Marinetti vagy Majakovszkij mikép-
pen istenítették az erõszakot, hogy a rombolás – fasiszta, illetve szocialista 

– ideológiája miképpen vált esztétikai koncepcióvá is.5 Ennek kapcsán írta 
híres tanulmányában Walter Benjamin: „»Fiat ars – pereat mundus«, hir-
deti a fasizmus, és mint Marinetti vallja, a háborútól várja a technikával 
megváltoztatott érzékelés mûvészi kielégítését. Ez nyilvánvalóan a tökély 
fokára emelt l’art pour l’art. Az emberiség, amely egykor Homérosznál 
az olümposzi istenek szemlélõdésének tárgya volt, most magára maradt. 
Önelidegenedése elérte azt a fokot, hogy saját megsemmisülését elsõran-
gú esztétikai élvezetként élje meg. Ez a helyzet a politika fasiszta esztéti-
zálásával. A kommunizmus erre a mûvészet politizálásával válaszol.”6 

Az egyik legismertebb háborús író és esztéta, a német Ernst Jünger 
az elsõ világháború során azt kérdezi, mit lehet itt még egyáltalán tenni. 
Naplójában, az Acélviharokban például lemond „a szellemi alkotásról” és 

4 In: Beszélõ 2004. december: 30–38.
5 Lásd Stanley Mitchell: Marinetti és Majakovszkij: futurizmus, fasizmus, kommu-

nizmus.  http://www.c3.hu/scripta/metropolis/9704/mitchell.htm
6 Benjamin, Walter: A mûalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. (ford. 

Barlay László) In: uo.: Kommentár és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 333–334.
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az állóháborút „sivár, kaotikus eseményként” ábrázolja. A második világ-
háborúban Jünger már privilégiumokkal bíró tiszt. Ám nem változtat 
véleményén: „Semmiféle katasztrófa nem lephette meg, hiszen húsz év 
óta egyfolytában annak a fi lozófi ai szükségszerûségnek adott hangot 
munkáiban, hogy a halált és a totális hadviselést a XX. század mindenna-
pi élményeként kell elfogadni. Mégis, a pusztítás iránti elkötelezettséget 
nála a régiségbúvár tégla és habarcs iránti tisztelete mérsékelte…”7 Mert 
miközben zajlik a világégés, franciaországi „kultúrkincsek” megõrzésén 
fáradozik. Horst Thomé Jünger kapcsán veti fel a kérdést, miképpen is 
lehet akkor a háborúról írni: „amennyiben engedünk a jelrõl szóló diva-
tos eszmefuttatásoknak, joggal tehetjük fel a kérdést, vajon a szörnyûség 
minden nyelvi megjelenítése, a leírás minden kísérlete, még ha pacifi sta 
érzületbõl született is, nem az általános emberszeretethez való áttörés 
frázisaként, a világforradalom nyitányaként állítja-e elénk a háborút, és 
bármilyen dicséretes szándékok vezessék is, az a veszély fenyegeti, hogy 
ismét a háború kezére játszik, mert kiigazítja merõ esetlegességét, ami 
a leginkább romboló benne. Ha ez igaz, akkor a nyelvnek a béke szolgá-
latában nem lenne szabad a háborúról beszélnie, hanem ahogy Kraus és 
Schnitzler gondolta, kizárólag a háború ’szótáráról’.”8

De akárhogyan is beszélünk a háborúról, a háború szótáráról, a (há-
borús) irodalom mibenléte egy-egy társadalom megújulása szempont-
jából is kulcskérdés. Nietzschétõl egészen Jugo Vlaisavljeviæig, a szara-
jevói fi lozófusig sokan vélik úgy, hogy a háború kulturális megújulást 
eredményezhet – a romokon valami új, „egészségesebb” születhetik meg. 
A gyõztesek esetében ez talán egyértelmû, de mi történik a vesztesekkel? 
Itt csak két esetet említünk: 1945 után a német írók kulcsszerepet játszot-
tak a felelõsség tematizálásában, s a Trümmerliteratur, azaz a romirodalom 
mûvelõi – utaljunk csak Böllre vagy Grassra – világirodalmi remekmû-
veket alkottak. Japánban is létrejött egy új irányzat, a yakeoto seidai: azaz 
a megégett nemzedék adott új s nyers hangot a reménytelenségnek. 

7 Bruce Chatwin: Egy esztéta a háborúban. Nagyvilág, XLVII. évfolyam, 4. (2002. 
április)

8 Horst Thomé: A háború és a nyelv (fordította Schein Gábor). Enigma (2001), 
 29.: 20.
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Téves csatatéren

E kérdés kapcsán jutunk el voltaképpeni témánkhoz: miképpen írtak 
a vajdasági magyar írók a kilencvenes évek délszláv háborúiról? Jünger 
íróként és katonaként is magasztalta a modern hadviselést – esetünk-
ben azonban nem csupán az idõ múlásáról, az értékek megváltozásáról 
beszélhetünk, mert a kilencvenes években akadtak szerb, horvát, bos-
nyák írók – és a térségbe nem kis számban érkeztek a – valamelyik féllel 
szimpatizáló – külföldi írók, akik még Szarajevóra is hajlandóak voltak 

„kilõni egy sorozatot”: ódákat zengtek a távcsöves puskáról, majd Kele-
ten és Nyugaton az egyik fél igazát bizonygatták. A vajdasági magyarok 
ugyanakkor, kisebbségiek lévén, nem érez(het)ték magukénak e háború-
kat – más nemzetek küzdöttek egymással nemzetállamuk létrehozásáért, 
a függetlenségért vagy éppen az „élettérért”. A vajdasági magyarok „téves 
csatatérre” kerültek, mint azt Domonkos István már 1971-ben megjó-
solta a Kormányeltörésben címû versében. Ilyen körülmények közepette 
el tudnánk képzelni egy vajdasági magyar Ernst Jüngert, aki a modern 
hadviselést magasztalja és hõsiességrõl, patriotizmusról, katonai erények-
rõl regél? A vajdasági magyar író helyzeténél fogva, létbevetettsége okán, 
eo ipso háborúellenes. Ezen nem az örök pacifi zmust értjük, hanem az 
adott idõben és térben megjelenõt. És ez már önmagában véve is struk-
turálja azt, mit ír(hat) egy ilyen író.

A kilencvenes évek elején, amikor a jugoszláv tagköztársaságokban is 
kialakult a többpártrendszer, a korábban anatéma alatt lévõ problémákról 
is lehetett már beszélni, és sor kerülhetett a múlt újszerû feldolgozására, 
a vajdasági irodalomban is jelentkezett egy új irányzat, amely alapvetõen 
a magyarok elleni 1944/45-ös atrocitásokat elevenítette fel. Az irodal-
márok is bátrabban nyúltak hozzá e témához, és egyáltalán, a Trianon 
utáni idõszakhoz. Gion Nándor a Virágos katona és a Rózsaméz után, ame-
lyekben a második világháború kezdetéig mesélte el települése és család-
ja történetét, megírta ezek folytatását, a világháború alatt zajló Ez a nap 
a miénk, majd az 1945-ben és közvetlenül utána játszódó Aranyat talált 
címû regényét, melyekben már „bátrabban” is értelmez: elõtérbe kerül 
a magyarkodás (legalábbis a hõsöknél), etnikai sztereotípiák sora vonul 
fel. Az irodalmi életben felmerül az igény, hogy a társadalomrajz sokkal 
erõteljesebben jelenjen meg a mûvekben: szociográfi ai mozgalom indul, 
s mintegy elvárás lesz, hogy a vajdasági magyarság sorsát énekeljék meg 
a költõk, illetve: „Írók, alkossatok szociográfi ai remekmûveket!” S noha 



kevés remekmû születik, maga az elvárás nagyon is rátelepszik a helyzet-
re: az írónak mint értelmiségének az a feladata, hogy közösségével törõd-
jön, felelõsséget viseljen a kisebbségi helyzetbe került magyarságért, az 
öncélú mûvészkedés illegitim. Mondani sem kell, hogy éppen azon írók 
mûalkotásai nem sikerültek, akik ezen a nyomvonalon haladtak. De hoz-
zá kell fûzni, hogy a háborús idõkben akad olyan eset, amikor a múltbéli 
történet elmesélésével a szerzõ voltaképpen mai történetet mond el – pél-
dául Bordás Gyõzõ Katonaszökevény címû regénye9 –; ilyenkor az olvasó 
akár azt is érezheti, mintha ma történnének a leírtak, a történelem volta-
képpen örök körforgás, minden generációval ugyanaz történik meg végül 
(ez esetben: mindig akad katonaszökevény, családi sors ez), s az allúzió 
nagyon is világos.

Mit tegyen az író?

1991-tõl a mai napig az egész idõszakot végigkíséri a kérdés, hogy 
hogyan (nem) lehet írni a háború idején a háborúról. Mivel a Balkánon 
járunk, villantsunk fel pár délszláv példát, annál is inkább, mert a vajda-
sági magyar írók ezeket ismer(het)ték, hiszen a délszláv irodalom egyik 
leginkább kanonizált, hivatalosan elismert, az iskolákban tanított része 
a második világháború partizán hõstetteirõl, illetve a borzalmakról szóló 
irodalom volt (Igor Goran Kovaèiæ Tömegsír címû versétõl kezdve Mihai-
lo Laliæ, Antonije Isakoviæ, Branko Æopiæ munkásságán át a „régi örege-
kig”, Ivo Andriæig, Miroslav Krležáig, vagy a fi atalabb, és – kevésbé vagy 
nem kanonizált – Mirko Kovaèig, Vuk Draškoviæig, stb.). A világháborús 
borzalmakról sokat írtak a vajdasági magyarok is (Sinkó Ervin,  Fehér 
Ferenc, Debreczeni József és mások). Itt idézzük fel Meša Selimoviæ 
emlékezéseit, amelyekben éppen az elbeszélés nehézségeire tér ki. Egy 
elsõ világháborús történetet elevenít fel, melyet egy rokona mesélt neki: 
katonák megbeszélik egymás közt, hogy elítélt bajtársuk kivégzésekor 
föléje lõnek, ám egynek, aki nem a környékükrõl való, mégsem szól-
nak. Õ eltalálja az elítéltet, aki meghal, emezt viszont kínozni kezdi az 
egész, de nem pusztán az, hogy tudja, õ ölte meg a katonát, hanem mert 
a többiek nem avatták be, kizárták a körbõl, nem voltak iránta bizalom-
mal. Emezeket megbüntették, õt kitüntették, de mégis belerokkant az 
egészbe. Selimoviæ e történetet meg akarta írni: „Késõbb megpróbáltam, 

