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Közel négy évtizede járom a vajdasági (ahogyan korábban nevezték: 
a bácskai) magyarság városait és látogatom szellemi műhelyeit. 
Először 1970 tavaszán jártam Újvidéken (de már két esztendővel 
korábban hosszabb tanulmányom jelent meg a Híd című folyóirat-
ban Déry Tiborról), egy hetet töltöttem ott a nem sokkal korábban 
létrehozott Hungarológiai Intézet vendégeként, egy kutatási cse-
reprogram keretében, amely a budapesti és az újvidéki akadémiák 
között köttetett közösen végzendő munkák érdekében. A hetvenes 
évek közepén azután létrejött egy közös kutatási program mun-
kahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete és az újvidéki tudományos műhely, kezdetben a Hun-
garológiai Intézet, majd az egyetem magyar irodalomtörténeti 
és nyelvészeti tanszéke között. Ennek a programnak a keretében 
minden esztendőben – egymást váltva Budapesten és Újvidéken – 
irodalomtörténeti konferenciákat rendeztünk. Kezdetben a magyar 
avantgárd irodalom történetéről tartottunk előadásokat. Újvidék 
akkor – mindenekelőtt Bori Imre kezdeményezéseinek köszön-
hetően – a magyar avantgárd irodalom kutatásának a központja 
volt. Ezt követte a vajdasági magyar irodalom hagyományainak 
számbavétele, magam Herceg János és Szirmai Károly munkásságát 
próbáltam megvilágítani, később az élő magyar irodalom számos 
jeles egyéniségének, így Mészöly Miklósnak, Juhász Ferencnek, 
Konrád Györgynek, Orbán Ottónak, Nádas Péternek, Esterházy 
Péternek, Krasznahorkai Lászlónak, Tolnai Ottónak és másoknak 
a munkásságával foglalkoztunk, végül pedig nagyobb irodalmi 
témák, illetve műfajok, így az emlékirat- és az utazási irodalom 
került terítékre. Legutóbb, 2008 decemberének elején, Újvidéken 
Természetírás – természetolvasás címmel rendeztünk sikeres közös 
konferenciát.

A mögöttünk álló több mint három évtizedben igen szoros 
és termékeny baráti és munkatársi összeköttetések szövődtek a 
budapesti és az újvidéki, illetve szabadkai irodalmárok között. 
A budapesti intézet részéről általában Bodnár Györggyel, Béládi 
Miklóssal, Vujicsics D. Sztojánnal jártunk Újvidéken (közülük már 
csak én vagyok jelen), ehhez a csapathoz később Angyalosi Gergely, 
Erdődy Edit, Dérczy Péter csatlakozott, az újvidéki kollégákat meg 
olyan irodalmárok képviselték, mint Bori Imre, Szeli István, Juhász 
Géza, Bányai János, Bosnyák István, Gerold László, Utasi Csaba, 
Thomka Beáta, Faragó Kornélia, továbbá az újvidéki tanszék más, fi-
atalabb munkatársai. Ilyen hosszú idő során, érthető módon, baráti 
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kapcsolatok jöttek létre a konferenciák résztvevői között, és bizony 
nemcsak az egyetemi előadótermek, hanem a Duna-parti város, meg 
persze a magyar főváros vendéglői is sokat tudnának mesélni arról, 
hogy milyen irodalmi vagy éppen politikai eszmecserék zajlottak 
le az évente megismétlődő találkozásokon. Általában „történelmi 
időket” éltünk, például a kilencvenes évek jugoszláviai belháborúi 
alatt (magam is láttam Újvidék lebombázott hídjait), s mindig azon 
igyekeztünk, hogy a magunk irodalmi elkötelezettségével védekez-
zünk a külvilág őrültségeivel szemben. Megvallom, sokat tanultam 
ezeken a konferenciákon, így ott támadt bennem is érdeklődés a 
magyar avantgárd irodalom iránt, ezt az érdeklődést tanúsíthatja 
2000-ben megjelent Változatok az avantgárdra című könyvem, en-
nek tanulmányai között több olyan akad, amely először előadásként 
hangzott el valamelyik újvidéki vagy budapesti tanácskozáson. 
Mint mondottam, sokat tanultam ezeken a tudományos tanács-
kozásokon, és persze baráti szálak is szövődtek a múló évtizedek 
során. Első újvidéki látogatásom alkalmával Bosnyák István volt a 
„hivatalos” kísérőm: ő várt a vasútállomáson és vitt el vacsorázni 
– ma is emlékszem rá – egy gyorsbüfébe a főtéri katolikus templom 
közelében, majd másnap a Hungarológiai Intézetbe, amely akkor 
az úgynevezett „báni palota” toronyépületében helyezkedett el, este 
pedig a templom mögötti kis téren található kávéházba, ahol az 
újvidéki magyar irodalmi élet fiatalabb képviselői gyülekeztek, ott 
ismertem meg Ladik Katalint, Brasnyó Istvánt, Végel Lászlót, Tolnai 
Ottót, Tóth Ferencet. Később igaz barátság fűzött össze Bori Imrével 
és családjával, igen kellemes estéket töltöttem náluk: a Ćirpanov 
utcai házban (ahol egykor Sinkó Ervin lakott), közel kerültem a 
neves professzorhoz, aki máskülönben igen távolságtartó ember 
volt, bizonyára érzékenységét védte ezzel, minthogy nem egyszer 
kellett méltatlan támadásokat elviselnie. Emlékszem, Újvidéken 
meglepett az, hogy Bori Imre általában magázódik munkatársaival, 
ez Budapesten elképzelhetetlen volt, az Irodalomtudományi Inté-
zet nagytekintélyű, akadémikus és Kossuth-díjas igazgatója, Sőtér 
István az intézeti gyakornokokkal is tegeződött, de hát a bácskai 
közegben, minden modern irodalmi elkötelezettség ellenére is meg-
őrizték a hagyományos társasági szokásokat (igaz, Kassák Lajos is 
magázódott írótársaival). Bori Imrétől igen sok ösztönzést lehetett 
kapni, méltán számított hát az „újvidéki irodalomtörténész-iskola” 
alapítójának és vezetőjének, munkássága igen nagy hatással volt a 
magyarországi irodalomtörténet-írásra is. Nagyon büszke voltam 
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arra, hogy 2003-ban vele együtt vehettem át az Országházban a 
legnagyobb tudományos elismerésnek számító Széchenyi-díjat.

Bori Imre mellett Bányai Jánossal jöttek létre bensőséges baráti 
kapcsolataim: János amellett, hogy kiváló tudós (akinek már régen 
meg kellett volna kapnia a Széchenyi-díjat, magam évek óta fárado-
zom ezen, remélem, előbb-utóbb nem sikertelenül), igen érzékeny 
és melegszívű ember, elvégre kritikai és irodalomtudományi mun-
kássága mellett eredetileg szépíróként is jelentkezett, első munkája 
egy elbeszéléskötet volt, Súrlódás című (négy évtizede megjelent) 
regényét ma is úgy tartom számon, mint a vajdasági magyar iroda-
lom jeles alkotását. Nos, Bányai Jánoshoz különösen a kilencvenes 
években, majd az évezredforduló után kerültem közel, a jugoszláviai 
polgárháború nehéz időszakában a budapesti Irodalomtudományi 
Intézet igazgatója, a nemrég elhunyt Bodnár György mellett az ő 
érdeme volt, hogy a közös irodalomtörténeti konferenciák láncolata 
nem szakadt meg.

Kezdetben Újvidéket fedeztem fel (a horvát tengerpartot két 
esztendővel korábban: 1968 nyarán), ezt követte, már a nyolcvanas 
években, Szabadka, majd a „rendszerváltozás” után Magyarkanizsa 
és Zenta felfedezése. Szabadkán Dévavári Zoltánnal és családjával 
kötöttem szoros barátságot (egyszer feleségemmel Görögországba 
utaztunkban meg is szálltunk náluk), és az általa szerkesztett 
Üzenet című folyóiratban közöltem rendszeresen tanulmányo-
kat és könyvismertetéseket. (Egész kötetre valót lehetne ezekből 
összeállítani.) Az Üzenet akkoriban évente tizenkét alkalommal 
jelent meg, és Dévavári Zoltánnak sikerült egyetemes jelentőségű 
szellemi műhelyt szerveznie, ahol (a többi között) olyan budapesti 
irodalmárok is otthonra találtak, mint Kosztolányi Dezső monog-
ráfusa: Kiss Ferenc (már hosszú évek óta eltávozott közülünk) és a 
hazai katolikus szellemi élet mindenese: Rónay László. Különösen 
a nyolcvanas évek új irányokba tapogatódzó szellemi életében 
volt ennek jelentősége, az újvidéki Híd, a kolozsvári Korunk, a 
marosvásárhelyi Igaz Szó és a pozsonyi Irodalmi Szemle mellett a 
szabadkai Üzenet is egyike lett a politikai határok fölött (és azok 
ellenében) a maga egységét kereső magyar irodalmi „respublica” 
szellemi műhelyeinek és otthonainak.

Később, már a „rendszerváltozás” után kerültem kapcsolatba 
azokkal a szabadkai írókkal és irodalmárokkal, így Hózsa Évával és 
Lovas Ildikóval, akik a minden tavaszon megrendezett Kosztolányi-
napok szervezői voltak, Józsa Lászlóval, aki az Illyés Közalapítvány 

■■■  
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szerbiai alkuratóriumának elnöki tisztségét töltötte be, valamint a 
Hét Nap című hetilap szerkesztőivel, mindenekelőtt Dudás Károly-
lyal, akinek sikerült önálló szellemi műhelyt létrehoznia. Ugyancsak 
sikeres munkakapcsolataim jöttek létre a magyarkanizsai írótábor 
szervezőivel, így Pap Györggyel és a zentai székhelyű Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet vezetőivel, elsősorban Hajnal Jenővel, 
aki most már évek óta szervezi a nemrég felépült szép és modern 
kulturális központban a Magyar Kultúra Napjának ünnepségeit, és 
aki közeli munkatársam lett az Anyanyelvi Konferencia (a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága) vezetőségében. Hasonló 
baráti és szakmai kapcsolatokat alakítottam ki a vajdasági (délvi-
déki) magyar kulturális élet intézményeivel és vezetőivel, midőn 
a Magyar Írószövetség, majd az Illyés Közalapítvány elnökeként 
tudtam foglalkozni a határokon túl élő magyar közösségek kultu-
rális életével, így azután a kilencvenes évek közepe óta évente több 
alkalommal is járok a vajdasági magyarok között: januárban a 
Magyar Kultúra Napja zentai ünnepségein, áprilisban a szabadkai 
Kosztolányi-napokon, szeptemberben a Kanizsai Írótáborban és 
november végén, december elején (minden második esztendőben) 
az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének tudományos konferenci-
áján, és persze vettem részt irodalmi összejöveteleken Zomborban, 
Adán és Palicson is – mindenütt vannak barátaim.

Jól érzem magam a vajdasági magyar szellemi élet képviselői 
közt, hiszen az ottani hivatalos találkozókon kívül is igen gyakran 
vagyunk együtt Budapesten, a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, sőt 
a muravidéki és a burgenlandi magyar kulturális összejöveteleken. 
Ezek a találkozók adnak életet a több országban élő (több országba 
kényszerített) magyarság kulturális összefogásának, nemzeti egy-
ségének, és biztatnak azzal, hogy ennek az összefogásnak, a közös 
munkának hosszú távú jelentősége és (mondjuk így) történelmi 
értelme van. A kényszerű („trianoni”) szétszóródással szemben, 
ez határozott meggyőződésem, csakis a nemzeti kultúra szolgálata 
és gazdagítása által állíthatunk ellenerőt. Bízva abban, hogy amit 
a világpolitika, a történelem erőszakosan elválasztott egymástól, 
azt a szellemi munka és a közösségi szolidaritás egy másik síkon: 
a kulturális és az erkölcsi élet síkján, az önként vállalt közös tevé-
kenység keretében, ha részlegesen is, helyre tudja állítani. A – hála 
istennek! – mindinkább kibontakozó Kárpát-medencei magyar 
kulturális és intézményi együttműködés reményekkel kecsegtet 
abban a tekintetben, hogy a magyarság lelki és erkölcsi egységének 

■■■  
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ügye még több sikert lesz képes felmutatni az előttünk álló korszak-
ban, amelyre bizonyára az európai nemzetek egységének további 
kiteljesedése nyomja majd rá bélyegét. Ezt segítheti elő majd Szerbia 
remélt, mielőbbi csatlakozása az Európai Unió országaihoz.

A jelen kötet tanulmányai és kisebb cikkei maguk is a magyar 
kultúra egységének vágyában és szolgálatában születtek. A kötet 
mindenekelőtt a regionális keretekben szerveződő magyar kultúra 
és különösen a vajdasági magyar irodalom fejleményeivel próbál 
számot vetni. Az itt található írásokat öt fejezetben rendeztem el. 
Az első fejezet (Kulturális régiók) a magyar regionális kultúrák 
elhelyezkedését és kapcsolatait vizsgálja, a második fejezet (Veszé-
lyeztetett hagyományok) a vajdasági magyar irodalom és a vajdasági 
régió hagyományait kívánja bemutatni, itt adom közre annak az 
1999. március 15-én Újvidéken tartott ünnepi beszédemnek a szö-
vegét is, amely csak néhány nappal előzte meg az amerikai légierő 
bombázásait. A harmadik fejezet (Bácskai klasszikusok) a délvidéki 
magyar irodalom néhány klasszikus alkotó egyéniségének, így 
Kosztolányi Dezsőnek, Csáth Gézának, Lányi Saroltának, Herceg 
Jánosnak és Szirmai Károlynak a munkásságával foglalkozik, a 
negyedik fejezet (Vajdasági műhelyek) a délvidéki magyar irodalom 
műhelyeiről, így néhány fontosabb folyóirat (a Híd, az Üzenet, a 
Létünk) tevékenységéről ad képet, és itt olvashatók a jugoszláviai 
magyar irodalomról korábban készített összefoglalásaim is, végül 
az ötödik fejezet (Vajdasági írástudók) a délvidéki irodalom néhány 
alkotó egyéniségét: írókat és irodalomtudósokat (Ács Károlyt, 
Tolnai Ottót, Bori Imrét, Bányai Jánost és másokat) mutat be. 
A tanulmányok és kisebb cikkek a mögöttünk lévő négy évtized 
termékei, és vajdasági, illetve magyarországi folyóiratokban (a 
Hídban, az Üzenetben, a Hét Napban, a Kortársban, az Alföldben, 
a Tiszatájban, a Jelenkorban) kerültek az olvasó elé. Nemcsak az 
irodalom és az irodalmi élet jelenségeiről szólnak, nemcsak írókat 
és könyveket mutatnak be, bemutatják a személyes tapasztalatokat 
is, így az imént említett első (1970-es) újvidéki látogatásom igen 
érdekes tapasztalatait. Remélhetőleg kiolvasható mindebből, hogy 
szerzőjüket hosszú évtizedek érdeklődése és elkötelezettsége fűzte 
és fűzi ahhoz a magyar irodalmi kultúrához, amely a Vajdaságban 
megszületett, és amelynek jövőjéért a budapesti irodalmároknak 
is felelősséget kell vállalniuk.
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A történelmi, politikai (geopolitikai) és kulturális régió, amelyben élünk, 
és amelynek mentális hagyományai és közösségi magatartásformái, lelki 
ref lexei és kollektív frusztrációi, akár akarjuk, akár nem, akár beismer-
jük, akár nem, meghatározzák a mi közéletünket is, valójában egy „Köz-
tes-Európa”: vagy százhúsz millió ember otthona Nyugat és Kelet között. 
A „Köztes-Európa” nem egészen azonos Közép-Európával, minthogy a 
hagyományos kultúrtörténeti tipológia tanítása szerint Németország 
és Ausztria – némelyek szerint Észak-Olaszország – is a közép-európai 
térséghez tartozik. „Köztes-Európa” viszont azokat a nemzeteket, or-
szágokat és kultúrákat foglalja magában, amelyek a németek és a keleti 
szlávok – oroszok, ukránok, beloruszok – között találhatók, egyszerűbben 
szólva, az 1989–1990-ben összeomlott nyugati szovjet csatlósállami öve-
zet országait: Lengyelországot, Litvániát, Lettországot (a harmadik balti 
állam, Észtország inkább a skandináv régióhoz tartozik!), Csehországot, 
Szlovákiát, Magyarországot, Romániát, Moldáviát, Bulgáriát, Albániát 
és az egykori Jugoszlávia utódállamait: Szlovéniát, Horvátországot, 
Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és a maradék Kis-Jugoszláviát. Ez 
nem igazán Közép-Európa, hiszen Macedóniát és Bulgáriát sohasem 
sorolták a közép-európai országok közé, inkább „Köztes-Európa”: nem 
Mittel-Europa, hanem Zwischen-Europa.

Európa „köztes” régiója két nagy és hagyományos civilizáció: Nyu-
gat és Kelet között éli a maga történelmi életét, küszködik kedvezőtlen 
adottságaival, keresi önmagát és helyét a nemzetek, a régiók között, és 
ennek következtében politikai és szellemi arculatára bizonyos „kettősség” 
nyomja rá bélyegét. A térség szüntelenül Nyugat felé igyekszik, a nyugat-
európai nemzetek korábban virtuális és most már valóságos közösségéhez 
szeretne tartozni, mégis nehezen tud szabadulni azoktól a kötődéseitől, 
amelyek egy keleti jellegű civilizáció körében jelölik ki helyét. Amikor 
kulturális identitását megfogalmazza, egyértelműen és öntudatosan a 
nyugati kultúrkörben látja önmagát, és valóban, többnyire erről tanús-
kodik irodalma és művészete, például a magyar vagy a lengyel romantika 
és a román vagy a cseh avantgárd minden tekintetben nyugati jellegű 
szellemi képződmény. Hatalmi és igazgatási szerkezeteinek működését 
vagy éppen politikai vezetőinek morális szokásait és szavahihetőségét 
mégis könnyen azonosítható tulajdonságok kötik a kelet-európai civili-
záció sajátos hagyományaihoz.

Integrációs stratégiák és valóságos integrációk több alkalommal is 
létrejöttek a „köztes-európai” régióban azóta, hogy az itt élő népek, nagy-
jából a Krisztus születése utáni első évezred végeztével, beilleszkedtek a 

■■■  RÉGIÓ EURÓPÁBAN ■
Nyugat és Kelet között



■ 20 ■ Pomogáts Béla ■ Régió Európában: a Vajdaság ■    ■■■  

■■■  

keresztény Európa nemzetei közé. (Ilyen volt például a Magyar, illetve a 
Lengyel Királyság a középkorban, a XVIII. században felemelkedő dunai 
Habsburg-monarchia, s valójában integrációs kereteket hoztak létre a 
hosszú évtizedeken keresztül fennmaradt és működő, aztán a szemünk 
láttára széthulló csehszlovák és jugoszláv államalakulatok, és volt bi-
zonyos integrációs szerepe a korábbi „szocialista” gazdasági, politikai 
és kulturális együttműködésnek is. Ezek az integrációk mindazonáltal 
rendre megbuktak és felbomlottak, és valójában az a „közép-európai” 
identitás is szétzilálódott, fellazult és megszűnt, amely részlegesen 
kialakulni látszott a régió népeinél, különösen a kultúra és azon belül 
is elsősorban az irodalom világában. Mára „Köztes-Európa” szétesett; 
vannak országok, nemzetek, mint például a csehek és a lengyelek, ame-
lyek egyértelmű határozottsággal nyugat-európai jellegűnek nyilvánítják 
magukat, a magyaroknál, a horvátoknál, a szlovákoknál és – főként az 
erdélyi – románoknál élnek bizonyos közép-európai nosztalgiák, mások, 
például a szerbek, a bosnyákok, a macedónok, a bolgárok, a (regáti) ro-
mánok egyértelműen a délkelet-európai (balkáni) régió hagyományos 
politikai kultúráját örökítik tovább. „Köztes-Európa” népei kétségtelenül 
bizonyos kulturális identitászavarral küszködnek, politikai életük belső 
anomáliái, ellentmondásai is részben erre az identitászavarra vezethetők 
vissza.

A REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS STRATÉGIÁJA

A „Köztes-Európában” lakó népek egymásra találásának, együttműködé-
sének eszméjéhez hagyományos nosztalgia fűzi a magyar gondolkodást. 
Különösen a huszadik században, és különösen akkor, midőn a gondol-
kodó magyarok úgy látták, hogy a nyugati világ nem érdeklődik igazán 
a sajátosan magyar tapasztalatok és törekvések iránt. A Nyugat szellemi 
táborában, főleg Adynál, de másoknál, például Babitsnál és Móricznál is, 
mindig erősen hatott a közép(köztes)-európai kisnépek szolidaritásának 
gondolata. Később, a trianoni békerendezéssel kapott történelmi sokk 
után igen sokan látták úgy, hogy a magyarság elszigetelt helyzetéből úgy 
tud kitörni, és a kisebbségi magyar közösségeket úgy tudja megvédeni, 
ha a szomszédos népekkel keres összeköttetést és valamiféle kiegyezést. 
Ezt a kölcsönös megbékélésre és összefogásra épülő stratégiát olyan írók 
és gondolkodók képviselték, mint József Attila, Illyés Gyula, az erdélyi 
Kós Károly és Balogh Edgár, a felvidéki Fábry Zoltán vagy a legnagyobb 
eszmei erővel és következetességgel a romániai útinaplót író s közép-eu-
rópai folyóiratot tervező Németh László, aki például Most, punte, silta 
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című tanulmányában a következőket jegyezte fel: „Akár dunai, duna-
kárpáti, közép-európai, kelet-közép-európai vagy kelet-európai népeknek 
tituláltuk magunkat szent összevisszaságban, abban megegyeztünk, hogy 
annak, ami összeköt, erősebbnek kellene lennie, mint ami elválaszt. Ha 
tőlünk függ, mi »most«-okkal, »punté«-val, »siltá«-val rakjuk meg nem-
csak a Duna és Dráva hátát, de a kárpáti bukópatakét is.”

A magyar értelmiség – különösen az írók – közép-európai szellemi 
stratégiája és nosztalgiája igen eleven maradt a mögöttünk levő tör-
ténelmi évtizedekben, és ilyen maradt a rendszerváltás után is. Erről 
tanúskodnak azok a mindig újraéledő remények, amelyek a „visegrádi” 
vagy a „közép-európai” együttműködés eszméje körül lobbantak fel. 
Szerepük volt ezeknek a reményeknek – eszméknek és nosztalgiáknak – a 
magyar külpolitikai és geopolitikai stratégia alakításában is: gondolok 
például az úgynevezett „alapszerződések” kidolgozására vagy a jelenlegi 
kormány diplomáciai erőfeszítéseire; ennek beszédes bizonyságai azok 
a tárgyalások, amelyeket a magyar miniszterelnök a legutóbbi hetekben 
is Romániában, Szlovákiában vagy Albániában folytatott.

Miként ez szélesebb körben tudott, a magyar külpolitikát, legalábbis 
az 1989–1990-ben bekövetkezett „rendszerváltó” történelmi fordulat óta, 
három nagy prioritás határozza meg: az ország európai integrációjának, 
a szomszédokkal kialakítandó jó viszonynak és a kisebbségi magyarság 
védelmének hármas követelményrendszere. Ezeket a követelményeket 
eddig egyetlen, a rendszerváltozás után hivatalba lépő kormány sem kér-
dőjelezte meg, legfeljebb más-más hangsúllyal képviselte őket. Így az első, 
jobbközép kormány a kisebbségvédelemnek, a szociálliberális kabinet 
az európai integrációnak és ennek alárendelten a szomszédsági politi-
kának adott nagyobb nyomatékot. Az tehát szinte természetes dolognak 
tekinthető, hogy a jelen jobbközép kormány ismét fel kívánja erősíteni a 
kisebbségvédelmi stratégiát, miközben természetesen folytatnia kell az 
elődei által kialakított integrációs, illetve szomszédsági politikát.

Így, legalábbis meglátásom szerint, nem arról van szó, hogy az új 
kormánynak át kell rendeznie a külpolitikai prioritásokat, inkább arról, 
hogy egyensúlyos helyzetüket helyre kell állítania. Vagyis úgy kell az 
integrációs és a szomszédsági politikát alakítani, hogy közben ne kerül-
jön háttérbe a kisebbségvédelem, ne sérüljenek a szomszédos országok 
magyar közösségeinek érdekei, és ezek a közösségek meggyőződhessenek 
arról, hogy a budapesti politika igenis kiáll mellettük a kétoldalú kapcso-
latok, illetve az európai integrációs politika alakítása során. Egyébként 
nyilvánvaló, hogy maguknak a magyar kisebbségi közösségeknek is 
igen fontos érdekük az, hogy Magyarország korrekt viszonyban legyen 
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szomszédaival, eredményeket érjen el az európai integráció terén, és így 
maga a kisebbségvédelmi stratégia – és mellette természetesen az európai 
integrációs stratégia – követeli meg a jó szándékú és nyílt, egyszersmind 
bátor és bölcs szomszédsági politikát. Ettől a politikától nem idegenek 
az új kormányzat elképzelései, sőt miként ezt Martonyi János külügymi-
niszter több alkalommal – legteljesebben a választások előestéjén közre-
adott Európa, nemzet, jogállam című könyvében – kifejtette, a magyar 
külpolitikának arra kell törekednie, hogy az európai integráció mellett, 
illetve azzal összhangban, azt kiegészítve egyengesse a közép-európai 
régió integrációját, új lendületet adva annak a folyamatnak, amelyet a 
kilencvenes évek elején a „pentagonale”-országok (Olaszország, Ausztria, 
Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia), illetve a „visegrádi hármak” 
– Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország – tervezett együttműkö-
dése indított útjára, és a közép-európai térség igen veszedelmes újabb 
dezintegrációja – Csehszlovákia felbomlása, a jugoszláviai etnikai háború 
és legutoljára a kosovói albánok tömeges elűzése, majd a jugoszláviai 
légi háború – számolt fel. A közép-európai együttműködés geopolitikai 
érdekek által meghatározott követelménye mindenképpen építő jellegű 
szomszédsági politikát kíván; az új magyar külpolitikának már csak ezért 
is fenn kell tartania a korábbi szomszédsági politika eredményeit.

Magától értetődik, hogy a szomszédsági politika szerkezete, a stra-
tégia hangsúlyai megváltoztak a kilencvenes évek eleje, a rendszervál-
tozás nagy reményeket hordozó időszaka óta. A közép-európai régióban 
több átrendeződés is végbement az utóbbi közel tíz esztendő során: 
több ország előrehaladt a belső stabilitás létrehozásában és a nyugati 
demokráciák politikai normáinak érvényesítésében, más országokban 
viszont etnokratikus, etatista rendszerek jutottak hatalomra, és ennek 
következtében is kiújultak a régebbi keletű nemzeti konf liktusok. Több 
országban is megjelentek és teret nyertek a jobboldali radikalizmus és 
az intoleráns nacionalizmus csoportjai; Magyarországon, Lengyelor-
szágban, Csehországban és Szlovéniában kevésbé, ámbár a „fajvédő” 
és antiszemita csoportok kisebb mértékben ezekben az országokban is 
bizonyos befolyáshoz jutottak, Romániában, Horvátországban meglehe-
tősen nagy politikai jelenléttel, korábban Szlovákiában, Jugoszláviában 
(Szerbiában) pedig folyamatosan kormányzati szerephez jutva.

A magyar kormány már hosszú évek óta a lengyelekkel, a csehekkel, 
a szlovénekkel, a bolgárokkal és az osztrákokkal tudott eredményesen 
együttműködni a regionális tennivalók megoldásában. Ehhez persze a 
jövő tekintetében arra is szükség van, hogy az új prágai vezetés nagyobb 
érdeklődéssel forduljon a közép-európai régióhoz, és a bécsi kormány 
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térjen vissza az osztrák politikának ahhoz a korábbi geopolitikai elkép-
zeléséhez, amelynek értelmében hidat próbált építeni a nyugati világ és 
az akkor még szovjet függőségben élő közép-európai országok között. 
Egészen különleges külpolitikai megfontolásokat és stratégiát kíván a 
Zágrábbal, illetve a Bukaresttel és Pozsonnyal felépítendő kapcsolatok 
rendszere. Magyarország ma igen nagy érdeklődéssel és rokonszenvvel 
találkozik Horvátországban (néhány esztendeje minderről magam is 
szereztem kedvező tapasztalatokat), a horvát gazdaság helyzete meg-
lehetősen stabil, és az ország sikeresen túljutott a jugoszláv belháború 
okozta megpróbáltatásokon. Az átfogóbb magyar–horvát együttműködés 
körül mégis nagyobb óvatosságot kíván a jugoszláviai helyzet állandó 
stabilitáshiánya. Emiatt tanúsítanak nagyobb tartózkodást Zágrábbal 
szemben az Európai Közösség államai is.

A legtöbb lehetőséget mindazonáltal most a magyar–román és a 
magyar–szlovák kapcsolatok kedvező alakulása kínálja: Bukarest több 
alkalommal kinyilvánította határozott érdekeltségét abban, hogy a két 
ország viszonyában fordulat következzék be, és Magyarország egyértel-
műen támogassa a román demokratikus kormány euroatlanti törekvéseit. 
Ugyanez mondható el az új, demokratikus pozsonyi kormányról is. Te-
kintettel az erdélyi és a szlovákiai magyarság érdekeire, ezeket a kíván-
ságokat a magyar kormánynak és a hazai közvéleménynek semmiképpen 
sem szabadna elhárítania. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy mind 
a román, mind a szlovák társadalomban igen mély gyökereket eresztett 
a kisebbségellenes intolerancia, és figyelni kell arra is, hogy Bukarest 
és Pozsony milyen mértékben elégíti ki az erdélyi, illetve a szlovákiai 
magyarság jogos követeléseit. Ebben a tekintetben szimbolikus szerepe 
lesz annak, hogy a román kormány végül milyen álláspontra jut az 
önálló erdélyi (kolozsvári) magyar egyetem helyreállításának ügyében, 
és a szlovák kormány milyen mértékben hajlandó támogatni az ott élő 
magyarság nyelvhasználati és kulturális – sőt magyar felsőoktatásra 
irányuló – törekvéseit.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRATÉGIA KONFLIKTUSAI

A közép(köztes)-európai együttműködés mindazonáltal a stratégiai 
belátások és a jó szándékú megegyezési kísérletek ellenére sem haladt 
előre azzal az eredményességgel, amelyet sokan vártak és reméltek 
a rendszerváltozás után. És ezt nem pusztán az magyarázza, hogy a 
kisebbségi kérdés szinte mindenütt – természetesen a magyar térségi 
politika alakulásában is – feszültségkeltő tényezőt jelent, és egy adott, a 
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napi politikai gyakorlat során kiéleződött kisebbségpolitikai konf liktus 
– például a szlovákiai nyelvhasználati törvény vagy a romániai magyar 
egyetem ügye – olykor hosszú hónapok közeledési politikájának az 
eredményeit kérdőjelezi meg.

A kívánatos közép-európai integrációt mindig is igen súlyos teherté-
telek nyomasztották – a nacionalizmusoktól azokig a Közép-Európában 
is érvényesülő történelmi és civilizációs különbségekig, melyek a nyugati, 
valamint a keleti kereszténységet, kultúrát és mentalitást jellemzik. A 
nyugati és a keleti mentalitás és politikai kultúra között meglevő különb-
séget jól példázza „Köztes-Európa” országainak története a kommunista 
uralom évtizedeiben: a lengyel, a magyar vagy a cseh politikai kultúra – 
noha közöttük is szembetűnő eltérések voltak tapasztalhatók – egész más 
karakterjegyeket mutatott, mint a román, a szerb és a bolgár. Ugyanakkor 
az is kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedben – a két világháború közötti 
korszak fejleményeire is alapozva – csökkentek a régió nyugati és keleti 
övezete közti különbségek. Erre utal például a román, a szerb, a bolgár 
irodalom és művészet teljesebben kibontakozó nyugati kötődése, európai 
identitása, amely ezeknek a kultúráknak a helyét mára teljes joggal a 
nyugat-európai kultúrkörben jelöli ki. Ez utóbbi fejlemény ugyanakkor 
kétségtelenül erősíti a régió belső kulturális egységét és a közép-európai 
szolidaritás eszméjét.

A régió belső „törésvonalánál” mindazonáltal mára szinte erősebb 
feszültségeket okoz az a „kétarcúság”, amelyről ennek az írásnak a 
bevezetésében beszéltem. Az tudniillik, hogy a „köztes-európai” régió 
országaira – és politikai kultúráira – egy bizonyos kettősség nyomja 
rá a bélyegét: ezek az országok minden korábbinál erőteljesebben nyil-
vánítják ki nyugati elkötelezettségüket, identitásukat, ennek jegyében 
értek el eredményeket politikai életük, kormányzati rendszerük moder-
nizálásában, demokratizálásában – „európaizálásában”, ugyanakkor 
számtalan esetben felszínre törnek azok a hagyományok, beidegződések, 
mentalitásformák, amelyek egy premodern, antidemokratikus és etatista 
kelet-európai politikai kultúrából valók.

Az elmúlt történelmi jelentőségű évtizedben éppúgy megtaláljuk 
mindennek példáit, mint az utóbbi hónapok történetében. A romániai 
magyar egyetem ügyének méltatlan és időnként politikai rémregények-
be illő kezelése, a szlovákiai kisebbségi nyelvtörvény körül tapasztalt 
huzavona, a kárpátaljai magyar oktatás körül észlelt kormányzati 
akadékoskodások vagy éppen a szlovéniai úgynevezett „plakátháború” 
(a Muravidék Jugoszláviához csatolásának nyolcvanadik évfordulóját 
egy idétlen és gyerekes magyar „irredenta” falragasz zavarta meg, ezt 
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a rendőrség sajnálatosan túlreagálta, és házkutatást rendezett az ottani 
magyar önkormányzati szervezet irodájában, természetesen fölöslege-
sen és eredménytelenül). Nos, mindez még a régi etatista, autoritárius 
és etnokratikus politikai ref lexek meglétét, és ennyiben a régió hagyo-
mányos „kétarcúságát” tanúsítja. És ekkor a jugoszláviai (kosovói) tör-
ténésekről még nem is tettem említést, ezek ugyanis egy még rosszabb 
„keleti” despotikus és vérengző történelmi hagyományt képviselnek, 
mint az itt felsorolt anomáliák. Az imént a kisebbségi politikában, a 
magyar közösségek jogállását és törekvéseit érintő politikában tapasztalt 
régi etatista (keleti) ref lexek továbbéléséről beszéltem, de természetesen 
lehetne szólni a régió országainak gazdasági vagy társadalmi politikájáról 
is. A közép(köztes)-európai térség „kétarcúsága” mindenképpen köznapi 
tapasztalat: regionális politikai, kulturális stratégiánkat persze képviselni 
és alkalmazni kell a továbbiakban is, azzal azonban számolni kell, hogy 
ennek a különben építő jellegű és hiteles stratégiának az érvényesítése 
igen sok megfontolást és alapos körültekintést igényel, a történelmi 
tapasztalatok szüntelen figyelembevételét követeli meg.

AZ INTEGRÁCIÓS POLITIKA TÁVLATAI

Bár a sokak által kívánatosnak vélt közép-európai integráció komoly 
nehézségeket jelent, az integrációs készség mindenütt kimutatható. Az 
általános európai keretekben történő elhelyezkedésnek természetesen 
együtt kell járnia a regionális megbékélés és együttműködés szándékával; 
egymással konf liktusban álló országok ugyanis aligha helyezkedhetnek 
el a kontinentális integrációban. Ezt a követelményt korábban is rendre 
kinyilvánították a nyugati kormányok, és kétségtelen, hogy a történelmi 
előzmények által keltett nemzeti konf liktusok elsimításának törekvése 
belejátszott a magyar szomszédsági politika alakításába is. Ugyanakkor 
szomorú módon az is megfigyelhető volt, hogy az érdekelt szomszédos 
kormányok – például Pozsony, Bukarest és Belgrád – magyar vonatkozású 
politikájában, illetve hazai kisebbségpolitikájában nem mindig lehetett 
érzékelni ennek az európai követelménynek az érvényesítését.

Az integrációs készség eléggé eltérő módon volt és van jelen a külön-
böző közép-európai országok politikájában. Az egyértelmű integrációs 
készséget tanúsító országok – Lengyelország, Magyarország, Horvátor-
szág és Szlovénia – mellett közép-európai kötődéseik vállalása tekinte-
tében némiképpen árnyaltabb a helyzet Csehországgal és Ausztriával, 
s megint más a kommunista korszak etatista örökségével egyelőre nem 
teljesen szakított országok integrációs készsége és hatékonysága, bár az 
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1996-os választásokon hatalomra került román kormányzat is igen ígére-
tesen kötelezte el magát az integráció mellett, s a szlovák és a bolgár kor-
mányváltás után Pozsonyban és Szófiában is megerősödtek az integrációs 
politika hadállásai. Jelenleg elsősorban a belgrádi politika merevsége, a 
Milošević nevéhez fűződő posztkommunista-nacionalista kormányzati 
rendszer fennmaradása, a jugoszláv állam nemzetközi elszigeteltsége és a 
nemrég lezajlott kosovói háború miatt Jugoszlávia európai integrációjára 
nincsen semmi esély (legfeljebb a Vajdaság szerb és magyar lakossága 
körében tapasztalható erősebb készség az integrációs politikára).

Az integrációs stratégiának ugyanakkor kétségtelenül együtt kell 
járnia a közép-európai térségben még ma is általános „nemzetállami” 
etatizmus gyengülésével, sőt lebomlásával. Az állam és a nemzet fogalma 
ebben a „köztes-európai” térségben igazából sohasem volt azonosítható 
egymással, noha kétségtelenül van közöttük összefüggés: az államok 
szinte kivétel nélkül nemzeti közösségekre épülnek, a legtöbb nemzetnek 
pedig, legalábbis Európában, van saját állama. (Kivétel persze ezen a téren 
is akad: a baszkoknak, a katalánoknak, a lappoknak, a frízeknek nincs 
saját államuk, legfeljebb egy másik nemzet államán belül területi és/
vagy kulturális önkormányzatuk.) A világ – Európán kívüli – nagyobbik 
részében azonban a nemzet és az állam fogalma korántsem rendelődik 
egymás mellé. Vannak nemzetek, amelyek éppen az állami közösség ha-
tására sokféle etnikai elemből jöttek létre: ilyen például a brazil nemzet, 
és léteznek államok, amelyek több nemzetnek adnak otthont, és ilyen 
módon bizonyos mértékig „nemzetek felettiek”: ilyen például India vagy 
Nigéria és Dél-Afrika.

A századvégi-ezredvégi Európában a korábban oly nagy szerepet be-
töltő „nemzetállami” struktúrák – amelyek végső soron a kontinentális 
hatalmak vetélkedésének, következésképp két pusztító világháborúnak 
az okozói voltak – ugyanakkor kétségkívül a fellazulás irányába halad-
nak. Egyrészt az Európai Közösség intézményrendszerének kiépülése 
és belső kohéziójának szilárdulása következtében, másrészt a regionális 
hagyományok és identitások jól érzékelhető feléledése miatt. Mindkét 
folyamat azzal jár, hogy a szuverenitás bizonyos – egyelőre kisebb, később 
valószínűleg nagyobb – velejáróit és következményeit a „nemzetállam” 
átengedi az uniós, illetve a regionális szervezeteknek, így történik ez 
még abban a Franciaországban is, amely korábban hagyományosan a 
„nemzetállami” kizárólagosság és a központosított irányítás történelmi 
mintája volt, és amelyet ebben a tekintetben több közép-európai állam 
etatista stratégiája is követett. Nos, újabban a párizsi kormányzat is nagy 
szerepet ad a regionális önkormányzatoknak – ennek jegyében jöttek 
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létre az elmúlt évtizedekben azok a regionális szervezetek, amelyek 
mintegy közbülső kormányzati struktúrát képeznek a megyék és a köz-
ponti kormány között – és az úgynevezett „eurorégióknak”, amelyek a 
meglevő államhatár kiiktatásával adnak gazdasági és kulturális szerepet 
a területközi kapcsolatoknak (például a francia Elzász és a német Baden-
Württemberg tartomány között).

Minderről azért beszélek ilyen részletező módon, mert véleményem 
szerint a közép-európai térségben is igen nagy jövőjük lehet a regioná-
lis szerveződéseknek és a határok fölött átívelő „eurorégióknak”. Ilyen 
„eurorégiók” már léteznek, például Miskolc–Kassa–Ungvár–Szatmár né-
me ti, Szeged–Arad–Temesvár–Szabadka vagy éppen Szombat hely–Za la-
eger szeg–Lendva–Maribor–Graz térségében. Ezek a regionális integráci-
ók azonban működésüket tekintve messze elmaradnak a nyugat-európai 
minták mögött. Valójában csupán némi gazdasági együttműködésre és 
néhány jó szándékú értelmiségi igyekezetére korlátozódnak, és egy-egy 
regionális találkozó vagy tanácskozás jelzi azt, hogy a valóságos regio-
nális együttműködés milyen jótékony lehetne, a többi között oldhatná 
a történelmi múlt által ránk hagyományozott nemzeti konf liktusok ma 
is tapasztalható görcseit.

A nyolcvanas évek végén kibontakozó közép-európai átalakulások 
óta kétségtelenül bizonyos demokratizálódás ment végbe a régióban: 
erre vallanak a több alkalommal bekövetkezett kormányzati-hatalmi 
változások, s erre utal a jogállami rendszerek kiépülése is. A regionális 
egyeztetés művelete, a közös érdekek felismerése mindazonáltal több-
nyire most is elmaradt. Elsősorban annak következtében, hogy nem 
sikerült megszabadulni azoktól a „nemzetállami”, sőt etnokratikus 
mítoszoktól és uralmi berendezkedésektől, amelyek korábban politikai 
dezintegrálódásra és nemzeti-etnikai konf liktusokra ítélték a térségben 
élő népeket. Nem sikerült levetkezni „Köztes-Európának” azt az arcula-
tát, amely máig őrzi a keleti jellegű politikai kultúra bélyegét. Holott az 
európai integráció közös kívánsága következtében most nyílhatnának 
utak a regionális kiengesztelődés és együttműködés felé. Ahogy mindez 
Európa nyugati felében korábban már nagy sikerrel végbement. A regi-
onális szerveződések ezt a térségi együttműködést, a közép-európai és 
ezzel együtt az európai integrációt segítenék elő.

C. E. T., 1999. 10. sz. 5–16.
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Európa valamikor a régiók Európája volt, s valamely terület gazdasági, 
kulturális és politikai megszervezését nem az állami vagy birodalmi 
kormányzat, hanem a helyi hatalom végezte. Ezek a regionális egysé-
gek, tartományok és országrészek saját hagyományaik szerint fejlődtek, 
és persze előfordult, hogy idővel önállósították magukat, s kiválva a 
feudális állam keretéből szuverén országok lettek. Többnyire azonban 
megmaradtak a magasabb államszervezetek keretében: ezekből a ma-
gasabb és átfogóbb szervezetekből lettek később a nemzetállamok. E 
nemzetállamok, különösen azok, amelyek csak a XIX. század második 
felében jöttek létre, mint Németország vagy Itália, mindazonáltal későbbi 
fejlődésük során is fenntartották a belső régiók kereteit, mi több, ezek 
a keretek az államstruktúra felépítésében is szerepet kaptak, például 
Németországban, amelynek államszervezetén belül a tartományok: a 
„Landok” jelentékeny autonómiát élveznek. Hasonló gazdasági és po-
litikai jellegű régiók kaptak szerepet Nagy-Britanniában (a történelmi 
országok: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország révén), Ausztriában 
(az egykori „örökös” tartományok által), Olaszországban, újabban a 
decentralizált módon szervezett Spanyolországban, sőt Franciaország-
ban, ahol a hagyományosan igen erősen érvényesülő központi hatalom 
néhány fontos kormányzati feladatot a tradicionális országrészek („rég-
ion”) hatáskörébe utalt. Köztudomású, hogy a regionális autonómia elve 
érvényesül igen széles körben Svájc államéletében is: a kisebb régiók – az 
egy-egy magyarországi járásnak, megyének megfelelő –, kantonok igen 
széles körű önkormányzat alapján intézik belső ügyeiket.

A nemzeti államok kialakulásához hasonlóan a nemzeti irodalmak 
is a regionális irodalmi kultúrák közeledése, illetve egyesülése révén 
jöttek létre, mindazonáltal érezhetőek voltak akár a XIX. akár a XX. 
században azok a törekvések is, amelyek a korábbi regionális hagyomá-
nyok felújítását tűzték célul maguk elé. Mintha az államépítő és ennek 
megfelelően a nemzeti egység megteremtésére irányuló politika erősen 
központosító törekvéseivel szemben időről időre új öntudatra ébredtek 
volna a tradicionális történelmi és kulturális képződmények, a nemzeti 
kereten belül külön színeket képviselő népcsoportok, a nemzeti kultúrán 
belül külön karaktert mutató kulturális regionalizmusok.

A XX. század első négy évtizedében Európa-szerte elterjedi „szel-
lemtörténeti” iskola, amely kétségtelenül új gondolkodást és szemléletet 
hozott a XIX. század második felében uralkodó pozitivizmus után, 
nagymértékben kedvezett a regionális irodalmak elismerésének. Álta-
lános visszhangot keltett két német tudós, August Sauer és Josef Nadler 
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„tájirodalmi” elmélete („Landschaftstheorie”), amely a nemzeti irodalom 
történelmi tájegységek szerint kialakult változataival foglalkozott, s a 
német irodalmon belül meg kívánta különböztetni a porosz, a szász, a 
bajor, a sváb, a thüringiai, a sziléziai, a szudéta és más hagyományokat. 
Ezt az elméletet legátfogóbb módon Josef Nadler Literaturgeschichte der 
deutschen Stämme und Landschaften című, igen részletes képet adó – 
négy vaskos kötetben megjelent – munkája dolgozta ki. A helyi irodalmi 
hagyományok ápolását, az irodalmi regionalizmusok fenntartását szorgal-
mazta a német „Heimatdichtung”, illetve a francia „régionalisme” szellemi 
irányzata is. Az előbbi a német vidéki élet ábrázolását, a „romlatlan” falusi 
szellem kifejezését tűzte ki célnak maga elé, s a kulturális törekvéseket 
úgymond egységesítő városi irodalom ellen lépett fel tulajdonképpen 
konzervatív eszmék alapján. Irodalmi képviselői közül Hermann Stehr 
a sziléziai, Emil Strauss a sváb, Hermann Löns a porosz, Eduard von 
Keyserling a brandenburgi, végül Peter Rosegger a stájerországi osztrák 
regionális hagyományokat kívánta képviselni, illetve életre kelteni. A 
francia regionalisták is a vidéki élet ábrázolására, a hagyományos „népi 
lélek” megszólaltatására törekedtek, midőn valamely franciaországi táj 
vagy éppen egy Franciaországon kívüli francia népközösség tradíciójának 
és lelkületének kifejezéséi tekintették feladatuknak, ilyen módon vált Hen-
ri Bosco a provanszál, Maurice Genevoix a Loire menti, Henri Queffélec 
a bretagne-i, Charles Ferdinand Ramuz a svájci, illetve Louis Hémon a 
québeci – azaz a kanadai francia – regionalizmus írójává.

Magyarországon kevésbé alakultak ki a feudális regionalizmusnak 
azok az intézményei és hagyományai, amelyek a kontinens nyugati és 
déli részén oly elevenek és hatékonyak voltak. A középkori magyar állam 
szervezetében csupán a „társországi” státust élvező Horvát–Szla vón-
országnak, a több-kevesebb időre a magyar államhoz kapcsolt balkáni 
bánságoknak és az erdélyi vajdaságnak volt a nyugat- és dél-európai 
regionális struktúrákhoz hasonló helyzetük. Kulturális régiók azonban a 
történelmi Magyarországon belül is létrejöttek, noha nálunk, ellentétben 
mondjuk a Német Birodalommal, nem voltak igazán meghatározók az 
országrészek szerint történő kulturális elkülönülések, s talán csak az 
erdélyi magyar szellemi életnek volt valamelyest elkülönülő kulturális 
hagyománya és identitástudata. Ezt nemcsak az önálló erdélyi fejede-
lemség kultúrája mutatta, hanem azoknak a korai „transzilvánistáknak”, 
például Apor Péternek és Cserei Mihálynak a korai munkássága, akik 
Erdélynek a Habsburg Birodalomba történt betagolása, vagyis a magyar 
korona országainak közösségébe való visszatérése után adtak nagyobb 
hangsúlyt annak, hogy fenn kell tartani az erdélyi hagyományokat és 
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identitást, illetve később azoknak az íróknak, publicistáknak és államfér-
fiaknak, például Kemény Zsigmondnak a tevékenysége, akik ugyancsak 
nagy meggyőződéssel hangoztatták azt a követelményt, hogy Erdélynek 
a maga szellemi, politikai tradícióját kell követnie.

A magyar irodalom történeti önismeretében, szemben a magyar po-
litikai kultúra imént vázolt regionális jellegű változataival, voltaképpen 
szokatlan az írói egyéniségek és az irodalmi művek regionális szempontú 
szemlélete és vizsgálata. Irodalmunk sok évszázados fejlődésében a re-
gionális szempontoknak, a „helyi színeknek”, a történelmi és kulturális 
hagyományoknak is kétségtelenül volt szerepük, ám valószínűleg közel sem 
olyan mértékű, mint például a regionális hagyományokat talán leginkább 
képviselő német irodalomban. Voltak természetesen irodalomtörténeti 
kísérletek nálunk is, amelyek a magyar irodalom történeti rendszerezése 
során irodalmi kultúránk regionális tagozódását vették alapul, és az egyes 
táji hagyományok éles szembeállítása révén próbáltak meglehetősen me-
résznek tetsző következtetésekre jutni. Hirtelen két ilyen elméletre utalnék: 
Vahot Imre Dunai és tiszai költők és Kazinczy Ferenc művésziskolája című, 
1844-ben megjelent tanulmánya a magyar nemzeti irodalom három regio-
nális hagyományát, illetve karakterét különíti el, a „dunai” költőket epikus, 
a „tiszaiakat” drámai, a felvidékieket pedig lírai tehetségként jellemezve. 
Közel egy évszázaddal később, 1930-ban Farkas Gyula A magyar romanti-
ka című művében tett kísérletet arra, hogy a regionális tradíciók jegyeivel 
magyarázza a születő romantikus irodalom változatait. (Különösen a 
dunántúli író, Kisfaludy Károly és Vörösmarty tájjal kapcsolatos élményvi-
lágát mutatta be úgy, mint a nemzeti romantika egyik forrásvidékét.) Ezek 
az elképzelések azonban nem érintették komolyabban a magyar nemzeti 
irodalom szemléletét és történetének feldolgozását; irodalomtörténet-írá-
sunk – a múltban és a jelenben egyaránt – nem regionális, hanem eszme-, 
irodalom- és stílustörténeti szempontok, illetve vizsgálatok nyomán rajzolt 
képet a hét évszázados magyar irodalmi kultúráról, s a tájélmények vizs-
gálata csupán színezte ezt a képet, mint ahogy színezte az írók történelmi 
ismereteinek és élményvilágának elemző vizsgálata is.

A TÁJIRODALOM HAGYOMÁNYAI

Irodalmunk regionális hagyományai éledtek fel, voltaképpen kényszerű 
módon, a trianoni szerződés és a történelmi Magyarország felbomlása 
következtében, a kifejlődő magyar kisebbségi irodalmakban: Erdélyben, 
a Felvidéken és a Délvidéken. A regionális irodalmak kibontakozásának 
igénye azonban nemcsak a magyar kisebbségi literatúrákban jelent 
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meg, hanem a magyarországi irodalomban is. A két világháború között, 
különösen a harmincas években, ismét napirendre került a kulturális 
decentralizáció ügye, s egyre-másra szerveződtek meg a nagyobb ma-
gyar vidéki városok irodalmi társaságai, szellemi műhelyei és kulturális 
folyóiratai. Ilyenek jöttek létre Debrecenben, Szegeden, Pécsett, sőt Szé-
kes fehérváron és Kőszegen is, s jól kirajzolható jellegzetességgel éledtek 
fel egyfelől a „dunántúli” (a „pannóniai”), másfelől az „alföldi” irodalmi 
hagyományok – azok a szellemi tradíciók, amelyeket egyfelől a dunántúli 
Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály és Babits Mi-
hály, másfelől az alföldi Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Móricz 
Zsigmond képviselt.

A „helyi színek” („couleur locale”) és a regionális hagyományok 
megjelentek a magyar költészetben is. Ebben a vonatkozásban érdekes 
tanulságokkal szolgál, ha mérlegre helyezzük a Nyugat 1919–1920 után 
fellépő nemzedékeinek, az úgynevezett „második” és „harmadik” ge-
nerációinak a költészetét. E nemzedékek költői általában a természet 
ősi nyugalmában és tündéri idilljében kerestek menedéket a társadalmi 
létben dúló küzdelmek elől. Szabó Lőrinc (Föld, erdő, Isten), Fodor Jó-
zsef (Lihegő erdők), Erdélyi József (Világ végén) és Berda József (Öröm) 
ugyanúgy a természet ölén találta meg az áhított békességet, mint néhány 
esztendő múltán Radnóti Miklós (Pogány köszöntő), Vas István (Őszi 
rom bolás) és Zelk Zoltán (Ülj asztalomhoz). A magyar líra tájszemléle-
tében mindazonáltal meglehetősen nagy változás ment végbe alig egy 
évtized folyamán. A fiatal Szabó Lőrinc vagy Radnóti Miklós idilli tájai 
még a költői képzelettől nyerték alakjukat és színeiket. Az a „benső 
táj”, amelynek természeti képét és pásztori életét klasszikus minták és 
nosztalgiák ihlették, egészen más jellegű volt, mint a harmincas évek-
ben kibontakozó költészet természeti világa. Ez a természeti világ már 
nem bukolikus minták, hanem valóságos hazai tájak hatására született. 
Szerb Antal kis esszéje, a Természet vagy táj szellemesen különbözteti 
meg a két fogalmat. A természet fogalma szerinte a városi civilizációban 
kialakult mesterkéltség elutasítását, panteista sejtelmeket rejt magában, 
ezenkívül erősen emocionális jellegű: „A természetbe belevetítik az 
emberi érzésvilág egész gazdagságát, a természet vidám, melankolikus, 
sivár, ujjongó, játékos, vigasztaló, Érosszal telített, haragvó.” A táj fogal-
ma ezzel szemben nem rekeszti ki magából a társadalmi és történelmi 
mozzanatokat. Nem kíván romantikus kivonulást a civilizációból, törté-
nelmi és kulturális hagyományokra utal: „A tájba beletartozik az ember 
és az ember műve is. Fontos színe a város a hegy lábánál, a távoli falvak, 
várromok és kolostorok… Mindezek etnikai vagy művészeti milyensége 
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még a tisztán természeti jelenségeknél is erősebben befolyásolja a táj 
jellegét.” A természet fogalma mintegy a költészet mitologikus fogalmai 
közé tartozik, a táj fogalmának kultúrtörténeti jellege van. „…a természet 
– mondja Szerb Antal – a historikus, időtlen fogalom, szinte ellentéte a 
történelemnek, a táj pedig csupa történelem.”

Ez a történelmi tájfogalom jelenik meg a két világháború közötti 
korszak költőinél. A verseikben alakot öltő táj nemcsak menedéket kínál 
a társadalomban dúló válságok elől, biztonságot is ad, feladatot is kijelöl. 
A költő a táj meghitt világában érzi otthon magát, a táj hagyományai 
alakítják kultúráját, elmerül történelmében, felelősséget vállal népének 
sorsáért. Ennek az otthonosságnak, hagyománynak és felelősségnek a 
jegyében lesznek a két háború közötti korszak – a „nyugatos” áramlatok, 
illetve a kibontakozó népi irányzat – költői valamely történelmi táj köve-
tei és énekesei. Vas István és Rónay György „történelmi tája” Budapest, 
Weöres Sándoré, Jankovich Ferencé és Takáts Gyuláé a Dunántúl, Kiss 
Tamásé az Alföld, Jékely Zoltáné, Dsida Jenőé, Szabadi Lászlóé, Kiss 
Jenőé Erdély, Győry Dezsőé a Felvidék, Berkó Sándoré és Sáfáry Lászlóé 
Kárpátalja, Dudás Kálmáné és Fekete Lajosé a bácskai táj.

Valójában két olyan „klasszikusnak” nevezhető tájegysége van a ma-
gyar irodalomnak, amely nemcsak a maga természeti képével, hanem 
történelmi hagyományaival is mély nyomot hagyott irodalmunk sok év-
százados történetében és (mondjuk így): „lelkiségének kialakulásában. Ez 
a két táj: a Dunántúl és Erdély – a kettő mintha a magyarság „kollektív” 
pszichéjének két alapvető változatát is meghatározná, egy kettős (és egy-
mást szerencsésen kiegészítő) mentalitás- és irodalomtörténeti tradíciót.

DUNÁNTÚLI IRODALOM

A Dunántúl mint kulturális és „lelki” táj valóban saját világával és 
történetével van jelen irodalmunk, általában a magyar szellemiség 
történetében. Ebben a történeti vagy éppen költői tradícióban egyaránt 
szerepe van a Dunántúl természeti képének, történetének, kultúrájának és 
népkultúrájának. A táj természeti képéről alighanem Babits Mihály adta 
a legjellemzőbb képet, midőn 1940-es Itália és Pannónia című írásában 
az olasz tájhoz hasonlította dunántúli szülőföldjét:

„A mai Pannónia csupán egy táj. Nem lakja külön egységes népfaj, 
s nincs politikai különállása. Mi jogosít föl mégis egységet lát-
ni benne? Mi bátoríthatja föl a vakmerő és kötőszót, hogy nevét 
összekösse az Itália varázsos nevével? A tények sokasága itt nem 
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jelent semmit. Aki azonban maga is pannóniai és Itália szerelme-
se, annak számára a kérdés felesleges, szinte értelmetlen. Lelki 
dolgokról van szó, s a tájaknak is van lelkük. Ha létezik az emberek 
között Wahlverwandtschaft, miért ne lehetne ilyesmi a tájak között 
is? A latin és pannon lélek igazi viszonyát talán nem is a hatások 
és tényleges kapcsolatok mutatják. Pannónia legnagyobb költőjét, 
Vörösmarty Mihályt, alig érte közvetlen itáliai hatás. Szelleme 
mégis sokkalta latinabb, mint más tájakról való nagyjainké, s ze-
néje, a színei olykor Vergiliust, olykor Dantét juttatják eszünkbe. A 
pannóniai táj titkos és mély latinsága zenél benne.

Miben áll ez a latinság, mi a titka és lényege, ki tudná szavakkal 
meghatározni? Ruskin egyszer megpróbálta osztályozni a tájakat, 
színeikkel jellemezve, s Itáliát »kék táj«-nak nevezte. Én is kéknek 
neveztem Pannóniát ifj onti versemben. »Gömbölyű, szelíd, szín-
játszó, kék vidék…« Igazában azonban egyik vidék sem kék, mind 
a kettő tarka és változatos színű. Tarkaságuk enyhe és kulturált 
tarkaság, mely foglalkoztatja, meglöki, bebútorozza a képzeletet, 
s mégsem teszi azt sötétté s nehézzé. Szelíd, latin, zenélő tarkaság. 
Ilyen tájakat szánt az Isten az emberi szellem édes otthonául.”

Több mint három évtizeddel a most idézett vallomás születése előtt 
Babits valóban szép versben hasonlította össze Itáliát és Pannóniát. Itália 
című, 1908 augusztusában keltezett szonettjében mindazonáltal nemcsak 
a táj természeti képében található hasonlóságra utalt, hanem arra is, 
hogy a Dunántúl múltja ugyanúgy személyes érzelmeket kelthet, mint 
a történelmi emlékekben oly gazdag olasz föld. Babits így beszél:

Itália! tudom városaid csodálni,
hol dús sikátoron vidám nép bizsereg.
Lázas az ily szűk út, mini testben kék erek,
s nemes, habár hanyag, szennyében is királyi.

Vonzanak íveid s tűnt fényed palotái,
árkádod, oszlopod, a sugaras terek,
hol elszédülnek az ideges emberek;
vonzanak a sötét toronylépcsők csigái.

De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb,
mint honni dombjaink, s a dunántúli ég,
e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék.

■■■  



■ 34 ■ Pomogáts Béla ■ Régió Európában: a Vajdaság ■    ■■■  

■■■  

S olasz szív nem lehet emlékektől gyötörtebb
a vén boltok alatt, az ősök piacán,
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!

Igen, a Dunántúl történelmi és kulturális táj, méghozzá a magyar 
nemzeti kultúra tárgyi emlékekben és régi nagy szellemi értékekben talán 
leggazdagabb otthona. Várkonyi Nándor A Dunántúl történeti hivatása 
című, 1941. június 7-én a pécsi Janus Pannonius Társaságban tartott 
felolvasása számos históriai adatra, adalékra hivatkozva bizonyítja ezt. 
Elsősorban a Szent István által megindított és az Árpád-házi uralkodók 
által következetesen folytatott keresztény országépítés hatalmas művére 
és gazdag eredményeire hivatkozik, midőn a következőket írja: „Az or-
szágépítés nagy színpada Pannónia: ez a legtisztább magyarság európai 
fészke. Az első fejedelem, aki Európa felé is tekint, Esztergomot teszi 
székhelyévé: felépítteti az első magyar várat, benne palotáját és az első 
keresztény templomot; ő veti meg alapját a pannonhalmi monostornak 
is. Esztergomban születik és keresztelkedik meg fia, István, aki Fejérvárt 
emeli székvárosává, s ide hívatva a velencei Szent Márk-templom mestereit, 
bazilikát emeltet velük családi szentélyül és temetkezőhelyül. A királyné 
városa Veszprém, az érsek Esztergomban székel. Pannonhalmán szállnak 
meg Nyugat hírnökei már Géza idejében, s megteremtik a nyugatias 
magyar művelődés első fellegvárát. A hittérítésnek, vagyis a magyarság 
új irányú civilizálásának munkáját három dunántúli bencés kolostor 
indítja el: a pannonhalmi, a pécsváradi és a bakonybéli. A pannonhalmi 
szerzet könyvtára a XI. században 80 kódexet számlál, míg a 200 évvel 
régibb és gazdag kremsmünsteri apátságé Ausztriában csak hatvanat, 
melyet a népes szerzet 30 év alatt mindössze hússzal szaporít. Ugyanekkor 
Bakonybélben 87 kódexet találunk, köztük négy kincset érő drágaságot. 
Pécsváradon pedig 35-öt. A megtérített nép hitéletét először a veszprémi 
és a győri püspökség szervezi, azután következik Nyitra, Vác, Kalocsa, 
Eger, Csanád. István tíz püspöksége közül öt dunántúli; a király személy 
szerint hét templomot emel, ezekből hatot a Dunántúlon. Kilenc kolostor 
közül az említett pannonhalmin, bakonybélin és pécsváradin kívül még 
négy épül itt István idején – az ország egyéb részein kettő. A zoborhegyi 
remeteklastrom még István előtti eredetű. Mindezek a magyarság új 
irányú művelődésének, az írás- és könyvműveltségnek középpontjai.”

Valóban, a Dunántúl hagyományosan a magyar irodalmi kultúra, a 
„könyvműveltség”, a keresztény egyházi kultúra (nemcsak a katolikus 
hagyomány, mint Pannonhalma, Zirc, Esztergom, Veszprém, Pécs, Győr, 
Szombathely, hanem a protestáns is, mint Pápa és Sopron) a magyar 
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„latinitás”, a magyar „európaiság” otthona és műhelye. Ezt tanúsítja 
építészeti kultúrája: az egykori várak romjai, a román, gótikus és barokk 
székesegyházak, az egyszerű falusi templomok, a kastélyok, az udvarhá-
zak, akár a népi építkezés emlékei, az a jellegzetesen hazai fogantatású 
„parasztbarokk”, amelyet leginkább a Balaton-felvidék, Somogy és Zala 
falvaiban találhatunk meg. Ugyanezt a szellemiséget őrzi a dunántúli 
népi kultúra és népművészet, a hímzések, a faragások, az agyagműves-
ség tárgyi világa (Takáts Gyula írt szép verseket ennek a dunántúli népi 
kultúrának a tárgyi emlékeiről).

A Dunántúl és a dunántúliság hagyományát elsősorban mégis az 
irodalom, kivált a költészet hordozza, hiszen Pannónia mindig a Ma-
gyar Múzsa kedves otthona volt. A régiségben a Pécsett lakozó Janus 
Pannonius, majd a horvát főnemesből dunántúli magyar költővé – és 
hadvezérré – vált gróf Zrínyi Miklós, később Faludi Ferenc volt a dunán-
túli táj és história énekese. A magyar romantika kifejezetten a Dunántúl 
költészetében virágzott fel: Berzsenyi Dánielnél, a két Kisfaludynál, 
Vörös martynál, aki a Dunántúlról is valósággal „költői enciklopédiát” 
adott. A XX. század magyar költészetében is egyik vezető szólamként 
van jelen a dunántúliság: Babitsnál és Illyésnél, majd Weöres Sándor-
nál, Takáts Gyulánál, Jankovich Ferencnél, Csorba Győzőnél, Somlyó 
Györgynél, később Nagy Lászlónál, Juhász Ferencnél, Kormos Istvánnál, 
Fodor Andrásnál, Csoóri Sándornál, Kalász Mártonnál, Ágh Istvánnál, 
Bella Istvánnál, Parancs Jánosnál. És persze az elbeszélő irodalomban: 
korábban báró Eötvös Józsefnél, illetve Jókai Mórnál, aki a dunántúli táj 
és élet egyik legcsillogóbb krónikása volt, később a táj középkori múltjáról 
oly életszerű és gazdag freskókat festő Kodolányi Jánosnál, a dunántúli 
parasztpolgárok és értelmiségiek életét megörökítő Németh Lászlónál és 
Tatay Sándornál, vagy a második világháború utáni írónemzedékekhez 
tartozó Kamondy Lászlónál, Szabó Istvánnál, Galgóczi Erzsébetnél, 
Szakonyi Károlynál, Rákosy Gergelynél, Lázár Ervinnél, Vathy Zsuzsá-
nál. Ők nemcsak a magyar életnek, hanem dunántúli szülőföldjüknek 
is hiteles krónikásai.

ERDÉLYI IRODALOM

A magyar irodalom másik „klasszikus” régiója, amely egyrészt mint az 
irodalmi kultúra tárgya, másrészt mint forrásvidék hagyományosan igen 
nagy szerepet kapott literatúránk történetében, Erdély volt. Maguk az 
erdélyi írók is a tájban – ennek természeti képében és magában az ember 
alkotta tájban (Sőtér István találó kifejezésével: a „második természet-
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ben”) – jelölték meg azt az ihlető erőt, amely az erdélyi irodalomnak 
korábban is, de mindenekelőtt a két világháború közötti korszakban, 
a transzilvánista ideológia és irodalmiság kibontakozása idején, sajá-
tos lelki karaktert adott. Kuncz Aladár, akinek nemcsak mint kiváló 
szerkesztőnek (az Erdélyi Helikon szerkesztőjének) volt fontos szerepe 
a kisebbségi magyar irodalom gondozásában és irányításában, hanem, 
mondjuk így „ideológusként” is igen termékeny szerepet játszott, éppen 
az erdélyi tájban – a vele való azonosulásban – látta a születő kisebbségi 
irodalom egyik forrását és alakító tényezőjét.

A transzilvánista irodalomnak mintegy alapvetéséül szolgáló Az er-
délyi gondolat Erdély magyar irodalmában című tanulmányában (amely 
a Nyugat 1928-as évfolyamában látott napvilágot) azt fejtegette, hogy az 
erdélyiség a romániai magyar irodalom három fejlődési szakaszában öl-
tött testet. A magára eszmélő szellemi élet elsőnek az erdélyi táj szépségét 
fedezte fel, ez hozta létre a természeti lírát Áprily, Reményik, Tompa, 
Bartalis verseiben. A természet ihletét követte az erdélyi történelem von-
zása: „az emlékek, a hagyományok, a múlt, a népélet ősi, kikezdhetetlen 
lelki tartalékai” formálták meg a történelmi regény és elbeszélés műfaját, 
Makkai, Kós, Tabéry, Gyallay, Berde műveit. Végül el kellett következnie 
a jelen felfedezésének, ezt ígérik Karácsony, Kádár, Bánffy, Ligeti írásai. 
Döntő fontosságot tulajdonított a történelem, a hagyomány élményének. 
Ettől várta az „erdélyi öntudat” megformálását. Ezért támogatta az El-
lenzékben a történelmi pályázatokat, ezért irányította az Erdélyi Helikon 
tanulmányíróit a múlt felfedezése felé.

Kuncz Aladár hitelesen írta le a húszas években kialakult erdélyi 
magyar irodalomnak azokat az élményeit és forrásait, amelyek mintegy 
meghatározták ennek az irodalomnak a „lelkiségét”. Ez az irodalom 
valóban (részben) az erdélyi táj mély benyomást keltő élményei nyomán 
született. Áprily Lajos Falusi elégia, Esti párbeszéd, Tompa László Erdély 
hegyei között, Éjszaki szél, Reményik Sándor Fagyöngyök, Vadvizek zúgá-
sa, Szentimrei Jenő Nyári délután Egeresen és Bartalis János Hajh, rózsafa 
című verseskönyvei a szülőföld gazdag természeti világát idézték meg; 
magányos hegyormokat, zúgó, vad vizeket, szelíd völgyeket, romantikus 
és pásztori tájat, amely a versben jelképes erőt kapott, ez a táj gyakran az 
öröm és a derű forrása volt, mint Áprilynál a Tavaszodik és a Március, 
Bartalisnál az Ujjamból liliomok nőnek és a Kosály soraiban. Többnyire 
mégis a magányos érzés, a lélek borongó fájdalma, a végzettel szembenéző 
ember szorongása öltött alakot az erdélyi természet költői ábrázolásában. 
Áprily Lajos Őszi monológ, Az irisórai szarvas, Marathon; Tompa László 
Tavaszi áradáskor, Éjjeli havazásban, Éjszaki szél; Bartalis János Hajh, 
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rózsafa című verseiben a tájnak sötét sugallata van, a tisztán metszett 
természeti képek tragikus közérzetet árasztanak.

A táj költői ábrázolásának mögöttes terében gyakran jelenik meg az 
erdélyi történelem. A sziklaormok és szurdokok körül legendák és mí-
toszok lengenek, minden régi kőhöz valamely véres történelmi esemény 
emléke tapad. Áprily Álom a vár alatt című verse székely népmesét 
idézett, Tompa Éji szálláson egy vén vártorony alatt című költeménye a 
történelem menetén elmélkedett, s Áprily a táj és a történelem egymást 
kiegészítő szerves egységéről vallott Marosszentimrén írott Nyár sorai-
ban: „Mi már a tengert nem látjuk soha. / […] De ez a nagy folyó, látod, 
tied, / […] s ez a hömpölygő dallam, lásd, enyém – / És este kinyitom az 
ablakom / és a históriáit hallgatom: / egyetlen transsylvan hősköltemény.” 
Ezt a „hőskölteményt” írták tovább Áprilynak azok a versei, amelyek az 
erdélyi magyar múlt emlékeit idézve fejezték ki költőjük történelmi és 
művészi tudatát. A Régi város integet Brassó küzdelmes múltjára, Egy 
pohár bor az ősök munkás életére utalt.

Az erdélyi táj rajza és az erdélyi történelem idézése nyomán az „erdélyi 
sors” komor eszméje jelent meg; a kisebbségi költészet a kérlelhetetlen 
történelmi végzet tudatában született. Erdélyi végzet alatt hangzott 
Tompa László korai versének címe; borongós, magányos vallomás. Az 
„erdélyi végzet” nyomasztó súlyától a transzilván ideológia segítségével 
próbáltak szabadulni a Helikon költői. A transzilván eszmék: a nemzeti 
megbékélés, a kisebbségi humánum eszméje hoztak némi reményt, erő-
sítették a lélek ellenálló képességét, adtak közösségi tudatot a vidéki kis-
városok zárt világában élő költőknek. A lassú pusztulás, a szétszóródás, a 
száműzetés általános érzését lassan felváltotta a közösségi küldetéstudat 
ellenállást szervező belső ereje; az „erdélyi végzet” tudatát az „erdélyi 
hivatás” tudata. Az erdélyi tájban megjelent az erdélyi ember: magyar 
és román, s a népben élő természetes emberség bizakodásra intette a 
költőt; a „transsylvan hősköltemény” az együtt élő nemzetek kölcsönös 
megértésének példája lett. Az első nagyhatású „transzilván” költemény, 
Áprily Lajos Tetőn című – Kós Károlynak ajánlott – verse a havasi lege-
lők román pásztorára hivatkozott, aki békével és barátsággal fogadta a 
hegyek között barangoló, reményvesztett magyart:

Ősz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: „Minden összeomlott…”

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekre mentem.
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Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan. 
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó, meztelen tetőjén 
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája, 
és békességgel várt az esztenája.

Távol, hol már a hó királya hódít, 
az ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám-horizontot

s tetőit, többet száznál és ezernél –
s titokzatos szót mondtam akkor: 
     Erdély...

A táj és a történelem költészetalakító élménye természetes módon fo-
nódott össze a két világháború közötti korszak erdélyi költőinél (akárcsak 
a Dunántúl költőinél). Ha Várkonyi Nándor, miként láttuk, a „Dunántúl 
történeti hivatásáról” értekezhetett, az erdélyi magyar irodalom több 
képviselője, mondjuk Kós Károlytól és Kuncz Aladártól Makkai Sándorig, 
több alkalommal fejtette ki azt, hogy Erdélynek különleges történelmi 
hivatása van. Talán elegendő, ha Kuncz Aladár szavait idézem fel, először 
A Helikonról című írását (az Ellenzék 1927. május 2-ai számából), ez azt 
a személyes (és sokakkal közös) meggyőződést fejezte ki, miszerint az 
erdélyi magyar irodalomnak sajátos európai „műhelynek” kell lennie. 
Kuncz Aladár a következőket mondta: „A kisebbségi irodalmakban 
alakul ki az elkövetkezendő Európa lelke. […] Amíg mindenütt másutt a 
hatalmi pozícióért folyik a harc, s a gondolatnak szárnya a földi tusákban 
megtörik, addig mi a szemünket csak az eszmék világára függesztjük.” 
Erdély sajátos modellé vált Kuncz számára, a nemzetek közösségének 
megvalósulását látta szülőföldjének hagyományaiban és történelmében. 
„Erdély hagyományos kötelessége – írta – a kisebbségi érzés föltárása, 
az európai élhetőség próbája, a megférés fajok és osztályok váltakozó 
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hatalma alatt, az ítélkezés minden igazságtalanság fölött. [...] Erdély kí-
nálkozik gyógyszerül a kontinensnek, ahol eddig mindig fontosabb volt 
a térképrajzolás a népek békéjénél. Itt nem uszítás a hazaszeretet, a tüze 
itt nem gyújt, hanem világít, hogy mellette egymástól tanulhassanak a 
versengő népek.” Ez a kulturális stratégia tulajdonképpen ma is figye-
lemreméltó, bátran ki lehet jelenteni: Kuncz Aladár irodalmi stratégiája 
igazi „európai” stratégia – „uniós” stratégia.

KÉT KULTURÁLIS HAGYOMÁNY

Minden „igazi” ország, megkockáztatnám ezt a feltevést, két egymással 
szervesen összefüggő, egymástól mégis jól elhatárolható nagyobb kul-
turális tájra épül. Ezzel mintha az organikus létet utánozná, az emberi 
szervezet felépítését, amely többnyire párosával foglalja magában a szer-
veket, és például a bal és a jobb oldali agyféltekének egymástól egészen 
eltérő szerepet ad. Nos, Európa szinte valamennyi nagy történelmi múltra 
visszatekintő és igen gazdag és változatos kultúrát létrehozó országa ese-
tében megfigyelhető ez a kettősség, általában az északi és a déli vidékek 
egymást kiegészítő hagyományaiban. Az északi – párizsi, strassbourgi, 
normandiai, Loire menti – francia kultúra más, mint a déli tartomá-
nyok – Provence, Languedoc, Aquitaine – kultúrája. Az észak-német 
(porosz, Rajna-vidéki) kultúra más, mint a déli (a bajor), az észak-olasz 
(lombardiai, toscanai) más, mint a dél-olasz (nápolyi, szicíliai) kultúra 
és hagyomány. Ezek a kulturális és tradicionális eltérések általában re-
gionális kultúrákat hoztak létre, s mind a középkorban, mind újabban 
éppen napjainkban, a szemünk láttára – például Itáliában – politikai 
feszítő erőt is jelentenek.

A hagyományos magyar kultúrtájon nem Észak és Dél, hanem Nyugat 
és Kelet kapta a nagyobb kulturális régiók kialakítójának szerepét. És a 
magyar történelemben és művelődéstörténetben a Dunántúl és Erdély 
alakított ki nagyobb, önálló regionális tradíciót. A történelmi ország 
területén persze máshol is jöttek létre kisebb kulturális régiók: az Alföld 
vidékén Debrecenben, Egerben és Kecskeméten. Északkelet-Magyaror-
szágon Sárospatak, Miskolc, Kassa, Eperjes, Ungvár és Munkács körül, 
vagy éppen a régi Felvidék, pontosabban Felső-Magyarország nyugati 
részén: Pozsony, Nyitra, Nagyszombat körül. Ezek a kisebb régiók azon-
ban általában a két nagy történeti és kulturális régió valamelyikének 
vonzáskörébe tartoztak: Debrecen, Kassa, Ungvár, Sárospatak az erdé-
lyi indíttatásokat követte (vagy maga hatott az erdélyi fejlődésre, mint 
például Sárospatak), s nemegyszer, így az önálló Erdélyi Fejedelemség 
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idején, Thököly és Rákóczi korában politikailag is Erdélyhez tartozott. 
Az északnyugati régió: Pozsony, Nagyszombat és különösen Komárom, 
amely jellegzetes dunántúli – kisalföldi – város, mindig a nagy nyugat-
magyarországi kultúrtáj része volt, s ennyiben jellegzetesen dunántúli tra-
díciókat követett. Egészen sajátos helyzetben voltak a délvidéki (bácskai) 
magyar városok: Szabadka alföldi, tehát kelet-magyarországi városnak 
számított, Újvidéknek pedig (leszámítva a XIX. században elkezdődött 
magyarosodási folyamatot, amely azonban csak az első világháború végéig 
tartott) inkább a szerb kultúrában volt jelentősebb szerepe.

Dunántúl és Erdély: alighanem ez a két hagyományos kulturális régió 
alakította ki azt a mentalitást, amelyet történeti és művelődéstörténeti, 
következésképp szellemtörténeti és „lelki” értelemben magyarnak ne-
vezhetünk. De miben különbözött egymástól ez a két régió? Természeti 
képükben kétségtelenül érzékelhetők a különbségek, egyrészt az inkább 
valóban „olaszos” és „franciás” dunántúli dombvidék, másrészt az inkább 
kelet-európai jellegű alföldi tájak és az alpesi jellegű erdélyi, kárpátaljai 
magas hegyvidékek között. A történeti különbségek azonban aligha ta-
lálhatók meg azokban a karakterjegyekben, amelyekkel hagyományosan 
egyrészt a Dunántúlt (Nyugat-Magyarországot), másrészt Erdélyt (Kelet-
Magyarországot) szokta jellemezni a közvélekedés. Dunántúl katolikus, 
Erdély protestáns – mondják, és megfeledkeznek a Dunántúl protestáns 
fellegvárairól: Pápáról, Sopronról, Csurgóról, megfeledkeznek Erdély 
katolikus központjairól: Gyulafehérvárról, Kolozsvárról, Csíkról. Dunán-
túl „aulikus”, „megbékélő”, „realista”, Erdély „lázadó”, szembeszegül az 
adott realitásokkal – mondják, és megfeledkeznek a politikai realitásokat 
megváltoztatni kívánó Zrínyiről, a kuruc Dunántúlról, megfeledkeznek 
Erdély nagy politikai realistáiról: gróf Bethlen Miklósról, báró Kemény 
Zsigmondról. A hagyományos gondolati kliséknek alighanem ebben az 
esetben sincs igazuk.

A dunántúli és az erdélyi régió közötti talán legfontosabb különbség 
valójában az egész magyarság történelmi és kulturális sorsválasztásá-
ból és sok évszázados politikai, valamint művelődési orientációjából 
következik. A Dunántúl is, Erdély is hagyományosan a vele szomszédos 
nagyobb világpolitikai és kulturális régió vonzásában él: Dunántúl a 
Nyugat (a nyugat-európai kereszténység és civilizáció, gazdasági fejlődés 
és urbanizálódó műveltség), Erdély a Kelet – a bizánci kereszténység, a 
keleti politikai kultúrák – vonzásában. A Dunántúl, az egész magyarság 
történelmi sorsválasztásának megfelelően, mindig nyitott volt a nyugatról 
érkező indíttatások, hatások, szellemiség és ízlés előtt, mindig integrálni 
kívánta és tudta ezt a szellemiséget, ezeket a hatásokat. Erdély ellenke-

■■■  



■■■ ■ Természet, táj, régió ■ 41 ■

zőleg, saját nemzeti identitásának megőrzése végett zárkózott maradt a 
kelet felől érkező befolyással szemben, sőt többnyire – fegyveresen is – 
védekezni kényszerült ellenük: a tatár betörésekkel, a török hódítással s 
később a román elözönléssel szemben, és ezekben a harcaikban végül is 
fájdalmas módon alulmaradt. Ez egyszersmind az egész magyar kultúra 
tragédiája: az, hogy Erdélyt végül is el kellett veszítenünk, történelmünk 
és kultúránk egyik felétől fosztott meg bennünket. (Ezt a veszteséget 
próbálja pótolni Trianon után a mai Kelet-Magyarország: Debrecen, 
Szeged, Miskolc, Sárospatak.) A nagy történelmi feladat tehát az, hogy 
ismét helyreállítsuk a magyar művelődésben Erdély hagyományos szere-
pét és ezzel együtt nemzeti kultúránk természetes dualizmusát: szellemi 
és lelki értelemben legalább.

Elhangzott 2008. december 8-án Természetírás – 
természetolvasás címmel az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tanszékén rendezett konferencián.
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A nemzeti irodalmak – a humanizmus, a felvilágosodás, végül a XIX. 
századi liberalizmus egységesítő hatására – a regionális irodalmi kultú rák 
közeledése, illetve egyesülése révén jöttek létre, mindazonáltal érezhetők 
voltak akár a XIX., akár a XX. században azok a törekvések, amelyek a 
korábbi regionális hagyományok felújítását tűzték ki célul maguk elé. 
Mintha az államépítő s ennek megfelelően a nemzeti egység megteremté-
sére irányuló politika erősen központosító törekvéseivel szemben időről 
időre új öntudatra ébredtek volna a tradicionális történelmi és kulturális 
képződmények, a nemzeti kereten belül külön helyi színeket képviselő 
népcsoportok, a nemzeti kultúrán belül külön karaktert mutató kultu-
rális regionalizmusok.

A XX. század első évtizedében Közép-Európa-szerte elterjedt „szel-
lemtörténeti” iskola, amely kétségtelenül új gondolkodást és szemléletet 
hozott a XIX. század második felében uralkodó pozitivizmus után, 
nagy mértékben kedvezett e regionális irodalmak elismerésének. Álta-
lános visszhangot keltett két német tudós: August Sauer és Josef Nadler 
„tájirodalmi” elmélete, a „Landschaftstheorie”, amely a nemzeti irodalom 
történelmi tájegységek szerint kialakult változataival foglalkozott, s a 
német irodalmon belül megkülönböztette a porosz, a szász, a bajor, a 
sváb, a sziléziai és más hagyományokat. Ezt az elméletet átfogó módon 
Josef Nadler Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften 
című munkája dolgozta ki.

A magyar irodalom történetében – és a magyar irodalomtörténet-
írásban – voltaképpen szokatlan az írói egyéniségek és az irodalmi művek 
ilyenféle szemlélete. Irodalmunk fejlődésében a regionális szempontok-
nak, a helyi színeknek, történelmi és kulturális hagyományoknak kétség-
telenül volt szerepük, ám valószínűleg közel sem olyan erős, mint a német 
vagy más nyugat-európai nyelvek esetében. A magyar nemzeti irodalom 
XX. századi decentralizációját ezért nem a regionális kultúrák újólagos 
megjelenése készítette elő, miként a német vagy a francia irodalomban, 
hanem a történelmi és politikai kényszerűség. Az, hogy a történelmi 
Magyarország átfogó keretei között kifejlődött irodalmi kultúrának az 
ország 1918–1920-ban bekövetkezett feldarabolása következtében fel 
kellett bomlania, és a korábban egységesnek tekinthető magyar nemzeti 
irodalomból négy, majd öt ország (Magyarország, Csehszlovákia, Romá-
nia, Jugoszlávia, illetve Kárpátalja, vagyis a Szovjetunió, majd Ukrajna) 
magyar irodalma lett. Ez a hagyományos „trianoni” kép rendeződött át 
bizonyos mértékig az elmúlt esztendők során.

REGIONÁLIS IRODALOM 
– NEMZETI IRODALOM 
– VILÁGIRODALOM
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Az utódállamok magyar kisebbségi (nemzetiségi) irodalmai nem 
egyszerűen a regionális kultúrák utódai, még az erdélyi magyar irodalom 
sem, amely kétségtelenül gazdag regionális hagyományokra támasz-
kodhatott. A történelmi Magyarországon valójában csak Erdélynek volt 
ilyen hagyománya, szemben a Délvidékkel és a Felvidékkel, ezeknek a 
szellemi élete már korábban teljes mértékben betagozódott az egységes 
nemzeti kultúrába, és Pozsony, Komárom, Kassa, Eperjes és Szabadka 
irodalmi élete a budapesti irodalmi kultúra vonzásában élt. Erdély – ve-
lük szemben – inkább megőrizte saját kulturális arculatát, és nemcsak 
azért, mert az ottani szellemiség gazdagabb történeti örökséget hagyott 
hátra, hanem annak következtében is, hogy az erdélyi magyar szellemi 
élet olyan regionális központokra támaszkodhatott, mint Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Torda, Nagyenyed és a székely iskolavárosok.

