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A kilencvenes években, a szocialista rendszerek részleges vagy teljes 
bukása után fölerősödött térségeinken a kisebbségi magyar irodalmak hely-
zetéről, szerepéről és távlatairól való gondolkodás. A politikai tabuk, tiltá-
sok és egyigazságok visszaszorulása után csaknem szükségszerűen érkezett 
el az átértékelés időszaka, mely érthető módon nem pusztán egymást kiegé-
szítő és támogató, hanem egymással radikálisan szembenálló eszmefuttatá-
sokat is eredményezett. Ez utóbbiak közül ezúttal kettőt érintenék. Iroda-
lomtörténetében Vajda Gábor azt fejtegeti, hogy „kisebbségi környezetben 
csak akkor van igazi értéke a könyvkiadásnak", ha általa „közösségtudatot 
sikerül kifejleszteni", ha a publikált művek „népfelvilágosító és nemzet-
megtartó szerepet" látnak el, következésképpen az, hogy valaki vajdasági 
író-e, „annak a kérdése, hogy élményvilágában meghatározó erővel van-e 
jelen a kisebbségi sors. Ennek hiteles kifejezésében középszerű tehetségek 
is jeleskedhetnek, minthogy az esztétikumot a mi vidékünkön magától érte-
tődően támogatja meg az etika értéktartománya." Ezek az ismert, eddig is 
többször idézett tézisek arról tanúskodnak, hogy Vajda Gábor az irodalom 
önelvüségét tagadva irodalmunk jövőjét ideológiai elvárások ketrecébe kí-
vánja szorítani, ahol a középszer, lehet-e kétségünk felőle, igen gyorsan 
provinciális szövegek garmadát jeleskedhetné össze. Befelé mutató, rezer-
vátumhelyzetet előlegező felfogásával éles oppozícióban áll mindaz, amit a 
kolozsvári Józsa T. István a határon túli magyar irodalom jelenéről megtar-
tott békéscsabai tanácskozáson megfogalmazott. A kisebbség kifejezést a 
gondolat felől üres nyelvi formának tartva, egyebek közt a következőkre 
hívta föl a figyelmet: „Annak, hogy a politikai ideológia, ami mindenre rá 
akarja tenni a kezét, megpróbálja meghatározni a művészi ideológiának, 
mire legyen érzékeny, mit teremtsen újra, az lesz az első következménye, 
hogy az alkotó azt mondja: igen, én kisebbségi vagyok, nekem a kisebbsé-
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gi sorsot kell újrateremtenem, annak kell a müveimben megnyilvánulnia. 
Egyetlen példa: Kós Károlynak az a szövege, amit közvetlenül Trianon után 
írt, amiben azt mondta, hogy a magyar író feladata a mi gondjainkat, a ma-
gunk problémáit, a magunk módján, a magunk új sorsú közönségének meg-
fogalmazni. Ilyen értékelméleti fogalom, hogy a magunk módján, nincs, 
Kós Károly ezt nyilván nem ismerhette. Végül is ez az első lépése átkozott 
provincializmusra ítélte az egész irodalmat, hiszen meggerincezte azt, hogy 
mit kell tennie az alkotónak. Semmi sem gyilkosabb, mint ha tudatosan be-
zárják az alkotót." 

A két egymást kizáró nézet közül természetesen a Józsa T. Istváné az el-
fogadható, de nyomban hozzáfűzném, hogy végletessége egyúttal dilem-
mák elé is állít. Úgy vélem, bármennyire lehúzó, zsákutcát ígérő is a nép-
felvilágosító és közösségtudatért kiáltó kisebbségi irodalmiság megterem-
tésének igénye, a kisebbségiség kérdéskörén azért mégsem léphetünk át a 
gondolat nevében. Mert lehet ugyan, hogy a gondolat felől a kisebbség ki-
fejezés csakugyan üres nyelvi forma, ám ha a tények, a kisebbségi irodal-
mak mindenkori léthelyzete felől szemlélődünk, jóval bonyolultabb kép tá-
rni elénk. 