9 Forum, Újvidék, 2004.
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egyszer elbeszélésben, egyszer a Vár címû regényemen belül, hogy ezt 
a gazdag motívumot feldolgozzam, de mindkét alkalommal teljesen elé-
gedetlen voltam az eredménnyel: nem tudtam elérni annak a tragédiának 
a mélységét, melyhez hasonlót nemigen láttam; s meglehet, leginkább az 
zavar, hogy gyerekkoromban ezt a történetet olyan erõsen átéltem, hogy 
ma nem tudom visszaadni egykori forróságát.”10 Korabeli példaként jól 
szemlélteti a dilemmákat a szerb Mirko Kovaè, aki 1991-ben Szerbiá-
ból Horvátországba emigrált.11 Kovaè 1992 elején arról írt: „Bennem és 
körülöttem oly sok a görcs, pedig az irodalom könnyedség és vidámság 
még akkor is, ha mély metafi zikával foglalkozik.” Majd: „Észrevettem, 
hogy fogy az iróniára és az öniróniára való képességem; régóta tudom, 
hogy a komolyság a legrosszabb írói tulajdonság, fõképpen, ha az ember 
komolyan veszi saját részét a történelmi zenebonában.”12 Azaz az emigrá-
ló író a mûvészetet nem a patetika terepének tartja, sem nem a nemzetért 
aggódók pályájának. De háborús helyzetben az író elvesztheti legjobb 
képességeit, és ha megszólal, esetleg beleveszhet a hisztérikus hangulatba. 
Írhat-e ilyenkor, s ha igen, hogyan és mit?

A vajdasági magyar írókat e tekintetben két csoportra oszthatjuk: 
egy idõsebb generációra, akiknek nem kellett a mozgósítástól tartaniuk, 
illetve a fi atalabbakra, akiknek jó része elmenekült a háború elõl, zömük 
Magyarországra. Akadhatna egy harmadik csoport is: azon írók csoportja, 
akik megjárták a frontot. Itt nyilván a fi atalabbakról lenne szó, de ilyenrõl 
alig tudunk – Szabó Palócz Attila megjárta a koszovói frontot, és kinyil-
vánította, több háborús tárgyú mûvet tervez, de ezeket mégsem írta meg, 
vagy ha igen, eddig nem publikálta õket. Jómagam 1991/92-ben a há-
tországban szolgáltam, több esszémben érintettem a problémát, néhány 
történet elmesélése révén viszont azt villantottam fel, hogyan nem tudom 
e témát irodalommá tenni. Imitt-amott érintette a háború témáját Virág 
Gábor (Aaron Blumm), Pressburger Csaba és Szakmány György, de nem 
állítható, hogy mûveik a háborút helyezték volna a középpontba, illetve 
inkább hátországi történetekrõl van szó, amelyek a nyomor, a kilátásta-
lanság képeit villantják fel. 

10 Meša Selimoviæ: Sjeæanja. Book-Marso, Belgrád, 2002. 54–57.
11 A Belgrádban maradó, szerb zsidó származású Filip Daviddal való levelezésének 

egy része az átmenekülõ vajdasági magyarok által gründolt és szerkesztett veszp-
rémi EX Symposionban is megjelent.

12 Filip David – Mirko Kovaè: Knjiga pisama 1992–1995. LIR BG – Forum pisaca, 
Belgád, 2003. 5. és 11.
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Mit tegyen az író a háborúval? Emeljünk ki négy jellemzõ hozzáál-
lást, hiszen a késõbbiekben is más-más poétikai hozzáállás bemutatásával 
igyekszem feltérképezni a terepet. 1992–95 között született írásában az 
idõsebb Dési Ábel – aki megjárta Tito koncentrációs táborát, a Goli oto-
kot is, az irodalomban pedig marginális fi gura maradt – patetikus hangon 
szólt: 

”Milyen lehet az író hite a gyászos idõben?!
Sötétbe borult arccal, keserû lélekkel bár, de egyre fogyó erõvel 

is kapaszkodni akar – egy kis reménybe.
De milyen ez a remény ilyen idõben?

Gyászkarszalagos remény, ahogyan Bloch nevezi (…)
És ha így is van, ki tudja ezt a reményt megélni és elhinni e há-

borús idõben. És fõleg itt a Balkánon, amely mindig a békétlen és 
lázadó, és háborús világ volt. 

Az író eközben mormolhatja önvádló régi szerzetesként a bûn-
hõdést és megbocsátást kérõ imát. Mert elõször bûnhõdni kell és csak 
utána sok-sok szenvedés után, ha kitisztul egy kicsit az értelmünk és 
a szemünk, talán akkor kaphatunk egy kis megbocsátást.”13

A túloldalon találhatjuk a behívó elõl Budapestre menekülõ Balázs 
Attilát, akinek munkáit inkább az (ön)irónia, a humor, a (posztmodern) 
játékosság jellemzi, még ha drámai eseményekrõl is van szó. Az alko-
tás nehézségeirõl így írt Budapestrõl az újvidéki hetilapnak, a Naplónak: 

„Esténként pedig be is tudok rúgni egy picit. Szinte ki sem maradhat. 
 Új  regényrõl, nagy drámáról ábrándozom, aztán megírom a kis újságírói 
cikkemet. Ha jó formában vagyok, a maguk módján megrendítõek tud-
nak lenni ezek.”14 1999-ben, miközben hullanak a bombák Szerbiára, és 
különösen megszórják Újvidéket, az ott élõ Fehér Kálmán költõ határo-
zott igent mond az írásra: „A költõ azonban nem maradhat néma. Gon-
doljunk Radnótira, Ivan Goran Kovaèiæra vagy Lorcára. Megölték õket, 
de õk nem némultak el. Radnóti versei a sírból is elõkerültek.”15 Közvet-
lenül a bombázás után Bori Imre viszont így summázza azt, milyen volt 
a helyzet Jugoszláviában 1999 tavaszán: „Olvasva a jugoszláv sajtót, az 
írói nyilatkozatokból rendre az világlik ki, hogy a dolgozószobák csendjét 

13 Dési Ábel: Az írói lét - háborús idõben. Üzenet 2001/nyár: 190–207.
14 Balázs Attila: A szurdok (blues). Napló, 1992. dec. 30, 14–15.
15 „Pap nélküli gyónás” - Beszélgetés Fehér Kálmánnal. Magyar Szó 1999. május 2., 11.
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a zajos hétköznapi létkérdések zaja szorította ki, s hogy az írónak ilyen 
körülmények között alig jut ideje írni. Nincs kedve, ihlete vagy ideje.” 
Majd Svetislav Basarát idézi: „Ez az idõ az anyaggyûjtés, az elsõdleges 
benyomások gyûjtésének az ideje.” Az újvidéki Híd fõszerkesztõjeként 
rálátása volt arra, hogy a vajdasági magyar írók is elsõsorban jegyzeteket, 
esetleg naplót írtak, a folyóiratba pedig alig érkeztek írások.16 A bombázá-
sok alatt, 1999. április 14-én Virág Gábor, az újvidéki Symposion fõszer-
kesztõje pedig egy levelét küldte el az EX Symposion „A gonosz banalitása” 
címû tematikus számába, melyben így írt: „Én már nem tudom, mennyi 
érthetõ abból, amit mondok, nem tudom, szomorúan, ironikusan, cini-
kusan vagy hogyan olvasódnak ott szavaim. Nincs bennem szomorúság, 
nincs bennem irónia, nincs bennem cinizmus, és egyébként is: kitisz-
tultam rendesen.”17 1995-ben, a daytoni békekötés idején Tolnai Ottó 
a teljes kivonulást hangsúlyozta: „De én nem változtatom meg azért az 
életemet és elképzelésemet, módszeremet, mert valakik háborút csinál-
nak. Lehet persze, hogy a háború majd betoppan hozzám is, de addig én 
a saját köreimet rajzolgatom, s nem az õ kategóriáikban gondolkodom.”18 

Egy versében, a Háborús anthológiák, 1993 címûben19 Böndör Pál 
pedig arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a háborúról való beszéd sekélyessé 
vált, trivializálódott:

„Ez is csupán egy ingyen élmény?
Melyen az uszító s a morcos
de szókimondó békeharcos

árul már-már egy az a gyékény.
A megrendülés lett hiánycikk:
itt s most a némaság hiányzik.”

Az világosan kirajzolódik, hogy a mûvészt, tegyen bármit is, megza-
varja munkájában a háború. A szintén vajdasági származású  Dr. Máriás ezt 
így fogalmazta meg: „A háború nem kedvez a mûvészetnek. A mûvész 
elõször csak megijed, s próbálja menteni a menthetõt, átemelni az õ kis 

16 Bori Imre: Az „ostromlott” írószobában. Magyar Szó 1999. június 13., 9.
17 EX Symposion (1999) 26–27.: 66–67. 
18 Andersen bácsi lábainál véres ingben – Palicsi beszélgetés a Déry-díjas Tolnai 

Ottóval. Magyar Szó, 1995. november 4.,11. és 13.
19 In Böndör Pál: Eleai tanítvány. Forum, Újvidék, 1997., 155.
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szellemi batyuját idõn és téren, ám késõbb rájön, hogy a háború nem csak 
a sivatagban, az utcán, a lépcsõházban van, hanem bent is, bent az õ lel-
kében, hisz az a legátjárhatóbb s a legvédetlenebb magánterület. S míg 
a mûvész mondja és csinálja mûvészetét, észre sem veszi, hogy nyelve 
átalakul háborús nyelvvé, mondatai háborúellenes, ám a háború szélsõ-
séges nyelvén szóló sikollyá, s ami megszületik, háborús mûvészet lesz, 
amelyet a nem háborúzók csak részben és nehezen érthetnek meg.”20 Ám 
ha azt vesszük, hogy a háborús övezettõl távol lévõ, egyáltalán nem érin-
tett magyar írókat is mennyire megihlette a délszláv háború, megkockáz-
tatható a kijelentés, hogy a tragédia átélése, látványa mégiscsak ihletõen 
hat. Mi több, divatossá is vált, többen is ebben találták meg a Nagy For-
rást, a kitörési lehetõséget az unalmas, egyhangú témákból, a „semmit-
mondó posztmodern öncélúságból”. Csakhogy a nagy téma megtalálása 
per se nem jelenti rögtön a nagy mû megszületését. Nem csoda, hogy 
annyi giccses, patetikus mû született meg. Szerb Antal világirodalomtör-
ténetében joggal hangsúlyozta ki, hogy az elsõ világháború után egyesek 
mintha siettek volna megírni a háborús témákat feldolgozó munkákat 