Az erdélyi magyar kultúra többé-kevésbé önálló művelődési régiót 
alkotott, szemben a Felvidékkel vagy a Délvidékkel, amelynek kulturá-
lis központjai tulajdonképpen más nagyobb kulturális régiókkal álltak 
szoros összeköttetésben: Pozsony és Komárom a Dunántúllal, Kassa 
Kelet-Magyarországgal, Szabadka pedig az Alfölddel. Az erdélyi magyar 
szellemi élet viszont már 1918 előtt követelte a kulturális és politikai 
decentralizációt, mi több, ebben a decentralizációban látta az erdélyi 
nemzetiségi kérdés megoldásának egy lehetséges eszközét.

Az erdélyi és természetesen a vajdasági vagy a szlovákiai magyar 
irodalom kialakulásában és történeti fejlődésében mindazonáltal a 
kulturális regionalizmusnak legfeljebb kiegészítő szerepe lehetett. A 
regionális program, miként ezt erdélyi, szlovákiai és vajdasági irodal-
mi viták tanúsítják, a történelmi kényszer eredménye volt. A magyar 
kisebbségi irodalmakat, illetve az irodalmi decentralizációt az első 
világháborús vereség s ennek következményeként a történelmi ország 
területének feldarabolása és a magyar nemzettest egyharmadának el-
szakítása kényszerítette ki. Az 1920-ban megkötött trianoni szerződés 
közel három és fél millió magyart, valamint számos magyar kulturális 
központot és intézményt helyezett a szomszédos országok fennhatósága 
alá. A történelmi kényszer hatására kialakuló irodalmak a megfelelő 
országrészek (Erdély, a Felvidék, a Délvidék) kulturális hagyományaira 
támaszkodtak, ugyanakkor benső egységben maradtak a magyar iroda-
lom általános törekvéseivel és áramlataival.

Kialakult a magyar irodalom policentrikus modellje, amely a maga 
rendszerében meglehetősen eltér mindazoktól a több központú nyelvi 
kultúráktól (francia, svájci, kanadai francia, afrofrancia; angol, kanadai 
angol, ausztrál, dél-afrikai angol; német, osztrák, svájci német stb.), ame-
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lyek egészen gyakori és megszokott képződményei a jelenkori európai, 
illetve egyetemes kultúrának. A jelenkori világirodalomban meglehető-
sen általános irodalmi policentralizmust az „egy nyelv – több nemzet” 
általánosan tapasztalható jelensége teszi lehetővé. A magyar irodalmak 
esetében másról van szó: a hazai, a romániai, a szlovákiai, a vajdasági és 
a kárpátaljai, sőt a „nyugati” magyarság nem tartozik más-más nemzetek 
keretei közé. Állampolgárságuk természetesen eltér egymástól, nemzeti 
identitásuk viszont természetes módon megegyezik.

A nemzetiségi sorba került magyarság jelentékeny áldozatokkal létreho-
zott irodalma az egységes nemzeti kultúra kényszerű felbomlásának eredmé-
nyeként jött létre, a megfelelő országrészek (Erdély, a Felvidék és a Délvidék) 
művelődési hagyományaira támaszkodott, ugyanakkor lényegi egységben 
maradt az „anyaországi”, illetve „egyetemes” magyar irodalom általános 
törekvéseivel és áramlataival. A maga „kisebbségi” (nemzetiségi) tudatának 
ápolása mellett is őrizte a magyar nemzeti irodalom lényegi egységének 
tudatát. Ezt az irodalmi tudatot alapozta meg az a tény, hogy a kisebbségi 
magyar irodalmak képviselői továbbra is az etnikai és kulturális tekintetben 
homogén magyar nemzethez tartozónak tudták magukat, de ezt a tudatot 
erősítette ezeknek az irodalmaknak a szerveződési folyamata is.

A magyar nemzetiségi irodalmak ugyanis két forrásból táplálkoztak 
a kezdet kezdetén: a regionális és az egységes nemzeti irodalmi hagyo-
mányok forrásaiból. Ennek a kettősségnek részben „irodalomontológiai”, 
részben irodalomtörténeti oka volt. Természetes dolog, hogy a magyar 
nemzetiségi irodalmak a maguk regionális hagyományaira is kívántak 
támaszkodni, hiszen ezek a hagyományok – Kolozsvár, Nagyvárad, Ma-
ros vásárhely, Pozsony, Kassa, Szabadka történeti és kulturális hagyomá-
nyai – biztos erőforrást jelentettek, s minél gazdagabbak voltak, annál 
természetesebben ment végbe az irodalomalapítás folyamata. A regioná lis 
hagyományok mellett azonban az egész magyar irodalomnak is lényeges 
szerepe volt a nemzetiségi irodalmak megalapozásában és további fejlő-
désében: az erdélyi, a szlovákiai és a vajdasági magyar irodalom ma is a 
teljes magyar kulturális örökséget tudja magáénak. Nemcsak a korábbi 
egységes magyar nemzeti irodalom örökségét, hanem a külön fejlődés 
során létrejött nemzeti kulturális értékeket is. A nemzetiségi irodalom 
nemcsak a Balassitól Adyig tartó tradíciót őrzi, hanem a további folyto-
nosságot is. Számtalan példát lehetne mondani arra, hogy ennek a további 
irodalmi folytonosságnak az ereje miként határozza meg az erdélyi, a 
szlovákiai vagy a vajdasági magyar irodalom törekvését.

A nemzetiségi magyar irodalmak létében és történeti alakulásában 
egyaránt ez a kettős (regionális és egyetemes magyar) tájékozódás ér-
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vényesült. A nemzetiségi magyar irodalmak „hőskorában” nemcsak a 
regionális hagyományok képviselői vállaltak szervező szerepet, hanem 
azok az októbrista, illetve baloldali elveket képviselő írók is, akik 1919 
után mint politikai emigránsok telepedtek le a szomszédos országok-
hoz csatolt területeken, továbbá azok az írók, akik, mint Benedek Elek, 
Kós Károly vagy Kuncz Aladár, hazatértek szülőföldjükre, mivel az ott 
szerveződő magyar kultúrákat kívánták segíteni. A regionális hagyo-
mányok és az emigránsok, illetve a hazatelepülők által képviselt eszmék 
igen gyorsan ötvöződtek össze, valójában ezek az elvi szintézisek (vagy 
éppen kompromisszumok) szabták meg a magyar nemzetiségi irodalmak 
ideológiáját a két világháború között. Ez a nemzetiségi ideológia viszont 
maga olyan hagyományt jelent, amely a kortárs magyar nemzetiségi 
irodalmak fejlődésének is fontos tényezője.

A magyar nemzetiségi irodalmak, hacsak e törekvéseiket nem kor-
látozta külső erő, mindig igyekeztek szoros közösségben dolgozni az 
„anyaország” irodalmával. Ennek igazolására mind az erdélyi, mind a 
szlovákiai, mind a vajdasági magyar írók tollából számos elvi megnyilat-
kozás idézhető. A magyar kisebbségi irodalmakat természetesen nemcsak 
deklarációk fűzték a nemzeti irodalom egységéhez, fejlődésüknek egész 
menete a lényegi közösség mellett tanúskodott. A pontos megfigyelések 
azt igazolják, hogy a nemzetiségi irodalmak irányzatainak, mozgalma-
inak és poétikai változásainak története szinte párhuzamosan halad a 
hazai irodalom eszme- és poétikatörténeti alakulásával. A húszas évek 
avantgárd áramlatai és újrealista törekvései éppúgy párhuzamosan 
jelennek meg a hazai és a nemzetiségi irodalomban, mint a harmincas 
évek népi törekvései, költői mitologizmusa és intellektualizmusa vagy 
„valóságirodalmának” dokumentarista áramlata. Ugyanez elmondható 
az ötvenes évek újnépies költői törekvéseiről, a hetvenes évek avantgárd 
irányzatairól, nyelvkritikai módszeréről, szövegalkotó kísérleteiről vagy 
éppen az elmúlt két évtized posztmodern irodalmi áramlatairól.

Mindenesetre irodalomtörténeti tény, hogy a szomszédos országok-
ban élő magyar nemzetiségi irodalmakat sokkal több szál fűzte és fűzi a 
nemzeti irodalom fejlődéséhez, mint a velük egyazon országban fejlődő 
„többségi” nemzet irodalmához. A többségi irodalommal kialakult kap-
csolatok jórészt művelődéspolitikai jellegűek és voltaképpen beilleszt-
hetők a kelet-közép-európai irodalmak általánosabb fejlődési-történeti 
hasonlóságának keretei közé.

A magyar irodalom – vállalt hagyományai, nemzeti tudata és eszté-
tika értékrendje értelmében – egységes szellemi entitás, ennek a szellemi 
entitásnak azonban több központja, mondhatnám így is, több történel-
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mileg kialakult intézményrendszere van. A magyar nemzeti irodalom 
struktúrája ennek következtében sajátos irodalmi „respublicára” hasonlít: 
ebben a „köztársaságban” a hazai irodalom mellett el nem hanyagolható 
szerepe van az erdélyi, a szlovákiai, a vajdasági, a kárpátaljai, illetve a 
nyugat-európai és tengerentúli magyar irodalomnak. Ennek az irodalmi 
„respublicának” az egység és a különbözés a lényegi tulajdonságai: egység 
az irodalom nyelvi, etnikai, történelmi és kulturális sajátosságaiban, 
különbözés társadalmi feltételeiben, konkrét nemzetiségi és részirodalmi 
feladataiban.

A magyar nemzeti irodalom lényegi egységét, amelyet természetesen 
nem a gondolatok, az eszmék és nem is a válaszra váró történelmi kér-
dések azonossága, hanem a mentalitásformák és az értékrend közössége 
határoz meg, igen sokáig, évtizedeken keresztül elfedte az a manipulatív 
rendszer, amelyet a kommunista diktatúrák kényszerítettek rá a magyar 
„részirodalmakra”. Meggyőződésem szerint nekünk ezért most az egy-
ség gondolatát, a nemzeti és szellemi összetartozás ügyét kell előtérbe 
állítanunk, már csak a Közép- és Kelet-Európában tapasztalt történelmi 
átalakulások következtében is, minthogy ezek az átalakulások közelebb 
hozták hozzánk a magyarság kulturális egységének helyreállítását, amely 
leginkább sürgető történelmi feladataink közé tartozik.

A nemzetiségi (a regionális) irodalom és a nemzeti irodalom fogalmi 
köre jól kiegészíti egymást, és a regionális irodalmak jelentékenyebb 
értékei természetes módon helyezkednek el a nemzeti irodalmak érték-
rendjében, így az erdélyi magyar irodalom nagy értékei – Áprily Lajostól 
és Tamási Árontól Sütő Andrásig és Szilágyi Domokosig – természetes 
módon kaptak helyet a magyar nemzeti irodalom kánonjában, és miköz-
ben kifejezték az erdélyi magyarság regionális identitását, nagymértékben 
hozzájárultak a magyar nemzeti identitás kifejezéséhez, védelméhez és 
építéséhez is. Nyilvánvaló dolog, hogy az erdélyi magyar irodalom, kul-
túra és identitás a magyar nemzeti irodalom, kultúra és identitás szerves 
részét képezi, és természetesen bőven vannak olyan erdélyi irodalmi 
alkotások, amelyek egy-egy időszakban a leginkább művészi szinten és 
leginkább hitelesen fejezik ki a magyar nemzeti identitást.

A regionális irodalom és a nemzeti irodalom egymással összefonódó 
és egymásba épülő értékrendjén kívül mindazonáltal van egy harmadik 
dimenzió is, amelyben az irodalom jelen lehet. Ez az egyetemes iroda-
lom: a világirodalom, az európai irodalom. Ennek értelmezése során a 
magam részéről Babits Mihály nevezetes könyvének, Az európai iroda-
lom történetének gondolatait szeretném kiindulásként használni. Mint 
közismert, az európai irodalom, illetve a világirodalom mibenlétének 
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meghatározása során Babits valójában Goethe emlékezetes mondásából 
indult ki, csakhogy amíg a német klasszikus a „Weltliteratur” fogalmát 
inkább a jövőben látta, a magyar költő és gondolkodó inkább a múltban. 
„Világirodalom – kezdte művét Babits –: ez a szó valami egységet jelez. 
Nem egyszerűen az egyes nemzetek irodalmainak összességét. Azoknak 
a története elolvasható külön-külön. […] A világirodalom egységes, ösz-
szefüggő folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először 
észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal 
régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták 
»világirodalomnak«, hanem jelző nélkül, pusztán csak »irodalomnak«. 
Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúrait illette. A világirodalom 
nem ezekből állt össze nagyobb egységgé. Ellenkezőleg: az egyes nemzeti 
irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, 
külön nyelveik védbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve.”

A világirodalom fogalma Babitsnál az emberiség, pontosabban az 
euroatlanti emberiség legnagyobb szellemi értékeinek a foglalatát jelenti. 
„Aki a világirodalom történetét írja – állapítja meg –, az ennek az örök-
ségnek a leltárát és számadását veszi fel. A közöset keresi a sokfélében, 
az egységes szellemi folyamatot nemzetileg széttagolt világunkban. Az 
egységes és egyetlen Irodalmat idézi, mint egy nagy élő szellemet, amely 
megszületett valaha Görögországban, s továbbélve és gazdagodva a ke-
reszténység világlelkében, nem halt meg akkor sem, amikor ez a lélek 
nemzetek szerint széthasadozni kezdett. Árama átüt nemzetről nemzetre, 
hol itt, hol ott ragyog föl s lüktet tovább, s máig sem vesztette el egészen 
erejét s egységes lendületét.” A világirodalomnak ezt a nemzeti kultú-
rák fölött érvényesülő, egységes lelkületét találta meg az antikvitásban, 
a keresztény középkorban, a reneszánszban, a felvilágosodásban és a 
romantikában, és az egység felbomlását a XIX. század második felének 
realista irodalmában, majd a századvég és a XX. század irodalmában. 
„A világirodalom történetírója – mondja nem minden keserűség nélkül 
– mindenesetre szemben találja magát a modern irodalmak szellemével, 
melyek egyre inkább csak arra büszkék, amiben a közös áramtól külön-
bözni, attól elszakadni tudnak.”

Babits természetesen a magyar irodalom legnagyobb alakjait: Balassit, 
Zrínyit, Berzsenyit, Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt és Adyt is méltó módon 
helyezte el az európai irodalom történetében, számunkra mégis fájdal-
mas, hogy irodalmunk (és különösen élő irodalmunk) máig sem kapta 
meg azt a világirodalmi pozíciót, amelyet meggyőződésünk szerint már 
régen kiérdemelt. (Jellemző ebben a tekintetben, hogy amíg más, hozzánk 
hasonló, úgynevezett „kisebb” európai irodalom, mint például a lengyel 
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és az ír több irodalmi Nobel-díjjal is büszkélkedhet, a mi irodalmunkat 
ez az elismerés következetesen elkerüli!)

Valójában elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen Petőfi kivételével 
nincs jelen magyar író abban a kanonizációs rendszerben, amelyet a kul-
turális közmegegyezés „világirodalomnak” tekint. Vörösmarty kissé jelen 
van a francia világirodalom-képben, Pilinszky az angolszászban, Jókai és 
Mikszáth egy időben jelen volt a németben és az angolban, és természe-
tesen léteznek huszadik századi magyar írók is, így Kosztolányi Dezső, 
Márai Sándor, Szentkuthy Miklós, Németh László, Szabó Magda, Kon-
rád György, Kertész Imre, Nádas Péter, Esterházy Péter, Krasznahorkai 
László, Grendel Lajos és mások, akik újabban helyet kaptak az európai és 
amerikai világirodalmi tudatban. A magyar irodalom nagyobb szabású 
egyetemes vagy európai recepciója azonban mindmáig késlekedik.

Igaz, közben a világirodalom organikus rendszere is veszélybe került, 
mégpedig annak a kulturális globalizációnak a következtében, amely a 
népszerű tömegirodalom szellemi sivárságával önti el a könyvpiacot és 
az audiovizuális kulturális médiát. A kalandregénynek, a szórakoztató 
olvasmánynak, az érzelgős giccsirodalomnak és a pornográfiának talán 
sohasem volt olyan széles körű piaca, mint manapság. Ez a piac a kö-
zép-európai országokat is meghódította, holott a „létező szocializmus” 
korában a klasszikus irodalom igazi értékei minden nehézség nélkül 
eljuthattak az olvasók széles táborához (lásd például a magyarországi 
Olcsó Könyvtár köteteinek sok évtizedes sikersorozatát!). A kulturális 
globalizáció erőteljes inváziójával szemben kétségtelenül védekezni 
kell, és ennek a szellemi önvédelemnek a stratégiája a magas irodalom, 
a nemzeti irodalom és a világirodalom nagy értékeinek hatékonyabb 
terjesztése lehet. Ez a stratégia körültekintő és következetes kormányzati 
művelődéspolitikát kíván, és ebben a stratégiai munkában a kormány-
zatnak a kulturális civil szervezetekre kell támaszkodnia.

A regionális irodalom, a nemzeti irodalom és a világirodalom valójá-
ban hierarchikus rendet képez: nem minden regionális írói alkotás lesz 
része a nemzeti irodalomnak, és ez utóbbi nem minden alkotása válik a 
világirodalom részévé. A „kis nemzeteknek” és a nemzetiségeknek azon-
ban elemi érdekük a harmadik évezred Európájában, hogy kultúrájukkal 
és ezen belül irodalmukkal minél inkább jelen legyenek a szellemi élet 
egyetemes közösségében, és igaz értékeiket minél hitelesebben jelenít-
sék meg az egyetemesség fórumain. Meggyőződésem, hogy a magyar 
irodalomnak és ezen belül az erdélyi irodalomnak ebben a tekintetben 
nagyobbak a lehetőségei, mint az eddig elért eredményei. Az európai 
integráció, amely természetesen nem azonos a globalizációval, ellenke-
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zőleg, védelmet adhat a kulturális globalizáció talmi piaci kínálatával 
és erőszakosságával szemben, segítheti irodalmunkat abban, hogy végre 
eljusson az egyetemesség világába, és ne csak az európai irodalom tör-
ténetén gondolkodó Babits álmai szerint legyen elismert része ennek az 
irodalomnak, hanem a valóságban is.

Elhangzott 2001. május 19-én a VI. Jakabffy Napokon, 
Szatmárnémetiben.

Irodalmi Szemle, 2002. 8. sz. 22–27.
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A magyar társadalom és a magyar kultúra történetét többnyire felold-
hatatlannak tetsző ellentmondások terhelik, mintha a nemzeti közösség 
sohasem (vagy csak igen ritkán) tudott volna megegyezni abban, hogy 
fejlődése vagy éppen puszta fennmaradása milyen egyetemesen elfo-
gadható politikai és/vagy kulturális stratégiát kíván. Gyakran fordult 
elő, hogy végül nem a józan belátás és a megfontolt eszmecserék, nem 
a közös tervezéssel és erőfeszítésekkel kialakított jövőkép formálták az 
érvényre jutó „nemzeti” stratégiát, hanem a geopolitikai kényszerűsé-
gek, a társadalmi létben kialakult konf liktusok vagy éppen a politikai 
csoportok partikuláris érdekérvényesítő törekvései. Az úgy-ahogy végül 
is megvalósuló nemzeti stratégiát többnyire a túlélés erkölcsi értelemben 
nem mindig építő jellegűnek bizonyult kényszerűsége szabta meg, és 
legfeljebb egy-egy nagyszabású történelmi személyiség tudott valóban 
távlatos jövőképet kialakítani, nem biztos, hogy megvalósítani.

Valójában egész történelmünket áthatják a megoldhatatlan vagy igen 
nehezen megoldható ellentmondások: a korai középkorban a pogány 
hagyomány és keresztény európai beilleszkedés, Mohács után a török és a 
német (Habsburg) orientáció, a reformkorral kezdődő időszakban a nem-
zeti öncélúság és az európai felzárkózás, a huszadik században pedig a 
különféle parancsuralmi rendszerek és a nyugati demokratikus modellek 
befolyása között. Az egymással küzdő politikai és kulturális stratégiák 
csatazaja a jelenben is elnyomja a kiegyenlítésre törekvő józanabb vélemé-
nyeket és tanácsokat. Magyarország nemcsak geopolitikai elhelyezkedése 
következtében, hanem „lelki” értelemben is mindig egymással ellentétes 
eszmei, politikai és kulturális vonzások és ajánlatok között ingadozott, és 
történelmi értelemben csak ritkán sikerült érvényes és hatékony választ 
adni az egymással ellentétes oldalról érkező kihívásokra.

Ezek az érvényes válaszok többnyire egy átfogó szemlélet és összegző 
nemzeti stratégia jegyében jöttek létre. Nem mindig a gyakorlati politiká-
ban, a döntéshozó hatalmi apparátusok tevékenysége nyomán, inkább a 
szellemi, a kulturális mozgalmak világában, így a XIX. század harmadik 
évtizedében kibontakozó reformkorban a magyar nemzeti romantika 
képviselőinek (egy Széchenyi Istvánnak, egy Vörösmarty Mihálynak) a 
történelmi és kulturális értékek széles mezőjét átfogni képes gondolko-
dása, a kiegyezés után a magyar polgárosulás politikai vezető rétegének 
(egy Deák Ferencnek, egy Andrássy Gyulának) világpolitikai tájéko-
zottsága, a XX. század elején – Horváth Zoltán szavával –, a „második 
reformkornak” nevezhető két évtizedben a Nyugat és a Huszadik Század 
körül fellépő szellemi mozgalom (egy Ady Endre, egy Babits Mihály, egy 
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Jászi Oszkár) egyszerre nemzeti és európai orientációja vagy a század 
negyedik évtizedében szerveződő reformmozgalmak (a liberálisok, a 
népiek, a katolikusok, a protestánsok, az erdélyiek és így tovább, a kései 
Nyugat és a Szép Szó, a Válasz, a Vigília és az Erdélyi Helikon tábora és 
olyan politikusok, írók és gondolkodók, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre, 
Illyés Gyula, Németh László, Sík Sándor, Makkai Sándor, Hamvas Béla 
és Csécsy Imre) sok irányba ható modernizációs elképzelései – nos, ezek 
a törekvések és mozgalmak teremtették meg azt a hagyományt, azt a szel-
lemiséget és azt a stratégiai mozgásteret, amelyre a jelen ellentmondások 
és feszültségek között vergődő magyar társadalmában és kultúrájában 
figyelnünk kellene.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy hasonló stratégiai és önszem-
léleti ellentmondások szinte minden közép- és kelet-európai nemzetnél 
kimutathatók, nemcsak a régió kisebb népeinél: a lengyeleknél, cseheknél, 
szlovákoknál, románoknál, szerbeknél és horvátoknál, hanem a régió és 
az egész kontinens sorsát nagyban meghatározó, egymással nem egyszer 
hatalmi vetélkedésbe kerülő németeknél és oroszoknál is. Sőt, talán a 
nagyobb európai nemzetek, amelyek máskülönben az európai történelem 
és kultúra legnagyobb hatású hordozói és alakítói voltak, és amelyeknek 
szellemi élete igen sok egyetemes értékkel gazdagította az emberi civili-
zációt, egyszóval ezek a nemzetek idézték elő a legnagyobb civilizációs 
katasztrófákat – elegendő, ha a nácizmus és a bolsevizmus rémtetteire 
és pusztításaira gondolunk.

A magyar társadalmat, a magyar kultúrát ma is igen éles törésvona-
lak, egymással küzdő politikai és kulturális stratégiák osztják meg, és 
nem volna könnyű dolgom, ha ezeket az ellentéteket akarnám röviden 
áttekinteni. Valószínűleg olyan sok van belőlük, hogy felsorolásuk egy 
hosszabb tanulmány kereteit is szétfeszítené. Hiszen az egymással küz-
dő politikai hagyományok, a négy évtizedes kommunista korszak által 
átörökített és újonnan létrejött társadalmi ellentétek, az ország regio-
nális szerkezetében kialakuló fejlődési eltérések európai integrációjával 
kapcsolatos konf liktusok megannyi szinte feloldhatatlan ellentmondást 
jelentenek, ezek vizsgálata akár egy tudományos kutatóintézet számára 
is csak hosszú távon megoldható feladattömeget adhat.

Most azonban nem a mai magyar társadalom belső konfl iktusainak 
vizsgálatára szeretnék vállalkozni, ehhez valószínűleg nem is volna 
elegendő áttekintésem, hanem a kulturális, közelebbről az irodalmi an-
tinómiákat próbálnám szemügyre venni és röviden leírni. Máskülönben 
nyilvánvaló, hogy az irodalom, az irodalmi élet és a társadalom, a társa-
dalmi lét ellentmondásai egymással összefüggenek, és az irodalom belső 
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konfl iktusai mögött nem egy esetben közvetlenül társadalmi feszültségek, 
illetve a magyar társadalom jelen állapotából következő mentalitásbeli, 
ideológiai ellentétek találhatók. Az irodalomról beszélek tehát, és a magyar 
valóságnak ebben a jól meghatározható, a társadalmi lét más övezeteitől 
mégsem függetleníthető világában úgynevezett antinómiák találhatók. 
Az antinómia mint fogalom Kant fi lozófi ájához köthető, aki ilyen anti-
nómiának tekintette azokat a végső kérdéseket, amelyekre a bölcseletnek 
válaszolnia kell. A két világháború közötti hazai történelmi, illetve politikai 
szakirodalomban Szekfű Gyula, majd vele vitázva Németh László használta 
fel ezt a kifejezést azoknak a társadalmi és nemzeti „sorskérdéseknek” a 
vizsgálata során, amelyek mintegy vallatóra fogják és döntésre kényszerítik 
a köz ügyeivel foglalkozó gondolkodót. Szekfű szerint ilyen, a „nemzeti 
egységet akadályozó antinómiák” voltak a föld kérdése, a felekezeti kérdés, 
a zsidóság és kapitalizmus kérdése, a nemzedékprobléma, végül a trianoni 
szerződés által elszakított magyarság ügye. Németh László ugyanezeket a 
kérdéseket világította meg a saját felfogása szerint.

Az alábbiakban – most természetesen kifejezetten az irodalom és 
távlatosabban a kultúra jelen helyzetét vizsgálva – öt nagy antinómiát 
szeretnék jelezni és egymástól elkülöníteni. Ezek az antinómiák így a 
következők:

 1.  A nemzeti és az európai orientáció ellentéte. Irodalmunkban 
ez a két orientáció hagyományosan igen sok nézeteltérést és 
szellemi küzdelmet okozott: ezt a szellemi küzdelmet jeleníti 
meg a XVIII. és XIX. század fordulóján a felvilágosodás hívei 
(Bessenyei György, Batsányi János) és a nemzeti hagyományok 
gondozói (Gvadányi József, Dugonics András) között zajló polé-
miákban, a Kazinczy Ferenc által vezérelt kulturális megújulás 
és nyelvújítás körüli harcokban, amelyekben igen számottevő 
erők kívánták meggátolni a kulturális modernizációt, később 
a „nép-nemzeti klasszicizmus” és a „kozmopolita költészet” 
híveinek vitáiban, majd a Nyugat fellépése körül zajló szellemi 
háborúkban, végül a harmincas évek népi-urbánus csatározása-
iban. A nemzeti és az európai (egyetemes) orientáció és stratégia 
küzdelme szinte végigvonul a magyar kultúra, a magyar iroda-
lom sok évszázados történetén. A két orientáció vetélkedésének, 
ebben az értelemben, hasonlóan a többi közép- és kelet-európai 
kultúra belső küzdelmeihez, igen nagy hagyománya van.

   A szűkebb értelemben nemzeti kulturális stratégia és a moder-
nizációs európai kulturális stratégia sok tekintetben a jelenben is 
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szemben áll egymással. Ez a szembenállás jelenik meg a hagyo-
mányosabban nemzeti kötődésű irodalom és a posztmodernek, 
illetve transzavantgárdnak nevezett irodalom vitáiban, vagy 
azokban az irodalmi belharcokban, amelyek a jelen irodalmi 
életében: az egymással perlekedő „szekértáborok” között zajla-
nak, például az irodalmi intézményeket támogató költségvetési 
és alapítványi pénzek elosztása körül. Még rosszabb, ha már 
csatározások sincsenek, és az egymással szemben álló táborok 
figyelemre sem méltatják egymást, tudomásul sem veszik egy-
más törekvéseit és értékeit, el sem olvassák egymás folyóiratait 
és műveit, mint ahogy tapasztalataim szerint például a Holmi 
körül gyülekező írók nem olvassák a Hitelt és a Hitel körül 
gyülekező írók sem érdeklődnek a Holmi iránt.

   A nemzeti és az európai orientáció szembenállása nem egy-
szer türelmetlen és kirekesztő magatartáshoz vezet: az egyik 
oldalon mindaz értelmetlen handabandázásnak, kozmopolita 
ügyeskedésnek tetszik, amit az „urbánusok”, posztmodernek 
(„posztnyugatosok”) művelnek, a másik oldalon pedig mind-
azt provinciális nép-nemzeti elmaradottságnak minősítik, 
amire a nemzeti sorskérdésekre figyelő irodalom vállalkozik. 
A kulturális hasadás már-már végzetesnek bizonyul, és ter-
mészetesen mindkét irodalmi tábor kialakította a maga külön 
ideológiáját és esztétikáját, értékrendjét és kritikai holdudvarát, 
önvédelmi belső szolidaritását és mozgalmi erőterét. A magyar 
irodalomban egymásra gyanakvóan vagy éppen ellenségesen 
tekintő „szomszéd várak” rendszere jött létre, és ez a rendszer 
veszedelmesebb lehet, mint a tízes és húszas évek „kettészakadt” 
irodalmának rendje, amelyről akkoriban (1927-ben) oly sok 
keserűséggel Babits Mihály beszélt.

 2.  A személyiségelvű és a közösségi elvű irodalom ellentéte. Az iro-
dalom, mint minden művészet, sőt minden szellemi alkotótevé-
kenység, erősen az alkotó személyiségéhez kötött. A személyiség 
képességei (tehetsége) és tapasztalatai, az önkifejezés érdekében 
történő erőfeszítések nélkül nem jön létre irodalmi mű, általá-
ban műalkotás. Ugyanakkor igen nagy hagyománya van annak 
a meggyőződésnek is, hogy az irodalomnak bizonyos közös 
tapasztalatokat, felismeréseket és törekvéseket kell kifejeznie, és 
az alkotóművész egy emberi közösség: egy értelmiségi csoport, 
egy társadalmi réteg, egy nemzet vagy éppen az egész emberiség 
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megbízásából és nevében beszél, mint nagyszabású közös élmé-
nyek és törekvések, gondok és remények letéteményese.

  Erre utal különben René Wellek és Austin Warren mára klasz-
szikusnak tekinthető Az irodalom elmélete című kézikönyve 
is, midőn a művészi alkotás két lényegi kritériumát a követke-
zőkben jelöli meg: „a művészet mint öncél, és a művészet mint 
közösségi rítus és kulturális kötőerő”. A „közösségi rítus” és a 
„kulturális kötőerő” fogalmi köre kétségkívül magába foglalja 
az irodalom közösségi, nemzeti szerepvállalását és mandátumát. 
Különösen a magyar és megint csak: általában a közép- és kelet-
európai irodalmakban, amelyek sok évszázados hagyományaik 
értelmében voltak – Németh László találó kifejezésével élve – a 
„nemzeti élet mindenesei”.

   A XX. században és különösen a kilencvenes évek új szellemi 
orientációjának keretében mindazonáltal új és minden korábbi-
nál erősebb hangsúlyt kapott az a meggyőződés, hogy az iroda-
lomnak nem valamiféle közösség nevében kell megnyilatkoznia, 
hanem kizárólag az emberi személyiség helyzetét, megrendülé-
sét, válságát vagy éppen felbomlását és megsemmisülését kell 
kifejeznie.

   A jelen irodalomtörténet-írásának egyik leginkább befolyásos 
iskolája máris megingatta azoknak a költőknek és íróknak, 
például Illyésnek, Radnótinak, Németh Lászlónak, Nagy Lász-
lónak a tekintélyét, akik az irodalomban valamilyen közösségi 
képviseletet kerestek, és a legmostohább körülmények között 
is ragaszkodtak a személyiség hagyományos integritásához. A 
közösségi elv és a személyiségelv ellentmondása mára áthidal-
hatatlannak tetszik, és a személyiségelvű irodalom teoretikusai 
mind ingerültebben tekintenek a közösségi értékeket védeni 
és konstituálni igyekvő irodalomra. Ez az irodalomesztétikai 
ellentmondás magyarázza például azt, hogy Petőfi Sándor 
költészetét és szellemi örökségét – és éppen a költő halálának 
százötvenedik évfordulója körül – jóformán elutasították azok, 
akik ma az irodalomtörténeti kánonokat összeállítják. Tudok 
olyan, történetesen erdélyi középiskolai tanárról, aki ki akarta 
hagyni Petőfit a tanmenetből, mondván, hogy költészete mára 
minden érvényét elveszítette, és nem felel meg a személyiségelvű 
líraelmélet követelményeinek.

   Mindez együtt jár azzal a további elutasítással, amelyben azok a 
valójában nagyon is a személyiség sorsával foglalkozó költők 
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részesülnek, akik minden drámai tapasztalatuk ellenére is fenn 
kívánták tartani a költői személyiség integritását vagy az ebbe 
vetett hitet. Olyan költőkről van szó, mint Radnóti Miklós vagy 
Illyés Gyula. Többen állítják ugyanis azt, hogy a XX. századi 
költészet csakis az emberi személyiség megsemmisüléséről tehet 
vallomást, és a személyiség védelme valójában nem feleltethető 
meg annak az antropológiai képnek vagy víziónak, amelyet a 
modernitás hozott létre.

  3. A magasirodalom és a tömegirodalom ellentéte. Mindig létezett 
magaskultúra és tömegkultúra, és a kettő között viszonylag rit-
kán adódtak kapcsolódási pontok. Annak valójában művészet-, 
illetve általános kultúraszociológiai jelentősége volt, hogy mi-
lyen társadalmi csoportok léptek fel fogyasztóként az egymással 
igazából alig versengő két kulturális piacon. A magaskultúra, az 
értékes irodalom, zene és képzőművészet inkább az értelmiségi 
és a vagyonosabb polgári rétegek, a szórakoztató zene, a magyar 
kulturális körben például a cigányzene, a tömegirodalom, így 
a kalandregény, az érzelgős „bestseller” vagy a képzőművészeti 
giccs jobbára a kispolgári rétegek érdeklődését váltotta ki, habár 
az sem volt kivételes, hogy a társadalmi hierarchia magasabb 
szintjein elhelyezkedők a tömegkultúra termékeit, az úgyne-
vezett „egyszerű emberek” pedig a magaskultúrát részesítették 
előnyben.

   Külön kulturális rendszert alkotott a népi kultúra, amelynek 
fogyasztói a polgári társadalom alatt vagy ezen kívül helyezked-
tek el, maga a népi kultúra mindazonáltal egy magasrendű ha-
gyományt és ízlést képviselt. Nemcsak a népköltészetre, hanem 
a népi képzőművészetre és építészetre, a népi színjátszásra és a 
néptáncra is gondolok. A kulturális termékeknek ez a területe 
lényegében a saját tradíciói és törvényei szerint fejlődött, ahogy 
Ortutay Gyula annak idején megállapította: „a paraszti kultú-
ra és világkép lényege szerint erősen önellátó volt: kérdéseire 
magának kellett megadnia legtöbbször a feleletet.” Ezzel együtt 
a népi kultúra maga is univerzális műveltséget alkotott, teljes 
mértékben ki tudta elégíteni az egyének és közösségek esztétikai 
és erkölcsi igényeit.

   A tömegkultúra nem ilyen igényeket próbál kielégíteni, sőt ki-
fejezetten lerombolja ezeket a magasabb igényeket, miközben 
pusztán a szórakoztatásról, a „kikapcsolódásról”, a pihente-
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tésről kíván gondoskodni. Lassanként megszünteti azt a sze-
mélyességet, amely a valódi kultúrát fogyasztó ember sajátja, 
felszámolja a befogadói jelenlétet és azt az együttműködést, 
amely a magaskultúra létrehozója és élvezője között kialakul. A 
modern tömegkultúra és főként ennek elektronikus változata: 
a videolátványosságok, a televíziós „szappanoperák”, és akkor 
még nem szóltam az erőszakot népszerűsítő vagy a pornográf 
filmekről, kifejezetten a személyiség önépítése, önmegvalósítása 
ellenében érvényesülnek, és a jelenben éppen ez a tömegkultú-
ra veszi át mind szélesebb körben a korábbi magaskultúra és 
népkultúra helyét és szerepét. Ez a folyamat az egész világon 
előrehaladt, következésképp a magaskultúra visszaszorult. Az 
évezredforduló kaotikus viszonyai között egészen új helyzet áll 
elő, és ennek a helyzetnek, amely különben igen nagy mértékben 
meghatározhatja a magyar irodalom jövőjét is, egyelőre alig 
ismerhetjük a sajátosságait. Legfeljebb annyit tudhatunk, hogy 
a korábbiakhoz képest radikálisan változnak meg a kultúrafo-
gyasztás szokásai, átalakulóban van az ízlésvilág, és megváltozik 
az ember és a kultúra viszonya.

  4. A könyvkultúra és a vitális kultúra (látványkultúra) ellentéte. A 
magyar kultúra – és általában az európai kultúra – hagyományo-
san könyvkultúrát jelentett: a műveltség az olvasás által terjedt 
el és vált szélesebb társadalmi rétegek, tehát nemcsak a tradicio-
nális értelmiség, hanem jelentős paraszti, munkás és kispolgári 
rétegek tulajdonává. A „klerikus”, azaz írástudó réteg a középkor 
világában még viszonylag szűkebb társadalmi csoportot alkotott, 
a Gutenberg nevéhez fűződő könyvnyomtatás feltalálásával azon-
ban mindinkább megnövekedett, és az írni-olvasni tudás már a 
XIX. század végén Magyarországon is általánossá vált, valójában 
a polgárosodás és a nemzeti identitás egyik fontos alakítója lett, 
és a könyv, a könyvkultúra igen nagy szerepet kapott a nemzeti és 
társadalmi élet folytonosságának megalapozásában, szervezésé-
ben. Mindez még inkább kiterjedt és kifejlődött a XX. században, 
mikor is, már a század harmadik harmadában többnyire azzal 
hízelegtünk magunknak, hogy „olvasó nép” vagyunk.

   Újabban eléggé megdöbbentő statisztikai adatok látnak nap-
vi lá  got arról, hogy ez bizony már nem így van: az olvasás, a 
könyvkultúra szerepe radikálisan csökkent, és ismét meg-
jelent az az analfabetizmus, amelyről már egy évszázaddal 
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ezelőtt joggal hirdették a társadalomtudósok és politikusok, 
hogy mindörökre vége van. De lássuk, ha jelzésszerűen is, a 
kellemetlen statisztikai adatokat. Valamikor, mondjuk, még a 
nyolcvanas években, a felnőtt korú magyar népességet általában 
három nagy csoportra osztották az olvasáskutatás szakemberei: 
a népesség egyharmada semmit, második egyharmada igen 
keveset, harmadik egyharmada rendszeresen olvasott. Újabban 
ez a szerkezet radikálisan átalakult, és manapság legfeljebb a 
népesség 20%-a olvas rendszeresen, másik 20%-a ritkán, a nagy 
többség, azaz 60% viszont szinte semmit. Hasonló következte-
tésekre juthatunk a könyvkiadás statisztikai adatai révén is. A 
nyolcvanas években egy népszerű magyar költő, mondjuk Illyés 
Gyula, Weöres Sándor, Nagy László verseskötetei három-négy-
ezer példányban, egy sikeres regény nyolc-tízezer példányban 
talált olvasóra, de például Galgóczi Erzsébet Vidravas című 
regénye, amely az elsők között leplezte le a Rákosi nevéhez 
fűződő rémuralom gonosztetteit, nyolcvanezer példányban 
került az olvasók elé. Manapság egy jó költő kötete hét-nyolc-
száz példányban jelenik meg, egy értékesebb regény ezerben, 
kétezerben, és csak kivételesen akad olyan sikerkönyv, mint 
legutoljára Jókai Anna Ne féljetek, Esterházy Péter Harmónia 
caelestis és Závada Pál Jadviga párnája című regénye, amely eléri 
a húsz- vagy harmincezres példányszámot. Igen, sajnos „olvasó 
népből” lassan olvasni nem tudó, nem szerető nép leszünk.

   A könyvkultúra válsága persze világjelenség, a világhírű kana-
dai szociológus, Marshall McLuhan A Gutenberg-galaxis című, 
1962-ben megjelent művében már mintegy megjövendölte a 
könyvkultúra hanyatlását és a vizuális kultúrahordozók (a 
televízió, a videózás stb.) előretörését. Azóta ez nálunk is bekö-
vetkezett, és ma már nem a könyv, hanem a tévé képernyője köti 
le az emberek, elsősorban a fiatal nemzedékek figyelmét. Rá-
adásul a magyar televíziókban (kivéve talán a Duna Televíziót, 
annak is a Sára Sándor nevéhez fűződő „klasszikus” korszakát!) 
szinte elfogytak az irodalmi műsorok: nincs helye a költészet-
nek, nem készülnek regényfeldolgozások, és nem rendeznek az 
irodalom dolgairól úgynevezett kerekasztal-beszélgetéseket. 
Ehelyett minden tévécsatornán ömlenek a latin-amerikai „szap-
panoperák” vagy rosszabb esetben a horrorfilmek, az erőszak 
apoteózisai és persze a trágár kifejezések. Állítólag a néző ezt 
szereti és követeli.
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   Az olvasáskultúra háttérbe szorulása és a látványkultúra elő tér-
be kerülése valójában a tömegkultúra pozícióit erősítette meg, 
szemben a magaskultúrával, amely hovatovább a kultúra „kis 
köreibe” szorul vissza (lásd Bibó István klasszikus metaforáját 
a „szabadság kis köreiről”). Ez a kedvezőtlen helyzet bizonyára 
nem tartható, új kulturális stratégiára volna szükség, és mintha 
már feltűnnének is ennek szerény jelei. A minap meghirdetett 
kormányzati programra: „az olvasás évére” gondolok, korábbi 
angol mintát követve kívánja legalább részben visszaszerezni 
az olvasáskultúra elveszített pozícióit. Nagyon szeretnék bízni 
abban, hogy ez az új művelődéspolitikai stratégia, amelynek 
valóban stratégiai szerepe és fontossága lehet, sikeres lesz, és a 
magyar irodalom nyer általa.

  5. A hagyomány és a modernség ellentéte. A hagyomány és az 
újítás mindig is versengett egymással, és természetesen voltak 
korszakok, midőn inkább a hagyomány, és voltak korszakok, 
midőn inkább az újítás érvényesült. A legtermékenyebb kor-
szakok mindazonáltal azok lehettek, amelyek összhangba tudták 
hozni a hagyományokat és az újításokat, és a tradíció bizonyos 
mozzanataira tudták építeni a mindenkori modernséget, így a 
magyar romantika korszaka, midőn Berzsenyi vagy Vörösmarty 
költészete természetes egységet hozott létre a nemzeti költői 
hagyományok és a nyugatról érkező romantikus világkép, 
valamint poétika között, vagy a Nyugat nagy korszaka, amely 
ugyancsak természetes és termékeny szintézisbe tudta fogni a 
nemzeti tradíciót és a francia, angol, német irodalom modern 
indításait.

   A két, kultúrát konstituáló erő a hagyomány és a modernség 
szerencsésnek aligha mondható korszakokban viszont élesen 
egymással szemben érvényesül. Ilyenkor lényegében megszűnik 
a kultúra teremtő folytonossága, zavarok támadnak abban a kul-
turális diskurzusban, amelynek fenn kell tartania a nemzeti kul-
túra szerves folyamatait, és nehézkessé vagy éppen lehetetlenné 
válik a különféle iskolák, irányzatok és mozgalmak dialógusa. 
Ennek a zavarnak vagyunk a szenvedő tanúi a jelen magyar 
irodalmát nyomon követve is. A modernek (posztmodernek) 
szívesen beszélnek arról, hogy az irodalom hagyományos rea-
lista vagy klasszicista formái végképp kiüresedtek, és legfeljebb 
tömegkulturális termékek létrehozására valók, a hagyományok 
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hívei pedig kedvtelve hivatkoznak arra, hogy a posztmodern 
irodalom vagy a neoavantgárd megszakította minden kapcso-
latát a valósággal, sőt az emberi értelemmel, és legfeljebb egy 
belterjes és kicsiny irodalmi szekta életidegen beszédmódja, 
„madárnyelve” lett. A hagyományos és a modernista írásmód 
élesen elvált egymástól, és úgy tetszik, lassanként megszűnnek 
a kölcsönös megértés szemléleti és szemantikai alapjai.

   A magyar kultúra (és a kulturális stratégiák) antinómiáiról be-
szé lek abban a meggyőződésben, hogy az előttünk álló korszak-
ban – az évszázad- és évezredforduló korszakában – ezeket az 
antinómiákat valamiképpen fel kell oldanunk. Annál is inkább, 
mert irodalmunknak, általában kultúránknak nem ezeket a 
hagyományosan XX. századi belső ellentmondásokat kellene 
továbbörökítenie, ráadásul újabbakkal növelnie, hanem minde-
nekelőtt a korforduló nagy feladataira kellene összpontosítania. 
Ezek a feladatok elsősorban integrációs feladatok, méghozzá 
három, mondhatnám így is, „létfontosságú” területen.

 a)  Az irodalmi kultúra integrációja. A magyar irodalmi kultúra, amely 
a mögöttünk lévő diktatórikus korszak utolsó évtizedeiben 
valamiféle szellemi és erkölcsi egység képét mutatta, a kilenc-
venes években, jól ismert okok, mindenekelőtt politikai okok 
következtében szétesett, és egymással küzdő „szekértáborok” 
harci terepévé vált. Ez a káros és kultúraellenes dezintegráció 
semmiképpen sem folyhat tovább, máskülönben nemzeti kul-
túránk egész, történelmileg létrejött rendje szenved alig orvo-
solható sérüléseket, és nemzeti identitásunk kerül veszélybe. Az 
irodalmi kultúra, az irodalmi élet belső integrációjának védelme 
és helyreállítása ezért kölcsönös türelemre épülő eszmecseréket, 
megfontolt művelődéspolitikai intézkedéseket kíván. Végül is 
az irodalom és az irodalmi élet nem lehet a politikai erők és 
csoportok zsákmányszerző kalandozásainak védtelen és kiszol-
gáltatott terepe.

 b)  A nemzeti irodalom integrációja. A magyar irodalom, miként ez 
közismert, intézményi rendje értelmében területileg is erősen 
megosztott, minthogy a nemzeti irodalom jelenleg Magyaror-
szágon kívül még négy másik országban: Romániában (Erdély-
ben), Szlovákiában (a Felvidéken), Ukrajnában (Kárpátalján) 
és Jugoszláviában (a Vajdaságban) él, ezenkívül Szlovéniában, 
Horvátországban és a nyugati diaszpórában (Ausztriától Auszt-
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ráliáig) is léteznek a magyar irodalomnak alkotó személyiségei 
és intézményei. A magyar irodalom intézményes integrációja 
igen nagy mértékben nyert teret a közép-európai történelmi 
átalakulások óta eltelt évtizedben, és gondolom, magától érte-
tődő nemzeti érdek, hogy ezt az integrációt fenn kell tartani, 
tovább kell fejleszteni. Magyarország várható európai uniós 
csatlakozása és kivált az a körülmény, hogy irodalomkultúránk 
tekintélyes hordozói, azaz a magyar nemzeti közösség igen 
nagy részei várhatóan nem lehetnek jelen az európai integráci-
óban, mindazonáltal új kihívást fog jelenteni. Az úgynevezett 
„schengeni határok” a nemzeti kultúra integrációs folyamatai 
számára is komoly veszélyeket jelenthetnek. Éppen ezért in-
tézményes keretek között, a budapesti kormánypolitika és a 
magyar „civil társadalom” ez irányú készségeinek fejlesztésével 
meg kell erősíteni, kikezdhetetlen alapokra kell építeni a több 
országban megosztottan működő nemzeti kultúra integrációs 
folyamatait.

 c)  A magyar kultúra európai integrációja. Irodalmunk, kultúránk 
leginkább alkotó egyéniségeinek hagyományos fájdalma és pa-
nasza, hogy a magyar irodalom nincs jelen rangjához méltóan 
az európai irodalmak nagy családjában, illetve a világirodalom-
ban. Természetesen vannak biztató jelek is, így például a tavalyi 
Frankfurti Könyvvásár, amely, mint magam is tapasztalhattam, 
ha nem is látványos áttörést, de biztos sikert hozott. Valójában 
a könyvvásárt megelőző intézményes erőfeszítéseket kellene 
folytatni (ezen a téren mintha némi elfáradás jelei mutatkozná-
nak), hogy Magyarország európai integrációját a magyar kultúra 
minden korábbinál teljesebb európai befogadása kísérje. Az 
uniós nemzetekben megvan erre a készség, hiszen kétségtelen 
tény, hogy a politikai és gazdasági integrációt más, úgynevezett 
„kisnemzetek” (a hollandok, a finnek, a portugálok, az írek) ese-
tében is kulturális értékeik gazdagabb és hatékonyabb európai 
befogadása követte és egészítette ki.

   Előadásomban kihívásokról beszéltem és kérdéseket tettem fel, 
pontosabban próbáltam megfogalmazni. Ezek természetesen 
nem az én kérdéseim, a kor (a korszakváltás) és a helyzet (a 
magyar kultúra jelen helyezte) teszi fel ezeket a kérdéseket. Vála-
szolnunk kell rájuk, és a válaszadás felelősségében mindannyian: 
a művelődési politika és a társadalmi szervezetek irányítói, az 
irodalmi élet résztvevői és maguk az alkotó egyéniségek: írók, 
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irodalomkritikusok, tehát valóban mindannyian osztozunk. 
Rajtunk áll, hogy milyen lesz a következő esztendők, a következő 
évtizedek magyar irodalmi kultúrájának sorsa és helyzete.

Elhangzott 2001. július 2-án a „Szép magyar beszéd” Tanári 
Továbbképző Tanfolyamon, Békésen.

Bárka, 2002. 1. sz. 51–58.
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Azok között a fogalmak között, amelyeket a magyar történelem szente-
sített és a közmegegyezés elfogadott, a nemzet és az irodalom fogalma 
mindig egymással szoros kapcsolatban állt. Teremtő kölcsönösség jött 
létre közöttük; egyfelől a nemzeti történelem s azok a törekvések, ame-
lyek e történelem során érvényesülni kívántak, és igen gyakran vereséget 
szenvedtek, mindig meghatározták irodalmunk vállalt feladatait, külde-
téstudatát, többnyire abban az értelemben, hogy magának az irodalom-
nak kellett helyreállítania a nemzet megbomlott szellemi egyensúlyát, 
vagy megtört politikai és kulturális egységét, másfelől hagyományosan 
az irodalomban konstituálódtak azok a személyiségjegyek, amelyeknek 
összessége a magyarság nemzeti jellegét teszi.

Máshol a nemzet fogalmának ilyen hívószavai és vonzatai voltak: 
dicsőség („gloire”) vagy hatalom („Macht”), a magyar történelem év-
századai során ilyennel nem találkozunk. Ellenkezőleg, Balassi Bálinttól 
Nagy Lászlóig mindig a „nemzet” és az „irodalom” alkottak egymással 
lényegi kapcsolatban álló fogalmakat. Ez a fogalompáros valóságos Janus-
arccal néz ránk a múltból és bizonyára a jelenből: ami az egyik oldalról 
szemlélve egy történelmi emberközösség küzdelme a megmaradásért, az 
a másik oldalról magasrendű művészi értékek történeti folytonossága és 
rendszere, s ami az egyik nézetben gondolat, költői kép és versforma, 
az a másik nézetben emésztő küzdelem és gyötrelem azért, hogy tizen-
ötmillió ember otthont találjon a népek közösségében, és képes legyen 
kibontakoztatni a maga szellemi és erkölcsi értékeit.

Innen ered a magyar irodalom mindmáig ható tudatos elkötelezettség-
vállalása a nemzeti történelem, a nemzeti élet „sorskérdéseinek” megoldása 
iránt, az a közösségi és közéleti ethosz, amely ennek az irodalomban még 
a formateremtő erőfeszítéseit, merész kísérleteit, akár önfeledt játékait is 
áthatja. Nem kell feltétlenül politikus írónak, írópolitikusnak lenni ahhoz, 
hogy valakinek a műveiben erősebb visszhangot verjenek ezek a „sorskérdé-
sek”. Nemcsak Zrínyi Miklós, Petőfi , Ady, József Attila és Illyés ad számot 
a nemzeti történelem tapasztalatairól, törekvéseiről és fájdalmairól. Mint 
titkos vízjel ott rejlik ez a történelmi és közösségi érdeklődés, küldetéstudat 
és felelősségvállalás az Istenhez forduló Balassi Bálint, az elmúlás hatalmán 
merengő Berzsenyi Dániel, a szerelmi évődésbe feledkező Csokonai Vitéz 
Mihály, a romantikus végtelennel küzdő Vörösmarty Mihály, a köznapi 
józanságot hirdető Arany, az európai szellem értékeit mentő Babits vagy 
az ősi mítoszok tanításán okuló Weöres Sándor műveiben is. Valóban, 
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nincs magyar író, aki függetleníteni tudta vagy akarta volna magát a kö-
zös tapasztalatoktól, gondoktól és tennivalóktól, s ha a magyar irodalmat 
a történelem alkotásának és szellemi intézményének tekintjük, meg kell 
bizonyosodnunk arról, hogy ez az irodalom mindenekelőtt a nemzeti élet 
alakítója, a nemzeti tudat őre és letéteményese.

TÖRTÉNELMI ERŐ

Kivált nehéz korszakokban, midőn balszerencsés történelmi fordulatok 
– és ilyenek, fájdalom, végigkísérik távolabbi és közelebbi múltunkat 
– sodorják válságba és veszedelembe a magyarságot és a történelmileg 
létrehozott nemzeti intézményeket. Irodalmunk felelősségtudata éppen 
ezekben a korszakokban mutatkozik meg igazán. Ahogy Németh László 
mondja: „A magyar irodalom legjellemzőbb, tanulmányozásra legvon-
zóbb korszakai mindig akkor alakultak ki, amikor a remény vetését 
elrontó jégverés után az előtapogató élni akarás szigetekbe verődik, s a 
reménytelen önfeláldozás lassan megint kitermeli a reményt.” Igen, iro-
dalmunknak a maga nyolc évszázados története során mindig ez a szerep 
jutott: helyre kellett állítania a nemzet megbomlott szellemi egyensúlyát, 
lelki elégtételt kellett szereznie a pusztító vereségek után, fel kellett tá-
masztania a csapások súlya alatt megroppant történelmi életerőt.

Így történt ez Mohács után, midőn Bornemisza Péter, Balassi Bálint, 
Heltai Gáspár költeményeiben és krónikáiban forrott össze ismét az a 
virtuális Magyarország, amely a csatamezőkön elveszett, így történt 
azoknak az erőfeszítéseknek a veresége után, amelyek a XVIII. század 
végén próbálták a független, korszerű Magyarországot megteremteni, 
mikor is a nyelvújító Kazinczy Ferenc, a romantikus Kölcsey Ferenc és 
Vörösmarty Mihály támasztotta fel a Vérmező mocskába fulladt közös 
reményeket, így történt Világos után, midőn Arany János, Madách 
Imre, Kemény Zsigmond és Jókai Mór könyvei teremtették újjá a nem-
zet szellemét, adtak hangot a szigorú önvizsgálatnak és festettek a sötét 
egekre szivárványos reményt, s így történt az első világháborús vereség, 
a modernizációs kísérletek kudarca, a történelmi Magyarország feldara-
bolása után, midőn Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, 
József Attila és a népi irodalom, Illyés Gyula, Németh László, Tamási 
Áron kerestek megtartó erőt a hagyományban és új vezérlő csillagokat 
a demokratikus átalakulás eszméiben.

Történelmi feltámadásoknak és újabb zuhanásoknak voltunk részesei-
tanúi azóta is, és elmondhatjuk, hogy irodalmunk e feltámadásokban 
is kivette részét, és a zuhanások után is kereste a nemzeti önismeret és 
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önbizalom megújulásának, az alkotó erők felkeltésének lehetőségét. Vagy 
nem ezt tette-e az ötvenes évek súlyos megpróbáltatása, az 1956-os ma-
gyar forradalom tragédiája után Illyés és Németh, Déry és Kodolányi, Vas 
István és Örkény István, Jékely Zoltán és Pilinszky János, Nagy László és 
Juhász Ferenc, Sánta Ferenc és Csoóri Sándor, az az új magyar irodalom, 
amely a kommunista diktatúra máskülönben szellemi sivárságban telő 
évtizedeiben, éppen a diktatúrával szemben kibontakozott? Irodalmunk 
– éspedig nemcsak az országban, hanem a kisebbségi lét vagy a szétszó-
ródás körülményei között is – mindig a nemzeti történelem, kultúra és 
identitás folyamatos fenntartását szolgálta, és éppen ebben a szolgálatban 
találta meg a maga méltóságát és egyetemes emberi küldetését.

A magyar író a nemzeti kultúra és az anyanyelv gondozása által teszi 
teljesebbé saját emberségét, és ebben az emberségben lesz az egyetemes 
humánum szószólója, más kultúrák, irodalmak képviselőinek társa. A ma-
gyarság bizonyára azzal tette a legnagyobb szolgálatot az egyetemes emberi 
kultúrának és az Isten teremtő terveinek, hogy létrehozta saját nyelvét, 
művelődését, szellemét, és ezzel új értékekkel, hangzatokkal és színekkel 
gazdagította azt a sokoldalú és sokszínű egyetemességet, amelyet a teremtés 
és az emberiség megalkotott. Népünk a magyar kultúra és nemzeti identitás 
fenntartása révén teszi teljesebbé az emberi egyetemességet, minthogy az 
emberi nem maga sem mondhat le azokról az értékekről, amelyekkel a 
magyarság egészíti ki, teszi gazdagabbá a kultúra összességét. Hadd idéz-
zem Széchenyi István szavait: „Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, 
sajátságait mint ereklyét megőrizni és szeplőtlen mivoltában kifejteni, 
nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen új, eddig nem ismert alakokban 
kiképezve végcéljához, az emberi feldicsőítéshez vezetni, kérdem, lehet-e 
ennél minden keserűségtől ment tisztább érzés; s ha csak mint hangya ily 
megdicsőítéshez egy paránnyal is hozzájárulhatunk, van-e ennél édesebb 
osztályrész emberek között, kiktől a lelki örömök nincsenek elzárva?”

Széchenyi szavainak a jelenben is súlya és értelme van: amit ma-
gyarság és emberi egyetemesség szoros összetartozásról és teremtő 
kölcsönösségéről egykor kijelentett, az ma is időszerű feladatot és szel-
lemi stratégiát jelent; megszabja a magyar kultúra, a magyar irodalom 
kívánatos és szükséges stratégiáját is.

AZ IRODALOM MINT INTÉZMÉNY

Illyés Gyula ma már klasszikus paraboláját szeretném idézni, amely által 
– Németh László Iszony című regényének francia kiadása alkalmából – 
irodalmunk sajátos természetének dolgában szerette volna eligazítani az 
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idegen olvasót. „Képzeljük el – írja Illyés –, hogy egy kiváló tehetségű 
ember arról ír regényt, hogy mit szenved egy falu a Duna kiöntései miatt. 
Csak gratulálni tudunk, hogy művészetével ilyen nemes tárgyat emel föl. 
Képzeljük el aztán, hogy ugyanannak a népnek a legnagyobb dráma-
írója arról ír tragédiát, miért nem sikerült valakinek a Duna áradásait 
megakadályozni. De a legnagyobb költő is arról írja első, második, sőt 
tizedik verseskönyvét, hogy a Dunát sürgősen szabályozni kell. Majd 
a kritikusok is azon a mérlegen mérik az alkotások értéksúlyát, hogy 
milyen fokban szolgálják azok az árvizek meggátlását s mindannak a 
népbetegségnek, közlekedési, mezőgazdasági és közoktatásügyi bajnak, 
amit a zabolázatlan folyók okoznak. Elképzeljük mi is a hangot, amely az 
áradások s azok kifogyhatatlan következményeinek huszadik ábrázolása 
után ingerülten fölcsattan: Hát hol a vízügyi hivatal? Hol az egészségügyi 
miniszter, a földművelésügyi, a hadügyi? Érthetetlen, miért gyötreti 
magát ezekkel épp az irodalom?”

A magyar irodalom karakterével ismerkedő külföldi olyan parabolát 
kap oktatásul, amely – miként a pár vonással megrajzolt arc- és jellemké-
pek – egyetlen merész lendülettel húzza meg az ábrázolni kívánt jelenség 
karakterét. A valóságos képen mindez nem sokat módosít: a magyar iro-
dalom nyolc évszázados története során valóban igen gyakran kényszerült 
arra, hogy a nemzeti élet első számú intézménye, a közös törekvések első 
megfogalmazója és állandó képviselője, történelmi érdekek letéteményese 
és nagyszabású feladatok valóra váltásának szervezője legyen. És noha 
a jelenben működik, remélhetőleg jól működik a vízügyi hivatal, és 
léteznek szorgalmas kormányzati hivatalok is, ez még nem jelenti azt, 
hogy irodalmunk minden további nélkül visszavonulhat a művészeti 
élet és alkotó munka belső körébe, s felhagyhat azzal a kezdeményező, 
javaslatokat tevő, közös cselekvésre mozgósító és a közélet minden dol-
gában szabadon bíráló tevékenységével, amelyet hagyományosan vállalt 
és végzett küzdelmes történelme során.

A jelenről beszélek, és aki körülnéz a szellemi életben, az bizony meg-
állapíthatja, hogy irodalmunk ma egyféle identitászavarral küszködik. 
Az elmúlt évtizedekben, az imént vázolt hagyományoknak megfelelően, 
irodalmunk kétségtelenül a nemzeti élet és szellem elsőszámú letétemé-
nyese volt, az írószövetség közgyűlései vagy az írószövetségi választmány 
összejövetelei amolyan „kvázi-parlamentként” tevékenykedtek, minthogy 
valóságos népképviselet híján elsősorban ezeken a fórumokon kaptak 
hangot a magyar nép panaszai és kívánságai. Az irodalmi életnek ezt az 
erősebben átpolitizált szerepét mára minden bizonnyal feleslegessé tette 
a bekövetkezett történelmi fordulat: elvégre, ha létrejöhetett a magyar 
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jogállamiság, működik a magyar népképviseleti országgyűlés, nincs 
szükség arra, hogy az írószövetség pótparlamentként végezze a dolgát, 
és az irodalom a nemzeti szuverenitás elsőszámú intézménye legyen.

Mégsem valószínű, hogy az írók, mint azt sokan tanácsolják, hajlandók 
lennének egyszerűen visszavonulni a műhely zártabb világába. Nem csak 
az írópolitikusokra vagy politikus írókra gondolok, ilyenek különben 
bőven találhatók mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldalon. A po-
litizáló, kivált a politikai pártok elkötelezettségében csatározó írástudó 
kissé gyanús és ellenszenves személlyé vált mostanában. Bizonyára nem 
véletlenül, minthogy az alkotómunka számára nélkülözhetetlen szellemi 
függetlenség és szuverenitás igenis megjelöl egy képzeletbeli határvona-
lat, amelyen túl ennek a függetlenségnek és szuverenitásnak a működése 
megkérdőjelezhető. Kétségtelenül akadnak írók, akik már régen átlépték 
ezt a bűvös vonalat, és ma már inkább a politikának: a hatalomra jutás-
nak, a hatalom megtartásának, semmint az irodalomnak, a szellemnek 
az emberei. Kár értük, ugyanis a szellemi életben (is) fellépő személyiség 
belső és külső szuverenitása olyan értéket jelent, amelyet éppen a nemzet 
és a nemzeti kultúra érdekében szükséges volna fenntartani.

Az irodalomnak, mint szellemi és nemzeti intézménynek azonban 
akkor is van közéleti, sőt (nem félek a szótól) politikai szerepe és jelen-
tősége, ha maguk az írók csak részlegesen, csak „állampolgári” jogon és 
körben politizálnak, vagy éppen teljesen távol maradnak a politikai küz-
delmektől, s nem kívánnak részt venni a különféle pártok és mozgalmak 
életében. Magának az irodalomnak persze csak közvetlenebb módon lehet 
közéleti szerepe, és ez így helyes, minthogy a kultúra sohasem vállalhat 
fel napi politikai vagy taktikai jellegű feladatokat.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy irodalmunknak ma is mint nemzeti in-
tézménynek kell működnie. A magyar irodalom mindig is a magyarság 
szellemi és erkölcsi létének látható intézménye volt, annak a Renan által 
meghatározott „mindennapi népszavazásnak” az organizátora, amelytől 
a nemzetek, különösen a saját erejükre hagyott kis nemzetek kapják el-
lenálló erejüket és belső szuverenitásukat. Mindez azt is jelenti, hogy az 
irodalomnak az elkövetkező időkben is kell bizonyos közügyi-közéleti 
szerepet vállalnia. Mindenekelőtt vállalnia kell a nemzeti identitás és 
kultúra védelmezését, egy virtuális közösségi és erkölcsi kódex kiala-
kítását és fenntartását. Az irodalomnak ez az erkölcsi jellegű közösségi 
szerepvállalása nélkülözhetetlen abban, hogy a hosszú időn át tartó 
diktatórikus berendezkedés nyomása alatt megsérült vagy megroppant 
erkölcsi és szellemi értékek ismét hatékony történelmi erőt jelentsenek, 
egyáltalán abban, hogy ezek az értékek helyreálljanak.
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Másodjára az irodalomnak stratégiai feladatai és lehetőségei vannak 
a magyarság (legalább) szellemi és lelki egységének a helyreállításában. 
Volt idő, voltak idők, midőn maga az irodalom fogta össze a nemzetet, 
s ha a jelenben azt látjuk, hogy a magyarságot a Kárpát-medencében 
államhatárok darabolják szét, s a magyarság egy igen nagy része szerte 
a nagyvilágban szétszóródva él, megint csak azt mondhatjuk: ilyen idő-
ket élünk ma is. Igen: a magyarság nemzeti és szellemi egységre vágyik, 
történelmi és lelki szüksége van arra, hogy Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, 
Pozsonyt, Kassát és Szabadkát – és persze a nagyvilágban élő magyaro-
kat is – bekapcsolja a nemzeti élet vérkeringésébe. Ez a vérkeringés ma 
elsősorban a nemzeti kultúra egyetemes és egységes rendjében képzelhető 
el és valósítható meg. Szerves rend ez, élő organizmus, amelynek igen 
fontos ereit kötötték el a magyarságra kényszerített úgynevezett béke-
szerződések: Trianon és Párizs. Következésképp általában bénultság jött 
létre: nemcsak az elszakított magyar népcsoportok, hanem az anyaország 
esetében is. Irodalmunknak, egyáltalán kultúránknak a jövőben ezt a 
bénultságot kell orvosolnia, a természetes vérkeringést helyreállítania.

Közös felelősség ez, mindannyiunkra hárul, és közös munka, amely 
mindannyiunk számára feladatot jelent. Függetlenül attól, hogy milyen 
politikai pártok vagy ideológiák szerint látjuk a nemzet további teen-
dőit, és függetlenül attól, hogy melyik ország útlevelével a zsebünkben 
utazunk. A századvég (az ezredforduló) nagy feladata, hogy irodalmunk 
továbbra is vállalja a nemzet szolgálatát, s a jövő kialakításában straté-
giai szerepe legyen. Erkölcsi kötelességünk valóságos kontinens, biztos 
alapzat ma is: nem sodorhatják el sem az országon belüli nézeteltérések, 
sem kívülről érkező viharok.

KISEBBSÉGBEN

A nemzeti életnek és a kultúrának van azután egy igen jelentékeny köre, 
amelyben az irodalomnak mindenekelőtt továbbra is a maga hagyomá-
nyos nemzetfenntartó munkáját kell végeznie. A szomszédos országok 
magyar kisebbségi irodalmaira gondolok, amelyeknek más szellemi 
intézmények híján ma is elsőrendűen vállalniok kell a nemzeti tudat, az 
összetartozás, a szellemi hagyományok fenntartásának, védelmének és 
gondozásának történelmi feladatát, és emellett nem könnyű helyzetben 
ápolniok a Duna-tájon élő népek történelmi összetartozásának eszméjét 
is. A kisebbségi irodalom, Németh László szavával élve, ma is „a szellemi 
élet mindenese”, és a kisebbségi író helyzetét tekintve is érvényes az, 
amit Németh mondott a kelet-európai íróról annak idején: „Az író, ha 
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író akar lenni, be kell ülnie a néptanító katedrájába, nyakába kell venni 
a béna tudományt, s hogy levegőhöz jusson, tisztítania kell a levegőt és 
irányítani a politikát.”

Igen, ez a közösségi küldetés, egyszersmind felelősségvállalás a ki-
sebbségi magyar irodalmak forrása és éltető ereje ma is: az irodalomnak 
a hiányzó kulturális intézményeket, felső iskolákat, kutatóműhelyeket 
kell pótolnia, s az író sem lehet csupán művész, vállalnia kell a történész, 
a szociológus, a néprajztudós, a publicista, a kultúraszervező feladatait 
is. Nem kevés önérzettel mondhatjuk, hogy a magyar nemzetiségi iro-
dalmak, miközben vállalják és végzik ezt a sokféle, sok irányba mutató 
feladatot, esztétikai értelemben is magasrendű művészi értékeket hoznak 
létre, talán elegendő, ha az erdélyi Sütő András, Kányádi Sándor, Szabó 
Gyula, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Bálint Tibor, Szilágyi István, 
Szőcs Géza, Markó Béla, a szlovákiai Dobos László, Duba Gyula, Tőzsér 
Árpád, Cselényi László, Gál Sándor, Grendel Lajos, a vajdasági Herceg 
János, Gion Nándor, Tolnai Ottó és a kárpátaljai Vári Fábián László, 
Bal la D. Károly műveire hivatkozom.

TÜKÖR ÉS MINTA

Irodalmunk egyszerre „tükre” és „mintája” a nemzet életének; „tükör”, 
amely híven mutatja a magyarság történetét, akár a nemzeti tudat mélyebb 
övezeteiben végbemenő változásokat, és „minta”, amely vonzó és elismert 
értékeket állít a nemzet elé. Ennek a mintának egyéni és közösségi maga-
tartás-szabályozó szerepe van, a magyar irodalom nagy egyéniségei vagy az 
irodalmi alkotások népszerű hősei olyan tulajdonságokat, jellemvonásokat 
mutatnak, amelynek erkölcsi kisugárzása, világkép- és jellemformáló ha-
tása igen nagy szerepet tölt be a nemzeti tudat történeti folytonosságának 
fenntartásában. Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Kölcsey Ferenc, Petőfi  Sán-
dor, Ady Endre, József Attila és Illyés Gyula alakja morális példát is jelent, 
valóságismeretre, közösségi hűségre, eszmei következetességre tanít, és 
hasonló szerepük van Eötvös József, Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Móricz 
Zsigmond, Németh László regényeinek, e regények nemzeti és egyetemes 
értéket képviselő hőseinek is. Az irodalmi művekből kisugárzó eszmék és 
gondolatok, az általuk kialakított magatartásminták, az írói alkotások ér-
zelmi hatása és személyiségformáló ereje igen fontos feladatokat láthatnak 
el a kisebbségi létbe taszított vagy éppen az országtól távol élő magyarok 
nemzeti identitásának megtartásában.

Irodalmunkat úgy kell tekintenünk tehát, mint a nemzeti tudat letéte-
ményesét, fenntartásának legfontosabb eszközét, ennek megfelelően azon 
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kell fáradoznunk, hogy irodalmunk eljusson a határainkon túl élő és a 
világban szétszórt magyarsághoz, a pusztán magyar származásúakhoz is, 
legyen mindennapi életünkben, és segítse őket abban, hogy megismerjék 
a magyarság múltját, jelenét, de abban is, hogy általa őrizzék magyarsá-
gukat. Bizonyos, hogy ezek a célok és feladatok csak nemzeti irodalmunk 
teljes örökségének, illetve eme örökség valódi értékeinek megismerése 
és megismertetése által válthatók valóra. A teljes irodalmi örökséget 
kell birtokba vennünk, tehát a magyar végzettel viaskodó Ady mellett 
az európai küldetést őrző Babits, a nemzeti programon dolgozó Németh 
László mellett a modern művészet egyetemességét hirdető Kassák, a 
népi mozgalomnak elkötelezett Illyés mellett a városi Radnóti, a balol-
dali eszméket valló József Attila mellett a katolikus Dsida Jenő szellemi 
örökségét. Természetesen nem szabad beérnünk pusztán a magyarországi 
irodalom birtokba vételével, arra kell törekednünk, hogy az egyetemes 
magyar irodalmi kultúrát közvetítsük, illetve sajátítsuk el.

Az irodalmi hagyományok, az egyetemes magyar irodalom ered-
ményeinek teljességére törekvő birtokba vétele mellett ügyelni kell az 
értékelés és ennek nyomán a kiválasztás igényességére, mégpedig arra, 
hogy irodalmunknak azokat az alkotó egyéniségeit, azokat a műveket 
helyezzük előtérbe, akik és amelyek művészi, illetve erkölcsi értékeik 
következtében alkalmasak a nemzeti tudat ápolásának alátámasztására. 
Már csak azért is, mert az igazán tartalmas nemzeti tudat és anyanyel-
vi kultúra csakis a valóságos értékek szellemi birtokba vétele nyomán 
fejlődhet és maradhat épségben; a hamis művek, a kérészéletű sikerek 
támogatása nem építi, hanem éppenséggel rombolja egy emberi közös-
ség kulturális kohéziós erejét. Meggyőződéssel mondhatjuk, hogy nem 
valamiféle nemzeti retorika teremt értéket, hanem az igazi érték hozza 
létre a nemzeti kultúra karakterét, s alapozza meg a nemzeti tudatot.

Az irodalom – és különösen a magyar irodalom – ugyanakkor so-
hasem egyszerűen a gondolat és a szó művészete, hanem intézmény is: 
a nemzet szellemi létének intézménye. Ezt az intézményt kell a jelenben 
is megtartanunk régi erejében, hatékonyságában és folytonosságában. 
Mindez nem egyszerűen művelődéspolitika, hanem valójában nemzeti 
politika, és ennek a politikának tudnia kell, hogy a magyar irodalom, 
amely nehéz történelmi korszakokban mindig a nemzet mentsvára, 
oltalmazója és nemegyszer megtartója volt, a jövőben is nemzeti létünk 
egyik biztosítéka és gondozója lesz. A magyarság ugyanis nemcsak a 
nyelvében él, hanem irodalmában is.

Kisebbségkutatás, 1996. 3. sz. 241–248.
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Az ezredforduló magyar irodalmának közérzetét pontosan jelzi az irodal-
mi értékrendnek az a bizonytalanná válása, amely napjainkban tapasztal-
ható. Ez a bizonytalanság egymással szembeforduló vagy éppenséggel egy-
másról tudomást sem vevő irodalmi kánonok kialakulását eredményezte. 
Ez a második jelenség talán még szomorúbb és veszedelmesebb, mint az 
első: azt jelzi ugyanis, hogy az irodalmi kultúra végzetesen kettéhasad. A 
hivatalos vagy éppen a nem hivatalos tudományosság a mögöttünk lévő 
huszadik században is több alkalommal értékelte át nemzeti irodalmun-
kat: valójában az irodalmi „kánonképzés” állandósult „forradalmaival” 
találkozunk, és ezek a „forradalmak” nem mindig szolgálják azt a talán 
kívánatos célt, hogy egységes és biztonságos képünk legyen irodalmunk 
múltjáról, közelmúltjáról, és valamiféle szerves rendszerbe tudjuk foglalni 
a jelen törekvéseit. Erre az egységes és biztonságos képre ugyanakkor 
szükség lenne már csak az iskolai oktatásban is, nem beszélve arról, hogy 
egy megalapozott és nem állandó szellemi perpatvarok célkeresztjében 
elhelyezkedő irodalmi kánon jótékonyan hathatna a nemzeti közösség 
kulturális tudatára, történelmi önismeretére, következésképp önazo-
nosságának alakulására. Különösen abban a kedvezőtlen helyzetben, 
amelybe Trianon után került a magyarság, midőn nemzeti szolidaritását és 
egységét nem közös politikai intézmények tartják fenn, hanem kultúrája, 
mindenekelőtt a magyar irodalom.

A második világháború előtt érvényben volt egy „akadémiai” és „egye-
temi” értékrend, ebben elsősorban a nemzeti hagyományok irodalmi kép-
viselői töltöttek be központi szerepet, és például háttérbe szorultak azok 
az értékek, amelyeket a Nyugat körül vagy a népi mozgalom táborában 
szerveződő modern irodalom hozott létre. Holott, ha jól megfontoljuk, a 
Nyugat írói, például Ady, Babits és Móricz jóval hitelesebben képviselték 
a nemzeti hagyományokat, a magyar kultúra szellemét, mint a legtöbb 
konzervatívként elkönyvelt irodalmi nagyság. Ugyanez mondható el a 
húszas évek végén fellépő népi irodalomról is. Ennek a hivatalos érték-
rendnek különösen a kortárs irodalom megítélésében voltak kedvezőtlen, 
sőt elfogadhatatlan következményei, minthogy a konzervatív „akadémi-
ai” értékrend nem Babits és Móricz vagy Illyés Gyula és Németh László 
munkásságát tekintette kánonképző tényezőnek, hanem a máskülönben 
színvonalas, de mégsem elsőrendű Herczeg Ferencet vagy éppen Pekár 
Gyulát, akinek könyveit azóta végképp feledésre ítélte az idő.

Az 1945-ben bekövetkezett történelmi változások következtében 
a legtöbb úgynevezett konzervatív író, így Herczeg Ferenc, Surányi 
Miklós, Komáromi János, Tormay Cecil, Csathó Kálmán, Pekár Gyula 
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és Somogyvári Gyula egyszeriben jóformán tiltólistára került, többen 
menekülni kényszerültek, holott voltak közöttük igen jeles és tehetsé-
ges mesterek is. Az érvényben maradt „nyugatos” és „népi” hierarchia 
mellé viszont – elsősorban Lukács György elméleti és Révai József iro-
dalompolitikai tevékenysége következtében – felzárkózott egy baloldali, 
„szocialistának” nevezett értékrend, amely nemcsak kiváló írók, mint 
József Attila, Nagy Lajos, Déry Tibor, Fábry Zoltán, Nagy István, Zelk 
Zoltán és mások kedvező újraértékelését hozta, hanem igen sok másod- és 
harmadrangú tollforgatót, sőt nyilvántartott dilettánsokat és közönséges 
politikai törtetőket, ügynököket is a hierarchiába emelt. Ezzel valójában a 
baloldali irodalom igazi jelentőségét is sikerült kérdésessé tennie. Voltak 
ennek a hármas értékrendnek áldozatai is, például Kassák Lajos, akinek 
igazi nagyságát egyik hierarchia sem ismerte el.

Az ötvenes években, akkor már elsősorban Révai és irodalomrendőrei 
felszámolták a „nyugatos” és „népi” értékrendet, és egy direkt politikai 
hierarchiát vezettek be, amelynek már sem a magyar irodalom balol-
dali hagyományaihoz, sem magához az irodalmi értékhez nem volt sok 
köze. A sztálinista irodalompolitika szemében József Attila és Nagy 
Lajos idővel gyanússá vált. Déry, Zelk Zoltán, Vas István és Benjámin 
László szembekerült az irodalompolitikával, helyettük olyan álirodalmi 
álnagyságok tündököltek, mint Gergely Sándor, Gereblyés László vagy 
éppen Madarász Emil. (Emlékszik-e rájuk még valaki?) Ettől kezdve 
irodalmi életünkre hosszabb időn keresztül a diktatúra hamis értékrend-
jét erőltették rá, és a magyar irodalmi tudat, az irodalomtörténet-írás 
és az irodalomkritika története nem volt más, mint a hiteles értékek 
helyreállításáért folytatott hol nyíltabb, hol csendesebb, nemegyszer 
kudarcokkal járó küzdelem története. Ez a küzdelem természetesen 
annak a szélesebb körű szellemi harcnak a rendjéhez tartozott, amely 
az irodalom autonómiájáért folyt.

Ez a csendes és szívós küzdelem igazából a nyolcvanas években érte 
el eredményeit, midőn a magyar irodalom – mindenekelőtt a huszadik 
századi magyar irodalom – hiteles értékrendje helyreállt. Ez az értékrend 
elsősorban irodalmi, vagyis esztétikai és erkölcsi kritériumokra épült, és 
alakulásába jelentős mértékben nem szólt bele a politika. Egyszersmind, 
mint minden kulturális jellegű hierarchia, pluralisztikus tulajdonságokat 
mutatott, tehát az irányzatok vagy mozgalmak belső értékrendje nem 
nyomhatta rá bélyegét arra a virtuális értékrendre, amely a huszadik 
századi magyar irodalom igazán nagy szellemi teljesítményei révén jött 
létre, és amelyet fokozatosan elismert az irodalmi élet, a szellemi köz-
tudat, sőt utóbb az iskolai oktatás.
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Ez a virtuális értékrend kétségkívül teret nyert a hetvenes és nyolc-
vanas évtizedben, és legalábbis igényesebb kritikusok nem zárták ki 
az irodalom felsőbb régióiból, mondjuk Kassákot csak azért, mert 
avantgardista, Füst Milánt, mert zsidó, Fábry Zoltánt, mert marxista, 
Déryt, mert baloldali, Verest, mert paraszt, Szentkuthyt, mert művelt, 
Pilinszkyt, mert katolikus, Mészölyt, mert liberális, Sütő Andrást, mert 
Marosvásárhelyen, Határ Győzőt, mert Londonban él, Nagy Lászlót, mert 
a népköltészettől tanult. Türelmetlenséggel és elfogultságokkal persze 
az értékkiegyenlítődés évtizedeiben is találkozhattunk – Magyarország 
határain kívül és belül egyaránt. Az irodalomnak – általában a szel-
lemnek – azonban lényegéből fakadóan az értékek pluralizmusát kellett 
vállalnia és az egymástól különböző értékek szabad köztársaságát kellett 
létrehoznia.

A nyolcvanas évek során – irodalomtörténészek és kritikusok, álta-
lában az irodalmi közélet erőfeszítései nyomán – létrejött értékrendnek, 
sokáig úgy hittem, lényeges pontokon továbbra sem kell változnia. Va-
lójában ezt a konszenzusos értékrendet érvényesítette (nagyrészt Béládi 
Miklós erőfeszítéseinek következtében) az 1945 és 1975 közötti korszak 
irodalmának történetét feldolgozó hatkötetes akadémiai kézikönyv. 
Az ilyen módon létrejött konszenzusos értékrendet (irodalomtörténeti 
kánont) valójában a nyolcvanas évek végén bekövetkezett történelmi 
átalakulások sem forgatták fel, annak ellenére, hogy ezek az átalakulá-
sok szinte minden téren, a kultúra körében vagy a nemzet történelmi 
önismerete körében is felvetették a radikális átértékelések igényét és 
szükségét. A hetvenes és nyolcvanas években kialakult, összegző és ki-
egyenlítő jellegűnek mondható értékrend (legalábbis az én véleményem 
szerint) mégsem szorult radikálisabb átformálásra, legfeljebb (az újabb 
értékekkel történő) kiegészítésre. Az irodalmi tudatban és értékelésben 
a „rendszerváltás” már korábban végbement. (Sőt egyike volt ez azoknak 
a szellemi tényezőknek, amelyek az általánosabb „gondolkodásváltást” 
készítették elő!) Ennek az irodalmi, mondhatnám így is kanonizációs 
„rendszerváltásnak” a következménye volt az, hogy például az emigrációs 
irodalom végre elfoglalhatta méltó helyét a magyar irodalmi kultúrában: 
Márai Sándor, Cs. Szabó László, Kovács Imre, Szabó Zoltán és Határ 
Győző műveinek hazatérésére gondolok a többi között.

A rendszerváltozáshoz vezető időszak irodalomtörténeti és kritikai 
erőfeszítései nyomán, úgy tetszett, valamilyen az értékek egyensúlyára 
alapozott „respublica litteraria” jött létre, amely méltányosságot tanú-
sított minden múlt- és jelenbeli érték iránt, és kész volt befogadni az 
újonnan fellépő törekvéseket, így a posztmodern irodalom törekvéseit, 
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valóban értékes eredményeit is. Az értékeknek ez a szabad köztársasá-
ga látszik megrendülni az ezredforduló szellemi viharai között. Mára 
több értékrend is létrejött, többnyire egymás ellenében, és például a 
„konzervatív” jelzővel illetett irodalomtörténet-írás, irodalomkritika 
egészen más kánonnal lép fel, mint az úgynevezett posztmodern. Mindez 
igen szemléletesen nyilvánult meg azoknak a szellemi küzdelmeknek a 
nyomán, amelyek az 1999 őszén rendezett Frankfurti Könyvvásár hazai 
előkészületeit kísérték. A frankfurti programot övező, nemegyszer szen-
vedélyes vitákban valójában értékrendek, irodalmi kánonok vetélkedése 
és összecsapása következett be, és a kánonok képviselőinek érvelési 
rendszerét figyelve azt a gyanút sem háríthatjuk el magunkról, hogy 
az elvi köntösben fellépő szellemi küzdelem mögött különféle irodalmi 
csoportok, „szekértáborok” érdekérvényesítése húzódott meg. A „kon-
zervatív” jelzővel minősített (én inkább hagyományosnak nevezném) 
irodalomkritika nemegyszer valóban jogosan kívánta, hogy irodalmunk 
olyan hagyományai és értékei is előtérbe kerüljenek, amelyek például 
Illyés Gyula és Németh László, Juhász Ferenc és Nagy László vagy Sütő 
András és Kányádi Sándor nevéhez köthetők. Másrészt a posztmodern 
irodalomkritika is némi joggal hivatkozott arra, hogy a nyugati világban 
ma Kosztolányi, Márai Sándor és Ottlik Géza vagy a kortárs irodalom 
táborából Nádas Péter, Esterházy Péter, Krasznahorkai László és Kertész 
Imre munkásságával lehet az irodalmi közvéleményt megszólítani.