Gondoljunk csak a jugoszláviai magyar irodalom idestova nyolcvan esz-
tendős történetére. Amikor Szenteleky Kornél 1927-ben kimondta, hogy 
íróinkat sorsuk és helyzetük arra kényszeríti, hogy egyéni utakon járjanak, 
s épp ezért semmi szükség arra, hogy a „sajátos vajdasági lelkiség" nevé-
ben olyan igát húzzanak, amelyet maguknak kellene megformálniuk szürke 
művészietlenséggel, még egyértelműen a gondolat, az esztétikai eszmélke-
dés talaján állt. Ezt a pozíciót azonban, mint ismeretes, csakhamar föladta, 
s egy helyi jellegű irodalmiság elméleti alapvetését dolgozta ki. Fordulatát 
elsődlegesen irodalmunk léthelyzete indukálta. Rá kellett eszmélnie, hogy 
írók, folyóiratok, kiadók nélkül sem egyéni út, sem irodalmi élet nincs, 
melynek folytonossága maradandó értékekig vezethetne el. Emellett szem-
be kellett néznie az államhatalommal is, amely módszeresen leépítette ma-
radék művelődési intézményeinket is, tartósan érzékeltetve, hogy számára a 
kisebbségi ember nem több, mint gyanús idegen. Ebben a kényszerhelyzet-
ben tett aztán kísérletet arra, hogy a helyi színek elméletében tüzet és vizet, 
irodalmat és politikát integráljon. A létfontosságúnak ítélt helyi jelleg meg-
követelésével párhuzamban újra meg újra nyomatékosította, hogy a művé-
szi értéket, az írás erejét többre becsüli az erőltetett, gyenge írásba ágyazott 
helyi színeknél, hogy a tehetség több bármilyen regionális erénynél, hogy 
semmiképpen sem lehet célunk az Európától, a nagy emberi egyetemesség-
től való elzárkózás. Minthogy azonban az irodalom és az irodalomra kívül-
ről ránehezedő politikum szimbiózisa sohasem lehet tartós és értékteremtő, 
a helyi színek elmélete sem válhatott azzá. Már magát az elméletet is belső 
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ellentmondások hatják át a vajdasági elkötelezettség, az írók megoszlása, a 
kritika szerepe tekintetében, a sugallatai nyomán keletkezett szövegek 
nagyrésze pedig, lévén hogy szerzőik a tágabb perspektíva és a tehetség hi-
ányát a földünk és népünk lelkéhez való ragaszkodással próbálták pótolni, 
megrekedt a sivár dilettantizmus térségén. S ha a másik oldalra, az irodal-
mi baloldal elszánt kis társaságára vetünk pillantást, ott is hasonló tüneteket 
észlelünk. A világmegváltás politikai intencióit mindenekfölöttinek tétele-
ző tollforgatók, annak ellenére, hogy egy új emberi egyetemesség előhír-
nökének hitték magukat, aránylag ritka szépírói megszólalásaikban nem ju-
tottak, nem is juthattak tovább a kis proletár nagy nyomorának levegőtlen 
tablóinál, a helyi környezetbe plántált internacionalista dilettantizmusnál. 

A háború után, amikor a szocialista realizmus követelményeit hatalmi 
eszközök kizárólagosították, természetszerűleg éveken át gondolni sem le-
hetett az autochton irodalmiság megteremtésére. S még az ötvenes években 
is, a közelmúlt igen erős visszafogó hatása következtében, csak elvétve lát-
tak napvilágot olyan alkotások, amelyek megújulást ígértek volna. Túlzás 
nélkül állíthatjuk hát, hogy a Symposion-mozgalom volt az, amely átfogón 
és súlyt képezőn először konfrontálódott a kisebbségi léthelyzet évtizedes 
negatív determinánsaival. S nem is csak a szépirodalmi szövegek, hanem az 
értekező próza terén is. Valójában ez az erőteljes kettős igénybejelentés tet-
te nyilvánvalóvá, hogy a vidéki irodalom ideje lejáróban van. Az új érzé-
kenységű esztétikai tájékozódás előtt szabad tér létesült tehát, nem kis mér-
tékben a hatalmi kontroll lazulása következtében is, s úgy látszott, hogy 
végre tartósan megteremtődnek a különféle tájékozódások és törekvések 
egymás mellett élésének és egymásra hatásának tényleges irodalmi életet 
biztosító föltételei. A szabadság azonban, melyről az idős Márai oly meg-
győzően bizonygatja, hogy sohasem lehet intézményes, mindenkinek ismé-
telten meg kell küzdenie érte, viszonylag rövid ideig tartott. A hatalom 
előbb a hetvenes, majd a nyolcvanas évek elején lecsapott az Új Sympo-
sionra, minek következményeit ismét csak nem függetleníthetjük irodal-
munk kisebbségi léthelyzetétől. Másutt, szellemiekben gazdagabb környe-
zetben egy-egy ilyen botrány nyilván könnyebben felszívódhatott volna, 
mint itt, ahol a csapás nemcsak a közvetlenül érintett nemzedékek tagjait 
zökkentette ki, fékezte le, tette tanácstalanná, vagy taszította nem várt 
irányba, hanem valójában kedvezőtlenül befolyásolta egész irodalmunkat 
is. S e folyamat aztán az utóbbi tíz évben csak erősödött. Igaz ugyan, hogy 
néhány alkotónk a mostoha körülmények ellenére is értékteremtőn pályán 
tudott maradni, a helyzetkép azonban mégis a leépülés tüneteit mutatja. A 
törzsi mítoszok és a fölhabzó nacionalizmusok előretörése, az alapvető eti-
kai normák cinikus visszájára fordítása, a háborús őrület tobzódása s a nyo-
mábanjáró nyomor, a kényszerű elköltözések mind-mind odahatottak, hogy 

50 



irodalmunkban mára az esetlegesség, a nyugtalanító belső jelenségekről 
mélyen hallgató rezignáció lett úrrá, miközben a betöltetlen térségekre kis-
sé meglepően, de korántsem véletlenül visszaáramlott a provincializmus. 