– merthogy divatja van, s addig kell a vasat ütni, amíg meleg –, így viszont 
kurzusirodalom született, amely a harmincas években aztán ki is ment 
a divatból. Ám ez nem jelenti azt, hogy kerülni kellene a témát, sõt. Szerb 
Antal Dosztojevszkij kapcsán megjegyzi: „a legnagyobbak nem félnek 
a giccstõl. Tudják, hogy a dráma és regény örök témája az erõszakos halál. 
Ha az író esztétikai okokból lemond errõl a motívumról, le kell monda-
nia arról is, hogy bevilágítson az embersors végsõ örvényeibe.”21 

Próféták

1991-ben a háború úgymond felkészületlenül érte az embereket, 
senki sem hitte, hogy fegyveres harcokra fog sor kerülni. Természe-
tesen az emlékezet csal – ma akadnak olyanok, akik azt mondják, hogy 
teljesen meglepõdtek és nem hitték el, mi történik, mások viszont úgy 
emlékeznek, hogy nagyon is számítani lehetett az újabb balkáni véreng-
zésre, hiszen az  mintegy belekódolódott az itteni emberekbe, a korábbi 
konfl iktusok nem felejtõdtek el. Utólag persze könnyû okosnak lenni. 
Ám az is tény, hogy akad olyan, aki egyszer úgy emlékezik vissza, nem 
hitte, hogy háború lesz, máskor meg úgy, hogy tudta. Akadt a vajdasági 

20 DrMáriás: Menekült Amerikából. Élet és Irodalom 2004. november 5., 27.
21 Szerb Antal: A világirodalom története. Magvetõ, Budapest, 1989, 637.o
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magyarok közt olyan író, költõ is, aki prófetikusan elõre jelezte a hábo-
rút. Ezzel csak az a probléma, hogy ha ma valaki kijelentené, hogy hábo-
rú lesz, egyszer majd, ha újabb háborúra kerül sor, elmondhatja magáról, 
hogy megjósolta… Azt viszont utólag nem szokás be nem teljesült jóslat-
ként számon tartani, ha valaki elõre látja, hogy nem lesz háború. Fõkép-
pen, ha lett háború. Mindenesetre az igaz, hogy az embereket mindig is 
foglalkoztatta a háború – és nem feltétlenül az, hogy háború lesz. Végel 
László az elõször szerbül, még 1991 elõtt megjelent Eckhart gyûrûje címû 
regényében „permanens polgárháborúról” beszélt. Tolnai Ottó késõbb 
mesterére, a kanizsai Koncz Istvánra emlékezett vissza, aki 1987-ben 
jelentette meg második (és utolsó) verseskötetét, az Ellenmáglyát. E kötet 
utolsó versének, A Tisza partján-nak nyitó- és zárómondata is az, hogy: 

„Háború lesz.” Tolnai így elevenítette fel, miképpen született meg a vers 
Koncz elmondása szerint: „Többször beszélgettem mesteremmel errõl 
a kérdésrõl, mármint arról, honnan e sor, késõbb interjúkban is szólt róla, 
árnyalati oszcillációkkal. Domonkos István, Svédországban élõ költõba-
rátunk egyik (ó-)kanizsai látogatása alkalmával, váratlanul és az éppen 
folyó beszélgetés témájától teljesen függetlenül, rákérdezett a bölcs kis 
ügyvédre: Pista, lesz háború? A kérdés kissé meglepte, mesélte, jóllehet 
sejtette, válaszától is függ, Svédországba költözik-e ismét nélkülözhetet-
len barátunk. Amilyen hirtelen jött a kérdés, olyan hirtelen válaszoltam, 
mesélte. Lesz. És a kávéházi beszélgetés már ismét egészen másról folyt 
tovább. De késõbb, éjszaka hazaérve, ismét munkálni kezdett bennem 
barátunk váratlan, szenvedélyes, ám ugyanannyira kétségbeesett kér-
dése. És már az ágyban felírtam a kezem ügyébe akadó újság szélére: 
Háború lesz. Reggel meglepõdtem a feljegyzésemen. De azért letéptem, 
s a többi hasonló fi rka mellé dobtam az éjjeliszekrény fi ókjában. Idõvel, 
különös mód egész verset vonzott magához, egész kötetet valójában.”22 

Tegyük hozzá, e mondatnak már van vajdasági/délvidéki ere-
detû története, hiszen Kosztolányi Dezsõ 1909-ben (tehát öt évvel az 
 I. világháború kitörése elõtt; Koncz is körülbelül a háború kitörése 
elõtt öt évvel írta a szóban forgó verset) írt Belgrádi képek címû írása így 
végzõdik: 

„Hajnali hat órakor a vonatból még egyszer látom Belgrádot. Az ab-
lakon most cikázik át a hajnali napsugár. Közelebb megyek. Egy 

22 Tolnai Ottó: Kosztolányi, az etruszk. Üzenet 2001/tavasz: 9.
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mondat van rajta. Valamelyik utas levette a gyémántgyûrû-
jét, és az üvegre nagy, értelmes betûkkel – magyarul – rákarcolta:

– Háború lesz.” 

Az elõbbi történethez azonban az is hozzátartozik, hogy Domon-
kos István a menekülést választotta, és ma is Svédországban él. 1971-ben 
híres Kormányeltörésben címû versében „megjósolta”, mi vár a vajdasági 
magyarokra (legalábbis a legszigorúbb olvasatban):

én lenni 
elnökök vezérek
mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren

Balassa Péter az ezen versrõl szóló, A menekült király, avagy a polgárhá-
ború elõérzete címû írásában egyenesen úgy vélte: „Ez a nyelvzavar mint-
egy kritikailag elõre teremti a polgárháború állapotát, nyelvében jósolja 
az össze-férni képtelenség centrifugális erejét. A polgárháború nem az egység, 
hanem a sokféleség tagadása. (Kiemelés az eredetiben.) A polgárháború nem 
az egymást nem értés, hanem a túlfeszített, önféltõ egymást értés álla-
pota. Ez az, ami a Domonkosban feltörõ nyelvzavarhoz, a polgárháború 
elõzetes ’magyarázatához’ vezet.”23 

Végel László egy 1992 õszén írt, a Wittgenstein szövõszéke elõtt címû esz-
széjében jegyezte fel ironikusan, hogy a háború kitörése után – e jegyzet 
budapesti élmény hatására született – divattá vált a háborúról szóló írás: 

„Ahogy látom, sokan körmölik a mondatokat a ’véres balkáni háborúról’. 
Háttérmotívumként divatos lett a Balkán, mint egy új párizsi kalap. Csak 
lebegjen a háttérben, de ne tekintsünk medúzaarcába, vagyis lelkünk 
közepébe. Az örök vándorlásról elmélkednek, akik csupán azért mentek 
tovább, mert Délen elõreláthatólag nem fog kifogástalanul melegíteni 
a kallandó. És a joghurtért is sorba kell állni. Az étolajért. A sóért. Nem 
lesz üzemanyag, hogyan utazzunk ki a ranchra? Kényelmesebb  tehát 
idõnként ’kibérelni’ és irodalmasítani a Balkán-élményeket.”24 Majd: 

„Pesten botrányosan zökkenõmentesnek érzem a háborús diskurzust, 
afféle mesterkélt háttérzenére emlékeztet. Most értem, hogy miért élnek 

23 Balassa Péter: A menekült király, avagy a polgárháború elõérzete. EX Symposion 
 Domonkos-száma (1994) 10–12.: 4.

24 In: Végel László: Wittgenstein szövõszéke. T-twins, Budapest, 1995, 131.
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az itteni vajdasági írók a háború háttérmotívumaival: a hamis  könnyen 
formálható.”25 Végel László keserû sorai jelzik, hogy a háborúról való 
írás „joga” nem egyértelmû: nem elsõsorban arról van szó, hogy aki nincs 

„ott”’, az fogja be a száját, hanem a háborúról való beszéd trivializálódásá-
tól tart. Érdemes felfi gyelni az idõpontra: 1992 õszét írjuk, egy éve zajla-
nak a délszláv háborúk, idõközben számtalan vajdasági magyar író mene-
kült el a behívók elõl. Végel maradt Újvidéken – bár a szóban forgó esszék 
megírása idején Magyarországon is tartózkodott ösztöndíjjal. Ekkor már 
kezd kibontakozódni egy új irodalmi diskurzus – egy év az mégiscsak 
egy év. A késõbbiekben számtalanszor támad vita arról, ki írhat a „hely-
zetrõl”, de ez végül mégsem irodalmi vita lesz, hanem színtiszta politikai: 

„magyaságkérdéssé” válik a maradók és az elmenõk között, ezért e mun-
kában e témával nem foglalkozunk, pusztán jeleztük, hogy a probléma 
felmerült. Viszont azt rögtön szögezzük le, hogy a háború diskurzusával 
nagyon is foglalkoztak a késõbbiekben az áttelepülõk – utaljunk az EX 
Symposion tematikus számaira (ám ezekbe gyakran vontak be otthon élõ-
ket is), illetve egyes áttelepülõknek vesszõparipájává vált a háborúról írás 
(Gion Nándor, Majoros Sándor – velük külön foglalkozunk majd).