Az egymástól eltérő és egymással küzdő értékrendek, irodalmi káno-
nok mára teljes mértékben kifejlődtek, egyeztetésükre és közelítésükre 
nincsen igazán sok esély. Mindez rombolhatja a magyar irodalmi kultúra 
belső értéktudatát, és tovább mélyítheti ennek a kultúrának a belső ellent-
mondásait, felerősítheti az irodalmi élet megosztását és a „szekértáborok” 
közötti küzdelmeket. Az egymástól elütő értékrendek versengését és 
küzdelmét érinti az irodalmi kánonokat, illetve a kánonképzést övező 
vita. A posztmodern irodalomteoretikusok véleménye szerint a jelenkor 
irodalmi kánonja azokat az alkotásokat állítja előtérbe, amelyek az emberi 
személyiség válságát, esetleg felbomlását és megsemmisülését mutatják 
be, illetve azokat, amelyek szövegszerűségükben hoznak létre esztéti-
kai értékeket. (A két törekvés különben egymással szorosan összefügg: 
amidőn az alkotó személyiség kérdésessé válik, marad a puszta nyelvi 
textúra: a szöveg.) Velük szemben (és ez nem jelent okvetlenül konzer-
vativizmust vagy maradiságot) többen is állítják, hogy azok a törekvések 
és művek is részei a jelen irodalmi kánonjának, amelyek éppenséggel a 
személyiség fenntartását, a személyiség közösségi erőterének védelmét 
kívánják szolgálni.
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A szövegközpontú, a személyiségelvet elutasító esztétika mérlegén 
olyan klasszikusnak tekintett magyar írók is könnyűeknek találtattak, 
mint Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Nagy László vagy Sütő András, és 
természetesen nem mindegy, hogy milyen teoretikus és kritikai csopor-
tok (személyek) alkotják meg, alakítják ki a kánonokat, amelyek végül 
is nem a természeti törvények egyértelműségével érvényesülnek, hanem 
elméleti konstrukciók vagy (kedvezőtlenebb esetben) irodalompoli-
tikai elhatározások nyomán. Valójában a kánonok és a kánonalkotók 
dialógusára volna szükség annak érdekében, hogy egyetlen valóságos 
szellemi érték: az „irodalmi nemzet” egyetlen értéke se rekesztődjék ki 
a kanonizált minőségek közül.

HÁROM MAGYAR ÍRÓ

A mögöttünk lévő négy kommunista évtizedben olyan írók, mint Nyírő 
József, Wass Albert és Márai Sándor eleve tiltólistára kerültek, műveiket 
legfeljebb az antikváriumok titkos raktáraiból lehetett – némi protekció-
val – előbányászni, és persze az irodalomtörténet-írás is igen mostohán 
bánt velük. A hírneves, 1966-ban közreadott „spenót”, azaz a Magyar 
Tudományos Akadémia gondozásában készült A magyar irodalom tör-
ténete című kézikönyv hatodik kötete például különálló fejezetet közölt 
Balázs Béláról, Gábor Andorról, Komját Aladárról és Illés Béláról (Jó-
zsef Attila, Nagy Lajos, Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Németh 
László, Tamási Áron és Radnóti Miklós mellett), de csupán néhány lapon 
intézte el Márai Sándor és Nyírő József munkásságát, és csupán néhány 
sort szentelt Wass Albertnek.

Azóta nagyot fordult a világ, és ma Nyírő, Wass és Márai a legtöbbre 
becsült országos hírű klasszikusok sorában kapott helyet. Emlékszem, 
nyomban a rendszerváltozás után az Eötvös-kollégium igazgatója felkért, 
hogy egy továbbképzési programon résztvevő erdélyi magyartanárcsoport 
számára tartsak bármiről előadást. Vagy harminc érdeklődő és rokon-
szenves fiatal pedagógus fogadott, s én egy hirtelen ötlettől vezérelve 
megkérdeztem tőlük, hogy vajon hányan olvastak Nyírő Józseftől és 
Wass Alberttől valamit. Zavart csend volt a válasz, majd kiderült, hogy 
a harminc tanárból vagy heten találkoztak Nyírő és talán hárman Wass 
Albert könyveivel, így azután előadásom e két erdélyi író munkásságát 
próbálta egy óra leforgása alatt megvilágítani.

Nagyot fordult a világ, és ma Nyírőnek is, Wassnak is két életműso-
rozata jut el az olvasóhoz, Nyírőé Debrecenből, majd Budapestről, illetve 
Csíkszeredáról, Wassé Budapestről és Marosvásárhelyről (a könyveit 
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megjelentető magyarországi és erdélyi kiadó hosszú időn át perben is 
állott egymással). Nyírőnek szobrot állítottak Marosvásárhelyen és 
szülőfalujában: Székelyzsomborban, Wassnak a dunántúli Bonyhádon, 
a Bukovinából először a Bácskába átköltöztetett, majd Magyarországra 
menekült székelyek „fővárosában” (miután a fővárosi önkormányzat az 
író budapesti szobrának felállítását nem egészen demokratikus körül-
mények közepette nem engedélyezte, tudniillik az ez ügyben összehívott 
szakértői testület állásfoglalását nem fogadta el, mondhatnám, minek 
akkor egyáltalán szakértői testületet felállítani). Márai Sándor művei 
pedig életműsorozat keretében és ezen kívül is igen nagy példányszámban 
kerülnek az olvasók kezébe, neki egyébként Budapesten, egykori lakó-
helye közelében emléktáblája, szülővárosában, Kassán pedig (igen szép) 
szobra áll. De lássuk magukat az írókat: Nyírő Józsefet, Wass Albertet és 
Márai Sándort. Nyírő a leginkább népszerű erdélyi írók közé tartozott 
az 1945-ös korszakváltás előtt, művei mind az Erdélyi Szépmíves Céh, 
mind a budapesti Révai Könyvkiadó jóvoltából nagy példányszámban 
kerültek az olvasók kezébe, 1940-ben (Észak-Erdély és a Székelyföld visz-
szacsatolása után) a magyar országgyűlés tagja lett, és megkapta az egyik 
legnagyobb magyarországi kulturális kitüntetést, a Corvin-koszorút. Az 
ő elbeszélései nyomán készült a kiváló filmrendező, Szőcs István rende-
zésében a korszak egyik legnagyobb magyar filmsikere, az Emberek a 
havason, amely a velencei filmfesztiválon nagydíjat kapott. Nyírő valóban 
kiemelkedő írói életművet hozott létre, első elbeszéléskötete, az 1924-ben 
közreadott Jézusfaragó ember a születőben lévő erdélyi magyar irodalom 
egyik első nagy sikere és hagyományt teremtő alkotása volt.

Elbeszélései mellett van két olyan regénye, amely mindenképpen 
a huszadik századi magyar prózairodalom élvonalába tartozik. Ön-
életrajzi regénye, az Isten igájában azt a rögös utat mutatja be, amely a 
papi szemináriumtól a falusi plébánián és az első világháború poklán 
keresztül a falusi molnárként végzett kétkezi munka idilljéhez és az er-
délyi magyar író próbatételekben gazdag küldetéséhez vezetett. Nyírő 
munkája egy lélek átalakulásának, egyszersmind az erdélyi magyarság 
önmagára találásának regénye, arról ad képet, hogy a kisebbségi létbe 
kényszerített erdélyi magyarság a román impérium berendezkedése után, 
kiszolgáltatva a nagyromán nacionalizmus praktikáinak, miként kereste 
a megmaradás ösvényét, és miként ébredt rá arra, hogy az elveszített 
politikai hatalmat a szellem minőségével kell pótolnia. Másik kiváló 
nagyepikai műve, a Néma küzdelem című történelmi regénye, amely egy 
mezőségi magyar közösség szétszóródását és a románság nem minden 
erőszakot nélkülöző térnyerését mutatja be a kiegyezés utáni korszakból. 
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Az író itt azokra a tragikus mulasztásokra figyelmeztet, amelyek a hiva-
talos magyar nemzetpolitika felelősségére utalnak az erdélyi magyarság 
érdekeinek elhanyagolása miatt.

A vesztes háború végeztével, a bizonyára bekövetkező megtorlás 
elől Nyírő József Németországba menekült, majd Spanyolországban 
telepedett le, s a madridi rádió magyar adásának munkatársa lett. Részt 
vett az emigrációs irodalmi élet megszervezésében, alapító elnöke volt 
a müncheni Magyar Kulturális Szövetségnek, megjelentetett két regényt 
(Íme, az emberek; A zöld csillag), ezek a művei azonban nem érnek fel 
legjobb Erdélyben készült munkáival. Élete végén már csak Erdély sor-
sával foglalkozott, utolsó, hosszú időn át kéziratban maradt művét (Mi 
az igazság Erdély esetében?) annak a „methamorphosis Transilvaniae”-
nak szentelte, amely a második világháború végeztével ismét felforgatta 
Erdély társadalmát, az ottani magyarság életét. (Ennek a művének máig 
sincs budapesti vagy erdélyi kiadása!)

Nyírő József munkái évtizedeken keresztül a tilalmi listákon foglaltak 
helyet, holott, ha nem is lehet maradéktalanul egyetérteni, különösen 
a háború végére kifejtett nézeteivel, az erdélyi magyarság iránt kinyil-
vánított hűsége mindenképpen elismerést érdemel, és elbeszélőként, az 
említett regényeken kívül Kopjafák, Havasok könyve című elbeszéléskö-
teteivel. Úz Bence című „székely” regényével A sibói bölény és Madéfalvi 
veszedelem című történelmi regényeivel mindenképpen ott van a helye 
az erdélyi magyar irodalom élvonalában, persze Tamási Áron, Bánffy 
Miklós és Kuncz Aladár mögött, de Kós Károly, Molter Károly, Karácsony 
Benő és Kemény János mellett. Újólagos irodalomtörténeti és olvasói 
felfedezése és kultusza mindenképpen indokolt.

Kissé hasonló a helyzet Wass Albert írói teljesítményével és műveivel, 
író pályáját, miként oly sok sorstársa életét, erőszakosan osztották két 
részre a második világháború végének eseményei, a menekülés, majd az 
emigráció. Annak az erdélyi arisztokráciának a képviselője volt, amely 
társadalmi állását sohasem privilégiumok, hanem kötelezettségek for-
rásának tekintette. Hasonlóan a Helikon-alapító báró Kemény Jánoshoz 
vagy az egész életét az erdélyi irodalomnak és közéletnek áldozó gróf 
Bánffy Miklóshoz, ő is az erdélyi magyarság önvédelmében és felemel-
kedésében vállalt tevékeny szerepet. Az írói alkotómunkát nemzete szol-
gálatának tudta, azért idézte fel a távolabbi és közelebbi erdélyi magyar 
múlt eseményeit, hogy tanulságokkal szolgáljon egy biztosabb tartás és 
hatékonyabb politikai stratégia kialakítása végett.

Wass Albert írói indulásának az árnyalt és költői természetleírás 
volt a legnagyobb művészi erénye, ezt később a biztos lélekrajz és az 
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atmoszférateremtés művészete egészítette ki. A titokzatos őzbak című 
novelláskötete a múltból megmaradt embereket mutatja be, a vidéki élet 
hangulatát idézi fel, egyszersmind teret ad a személyesebb emlékezésnek 
és vallomásnak. Ezekben az elbeszélésekben is mindig jelen van a me-
zőségi táj, a természet élménye és vigasza.

Az erdélyi író bizonyára legnagyobb és talán legművészibb írói vál-
lalkozása a Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában című kétkötetes 
családregény. Az erdélyi magyar irodalom – Kós Károly, Nyírő József, 
Makkai Sándor és mások művei révén is – mindig gondos figyelemmel 
tárta fel Erdély múltját, ez a hagyományos írói igény jelent meg Wass 
Albert esetében is. Regényének két kötetében egy mezőségi magyar mág-
náscsalád életét beszélte el a negyvennyolcas szabadságharc bukásától a 
századfordulóig. A mágnáscsalád krónikája ad alkalmat az erdélyi ma-
gyarság történetének megvilágítására. Az író – hasonlóan Bánffy Miklós 
Erdélyi történet című trilógiájához és Nyírő József Néma küzdelem című 
regényéhez – azt kívánta bizonyítani, hogy az 1918-as összeomlás nem 
a véletlen műve volt, hiszen a kiegyezés utáni korszak erdélyi politikája 
homokra épült – az erdélyi magyar társadalom végzetes meggyengülése 
ekkor következett be. Megfontolt telepítési politika híján román bankok 
vásárolták fel a magyar birtokokat, a székely „népfelesleg” kivándorlásra 
kényszerült, s a nagyromán irredentizmust csupán látszatintézkedések 
próbálták megfékezni.

Wass Albert ifjú íróként az Erdélyi Fiatalok mozgalmában keresett 
társakat, ennek a mozgalomnak az erős közéleti érdeklődése, nemzeti 
felelősségtudata őt is magával ragadta. Meggyőződése szerint az erdélyi 
birtokos rétegnek – az úgynevezett „történelmi osztály” leszármazotta-
inak – az erdélyi magyar nép oldalán kell elkötelezett szerepet vállalnia. 
Kivált a kisebbségi sorsban, amelynek az erdélyi magyarságra nehezedő 
terheit mint író és mint közéleti férfi Wass Albert fokozottabban élte át. 
Meggyőződése volt, hogy az erdélyi magyarság lassanként fel fog mor-
zsolódni a bukaresti uralom nyomása alatt. Ezért is fogadta lelkendező 
örömmel az 1940-es nagyhatalmi döntést, amely Erdély északi és keleti 
részét visszajuttatta Magyarországnak, és fogadta örömmel a honvédség 
bevonulását. Erről Jönnek! című riportkönyvében adott számot, s ez azóta 
több új kiadásban is az olvasók elé került.

Tulajdonképpen e miatt a könyve miatt kellett 1944 nyarán szülőföld-
jéről elmenekülnie, e könyve nyomán indultak ellene azok az indulatos 
támadások, amelyek máig tartanak. Az író először Németország amerikai 
megszállási zónájába, majd az Egyesült Államokba távozott és Floridában 
telepedett le. Az emigrációban írott műveit mindig áthatotta a szülőföld-
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vesztés fájdalma, a honvágy keserű nosztalgiája. A távoli Floridában is min-
dig erdélyi szülőföldjének emlékei jelentek meg képzeletében és álmaiban. 
Ez a nosztalgikus érzés ad költői színezetet A funtineli boszorkány című 
regényének, amely különben – cáfolva az író románellenes indulatairól 
terjesztett rágalmakat – igen rokonszenvező módon ábrázolja az egyszerű 
román embereket. Valójában ez az a regénye, amelyben írói indulásának 
színvonalán érvényesült elbeszélő- és emberábrázoló készsége.

Harmadjára Márai Sándorról. A Kassáról Nyugat-Európába, majd 
Budapestre, végül az Egyesült Államokba került író olyan történelmi 
korszakban élte le hosszúnak mondható életét, amely minduntalan a 
szellem és a kultúra fájdalmas vereségét hozta. Egyidős volt a huszadik 
századdal: alighogy serdülni kezdett, kiderült, hogy a szabadelvűségnek 
és a józan észnek az a rendje, amely az európai liberalizmus történelmi 
sikereit követve alig egy évszázada kezdett felépülni, az erőszak érintésére 
egyszerre összeroppant. Az első világháború kitörése napok alatt söpörte 
félre mind a liberális, mind a keresztény hagyományokat és értékeket, a 
háborús vereség pedig elsodorta Márai szülőhazáját, a történelmi Ma-
gyar országot, elsodorta azt a polgári világot, amely nem egyszerűen az 
író származását és gyermekkorát jelölte meg, hanem megszabta gondol-
kodását és magatartását is.

Márainak szüntelenül védenie kellett írói függetlenségét. Alkotómű-
helyét tulajdonképpen kedvezőtlen terepen kellett berendeznie. Hosszú 
élete az európai és magyar történelem szinte évszázados „válságkorsza-
kára” esett: világháborúk, forradalmak, kegyetlen zsarnokságok jelölték 
meg a történelmi időt, s a szellem emberének naponta kellett megküz-
denie a türelmetlenséggel, az erőszakkal, az értelmetlen indulatokkal. 
Márai még a húszas években, német és francia városokban eltöltött hosszú 
évei során döbbent rá arra. hogy a régi, szabadelvű és emberséges Európa 
talán örökre elveszett.

Írói életműve, így A zendülők, Idegen emberek, Féltékenyek, Sér-
tődöttek, A hang, Jelvény és jelenés, Sereghajtók című regényei (ezeket 
élete végére A Garrenek műve című nagyszabású munkájában gyűjtötte 
egybe) nemes gondolkodásról és fölényes írnitudásról tanúskodnak, 
írói munkásságának csúcsait mindazonáltal Egy polgár vallomásai című 
önéletrajzi esszéregényében és emigrációi Naplóiban kell látnunk. Ezek a 
művei nemcsak a magyar elbeszélő irodalom nagy értékei, hanem az (alig 
kifejlődött és mindig eltaposott) magyar polgári mentalitás figyelemre 
méltó dokumentumai is.

Márai minden tekintetben polgárnak tartotta magát: családja a régi 
Szepesség szász városi polgárságából származott, és Kassán megtelepedve 
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lateiner-értelmiségi pályákon talált hivatást és megélhetést. A polgárság 
az ő felfogásában nemcsak társadalmi helyzetet vagy életmódot jelen-
tett, hanem műveltséget, gondolkodást, az értékek egy történelmileg 
megalapozott és meghatározott rendszerét. Ebben az értékrendben a 
józan értelemnek, az alkotómunkának, a szabadelvűségnek volt központi 
szerepe. Márai ősei szorgalmas igyekezettel alapozták meg azt a szerény 
vagyont és biztos társadalmi megbecsülést, amelynek birtokában meg-
szerezhették és megőrizhették függetlenségüket. Ezt a függetlenséget 
kívánta ő is fenntartani alkotó értelmiségiként.

Mintha kívül helyezte volna magát a történelmen: a könyvek érde-
kelték, a művészet, a zene, esetleg elgyönyörködött Amerika változatos 
természeti látványosságaiban és Európa régi városaiban. Mint hivatásos 
„rezonőr” figyelte a jelent, különösen naplóiban, számot adott minden 
fontosabb politikai és kulturális eseményről, igazából azonban a múlt-
ban élt. Hűségesen és sértődötten ragaszkodott valamihez, amit, úgy 
tetszett, magával sodort a múló idő. A megsértett hűségnek ez a mindent 
átható érzése és morálja jelölte meg emigrációs munkásságát: jelen van 
regényeiben és naplójegyzeteiben is.

Arról, hogy ezt a három írót milyen mértékben kell számon tartanunk 
irodalmunk huszadik századi kánonjában, vannak viták és még sokáig 
lesznek viták. Az szinte bizonyosnak tekinthető, hogy a kánon magaslati 
pontján közülük egyedül Márai Sándor foglal helyet, Nyíró József kima-
gasló szerepét többen és Wass Albertét még többen vitatják. Azt azonban 
mindenképpen el kell ismernünk, hogy mind a hárman részesei annak a 
hagyománynak, amelyet fenn kell tartanunk. Talán ebben a tekintetben is 
érdemes megszívlelni a Wellek–Warren-féle irodalomelméleti kézikönyv 
(Az irodalom elmélete) megállapításait. „Tulajdonképpen – teszik fel a 
kérdést a tudós szerzők – miért is értékelik az emberek az irodalmat? 
Az érték, az érdem, az érdekesség miféle fajtáját lelik meg benne? Azt 
válaszolhatnánk: igen sok fajtáját. A horatiusi összegezést, a dulce et 
utilét többféleképp is lefordíthatjuk: »szórakozás« és »épülés«, »játék« 
és »munka«, »terminális érték« és »instrumentális érték«, »művészet« és 
»propaganda« – végül: a művészet mint öncél s a művészet mint közösségi 
rítus és kulturális kötőerő.”

Az minden bizonnyal elmondható, hogy valamilyen módon mind a 
három író munkássága, Márai Sándoré pedig bizonyosan, része a „mű-
vészetnek, mint öncélnak”, és mindhárom író munkássága elhelyezhető 
a „közösségi rítus és kulturális kötőerő” értékvilágában. Márpedig ma 
az erdélyi magyarságnak, az egész magyar nemzeti közösségnek igen 
nagy szüksége van ilyen „közösségi rítusokra” és „kulturális kötőerőkre”. 
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Ebben lehet nemcsak Márai Sándor népszerűségének és írói rangjának 
a magyarázata, hanem Nyírő József és Wass Albert írói reneszánszának 
a magyarázata is.

FELEJTÉS ÉS RÁGALOM

Írókat, adott esetben igen nagy írókat két módon lehet eltávolítani abból 
a kanonizációs rendszerből, amelyben korábban mindenki által elismert 
jogos helyük volt: az egyik módozat a felejtés (az elhallgatás), a másik a 
rágalom. Valljuk meg, a huszadik század közepére, az évszázad második 
felében tevékenykedő – és korábban egyetemleges megbecsülésnek örven-
dő – íróink közül többnek is ez a nyugtalanító sors, az elhallgatás vagy a 
rágalom jutott. Ha ennek a szomorú jelenségnek a magyarázatát keres-
sük, igencsak különféle indokokhoz jutunk. Szerepet kap itt a politikai 
pártosság és elfogultság, amely képtelen elviselni, hogy a „másik oldalon” 
elhelyezendő alkotó egyéniség általános megbecsülésben részesül. Szere-
pet kap az ismerethiány, hiszen talán sohasem (vagy csak talán az ötvenes 
évek szomorú világában) jutott nyilvános megszólaláshoz annyi félművelt 
és alig tehetséges újságíró vagy irodalomkritikus, mint manapság, és 
természetesen szerepet kap a frusztrált személyiség, a kórosra növekedett 
önérzet, amely nem tudja elviselni az emberi és művészi „nagyságot”, 
következésképp boldogan dobál sarat olyan írói életművekre, amelyeket 
korábban széles körben övezett megbecsülés, amelyeket a vállalt küldetés 
és a létrehozott értékes teljesítmény máskülönben fényesen igazolt.

Az identitászavarokkal küszködő, frusztrált irodalomkritikus, iro-
da lom történész vagy éppen „irodalompolitikus” természetesen szívesen 
csomagolja politikai előítéletek burkába véleményét, nagy íróink jelenlegi 
megítélésében, elhallgatásában és elutasításában nemegyszer a kommen-
tátor személyiségének zavarossága és pártpolitikai fundamentalizmusa 
találkozik. Nem mondhatnám, hogy ez szerencsés és termékeny találkozás. 
A magyar társadalomban, a magyar értelmiségben, mi több, a magyar 
irodalmi életben mostanság annyi félresikerült személyes ambíció, annyi 
megfontolatlan állásfoglalás, annyi túláradó egyéni indulat található, hogy 
valójában nemigen lehet csodálkozni azon, miszerint mindez nem marad 
meg a politikai, pártpolitikai kampányok medrében, hanem – akár egy 
tavaszi árvíz a lakókörzeteket – elönti a szellem által lakott területeket is. 
Csak hát ezeknek a mentális árhullámoknak a megfékezésére és lecsapo-
lására alig vállalkozik az irodalmi élet, az irodalomkritika.

De lássuk a tényeket! Kétségtelen, hogy a legtöbb igaztalan vádas-
kodást és elhallgattatást az utóbbi másfél évtizedben a baloldali iroda-
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lomnak kellett elszenvednie. Kétségtelen tény, hogy a politikai baloldal 
– nemcsak Magyarországon, hanem szinte minden egykor kommunista 
kormányzat által irányított országban – erős válságba került. Elsősorban 
talán nem is a politikai erőtérben: a pártok különben is túlfűtött világá-
ban lehet tapasztalni ezt, hanem a baloldali eszmék „piacán” abban, hogy 
a baloldali értelmiség igen nagy mértékben veszítette el tekintélyét és 
hitelét. Éppen ezért előbb-utóbb történelmi mérlegre kell helyezni, hogy 
vajon a közel fél évszázadon keresztül uralkodó kommunista hatalom 
és ennek irányító ideológiája milyen mértékben felelt meg a baloldali 
eszmék és értékek, a „baloldaliság” követelményeinek. A mindenkori 
történelmi baloldal, a polgári radikalizmustól a szociáldemokráciáig és 
a baloldali keresztény (keresztényszocialista) mozgalmakig (merthogy 
ilyenek is léteztek!) mindig a francia forradalom hármas jelszavát, a 
„szabadság, egyenlőség, testvériség” politikai és erkölcsi követelményét 
tekintette irányadónak és vezérelvének, és mondjuk meg, ezeknek az 
eszmei követelményeknek a legkevésbé sem feleltek meg a kommunista 
rendszerek, amelyek sem a szabadságot, sem az egyenlőséget és leginkább 
talán a testvériséget nem tartották kötelező és megvalósítandó előírásnak. 
Vagyis az úgynevezett „létező szocializmus” a maga politikai és erkölcsi 
lényege értelmében nem volt baloldali.

Voltak ugyanakkor baloldali írók, mint például a mögöttünk lévő 
több mint fél évszázad vonatkozásában Déry Tibor, Nagy Lajos, Lengyel 
József, Gelléri Andor Endre, Pap Károly, Fábry Zoltán, Sinkó Ervin, 
Gaál Gábor, Zelk Zoltán, Benjámin László, Tamási Lajos és mások. Nem 
mondható, hogy különösebben szerencsés lett volna az úgynevezett 
„szocialista” rendszerrel kialakult viszonyuk. Gelléri Andor Endre és 
Pap Károly, mondhatnám kissé frivolul, „szerencséjükre” a náci rendszer 
áldozatai lettek, így nem lehettek a proletárdiktatúra áldozatai. (Ez Pap 
Károly esetében, minthogy ő minden igazságtalanság kérlelhetetlen és 
szókimondó ellensége volt, könnyen bekövetkezhetett volna.) De mások 
eléggé nyilvánvalóan szembefordultak vagy szembekerültek a diktatú-
rával: Déry Tibort és Zelk Zoltánt bebörtönözték az 1956-os magyar 
forradalom leverése után, Lengyel József hosszú éveken keresztül a 
szovjet Gulag foglya volt, Nagy Lajos, Benjámin László, Tamási Lajos és 
egy időben Fábry Zoltán évekre „belső emigrációba” kényszerült, Sinkó 
Ervin Budapesten „persona non grata” lett, és mindegyikük, kivétel 
nélkül szembefordult az uralkodó rákosista vagy kádárista hatalommal, 
illetve az ötvenhatos forradalom napjaiban (és utána) a kommunista 
hatalmat elutasító magyar nép mellett foglalt állást. Vagyis az eredeti 
baloldalisághoz, a szabadság és az egyenlőség baloldali eszméihez voltak 
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hűségesek, ezért is kellett az önmagát baloldalinak feltüntető diktatórikus 
párturalommal szembefordulniuk.

A jelenben szinte mindegyikük a „kegyvesztettek” közé került: Déryt, 
Fábryt és Gaál Gábort mindegyre támadják, nemegyszer rendkívül 
méltatlanul, Nagy Lajost és Benjámin Lászlót egyszerűen elfelejtette 
az irodalomtörténet-írás, holott a Kiskunhalom, a Lázadó ember és A 
menekülő ember (amelynek megjelentetését hosszú éveken keresztül 
akadályozta a Révai József-féle irodalmi cenzúra!) írójának vagy az 
1956 nyarán közreadott Egyetlen élet című verseskötet költőjének ma is 
az eleven irodalmi hagyományok között volna a helye. Lengyel Józsefet, 
akinek a szovjet haláltáborokról készült epikai beszámolói sok tekintet-
ben Szolzsenyicin világhírű művei mellé állíthatóak, a rendszerváltás 
óta némaságra ítélte a rosszindulatú közöny (lányától tudom, hogy egy 
– éppen lágerelbeszéléseit egybegyűjtő – kötetét ezzel a felkiáltással uta-
sította el az egyik könyvkiadó: „Csak nem képzelik, hogy manapság egy 
kommunista író megjelentethető!”), és persze Zelk Zoltán, Tamási Lajos 
és Sinkó Ervin sem tartozik a kánonalkotók által kedvelt vagy elfogadott 
szerzők közé, holott például Sinkó nagyszabású moszkvai élménybeszá-
molójánál, az Egy regény regényénél kevesen mutatták be hitelesebben 
és leleplezőbben a szovjet politikai és kulturális zsarnokság köznapjait, 
és Fábry Zoltán publicisztikájánál, például az évtizedeken keresztül az 
író asztalfiókjában várakozó A vádlott megszólal című 1946-ban írott 
hatalmas „védőbeszédénél” bátrabban és hitelesebben kevesen leplezték le 
a második világháború után demokratikus álarcban jelentkező magyarel-
lenes intoleranciát és bűnöket. A valódi (és nem sztálinista, ellenkezőleg, 
szabadság- és egyenlőségpárti) magyar baloldali irodalom osztályrésze 
manapság az elhallgattatás, rosszabb esetben a rágalom.

Nem jártak sokkal jobban a népi írómozgalom nagy egyéniségei, pél-
dául Illyés Gyula, Németh László, Kodolányi János, Veres Péter és Sinka 
István sem. Legfeljebb annyi különbség érzékelhető, hogy miközben 
Déry Tibort és társait a kommunista hatalommal történt azonosulás-
sal, a népi írókat szélsőjobboldali érzelmekkel és/vagy szélsőbaloldali 
kollaborációval vádolták meg ellenségeik. Kodolányi és Sinka esete 
vi szonylag egyszerűbb, az ő írói pályájuk valóban felmutathat néhány 
olyan szerencsétlen kijelentést, amelyet a szélsőjobboldali eszmékkel lehet 
egybekapcsolni, ezek a kijelentések azonban nem szoríthatják árnyék-
ba egész életművüket, amely kétségtelenül a huszadik századi magyar 
irodalom értékei közé tartozik. Kodolányi hatalmas történelmi, illetve 
mitologikus regényei, így a Julianus barát, A vas fiai, a Boldog Margit, 
illetve a Vízöntő az Új ég, új föld és Az égő csipkebokor semmiféle ide-
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ológiai vagy politikai téveszmével nem gyanúsíthatok meg, mi több, az 
utolsónak említett Mózes-regénynél nagyobb empátiával és szeretettel 
kevesen (talán csak Thomas Mann) ábrázolták az Ószövetség népét. 
De Kodolányinak azokat a műveit is igazolta a változó idő, amelyeket 
korábban egyértelműen elutasított a kommunista irodalompolitika – 
például az 1942-ben megjelent Esti beszélgetés és az 1944-ben közreadott 
Zárt tárgyalás című történelem- és politikabölcseleti írásaira gondolok. 
Ugyancsak irodalomtörténeti méltánylást érdemel Sinka István balla-
daköltészete, amely magas fokú poétikai szintézisbe tudta fogni a népi 
hagyományt és a modern, „szürrealisztikus” költészetet.

Sok fanyalgó megjegyzéssel, sőt elutasító nyilatkozattal lehetett 
találkozni a mögöttünk lévő évtizedben Németh László és Veres Péter 
műveivel összefüggésben is. Mindkét írót részben a náci eszmék hatá-
sával, részben kommunistakollaborációval vádolták meg ellenfeleik. 
Németh részben a Kisebbségben, részben 1961-és moszkvai látogatásának 
következményeit összegző Utazás című vígjátéka következtében került 
politikailag egymással ellentétes megítélések kereszttüzébe. Holott 
sem a korábbi vitairat, sem a későbbi színdarab nem érintheti Németh 
László munkásságának nagy értékeit, mindkettő elhelyezhető az írói 
pálya belső kontextusában, egy olyan világkép keretei között, amelyben 
természetesen voltak belső – az író gondolkodásának mélyebb világában 
kitapintható – konf liktusok, mindez azonban nem tette kérdésessé az 
életmű egységét és színvonalát. Ráadásul Némethnek számos olyan ma is 
újszerűnek tekinthető gondolata van, amely meglepő módon alig hatott 
az 1990-es rendszerváltozást követő idők közgondolkodására. Például 
a magyar kultúra kelet-közép-európai elhelyezésének eszméjére vagy a 
huszadik század nagy ideológiai és politikai szembenállásának társada-
lombölcseleti alapjait, a szabadversenyes kapitalizmus és a diktatórikus 
szocializmus konfliktusát megkerülő „harmadik út” eszméjére gondolok. 
(Ez utóbbiból különben nemrég az egyik magyarországi pártnál kam-
pányszlogen lett, mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a Németh Lászlótól 
származó ideához ennek a szlogennek nincs köze.)

Németh László írói és szellemi örökségét ma inkább egy szűk értel-
miségi kör tartja fenn, könyvek is készülnek róla, ugyanakkor igen sokat 
elárul életművének recepciójáról az a kínos fanyalgás, amely nemrégi-
ben születésének századik évfordulóját övezte. Talán még mostohább 
módon járt el az irodalomtörténeti és történeti emlékezet Veres Péter 
személyiségével és munkásságával, amely – Németh László megítéléséhez 
hasonlóan – a kettős vádaskodás, illetve az egyetemleges felejtés purga-
tóriumába került. A valamikor „klasszikusnak” tekintett parasztíróról 
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vagy egy évtizeddel ezelőtt csak (két oldalról is) elutasító ítéleteket lehe-
tett hallani, újabban pedig még ilyeneket sem, legfeljebb annak ismételt 
megállapítását, hogy Az Alföld parasztsága és a Számadás írója végképp 
nem tartozik az irodalomtörténeti kánon szereplői közé. Pedig a népi 
és a szociográfiai irodalom jelentékeny képviselője, 1956-ban a Magyar 
Írószövetség sok bölcsességet tanúsító elnöke bizony megérdemelné, 
hogy akár egy irodalomtörténeti „perújrafelvétel” keretében kerüljön 
vissza arra a magaslatra, amely a mögöttünk lévő korszak nagy íróinak 
emlékezetét őrzi az utókor és különösen a fiatal nemzedékek számára.

A leginkább kínos recepciós sors bizonyára Illyés Gyula alakjának 
és életművének jutott. Illyés – nagyjából Babits halálától kezdve a saját 
haláláig, tehát vagy négy évtizeden keresztül – a magyar irodalom koro-
názatlan fejedelmének számított, tekintélye megkérdőjelezhetetlen volt, 
életműve és erkölcsisége kikezdhetetlen, olyan szellemi közintézménnyé 
vált, amelyhez nemcsak az irodalmi élet, hanem a nemzeti közgondol-
kodás is igazodott. Valósággal a nemzeti identitás egyik hordozójává és 
jelképévé emelkedett, akárcsak korábban Ady vagy Babits. Emlékszem, 
egyszer egy szűkebb társaságban előadott fejtegetésében az éppen hazalá-
togató Cs. Szabó László arról beszélt, hogy a magyar irodalom egészen a 
legutóbbi időkig „monarchikus” formában létezett: az irodalomszervező 
Kazinczy Ferenc alapozta meg ezt az irodalmi „monarchiát”, őt követte 
a trónon Vörösmarty Mihály, majd (rövid időre) Petőfi Sándor, (hosszú 
időre) Arany János, majd több évtizedes interregnum után Ady Endre, 
utána Babits Mihály, végül Illyés, akinek halála után át kell térni a „köz-
társasági” uralomra. Valóban, Illyés ilyen szerepet töltött be, széles körű 
irodalmi és társadalmi „mandátum” következtében, és ezt a „mandátu-
mot” még a rákosista-kádárista hatalomnak is méltányolnia kellett.

A rendszerváltozás utáni időszakban azután az ő esetében is megin-
dult a fanyalgás, felszínre törtek a bizonyára korábban is létező indulatok 
(elvégre egy nagy egyéniség nemcsak elismerést kelt, hanem gyűlöletet 
is!), és megindult az indulatos rágalmazás. Mindezt a Kapu című, köz-
ismerten „megélhetési botránykrónika” indította el, később másutt is 
szóba került, hogy Illyés jó viszonyt ápolt korábban Imrédy Bélával, 
később Aczél Györggyel (hogy ez a kezdeti jó viszony később milyen 
radikálisan megváltozott, arról persze hallgattak a jól értesültek!), és 
hogy nem állott egyértelműen a magyarság alapvető érdekei és követelései 
mellé. Mondották ezt arról az íróról, aki korábban, még a háború előtt 
a Puszták népének, a Magyarok című publicisztikai gyűjteménynek és 
a Rend a romokban verseinek, később az Egy mondat a zsarnokságról, 
a Levél a vízgyűjtőről és a fenyőről és a Bartók című költeményeknek, a 
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Válasz Herdernek és Adynak című nagy nemzetpolitikai tanulmánynak 
a szerzője volt. És természetesen hivatkozhatnék még számtalan költői, 
prózai és publicisztikai írásra, mindezek azt mutatják, hogy Illyés Gyu-
la, ahogyan ezt nagyon sokan mindig is tudtuk és állítottuk, a nemzet 
hiteles „lelkiismerete” volt.

Éppen ezért alig jutottam szóhoz, amikor A Céh című folyóirat múlt 
évi októberi számában Beke Albert tollából (Válasz Illyés Gyula-ügyben) 
a következőket olvasom – egy esztendővel az ötvenhatos forradalom (és 
az Egy mondat… nyilvánosságra kerülése) fél évszázados évfordulója 
előtt: „Tehát először is: az egyik legalapvetőbb probléma az Egy mondat 
a zsarnokságról című vers hiteles értelmezése. […] Tudjuk, hogy ez a 
vers az Irodalmi Újság 1956. november 2-i számában jelent meg, vagyis 
akkor, amikor már mindenki azt hitte, hogy a forradalom véglegesen 
győzött. Mi ennek a versnek a legfontosabb megállapítása? Az, hogy a 
diktatúrában »mindenki szem a láncban«. És »belőled bűzlik, árad, magad 
is zsarnokság vagy«. Illyésnek azonban ez a megállapítása egyszerűen 
nem igaz. […] Illyés itt a kollektív felelősség és bűnösség elvét hirdeti 
azért, hogy a saját bűnrészességét mindenkire kiterjessze. A költő ezzel 
a megállapítással a kivégzetteknek és bebörtönzötteknek az emlékét gya-
lázza meg, éspedig önös érdekből: azért, hogy a saját egyéni felelősségét 
mentse. Tehát mondjuk ki nyíltan: az Egy mondat a zsarnokságról című 
vers hazug és aljas. Hazug azért, mert éppen a legfontosabb megállapítása 
nem igaz, és aljas azért, mert Illyés ezt kizárólag a saját felelőssége alóli 
menekülése érdekében hirdeti. Tehát ennek a versnek éppen a központi 
gondolata egy nagy hazugság.”

Hosszasan idéztem, meglehet (bocsássa meg nekem Illyés Gyula), 
azonban mindenképpen dokumentálnom kellett azt, hogy a mögöttünk 
lévő évtizedek klasszikus magaslaton számon tartott magyar irodalmá-
nak manapság milyen támadásokat kell elszenvednie. Illyés Gyula (és 
Németh László és Veres Péter és Déry Tibor és Fábry Zoltán) életművének, 
írói moráljának és hitelességének radikális és agresszív (emellett ostoba) 
megkérdőjelezése olyan jelenség, amelyet mindenképpen meg kell fon-
tolnia és el kell utasítania a magyar irodalom mértékadó tényezőinek. 
Irodalmi örökségünk méltósága és időszerű felhasználása kívánja meg 
ezt az elutasítást, ugyanis a jelen szellemi, lelki, erkölcsi tekintetben 
igencsak zavaros viszonyai közepette hiteles eligazítás végett még mindig 
irodalmunkhoz kell fordulnunk – még mindig az irodalomnak kell a 
nemzet „lelkiismeretének” lennie.

A felejtés és a rágalmazás jelenségei körében szerzett szomorú ta-
pasztalataim felsorolását természetesen folytathatnám tovább. Hiszen 
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olyan – a közelmúltban még igencsak megbecsült és nagy népszerűségnek 
örvendő – írói életművekre borult a feledés (avagy a szándékos elfelejtetés) 
árnyéka, mint Sarkadi Imréé, Cseres Tiboré, Karinthy Ferencé, Sánta 
Ferencé, Fejes Endréé vagy az erdélyi Panek Zoltáné és Deák Tamásé, 
és olyan nagyszerű magyar írókat értek gonosz rágalmak, mi több, rá-
galomhadjáratok, mint Sütő Andrást, aki például Anyám könnyű álmot 
ígér című „lírai szociográfiájával” az erdélyi magyar (az egész magyar) 
elbeszélő irodalom megújítója volt, akit fél szemére megvakított és szinte 
halálra vert 1990 „fekete márciusában” a marosvásárhelyi magyarokra 
támadó román csőcselék. A felvidéki magyar irodalom köréből is felidéz-
hetném a felejtés és a rágalmazás szomorú eseteit – talán máskor. Még 
jobb lenne, ha egy felvidéki magyar irodalomkritikus vállalná magára 
ezt a szomorú feladatot. De aki ismeri azt, hogy például Dobos László-
nak, Duba Gyulának vagy Cselényi Lászlónak milyen értetlenségekkel, 
rosszindulattal kellett az elmúlt évtizedben megküzdenie, az tudja, hogy 
mire gondolok. A felejtés és a rágalmazás széles körben tapasztalható 
eseteivel tulajdonképpen egy irodalom- és kritikatörténeti monográfi-
ának (egyszersmind vitairatnak) kellene foglalkoznia.

A MEGŐRZENDŐ HAGYOMÁNY

Az irodalomtörténeti kánon mindig változik, éppen ez a változás és maga 
az alakíthatóság teszi lehetővé az irodalomnak, ha nem is a „fejlődését”, 
mert ilyen „fejlődés” a művészetek körében természetesen nincsen 
(Shakespeare nem „nagyobb” író, mint Homérosz és Goethe nem „na-
gyobb” író, mint Shakespeare, mint ahogy Petőfi sem „nagyobb” költő, 
mint Balassi Bálint, és Ady sem „nagyobb”, mint Petőfi), de a történetét. 
A kánonok átrendeződésével együtt mindazonáltal meg kell őrizni a ré-
gebbi értékeket, a modern irodalom nem érvényteleníti a klasszikusat és 
a posztmodern sem érvényteleníti például Illyés, Radnóti és Nagy László 
költészetét (noha, jól tudom, akadnak olyan irodalomteoretikusok vagy 
irodalomkritikusok, akik szívesen végrehajtanak egy ilyen „érvénytelení-
tést”). Az irodalom valójában igen liberális köztársaság: az igazi értékek 
jól megférnek egymás mellett, és az úgynevezett „nemzeti” vagy „közös-
ségi” irodalmi értékrend sem érvényteleníthető a posztmodern irodalom 
törekvései és időnként érzékelhető mohósága következtében.

A magyar irodalomnak, és emiatt bizony nem pironkodni kell, ha-
nem büszkén vállalni, mindig voltak nemzeti-közösségi mondanivalói 
és feladatai. A magyar történelemből a nemzet és az irodalom fogalmai 
szinte Janus-arccal néznek reánk: ami az egyik oldalról szemlélve egy 
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történelmi emberközösség küzdelme a megmaradásért, az a másik ol-
dalról magasrendű művészi, irodalmi értékek történeti folytonossága és 
rendszere, ami az egyik nézetben gondolat, költői kép és versforma, az 
a másikban emésztő küzdelem és gyötrődés avégett, hogy egy emberi 
közösség otthont találjon saját szülőföldjén, a nemzetek közösségében, 
és kapjon lehetőséget arra, hogy kifejleszthesse a maga szellemi és er-
kölcsi értékeit.

A kisebbségi magyar irodalmak is ilyen Janus-arcot mutatnak: egy-
felől a maguk nemzeti (nemzetiségi) felelősség- és szerepvállalásában, 
másfelől abban az irodalmiságban, amelynek mértéke mindig az esz-
tétikai érték, és sokak véleménye szerint sohasem csupán ez a nemzeti 
szolgálatvállalás. Ez a szolgálatvállalás mindazonáltal elválaszthatatlan 
a kisebbségi magyarság irodalmától, minthogy voltak korszakok (az 
utolsó és leginkább brutális alig másfél évtizede ér véget), amidőn az 
irodalomnak kellett vállalnia azt, hogy minden áttételezés nélkül a 
nemzeti élet egyetlen otthona, műhelye és megnyilvánulása legyen. 
Ebben a helyzetben az irodalom nem pusztán a kultúra központi régi-
ójában foglal helyet, ahogy ezt a közép- és kelet-európai hagyományok 
megszabták, és nem is egyszerűen „a szellemi élet mindenese”, ahogy 
ezt ugyancsak a közép-európai irodalmakról szólván (Közép-Európa 
című tanulmányában, a Tanú 1932-es évfolyamában) Németh László 
megállapította, hanem maga a nemzeti élet, az önazonosság hordozója, 
a megmaradásnak egyetlen stratégiája. Azaz nem pusztán irodalom, ha 
mindenekelőtt természetesen irodalomnak kell is lennie.

Az utolsó két évszázad folyamán alighanem két nagy fordulatot (para-
digmaváltozást) ért meg az európai irodalom (a világirodalom). Az elsőt 
a romantika, elsősorban Herder és a Schlegel testvérek történelem- és 
művészetbölcselete hozta, amely az egész kontinensen, de főként a közép- 
és kelet-európai régiókban, tehát a német, a lengyel, a cseh, a szlovák, a 
horvát, a szerb, a román, az orosz és természetesen a magyar kultúrában 
szervesen összekapcsolta az irodalom és a nemzet ügyét, és az irodalmat 
tette meg a nemzeti szellem és identitás legfontosabb letéteményesének. 
Ennek a fordulatnak a nyomán bontakozott ki a magyar nemzeti irodalom 
is, mondjuk Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc romantikájától kezdve, 
és ennek a „herderi” fordulatnak a szellemisége él tovább a kisebbségi 
magyar irodalmi kultúrákban Reményik Sándor költészetétől, Kós Károly 
regényeitől és Fábry Zoltán publicisztikájától kezdve máig: Sütő Andrásig, 
Kányádi Sándorig, Dobos Lászlóig és Tőzsér Árpádig.

A második nagy fordulatot a huszadik század átalakult világképe és 
új bölcselete indította el, méghozzá két módon, két áramban: egyrészt 
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az egzisztencialista filozófia, másrészt a modern nyelvfilozófia, s ha az 
első nagy fordulat Herder, akkor a második Heidegger és Wittgenstein 
nevéhez köthető. Ennek a fordulatnak a jegyében válik az irodalom előtt 
álló nagy kihívássá egyrészt maga az emberi létezés, amelyre elsősorban 
az irodalom, a művészet képes választ adni, minthogy az emberi lény 
leginkább a művészi alkotásban tud azonosulni önmagával és a léttel, 
ahogy Heidegger írta nevezetes, Hölderlin és a költészet lényege című 
tanulmányában: „a költészet a lét és a dolgok alapító megnevezése – nem 
tetszőleges mondás, hanem az, ami által válik csak minden nyilvánva-
lóvá, amit aztán a mindennapi beszédben megbeszélünk és elintézünk”. 
A másik, az irodalom előtt álló nagy kihívás pedig maga a nyelv, az a 
tény, hogy az ember a nyelv által azonosítja önmagát, és az emberi létezés 
valójában a nyelv által történt létezés, amiből az is következik, hogy az 
irodalom nem etikai vagy bölcseleti mondanivalója, hanem csupán a 
nyelvi és poétikai felépítés által létezik, következésképp a műalkotásnak 
nincs nemzeti felelőssége és morális célzata.

A magyar irodalom „heideggeri” fordulata tulajdonképpen már a két 
világháború között végbement (Kosztolányi Dezsőnél, Szabó Lőrincnél, 
József Attilánál), és az elmúlt évtizedben bontakozott ki a szemünk 
láttára a „wittgensteini” fordulat is. Mindez azonban nem teszi érvény-
telenné a „herderi” szellemiség és kultúra hagyományait és jelen idejű 
érvényességét: azok, akik az emberi létezés abszurd tapasztalataival vagy 
éppen magával a nyelvvel küzdenek, nem kell, hogy elutasítsák a nemzeti 
közösség iránt érzett felelősségtudatot. Különösen a kisebbségi létben, 
ahol többnyire nincs is mód arra, hogy valaki kivonuljon a szellemi küz-
delmek arénájából és magát a létezést szemlélve vagy a nyelvfilozófiák 
tanításai között búvárkodva építsen magának személyes identitást.

Talán nincs is szükség ilyesmire, a műalkotás értékét ugyanis nem 
az dönti el, hogy valaki milyen paradigmához igazodik. A valóban 
értékes műalkotásokat sohasem lehet egyetlen irodalmi paradigmá-
hoz hozzákötni, és az irodalom általában mindig több, mint pusztán 
irodalmi értékek együttese. Alighanem igaza van T. S. Eliotnak, aki a 
következőket jegyzi meg: „Az irodalom »nagyságát« nem lehet kizárólag 
irodalmi értékmérőkkel meghatározni, bár nem szabad elfelejteni, hogy 
azt, vajon valami irodalom-e avagy sem, csakis irodalmi értékmérőkkel 
határozhatjuk meg.” Vajon miben állnak azok az „irodalmon kívüli” 
minőségek, amelyek megszabják valamely műalkotás „nagyságát”? 
Ezek között minden bizonnyal ott vannak a műalkotásban kifejezésre 
jutó gondolat és erkölcs értékei, következésképp a nemzeti identitás és 
kultúra fenntartásának értéke is. Erre utal különben René Wellek és 
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Austin Warren imént idézett közismert irodalomelméleti kézikönyve (Az 
irodalom elmélete) is, midőn az írói alkotások értékelésének két alapvető 
kritériumát a művészet öncélúságában és közösségi kötőerejében jelölte 
meg. A „közösségi rítus és a kulturális kötőerő” pedig kétségkívül magába 
foglalja a nemzeti szerep- és feladatvállalást, azaz az irodalom „herderi” 
paradigmáját és szemléletét.

Az irodalom és a nemzeti irodalom fogalmát ezért ma sem lehet 
egymással szembeállítani. A kisebbségi magyar irodalmak, akárcsak a 
múltban, azt példázzák a jelenben is, hogy az irodalom nem csak szó és 
grammatika, ahogy Kosztolányi híres versében a zászló nem csak „bot 
és vászon”. Az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a kárpátaljai magyar 
irodalom művészet és erkölcs, az egyéni lét metafizikai értelmezése, 
ugyanakkor egy emberi közösség vallomása és üzenete, amely az egye-
temességet ostromolja, a nagyvilág előtt tesz tanúságot egy nép élni 
akarásáról, küzdelmeiről és a nemzetek közösségének lelkiismeretét 
szólítja meg.

Irodalmi Szemle, 2006. 7. sz. 8–16., 8. sz. 4–11.
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1970-ben jártam először Újvidéken az akkor alig egyéves Hungaro-
lógiai Intézet meghívására. A várossal és a kulturális intézményekkel 
való ismerkedés során eljutottam a Szerb Matica híres könyvtárába és 
kézirattárába is, ahol a régi kéziratok gondozói tették elém Stanković 
Györgynek egy magyar barátjához írott, 1848 őszén keltezett levelét. A 
levél egy részletét lemásoltam akkor, s most, hogy áttanulmányoztam a 
Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848–1849-ben című kötetet, előke-
restem a régi jegyzetet. A levél szövege magyar, szeretném idézni néhány 
mondatát: „Mi – írja Stanković – küzdünk egymás ellenébe, és miért? Ki 
érdektelen akar a dologról ítélni, nem felelhet egyebet: semmiért. – Ugyan 
mondd, nem éltünk mi folytonosan testvérileg minden Magyarhonban 
élő nemzetekkel, – alkottatott-é most külön kedvező törvény a magyarok 
részére és külön a más nemzetbéliek részére? Felelet: nem. Mibe akarja 
hát elnyomni a magyar a horvát, rác nemzetséget? – felelet: semmibe. 
– Miért hát ezen méltatlan ellenségeskedés! – Sajnálom a derék horvát 
testvéreket, kikre csak könnyebbség várakozik az alkotmányos életből, 
hogy a kamarilla zsoldjában levő által félrevezettetve, tulajdon érdekük 
ellen ingereltetve nem várakozik egyéb tehernél.” A régi levél a Duna-
völgyi népek összefogásának rokonszenves, amellett ésszerű gondolatát 
szólaltatta meg a közös történelem egy mély válságának idején. Mi okozta 
ezt a válságot, nevezetesen mi okozta a magyar és a szerb nemzeti moz-
galom 1848–1849-es ellentéteit? Ezekre a nehéz kérdésekre kíván választ 
adni a szóbanforgó tanulmánykötet.

A Bóna Gábor szerkesztésében megjelent Szerbek és magyarok a Duna 
mentén 1848–1849-ben, alcíme szerint Tanulmányok a szerb–magyar 
kapcsolatok köréből című gyűjtemény az 1978 novemberében Budapes-
ten szerb és magyar történészek részvételével rendezett tudományos 
ülésszak előadásait adja közre. Kétségkívül a kérdés legjobb magyar 
és szerb szakértői fejtik ki nézeteiket a két nép közös történetének egy 
drámai fejleményekben sajnos túlságosan gazdag szakaszáról, s próbál-
ják felkutatni az 1848–1849-ben tapasztalt politikai ellentétek okait és 
következményeit. Magyar részről különösen Spira György A testvérharc 
küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas 
forradalom Magyarországán című előadása bővelkedik lényeges törté-
nelmi adalékokban és megállapításokban. Ezt követi Niederhauser Emil 
előadása a nemzeti kérdésnek a korszak parasztmozgalmaira gyakorolt 
befolyasáról, Urbán Aladár munkája a Batthyány-kormány által kikül-
dött délvidéki kormánybiztosok tevékenységéről, Varsányi Péter István 
szövegközlése Csernovics Péter délvidéki kormánybiztos megbékélési 

SZÁMVETÉS A TÖRTÉNELEMMEL ■
Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848–1849-ben
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kísérletének dokumentumaiból, továbbá Bóna Gábor összefoglalása 
az 1848–1849-es honvédsereg szerb katonáiról, amely a többi között 
Damjanich János tábornok, Bobich János ezredes, Damaszkin György, 
Kerkalović András, Milutinovich Mihály, Stojkovich Péter és Zakó István 
alezredes hősi életútját idézi fel. A tudományos ülésszak szerb résztvevői 
közül Čedomir Popov és Slavko Gavrilović a jugoszláviai történetírásnak 
az 1848–1849-es forradalmi eseményekkel kapcsolatos megállapításait 
ismerteti, Andrija Radenić Az 1848–1849-es szerb mozgalom alapkérdései 
címmel ad áttekintést a jugoszláv történetírás jelenlegi nézeteiről, Lazar 
Rakić az 1848–1849-es vajdasági kerületi bizottságok tevékenységével 
foglalkozó jugoszláv történeti irodalmat ismerteti, végül Vasilije Krestić 
a szóbanforgó történelmi időszakról készült szerb memoárirodalmat, 
a többi között Jovan Subotić, Đorđe Stratimirović, Novak Golubski, 
Mihajlo Polit-Desančić és Miloš Dimitrijević emlékiratait idézi fel. 
Valamennyi tanulmány, illetve előadás igen széles körben használja fel 
a történelmi forrásokat, és számos eddig ismeretlen adattal, adalékkal 
teszi gazdagabbá a forradalmi korszak történetének ismeretét.

Természetesnek tetszik, hogy a tudományos ülésszak magyar és szerb 
résztvevőinek vélekedése nem minden kérdés megítélésében egyezik. A 
közös munka célja részben nyilvánvalóan az volt, hogy nyilvánosságra 
hozza ezeket a különvéleményeket és nézeteltéréseket, s éppen az egy-
mástól eltérő megítélések és magyarázatok tudományos vitában történő 
ütköztetése révén keresse a lehetséges megoldást. A nézeteltérések jellege 
eléggé közismert: a magyar történetírás a szerb nemzeti mozgalmat, 
legalábbis e mozgalom fejlődésének későbbi szakaszán, hagyományosan 
a Habsburg-ház ellenforradalmi törekvései szövetségesének tekinti, a 
szerb történetírás ellenkezőleg a magyar forradalom vezetőit, közülük is 
elsősorban Kossuthot teszi felelőssé azért, hogy a pozsonyi országgyűlés 
nem volt hajlandó megadni a magyarországi szerbeknek az autonóm 
Szerb Vajdaság felállításával is együtt járó nemzeti jogokat, s ezzel maga 
idegenítette el a szerb népmozgalmat a magyar forradalom érdekeitől. A 
hagyományos szerb álláspontot jól tükrözi Vasa Bogdanov A vajdasági 
szerbek felkelése és az 1848. és 1849. évi magyar forradalom című mun-
kája, amelyre Slavko Gavrilović előadása hivatkozik: „A magyar forra-
dalom […] a szerző szerint köznemesi megmozdulás volt, sodrásában 
a néptömegek igen gyorsan háttérbe szorultak. Ennek következtében a 
forradalom ellenforradalommá torzult, és szükségszerűen szembe kellett 
kerülnie a demokratikus jellegű szerb mozgalommal. Lényegében tehát 
osztálybázisok csaptak össze egymással: egyfelől a nemesi, másfelől a 
polgári-paraszti osztályjelleg. De Bogdanov a békére szólító erőket sem 
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tévesztette szem elől, s nagyra értékelte a magyar parasztság, Petőfi meg 
Táncsics forradalmiságát.” Ennél az állásfoglalásnál, amely lényegében az 
egész magyar forradalmat elítéli, ma már jóval árnyaltabban fogalmaz a 
jugoszláv történetírás, és ebben a törekvésében azzal a magyar történet-
írással találkozik, amely maga is tévesnek és hibásnak mondja a magyar 
forradalmi kormány nemzetiségi politikáját, minthogy ez a politika a 
polgári „nemzetállam” elvéhez ragaszkodva nem volt hajlandó szabad 
nemzeteknek elismerni a történelmi országterületen élő nem magyar 
népeket, és ezzel maga akadályozta meg a magyarok, szerbek, románok 
és szlovákok 1848–1849-es forradalmi összefogását. Magyar részről igen 
nagy hangsúllyal Spira György és Niederhauser Emil képviseli ezt a né-
zetet, szerb részről pedig Andrija Radenić, aki a jugoszláv enciklopédia 
Vajdaság az 1848–1849-es forradalmakban című fejezetében maga is elis-
meri, hogy a szerb nemzeti mozgalom 1848 augusztusa után lényegében 
elveszítette „antifeudális és nemzeti felszabadító vonásait” s ezt követve 
már győzedelmeskednek a „legkonzervatívabb szerb elemek”.

A magyar és szerb történetírók viszonylagos egyetértésének lehető-
ségét két alapvető gondolat kínálja a tudományos ülésszakon elhangzott 
előadások elvi tanulsága szerint. Egyfelől az a tudományos igény, amely 
mind a magyar, mind a szerb forradalmi mozgalmat polgári jellegű 
nem nemzeti mozgalomnak tekinti, s mint ilyent mutatja be. Erre utal 
Andrija Radenić előadásának zárógondolata is: „Az 1848–49-i szerb 
mozgalom mindmáig vitatott kérdéseiben, azoknak a jegyeknek a további 
feltárásában, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez a mozgalom – 
csakúgy, mint a magyar – alapvetően polgári, polgári-nacionalista jellegű 
volt, csakis akkor juthatunk tehát közelebb az igazsághoz, ha a szigorú 
tudományosság igényével járunk el, s elutasítunk minden tudomány-
talan, tendenciózus beállítást.” Másfelől az az előbbiből is következő 
tudományos megközelítés, amely történetileg vizsgálja az 1848–1849-es 
időszak magyar–szerb kapcsolatainak és konfrontálódásának ügyét, s e 
vizsgálat során külön-külön értékeli a történeti folyamat periódusait. 
Lényegében mind a magyar, mind a szerb történetírás elismeri, hogy a 
korszak eseménytörténete nem képezett egységes, egyenes vonalú törté-
neti folyamatot, s ennek nyomán három – egymástól viszonylag élesen 
elkülöníthető – periódusról beszél. Az első szakasz értékelésében szinte 
teljesnek mondható az egyetértés a magyar és szerb történészek között: 
mindkét fél véleménye szerint 1848 tavasza valóban a „népek tavasza” 
volt, s mind a magyar, mind a szerb nép nagy reményeket fűzött a magyar-
országi forradalom eseményeihez. A második szakasz 1848 májusától, az 
első karlócai szerb nemzeti gyűléstől augusztus végéig tartott, s ennek a 
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szakasznak a megítélésében már eltér egymástól a magyar és szerb tudo-
mányos körök véleménye. A magyar történészek nézete szerint a szerb 
nemzeti mozgalom – résztvevőinek szubjektív forradalmi törekvéseitől 
függetlenül – ekkor már az udvari körök ellenforradalmi törekvéseit 
mozdította elő. A szerb történészek véleménye szerint a szerb nemzeti 
mozgalomnak e második szakasza is demokratikus célokat követett, s 
kétfrontos küzdelmet folytatott, nemzeti törekvéseinek érvényesítése 
érdekében ugyanis éppúgy szembe kellett szállnia a bécsi udvar reakciós 
politikájával, mint a magyar szupremácia elvét követő magyar kormány-
zattal. A történelmi eseménysorozat harmadik szakaszának értékelésében 
megint közeledik egymáshoz a magyar és a szerb tudományos vélemény: 
mindkét fél történetírói úgy ítélik meg, hogy 1848 szeptemberétől kezd-
ve a Stratimirović vezette szerb radikálisok szerepe csökkent, s a szerb 
nemzeti mozgalom irányítása Rajačić pátriárka kezébe került, aki már 
a bécsi udvar ellenforradalmi politikájával talált kapcsolatot.

A tudományos ülésszak – esetleg egymással is vitába szálló – elő-
adásait kétségtelenül az az igény vezette, hogy tárgyilagos módon, a 
történeti tények teljes ismerete és sokoldalú megvilágítása nyomán old-
ják fel a magyar és a szerb történetírás között hagyományosan meglévő 
nézeteltéréseket. A közös – időközben Újvidéken szerb kiadásban is 
megjelent – kötet bevezetője ilyen módon teljesen jogosan állapítja meg 
a következőket: „Itt érvek, vélemények ütköztek és találkoztak, éspedig 
[…] nem a nemzeti trikolort képviselő együttesek párviadala, hanem 
kutató, gondolkodó, egymást megértve segítő és megértve bíráló kollégák 
párbeszéde formájában. Nem mindennapos élmény ez a közép-kelet- és 
a délkelet-európai régió történészrendezvényeinek sorában. Szeretnénk, 
ha maradandó lenne és a gyakorlati tudományos munka bővülő alapjává 
válna az a szemlélet, amely a régió nagy kérdéseit nem helyi, nemzeti el-
szigeteltségükben, hanem egyetemes összefüggéseikben vizsgálja, a reális 
és tartós nemzeti érdeket nem a kisnépi öncélúság hangsúlyozásában, 
a nemzeti nézőpont abszolutizálásában, hanem egy közös és egyetemes 
nézőpont kialakításában, a sorsközösség felismerésében, tudatosításában 
keresi.”

Üzenet, 1983. 11. sz. 606–608.
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EGY KIS TÖRTÉNELEM

Az egykori Jugoszlávia utódállamaiban, a ma is Jugoszláviának nevezett 
szerb–montenegrói szövetségi államban, valamint Horvátországban és 
Szlovéniában napjainkban is több mint háromszázezer magyar él. Minde-
nekelőtt a Vajdaságban, néhány tízezres nagyságrendben a horvátországi 
Kelet-Szlavóniában: Eszék körül, illetve a még mindig szerb megszállás 
alatt élő Dél-Baranyában (Baranya nagy része Magyarországhoz tarto-
zik), továbbá valamivel több, mint tízezren a szlovéniai Mura-vidéken: 
Lendva környékén. Ezek a területek az 1920-as trianoni békeszerződést 
megelőzően a Magyar Királyság részei voltak.

A jugoszláviai magyarság túlnyomó részének a Vajdaság ad otthont. 
Ez a terület maga is három, egymástól többé-kevésbé történelmileg 
elkülöníthető részből áll: a Bácskából, amely a Duna és a Tisza folyók 
között terül el, a Bánságból (német, szerb és román nevén a Bánátból), 
amely a Tiszától keletre található, és a Szerémségből, amely a Duna és a 
Száva között foglal helyet. A mai Kis-Jugoszlávia területe 102 200 négy-
zetkilométer, ebből a Vajdaság területe 21 500 négyzetkilométert tesz ki, 
tehát az állami terület közel egyötödét foglalja el.

A mai Vajdaság területe a római birodalomhoz tartozott, majd a 
népvándorlás során a hunok, később az avarok szállták meg, végül a IX. 
század végén a honfoglaló magyarok telepedtek le itt, akik a középkorban 
benépesítették az egész területet. Ebben a korban, a XI. és a XVI. század 
között a Száva és a Duna folyóktól délre található délszláv területek is 
a magyar állam kötelékébe tartoztak; a többnyire szerbek és bosnyákok 
által lakott Macsói, Ozorai, Sói és Szörényi bánságok a magyar király 
hűbéresei voltak. A déli vidékek az akkori Magyarország gazdaságilag 
leginkább fejlett területét alkották, a Bácskában és a későbbi Bánságot 
alkotó Temesközben igen fejlett volt a mezőgazdaság, a Szerémségben a 
bortermelés, és a délvidéki városokat élénk kereskedelem kötötte össze 
Velencével és a dalmáciai városokkal. A Délvidéken ezért meglehetősen 
nagy olasz kulturális befolyás érvényesült.

A betelepülő magyarok és a Balkánon élő szerbek között mindig szo-
rosak voltak a gazdasági, szellemi és a katonai kapcsolatok, különösen a 
XV. században, a balkáni térségben offenzív politikát folytató török nagy-
hatalom fellépése után, midőn a magyar és a szerb – általában délszláv 
– seregek közösen próbálták útját állni a török terjeszkedésnek. A XV. 
században Magyarországra települő szerbek a török elől menekültek, s a 
középkori szerb állam 1459-ben bekövetkezett veresége után nagy szerb 

SZARAJEVÓ UTÁN ■
Magyarok és szerbek a múltban és a jelenben
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tömegek telepedtek meg a Szerémségben, a Bácskában és a Temesközben, 
sőt a szerbeknek az ország középső részein is voltak erős telepeik.

Miután a középkori magyar állam az 1526-os mohácsi vereséggel 
ugyancsak elbukott, és az ország déli és középső vidékei török megszállás 
alá kerültek, a korábban igen erős délvidéki magyarság szinte teljesen 
kipusztult. Ezt a területet sújtották leginkább a háborúk, és innen hur-
colták el az embereket százezerszámra a kis-ázsiai rabszolgapiacokra. 
Helyükbe általában szerb és más délszláv menekülők kerültek. Majd 
miután a Habsburg-ház katonai ereje a XVII. század végén kiűzte a törö-
köt Magyarország területéről, a déli vidékeket még nagyobb létszámban 
árasztották el a szerb telepesek.

A császári hadsereg győzelmes hadjárata egészen Szkopjéig és Nišig 
tört előre, ott azonban megtorpant, és a csapatoknak vissza kellett vo-
nulniuk a magyar határok mögé. A dél-szerbiai és kosovói szerbek, akik 
a hadjárat idején a császáriakhoz csatlakoztak, megrémülve a törökök 
bosszújától, Čarnojević Arzén ipeki ortodox pátriárka vezetésével Ma-
gyarországra menekültek. Körülbelül 200 000 szerb telepedett le ekkor 
a Bácskában és a Bánságban, és ekkor népesítettek be a szerb telepesek 
néhány Buda környéki kisvárost és községet is, így Szentendrét, amely 
később a magyarországi szerbek egyik vallási és kulturális központja lett. 
I. Lipót császár 1691-ben a betelepedett szerbeknek kiváltságlevelet adott, 
amely számukra széles körű autonómiát hozott létre, és kivonta őket a 
magyar megyei hatóságok és központi kormányszervek hatásköre alól. Ezt 
az autonómiát erősítette meg az, hogy a szerb ortodox egyház, a karlócai 
pátriárka, vezetésével, ugyancsak teljes körű autonómiát élvezett, és ez az 
egyházi autonómia fennmaradt a rendi kiváltságok megszüntetése utáni 
korszakban is. A bécsi udvar a déli vidékeken, hasonlóan a horvátországi 
berendezkedéshez, szerb határőrvidéket szervezett, ennek lakossága sza-
bad paraszti, illetve katonai státust kapott, s a császári kormány nemcsak a 
törökkel vívott harcokban használta fel őket, hanem a lázongó magyarság 
megfékezésére is. Így az 1703–1711-es, II. Rákóczi Ferenc-féle független-
ségi háború és az 1848–1849-es magyar szabadságharc idején, ez okozta 
a magyarság és a szerbség közötti történelmi konfliktusokat.

ETNIKUMOK ÉS KULTÚRÁK A MAGYAR DÉLVIDÉKEN 
1918 ELŐTT ÉS UTÁN

A Vajdaság etnikai és kulturális képe a török háborúk következtében 
alakult ki: a magyar lakosság nagy része kipusztult, helyükbe szerbek 
telepedtek, majd a XVIII. században, főként Mária Terézia uralkodása 
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(1740–1780) idején megindult a magyarok visszatelepedése, és nagy 
számban telepedtek meg németek is. A magyarság etnikai térfoglalását 
nagyban fékezte az, hogy a bécsi udvar egészen az 1867-es osztrák–ma-
gyar kiegyezésig a császári hatalom által megbízhatóbbnak tekintett 
szerbeket részesítette előnyben, az 1848–1849-es szabadságharcban a 
magyarság igen nagy vérveszteséget szenvedett, a szabadságharc veresége 
után berendezkedő abszolutizmus pedig a Bácskából és a Bánságból Szerb 
Vajdaság néven autonóm tartományt szervezett, amelyet elszakítottak 
a Magyar Királyságtól.

A magyarság megerősödése csak az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés 
után következhetett be; ekkor a Délvidéken is helyreállították a magyar 
közigazgatást, és a magyar etnikum száma is folyamatosan növekedett. A 
Délvidék ugyanakkor megmaradt a magyarországi szerbek fő településte-
rületének és a szerb kultúra egyik központjának, minthogy a XIX. század 
folyamán a török megszállás alatt élő Szerbia csak későn tudott bekapcsolódni 
az európai polgárosodás és civilizáció folyamataiba. A szerb nemzeti egy-
ház központja a Szerémségben, Karlócán volt, és igen nagy szerepet játszott 
az újvidéki szerb ortodox püspökség is. Újvidéken önálló szerb színház és 
gimnázium működött, s nagy kultúraszervező szerepet töltött be a Pestről 
odatelepített Matica srpska nevű egyesület, amelynek hatalmas könyvtára 
és levéltára ma is a szerb kulturális élet fontos műhelye. De a régió gazdasági 
fejlődésében és polgárosodásában nagy szerepük volt a bánsági és a bácskai 
német (sváb) közösségeknek is.

Az 1867-es kiegyezés és az első világháború vége között a később Vaj-
daságnak nevezett területen három, nagyjából egyforma erejű népcsoport 
lakott. Az 1910-es magyar népszámlálás értelmében a területen közel 
másfél millió ember élt, közülük 487 000 (30%) volt a magyar, 384 000 
(25,6%) a szerb, 323 000 (21,6%) a német és mellettük még élt 56 000 (3,8%) 
szlovák, 74 000 (4,9%) román és 13 000 (0,9%) rutén. A városok közül a 
magyarok többséget alkottak a százezer lakosú Szabadkán és általában 
a Bácska északi felében, a szerbek a terület déli részén, a németek pedig 
szétszórva éltek az egész területen.

A trianoni békeszerződés után következő hetvenöt esztendő során 
a Vajdaság etnikai képe igen nagy mértékben változott meg: már a két 
világháború közötti időben nagyon sok délszlávot, szerbet, macedónt, 
montenegróit telepítettek be a területre, a második világháború után 
pedig újabb migráció következett – ennek keretében a tartomány lakos-
ságának száma kétmillió fölé emelkedett, a szerbek létszáma több mint a 
négyszeresére nőtt, a magyaroké pedig az 1910-ben rögzített létszámnak 
közel a felére esett vissza. Ez a létszám 1991-ben, a jugoszláviai háború 
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előtt 340 000 volt, azóta újabb több tízezerrel csökkent. A vajdasági 
németek pedig a második világháború végén, midőn a megszálló német 
hadsereg kiürítette Jugoszlávia területét, szinte teljes létszámban elmene-
kültek a visszavonuló csapatokkal, a hátramaradottak nagy részét pedig 
a bevonuló szerb partizánok gyilkolták le.

A vegyes etnikumú, a népek, kultúrák és vallások – a magyarok római 
katolikusok és reformátusok, a németek római katolikusok, a szerbek 
pedig ortodoxok voltak – találkozási övezetét alkotó Vajdaságban a sok 
évszázados közös múlt nyomán, a történelmi konf liktusok ellenére is 
kialakultak az együttélés hagyományai. Az érdekek egyeztetése és az 
együttélés köznapi rendje általános volt a történelmi Délvidéken magya-
rok, szerbek, bunyevácok, németek, románok között. A paraszti, polgári 
és értelmiségi életmód faluközösségi, szomszédsági és szakmai kapcso-
latokat alakított ki a különféle etnikumok között, és békés viszonyok 
mellett ezek a kapcsolatok igen fontos társadalmi kötő- és szervezőerőt 
jelentettek. A történelmi Magyarország déli vidékein az 1849-es harcok 
elültével egészen az első világháborúig, legalábbis a mindennapi társa-
dalmi élet övezetében, bizonyos tolerancia és együttműködés jött létre 
az egymás mellett élő etnikumok és ezek értelmisége között. Hiteles 
tanúságokkal szolgál minderre a szépirodalom is a magyar Papp Dániel, 
Herczeg Ferenc, Milkó Izidor, Gozsdu Elek vagy a szerb Jovan Jovanović 
Zmaj műveiben.

Az együttélésnek ezt a sokat ígérő és a közép-európai régió kulturális 
– és lelki – integrációját szolgáló gyakorlata tulajdonképpen mindig a 
politika: a politikai nacionalizmus következtében szenvedett hajótörést. 
A politikai nacionalizmus, különösen a történelem neuralgikus óráiban, 
tehát háborúk idején, minduntalan lerombolta azokat az eredményeket, 
amelyeket a köznapi élet és a kulturális fejlődés létrehozott. A magyar 
és a szerb politikai stratégák általában egymással szemben készítették 
terveiket, és rendre elutasították az érdekegyeztetésnek azt a jótékony 
szabályozó gyakorlatát, amelyet a köznapi élet, a népi és a polgári 
társadalom kialakított. Voltak persze kivételek is, így mindenekelőtt 
a neves magyar függetlenségi politikus, Bajcsy-Zsilinszky Endre, aki 
194l-ben, nem sokkal a jugoszláviai német invázió előtt megjelent 
Helyünk és sorsunk Európában című – akkor betiltott, és azóta is újra 
kiadatlan – könyvében a magyarok és a délszlávok stratégiai szövetsége 
mellett emelt szót. Ez a gondolat a gróf Teleki Pál miniszterelnök által 
megkötött magyar–jugoszláv barátsági szerződés történelmi és politikai 
alátámasztását szolgálta, s mint tudjuk, akkor ezt a szerződést elsodorta 
a történelem. Ahogy elpusztította kezdeményezőit is: Teleki öngyilkos 
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lett a német invázió után, Bajcsy-Zsilinszky Endrét pedig halálra ítélték 
és kivégezték a nácik magyar csatlósai.

KONFLIKTUSOK ÉS TRAGÉDIÁK

Bajcsy-Zsilinszky nagyszabású stratégiai terve megbukott, ezután kö-
vetkezett Teleki miniszterelnök sokatmondó öngyilkossága, a magyar 
honvédség bevonulása Bácskába, amely akkor, igaz, a trianoni igazság-
talanságok jóvátételének tetszett, ugyanakkor az országot még inkább 
elkötelezte Hitler mellett, és része volt abban, hogy Magyarország a 
háború vesztesei közé került. Majd ezt követte 1942 folyamán az újvidéki 
vérengzés, amelyet a budapesti parlamentben ugyancsak Bajcsy-Zsilinszky 
leplezett le, majd Horthy Miklós kormányzó állíttatott meg, ezután a szerb 
partizánok 1944 végi bácskai vérengzése, bosszúhadjárata az újvidéki 
mészárlás miatt, ennek több tízezer magyar vált áldozatává. A partizánok 
bosszújának rettenetes történetét igazából ma is homály fedi.

A magyar értelmiség mindezzel számot vetett; mindenekelőtt a 
kiváló regényíró, Cseres Tibor műveire, a Hideg napok és a Vérbosszú 
Bácskában című könyveire gondolok. Az első megírásához kétségtele-
nül szükség volt valamelyes civil kurázsira, amit az is bizonyít, hogy a 
hazai közvélemény egy része sokáig nem tudta megbocsátani az írónak 
azt, hogy megvilágította történelmünk egyik szégyenét. A szerb iroda-
lom, tudomásom szerint, nem vetett számot az 1944-es magyarellenes 
bosszúhadjárattal, és tulajdonképpen ma is nehézségekbe ütközik az, 
hogy az akkori mészárlások valóságos eseményeiről és méreteiről hiteles 
képet kapjon a közvélemény, de az is, hogy az áldozatok emlékét meg 
lehessen örökíteni.

A titóista hatalom ugyanis, miután nagyszabású vérengzéseket 
rendezett, éspedig nemcsak a magyarok, hanem a szerbek, a horvátok, 
a szlovének és a bosnyákok között is, egyszerűen „tiszta lapot” nyitott, 
és megtiltotta a véres múlt nyilvános felidézését, így arról a sok tízezer 
krajnai szerbről sem esett szó, akiket 1942-ben Ante Pavelić usztasái 
mészároltak le. A délvidéki régió népei kétségtelenül nyertek valamit 
a titói rendszerrel: a létrehozott Vajdaság Autonóm Tartományban a 
nemzeti kisebbségek is jogokat és bizonyos fokú kulturális autonómiát 
kaptak, számos magyar művelődési intézmény, egyetemi tanszék és ku-
tatóintézet, iskolahálózat, lapok és folyóiratok, rádióállomás és televízió 
létesült. Igazi megoldás mégsem született. A hatalom a délszláv föderáció 
nemzeteinek és nemzetiségeinek „egységéről és testvériségéről” beszélt, 
a felszín alatt azonban tovább üszkösödtek a gyógyítatlan maradt sú-
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lyos sebek: a nemzeti ellentétek, a történelmi traumák és frusztrációk. 
Aztán amidőn a jugoszláv államrezon már nem tudta összetartani az 
etnikailag és kulturálisan erősen tagolt társadalmat, felszínre törtek 
és gyilkos népirtó háborút keltettek a korábban elnyomott indulatok, 
gyűlöletek és nemzeti mítoszok, és felszámolták a Vajdaság tartományi 
önkormányzatát is.

A népirtásban, amely a szemünk láttára pokoli méretekben bonta-
kozott ki, és amelyet a nyugati hatalmak szégyenükre képtelenek voltak 
megfékezni, szinte mindenki bűnösnek található. (Kivéve a szlovéneket, 
akik valójában nem viseltek háborút, és az albánokat, akik nem tudtak 
háborút viselni.) A szerbek gyilkolták vagy elüldözték a muzulmánokat 
és a horvátokat, a muzulmánok a horvátokat és a szerbeket. És aki látta a 
televízió képernyőjén az ártatlan szarajevói áldozatokat és a kelet-boszni-
ai városokból menekülő bosnyákokat, annak meg kell látnia a Krajinából 
elűzött és véresre vert szerb menekülők menetét is. Nincs olyan vezető 
szerb és horvát politikus, beleértve az államfőket is, akiket ne lehetne 
háborús bűnökben elmarasztalni. Jó lenne, ha mindezt megértené a 
hazai közvélemény.

A VAJDASÁGI MAGYAROK

Az egykori jugoszláv állam felbomlásának tragédiájától nem tarthatták 
távol magukat a vajdasági magyarok sem. Nem csak azért, mert osztoz-
niuk kellett a szerbekkel – és a többi vajdasági néppel – azokban a nél-
külözésekben, amelyeket a háború és az embargó okozott. Azért is, mert 
őket is elvitték katonának, egy olyan háborúba, amelyben mindenképpen 
csak vesztesek lehettek, sőt megesett, hogy a szerb hadseregbe és a horvát 
hadseregbe besorozott magyaroknak – Baranyában – egymásra kellett 
lőniük. Ez elől a végzet elől menekült el a Vajdaságból sok tízezernyi 
magyar fiatal, akik talán már sohasem fognak visszatérni szülőföldjükre, 
s jórészt a világban szétszóródott – és egy nemzedékváltás után nemzeti 
tekintetben végleg elvesző – magyarok számát fogják gyarapítani.

A jugoszláviai háború vezette be a kommunizmus bukása utáni 
Európába ezt a fogalmat: „etnikai tisztogatás”. Ez a szakszerűnek látszó 
terminus technicus valójában emberek kegyetlen lemészárlását, városok 
szétlövését, falvak felégetését, nők megerőszakolását, százezrek elüldözé-
sét jelenti. Tulajdonképpen egy csendes és vértelen „etnikai tisztogatás” 
történt a Vajdaság magyarlakta vidékein is: az őshonos magyar lakosság 
megfélemlítése, a belgrádi nyelvtörvény által megszüntetett nyelvhaszná-
lati jogegyenlőség (amelyet a helyi kiskirályok még tovább rontottak!), a 



■■■  ■ Szarajevó után ■ 103 ■

■■■  

magyar fiatalokra kényszerített emigráció –, nos, mindez azzal járt, hogy 
a Vajdaság magyarjainak létszáma máris közel százezer fővel csökkent az 
utóbbi évtized során. Ennyien menekültek, települtek át Magyarországra 
vagy szóródtak szét a nagyvilágban. Közöttük a vajdasági magyar értel-
miség nagy csoportjai: írók, művészek, tanárok, mérnökök, orvosok.

Ezt az amúgy is megfogyatkozó és már-már összeroppanni látszó 
vajdasági magyarságot érte el az elmúlt esztendő végén a horvátországi 
szerb Krajinából menekülők több mint százezres serege. Ez a menekülés 
igen súlyos etnikai, politikai és erkölcsi kérdéseket vetett fel. A szülőföld-
jükről fegyveresen elűzött, nincstelenné vált és megalázott embersokaság 
valóban együttérzést és támogatást érdemel. Csakhogy bácskai, bánsági 
megjelenésüket erőszakos házfoglalások, kényszerrel kicsikart házel-
adások, hatósági, rendőrségi és egyéni túlkapások kísérték. Az elűzöttek 
érthető módon elkeseredettek, és közülük sokan úgy érezték, hogy a vaj-
dasági, hozzájuk képest jólétben élő magyarokon – és horvátokon – kell 
megtorolni mindazt a sérelmet, amely szülőföldjükön rajtuk megesett.

Mindez a vajdasági magyarok között máris felidézte 1944 késő őszé-
nek rettegését, midőn nem lehetett tudni, hogy mikor érkeznek meg és 
mit művelnek a kivégzőosztagok. Ha a vajdasági magyarság nem kap 
hatékony kormányzati védelmet, természetesen a belgrádi hatalom részé-
ről, megtörténhet, hogy minden korábbinál nagyobb menekülthullámok 
zúdulnak át a határon Magyarországra, és hozzák egészen lehetetlen 
helyzetbe az erre felkészületlen magyar gazdaságot és társadalmat. A 
Vajdaságot, mint már említettük, az első világháború végeztével nagy-
jából egyharmados arányban három nép lakta: magyarok, németek és 
délszlávok (ezen belül szerbek, horvátok, bunyevácok). Ezt az arányt 
radikális módon alakította át az 1918 utáni nagyszerb kolonizáció, majd 
1944-ben a németek elűzése, a magyarok között rendezett vérengzés és a 
sok évtizedes újabb betelepítés. A jelen helyzetben ismét igen nagy mér-
tékben alakulhatnak át a térség etnikai viszonyai, és megtörténhet, hogy 
a most még több mint háromszázezres magyarság szórvány állapotba és 
elenyésző kisebbségbe kerül.

A PÁRBESZÉD ESÉLYEI

A kis-jugoszláviai magyarság veszélyeztetett helyzete széles körű aggo-
dalmat keltett Magyarországon, és rajta hagyta bélyegét az utóbbi évti-
zedben különben is meggyengült magyar–szerb kapcsolatok alakulásán 
is. Elmondhatjuk, hogy a két nép viszonyát mára ismét kölcsönös gya-
nakvások, félelmek és indulatok jellemzik, ellenségképek formálódnak, 
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és új szembenállások alakulnak ki, amelyek során persze felidéződnek 
a korábbi tragikus konf liktusok is.

Éppen ezért volt izgalmas, fontos és valóban úttörő jellegű az 1995 
telén Budapesten lezajlott magyar–szerb értelmiségi találkozó. Ezen 
neves szerb és magyar értelmiségiek, a többi között Sonja Licht, ismert 
szerb polgárjogi személyiség, Zoran Konstantinović, a szerb akadémia 
alelnöke, Mirko Tepavac, korábbi budapesti követ és jugoszláv külügy-
miniszter, magyar részről pedig Vásárhelyi Miklós, Konrád György, 
Granasztói György, Tornai József, Módos Péter, továbbá a magyarországi 
Vujicsics Sztoján és a vajdasági Végel László vettek részt.