Mindennek alapján úgy vélem, a kisebbségi léthelyzet determinánsait 
nem eliminálhatjuk eszmélkedésünkből. Ha értékkereső impulzusok készte-
tésére csaknem nyolcvan esztendős irodalmunk egy-egy régebbi szegmen-
tumának földerítésére vállalkozunk, óhatatlanul egész sor olyan tényezővel 
is számolnunk kell, amely kívül esik az esztétikai gondolkodás körén. Tör-
téneti, szociológiai, társadalomlélektani mozzanatok figyelembevételével 
kell megrajzolnunk azt a müvelődéstörténetileg mégiscsak releváns hátte-
ret, amely lehetővé teszi, hogy a vizsgálat tárgyául választott, a háttértől el-
ütő müvek teljesebb mértékben láthatóvá és befogadhatóvá váljanak. Nem 
azért érdemes tehát átvergődni a két háború közötti korszak törmelékhegye-
in, mintha a törmelék fel nem fedezett értékeket tartogatna, hanem mert a 
törmelék tanulságainak viszonylatában intenzívebben szólíthat meg ben-
nünket, mondjuk, Szirmai Károly novellavilága, melyet természetszerűleg 
csakis mai kritikussággal érdemes szemlélni, különben az önámítás hibájá-
ba esnénk. De hasonlóképp vagyunk még a háború utáni évek halva szüle-
tett „irodalmával" is. Ha nem járjuk be annak kietlen tájait, nem világíthat-
juk meg kellőképp, milyen előzmények miatt jutott el néhány jelentősebb 
írónk a sivár intermezzóig, s hogyan, mekkora alkotáslélektani gondokkal 
szembesülve haladta meg a holtpontot utóbb. 

Természetesen virtuálisan a másik lehetőség is adott. El tudok képzelni 
egy olyan idevetődő irodalmárt, aki tisztán esztétikai nézőpontból veszi 
szemügyre az eltelt nyolcvan év szövegeit. Ily módon nem jelentene számá-
ra tehertételt az irodalmunkat kísérő másodlagos vonatkozások tengere, 
ugyanakkor azonban a helyi alakulástörténet ismerete híján a müveknek 
nyilván csak egy szük körét tüntethetné ki figyelmével. Valahogy úgy, bár 
a hasonlat igencsak sántít, mint Kulcsár Szabó Ernő, aki emlékezetes köny-
vében írói portrék és tablók írása helyett az irodalom időbeliségéből követ-
kező beszédmódváltozások gyakorlata felől értelmezte a magyar poétikai 
világok alakulásának 1945-től 1991-ig terjedő történetét. A kivételes elmé-
leti felkészültségről tanúskodó mü mindössze két jugoszláviai magyar író-
ról emlékezik meg, mintegy jelezve, hogy a szerző tud rólunk, ám a poéti-
kai világok alakulástörténete szempontjából csak Tolnai Ottó és Gion 
Nándor alkotásait látja említésre érdemesnek. E tény két következtetést en-
ged meg: vagy arról van szó, hogy mindaz, amit eddig irodalmunkban au-
tochton esztétikai értéknek láttunk, nem az, vagy arról, hogy irodalmunk ja-
vát mindmáig nem integrálta megfelelőképpen a magyar irodalmi köztudat. 
Bár e kérdésben nehéz dönteni, azt hiszem, mégis inkább az utóbb említett 
mozzanatról van szó. Hiszen eddig is így volt. A hatvanas és hetvenes évek-
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ben megjelent akadémiai irodalomtörténetek szerkesztői határon túli szak-
embereket kértek fel a vonatkozó fejezetek megírására, már csak az esetle-
ges nézeteltérések elkerülése végett is, ez azonban nem sokat változtat 
azon, hogy az importált irodalomtörténeti áttekintések elsődleges funkciója 
mégiscsak az volt, hogy az olvasó betekintést nyerjen a magyar irodalmi 
köztudatban nem élő szövegvilágokba. Éppen ezért, mellesleg, némi szkep-
szissel figyelem az Ex Symposion szerkesztőinek szép vállalkozását, azt, 
hogy tematikus számokkal próbálják a jelen szintjére emelni Domonkos Ist-
ván és Koncz István költészetét. Nem valószínű ugyanis, hogy az integráci-
ót, amely húsz-harminc évvel ezelőtt lett volna igazán esedékes, utólag tel-
jesértéküen pótolni lehetne. Mindebből pedig nem más következik, mint 
hogy a megváltozott körülmények ellenére jószerével továbbra is nekünk 
magunknak kell ellátnunk irodalmunk értékelésének és újraértékelésének 
feladatát. Belülről, de nem befelé fordulón természetesen. 