A semmi formái

A kezdeti idõszakról, 1991 késõ tavaszától, nyarától, amikor elkezdtek 
dörögni a fegyverek, megindult a vajdasági magyar tartalékosok mozgó-
sítása, a sorkatonák koporsói pedig megérkeztek Szlovéniából, Horvátor-
szágból, természetszerûleg legfeljebb újságcikkeket találhatunk. Ezek egy 
része még mindig csak azt pedzegeti, lehet-e írni? A szabadelvû Naplóban 
Ács Károly felsóhajt: „Írjon, ahogyan tud, és ameddig hagyják.”26 E füg-
getlen hetilapra azonban inkább jellemzõ az, hogy egykori, témába vágó 
mûveket közölnek le, a múlt kútjából merítenek: Rénaud Séchan Dezertõr 
címû versét, Ady Endre Goga Oktáviánhoz írt nyílt levelét, Gyóni Géza 
Cézár, én nem megyek, 1914 táján született versét, Voltaire Háború címû írá-
sát, majd újra Adytól a Távol a csatatértõl, 1991 decemberében pedig folyta-
tásokban közölnek részleteket Márai Sándor 1943–44-es naplójából. Már 
a címek is jelzik, hogy a vajdasági magyarság mit gondolhat az egész-
rõl, milyen „lehetõségei” vannak a testvér- avagy polgárháborúban. A lap 
közöl pár verset is vajdasági magyar szerzõktõl, de e mûvek vagy dilettán-

25 Im. 145.
26 Ács Károly: Mit tehetünk? Napló 1991. nov. 27., 13.
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soktól származnak, vagy ha ismertebb szerzõtõl is, nem ütnek meg sem-
milyen mércét – egyszerû háborúellenes szösszenetekrõl van szó. 

Tolnai Ottó már 1991. július 17-én jelentkezik egy tárcájával, mely-
nek címe is beszédes: Elért a háború. Újvidéken lelép a zebrára, de hirtelen 
visszahõköl, mert egy páncélkocsit vontatnak el elõtte, s ez gondolkodta-
tóba ejti: „Felénk nem voltak komoly háborúk, de azért gyerekkoromban 
én is bujkáltam kilõtt, kiégett tankban. És a kilõtt, kiégett, elhagyott tank 
belseje pontosan olyan, mint az elhagyott bunker belseje. A semmi for-
mái, borzalmas edényei. (…) A háború az, amikor bunkerré lesz még 
a galambdúc is”27 – írja, s ez a késõbbiekben is „névjegye” marad. Egy 
héttel késõbb, a Gondolatok a zebrán-ban28 pedig egyik barátja történetét 
meséli el, aki elment a halász-vadász boltba: „nagy megdöbbenésemre 
észrevettem, nem horgászfelszerelést, nem csillogó csalikat, leheletnyi 
horgokat, mesésen pergõ orsókat vásárolnak, hanem fegyvert.” Majd 
a boltban jelenlévõk igencsak megdöbbentek, amikor egy zacskó csont-
kukacot kér – õ még horgászni jár, nem háborúzni… Tolnai e tárcáját 
azért is érdemes kiemelnünk, mert már itt megmutatkozik sajátos tech-
nikája és hozzáállása a háborúval kapcsolatosan, melyet aztán a késõb-
biekben is rendszeresen alkalmaz munkáiban: kis „semmis” eseményeket 
ír le, mintegy mellékes jeleket, jelentéktelennek tûnõ dolgokat – amelyek 
azonban korántsem azok, sõt, jobban megmutatják az õrültséget, a hábo-
rú borzalmasságát, mint a nagy csatajelenetek. Mintha csak Kosztolányira 
hallgatna, akinek Mit tegyen az író a háborúval szemben? címû, 1934-es írását 
szintén a Napló közölte. Tolnai mestere úgy vélte, az író semmiben sem 
különbözik másoktól: ”Egy ilyen óriási veszedelemben, mely az egész 
földgolyót és minden értékét fenyegeti, lehetetlen õt külön mértékkel 
mérni, kivételes lénynek tekinteni, elõjogokat biztosítani számára, csak 
azért, mert néhány halhatatlan verset vagy remek könyvet írt.” Tanácsa 
ugyanakkor az, hogy az írók „semmis” kérdésekkel foglalkozzanak: ”Azt 
ajánlom tehát önmagunknak, hogy ne foglalkozzunk ilyen `nagỳ  kér-
désekkel. Nem méltó ez hozzánk. Az íróhoz csak az ilyen `kis̀  kérdések 
méltók.”29 És Tolnai végig hû marad Kosztolányi tanácsához.

A Naplóban 1992 elsõ felében gyakran jelentkezik tárcáival a szin-
tén Budapestre költözõ Balázs Attila, a hetilap egykori munkatársa, aki 
elsõsorban az emigráns-léttel és az irodalom kapcsolatával foglalkozik. 

27 Napló 1991. július 17., 20.
28 Napló 1991. július 24., 10.
29 Napló 1991. dec. 31., 16–17.



 Kibiztosított gránát címû tárcájában így ír: „Elnézem a kibiztosított gránátot, 
s belefáradok az irodalomba. (…) A jugoszláviai magyar férfi ak iszonyú-
an másnaposan, kiverten ébrednek Pesten, utána felöltöznek, s akárcsak 
az a kutya az egyik nevezetes jugoszláv fi lmben, hûségesen kiballagnak 
az állomásra. Mint az eb, amely imádja a vonatokat. Ott aztán képesek 
a végtelenségig várni.”30 A Casa Blanca címûnek pedig már az alcíme is 
beszédes: avagy: a vajdasági magyar író kukázik.31 Ábrándozásainak azonban 
meglett az eredménye, a késõbbiekben több szépirodalmi munkájának is 
vezérmotívumává válik a háború, a Vajdaság, az emigránslét.

No poesis

Arra itt nincs módunk, hogy minden egyes vajdasági magyar újságot 
áttekintsünk, s az alkalmi írások jó részének különben sincs szépirodal-
mi értéke. Célszerûbb egy-egy alkotó munkásságának kiemelése révén 
felvázolni a típusokat. Ám elõtte röviden térjünk ki, voltak-e igénye-
sebb vállalkozások a vajdasági magyar irodalmi nyilvánosságban. Nos, 
nemigen. Az irodalmi lapok – Híd, Üzenet – tették a dolgukat, s néha 
bizony megdöbbentõ, hogy a háborús idõkben, a miloseviæi diktatú-
ra idején gyakran jelentek meg olyan lapszámok, sõt, több is egymás 
után, amelyeket látva azt hihetnénk, tökéletesen normális idõszak volt 
ez. Persze értelmetlen ezt vádként felhozni, de tény. Az újvidéki Sympo-
sionban ugyan jelentek meg – fõképpen fordításban – a háborúkat érin-
tõ szövegek, de ezek jó része inkább társadalomtudományi jellegû volt. 
Az események komplexebb feldolgozásának igénye érdekes módon leg-
inkább az eltávozottak körében jelentkezett, elsõsorban az EX Symposion-
ban, amelynek talán nincs is olyan tematikus száma, amely ne érintené 
a problémát. Külön ki kell emelnünk az 1993-as Talaj-vesztés (Szarajevó)-
számot, az 1994-es De bello civili tematikus számot, az 1997-es Ólomka-
tona-számot és az 1999-es A gonosz banalitása számot. Ezekben fi lozófi ai-
lag és irodalmilag ragadják meg a témát, illetve társadalomtudományos 
igényû  esszék révén. A szerkesztõk jól látható igyekezete az volt, hogy 
kerüljék az érzelgõsséget és a banalitást. Szomorú számok ezek, de az 
 (ön)irónia is megtalálható bennük, s különösen fontos, hogy – elsõsor-
ban külföldi szerzõk tanulmányai révén – olyan motívumokat, metafo-
rákat, értelmezési lehetõségeket keresnek, amelyek lehetõvé teszik saját 

30 Napló 1992. feb. 5., 16–17.
31 Napló 1992. ápr. 1. 17.
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– írói, kisebbségi avagy emigráns – helyzetük megértését. Ebben különö-
sen az élen járt az 1993-as Talaj-vesztés címet viselõ szám, melyben közlik 
Vilém Flusser Otthonosan a hontalanságban címû esszéjét. Ebben a szerzõ 
a szabadság kérdését vizsgálja: „A ’mitõl szabadnak lenni’ kérdését átfor-
dítottam a ’mihez szabadnak lenni’ kérdésébe – ez az átfordítás jellemzõ 
a kivívott szabadságra –, s ez a kérdés afféle ’basso continuo’ módjára azóta 
is elkísér vándorlásomon. Mindenki ilyen, aki a röghözkötöttség ösz-
szeomlásával nomáddá válik.” Hasonló motívumokat dolgoz fel André 
Gide írása („A gyökértépettek”[Déracinés] ürügyén), továbbá Simone Weil 
Begyökerezettség címû társadalomtudományos írása, melyben többek 
közt a gyökértelenség témáját járja körül. Szembetûnõ a hontalanság és 
a gyökértelenség motívuma, továbbá a menekülésé, ezek úgy a Vajdaság-
ban maradottak, mint az áttelepülõk esetében kiemelkedõ fontosságúak 
lesznek az elkövetkezõ évtizedben. 