Az értelmiségi találkozó igen jó légkörű volt; nyíltan szóvá lehetett 
tenni a történelmi múlt és a jelen konf liktusait, és megértésre találtak 
azok az aggályok is, amelyeket a vajdasági magyarokra leső veszedelmek 
és a terület etnikai szerkezetének radikális átalakítása következtében 
szólaltattak meg a magyarországi résztvevők, közöttük Vujicsics Sztoján. 
A szerb vendégek pedig nagy megbecsüléssel beszéltek a két nép közötti 
együttműködés korábbi hagyományairól és ezek politikai letéteményese-
iről, így Bajcsy-Zsilinszkyről és Telekiről. Az utóbbi tragikus politikusi 
egyéniségét különösen Živorad Stojković professzor méltatta, javasolva, 
hogy Belgrádban utcaelnevezéssel kellene az emlékét megörökíteni.

Igen hasznos lenne, ha a szerb értelmiség neves képviselői szóvá ten-
nék Belgrádban a vajdasági magyarság szorongatott helyzetét, helyeselnék 
politikai törekvéseit, amelyek a Jugoszlávián belül elérendő önigazgatásra 
irányulnak, és szót emelnének a Vajdaság multikulturális hagyománya-
inak és jellegének fenntartása mellett. Ugyanakkor látnunk kell azt is, 
hogy a magyar és szerb értelmiség közös fellépésének korlátozottak a 
lehetőségei, minthogy a velünk párbeszédet folytató szerb értelmiség – 
ahogy a román értelmiség is – többnyire ellenzéki pozíciót tölt be, és nincs 
közvetlen hatása a gyakorlati politika döntéseire és folyamataira.

A dialógusnak mindazonáltal nincs alternatívája; a találkozásokat, a 
beszélgetést mindenképpen folytatni kell. Különösen most, „Szarajevó 
után”, midőn úgy tetszik, lezárult a sokéves, véres balkáni háború, és 
reményeink szerint lehetőség nyílt a politikai rendezésre. A boszniai ren-
dezést előkészítő és katonai erővel kikényszerítő nyugati hatalmaknak, 
mindenekelőtt az Amerikai Egyesült Államoknak, Nagy-Britanniának, 
Németországnak és Franciaországnak figyelemmel kellene kísérnie a 
Vajdaság – és természetesen az albánok lakta Kosovo – helyzetének, 
belső etnikai konf liktusainak alakulását is, és oda kellene hatniok, hogy 
ezek a konf liktusok ne éleződjenek ki, hiszen a mai Kis-Jugoszláviában 
is még több boszniai mintájú etnikai konf liktus lehetséges.
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A kívánatos rendezést nem lesz könnyű megvalósítani, és nem lesz 
könnyű a vajdasági magyarok helyzetének megoldása, a magyar–szerb 
közeledés sem. Hosszú és tekervényes úton haladunk, mellettünk 
szakadékok tátonganak, és lehetnek rejtett aknák is: éppen elég a bi-
zonytalan tényező. De haladni kell, kitartóan és türelmesen, kölcsönös 
nyitottsággal és őszinteséggel, készen a dialógus állandó megújítására. 
A kiengesztelődésért mindig bölcsen és bátran meg kell küzdeni, erre 
a szellemi és politikai küzdelemre a jövő reményei és feladatai kész-
tethetnek bennünket. A közép-európai megbékélés és együttműködés 
egyformán érdekük a magyaroknak és a szerbeknek: a közép-európai 
régió népeinek és egész Európának.

Eredetileg angolul jelent meg: After Sarajevo. The Hungarian 
Quarterly, 1996. Summer, 105–112.
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A közép-európai régióban nem voltak ritkák a népek közötti versengé-
sek és küzdelmek, a véres leszámolások és a kollektív megtorlások sem, 
mindez része a régió fájdalmas történetének, a szerb és a magyar nép 
történetének is. A fájdalmas tapasztalatokat rendre a kulturális köze-
ledések és kapcsolatok enyhítették: az írók között kialakult barátság, 
amely mindig fel tudta mutatni az együttműködés kedvező távlatát, azt, 
hogy a kölcsönös megértés készsége milyen hatékonyan képes enyhíteni 
a nemzeti konf liktusokat. Így történt ez természetesen a magyar és a 
szerb irodalom összeköttetéseinek történetében is, azt a kölcsönös gya-
nakvást, a versengésnek azt a gyilkos indulatát, amely mindig a politika 
terméke volt, a magyar és a szerb írók kölcsönös jóindulata, a szellemi 
összeköttetések építésének jótékony készsége enyhítette. A régió tragi-
kus történelmi eseményeivel szemben ez a jóindulat és kapcsolatépítés 
mutatta fel azokat a máig érvényes példákat, amelyek általánosabb köve-
tése bizonyára enyhíteni tudta volna a közép-európai népek egymásnak 
okozott sebeit.

A biztató közép-európai példák, közelebbről a szerb–magyar közös 
múlt biztató példái között kell számontartanunk azokat a baráti ösz-
szeköttetéseket, amelyek a neves szerb írót, Todor Manojlovićot fűzték 
a huszadik századi magyar irodalom jeles egyéniségeihez, nevezetesen 
Ady Endréhez, Juhász Gyulához és Kassák Lajoshoz. Az Adyval kötött 
barátság történetét kiváló magyarországi szerb íróbarátunk, Vujicsics 
Sztoján Elillant évek szőlőhegyén című emlékező írása tárta fel közel 
három évtizede. A rövid, mégis gazdag esszé címe Ady versét idézi, ez 
a költemény az 1907-ben közreadott Vér és arany című kötet (a költő 
második „igazi” verseskötete) költeményei közé tartozik: „Tort ülök az 
elillant évek / Szőlőhegyén s vidáman buggyan / Torkomon a szüreti 
ének. / […] A csúcson majd talán megállok, / Földhöz vágom a boros-
korsót / S vidám jóéjszakát kívánok.” Adynak ez a verse azok közül 
való, amelyeknek részben Párizs, részben még (és már) Nagyvárad volt 
a szülőhelye. Elégikus hangú költemény, Vujicsics Sztoján bizonyára a 
régen elveszett múlt életre keltésének nosztalgikus érzése miatt válasz-
totta címnek a magyar és a szerb költő egykori barátságát idéző írása elé. 
Valóban, a vers a Nagyváradon töltött „elillant évek” hangulatát kelti 
életre, azokat az élményeket, amelyek akkori, 1907–1908 körül, midőn 
a modern magyar irodalom jelentkezett A Holnap című antológiában, 
biztatóan hatottak a magyarországi progressziónak elkötelezett írókra, 
így a szerb költőre is.

Ady és Manojlović (ahogy Vujicsics Sztoján is írja) 1908 februárjában 
ismerkedett meg Nagyváradon, midőn a magyar költő Vér és arany című 
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kötete megjelent. A váradi költők, így Juhász Gyula, Dutka Ákos és a fiatal 
Ernőd Tamás, Tabéry Géza nagy becsvággyal láttak hozzá ahhoz, hogy 
a korabeli Magyarországnak Budapest után leginkább fejlődő és polgá-
rosuló városa az új irodalomnak is egyik központja legyen. Ekkoriban 
készítették elő A Holnap című költői antológiát, ennek Ady Endre volt 
a főszereplője, s a kötetben Juhász Gyula, Dutka Ákos és Ernőd Tamás 
mellett Babits Mihály, Balázs Béla és az ifjú váradi költőnő, Miklós Jutka 
is szerepet kapott. A Holnap, az ugyancsak 1908-ban induló budapesti 
Nyugat mellett, meghatározó szerepet kapott a modern magyar iroda-
lom, egyáltalán a magyar szellemi megújulás történetében. Ady Endre a 
Budapesti Újságírók Egyesületének 1909-ik évi Almanachjában ezekkel 
a szavakkal adott nyomatékot a nevezetes versgyűjtemény megjelenésé-
nek: „Bizonyos, hogy soha magyarabbul, bátrabban nem ébredt föl még 
a sokszor félreismert magyar géniusz. Bizonyos, hogy Apáczai Csere, 
Kazinczy, Kemény Zsigmond és – mondjuk – Arany János korszakai 
után jött el egy terhesebb, de gyönyörűbb korszak. A politika ellenére 
és kedvetlenségére Magyarországon olyan intellektuális kultúra indult, 
amely méltó volna egy skandináv államhoz.”

Az irodalmi és a társadalmi (politikai) megújulás szándéka akkor 
egyszerre jelentkezett, érdemes felidézni ugyancsak Adytól azt a Válasz 
Tóth Bélának című írást, amely a Budapesti Napló című napilap 1907. 
március 2-i számában látott napvilágot, mintegy annak a szellemi stra-
tégiának az előrejelzéseként, amely A Holnap költőinek és a nagyváradi 
írástudóknak (közöttük Manojlovićnak) a gondolkodásában, terveiben 
és írásaiban alakot kapott. „Hiszem és vallom – jelentette ki Ady –, hogy 
a forradalmi megújulás kikerülhetetlen Magyarországon. Itt van már a 
csodálatos, áldott vihar az ő hírnökeivel, szent sirályaival. Társadalom-
ban, politikában még csak a nyugtalanság sikoltoz. De irodalomban, 
művészetben, tudományban már itt van a villámtüzes bizonyosság.” 
Ennek a „forradalmi” várakozásnak a képviselői voltak az ifjú nagyváradi 
költők és újságírók, és ebben osztozott velük a szerb Manojlović is.

A magyarországi progresszió, ideértve a történelmi országban élő 
nemzeti kisebbségek (szerbek, románok, szlovákok, ruszinok, németek) 
képviselőit vagy ezek többségét is, akkor, a XX. század elején, messze az 
európai viszonyokat radikálisan átrendező első világháborútól és a hábo-
rú eredményeként létrejövő területi változásoktól, még nem a történelmi 
magyar állam felosztásában, hanem demokratikus átalakításában és 
svájci mintájú föderalizálásában bizakodott: ez az elképzelés kulturális, 
sőt területi autonómiát kívánt adni az ország nem magyar nemzeteinek. 
Első számú képviselője Ady Endre közeli barátja és munkatársa, Jászi 
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Oszkár és az általa szerkesztett Huszadik Század című folyóirat köre volt. 
Ady maga is öntudatosan képviselte a soknemzetiségű Magyarország 
demokratikus átalakításának ügyét, talán elegendő, ha Magyar jakobinus 
dala című nevezetes versére hivatkozom: „Ezer zsibbadt vágyból mért 
nem lesz / Végül egy erős akarat? / Hiszen magyar, oláh, szláv bánat / 
Mindigre egy bánat marad. / […] Mikor fogunk már összefogni? / Mikor 
mondunk már egy nagyot, / Mi, elnyomottak, összetörtek, / Magyarok 
és nem-magyarok?”

Ady és a mellette felsorakozó írók, így Todor Manojlović, elszánt 
tudatossággal és biztató reményekkel készültek az ország demokratikus 
átalakítására, és ebben kétségtelenül kirajzolódott valamilyen egyetértés 
és szolidaritás a nemzetiségi írástudók részéről is a magyar költő és az 
általa fémjelzett költői antológia körül. Bresztovszky Ede, a szociálde-
mokrata Népszava szerkesztője, Ady-mozaik című visszaemlékezésében 
(a Kovalovszky Miklós által szerkesztett Emlékezések Ady Endréről című 
gyűjtemény 1987-ben megjelent III. kötetében) Žarko Plamenacnak az 
1938-ban megjelent Vojvođanski Zbornik című gyűjteményben közre-
adott, A magyar irodalom hatása a délszláv irodalomra című tanulmányát 
idézi. A szerb író a következőkben jellemzi azt az eszmei szolidaritást, 
amely a költőt és a nemzetiségi irodalmakat, illetve írókat, közöttük 
Manojlovićot, egy közös ügy képviselőivé tette: „Dózsa vagy Gubec, 
Szegedinac, Hora vagy Esze Tamás, Táncsics vagy Martinovics: Ady egy-
formán szereti, egyformán becsüli őket, egészen természetes hát, hogy 
nemcsak a magyar, hanem ugyanúgy a vajdasági, szerb néptömegeknek 
is lobogójává lett. Sem Todor Manojlović, sem Leskovac, Petar Dobrović, 
Tokin Boško, sem Krleža nem áll egyedül abban, hogy annak idején lel-
kesedett Adyért; ugyanúgy hevültek érte a nagy tömegek is: munkások 
és értelmiségiek, egy egész nemzedék. Az a nemzedék, amely tőle tanulta 
becsülni a szabadságot, egyenlőséget, békét, demokráciát, minden kis-
ember és minden nép emberi méltóságát.” (Csuka János fordítása)

Mindezek után nagyon is érthető, hogy Todor Manojlović nem 
pusztán személyes rokonszenvvel (a nagyváradi barátság mindig is meg-
maradó jóleső emlékével), hanem az eszmei rokonság szolidaritásával 
idézte fel Ady Endre emlékét. Ady Endrével az elillant évek szőlőhegyén 
című szép esszéjében (amely a marosvásárhelyi Igaz Szó című folyóirat 
1957. novemberi számában a költő születésének nyolcvanadik évfordulója 
alkalmából került az olvasó elé) részletesen és személyes hitelességgel be-
széli el nagyváradi megismerkedésüknek, A Holnap útnak indításának és 
a váradi városházán rendezett nagysikerű írói matinénak az eseményeit, 
és szinte vallomásos szavakkal beszél arról a meghitt barátságról, amely 
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őt, a fiatal szerb írót, aki a nagyváradi jogakadémia hallgatójaként került 
az akkor még jóformán színmagyar alföldi városba, a magyar költőhöz 
fűzte. Régi emlékeket idézve állapítja meg: „Ebben az intim baráti kép-
ben lényegileg, sejtelmes anticipációban mégis benne volt már mindaz 
is, amit a többség csak a jó tíz évvel később felragyogó nagy apoteózison 
keresztül tudott (végre ő is!) ámuló lelkesedéssel meglátni Ady Endré-
ben. Mert valóban, Ady régi váradi hívei között voltak az ő legrégibb 
és legigazabb megértői is. Abban az ő ottani legszűkebb baráti körében, 
amelyhez Juhász Gyula, Dutka Ákos, Ernőd Tamás, Nagy Mihály – régi 
lelkes híve és kenyeres pajtása a Nagyváradi Napló szerkesztőségéből –, 
Kollányi Boldizsár és az akkor még egészen fiatal Tabéry Géza mellett 
magam is tartoztam, igazán már akkor sem, amikor még bizalmasan 
együtt ülhettünk s beszélgethettünk ott vele, »nem volt titok, hogy ő 
Árgylus, az álmok királya«. Megéreztük, megláttuk azt a gyorsan fel-
lobbanó fiatalos lelkesedés és baráti érzés csalhatatlan intuíciójával – és 
még a legmindennapibb bohémes, jópajtási csevegéseink, mókázásaink 
közepette is mindig ébren volt bennünk az a különös, szinte misztikus 
tudat, hogy itt egy rendkívüli emberrel állunk szemben és hogy a vele átélt 
évek ifjúkorunk legszebb emlékei között fognak maradni mindvégig.”

Manojlović Ady, illetve Juhász Gyula iránt érzett hűséges barátságáról 
és ennek irodalmi következményeiről, így a szerb író műfordításairól 
és Ady Endre emlékét idéző kisebb-nagyobb tanulmányairól Vujicsics 
Sztoján imént említett írása részletes beszámolót ad. Van azonban még 
egy neves magyar költő, Kassák Lajosra gondolok, akivel a szerb író kö-
zelebbi kapcsolatba került. Vujicsics Sztoján röviden erről a barátságról 
is megemlékezik, nevezetesen a szerb írónak arról a kései, 1964. májusi 
budapesti látogatásáról, amelyet a Magyar Pen Klubban tett (Vujicsics 
Sztoján abban az időben a szervezet munkatársai közé tartozott). Ekkor 
találkozhatott (hosszú évtizedek után) ismét verseinek tolmácsolójával, 
Csuka Zoltánnal. Látogatását megelőzte Ady Endréről írott esszéje a belg-
rádi Književne novine lapjain, akkor olvasta fel egy budapesti rádióadás 
számára Ady, illetve Kassák Lajos verseinek szerb fordításait. A műsorban 
Kassák Lajos is részt vett, aki a szerb író felolvasása közben magyarul 
olvasta fel saját verseit, és egy kis bevezetővel is szolgált, ennek szövege 
a magyar avantgárd vezéregyéniségének 1975-ben közreadott Csavargók, 
alkotók című tanulmánygyűjteményében került az olvasókhoz.

Érdemes felidézni ennek a személyes hangú bevezetésnek a szavait: 
„Szívesen élek az alkalommal, hogy a rádió mikrofonja előtt szóljak 
Todor Manojlovićról, az emberről és költőről. Hallgatóink közül nyilván 
kevesen ismerik ezt a nevet, és még kevesebben ismerik ennek a modern 
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költőnek kétnyelvű költészetét. Mondhatnám, Todor Manojlovićot két 
hazával áldotta meg a sors, magyar és jugoszláv hazával. Egyazon idő-
ben írja költeményeit magyarul és szerbül. Valamikor a kilencszázas 
években a budapesti egyetem hallgatója volt. Jogásznak készült, s hogy 
Nagyváradról felhangzottak Ady Endre első költői kísérletei, ez a dina-
mikus erő, a magyar költészetnek új, modern hangja, mint egy mágnes 
vonzotta magához a fiatal Manojlovićot. […] Az úgynevezett váradi 
»holnaposok« felindulásával egy időben ő is a modern irodalom felé 
orientálódott, költővé lett, és beírta nevét költészetünk történetébe. A 
fiatal Manojlović Ady bűvkörébe került, és mesterének fogadta el azt a 
költőnket, aki az »új időknek új dalaival« tört be a feudális Magyarország 
elvizenyősödött irodalmába. Manojlovićot Ady hangja ihlette meg, az 
ő tanítványának vallotta magát, és vallja magát ma is, de nem utánzója, 
hanem rokon lelkű, izgalmakkal fűtött, bátor kiállású egyénisége lett a 
modern költészetnek.”

Így találkozott egymással két idős, egy szerb és egy magyar költő 
(mindketten nyolcvanéves koruk körül) Ady Endre emléke és öröksége 
okán. Mindez a magyar–szerb irodalmi kapcsolatok tanulságos és biztató 
történetéhez tartozik: Todor Manojlović emlékének felidézése ennek a 
biztató történetnek a folytatására kötelez.
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Százötvenegy esztendeje annak, hogy a márciusi ifjak a pesti Pilvax ká-
véházban, majd a Nemzeti Múzeum előtt az ország elé tárták a magyar 
nép szabadságát és jövőjét megalapozó követeléseiket. Petőfi Nemzeti 
dala és a Jókai által felolvasott Tizenkét pont akkor történelmet csinált, 
és a magyarság minden új, nagy, közös akaratnyilvánításában, így az 
1956-os forradalomban vagy az 1989-es rendszerváltó „csendes forrada-
lomban” újra megszólalt, hogy történelmi kötelességére figyelmeztesse 
a nemzetet.

Március forradalmát az ifjúság Tizenkét pontja lobbantotta lángra, 
ezek a pontok azóta is egy virtuális magyar alkotmánnyal érnek fel, és 
mindig újra állásfoglalásra és küzdelemre szólítják a magyarságot a hatá-
rokon belül és a határokon túl. Ma is a Tizenkét pont rögzíti az egyetlen 
érvényesnek bizonyult nemzeti stratégiát. Érvényes volt ez 1848-ban, 
1918-ban, 1956-ban, és érvényes a jelenben. Nekünk is üzen, új értelmet 
mindig az új korviszonyok adnak neki.

Vajon ma, százötvenegy esztendővel 1848 márciusa után minden 
fenntartás és lelkiismeret-furdalás nélkül mondhatjuk-e el akár a Nem-
zeti dalt, akár a Tizenkét pontot? Ha ma olvassuk a nevezetes pontokba 
szedett követeléseket, a jelen társadalmi és politikai összefüggésrend-
szerében értelmezve a százötvenegy esztendős politikai programot, 
igazából nem lehetünk nyugodtak és elégedettek. Vajon eleven valósággá 
vált a negyedik követelés: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási 
tekintetben”? Fájdalmasan hangzik most ez a követelmény, különösen 
a kisebbségi sorsban élő magyarság számára, hiszen a nyelvtörvények, 
az iskolaügyi rendeletek szorításában lehetséges-e polgári egyenlőség az 
állampolgárok között?

Nézzük a hatodik követelést: „Közös teherviselés.” Vajon érvényesül-
het-e a közteherviselés elve egy olyan társadalomban, amelynek vezetése 
az államkasszába befolyó pénzek elosztásából kirekeszti a kisebbségi pol-
gárok kulturális intézményeit, és a kisebbségi adófizetők pénzét részben 
arra költi, hogy nacionalista propagandát folytasson ellenük, vagy éppen 
háborút folytasson más nemzeti kisebbségek ellen?

Vessünk számot a nevezetes kiáltvány tizenkettedik pontjával. Ez 
eredetileg egyetlen szóból állt, és így hangzott: „Unió.” Amit persze min-
denki így értelmezett: unió Erdéllyel. Ennél most többet akarunk: uniót 
Európával, uniót a közép-európai régióval, benne Erdéllyel. Egyesülni 
akarunk az európai nemzetekkel, a szomszéd népekkel, és természetesen 
azokkal a magyarokkal, akiket elszakított tőlünk a huszadik századi 
történelem. Mindez nem irányul más népek ellen, nem irányul sem a 
szerbek, sem a románok, sem a szlovákok ellen. Mint ahogy 1848. március 
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15-e forradalma sem irányult egyetlen olyan nemzet ellen sem, amely az 
akkori Magyarországon élt.

Amidőn a márciusi ifjak (Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és Bulyovszki) 
kidolgozták a forradalmi változásokat követelő Tizenkét pontot, nemcsak 
a magyarság, hanem Magyarország egész lakossága nevében léptek fel, és 
a nevezetes dokumentum alcíme, „Legyen béke, szabadság és egyetértés”, 
mindenkire egyaránt vonatkozott. Maga Petőfi, aki később egyáltalán 
nem fékezte indulatait, midőn a forradalmi Magyarország ellen fellépő 
szerbekről vagy románokról nyilatkozott, a március 31-én rendezett 
pesti népgyűlésen még így beszélt: „Mindnyájan egyenlők vagyunk, 
nincs többé úr és paraszt, mindnyájan a haza polgárai vagyunk, sem 
nyelv-, sem valláskülönbség nem választ, s ne válasszon el egymástól.” 
Hasonló nyilatkozatokat bőven idézhetünk Kossuthtól és a forradalmi 
napok más szereplőitől.

A kinyújtott kéz politikájára eleinte a magyarországi nemzeti kisebb-
ségek vezetői is a megbékélés és az összefogás készségével válaszoltak. 
Ugyancsak számos szolidaritási nyilatkozatot idézhetünk a szerbek, a 
szlovákok, a románok vagy éppen a magyarországi németek részéről, és 
a nyilatkozók még azon sem akadtak fenn, hogy az új törvények szinte 
minden fórumon előtérbe állították a magyar nyelv használatát. 1848. 
március 18-án a pest-budai és máshonnan összegyűlt szerbek a pesti 
Tekelijánumban tizenhét pontban nyilvánították ki nemzeti kívánsága-
ikat. Az első a következőket rögzítette: „A szerbek elismerik a magyar 
nemzetiséget és a magyar nyelv diplomáciai méltóságát Magyarországon: 
de óhajtják, hogy az ő nemzetiségük is elismertessék, valamint nyelvük 
szabad használata összes ügyeikben és tanácskozásaikban törvényileg 
biztosíttassék.” (Csak megjegyzem, hogy a magyar nyelv „diplomáciai 
méltósága” nem a nemzetközi kapcsolatokra utalt, hanem arra. hogy a 
belső államéletben, az országgyűlésen, a felső bíróságokon, a magyar-
országi népek kölcsönös érintkezésében a magyar nyelv kap törvényes 
elsőséget és közvetítő szerepet.)

Minderről szeretnék egy személyes emléket is feleleveníteni. Közel 
három évtizede jártam először Újvidéken. A titóista Jugoszlávia akkor 
még konszolidált viszonyok között élt, a korabeli, kádárista Magyaror-
szághoz képest szinte prosperált. A dalmát tengerparton már felépül-
tek a nagy szállodák, s a tehetősebb budapestiek úgy jártak nyaralni 
Opatijába vagy Pulába, mint szüleink, nagyszüleink jártak Abbáziába 
vagy Pólába egykor. Újvidéken magabízó és erőteljes magyar szellemi 
életet találtam, ez akkor új intézményekkel is erősödött: a báni palota 
toronyszobáiban megalakult a Hungarológiai Intézet, Létünk címmel 
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társadalom- és nemzetiségtudományi folyóirat indult, a „Katolikus 
Portánál”, azaz a plébániatemplom mögött levő kis téren, az Ifjúsági 
Házban az Új Symposion szerkesztősége rendezett avantgárd irodalmi és 
művészeti összejöveteleket, erre több alkalommal hívtak meg budapesti, 
szegedi vendégeket. Újvidéken még működtek a magyar középiskolák, 
s a Forum Könyvkiadó értékes könyvekkel szolgálta a vajdasági – és az 
egyetemes – magyar kultúra ügyét.

Látogatást tettem a nagyhírű Szerb Matica gyűjteményeiben: könyv-
tárában és levéltárában is. A kézirattár figyelmes munkatársai megmu-
tatták Arany János és Gyulai Pál leveleit, majd elém tették egy bizonyos 
Stanković Györgynek egy magyar barátjához magyarul írott 1848. ok-
tóber 22-i levelét. „Mi – olvastam, és le is jegyeztem akkor – küzdünk 
egymás ellenében, és miért? Ki érdektelen akar a dologról ítélni, nem 
felelhet egyebet: semmiért. Ugyan mondd, nem éltünk mi folytonosan 
testvérileg minden Magyarhonban élő nemzetekkel, – alkottatott-é most 
külön kedvező törvény a magyarok részére és külön a más nemzetbéliek 
részére? Felelet: nem. Mibe akarja hát elnyomni a magyar a horvát, rác 
nemzetséget – felelek: semmibe. – Miért hát ezen méltatlan ellenséges-
kedés!” Ezt a rokonszenves magyarbarát nyilatkozatot cáfolták meg 
nem sokkal ezután a történelem válságos eseményei, azok az etnikai 
összecsapások, amelyek Szenttamás, Fehértemplom és más bácskai és 
bánsági városok körül kirobbantak. Tragédia volt mindez magyarok és 
szerbek számára egyaránt.

Holott nem lehetett történelmi szükségszerűség a magyarok és szerbek 
küzdelme 1848–1849-ben, ahogy nem volt szükségszerű 1914 és 1919 
között vagy 1944-ben és 1945-ben sem. Mindezt okosabb és felelősebb 
politikával el lehetett volna kerülni. Hiszen a negyvennyolcas szabadság-
harc idején nem egy szerb állt be a magyar honvédseregbe, sokan azért, 
mert felismerték, hogy a szabadság ügye közös, és ezt a szabadságot nem 
a császári és a cári zászlók fogják elvinni Bácskába, Magyarországra, 
Közép-Európába.

Csak emlékeztetőként idézem fel Csernovics Péter Torontál és Bács 
megyei kormánybiztos erőfeszítéseit, amelyekkel a magyar forradalmi 
kormány és a szerb felkelők megbékítésén, sőt szövetségének kialakítá-
sán fáradozott. Felidézhetem a magyar szabadságharcban részt vett, a 
közös szabadságért küzdő szerb katonák emlékét is. Bóna Gábor, aki a 
honvédsereg katonáival foglalkozik, mintegy ezerötszáz főre tette a szerb 
származású katonák számát, közülük vagy százan szereztek tiszti rangot, 
tizennégyen értek el törzstiszti, tehát őrnagyi, alezredesi, ezredesi vagy 
éppen tábornoki rendfokozatot. Közöttük Damjanich János, a magyar 
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szabadságharc legendás tábornoka, majd vértanúja, aki magyar, osztrák, 
német és horvát származású tábornoktársaival vált Aradon a megtorlás 
áldozatává. Vagy Bobich János ezredes, aki 1849-ben várfogságot szenve-
dett, Damaszkin György alezredes, akit ugyancsak Aradon halálra ítéltek, 
de nem végeztek ki, Milutinovich Mihály ezredes, aki 1848. december 
5-én Tomasevácnál hősi halált halt, és Stojkovich Péter alezredes, aki 
Komárom várának vezérkari főnöke volt, és Klapka Györggyel ment 
emigrációba a vár feladása után.

Vannak tehát igen beszédes példái annak, hogy magyarok és szerbek 
együtt tudtak küzdeni a közös szabadságért. Akkor: 1848–1849-ben 
az európai szabadság, a „világszabadság” előörse kétségtelenül a ma-
gyarság volt: a mi népünk vállalta magára a történelmi előörsnek ezt 
az áldozatos szerepét. A magyarságnak persze amióta csak a Kárpátok 
karéjában megjelent, államot alapított és modern nemzetté vált – éppen 
abban a korszakban, amelynek a negyvennyolcas forradalom és sza-
badságharc a tetőpontja –, mindig is közép-európai küldetése volt. A 
jelenben ennek a küldetésnek kettős értelme van: meg kell erősítenünk 
kulturális, szellemi és lelki egységünket a szomszédos országokban élő 
magyarokkal, és meg kell békülnünk, össze kell fognunk közelebbi és 
távolabbi szomszédainkkal. A két feladatot nem lehet kettéválasztani, 
az egyiket nem lehet a másik ellen kijátszani. A megbékélés és az ösz-
szefogás azonban csak akkor képzelhető el, ha a kisebbségi sorsban 
élő magyarságot, ennek nemzeti identitását, kultúráját és intézményeit 
semmi sem veszélyezteti.

A regionális integráció európai érdek, egyszersmind legfontosabb 
nemzeti érdekünk; csak ennek az integrációnak a medrében fűzhetjük 
igazán szorosra kapcsolatainkat a kisebbségi sorsba kényszerült ma-
gyarsággal, és állíthatjuk helyre nemzeti kultúránk egységét. A regio-
nális integráció előrehaladása enyhítheti azokat a veszélyeket is, hogy 
Magyarország európai integrációja esetén az ország keleti és déli határai 
egyszersmind az unió határai is lesznek, következésképp a kisebbségi 
sorsban élő magyarok nagy része kívül reked ezeken a határokon.

Már csak emiatt is a közép-európai régióban Magyarországnak minden-
képpen az uniós törekvések szószólójának kell lennie. Az európai gondolat 
„választott népévé” kell válnunk, hogy betölthessük azt a hivatást, amelyet 
felkínál nekünk a kommunista diktatúrák bukása után elkövetkezett 
történelmi fordulat, hogy újrakössük azokat a szellemi, erkölcsi és lelki 
kötelékeket, amelyeket a huszadik századi pusztító háborúk és pusztító 
békerendezések: Trianon és Párizs eltéptek, midőn a magyarságot öt, majd 
hat, végül nyolc ország határaival választották el egymástól.
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Magyarországnak kötelessége, hogy védelmezze a határain túl élő 
magyar népcsoportok és közösségek érdekeit, és támogassa őket ab-
ban, hogy felépíthessék önkormányzatukat, fenntarthassák anyanyelvi 
kultúrájukat. Egyszersmind elő kell segítenie a regionális megbékélést, 
összefogást és az európai integrációt, hogy az Európai Közösség a darab-
jaira szakított nemzet önmagára találásának és az egymástól elválasztott 
nemzetrészek újólagos közösségének a valóságos kerete legyen.

A két történelmi feladatot egyszerre és egyforma hatékonysággal 
kell elvégeznünk: a szomszédos országokban élő magyarság érdekeit 
nem áldozhatjuk fel a regionális integráció oltárán, de a közép-euró-
pai megbékélést sem veszélyeztethetjük megfontolatlan retorikával 
vagy cselekedetekkel. A két nagy feladat állandó egyeztetése, a kettős 
stratégia végrehajtása bizonyára nem lesz könnyű. Ám ha el akarjuk 
kerülni huszadik századi történelmünknek azokat a csapdáit, amelyek 
nemzeti tragédiáinkat okozták, vállalnunk kell ezt a kettős kötelességet 
és feladatot.

A tizenkettedik pont eredeti szövegét ezért így kellene a jelen közép-
európai követelményeinek a nyelvére fordítanunk: kulturális autonómiát 
– a kisebbségi magyarság számára, összhangban ezeknek a magyaroknak 
a törekvéseivel, és politikai integrációt a közép-európai régióban – az 
itt élő népek történelmi érdekei szerint. Autonómia és integráció: ebből 
épülhet fel a népeknek az az uniója, amely összhangban áll az európai 
egység törekvéseivel. Ebben az unióban a szlovákiai magyaroknak, az 
erdélyi magyaroknak és a vajdasági magyaroknak is jelen kell lenniök.

A márciusi ifjak követelései, a százötvenegy évvel ezelőtti március 
15-e üzenete az előbb mondottak értelmében ma is érvényes és időszerű. 
A nemzeti ünnepnek időszerű mondanivalója van. Az ünnepi évfordu-
lón, az emlékező felvonulások és nagygyűlések, az ünnepi szónoklatok 
és koszorúzások közepette gondoljunk arra, hogy a történelem még nem 
váltotta be azokat az ígéreteket, amelyeket százötvenegy esztendővel 
ezelőtt a márciusi forradalom megfogalmazott. Törekednünk kell arra, 
hogy március szándékai és reményei egyszer valóra váljanak.

Elhangzott Újvidéken, az 1999. március 15-ei ünnepségen.

Nyelvünk és Kultúránk, 1999. január–március, 105. sz. 20–24.
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Ezúttal nem az íróról, hanem a polgárról szeretnék szólni, egyszersmind 
Kosztolányi Dezső időszerűségéről, arról, hogy a „klasszikus” polgári 
eszmények és értékek képviseletében miként szól hozzánk, akik fél év-
századdal őutána szinte ugyanazokkal a tapasztalatokkal és megpróbál-
tatásokkal kényszerülünk számot vetni és megküzdeni, amelyekkel ő és 
nemzedéke küszködött. Minden bizonnyal abban a reményben, hogy az 
utódok már egy nyugalmasabb korban fognak visszatekinteni a közép-
európai polgárosodásnak azokra a történelmi vereségeire, amelyeket a 
XX. század első fele hozott.

Kosztolányi életútját és írói pályáját igazából az első világháborúval 
bekövetkezett történelmi korforduló osztotta két részre. Életének első 
három évtizede még a XIX. század és a századforduló békéjében és bizton-
ságában telt, igaz, ennek a biztonságnak a mögöttes terében veszedelmes 
erők kavarogtak, és a polgári Európa képviselői, maga Kosztolányi sem 
gondolta, hogy ezek az ártalmas erők nemsokára véget fognak vetni a 
békének is, a biztonságnak is. Életének második két évtizede viszont a 
bizonytalanság és a félelem korszakára esett, midőn az az európai pol-
gárság, amely nemrég még a történelem végső győztesének érezte magát, 
tanácstalanul sodródott a megmagyarázhatatlannak és érthetetlennek 
tetsző események között. Kosztolányira először rászakadt a világháború, 
amelynek közvetlen gyötrelmeit ugyan sikerült elkerülnie, a háborús 
szorongásoktól azonban ő sem maradhatott mentes; aztán rászakadt a 
két forradalom, amelyet először ő is üdvözölt, hogy aztán mindinkább 
felismerje az elszabadult erőszaknak azokat a következményeit, amelyek 
Budapesten is meghonosították a háború véres erkölcseit, végül rásza-
kadt hazájának trianoni végzete, amely következtében szülővárosát is 
elveszítette.

Miként is volt lehetséges ilyen tapasztalatok és megpróbáltatások 
birtokában fenntartani és védelmezni a polgári Európa eszményeit és 
követelményeit? Éppen ezt példázza Kosztolányi életműve és írói sorsának 
alakulása 1914 és különösen 1919 után. Korábban szinte önfeledt gyönyö-
rűséggel vagy éppen ösztönös szomorúsággal fejezte ki a biztonságban 
vagy inkább a biztonság látszatában telő esztendők élményeit és érzéseit, 
ez volt a Négy fal között című verseskötet, A szegény kisgyermek panaszai 
című lírai visszatekintés, a Boszorkányos esték és a Beteg lelkek című 
novelláskötetek vagy a Modern költők című műfordítás-gyűjtemény lelki 
és poétikai háttere. Később a vizsgálódás és az értelmezés mind tudato-
sabb igényével, az önmagával is folytatott küzdelmek mély örvényeiben 
elmerülve, egyszersmind ezekből az örvényekből felemelkedve beszélt 
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mindarról a tapasztalatról, felismerésről, fájdalomról, amit a polgári 
Európa bukása okozott. Ekkor születtek tolla nyomán a Kenyér és bor, A 
bús férfi panaszai, a Meztelenül, a Számadás című kötetek versei, a Néró, 
a véres költő és az Édes Anna című regények, amelyekben saját korának 
erkölcsi hanyatlásával és történelmi veszedelmeivel vetett számot, a Pa-
csirta és Aranysárkány című regényei, ezekben szülővárosának emberi 
világát idézte fel, és ennek a múltidézésnek a során mérte fel a baljós 
ösztönök által végsőkig fenyegetett egyéni és társadalmi „szekuritás” 
helyzetét, végül ekkor írta az Esti Kornélt és a Tengerszem című kötet 
elbeszéléseit, amelyekben a veszélyeztetett és vesztesnek látszó polgári 
Európa mellett tett még egyszer és utoljára hitet.

Mindig európai, egyszersmind magyar polgárnak tudta magát, azzal 
a nemesi történelmi háttérre is támaszkodó, lateiner hagyományokat 
őrző, polgári értelmiséggel vállalt közösséget, amely egyszerre hordozta 
és képviselte a magyar és a nyugat-európai kulturális örökséget, a szemé-
lyiség függetlenségének és a szabadelvű politikai kultúrának a tradícióit. 
Mint az európai láthatárra nyitott és a modern irodalom szellemisége 
iránt érdeklődő művész vállalt még 1903-ban, a budapesti bölcsészkar 
hallgatójaként segédszerkesztői munkát a Bácskai Hírlapnál. Ott adott 
képet olvasmányairól és gondolatairól, nevezetesen Heti leveleiben, 
amelyeket rendszeresen közölt az újság 1905-ös évfolyamában – emel-
lett más, ugyanott közreadott tárcáiban, irodalmi cikkeiben. Ezekben 
az írásaiban Kosztolányi szinte egyáltalán nem reagált szülővárosának 
kulturális életére, igaz, ekkor már évek óta Budapesten élt, sőt 1904 
őszétől 1905 tavaszáig a bécsi egyetem hallgatója volt. A Heti levelek 
az európai polgár és a modern művész ref lexióit rögzítették, szerepük 
inkább abban lehetett, hogy egy szabadkai lapban nyitottak ablakot a 
korszerű gondolkodás tájaira.

A szabadkai sajtóban szerepet vállaló fiatal Kosztolányi saját nem-
zedékének ízlését és törekvéseit képviselte, midőn a korszak általános 
és szinte hivatalos német kulturális orientációjával szemben s annak 
ellenére, hogy az egyetemen ő maga is német filológiával foglalkozott, 
a francia kultúra ösztönzéseire hívta fel a figyelmet, pontosabban arra, 
hogy a függetlenségét és eredeti hagyományait oly féltő gonddal oltal-
mazó magyar szellemiség – a német kulturális hatásokkal szemben – 
támaszt a francia irodalomnál és szellemnél keresett. (Három évtizeddel 
később a „szellemi fajvédelemről” értekező Illyés Gyula ebben követte 
Kosztolányi indításait!)

A Bácskai Hírlap 1905. május 14-i számában megjelent Heti levél 
minderről a következőképpen beszél: „Nagyon világos, hogy ebben az 
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országban a német alapon nyugvó műveltség sohasem verhet gyökeret. 
Kárt okozunk vele magunknak, ártunk vele a németeknek is; miért nem 
töröljük el tehát a német nyelvet? Miért nem taníthatjuk a franciát? […] 
Ne mondja senki se, hogy történelmi tények bizonyítják, hogy germán 
műveltség alapján kell állanunk. Azt mondhatom, hogy éppen ellenkező-
leg! Mi magyarok állandóan érintkezésben állottunk a román fajjal, s az 
írásművészettől kezdve a francia forradalom hármas jelszaváig mindent 
tőlük kaptunk.” És ezt még a következő, később Illyés által is hangoztatott 
gondolattal egészíti ki: „mindenki tudja, hogy e két nép vérmérséklete 
azonegy. Hevességük, lovagiasságuk testvérekké teszik őket. S ez főleg 
az irodalmukban látszik meg. Irodalmi, politikai újjászületésünkben 
egyaránt a franciák jártak elöl. A legmagyarabb költőnek, Petőfinek 
kedvenc költője, Béranger szintén a grande nation-ból való volt. […] A 
múltkori magyar–német ünnepségen ily francia műveltségű Magyaror-
szágról álmodoztam. Azt hiszem, hogy ez előbb-utóbb el fog érkezni, s ha 
Oroszország és Románia nem látta kárát, mi sem fogjuk megkeserülni. 
Szinte látom magam előtt, mint vetkezi le a magyar tudományosság 
középkori, vastag német köntösét, s mily édes folyamatossággal ontja a 
francia nyelven kicsiszolt gördülékeny magyar szót.”

Nem kevésbé tanulságos az az írása – A munka napja, című, a Bácskai 
Hírlap 1905. szeptember 9-i számában –, amely egy dolgos és szorgalmas 
polgári Magyarország képét – vagy inkább látomását – festi az olvasó 
elé. A Budapesten megrendezett iparoskongresszus alkalmából papírra 
vetett kis tűnődés a kor hivatalos eszményeivel szemben képviseli az 
alkotómunkára és a józanul rendezett életre épülő polgári mentalitás 
értékeit. „A magyar népet szorgalma, kitartása fogja igazán naggyá tenni. 
Kezdődjék tehát a békés, vértelen háború! Harcosok, magyar munkások, 
elő a fegyvereket; vigyétek Európa küzdelmébe a pörölyt, a vésőt, a diki-
cset, az ollót, a tűt – s foglaljátok el még egyszer egészen a hazát!”

Hasonló eszmények jegyében ítéli meg a nagyvilág eseményeit, az eu-
rópai politika alakulását és manővereit. Kosztolányi 1909 tavaszán rövid 
időre Belgrádba utazott, és az Élet című folyóiratban két úti beszámoló-
ban, Belgrádi napló és Szerb mozaik címmel adott számot tapasztalatairól 
(később e két írást dolgozta össze 1916-ban megjelentetett Tinta című 
kötete számára). Mozgalmas képekben idézi fel az egzotikus, akkoriban 
jellegzetesen „balkáni” színeket mutató belgrádi életet: a belvárosi korzó 
közönségét, a szerb kávéházat, a szkupstina képviselőit, egy színházi 
előadást, a szépművészeti múzeumot és az egyetemi könyvtárat, végül 
egy önkéntes fegyveres osztag felvonulását a belgrádi utca macskakövein: 
„Aki látta ezt az esti fölvonulást, nem tud többet mosolyogni a balkáni 
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operettkirályságon. Inkább egy kérdés izgatja, amit szeretne odakiáltani 
a rongyos csapatnak. Hova rohantok, szegény, fiatal szerb fiúk? Annyi 
átok, annyi kulturálatlanság és háború után, ugyan kivel akartok még 
háborút viselni? Nem harcoltok-e naponta a ti ősi bajaitokkal? Nem 
haltok meg már életetekben, itt, ebben az elhagyott fészekben, amely 
a ti büszkeségetek? A Száva és a Duna csípős lehelete részegített meg, 
a tavaszi áradás láza, vagy a forradalmas március? Beszéljetek, miért 
akartok meghalni? Miért?”

Néhány esztendővel a belgrádi látogatás után már a balkáni háborúk 
okozta szorongásokról adhat számot, arról, hogy a magyar határoktól 
délre milyen elvakult gyűlölködés és minden józan megfontolást nélkü-
löző szenvedélyek irányítják a politikát, a hadi eseményeket. Kosztolányi 
jól tudja, hogy a balkáni országok között kitört helyi háborúk és etnikai 
leszámolások milyen veszedelmesek lehetnek Európa, az Osztrák–Magyar 
Monarchia és kivált Magyarország békéjére és biztonságára. Háborús 
strófák című, 1912 decemberében megjelent írásában arról a félelemről 
beszél, amely megremegtette a budapesti utca egyszerű emberének szívét. 
„Bujkáló, alattomos izgalom ez – írja a háborús félelemről, a neurasthenia 
belli-ről. – Minden gesztusunkban ott lappang. […] Ebben a perspektívá-
ban az életünk karikatúrává torzul. Komikus az, hogy esernyőt viszünk 
az esőben, az, hogy még bújunk a léghuzattól, az, hogy torokgyulladástól 
való félelmünkben nem merünk jeges vizet inni. Kedves polgártárs, ne 
féltsd úgy magad. Most meg kell tanulnod, hogy a galamb, amelyet tiszta 
búzával etettél, nem a tiéd, a ló se, a katonai műveletre alkalmas föld se, 
sőt a saját kezed és a fejed se a tiéd.”

Akkor még azt hitte, hogy a legnagyobb veszedelmet: a valódi 
világégést el tudják kerülni a politikusok. Aztán, amidőn Európa és 
Magyarország végül is a háború poklába zuhant, mind csüggedtebben 
vette tudomásul az elkerülhetetlen következményeket: a polgári Európa 
bukását, a hagyományos eszmények és értékek lerombolását. Igazából 
ekkor lett Kosztolányiból a nagy európai értékek utóvédharcosa, aki az 
írott szó szelíd és csendes hatalmával próbálja megfékezni a kultúrára 
támadó barbárságot, az ösztönös gyűlöletet, az elvakult indulatokat. 
Ebben a tekintetben ő is az európai humanizmus nagy egyéniségeinek: 
Thomas Mann-nak, André Gide-nek, Julien Bendának, T. S. Eliotnak 
vagy éppen Babits Mihálynak és Márai Sándornak a táborába tartozott. 
A „homo aestheticus” és a „homo moralis” fogalmai által jelzett ma-
gatartásformák közötti vitákat és konf liktusokat ma már, történelmi 
nézetből igazán nem látjuk indokoltnak. Kosztolányi, aki tételesen 
mindig a „szépségre” esküdött, és elutasította az írástudók politikai 
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szerepvállalását, valójában maga is szigorú erkölcsi álláspontot képviselt, 
különösen utolsó nagy költeményeiben és prózai műveiben. Megítélte a 
kort, amelyben élnie kellett, és ennek az ítélkezésnek a törvénykönyve 
nem is lehetett más, mint a klasszikus polgári értékrend, az európai 
humanista hagyomány.

Kosztolányi bejárta fél Európát, útirajzainak tanúsága szerint ottho-
nosan mozgott Itáliában, Párizsban, az osztrák és német városokban, de 
eljutott Skandináviába, Angliába, Hollandiába, Dalmáciába, sőt Monte-
negró fővárosába: Cetinjébe is. Utazásai során mindig a régi és megbíz-
ható Európát kereste: a már-már elveszettnek látszó polgári „szekuritást” 
és hagyományt, amely nemcsak a patríciusházak homlokzata mögött és 
az erődszerű városházák falai között rejlett, hanem a kis boltokban, a 
kávéházakban, a sétatereken, a vasútállomásokon is. Ezt a „szekuritást” 
ingatta meg és kezdte ki az első világháború utáni történelem. Kosztolányi 
európai útirajzai, amelyeket később Illyés Gyula Elsüllyedt Európa címmel 
gyűjtött össze, ezért valójában egy már csak foltokban, emlékekben és 
álmokban fellelhető világról hoznak üzenetet. Ahogy Illyés mondotta, 
éppen az útirajzgyűjteményhez írott bevezetőjében: „Ámulva nézem, 
minden vonás egy halott idő: egy darab eleven múlt. Mi jártunk, kel-
tünk, s közben ő a hátunk mögött szorgalmasan süllyesztgette Európát 
az öröklétbe; »lezárt egy korszakot«. Igen, egy korszak véget ért. Úgy 
tekinthetünk rá – úgy olvashatjuk –, mintha Xerxész korát vizsgálnánk. 
Mert az is »történelmi« idő volt? Mert ez is már a történelemé, az öröklété, 
egy lángelme teremtő képessége révén. Félelmetes élmény: élünk s mégis 
mintha Plutarkhoszban olvasnánk magunkat.”

Ez a történelmi létbe süllyedt polgári Európa a városok földje volt, 
a városi kultúra otthona, és ennek a városi kultúrának a változatait, 
éljenek ezek Bécsben vagy Párizsban, Berlinben vagy Londonban, Stock-
holmban vagy Velencében, titkos szálak kötötték össze a történelemben 
és a művészetben: az európai hagyomány szálai. Kosztolányi igazán a 
városokban érezte jól magát, Úti képek című 1934-es kis tárcájában is 
a városok „varázsáról és végtelen meghittségéről” beszél, arról, hogy 
„elindulsz az ismeretlen köveken, s csodálkozva állapítod meg, hogy 
minden ismerős, a közlekedési rendőr, a forgalmat szabályozó fényjelek, 
az utcai telefonfülkék, a parkok márványszobraikkal és játszó gyerme-
keivel, a vendéglők, ahol mint ősi családi asztalnál ülnek a vacsorázók, a 
kirakatokban a vadonatúj, tündöklő gépkocsik, a sonkák és gyümölcsök 
halma, a könyvek, a nyakkendők és ruhák, a patikák zöld üveggolyója, 
s az enyhe világításban, a háttér homályában dolgozó fehér köpenyes 
gyógyszerészek, az égbolton a piros, kék és lila tűzbetűk, az áruházak, 
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a bérpaloták, a raktárak, az épületek, melyeknek eleve tudod a rendel-
tetését, és egyszerre az az érzésed támad, hogy voltaképp otthon vagy, a 
város bizalmas és megnyugtató nemzetköziségében”.

Aki ilyen otthonosan mozgott a kontinens városaiban, azt igazán 
Európa lelke érintette meg, s valóban Kosztolányi mint öntudatos, 
egyszersmind érzelmes európai polgár merült alá az utazások, olvas-
mányok, személyes ismeretségek során birtokba vett világban. Ő aztán 
nemcsak könyvekből ismerte meg az európai kultúrát, hanem személyes 
élmények nyomán, akárcsak a reformkori nagy utazók, akik láthatták és 
tapinthatták, hogy milyen egy német könyvtár, egy francia katedrális, 
egy olasz vendégfogadó. Ismerte a kontinens fontosabb nyelveit is, és 
benső ismeretséget kötött azzal az európai szellemiséggel, amelynek a 
változatok harmóniája, a sokféleség végső egysége adja talán a lényegét. 
Ennek a felismerésnek a sodrásában született a magyar költészet talán 
legnagyobb európai vallomása, Kosztolányi Európa című verse, amely 
maga is a népek, nyelvek és kultúrák európai harmóniájában és szoli-
daritásában jelölte meg azt a szellemi erőt, amelynek rendeznie kellene 
az európai konf liktusokat.

A szellemi és erkölcsi értékek, amelyekre Kosztolányi hivatkozott, 
veszélyeztetettek voltak, és majdnem elpusztultak a XX. század máso-
dik harmadában. A költő szavait ezért mindig elégikus érzésnek kellett 
áthatnia: az az Európa, amelyet útiképekben és versekben felidézett, 
imaginárius birodalom volt, az emlékek és az álmok, a régi épületek s 
a versek hitelesítették, nem a valóságos élet és nem a történelmi jelen 
idő. Kosztolányi, az európai polgár úgy lajstromozta és tartotta számon 
a maga Európáját, akárcsak a másik európai polgár, Márai Sándor – 
mindketten nosztalgikusan, csak talán Kosztolányi több benső örömmel, 
Márai több sértődöttséggel. Ez az emlékekben és álmokban megőrzött 
európaiság mégis érvényesebb, mint sok más XX. századi történelemcsi-
náló ideológia. Európa eszméje szinte mindig a bölcselők és a költők kép-
zeletének műve volt, talán ezért maradhatott fenn a történelem pusztító 
viharai között. Kosztolányi európai önérzete és polgári értékrendje is csak 
látszólag erőtlen és kiszolgáltatott: most mintha ismét szólna hozzánk, 
szelíden, mégis határozottan, és talán vissza fog szerezni valamit abból a 
hatalomból és befolyásból, legalább lelki értelemben, amelyet a szemünk 
láttára vettek birtokukba a fegyverek.

Üzenet, 1994. 3–4. sz. 136–141.
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Kosztolányi mindig teremtő vagy kiábrándító szellemi izgalmak lázában 
élt, érzékenysége következtében kedélye a magasra csapó öröm és a sötét 
örvényekbe taszító kiábrándulás között ingadozott. Ez a lázas állapot 
azonban talán sohasem hányódott úgy a végletek között, mint az első 
világháború végén, a forradalmak napjaiban és a húszas évek elején. Ba-
rátaival, a Nyugat és a Huszadik Század körül gyülekező írókkal együtt 
abban reménykedett, hogy a világháborús pusztításokra következő béke 
nemcsak a nyugalmat, hanem a nemzetek közötti kölcsönös kiengesz-
telődést is lehetővé teszi, s létrehozza a demokratikus Magyarországot, 
amely az egymás mellett élő népek szövetségére alapozza a Kárpát-me-
dencei rendezést és a nyugati mintákat követő polgárosodást. Nem így 
történt, az 1917-ben a világpolitikai horizonton feltetsző reményeket, a 
megegyezéses béke reményeit elsodorta a német császári rendszer hajt-
hatatlansága, a francia revánspolitika, a bécsi kormány tehetetlensége és 
a közép-európai kisállamok hódításvágya. A megegyezéses béke helyett 
így a háborús vereség, az osztrák–magyar állam felbomlása, az elvetélt 
magyar polgári forradalom, a kommunista diktatúra kísérlete, végül 
Trianon következett. Kosztolányinak nemcsak politikai álmait kellett 
eltemetnie, tudomásul kellett vennie azt is, hogy körülötte felbomlott 
a történelmi ország, amelynek bukására korábban gondolni sem mert 
volna, sőt elveszítette szülővárosát, amelyhez mindig patrióta hűséggel 
ragaszkodott.

Az osztrák–magyar hadsereg szétesése után a világháborúban ko-
rábban vereséget szenvedett kisállamok: Szerbia és Románia, illetve az 
osztrák birodalom kötelékéből kivált Csehország gyors ütemben kezdett 
hozzá ahhoz, hogy megvalósítsa területszerző terveit, és elfoglalja azokat 
a magyar és osztrák területeket, amelyeken szlávok és románok éltek. 
Ennek során azután igen jelentékeny magyar- és németlakta területek is 
az utódállamok birtokába jutottak, és az 1919–1920-as Párizs környéki 
békeszerződések rendre szentesítették ezeket a foglalásokat. Az osztrák 
hadvezetés által kötött fegyverszünet, majd a magyar köztársasági kor-
mány által aláírt belgrádi megállapodás után az újjászervezett és francia 
fegyverekkel felszerelt, francia csapatokkal támogatott szerb hadsereg is 
hozzálátott a Bánság, Bácska, Baranya, Muraköz és Muravidék megszál-
lásához, november közepére eljutott a Belgrádban kitűzött demarkációs 
vonalra, s ennek során Szabadka is szerb kézre került.

Kosztolányi amúgy is zaklatottan élte át a háború végének eseményeit 
és következményeit, szülővárosának sorsa pedig valósággal kétségbeesés-
be taszította. Minderről felesége a következőket jegyezte fel: „Az első 
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halálos csapás most érte. Napokig nem mozdul ki a házból, égő arccal 
mered maga elé. Nem akarja hinni, nem akar belenyugodni. Kétségbeesve 
lázadozik. Fuldoklik a fájdalomtól. Ezekben a napokban új háborúról 
beszél, és azt mondja, abban ő is részt vesz. Arról ábrándozik, hogy a 
felszabadító sereg élén elsőül vonul szülővárosába. Kiszínezi ennek a be-
vonulásnak minden részletét. Majd elcsügged, és az írói egyesületben azt 
indítványozza, hogy egyetemesen tiltakozzanak, és szólítsák fel Európa 
valamennyi íróját Magyarország érdekében. Indítványát azonban nem 
tartják időszerűnek és célravezetőnek. Ez a tiltakozás akkor elmaradt, 
s ő többet nem vesz részt az írói egyesület tanácskozásán.“ (Kosztolányi 
Dezsőné: Kosztolányi Dezső. 2. kiad. Budapest, 1990, 193.)

Ennek a fájdalomnak a tüzében született Szülőföldemnek bús határa, 
hajh című verse, amely eredetileg a Pesti Napló 1919. január 5-i számá-
ban látott napvilágot, majd helyet kapott az 1924-ben megjelent A bús 
férfi panaszai című versciklusban. Kosztolányi verse tulajdonképpen 
Kisfaludy Károly közismert Szülőföldem szép határa című versének 
parafrázisa, amiről a nagy előd, ha nosztalgikus érzéssel is, de a birto-
kon belüliek biztonságával és önérzetével beszél, arról Kosztolányi már 
személyes fájdalommal, mint akinek szülőföldjét nemcsak időlegesen, 
hanem tartósan vagy véglegesen el kellett veszítenie. Rendre idézi fel 
a gyermekkor, az ifjúság környezetének tündéri képeit, ahogy a költői 
ciklus más darabjaiban is. A sokat idézett „Ha volna egy kevés remény…” 
kezdetű költemény 1914-ben még annak a férfinak a nosztalgiáját szó-
laltatta meg, akit gyermekkorának városából kiröpített az a hatalmas 
vonzóerő, amellyel a fővárosi irodalmi élet ragadta magával a vidéki 
Magyarország tehetségeit, egyszersmind ragaszkodó szeretettel tett 
vallomást szülővárosa iránt: „Mert vén Szabadka, áldalak, / mit hosszú, 
bús évek alatt / hittem sorsnak, hazának, // te álom voltál és regény, / 
poros hársfája »A szegény / kisgyermek panaszá«-nak.” Ebben az új, Sza-
badkához szóló költeményben viszont már minden emléknek, minden 
szóképnek a veszteség érzése ad fájdalmas értelmet. A költő búcsúzik 
mindattól, amit gyermekkorából megőrzött, amit szeretett:

Szülőföldemnek, bús határa, hajh, 
elér-e még a bánat és sohaj?

Mert hozzád többé nem visz a vonat, 
csak így emelhetem rád arcomat.
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Gyermekkorom, áldott gyermekkorom, 
te hontalan, hozzád kiáltozom.
– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Fejemre kulcsolom a két kezem 
és koravénen rád emlékezem.

Vagyok szegény, ki semmit sem akar, 
harmincnégy éves, elfáradt magyar.

S nem kérdezem, az ég ragyog-e még.
Azt sem kérdezem, hogy vagyok-e még?

A fájdalmas-nosztalgikus számvetést, amellyel a költő szülővárosá-
nak elvesztését tudomásul vette, később, hogy a régi ország felbomlása 
bizonyossággá vált, még csalódottabb vallomások követték. Kosztolányi 
egyik legkeserűbb költeménye az 1919-ben írott Magyar költők sikolya 
Európa költőihez 1919-ben. Ebben a rímtelen és csak kevéssé jambizáló 
szövegben, amely már-már a szabad verses kifejezésmódot követi, szinte 
rapszodikus zaklatottsággal fejeződik ki a költő felbolydult belső világa, 
lázas lelkiállapota:

Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
nincs is magas és nincs számunkra mély.
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
mi lesz szivünkkel és mi lesz szavunkkal,
ha jő az éj?

Ti messze költők, akik távol innen
emelkedtek az Isten szívihez,
mi földön ülünk már s szavak hamúját 
kapargatjuk és fölzokogva kérdjük,
mi lesz, mi lesz?

A versünk is már csak segélysikoltás, 
mely ki se hat a tűzön-poklon át,
mint gyönge csecsemőé, kit megölnek
és mint a szűzé, akit meggyaláznak 
a katonák.
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Kosztolányi ezekben a hónapokban, az 1918 végétől 1920 végéig tartó 
két esztendő drámai hónapjaiban egymást követve írja csalódottságról 
és kétségbeesésről tanúskodó költeményeit. A Szénrajz 1918 őszéről me-
lankolikus, világfájdalmas hangulatát az Ima harc előtt kiábrándultsága 
és pesszimizmusa, a Szonett az öreg királyról nosztalgikus Monarchia-
idézése és a Rapszódia népi siratókra utaló gyásza követi, s közben ott 
van az 1919 szeptemberében keltezett A magyar romokon című költemény, 
amely már csak jajszókat hallat:

Jaj, hol az, arcom?
Jaj, hol a múltam?
Jaj, hol az ágyam?
Jaj, hol a sírom?

A költő szavát a gyász sötét dallama hatja át, szülővárosának elvesz-
tését és az ország történelmi válságát egyaránt megszenvedi. Ezekben a 
tragikus költeményekben azonban nincsen semmi a mások ellen támadó 
indulatból és a politikai-hatalmi revánsvágyból: Kosztolányi gyötrőd-
ve éli át a régi Magyarország bukását, de nem érez bosszúvágyat vagy 
gyűlöletet azokkal a népekkel szemben, amelyeknek reményeit és terveit 
beteljesítette a magyar háborús vereség. Nemigen szoktunk beszélni arról, 
hogy 1919-től, 1920-tól kezdve az egész magyar irodalomban megjelent 
egy fájdalmas hang, amely a háborús vereség történelmi következmé-
nyeit, az úgynevezett „trianoni traumát” fejezte ki. Ez a hang nem volt 
szenvedélyes és haragos, inkább fájdalmas és nosztalgikus. A kor legjobb 
magyar írói szólaltatták meg, Kosztolányi mellett Babits Mihály, Mó-
ricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Tóth Árpád, Juhász Gyula, később József 
Attila és Illyés Gyula. Vagy erdélyi írók, mint Kós Károly, Áprily Lajos, 
Reményik Sándor, Tompa László, Tamási Áron és Dsida Jenő. Az egész 
magyar közvélemény és szellemi élet, Magyarországon és az utódállam-
okban Mohács-méretű, nagy nemzeti tragédiaként élte meg a trianoni 
rendelkezések következményeit, természetes dolog, hogy a magyar iro-
dalom kifejezésre juttatta ezt a tragédiát. Minderről fölösleges és oktalan 
volna hallgatni, hiszen ha a húszas éveknek ezt a „trianoni irodalmát” 
elhallgatjuk, legjobb íróink életművét fogjuk megcsonkítani.

Kosztolányi életműve is ennek a csonkítottságnak az állapotába 
került 1945 után. Azok a versei, amelyeket az imént idéztem, többnyire 
hiányoztak az új kiadásokból, csupán az új életműsorozatban megjelent 
1984-es Kosztolányi Dezső összes versei című kötetben olvashatók. Ám 
még az új életműsorozat 1981-es, háromkötetes elbeszélésgyűjteményében 
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sem olvasható az Égi jogász című novella, amely utoljára az író Novellák 
című 1943-as, háromkötetes gyűjteményében jelent meg. Ebben az elbe-
szélésben Kosztolányi arról ad képet, hogy a háborús vereség, az idegen 
katonák megjelenése miként bolygatta fel a magyar vidék megszokott 
és hagyományos életét.

Az 1919–1920-as verseket olvasva olyan benyomást szerezhetünk, 
miszerint Kosztolányi költeményei a korábbi kötetek szecessziós, imp-
resszionista és klasszicista stílusa és a későbbi Meztelenül című kötet 
expresszionista indíttatásai között egy pillanatra a népi hagyományok 
verskultúrájához közeledett. Valóban, a „Szülőföldemnek bús határa…” 
kezdetű költemény, vagy A magyar romokon című vers a népdalok, a 
népi siratók hangját idézi fel, mintegy annak bizonyságául, hogy az 
egész magyarságot érintő történelmi megrázkódtatásban a költő azon 
a hangon kíván szólni, amelyet mindenki jól ért, azt a poétikai hagyo-
mányt éleszti fel, amelyet a legszélesebb körű közönség is a magáénak 
érez. Ezt a hagyományos-népies előadásmódot mutatja az Égi jogász című 
elbeszélés is. Kaszás-Kis János, a novella hőse egyszerű parasztember, 
„világéletében napszámos volt. Reggeltől estig talicskázott a határban”. 
Élete munkában telt, gondját viselte családjának, nem is vágyakozott 
többre, tulajdonképpen „boldog ember” volt, akár Móricz emlékezetes 
hőse, hiszen meg tudta keresni a mindennapi kenyeret, és nem voltak 
ábrándjai, álmai. A háborúban katonának vitték, megsebesült, aztán 
hazatért, és folytatta egyhangú, mégis nyugalmas életét. Átélte a forra-
dalmakat, később román katonák vonultak be az alföldi magyar faluba, 
szétoszlatták a községháza előtt bámészkodó embereket, és eközben egy 
román baka arcul verte a talicskáján békésen üldögélő Jánost.

Ez a megaláztatás változtatta meg az egyszerű napszámos életét: szé-
gyenében búskomorságba esett, majd egyszerű falusi rigmusokba szedve 
bánatát, ő lett az „égi jogász”. Ez csillagos éjszaka az égből hangot hall: 
„Te majd a magyarok dógát igazítod, már mint égi jogász.” János ezután 
Budapestre utazik, utcapadokon talál éjszakai nyugvóhelyet, majd mint 
menekült egy vagonban kap szállást. Vidám és szomorú versezeteit 
szavalja, osztogatja mindenütt, akár egy Hazafi Veray János és minden 
népköltő, akinek alakja furcsa és komikus, primitív szavai mögött mégis 
ott rejlik valami nagy, közös fájdalom. Kaszás-Kis János ugyanis nem-
csak Móricz „boldog emberének, hanem Ady „mesebeli Jánosának” is 
rokona. „Amint – fejeződik be Kosztolányi elbeszélése – esténként zúgó 
parasztfejét egy gázlámpáshoz nyomta és nézte a reménytelen kavargást, ő 
volt ebben a hűtlen országban a hűség, ő volt ebben a rothadt városban a 
megalázott szenvedés, a pokolba hullajtott ártatlanság, a jogászfajta szent 
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prókátora, a leggyilkosabb világtörténelmi pör égi fiskálisa, a vértanú, 
kürtös és apostol, a dalolni és szólni nem tudó igric, aki csikorgó-ízet-
len rigmusokban jajgatja ki barbár fájdalmát, a századokig parlagon 
hagyott parasztság magáraocsúdása, az eltékozolt napkeleti gazdagság, 
egy évezredre nyúló sajgó visszaemlékezés, Komárom, Kassa, Pozsony, 
Eperjes, Losonc, Szabadka, Temesvár, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Ma-
ros vásárhely keserve, egy nép ki nem szakadható halálordítása. Ő volt 
a magyar költő.”

Kosztolányi Égi jogásza, a kétségbeesés örvényéből bukkant fel, a 
maga elesettségében, szánalmasságában is valamiképpen a helytállás 
és a megmaradás jelképeként. Az eszmék és az irodalom történetíróját 
mindenképpen arra figyelmezteti, hogy a „magyar parasztba” vetett hit 
nemcsak Szabó Dezső Az elsodort falujának és a rajta nevelődött népi 
értelmiségnek a végső vigasza volt, hanem legalább egy pillanatra az eu-
rópai polgár Kosztolányié is. A trianoni kétségbeesés és reménytelenség 
hónapjaiban ő is osztozott a közös fájdalmakban, és noha később mindig 
és újra Európához fordult jogorvoslatért és igazságért, volt egy pillanat, 
amidőn az egyszerű emberek mitikus közösségében keresett orvosságot 
lelki sérüléseire. Európa ugyanis, ahogy megszokhattuk tőle, akkor is, 
azután is, hallgatott.

Üzenet, 1995. 4–6. sz. 211–215.
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Kosztolányi „vitája” Szabadkával az írói személyiség alapvető élményei, 
az életmű meghatározói közé tartozik. Nem csak a szülőváros emlékeit 
idéző regényekben. Világlátását, írói szemléletét, tájékozódását is átszőtte 
az az ellentmondásos viszony, amelybe a várossal került. Az európai mű-
veltséget és a hazai elmaradottságot is részben a szabadkai tapasztalatok 
nyomán ítélte meg; s az értékeknek azt a rendjét, amelyet ifjúkorában 
kialakított, ugyancsak a szabadkai élményvilág, a várossal folytatott 
csendes és szívós küzdelem készítette elő. Az értékválasztás igényét és 
folyamatát mutatja egyik nevezetes szabadkai elbeszélése, a Bácska is.

Az értékválasztás a novella szerkezeti elemeinek szerves rendjében 
ölt alakot. E rendet a következő epikus elemek szervezik:

1. Anekdota a vidéki városban élő sznob intellektuel felsüléséről. 
Kosztolányi elbeszélése egy vidéki ügyvédről szól, aki a francia progresz-
szió és kultúra imádója, s mélyen megveti a körülötte zajló életet. Párizsi 
lapokat járat, úgy tudják, otthonos a francia nyelvben és műveltségben. 
Éppen ezért a városba látogató francia tudóst őnála szállásolják el. És 
ekkor kiderül: az ügyvéd egy szót sem tud franciául. A presztízst azonban 
meg kell menteni; a kisvárosnak nem szabad megsejtenie a kínos valót. 
Az ügyvéd rejtegeti vendégét, orvost sem hív hozzá, midőn beteg lesz, s 
az éppenhogy felépülő franciát valósággal kilopja a városból, hogy ki ne 
derüljön: csak jelbeszéddel értik meg egymás kívánságait. (Az anekdota 
ötlete kézenfekvő; jellegzetes, hogy Kosztolányi a nyelvi kommunikáció 
közegében leplezi le és ítéli meg a sznobokat. Közismert, hogy az ő szá-
mára mennyire fontos volt a nyelv s mennyire nélkülözhetetlen az idegen 
nyelvek ismerete. Több novellája van – például A kínai ember, Gólyák –, 
amely a nyelvismeretet, a nyelvi kommunikációt, illetve ennek hiányát 
teszi meg valamely helyzet vagy sorsforduló kiindulópontjává.)

2. A sznobságot leleplező anekdotából természetesen elbeszélést 
kellett alakítania Kosztolányinak. Ezt oly módon tette, hogy részle-
tesebben ábrázolta az anekdotában egymással konf liktusba kerülő 
személyt és környezetet. Vagyis a történet puszta vázára „feszítette ki” 
azokat a képeket, amelyek részletesebben mutatják be a sznob ügyvéd 
emberi személyiségét és a körülötte élő kisvárosi környezetet. A várost, 
Sárszeget (azaz Szabadkát) álmos és elmaradott világnak festi. „Akkor 
még – olvassuk – gazzal fölvert, nyitott csatornákban folyt le a moslék 
a Kossuth utcán, esős időben vékony pallón botorkáltak át az emberek, 
nyáron estefelé a legelőről hazatérő tehenek fullasztó porfelhőket kavar-
tak. A fűszerkereskedés mellett a téglák közül pitypangok ütögették sárga 
fejüket, melyek az ősz felé elvirultak, gömbölyű lámpát alkottak, csak 
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rájuk kellett fújni, hogy a finom pihék szétrepüljenek a szélben. Lenn 
a város alatt szomorúan nyúlt el ólomtükrével a tó. Álmos víz csurgott 
a korhadt csónakokon, a partok mellett békanyál és sás tengett. A ma-
dár se járt erre.” Ez a kép a Pacsirtából és az Aranysárkányból ismerős. 
És ismerős abból a kegyetlenebb képből is, amely Kosztolányinak egy 
1904-ben Juhász Gyulához intézett leveléből bontakozik ki. „Többször 
hangoztattam – hangzik a levél –, hogy az én Recanatim – Szabadka. Ó 
te szegény, szürke és unalmas Szabadka, mily poros és unott, sőt komi-
kus vagy még ez összevetésben is. Neked még az a jog sem adatott meg, 
hogy igazán rossz és unalmas légy, mert a nagystílű rossz és unalom már 
megsemmisítené önmagát, s nem illenék hozzád. Vadidegen vagy hozzám: 
kongó lelkeddel és kőházaiddal. Ezer ember között magam járok, mert 
nincs ember, ki úgy érezne s gondolkozna, mint én.” (Hasonló képet fest 
szülővárosáról az 1910-ben keltezett cikk, az Alföldi por is.)

Dr. Schlossiarik János köz- és váltóügyvéd azonban talán még a 
kisvárosnál is élesebb (mert ironikusabb) kritikában részesül. „Itt a 
»kultúrügyvéd« – írja Kosztolányi malíciózusan –, előkelő száműze-
tésben. Csak nyáron lehetett látni tornacipőben és fehér nyakkendővel. 
Ősszel és télen családja körében élt, lámpája mellett a Le Figarót és a 
Journal Amusant-t olvasta, melyeket nem tudni miért – »az igazi kul-
túra fáklyahordozóinak« tartott. Általában sokra becsülte a haladást 
és a természettudományokat. Először ő vett a városban írógépet és töl-
tőtollat, melyeknek a városi értelmiség csodájára járt, naponta órákig 
élt a tisztaság kultuszának a helyi gőzfürdőjében, melyet csak pár éve 
építettek, villanyon főzött, gyorsírást tanult, külföldre utazgatott.” Az 
ügyvéd életét valósággal felforgatja az érkező párizsi vendég; készülő-
dik, költekezik. Ám a vendéglátás első perceiben megindul a leleple-
ződés folyamata: kiderül, hogy a „franciás” ügyvéd csak jelbeszéddel 
képes megértetni magát a párizsi tudóssal. A vendéglátás ettől kezdve 
a komikus és tragikomikus események sorozata. Schlossiarik doktor, 
hogy a kisváros „egyetlen” civilizált intézményével eldicsekedjék (ama 
clochemerie-i illemhely jut az olvasó eszébe), gőzfürdőbe cipeli előkelő 
vendégét. A professzor kelletlenül engedelmeskedik, s mivel nem szokott 
hozzá a fürdőélet viszontagságaihoz, rettenetesen megfázik a gőzfürdői 
kaland után. Napokig nyomja az ágyat, majd valamennyire magához 
térve riadtan menekül. A „kultúrügyvéd” csúfosan megbukott, s a város 
joggal nevetne rajta, ha egyáltalán tudomást szerzett volna a bukásról 
és körülményeiről.

3. Az ügyvéd és a tudós mulatságos kettősét kivált a gőzfürdői jelenet 
leplezi le. Kosztolányi látható élvezettel ecseteli a fürdő sajátos világát és 
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légkörét. A született riporter érdeklődésével figyeli ennek a különleges 
környezetnek a természetét. Érezhetően „megemeli”, izgalmassá és titok-
zatossá varázsolja a kisvárosi gőzfürdőt; ám ennek a transzformációnak 
funkciója van, hiszen az értetlen francia tudós meglepetését és szoron-
gását érzékelteti. „Kék, piros csíkos tornaingben, gyékénypapucsban 
szolgák jöttek eléje, akik nagyon hasonlítottak a kórházi ápolókhoz, 
de mégse lehettek azok. Félig mezítelenül lepedőket cipeltek karjukon. 
Messze pedig a gőz sivalkodott, titokzatosan, mintegy a föld alatt hul-
lámok zúgtak, víz locsogott és a levegő, mely még a külső hőséghez, a 
megrekkent és ájult júniusi kora délutánhoz viszonyítva is aránytalanul 
forró és áporodott volt, a nedves parafa, a kaucsuk, a spongya, a szappan 
illatától, a párolgó víz, a száradó ruhák leheletétől nehezedett el. Tele 
gyomorral ebéd után, kánikulai napsütésben furcsa dolog belépni ide. 
[…] Aztán a kis csapóajtón átmentek a sűrű gőzbe. Hosszú jajgatások, 
zuhanylocsogások, érthetetlen zörejek hallatszottak, melyek képzeletét 
sejtelmes utakra terelték, s egy kínzókamrát láttattak vele, hol ártatlan 
csecsemőket hóhérolnak le, és a halálra ítéltek utolsó panasza bús hör-
géssé halkul. Az állhatatlan hőség mellett még sötétség is van, de fehér 
sötétség, a gőz fehér és forró sötétsége, melyben a villanykörte is csak 
pislog, mint decemberi nyirkos éjszaka ködében a gázláng” – jeleníti 
meg Kosztolányi a „sárszegi” gőzfürdőt, a „kultúrügyvéd” képzeletében, 
a civilizáció és a progresszió teljességét. Ez a gőzfürdői jelenet ilyen 
módon szerves betétként illeszkedik az elbeszélésbe; általa lepleződik le 
az ügyvéd egyénisége és gondolkodása, válik nyilvánvalóvá a sznobéria 
nevetséges és kicsinyes jellege.

A Bácska történetét és elbeszélő elemeit ugyanis mindvégig irónia 
szövi át. Kosztolányi iróniával ábrázolja és leplezi le azt a vidéki sznobot, 
aki környezeténél különbnek hiszi magát, s illetéktelen fölénnyel szemléli, 
sőt veti meg a körötte zajló életet. Ennek az iróniának a szolgálatában 
állnak sorra a novella epikus szerkezeti elemei: az anekdota, a szemé-
lyiségrajz és a gőzfürdő világát ábrázoló jelenet. Mindezeket az epikus 
elemeket belső ellentét hatja át. Az anekdota önmagában is az ötletes 
ellentmondás eszköze; ez az ellentmondás nyer formát abban a kettősben, 
amely a „franciásnak” mondott ügyvéd és egy valódi francia mulatságos 
szembesítését mutatja be. További ellentétezést mutat az ügyvéd és a 
város szembeállítása is, amely kezdetben látszólag az ügyvéd fölényét 
mutatja, hogy aztán annál csattanósabban leplezze le ezt a látszólagos, 
hazug fölényt. És ellentétezés jelentkezik a gőzfürdői jelenetben, amely 
maga is félreértések mulatságos sorozata. Az ügyvéd minduntalan félre-
érti tudós vendégét; büszkén mutogatja a gőzfürdőt, szerinte az európai 
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progresszió diadalát a franciának, aki legszívesebben menekülne onnan, 
s a forró gőzben csupán csalódását és ingerültségét rejtegeti. Mindezek 
az ellentmondások az ironikus ábrázolás forrásai.

Kosztolányi iróniájának határozott íve van, és az ábrázolásnak ez az 
íve fokozatosan emelkedik. Kezdetben, úgy tetszik, az ügyvéd rendkívüli-
ségét, különleges személyiségét mutatja be, ám hamarosan leleplezi ennek 
a rendkívüliségnek a kellékeit. A leleplezés folyamata – az irónia íve – a 
gőzfürdői jelenetben éri el tetőpontját. Innen kezdve az ügyvéd inkább 
szomorú figurává válik, az iróniába is enyhe szánakozás lopakodik. A 
Bácska ironikus ívelését mindenesetre szellemesen jelzi az elbeszélés első 
és utolsó mondata. „Sárszegen évekkel ezelőtt csak egyetlenegy ember 
tudott franciául” – hangzik az első mondat „tárgyilagos” megállapítása, 
amely látszólag a sárszegi ügyvéd kiválóságát jelenti ki. „Attól tartott, 
hogy a tudós még egyet prüsszent” – hangzik az utolsó mondat, mintegy 
annak jelzéseként, hogy az ügyvéd és a tudós közötti kommunikáció 
már csak tagolatlan gesztusokban, az emberi szervezet önkéntelen és 
természetes hangjelzéseiben képzelhető el. Kettőjük között megszűnt 
minden értelmes emberi kapcsolat és kommunikáció. S éppen ez leplezi 
le végérvényesen a kisvárosi sznobériát.

A novellát átszövő irónia nem hagy kétséget afelől, hogy Kosztolányi 
mélyen megveti azt a sznob értelmiséget, amely elidegenedik környezeté-
től, és hazug fölénnyel utasítja el magától a vidéki életet. S noha bírálattal 
illeti az elmaradott „sárszegi” világot is, ez a bírálat nem olyan heves, 
nem olyan szarkasztikus, mint az ügyvéd figuráját érintő kritika. Nyil-
vánvaló, hogy a novella értékrendjében a kisvárosi életforma megelőzi 
azt a sznobisztikus életvitelt, amely hátat fordít a valóságnak, és hamis 
fölényt alakít ki ezzel a valósággal szemben. Kosztolányi értékskáláján 
ugyanakkor az európai műveltség és tájékozódás áll az első helyen. 
Ezt a francia tudós alakja képviseli. A tudós természetes jóindulattal 
és megértő szándékkal közeledik az őt fogadó ismeretlen világhoz, és 
még kínos tapasztalatai között is őrizni próbálja ezt a jóindulatot. Nem 
a kisvárostól idegenedik el, hanem attól a hazugságtól, attól a talmi és 
erőszakos fölénytől, amelyet az ügyvéd képvisel.

A kisváros ugyanis – és Kosztolányi nemegyszer utalt erre különböző 
műveiben – igaz értékek termőföldje és nevelője is lehet. 1908-as A jó 
vidék című írásában olvasható a következő fejtegetés: „Ki látta a falu 
és a kisváros szomorú embereit? Ha figyelmesen és sokáig nézem őket, 
úgy találom, hogy itt ezerszerte rétegzettebb lelkek élnek, mint bárhol. 
Mindegyik egy elzárt, magába fordult bevégzettség. A fővárosban inkább 
csak típusokkal találkozom. A vidék azonban az egyéniségek világa. 
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Csehovnak bizonyára igaza van, mikor azt írja, hogy a falu vagy nyárs-
polgárokat vagy különcöket nevel.”

A különcök, akiket Kosztolányi ugyanebben az írásában „művé-
szeknek” is nevez, a vidéki élet igazabb értékei. Ők is szemben állnak 
környezetükkel, ám ennek a szembenállásnak van hitele és fedezete. 
Megtagadják a sivár valóságot, álomvilágot építenek, éppen különc 
voltukkal lázadnak a társadalmi lét sekélyes világa ellen. Igényeket táp-
lálnak magukban, terveket szőnek, akarnak valamit – s gyakran éppen 
kiválóságuk okozza bukásukat. A vidéki lét – Németh László találó kife-
jezésével élve – gyakran volt a tehetségek „elefánttemetője”. Kosztolányi 
különcei is igényesebb, értékesebb és kallódó figurák. Mint Novák tanár 
úr, az Aranysárkány tragikus sorsú hőse, vagy Bogumil, A szerb című, 
ugyancsak bácskai motívumokból építkező novella rokonszenves és szo-
morú címszereplője. Ezek a különcök valóban a vidéki élet lázadói, egy 
tartalmasabb emberség hirdetői, akikben a kisváros jobbik arca mutat-
kozik meg. Akik a „mély vidék”, a „tehetséges vidék” (ezek is Kosztolányi 
szavai) elfojtott vágyait, igazabb természetét és igényesebb törekvéseit 
képviselik. Kosztolányi rokonszenve, szeretete és részvéte az övék. Dr. 
Schlossiarik János nem közülük való; nem különc, hanem nyárspolgár, 
még ha magára ölti is a fölényt, a talmi műveltség pózát. És ezért az ő 
számára csupán gúnyos irónia jut, s legfeljebb némi szánalom.

Üzenet, 1975. 2–3. sz. 147–150.
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Magyarország – és reményeink szerint idővel az egész magyarság – ma ott 
áll az Európai Unió, mondjuk egyszerűbben, Európa kapujában. A kaput, 
ha nem teljes szélességében is, de kitárták előttünk, egyelőre zavartan 
törölgetjük a lábunkat, és persze régi szokásaink szerint civakodunk, 
most éppen azon, hogy az első lépést melyik lábunk tegye meg, a bal vagy 
a jobb. Pedig talán rokonszenvesebb lenne, ha nem házi perpatvarainkat 
vinnénk magunkkal az „európai házba”, hanem azokat a hagyományain-
kat, azokat a szellemi értékeinket, azokat a nagy történelmi és kulturális 
személyiségeinket, amelyek és akik mindig is ennek a „ház nak” a jogos 
társtulajdonsaivá tettek bennünket, sőt ezeket nem is vin nünk kell, hiszen 
odabenn várnak, hogy végre csatlakozzunk hozzájuk, és végre megint 
velük együtt legyünk jogszerűen és természetesen európaiak.

Kik ezek a már régen az „európai házban” lakó magyarok? Akik vár-
nak és biztatnak bennünket, hogy mi is bátrabban, lelki görcseinktől, tör-
ténelmi traumáinktól szabadulva találjuk meg tartós otthonunkat ebben 
a házban, ebben a közösségben. Talán meg sem említem a régieket, csak 
a huszadik századiakat. (Minthogy például a tizenötödik vagy a tizen-
kilencedik században egyáltalán nem volt kérdéses, hogy mi, magyarok, 
csakugyan európai nemzet vagyunk!) Tehát: Ady Endre és Babits Mihály, 
Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond, Bartók Béla és Kodály Zoltán, Szekfű 
Gyula és Gombocz Zoltán, József Attila és Illyés Gyula – és természetesen 
emeltebb hangsúllyal ejtve ki a nevét: Kosztolányi Dezső.

Amikor Kosztolányi mint Szabadkáról a magyar fővárosba került ifjú 
egyetemi polgár, majd mint fiatal költő és hírlapíró fellépett, egyáltalán 
nem volt kérdéses, hogy a magyarság az európai nemzetek közösségéhez 
és Magyarország Európához tartozik. Ezt a geopolitikai evidenciát a kö-
zép-európai régiónak az első viágháború utáni szétzilálása és a régióban 
berendezkedő jobboldali autoritárius, majd szélsőbaloldali diktatórikus 
rendszerek tették kérdésessé és rombolták le. Közép-Európa és benne 
Magyarország gyorsan és drámai módon távolodott el azoktól a poli-
tikai kultúrát meghatározó közéleti és erkölcsi normáktól, amelyeket a 
hagyományos nyugati mentalitás kialakított és megkövetelt. Eltávolodott 
a hatalmi berendezkedés, a politikai közélet, de nem az irodalom, a mű-
vészet és a tudomány. Ezek a szellemi és morális intézmények szigetként 
emelkedtek ki abból a sivár és reménytelen közép-európai történelemből, 
amely valójában több mint hetven esztendőn keresztül, az első világhá-
ború kitörése és az 1989-1990-es rendszerváltozás között meghatározta 
a régió életét. Az egyik ilyen szigetet Kosztolányi Dezső írói munkássága 
jelölte meg és népesítette be.