Ez azonban manapság korántsem egyszerű feladat. Ha elfogadjuk Kul-
csár Szabó Ernőnek azt a régebbi keletű megfigyelését, mely szerint „ha 
van fejlődés az irodalomban, akkor azt mindig azokon a csomópontokon, 
fordulókon lehet megragadni, ahol az új műveknek új szemléletformákkal 
sikerült megtörniük a korban érvényes 'elváráshorizont' ellenállását", ahol 
„egy jól begyakorolt irodalmi kód elveszíti egyeduralmát, s a rögzült eszté-
tikai ízlés normái meginognak a maguk pozícióiban", akkor nyilvánvalónak 
látszik, hogy figyelmünket azokra a Symposion-mozgalom megvalósította 
paradigmaváltás után keletkezett művekre kellene összpontosítanunk, ame-
lyek a hagyományos irodalmi konvencióktól eltávolodva a poétikai megfor-
máltság újszerű nyelvi valóságait teremtették meg - egészen napjainkig. 
Egy ilyen átfogó tanulmány feltehetőleg tisztázhatná újabb irodalmunk mo-
dernségének kérdéseit. Azt, hogy a paradigmaváltás után mely művek jel-
rendszere látszik ma is maradandónak, illetve melyek rekedtek meg kisebb 
vagy nagyobb mértékben az álmodernitás kommunikációra már nem kész-
tető keretei között. 

A kihívás evidens tehát, de ugyan kinek lenne kedve válaszolni rá? Hi-
szen irodalmunkban mostanában tisztázottnak hitt régi téveszmék törnek 
felszínre. A tematikai időszerűséget egyesek újra azonosítják az esztétikai 
korszerűséggel. Ha valaki olyan történeti eseményeket dolgoz föl, amelyek 
az eltelt évtizedekben tabunak számítottak, a kritika a téma aktualitása okán 
magasra emeli a müvet, anélkül természetesen, hogy annak nyelvi jelrend-
szerét, struktúráját, emberképét közelebbről megvilágítaná. Egyik kritiku-
sunkat pl. ez a „fordított" szemléletmód ilyen sorokig vitte el: „A lét-lehe-
tetlenség közepette azonban mégis dobog az éltető erő, a költő hatalmas 
szíve, amely mindent és mindenkit szakadatlan intenzitással szeret, olyany-
nyira, hogy szívesen becézgeti a lelkéhez közel állókat, népét, szülőföldjét." 
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Nem csoda, hogy ez a hatalmas szív „legőszintébb, szerető lírá"-t dobog ki, 
„költészetünk élvonalába" emelve a szerzőt. Egy másik kritikus viszont, 
kisprózánknak egy ugyancsak a tematikai aktualitás jegyében fogant vonu-
lata kapcsán szükségesnek látja felhívni a másként eszmélkedő kritika fi-
gyelmét, hogy jó lesz, ha tartja magát a művek „alázatos értelmezésének" 
eszközeihez, különben menthetetlenül nagyképű tévhiteinek foglya marad. 
Az ilyen és ezekhez hasonló megnyilatkozásokkal párhuzamban pedig, va-
lahol a háttérben, partot mosó energiássággal kezdik fölfedezni és publikál-
ni a Cziráky Imréket, akárha a mai nagy elbizonytalanodás körülményei kö-
zött eleven hagyományrétegekre bukkantak volna. 

Kibrándító déjá vu. Hamarjában aligha lesz itt újabb paradigmaváltás. 

CONDITIONS OF EXISTENCE, VALUES, MODERNITY 

Csaba Utasi 

In the 1990s, after the partial or totál collapse of the social systems, reflections 
on the place, role and the prospects of minority Hungárián literatures have more 
intensely come to the foreground. Somé insisted on the concept of a universal Hun-
gárián literature, others on the populistic intentions of the minority literature that 
sets out to enlighten and safeguard the nation, others again on the notional empti-
ness of the minority epithet. These complementing or opposing flights of wit ten-
ded to forget that the real values of the minority Hungárián literatures have not yet 
had time to become an integrál part of the common Hungárián literary knowledge. 
Therefore, as a logical consequence, it follows that the task of evaluating and 
reevaluating of these literatures should be continually carried out from within but 
not inwardly, so as to reveal which works of literature bear the signs of lasting value 
and which ones have got stuck within the frames of fake modernity which ceases 
to provoke further communication. 
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