A Vajdaságban valójában egy tematikus szám látott napvilágot, a Híd 
1999. március-áprilisi száma, mely a bombázások alatt hagyta el a nyom-
dát, és – eléggé találó módon – A ma vázlatkönyvébõl alcímet viselte a hábo-
rúnak szentelt blokk. Ebben Bányai János Térey János Miasszonyunk címû 
versérõl ír, mely Drezda bombázásáról szól, azt egészében idézve (a vers 
éppen 1999 áprilisában látott napvilágot). Bányai ezt a verset hívja segítsé-
gül, mert mást nem tehet a bombák hullása közepette: „nem a véletlenen 
múlott, legfeljebb a megszerkesztett, az anticipált véletlenen, hogy a Tére-
rõ fotójához tartozó vers nem a kötetben, hanem csak egy késõbbi idõben, 
egy másik háború idején jelent csak meg, és ezáltal a fotó is, a vers is, a kö-
tet is kilépett irodalmi (költõi) meghatározottságából, és belépett a létet 
némán beszélõ nyelv ragyogásába.”32 Hozzá hasonlóan Gerold László is 
azt hangsúlyozza, ilyenkor legfeljebb olvasni lehet: „Hogy dolgozni nem 
lehet, az gyorsan, talán már az elsõ nap kiderült, pedig lenne mit. (…) Ám 
legfeljebb olvasni lehet (…) Az ember csak úgy olvas, múljék az idõ, hogy 
becsapja önmagát, mímeli, hogy csinál  valamit. (…) S közben megdöb-
benten fedezem fel: minden jó irodalom olyan, mintha most, tegnap, ma 
íródott volna, s mind ide, rám vonatkozik, hozzám szól.” A sehová sem 
tartozó vajdasági magyarok kapcsán pedig kiemeli: „Skizofrén itt min-
denki, aki csak gondolkodik, aki pedig nem, az még szerencsétlenebb.” 
És/de: „És ebben a kuszaságban most az irodalom sem segít.”33 Ezzel 
szemben Kalapis Zoltán éppen az írással való foglalkozásban talál mene-

32 Bányai János: Egymásba omló idõk. Híd 1999/március-április: 119.
33 Gerold László: Az én koromban. Híd 1999/március-április: 128–129. 
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déket: „Nem hagyom, hogy kimozdítsanak tengelyembõl, megingassák 
nyugalmamat. Csinálom a dolgomat most is: új kéziratokkal bajlódok, 
rendezem a régieket.”34 A helyzet paradoxon voltát HarkaiVass Éva éppen 
No poesis címû versében villantja fel:

Se tél, se csend, se hó, csak halál,
írtam 1991. december valahanyadikán.
Majd félidõn, kilencvenötben azt, hogy
Háború van, s a végeken
dermedt csendben a nyár.
Most tavasz lenne: vakítón tomboló, 
Határtalan…
(…)
Ne ily couleur locale-t!35

A háború után megjelenõ egyik újvidéki Symposionban a háború 
alatti e-mail levelezésükbõl válogatnak a szerkesztõk és szerzõk. Ezek 
kordokumentum-értékûek, akárcsak a késõbb megjelenõ háborús nap-
lók. Sokak elõtt talán Márai Sándor példája lebegett, de ezek a mun-
kák korántsem oly elmélyültek, mint az övé. Ugyanakkor jól tükrözik 
a vajdasági magyarok (illetve az írók) lelkiállapotát: ott a kétségbeesés, 
az otthontalanság, a magára maradás, a düh, a félelem, a tanácstalanság 
érzése. A megrökönyödés, de talán az (ön)cenzúra is akkora volt, hogy 
legfeljebb saját magukkal foglalkoztak, s azzal, hogy miért bombázzák 
Szerbiát, kevésbé. Joggal jegyezte fel háborús naplójában – melyet késõbb 
publikált a Hídban – Utasi Csaba: „Megjelent a Híd háborús száma. Pon-
tosan olyan, amilyennek képzeltem. Impressziók, panaszok, megrendülé-
sek, de a nyomor teljességének dimenziói sehol.”36 Kiválóan szemléltetik 
Magyarország és a magyarországi írók elleni dühöt Gulyás József napló-
jegyzetei, melyeket a bombázás alatt írt: „Nem megyek többet Magyar-
országra!”37 Heller Ágnesrõl a következõket jegyzi meg, mert támogatja 
Jugoszlávia NATO-bombázását: „Affektált, nyögõ, nyöszörgõ, nyávogó 

34 Kalapis Zoltán: Jelenvaló és visszatérõ szavaink (Jegyzetek a háború huszadik nap-
ján, 1999. április 12-én). Híd 1999/március-április: 144.

35 Im. 131.
36 Utasi Csaba: Abszurdumok abszurduma. Híd 2001/május, II. rész: 533.
37 Gulyás József: Éjszakai feljegyzések, 1999. Híd 2003/szeptember: 945.
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a beszéde, zavaros az okfejtése.”38 Nem jár jobban Esterházy sem, pedig 
a háború alatt nem tartozott sem a héják, sem a galambok közé: „Nekünk 
Ady kell vagy Mohács, nem Péter, de Nullaházi!”39 Kontra Ferenc A kas-
tély kutyái címû kötetében40 közölte a NATO-bombázás alatt írt napló-
jegyzeteit, melyben többek között a magyar írók szolidaritását hiányolta, 
s Gulyáshoz hasonlóan az ízléstelenségig viszi a dolgot: káromkodik, azt 
nézi, ki a „geci”, s akiket azoknak tart, kijelöli az útvonalat is: „menjenek 
a picsába”.

E ponton azonban nem csak az elkeseredettséget kell megérteni, de azt 
is, hogy ez esetben megváltozott a háborúzás jellege is: a szerb hadsereg 
és rendõrség ugyan „klasszikus” módszerekkel harcolt Kosovón az albá-
nokkal, illetve végzett népirtást és üldözte el a civil lakosság egy részét, de 
a NATO-val való háborúzás gyökeresen más típusú volt, az ellenség csak 
a levegõbõl lõ, katonái nem láthatók, a háború az egyik oldalon elveszíti 

„emberi arcát” s csak mint technika mutatkozik meg. Mint Patrik Oured-
ník írta: „ez volt az elsõ olyan háború, amelyben a gyõztes fél egyetlen 
katonája sem vesztette életét, és a hadászat stratégái azt mondták, hogy ez 
már a jövõ ígérete, s a jövõbeni háborúkban senki sem fog meghalni, az 
ellenséget kivéve.”41 

S ha változik a háborúzás jellege, felmerülhet a kérdés: vajon a hábo-
rús irodalom jellege is változik-e? Úgy tûnik, nem különösebben. Az al-
kotók minden mûfajban kipróbálták magukat (és itt az egész évtizedre 
gondolhatunk) – született vers, novella, regény, dráma, napló, esszé. Más 
kérdés a hitelesség: van, aki szenvedélyévé teszi a szenvedést (pontosab-
ban a szenvelgést), tárgyi tévedésekkel is találkozunk. 

Területen kívül

A hitelesség tekintetében kitûnik Végel László, aki a háború elõtt epi-
kai és drámai munkáiban gyakran egy régi történetet aktualizált, illetve 
a régmúltban lezajlódó történet révén refl ektált az aktuális problémák-
ra, azaz történelmi parabolákkal élt. A kilencvenes években azonban 
a napló, az esszé mûfaját részesítette elõnyben. A Wittgenstein szövõszéke 

38 Gulyás József: Éjszakai feljegyzések. 1999. Híd 2003/november: 1273.
39 Im. 1279.
40 Forum, Újvidék, 2002.
41 Patrik Ouredník: Europeana – A XX. század rövid története. Kalligram, Pozsony, 

2003, 
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1991–1992-es esszénapló,42 de a teoretizálás mellett egyik fõ jellemzõje 
a líraiság is. A hátország mindennapi eseményeit leírva elmélkedik, friss 
vajdasági utazások, illetve budapesti élmények fûzõdnek össze, de a ma-
gánélet sem maradhat ki: szerelem, magány, a menekülés kérdése, vásár-
lás, kávézás a cukrászdában. Mindennek a háború rémképeivel való sajá-
tos ötvözése mégsem fullad rutinos napi jegyzetelésbe (mint késõbb oly 
sokaknál), inkább egy veszteséglistával állunk szemben. Mint Mészáros 
Sándor írta: szívesen olvasunk naplókat, de irodalmi szempontból min-
denképpen van egy eredeti gyengesége: ”Az Én mint paródia: hiszen ki és 
hogyan hiheti önmagát annyira fontosnak, hogy állandóan az Ént, a sze-
mélyes életet állítsa az írás középpontjába. A forma mint paródia: ugyanis 
napról napra követni és lejegyezni a mindennapi élet történéseit - nos, 
ez maga a formátlanság kísértése.”43 Végel azonban mégis ezt a formát 
választja tíz éven át, még ha idõnként másképpen tördelõdnek is a témát 
feldolgozó könyvei: a háború utáni idõszakot feldolgozó egyik kötete, az 
Idõírás, idõközben44 bevallottan is naplójegyzeteket tartalmaz, a Perem-
vidéki élet-et45 viszont kisesszék gyûjteményének is nevezhetnénk, ám 
ha másképpen tördelnénk be, formailag nemigen lehetne különbségrõl 
beszélni. Tartalmilag is csak annyiban, hogy itt az emlékek folyamatosan 
ütköznek, vagy éppen kiegészülnek a kilencvenes évekbeli apokaliptikus 
eseményekkel. Végel mentené az élettõl a kultúrát, keresi a jeleket, de 
rezignáltan szemrevételezi, hogy azok bizony eltûntek. A peremvidéki élet 
egy nagy újvidéki séta a Duna utcától a Tito marsall sugárúton és a Futa-
ki úti piacon át egészen a Katolikus Portáig, hogy aztán az író a már nem 
is létezõ Donstädter cukrászdába üljön be egy kávéra, mely mellett töb-
bek közt elmélázik az értelmetlenségen, melyet legjobban talán a Duna 
 túloldalán  tornyosuló vár szimbolizál:  „A péterváradi várat ugyanis 
 akkorra építették meg, amikor már semmi szükség nem volt rá.”

Végel 2000-ben megjelent Exterritóriuma ugyan az Ezredvégi jelenetek 
alcímet viseli, a fülszöveg viszont naplónak nevezi. Az is, hiszen a bom-
bázás alatt történtek feldolgozásáról van szó, és csupán annyiban nem 
klasszikus napló, hogy itt sincs dátumozás, és nyilván nem a naponta 
lejegyzettek publikálásáról van szó – rákmenetben indít, a békekötés 

42 T-twins, Budapest, 1995.
43 Mészáros Sándor: A napló ellen: Thomas Mann és Gombrovicz. Üzenet 2002/

nyár: 63.
44 Családi Kör – Noran, Újvidék – Budapest, 2003.
45 In: uo.: Hontalan esszék. Jelenkor, Pécs, 2003, 155–247.