KOSZTOLÁNYIRÓL 
– EURÓPA KAPUJÁBAN

■
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Igen, Kosztolányi is azok közé tartozott, akikről József Attila Thomas 
Mannt köszöntő versében így beszélt: „fehérek közt egy európai”. Egyéni-
sége és gondolkodása, élete és munkássága tanúsítja ezt: minden írásán, 
minden megnyilvánulásán átüt az európai szellemiség, az európai lelkiség 
vízjele. Kosztolányi ismerte Európát, otthonosan mozgott a kontinens 
országaiban és nagyvárosaiban, könyvtáraiban és múzeumaiban, nyelvei 
és irodalmai között. Nemcsak nagyszerű műfordításai vagy az európai 
nemzetek lelkiségét mélyen megértő és átélő útijegyzetei (az összegyűj-
tött műveinek sorában 1979-ben Európai képeskönyv címmel megjelent 
kötet németországi, franciaországi, itáliai, angliai, skandináviai be-
számolói) tanúskodnak erről, és nem is csupán az olyan költeményei, 
mint a nevezetes Esti Kornél rímei, amely az európai nagyvárosok nevét 
fonja a vers dallamába, mintegy derűs játékossággal a rímek közé, ha-
nem mindenekelőtt látásmódjának, szellemiségének, európai, nyugati 
karaktervonásai.

Hadd idézzem itt nevezetes költeményét 1930-ból, az Európa című, 
vallomásos személyességtől fűtött óda sorait:

Ki téphet el innen,
ki téphet el engem a te kebeledről?
Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiad tán?
Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel
lámpám sugaránál tanulva a leckéd,
vigyázva, csodálva száznyelvü beszéded,
hogy minden igéje szívembe lopódzott?

Már értik azóta az én gügyögésem,
bármerre vetődjem, sokszáz rokonom van,
bármerre szakadjak, testvérem ezer van.
Nem láttam-e Kölnben a német anyókát
esőbe csoszogni, Párizsban a tündér
francia leányok könnyű szökelését,
Londonban a lordok hajának ezüstjét,
s nem ettem-e, ittam munkásnegyedekben,
családi szobákba lármás olaszokkal?
Nem fájt-e velőmig a szlávok, a sápadt
szlávok unalma, a bánat aranyszín
fáradt ragyogása?
Mind édes-enyémek a népek e földön,
kitágul a szívem, beleférnek együtt.
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Mondják, Európa lelkét a nemzeti kultúrák sokasága és ennek a 
sokféleségnek a jól kitapintható történelmi, szellemi egysége alakította 
ki. Kosztolányi Európa-képében ez a sokféleség és ez a végső egység 
uralkodik: ennek a gazdag változatosságnak és a változatokat átfogó 
egyetemes európai identitásnak a felismerése vagy inkább a megérzése 
formálta az ő tudatos Európa-kultuszát és Európa-értelmezését, amely 
értelmezésben magától értetődően adott helyet és szerepet a magyarság-
nak, a magyar kultúrának is.

Kosztolányi ebben az értelmezésben természetesen elhelyezte a tria-
noni határokon kívül rekesztett vajdasági, erdélyi, felvidéki magyarokat, 
és elhelyezte a szomszédos népeket is. Kiváló műfordítások tanúskodnak 
erről, így a szerb Jovan Dučić és Milan Rakić, a román Nichifor Crainic, 
a cseh Jaroslav Vrchlicky költeményeinek tolmácsolása. Azt azobnan 
Kosztolányi is jól tudta, hogy a közép- vagy dél-kelet európai országokat 
és a nyugati világot történelmileg és kulturálisan létrejött mentalitásbeli 
árkok választják el egymástól. Erre szolgáltak szomorú és tragikus iga-
zolással a közelmúlt belgrádi eseményei is: az az orvgyilkosság, amely 
következtében az általunk, magyarok által is megbecsült Zoran Đinđić 
szerb miniszterelnök vesztette el fiatal életét.

A szabadkai születésű költő mindig is érdeklődéssel figyelte déli 
szomszédunk életét, és igen korán felfigyelt azokra a mentalitástörténeti 
sérülésekre, amelyet a fanatizmus és az erőszak irányába fordíthatják a 
lelkeket. Kosztolányi 1909 tavaszán az akkor (Bosznia és Hercegovina 
annektálása miatt) háborúval fenyegető események közepette Belgrádban 
járt, és nem kevés szorongással tudósított azokról a harcias – egyedül a 
fegyvereket tisztelő – népi megmozdulásokról, amelyek a nacionalista 
szenvedélyek és az erőszak bűvöletében készülődtek a nagy leszámolás-
ra. Riadtan számolt be a szerb fiatalok, közöttük sok gyerek fegyveres 
erődemonstrációiról. „Aki – írta – látta ezt az esti fölvonulást, nem tud 
többet mosolyogni a balkáni operettkirályságon. Inkább egy kérdés 
izgatja, amit szeretne odakiáltani a rongyos csapatnak. Hova rohantok, 
szegény, fiatal szerb fiúk? Annyi átok, annyi kulturátlanság és háború 
után, ugyan kivel akartok még háborút viselni? Nem harcoltok-e na-
ponta a ti ősi bajaitokkal? Nem haltok meg már életetekben, itt, ebben 
az elhagyott fészekben, amely a ti büszkeségetek? A Száva és a Duna 
csípős lehelete részegített meg, a tavaszi áradás láza, vagy a forradalmas 
március? Beszéljetek, miért akartok meghalni? Miért?”

Ez a „miért” azóta is több alkalommal kísértett Európának ezekben 
a délkeleti, balkáni tartományaiban arra figyelmeztetve, hogy az uniós 
csatlakozásnak mentalitástörténeti fordulattal is együtt kell járnia, aho-
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gyan ezt a szerb demokraták is jól tudják, leginkább talán Zoran Đinđić 
tudta – ezért is kellett meghalnia.

A közép-európai régió európai integrációját, meggyőződésem sze-
rint, mégsem lehet megállítani, és most, hogy történelmünk, a magyar 
történelem, mondhatnám így, genetikai kódja és a közel egy évszázad 
szerencsétlen fordulatai között is híven őrzött európai identitásunk lelki 
törvényei szerint ma ismét készen állunk arra, hogy az „európai házban” 
elfoglaljuk a minket megillető helyet, lehetne-e alkalmasabb lelki kalau-
zunk, mint a magyar irodalom és persze maga Kosztolányi Dezső, hiszen 
irodalmunk is, Kosztolányi is eleve ennek az európai otthonnak a lakói és 
társtulajdonosai közé tartozik. Kosztolányit ma – már vagy két évtizede 
– ismét legnépszerűbb költőink, íróink között tartjuk számon. Alig két 
esztendeje, hogy a kolozsvári Korunk körkérdésével fordult több mint 
száz magyar íróhoz, irodalomtörténészhez, irodalomkritikushoz: jelölnék 
meg a huszadik század tíz legfontosabb magyar versét. Ebben a „versek 
versenyében” Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című költeménye kapta 
a legtöbb szavazatot. És most hadd fejezzem ki azt a meggyőződésemet, 
miszerint ez a vers is „európai” vallomás és hitvallás. Az európai ember 
tapasztalatairól, szorongásairól, nosztalgiáiról és istenkereső küzdelme-
iről beszél. Egy európai lélek vallomása és hitvallása, és ennyiben annak 
a spirituális Európának az üzenete, amely magasabban helyezkedik el, 
mint a hegyláncok, a síkságok, a tengerek és a városok.

Üzenet, 2003. Nyári szám, 204–207.
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Amiről – a Kosztolányiról rendezett hagyományos tanácskozás beveze-
tőjeként – most beszélni szeretnék, kissé elfogódva mondom ezt, részben 
személyes jellegű. Tehát nem pusztán arra vállalkozom, hogy kiragadjak 
egy apró részletet abból a hatalmas szellemi, lelki gazdagságból, amelyet 
az életmű jelent, arra is, hogy részben a magam személyes viszonyát 
tisztázzam Kosztolányival, a Kosztolányi-életművel. Vagyis nemcsak 
a magamét, hanem, gondolom, sokunkét, mindenekelőtt azét a most 
már idős és a búcsúzkodás előszobájába érkezett nemzedékét, amelynek 
számot kell vetnie azzal, hogy vajon miért érzi mindennél fontosabbnak 
a maga számára a magyar irodalmat. Miért keres magyarázatot ennél az 
irodalomnál a maga személyes tapasztalataira, történelmi tapasztalataira, 
és ha nem talál is igazán megnyugvást, legalább vigasztalást keres. Lévén 
ezek a tapasztalatok inkább a kiábrándultságot alapozták meg, mint a 
bizalmat az emberi társadalmak ésszerűsége, erkölcsisége iránt.

Kosztolányi a vigasztalás költője volt. Ebben a tekintetben nem egye-
düli, de talán egyike azoknak, akik a leginkább hitelesen és hatékonyan 
kínálták a vigasztalást mindazok számára, akiket kétségek közé taszí-
tott a világ kiismerhetetlen abszurditása, és elborzasztott a történelem, 
mondhatom így is, a magyar történelem kegyetlensége. Más magyar 
költők talán mélyebben élték át a történelemnek, a magyar történelem-
nek a drámáit és abszurditásait, olyanokra gondolok (maradván csak 
a huszadik századnál), mint Ady, Babits, József Attila és Illyés Gyula, 
de hivatkozhatom az eclogák Radnótijára, a Psalmus hungaricus Dsida 
Jenőjére, akár Jékely Zoltánra és Nagy Lászlóra, de senki sem élte át Kosz-
tolányinál mélyebben az elmúlás személyes drámáját – függetlenül attól, 
hogy éppen milyen utakat jelölt ki és milyen korlátokat állított számukra 
a történelem. Mindebben bizonyára szerepet kapott az is, hogy utolsó 
éveiben szüntelenül a kihagyó lélegzettel, a test gyötrelmeivel, a halál 
bizonyosságával kellett viaskodnia. Mindebben talán csak az ugyancsak 
testi szenvedéssel küzdő Babits és a személyiség felbomlásával viaskodó 
József Attila voltak a sorstársai.

Kosztolányit a magyar irodalom szinte egyetemes szellemiségével és 
mindenképpen nemes hagyományaival ellentétben viszonylag kevésbé (a 
kortárs nagy költőknél kevésbé) gyötörte meg a történelem, és kevésbé 
adott hangot a nemzet úgynevezett „sorskérdéseinek”. Illetve csak kivé-
telesen, mint a húszas évek elején, midőn a trianoni döntés következtében 
szülővárosának elvesztését kellett tapasztalnia, valamint az anyanyelv 
hatalmáról és méltóságáról írott vallomásaiban, ezek valóban a nyelvi, 
kulturális és lelki identitás mindig érvényes összegzései. Máskülönben, 
legalábbis legfontosabb műveiben és ezúttal Számadás című verses-

KOSZTOLÁNYI MÉLTÓSÁGA■
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könyvére, hátrahagyott verseire, közöttük is mindenekelőtt a Szeptem-
beri áhítatra, java elbeszéléseire vagy éppen Édes Anna és Néró, a véres 
költő című regényeire gondolok, nem a magyarság történelmi sorsával 
viaskodott, hanem az „ember” létbeli és erkölcsi tapasztalatával, ahogy 
Jean-Paul Sartre mondotta annak idején, a „condition humaine”-nel, 
ennek korlátaival, konf liktusaival.

Ebben – sokan elmondották róla – a sztoikus filozófusok tanítványa 
volt. Vagyis az emberi bölcsességet tartotta a legtöbbre, eszménye, ame-
lyet minden megnyilvánulásában követett, a bölcs ember volt, aki számot 
vetett létének kor látaival, ahogy ezt a „sztoa” filozófusai, Epiktétosz és 
Marcus Aurelius tanították a rabszolga és a császár, akik találkozni tudtak 
ennek a bölcsességnek a magaslatán. A sztoikus bölcselet középpontjában, 
mondják, az emberi méltóság fogalma állott, ezt a méltóságot hirdette 
Kosztolányi is, például éppen a filozófus császár példáját idézve, Marcus 
Aurelius című versére gondolok:

Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell,
őt szeretem, ki érzi a földet,
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű
Medúza-valóság kő-iszonyatját
s szól: „ez van”, „ez nincsen”,
„ez itt az igazság”, „ez itt a hamisság”,
s végül odadobja férgeknek a testét.
Hős kell nekem, ő, ki 
déli verőben nézi a rémet, 
hull könnye a fényben 
és koszorúja 
izzó szomorúság.

Hadd emelem föl,
hadd emelem hát tiszta, hitetlen,
kétkedve cikázó, emberi pára-
lelkem tefeléd most,
ki jöttem a pannón
halmok alól, s élek a barna Dunának,
a szőke Tiszának partjai közt. Jaj,
hadd emelem föl mégegyszer a szívem
testvéri szívedhez,
Marcus Aurelius.
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Kosztolányi költészetének és életének központi fogalma volt az emberi 
méltóság, valójában ez a fogalom adott magyarázatot életfilozófiájára. 
Valamikor, éppen Kosztolányi Szépség című, 1932-ben született esszé-
jére hivatkozva sokan állították szembe a „homo moralis” és a „homo 
aestheticus” magatartását és szemléletét, mintha az esszé az erkölcsi 
elvekkel szemben határozta volna meg a „szépség” kategóriáját és ennek 
szolgálatát. Nem így van, az a „szépség”, amelyről Kosztolányi beszélt, 
inkább az emberi méltóságra, az emberhez méltó életre (és halálra) utalt. 
De idézem magát Kosztolányit: „A homo moralis – a mai kor divatos 
nagysága – el akarja osztani a földi javakat, ki akarja elégíteni az összes 
mohó igényeket, de nem sikerül neki, szigorú törvényeket hoz, háborúkat 
indít, gyilkoltat és akasztat az erkölcs nevében, hol azt parancsolja, hogy 
adjuk oda kabátunkat az erkölcs nevében, hol pedig azt, hogy húzzuk le 
mások kabátját, szintén az erkölcs nevében, állandóan rendelkezik, ön-
sanyargatást, munkát, fáradságot követel tőlünk, állandóan boldogságot 
ígér nekünk, de mindig csak egy távoli időpontban, sohasem a jelenben. 
Vele szemben nem a homo immoralis áll, nem az erkölcstelen ember, 
mert nincs módunk eldönteni, hogy a létharcban ki az erkölcsös és ki 
az erkölcstelen, hanem a homo aestheticus, aki a tiszta boldogságot már 
megtalálta a szemléletben, az a legmagasabb rangú ember, aki a lélekben 
birtokolja a világot, akinek nincs szüksége közvetítőkre, aki magában is 
teljes egész, akinek erkölcse a szépség.” Mondhatnám így is: erkölcse az 
emberi méltóság, vagyis egy moralitást hordozó fogalom.

Kosztolányi nyomatékosan jelentette ki, hogy a „homo aestheticus” 
identitása nem független az erkölcsi elvektől, az erkölcsös magatartástól, 
mégis szembeállította ezt az identitást a „homo moralis”-éval. Ez utób-
bi Kosztolányi imént hallott értelmezésében nem egészen az erkölcsi 
elveknek feltétlenül elkötelezett és ezeket mindenképpen érvényesíteni 
szándékozó magatartással azonos, inkább kissé azzal a politikai elköte-
lezettséggel, amely ugyan erkölcsi elvekre hivatkozik, miként a huszadik 
századi diktatúrák ideológusai közül annyian, valójában mégsem a mo-
ralitásnak, a magas erkölcsi követelményeknek akar megfelelni, inkább 
a politikai fanatizmussal rokon. Az „erkölcsös embernek” az az ideálja, 
amely például a huszadik század nagy moralistáinak és gondolkodóinak, 
mondjuk Thomas Mann-nak, Bertrand Russelnek, Albert Camus-nek 
vagy éppen Babits Mihálynak az eszméi nyomán megismerhető, sohasem 
képviselt olyan rigorózus és diktatórikus elveket, mint amelyekre az 
imént Kosztolányi utalt. Ebben a tekintetben Kosztolányi, mint a „homo 
aestheticus” és Babits, mint a „homo moralis” magatartásának képviselője 
egyáltalán nem állottak messze egymástól, és valójában megtévesztő az 
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a több helyen is megjelenő interpretáció, miszerint a két költő eszméi 
között ellentét található.

Azzal kezdtem ezt a kissé személyes hangon indított előadást, hogy 
Kosztolányi-olvasatomban mintegy szerepet adtam a magam hét évti-
zedes tapasztalatainak és felismeréseinek. Ezek a tapasztalatok mind-
azonáltal nem csak az én életkoromhoz kötődnek, mondhatni, az egész 
magyar Kosztolányi-kultuszt, amely a nyolcvanas és kilencvenes években 
élte virágkorát, hasonló tapasztalatok és megfontolások alapozták meg. 
Vagyis az a tapasztalat és megfontolás, miszerint a közélet és egyáltalán 
a történelmi valóság a legkevésbé sem elégítheti ki az emberi méltóság-
ra áhítozó lelket, és szükség van arra, hogy valaki éppen a közéleti és 
történelmi tapasztalattal szemben állítson fel erkölcsi és humanisztikus 
követelményeket és ideálokat. Az „emberi méltóság” erkölcsi princípiu-
mát és eszményét, amely elutasítja azt az őrületet, amelyet a közéletben 
és a történelemben talál. Kosztolányi példáját, műveit, eszményeit.

Sokan és sokszor elmondották már, hogy Kosztolányi példája és örök-
sége mit jelentett a mögöttünk maradt emberöltő magyar irodalmában. 
Hosszadalmasabb magyarázatok helyett csupán két (általam nagyra 
becsült) író érveit idézem fel itt: Balassa Péterét és Esterházy Péterét. 
„Az az egzisztenciálfilozófia és az a keresztény sztoa – mondja Balassa 
Péter Kosztolányi és a szegénység. Az Édes Anna világképéről című (éppen 
itt, Szabadkán elhangzott) előadásában – ami véleményem szerint az 
Édes Anna szerzői világképének mélyén húzódik, nem passzív és nem 
kegyes, hanem a szegénység és részvét által a lét megismerésének aktusa. 
A részvét: aktív. Az aktív megismerés egyik formája. A német nyelvben 
nem a Teilnahme szó fejezi ki ezt, hanem inkább a Mitleid, az együtt 
szenvedés, a vele szenvedés. A megismerésre vonatkozóan pedig a francia 
connaitre igéjére kell gondolnunk, ami szó szerint együtt születni, vele 
születni jelentésű, ahogy erre már Paul Ricoeur rámutatott, szembeállítva 
a savoir-val. Mindkét esetben az együtt és a vele, a társasság szemanti-
kája rajzolódik ki, csakúgy, mint a Kosztolányi idézte Rituale Romanum 
latinjában, Európánk alapnyelvében a Ne bocsátkozzál ítéletre szolgáddal 
(ill. szolgálólányoddal) mondatban a cum servo, illetve cum famula tua 
fordulata. Ez az »együtt« Kosztolányi Édes Annájának tanúsága szerint 
is az egyetlen válasz a szorongás kiáltására, mely a létbe vetett emberből 
tehetetlenségében fölszakad.”

Esterházy Péter Ünnepi beszéd és rekonstrukció című előadásában 
pedig a következők olvashatók: „Kosztolányi a durván leegyszerűsített 
látszatvalóságból segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapjaink 
teljességébe, ahol a mérhető adatoknak, megfogalmazható tényeknek, 
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vagyis mindannak, amiről azt hisszük, hogy e világban történik, velünk 
vagy körülöttünk, igen csekély a fontossága. Megmutatja, segít felfedez-
tetni, felismertetni velünk, hogy életünk folytonossága mennyivel valósá-
gosabb dolgokkal van tele. Miként a novellái is, a történeten messze túl: 
fénnyel, színnel, ízzel, áhítattal, a szépséggel, regényességgel. A boldogság 
mindenféle járatával, szintjével, lehetőségével.”

Balassa Péter a „részvét”, Esterházy Péter a „boldogság” fontosságáról 
beszél – ezeket a fogalmakat látják érvényesülni Kosztolányinál. Mindez 
éppen ellentéte annak, amivel a jelen izgatott, elvetemült és ostoba kö-
zéletében találkozunk. Kosztolányit ezért már csak lelki egészségünk, 
erkölcsi önvédelmünk kedvéért is olvasni érdemes.

Irodalmi Szemle, 2008. 8. sz. 51–54.
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A vörös Eszti Csáth Géza legtöbbet idézett, legnépszerűbb elbeszélései 
közé tartozik, Dér Zoltán bibliográfiai feldolgozásából tudjuk, hogy 
angolul, franciául, bolgárul, sőt hindi nyelven is megjelent.1 Az író talán 
legtermékenyebb évében készült, olyan novellák mellett, mint a Fekete 
csönd, A varázsló halála, a Találkoztam anyámmal, a Történet egy gyógy-
szerészettan-hallgatóról, az Anyagyilkosság, A kút, a Délutáni álom, A 
Kálvin téren és az Emlékirat eltévedésemről. A Hét 1908. március 1-jei 
számában látott napvilágot, majd ugyanabban az esztendőben Csáth A 
varázsló kertje című, első novelláskötetében, de közreadta Az Érdekes 
Újság 1913-as Dekameronja is, ez utóbbi az író önéletrajzi bevezetőjével. 
Mindenképpen az életmű egyik hangsúlyos darabja, amely nemcsak 
epikai értékét tekintve érdemes figyelmünkre, hanem az írói fejlődésben 
betöltött szerepe következtében is.

Az imént felsorolt elbeszélésekben általában kétféle írói szemléletfor-
ma, illetve előadásmód ölt alakot. Az egyik tárgyszerű és személytelen, 
nagyfokú szenvtelenséggel kívülről ábrázolja a rendkívüli élettényeket, 
miként az Anyagyilkosság kegyetlen történetében, amely az emberi 
(gyermeki) lélek mélyvilágában működő titokzatos és rettenetes erőket 
mutatja be. Ezekről az elbeszélésekről Bóka László 1937-ben megjelent s 
mára méltatlanul elfeledett bölcsészdoktori disszertációja mint modern 
lélektani parabolákról beszélt: „Csáth Géza novellái olyanok, mintha 
maguk is egy […] példatárból lennének kiszakítva. Azokat is, mint a 
középkor példáit, elsősorban nem egy spontán mesélő kedv szülte, ha-
nem céljuk illusztratív, példáznak valamit. Valamint a középkori példák 
megett egy keresztény erkölcsi igazság rejlik, azonmód igazodnak Csáth 
Géza novellái egy sajátos amoralitáshoz vagy moralitáshoz; a különbség 
csak az, hogy Csáth »példáit« egy darwinista vagy spencerista prédikátor 
használhatná beszédeiben.”2 A másik szemlélet és ábrázolásmód egyértel-
műen személyes, nemegyszer önéletrajzi jellegű, amely költői stilizációval 
fogalmazza meg az író tapasztalatait és felismeréseit. Ezekről mondja 
Bori Imre: „Csáth Gézánál – mint különben Cholnoky Viktornál is – a 
»költői« novella születik újjá. […] Hogy ennek a »költőinek« új értelmezé-
séről van szó, Csáth novellái bizonyítják elsősorban a magyar irodalom e 
korszakában. A kor modern zenéjének tapasztalatai csapódnak ki ebben 
az értelmezésben: egyfelől nagyobb jelentőséget kap az írói egyéniség, 

BÚCSÚ AZ IFJÚSÁGTÓL ■
Csáth Géza A vörös Eszti című elbeszélésének 
szerkezeti elemei

 1 Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék, 1977, Forum Könyvkiadó, 60.
 2 Bóka László: Csáth Géza novellái. Budapest, 1937, Franklin Társulat, 25–26.
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az én szubjektivitása, másfelől a »közvetett közvetlenség« igénye, az a 
bizonyos sokat emlegetett stilizáltság, amely a műfajhasználatban jut 
kifejezésre. Az ösztönösség s a vele ugyancsak együtt jelentkező líraiság 
üzenete a forma tudatos kezelésével párosul: a novellaforma művészi 
eszköz voltában szüntelenül ott látjuk a művészi cél körvonalait is. Az 
önéletrajziság éppen úgy érvényre juthat az ilyen formafelfogásban, 
mint a baudelaire-i prózavers vagy az álomleírás, a színesség vagy a 
gondos tényszerűség.”3 Ezek közé a személyes és költői elbeszélések 
közé tartozik A vörös Eszti is. A két novellaforma már az elbeszélés 
nézőpontjának megválasztásában alapvetően különbözik: a tárgyilagos 
személytelenséggel előadott „esettanulmányok” a „szerzői elbeszélés”, 
a személyes jellegű, önéletrajzi motívumokra épülő „költői” történetek 
az „énelbeszélés” hagyományos módszereit és eszközeit használják fel. 
Az első változat nagyobb távolságtartást, erőteljesebb kritikai látást, a 
második viszont közeli szemléletet, alanyi jellegű előadásmódot kíván. 
Ez a személyes és alanyi szemlélet elsősorban a messze tűnt gyermekkor 
élményeit és reményeit felidéző nosztalgikus elbeszélésekben érvényesül, 
a szóban forgó A vörös Eszti mellett olyanokban, mint a Jolán, A varázs-
ló kertje, az Emlékirat eltévedésemről vagy a Józsika. Ezek a személyes, 
önéletrajzi mozzanatokban bővelkedő novellák a gyermekkorról, mint 
a biztonság, a szabadság és a boldogság elveszített birodalmáról beszél-
nek, hasonlóan a századelő szecessziós irodalmának más – a múltban 
kalandozó – műveihez.

Csáth azonban azt is jól tudta, hogy nem maga a gyermekkor ilyen 
csodálatos, inkább az a kép, amely a múló idő ködfátyola mögül a kései 
visszatekintő elé tárul, minthogy maga a gyermek még nincs tudatában 
annak a varázslatos állapotnak, amely az övé: ez a varázslat a gyermek-
évek világát maga elé idéző férfi előtt bontakozik ki igazán. Ahogy Szerb 
Antal mondja Proustról szólván: „Amikor a »valóságban« gyermek volt, 
akkor élete, mint mindenkié, szétszóródott millió apró benyomásra, 
és nem élt benne olyan intenzitással, mint akkor, amikor az emlékezés 
csodájában megjelent előtte az egész gyermekkor együtt, minden, ami a 
gyermekkorban lényeges volt. Az emlékezésnek ezekben a pillanataiban 
élünk csak igazán.”4 Hasonló felismerésre jutnak Csáth Géza A varázsló 
kertje című elbeszélésének a messzi idegenből hazalátogató ifjú hősei 
is, midőn felkeresik azt a különös kertet, amelyet gyermekkorukban 
annyiszor megcsodáltak, s amelynek szemlélete révén valósággal miti-

 3 Bori Imre: Varázslók és mákvirágok. Újvidék, 1979, Forum Könyvkiadó, 285.
 4  Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. Budapest, 1971, Magvető, 514.



■■■  ■ Búcsú az ifjúságtól ■ 147 ■

■■■  

kus képzeteket alakítottak ki. „A kert végében – olvassuk –, a kerítéssel 
szemben egy kis ház gubbaszkodott. Zöld zsalus két ablaka mindjárt 
a földszint magasságára nyílott. Ajtót nem lehetett látni. A háztető az 
ablakok felett mindjárt összehajlott. Nagy padlásnak kellett ott lenni. 
Közvetlenül az ablakok előtt kék szegfűket fedeztem fel. Vagy négy percig 
némán bámultuk ezt a tíz négyszögméternyi kis csodabirodalmat. – Lá-
tod, ez a varázsló kertje – mondotta a fiatalabb Vass.”5 A szülővárosukba 
látogató testvérek is csak most, a „varázsló kertjét” felkeresve fedezik fel 
igazán a gyerekkori kalandok mitikus varázserejét: akkor, amidőn ez a 
varázserő tulajdonképpen a múlt ködébe merült.

A gyermekkor tündéri világának írói újrateremtése nemegyszer a 
mese eszközeivel történt, a századelő késő romantikus vagy szecessziós 
irodalma szerette a mesék csodálatos és varázslatos történetei révén 
kifejezni azt a nosztalgikus érzést, amelynek tárgya a gyermekkor vagy 
éppen az álmok, a képzelet birodalma volt. Ilyen módon kapott szerepet 
a mesehagyomány a két Cholnokynál, Ambrus Zoltánnál, Szini Gyulá-
nál és Csáth Gézánál is: a mese fabulaalkotó módszere, naiv szemlélete, 
dekoratív hajlama. Érdemes felidéznünk Osvát Ernő 1898-as írását, 
amely Ambrus Zoltán Pókháló kisasszony című kötetét mutatja be: 
„Túlságosan intenzíven ír ahhoz, hogy könnyed lehessen, és nem elég 
szemléletes, mert a jellemzése maga a szabatosság. Kétségtelen, hogy az 
út a romanticizmusból a realizmusba, s ennek kialakulása a lélektani 
irányban nem egyéb, mint a modern írás szabatosságra törekvése. Nem 
annyira a dolgok története, mint inkább a dolgok értelmének a története 
fontos és érdekes a mesekeretben. És Ambrus Zoltán a dolgok értelmének 
a történetét, az események belső kapcsolatait, a modern lélek novelláit 
írja meg. Íme, legújabb (s egyszersmind legjobb) kötetének tíz elbeszélése 
közül az első: Pókháló kisasszony. Pókháló kisasszony: a költészet tündé-
re, vagy talán maga a testet öltött inspiráció, ki a szerzőt már gyermeki 
álmában csábítja, hogy meséljen, hogy nincs szebb dolog a világon, mint 
angyalarcú, vizesszemű, pirosbóbitás kislányoknak a Random Roderik 
kalandjait elmesélni. És az élet emlékezetes napjai között mindig ott 
bujkál, az ábrándok, a szerelmek, a költői olvasmányok nyomán mindig 
megjelent, az élet törvényeinek mélyéből mindig felbukkant a Pókháló 
kisasszony csábos alakja, ajándékul hozva a művészi szomjúságot és a 
teremtő pillanatot.”6 Ezzel a megállapítással egészen egybehangzóan jelöli 
meg a mesehagyományok prózapoétikai szerepét – ugyancsak Ambrus 

 5  Csáth Géza: A varázsló halála. Budapest, 1964, Szépirodalmi Kiadó, 88.
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Zoltán munkásságát véve kiindulásnak – a modern irodalomtörténész. 
Bodnár György, midőn a huszadik század elején megújuló magyar elbe-
szélő irodalom útjait és törekvéseit rajzolja meg: „Az ő párbeszédei (...) 
a történetek és a dolgok ref lexiói akarnak lenni – anélkül, hogy beépül-
nének az elbeszélés szerkezetébe, így nincs belső indokoltságuk, minek 
következtében vontatottak és nehézkesek. 1931-es emlékező írásaiban 
Gyergyai Albert a »rezonőrhanggal« azonosítja ezt az elbeszélő modort. 
[…] Találó fogalom ez, még ha nem minősített is. A rezonőr kívül van 
az elbeszélésen, a ref lektáló író pedig belül – még akkor is, ha külső 
nézőpontot választ. Bizonyára a filozófiai elbeszélésnek ez a dilemmája 
vezeti el Ambrus Zoltánt a meséhez. Annak az írónak, akinek a dolgok 
történeténél fontosabb a dolgok értelmének a története, s akit jobban 
érdekel az általános emberi, mint a zsánerszerű jelenség, a mese vonzó 
műfaj, hiszen a stilizált kerete és példázatszerűsége hitelesítő közeget 
kínál gondolatai és morális problémái számára. Feloldhatja a rezonőrhang 
és a ref lexivitás ellentétét is, mivel stilizációi és példázatai eleve ref lektáló 
tükrei az életanyagnak, a dolgoknak és a dolgok történetének. Ambrus 
Zoltán azonban számol vele, hogy a mese lepárolja az életet, ezért maga 
is életpárlatokat ábrázol bennük, amelyek létezési formája nem a konk-
rétum, hanem az élet elvontságainak a dimenziója.”7

Csáth Géza hasonló meggondolások nyomán használta fel elbeszélé-
seiben a meseszerkesztés hagyományait, illetve a mesevilág motívum-
rendszerét. A mese nála is olyan stilizációs eljárásként kapott szerepet, 
amely a történet „értelmét” segített kibontani, s azt az érzelmi állapotot 
vagy konfliktust érzékeltette, amely az elbeszélés mögöttes terében hatott. 
Ezt az érzelmi konf liktust általában a gyermekkori illúziók szomorú 
veszendősége okozta, az, hogy az ifjúság álmait és vágyait semmiképpen 
sem igazolták a beköszöntő férfikor tapasztalatai. A mese ilyen módon a 
nosztalgikus érzés epikai köntöse lett, s a mesemotívumok az elvágyó-
dás fájdalmas közérzetét fejezték ki. A vörös Esztiben kétféle módon is: 
egyrészt a gyermekkor mesevilágának konkrét képeivel, másrészt azáltal, 
hogy a történet fabuláris elemei minduntalan a gyermekkorhoz szervesen 
hozzá tartozó meséknek, nevezetesen Hans Christian Andersen meséinek 
a motívumanyagára épülnek. Mintegy ezeket a motívumokat ismétlik 
meg úgy, hogy egyszersmind elhárítják a mesékből áradó varázslatos han-
gulatot, s ezáltal figyelmeztetnek arra a fájdalmas veszteségre, amelyet 

 6  Kőszeg Ferenc – Márványi Judit szerk.: Osvát Ernő a kortársak között. Budapest, 1985, 
Gondolat Kiadó, 51–52.

 7  Bodnár György: A „mese” halála vagy lélekvándorlása. III. rész. Új írás, 1986, 7. sz. 80–81.
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a gyermekkor tündérvilágának szertefoszlása okozott. Ezek a képzetek 
nem véletlenül fűződnek éppen a nagy dán mesemondó alakjához és 
történeteihez: Csáth Géza maga gondolta úgy, hogy Andersen mesevilága 
az emberi sorshelyzetek és erkölcsi konfliktusok lényegi vonásait ragadja 
meg. Friss könyvek című, 1906-ban keltezett írásában megkülönbözteti a 
„belső” és a „külső” irodalmat, illetve írókat; az első körbe azok tartoz-
nak, akiknek „van belsejük, van egy nehezen hozzáférhető varázsfiókjuk, 
amelyben egyéniségük rejtezik, s amelybe nem mindenkinek adatik 
bepillantani.” Ilyen írók Arany János, Csehov, Bródy Sándor, Gárdonyi 
Géza, Emerson és Andersen. A második körbe, azok közé, akik „nem 
dugnak el magukból semmit se”, viszont olyanok tartoznak, mint Jókai 
Mór, Mikszáth Kálmán és Herczeg Ferenc.8

A gyermekkor meseemlékei minduntalan átszövik az elbeszélés 
anyagát: már a történet is egy régi karácsony hangulatának felidézésével 
indul, ezen a karácsonyi estén kapta az elbeszélés hőse, tulajdonképpen 
az író maga Andersen meséinek kötetét, amely azután végig jelen van 
a történet során. „Ezt a gyönyörű képeskönyvet – olvassuk – Andersen 
bácsi írta, és csak jó gyermekek olvashatják. Éppen ebben különbözik a 
többi könyvtől, amelyeket a Jézuska még csintalan gyermekeknek is visz, 
ha nem éppen rosszak. Andersen bácsi könyvét azonban csakis jó gyere-
kek kapták, s ha valami rosszat tesznek, el kell venni tőlük a könyvet, és 
mindaddig nem szabad visszaadni, míg meg nem javulnak. Úgy vigyázz 
rá! Mikor apa ezeket nekem mondta, karácsony este, hatéves voltam. […] 
Itt kezdődött az ismeretségem Andersen bácsival.”9 Az Andersen-mesék 
világa a gyermekkor tündérbirodalmának kedves emlékeit kelti életre, s 
ennek a tündérbirodalomnak a végét – a felnőttkor beköszöntését – éppen 
a mesevilág elhalványulása, az Andersennel történt szakítás jelenti be: 
„Ekkor egy időre – csak rövid időre – elhanyagoltam Andersen bácsi 
könyvét. A naturalista írók művészete iránt érdeklődtem, és azt képzel-
tem, hogy Andersen bácsi mint művész, alaposan elbújhat mellettük, 
akik tökéletesen és részletesen figyelik meg az életet. Nem tudtam még, 
hogy a bölcsesség nem az őszinteségben van, és nem is a hazugságban, 
hanem másutt, a kettőn kívül. Persze, ezt már csak jóval később sikerült 
megállapítanom.”10

Az Andersen-mesékről nemcsak általánosságban beszél a törté-
net, többet meg is említ közülük, így A rendíthetetlen ólomkatonát, A 

 8   Csáth Géza: Ismeretlen házban. II. köt. Újvidék, 1977, Forum Könyvkiadó, 375.
 9   Csáth Géza: A varázsló halála. 109.
 10  Uo. 111.
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Hókirálynőt, a Bodza-anyókát, A piros cipőt, végül az Egy anya történetét: 
ezek azok a mesék, amelyeket az elbeszélés kis hőse, Józsika olvasgat, illet-
ve amiket a kis cseléd, a „vörös Eszti”, felolvas neki. Ezeknek a meséknek 
a révén ébred fel gyermeki szerelem a kisfiú szívében a nála nem sokkal 
idősebb pesztonka iránt, s ennek a harmatos szerelemnek a bontakozó ér-
zései között azonosul egymással a valóságos élet és a mesevilág. Andersen 
meséi ilyen módon nemcsak a történet tárgyi anyagában kapnak szerepet, 
hanem fabuláris menetének kialakításában is: akár azt is mondhatnók, 
hogy A vörös Eszti narratív motívumai az anderseni mesevilág bizonyos 
motívumaira épülnek, úgy is vizsgálhatók, mint ezeknek a motívumok-
nak a késő romantikus-szecessziós parafrázisait. A Hókirálynő meséje, 
amely arról szól, hogy egy kisleány miként kutatja fel kis pajtását a távoli 
északon és szabadítja meg őt a Hókirálynő varázshatalmától, a kis Józsika 
és a „vörös Eszti” kibontakozó gyermeki szerelmének és későbbi kapcso-
latának előképe lesz, A rendíthetetlen ólomkatona története, amely azt 
az állhatatos hűséget örökíti meg, amellyel az ólomkatona ragaszkodik 
a kis papír táncosnőhöz, pedig a kisfiúnak a „vörös Eszti” iránt érzett 
állhatatos ragaszkodását örökíti meg. A mese minduntalan a valóságot 
példázza, s a mesehősök sorsa mindig az elbeszélés két hősének sorsára 
vonatkozik: „a Rettenthetetlen ólomkatonáról álmodtam – tanúskodik 
erről az elbeszélés szövege. – […] A kis táncosnő az álomban: Eszti volt, 
és én az ólomkatona.”11

A mese és a valóság egymásra vonatkoztatása azonban nem mindig 
ilyen ártatlan romantikával történik, A piros cipő című mese kevély és 
végül rettenetesen megbűnhődő kis hősnője ugyancsak Esztivel válik 
azonossá a mese olvasóinak képzeletében, és ez arra vall, hogy a mesék 
világában nem is olyan ritka kegyetlenség ott bujkál a serdülő lélek titkai 
között is. „A piros cipők történetét – olvassuk Esztiről – nem szerette. 
Észrevettem, hogy ennek más oka nem lehetett, mint hogy Eszti úgy 
érezte, hogy a szép Katerina – akinek hiúságáért olyan irtózatosan kellett 
bűnhődnie – nagyon hasonlít őhozzá. Emiatt azután nem is zaklattam 
többé a piros cipők történetével, ezt a mesét egyedül olvasgattam. S 
valahányszor elolvastam, úgy tetszett, mintha a szép, hiú Katerina tulaj-
donképpen Eszti lenne. S amikor a mesében az következik, hogy a hóhér 
elvágja a szép Katerina lábait, s a leány piros cipői tovább táncolnak: 
akkor behunytam a szememet, és mintha láttam volna a lábakat, Eszti 
lábait, amelyek mezítelenek voltak, és a piros cipőkben vérezve táncoltak 

 11  Csáth Géza: A varázsló halála. 110.
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az erdő felé. Csupán emiatt olvastam el oly sokszor ezt a mesét.”12 A gyer-
meki szerelemben gyengédség és kegyetlenség keveredik el egymással: 
ennek felismerése és érzékeltetése már annak a modern lélektaniságnak 
a következménye, amelyet Csáth Géza a század elején kibontakozó új 
pszichológiától, Freud és Ferenczi Sándor műveitől tanult.

Voltaképpen a mesemotívumok és -parafrázisok ismerete visz ben-
nünket közelebb A vörös Eszti epikai szerkezetének és ezáltal jelentésének 
felismeréséhez. A novella belső világa ugyanis kétfajta normarendszer 
lényegi különbségére és egymásnak ütközésére épül, ez a súlyos kö-
vetkezményekkel járó összeütközés alakítja ki az epikai kompozíciót. 
Már a történet indításánál feltetszik a normáknak és „elvárásoknak” 
ez az összeütközése: az apa, aki karácsonyi ajándékul adta kisfiának 
az Andersen-kötetet, mint láttuk, nyomban meg is fogalmazza a saját 
„elvárásait”: „Andersen bácsi könyvét […] csakis jó gyerekek kapták, s 
ha valami rosszat tesznek, el kell venni tőlük a könyvet, és mindaddig 
nem szabad visszaadni, míg meg nem javulnak.”13 Az apa által felállított 
normákat – azt a szabályrendszert, amely hagyományosan előírja, hogy 
miként kell viselkednie egy polgári családban élő kisfiúnak – aztán meg 
is sérti a hatéves Józsika: „Összesen háromszor-négyszer vette el tőlem 
a könyvet apa, de éjjelre mindannyiszor visszakaptam, mert nélküle el 
nem aludtam. Most is tudom, mik voltak az esetek. Egyszer, amikor a 
tyúkól tetejére másztam, s a tető beszakadt, másodszor, amikor nem 
akartam enni paradicsomlevest, harmadszor, amikor a kert összes ró-
zsáit levágtam, és mindannyit öcsém dajkájának, a vöröshajú Esztinek 
az ágyába szórtam. Ekkor a nagyapa kívánta, hogy meglakoljak, mert 
a rózsákat ő szokta levágni. És én jó előre tudtam, hogy kikapok, de az 
Eszti olyan gyönyörű volt!”14 Két norma- és „elvárás”-rendszer kerül itt 
szembe egymással: a szülői ház polgári viselkedési szabályai és a kisfiúnak 
az a gyermeki vágya, hogy a saját hajlamai szerint rendezze be az életet. 
Vagyis tulajdonképpen a társadalmi megkötések rendje és a személyiség 
autonómiája ütközik össze, és a gyermeki normasértések közül termé-
szetesen akkor következik be a legerősebb, a legbotrányosabb, midőn a 
kisfiú „beleszeret” öccsének kis pesztonkájába, mi több, egy Andersen-
mese és egy álom következményeként szájon is csókolja őt.

A polgári viselkedési rendszer és a személyes autonómia ütközésének 
egészen hasonló eseményeiről számol be Csáth Gézának az az 1913-ban 

 12  Uo.
 13  Uo. 109.
 14  Uo. 109–110.
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keletkezett Önéletrajza, amely mint már említettük, Az Érdekes Újság 
Dekameronjában éppen A vörös Eszti szövegközlését vezette be. „Festő 
akartam lenni. Bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlatszerű rajzolási 
modoromat azonban rajztanárom kinevette, és elégségest adott. Annál 
nagyobb volt az elégtételem, amikor egy szegedi kiállításon Rippl-Rónai 
pasztelljeiben igazolását láttam mindannak, amit rajzolásról, festésről 
magamban elgondoltam. Ugyanígy jártam a dalaimmal is. Kezdettől 
fogva szabad atonális harmonizálást, aszimmetrikus ritmuskombinálá-
sokat alkalmaztam bennük. Apám kijelentette, hogy amit írok, az nem 
zene. Később azonban, amikor Budapesten először hallottam Debussyt, 
ugyanaz a nagy öröm volt részem, mint Szegeden, mert bizonyítva láttam, 
hogy amit a levegőben megéreztem (a szülői háznál Grieg volt a »legmo-
dernebb« szerző), az csakugyan az új idők művészi kifejezésmódja, amit 
megsejtettem – az a modern művészet.”15 Ez az idézet is azt igazolja, hogy a 
személyiség autonómiája csak a szülői ház által képviselt normák megtörése 
által volt lehetséges, illetve, hogy a művészi alkotó ambícióknak, amelyek 
a leghitelesebben mutatták, egyszersmind váltották valóra ezt a személyes 
autonómiát, az örökölt normarendszerrel, világképpel és ízléssel minden-
képpen szembe kellett kerülniük.

Mint mondottuk, a polgári családban érvényes normák és a maga 
autonómiáját kereső (gyermeki) személyiség összeütközése alakította 
ki A vörös Eszti epikai szerkezetét. Ez az epikai kompozíció – a kétféle 
normarendszer szembekerülésének változatai nyomán – három szerkezeti 
elemből épül fel:

 1.  Az első egység színtere a vidéki (szabadkai) szülői ház, ideje a 
gyermekkor és tárgya az a „mesevilág”, amelyben kibontakozik 
a két gyermek a kis (Brenner) Józsika és a „vörös Eszti” szerelme, 
amely persze nem nélkülözi az erotikus mozzanatokat sem.

 2.  A második színtere a főváros, Budapest, ahol az elbeszélés felnö-
vekvő hőse egyetemi éveit tölti, és nagy szorgalommal tanulmá-
nyozza a bonctant, a szövettant, a többi orvosi tudományt. Ezt 
a szorgos munkában telő diákéletet forgatja fel Eszti váratlan 
megjelenése: a gyermekkori játszópajtás időközben szintén a 
fővárosba került, ahogy az író mondja. „Pestre jött szolgálni és 
nemsokára elbukott”, s mint szép és elegáns prostituált válik 
a pesti orvostanhallgató megértő és hűséges szeretőjévé. Az új 
életre kelő és most beteljesülő szerelem valamiképpen az ifjúság 

 15  Csáth Géza: Ismeretlen házban. II. köt. 459.
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elvesztettnek hitt boldogságát eleveníti fel, mint az elbeszélésben 
olvasható: Eszti „szó nélkül odajött hozzám, és átölelte a fejemet, 
azután pedig lehajolt, és megcsókolta a számat. Ekkor arcomba 
csapott a vér, beletemetkeztem az illatos hajába, és megint úgy 
tetszett, hogy az öröm miatt, amely duzzadó boldogsággal töltöt-
te el az egész lényemet: sírni szeretnék.”16 A gyorsan kibontakozó 
felnőttkori szerelem az ifjúság álmait kelti életre, s a beteljesülő 
vágyakkal együtt jelennek meg a régi mesék: az elbeszélés két 
szereplője ismét Andersen bácsi könyvében elmerülve keresi 
közös történetükre a magyarázatot. 

 3.  A harmadik szerkezeti egység az orvostanhallgató és a leány 
végleges elválását beszéli el. Az elbeszélés főhőse súlyos be-
tegségbe esik, s Eszti hiába próbálja ápolni vagy Andersen 
meséivel vigasztalni, láza mind magasabbra szökik, s már félig 
öntudatlanul fekszik betegágyában. Ekkor érkezik meg vidékről 
édesanyja, hogy ápolja és meggyógyítsa fiát, s a történetnek ez 
a mozzanata megint csak egy Andersen-mese: a gyermekét a 
halál országából kimentő s közben önmagát feláldozó anyáról 
szóló mese parafrázisa. (Az anyamotívumnak bizonyára már 
csak azért is ilyen jelentékeny szerep jut, mert Csáth Géza 
igen korán: nyolcévesen veszítette el édesanyját, és ez nála alig 
gyógyuló lelki sérülést okozott.) A nagybeteg fiatalember ekkor, 
a lázálmaiban megjelenő Andersen bácsitól tudja meg, hogy el 
kell veszítenie szerelmesét: „Az ifjúság és a vágy – hangzanak 
a meseköltő szavai –, benned, mint egy tőből nőtt, nagy virá-
gok virítanak. És aki látja, csak örvend neki… De a hozzáértő 
kertész megijed ám, és óvja a két virágot, amelyek pompázá-
sukkal elpusztítják egymást. […] Gondolj erre a két virágra, 
mert tudnod kell, hogy ha az egyik elhervad, a másik is… Úgy 
ám.”17 Igen, a gyermekkor, az ifjúság tündérvilágát nem lehet 
büntetlenül új életre kelteni, olyan összeütközés ez a társadalmi 
lét normáival, amelyet a külső világ nem tűrhet el. Az Eszti 
iránt érzett szerelem, amely a gyermekkor régi varázsát idézte 
fel, megint szembekerül a polgári élet megszokott rendjével, s a 
valósággal ütközve természetesen a költészetnek kell összerop-
pannia. Voltaképpen ezt a szomorú felismerést fogalmazza meg 

 16  Csáth Géza: A varázsló halála. 113.
 17  Uo. 118.
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A vörös Eszti, amely így lesz igazán végső búcsú attól a tündéri 
varázslattól, amely a gyermekkor, az ifjúság immár bezárult 
birodalmához tartozik.

A három egységre tagolt epikai kompozíció költői erővel sugallja ezt a 
szomorú tapasztalatot. Abban Csáth Géza valamennyi kritikusa egyetért, 
hogy elbeszéléseinek mindig igen alaposan kimunkált a szerkezete, Bóka 
László egyenesen „zenei kompozíciókról” beszél: „Csáth Géza novel-
láinak szerkezetét nem lesz nehéz megmagyaráznunk, ha tudjuk róla, 
hogy még mielőtt írni kezdett volna, már komponált. Ha nem tudnók is, 
novelláinak formái gyakran maguk is elárulják rokonságukat bizonyos 
szigorúan zárt szerkezetű zenei formákkal. Feltevésünket lélektanilag 
valószínűvé teheti az az egység, amely az alkotás lelki feltételeit jellemzi 
s az a rokonság, ami a kombináció (minden szerkesztés alapja) és a zenei 
kompozíció között van.”18 A vörös Eszti háromtagolású kompozíciója is 
ilyen zenei kompozíciós elvet követ, mégpedig a klasszikus háromtételes 
szonáta kompozícióját. Az elbeszélés mindhárom tétele összefügg: az 
első és a második tételt tematikai kapcsolat – az Eszti iránt érzett sze-
relem – fűzi össze, az elsőt és a harmadikat pedig hangulati, az, hogy 
mindkettőben a meseszerűség érvényesül, ha lényegileg megváltozott 
tartalommal is, tudniillik az első tétel mesevilágát tündéri boldogság, a 
harmadik tételét a fájdalmas veszteség tudata szövi át. Eltér egymástól 
a három tétel előadásmódja és érzelmi hangneme, az első tétel erotikus 
mozzanatoknak is szerepet adó gyermektörténet, a második szerelmi 
életkép, a harmadik fantasztikus álommotívumokkal kísért szomorú 
ref lexió. Az érzelmi hangnemet tekintve: az első tétel nosztalgikus, a 
második szentimentális, a harmadik elégikus. Az elbeszélésnek ez az 
elégikus záróakkordja fejezi ki annak a búcsúnak a fájdalmát, amellyel 
A vörös Eszti írója nézett vissza a gyermekévek tündérbirodalmára, arra 
a boldog szabadságra, amelyet az ifjúság adott egykoron, és amely már 
visszavonhatatlanul elveszett.

Üzenet, 1987. 1–3. sz. 105–111.

 18  Bóka László i. m. 46.
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1.

Aki átlapozza a Nyugat első évfolyamait, és nemcsak Adyra, Babitsra 
meg klasszikus pályatársaikra figyel, egy sajátos „lírai köznyelvvel” 
ismerkedhet meg. E „köznyelvet” azok a lírikusok alakították ki, akik 
a költői forradalom sodrába kerülve, a századvég angol és francia köl-
tészetének vonzásában érzékeny idegekkel tanulták el a modern líra 
látásmódját, hangulatvilágát, eszközeit. A szimbolizmus, az impresszi-
onizmus és talán leginkább a szecesszió hatása szövi át ezt a költészetet; 
enyhe melankólia, némi dekadensen elomló fáradtság és világfájdalom 
ad neki hangulatot. A stílus díszeket keres, a nyelv zengeni akar, a költők 
szecessziós romantikára hangszerelik a lélek apró rezdüléseit. A költői 
személyiség, amely ezekből az „átlag” Nyugat-versekből kibontakozik, 
nem olyan nagyszabású, mint Adyé, nem olyan gazdag, mint Kosztolá-
nyié, nem olyan mély, mint Babitsé vagy Tóth Árpádé. Rokonszenves és 
művelt költők szólalnak meg, de nem azzal az elemi erővel, formateremtő 
lendülettel, mint a nagyok. Nagy Zoltánra, Kemény Simonra, Lesznai 
Annára, Szép Ernőre és Balázs Bélára gondolok. Ők alkotják a Nyugat 
első korszakának költői „derékhadát”.

Ebben a „derékhadban” és ebben a stiláris környezetben jelentkezett 
Lányi Sarolta is. Az otthoni közeg, amely fiatalos próbálkozásait körül-
vette, határozottan irodalmi volt. Apja, Lányi Ernő a szabadkai zeneiskola 
igazgatója volt, bátyja, Lányi Viktor zeneszerző, műfordító és zenekriti-
kus. Otthonuk állandó vendégei közé tartozott a fiatal Kosztolányi Dezső 
és Csáth Géza, akkor még mindketten az irodalmi siker jelöltjei. Húga, 
Hedvig volt Kosztolányi legendás első szerelme, a „Fecskelány”, akinek 
alakja számos Kosztolányi-műben, legismertebb módon az Aranysár-
kányban is visszatér. (Lányi Hedvig naplóját és Kosztolányitól kapott 
leveleit nemrég adta ki dokumentumregény formájában Dér Zoltán, a 
neves szabadkai Kosztolányi-kutató. Ez a könyv érdekes képet ad a Lányi 
család életéről, a fiatal szabadkai költőnő diákéveiről is.) Nem véletlen, 
hogy ebben a környezetben Lányi Sarolta költőnek készül, verseit már 
diákkorában közlik a lapok. A Nyugat 1910-ben mutatja be két verssel. 
Egyikük, a Vers hitelesen foglalja össze a fiatal költőnő érzéseit és stilá-
ris törekvéseit. „Nem ismerhetsz te engem. / Nem tudod, / hogy hajam 
hullámzó barna erdő, / a sátorában megpihenni jó, / és néha zúg, mint 
szélbe lengő / nagy aranybrokát lobogó.”

Az első versek halk fájdalmat árulnak el, csendes várakozásról és 
magányról beszélnek, az élmény impresszionisztikus megfogalmazását 

KÖLTŐNŐ SZABADKÁN ■
Lányi Sarolta
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adják. Metaforáik sejtelmes kapcsolatokat tártak fel, jelzőik ezüstös 
holdudvart rajzoltak a szó köré. Ebben a Nyugat „lírai köznyelvét” kö-
vette, a szimbolizmus és impresszionizmus századeleji gyakorlatát. Aki 
azonban közelebbről ismerkedik Lányi Sarolta első verseskönyveinek, 
az Ajándéknak és A távozónak szövegeivel, azt is észreveszi, hogy leg-
jobb versei elütnek a környezet lírai átlagától, a Nyugat kismestereinek 
verseitől. A „köznyelv” keresett szóképeket hozott, volt benne valami 
hivalkodó – gondoljunk Kemény Simon gyakran túlságos pompában 
díszelgő verseire. Lányi Sarolta erénye viszont éppen az egyszerűség, a 
keresetlenség és a formai tisztaság, már akkor, indulása idején. Lelkes 
kritikusa, Tóth Árpád így ünnepelte benne a tiszta szó, a lírai közvet-
lenség művészetét: „Közvetlenségében éppen az a megejtően varázslatos, 
hogy bátor, ösztönszerű bravúrral él mindazokkal az eszközökkel, me-
lyektől mások, mint a régi retorikus iskola rekvizitumaitól húzódoznak: 
pátoszt és olykor melodramatikus megoldásokat használ, de pillanatra 
sem lendül túl a természetesség korlátain, s nem zuhan olcsó közhelyek 
vermeibe. Valami csodálatosan tiszta, ezüstös hangja van… amelyben 
alázat és igénytelenség cseng, valami nagy, reszkető odaadás a szép és 
örök dolgok iránt.”

Valóban, Lányi Sarolta „póztalanul” beszélte a költészet nyelvét, annyi 
keresetten díszes költői kifejezés között. Nem akarta lázas és szenvedélyes 
koncertre hangszerelni érzelmeit: azt mondta el, amit valóban érzett, 
ami áthatotta sorsát és életét. Többnyire a szerelem vágyát, a magányos 
leány várakozását valami beteljesülés után. Ajándék című szép versében 
ezt egyszerű szóval, arányos képekben így fejezte ki:

Szeretném magam átadni neked,
mint egy kis szobrot, mely asztalodon áll,
áll és él és szembenéz veled,
mikor szobádra borul az esthomály.
És lennék örök-merev vizavid,
kis megszokott tárgy fémből vagy fából,
mely a tiéd, igénytelen, szelíd,
s egy mosolytalan nőfejet ábrázol.

Az érzés őszinte, de még egyelőre hűvös és elvont, szinte tárgy nél-
kül való. Lányi Sarolta a várakozás érzelmi rezdülései között élt, nem 
tapasztalta a szenvedély viharait. Homályos vágyait, tárgy nélküli érzé-
seit szerepeikbe öltöztette. Nausikaa című versében a klasszikus mítosz 
hősnőjének köntösébe és szomorúságába rejtőzik, a Nyári dalban pedig 
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bukolikus környezetbe vágyva beszél az egyszerű, természetes élet iránti 
vonzalmairól.

Az igazi érzést és a valódi költői kiteljesedést az a szerelem hozta meg 
számára, amely egy életre kapcsolta későbbi férjéhez, Czóbel Ernőhöz, 
a magyar munkásmozgalom kiváló vezető személyiségéhez. Verseiből 
végigkísérhető az érzés egész története: a szerelem születése és kibonta-
kozása, a szerelmi kapcsolat állomásai. Lányi Sarolta várakozását ez a 
szenvedély teljesítette be, s éppen e beteljesülés járja át izzó indulatokkal 
a verseket. Odaadás alázat és szeretet van ezekben a költeményekben, 
mintha a Szabó Lőrinc-i „semmiért egészen” szerelmi etikája kapna itt 
– csak más oldalról, az asszony oldaláról – megfogalmazást. Csakhogy 
ami Szabó Lőrincnél kegyetlennek tetsző férfiönzés és követelés, az Lányi 
Saroltánál boldogan és önzetlenül vállalt asszonyi odaadás. Nem áldozat, 
hanem természetes gesztus, a személyiség megvalósításának lehetősége, 
a boldogság eszköze. Ez az érzés és ez a lélekállapot nyer megfogalmazást 
a Szerelem soraiban: „Téged dicsér a némaságom, / daltalan ajkam neked 
áldoz. / Lelkem fojtott, félénk szavát / te hallod, ha nem is kiáltoz. // 
Beszél majd énhelyettem hozzád / az őszi táj halkan, szelíden / s az esti 
szél füledbe dúdol, / hogy örökre tiéd a szívem. // Tiéd elmém munkája, 
gondja, / s az álmom is tiéd legyen. / Ó halld e rejtett, hű zenét: / dalol 
neked az életem.” Ezekben a versekben vált Lányi Sarolta igazán a női 
lélek bensőséges világának énekesévé. S így lett méltó társa a Nyugat 
nőköltőinek, Kaffka Margitnak, Lesznai Annának, Török Sophie-nak.

2.

A póz, a romantikus fokozás és a keresett kifejezés elvetése azt is sejteti, 
hogy Lányi Saroltának érzéke volt a valóság dolgai iránt. Nem műhely-
problémákkal vesződött, nem titkos érzéseit elemezte, hanem őszintén 
átengedte magát a valóság jelenségeinek, egy fiatal nő vágyainak és 
élményeinek. Vagyis az impresszionista-szimbolista költészettan után 
egyre inkább a lírai realizmus igényei és poétikája szerint alkotott. Ez a 
valóságigény vezette el a társadalom problémáihoz: korán felismerte a 
nyomor fájdalmát és szégyenét, s már a világháború első napjaiban til-
takozott a vérengzés ellen. Világképének alakulásában jelentős szerepet 
játszott Czóbel Ernő, akivel 1915-ben házasságot kötött. Az ő oldalán 
került kapcsolatba a munkásmozgalommal, s vett részt a háborúellenes 
küzdelmekben is.

Lányi Sarolta átérezte a szociális problémák súlyát, a háború ember-
telen borzalmait, ám tévedne, aki azt hinné, hogy költészete veszített 
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korábbi bensőséges közvetlenségéből. Asszonyi gyengédséggel, talán 
azt is mondhatjuk, szeretettel közeledett a szegényekhez és a háború 
áldozataihoz. Angyalföldön című versében részvéttel és szánalommal 
fordult a külváros nélkülöző gyermekeihez: „Gyermekszemük olyan 
édes! / S, jaj, e sok szem olyan éhes, / mind evésről andalog, / de hiá-
ba! – Rossz az élet, / nektek nem terít ebédet / Angyalföldi angyalok!” 
Asszonyi részvétét jelzi az a levél is, amellyel Kaffka Margithoz fordult, 
midőn ennek az 1912. május 23-i tüntetésre ref lektáló verse, a Hajnali 
ritmusok megjelent. Tolnai Gábor idézi Évek, századok című könyvének 
Lányi Saroltáról írott tanulmányában Kaffka válaszlevelét. Ez a szöveg is 
a fiatal költőnőtárs leveléből kicsendülő részvétre, megindult szánalomra 
utal. Lányi Sarolta asszonyi érzelmekkel válaszolt a szociális gondok, a 
társadalmi küzdelmek kihívásaira. Az asszony gyengédségével nézett 
szét a világban, a történelem szorításába került női lélek fájdalmát és 
aggódását szólaltatta meg.

Háborús versei ahhoz a kórushoz csatlakoznak, amely a magyar 
költészet legjobb mestereinek ajkán zendült fel, hogy tiltakozzék az 
öldöklés és a szenvedés ellen. Lányi Sarolta először is az asszonyok, az 
anyák és hitvesek háborúellenes érzéseit és békevágyát fejezte ki. Ítélet 
című versében a háborúra mondott átokká hevült ez a békevágy: „millió 
kitárt kar, szörnyű néma vádló, / ölelned nincs kit. – Ölnöd kellene. / 
Rázd meg magad, karoknak erdeje! / Légy átokerdő, gyilkos rengeteg, 
/ sírokon sarjadt, könyörtelen élet. / Bosszúba robbant vad viharodban 
/ minden hátaiknak megreszkessenek / Milliók karja – légy az ítélet!” 
Költészete éppen a háború ellen tiltakozó versekben telik meg új szen-
vedéllyel, a kegyetlen események lírai rajzában jut el a rapszodikusabb 
fogalmazásig. A korábbi arányos szerkezeteket, dalszerű formákat zak-
latottabb kompozíciók váltották föl. A verduni ostromot megéneklő vers 
tragikus pátosszal zeng, a klasszikus mítosz életre keltésével érzékelteti 
a világtörténelmi arányú csata borzalmait, egyszersmind azt a reményt, 
hogy az ember – Prométheusz egyszer csak le fogja tépni láncait: „Egy 
szikládon a két tűz között, verdes a leláncolt / ember. Vérzik a teste ha-
lódó Prometheusként / ám nem hal meg azért, pedig őt is eléri a nagy 
harc / minden gyilka, de szenvedi tűri. Ha egyszer láncát / végre letépi 
örökre, – felszabadult vasököllel / tesz keserű igazat a kevély keselyűk 
viadalján” (Verdun).

Pályaudvaron című versében lírájának egy másik fejleménye követhe-
tő. Ez a költemény őszinte realizmussal, kendőzetlen valóságábrázolással 
mutatja be a harctérre induló menetszázadot: „Innen menekülni jó, mert 
csúnya ez a környezet, / fülledt, forró nyári nap van, fojtogat a rothadás-
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szag, / dolgokról és emberekről ránkvinnyog a fájdalom. / Itt egy izzadt 
baka lézeng, rossz bakancsa fáj a szemnek / és szívemnek görnyedt háta, 
kínba csapzott üstöké… / És a többi mind, a sok száz, – mind kinéznek 
fáradt búval. / Már az ő vonatjuk indul. Mennyi arc… és mennyi sors!” 
Tárgyias és fegyelmezett költészet ez, nyoma sincs már rajta a századelő 
artisztikus törekvéseinek, a jelképes sejtelmességnek, az ezüstös csen-
gésnek. A költészetbe betört a valóság, véresen és kegyetlenül. A magyar 
líra realista fordulata – a szimbolizmus és a szecesszió szubjektív ihlete 
után – ezekre az évekre esik. És ez a fordulat ment végbe Lányi Sarolta 
költészetében is.

A szociális nyomorúságon felindult részvét és a háború szörnyűségein 
gyűlt tiltakozás Lányi Saroltát is, mint annyi költőtársát, a forradalmak 
táborába vezette. Férje a Tanácsköztársaság idején katonai parancsnok, 
majd bécsi követ lett. Őmaga pedig lelkesült versekben tett hitet a forra-
dalmi rend mellett. Március ébresztője című versében a negyvennyolcas 
március örökségét idézi: „Március, március, hol a régi arcod? / Ébredj fel, 
támadj fel, te kezdd el a harcot / Rettentő erővel. / Halk szellőd viharrá 
tornyosulva zúgjon, / Szörnyű kedvét töltse, szilajon bezúzzon / Palotát 
és börtönt”. Tavasz 1919-ben című költeménye pedig a kibontakozó új 
társadalom reményeinek ad hangot: „Gyermekek játszanak, dalolnak. / 
Az ő szemükben ragyog a Holnap.”

A derű után azonban a bukás fájdalma következett, s nemcsak a 
történelmi kudarc, hanem a személyes fájdalom. Czóbel Ernőt letartóz-
tatták, a költőt magát állásvesztésre ítélték. Lányi Saroltának a boldog 
szerelem dalai után a hitvesi aggódás vallomásait kellett megírnia. Akkori 
verseiben a börtönbe küld üzeneteket: „Szívem verése verdesi vérzőn / 
az ablakod, az ablakod vasát, / Kedvesem hallod? Gyenge szárnnyal / 
verdesi szívem ablakod vasát. / Rabmadár ő is. Nem repülhet / semerre 
messze, szabadba el, / a börtönablak el nem ereszti, / a rácson ül, és 
nem megy el” (Üzenetek). Gyász és keserűség járja át e néhány esztendő 
(1919–1922) költészetét. „Hová, mivé lett / a szent öröm, a termő élet? / 
Ki vette el a rét színét / s szemünk tükröző szűz hitét? / A hősi lángok 
füstbe faltak… / Jaj ellopták a tavaszunkat!” – hangzik a Májusi vízió, e 
komor hangulatok foglalata.

3.

A sors akkor fordult, midőn Czóbel Ernő a Szovjetunióval kötött hadi-
fogolycsere-egyezmény jóvoltából kiszabadult börtönéből, és családjá-
val együtt Moszkvába költözött. A moszkvai évtizedek kettős szerepet 
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játszottak a költőnő életében: menedéket hoztak és közelebbről ismer-
tették meg vele az épülő szocializmus világát, de mégiscsak emigrációt 
jelentettek, ennek minden következményével: a honvággyal, az idegen-
séggel, azzal a belső bizonytalansággal, amit a szülőföld és a megszokott 
környezet, az anyanyelv és a természetes kulturális közeg hiánya okoz. 
Lányi Saroltát is lelkesedéssel tölti el a húszas években kibontakozó 
országépítő munka, az a hatalmas vállalkozás, amely az új társadalom 
gazdasági és kulturális erőfeszítéseiben öltött alakot. Erről a lelkesedésről 
beszél Orosz tavasz című versében: „Lobogjatok tavasz szelében, lobogó, 
ropogó nép, / dobogjatok ígéretes ütemben! / A puszta fővel égnek me-
redő lombtalan ág is / felétek esd, fogadjátok el / lobogónyélnek, ha már 
rügybeborulni nem tud! / Vegyétek őt be élő, zengő soraitokba / ígéret 
jövendő népe, gyerek nép!”

A felolvadás és elvegyülés vágyát, a befogadó közösségre találás örö-
mét azonban mindegyre a honvágy ellenpontozza. Lányi Sarolta költő 
volt, olyan ember, akinek elevenebb és forróbb az emlékezete, akiben 
mindegyre felidéződnek a múlt dolgai: a szülői ház, az otthon, a pesti 
élet, az ifjúkori boldog szerelem képei. A honvágy is jobban kínozta ta-
lán, mint másokat. Legalábbis erre utalnak visszatekintő, múltat idéző, 
emlékeiket ébresztő versei, amelyek sorra a hazai tájat, az otthoni világot 
varázsolják elé. „Talajomból kiszakadtam, / de gyökerem bennehagytam. 
/ Ott kisarjadt gyökeremből / baljós, szívós fácska zendül, / bárhogy 
bántják, tépik, nyesik, / terebélye teljesedik” – írta híres versében, a 
Moszkvai magyar énekében.

A munkában és nyugalomban telő évek után azonban Lányi Sarolta 
szűkebb körét is elérték a harmincas évek történelmi gondjai. Egy későbbi 
nyilatkozatában (Kritika, 1970, 4. sz.) így beszél akkori megpróbáltatása-
iról: „A hírhedt 30-as évek súlyos csapást mértek ránk: férjemet sokezred 
magával elszakították otthonából és minden ok nélkül Szibériába szám-
űzték. Ennek következtében engem kidobtak akkor már felelősségteljes 
állásomból; nagy nehezen kaptam fizikai munkát egy gyárban, majd 
később ismét könyvtárban.” Újra „üzeneteket” kellett fogalmaznia 
bebörtönzött férjének, mint előbb, a húszas évek elején Budapesten. 
„Mikor elvittek tőlem, / ólmos álom ült rajtam, / jaj, el se búcsúzhat-
tam… / Azóta ébren, alva, / búcsúszavad esengem. / Ó, mért hagytál el 
engem? / Mindennap küzdök véled, / jöjj vissza – kérlek, hívlak, / vak 
szemmel visszasírlak… / Én néked hiszek. Várlak” – írta Vak szemmel 
című 1936-os versében, tudva, hogy férje ártatlan, s bízva abban, hogy 
visszatér. Ez a bizalom adott néki erőt elviselni a megpróbáltatásokat. 
„Elvittek, de nem vettek el mégsem, / bárhol is vagy, közelséged érzem” 
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– hangzik verse: a Számlálatlan évek, a hitvesi hűség vallomása. Ennek 
a hűségnek az ereje lendítette tovább a kétségbeesésből. Lányi Sarolta 
hitt abban, hogy a szenvedés véget ér; Szárnytalanul című versében 
bizalomra és reménységre biztatta önmagát: „A bú forraszt a földhöz? 
Tépd el magad onnan, ó lélek / s repítsd magaddal ólmát bánatodnak / 
fel, fel a csillagokig!”

Személyes sorsa később megint kedvezőbbre fordult, a moszkvai rá-
dió magyar adásának munkatársa lett, a történelmi égbolt azonban még 
inkább beborult: kitört a háború. És Lányi Saroltának külön fájdalmat 
jelentett, hogy szülőhazája, Magyarország a német fasizmus csatlósa-
ként vesz részt a küzdelemben, a támadók oldalán, veszélybe sodródva, 
amiből nehéz lesz majd a szabadulás. A fájdalom íratta vele Mai magyar 
mondja című tragikus szorongásról beszélő versét: „Magyar vagyok. Te-
kintetem komor, / Mert a jövőben nem látom magam. / Az én népemnek 
már csak múltja van”. A magyarság felvilágosításának, meggyőzésének 
ügyét kívánta szolgálni, midőn a moszkvai rádió munkatársa lett. 
Erején felül dolgozott, fordított, cikkeket írt, híranyagot állított össze, 
a rádió evakuálása után a Volga mellett, Kujbisevben folytatta rádiós 
munkáját. És a felszabadulás után – amely egyébként meghozta Czóbel 
Ernő szabadságát is – új erővel és munkakedvvel tért haza. Családja oly 
hosszú szétszóródás után ismét összekerült, ő maga felelős munkát ka-
pott, s boldogan fedezte fel ismét az anyanyelv közösségét, a régen látott 
országot, a hazai tájat. Romok vették körül, szegénység fogadta, mégis 
egy ismerős világ. Otthonra talált és reménykedett. Ahogy szép verse 
fogalmazta meg, az Anyanyelv:

Mint fáradt test a régáhított ágyban,
Úgy elnyugszom tebenned anyanyelvem.
Hű szalma zizzen alattam lágyan,
Tanyára leltem, itthon vagyok, helyben.
Tanyánk zilált, – „szegénylegények” lakták.
Köröskörül sok rovottmultú ház ég.
Kifüstöljük a tegnapok cudarját,
S a szalmadikóból lesz majd selyemágy még.

4.

A felszabadulást követő korszak persze nemcsak az otthonra találás 
örömét jelentette, hanem munkát is, szerkesztői feladatokat, fordításo-
kat, verseket. Lányi Sarolta a közfigyelem fényszórói alá került, mint az 
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emigrációból hazatérő írók általában, pedig ő jobban szerette a csen-
des munkát és a család, az otthon örömeit, mint a közéleti szereplést. 
Egyénisége, költői alkata nem is tette alkalmassá arra, hogy elvállalja a 
nyilvánosság előtt élő, tömegeket mozgósítani készülő, lobogót hordozó 
költő-forradalmár szerepét. Ezt a szerepet másoknak engedte át, akik 
aztán néhány éves vezérkedés után bele is buktak a szerep nehézségeibe. 
Bizonyára ez a csendes és okos türelem, a szerény félreállás okozta, hogy 
költészete még az ötvenes években is elkerülte a sematizmus csapdáját, 
a szólamok veszélyeit. Bóka László egy 1951-es kritikája találóan álla-
pította meg: „Csak akkor hallatja hangját, ha mondanivalója van, ezért 
nem veszett bele a formalizmus útvesztőibe, s csak azt mondja ki, amit 
teljes eszmei tartalmában átélt, ezért nem fenyegeti a sematizmus veszé-
lye.” Valóban, Lányi Sarolta különösebb megtorpanás nélkül lábolt át 
egy veszedelmes korszakon, még a kor retorikus fogalmazására, hamis 
pátoszra csábító témáit – a béke eszméjét vagy a szocialista építés ügyét 
– is hiteles versekben fejezte ki.

Költészetének új kibontakozását mégis a hatvanas évek hozták; ez 
a korszak az ő számára is – mint általában a magyar líra számára – az 
eszmények összegzésének az ideje lett. A búcsú szavait mondják el ezek 
a versek: visszatekintenek a múltra, számot vetnek az élettel, mérlegre 
teszik egy költői pálya eredményeit és mulasztásait. Lányi Sarolta új 
verseiben emlékek rajzanak: a gyerekkor (Besorozták), a család (Elégia), 
a költőtársak (A mélabú), a szerelem (Egy sírnál) emlékei. Felfakadnak a 
régi fájdalmak, sebek, csalódások, feltódulnak a múlt indulatai. Mindez 
elégikus közérzetet okoz: „Ha visszanéz / a messzi múltba most / elfárad 
a tekintet” – mondja a Feledni kár. Lányi Sarolta a múlt árnyait idézgeti, 
újra és újra elmereng felettük –, de nem szegődik a múlt szolgálatába. 
Nem „balzsamozza be” emlékeit, mint azok az idős hölgyek, akikről Egy 
állapot című versében készített ironikus költői fotográfiát. Ellenkezőleg, 
a valóság és a jelen vonzásában marad, emlékeiből nem csinál fétist, nem 
engedi, hogy nosztalgikus pillanatok elfedjék szeme elől a ma köznapjait. 
„Kerültem azt, ami emberközelből / ismeretlenbe csábított / ős mámort 
ígért” – tesz vallomást ma is a józanság mellett, mely életének, művének 
eddig is világosságot adott (Mámortalan).

Ez a ragaszkodás az élethez és a valósághoz parancsolja rá a munka 
mindennapi fegyelmét. „Mi volna, ha nem volna / semmi dolgom a 
világon?” – kérdezi Ha nem volna című versében, s meg is felel rá: „Ret-
tenetes volna! / Mentsen Isten tőle. / Kinek nincs már dolga – / üsse fejét 
kőbe.” Lányi Sarolta – egész élete a példa rá – ma sem tudja elviselni a 
tétlen nyugalmat, az emlékezés éveiben is egyre szenvedélyesebben for-
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dul a jelen felé. Ismerni és érteni akarja korunk életét, még akkor is, ha 
szokásai vagy technikai csodái előtt olykor idegenül kell is állnia, mint 
ahogy például Távolság című versében fogalmazza meg.

E versek a valóságra tárulkoznak, még elégikus hangulataikban is az 
élet szépségét hirdetik, s így válthatják meg magukat az öregkor rémeitől: 
a magánytól, a társtalanság keservétől. Lányi Sarolta gyakran vall arról 
az örömről, melyet a befogadó közösség melege jelent (Barátok), helyét 
most is az egyszerű emberek között találja meg. „A be nem avatottak 
millióival együtt / viseltem el / mit sorsunk ránkmért / – bár nem hi-
tetlenül / s nem petyhüdt / közönnyel” – mondja Múlt és jelenidő című 
1966-os verseskötetének címadó, s így talán egy sors végső foglalataként 
értelmezhető verse. A múló évtizedek, úgy tetszik, mit sem változtattak 
az induló költő megértésvágyán, másokhoz, emberekhez, közösséghez 
vonzódó természetén. Lányi Sarolta most is őszintén kínálja fel szívét 
és vár szeretetet. Szolgálat című versében arról a hivatástudatról beszél, 
amely egész életét és költészetét áthatotta: „Szerettem volna szebben 
szolgálni… a mások életét, / fáklyát gyújtva, ahol sötét.” E szolgálatban 
találta meg a múlt és a jelen értelmét, magyarázatát. Asszonyi szolgálat-
ban, a hűségben, amit a humánus eszmények iránt érzett, a szeretetben, 
amivel népét vette körül.

Látóhatár, 1971. 7–8. sz. 726–732.
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„Herceg János írásai – olvasom Szenteleky Kornél bevezető szavait a 
Viharban című pályakezdő elbeszéléskötet első lapjain – okvetlenül 
mély hatással vannak az olvasóra. Ez a hatás sohasem a kellemes olvas-
mány után támadt zsongító hangulat, hanem inkább a megdöbbentés, 
az életre eszmélés hatalmas, eleven érzése. Nehéz eldönteni, hogy ebben 
a fiatal, ígéretes íróban több-e az erő, mint a poézis, lényegesebb-e 
kinyilatkoztatnivalója, mint elbeszélőkedve. Megkapó álomképei, a 
valóság nyers, kegyetlen színeivel felépített szimbólumai mögött az élet 
törvényei és eltiport igazságai ágaskodnak iromba, olykor borzalmas 
formában. Mikor pedig egy írását elolvastuk, nem tudjuk, mi kapott 
meg jobban: a mese, a vízió, avagy a mögötte viaskodó kemény mon-
danivaló.” Valóban, a fiatal bácskai elbeszélő a húszas-harmincas évek 
látomásos „valóságfeletti” irodalmának a tanítványa volt, azt a „szürre-
alisztikus” elbeszélő módszert követte, amely legalább akkora szerepet 
adott a képzeletnek, mint a tapasztalatnak, s a valóságról rajzolt képet is 
többnyire fantasztikus epikai motívumokkal bontotta meg. A „csodás”, 
a „legendás” vagy „balladai” megoldásokat részesítette előnyben ő is, 
hasonlóan azokhoz az avantgárd irodalmon és szürrealista elbeszélő 
technikán nevelkedett társaihoz, akik az ösztönösségben, az álomban és 
az önkívületben látták a művészi alkotás forrásait, s a szabad gondolat- és 
képzettársításokra alapozták a szöveget. A húszas években Déry Tibor, 
Komor András és Tamási Áron, a harmincas években Szerb Antal, Jékely 
Zoltán, Sőtér István, Gelléri Andor Endre és Szirmai Károly regényei, 
illetve elbeszélései adtak teret a csodás epikai mozzanatoknak, a képzelet 
és az álom önfeledt játékainak, s valójában ezt – a szürrealista irodalom 
által megnyitott – utat kezdte járni a pályakezdő Herceg János is.

Korai elbeszéléseinek erősen mitikus atmoszférája van, az epikai 
anyag tárgyi elemeire az álmok költőisége, netán a rémálmok lidérces 
képzeletvilága nyomja rá bélyegét. Az Őszi vízió költői színekben gazdag 
képet ad a természetről és az emberről, aki valamiféle panteisztikus vi-
lágkép ihlető hatására maga is ennek a természetnek a részévé válik: „Az 
ősz verejtékezett a fákon és fűszálakon, mint a bocskoros paraszt, aki 
csontos szürke lovával felszakította a földet nagy darabokra.” A Viharban 
című elbeszélés valójában egyetlen, minden epikai mozzanatot egybefogó 
expresszív látomás: „A vihar akkor már teljes erejéből dühöngött. Ereje 
az égig ért, rengeteg darabba szakította a felhőket, mint valami ócska 
rongyot, és fákat tépett ki gyökerestől. Bent a városban is összehányt 
mindent. A villamosok jobbra-balra dülöngéltek, a nagy házakat felkapta 
a markába, megrázta néhányszor, mint az aprópénzt, azután a földhöz 
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vágta őket. És megvadította a folyókat is. Prüszköltek és nyerítettek a 
szelíd patakok, és felágaskodtak tajtékzó tehetetlenségükben, hogy újra 
lecsapódjanak, mélyebbre mosni medrüket.” A berlui kikötőben nemcsak 
kalandos hajóstörténetet mesél el, egyszersmind mitikus sejtelmekkel 
szövi át az elbeszélés szövetét: „S ahogy így néztem a fekete házakon 
át, egyszerre csak vörös füstöt láttam feltörni a kikötő ködös ege felett. 
Lárma, káromkodás, sírás, ordítás hallatszott, és az emberek fejveszetten 
rohantak a tűz körül. És mintha éppen a »Vasmacska« környékén égne. 
Hirtelen szorongás fogott el. Rossz sejtelmeim voltak. / Az utolsó percben 
jött. Horgonyaink felszedve, útra készen álltunk. Kabátja nem volt, s 
inge rongyokban lógott rajta. Fújt, lihegett a futástól. Amikor közel jött, 
láttam, hogy teste tele van rettenetes égési sebekkel.” Végül a Látomás 
címet viselő történet pedig már egyértelműen a szorongásos rémálmok 
körébe tartozik. Alanyi módon megszólaló hősei álomban járják be egy 
ismeretlen rabszolgabirodalom pokoli bugyrait: „Beértünk a városba, 
valami nagy térre. A tér közepén egy óriási kerék forgott, amelyet izmos, 
meztelen emberek hajtottak. Vagy kétszázan lehettek, és mindegyik min-
den erejét beleadta a munkába. Isten tudja, mi célból forgott ez a kerék. 
Lehet, hogy ez hajtotta a malmokat, és bolygatta meg a békés patakok 
vizét. Idegenek voltunk, és nem értettünk semmit az egészből. Magasan 
egy emelvényen a rabszolgák fölött egy ember ült. Ember? Úgy nézett ki, 
mint egy farsangi tréfacsináló. Kezei, lábai és a törzse emberi volt, csak 
éppen a feje volt nagy fehér lófej, bárgyúan békés sárga szemekkel. Hangja 
is a ló nyerítéséhez hasonlított, de a mozdulatai határozott, akaratos 
emberi mozdulatok voltak. Vastag, elképzelhetetlenül hosszú husángot 
szorongatott a kezében, és ezzel minduntalan lecsapott a rabszolgákra. 
Szerettem volna felkúszni hozzá és lelökni a mélységbe, de a vörös hajú 
lány, aki mellettem remegett, visszatartott ettől.”

Megannyi borzongató képzelgés, nyomasztó álom és sötét rémlá-
tomás, bizonyára az sem véletlen, hogy az elbeszélések címében oly 
gyakran szerepel a „látomás”, a „vízió”. „Már ekkor – mondja Bori 
Imre – kifejezésre jut Herceg János legdöntőbb élménye, mely évtize-
dekre érvényes módon megszabta szemléletét. Az ember életét titokzatos 
hatalmak uralják, hirdetik novellái, kiszolgáltatottja tehát ezeknek a 
hatalmaknak, amelyek démonokként trónolnak benne és felette. No-
vellavilága is ennek megfelelően szerveződött, eltérni látszik az élet 
szokványos képétől, elannyira, hogy a történet egészen háttérbe szorul, 
s állapotpillanatok sorozataként jelenik meg.”1 Az ember sorsával a fia-

 1  Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Novi Sad, 1968, Forum Könyvkiadó, 
207.
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tal Herceg elbeszéléseiben valóban démonikus erők játszanak, ezeknek 
az erőknek a mögöttes terében mindazonáltal valóságos történelmi és 
társadalmi tényezők találhatók: a huszadik század első felében tapasztalt 
nagy politikai kataklizmák, mindenekelőtt a fiatal gyermekként látott 
és átélt első világháború eseményei és következményei. Kitetszik ez a 
korai elbeszélések egyik hangsúlyos darabjából, a Nem vagyok igaz em-
ber címűből, amely egy dunai hajós és egy falusi pópa beszélgetésében 
idézi fel az ember és az emberiség sorsával játszó gonosz erőket: „Látod, 
goszpodine – mondja az öreg pap –, látod, nem értettél meg. Isten szolgája 
vagyok, és szembeszálltam az ördöggel. Jött a háború – te talán még arra 
sem emlékszel, gyerek lehettél még akkor –, én kimentem a kereszttel 
a fegyverek elé, az ördög elé, családomat otthon hagyva, nem törődtem 
velük, úgy vettem, velük van az Isten. – Úgy gondolod, pópa – vágtam 
közbe –, hogy az ellenség volt az ördög? Az ellenség, akik ugyanolyan 
emberek voltak, mint ti? – Nem. Az ördög közöttünk volt, a két front 
között. Az ördögre lőttünk mi is, azok is, de egymást találtuk el. Sánták, 
bénák és vakok maradtak a harctéren, mert az ördög győzött – ezt már 
ordította – az ördög győzött mindkét tábor felett. – Hagyd el, pópa, az 
emberek között kell a háború okát keresni.”

