
o kan tar to zunk Bo ri Im ré nek – nem
csak a ta nít vá nyai. És nem csu pán a vaj -
da sá gi (a dél vi dé ki, a volt ju go szlá vi ai)
ma gyar iro da lom, ha nem a 20. szá za di,

21. szá zad ele ji tel jes ma gyar iro da lom, min de -
nek elõtt az iro da lom tör té net. A sze mé lyes tar to zá -
sok ról, ta lál ko zá sa ink, több év ti ze des ba rát sá -
gunk, né ha vi tá ink em lé ke i rõl az új vi dé ki Híd ban,
1999 de cem be ré ben, Bo ri 70. szü le tés nap ján meg -
pró bál tam könnye dén ír ni (Ábé cém B be tû jé hez:
Ba logh, Barta, Bo ri és a töb bi ek), ami vel ko ránt sem
tud tam le az adós sá got; nem olyan do log ez per sze
(a ba rát ság kü lö nö sen), ami va la mi kor is csak úgy
„le tud ha tó”. Most vi szont a Bo ri-ta nít vány Bá nyai
Já nos, a már ugyan csak het ven éves ki vá ló iro da -
lom tör té nész könyvét* kéz hez vé ve itt az al ka lom,
hogy a kö zös nek tar tott örök ség szak mai, egész
pon to san iro da lom tör té ne ti (az in téz mény szer ve -
zõ in túl mu ta tó) ré szé rõl a Ko runk ban is szól junk;
an nál is in kább, mert az 1969. má ju si el sõ köz vet -
len ta lál ko zás óta a mi fo lyó ira tunk és a Híd ki -
mond va vagy ki mon dat la nul amo lyan test vér lap -
pá vált – az ak ko ri ha tó sá gok gya nak vá sa, a bel -
ügyi meg fi gye lés el le né re. És a kis- vagy nagy test -
vér mun ka tár sai, szer kesz tõi rend re meg szó lal tak
itt és ott, ter mé sze te sen Bo ri Im re is a Ko runk ban.

Hogy in nen kezd jem (a tel jes ség igé nye nél -
kül): Bá nyai Já nos az egyik vaj da sá gi Bo ri-elõd,
Szenteleky Kor nél mun ká ját fel mé rõ mo no grá fia
is mer te té sé hez fû zött füg ge lék ben ki tér a rit ka val -
lo má sos, „ön arc kép sze rû” Bo ri Im re-szö ve gek
egyi ké re, amely tör té ne te sen a Ko runk ban lá tott
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A fel nö vés, a fel nõtt ség
iro da lom tör té ne ti 
do ku men tu ma it hagy ta
ránk Bo ri Im re – eze ket
ve szi szám ba 
Bá nyai Já nos...

KÁN TOR LA JOS

BO RI IM RÉ RÕL – 
BÁ NYAI JÁ NOS SAL

*Bá nyai Já nos: A fel fe de zõ. Fo rum Könyv ki adó, Új vi dék, 2009.
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elõ ször nap vi lá got; szer kesz tõi fel ké rés re ké szült, cí me nem árul ja el a sze mé lyes sé -
get (Tu dat több let vagy iden ti tás. 1994. 1.), ho lott túl a le vél for mán, önéletrajzi-
ságában és kor ér tel me zé sé ben igen is vál lal ja a szub jek ti vi tást, no ha egé szé ben iga -
zo dik a Ket tõs iden ti tás cí mû lap szám kon cep ci ó já hoz: nagy nem zet kö zi me zõnyt
fel vo nul tat va kér dez ni rá az iden ti tás mi ben lé té re, köl tõ tõl tu dó sig, Ki rály Lász ló tól,
Anamaria Pop tól, Su lyok Vin cé tõl, Gömöri György tõl és Kolumbán Mik lós tól Pe tõ fi
S. Já no sig és Bo ri Im ré ig, a szász Dieter Müllertõl a más aj kú be ván dor lók kér dé sét
bon col ga tó Irenäus Eibl-Eibensfeldig, a szin tén Né me tor szág ban élõ Haj dú Far kas-
Zol tán tól az „ame ri kás” ma gyar Nagy Kár olyig meg Roberto Marianiig szó lal tat va
meg hoz zánk kö zel és tõ lünk tá vo labb ál ló kat a kor e nagy prob lé má já ról. Nem kí vá -
nom fel mon da ni az ered ményt (volt-e, egy ál ta lán le het-e ilyen ügy ben ered mény rõl
be szél ni?), de annyit ide kell ír ni, hogy Bo ri Im re – ve lünk nagy egyet ér tés ben, Mé -
szöly Mik lós szel le mé ben – vál lal ta ma gyar sá gát, vaj da sá gi-ju go szlá vi ai ma gyar ként,
ám be idéz ve Mé szölyt: „Ked vem re va ló vé let len nek ér zem a ma gyar sá go mat. Vé gül
is elé ge det ten va gyok ott hon az abszurditásban… Vé gül is az em ber lét a ked vem re
va ló, igaz ság ta lan és ér té kes re mény te len ség gel együtt. Hagy ja nak bé kén a faj tám
irán ti sze re lem köd ka va ró kö ve tel mé nyé vel. Elég öreg nép va gyunk, hogy a vál la lás
eti ká já ban ta lál juk meg a fel nõtt sé gün ket.”