Háború, irodalom 109

napjától. Végel a naplóírás nehézségeire is kitér: „Napról napra jegyez-
gettél valamit, mondjuk egy héten át, aztán pár napos szünetet tartottál, 
s kezdted újra az egészet, de ahogy utólag belepillantottál ezekbe a fel-
jegyzésekbe, elképedve vetted tudomásul, hogy mennyire semmitmon-
dóak. Arra a felismerésre jutottál, hogy a naplóírás közben nem a külsõ 
történések a legfontosabbak, sõt, azok nem is fontosak. A külvilág csak 
zavarja a naplót. Az kell hozzá, hogy az ember tisztázza magában saját 
világát, hogy találjon egy képzeletbeli világot, amit úgy gondol át, mint-
ha nem volna képzeletbeli. Eközben kénytelen voltál belátni, hogy kép-
zeletbeli világod összezsugorodott, másikat nem találtál, tehát semmit 
sem tudsz magadban tisztázni.” Az Exterritórium azonban számtalan más 
kérdést is tisztáz, itt mutat túl a többi naplón: Végel lejegyzi a mások-
tól hallott történeteket, és különösen jelentõssé teszi az, hogy édesanyja 
most, a bombázások alatt kezd el neki beszélni az utcájukban 1944-ben 
történt magyarellenes atrocitásokról, kivégzésekrõl. A jelen borzalma fel-
szakítja a múltban ejtett sebeket, már nem attól kell félni, mi történik, 
ha valaki szakít a rákényszerített hallgatással, hiszen a jelen most sokkal 
nagyobb veszélyeket rejteget magában. A Hontalanság esszéihez hasonlóan 
az  Exterritórium – a háborús idõk – újabb lehetõséget adnak arra is, hogy 
Végel le- és elszámoljon fi atalkori ideáljaival, illetve átértékelje világképét, 
fel nem adva egykori baloldaliságát (ebben is szinte egyedüli õ a vajdasá-
gi magyar írók között). Végel abban is más, mint a többiek, hogy a más 
nemzetiségûek – különösen az albánok – szenvedéseire sem érzéketlen. 
Persze olykor egyenetlenné válik a dolog, bizonyos helyeken a nosztalgi-
kus sírás megtöri a kötet lendületét, és olykor érzelgõsen is hat, amikor 
Végel az élhetõ világ végleges széttöredezedésérõl ír. A kötetben zavarólag 
hatnak a publicisztikai jellegû részek, a politológiai értekezések, de ettõl 
függetlenül elmondható, hogy az esszé, a napló mûfajában a vajdasági 
magyar (háborús) irodalom legkiemelkedõbb munkájáról van szó.

Unalom és irodalom

Az otthon maradók közül meglehetõsen sok háborús irodalmat 
adott ki kezei közül az egyébként magát horvátországi/drávaszögi írónak 
valló, Újvidéken élõ Kontra Ferenc, akit már idéztünk dühébõl  eredõ 
 káromkodása okán. Így vallott arról, miért kezdett el a témával foglal-
kozni: „egyszerûen elkezdtek végtelenül unalmassá válni a második 
világháborús történetek (…) Kiderült, hogy a saját életem izgalmasabb 
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talán, sõt, több életveszély is akadt benne, mint amiket végighallgattam. 
Ráadásul ez a háború jóval tovább tartott. Hazajártam akkor is, amikor 
a családom akkor is ott élt a front mellett, amikor az udvarból Eszéket 
lõtték, én  akkor is hazajártam, amikor a közeli Bellyén tizennyolc embert 
kivégeztek, azon az éjszakán is éppen otthon voltam, és minden a sze-
rencsén múlt, például ez is, hogy a mészárlást aznap éjjel nem folytatták 
a szomszéd faluban.”46 Ám kamaszkori éveirõl szóló, Gimnazisták címû 
regénye kapcsán a következõket írta: „Ehhez képest a háborús történetek 
(melyek Horvátországban, a szülõföldemen zajlottak) korántsem zaklat-
tak fel  annyira; akkor úgy éreztem, csak teszem a dolgomat, ahogyan egy 
haditudósító. Egy megfogalmazott, cselekménybe ágyazott, megtörtént 
eset súlyosságát nem a fi zikai veszélyessége határozza meg. Felnõtt fejjel 
a háborút is könnyebb elviselni, mint egy gimnáziumi tanár lelki terror-
ját, és természetesen úgy megírni, ahogyan akkor hatott rám.”47

Kontra már 1993-ban megjelentette háborús írásait is tartalmazó 
könyvét, Õsök jussán címmel.48 A kötetben a meghatározás szerint novel-
lák szerepelnek, de az elsõ ciklus – Hazudtak szép hazát nekünk – négy 
monológot tartalmaz, négy élettörténet, amelyek elsõsorban a II. világhá-
borús rémségeket idézik fel Baranyából. A második ciklus novellái után 
következik a Háborúk vigyáznak ránk címû ciklus, amelynek elsõ darabja 
viszont esszé. A Drávaszögi rekviem-et az elbeszélõ 1991 decemberében 
veti papírra, és a háború mellett édesapja haláláról, laskói temetésérõl 
szól: „Nincs annál rettenetesebb hang, amikor az elsõ rögök a koporsóra 
hullanak. Nem volt annál szörnyûbb, hogy közben zuhogtak az aknák 
mintegy tíz kilométerre.”49 A Déljáték címû novellában a darázsi illeté-
kességû én-elbeszélõ a vízen úszó katonatetem látványát meséli el, alig-
hanem ezt láthatta meg fi a is, aki ettõl megnémult. A Forgószínpad címû 
novella szintén háborús történet: az anya elmegy a frontra fi a holttestéért, 
de gyanúsnak találja az esetet, feltételezi, másképpen halt meg, mint azt 
hivatalosan elmondták neki. Végül fi a bajtársa elmondja, hogy aknára 
lépett, amikor szénért jártak. Kiderül, hogy a tisztek meg lopnak, a terü-
letvédelmis pedig egy cigány: „A hegyen hallgatnak az emberek, mióta 

46 „Mindvégig drávaszögi író maradok” – Interjú Kontra Ferenc Újvidéken élõ íróval. 
Hét Nap, 2004. április 14., 7–8.

47 Kontra Ferenc: Kollektív amnézia helyett szubjektív archívum. Árgus, 2003/2. lásd: 
http://www.argus.hu/2003_02/ta_kontra.html.

48 Kontra Ferenc: Õsök jussán. Forum, Újvidék, 1993.
49 Im. 104.



Háború, irodalom 111

egy cigány lett a területi védelem parancsnoka a faluban. –  Nekünk nin-
csenek elõítéleteink, itt mindig is sokféle nép élt, csak a becsület számí-
tott (…) És nekünk ettõl a csirkefogótól kell engedélyt kérnünk… (…) 
Ott isznak folyton a haverjaival.”50 A további történetek is gyilkosságok-
ról, rablásról, megfélemlítésrõl, erõszakos mozgósításról, emberek eltû-
nésérõl, a halálról szólnak. Megrázó, szomorú, ugyanakkor viszonylag 
tipikus háborús sztorik ezek. Kontra hõsei nem szájhõsök, tragédiákkal 
találkozunk itt naturalisztikus leírásban, az elbeszélõ többnyire „normá-
lis” ember, aki a háború borzalmait elutasítja, de morális tanulságokat 
nem von le.  Hasonló történettel találkozunk Úgy törnek el címû 1995-ös 
kötetében is.51 Ám érdekes megfi gyelni, hogy Kontra leírásai mennyiben 
elütnek a legismertebb, esetleg háborút is megjárt, fi atalabb szerb, hor-
vát, bosnyák szerzõk mûveitõl, amelyek párbeszédeinek elmaradhatatlan 
eleme a káromkodás. Kontra erre furcsamód inkább háborús naplójá-
ban vetemedik. Szikár leírásai viszont nem igazán válnak mûalkotássá, 
hiányzik belõlük sok minden: (ön)irónia, önrefl exió, metaforák és végsõ 
soron a nyelv teremtõ ereje is. Az írások kapcsán nem gondolhatunk poé-
tikai kérdésekre: egyszerûen leírásról van szó, szinte dokumentálásról, 
ám mindez a hitelesség rovására is megy – az én-elbeszélések kapcsán 
például az jut eszünkbe, hogy a háborúról ilyen irodalmiasan senki sem 
szokott beszélni. Írni se nagyon, vagy ha igen, oda más is kell.

James Bond a Balkánon

Lovas Ildikó egyébként a háborús idõkrõl is szóló Kijárat az Adriára 
– James Bond Bácskában címû regényében52 a horvátországi harcok leírása 
során így kiállt fel: „Basszátok meg az egészet! Mert néha durván fogalma-
zok.”53 A Szabadkán élõ, a fi atalabb nemzedékhez tartozó írónõ alkotása 
talán a vajdasági magyar háborús irodalom leginkább explicit és minden 
értelemben legkiemelkedõbb munkája. A regény azért nevezhetõ regény-
nek, mert Lovas éppen azért, hogy bele ne vesszék a II. világ háborús és 
a legújabb háborús borzalmak leírásába, egy félig-meddig fi ktív kere-
tet épít fel, az eredetileg szerb származású brit titkos ügynök, Duško 
Popov története révén (állítólag õ volt Bond mintája). De akár történelmi 

50 Im. 118.
51 Kontra Ferenc: Úgy törnek el. Forum, Újvidék, 1995,
52 Kalligram, Pozsony, 2005
53 A regényrészletet lásd: Híd 2005/Január: 19.
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regénynek is nevezhetõ lenne, amely a történelmi perspektívát a hiány 
felé tolja el: a szerzõ erre akkor jön rá, amikor egy nyugat-európai repü-
lõtéren a fi atal vámosok értetlenül állnak útlevele elõtt, amelyet egy már 
nem is létezõ ország adott ki – Jugoszlávia. S ahogyan nincs már Jugo-
szlávia, nincs történelme sem, csak történetek vannak, James Bond-féle 
történetek, melyekben a valóság mint olyan kérdõjelezõdik meg. Kaland-
regény ez hát, pikareszk, fi nom iróniával avagy vérbõ humorral fûszerez-
ve, amely ellenpontozza a feljegyzett, valós eseményeket – Szarajevótól 
Koszovó tragédiájáig, a Budapestre menekülésig, Szabadka bombázásáig. 
Lovas mûve ugyanakkor nõi próza is, mert a kötet önéletrajzi vonulatá-
ban a szerelmes Lovassal találkozhatunk, az anya Lovassal, de általában 
is a nõvel, a feleséggel, az anyával, a családot a hátán cipelõ lénnyel a XX. 
századi forgatagban. A kiszolgáltatottakkal, akik az orosz „felszabadító” 
katonák elõl bujkálnak, ha nem is mindig sikerrel, vagy akik a Goli otok-
ról visszatérve nem találják a szerelem ízét. Mindez ismert, és patetikus 
is lenne, ha nem ellenpontozná James Bond alakja, aki a legnehezebb 
idõkben is laza, mint a kocsonya, csajozik, ahogyan kell, de legalább meg-
becsüli szeretõit. Nem úgy, mint a kommunista partizánok, akik még 
a szexet, a szerelmet is betiltják (csak vezetõjük, Tito elvtárs a kivétel), 
mert mindent a forradalomnak rendelnek alá. A mûvészet  ehhez képest 
csupán járulékos vesztese a háborúnak.