Már az eddigiekben idézett elbeszélésekből is kitetszik, hogy az ál-
mokra és látomásokra épülő epikai konstrukció arról a valóságos életről 
is képet ad, amelyet Herceg János saját maga körül látott és érzékelt, 
amelyet tapasztalatai révén személyes birtokába vett. A korai novellák-
ban is valóságos tájak: bácskai kisvárosok és falvak, Duna menti kikötők 
és gyártelepek és szociológiailag meghatározható emberi egyéniségek: 
iparosok parasztemberek, hajósok, lézengő fiatalok jelennek meg előt-
tünk, mondhatnám így is, a látomásokban kibomló „valóságfeletti” világ 
mögött minduntalan felsejlenek egy valóságos és geográfiailag, szocioló-
giailag, történetileg is rögzíthető emberi világ körvonalai és mozzanatai. 
Az álomnak és a valóságnak erre a természetes összefonódására utalt 
Németh László is, aki először hívta fel szélesebb körben a figyelmet az ifjú 
bácskai magyar író tehetségére és műveire. „Herceg János – írta a Tanú 
1934-es évfolyamában a Vihar című kötet novelláiról – a félhomálynak a 
költője, novelláiban a dolgok árnyékukban virágzanak ki. […] Majdnem 
mindegyik elbeszélése egy-egy vízió. […] A könyvecske legjobb darab-
jai azok, ahol ez a látnokhajlam sűrűbb realitás mögé vetíti a lappangó 
fantasztikumot.” Németh olyan írásokat idéz, mint az Új hold játszott 
az égen, amelyben „a hold csapja be a fürdőzőt, a vízre esett sugarában 
egy tetemet vetve-hányva, a kereszt Krisztusát, aki eltűnik, mihely ki-
menti”, s olyanokra hivatkozik, mint a Kirándulás nagyapámmal és a 
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Bolondlegény; az első, ahogy mondja, „az iszákos, borfuvarozó nagyapa 
mögé a kemény és megalázott isten” alakját vetíti, a második „egy eszelős 
merénylete mögött az eszelősség költészetét” mutatja meg.2

A valóság költői átvilágítása, pontosabban a konkrét bácskai tapasz-
talatok álomszerű és fantasztikus, varázslatos és nosztalgikus átszíne-
zése alakítja ki Herceg János elbeszélő művészetének igazi karakterét, 
kivált a harmincas évek végén, a negyvenes években írott novelláiban, 
midőn a pályakezdő írások „szürrealisztikus” hangneme után a saját írói 
hangjára talált. A Bácskában különben is mindig nagyobb ereje volt a 
valóságnak, mint a mesének, s a születő vajdasági magyar irodalomban 
is erőteljesebb érdeklődés élt a köznapi élet dolgai és megoldásra váró 
kérdései iránt. Ennek a tájnak a leghitelesebb írója, legalábbis a múlt 
század végén Papp Dániel volt, aki a társadalmilag és nemzetiségileg igen 
megosztott vidék mindennapi életét ábrázolta műveiben. Herceg János 
érett novellaíró művészete mintha ennek a Papp Dániel-i valóságfestő, 
társadalom- és lélekelemző realizmusnak lenne az egyenes ági örököse. 
Nemcsak annak következtében, hogy nagynevű elődjéhez hasonlóan ő is 
Zombor környékét, az ottani emberek – magyarok, szerbek, bunyevácok, 
illetve módos parasztpolgárok, nincstelen zsellérek, törekvő iparosok és 
kalandos életű hajósok – életét örökítette meg, hanem elsősorban abban, 
hogy az ő elbeszélő művészetében is igen nagy szerepe van a krónikának, 
az életképnek, a jellemrajznak, mindannak, ami a valóság egy darabjának 
hiteles megismerését és elemző ábrázolását segíti elő.

A valóságra figyelő szemlélet és a realisztikus előadásmód azonban 
nem egyszerűen az írói hajlam következménye volt, a vajdasági magyar 
irodalom belső fejlődése is ezeket állította művészi követelményként 
a beérkező Herceg János elé. Amikor írásművészete igazán megérett s 
rátalált valódi epikai feladataira, tehát a harmincas évek közepén, akkor 
zajlottak éppen a legtermékenyebb viták a vajdasági magyar irodalom 
helyzetéről, lehetőségeiről és feladatairól, s jelentek meg Szenteleky Kor-
nélnak azok a programadó tanulmányai, amelyek a „helyi színek” elmé-
lete nyomán jelölték meg a magára találó kisebbségi irodalom státusát. 
Ezeket az eszmecseréket és irodalmi programokat Bori Imre összegző 
feldolgozása, A jugoszláviai magyar irodalom története című, 1968-ban 
megjelent kézikönyv részletesen tárta fel, nincs tehát értelme annak, hogy 
különösebben felidézzük a vajdasági magyar irodalom önismeretét és 
öntudatát megalapozó irodalmi dokumentumokat. Mindazonáltal nem 

 2  Németh László: Herceg János: Viharban. In uő: Két nemzedék. Tanulmányok. Budapest, 
1970, Magvető – Szépirodalmi Kiadó, 478–479.
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tudom nem idézni Szenteleky Új lehetőségek – új kötelességek című írását, 
amely a vajdasági magyar irodalom legfontosabb feladatait jelölte meg: 
„Nekünk íróknak vállalni kell a bánáti, bácskai jelzőt, s ez nemcsak azt 
jelenti, hogy a vajdasági közönségnek írjunk, hanem hogy földünkről s 
annak problémájáról írjunk, hogy úgy foglalkozzunk népünkkel, ahogy 
azt erdélyi és szlovenszkói társaink teszik.”3 Ez a gondolat természetes 
módon találkozott Herceg János írói elképzeléseivel és törekvéseivel, ő 
is szülőföldjének követe és népének tanúja akart lenni, s így igen hamar 
magáévá tette a Szenteleky által meghirdetett követelményeket. Talán 
még egy idézet kívánkozik ide, Herceg Jánosnak egy későbbi önval-
lomása az 1953-ban megjelent Papírhajó című kötet lapjairól. Ebben 
a Cél és vallomás című személyes jegyzetben a következők olvashatók: 
„Sokszor kérdeztem magamtól: mi a haza? Kétségtelenül nemcsak a 
szülőföld, nemcsak a tűzhely, nemcsak az otthon helye. Nemcsak tér a 
haza, hanem idő is. Nem egy geológiai vagy földrajzi egység az, amihez 
a hazában ragaszkodunk, hanem napok és évek sorozata, emlékek hal-
maza, amelyeket benne átéltünk; nemcsak sajátos struktúrával és külön 
színekből épült táj, hanem az emberi társadalom, a közvetlen környezet 
egysége is. […] A térhez kötött idő tölti ki a haza fogalmát élményekkel 
és emberekkel, családdal, barátokkal, akik velünk együtt a megszokott 
tájban élnek születésünktől a halálunkig s azon túl a gyermekeinkkel. 
A tudatom folytonosságát fenntartó emlékek sorozata. A cseresznyefa, 
mely ablakunk alatt virágzott gyermekkoromban, nagyapám alakja, aho-
gyan a fehéredő hajnalban kocsiján ülve kihajtott a kapun, fiatal anyám 
hangos éneke; az udvar, a ház, az utca, a kisváros, s ahogyan később ez 
a mikrokozmosz tágult és megtelt tartalommal: a nyelv zenéjével, a táj 
színével, a környezet szokásaival és törvényeivel. Igen, körülbelül ez volna 
bennem a szülőföld, a haza tudata; itt álltam meg biztos lábbal, hogy 
szétnézzek a világban, innen vezettek az én utaim Európa felé, ebből a 
tudatból sugárzott ki érdeklődésem is más népek, más szokások, más 
tájak, más nyelvi és szellemi gócok felé.” Igen, ezt követve írói érdeklődése 
és szemlélete a bácskai szülőföld és emberi környezet ábrázolásának, a 
személyes, egyszersmind közösségi emlékek és tapasztalatok írói életre 
keltésének jegyében alakult.

A környező valóság iránt megmutatkozó figyelem és a szűkebb haza 
iránt vállalt elkötelezettség, mint mondottuk, a vajdasági magyar iro-
dalom önmagára találásának, „szellemi nagykorúságának” közvetlen 
következménye volt, ugyanakkor nem volt és nem lehetett független a 

 3  Szenteleky Kornél: Új lehetőségek – új kötelességek. Kalangya, 1933. 2. sz. 116–119.
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korszak általánosabb szellemi törekvéseitől. Arra az irodalmi és szélesebb 
értelemben kulturális regionalizmusra gondolok, amely a századfordulón 
s különösen a két világháború között egész Európában oly nagy szerepet 
kapott. Mintha az elmúlt évszázad erősen központosító és egységesítő 
törekvéseivel szemben újra öntudatra ébredtek volna a tradicionális 
művelődési és történelmi egységek. Az állami önállóságra törekvő 
kis nemzetek, az autonóm kulturális fejlődésüket fenntartani igyekvő 
nemzeti kisebbségek, a földrajzi és néprajzi tájegységek művelődési 
hagyományai szabták meg ezeknek a regionális kultúráknak a jellegét. 
A húszas és harmincas években általános visszhangot keltett két német 
tudós, August Sauer és Josef Nadler tájirodalom-elmélete, amely a nem-
zeti irodalmak tájegységek szerint kialakult változataival foglalkozott, s a 
német irodalmon belül megkülönböztetni igyekezett a szász, a porosz, a 
bajor, a thüringiai, a sziléziai, a szudéta és a többi irodalmi hagyományt. 
A helyi kulturális tudat és a „tájirodalom” kialakulását jelezte a német 
„Heimatdichtung” és a francia „régionilisme” fellépése is, az első ugyan 
a modern törekvéseket támadó konzervatív írók mozgalma volt, a má-
sodik viszont egyszerűen a vidéki élet, a hagyományos vidéki életforma 
ábrázolására törekedett, s teret adott a népi elkötelezettségnek is. Ennek 
a francia irodalmi regionalizmusnak volt kiváló képviselője az a svájci 
Charles Ferdinánd Ramuz, akire különben imént idézett Cél és vallomás 
című írásában Herceg János is hivatkozik: „Mikor lesz a vajdasági magyar 
nemzeti tudat, a vajdasági táj- és hazaszeretet oly erős és határozott, mint 
a svájci francia Ramuznél?” Az irodalmi regionalizmusnak ez a változata 
mindenképpen erős kötődést jelent a szülőföld és annak népi élete, illetve 
történeti és kulturális hagyományai iránt, ugyanakkor nem zárja ki, 
ellenkezőleg, megköveteli, hogy az író szorosan kapcsolódjék az európai 
irodalom egyetemes kulturális eszményeihez és törekvéseihez.

Valójában ez az irodalmi regionalizmus hatotta át az első világhábo-
rú után kialakuló magyar nemzetiségi irodalmakat is, amelyek éppen a 
„helyi színek”, a táji hagyományok vállalása következtében alakították ki 
a maguk sajátos arculatát. Az erdélyi, a szlovákiai és a vajdasági magyar 
irodalom elsősorban a mögöttük álló magyar kisebbségek helyzete, múltja 
és jövője iránt érdeklődött, e népcsoportok törekvéseinek kötelezte el 
magát, erős tudatossággal élesztette fel a helyi történelmi és művelődési 
tradíciókat, és természetesen együtt kívánt működni az államalkotó több-
ségi nemzetek szellemi életével. Az irodalmi regionalizmusnak azonban 
nemcsak a nemzetiségi kultúrákban volt szerepe, hanem a magyarországi 
irodalomban is, köztudomású az az erősebb figyelem és ragaszkodás, 
amelyet a harmincas évek népi, illetve városi („nyugatos”) irodalma ta-
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núsított egy-egy hagyományos tájegység vagy éppen város és városrész 
élete, szellemisége iránt. Szerb Antal kis esszéje, a Természet vagy táj 
szellemes magyarázattal szolgál a „tájirodalmak” kialakulására, midőn 
megkülönbözteti a „természet” és a „táj” fogalmát. Az előbbi fogalom 
szerinte a városi civilizáció körülményei között túlsúlyra jutott gépies-
séget, mesterkéltséget, a nagyváros szociális és lelki ártalmait utasítja el, 
s a „természetbe belevetíti az emberi érzésvilág egész gazdagságát”.4 Tu-
lajdonképpen egy elképzelt, költői jellegű természetet tételez fel, amelyet 
panteista sejtelmek szőnek át. Ehhez hasonló természetképet alakított ki 
az avantgárd irodalom, tegyük hozzá, ehhez hasonló természetkép öltött 
alakot Herceg János korai elbeszéléseiben is: az az elmosódó táj például, 
amellyel a Nehéz kisvárosi köd című elbeszélésben találkozunk, inkább 
az avantgárd irodalom „névtelen” és „személytelen” tájait idézi fel előt-
tünk, mint a valóságos bácskai kisvárosokat. A „táj” fogalma, érvel Szerb 
Antal, ezzel szemben nem rekeszti ki magából a társadalmi és történelmi 
mozzanatokat, nem kíván romantikus kivonulást a valóságos emberi 
közösségekből, fenntartja a történelmi és kulturális hagyományokat. 
A „természet” fogalma mintegy a költészet mitologikus fogalmai közé 
tartozik, a „táj” fogalmának viszont művelődéstörténeti és szociológiai 
jellege van: „a természet – mondja Szerb Antal – ahistorikus, időtelen 
fogalom, szinte ellentéte a történelemnek, a táj pedig csupa történelem.”

Ez a történelmi tájfogalom jelent meg a harmincas évek költőinél és 
elbeszélőinél, mondom, nemcsak nemzetiségi keretek között, hanem a 
magyarországi irodalmi kultúrában is. Az alkotó egyéniség a táj meg-
hitt világában érezte az otthonosságot, egyszersmind illetékesnek tudta 
magát abban a szűkebb hazában, amelyet nemcsak a születés joga által 
tudott a sajátjának, hanem szellemileg – mint kultúrát és tradíciót – is 
személyes birtokába vett. Ilyen módon vált például Kodolányi János az 
Ormányság, Németh László a tolnai vidék, Tamási Áron a Székelyföld, 
Veres Péter a Hajdúság, Darvas József a Viharsarok, Szabó Pál Bihar, 
Takáts Gyula Somogy, Sziráky Judit a Kárpátalja, Karácsony Benő az 
erdélyi kisvárosok, vagy más vonatkozásban Sőtér István a budapesti 
fiatal értelmiség, Komor András a budapesti zsidóság, Jékely Zoltán a 
budai villanegyed krónikásává (a példák még sorolhatók). Valamennyien 
nemcsak jól ismerték, hanem vállalták is a bemutatott szociológiai-kul-
turális környezetet. De haladjunk tovább: a vajdasági magyar írástudók 
is – Herceg János mellett elsősorban Majtényi Mihályra és Szirmai 

 4  Szerb Antal: Természet vagy táj. In uő: A varázsló eltöri pálcáját. Budapest, 1961, Magvető, 
492–497.
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Károlyra gondolok – ennek a szellemi tájékozódásnak a jegyében vál-
lalták a maguk szűkebb hazájának művészi képviseletét, s adtak számot 
a vajdasági magyarság életéről, a soknemzetiségű vajdasági társadalom 
hagyományairól és köznapi dolgairól.

Milyen módon hatott Herceg János érett elbeszéléseiben a Szenteleky-
féle „helyi színek”, illetve a harmincas évek magyar irodalmában széles 
körben érvényesülő „tájirodalom” elmélete? Mindenekelőtt úgy, hogy 
megsokasodtak a bácskai életképek, azok az epikai mozzanatok, amelyek 
a bácskai kisváros és falu jellegzetes életkörülményeit, szokásait és ha-
gyományait rögzítették. Olyan elbeszélésekre gondolok, mint a Virágot 
tessék, a Jézus bicskája, a Forró falusi nyár, az Álmodozó vándorok, a 
Majomsziget, a Legénybúcsú. Valamennyi történeten átütnek a bácskai 
magyar élet erőteljes színei. Vannak közöttük olyan írások is, amelyek a 
népies elbeszélő irodalom – Tömörkény István, Móra Ferenc vagy éppen 
a bácskai Móra István munkásságának – szellemi örökségét követve 
mutatják be a vajdasági magyar szegényparasztság és mezőgazdasági 
proletariátus nehéz életét, így a Kubikusok és a Meghasonlottak című el-
beszélések, mindkettő azokra a szinte áthidalhatatlannak tetsző szociális 
különbségekre is rávilágít, amelyek a „társadalom alatt” élő szegénység és 
a falusi „nadrágos emberek” világa között tapasztalhatók. Ismét különle-
ges szerepük van azoknak a történeteknek, amelyek a kisebbségi helyzet 
következményeit, illetve a magyarok és szerbek együttélésének köznapi 
gyakorlatát – a kialakuló emberi szolidaritás biztató példáit – örökítik 
meg. Az Új honfoglalás szegény sorsú magyar bádogosa arra kényszerül, 
hogy elhagyja szülőföldjét, és a rohamos tempóban épülő Belgrádban 
keressen magának munkát. Bizony nem kicsiny szorongással áll be egy 
építkezésre dolgozni szerb munkások közé, ám megnyugodva tapasztal-
hatja, hogy ott is baráti jó szándékkal találkozik. „Hát szabad itt magyarul 
énekelni? – kérdi csodálkozva belgrádi magyar barátjától. – Miért ne lenne 
szabad? – dünnyögi Jóska magától értetődően. – Nem egy kocsmában úgy 
táncolják itt a csárdást, hogy rengenek belé a falak. Nincs az itt eltiltva. 
Aztán pallér elé kerül Ozorák, szúrós szemű, fekete, kemény arcú szerb 
ember a pallér. Végigméri Ozorákot, elkéri a könyvét, nézi, vizsgálja, ki-
kérdezi. – Á, précsani, magyar vagy?! – kiált fel vidáman. – Vannak nekem 
magyar munkásaim, jó munkások, szorgalmas emberek…” Máskor, a 
Szúnyogkirály és társai című nagyobb elbeszélésében arról ad képet, hogy 
miként találnak egymásra és fognak össze egy település magyar, szerb és 
szlovák lakosai, s hogyan lesz a magyar fiú és a szerb leány szerelméből 
házasság, amelyet az egyszerű szerb parasztember védelmez meg a köz-
ségházán uralkodó nacionalista szerb hivatalnokkal szemben.
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Ezek az elbeszélések gazdag szociográfiai és művelődéstörténeti hi-
telességgel ábrázolják a Bácska köznapi világát, ugyanakkor nagyszerű 
lélektani érzékkel jelenítik meg az emberi konf liktusokat. E lélektani 
érzék nyomán, amely a cselekményszövésben is megmutatkozik, a 
modern magyar elbeszélő irodalom legjobb lélekábrázoló készsége 
érvényesül, nevezetesen az az elemző pszichológia, amely Kosztolányi 
Dezső és Csáth Géza bácskai tárgyú novelláiban is megnyilatkozik. 
Az őrült című elbeszélés tanárfigurája, akinek a hosszú hadifogságban 
keletkezett csendes tébolya egyszer csak dühöngő rohamokba csap át, 
éppúgy e mesteri lélektani készség nyomán született, mint a Halálos tréfa 
magányba temetkező Meznerits ura, akinek sivár érzelmi életébe egy 
papagáj hoz némi derűt, az Örök szerelmem bolondos kedvű Szabinája, 
akinek egyszerű sorsában igazi emberi tragédia rejlik, vagy a Kekez Tuna 
lakodalma legényes kedvű, kalandor hőse, akinek több elbeszélésben 
is visszatérő alakja révén Herceg János a maga „Ábelét” vagy „Kakuk 
Marciját” formálta meg. Ezekben az elbeszélésekben nemcsak a lélektani 
elemző- és ábrázolókészség kap szerepet, hanem a költészet is: Herceg 
János szomorú, magányos, nemegyszer megalázott és kifosztott külön-
cei egyszersmind költői figurák, akiknek rajzában a lírai elbeszélésmód 
személyes és vallomásos színvilága is tündéri nyomokat hagyott. Érde-
mes felidézni Csuka Zoltánnak a Sorsunk című pécsi folyóirat 1943-as 
évfolyamában közreadott írását, amely a következőkben határozza meg a 
Herceg-novellák egyéni karakterét: „A bácskai kisvárosok különös, zsíros 
és nyers valósága ütközik meg a táj mély és bánatos, puskini költészetével, 
s Herceg stílusa igen alkalmas ennek a halk és misztikus, szemérmesen 
rejtekező muzsikának a megzengetésére.”5 Ez a megállapítás a Gyászoló 
kőművesek című novelláskötet ismertetéséből való, s valóban a kötet 
és kivált a címadó elbeszélés híven mutatja a szociográfiailag is hiteles 
krónika és a lélektani készséggel megírt költői történet két különnemű 
poétikájának természetes egybefonódását. A Gyászoló kőművesek külön-
ben is az életmű egyik magaslati pontján helyezkedik el, a gyermekkor 
mesevilágát kelti életre, és éppen ennek a mesebeli tündérbirodalomnak 
a hirtelen széthullását örökíti meg. Költői nosztalgiával beszél a múltról, 
mesteri módon hozza felszínre a gyermeki lélek mélyén megbúvó érzése-
ket, ugyanakkor krónikás hitelességgel eleveníti fel a régi bácskai falusi 
életet, s balladai komponálókészséggel ábrázolja azokat az eseményeket, 
amelyek következtében a falusi idill szomorú emberi tragédiába fordul 
át. A novella atmoszferikus erejét az első hangütés is érzékelteti: „A 

 5  Csuka Zoltán: Gyászoló kőművesek. Sorsunk, 1943. 2. sz. 801–803.
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kucséber háza előtt állt és harmonikázott. Estébe hajlott már a délután, 
mi gyerekek a fiákeros kocsiján gyömöszölődtünk nagy halomba, és ő 
ott randalírozott velünk le-föl a poros utcán, mert a délutáni vonatok 
mind megérkeztek már, az esti gyorshoz pedig még volt idő. Elvetettük 
magunkat a zsíros bőrülésen, és nagyokat kurjongattunk, mint a részeg 
legények húsvét másnapján, amikor jácinttal feldíszítve járnak házról 
házra meglocsolni a lányokat.” Élet- és emberismeret, a mesemondás 
öröme és költészete ölt biztos formát Herceg Jánosnak ezekben a „bács-
kai” elbeszéléseiben.

A Herceg-novellisztika természete ezt követve már csupán árnyala-
tokban változott, így a háborús években a csalódottság, a felszabadulás 
után a nagy történelmi újrakezdés iránt érzett bizalom szabta meg az 
elbeszélések hangnemét. Az előbb említett Szúnyogkirály és társai című 
novella azt is példázhatja, hogy a falusi világ nehezen kialakuló idilljét 
miként forgatja fel a kirobbant háború. Máté, akinek végül is sikerült 
feleségül vennie Milicát, katonai behívót kap egy napon, s az ismeretlen 
veszedelmek felé induló katonavonaton kell saját sorsával számot vetnie: 
„Olyan szépen lehetett volna élni – visszhangzott Máté fülében Milica 
búcsúja, mert ebben a pillanatban ő is úgy érezte, hogy valami elmúlt, 
eltűnt visszavonhatatlanul, és ami ezután következik, az merőben más 
lesz, ki tudja, milyen, mert az élet örökké változik, hol nap süti, hol sötét 
fellegek borítják, csak az ember kínlódik benne örökkön-örökké.” A há-
borús világ súlyos atmoszféráját érzékelteti a Némajáték című elbeszélés 
is, amely arról ad képet, hogy egy csendőr miként szed le a vonatról egy 
szerencsétlen lengyel menekültet, akinek nincsenek igazolványai. A há-
ború, majd a partizánmozgalom témája Herceg későbbi elbeszéléseiben 
is visszatér, a felszabadulás után mégis az új élet öröme hatja át írásait. 
Ezekben az írásokban ismét a népélet, illetve a nagyszabású társadalmi 
változások ábrázolása kap meghatározó szerepet. Ilyen mindenekelőtt a 
bácskai földosztás forradalmi folyamata. Ebből a szempontból érdemes 
összevetni két elbeszélést, az 1945 előtt írott Földosztás Devičevón és az 
1945 utáni Béke az Angyalosban című novellákat, amelyek már közös 
szereplőik révén is összetartoznak. Az első elbeszélés arról szól, hogy a 
kis vajdasági falu lovag Laczkovich István helyi földbirtokos végrendelete 
jóvoltából felosztható földekhez jut, a magyar szegények azonban csak 
akkor kaphatnak belőlük, ha megtagadják nemzetiségüket. A második 
elbeszélés már a felszabadulást követő földosztás eseményeit örökíti meg, 
azt a történelmi pillanatot, midőn a falu magyar és szerb parasztjai egyen-
lő jogon, testvéri szövetségben veszik birtokukba a felosztott földeket, 
s éppen a korábbi években megbántott és elhurcolt szerb parasztember 
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áll ki a nincstelen magyarok jogai mellett. A felszabadulást követő idők 
nagy történelmi és emberi élményeit szólaltatják meg az Elölről kezdjük, 
a Restiben és Flóris megdicsőülése című elbeszélések is.

A nagy korforduló után talán még teljesebben bontakozott ki Herceg 
János novellaíró művészete, már csak annak következtében is, hogy az új 
társadalom a változó idők krónikáját várta tőle, s ő öntudatosan vállalta 
a krónikás szerepét. Ezután is mély valóság- és emberismerettel szólott 
szűkebb hazájának átalakuló életéről, az új társadalomban feladatok-
ra találó bácskai parasztemberek, iparosok, kispolgárok, általában a 
kétkezi dolgozók tapasztalatairól és törekvéseiről. Elbeszélő hangja is 
gazdagodott, a szociográfiai hitelesség, a lélektani ábrázolókészség, az 
atmoszférateremtő biztonság és a költői kifejezőerő mellett a társadalmi 
létben észlelt fonákságok, a régebbi kispolgári mentalitás vagy a közösségi 
rendet fumigáló szertelen erőszakosság ironikus kritikája tette gazdagab-
bá novellisztikáját. Olyan írásokra gondolok, mint a Bors és fahéj vagy a 
Három halász meg egy molnár. Mindkettő hangsúlyos elbeszélés, hiszen 
ezek adják címét Herceg János egy-egy novelláskötetének is. De más el-
beszélései, így Az öreg harangozó, a Szalmarakók, az Éjféltől hajnalig, a 
Hajósok a parton, a Zajlik a Duna vagy az Estéli asztaltársaság is gazdag 
színekkel ábrázolják a bácskai világ jellegzetes eseményeit, alakjait, lelki 
és morális konf liktusait. Ezekben az írásokban szinte teljes társadalmi 
panorámát kap az olvasó, a negyvenes évek elbeszéléseihez képest talán 
kevesebb szerephez jut a költőiség, viszont annál gazdagabb a novellák 
tárgyi anyaga, annál teljesebben bontakozik ki Herceg mindennapi va-
lóságismerete. Bizonyára nem véletlen, hogy ugyanebben az időben válik 
a vajdasági magyar irodalom egyik legátfogóbb érdeklődésű riporterévé 
és publicistájává, aki szüntelenül a folytonosan változó-átalakuló emberi 
életre figyel, és nagyszerű újságírói képességek birtokában vállalja a jelen 
idejű történelem krónikásának szerepét.

A későbbi írásokban – már a hatvanas évek második felétől a nyolcva-
nas évekig – viszont ismét a költői hangvétel megerősödésének vagyunk 
tanúi, ugyanakkor természetesen semmi sem vész el a krónikák szoci-
ográfiai hitelességéből. Szekér Endre vette észre Arcképvázlat Herceg 
Jánosról című írásában, hogy e kései elbeszélésekben ismét kibontakozik 
az a jól ismert szubjektivitás, amely a bácskai író novellisztikájának talán 
legfőbb varázsereje volt: „A hagyományos, leíró epikus szemléletet a 
szubjektívebb, a vallomásos első személyesség váltja fel. A környezet, a táj, 
a szülőföld, a Vajdaság rajza nem különül el az emberi sorsoktól, hanem 
az élőbeszéd hangját híven követő vallomásokban feloldva jelentkezik. 
Részben folytatja Herceg régi, emberséggel teli, a kisemberek sorsával 
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együttérző, sajátos arculatú, elbeszélő technikáját, de részben újat hoz a 
szubjektívebb szemlélettel, az egész életsorsokat drámaian sűrítő meg-
oldásokkal...”6 Megsokasodnak az egyes szám első személyben előadott 
történetek, nagyobb szerepet kap a monológokkal dolgozó elbeszélő 
technika, s mindinkább valami szomorkásan nosztalgikus érzés szövi 
át az előadást. Ez a nosztalgikus szemlélet jelenik meg a Gyaloghintó, 
a Gyerekkorom, A köcsödi fák, a Búcsú, a Sorsok, a Két nagymama és a 
Medalion című novellákban, de más módokon is kiegészül és gazdagodik 
Herceg János elbeszélő művészete. A bácskai világ ábrázolása mellett, 
például Balett, Árnyak, Dáridó vagy Átváltozás című műveiben, feltet-
szenek Jugoszlávia déli, tengerparti tájai vagy Európa más országai és 
városai, s megerősödik elbeszéléseinek jellemfestő és -elemző készsége 
is, így Kék nyárfás, A görög fiú, Ez nem az és Társaságok című írásaiban, 
amelyek analitikus jellemtanulmányokkal bővítik azt a körképet, amely 
novellisztikájából kibontakozik. Az Összegyűjtött elbeszélések három vas-
kos kötete mindenesetre azt jelzi, hogy Herceg János elbeszélő művészete 
lényegét tekintve mindvégig a krónikás realizmus és a személyes költőiség 
kettős vonzásában emelkedett a jugoszláviai magyar irodalom, s talán 
azt is bátran megállapíthatjuk, az egyetemes magyar irodalmi kultúra 
igaz értékei közé. E három kötetnek nemcsak a könyvespolcon van jogos 
helye, hanem a magyar irodalom emlékezetében és történetében is.

Üzenet, 1987. 6. sz. 472–479.

 6  Szekér Endre: Arcképvázlat Herceg Jánosról. Forrás, 1969. 5–6. sz. 99–102.
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„Herceg János műfaja a vajdasági magyar irodalom” – írta Bányai János 
Vajdasági magyar író című tanulmányában (a Kisebbségi magyaróra című 
kötet írásai között). Valóban, ha Szenteleky Kornél nevezetes (a vajdasági 
magyar irodalom sajátosságait kutató kritikusok által sokat emlegetett) 
írására: a Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalomról” című esszéjére 
gondolok, azt kell mondanom, hogy az első igazán „vajdasági magyar író” 
Herceg János fellépésével jelentkezett be abba a „szellemi köztársaságba”, 
amelyet huszadik századi magyar irodalomnak nevezhetünk. A „vajdasá-
gi”, mondjuk így hagyományosabban, bácskai táj és társadalom, az ottani 
színvilág, az ottani emberi karakterek a kisebbségi irodalom történetében 
– persze nem függetlenül a „délvidéki” magyar irodalom korábbi mestere-
itől és hagyományaitól (Papp Dánielre, Herczeg Ferencre, Gozsdu Elekre, 
Milkó Izidorra és természetesen Kosztolányi Dezsőre és Csáth Gézára 
gondolok) – először Herceg János gazdag és sokrétű írói munkásságában 
(regényekben, elbeszélésekben, tanulmányokban, könyvbírálatokban, pub-
licisztikai írásokban) kaptak szerepet. És az ő életműve már valóban nem 
„bácskai” irodalom volt, hanem „vajdasági”, azaz kisebbségi irodalom, 
amely nemcsak a táj sajátos hagyományait és színvilágát mutatta, hanem a 
kisebbségi helyzet következményeit is. Herceg János jellegzetesen a vajda-
sági kisvilág írója volt, aki jóformán enciklopédikus teljességre törekedve 
jelenítette meg szülőföldjének hagyományait, társadalmát, emberi alakjait. 
Ebben a tekintetben úgy volt ő „vajdasági író”, ahogy dunántúli volt Tatay 
Sándor, alföldi Veres Péter, felvidéki Darkó István vagy erdélyi Kós Károly; 
egy magyar és közép-európai régió szellemi birtokosa és krónikása, aki 
valószínűleg mindent tudott erről a magyar–szerb–német–zsidó világról, 
mindent, amit tudni lehet és érdemes.

Ennek a világnak a társadalmi viszonyait, kulturális színeit, folk-
lórját és lelki karakterét ábrázolták korai elbeszéléskötetei: az 1933-ban 
közreadott Viharban és az 1943-ban megjelentetett Gyászoló kőművesek. 
Mindkét kötet címadó elbeszélése jellegzetes írás, a másodiké még in-
kább Herceg János írói világára vall, mint az elsőé. A Viharban ugyanis, 
amellett, hogy hitelesen mutatja be a bácskai kisváros kallódó emberi 
sorsait, még jobbára az expresszionista elbeszélő irodalom vizionárius 
és mitologikus világképéhez kötődik. A Gyászoló kőművesek viszont már 
jellegzetesen „vajdasági” írás, magán hordozza a későbbi, már beérkezett 
Herceg János érdeklődésének, kötődéseinek és írásművészetének jeleit. 
A korábban a kisvárosi társadalmat megbotránkoztató, majd elmenekü-
lő, végül halálos betegen hazatérő fiatal nő sorsában és főként a köréje 
gyűlő, korábban érte rajongó kőművesek gyászában még ott rejlenek 
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a mitikus mozzanatok, maga a kisváros rajza azonban mindenképpen 
egy sajátos régió, a bácskai világ bélyegét viseli magán. A balladisztikus 
történetet a szociográfiai realizmus ellensúlyozza, pontosabban ez ad 
számára igazi karaktert. Most azonban nem ezekről a (címadó szerepük 
következtében kitüntetett) írásokról kívánok beszélni, hanem a második 
elbeszélésgyűjtemény egy ugyancsak jellegzetesen „bácskai” („vajdasági”) 
miliőben fogant novellájáról, a Vásár címűről.

A vásár mint költői és epikai motívum, irodalmunk régi hagyományai 
közé tartozik, hivatkozhatom Arany János és Babits Mihály verseire, Jókai 
Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Tersánszky J. Jenő, Veres Péter 
és mások elbeszélő műveire, amelyek színes leírásokban mutatták be a 
vidéki vásárok mozgalmas eseményeit. A vásári vagy piaci forgatag igen 
gyakran keltette fel az irodalom érdeklődését, minthogy a hagyományos 
kisvárosi, falusi vásárok mindig érdekes mozaikot mutattak a magyar-
országi vagy éppen a Kárpát-medencei élet etnikai, vallási, kulturális 
sokszínűségéről, mintegy szociográfiai mintát adva a régió változatos 
színvilágáról. A vásár mint epikai tárgy, igen alkalmas volt arra, hogy 
képet adjon egy minden (szociális, etnikai, kulturális, vallási, stb.) 
tekintetben sokszínű emberi világ gazdagságáról, akár kuriózumairól. 
Ennyiben lehet egy adott társadalom vagy mikrotársadalom (egy város, 
egy kisváros, egy község) életének lenyomata. Természetesen nemcsak 
a szépirodalomban, hanem a művészetben is, például Barabás Miklós és 
Aba-Novák Vilmos gazdag vásári festményeire gondolok.

Az erős és nem egyszer groteszk színekkel ábrázolt vásári sokadalom 
leírása gazdag szépirodalmi hagyományt hozott létre, ezt a hagyományt 
követi Herceg János elbeszélésének indítása is: „Már kora hajnalban 
megindult a népvándorlás. Ordító barmokat hajtottak az országúton me-
zítlábas legények, csoportokba kötött megfésült sörényű lovakat vezettek, 
és borjak sírása, bárányok bégetése úszott a felszálló porral a levegőben. 
Nagy szekereken, megrakott ládákkal a vásárosok jöttek lassan kocogva 
csontos gebéikkel, istentelenül káromkodtak, mert az ünneplőbe öltözött 
parasztok tajtékozó parádéslovaikkal elébük vágtak, felkavarva a port, 
hogy az utánuk jövők fuldokolva kapkodtak levegő után.”

A vajdasági író, miként ez imént szóba került, pályakezdése idején 
az expresszionista kifejezésmód követője volt. Ez a „tanítás” érződik a 
Vásárnak abban a részletében, amely a tulajdonképpen kaotikus (való-
ban egy expresszionista festő ecsetje után kívánkozó) vásári látványt 
örökíti meg: „mire a nap feljött az égre, olyan lett az országút, mint a 
vihar előtti égbolt tobzódó sűrű felhőkbe burkolva. Ahogy a fuldokló 
bukik fel a vízből, úgy tűntek elő tisztább légrétegben a vágtató kocsik, 
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ordító barmok és emberek, hogy kis idő múlva újra elvesszenek a sűrű 
szürkeségben. Sokszor semmi sem látszott a porfelhőből, csak a síró ál-
latok és káromkodó emberek hangja szállt sértetlenül, de értelmetlenül 
összefolyva, mint valami elkeseredett pogány harcnak kísérőzenéje.”

A vidéki vásár eseményeit rögzítő elbeszélés színes és atmoszférikus ké-
pek sorában jeleníti meg a különleges sokadalom eseményeit, így mindjárt 
kezdetekben az előkészületeket: „A vásártéren […] feltűrt ingujjú legények 
karókat vertek, sátrakat állítottak a dengelt földön, mások meg a portékát 
rakták ki a ládákból. A lacikonyhák előtt vörös parázs felett már forgatták 
a nyársra húzott kövér birkákat. Céhek szerint osztották fel a helyeket. A 
tér egyik felében az iparosok sátrai álltak, a szabók, szűcsök, papucsosok, 
bognárok, bádogosok és kádárok sátrai, a másik részében az igazi vásári 
árusok porcelán babákkal, ugráló majmokkal és más játékokkal.”

Ezt követve Herceg János elbeszélése a vásár jellegzetes vagy inkább 
kuriózumszerű és groteszk emberi alakjait mutatja be. Először a „Szent 
Családot” (amely természetesen bizonyos bibliai allúziókat is mutat): a 
„férfi, aki körülbelül negyvenévesnek látszott, hosszú fényes fekete hajat 
viselt, arca sűrű szakállal volt benőve. Sápadt, szomorú arckifejezésével, 
bánatos szemével kétségtelenül hasonlított az olcsó szentképek alakjai-
hoz. Az asszony, aki tíz évvel lehetett fiatalabb az uránál, nyúlánk, magas, 
büszke tartású nő volt, ugyancsak fekete hajjal és ugyanolyan szomorú 
alázatos arccal. Fenséges szép alakja és arcának alázatos kifejezése valami 
megrendítő szomorúságban találkozott.” A Szent Józsefre emlékeztető 
kegyszerárus rózsafüzért, imakönyveket, szentképeket, vallásos gipsz-
szobrocskákat kínál a vásározó közönségnek, persze mindennek giccses 
jellege van: „Gipszszobrocskáik nevetségesen szánalmasak voltak. Szent 
Antalnak akkora volt a feje, mint az egész felsőteste. Arca rikító festékkel 
volt bekenve, vastag lelógó bajuszt festettek az orra alá, világoskék szemet, 
akár valami gyermeklánynak, az orra pedig széles volt és vörös, mint a 
részegeseké. Szegény jó Szent Jeromos pedig nála is csúfosabban nézett 
ki. Tulajdonképpen nem is látszott embernek, inkább valami halomnak, 
buckának a sivatag közepén. Arcát nem lehetett látni, homlokával a föl-
det érintette, miközben Seherezádé – csúnya kövér nő volt – eltáncolta 
felette a nagy kísértést. A jóságos szent Klára szép arca eltorzult, amint 
az asztal végén csücsült, mintha csak rosszallaná a sok rikító festéket és 
rosszul mintázott szent testvéreit. Rettentően nevetséges volt ez a kiállí-
tás, s mégis lélekbe markoló, borzalmas. Alig is adtak el belőle valamit. A 
parasztok csak messziről nézték a szobrokat, miközben arcukról irtózat 
tükröződött. Vásárolni kevésnek volt kedve. Jobban szerették a megfésült, 
tiszta arcú szenteket az olajnyomatokon.”
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A szerencsétlen kegyszerárus alakjának egyszerre ironikus és szá-
nakozó bemutatását más vásározók felidézése követi: a körhintásé, a 
„jövőbe látó” Fatimáé, a papucskészítőé, aki a kegyszerárus feleségére 
áhítozik, „a világ legerősebb emberéé”, aki régi erőművészi és birkózói 
sikereinek előadásával próbálja megnyerni a közönség rokonszenvét, 
végül azé az idegené, aki valamiféle csavargó bölcselőként jelenik meg 
a kegyszerárus sátrában, és taszítja kétségek közé a szenteskedő férfiút, 
aki azután a Sátán reinkarnációjának látja alkalmi vendégét. Ezeket a 
groteszk figurákat veszi körül a vásári nyüzsgés, ez igen ésszerű emberek 
sokaságából áll, akiknek életében a vásár mindig különleges és izgalmas 
eseményt jelent, mintha ez pótolná a színielőadásokat. „A vásárosok – 
olvassuk – mind babonás emberek. Káromkodnak ugyan, de inkább 
szokásból, mint elvetemültségből. Lelke mélyén mindegyiknek ott ül 
valamilyen szent, aki megvédi a bajtól, s nem egynek szentelt skapuláré 
van a kabátjába varrva.” Valójában ez a vásári sokadalom: a „névtelen 
tömeg” az elbeszélés igazi főhőse, ennek az amorf embersokaságnak a 
természetét, ösztönös viselkedését, az eseményekre adott spontán reagá-
lását kívánja bemutatni az író. A különleges figurák felsorakoztatása is 
azt szolgálja, hogy a vásározó emberek érdeklődését érzékeltetve adjon 
képet a „vásárnak” mint társadalmi eseménynek, mi több, szertartásnak 
a természetéről.

A színes és groteszk vásári látványosságok bemutatását váratlan emberi 
tragédia zárja le: a kegyszerárus felelősségre vonja késlekedő, hűtlenség-
gel vádolt asszonyát, aki elvegyült valahol a forgatagban, végül indulatos 
replikában kel ki a vásározók ellen, ezzel magára haragítva őket. „Átko-
zottak! – hangzanak a felelősségrevonó szavak. Legyen átkozott a fajtátok, 
verjen meg az Isten benneteket, feleségeteket, gyermekeiteket! Takarja el 
az Isten a napot előttetek, fertőzze meg a véreteket, tegyen némává, süketté 
benneteket, bénítsa meg testetek erejét, hogy ne vétkezhessetek Isten ellen 
s aki áldozatos szolgája, az ember ellen.” A feldühödött vásárosok ezért 
azután meglincselik a kegyszerárust, akinek „alakja egy pillanatra elve-
szett a nyüzsgő, eszeveszett tömegben, s amikor láthatóvá vált, már csak a 
csizmáktól széttaposott véres teste vonaglott. S a vérében fekvő test mellé 
még odadobálták a rikító színű szenteket, a nevetséges, torz fi gurákat, 
melléje dobták, mint a hős mellé a kardját. Az asszony, gyermekével együtt 
ájultan feküdt a sátorban. A részeg csőcselék csak a csendőrök láttára tért 
magához. Akkor mint a megvert állat, lehorgasztott fejjel, lelógó karokkal 
megindult mind a harminc-negyven ember a csendőrök előtt.”

Annak idején Szőnyi Kálmán, a Magyar Csillag kritikusa megrótta 
Herceg Jánost, az elbeszélőt amiatt, hogy írásai kevéssé felelnek meg a 
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novellaműfaj hagyományos szabályainak. „Herceg János – olvasom – nem 
vérbeli novellista. A Gyászoló kőművesek tizenkilenc elbeszélésében hiába 
keressük a drámaian sűrített mesét, az ökonomikusan és szűkszavúan 
előadott történetet, mely rendszerint a mindent megvilágító csattanó felé 
tör – egyszóval a novella-technika szokásos fogásait nélkülözik a kötet 
darabjai. Herceget e műfaji szempontok hidegen hagyják. Leírja azt, 
amit lát, de szükségtelennek találja a látottakat egy műfaj, nevezetesen 
a novella szokványos képletére rászerkeszteni. Ösztönösség és impresz-
szionizmus jellemzi novelláit.” (Magyar Csillag, 1943. szeptember 1.) 
Meglehet, a klasszikus elbeszélő műfaj poétikája valóban nem igazolja a 
bácskai elbeszélő írásmódját, mégis meg kell jegyeznünk, hogy például a 
szóban forgó elbeszélés igenis mutat egyféle szerkezeti rendet: a történet 
tulajdonképpeni tárgya a meglepő eseményekkel szolgáló vidéki (bácskai) 
vásár, ennek mozgalmas ábrázolása során ismerkedünk meg a vásári 
sokadalom különleges, groteszk figuráival, ezt az akár szatirikusnak is 
tekinthető arcképcsarnokot keretezi a vásár helyszínének leírása, majd a 
tragikus lincselés története. Ez utóbbi történet ad némi balladai jelleget 
Herceg János novellájának. Ennek a csupán a történet végén dinamizá-
lódó képsornak a vásár sajátos hangulatának felidézése, illetve néhány 
groteszk emberi alaknak a megidézése ad epikai karaktert. A Vásár című 
elbeszélés valójában életkép, abban az értelemben, ahogy Arany János, 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Babits Mihály vagy Móricz Zsigmond 
vásárleírásai is. Szirmai Károly, a két világháború közötti vajdasági 
magyar irodalom másik kiváló egyénisége hitelesen jellemezte Herceg 
János novellisztikájának ezeket a korai jellegzetességeit: „A Gyászoló 
kőművesek [tudniillik a kötet. P. B.] már jobbára arról az íróról ad számot, 
aki elbeszélései anyagát a valóságból szaggatja, s különös, furcsa figurát 
csak itt-ott szúr tollára, mint például a megdöbbentő és megborzongató 
Vásárban.” (Herceg János, az elbeszélő. 1954)

A Vásár, akárcsak a Gyászoló kőművesek című kötet többi elbeszélése, 
miként erről már szó esett, jellegzetesen vajdasági (bácskai) írás: a vidéki 
környezet, a jellegzetes emberi figurák, a (Szenteleky Kornél által olyany-
nyira fontosnak tartott) „helyi színek” alakítják ki ezeknek az írásoknak 
az epikai karakterét. Úgy hiszem, igazat kell adnom Bányai Jánosnak (az 
ő írását idéztem ennek a fejtegetésnek az elején), aki a következőkben 
határozta meg Herceg János irodalmi munkásságának a jellegét: „Herceg 
János hosszú évtizedeken át vajdasági magyar író. Vesszők nélkül. Akár 
egybeírva a három szót: vajdaságimagyaríró. Ha különírom, akkor is 
együtt látom a három szót Herceg János életművében. Pontosan így: 
vajdasági, s ezzel nem egyszerűen az a földrajzi térség jelölhető meg, 
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ahol életének legtöbb évét végigszenvedte, annyira, hogy akár boldog 
is lehet, és mindvégig vállalta is ezt a cseppet sem könnyű szenvedést. 
Aztán: magyar, ami önmagában is komoly tehertétel, hiszen hányszor 
kérdezték már nagy elmék, hogy mi a magyar?, és hogy mit ér az ember, 
ha magyar?, hát még itt, ebben a népek együttélésének minden lehetséges 
vigasztalan és vigasztaló tapasztalatát megjelenítő és felmutató térségben, 
ahol Herceg János azt gondolta, éppen itt, hogy magyarsága nem előny 
és nem hátrány, de tény, és így – számára – az emberi és írói érzések meg 
gondolatok soha ki nem apadó és el nem zárható forrása. Végül: Író… írók 
bőven születnek a világ minden táján, és a legtöbben nem is gondolnak 
azzal, hogy írók, csak végzik a munkájukat, ahogy tudják, és ahogy le-
het, itt meg aztán napról napra meg kell élni azt a szégyent, hogy valaki 
tollat és nem kapát vagy ostort forgat, hogy a szavakat rakosgatja és nem 
a pénzét vagy a téglát. Herceg János hosszú évtizedeken át vajdasági (is), 
magyar (is), író (is). Ő az, aki valóban kisebbségi magyar író.”
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A negyvenhárom éves Szirmai Károly 1933. szilveszter éjszakáján számot 
vetett önmagával, egyszersmind a vajdasági magyar irodalom mibenlé-
tével, törekvéseivel és eredményeivel: „Egyedül vagyok – írta –, teljesen 
egyedül. Álomba hessegetem a bajokat és gondokat, megágyazok nékik, 
lefektetem őket, hadd aludjanak békén, hiszen aluszik már az egész ház. 
[…] Odakünn tavasz-ízű szélvihar csattog és megakasztja a ki-kivilá-
gosodó nyugtalan éjszakát. Jó lenne most felkerekedni, szertehagyni 
mindent az asztalon, lerázni a munkát, megtagadni a nyűgös kötelessé-
get, nesztelen kilépni a visongó, megbomlott éjszakába s magányosan 
becsatangolni az erdő szélére kivert, fehér ház körül feketéllő, elhagyott, 
süppedő pusztát – kötetlenül, mint egyszer régen, fiatal koromban. De 
nem rendelkezem már többé szabadon önmagammal. Hiába öklel fel s 
zargat meg a bolondos, tavaszi szél s hiába repeszti tüdőmet messzi-illa-
tos, hóízbe mártott, szabad levegővel, nem rohanhatok már nyugtalanul 
végig tavasz-ujjongással a zajló Duna-parton, csak állok földbe cövekelve, 
mint egy nyomorult gázlámpa a kicsiny poszton s szerényen világítok itt 
messze, a bomlott, boldog viharban. Hátha erre téved valaki, akinek utat 
mutathatok. Időm lejárt, már nem vagyok többé magamé. Kedvetlenül 
az írógép fölé hajolok.”1

Vallomásosan lírai szavak ezek, a kisebbségi író, egyáltalán az írástu-
dó küldetése mellett tesznek személyes vallomást. A kisebbségi írástudó 
ugyanis általában nem engedhet szabadon és boldogan a köznapi élet 
hívásainak: feladatot kell teljesítenie, és ez következetes munkát, szigorú 
önfegyelmet, gyakran személyes áldozatvállalást követel. A kisebbségi 
irodalomszervezés mindig teljes készenlétet és teljes erőfeszítést kíván: ez 
adja az elvégzendő munka felelősségét, egyszersmind erkölcsi pátoszát. A 
kisebbségi irodalomszervezőnek tulajdonképpen keskeny ösvényen kell 
előrehaladnia, egymással ellentétes vonzások között kell egyensúlyoznia: 
arra kell törekednie, hogy a létrejövő irodalom kifejezésre juttassa a 
mögötte álló emberi közösség tapasztalatait és törekvéseit, ugyanakkor 
ne váljék pusztán lokális, sőt provinciális csoportok szócsövévé. Ezen 
a keskeny ösvényen haladt Szirmai Károly, az irodalomkritikus, midőn 
a bírálat metszőollójával próbálta lenyesni a kibontakozó vajdasági 
magyar irodalom vadhajtásait, és Szirmai Károly, az irodalomszervező, 
midőn Szenteleky Kornél korai halála után magára vállalta a Kalangya 
szerkesztését. Ez a nem könnyű vállalkozás és felelősségteljes munka 

IRODALOM ÉS REGIONALIZMUS
Jegyzetek Szirmai Károly irodalmi nézeteihez

 1  Szirmai Károly: Gondolattöredékek a jugoszláviai irodalomról és a Kalangyáról [Kalan-
gya, 1934]. In Szirmai Károly: Szavak estéje. Stuttgart, 1978, 184.
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magyarázza az imént idézett szilveszteréji önvizsgálatot is, ennek az 
önvizsgálatnak az erkölcsi pátoszát.

Minden kisebbségi irodalom egyszersmind regionális irodalom, és 
az a vajdasági magyar irodalmi regionalizmus, amelyet a „helyi színek” 
elméletét kialakító Szenteleky alapozott meg, majd az irodalomkritikus 
és folyóirat-szerkesztő Szirmai a gyakorlati munka során gondozott, 
tulajdonképpen „jó időben” jött létre. Az 1867-es kiegyezés után mind 
erőteljesebben központosított magyar szellemi élet, amelyben lassanként 
halványodni kezdtek azok a „helyi színek”, amelyeket korábban a Dunán-
túl, Erdély vagy a Felvidék irodalmi kultúrája mutatott, a többi között 
Ady és Juhász Gyula sürgetésére már az első világháború előtti években 
érdeklődni kezdett az irodalmi decentralizáció gondolata iránt. Ezt a 
decentralizációt azonban, igaz, a kívánatosnál kegyetlenebb eszközökkel, 
végül is a világháborús vereség, a történelmi országterület felbomlása és 
a trianoni szerződés kényszerítette ki. Az erőszakos módon végbement 
decentralizáció együtt járt a korábbi regionális kultúrák és irodalmak 
feléledésével, s noha a vajdasági magyar irodalom hét évtizedes törté-
netében mindig újra felelevenedtek az olyan viták, hogy vajon miben áll 
ennek az irodalomnak a történeti hagyománya, van-e ilyen hagyomány 
egyáltalán, az kétségtelen, hogy éppen Szenteleky és Szirmai tisztázó 
munkásságának következményeként a vajdasági magyar irodalom fo-
galma már a harmincas években kezdett tartalmat kapni, s a Vajdaság 
mint irodalmi, közelebbről magyar irodalmi régió mind határozottabb 
körvonalakat nyert.

A regionális irodalom mint olyan fogalom, amelynek nemcsak iro-
dalompolitikailag, hanem tudományosan is megragadható jelentése van, 
a két világháború közötti korszakban nemcsak az erdélyi (romániai), a 
felvidéki (szlovákiai) és a vajdasági (jugoszláviai) irodalom, hanem álta-
lában az európai irodalmak vonatkozásában is felvetődött. Az irodalmi 
regionalizmusok széles körű szerepet kaptak, éspedig nemcsak a kisebb 
európai régiók kulturális öntudatának megerősödésében, hanem az iro-
dalmi kultúrák tudományos szemléletében és vizsgálatában is. Mintha az 
elmúlt évszázad erősen központosító és egységesítő törekvéseivel szemben 
újra öntudatra ébredtek volna a tradicionális művelődési és történelmi 
egységek, az állami önállóságra törekvő kis nemzetek, a földrajzi és 
néprajzi tájegységek művelődési hagyományai. Sorra léptek fel azok az 
irodalmi mozgalmak: az ír (gael), a skót, a walesi (kymri), a f lamand, a 
katalán, a provanszál, a baszk, a breton mozgalom, amelyek már szinte 
elfeledett nemzetiségi vagy regionális kultúrák újólagos kifejlődését szor-
galmazták. Valóságos irodalmi mozgalommá szerveződött a kelta vagy 



■ 184 ■ Pomogáts Béla ■ Régió Európában: a Vajdaság ■    ■■■  

■■■  

provanszál „újjászületés”. Az angol nyelvet használó ír William Butler 
Yeats és John Millington Synge, a provanszál Frédéric Mistral, a katalán 
Victor Catala és Joan Maragall i Gorina egész Európában felhívták a 
figyelmet az újjáéledő regionális irodalmakra.

A népszerű szellemtörténeti irány is a regionális irodalmak elis-
mertetésének kedvezett. A húszas években általános visszhangot keltett 
két német tudós, August Sauer és Josef Nadler tájirodalom-elmélete; 
ezt rögzítette Nadler Literaturgeschichte der deutschen Stamme und 
Landschaften 1912–1918-ban megjelent többkötetes munkája. Ez az 
elmélet, a „Landschaftstheorie” a német nemzeti irodalom tájegységek 
szerint kialakult változataival foglalkozott, s megkülönböztetett szerepet 
adott a porosz, a szász, a bajor, a sváb, a thüringiai, a sziléziai, a szudéta 
és más hagyományoknak. A helyi tudat és a „tájirodalom” kialakulását 
jelezte a német „Heimatdichtung” és a francia „régionalisme” irányzata 
is. A német elbeszélők közül Hermann Stehr a sziléziai, Emil Strauss a 
sváb, Hermann Löns a porosz, Eduard von Keyserling a branderburgi, 
végül Peter Rosegger a stájerországi osztrák regionalizmus híve volt. 
A francia „régionalisme” irányzat ugyancsak a vidéki életformák áb-
rázolására, a hagyományos „népi lélek” megszólaltatására törekedett. 
Henri Bosco a provanszál, Maurice Geneovix a Loire-menti, Henri 
Queffélec a breton, Charles Ferdninand Ramuz a svájci és Louis Hémon 
a kanadai francia regionalizmus képviselőjeként tevékenykedett. Ennek 
a francia regionalizmusnak volt talán legismertebb alakja Jean Giono, 
aki a dél-francia táj, kultúra és „lélek” kifejezését tekintette legfontosabb 
feladatának. Hasonló regionális hagyományok kaptak szerepet a magyar 
nemzetiségi irodalomban, különösen az erdélyi magyar irodalomban, 
ahol Kós Károly például tudatosan kalotaszegi, Nyírő József és Tamási 
Áron pedig a székely történelmi, kulturális és mentalitásbeli tradíciók 
megőrzésére és megörökítésére törekedett.

Hála Bori Imre jugoszláviai magyar irodalomtörténetének, majd Utasi 
Csaba monográfiájának a Kalangya történetéről, jól ismertek a vajdasági 
magyar irodalmi regionalizmus körül a múltban lezajlott eszmecserék, 
és ezeknek az eszmecseréknek az eredményei. Szenteleky a „helyi szí-
nek” elmélete révén fogalmazta meg külön a vajdasági magyar irodalom 
programját, és a Kalangya kritikusaként, majd szerkesztőjeként Szirmai 
Károly is ehhez a programhoz csatlakozott. Sőt Szenteleky egyik nagy 
érdemének tartotta, hogy szakítva a „vajdasági irodalom” létét és lehető-
ségeit tagadó korábbi álláspontjával, a Kalangya megindulása idején már 
teljes mértékben vállalta a „vajdasági programot”. „Már – írja elődjéről 
adott 1934-es emlékezésében – nem menekült többé a realitások elől, 
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hanem teljes arccal fordult feléjük, vállalva a harcot, küzdelmet. S közben 
egyre többször hangoztatta, hogy a l’art pour l’art kora lejárt, az írónak 
kötelességei vannak, szerepe többé nem lehet szórakoztatás, sekélyes 
ízlések kiszolgálása, hanem misszió: a kor vállalása és parancsainak hir-
detése. S kijelölte helyét a vajdasági írónak. Követelte a magyar kisebbségi 
tudatot, a vajdasági színt, a vajdasági problémát, bár maga is tisztában 
volt vele, hogy a couleur locale sok esetben megvalósíthatatlan.”2

Szirmai Károly egyetértett a vajdasági magyar irodalom Szentelekytől 
származó programjával, azt azonban jól tudta – s ezt az imént idézett 
kijelentése is sejteti –, hogy a „helyi színek” nem határozhatják meg 
teljes mértékben egy irodalom karakterét, s a regionális irodalomnak is 
egyetemes mondanivalóra és jelentőségre kell törekednie. Tudták ezt az 
erdélyi írók is, hiszen a „transzilván regionalizmus” programjának min-
dig következetes kiegészítője volt – Tamási Áron és Kós Károly esetében 
is – az európai szemhatárokig érő igényesség. Az erdélyi írók és persze 
a legjobb vajdasági írók is a regionalizmusnak azt a változatát követték, 
amelyet Charles Ferdinand Ramuz, a Vaud kantonbeli svájci francia író 
képviselt, midőn legszemélyesebb írói vallomása szerint „vidéket” és a 
„világegyetemet” kívánta volna közös nevezőre hozni.3 Hasonló érte-
lemben küldött üzenetet Babits Mihály 1930-ban Kuncz Aladár felké-
résére az Erdélyi Helikon regionalistáinak: „Az erdélyi lélek lényegesebb 
európai mondanivalók felé vágyik, s nem akar regionalizmusába, mint 
egy kényelmes mentsvárba bezárkózni.” Ez a megnyilatkozás azoknak, 
például Kuncz Aladárnak, Reményik Sándornak és Makkai Sándornak 
a pozícióját erősítette, akik maguk is az európai humanista irodalom 
magaslatára szerették volna felemelni a transzilvánista literatúrát, s úgy 
gondolták, hogy az anyaország és a magyar kisebbségek irodalma ezen 
az európai magaslaton találhat ismét egymásra.

A „vajdasági irodalom” regionális programját hasonló elvek jegyében 
Szirmai Károly is korrekciókkal látta el, arra utalva, hogy a program 
nyomán létrejövő irodalmi kultúrának mindenképpen erős kapcso-
latokat kell kiépítenie mind a nemzeti (egyetemes magyar), mind az 
európai irodalommal. Az író szűkebb hazája című személyes értelmű 
megnyilatkozásában már csak bizonyos korlátok között ismerte el az 
irodalmi regionalizmus létjogosultságát azoknál az íróknál, akik „táji 
beidegzettség” birtokában képesek igazi „délvidéki” környezetet rajzolni, 
s meg tudják idézni a „délvidéki” ember észjárását. „Nyugodjunk bele – 

 2  I. m. 49.
 3  Levele Gyergyai Alberthez. Idézi Dobossy László: A francia irodalom története. II. köt. 

Budapest, 1963, 286.
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folytatja ezt a gondolatmenetet –, hogy számon tartott íróink közül alig 
egy-kettőnek van kapcsolata tájunkkal; a többi örök emberi magaslatokat 
keres, középosztályi és kispolgári elbeszéléseket ír, paraszttörténeteket, 
melyek bármely nagyalföldi faluba áttelepíthetők. Ne reménykedjék tehát 
senki a délvidéki irodalom kiterebélyesedésében.”5

Szirmai nem „délvidéki” irodalmat, hanem európai színvonalú magyar 
irodalmat kívánt a Vajdaságban, és azt is jól tudta, hogy ennek egyetlen 
hatékony eszköze az a szigorú szerkesztői és kritikusi követelményrendszer, 
amely a magas esztétikai színvonal mércéjét állítja az irodalmi élet elé. „A 
Kalangya – jelentette ki mintegy szerkesztői programként Írói felelősségem 
című írásában – bár programja szerint magyar kisebbségi folyóirat – min-
den világnézetű cikknek helyet ad, ha megőrzi az objektív színvonalat, 
és nem sérti erkölcsi rendjét. Mi nem frissen átmázolt vajda sági írókat 
kérünk, mert jól tudjuk, hogy ilyesmit nem lehet erőszakolni, hanem 
önmagáért felelős, tehetséggel szavatolt írást, melyből nem csap ki a sivár 
szegénység-szag, vonatkozzék ez akár a témájára, akár az író kultúrájára.”6 

Ennek a felismerésnek a jegyében végezte kritikusi és irodalomszervezői 
munkáját, és ebben a felismerésben hagyott értékes örökséget utódaira. 
Lehet, az általa szerkesztett folyóiratban nem sikerült mindig és minden 
tekintetben megvalósítania ezt a programot, a szerkesztői „ars poetica” 
mindazonáltal ma is használható mértéket és követendő példát jelent.

Előadás 1990. október 18-án Újvidéken, az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tanszékének és az MTA Irodalomtudományi 
Intézetének közös konferenciáján.

 4  Európaiság és regionalizmus. Erdélyi Helikon, 1930. 3–6.
 5  Kalangya, 1943. i. m. 267.
 6  Kalangya, 1935. i. m. 210.
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1.

Egy hetet töltöttem Újvidéken az ottani Hungarológiai Intézet vendé-
geként. Megvallom, nem az ünnepek érdekeltek, inkább a köznapok; a 
szellemi élet munkás napjai, az eredményhez vezető, sokszor bizony csak 
nagy fáradsággal bejárható utak. Az alábbi jegyzetek sem a turisztikai 
látnivalókról, a nagyvárossá terebélyesedő Újvidék urbánus jellegzetes-
ségeiről, a táj (szemben, túl a Dunán a péterváradi erődítmény, mögötte 
a Fruška gora hegyei) megejtő szépségéről vagy az utcákon áramló, 
szinte délvidéki mozgalmasságú élet eleven színeiről kívánnak szólni 
tehát, hanem a vajdasági magyar szellemi élet műhelyeiről, gondjairól 
és eredményeiről. A köznapokról, melyekbe helyzetem ellenére – hiszen 
minden utazás ünnep! – igyekeztem bepillantani.

A Vajdaság hagyományosan soknemzetiségű terület. Valamikor virágzó 
magyar települések, mezővárosok otthona, sőt a középkori magyar kultúra 
fellegvára volt. (A zalánkeméni és bácsi kolostoroknak jelentős szerep ju-
tott a magyar írásbeliség kialakításában, itt és a Dél-Baranyában születtek 
Váradi Péter humanista episztolái, Tamás és Bálint huszita bibliafordításai, 
Sztáray Mihály protestáns drámái, a baranyai prédikátorok hitvitázó iratai.) 
Aztán mindent elpusztított, lerontott a török uralom, mely talán az itteni 
magyarságot gyilkolta legtovább. A magyar települések folytonossága ennek 
ellenére is elképzelhető: a történettudósok legalább azon a véleményen van-
nak, hogy a pusztítás ellenére is maradtak fenn szórványos magyar telepek. 
A török kiverése után, a tizenhetedik század végén költöztek be azután az 
első szerb csoportok, éppen a török balkáni üldözése elől. S ekkor indult meg 
a terület újólagos benépesítése is magyarokkal, svábokkal, szlovákokkal, 
románokkal, ruszinokkal. Ettől kezdve a Vajdaság a nemzetiségi sokszínű-
ség – nemegyszer a versengés és a küzdelem – terepe. A történelem többször 
is átalakította a tartomány etnográfi ai és hatalmi viszonyait. A jelenlegi 
néprajzi képet az 1961-es jugoszláv népszámlálás adatai rajzolják elénk. 
Ezek szerint a Vajdaságban (vagyis Bácskában, Bánátban és Szerémségben) 
1 854 000 ember él, közöttük 1 000 000 szerb, 442 560 magyar, 145 731 
horvát, 73 830 szlovák, 57 259 román nemzetiségű. Azóta persze tíz év telt 
el (a következő jugoszláv népszámlálás 1971-re várható), a magyarok lélek-
száma valószínűleg felment a félmillió fölé. (Ebben a számban nincsenek 
benne a Horvátországhoz tartozó dél-baranyai és szlavóniai, valamint a 
Szlovéniához tartozó muravidéki magyarok!)

Nemzetiségi ellentétek gyakran választották el egymástól a Vajdaság 
népeit – gondoljunk 1848-ra, 1919-re, 1941-re és 1945-re (ezek az évszá-

ÚJVIDÉKI KÖZNAPOK ■
Tanulságok és tapasztalatok
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mok a vajdasági történelemnek is „neuralgikus” pontjai) –, de nem ritkák 
a megértés és összefogás gesztusai sem. A magyar és a szerb nép oly sok 
vonásban hasonló története jól ismeri a közeledés példáit is. Ennek a 
közeledésnek egyik szép dokumentumát találtam meg szinte véletlenül 
a nagy újvidéki kultúrközpont, a Szerb Matica kéziratai között.

Az újvidéki Matica a legrégibb szerb művelődési intézmények közé 
tartozik: hatalmas könyvtára van (több tízezer magyar könyvvel), kuta-
tókat foglalkoztat, kongresszusokat, tudományos tanácskozásokat rendez. 
Kincsei között a tizenharmadik századból származó kódexek is vannak, 
s birtokában van az első szerb nyelvű nyomtatott könyv – egy 1494-es, 
Centinjéből származó nyomtatvány – igen ritka példányának is. Kézirat-
tárában Arany Jánostól és Gyulai Páltól őriz leveleket. A kézirattár gon-
dozói tették elém Stanković Györgynek egy magyar barátjához írott, 1848. 
október 22-én keltezett levelét. A levél szövege is magyar; érdemes belőle 
idemásolni néhány mondatot: „Mi – írja Stanković – küzdünk egymás el-
lenébe, és miért? Ki érdektelen akar a dologról ítélni, nem felelhet egyebet: 
semmiért. – Ugyan mondd, nem éltünk mi folytonosan testvérileg minden 
Magyarhonban élő nemzetekkel, – alkottatott-é most külön kedvező tör-
vény a magyarok részére és külön a más nemzetbéliek részére? Felelet: nem. 
Mibe akarja hát elnyomni a magyar a horvát, rác nemzetséget, – felelet: 
semmibe. – Miért hát ezen méltatlan ellenségeskedés! – Sajnálom a derék 
horvát testvéreket, kikre csak könnyebbség várakozik az alkotmányos 
életből, hogy a kamarilla zsoldjában levők által félrevezettetve, tulajdon 
érdekük ellen ingereltetve… nem várakozik egyéb tehernél.”

Az egykori levélíró egy eszmének, a testvériség és az összefogás tör-
ténelmi szükségszerűségnek adott alakot a töredezett levél megsárgult 
tintájú betűiben. Ez az összefogás ma a jugoszláv állami vezetés alapel-
vei közé tartozik, s egyre jobban érvényesül a gyakorlatban is. Tudjuk, 
hogy a kisebbségek védelmének elve, a nemzetiségi egyenjogúság lenini 
koncepciója minden szocialista országban deklarált, de nem mindenütt 
megvalósított gondolat. Jugoszláviában sem magától jut érvényre ez a kon-
cepció: a magyar kisebbségnek meg kellett érte küzdeni; igaz, hogy ebben a 
küzdelmében már régóta számíthatott a délszláv progresszió támogatására 
is. E támogatás egyik konkrét formája volt az a vita, amely „a nemzetek 
közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban” című 
témát fejtette ki. (A vita anyaga az újvidéki Forum Könyvkiadónál jelent 
meg tavaly.) Tanulságos idézni azt a bevezetőt, melyet Miladin Gvozdenov 
írt a vita előadásai elé: „A JKSZ-nek a nemzeti egyenjogúságért mint a 
munkásosztály és a szocializmus történelmi érdekeit szolgáló jelentős 
tényező érvényesítéséért vívott küzdelmében az általános programelvek 
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egyáltalán nem vitásak. Ezek az elvek azonban nem valósulnak meg a 
beléjük vetett hit puszta hangoztatásával, hanem megkövetelik lényegük 
megértését és az elvek őszinte elfogadását, következetes valóra váltását 
és a társadalmi gyakorlatban való kritikai felülvizsgálását. A szavakról 
határozottan át kell térnünk a tettekre, ez pedig – mint sok más jelentős 
kérdésben – nem megy nehézségek nélkül. Nemcsak a háború előtti, alatti 
és utáni fejlődésünk forradalmi tapasztalatin alapuló program- és követel-
ményszerűen rendszerezett elveknek az összességéről van tehát szó, hanem 
jelenkori gyakorlatunk és valóságunk egyik törvényszerűségéről is.”

Gvozdenov a cselekvő nemzetiségi politika kiterjesztését sürgeti. E 
cselekvő politikának talán legfontosabb mércéje és próbája a jugoszláviai 
magyarság anyanyelvének és kultúrájának gondozása, a nyelvhasználatot 
érintő jogok érvényesülése. E jogok talán legfontosabbika az anyanyelven 
történő oktatás. Vessünk egy pillantást a vajdasági magyar iskolák helyze-
tére. A tartományban 425 általános iskola működik; közöttük 26 magyar, 
98 szerbhorvát és magyar, további 7 magyar és szlovák, román, illetve 
ruszin tannyelven ad elő. Vagyis a magyar iskolák (tagozatok) száma: 131, 
ami nagyjából megfelel a magyar nemzetiség imént ismertetett arányszá-
mának. A középiskolák tekintetében a következő helyzet tapasztalható: a 
188 középiskola közül 35-nek van magyar tagozata (közöttük 4 homogén 
magyar iskola található). Ebből a 35-ből 8 gimnázium (pl. Szabadkán, 
Újvidéken, Topolyán, Óbecsén, Zomborban, Zentán, Nagybecskereken, 
jövőre Versecen is), 1 tanítóképző (Szabadkán), 1 óvónőképző (Újvidéken), 
2 közgazdasági iskola (Zentán és Szabadkán), 2 egészségügyi szakiskola 
(Zentán és Szabadkán), 2 mezőgazdasági iskola (Topolyán és Adán) stb. 
A 35 magyar, illetve magyar tagozattal rendelkező középiskola azonban 
kevesebb (25% helyett csak közel 20%), mint a tartomány magyar nemze-
tiségének arányszáma. A magyar szülők egy része – a későbbi érvényesülés 
miatt aggódva – ugyanis nem magyar, hanem szerbhorvát iskolába íratja 
gyermekeit. A vajdasági magyar szellemi és közélet vezetői éppen ezért 
most ez ellen az aggodalmaskodás ellen lépnek fel a törvények adta keretek 
kitöltésére biztatva a vajdasági magyarokat.

A szellemi élet más intézményeivel és fórumaival – egyetemi tanszék, 
kiadó, újságok és folyóiratok – az alábbiakban foglalkozunk. 

2.

A vajdasági magyar kultúra egyik centruma az Újvidéki Egyetem Böl-
csészeti Karának Magyar Tanszéke, a tudományos, irodalmi és közéleti 
utánpótlás otthona. Az egyetem 1954-ben alakult, jelenleg hét fakultása 
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– bölcsészeti, természettudományi, jogi, orvosi, gépészeti, technológiai 
és mezőgazdasági – működik. A magyar irodalmi és nyelvi tanszék az 
1946-ban alapított tanárképző főiskolai tanszékből nőtt ki 1959-ben. Első 
professzora Sinkó Ervin volt, a vajdasági magyar közélet és irodalom 
1967-ben elhunyt kiváló vezetője és mestere. Őt követte Szeli István, 
Penavin Olga, és jelenleg Bori Imre áll a tanszék élén. Ő adja elő a modern 
magyar irodalom, a vajdasági magyar irodalom és a magyar–délszláv 
irodalmi kapcsolatok történetét. Szeli István tanítja a XIX. század irodal-
mát. Bosnyák István a régi magyar irodalmat és a folklórt, Bányai János 
az irodalomelméletet. A nyelvtani-nyelvtörténeti előadásokat Balázs Piri 
Aladár, Penavin Olga, Ágoston Mihály és Matijevics Lajos látja el, Löbl 
Árpád pedig a magyar és vajdasági történelmet tekinti át. A tanszéknek 
kb. 24 000 kötetből álló könyvtára van. A könyvek nagy része a volt 
Tanárképző Főiskola könyvtárából, a nagykikindai gimnáziumból és a 
szabadkai Városi Könyvtárból származik, de állandó cserekapcsolat ala-
kult ki az Országos Széchenyi Könyvtárral és az Akadémiai Könyvtárral 
is. A tanszéken tudományos munka is folyik. E munkát reprezentálja az 
intézet tízéves jubileumán kiadott Tanulmányok című kötet Balázs Piri 
Aladár, Bányai János, Bori Imre, Bosnyák István, Csáky S. Piroska, Dávid 
András, Juhász Géza, Lőrinc Péter (azaz Löbl Árpád), Matijevics Lajos, 
Mirnics Júlia, Penavin Olga és Szeli István írásaival.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének jelentős szerep jutott a 
vajdasági magyarság öntudatának és művelődésének gazdagításában. A 
lehetőségek azonban – úgy tetszik – még ennél is tágasabbak: éppen mos-
tanában indult ugyanis mozgalom azért, hogy az Újvidéki Egyetemen, 
lehetőleg több karon is, magyar nyelvű tagozatok alakuljanak. A jugoszláv 
nemzetiségi politika elvben lehetővé teszi azt, hogy a felsőfokú oktatás 
is az anyanyelven történjék. Kosovo-Metohija Autonóm Tartomány 
egyetemén Prištinában például albán nyelvű oktatás is folyik. Nem kell 
különösebben érvelni amellett, hogy a nemzeti nyelven szerzett felsőfokú 
ismeretek mennyire szervesebben építhetők tovább, hogyan segítik a 
szakemberképzést, és milyen pozitív hatásuk van a nemzeti kisebbségek 
megmaradásában. A nemzetiségi nyelven folyó egyetemi oktatás a szo-
cialista nemzetiségi politika lényeges felismeréseit és célkitűzéseit fejezi 
ki. Ez a felismerés ölt alakot Bori Imre egyik legutóbbi cikkében is: „az 
Újvidéki Egyetem – írja a Magyar Tanszék professzora – csak akkor lesz 
valóban vajdasági, tartományunk életét tükröző és annak szolgálatában 
álló, ha a tanítás megszűnik egynyelvűnek lenni, s a tartományi törvény 
külön cikkelye mondja ki, hogy az Újvidéki Egyetemen szerbhorvát, ma-
gyar, román, szlovák és ruszin nyelven folynak az előadások, s ugyanez 
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a törvény gondoskodik arról is, hogy például az egyetem karain egy 
aránylag rövid átmeneti időszak után magyar tagozatok is megkezdjék 
működésüket” (Egyetem Vajdaságban – vajdasági egyetem. Magyar Szó, 
1970. május 23.). Ennek a kívánságnak a teljesítése természetesen sok 
erőfeszítést kíván: szakemberek és előadók egész seregét kell kiképezni 
és alkalmazni. Maga a kívánság – és teljesítésének módozatai – azonban 
a legkomolyabb formában vetődött fel a vajdasági közélet fórumain. 
Legutoljára az újvidéki Ifjúsági Tribün (vitaklub) nyilvánosságán, ahol 
Bori Imrén kívül Szeli István, Ágoston Mihály, Korom Tibor és mások 
is a megoldás útját kutatták, a gyakorlat és a lehetőségek szintjén köze-
lítették meg ezt a fontos problematikát.

A vajdasági magyarság kulturális, főként tudományos életének má-
sik – egyre jelentősebb szerepet játszó, egyre többet ígérő – műhelye az 
újvidéki Hungarológiai Intézet. Az intézet – a vajdasági magyar iroda-
lomtörténeti, nyelvészeti, szótártudományi és folklorisztikai kutatásokat 
összefogó és megszervező tudományos intézmény – terve már az ötvenes 
években felmerült. Az anyagi eszközök és a tudományos kutatók hiánya 
azonban sokáig hátráltatta e terv keresztülvitelét. Végre azután 1967 
márciusában készült el az a munkaterv, amely az Intézet megalapításá-
nak alapja lehetett. „A Hungarológiai Intézet megalakítását – olvassuk 
– elsősorban a társadalmi élet által felvetett és sürgős megoldásra váró 
problémák, valamint a tudományos kutatástól mindeddig érintetlenül 
hagyott kérdéseknek nagy száma teszi indokolttá. A jugoszláviai magyar 
szellemi élet jóval többre képes, mint amennyit eddig felmutatott, s két-
ségtelen, hogy megfelelő munkaformák között e téren a szakerők szer-
vezett és céltudatos munkája jelentősebb eredményekhez vezetett volna.” 
E céltudatos munka igényében született meg azután 1969. február 1-én a 
Hungarológiai Intézet. Az Intézet három kis szobában, egyelőre szerény 
kézikönyvtárral működik. (Csak zárójelben jegyzem meg, bizonyára 
lenne arra mód, hogy hazai intézményeink könyvküldeményekkel támo-
gassák ennek a nagyra hívatott fiatal intézetnek a munkáját!). Vezetője 
Szeli István egyetemi tanár, munkatársai közé Bosnyák István, Anđelić 
Magdolna, Mikes Melánia és Pastyik László tartozik.

Az Intézet rövid, egyéves pályafutása során is jelentős eredménye-
ket könyvelhetett el. Irodalomtörténeti tevékenységének legfontosabb 
területe – természetesen – a vajdasági magyar irodalom története. Bori 
Imre A jugoszláviai magyar irodalom története (1968) című kézikönyve 
az 1918-tól 1945-ig tartó szakasz történetét dolgozta fel. A háború utáni 
korszak képét Szeli István társaságában ugyancsak ő készítette el. De 
készül (vagy legalábbis a tervben szerepel) a Szenteleky Kornél, Sinkó 
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Ervin és Rónai István pályáját feldolgozó monográfiák sorozata is. Kü-
lönösen a Sinkó-könyv – Bosnyák István készülő munkája – ígérkezik 
értékesnek. Előtanulmányai – Az etikus ember realizmusa (a tanszéki 
tanulmánykötetben), Ref lexiók Sinkó Ervin irodalmi hagyatékáról – és 
egy indítvány (az Intézet közleményeinek második számában) – arról 
tanúskodnak, hogy Bosnyák kutatásai az Optimisták szerzőjének hiteles 
arcképét fogják felrajzolni a szocialista hagyomány iránt érdeklődő ol-
vasó elé. Az Intézet másik nagy témájában, a jugoszláviai magyar nyelv 
kutatásában született meg a vajdasági magyar nyelvtudomány eddigi 
legnagyobb eredménye: Penavin Olga Szlavóniai (Kórógyi) szótárának 
első kötete. Ez a tájszótár (amely a magyar tájszótárak közül Csűry Bálint 
szamosháti, Bálint Sándor szegedi és Kiss Géza – Keresztes Kálmán or-
mánysági szótára után a negyedik munka) a szlavóniai magyar szórvány 
nyelvét dolgozza fel. Az Intézet egyéb témái, kutatási területei közül 
említést érdemelnek a magyar–délszláv összehasonlító irodalomtörténeti 
munkálatok (Bori Imre, Anđelić Magdolna, Szeli István, Dávid András 
közreműködésével), a jugoszláviai magyar folklór körében végzett kuta-
tások és a Szerbhorvát–magyar nagyszótár munkaközösségének (Kovács 
Kálmán vezetésével végzett) munkálatai.

A Hungarológiai Intézet színvonalas negyedévi folyóirattal – A Hun-
garológiai Intézet Tudományos Közleményei – gazdagítja a magyar nyelvű 
tudományos folyóiratok sorát. Ez a nyomtatott fórum ad nyilvánosságot 
az Intézet kutatómunkájának, eredményeinek. A Szeli István és Bosnyák 
István szerkesztésében megjelenő szemle 1. száma főként nyelvészeti (pl. 
Penavin Olga: A jugoszláviai magyar nyelvjárási atlaszok készítésének 
műhelytitkaiból) és komparatista (pl. Dávid András: A Mátyás király 
alakját idéző délszláv epikus énekhagyományról) tanulmányokat közölt. 
A 2. számban szaporodtak csak meg az irodalomtörténeti anyagok: Bori 
Imre Szabó Dezső vajdasági nyilatkozatairól, Stojanović-Káich Katalin 
Gozsdu Elekről, Bosnyák István Sinkó Ervin hagyatékáról, Anđelić 
Magdolna a magyar népballada-irodalomról írt. Úgy tetszik, a folyóirat 
megizmosodott, megtalálta feladatait. (Azóta a Közlemények 3. száma 
is megjelent; többek között Bosnyák István, Lőrinc Péter és Fried István 
érdekes írásaival.)

Az irodalomtörténeti kutatásról nem lehet anélkül megemlékezni, 
hogy le ne írjuk két újvidéki magyar tudós nevét: Bori Imrére és Szeli 
Istvánra gondolok. Bori Imre neve ma már nálunk is szélesebb körben 
ismerős, hiszen tevékenysége nem korlátozódik a vajdasági magyar iro-
dalmi tudat gondozására, egyre nagyobb súllyal van jelen az egyetemes 
magyar irodalomtudományban is. Fellépése – az ötvenes évek – óta 
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szinte egy egész kutatóintézet munkáját végezte el: könyvet írt Rad-
nóti Miklósról, Juhász Ferencről és Nagy Lászlóról, Kassák Lajosról. 
Megkerülhetetlen tanulmányokban elemezte József Attila, Déry Tibor, 
Németh László, Weöres Sándor, Füst Milán és Pilinszky János műveit. 
Ő írta meg a vajdasági magyar irodalom első korszakának (1918–1945) 
történetét. Legújabb könyve, A szecessziótól a dadáig pedig valósággal 
modern irodalmunk egy „fehér foltját” világítja meg: a magyar avantgárd 
mozgalmak és irányzatok történetét dolgozta fel (a szürrealista törek-
vésekig). Sorra vette ennek az irodalmi folyamatnak a kisebb-nagyobb 
alkotóit és szervezőit, közöttük a romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai 
magyar irodalom avantgardista íróit is. Valóban úttörő munkát végzett: 
elsőnek gyűjtötte össze a magyar avantgárd anyagát, s kutatta fel ennek 
az anyagnak a természetét, belső törvényeit, fejlődését és igazodási 
pontjait. A másik tudós, Szeli István elsősorban a felvilágosodás és a ro-
mantika, a XIX. század irodalmával, magyar és szerb művelődéstörténeti
kapcsolataival foglalkozik. Most megjelent tanulmánykötetében – Utak 
egymás felé – arról beszél, hogy tanulmányaiban az irodalomtanár köz-
napi gondjai öltenek alakot. Igényessége azonban ennél jóval nagyobb: 
a magyar és szerb felvilágosodás párhuzamos vonásairól és Madách 
Tragédiájának délszláv recepciójáról közölt hatalmas apparátust megmoz-
gató és újszerű gondolatokat fogalmazó tanulmányainak az új magyar 
komparatisztika értékes eredményei között van a helyük. E két tudóst 
követi azután az újabb nemzedék; közülük elsősorban Bányai János és 
Bosnyák István nevét kell megemlítenünk.

3.