A fel nö vés, a fel nõtt ség iro da lom tör té ne ti do ku men tu ma it hagy ta ránk Bo ri Im re
– eze ket ve szi szám ba Bá nyai Já nos, szám ta lan ré geb bi és újabb Bo ri-könyv rõl be szá -
mo ló kri ti ká i ban, kü lön bö zõ al kal mak ra ké szült ta nul má nya i ban, be szé de i ben
(ame lyek bõl ez a kis könyv össze állt). Ter mé sze te sen a sa ját írói-iro da lom tör té né szi
cre dó ját is kép vi se li, ab ban az ér te lem ben, ahogy azt szin tén a Ko runk nak õ, már -
mint Bá nyai ki fej tet te Ki sebb sé gi író: Kö zép-Eu ró pa ván do ra cím alatt – és ami vel oly
mér ték ben egyet ér tet tünk, hogy öt ven évet át fo gó an to ló gi ánk, a Kö zép-Eu ró pa ván -
do ra cí mé be át vet tük (a má so dik fe lét). Mert hogy az a „ki sebb sé gi ség” meg le he tõ sen
bo nyo lult és el lent mon dá sos fo ga lom, er rõl Bo ri is, Bá nyai is szá mos al ka lom mal el -
mond ta vé le mé nyét. Egyéb ként ép pen a Ko runk nak kül dött szö veg ben Bo ri Im re
nem hasz nál ja a „ki sebb sé gi” szót; eh hez fû zi Bá nyai a kö vet ke zõ meg jegy zést: „ami -
nek ak kor is mer het jük fel iga zi je len tõ sé gét, ha tud juk, egész tu dós élet mû ve Bo ri
Im ré nek er rõl be szél; mû ve i ben a ma gyar ki sebb sé gi tu da tot azért épí tet te oly el -
szán tan és kö vet ke ze te sen, hogy meg szün tes se a ki sebb ren dû ség ér zé sét. Ami kor
Bo ri Im re ar ról be szél, hogy a nem ze ti iden ti tást egész éle té ben »inkább él te s ke vés -
bé gondolta«, ak kor va ló já ban a ki sebb ség bõl a sok fe lõl táp lált ki sebb ren dû sé gi ér -
zést igyek szik ki gyom lál ni, ami vel írá sa meg je le né se kor kü lö nö sen idõ sze rû volt, ha
úgy tet szik, a köz élet ele ve né be vá gott.”

Bá nyai nem csu pán a vaj da sá gi (ko ráb ban még ju go szlá vi ai, ma szer bi ai) ma gyar
iro da lom – Bo ri ál tal meg írt – tör té ne te kap csán el mél ke dik ezen a ki sebb sé gi sé gen;
hi vat ko zá sa i ban fõ ként a fel vi dé ki-szlo vá ki ai köl tõ-iro da lom tör té nész Tõ zsér Ár pá -
dot em le get ve po le mi zál az így-úgy le né zõk kel vagy ki sa já tí tók kal. „Nem elõ ször me -
rül nek fel a ki sebb sé gi (ma gyar) iro dal mak ról szó ló írá sok ban ezek a kér dé sek – ír ja
Bá nyai Já nos –, és nem ke ve sen hir de tik, hogy a ki sebb sé gi iro da lom »kinõhetõ«,
mint az érett sé gi öl töny. Lát szó lag könnyû a vá lasz, mind azok, akik »túlnõtték« a
»kisebbségi iro da lom kereteit«, a ma gyar nem ze ti (egy sé ges, egye te mes) iro da lom ba
nõt tek be le, nyil ván. A könnyû vá lasz azon ban ké telyt kelt, mert nyom ban meg le -
het kér dez ni, hol vol tak ed dig, nem a ma gyar nem ze ti irodalomban?, ha a ki sebb sé -
gi ma gyar iro dal mak a ma gyar iro da lom ré szei. Mert ha így van, hi szen alig vi tat ha -
tó an ál lít ha tó, hogy a ki sebb sé gi (ma gyar) iro dal mak – »is« nél kül – ma gyar iro dal -
mak, ak kor ez az egész »kinõtte«-kép ér tel mét vesz ti.”