Lovas Ildikó Bácskában él, ott, ahol Popov-Bond is járt, s akinek 
jelentéseinek nyomán, ha komolyan veszik, másképpen alakult volna a II. 
világháború és fõleg az, ami utána jött. Lovas Ildikó higgadt prózája nagy 
ívben kikerüli a kisebbségi narratívát, a szenvedéstörténeteket. Unja eze-
ket, ahogyan a csetnikeket, az usztasákat és egyéb nemzetmentõket is. 
A muskátlit nem unja. Vagy a lakberendezést. De végül unja a nagy, ún. 
sorsfordító eseményeket is – mint amikor belekeveredik a 2000. októberi 
szerbiai „forradalomba”. Ám ez nem a kisemberi perspektíva, s nem is 
a kisszerûséget magában hordó kisebbségi. Ez a tágasság iskolája, a tágas-
ság keresése, ám szintén nem politikai értelemben. 

A fõcím pedig – Kijárat az Adriára – utalás a vajdasági magyar iroda-
lom eltengertelenedésére, Tolnai Ottó híres-hírhedt, nyolcvanas évekbõl 
származó gondolatára, miszerint is a vajdasági magyar írókat az külön-
bözteti meg a magyarországi íróktól, hogy van tengerük. De egyszers-
mind válasz is, hogyan találjuk meg a kijáratot az Adriára. És ha már 
 Magyarország elvesztette (meg Szerbia is), s ez így már nem megy tovább 
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és különben is, érdektelen, ott a jobbik út: a kijárat a szabadság felé. Ami 
ugyanakkor bejárat az irodalomba. 

Törékeny védekezés

A többséghez képest, bár Lovashoz hasonlóan  igen eltérõ utat válasz-
tott Tolnai Ottó, aki szintén a Vajdaságban maradt, bár a NATO-bom-
bázást Budapesten vészelte át, és a szóban forgó idõszakban viszonylag 
sokat utazgatott a nagyvilágban. Úgy verseiben, mint esszészerû írásai-
ban rengeteget foglalkozott a háborúval. A Magyar Irodalmi Díjjal jutal-
mazott Költõ disznózsírban – egy rádióinterjú regényének alapinterjújában 
153-szor szerepel a háború szó. De ezen esszé-„regényén” kívül is szám-
talan helyen foglalkozott a háborúval, többször is idéztünk már tõle tárcái 
kapcsán. Tolnai számára alapvetõ fontosságú, hogy költõi szabadságában 
korlátozhatja a háború, és Montaigne-t idézi: „Ami kis eszesség van ben-
nem, arra fordítom, hogy ezek a mostani polgárháborúink ne csorbíthas-
sák járáskelési szabadságom.”54 A forrongóbb Újvidékrõl Palicsra költöz-
ve ugyan költõi szabadságát megõriz(het)te, de a témát nem kerülhette 
ki, bár ilyen célja nem is volt.55 A hamisítatlan tolnais hozzáállás azon-
ban maradt: a kis „semmis” dolgok összeszedése, kutakodás, motívu-
mok összekapcsolása, a karfi ol- avagy rizómaszerû építkezés. Tolnainál 
sem a nagy történeteknek, sem a nagy szavaknak, sem az érzelgõsségnek 
nincs helye: kis, abszurd történetek után kutat, amelyek éppen ezáltal 
mondanak többet a háború borzalmairól. Különösen sokat asszociál kép-
zõmûvészeti alkotások kapcsán. 

„Háborús” versei a Balkáni babér56 címû kötetében kaptak helyet 
– a cím is beszédes: a Balkán a teret jelöli, a babér pedig arra utal, hogy 
erõs, fûszeres illata elnyomja még a hullák bûzét is. Tolnai a Pécsi notesz-

54 Tolnai Ottó: Költõ disznózsírban – egy rádióinterjú regénye. Kalligram, Pozsony, 
2005, 108.

55 Mikola Györgyi errõl a következõket jegyezte meg: „Tolnai Ottó Balkáni babér 
címû kötetének olvasása közben nemcsak a polgárháború közepette éppen az idill 
mûfaját választó Vergilius idézõdött föl bennem, hanem a Vergiliust legkedvesebb 
költõjének tartó Montaigne is, aki szintén kegyetlen testvérháború – vallásháború – 
közepette húzódott vissza apai birtokára, és hazai földjén, de állandó bizonytalan-
ságban új mûfajt teremtett, az esszét, amely lényege szerint maga is a régi szerzõk 
mûveinek állandó újraolvasása, kommentálása, továbbírása révén keletkezett, 
abból alakult a késõ-reneszánsz ember már maga teremtette szellemi kozmoszává.”
Lásd: ,,A babérnak amit suttogni tanított” Üzenet 2001/nyár.

56 Tolnai Ottó: Balkáni babér. Jelenkor, Pécs,  2001.
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lapban57 a Pécsre menekített eszéki állatkertrõl meg a szarajevói bolon-
dokházáról szól:

akárha csak a szenteket menekítették volna
ki a tûzbõl a többiek ott égnek még a pokolban

Amikor állatkertet és a bolondokat kell menekíteni, ott az egész világ 
megbolondult már. De megbolondulnak a támadók is, s nem is a harcté-
ren esnek el, mert belehalnak a pálinkázásba, írja A guzlica címû versben,58 
és ez e túloldal hasznára válik. A kotyvasztott, guzlica-címkés pálinka 
szedi áldozatait:

egyesek szerint a harctérre is õ szállított
õ látta el vukovár hõs ostromlóit
az isteni nedûvel
a horvátok nem is sejtették
miféle szövetségesük akadt
hogy halálos méregrõl van szó tulajdonképpen

Egy 1993-as versében, rá nem éppen jellemzõ módon, politikai kér-
désrõl versel,59 de a nyelv szétzilálásával itt is távolságot tart a témától, 
álláspontja majdhogynem nem-álláspont – be kellene avatkozni, bom-
bázni kellene Szerbiát, de saját maga bombázását mégsem kérheti (ez 
a problematika aztán 1999-ben valóságossá is válik). Tolnai inkább elbí-
belõdik a kérdéssel:

jaj sajnos nagyon is be kell
illetve be is kell avatkozni
meg nem is kell beavatkozni boszniában
kis(csonka)-jugoszláviában
azaz hát montenegróban szerbiában
s annak volt-tartományában
nem kell beavatkozni vajdaságban
miért is kellene engem bombázni
(…)

57 Im. 23.
58 Im. 49–52.
59 Lötyöge avagy be kell-e avatkozni, 76–81.



Háború, irodalom 115

nem jaj nem kell
épeszû ember hogyan is óhajthatná
bombázzák szüleit családját
bombázzák szülõvárosát
bombázzák lõjék rakétázzák õt magát

Az eredetileg 1998-ban adott életút-interjújában, illetve az ez alapján 
készült „regényben” Tolnai több oldalról közelíti meg a háborút. A könyv 
egyébként többféle könyvként olvasható: vallomásként, memoárként, 
 Jugoszlávia történeteként, a jugoszláviai és a vajdasági magyar mûvésze-
tek történeteként, szétfutó motívumok összecsomózásaként. Tolnai kör-
bejárja a kérdéseket, asszociációja több réteget érint. Így foglalkozik azzal, 
hogy egykori szerb és horvát költõbarátai miképpen dolgozták fel a témát. 
Visszaemlékszik Stevan Raièkoviæra, aki a fûrõl írt, a füvek csöndjérõl „és 
az egyik legfontosabb költõ lenne számomra, ha most, az utolsó korszaká-
ban, a háború alatt nem kezdett volna el olyasmit írni, ami nekem nem tet-
szett. Noha épp a háború elõtt találkoztunk valahol Ðevdeliján, Macedóni-
ában egy író-találkozón, elmondtam neki, hogy most válik majd fontossá 
az a csönd, azok a fûszálak, amelyekrõl írt. Erre föl írt egy verseskötetet egy 
szerb fi guráról, akinek az albánok állítólag sörösüveget nyomtak a fenekébe. 
Ez a mai napig bizonyítatlan – hihetetlen, hogy a csönd költõje ilyen baná-
lisan végezte, noha a valóság is banális és így véres is.60 

De a „másik oldal” költészete sem kerüli el fi gyelmét, éppen azért, 
mert az érdekli, miképpen lehet a háborúról írni - a horvát költõk verseit is 
megvizsgálja: „hogyan szûrõdik át rajtuk a háború borzalma s ugyanak-
kor álmuk, a független horvát állam megvalósulása, s mindez még min-
dig ugyanazt a bachi muzsikát, ugyanazt a bachi meditációt eredménye-
zi-e, vagy pedig bele-belefalsol a katonazene…”61 Ám hogy a „metafora-
gyártás” mint olyan mit jelent, abba maga is belekeveredik. Azt mondja: 

„Igen, az volt az érzésem, nem költõi manipuláció, metaforagyártás, hogy 
a háborúban kiömlõ vér valamiféle titokzatos hajszálereken, csatornákon 
ide folyik. Hozzánk, éppen a mi kis tavunkba” – azaz a palicsi Vértóba. 
Ez természetesen költõi kép, miközben képzelete dolgozik akkor is, ami-
kor a palicsi – egyébként késõbb szétbombázott – meteorológiai állomás 
egyik munkatársa kapcsán azt jegyzi meg, hogy „könyvel, regisztrál min-
dent, aprólékosan, kitartó monotóniával, s ilyenkor mindig az az érzésem, 

60 Tolnai Ottó: Költõ disznózsírban – egy rádióinterjú regénye. Kalligram, Pozsony, 2005, 81.
61 Im. 135.
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a vérszintet méri, mennyi vért ontottak aznap a Balkánon…”62 A háború-
ban a Vér tehát nem kerülhetõ ki, de a kiontott vérrõl másképpen banális 
lenne beszélni. Ahogyan Vukovár tragédiájáról is a hagyományos módon 