A Vajdaságnak nincsenek olyan hatékony és gazdag kulturális hagyo-
mányai, mint Erdélynek vagy akár a régi Felvidéknek: nehezebben is 
alakult itt ki az önálló művelődés és irodalom. Papp Dániel és Gozsdu 
Elek ugyan itt dolgozott, ám egyikük sem alakított iskolát, a többiek 
– Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Somlyó Zoltán és Gyóni Géza – leg-
feljebb ha vendégeskedni jártak haza, vagy átmenetileg töltötték itt az 
újságíróéveket. A jugoszláviai magyarságnak 1918 után mindent elölről 
kellett kezdenie. Szenteleky Kornél, a vajdasági magyar irodalom egyik 
„alapítója” így írt Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalomról” című 
írásában: „Legelőször a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett irány, a 
lefektetett alap, amelyet folytatni, lerombolni, átformálni, megtagadni 
mindig könnyebb, mint teljesen újat csinálni. Ezen a tespedt, művésziet-
len lapályon nincs semmi, de semmi emlék, itt sohasem voltak ősi kolos-
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torok, évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás 
dómok vagy templomok, france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, 
ezen a józan, disznóólszagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde 
kucsmás kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók, 
vagy finom ujjú humanisták. Hol vert volna gyökeret a vajdasági iroda-
lom?” Ha ez a kép talán túlságosan szigorú is, lényegében igaz volt ötven 
esztendővel ezelőtt. Azóta azonban sok minden történt: megszületett a 
vajdasági magyar irodalom.

Ennek az irodalomnak az ötvenéves életútját ma már megrajzolta 
az irodalomtörténeti kutatás. Bori Imre emlegetett könyvére, az ő és 
Szeli István tanulmányaira gondolok. Kiterjedt és változatos irodalmi 
élettel találkozik a hazai utazó vagy olvasó. Csak rövid enumerációra 
van terünk: az idősebb nemzedéket Szirmai Károly, Debreczeni József, 
Majtényi Mihály, Herceg János, Gál László és Bogdánfi Sándor képvi-
seli. Ehhez a nemzedékhez tartozott az elhunyt Sinkó Ervin, Thurzó 
Lajos és Laták István is. Ezek az írók még a felszabadulás előtt jelent-
keztek, többségük részt vett az irodalomalapítás klasszikus harcaiban. 
A középnemzedék képviselői a költő Ács Károly, Fehér Ferenc, Zákány 
Antal és Pap József, a prózaíró Németh István, Kopeczky László, Major 
Nándor és Burány Nándor. Általában az ő írásaikkal találkozunk a Híd 
című újvidéki folyóirat hasábjain. E folyóiratnak szép múltja van: első 
korszakában – 1934 és 1941 között – az erdélyi Korunkhoz hasonlóan a 
baloldali gondolat, a szocialista irodalom tűzhelye volt. Munkáját 1945-
ben folytatta a jugoszláviai magyar irodalmi élet vezető folyóirataként. 
Ács Károly szerkesztésében azonban nemcsak ennek az irodalomnak a 
fóruma kíván lenni, hanem szerepet vállal az egyetemes magyar iroda-
lom gondozásában is. Hazai íróink közül Déry Tibor, Weöres Sándor, 
Pilinszky János, Mészöly Miklós, Mándy Iván, Tandori Dezső írásai, 
nyilatkozatai szerepeltek például lapjain.

A fi atalabb nemzedék az Új Symposion című folyóirat köré csoporto-
sul. „Húsz- és huszonegynéhány éves fi atalok – írta róluk Sinkó Ervin, 
aki legtöbbjük tanára és mestere volt –, akik addig magukra hagyottan és 
magukba veszve, magányosságuk tudatában tehetetlenül tengődtek cigány-
zenés, sivár kisvárosokban és sáros, poros falvakban, egyszerre csak, hála 
a Novi Sadon létesített magyar nyelvi és irodalmi egyetemi tanszéknek, 
egymásra találtak, ráeszméltek, hogy magányosságuk és időszerűtlenségük 
csak látszat volt. Egymásban és egymás segítségével önmagukat találták 
meg. És egymástól kapták önmaguk szándékainak és vágyainak igazi 
tartalmát és a megvalósításhoz szükséges hitet, harci kedvet és bátorságot 
is. Közös ihletű és közös célú táborként álltak itt egyszerre, Vajdaságnak 
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kulturálisan olyannyira s oly hagyományosan terméketlen talaján. Tábor-
ként, de nem olyan értelemben, hogy egyéniségük beleveszett volna egy 
közösségbe, hanem épp ellenkezőleg: a nem-vagyunk-egyedül izgalmas 
felfedezése, egy új közösséghez való tartozásuk merésszé tette őket, hogy 
mindegyikük kiformálja a maga külön, egyéni szellemi arculatát.” Sinkó 
1964-ben írta le ezeket a sorokat a fi atal írók Kontrapunkt című antológi-
ájának bevezetőjeként. Bizalmat szavazott akkor a fi ataloknak, akiknek 
bizony elég sok gánccsal és bizalmatlansággal kellett megküzdeniük. Úgy 
tetszik, a tanítványok igazolták a professzori bizakodást: azóta érdekes 
versek, tanulmányok, regények egész sorát tették az olvasó elé. Műveiket 
kezdetben – 1961 és 1964 között – az Ifjúság című hetilap irodalmi mellék-
leteként kiadott Symposion című kiadvány jelentette meg. (Ennek a lapnak 
a válogatott anyagát gyűjtötte össze a Kontrapunkt!) Vállalkozásuk első 
szakaszának lezárulása után, 1965-től jelentetik meg havi folyóiratukat, 
az Új Symposiont. S a folyóirat mellett egy ma már húsz kötetet számláló 
könyvsorozat, a Symposion Könyvek is otthont és fórumot ad nekik. E 
sorozatban jelentek meg Domonkos István, Tolnai Ottó, Fehér Kálmán, 
Brasnyó István és Ladik Katalin versei; Varga Zoltán, Gobby Fehér Gyula, 
Gion Nándor, Brasnyó István és Végel László prózai írásai; Bányai János 
tanulmányai és Bosnyák István publicisztikai cikkei, ők ketten egyébként 
a mozgalom „ideológusai”, szervezői és vezérei.

A Symposion-kör a nemzetközi „neoavantgardhoz” csatlakozott. 
Prózájuk gyakran a francia „nouveau roman” eljárásait idézi az olvasó 
elé, verseik a pop- és beatköltészet formáit követik. Nem egyszer érte 
őket az a vád, hogy műveikben talán túlságosan is absztrakt irodalmiság 
ölt alakot, s nem beszélnek a vajdasági társadalom életének sorskérdé-
seiről. Azt hiszem, ezek a vádak leegyszerűsítőek és igaztalanok. Mert 
a Symposion-kör, noha valóban avantgárd formákban beszél és sokszor 
avantgárd módon gondolkodik, nem függetleníti magát a jugoszláviai 
valóságtól, sőt az ottani magyar élet kérdéseitől sem. Ennek a valóságnak 
a képe s lényeges konf liktusai kevés írásban jelentek meg oly hitelesen, 
mint Végel László (pl. Egy makró emlékiratai, A szenvedélyek tanfolyama), 
Gion Nándor (Kétéltűek a barlangban) vagy Varga Zoltán (Kirándulás, 
Várószoba) műveiben. S a jugoszláviai magyar falu szociográfiájának, az 
értelmiség helyzetének kérdéseire is kevesen válaszoltak oly eleven és ta-
pasztalati hitelességgel, mint Bosnyák István a Laskói esték publicisztikus 
cikkeiben, beszámolóiban. Az Új Symposion legutóbbi, 61-es száma is 
érdekes valóságkutató felmérést kínál: Gerold László Egy első nemzedék 
című szociográfiai beszámolója a topolyai gimnázium tanulóinak véle-
ményét gyűjtötte össze a közélet és a kultúra aktuális kérdéseiről.
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Az Új Symposionban tehát egy nemzedék jelentkezett: kereső és 
felelősséget vállaló generáció. De már jelen vannak, zörgetnek a ná-
luk fiatalabbak is: a jugoszláviai magyar fiatalok Képes Ifjúság című 
hetilapjának Eszmélet címet viselő rovata időről időre mutatja be a 
pályakezdő újoncokat. Ez a hetilap is szerepet vállal tehát az irodalmi 
életben. (Főszerkesztőjének, Hornyik Miklósnak a neve azokból a kitűnő 
interjúkból ismerős, melyeket hazai íróinkkal – Illyés Gyulával, Déry 
Tiborral, Weöres Sándorral és Pilinszky Jánossal – csinált.) De szerepet 
vállal az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége és a Magyar Szó című 
napilap is, amely hétről hétre közli irodalmi mellékletében a vajdasági 
írók friss írásait, az irodalmi vitákban felvonuló véleményeket. Az iro-
dalom gondozásának legfontosabb posztját természetesen az újvidéki 
Forum Könyvkiadó foglalja el.

A Forum Juhász Géza főszerkesztő irányításával jelenteti meg a 
vajdasági magyar literatúra klasszikus és mai eredményeit, a délszláv 
irodalom magyar nyelvű fordításait és az újvidéki magyar tudományos 
élet vállalkozásait. Tavaly például negyven könyv hagyta el az újvidéki 
nyomdát; közülük 24 képviseli a jugoszláviai magyar irodalmat (Do-
monkos István, Gion Nándor, Bányai János, Tolnai Ottó, Végel László, 
Kopeczky László regényei; Tolnai Ottó, Brasnyó István és Ladik Katalin 
versei; Szeli István és Bori Imre tanulmányai; Bogdánfi Sándor humoros 
írásai; két kötet hangjáték stb.), néhány a délszláv irodalmat (pl. Rudi 
Seligo, Antun Šoljan, Oskar Davičo művei, O. B. Merin művészportréi 
stb.), s néhány a politikai könyveket (közöttük a már említett A nem-
zetek közötti viszony időszerű kérdései az önigazgatású társadalomban 
című tanulmánygyűjtemény). A Forum azonban nemcsak kiadóvállalat 
kíván lenni, hanem irodalomszervező műhely is. Ezért szervezte meg 
irodalmi pályázatait: 1968-ban regénypályázatát, tavaly drámapályázatát 
és idén ifjúsági irodalmi pályázatát. A regénypályázat eredményessége 
máris belátható. Gion Nándor első díjas Testvérem, Joáb című könyve és 
a többiek: Domonkos István A kitömött madár, Tolnai Ottó Rovarház, 
Bányai János Súrlódás, Major Nándor Hullámok, Végel László A szen-
vedélyek tanfolyama és Bogdánfi Sándor Egy merénylő vallomása című 
regényei méltán sorakoznak fel a vajdasági magyar irodalom, általában 
az új magyar regény figyelmet érdemlő eredményei mellé. Általában 
a vajdasági regényírás igen megélénkült az utóbbi évek során. És ezt 
nemcsak kísérleti művek, formaromboló és formateremtő erőfeszítések 
jelzik, hanem a valóság átfogóbb és hitelesebb ábrázolásának igénye is. 
Ennek a „sorsirodalomnak” a sodrában született az utóbbi évek egyik 
érdekes könyve, Burány Nándor Összeroppanás című regénye, amely a 
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jugoszláviai magyarság drámai útját kíséri végig a történelem változatos 
fordulataiban.

Egy tanulmányút tapasztalatait ígértem, az újvidéki magyar szellemi 
élet köznapjait szerettem volna bemutatni. Ezért kerültem az utazás imp-
resszionista színeit, a hangulatokat, ezért soroltam fel annyi könyvcímet, 
szerzőt, adatot. Az élet igazi gazdagságát ugyanis a köznapok rejtegetik. 
S a munka és küzdelem köznapjaiban – a tudományos műhelyek, a fo-
lyóiratok, a szerkesztőségi szobák csendes tevékenységében – ölt alakot a 
vajdasági magyar kultúra értelme és reménysége is. Eleven életet találtam, 
bizalmat és öntudatot. Köszönettel tartozom azoknak, akik megismer-
tették velem az újvidéki magyar művelődés termékeny köznapjait.

Jelenkor, 1970. 10. sz. 911–917.
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Némi fájdalommal és nem kevesebb önérzettel állapították meg a jugo-
szláviai magyar irodalom krónikásai, hogy ennek az irodalomnak szinte 
a semmiből kellett megszületnie. Hagyományok nélkül, költészet nélküli 
tájon; ahogy Gál László, a vajdasági magyar költők két éve elhunyt kor-
elnöke mondotta Hegy és költő című versében: „Hegyek és költők alig 
vannak nálunk, végtelen sík a mi csöndes világunk…” A jugoszláviai 
magyar költészet azonban végül is megszületett,  számolnunk kell vele, 
értékeket hozott létre, története van.

Ennek a történetnek a felszabadulás utáni szakaszáról akar képet 
adni a Bori Imre, Szeli István és Tomán László szerkesztésében megje-
lent Gyökér és szárny című antológia, amely egy nagyobb vállalkozás, 
a vajdasági magyar irodalom megújult arculatát bemutató antológia-
sorozat részeként jelent meg. A sorozat első kötete, a Különös ajándék 
című novellagyűjtemény tavaly hagyta el a nyomdát, a következő kötet a 
nemzetiségi esszéirodalom válogatását mutatja majd be. A harmincéves 
fejlődést reprezentáló antológiát mintegy kiegészíti a tavaly megjelent 
Versek éve 1975 című – Domonkos István, Pap József és Tolnai Ottó 
szerkesztette – versgyűjtemény; pillantás a vajdasági magyar költészet 
jelenébe s műhelyeibe.

Az összefoglaló és reprezentatív igénnyel megjelent antológia har-
minc év költészetét tekinti át. Ennek a három évtizednek nyolcvan költő 
százharminc kötete a mérlege. Hatalmas anyag, mégsem ez bizonyítja 
a vajdasági magyar költészet létét és jelentőségét. Hanem a fejlődésnek 
(változásnak) az az íve, amely most kirajzolódik a Gyökér és szárny ti-
zenhét költőjének versei nyomán. Ennek az ívnek a mentén jelenik meg 
előttünk a vajdasági magyar líra történetei voltaképpen a nemzetiségi 
költészet önkeresésének-önállósulásának izgalmas folyamata.

Ez a történet úgy is leírható, mint a hagyomány és az újítás egymást 
váltó és egymásba vegyülő folyamata. (A szerkesztők ügyeltek arra, hogy 
hagyomány és újítás kölcsönösségét vagy küzdelmét valóban ábrázolja a 
válogatás!) A hagyományt a magyar költészet impresszionista-szimbolista 
nyugatos áramlata, az avantgárd és a népies realizmus jelenti. Ezzel az 
örökséggel gazdálkodnak a vajdasági magyar költők, innen indulnak, ezt 
a hagyományt próbálják hangszerelni, megújítani. Gál László a nyugatos 
esztétizmust és nosztalgiát váltja fel az avantgárd modernebb dallamával. 
Debreczeni József a századvégi líra névtelen szomorúságától érkezik el 
ahhoz a valóságos tragédiához, amelyet a fasizmus lágereiben kellett 
átélnie. Zákány Antal a lélektani realizmus hagyományosabb világából 
ássa le magát az önvizsgálat és önelemzés izgatóbb mélységeibe. És Fehér 

GYÖKÉR ÉS SZÁRNY
Jugoszláviai magyar költők
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Ferenc az örökül kapott népiességet, a tájrajzot, az életképet cseréli fel a 
balladák és siratók archaikusabb népi formáival.

A vajdasági magyar költészet felnőttkora alighanem akkor kezdődött, 
midőn a költők egy történelmileg is meghatározható filozófiai pillanatban 
(a hatvanas évek elején) a személyiség mélyvilágába próbáltak hatolni. A 
modern emberi személyiség nehezen feloldható konfliktusairól, a ma-
gányról, az elidegenedésről kezdtek el vallani. Ez a pillanat, úgy tetszik, 
Ács Károly s mellette Pap József és Koncz István költészetében következett 
be, ők vetettek számot az ellentmondások ütközésébe került költői szemé-
lyiség sorsával. Utánuk megindulhatott a küzdelem az elveszettnek hitt 
integritás és szabadság visszaszerzéséért; valami biztonságért, amely nem-
csak a költő filozófiájában, hanem a költészet nyelvében is alakot ölt.

A hatvanas évek születő nemzedéke – ma már a vajdasági magyar líra 
„derékhada” – vitte véghez ezt a nehéz, ám méltó küzdelmet: Domon-
kos István, Fehér Kálmán, Tolnai Ottó, Brasnyó István és Tóth Ferenc. 
Ők már a neoavantgárd költészettől indultak, s az avantgárd közösségi 
hagyományait újították fel. Lázadó költők, nem tisztelik az előttük járók 
ideáljait, meg akarják keresni a saját eszményeiket, világképüket és köl-
tői nyelvüket. Domonkos István a nyelv megújítására törekszik, egyféle 
„pszeudogrammatikával” tesz kísérletet. Tolnai ironikus célzatta1 hasz-
nálja a szürrealisták vívmányait, kihívóan prózai vagy rögtönzésszerű 
stílust produkál. Fehér Kálmán, Brasnyó és Tóth a népi hagyomány és 
az avantgárd újítás egyesítésére törekedik.

A népköltészet nyelvi és formakincse korábban is megjelent Gál Lász ló 
kései verseiben mint népies stilizálás, vagy Fehér Ferenc költészetében 
mint népies realizmus. Domonkosnál, Brasnyónál vagy Fehér Kálmánnál 
azonban egészen más szerepet kapott. A „bartóki” igény hat náluk, a 
„tiszta forrás” iránt érzett vágyakozás, a népi örökség vakmerő megújítá-
sának szándéka, amely a népköltészetben testet öltő képzelőerőt és formai 
tisztaságot tekinti példájának. És a hagyományokhoz kapcsolódva próbál 
küzdeni az elidegenedés ellen, általuk kívánja védelmezni a veszélybe 
került emberi integritást. Követői is vannak e nemzedéknek: Podolszki 
József és Böndör Pál (illetve a Versek éve 1975 című kötet tanúsága szerint 
Ladik Katalin, Fülöp Gábor és Danyi Magdolna). A „gyökér és a szárny” 
(Ács Károly szép versének címe és metaforája különben) kettős vonzását 
ők, a fiatalabb nemzedékek érzékelik igazán. Megkapaszkodnak a szülő-
földben és az anyanyelvben, egyszersmind az emberi teljesség tágasabb 
égboltja felé röptetik verseiket.

Élet és Irodalom, 1977. 19. sz. 10.
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Az újvidéki Híd a jugoszláviai magyar kulturális élet vezető orgánu-
ma. A kolozsvári Korunkhoz hasonlóan tekintélyes történelmi múltja 
van: 1934 májusában indult mint a vajdasági magyar baloldali ifjúsági 
mozgalom folyóirata. „Hidat verünk – hangzott az útjára induló szemle 
beköszöntője annak idején – a keserű ma és az ígéretes holnap között 
tátongó szakadék felett, hogy elérjük a boldogabb jövőt. Hidat verünk a 
régi és az új kultúra, az idősebb és az ifjú nemzedék életfelfogása közé, 
mert meggyőződésünk szerint az ifjúságnak nem az a feladata, hogy 
romboló csákánnyal rohanjon mindannak, amit a régiek építettek, ha-
nem az, hogy a munkát ésszel és erővel a saját és az eljövendő nemzedék 
igényei szerint folytassa. Hidat kívánunk építeni a magyar és a délszláv 
nép és kultúra közé, hogy a két nemzet műveltségi kapcsolatai még 
szorosabbakká váljanak. Hidat akarunk építeni a korok, életfelfogások, 
nemzetek – hidat ember és ember közé.”

A Híd a progresszív magyar ifjúsági mozgalmak, különösen a szlová-
kiai Sarló vonzásában dolgozott, közös cselekvésre kívánta összefogni a 
Jugoszláviában felnövekvő fiatal magyar értelmiséget. Első szerkesztője, 
Lévay Endre a vajdasági magyar valóság szociográfiai feltérképezésére tö-
rekedett. 1936-ban Simokovich Rókus, majd Mayer Ottmár, illetve Laták 
István vette át a folyóirat irányítását, s ezzel a Híd a vajdasági magyar 
szocialista mozgalom műhelye lett. „Szociális világnézetet” hirdetett, 
elsősorban társadalomtudományi és politikai kérdések megvitatására tö-
rekedett, s mint világnézeti szemle adott képet a jugoszláviai társadalom 
életéről, a közép-európai országok politikai és kulturális mozgalmairól. 
A vajdasági magyar írók és publicisták közül Atlasz János, Cseh Károly, 
Gál László, György Mátyás, Kek Zsigmond, Laták István, Lévay Endre, 
Löbl Árpád, Mayer Ottmár és Steinfeld Sándor tartozott munkatársai 
közé, mellettük közölte a szlovákiai Fábry Zoltán, az erdélyi Balogh 
Edgár, Jancsó Elemér és Méliusz József, valamint a hazai Darvas József, 
Kovács Imre és Remenyik Zsigmond írásait.

A jugoszláv hatóságok 1940 végén betiltották a Hidat, amely ezután 
Világkép címmel jelent meg. Ennek a vállalkozásnak azonban mindössze 
három száma látott napvilágot: Bácska területének visszacsatolása után 
a magyar katonai hatóságok végleg betiltották a folyóiratot. Szerkesztői 
közül többen (Mayer Ottmár, Simokovich Rókus) politikai perek áldoza-
tai lettek, munkatársai szétszóródtak, s csak a felszabadulás után gyűltek 
össze ismét, hogy újraindítsák a Hidat, most már mint a jugoszláviai 
magyar szellemi élet központi orgánumát.

Az újjászervezett folyóirat első száma 1945. október–novemberi dátu-
mozással jelent meg mint a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség szócsöve. 

AZ ÚJVIDÉKI HÍD■
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Főszerkesztője Steinfeld Sándor lett, akinek a jugoszláviai munkásmoz-
galomban volt szerepe, és már a régi Hídban is jelentek meg írásai. Az 
első számban közreadott szerkesztői program a Híd új feladatait írta 
körül: „Célunk ismeretes. A népi demokráciától áthatott, népi igazságért 
küzdő, magyar írás: a faji és nemzetiségi gyűlölséget elvető, egységet 
és testvériséget hirdető szellem zászlóvivői voltunk és maradunk. A 
mai Jugoszláviában látjuk legszilárdabbnak az igazi népuralomba való 
nyugodt és zavarmentes átfejlődés előfeltételeit. Ezen túl keressük és 
szorgalmazzuk a Duna-medencei népi eszmetartalmat, minden hódító 
és kívülről beavatkozó törekvéssel szemben.” E programnak megfelelő-
en az újjászervezett Híd elsősorban társadalom- és művelődéspolitikai 
kérdések megvitatására törekedett. A művészi alkotótevékenység, a 
szépirodalom és az irodalomkritika ekkoriban nem kapott hasábjain 
kellő helyet. Csak az ötvenes évek elején, midőn a jugoszláviai kulturális 
politika egész vonalvezetése átalakult, változott meg a Híd szerkesztési 
koncepciója és gyakorlata is.

Az egymást követő szerkesztők – Majtényi Mihály, Herceg János, Ma-
jor Nándor, Ács Károly, majd Bányai János – kezén a Híd mindinkább a 
vajdasági magyar irodalom és művelődés szervezőjévé vált. A jugoszláviai 
magyar irodalom kibontakozásával párhuzamosan kapta a folyóirat igazi 
arculatát, amely igen jellegzetes az egyetemes magyar kultúra folyóiratai 
között. Az ötvenes és hatvanas években kialakult szépirodalmi és művé-
szeti érdeklődés egészült ki azután a társadalomtudományi fellendülés 
későbbi eredményeivel, azzal a munkával, amelyet a Híd a vajdasági 
magyar szociológia, irodalomelmélet és esszéirodalom fejlesztésében 
vállalt és végez. Az az 1969-ben közölt szerkesztőségi nyilatkozat, amely 
a Híd alapításának harmincötödik évfordulójáról emlékezett meg, már 
a folyóirat profiljának végleges kialakulását jelzi: „Az egész jugoszláv 
társadalmat átható gyökeres reform, az önigazgató szocializmus ma-
gasabb szintű, korszerű társadalmának szemünk láttára végbemenő 
szerveződése a jugoszláviai magyar szellemiséget is megmozgatta. 
Mind kifejezettebb igény mutatkozik társadalmi létünk, helyzetünk, 
problémáink tudományos elemzésére, rendszerezésére, értékelésére, az 
önálló és integrális tudományos gondolat kifejlesztésére. Előtérbe kerül 
a szociológia, a szociográfia, a történelemtudomány, az etnográfia, a 
politikai, jogi, nyelvi, művelődéstörténeti problémakör és megannyi más 
sajátos nemzetiségi kérdésünk tanulmányozása, amelyeknek hiánya vagy 
rudimentális volta mindeddig kórosan egysíkúvá, irodalomközpontúvá 
tette kultúránkat. Egyelőre talán csak a feladat nagysága és sokrétűsége 
domborodott ki, s egy irodalmi folyóirat, természeténél fogva, igen keve-
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set vállalhat belőle. De már így is észrevehetik olvasóink, s mi, a folyóirat 
szerkesztői is örömmel állapítjuk meg, hogy a Híd társadalmi rovata, 
mely a közelmúltig sajnos szinte csak szimbolikusan jelezte ez irányú 
érdeklődésünket, az év eleje óta egyre nagyobb teret követel magának, 
azt mondhatnánk, a lap gerincévé válik.” A vajdasági folyóirat ezzel a 
magyar, általánosabban a kelet-közép-európai nemzetiségtudományi 
gondolkodás egyik fontos műhelye lett.

A Híd számainak tükrében híven figyelhetjük a vajdasági magyar 
irodalom fejlődésének, mondhatnók azt is, felnőtté válásának folyamatát. 
A szomszédos országok magyar nemzetiségi irodalmai közül ugyanis 
kétségtelenül ennek az irodalomnak kellett a legtöbb nehézséggel meg-
küzdenie. Az 1920-as békeszerződéssel Jugoszláviához csatolt délvidéki 
területeknek nem volt igazi magyar kulturális központja: Újvidék inkább 
a magyarországi szerbek művelődési központja volt, Szabadkának viszont, 
magyar jellege és többsége ellenére, nem voltak jelentősebb kulturális 
hagyományai. (A délvidéki magyar szellemi élet központjának szerepét 
inkább Szeged töltötte be.) A magyar kulturális élet intézményrendsze-
rének kialakítása is valójában a felszabadulás utáni korszakra, nagyrészt 
a hatvanas évekre maradt. Ebben az intézményrendszerben a Hídnak 
kitüntetett szerepe van: az Új Symposion, az Üzenet és a Létünk című 
folyóiratok mellett ma is az újvidéki orgánumnak van vezető szerepe.

A jugoszláviai magyar irodalomnak egy egész nemzedéke nőtt fel a 
Híd körül. Az ötvenes években még inkább a két világháború közötti 
korszak íróegyéniségeinek – Sinkó Ervinnek, Szirmai Károlynak, Herceg 
Jánosnak, Majtényi Mihálynak, Gál Lászlónak – a munkássága szabta 
meg a folyóirat irodalmi anyagának arculatát. A hatvanas évektől kezdve 
azonban már a vajdasági magyar irodalom „középnemzedékét” – Ács 
Károly, Fehér Ferenc, Zákány Antal, Pap József, Major Nándor, Németh 
István, Kopeczky László, Burány Nándor, Deák Ferenc munkásságát – 
állítja előtérbe a folyóirat. Azokat az írókat, akiknek munkája révén a 
vajdasági magyar irodalom valóban „felnőtté” vált, s létrehozhatta a 
maga általánosabb érvényű eredményeit.

Az irodalmi nemzedékváltást a művészi szemlélet alapos átalakulása 
kísérte: a Híd számaiban végbemenő változásnak esztétikai eredménye 
volt. Az idősebb írónemzedék szívesen időzött a bácska-bánáti élet 
eseményeinél, a falusi és kisvárosi viszonyok ábrázolásánál, s ennek az 
írói igénynek a következményeként a hagyományosabb „kisrealista” áb-
rázolásmód érvényesült. (Noha ennek az idősebb nemzedéknek a tollán 
is születtek távlatosabb, egyetemesebb igényű írások, például Szirmai 
Károly látomásos elbeszélései.) A „középnemzedék” írói többnyire már 
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csak kiindulásként használják fel a vajdasági tapasztalatokat. Általáno-
sabb, egyetemes jellegű kérdésekre kívánnak választ adni, a huszadik 
század második felében élő ember és kultúra helyzetét mérik fel, s ez az 
újszerű igény szabja meg írói szemléletüket, alkotómódszerüket, művészi 
stílusukat. Műveikben a modern irodalom, nemegyszer az avantgárd 
irányzatok eredményei érvényesülnek: a példázatosság, az irónia, a 
groteszk, általánosságban az intellektualizmus formaképző eljárásai. 
Ez a szemléleti és stiláris modernség hatja át Ács Károly és Pap József 
városi élmények nyomán születő költészetét, de Fehér Ferenc népi ha-
gyományokból táplálkozó líráját is, továbbá Major Nándor esszéelemeket 
tartalmazó elbeszéléseit, Deák Ferencnek az abszurd színház eljárásait 
is felhasználó drámai műveit. Ezek az újító törekvések főként a Híd ha-
sábjain bontakoztak ki, elsősorban a hatvanas évek folyamán.

A vajdasági magyar irodalom fiatalabb nemzedéke annak idején nem 
a Híd, hanem az Új Symposion körül gyülekezett. Ez a folyóirat azóta is 
az újító és kísérletező törekvések otthona, amely szellemében, tájékozó-
dásában elsősorban a nemzetközi avantgárd irodalom és művészet újabb 
eredményeihez igazodik. Az Új Symposion körül kialakult írócsoportnak 
Tolnai Ottó, Domonkos István, Brasnyó István, Fehér Kálmán, Ladik 
Katalin, Gion Nándor, Végel László, Gobby Fehér Gyula és Varga Zoltán 
a jellegzetes képviselői. Ma – illetve a hetvenes években – már ők is a 
Híd törzsgárdájának tagjai, Bányai János, a folyóirat jelenlegi szerkesz-
tője is az ő törekvéseiket képviseli. (Az Új Symposion irányítását a még 
fiatalabbak vették át.) A „szimpozionisták” nemzedéke ma már vezető 
szerepet tölt be a vajdasági magyar irodalmi életben, így a Hídban is: 
műveik az avantgárd irodalom eredményeivel gazdagították a nevezetes 
újvidéki folyóiratot.

Már említettük azt, hogy a hatvanas évek végétől milyen nagymér-
tékben megnövekedett a Hídban a kritikai és esszéirodalom, illetve 
a társadalomtudományi gondolkodás szerepe. A Híd körül valóságos 
irodalomtudományi és kritikai iskola alakult ki, ez az iskola általában az 
avantgárd irányzatokat helyezi a magyar irodalmi fejlődés középpontjá-
ba, s az újító, a modern, az avantgárd törekvésekben látja a nemzetiségi 
irodalom haladásának zálogát. Ennek az iskolának vezető képviselője 
Bori Imre, az Újvidéki Egyetem tanára, akinek esszéi és tanulmányai – a 
többi között Radnóti Miklósról, Juhász Ferencről, Nagy Lászlóról, Kas-
sák Lajosról, Füst Milánról, Krúdy Gyuláról írott pályaképei – először a 
Hídban kerültek az olvasó elé. Mellette Szeli István, Juhász Géza és Dér 
Zoltán tartoznak a Híd esszéírói és kritikusai közé. A hetvenes években 
az ő eredményeikhez újabb törekvés járult: a modern irodalomelméleti 
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irányzatok és elemző módszerek befogadása, illetve a ,,szimpozionista” 
kritikusok és esszéírók rendszeres szerepeltetése. Bányai János szerkesztő 
mellett ma már ezek az esszéírók – Bosnyák István, Utasi Csaba, Gerold 
László, Hornyik Miklós, Vajda Gábor, Thomka Beáta – szabják meg az 
újvidéki folyóirat elméleti és kritikai törekvéseit.

A Híd szép eredményeket könyvelhet el a vajdasági magyar irodalom 
„felnőtté válásának” támogatása terén, munkája azonban még ennél is 
sokrétűbb, gazdagabb. Egyaránt foglalkozik elméleti, művészetbölcseleti 
és irodalomszociológiai vagy nemzetiségtörténeti kérdésekkel, gondozá-
sába vette a vajdasági magyar művészetet, közli az ottani magyar nép-
rajz- és folklórtudomány eredményeit. Széles ablakot nyitott a délszláv 
irodalomra, irodalmi életre, és rendszeresen foglalkozik a világirodalom, 
illetve a kelet-közép-európai irodalmak újabb fejleményeivel is. Hasáb-
jain olyan írókkal találkozunk, mint Weöres Sándor, Mészöly Miklós, 
Tandori Dezső, Méliusz József, Határ Győző; az újvidéki szerkesztőség 
az egyetemes magyar irodalom értékeire és eredményeire figyel. Ez a 
figyelem is megtisztelő helyet jelöl ki számára az egyetemes magyar 
irodalmi kultúra tűzhelyei és otthonai között.

Nyelvünk és Kultúránk, 1982. december, 49. sz. 91–95.
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Szabadka, a Vajdaságnak Újvidék után második legfontosabb és legnépe-
sebb városa, nem számított régebben a kulturális központok közé. 1918 
előtt nagy bácskai parasztváros volt, mezőgazdasági központ; a magyar 
művelődés inkább a közeli Szegeden összpontosult, a vajdasági szerb 
kultúra pedig Újvidéken találta meg a maga székhelyét. 1918 után a közeli 
államhatár befolyásolta kedvezőtlenül a város gazdasági és kulturális 
helyzetét. A magyar irodalom története számos szabadkai származású 
írót ismer, közöttük Kosztolányi Dezsőt és Csáth Gézát, ők azonban 
csak kora ifjúságukat töltötték a bácskai városban, bár műveikben je-
len van a szülőföld emléke, a táj, a környezet nyoma. A szabadkai írók 
(Milkó Izidor, Tamás István, Novoszel Andor) pedig talán túlságosan is 
hozzátapadtak a szülőföldhöz, a „provinciához”, nem kerültek közelebbi 
kapcsolatba a magyar irodalom korszerű áramlataival. A vajdasági ma-
gyar irodalom két világháború közötti történetében mégis kitüntetett 
helye van Szabadkának: a húszas években elsősorban innen indultak a 
születő irodalom vállalkozásai. Itt jelent meg a Bácsmegyei Napló című 
újság, amelynek nagy szerep jutott a jugoszláviai magyar szellemi élet 
szervezésében, és itt indult meg 1934-ben a Híd című folyóirat, amely a 
baloldal, a kommunista mozgalom nagy hatású fóruma volt. Az irodalmi 
élet központja azonban fokozatosan a Vajdaság „fővárosába”, Újvidékre 
helyeződött át, különösen a felszabadulás után. Szabadka irodalmi élete 
fórum nélkül maradt, illetve a 7 Nap című újság kulturális rovatába 
szorult. Az Üzenet megjelenése tehát régi igényt váltott valóra akkor, 
midőn önálló irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóiratot 
adott a bácskai város magyar szellemi életének. Egyszersmind bővítette 
a jugoszláviai magyar intézmények, a vajdasági magyar sajtó körét. Új 
vállalkozást hozott, új lehetőséget teremtett a vajdasági magyar mű-
velődés nagyobb múltra visszatekintő folyóiratai, az újvidéki Híd és 
Új Symposion mellett. Megjelenése nagyjából egybeesett a jugoszláviai 
magyar sajtó általánosabb bővítésével; a szociológiával-történelemmel 
foglalkozó Létünk és az irodalomtudománnyal-nyelvtudománnyal-
folklórral foglalkozó Hungarológiai Intézet Közleményei is akkoriban 
kerültek az olvasó elé.

Az Üzenet első száma 1971. szeptember 1-jén jelent meg több mint 
száz lapon. Azóta tizenharmadik évfolyamát éli a folyóirat. Szerkesztői 
a szabadkai magyar írók, újságírók, közéleti emberek sorából kerültek 
ki: felelős szerkesztője Biacsi Antal, majd 1978-tól kezdve Urbán János, 
a szerkesztőbizottságban Barácius Zoltán, Bodrogvári Ferenc, Csordás 
Mihály, Dér Zoltán, Gajdos Tibor, Kopeczky Csaba, Molnár Cs. Attila, 
Siskovszki András, Szekeres László és Zákány Antal végeztek, illetve 

A SZABADKAI ÜZENET ■
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végeznek munkát a többi között. Az Üzenettel párhuzamosan jelenik 
meg az Életjel Miniatűrök című füzetsorozat, amely indulásától, 1967-
től kezdve mostanáig közel negyven kis kötetet: szépirodalmi műveket, 
emlékezéseket, dokumentumokat nyújtott át az érdeklődő olvasónak, 
közöttük olyan érdekes műveket, mint Dér Zoltánnak Csáth Gézáról 
szóló esszéje (Az árny zarándoka) és Kosztolányi önképzőköri éveiről 
írott tanulmánya (Az első műhely), Fekete Lajos, Csuka Zoltán és Fehér 
Ferenc önéletrajzi jegyzetei, Láng Árpádnak, a magyar avantgárd vaj-
dasági képviselőjének írásai, Kosztolányinak ifjúkori levelei. Megannyi 
irodalmi dokumentumot, amely méltán tarthat számot a magyarországi 
olvasó figyelmére is. Ugyancsak a szabadkai folyóirattal párhuzamosan 
jelenik meg az Életjel Könyvek sorozata, amely mostanáig huszonhat kö-
tetet adott közre, főként a Szabadkán élő vagy a városhoz kötődő magyar 
írók – a többi között Csépe Imre, Kolozsi Tibor, Laták István, Dettre 
János, Dér Zoltán, Bodrogvári Ferenc, Urbán János – műveit.

A szabadkai folyóirat első száma szerkesztőségi beköszöntőben foglal-
ta össze a vállalkozás célkitűzéseit. ,,…műhelyt kell teremteni az alkotó 
számára – hangzik az állásfoglalás –, akár ír, akár vés, akár farag vagy 
valami hajlékot épít az erő gyűjtéséhez és a termés megőrzéséhez. Amit 
a hétköznapok munkái értékként hordtak vagy hordanak magukban, azt 
kell rögzíteni… Fel kell ismerni, hogy a holnap már mást mond, újat, 
izgatóan ismeretlen, bizarr megfogalmazásokat ad az emberről és az 
időről, de lehet, hogy a tegnap nélkül sokáig légüres térben lebeg. Ezért 
a múlt tárgyilagos felmérésével együtt kell haladnia a kísérletezés, útke-
resés, újkeresés minden változatának, minden akkordjának.” E program 
a műhelyteremtés fontosságát hangsúlyozza, méghozzá olyan műhelyre 
utal, amely a köznapokból és a valóságból kapja feladatait és eszközeit, s 
amely egyforma figyelemmel, igénnyel fordul a hagyományokhoz és az új 
gondolatokhoz, a múlt örökségéhez és a jövendő kísérleteihez. A köznapi 
munkában való részvétel igénye szabja meg tehát az Üzenet programját, 
alakítja ki arculatát: ez az igény a valóság kutatásának, a társadalmi és 
nemzetiségi felelősségvállalásnak a parancsát fogalmazza meg.

Mint a szerkesztőségi beköszöntőből is kitetszik, az Üzenet a vajdasági 
magyar irodalom valóságábrázoló, realista irányát támogatja, elsősor-
ban olyan írókat vállal, akik a nemzetiségi és társadalmi lét kérdéseire 
keresnek feleletet, akik ezt a vállalkozást a szociografikus, valóságábrá-
zoló irodalom módszerével, eszközeivel kívánják szolgálni, megoldani. 
Az Üzenet azoknak a költőknek ad lapjain teret, akik a vajdasági élet, 
a nemzetiségi lét élménykörét szólaltatják meg, s nem szakadnak el 
különösebben a huszadik századi magyar költészet kialakult hagyomá-
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nyaitól, formai és nyelvi örökségétől. A vajdasági magyar költők közül 
elsősorban Fehér Ferenc, Zákány Antal, Gulyás József, Dési Ábel és 
Urbán János versei találnak helyet a folyóirat hasábjain. A fiatalabbak 
közül Utasi Mária, Molcer Mátyás és Virág Ágnes verseit olvashatjuk. 
A vajdasági magyar líra már eltávozott mesterei közül Laták István, Gál 
László és Csépe Imre, a hazai magyar költészetből Csuka Zoltán, Fekete 
Lajos és Dudás Kálmán szerepelt gyakrabban az Üzenet szerzői között. 
Valamennyien a nemzetiségi felelősségtudat és az elkötelezett közéleti 
állásfoglalás hívei, de ugyanez a felelősségvállalás és valóságközelség 
hatja át a folyóirat prózaíróit is. Herceg János, Majtényi Mihály, Szirmai 
Károly és Bogdánfi Sándor novellisztikája hagyományosan a vajdasági 
magyar irodalom társadalmi és nemzetiségi kérdések iránt fogékony 
változatát képviseli, az Üzenetben közölt írásaik ennek a valóságábrázoló, 
közéleti problémákat faggató igénynek adnak alakot, és hasonló igénnyel 
jelentkeznek a folyóirat prózai rovatának fiatalabb nemzedékét képviselő 
Gion Nándor, Gajdos Tibor, Molnár Cs. Attila, Németh István is. Az 
imént felsorolt íróktól, például éppen Csuka Zoltántól, nem idegenek az 
avantgárd újítások, mégis azt lehet mondani, hogy az Üzenet munkatársai 
általában egy hagyományosabb realizmus alapján dolgoznak, formál-
ják írásaikat, s nem követik azt a kísérletező jellegű avantgardizmust, 
amely különben általános a vajdasági magyar irodalom köreiben. Igaz, 
a szabadkai folyóirat nem zárkózik el a modernebb, kísérletező jellegű 
íróktól és művektől sem, hiszen állandó szerzői közé tartozik például 
Kopeczky László, aki éppen az experimentális irodalom vonzásában 
keresi az önkifejezés lehetőségét, és a kísérletezés esztétikáját követi. A 
realista esztétika, a hagyományok megbecsülése és a kísérletektől való 
tartózkodás mégis az Üzenet szerkesztői koncepciójának fontos tulaj-
donságai közé tartozik. Ez a koncepció, valamint szerkesztői gyakorlat, 
maga az irodalmi folyóirat arculata meglehetősen éles vitákat váltott ki 
az Üzenet körül: elsősorban az újvidéki magyar szellemi élet képviselői 
vádolták meg konzervativizmussal a szabadkai folyóiratot. Nem lehet 
célunk és feladatunk, hogy ezeket a vitákat részletesebben ismertessük, 
kivált, hogy állást foglaljunk bennük, hiszen mindez a vajdasági magyar 
szellemi élet belső ügyeihez tartozik, csak jelezni kívánjuk, hogy voltak 
ilyen viták, minthogy bennük és általuk vált nyilvánvalóvá az Üzenet 
irányvonala, programja, arculata.

A vajdasági magyarság irodalmát nem lehet elszakítani a jugoszlá-
viai társadalomtól és művelődéstől, ezért természetes, hogy a szabad-
kai folyóirat a vajdasági magyar irodalom alkotásai mellett teret ad a 
szerb–horvát irodalom képviselőinek, különösképpen azoknak, akik a 
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Vajdaság szülöttei. Ezzel a törekvésével szolgálja a progresszív magyar 
értelmiségnek (pl. Fábry Zoltánnak, Németh Lászlónak, Sinkó Ervinnek) 
azt a hagyományos gondolatát, amely szerint a szomszédos országokban 
élő magyar kultúrának a természetes „híd” szerepét kell vállalnia a ma-
gyarság és a környezetében élő népek között. Már a folyóirat első száma 
megindította a Kézfogások címet viselő rovatot, amely bevezetőként Ivo 
Andrićnak, a klasszikus rangú szerb írónak gondolatát idézte, azt a gon-
dolatot, amely a szellemi életben kialakult „hidak” fontosságára hívja fel 
a figyelmet: „Így szerte a világon, amerre csak gondolatom száll, avagy 
megáll, mindenütt hűséges és hallgatag hidakra talál, mint ama örök 
és örökké kielégíthetetlen emberi vágyra, hogy összefűzze, kibékítse és 
egybekapcsolja mindazt, ami elménk, szemünk és lábunk előtt felbuk-
kan, hogy ne legyen megosztás, ne legyen ellentét, sem pedig elválás.” 
Maga az Üzenet is ilyen „híd” kíván lenni: összekötő kapocs a délszláv 
és magyar irodalom, a két kultúra, a két nép között. Ez a szándék ölt 
testet tehát a Kézfogások című rovat szerkesztésében és írásaiban. Első 
alkalommal éppen Csuka Zoltánnak, a jugoszláv–magyar kulturális 
közeledés régi és nagy hatású szervezőjének és harcosának mai szlo-
vén költőkből (Ciril Zlobec, Joze Olaj, Bojan Pisk, Slavko Jug) készült 
műfordításai képviselték a „hidat” építő szerkesztői koncepciót, majd 
sorra következtek a modern szerb, horvát, szlovén és macedón irodalom 
alkotói és művei. Közöttük olyan műfordítás-történeti érdekesség, mint 
pl. Ivan Goran Kovačić klasszikus Tömegsír című költeménye, amelyet a 
szabadkai folyóiratban – Csuka Zoltán és Benjámin László fordításai után 
harmadik változatban – Dudás Kálmán hiteles és költői tolmácsolásában 
olvashattunk magyarul.

Az önálló irodalom és a műfordítás területei után a harmadik nagy 
terület, amellyel egy vajdasági érdeklődésű folyóiratnak szükségszerű-
en foglalkoznia kell, bizonyára a hagyomány. Az az örökség, amelyet a 
vajdasági magyar kultúra, szűkebb körben Szabadka szellemi élete ha-
gyományozott a jugoszláviai, illetve az egyetemes magyar művelődésre. 
Az Üzenet ennek a hagyománynak a gondozását is természetes felada-
tának tekinti, s rendszeresen tárja fel a szűkebb táj, a szülőföld szellemi 
örökségét: évfolyamai a többi között a vajdasági magyar (és délszláv) 
folklórról, Zrínyi Miklós gazdasági tevékenységéről, Csantavér középkori 
történetéről, a zentai helytörténeti kutatásokról, Gubec Máté 1573-as 
parasztfelkeléséről, a szabadkai magyar gimnázium történetéről, a sza-
badkai népoktatás múltjáról, a szabadkai Népkörről, illetve a Szabadkai 
Szabad Lyceum Egyesület 1899 és 1918 közötti tevékenységéről közöltek 
tanulmányokat. Különös érdeklődéssel foglalkozik az Üzenet a Szabad-
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káról származó magyar írók tevékenységének kutatásával, elsősorban 
Kosztolányi Dezső pályájával és munkásságával. Dér Zoltán, az Üzenet 
egyik szerkesztője rendre közli Kosztolányiról szóló tanulmányait, így a 
folyóirat első számában Lukács György és Kosztolányi címmel ismerteti 
azt a kritikai álláspontot, amelyet a filozófus a költővel szemben képvi-
selt. Ugyancsak Dér Zoltán szerkesztői munkáját dicsérik a szabadkai 
folyóirat Kosztolányi, illetve Csáth Géza emlékének szentelt különszámai. 
Az 1975-ös, majd 1977-es évfolyamban megjelent különszámokban vaj-
dasági és magyarországi írók – többek között Illyés Gyula, Illés Endre, 
Komlós Aladár, Herceg János, Bori Imre, Juhász Géza, Lévay Endre és 
maga Dér Zoltán – keltették életre e két Szabadkáról származó klasszikus 
elbeszélőnk egyéniségét és műveit. Ezek az írások, valamint a Szabadkáról 
származó más írók, közöttük Lányi Sarolta. Majtényi Mihály, Csépe Imre, 
Sinkó Ervin tevékenységéről közölt tanulmányok a vajdasági, illetve az 
egyetemes magyar irodalom gondozását segítik elő. A helyi hagyományok 
élesztgetése bennük nyer általánosabb irodalomtörténeti szerepet.

A valósághoz kötődés, az itt és most felelősségének tudata az Üze-
net körül kialakult műhelyben sohasem jár együtt provincializmussal, 
ellenkezőleg, egyetemesebb kérdések közelítésére ad lehetőséget. Biacsi 
Antal, a folyóirat első szerkesztője arra utalt, hogy a szabadkai folyóirat 
a szűkebb környezet valóságából igyekszik az olvasó elé tárni a lényeges 
problémákat „olyképpen, hogy a téma tárgyalásának értékítéleteiben ott 
szerepelt a túlhaladást szorgalmazó elkötelezett kiállás”. „Meggyőződé-
sünk – folytatja –, hogy ez nem azonosítható a provincializmussal, hiszen 
az ilyen munka szemlátomást a környezet érdekét szolgálja, és ugyan-
akkor szűkebb társadalmi közösségünk (amely szerves része a szélesebb 
közösségnek) időszerű és lényeges kérdéseinek megoldását szorgalmazza. 
Igényt támaszt és szükségletet elégít ki.” Ezt a véleményét azután Illyés 
Gyula közismert állásfoglalásával egészíti ki: „A világmindenségről 
hetet-havat összecsacsoghatunk, a »provinciánkról« nem: ott az első 
hazug szóra megnyílik a föld.” Ez a gondolat jelenti annak a kutató és 
feltáró műhelymunkának az elvi alapját, amellyel az Üzenet a vajdasági 
magyar társadalom helyzetéhez és történetéhez közeledik. Elsősorban 
természetesen a szűkebb pátria, Szabadka problémáihoz: a folyóirat 
eddigi számai számos érdekes tanulmányt és jegyzetet publikáltak a 
bácskai város történeti múltjáról, mai állapotáról, népi hagyományairól, 
kulturális életéről és értékeiről. A folyóirat Égtáj címet viselő rovata 
rendszeresen közli a szülőföld kutatására irányuló munka eredményeit, 
elsősorban Lőrinc Péter, Petkovics Kálmán, Pálinkás József és Káich 
Katalin társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányait, Penavin Olga 
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és Beszédes Valéria népnyelvi-néprajzi írásait. E tanulmányok között 
kitűnő írásokat olvashatunk, ezek valóban túlléptek a helytörténeti ku-
tatómunka körén, s okos érvekkel szólnak hozzá ahhoz a vitához, amely 
napjainkban a kelet-közép-európai népek közös történetének, együtt-
élésének nagy kérdéseiről folyik. Manapság sokat és sokszor beszélünk 
tágasabb hazánk, a Duna-medence és Kelet-Közép-Európa történetéről, 
gondjairól, ám a történeti anyag megközelítése és ismertetése nem áll 
mindig a kellő színvonalon. Az Üzenet történelmi, szociológiai tárgyú 
tanulmányai bizonyára abban tűnnek ki, hogy egy szűkebb vidék konk-
rét történelmi anyagának dokumentálása révén közelítik meg a vitában 
elhangzó tágabb értelmű kérdéseket. Ezzel nemcsak egy táj, nemcsak 
egy többnyelvű és többetnikumú emberi közösség problémái között 
igyekeznek eligazítást adni, nemcsak a maguk szűkebben értelmezett 
feladatait kívánják megoldani, hanem a Duna-medencében élő népek és 
kultúrák közeledését is szolgálják. Az elvégzett munka módszertanilag is 
hasznosítható, arra buzdít, hogy a magyarság történetéről, helyzetéről, 
s a kelet-közép-európai népek közös sorsáról folyó eszmecserék minél 
alaposabbak és anyagszerűbbek, minél konkrétabbak legyenek.

Nyelvünk és Kultúránk, 1983. december, 53. sz. 92–96.
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A vajdasági magyar irodalom intézményrendszere a hatvanas és hetvenes 
évek fordulóján bővült számottevően: 1968-ban indult meg Szabadkán 
az Életjel című könyvsorozat, 1969-ben jött létre Újvidéken a Hungaroló-
giai Intézet és annak Tudományos Közlemények című kiadványsorozata, 
1971-ben indult útjára Szabadkán az Üzenet című folyóirat, és ugyancsak 
1971-ben hagyta el a nyomdát a Létünk című társadalomtudományi 
szemle első száma. Megjelenését a jugoszláviai magyar tudományos élet 
fejlődése indokolta, amely a felszabadulás után alig két évtized leforgása 
alatt már komoly eredményeket hozott létre az irodalomtörténet-írás, a 
művelődéstörténeti, a szociológiai és a helytörténeti kutatások területén. 
A szépirodalmi jellegű folyóiratok korábban is közöltek tudományos 
írásokat, a hetvenes évek elejére azonban mindenképpen eljött egy önálló 
tudományos fórum létrehozásának ideje. Az új folyóirat alapításának 
indokait, illetve az elvégzendő munka távlatosabb célját az 1971 decem-
berében közreadott első szám szerkesztőségi bevezetője a következőkben 
jelölte meg:

„Folyóiratunkat társadalmi környezetünk igénye szülte. Az az 
igény, hogy teljesebben, átfogóbban és többet tudjunk meg ma-
gunkról, környezetünkről és egész társadalmunkról.

Mi, akiknek az a feladat jutott, hogy a várakozásnak meg-
felelő folyóiratot kell létrehoznunk, és az olvasó elé tennünk, 
tudjuk, hogy ez csak fokozatosan valósítható meg. Munkánkat 
kétségtelenül megnehezíti, hogy társadalmi tudatunk új terüle-
tén indulunk, hogy munkatársaink az anyanyelvi közegben még 
nem affirmálódhattak. Tudatosítanunk kell, hogy a tudomány, a 
társadalomtudomány is része anyanyelvi kultúránknak, és ezzel 
egyidőben lehetőségeinkhez mérten, hozzá kell járulnunk a ju-
goszláv tudományos gondolat fejlődéséhez is. Az, hogy új terüle-
tekre lépünk, szerénységre int, de egyúttal figyelmeztet a feladat 
fontosságára is.

Szilárd meggyőződésünk, hogy léteznek azok az adottságok, 
amelyek alapján az igényességre utaló cím mögött számról számra 
jobb és színvonalasabb folyóiratot szerkeszthetünk a felsorakozó 
munkatársak jóvoltából, így a Létünk olvasóközönsége nem fog 
belefáradni abba, hogy elvárásai valóra váljanak, nem morzsolódik 
majd le az első kíváncsiság kielégítése után, hanem kialakul majd a 
folyóirat olvasótábora, baráti köre, lesznek terjesztői, munkatársai.

A jugoszláviai magyarok – az egész önigazgatású szocialista 
jugoszláv társadalom részeként fejlődve – társadalmi szerkezete 

A SZABADKAI LÉTÜNK ■
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sokrétűbb, ezért szellemisége is igényesebb, mint tíz-tizenöt évvel 
ezelőtt volt. Akkor mondanivalójukat magukról, társadalmunk-
ról maradéktalanul elmondhatták versben és vezércikkben. Ma 
már több a nyílt kérdésünk és szélesebbek önigazgató szocialista 
társadalmunk értékeinek tudatosítási lehetőségei. Ezt tanúsítják a 
meglevő folyóiratok, lapok, rádió, tévé és könyvkiadásunk. Ehhez 
a felelősségteljes munkához csatlakozik most a maga eszközeivel 
a Létünk is.

Tudományos eszközökkel – elsősorban az olvasó igényeit tart-
va szem előtt – igyekszik majd induló folyóiratunk a társadalmi 
összefüggések és jelenségek mélyére hatolni. Ezért a társadalmi 
lét tudatmeghatározó jelentőségét marxi értelmezésben felfogva 
nem szándékozzuk a tudat visszahatását sem elhanyagolni. Mégis 
hangsúlyozni kívánjuk majd a tények tiszteletét a puszta megsej-
téssel szemben, az analízis tiszteletét az intuícióval szemben.

Hisszük, hogy ez valóságunk tárgyalásában sikerülni is fog. 
Erre utal induló folyóiratunk, noha tudjuk, hogy lehetetlen egy-
egy számban átfogóan helyt adni a tudomány és külön a társada-
lomtudomány minden jelentősebb ágazatának.

Folyóiratunk tárgyköre igen széles, de valóságunk feldolgo-
zási módjában megköveteljük az igényességet, a tárgyi adatsze-
rűségre törekszünk; a tudományosság kritikai analízisét meg-
valósítva hisszük, hogy ezt az elképzelést valóra is váltja majd a 
munkatársak köre, és olvasóink folyóiratunkat hézagpótlónak 
találják.”

A szabadkai folyóirat a jugoszláviai magyarság „társadalmi lété-
nek” kutatását tűzte ki maga elé feladatul, a ,,társadalmi lét” ismerete 
révén akarta megérteni a „társadalmi tudatot”. Mottónak Karl Marx 
híres mondását választotta, amellyel 1859-ben A politikai gazdaságtan 
bírálatához című művét vezette be: „Nem az emberek tudata az, amely 
létünket, hanem megfordítva: társadalmi létünk az, amely tudatunkat 
meghatározza.” A folyóirat élére Rehák László egyetemi tanár került, 
akinek társadalomtudományi kutatómunkája, különösen a vajdasági 
magyar nemzetiség jogi és társadalmi helyzetével foglalkozó tanulmá-
nyai addig is jól ismertek voltak az egyetemes magyar tudományosság 
körében, nagyszabású összefoglalása, A kisebbségek Jugoszláviában 
című jogi-politikai monográfia pedig nem sokkal korábban került az 
olvasók elé. Mellette Györe Kornél, ugyancsak szélesebb körben ismert 
szociológus töltötte be a főszerkesztő-helyettesi tisztséget, és Bori Imre, 
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Molcer Mátyás, Mirnics József, Szórád Gyula, Tripolsky Géza, Saffer Pál, 
Vajda József, Božidar Kovaček és Aleksander Magarašević voltak a többi 
között a munkát irányító szerkesztőtanács tagjai. Ennek a tanácsnak az 
összetétele az idők folyamán többször is megváltozott, Rehák és Györe 
irányító szerepe azonban folyamatosan érvényesült.

A Létünk évente hat számot ad ki, gyakran jelenik meg két szám 
összevonásából vaskosabb kiadvány. A teljes évfolyam terjedelme az ezer 
lapot is megközelíti: ez is mutatja, hogy a szabadkai folyóirat terjedelmes 
tanulmányokat ad közre, nagyobb tudományos apparátussal dolgozik. 
Tevékenységét széles körben végzi, alcíme, a „Társadalom, tudomány, 
kultúra” is eme széles körű érdeklődésre utal. Ennek az érdeklődésnek a 
középpontjában azonban mindenképpen a társadalomtudományi, illetve 
nemzetiségtudományi kutatómunka áll. A Létünk szociológiai érdeklő-
dését olyan tanulmányok jelzik, mint Vladan Ćetkovićnak a huszadik 
századi technokráciáról, Hódi Sándornak a család mai helyzetéről és 
problémáiról, illetve a vajdasági öngyilkossági statisztikák tanulságairól, 
Enyedi Györgynek a falusi élet átalakulásáról írott tanulmányai, és a 
példákat sorolhatnánk még tovább. A Létünk ebben a tekintetben egy-
aránt támaszkodik jugoszláv tudósok, illetve vajdasági magyar kutatók, 
különösen Lőrinc Péter, Mirnics Károly és Hódi Sándor munkájára.

A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzetének szociológiai felméré-
se és elemzése minden bizonnyal a folyóirat legfontosabb tudományos 
eredményei közé tartozik. Ebben a tekintetben a Létünk egészen kiváló 
munkát végez példát adván arra, hogy a kisebbségi lét körülményei között 
miként lehet módszeres kutatótevékenységgel megismerni egy nemzeti-
ségi közösség társadalmi, politikai és kulturális életét. Az új folyóiratnak 
már első számában olvasni lehetett Györe Kornél Vajdaság népeinek és 
nemzetiségeinek területi megoszlása, különös tekintettel a tartomány 
magyar népességére című tanulmányát, amely népszámlálási adatokra 
hivatkozva adott képet a vajdasági magyarság területi elhelyezkedéséről. 
Ezt a forrásértékű feldolgozást azután olyan írások követték, mint Lőrinc 
Péternek a századforduló bánáti városáról, Hock Rudolfnak a vajdasági 
többnyelvűség történetéről, Kovács Teréznek a becsei tanyavilág társa-
dalomtörténetéről, Kovács Lászlónak a közigazgatási nyelvhasználatról 
írott beszámolói, illetve tanulmányai. A Létünk nemzetiségpolitikai ro-
vata helyet adott régebbi feldolgozásoknak is, amelyek még a harmincas 
években kísérték figyelemmel a Jugoszláviában élő magyarság helyzetét: 
így például Lévay Endre A kisebbségi egyetemisták élete című 1934-ben 
és Somorja Sándor A jugoszláviai egyetemi hallgatók című 1938-ban 
keletkezett írásának.
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A nemzetiségtudományi, illetve nemzetiségpolitikai cikkek sorában 
igen fontos helyet foglalnak el az anyanyelv hivatalos használatával, illetve 
iskolai oktatásával foglalkozó tanulmányok. Ezek a tanulmányok folya-
matosan adtak képet a magyar iskolák munkájáról, a vajdasági magyar 
főiskolások elhelyezkedési lehetőségeiről, vagy éppen a vajdasági nyelvek (a 
szerb–horvát, a magyar, a szlovák, a román, a ruszin) alkotmányjogi egyen-
rangúságának gyakorlati érvényesüléséről. 1979-ben a vajdasági tartomá-
nyi képviselőház kezdeményezésére, a Tartományi Közigazgatási Intézet 
szervezésében külön tudományos tanácskozás foglalkozott az egyenrangú 
nyelvhasználat kérdéseivel. A tanácskozás anyagát 1980-ban a Létünk adta 
közre. Az elhangzott előadások sorában Marija Boljanović a nemzeti és 
nemzetiségi nyelvek törvényekben lefektetett egyenrangúságának ügyével, 
Váradi Tibor a nemzetiségi nyelveknek az egyetemi oktatásban való érvé-
nyesülésével, Vladimir Popin a tájékoztatás többnyelvűségével, Darinka 
Nedeljković a nemzetiségi nyelveknek az igazságszolgáltatásban betöltött 
szerepével, Gulka Géza a nemzetiségi nyelveken történő középfokú ok-
tatással foglalkozott. A tanácskozás tanulságait a Vajdaság Szocialista 
Autonóm Tartomány nemzetei és nemzetiségei nyelve és írása egyenran-
gúságának érvényesítéséről szóló tanácskozás munkájának összefoglalója 
című dokumentum fogalmazta meg. Ez a dokumentum a többi között a 
következőket állapítja meg: „Az elhangzott beszámolók, közlemények és 
vita alapján megállapítható, hogy ezen a téren – a folyamatos és állandó 
munka jóvoltából – valamennyi területen és szinten fejlődés tapasztalható. 
A nemzetek és nemzetiségek nyelvének és írásának egyenrangúsága mint 
a teljes egyenjogúság alkotórésze és a szocialista önigazgatási viszonyok 
elválaszthatatlan eleme, kezdve az alkotmányos elvek kidolgozásától a 
nemzeti egyenjogúság politikájának érvényesítéséig és gyakorlati alkalma-
zásáig, hozzájárult az önigazgatású szocialista viszo nyok fejlődéséhez. Az 
alkotmányos rendelkezések, a JKSZ állásfoglalása és az általánosan jóváha-
gyott törekvések azonban nem elegendőek az egyenrangú nyelvhasználat 
érvényesítéséhez. Tanácskozásunk eredményei ugyanis arra utalnak, hogy 
az egyenjogúság meghatározott kérdéseinek megoldásában még mindig 
sok a fogyatékosság és következetlenség, s ez további tevékenységre késztet 
bennünket. Az egyenrangúság érvényesítése tehát olyan folyamat, amely 
az önigazgatású politikai rendszerrel fejlődik és szilárdul meg, s ebből 
erednek az állandó jellegű és hosszú távú feladataink is.”

A tudományos tanácskozás anyagának e vázlatos ismertetéséből is 
kitetszik, hogy a jugoszláv politika milyen fontosnak tekinti a „nemzetek 
és nemzetiségek” alkotmányos jogainak kidolgozását és rögzítését. Ju-
goszlávia föderatív köz társaság, és a szövetségi rendszer messzemenően 
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érvényesül az államszervezésben, illetve a jogalkotásban. A köztársasági 
alkotmány meghatározása szerint azokat a népeket nevezik „nemzetek-
nek”, amelyek a jugoszláv föderációt létrehozták, vagyis a szerb, a horvát, 
a szlovén, a macedón, a crnagorai (régebbi elnevezéssel: montenegrói) és a 
„muzulmán” (mohamedán kulturális hagyományokat ápoló bosznia-her-
cegovinai szláv) nemzetet. Mellettük „nemzetiségeknek” tekintik azokat 
a kisebbségi népcsoportokat, amelyeknek „anyanemzete” Jugoszlávia 
határain kívül helyezkedik el. Ilyen „nemzetiség” az albán, a magyar, 
a román, az olasz, a török, a szlovák nemzeti kisebbség, illetve néhány 
kisebb népcsoport. A jugoszláv föderáción belül a nemzetek szövetséges 
köztársaságokat alkotnak, azokon a területeken viszont, ahol nagy szám-
ban élnek nemzetiségiek, és amelyek sajátos történelmi hagyományokat 
ápolnak, autonóm tartományok jöttek létre. Két ilyen autonóm tartomány 
alakult ki, mindkettő a Szerb Szövetségi Szocialista Köztársaságon belül: 
az albán lakosságot tömörítő Kosovo-Metohija és a vegyes nemzetiségű, 
közel félmilliós magyar lakosságot is magába foglaló Vajdaság. Ezzel az 
államjogi berendezkedéssel, illetve a nemzetiségeknek, közelebbről a 
vajdasági magyarságnak az államjogi szerkezetben való elhelyezkedésével 
igen gyakran foglalkoznak a Létünk tanulmányai.

Példaként említhetjük a következő írásokat: Ágoston András: A föde-
ralizmus és az önigazgatás eszméinek fejlődése és a Szövetségi Képviselőház 
alkotmányos modelljei (1973); Kerekasztal-beszélgetés az alkotmányter-
vezetről, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége tizedik kongresszusának 
platformjáról és a közvitáról (1973); Szenes György: Szabadka a Vajdaság 
keretében (1980); Ivan Kristan: Az autonóm tartományok alkotmányjogi 
helyzete a JSZSZK-ban (1982). A folyóirat ugyanakkor nemcsak a vajda-
sági magyar kisebbség alkotmányjogi és társadalmi-politikai helyzetével 
foglalkozik, hanem szélesebb körben is áttekinti a többi jugoszláviai nép-
csoport, illetve a jugoszláv határokon kívül élő délszláv kisebbségek hely-
zetét. Az 1974-es évfolyamban például Vladimir Klemenčić a karintiai 
(ausztriai) szlovének, Atif Purivatra a bosznia-hercegovinai muzulmánok, 
Gyura Varga pedig a vajdasági ruszinok nemzeti tudatának alakulásáról, 
politikai és kulturális életéről adott közre érdekes beszámolót.

A Létünk elsősorban társadalomtudományi és nemzetiségpolitikai 
folyóirat, e fontosabb célkitűzései mellett mindazonáltal áttekintést 
kíván adni a vajdasági magyar tudományosság más területeiről is. Ezt 
nemcsak a szélesebb körű tudományos érdeklődés indokolja, hanem 
az a felismerés is, hogy a nemzetiségi történelem, néprajz, irodalom és 
művészet kutatásának számos „nemzetiségtudományi” eredménye van. 
A nemzetiségtudomány újabban kialakuló tudományos ágazata ugyanis 
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olyan összegző jellegű, interdiszciplináris tudományt jelent, amely egy 
nemzeti kisebbség helyzetének és tudatának valamennyi – társadalmi, 
történelmi, kulturális – jelenségével és vonatkozásával foglalkozik. Ez a 
tudományos ágazat az elmúlt évtizedben igen sokat fejlődött a szomszé-
dos országok magyar nemzetiségi tudományos életének keretei között: 
most csupán az erdélyi Gáli Ernő, Mikó Imre, Fábián Ernő, a szlovákiai 
Turczel Lajos, a vajdasági Rehák László eredményeire hivatkozhatunk. A 
Létünk ugyancsak ennek a nemzetiségi helyzetet és tudatot sokoldalúan 
megközelítő interdiszciplináris tudományos érdeklődésnek a jegyében 
végzi sokrétű feladatát.

Olyan történelmi tanulmányok tanúsítják mindezt, mint Szekeres 
Lászlónak a bácskai régészeti kutatások eredményeiről készített össze-
foglalása. Györe Kornélnak a bácskai népesség történeti statisztikájával 
foglalkozó kutatásai, Hegedűs Antalnak a tizennyolcadik századi bánáti 
társadalomról írott tanulmánya, Beszédes Valériának a Szabadka környéki 
tanyák kialakulását nyomon kísérő vizsgálata, Gaál Györgynek a két világ-
háború közötti korszak vajdasági iparfejlődését felmérő dolgozata, és még 
sok más értékes szaktanulmány, amely a terület történelmi múltját mutatja 
be. A Létünk természetesen gyakran foglalkozik a Vajdaság művelődés-
történeti hagyományaival is, hogy néhány példát említsünk: Dér Zoltán 
Toncs Gusztávról, a szabadkai gimnázium tudós tanáráról, Kasza Bálint 
a szabadkai színészet kezdeteiről, Magyar László a szabadkai múzeum 
történetéről, Kósa László Zenta múltjáról adott közre értékes tanulmányt. 
A hagyományok ápolásában jeles helyet foglal el a tájegység irodalmi és 
művészeti örökségének gondozásba vétele is. Ennek során Károly Sándor 
budapesti nyelvészprofesszor a szerémségi magyar huszita bibliafordítás-
ról, Bori Imre a régi Hídról, Bosnyák István Sinkó Ervin munkásságáról, 
Juhász Géza a jugoszláviai magyar könyvkiadás történetéről, Minda Ti-
bor a vajdasági művésztelepek munkájáról, Bela Duranci több vajdasági 
festő tevékenységéről közölt tanulmányt. De olyan művelődéstörténeti 
érdekességnek számító beszámolóval is találkozunk, mint Radu Flora 
vajdasági román írónak a jugoszláviai román „mikroliteratúráról” készült 
tanulmánya, amely maga is a szellemi teljesítmények egyenjogúsága mel-
lett tesz hitet. Az egymás mellett élő kultúrák természetes egyenjogúsága: 
valóban ez lehetne az a fogalom, amely a szabadkai tudományos folyóirat 
tevékenységét megszabja. Olyan igazság ez, amelyet a Létünk több mint 
egy évtizedes munkája érvelő viták, filológiai adalékok és tudományos 
összefoglalások egész sorával bizonyít.

Nyelvünk és Kultúránk, 1984. szeptember, 56. sz. 85–89.
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Hatvan esztendeje – 1928. szeptember 23-án – jelent meg Szabadkán – a 
délszláv államhoz csatolt magyarság legnagyobb városában – a Vajdasági 
Írás című folyóirat. Szerkesztője a vajdasági magyar irodalom kiváló 
alkotó és szervező egyénisége, Szenteleky Kornél lett, közvetlen munka-
társai közé olyan ismert írók tartoztak, mint Csuka Zoltán, Fekete Lajos, 
Farkas Geiza, Kristály István – valamennyien a születő kisebbségi élet 
vezető személyiségei és áldozatos munkásai. Megindulása a jugoszláviai 
magyar irodalmi kultúra önmagára találásának következménye volt. A 
történelmi Magyarország felosztását követő esztendőkben valamennyi 
„utódállamban” megindult a magyar kisebbségi kultúrák, s ezen belül 
az irodalmak szerveződése, de amíg Erdélyben ez az irodalomszervező 
munka, ha nem is könnyen, de lendületesen haladt előre, a Vajdaságban 
csak komoly erőfeszítések árán lehetett létrehozni a nemzetiségi kultúra 
intézményeit. Nem voltak olyan hagyományos irodalmi központok, és 
iskolavárosok, mint a Romániához csatolt magyar területeken, ezért min-
den szervezőmunkát az alapok lerakásával kellett kezdeni. Küzdelmek, 
nemegyszer szenvedélyes viták alapozták meg a létrejövő nemzetiségi iro-
dalom műhelyeit, és ezek a műhelyek sem tudtak tartósan fennmaradni 
a mostoha viszonyok között. Ezeknek a műhelyszervező kísérleteknek a 
lázában született meg a Vajdasági Írás is, a húszas évek második felének 
bizonyára legnagyobb hatású intézményeként. A szerkesztő Szenteleky a 
következő szavakkal bocsátotta útjára a folyóiratot: „Íme, itt vagyunk és 
megindulunk. Szűkösen, szegényesen, de hitesen, bíborló bizakodással 
megyünk, menetelünk és hisszük, hogy boldog holnapok lesznek útjelző-
ink. Célunk tiszta, akarásaink nemesek, a kultúra komoly és becsületes 
munkásai szeretnénk lenni ezeken a hasábokon és ezen a lapos, tunya, 
tengeri termékeny földön, ahol élünk, küzdünk, álmodunk.” A bácska-
bánáti táj és jólét, ahogy Szenteleky érezte, tunyaságra nevelte a lelkeket, 
az új folyóirat ezért magasabb kulturális igényességet és távlatos eszmé-
nyeket akart állítani a Vajdaságban élő ember elé. „Mi – írta a szerkesz-
tő – máris úgy érezzük, hogy az anyagiasság lassan veszít bálványozott 
hatalmából, s ezért bízunk abban, hogy a kereső lelkekben tudat alatti 
szomjúság lappang a nemes, a szép, az álmodott gondolat után.”

A Vajdasági Írás a korábbi kísérletekhez képest igen magas igényes-
séget és kulturális színvonalat képviselt, ez adta rangját, és sajnos ez 
szabta meg sorsát is. Olyan írókat közölt, mint az idősebb nemzedékhez 
tartozó Milkó Izidor, Aszlányi Dezső, s az akkor a fiatalabb írógenerációt 
képviselő Csuka Zoltán, Debreczeni József, Fekete Lajos, Haraszti Sán-
dor, Kristály István, Laták István és Tamás István. Lapjain szövetséget 

EGY NEMZETISÉGI LAP AZ ELŐIDŐKBŐL ■
Vajdasági Írás
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kötött egymással a haladó polgár, a baloldali demokrata és a szocialista 
értelmiség, közöttük az 1918–1919-es magyar forradalmak emigránsai. A 
vajdasági magyar irodalom néhány emlékezetes alkotását adta közre, így 
Szenteleky Kornél Isola Bella című regényét vagy Farkas Geiza Kamasz-
drámák című tanulmánysorozatát. Figyelemmel kísérte a magyarországi 
irodalmat és a többi magyar nemzetiségi irodalmat. Új arcú magyarok 
című sorozatában sorra mutatta be a négy országban élő fiatal magyar 
irodalom tehetséges alkotóit, közöttük Illyés Gyulát, Dsida Jenőt és 
Győry Dezsőt. Képet adott a délszláv irodalmakról is, állandó munka-
társai közé tartozott Todor Manojlović és Mladen Leskovac, a vajdasági 
szerb irodalom két kitűnő képviselője. Az anyagi gondok, a közönség 
közönye és az irodalmi életben tapasztalható széthúzás mindazonáltal 
megpecsételte Szentelekyék nemes erőfeszítéseinek sorsát; a Vajdasági 
Írás alig több, mint egy esztendőt élt csupán, s 1929 novemberében el 
kellett némulnia. Emlékét az egész magyar irodalmi kultúra megőrzi, 
nemcsak az újvidéki és szabadkai írástudók emlékezete.

Magyar Hírlap, 1988. szeptember 23. 8.
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Ezerkilencszázötvennyolc októberében jelentette be a szabadkai magyar 
írók és újságírók kis csoportja, hogy Életjel címen irodalmi élőújságot 
rendez a városi könyvtár olvasótermében. Talán ők, az alapítók: Burkus 
Valéria, Dévavári Zoltán, Galamb János és Urbán János sem hitték, 
milyen sikeres vállalkozást indítottak útnak, s hogy az „életjelből” ha-
marosan valódi „élet” lesz: Szabadka magyar irodalmi élete.

Szükség volt erre a jelre, volt mit felébreszteni. Szabadkának nemes 
irodalmi hagyományai voltak, a század elején mozgalmas szellemi élet 
indult a hatalmas „parasztváros” falai között. Milkó Izidor és köre, a 
szabadkai magyar színház, majd a fiatal Kosztolányi és Csáth Géza 
működése tanúsította, milyen szellemi erők gyülekeznek a bácskai élet 
látszólag mozdulatlan felszíne alatt. A vajdasági magyar irodalomnak, 
kivált a felszabadulás után, mégis Újvidék lett a tűzhelye. Itt szerve-
ződtek meg az irodalmi élet intézményei: a lapok, folyóiratok, a Forum 
Könyvkiadó, a magyar rádió és televízió, nem utolsósorban az egyetem 
magyar irodalmi tanszéke, majd a Hungarológiai Kutatások Intézete, 
amely a tudományos munka organizációs központja lett.

Szabadkán a 7 Nap című hetilap dolgozott, ennek szerkesztőségében 
gyülekeztek az ottani magyar írók is, akik azután létrehozták az irodal-
mi élőújságot s azokat az intézményeket, amelyek az Életjel köré épülve 
szolgálták a város magyar kultúréletét. Ezek az intézmények, folyóiratok, 
könyvsorozatok ma már túlnőttek a város határain. Nemcsak a Vajdaság 
nemzetiségi életében kaptak fontos szerepet, hanem ismertté váltak a 
magyarországi olvasóközönség körében is. Két évtized nagy idő, ennek 
munkájáról, küzdelmeiről és eredményeiről ad számot az Életjel című 
emlékkönyv, amely Dévavári Zoltán és Lévay Endre szerkesztésében 
idézi fel a szabadkai magyar irodalmi élet eseménytörténetét, mutatja 
be ennek dokumentumait.

Tanulságos felidézni az 1958 őszén tartott irodalmi est bevezető szavait. 
„A szerkesztőség – mondta Urbán János – azzal a tudattal kezdte meg 
munkáját, hogy a közvetítő, a tájékoztató és az útmutató szerepét vállalja 
magára. Közvetít a leírt irodalmi mű és az olvasó között, tájékoztatást ad 
az időszerű irodalmi eseményekről, a színházi életről, a fi lmről, a képző-
művészetről, a zenei életről.” Az emlékkönyvben közölt adatok és doku-
mentumok igazolják, hogy a vállalt programot messzemenően sikerült 
teljesíteni. Húsz év alatt az Életjel összesen 353 előadást rendezett: irodalmi 
esteket, színházi és fi lmvitákat, íróbemutatásokat, amelyeken a vajdasági 
magyar, valamint a szerbhorvát irodalom jeles egyéniségei mellett szerepet 
kaptak a hazai vagy az erdélyi magyar irodalom képviselői is.

ÉLETJEL ■
Szabadka magyar irodalmi élete
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Az Életjel munkáját egészíti ki a Kosztolányi Dezső Irodalmi Színpad, 
amely különösen a szabadkai fiatalok lelkes munkáját dicsérve, vállalta a 
klasszikus magyar irodalom, például Kassák Lajos és Kosztolányi Dezső, 
illetve a vajdasági magyar írók, Kopeczky László és Gobby Fehér Gyula 
jeleneteinek színpadra állítását. Az irodalmi színpad eddig ötvennyolc 
előadást mutatott be Szabadka és a környező községek magyar közön-
ségének. A fiatalok, elsősorban a szabadkai magyar diákok irodalom és 
művészet iránti érdeklődését tanúsítja a Csáth Géza Művészetbaráti Kör 
tevékeny munkája is, amely eddig 183 műsort és előadást eredményezett. 
Látnivaló, hogy az Életjel két évtized során valóban a vajdasági magyar 
közművelődés egyik fontos szervezőereje és otthona lett.

De nemcsak a közművelődési munka köszönhet sokat az Életjel áldo-
zatos szervezőinek, hanem az irodalmi élet és a hagyományok ápolása 
is. Az Életjel igen termékeny könyvkiadóként is működik, két kiadvány-
sorozatában, az Életjel Miniatűrökben és az Életjel Könyvekben értékes 
irodalmi művek, tanulmányok és dokumentumok láttak napvilágot, s 
az Életjellel együttműködő Üzenet című folyóirat is – néhány esztendő 
alatt – a jugoszláviai magyar irodalom tevékeny műhelye lett.

A Miniatűrök-sorozatban eddig harmincegy kis kötet került az ol-
vasó elé Lévay Endre Új lélekindulás című munkájától Kenyeres Kovács 
Márta Régi nóta, híres nóta… című, három szabadkai zeneszerző (Arnold 
György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő) munkásságát feldolgozó művéig. E 
kötetek között találunk szépirodalmat, Lévay Endre, Dési Ábel, Schwalb 
Miklós, Láng Árpád műveit, önéletírásokat, Garay Béla, Baranyi Károly, 
Csuka Zoltán és Fehér Ferenc memoárjait, végül tanulmányokat, Kolozsi 
Tibornak a szabadkai folyóirat-irodalomról, Dér (Dévavári) Zoltánnak 
Csáth Gézáról, Kosztolányi Dezsőről, Petkovics Kálmánnak az 1941-
es szabadkai antifasiszta ellenállásról szóló írásait. A modern magyar 
irodalom örökségét gazdagította Kosztolányi negyvennégy ifjúkori le-
velének kiadása, amely Dévavári Zoltán gyűjtőmunkája nyomán jelent 
meg, s ért el méltó sikert.

Dévavári Zoltán munkássága, azt hiszem, külön is említést érdemel: 
nemcsak az Életjel könyvsorozatai és az Üzenet szerkesztésében vállalt 
szerepe, hanem a kutató- és tanulmányíró tevékenysége következtében 
is. A Kosztolányi- és Csáth Géza-kutatás, valamint a vajdasági magyar 
művelődési hagyományok feltárása egyaránt sokat köszönhet neki.

A másik könyvsorozat, az Életjel Könyvek sorozata eddig tizenhat 
kötettel gazdagította a vajdasági magyar irodalmat és tudományos életet. 
Közöttük Kolozsi Tibor alapvető sajtótörténeti monográfiájával (Sza-
badkai sajtó 1848–1919), Csáth Géza kritikáinak és cikkeinek kötetével 
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(Írások az élet jó és rossz dolgairól), Lőrinc Péter társadalomtudományi 
munkájával (Bácskai polgári politikai elmélet 1880–1920) és Beszédes 
Valéria szajáni népmesegyűjteményével (Jávorfácska). E könyvek (s még 
egy sor kiadvány) méltán tartanak igényt a magyarországi közönség és 
tudományos élet érdeklődésére is.

Magyar Hírlap, 1979. január 27. 8.
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A Duna partján – szemben a péterváradi vár történelmi épületeivel – új 
beton- és üvegpaloták magasodnak, az Újvidéki Egyetem toronyházai. Kö-
zöttük a bölcsészeti kar vadonatúj – kissé ridegre sikerült – épülete. Ebben 
az épületben kapott helyet a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, amely egyesíti a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 
valamint a Hungarológiai Intézet korábbi intézményeit. Az Újvidéki Egye-
tem bölcsészeti karához különben nyolc intézet tartozik: a szerb–horvát 
irodalmi, a szerb–horvát nyelvészeti, a magyar, a szlovák, az idegen nyelvi, 
a történeti, a pedagógiai és a fi lozófi ai-szociológiai intézetek.)

A Magyar Intézet elődje az az egyetemi tanszék volt, amely még a 
bölcsészeti kar korábbi, főtéri épületében működött. Mint Szeli István Egy 
évtized tanulságai című beszámolójában olvashatjuk, a jugoszláviai ma-
gyarság régi törekvése volt, hogy önálló egyetemi tanszék gondoskodjék 
kultúrájának ápolásáról, pedagógusainak képzéséről. A két világháború 
közötti korszakban egyedül a szabadkai főgimnázium magyar tagozata 
adott érettségi bizonyítványt, s a nemzetiségi értelmiség a belgrádi vagy 
zágrábi egyetemen szerzett oklevelet. A felszabadulást követően azután 
– a jugoszláv nemzetiségi politika eredményeképpen – egész sor magyar 
középiskola nyílt: 1948-ban a Vajdaság területén negyven magyar algim-
názium, négy főgimnázium, két tanítóképző, valamint huszonkét szak-
iskolai tagozat működött. Ezeknek az iskoláknak a pedagógusellátását 
vállalta az 1959-ben létesített újvidéki magyar tanszék, amelynek első 
professzora a kiváló író és tudós, Sinkó Ervin lett.

Azóta két évtized telt el az újvidéki tanszék életében. Tanárai, Bori 
Imre, Penavin Olga és Szeli István nemzedékek hosszú sorát nevelték a 
jugoszláviai magyar művelődés és nemzetiségi élet szolgálatára. Költőket 
és írókat, mint Tolnai Ottó, Végel László, Fehér Kálmán, irodalomtör-
ténészeket és kritikusokat, mint Bányai János, Bosnyák István, Utasi 
Csaba. Az az írói és kritikusi nemzedék, amely az Új Symposion című 
folyóirat körül alakult ki, nagyrészt az Újvidéki Egyetemen nevelkedett. 
Időközben kibővült a tanszék oktatói kara és feladatköre is. A pedagógiai 
munka mellett sürgető feladatot jelentett a vajdasági magyar kultúra 
múltjának és jelenének kutatása. Irodalomtörténeti, nyelvészeti és nép-
rajzi monográfiák, valamint tanulmányok születtek, ezeknek híre és 
hatása a hazai magyar szellemi élet körébe is eljutott. Bori Imre modern 
irodalomtörténeti, vagy Penavin Olga tájnyelvi kutatásai az egyetemes 
magyar tudományosságot gazdagították. A vajdasági magyar kutatómun-
ka szervezése érdekében jött létre 1969-ben, Szeli István vezetésével a 
Hungarológiai Intézet, amely később – az egyetemi és kutatói intézetek 
átszervezésével – egyesült a magyar tanszékkel, s létrehozta a Magyar 
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Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetét. Ez az intézet 
jelenleg Bori Imre egyetemi tanár irányításával működik.