Van – vagy már in kább csak volt? – egy má sik, a má sik ol dal ról, a má sik több ség
fe lõl meg nyil vá nu ló (meg nyil vá nult, kö ve te lõ en han goz ta tott) fur csa ság, igény: az
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ál lam ke re tek sze rin ti több sé gi nem zet be ke be le zõ szán dé ka. Ami má ra, leg alább is
iro dal mi lag, a mû vek nyel vé hez kö töt ten, könnyeb ben vissza ver he tõ. Ha pe dig a
„szom széd ság”, a ter mé sze tes sé vált kö zeg fe lõl kö ze lí tünk a kér dés hez, akár az in -
téz mé nyi ká rok hoz (?) vi szo nyít ha tó ha szon is vé gig gon dol ha tó. A Bá nyai-kö tet leg -
ki egyen sú lyo zot tabb, nyel vi leg bi zo nyá ra leg szebb írá sá ban (be szé dé ben), az új vi dé -
ki egye te mi bú csúz ta tó ban ol vas hat juk Bo ri Im ré rõl ezt az igaz ál lí tást: „Né meth
Lász ló in tel mét kö vet ve gon dol ta vé gig meg bi zo nyí tot ta is, hogy iro dal mi ön ma gun -
kat csak a szom széd ság tük ré ben is mer het jük meg iga zán.” Va ló ban, a nagy vi tá zó
Bo ri iro da lom tör té ne ti irá nya ab ból a kény sze rû, az egy ko ri Ju go szlá vi á val szem ben
az úgy mond szo ci a lis ta, Szov jet unió ve zet te tá bor ál tal ér vé nye sí tett (egy ko ri) em -
bar gó ból-el zárt ság ból, il let ve Nyu gat fe lé ér vé nye sü lõ nyi tott ság ból is le ve zet he tõ,
ami egy részt a ko ra be li ma gyar iro dal mi hi va ta los ság tól a vaj da sá gi a kat (is) el vá lasz -
tot ta, más részt a nyu ga ti szel le mi áram la tok fo ko zott ér vé nye sü lé sét, leg alább is be -
áram lá sát tet te le he tõ vé. És ez ko ránt sem csak a „sa ját” (ma gyar vagy akár dél szláv,
szerb, hor vát vagy szlo vén) ter més mi nõ sí té sé ben kap ha tott han got, ha nem a 20.
szá za di ma gyar iro dal mi örök ség, a „na gyok” – az oda át is el is mer tek, no meg a töb -
bé-ke vés bé ki ta ga dot tak, hát ér be szo rí tot tak – elem zé sé ben is újat hoz ha tott, a kor -
tár si ma gyar or szá gi iro da lom te kin te té ben pe dig kri ti kai önál ló sá got biz to sí tott. Így
nõtt Bo ri Im re a ma gyar avant gárd te kin télyt pa ran cso ló, út tö rõ ku ta tó já vá, így
hoz(hat)ott új szem pon to kat a Jó zsef At ti la-ku ta tás ba. (Bá nyai a leg be ha tób ban az
ide vo nat ko zó Bo ri-köny vek kel, ta nul má nyok kal fog lal ko zik.)

A Mes ter irán ti fel tét len tisz te let tel és meg be csü lés sel Bá nyai Já nos rá ta pint Bo -
ri Im re élet mû vé nek – és egész éle té nek – tu laj don kép pen meg ha tá ro zó ele mé re,
ami kor le ír ja: „Ol va sás- és írás füg gõ volt Bo ri Im re éle te.” Má sutt pe dig így jel lem zi:
„…egyformán a meg ér tés szán dé ká val ol vas ver set, élet mû vet és kor sza kot.” A ma -
nap ság az iro da lom ér tést és iro da lom ma gya rá za tot a te ó ria fe lé el to ló szak ma be li ek
ta lán el ma rasz ta lás ként ér tel me zik, én vi szont (Bá nyai Já nos sal egyet ér tés ben) nagy
po zi tí vum nak tar tom, hogy Bo ri Im re min dig igye ke zett és meg tu dott ma rad ni kö -
zép úton az el mé let és a tárgy sze rû ség kö zött.
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