– Tolnai inkább azt eleveníti fel, hogy az újvidéki ócskapiacon „semmis” 
kis vukovári tárgyak megjelenése döbbentette rá a tragédia nagyságára, 
nem pedig az Újvidéken is hallható ágyúdörgés: vukovári képeslapokat 
talált, sótartókat, szentképeket, maradék kis „semmisségeket” – a mar-
talócok elhozták még onnan a maradékot, amit szabadcsapatosok nem 
hoztak el.63 Az õrület, a háború elleni védekezés példájaként pedig egy 
porceláncsészéket gyûjtõ ember történetét idézi fel, aki „akkor kezdte 
gyûjteni, amikor kitört a háború, mert valami törékennyel akart véde-
kezni a háború ellen.”64

Hódolat a háborúnak

A Magyarországra távozó vajdasági írók között témánk szempontjá-
ból kiemelt helyet foglal el Majoros Sándor. Egy horvát lapnak, miután 
horvátul is megjelent Meghalni Vukovárnál címû kötete (melyért Magyar-
országon is díjazták), így nyilatkozott: „Furcsa kijelenteni, mert isten-
káromlás, de személyesen sokat köszönhetek a háborúnak.”65 Nos, ha 
ez nem is istenkáromlás, elég szerencsétlen és rosszul hangzó kijelentés. 
Persze Majoros inkább arra gondolt, hogy milyen fontos írói témájává 
vált a háború. Majoros írásmódjára korábban is az volt a jellemzõ, hogy 
különösebb és mélyebb összefüggések felvillantása nélkül mesél el egy 
történetet. Az amerikai próza hagyományait viszi tovább, ám olykor fan-
tasztikusnak tûnõ fi kciót épít be realista szövegeibe, amely könnyedén 
kizökkenti az olvasót. Erõsen önéletrajzi ihletésûek az írásai – bevallottan 
csak arról tud írni, ami a Bácskában történt, illetve saját sorsával kapcso-
latos. Távolodás Bácskától címû, 1994-es novellakötetében66 az 1991 elõtti 
idõszakot dolgozza fel, de a történetmesélésbe laposnak tûnõ moralizá-
lás is bekerül. Az egyik novellában a kisember politikai hitvilága, a hata-
lommal való mindenkori szembeszegülés, a tartózkodás kerül elõtérbe: 
 „A rendszertõl, s a rendszer mindenkori kiszolgálóitól félni kell – ezt az 

62 Im. 244.
63 Im. 205.
64 Im. 312.
65 Književnost – svijet koji poznamo. Zarez, 2004., 132. sz.
66 Majoros Sándor: Távolodás Bácskától. KÉZirat Kiadó, Budapest, 1994.
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õsi igazságot nagyanyám egy életre megtanulta. Mert hát mi is a rendszer? 
Egyenruha.”67 Ez mintegy elõre is vetítette, milyen „hangulata” lesz regé-
nyének, a már címében is dramatizáló Meghalni Vukovárnál-nak. Az én-
elbeszélõ fi atalember egy vajdasági magyar, aki elmenekül Budapestre 

– itt vet számot korábbi életével, miközben a regény egy másik síkján 
ugyanõ Vukovárnál elesik. Gyermekkori élmények kavarodnak harctéri 
leírásokkal. A fõhõs a szabadcsapatosok között az Ulysses-t olvassa – ez 
lenne a bolyongás szimbóluma, a vajdasági magyar (író) menekülésének-
utazásának szimbóluma. Nos, ez elég elcsépeltnek tûnik. A háborús jele-
netek olvasásakor egyenesen az az érzésünk, mintha Majoros túl akarná 
dramatizálni a helyzetet (miközben persze Vukovár ostromát nem lehet 
túldramatizálni, mert az maga a nagybetûs dráma). Olykor úgy tûnik, 
mintha ezen fi ktív jelenetek leírásával Majoros ugyanazt a módszert 
használná, mint azok a fotósok, akik beállították képeiket a hadszíntéren, 
a drámai hangulat fokozása érdekében áthelyezték a hullákat, stb. A ha-
tásvadászat természetesen olykor giccsessé (pl. annak leírása, hogy feke-
teruhás katonák megerõszakolnak egy fejetlen nõi testet) és túlságosan 
moralizálóvá teszi a regény egyes részleteit. Már a regény indítómondata 
is ilyen: „Harmincöt éves múltam, s még nem öltem embert. Mifelénk 
a tyúklopás is nagy ügynek számít, nemhogy az emberölés.” Mintha a re-
gény a vajdasági magyar ember (és író) összes dilemmáját fel akarná tér-
képezni. Majoros már idézett interjújában pedig így vallott róla: „Ez nem 
háborús krónika, dokumentarista mû vagy krónika, vagy végzet, mint 
amit a cím szuggerál. Ez mégis egy intellektuális kísérlet, ahol a valóság, 
a dokumentáció vonala nagyon határozott. Aki ezt a másik vonalat követi, 
felismeri a tipikusan vajdasági magyar sorsot, illetve a magyar értelmiségi 
meghasonlottságát..” Véleményem szerint azonban már eleve elhibázott 
tipikus vajdasági magyar sorsról beszélni – már csak azért is, mert volt, 
aki elment, volt, aki maradt, de ebbõl még nem következik semmi...

B-kategóriás akcióirodalom

Hasonlóan jellemezhetõek Gion Nándor munkái, aki 1994-ben tele-
pült át Magyarországra. A kilencvenes években megírta tetralógiájának 
utolsó két darabját, az Ez a nap a miénk és az Aranyat talált címûeket, ame-
lyek én-elbeszélõje Rojtos Gallai István, s most a II. világháborús, illetve 

67 Telecskai dombok, 15.
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a közvetlenül azutáni idõszakot meséli el. Rojtos Gallai a „tipikus vajda-
sági magyar” alakja: nagy magyar, de tud alkalmazkodni, etnikai szte-
reotípiákkal él, és valahogyan a legnagyobb bajból is kikecmereg sajátos 

„székely”, paraszti bölcsességével… 
Még Újvidéken írta meg Izsakhár címû regényét,68 amelyet Magyar-

országon az Év regénye díjjal tüntettek ki. A regény narrátora Újvidéken 
él, elkezdõdnek a háborús idõk – a jó tollú író most igazán jó témát talált. 
Ám mondani sem kell, hogy a motívumok nagyon ismerõsek: tankok 
elvonulása, menekülõ fi atalok, míg mások – a szerbek – nemzeti érzelme-
iktõl átitatottan a frontra vonulnak. Nagy szegénység, pisztolyok, gráná-
tok, mindez szerelmi történettel leöntve. Kétségkívül hatásos olvasmány, 
de az „élményszerûség” a hitelesség rovására megy. Giont mágikus realis-
tának nevezik egyesek, és (sajnos) ez esetben ez igaz is: olyan fantasztikus 
dolgokról olvashatunk, amelyek valószerûek is lehetnének, de tudjuk, az 
írói fantázia szüleményeirõl van szó. És különösen nem tud mit kezdeni 
mindezzel az, aki személyesen élte át a háborús idõket Újvidéken vagy 
a Vajdaságban. Budapesten nyilván másképpen olvasták-olvassák Giont.

Ugyanez a helyzet posztumusz kötetével, a hagyatékban maradt 
novellákból összeállított Mit jelent a tök alsó?-val. Mint Papp Ágnes Klá-
ránál olvashatjuk: „Vannak írók, akiknek rutinból írott mûvei is jók. Az 
ilyenekre mondjuk: ‘vérbeli író’.” Kétségtelen, hogy hamisítatlan gioni 
prózával állunk szemben, stílusa lehengerlõen gördülékeny, ám a fan-
tasztikus és hatásvadász események leírása megtöri a ritmust. Amikor 
például leír egy jelenetet, miszerint is egy vajdasági magyar a mostari 
pincében ülve kikapja a betérõ, muzulmánokat kiirtani akaró szakállas 
(értsd: szerb csetnik) kezébõl a Kalasnyikovot, és ott helyben belenyom 
egy sorozatot, bizony leginkább egy B-kategóriás amerikai akciófi lm-
ben érezzük magunkat, mintsem az „irodalomban”. A kevesebb több lett 
volna. A novellák hõsei túl színesek, és végül az egész unalomba veszik, 
hisz annyira különleges akar lenni itt minden, hogy az olvasót egyszerûen 
fárasztja ez a rengeteg „érdekes” alak és dolog. A fõleg Budapesten zajló 
novellákban elõfordul mostari származású festõ-testõr, bureksütõ, aki öl 
is, ha kell, maffi ózók mûvészi kapcsolatokkal, albán ékszerész, ukrán bér-
gyilkos, bosnyák sofõr, aki ráadásul katonatársa volt az elbeszélõnek, és 
természetesen a Vajdaságból származó barátok, szóval a háborús Balkán-

68 Kortárs Kiadó, Budapest, 1994.
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ról érkezõ menekültek és szélhámosok teljes kavalkádja. A történeteknek 
persze csattanójuk van, de azok többnyire „kicsattanóak”. 

A vajdasági magyar háborús irodalomról szóló körképünk természe-
tesen korántsem teljes – jelentõs írók és fontos mûvek hiányoznak a fenti 
leltárból. Ám e tanulmány végén annyit meg mernék kockáztatni, hogy 
ez a háborús irodalom minõségében nagyon változó, és a témával igen 
kevesen tudtak eredeti módon megbirkózni. A legtöbb mû egyfajta kur-
zus-mû lett, odavetett írás, amelyet a pillanat inspirált, de komoly kon-
cepció nem állt mögötte, illetve a háborús problematika „túl lett játszva 
benne”, patetikusság, hatásvadászat, túldramatizálás jellemezte, érzõdik 
rajta, hogy írója sietett, és addig akarta megírni és publikálni mûvét, amíg 
az érdekelhette a kiadókat és az olvasókat. A háborús irodalom esetében 
ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy semmiféle elvárásaink nem 
lehetnek, és az idõ múlásával még mindig számíthatunk ilyen alkotások 
megszületésére. „Majd ha eljött az idejük” – mondhatnánk. És akkor arról 
még nem is szóltunk, meg lehet-e egyáltalán írni mindazt, ami történt...