Az intézet számos tudományos kiadványt ad közre, közöttük több 
kiadványsorozatot. A Hungarológiai Közlemények című folyóirat az 
intézetben rendezett konferenciák anyagát, és az intézeti munka során 
készült tanulmányokat jelenteti meg. Szerkesztője Szeli István. Eddig 
harmincnyolc száma látott napvilágot. E folyóiraton kívül jelenik meg 
a Bibliográfiai füzetek című sorozat, amely Pastyik László munkája 
nyomán adja ki a jugoszláviai magyar irodalom éves bibliográfiáit. Az 
utolsó, a 11-es füzet például az 1977-es esztendő irodalmi termését dol-
gozza fel. A Tanulmányok című kiadványsorozat a tanszéken, illetve az 
intézetben készült nagyobb, irodalomtörténeti, nyelvészeti és néprajzi 
szaktanulmányoknak ad fórumot. Szerkesztője Bori Imre. A sorozatnak 
eddig tizenegy kötete került nyilvánosság elé.

Milyen kérdésekkel foglalkoznak ezek a kiadványok, általában milyen 
kutatási feladatokkal foglalkozik az Újvidéki Egyetem Magyar Intézete? 
Érdemes fellapozni a Hungarológiai Közlemények 38. kötetében olvasha-
tó kutatási beszámolót. A Bori Imre által irányított irodalomtörténeti 
program a jugoszláviai magyar irodalom történetét dolgozza fel. Utasi 
Csaba a Kalangya című – a harmincas-negyvenes években megjelent 
folyóirat – novellairodalmáról, Thomka Beáta a harmincas évek nem-
zetiségi irodalmának stílusformáiról készít dolgozatot, Bori Imre Utasi 
Csabával együtt a vajdasági magyar irodalom textológiai gondozásának 
feladatkörét dolgozta ki. A nemzetiségi művelődéstörténeti kutatást 
Szeli István vezeti. E kutatás keretében Hornyik Miklós ír tanulmányt 
a két világháború közötti nemzetiségi irodalom művelődésszociológiai 
alapjairól. A magyar–szerb irodalmi párhuzamok kutatásával Sulc Mag-
dolna foglalkozik. A vajdasági magyar népköltészet kutatását Matijevics 
Lajos irányítja. Ennek keretében készülnek Tóth Ferenc és Jung Károly 
néprajzi tanulmányai. Végül a jugoszláviai magyarság nyelvével foglal-
kozó kutatások keretében, amelyeket Penavin Olga vezet, a vajdasági és 
szlavóniai magyar nyelvjárások feldolgozása történik.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Intézetében serény munka folyik. E 
munka eredményeire mind jobban figyel a magyarországi tudományos 
élet. Ezt a figyelmet jelzik azok a közös kutatások is, amelyeknek során 
újvidéki, budapesti vagy szegedi tudósok teremtik meg a tudományos 
együttműködés lehetőségeit.

Magyar Hírlap, 1980. augusztus 22. 6.
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IRODALOMALAPÍTÁS, IRODALMI ÚJJÁSZÜLETÉS

A történelmi Magyarország felbomlását követve kialakult magyar nem-
zetiségi irodalmak közül bizonyára a vajdasági magyar irodalom meg-
születése volt a legnehezebb. Erdélyben (pontosabban a román államhoz 
csatolt korábbi magyar területen, amely a történelmi Erdélyen kívül 
magába foglalta a Bánát egy részét és a Partiumot is) évszázados kultu-
rális hagyományok, jelentékeny számú magyar értelmiség és hosszabb 
ideje működő irodalmi központok (Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, 
Marosvásárhely) segítették az irodalomalapítás nehéz munkáját. Már az 
első világháború előtt – egyelőre az irodalmi regionalizmus jegyében – 
kezdtek kialakulni az irodalmi élet keretei és intézményei: az irodalmi 
társaságok és folyóiratok. A Felvidéknek is megvoltak a maga irodalmi 
hagyományai és kulturális tűzhelyei (Pozsony, Kassa, Komárom). Az iro-
dalmi kultúra kialakítása mindkét területen áldozatos munkát követelt, 
a „hőskor” nagy egyéniségeinek, a nemzetiségi irodalom szervezőinek 
mégis volt mire építeniök. A Vajdaságban viszont nagyrészt hiányoztak 
a tradíciók és a központok, ott valóban a „semmiből” kellett magyar iro-
dalmat teremteni. A Bácska és a Bánát magyar értelmiségénél elsősorban 
Budapest szellemi elszívó hatása érvényesült; közismert, hogy a Nyugat 
„nagy nemzedékének” két kiváló képviselője, Kosztolányi Dezső és Csáth 
Géza is Szabadkáról érkezett. Igaz, azért a magyar szellemi életnek is 
voltak szerényebb intézményei a Vajdaság területén: a Bácsmegyei Napló 
körül dolgozó elbeszélők (Milkó Izidor, Munk Artúr, Novoszel Andor) 
vagy a bánáti társadalomtudományi „iskola” képviselői (Farkas Geiza, 
Czirbusz Géza, Szentkláray Jenő). Ez utóbbiak gazdag tevékenységét éppen 
az elmúlt évtizedben világították meg az újvidéki Lőrinc Péter kutatásai. 
Ezeket a vállalkozásokat egészítette ki az 1919–1920-ban kialakult jugo-
szláviai magyar avantgárd irodalom, amelynek elsősorban magyarországi 
emigránsok (Csuka Zoltán, Haraszti Sándor) voltak a kezdeményezői és 
támaszai. Valamiképpen ezekből a szellemi erőkből kellett nemzetiségi 
kultúrát szervezniük azoknak, akik magukra vállalták az irodalomalapítás 
nem kis gondját és feladatát. Szenteleky Kornélra, Csuka Zoltánra, Szirmai 
Károlyra, Herceg Jánosra és Fekete Lajosra gondolok a többi között.

A vajdasági magyar irodalom egy évtized keserves küzdelmeiben végül 
is megszületett. Jelentkeztek az írók, létrejöttek az irodalmi élet intézményei, 
elsősorban a folyóiratok: kezdetben a Bácsmegyei Napló irodalmi rovata, a 
Fáklya és az Út című avantgardista folyóirat-kísérletek, majd a Vajdasági 
Írás, végül az 1932-ben megjelent Kalangya, amely a haladó polgári, illetve a 
népi irodalom, valamint az 1934-ben indult Híd, amely a szocialista irányzat 
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orgánuma volt. Folytak az irodalmi viták, a harmincas években megindult 
a nemzetiségi irodalom „felnőtté válásának” folyamata. Az alakuló iroda-
lomnak önmagát is szemügyre kellett vennie, meg kellett határoznia saját 
természetét és feladatát. Pontosabban, válaszolnia kellett arra a kérdésre, 
vajon mi is a „vajdasági magyar irodalom”. Az irodalmi élet önvizsgálatá-
nak feladatát a legnagyobb következetességgel Szenteleky Kornél végezte el. 
Szokás idézni Dettre Jánoshoz intézett Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági 
irodalom”-ról című, 1927-ben keltezett nyílt levelét, amely elemző, egyszer-
smind vallomásos módon vetett számot a születő irodalom nagy kérdéseivel. 
„Legyenek írók a Vajdaságban – érvelt a nevezetes szerkesztő –, de hagyjuk 
a couleur locale-t meg a sajátos vajdasági lelket. Próbáljunk írni, ha tudunk, 
ha merünk, ne törődjünk olyan jelző kiérdemlésére, amely számunkra csak 
kötelességet, kötöttséget, nyűgös alkalmazkodást jelent, de amely nem fe-
jezi ki a művészi munkák becsét, hitét és törekvéseit.” Szenteleky ebben az 
időben a vajdasági magyar írókat az „egyetemes” magyar irodalom alkotó 
egyéniségei között helyezte el. Ám csakhamar észre kellett venni, hogy a tár-
sadalmi, politikai és kulturális keret, vagyis Jugoszlávia, amely a nemzetiségi 
irodalmat körülveszi, és az a szűkebb geográfi ai és szociológiai képződmény, 
vagyis a Vajdaság, amely ennek az irodalomnak a kulturális gyökereit meg-
jelöli, mindenképpen vonzásában tartja az irodalmi életet és a létrejövő írói 
alkotásokat. Valamivel később már a „helyi színek” elméletét fejtette ki. „Az 
igazi írónak – jelentette ki – élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az 
idő, a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozitívumába. […] Írástudók 
vagyunk, a holnap elhivatott építői. S akkor nem szabad megtagadni a föl-
det, az időt, amelyben építeni kötelességünk.” Ezekkel a megállapításokkal 
lényegében kialakult a vajdasági magyar irodalom önszemlélete: az az 
elmélet, amelyet a „kettős kötésben” élő nemzetiségi irodalom teoretikus 
alapvetésének tekinthetünk. A vajdasági magyar irodalom helyet keresett 
az „egyetemes” magyar irodalomban, ugyanakkor elkötelezettséget vállalt 
a jugoszláviai magyarság sorsának alakulása iránt.

A nemzetiségi irodalom rohamosan fejlődött a harmincas években, írói, 
közöttük Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, Herceg János, Majtényi Mihály, 
Börcsök Erzsébet és Dudás Kálmán ismertté váltak a magyarországi olvasó-
közönség körében. A Kalangya, illetve a Híd komoly szellemi erőt jelentett, 
eredményesen szervezte a jugoszláviai magyar nemzetiség kulturális és 
irodalmi életét. Ezt az ígéretes fejlődést törte ketté a második világháború. 
A Bácska 1941-es visszatérése után a magyar hatóságok betiltották a szoci-
alista Híd megjelenését, a Kalangya pedig a magyarországi kulturális élet 
rendjében próbált elhelyezkedni. A Vajdaságon átvonuló háborús vihar – 
1944 és 1945 fordulóján – végképp tönkretette a terület magyar kulturális 
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életét és intézményeit. A vajdasági magyar irodalom is óriási vérveszteséget 
szenvedett, szinte a Híd egész vezérkara (Mayer Ottmár, Simokovics Rókus, 
Cseh Károly, Swalb Miklós) a fasizmus áldozata lett. Többen (közöttük 
Dudás Kálmán) Magyarországra települtek át, mások (közöttük Herceg 
János, Szirmai Károly) rövid időre elhallgattak, tekintettel azokra a fegy-
veres, illetve politikai megtorlásokra, amelyeket a vajdasági magyarságnak 
a bevonuló jugoszláv partizáncsapatoktól ártatlanul el kellett szenvednie. 
A nemzetiségi irodalom épületét a romokból kellett ismét felépíteni. 1945 
októberében Steinfeld Sándor szerkesztésében indult újra a Híd, 1947-ben 
megjelent a Jugoszláviai Magyar Írók címet viselő könyvsorozat első kötete, 
a Téglák, barázdák című antológia. Huszonhárom író kapott helyet lap-
jain, közöttük Csépe Imre, Gál László, Herceg János, Kolozsi Tibor, Laták 
István, Lévay Endre, Lőrinc Péter, Majtényi Mihály, Sinkó Ervin, Szirmai 
Károly és Th urzó Lajos, továbbá az induló fi atal írók sorából Brindza Ká-
roly, Dévavári Zoltán, Gajdos Tibor, Kopeczky László, Pap József és Zákány 
Antal. A Híd és közvetve a jugoszláviai magyar irodalom új hivatását a 
szerkesztő Kek Zsigmond a következőben határozta meg: „A Híd úgy felel 
meg igazán hivatásának és hagyományainak is, ha szilárdan Vajdaság 
földjén áll, ha gyökereit a mi való életünkbe ereszti. Határozott és konkrét 
vajdasági jelleggel a mai Vajdaság problémáival (természetesen hazánk és 
az egész demokratikus világ problémáival összefüggésben) kell népünket 
irányítania a fejlődés útján. Ezért tartalmában és formájában közelebb kell 
jutnia dolgozó népünkhöz, annak kérdéseihez és annak nyelvéhez, kife-
jezési formáihoz és színvonalához.” A program, látható módon, azonos a 
második világháború után útjukat kereső kelet-európai népek forradalmi 
irodalmának programjával: politikai pártosságot, művészi realizmust és 
közérthetőséget követelt. Ezeknek az eszményeknek a jegyében született 
újjá a jugoszláviai magyar irodalom.

Bori Imre kitűnő összefoglalása (Irodalmunk évszázadai) az egymást 
váltó évtizedek rendjében három nagyobb korszakra osztja a felszaba-
dulás után kifejlődő vajdasági magyar irodalom történetét. Az első kor-
szak (1945–1950) az újjászületés jegyében telt, az irodalmi életre az írói 
indulások (újraindulások) nyomták rá bélyegüket, az irodalmi sajtóban 
és a megjelenő művekben az imént idézett irodalmi program és hármas 
eszmény érvényesült. A gyors ütemben kibontakozó irodalom a szocia-
lista társadalmi átalakulást támogatta, a vajdasági város és falu életének 
történelmi méretű változását ábrázolta. Az irodalmi életben a Híd korábbi 
gárdája, általában a szocialista írók játszottak vezető szerepet, közöttük 
Csépe Imre, Gál László, Debreczeni József, Laták István, Lőrinc Péter 
és Thurzó Lajos. Csépe Imre a bácskai agrárproletariátust képviselte, a 
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népi hagyományok követője volt, 1949-ben jelent meg Üzen a föld című 
verseskötete. Gál László baloldali újságíróként dolgozott a felszabadulás 
előtt, költészetét erős politikai érdeklődés hatotta át. 1949-ben 57 vers 
című kötetével jelentkezett. Debreczeni József a Bácsmegyei Napló mun-
katársa volt a háború előtt. 1944-ben Auschwitzba deportálták, szörnyű 
tapasztalatait Hideg krematórium (1950) című riportregényében dolgozta 
fel. Laták István a munkásmozgalom költője, a Híd egyik szerkesztője 
volt, a felszabadulás után a szabadkai Népszínház igazgatója lett, 1948-
ban adta közre Viharos idők vetése című verseskötetét. Lőrinc Péter (Löbl 
Árpád) a munkásmozgalmi avantgárd költészettel indult, a Híd munka-
társa lett, Nemzet születik Makedónia katlanaiban című riportkönyve 
1949-ben került az olvasóközönség elé, a későbbiek során társadalom- és 
művelődéstörténeti kutatásokkal foglalkozott, Thurzó Lajos ugyancsak 
a vajdasági munkásmozgalom írói, a Híd munkatársai közé tartozott, 
1949-ben jelent meg Napos oldal című verseskötete.

A jugoszláviai magyar irodalom következő korszaka (1950–1960) 
hozta meg a teljesebb kibontakozást. A Híd munkája átalakult, szerkesz-
tését Majtényi Mihály, majd Herceg János vette át. A folyóirat új arculata 
pontosabban jelezte az irodalmi élet változásait. 1957-ben létrejött az 
újvidéki Forum Könyvkiadó, amelynek a vajdasági magyar irodalom 
gondozásában jutott igen fontos szerep. A nemzetiségi irodalom fejlő-
dését ebben a korszakban a jugoszláviai politikai és kulturális viszonyok 
nagymértékű átalakulása szabta meg. Ismeretes, hogy a negyvenes évek 
végén erősen megromlott Jugoszlávia és a többi kelet-európai ország vi-
szonya. A sztálinista önkényuralom általánosabb politikája a jugoszláviai 
kulturális életben így nem érvényesült. A jugoszláv művelődéspolitika 
nyitottabbá vált, nem torzította el az irodalmi élet természetes normáit, 
a szépirodalom gyorsabban találhatott rá a maga társadalmi szerepére és 
feladataira. A vajdasági magyar irodalmi élet – különösen a modernebb, 
kísérletező jellegű szépirodalom, valamint az esszé és az irodalomkritika 
– kétségtelen „lépéselőnybe” került a hazai, a romániai és a csehszlovákiai 
irodalommal szemben. Ez a „lépéselőny” hosszabb távon fennmaradt, 
s lényegében ez okozta azokat a vitákat, amelyek a jugoszláviai és hazai 
irodalmi élet között kialakultak a hatvanas évek során. A történelmi és 
politikai körülmények között bekövetkező „külön fejlődésnek” azonban 
volt hátrányos következménye is: a jugoszláviai magyar irodalom meg-
lehetős elzártságban élt, nem tudott természetes kapcsolatot tartani az 
egyetemes magyar irodalommal. Ez a helyzet vetette fel időnként a közös 
hagyományokhoz való kötődés kérdéseit, s ezek a kérdések gyakran éles 
vitákat okoztak a nemzetiségi irodalom körén belül.



■ 230 ■ Pomogáts Béla ■ Régió Európában: a Vajdaság ■    ■■■  

■■■  

Az új korszak nyitottabb irodalompolitikát és irodalmi életet hozott 
tehát. A nyitottság első következménye volt, hogy a két háború közötti 
korszak jeles írói igen korán visszatérhettek az alkotóéletbe. (Lényegé-
ben akkor, amikor a hazai irodalmi életből számos kiváló magyar író, 
közöttük Németh László, Kodolányi János, Tamási Áron, Tersánszky J. 
Jenő, Füst Milán, Szabó Lőrinc és Vas István egy időre távozni kény-
szerült.) A visszatérő írók között volt Herceg János, Szirmai Károly, 
Majtényi Mihály és Börcsök Erzsébet. Herceg János a vajdasági kisvárosi 
és falusi élet realista ábrázolásával szerzett korábban megbecsülést. A 
Kalangya szerkesztője volt. A felszabadulás után Zomborban lett könyv-
táros, majd a Híd szerkesztője. 1951-ben jelent meg Változó világban 
című beszámolója, majd Bors és fahéj, Három halász meg egy molnár, A 
tengerkirály, Gyaloghintó, Kék nyárfás és Árnyak című elbeszéléskötete. 
Kiterjedt irodalmi munkásságot folytat, regényeken és elbeszéléseken 
kívül költeményeket (Kiáltás a ködből), írói arcképeket (Egy meg egy), 
tanulmányokat (Évek és könyvek), valamint emlékezéseket (Két világ, 
Előjáték, Visszanéző) adott közre. Válogatott írásait Ég és föld címen 
jelentette meg, 1986-ban három terjedelmes kötetben láttak napvilágot 
Összegyűjtött elbeszélései. Herceg János mindig a bácskai valóság kró-
nikása volt, ennek a soknemzetiségű tájnak a köznapi életét ábrázolta, 
művészetében nagy szerepet kapott az életkép, a jellemrajz, a történelmi 
krónika. Ezt a krónikás hangot felidéző szemléletesség, atmoszférikus 
ábrázolás emelte az igaz művésziség magaslatára.

Szirmai Károly a Kalangya szerkesztője volt. Látomásos prózájában 
vagy éppen realista elbeszéléseiben a huszadik századi ember magá-
nyosságát és elidegenedettségét érzékeltette. Viharban című újabb elbe-
széléskötete 1952-ben jelent meg, ezt követte Katlanban című regénye, 
Már nem jön senki, Örvény és Falak, puszta falak című novelláskötete, 
valamint Önkeresés című önéletrajza. Válogatott elbeszéléseit A csend 
víziói, illetve Muzsikáló messzeség című könyveiben adta ki. Hátrahagyott 
műveit a Nyugat-Európában működő Szirmai Emlékbizottság jelentette 
meg, így kerültek az olvasó elé a Mindig elválni valakitől és Az idő hídján 
című novelláskötetei, valamint tanulmányainak és kritikáinak Szavak 
estéje című gyűjteménye. Különösen novellái jelentékenyek: irracionális 
sejtelmeket kifejező látomásai szinte prózaversek módjára szövik át sze-
mélyességgel az epikus szöveget, máskor a bácskai élet realista színezetű 
képeit jeleníti meg. Munkásságáról többen is – a korán elhunyt Benkő 
Ákos, újabban pedig Rónay László – megállapították, hogy a magyar 
novellisztika magas szintjéhez tartozik, s mindenképpen megérdemelné 
a teljesebb feltárást, a teljesebb irodalomtörténeti birtokbavételt.
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Majtényi Mihály nevét bácskai tárgyú történelmi regényei tették 
ismertté. Császár csatornája című munkájával a XIX. században végzett 
nagy vízrendezési és csatornaépítési munkálatokat örökítette meg. A fel-
szabadulás után a Híd szerkesztője, majd a Magyar Szó című napilap belső 
munkatársa volt. 1948-ban Májusfa címen jelent meg elbeszéléskötete, 
Élő víz című regénye ugyancsak a csatornaépítési munkákkal foglalko-
zott. Könyvének hőse a dolgozó nép, mint Bori Imre írta, valósággal 
„népeposzt” alkotott, amely Ivo Andrić híres regényét, a Híd a Drinánt 
tekintette példájának. Kiadott tanulmányokat (A magunk nyomában) és 
emlékezéseket (Szikra és hamu) is; ezekben a vajdasági magyar irodalom 
„hőskorát” idézte fel. Válogatott elbeszéléseit Remények batárján címmel 
gyűjtötte össze. Börcsök Erzsébet ugyancsak a Kalangya köréhez tarto-
zott. Új elbeszéléseit Emberek a Karas mellől címmel adta közre.

AZ IRODALOM DERÉKHADA

Az ötvenes évek irodalma új írói nemzedék kibontakozását segítette elő. 
Ekkor vált szélesebb körben ismertté (a részben korábban fellépett) Zákány 
Antal, Fehér Ferenc, Ács Károly, Pap József, Németh István, Kopeczky 
László, Major Nándor és Bogdánfi  Sándor neve. A költők a hagyományo-
sabb lírai realizmus poétikájától közeledtek a modernebb, fi lozofi kusabb 
szemléletű, az avantgárd vívmányait felhasználó költészethez. Zákány 
Antal gyári munkásként kezdett írással foglalkozni, könyvtáros, majd 
újságíró lett, a felszabadulás után jelentette meg első verseit. 1954-ben adta 
ki Fent és alant című verseskötetét, később Napfény a sárban, Varázslat, 
Földinduláskor, A vas nem kenyér című köteteit. Összegyűjtött versei Közel 
a nap arcához címmel 1978-ban jelentek meg. Szenvedélyes költő, az emberi 
élet bölcseleti és morális konfl iktusaival viaskodik. Fehér Ferenc a bácskai 
magyar parasztság élményeit emelte a költészetbe, első, 1953-ban megjelent 
verseskönyve jellemző címet viselt: Jobbágyok unokái. Ezt követték Álom 
a dűlőutak szélén, Övig a földbe ásva, Bízó szerelemmel, Esővárók, Egy kis-
király kunyhójából, Vasfű és Szeptemberi útravaló című kötetei. Válogatott 
verseit Delelő, összegyűjtött költeményeit Madarak folyója, műfordításait 
A madár árnyéka címen adta ki. Hazavezérlő csillagok című kötetében 
szociografi kus naplójegyzeteit, Egyazon ég alatt című munkájában esszéit 
adta közre. A népi költői hagyományokat, az ábrázoló-leíró lírát képviselte, 
később töprengővé, gondolati jellegűvé vált költészete. Újabb költészete a 
refl exív önszemléletben és a meditatív valóságértelmezésben talált magára, 
verseiben nemcsak az ábrázolás kap szerepet, hanem a személyes értelmű 
történelmi vizsgálódás is, amely a nemzetiségi élet mélyebb összefüggéseit 
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tárja fel. E meditatív és refl exív költészet új kifejezésmódot kíván, ennek 
poétikáját Fehér Ferenc a következőkben jelölte meg: „Festeni tisztán belső 
minta után.” Ösztönző erőt a magyar költészet régebbi hagyományaiban és 
a népköltészet balladás nyelvében talált, s a hagyományostól elütő képzet-
társításokhoz, drámai jellegű verskompozíciókhoz jutott. A versszerűség 
érvényesítéséhez, a zenei dallamhoz mégis kitartóan ragaszkodik, ezt 
példázzák Écskai valse triste című kis versének sorai:

Kökényszilva pottyan a lábam elé…
Negyven nyárnak csörren az ága.
Bánom is én, mit huhog estefelé
napjaim kócsagsuhogása!

Indázzál, csak indázz, vadszederinda;
Nap-arányú csönd, ami vár még –
Fehér-vászon-ingű verssoraimba
belepörkölődik e nyárvég…

Ács Károly a Belgrádi Egyetemen tanult, a Magyar Szó munkatársa, 
majd hosszabb időn keresztül a Híd főszerkesztője volt. Kéz a kilincsen, 
Csönd helyett vers, Menetrend dicsérete és Közbülső világban címmel 
jelentek meg kötetei, válogatott költeményeit Ének füstje, füst éneke cím-
mel adta közre, s nemrég jelentek meg Összegyűjtött versei. Nyugtalan 
szellemű városi költő, a cselekvő élet lehetőségét keresi, idővel bölcseleti 
irányban tágította költői szemléletét. Új lírai feladatot a személyiség telje-
sebb kibontakoztatásában és kifejezésében talált, a modern emberi szemé-
lyiség nehezen feloldható konfliktusairól – a magányról, a tehetségről, az 
elidegenedésről – adott képet. Azt kutatta, hogy az autonóm személyiség 
miként őrizheti és valósíthatja meg magát a kelet-európai társadalmak 
kedvezőtlen viszonyai között. Ennek során arra figyelmeztetett, hogy 
az embernek a maga teljességében kell vállalnia múltját, egyszersmind 
a morális követelmények fontosságát hangsúlyozta. Biztos formaművé-
szettel dolgozik, a hagyományos költői formákat mindazonáltal ironikus 
idézőjelek közé helyezi, s ezzel a neoavantgárd költészet nyelvkritikai szel-
lemiségét képviseli. A modern líra nemzetközi áramlatait követi, de ahogy 
Gyökér és szárny című verse tanúsítja, mély felelősségtudattal értelmezi a 
nemzetiségi költő helyzetét, s fejezi ki hűségét a szülőföld iránt:
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   …lépésről 

lépésre messzibb s lépésről lépés
re közelebb az út vége hol ember
álarcunkat letépik s újra szárny
nyá alázzák szárnyunkat és gyökér
ré gyökerünk megszűnik a nehéz
kedés kibékül utassal az út

Bármeddig tart az út akárhány lépés
választ el nehéz céljától az ember
szárnya gyökér és gyökere szárny

Pap József orvosi diplomát szerzett, az Újvidéki Egyetem klinikáján 
dolgozik. Éveken át a Híd főszerkesztője volt. Rés, Rendhagyó halászás, 
Véraláfutás, valamint Jegy című köteteiben a megismerő értelem dilem-
máival vetett számot. Tömör, szinte aforisztikus verseiben sokszor csupán 
jelzésekre szorítkozik. A beérkező költői életművek „második hullámá-
ban” kapott helyet Gulyás József, Dési Ábel és Torok Csaba költészete.

Az ötvenes években fellépő prózaírók kezdetben ugyancsak a hagyo-
mányokat követték, később a modernebb írói eljárásokhoz kerestek utat. 
Németh István újságíróként ismerkedett meg a bácskai falvak változó 
életével. Azt a szociografikus anyagra alapozott elbeszélő formát hasz-
nálta, amely a hazai népi irodalomból ismerős. 1954-ben adta ki Paraszt-
királyság című elbeszéléskötetét, majd Egy ember ül az udvaron és Hűtlen 
este című novellásköteteit, továbbá Zsebtükör, Szomszédok vagyunk, Egy 
múzeum tárgyai és Kertmozi című riportkönyveit, személyes értelmű 
jegyzetsorozatait. Kopeczky László ugyancsak újságíróként dolgozott, fő 
műfaját a szatírában találta meg, a többi között Kutyák, macskák, Opus 5 
és A ház című regényeiben. Bogdánfi Sándor részt vett a partizánhábo-
rúban, később újságírással foglalkozott. Elsősorban humoros műveivel 
és irodalmi paródiáival aratott sikert (Se füle, se farka, A világ dióhéjban, 
Egy merénylő vallomásai, Sirodalmunk könyve). Major Nándor ugyan-
csak újságíróként kezdte pályáját, 1957–1962-ben a Híd főszerkesztője 
volt, hosszú időn keresztül a vajdasági, illetve a szövetségi vezető testü-
letekben dolgozott. 1956-ban jelent meg Udvarra nyílik az ablak című 
első elbeszéléskötete, majd Krumplilovacskák, Vereség és Büntetés című 
novelláskönyvei, Dél és Hullámok című regényei. Irodalmi esszéit Esti 
órák címen jelentette meg. Igen nagy szerepet játszott a vajdasági magyar 
elbeszélő irodalom újabb tájékozódásának kialakulásában: elsősorban ő 
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honosította meg a modernebb epikus módszereket (a filozófiai igényt, a 
parabolikus előadásmódot és az avantgárd jellegű szerkesztőeszközöket). 
Az évtized végén kezdte pályáját Deák Ferenc. Költőnek indult, majd 
elbeszéléseket és regényeket írt (Métely). Legnagyobb sikereit drámáival 
aratta: az avantgárd dramaturgia, az ún. „kelet-európai abszurd” a vaj-
dasági magyar irodalomban az ő színpadán kapott először érdemleges 
szerepet. Drámai műveit Tor címmel gyűjtötte egybe. Ugyancsak az 
ötvenes évek végén fellépő írókat képviseli Burány Nándor, akinek Össze-
roppanás című regénye a vajdasági magyarok „hideg napjait” idézte fel, a 
Cseres Tibor regényében ábrázolt kegyetlen megtorlások hasonlóképpen 
és ugyancsak az ártatlanokat sújtó következményeit mutatta be.

Az újjászülető jugoszláviai magyar irodalom a gondolatok és módszerek 
műhelyének szerepére vállalkozott: számot kívánt vetni sajátos helyzetével, 
meg akarta fogalmazni önmagáról kialakított tudatát. Ez az igény támasztott 
élénkebb érdeklődést az esszéírás, az irodalomkritika és az irodalomtörté-
net iránt. A Híd rendszeresen közölt elméleti és történeti tanulmányokat, 
gyakran heves kritikai viták tisztázták a nemzetiségi irodalom feladatait. 
Valóságos esszéíró- és irodalomtörténész-nemzedék nőtt fel, amely – mint 
harmadik irodalmi műnemet – a költészettel és a prózával tette egyenrangú-
vá a művészi és tudományos elemeket egyaránt magába olvasztó értekezést. 
A vajdasági magyar tudományos élet fellendülését nagyban elősegítette, 
hogy 1959-ben megalakult az Újvidéki Egyetem Magyar Irodalmi és Nyelvi 
Tanszéke, amelynek vezetését Sinkó Ervin vette át. Sinkó a magyar forra-
dalmi mozgalmak kiemelkedő képviselője, 1919-ben a budapesti „szovjet-
ház” parancsnoka, majd Kecskemét városparancsnoka volt. A forradalmak 
veresége után emigrációba vonult, Bécsben, Párizsban (Károlyi Mihály 
környezetében) és Moszkvában élt, később Jugoszláviában telepedett le. 
1945-ben Zágrábba költözött, széles körben fejtett ki tudományos és köz-
életi tevékenységet. 1959-től egészen 1967-ben bekövetkezett haláláig mint 
az Újvidéki Egyetem tanára dolgozott. Tizennégy nap és Optimisták című 
regényeiben a magyar forradalmi mozgalmak eseményeit dolgozza fel, Egy 
regény regénye című munkájában moszkvai tartózkodásáról számolt be, s 
ennek során személyes tapasztalatokban gazdag képet adott a Sztálin által 
bevezetett önkényuralomról, a kommunista párt lenini gárdáját megsem-
misítő politikai kirakatperekről. Honfoglalás előtt című naplójegyzeteiben a 
második világháború és a megszállás eseményeit mutatta be. Irodalomtör-
téneti tanulmányaiban (Magyar irodalom, Csokonai életműve), irodalmunk 
haladó törekvéseiről adott képet, esszéiben (Epikurosz hervadt kertje) a 
modern irodalom kérdéseit feszegette. Az ő munkássága körül alakult ki a 
vajdasági magyar irodalomtörténeti és -kritikai „iskola”.
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Ennek az iskolának kétségkívül Bori Imre a legjelentősebb képviselője. 
Maga is évtizedek óta az Újvidéki Egyetem tanára, éveken keresztül az 
ottani Hungarológiai Intézet vezetője, jelenleg a Híd főszerkesztője. Iroda-
lomtörténeti tanulmányaiban (Eszmék és látomások, Fejezetek irodalmunk 
természetrajzából, Fridolin és testvérei, Varázslók és mákvirágok, Szöveg-
értelmezések, Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról) a 
magyar és a vajdasági irodalom modern törekvéseit mutatta be. Nagyobb 
tanulmányokban, illetve kismonográfi ákban dolgozta fel Radnóti Mik-
lós, Juhász Ferenc, Nagy László, Kassák Lajos, Füst Milán, Krúdy Gyula, 
Móricz Zsigmond, Sinkó Ervin és Miroslav Krleža munkásságát. Három 
kötetben írta meg a magyar avantgárd irodalom történetét. (A szecessziótól 
a dadáig, A szürrealizmus ideje, Az avantgarde apostolai). A jugoszláviai 
magyar irodalom története 1918–1945 című, 1968-ban megjelent munkája 
a nemzetiségi irodalom önismeretét alapozta meg. Huszonöt tanulmány 
című kötetében munkásságának keresztmetszetét adta, 1985-ben indította 
meg A magyar irodalom modern irányai című nagyobb vállalkozást, amely 
modern irodalmunk teljes történetét rajzolta meg. Nagy érdemei vannak 
abban, hogy a vajdasági magyar irodalomtörténet-írás és irodalomkritika 
igen korán felfi gyelt irodalmunk modern törekvéseire, és a nálunk széles 
körben érvényesülő ideológiai-politikai irodalomértelmezést az írói alko-
tások esztétikai, poétikai és történeti elemzésével, megítélésével váltotta fel. 
Mellette Szeli István (Utak egymás felé, Nemzeti irodalom – nemzetiségi iro-
dalom, Történő történelem), Juhász Géza (Könyvek országútjain, Múltunk és 
jelenünk az irodalomban) és Dér Zoltán (Az árny zarándoka, Az első műhely, 
Szembesülések, Ikercsillagok) végzett értékes munkát a nemzetiségi (illetve 
egyetemes) magyar irodalom hagyományainak feltárása terén, az utóbbi 
elsősorban Kosztolányi Dezső és Csáth Géza munkásságának kutatásában 
jeleskedik. Az irodalomkritikában Herceg János, Major Nándor, Bori Imre, 
Juhász Géza és Dér Zoltán végzett értékes munkát. Ugyancsak a vajdasági 
magyar irodalom kritikai gondozásában vállalt fontos szerepet B. Szabó 
György, az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar tanszékének korán elhunyt, 
sokoldalúan tehetséges tanára. Tanulmányait Tér és idő címen adta ki.

Ennek az irodalomnak a harmadik korszaka (1960-tól) már a teljes 
kifejlődés körülményei között következett el. A vajdasági magyar iroda-
lom valóban „felnőtté” vált, gazdag termést hozott és tagozott irodalmi 
életet alkotott. Az irodalmi élet bővülését és gazdagodását alapozták meg 
az új folyóiratok: a fiatal nemzedék fórumaként jelentkező Symposion 
(1961–1964), majd (1964-től) Új Symposion, (1971-től) a szabadkai Üzenet 
és (1969-től) az újvidéki Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
illetve a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Hungarológiai Kutatások Intézeté-
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ben szerkesztett Hungarológiai Közlemények című tudományos folyóirat. 
Az irodalmi kultúra terjesztésében és a fiatal írónemzedékek útnak 
indításában vállalt úttörő szerepet a Hornyik Miklós által szerkesztett 
újvidéki Képes Ifjúság című hetilap, valamint az ugyancsak Újvidéken 
működő magyar rádió és televízió. Az irodalmi élet fejlődését jelezték 
a megjelent antológiák is: a Vajdasági ég alatt (1960), az Irodalmunk 
kiskönyve (1964), a Gyökér és szárny (1976) című költői, valamint a 
Különös ajándék (1975) című prózai válogatás. Megszilárdult a nemze-
tiségi irodalom személyi alkotóbázisa, (kölcsönös műfordítások révén) 
szorosabb lett kapcsolata a jugoszláv nemzetek irodalmával és hatékony 
kapcso latok alakultak ki a hazai (illetve romániai, csehszlovákiai és 
nyugati) magyar irodalommal. Kibővült a hagyományok gondozásával 
foglalkozó kutatómunka, ennek részben az egyetemi tanszék, részben 
az 1969-ben alapított Hungarológiai Intézet, illetve a már említett és az 
Újvidéki Egyetem Bölcsészeti Karán működő Magyar Nyelv-, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások Intézete lett a szervezőműhelye. Végleges 
alakot kapott a nemzetiségi irodalom önmagáról és sajátos hivatásáról 
kialakított tudata. Szeli István kitűnő tanulmánya (Nemzeti irodalom – 
nemzetiségi irodalom) hármas determinációval jelölte meg a jugoszláviai 
magyar irodalom helyét: „Képzettartalmaival, kulturális emlékeivel, ré-
gebbi üzeneteivel, nyelvi, stiláris és verselési hagyományaival […] a maga 
»anyairodalmához« kapcsolódik […], földrajzi, állami, politikai hovatar-
tozás, valamint eszmei tartalmai szerint azonban a jugoszláv közösség 
alkotóeleme, azon belül pedig egy ma még csak inkább alkotmányjogi 
autonómiát élvező terület, mintsem endogén kulturális közösségnek a 
szellemi tartalma.” Ez az autonómiát élvező terület a sajátos történelmi 
hagyományokat képviselő többnemzetiségű Vajdaság.

AZ ÚJ SYMPOSION ÍRÓI

A hatvanas és hetvenes években bontakozott ki teljesebben az idősebb írók 
(Sinkó Ervin, Herceg János, Gál László, Majtényi Mihály) és a „közép-
nemzedék” (Fehér Ferenc, Zákány Antal, Ács Károly, Major Nándor, Bori 
Imre) munkássága, s ekkor léptek fel az Új Symposion körül szerveződő 
fiatalok is. Ezek a fiatalok általában az Újvidéki Egyetem növendékei, 
Sinkó Ervin és Bori Imre tanítványai voltak. 1964-ben jelent meg a Kont-
rapunkt című antológia, amely mintegy „seregszemlét” végzett az induló 
fiatalok között. „Húsz- és huszonegy éves fiatalok – írta Sinkó Ervin az 
antológia bevezetőjében –, akik addig magukra hagyottan és magukba 
veszve, magányosságuk tudatában tehetetlenül tengődtek cigányzenés, 
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sivár kisvárosokban és sáros, poros falvakban, egyszerre csak, hála a Novi 
Sadon létesített magyar nyelvi és irodalmi egyetemi tanszéknek, egymásra 
találtak, ráeszméltek, hogy magányosságuk és időszerűtlenségük csak 
látszat volt. Egymásban és egymás segítségével önmagukat találták meg. 
És egymástól kapták önmaguk szándékainak és vágyainak igazi tartalmát 
és a megvalósításhoz, szükséges hitet, harci kedvet és bátorságot is. Közös 
ihletű és közös célú táborként álltak itt egyszerre, Vajdaságnak kulturá-
lisan olyannyira s oly hagyományosan terméketlen talaján.” Ez a közös 
ihletű és célú tábor az ifjúság sajátos tapasztalatait és törekvéseit kívánta 
megfogalmazni: lázadó magatartást alakított ki és az avantgárdban találta 
meg művészi eszközeit. Ennek a nemzedéknek Tolnai Ottó, Domonkos 
István, Brasnyó István, Fehér Kálmán, Koncz István, Tóth Ferenc, Gion 
Nándor, Végel László, Varga Zoltán, Gobby Fehér Gyula, Bányai János, 
Bosnyák István, Utasi Csaba, Gerold László és mások a tagjai.

A Symposion-nemzedék költői az avantgárd líra (főként az expresz-
szionizmus és a szürrealizmus) hagyományai nyomán, illetve a különféle 
neoavantgárd törekvések (protestirodalom, lingvisztikai kísérletek) vonzá-
sában alakították ki poétikájukat és munkásságukat. Tolnai Ottó korábban 
az Új Symposion szerkesztése révén töltött be igen fontos szerepet a vajdasági 
magyar irodalom alakulásában, a fi atal irodalomnak ez a műhelye minden 
bizonnyal az ő szerkesztésében érte el legjelentősebb eredményeit. 1963-ban 
jelent meg a Homorú versek, majd ezt követték a Sirálymellcsont, Mao-Poe 
(Domonkos Istvánnal), Valóban, mi lesz velünk (Domonkos Istvánnal), 
Agyonvert csipke, Legyek karfiol, Versek és Gyökérrágó című kötetei, 
valamint Rovarház, Gogol halála, Virág utca 3. és Prózák könyve című 
prózai írásai. Végeladás című drámai abszurdja ugyancsak sikert aratott. 
Válogatott költeményeit 1983-ban Vidéki Orfeusz címen adta közre. Kez-
detben a költői hermetizmus hatott rá, első mestere Rilke volt. Később a 
szürrealizmus híve lett, majd végigjárta a vajdasági avantgárd változatait a 
nonkonformista politikai költészettől a lingvisztikai kísérletekig. Költőként 
a vajdasági magyar irodalom hagyományos ízlésével és értékeszményeivel 
fordult szembe, a hermetizmus és az antipoétikus gesztusköltészet a mű-
vészi, egyszersmind politikai lázadással volt egyértelmű, olyan lázadással, 
amely nemcsak a kulturális tradíciót támadja, hanem az elfogadott etikai 
és közéleti értékeket is. Tolnai Ottó nonkonformista művész, aki a modern 
„antipoézis” nyelvén ad számot egyéni élményeiről, illetve általában a ki-
sebbségi és kelet-európai tapasztalatokról. Költői nyelvének kialakításában 
a szürrealizmus után a dadaisták, majd a neoavantgárd jellegű nyelvkritikai 
költészet sugallatait fogadta be; az emlékezet mélyrétegeinek feltárásával, 
képzettársításokkal, a köznapi nyelv rétegeinek felhasználásával, gyakran 
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epikai töredékekkel dolgozik. Szomorkás nosztalgiával idézi fel kora ifj úsá-
gának a költészetbe vetett hitét, egyszersmind a versszerűség hagyományait: 
Nullás liszt című – önéletrajzi töredékekből épülő – avantgárd poémájában 
olvassuk a következő sorokat:

emlékszel akár ifjúkorunkban
elölről tudtuk kezdeni
mint kevesen a világon
mi csak folytatható
ha nem is folytatható
kétfelől
kétfelől fúrtuk a levegőt
s mint szindbád a csontból a velőt
kiütöttük a nemlétezőt
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
én bóka lászló költeményeit szeretem
Zárt formák gőgje: új Horatius.
De Berzsenyinek kemény erkölcsei, –
„Hervadó színnel rogyok a halálnak…”
így fordította Szapphót Kölcsey.

Domonkos István költészetét kitárulkozó személyesség, kísérletező 
kedv jellemzi. Városi költő, aki a modern metropolisokban élő ember 
elidegenedését, rossz közérzetét fejezi ki. Leghíresebb költeménye, a 
dadaista elemekből épülő Kormányeltörésben a nagyvilágba kivetett, 
szülőföldjét elveszített „vendégmunkás”, általában a közösség és identitás 
nélkül maradt ember helyzetét és lelkiállapotát festi le:

én lenni
én nem tudni magyar
élni külföld élet
pénz nyelv zászló
himnusz bélyeg
elnökök vezérek
előkotorni megfelelő
ott ahova érek
mi meghalni mindnyájan
úgyis téves csatatéren
koponyánkból a habverő
nyele kiáll



■■■  ■ Magyar irodalom a Vajdaságban ■ 239 ■

■■■  

világ
pro-árjai
világ
kontra-árjai
ez lenni vers
szavak kínai falát
megmássza a halál

Versei Rátka, Mao-Poe, Valóban, mi lesz velünk (mindkettő Tolnai Ot-
tóval) és Áthúzott versek, elbeszélései Önarckép novellával, publicisztikai 
írásai Redőny címmel jelentek meg. A kitömött madár című regénye első 
díjat kapott a Forum Könyvkiadó 1969-es regénypályázatán. Ez a műve 
művészregény, főhőse egy fiatal zenész, aki a Vajdaságból kerül a dalmát 
tengerpartra, s elvegyülve az ottani nemzetközi életben vet számot addigi 
életével, honvágyával, azzal a kisvilággal, amelyet elhagyott. Domonkos 
István regénye személyes jellegű, előadásmódjában is lírai, amely éppen 
ezáltal képes felfedni a lélek mélyén zajló folyamatokat.

Brasnyó István változatos költői formákban – a népköltészetre emlé-
keztető daltól a lírai prózáig – fejezte ki magát. Vadvizek, Árnyék és fű, 
Üres királyok, Könnyűatlétika, A levegő titkai – Gazdanépek, Lampion 
a fán, Szociográfia, Égetni viszik?, Kialudt tűz, Bereniké haja, Másként 
s másként, Földvár című kötetei kerültek az olvasó elé. Kinn a szélben 
címen szürrealisztikus, lírai elbeszéléseit, Tükrös Madonna, Hósáv és 
Az imágó című epikai alkotásában, a Família című regényben egyszerre 
ad képet szülőföldjének történetéről és az emberi sors képtelenségeiről. 
Majomév című regényében az ironikus történetmondás érvényesül. A 
fiatal nemzedék költői között lépett fel Fehér Kálmán (Akvárium, Száz 
panasz, Fürjvadászat), Koncz István (Átértékelés, Pesme – Versek) és a 
fiatalon baleset áldozatává vált Tóth Ferenc (Ősztől tavaszig, Vörös madár, 
Halál a síkban, Csontomiglan-csontodiglan).

Az Új Symposion prózáját képviseli Gion Nándor, aki Kétéltűek a 
barlangban, Testvérem, Joáb, Virágos katona, Rózsaméz, Sortűz egy fekete 
bivalyért című regényében és Az angyali vigasság című elbeszélésköte-
tében személyes hangon, mély lélektani beleélő készséggel mutatta be a 
nemzetiségi társadalom életét, illetve ennek előzményeit. A Testvérem, 
Joáb ezek közül különleges helyet foglal el a vajdasági magyar társadalom-
kritikai irodalomban. Hősei jellegzetes vajdasági figurák, Joáb I. korrupt 
államigazgatási vezető, Joáb II. pedig maszek vendéglős: mindkettő a 
vagyont és a hatalmat tekinti a legnagyobb értéknek. A Joábok mindig 
összetartanak, az író valóságos maffiát mutat be, ez a bűnszövetkezet 
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teljesen átszövi a kisvárosi társadalmat. Mint Varga Zoltán rámutatott, 
Móricz Zsigmond Rokonok című regényének zsarátnoki társadalmához 
hasonlít az a kép, amelyet Gion lefest. Regénye azok közé a szatirikus 
művek közé tartozik, amelyek a kelet-európai társadalmak belső ellent-
mondásait, visszásságait tárják az olvasó elé.

Végel László prózai művei, az Egy makró emlékiratai, A szenvedé-
lyek tanfolyama, Szitkozódunk, de szemünkből könnyek hullanak és az 
Áttün(te)ések a fi atal nemzedékek életérzéséről és vágyairól adnak képet. 
Varga Zoltán magányban élve alkotja bölcseleti erejű epikus példázatait 
és látomásait (Kötéltáncos, Kirándulás, A méregkeverő, Várószoba, Élet-
veszély, Eláll az eső, Hallgatás, Leszámolás). A fi atal értelmiség világképét 
mutatja be Gobby Fehér Gyula (A verseny végén, Kenyér, A szent bolond) 
és Bányai János (Súrlódás). A később fellépett Beder István Kecsketemplom 
című regénye a kisvárosi társadalomról ad kritikus szellemű ábrázolást. 
A nemzedék munkásságának kritikai gondozását, illetve törekvéseinek 
publicisztikus képviseletét vállalta Bányai János (A szó fegyelme), Bosnyák 
István (Laskói esték), Gerold László (Rólunk is vallanak) és Utasi Csaba (Tíz 
év után). Időközben ők lettek a vajdasági magyar irodalom történetírói is, 
Bosnyák Sinkó Ervin életművét, Utasi a Kalangya működését dolgozza fel, 
Gerold kiváló színházi kritikus, Bányai pedig – a posztmodern irodalom 
eredményeit értelmező esszéi mellett – mint a Híd főszerkesztője, majd a 
Forum Könyvkiadó igazgatója végzett fontos irodalomszervező munkát.

Az Új Symposion nemzedéke az elődök (pl. Ács Károly, Pap József, 
Major Nándor) munkásságára támaszkodott, eredményei mégis alapo-
san felforgatták a jugoszláviai magyar irodalom kialakult irányzatait. A 
nonkonformista közéleti magatartást és az avantgárd jellegű kísérletező 
művészetet állították előtérbe. Új távlatokat nyitottak a vajdasági szelle-
mi élet előtt, s termékenyítőleg hatottak a hazai, illetve az „egyetemes” 
magyar irodalomra is. Az „első” symposioni nemzedék nyomában 
hamarosan megérkezett a „második hullám”. Ennek a generációnak a 
költőit mutatta be az 1968-ban megjelent Hol ó hol című antológia, eb-
ben a többi között Börcsök László, Fülöp Gábor, Jung Károly, Maurits 
Ferenc, Podolszki József, Sinkovits Péter és Utasi Mária kapott szerepet. 
Mellettük, már őket megelőzve a költő Böndör Pál, Cs. Simon István és 
Ladik Katalin, a prózaíró Holti Mária, Juhász Erzsébet, Hornyik György, 
Pintér Lajos, a szociográfus Dudás Károly és Hódi Sándor, az esszéíró, 
kritikus Danyi Magdolna, Hornyik Miklós, Vajda Gábor és Thomka 
Beáta fellépése jelezte az Új Symposion irodalmának némi átalakulását. 
Az ő munkásságuk kevésbé volt kihívó és lázadó, általában visszatértek 
a dalszerűség (esetenként a szürrealizmus vívmányaival felfrissített 
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népiesség) hagyományaihoz, s ennyiben a posztmodern áramlatok ál-
talánosabb érvényesülését készítették elő.

Az Új Symposion „második hullámának” költői közül Ladik Katalin 
a szürrealista költészethez kapcsolódik, mint előadóművész, s mint a 
zenei fogantatású fonikus költészet művelője, ugyancsak a neoavantgárd 
törekvésekkel tart rokonságot. Ballada az ezüst bicikliről, Elindultak a 
kis piros bulldózerek, Mesék a hétfejű varrógépről, Ikarosz a metrón és 
A parázna söprű című köteteiben szabad asszociációk tükrében mutatja 
be egy hangsúlyozottan felszabadult fiatal nő érzéseit, erotikus tapasz-
talatait. Újabb verseiben önironikus és nosztalgikus érzéssel, dalszerű 
hangnemben ad számot életének alakulásáról:

most megiszom a tejet
most verést kapok
tél van és táncolok
megiszom táncolok szoptatok
lábaim közt az ég
most már meghalok

Böndör Pál különösen poétikai és formai kísérleteivel hívta fel magára 
a figyelmet, mindez belső nyugtalanságot sejtet, illetve azt, hogy a költő 
éppen a formakísérletek révén kíván úrrá lenni nyugtalanságán. Eső lesz, 
Karszt, Vérkép, Pesme – Versek (kétnyelvű kötet), Vígeposz című kötetei-
ben az antipoézis eszközeivel keresi egy újfajta – a hetvenes és nyolcvanas 
években is hiteles – költőiség lehetőségét. A korán meghalt Podolszki 
József ugyancsak az antipoézis szellemében dolgozott, egyszersmind 
átalakítva felhasználta a népies hagyományokat is. Hinta, Koponyatörés, 
Barna címmel jelentek meg verseskönyvei, Gyanú és Kitérő című kötete-
iben az avantgárd poémák műfaját újította fel, epikai töredékek, folklór-
hagyományok, mitikus emlékek révén idézte fel szülőföldjének múltját 
és szellemiségét. Ő különben a vajdasági magyar folklórhatások egyik 
legeredményesebb szakértője is. Fülöp Gábor A négydimenziós ablak, Az 
erdő én vagyok, Leo tűnődéseiből, Banális susztermatt és Csoportterápia 
című köteteiben groteszk erővel, időnként „fekete humorral” adott számot 
felismeréseiről. A „második hullám” legjobb elbeszélője, Juhász Erzsébet 
már a posztmodern elbeszélés törekvéseit követi, Fényben fénybe, sötétben 
sötétbe, Homorítás, Gyöngyhalászok és a Forum Könyvkiadó 1984-es 
regénypályázatán első díjat kapott Műkedvelők című könyveiben elemző 
módon, nagy beleélő készséggel tárja fel a vajdasági magyar értelmiség és 
polgárság hagyományait, életérzéseit és történelmi tapasztalatait. Lírai 
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szemlélet és személyesség ölt alakot Holti Mária elbeszéléseiben (Farka-
sok és galambok, Égi fuvarok). A nemzedék tanulmányírói és kritikusai 
közül Hornyik Miklós irodalmi interjúival és a vajdasági irodalom két 
világháború közötti hőskorának írói műhelyeit bemutató tanulmányaival, 
Vajda Gábor irodalomtörténeti esszéivel és irodalomkritikai tevékeny-
ségével, Thomka Beáta pedig alapos elméleti felkészültségről tanúskodó 
elemzéseivel, különösen a magyar „rövidtörténet” (elbeszélés, tárca stb.) 
szerkezeti és műfaji tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozó A pillanat 
formái című munkájával hívta fel magára a figyelmet.

A FIATAL IRODALOM

Az Új Symposion írói – közel két évtized leforgása alatt – teljes mértékben 
átalakították a vajdasági magyar irodalom tájékozódását és értéktudatát, s 
az „egyetemes” magyar irodalomnak is gazdag tartományát hozták létre. A 
hetvenes évek vége felé fellépő s a nyolcvanas években kibontakozó újabb 
költői és elbeszélő korosztályok az ő nyomaikon indultak el. Indulásuk, ha 
nem volt is olyan zajos, mint Tolnai Ottóéké, Gion Nándoréké, figyelmet 
keltett, minthogy önálló könyvsorozat, a Forum Könyvkiadó által gon-
dozott Gemma-könyvek jelentették be fellépésüket. Ennek a sorozatnak 
az első kötete 1976-ban Szombathy Bálint Szerelmesek és más idegenek 
című verseskönyve volt, ezt követte Veszteg Ferenc Réják, Sinkovits Pé-
ter Drótsövény, Vankó Gergely Örvénygyökér, Kovács Nándor Fölöttünk 
az ég, Sziveri János Szabad gyakorlatok, Bálint Béla Nyomtalan, Szűgyi 
Zoltán Hangosan és csendesen, Fenyvesi Ottó Ezüstpatkányok áttetsző 
selyemzónán, Vass Éva Nyárkisülések, Kalapáti Ferenc Óriásfelirat és P. 
Nagy István Alkalmatlan évszak című kötete. Mellettük kaptak hangot a 
nemzedék elbeszélői, a többi között Balázs Attila, Bognár Antal, Beretka 
Ferenc, Benedek Mária és mások is. A fellépő költői, illetve pró zaírói 
korosztályból mindazonáltal nem lett a szó irodalomtörténeti értelmében 
„nemzedék”. A fiatal alkotó egyéniségek meglehetősen szétszóródva, 
magányos küzdelmekre ítélve próbáltak előrejutni. Talán nem is igé-
nyelték azt a „nemzedéki” összetartozást, amely az előttük járók egyik 
látványos tulajdonsága és fontos erőforrása volt, s nem is részesülhettek 
a közös cselekvés sorsformáló élményében: mindenki emlékezik arra, 
hogy az Új Symposion tevékenységét miként törte meg néhány esztendeje 
az irodalompolitika.

Az Új Symposion költői, elbeszélői és esszéírói hittek a társadalmilag 
érvényes cselekvésben. Pontosabban hittek abban, hogy az ember társa-
dalmi-politikai kör nyezete átalakítható és megjavítható, s vállalták ennek 
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a társadalomalakító tevé kenységnek a felelősségét, esetleg kockázatát. A 
nyomukban érkező fi atalok már nem hisznek ebben, az általánosabb kelet-
közép-európai tapasztalatokon kívül bizonyára kedvüket szegték sajátos 
vajdasági tapasztalataik is. Fenyvesi Ottó – aki pedig Sziveri János mellett 
az induló költői korosztálynak talán leginkább „politikus” egyénisége volt 
– Zágráb ’74 című „expresszionista” montázsversében így beszél: „óvatosan 
elcsendesedünk / a későn érkező személyvonatok/ fölszálló füstjében […]  
most már csak dudáljuk az angol éneket / simonnal és garfunkellal / mert 
nem marad más […] a gastarbeiterek is megjöttek / most sötét az éj… / a 
hősök is félrehúzódnak / nem zengenek már forradalmakat / kilehelték 
barikádharcaikat / hasznavehetetlen komphajók / csupasz táncosok lettek / 
hasznavehetetlen komphajók / az ezüstmotorok társadalmában.” Szomorú 
nosztalgiával tekintenek vissza azokra az időkre, midőn az irodalomnak 
még tétje volt, s az írói alkotás mozgósítóerőt jelentett. Milyen jellemzőek 
Kontra Ferenc Hasonmás című költeményének sorai:

a szóhalmazok divatja tarol
nem a valódi közléseké
sohasem játszható filmhez
írunk kétkedő forgatókönyvet
gurulnak sorban a szerepek
így kerekedik történetünk
George Orwell rekedt hangját
elnyomja megint a forgatag
nagy a tülekedés a szobor körül.

Közvetlen elődeiktől már nem a lázadó hangot tanulják, inkább a 
kényszerű önfegyelmet, azt, hogy miként kell megfékezni az igazságke-
reső szenvedélyeket. P. Nagy István egyik verse is erről beszél: „hogyan 
kell szíveink dobogását lehalkítani.”

Ha a cselekvésnek kevésbé van értelme, lehetősége, az irodalom ön-
magára figyel, befelé fordul vagy a műhely gondjaival foglalatoskodik. A 
dolgok rejtett arcát keresi, a nyelv, egyáltalán a kifejezés lehetőségeivel 
vet számot, azaz olyan költészetet hoz létre, amely az emberi lélek és az 
alkotómunka belső körében marad, s inkább elmélyülésre törekszik, mint 
szabad küzdelmekre. Ha hódít, a nyelvet, a gondolatot hódítja meg, nem 
kívánt szerepet vállalni a közéletben, morálját is ez az önkéntes távolma-
radás és belső függetlenség szabja meg: „készültségben lenni / előzetes 
intézkedéseket / tennivalókat / gondolatban mindennap végrehajtani / 
valamire lázasan készülődni / s továbbra is odázni / fennen halasztani” 
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– mondja Veszteg Ferenc (Invokáció); „ha kitárnám ablakom / látnám a 
drótsövényt / ezen belül minden az enyém / az elhatárolt teret magam 
gondozom / kínjaimról nem beszélek / becsvágy és méltóság nem talál 
ellenfélt / mindenről én döntök / s szólna a dal / a drótsövényen belüli rész 
/ az enyém” – hangzik Sinkovits Péter verse (Drótsövény). A személyiség 
szuverenitásának az önkorlátozás lesz a záloga, ennek az önkorlátozó 
fegyelemnek azonban vannak kétségtelen előnyei: a költészet új távlatokat 
keres, és részben a személyiség benső gazdaságának feltárásában, részben 
önmaga lehetőségeinek kitágításában vagy átfogalmazásában találja meg 
érvényességét. Nemcsak a vajdasági magyar lírában, a hazai, az erdélyi és 
a szlovák magyar fiatal alkotók, mi több, általában a kelet-közép-európai 
ifjú költők esetében hasonló törekvésekkel találkozunk.

Következésképp megnövekszik azoknak a filozófiáknak, illetve köl-
tészeti áramlatoknak az ösztönző szerepe, amelyek maguk is az emberi 
személyiség vagy az alkotás és a nyelv újszerű megközelítését szorgal-
mazzák. A fiatal vajdasági magyar költészet gondolkodására a modern 
nyelvbölcsészet és a zen buddhizmus, poétikájára az új avantgárd – a 
vizuális, a konkrét költészet, a lettrizmus, a „nontextualitás” – gyakorol 
hatást. A valóságot iróniával szemléli, pontosabban iróniával idegeníti 
el magától, öntudatos gesztussal utasítva el a logikai rendet, a formás 
versszerkezete ket, a költői hagyományokat. „»Hangzavart«? – Azt! Ha 
nekik az, ami nekünk vigasz!” – idézi kihívó gesztussal Illyést Kalapáti 
Ferenc. „Érzékenységem: a lebegés iróniája” – hirdeti Sziveri János Em-
beri hang című költeménye: ez a „lebegés” és ez az „irónia” szabja meg a 
fiatal vajdasági magyar költészet karakterét.

Az elsőrendűen önnön személyiségét, illetve az alkotóműhely lehető-
ségeit vizsgáló fiatal vajdasági magyar költők világképének középpont-
jába maga a költészet kerül. Hasonlóan az egyetemes magyar költészet 
fiatal nemzedékeihez, amelyek szinte egyöntetűen ismeretelméleti és 
erkölcsi szerepet adnak a költészetnek, s noha meggyőződésük szerint 
az alkotótevékenység, a műhelyben végzett munka jelenti az élet értel-
mét, mégis szüntelenül arra kérdeznek: mi a vers, milyen küldetése van. 
Szűgyi Zoltán A költészet hatalmában valósággal mitikus képzetként írja 
le a verset, amely egyszerre erős és kiszolgáltatott: „Asztalomon a vers 
/ nézzük egymást keményen. / Megölni készülök, / kezem emelem, / ő 
ül csak, / nem mozdul el.” A költészet fogalmának e megemelt értéke 
magyarázza a fiatal vajdasági költők egyéni törekvéseit, egyszersmind 
megjelöli azokat az utakat, amelyeken ezek a költők elindultak.

Nagyjából két ilyen irányú útról beszélhetünk, az egyiket Szombathy 
Bálint, a másikat Sziveri János pályája rajzolja meg. Szombathy elsősor-
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ban a költészet fogalmának és lehetőségeinek kitágítására vállalkozik, 
Sziveri inkább a költészet személyiségépítő feladatait hangsúlyozza: az 
első a modern líra „wittgensteini”, a második „heideggeri” útját járja, 
mondhatnám úgy is: Szombathy az experimentalizmus kalandjaiban, 
Sziveri az értelmezés szigorában találja meg önmagát.

Szombathy Bálint a hatvanas évek végén jelentkezett korai verseivel, 
1976-ban adta közre már említett első verseskötetét. Másokkal együtt ő 
alapította a szabadkai Bosch+Bosch csoportot, amely az experimentális 
irodalom és képzőművészet kutatását tűzte ki célnak maga elé. Izgalmas 
és meglepő művészi produktumok jöttek létre így, a vers, majd a vizuális 
költemény tárgyias alakot kapott, ugyanakkor ezt a tárgyiasságot – a 
nézőpont személyessége következtében – erős alanyiság hatotta át. Tár-
gyiasság és alanyiság együtt van jelen későbbi konkrét és „nontextuális” 
költeményeiben, kép- és fotóverseiben, vagy éppen mailartjaiban is. Ez 
irányú munkásságát 1981-ben közreadott Poetry no more című albuma 
mutatja be. Ennek előszavában ily módon foglalja össze a költészetről 
kialakult nézeteit: „Alkotásaimat mindinkább azok az elméleti-gyakorlati 
ref lexiók határozzák meg, amelyek végkövetkeztetésül azt a felismerést 
adják, hogy költészetnek (művészetnek) nevezhetünk mindent, amit 
annak tekintünk és annak fogadunk el. Ebből következik, hogy konkrét 
vizuális költeményeim lehetősége valójában a költészet fogalmának sza-
badabb értelmezéséből fakad, vagyis a poézis meghatározása helyett a 
poétikai kifejezés illik rá.” A vizuális költészeti munka mellett Szombathy 
Bálint az avantgárd irodalom és művészet tevékeny elméletírójaként, 
valamint kritikusaként működik. Az Új Symposionban megjelent fontos 
tanulmányai mellett e tevékenységének eredményeit Művészek és művé-
szetek című könyvében összegezte.

A másik költő, Sziveri János ugyancsak a költészet feladataival és 
lehetőségeivel viaskodik. Ügyeim című versében olvashatók a követke-
zők: „Nem vers ez már. Baj van a költővel, költészettel egyaránt. – íme, 
kövesd: / ha leírnám íróasztalom gyökereit, / odahúzódnék hűvösébe… 
/ Találj egy zugot, hol nincs papír.” A költészet maga sebekkel együtt 
járó küzdelem, a vers mégis elégedettséget, megnyugvást okoz, sőt 
felkelti a költő önérzetét. A személyes létezés értelme a költészetben 
igazolódik és inkarnálódik, a vers egzisztenciális fontosságot kap, a 
költői személyiség a költészetben identifikálja önmagát. Sziveri János 
lírájának ez az identifikációs küzdelem a legnagyobb élményforrása, 
egyszersmind tapasztalata. Az önértelmezésnek és -meghatározásnak 
ezek a küzdelmei kezdetben vizionáris-szürrealisztikus nyelvi közegben 
folytak, erről tanúskodik Sziveri már említett, Szabad gyakorlatok című 
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kötete. Hidegpróba című kötete viszont már fegyelmezett, logikailag és 
grammatikailag erősen strukturált költői nyelvet alakított ki, a poszt-
modern költészet útján halad. Szkárosi Endre e kötetről szólván teljes 
joggal „korszerű klasszicizmusról” beszél. A költő önmagát határozza 
meg, egyszersmind meghatározza a vajdasági magyar költészet egy 
„nemzedékének” helyzettudatát, és ennyiben gazdagabbá teszi az egész 
fiatal magyar líra önismeretét.

A prózaírók közül Balázs Attila munkásságára figyelt fel az iroda-
lomkritika és az olvasóközönség. 1979-ben megjelent első regényét, a 
Cuniculust sokan úgy üdvözölték, mint a vajdasági magyar regényiro-
dalom megújulását, és kétségtelen, hogy a fiatal író új hangot hozott, 
pontosabban azt a „posztmodern” elbeszélő hangot ütötte meg, amelyet 
hazai irodalmunkban Esterházy Péter és Temesi Ferenc, az erdélyiben 
Vári Attila. Regényében játékos és ironikus elbeszélő eszközökkel idézi 
fel a gyermekkor elveszített világát, amelyet nyomban szembeállít a „fel-
nőttkor” értelmetlen és embertelen tapasztalataival. A múltat és a jelent 
méri össze nosztalgikus személyiséggel Világ, én ma felébredtem című 
elbeszéléskötete és a Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból című 
regénye is. Nosztalgikus gyermekkori emlékek és ironikusan ábrázolt 
későbbi tapasztalatok vegyülnek el Bognár Antal Textília, Esélyek könyve, 
Eligazodni és Álmok a halálban című epikai alkotásaiban. A nyolcvanas 
évek fiatal irodalomkritikusai közül Fekete J. Józsefet kell említenem, 
aki Olvasat című kis könyvében Szentkuthy Miklósról rajzol portrét. 
A nyolcvanas években fellépő fiatal nemzedék talán Szombathy Bálint, 
Sziveri János, Balázs Attila és Bognár Antal kivételével halványabbnak 
tetszik, mint az Új Symposion irodalomgondolkodás- és ízlésformáló 
nemzedéke, azt azonban bízvást megállapíthatjuk, hogy a vajdasági 
magyar irodalom a korábbiaknál mindenképpen nehezebb társadalmi 
és szellemi körülmények között is folyamatosan dolgozik. Ennek az 
irodalomnak az eredményei természetesen szerepet kérnek és kapnak az 
„egyetemes” magyar irodalmi kultúrának abban a rendszerében is, amely 
virtuális szellemi képződményből éppen a most folyó évtized második 
felében válik élő valósággá.

Dunatáj, 1989. 2. sz. 12–28.
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Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok. Szabadka, 
1979, Életjel, /Életjel Könyvek, 19./, 247 p.; Bosnyák István: 
Szóakció I. Adalékok irodalmunk szellemrajzához. Újvidék, 
1980, Forum Könyvkiadó, 210 p.; Thomka Beáta: Narráció 
és ref lexió. Újvidék, 1980, Forum Könyvkiadó, /Gemma 
Könyvek, 14./, 181 p.; Juhász Géza: Majtényi Mihály. Újvidék, 
1978, Forum Könyvkiadó, 291 p.; Vajda Gábor: Kázmér Ernő. 
Újvidék, 1980, Forum Könyvkiadó, 241 p.; Bori Imre: Fehér 
Ferenc. Újvidék, 1978, Forum Könyvkiadó, 143 p.; Benkő 
Ákos: Szirmai Károly. Stuttgart–München, 1980, Szirmai 
Archívum, 111 p.; Benkő Ákos – Szirmai Endre szerk.: Szirmai 
Károly művei a kritika tükrében. St. Gallen – Stuttgart – New 
York, Szirmai Társaság és Archívum, 248 p.

Az irodalom önismeretét és öntudatát mindig az irodalombírálat, a 
tanulmányírás és az irodalomtörténeti munka felvirágzása jelzi: így 
történik ez a szomszédos országokban tevékenykedő magyar nemzeti-
ségi irodalmak esetében is. A vajdasági magyar irodalom önismerete a 
hatvanas évek végén kezdett teljesebben kibontakozni, tanulmánygyűj-
temények és irodalomtörténeti kutatások mutatták ezt a kibontakozást. 
Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke, 
az 1969-ben alakult Hungarológiai Intézet, illetve a két intézmény 
összevonása révén létesült Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete szervezi az irodalomtörténeti kutatásokat, az új-
vidéki Híd, az Új Symposion, a Magyar Szó című napilap, valamint a 
szabadkai Üzenet című folyóirat alapozza meg ennek az irodalomnak a 
kritikai önismeretét. A munka eredményeit – Sinkó Ervin, Herceg János, 
B. Szabó György, Szeli István, Juhász Géza, Major Nándor, Bori Imre, 
Bányai János, Bosnyák István, Utasi Csaba, Gerold László, Varga Zoltán 
és mások tanulmányait, illetve az eddig elkészült legfontosabb munkát, 
Bori Imre 1968-ban közreadott A jugoszláviai magyar irodalom története 
1918-tól 1945-ig című alapvető összefoglalását – számon tartja a magyar 
irodalmi köztudat. A kutatások mindazonáltal folyvást gazdagodnak, 
s gyarapodnak az eredmények is, újabb tanulmánygyűjtemények és 
kismonográfiák igazítanak el bennünket a vajdasági magyar irodalom 
önismeretének fejlődése felől.

Ilyen eligazítást jelent Dér Zoltán Szembesülések című, irodalmi 
tanulmányokat és bírálatokat tartalmazó kötete. Szerzője a nemzetiségi 
kultúra igazi mindenese: a felszabadulás után verseivel jelentkezett, 

KÖNYVEK A VAJDASÁGI MAGYAR 
IRODALOMRÓL
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majd színművek, hangjátékok és ifjúsági regények kerültek ki tolla alól, 
munkásságának tengelyében azonban az irodalomszervezés, illetve a filo-
lógiai kutatás és a tanulmányírás foglal helyet. Mint a szabadkai magyar 
művelődési élet organizátora szervezi az Életjel „élőújság” előadásait, 
irodalmi estjeit, szerkeszti az Életjel két könyvsorozatát, a 7 Nap című 
hetilap kulturális rovatát, illetve az Üzenet kritikai rovatát. Mint iroda-
lomtörténész elsősorban Kosztolányi Dezső és Csáth Géza munkásságával 
foglalkozik, számos tanulmányban, valamint dokumentumkiadványban 
dolgozva fel írói tevékenységüket, közelebbről szabadkai kapcsolataikat. 
Az újabb Kosztolányi-filológia (Kiss Ferenc és Réz Pál mellett) bizonyára 
a szabadkai tudósnak köszönheti a legtöbb eredményt, a Csáth Géza-filo-
lógia alapját pedig valósággal ő vetette meg értékes szövegkiadványaival 
és bibliográfiai munkájával. Ikercsillagok (1980) című könyve, amelyben 
Kosztolányiról és Csáth Gézáról írott legfontosabb tanulmányait gyűj-
tötte egybe, kétségkívül a megélénkülő Nyugat-kutatás figyelemre méltó 
eredményei közé tartozik.

Dér Zoltán érezhetően az összegzés igényével dolgozik, az Ikercsil-
lagok tanulmányaiból egy-egy írói monográfia körvonalai sejlenek elő 
Csáth Gézáról, illetve a fiatal Kosztolányiról. Az összegzés hajlamát rejti 
a Szembesülések című kötet is, amely a szerzőnek a vajdasági magyar 
irodalom jelenkorát feldolgozó tanulmányait és bírálatait foglalja magá-
ba; legalábbis az összegzés hajlamára utal az a bibliográfiai tény, hogy a 
szabadkai kritikus másfél évtized leforgása során a vajdasági irodalom 
legtöbb alkotó egyéniségével és jelentős művével „szembesítette magát”. 
Ezek a „szembesülések” persze gyakran csupán pár lapos ismertetést 
vagy újságkritikát jelentenek, ugyanakkor nem hiányoznak az elemző 
és értékelő tanulmányok, vagy a bírálatokból összeálló íróportrék sem, 
az előbbit az Ács Károllyal és Major Nándorral foglalkozó nagyobb írá-
sok, az utóbbit a Szirmai Károlyról, Herceg Jánosról, Németh Istvánról, 
Domonkos Istvánról és Gion Nándorról képet adó cikksorozatok szem-
léltetik. Dér Zoltán módszere a leírás, kritikai műfaja a rövid vázlat, 
behatóbb elemzésre ritkán adódik alkalma, noha elemzőkészségéről 
olyan tanulmány árulkodik, mint az Ács Károly válogatott verseinek 
analitikus leírását adó közlemény.

Gyűjteményes kötete, hogy Halász Gábor kifejezését kölcsönöz zem, 
„egy ízlésforma önarcképe”, egyszersmind egy nemzedék irodalomfel-
fogásának foglalata. Dér Zoltán az ötvenes években indult generáció iro-
dalomszemléletét fejlesztette tovább a jelen követelményeinek megfelelően, 
a magyar irodalom klasszikus hagyományaihoz, illetve a nemzetiségi iro-
dalom közösségi elkötelezettségéhez azonban ma is ragaszkodik. Mindez 
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több alkalommal is vitára készteti: a fi atalabb nemzedékek avantgárd orien-
tációjával, illetve irodalomszemiotikai felfogásával polemizál. Nem mintha 
fenntartásai volnának a modern irodalommal szemben, hiszen Domonkos 
István avantgárd vonzások szerint tájékozódó munkásságát igaz értéknek 
könyveli el, sőt arra is képes, hogy önkritikus módon felülvizsgálja saját 
korábbi ítéleteit, mint Gion Nándorral foglalkozó bírálataiban. Eszménye 
mindazonáltal az az irodalom, amely erősebben refl ektál a nemzetiségi 
valóságra s tudatosabban ragaszkodik a közösségi elkötelezettség esz-
ményeihez. Kritikusi dilemmája azokat a gondolatokat követi, amelyeket 
Szenteleky Kornél és Szirmai Károly is megfogalmazott valamikor: a vaj-
dasági jelleg és az esztétikai érték egyeztetésére törekedik, s a kettő szerves 
egységétől várja a nemzetiségi irodalom felvirágzását. Ha eközben néhány 
jelentős érték, mint amilyen Pap József vagy főként Tolnai Ottó költészete 
(egyelőre) elkerüli is fi gyelmét, általában mégis hitelesen tájékozódik a 
vajdasági magyar irodalomban: minden igaz értéket megbecsül, minden 
igazi eredménnyel „szembesülést” keres.

Bosnyák István már a nemzetiségi irodalom következő nemzedékét 
képviseli, azt az Új Symposion körül gyülekező írócsoportot, amely a 
hatvanas évek második felében talált igazán önmagára, s az avantgárd 
programja alapján kereste a nemzetiségi irodalom teljesebb kibontakozá-
sát és új feladatait. Bosnyák politikus alkat és szervező egyéniség, aki az 
avantgárd örökségéből közelebbről nem a művészi experimentalizmust, 
hanem a baloldali, ugyanakkor élesen antidogmatikus közéleti radika-
lizmust fogadta el. Ennek a radikalizmusnak erősen etikai értelmezést 
adott, s midőn nemzedékének nevelőiről, a vajdasági magyar szellemi 
élet vállalt hagyományairól akart számot adni, nem véletlenül érkezett 
el azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket a baloldali etikai radikalizmus 
kiváló jugoszláviai magyar szószólója, Sinkó Ervin képviselt. Egy napló-
szerű, egyszersmind szociográfiai riportsorozat (Laskói esték, 1968) után 
két könyvet szentelt a jeles újvidéki mester munkásságának: 1975-ben 
jelent meg Vázlatok egy portréhoz, 1977-ben pedig Ember a forradalom-
ban, ember a soron kívül című munkája. Új kötete, a Szóakció I. irodalmi 
tanulmányokat ad közre, alcíme szerint a vajdasági magyar irodalom 
„szellemrajzához” szolgáltat adalékokat, valójában ugyanannak az eti-
kai radikalizmusnak a hagyományát nyomozza, mint Sinkó Ervinnek 
szentelt írásaiban.

A vajdasági magyar irodalom „szellemrajzának” adalékait Bosnyák 
István nyolc fejezetbe rendezi: a nemzetiségi irodalom életével, intéz-
ményrendszerével, különösen folyóirataival és irodalmi vitáival foglalko-
zik. Kutatásainak komoly érdeme, hogy számos új adalékkal egészíti ki azt 

■
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az összefoglaló képet, amelyet Bori Imre irodalomtörténeti kézikönyve 
rajzolt az irodalomalapítás hősi küzdelmeiről, így elsőnek ő figyelmeztet 
arra a komoly szerepre, amelyet Gömöri Jenő Tamás Pozsonyban, majd 
Bécsben szerkesztett folyóirata, a Tűz töltött be a jugoszláviai magyar 
irodalom megszületése körül. Ezt követve számol be a két világháború 
között megjelenő Híd világnézeti fejlődéséről, amelynek során az 1934-
ben polgári radikális programmal induló folyóirat, néhány év leforgása 
alatt a vajdasági magyar kommunisták fórumává vált, illetve ezt követve 
ad képet a vajdasági magyar irodalom polgári jellegű intézményei: a 
Bácsmegyei Napló, a Vajdasági Írás, A MI Irodalmunk és a Kalangya körül 
gyűrűző irodalompolitikai küzdelemről, továbbá azokról az eszmecse-
rékről, amelyek a nemzetiségi irodalom sajátos tennivalóit próbálták 
tisztázni. Ezek a viták és eszmecserék folytak tovább a felszabadulás 
után is, midőn a korán elhalálozott B. Szabó György, illetve az Ifjúság 
Szava című lap próbálta meghatározni a vajdasági magyar irodalom 
szerepét és feladatát.

Szenteleky Kornéltól B. Szabó Györgyig szinte egybehangzó módon 
kapott megfogalmazást az irodalmi egység követelménye, amely a vajda-
sági irodalom szerepét abban jelölte meg, hogy minden belső megoszlás 
nélkül szolgálja a nemzetiségi társadalom és kultúra ügyét. Bosnyák 
Istvánnak alapvető meggyőződése, hogy ez a követelmény téves, és a 
nemzetiségi kultúra dinamizmusát, valamint fejlődését csakis a belső 
megoszlás és a demokratikus vitákban testet öltő irodalmi közélet ala-
pozhatja meg. Ezt a megoszlást és vitaszellemet méltányolja a régi Híd 
színrelépésében is. Meggyőződését voltaképpen az Új Symposion körül 
folyó irodalmi polémiákban alakította ki, amikor is a fiatalokat tömörítő 
folyóirat egyik szerkesztőjeként kellett vitába szállnia azokkal, akik a 
nemzetiségi irodalom egységére hivatkozva támadták a fiatal generáció 
avantgárd tájékozódását és politikai radikalizmusát. Az irodalmi élet 
mozgalmi megoszlása és demokratikus vitája mellett érvelő tanulmányok 
a gyakorlati küzdelmek hevében születtek, műfajuk ilyen módon lett 
(jobb kifejezés híján) „irodalomtörténeti publicisztika”, amely az aktuális 
közírói feladat jegyében mozgósítja az irodalomtörténeti adalékokat. A 
Szóakció írója egy meghatározott irodalmi mozgalom: az Új Symposion 
körül gyülekező fiatal írók nézeteit fejezte ki, arra keresett választ, hogy 
az alakuló vajdasági magyar irodalom miként szolgálhatja egyszerre a 
politikai elkötelezettség és a művészi szuverenitás, más szóval az erkölcsi 
és az esztétikai érték ügyét. Ezért kellett régi állásfoglalásokat fellapoznia, 
régi vitákat életre keltenie: az anyag, amelyet feltárt, az irodalomtörténet 
birtoka, a publicista szenvedély, amellyel e történeti anyag tanulságait 
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megfogalmazza, viszont a politikai érdeklődésű mai kritikusé, aki a 
múltat búvárolva is a jelen kérdéseire válaszol.

Az Új Symposion következő nemzedékének irodalomszemléletét 
Thomka Beáta fejezi ki, akinek Narráció és ref lexió című kötete tanul-
mányok és bírálatok sorában méri fel a magyar próza utolsó másfél év-
tizedének eredményeit. A vajdasági magyar avantgárd  a nyugat-európai 
irodalmi átalakulás vonzásában járta be azt az utat, amely a hatvanas 
évek expresszionista és szürrealista alkotómódszerétől a hetvenes évek 
lingvisztikai és szemiotikai jellegű szövegirodalmához vezetett. (Ennek a 
szövegirodalomnak a termékeit vitte a nyilvánosság elé a Gemma Köny-
vek sorozata, amely korábban jórészt költői műveket közölt, s amelyben 
mint a sorozat első elméleti darabja most Thomka Beáta kötete is meg-
jelent.) A fiatal kritikus, aki korábban az Új Symposion szerkesztőjeként 
működött, s jelenleg az Újvidéki Egyetem magyar intézetében dolgozik, 
mint tanulmányíró képviseli az imént jelzett irodalomszemléleti for-
dulatot: gondolkodásának tengelyében az irodalmi művek, elsősorban 
regények szemiotikai és poétikai megközelítése áll, az a felfogás, amelyet 
az orosz formalizmus (Eichenbaum és Jakobson), illetve a francia struk-
turalizmus (Barthes és Genette) hirdetett.

Amint Regényjelenségek című – kritikai tevékenységét teoretikusan 
megalapozó – tanulmányában kifejti, a modern regény egészen más 
szemléleti alapokra épül, mint klasszikus elődei, s ezért egészen új 
regénypoétikai eljárásokat kell igénybe vennie. „A regény nagyfokú 
intellektualizálódása – szögezi le – ma már nemcsak egyes művek, vagy 
irányzatok velejárója, hanem általános vonása, sőt alapvető követelménye 
a mai regénynek.” Megváltozott az elbeszélő magatartása, átalakult az író 
és az epikus anyag viszonya, háttérbe szorult a cselekmény, a „narráció” 
hagyományos szervezőelvét a „ref lexió” elve váltotta fel, az „elbeszélés 
előrehaladó, megbontatlan időbeli, térbeli dimenzióval rendelkező line-
áris vonalának elhagyása” folytán „lehetetlenné vált a kötött elbeszélő-
logikai struktúra összeállása”. „E logika helyét – olvassuk – szétsugárzó, 
vibráló, szóródó struktúrák töltik be, melyeket egy minőségileg maga  sabb 
rendű erőtér fog össze, a szemantikai inercia.” Gérard Genette véleményét 
idézi: „Az a benyomásunk, hogy az irodalom kimerítette és meghaladta 
mimetikus módusának lehetőségeit […] Lehet, hogy a költészet után a 
regény is végre kilép az ábrázolás korszakából.” A mimézis „kimerülé-
se” új realizmusfogalom lehetőségét veti fel, „amelynek alapját azok a 
művek képeznék, amelyek nem szegmentumszerűen, hanem globális 
vonatkozásaikban »tükröznek«, emelnek be a műbe reális, a valóságban 
uralkodó folyamatokat. Ábrázolásmódjuk tehát nem a részelemek »hi-
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telességén« alapul, hanem a globális struktúraképző eljárások nagyfokú 
valóságmegfelelésén.” A struktúraképző eljárások fontossága a művészi 
formaalkotás szerepét húzza alá, Thomka Beáta szerint „a regényíró 
ma már nem alkothat meg autentikus regényvilágot, ha nem teremti 
újra a regényformát”. A Narráció és ref lexió rokonszenves tulajdonsága, 
hogy elméleti feltevéseit nem valami teoretikus laboratórium légüres 
terében, hanem az irodalomkritikai gyakorlat gondolatpróbái közepette 
fogalmazza meg: a modern regény- vagy éppen szövegelmélet téziseit a 
jelenkori magyar regényirodalommal szembesíti, illetve a regények vizs-
gálata révén von le következtetéseket. Példáit olyan művek jelentik, mint 
Mészöly Miklós Az atléta halála és Saulus, Konrád György A látogató 
és A városalapító, Spiró György Kerengő, Dobai Péter Csontmolnárok, 
Nádas Péter Egy családregény vége, Lengyel Péter Cseréptörés, Esterházy 
Péter Termelési regény című regényei, illetve az erdélyi Szilágyi István Kő 
hull apadó kútba, Vári Attila Középkori villamosjegy, Győrffy Kálmán A 
visszatekintő és Mózes Attila Átmenetek című művei. Közöttük helyezi 
el a vajdasági magyar regény újszerű eredményeit, Domonkos István A 
kitömött madár, Tolnai Ottó Rovarház és Balázs Attila Cuniculus című 
regényeit. Valamennyi regényben az új formaképző eljárásra figyel, s 
a szöveg poétikai, illetve szemiotikai struktúrájának feltárása révén 
próbálja leírni a szóban forgó írók világképét, az alkotó személyiség 
és a valóság viszonyát. Regényértelmezéseivel lehet vitatkozni, olykor 
mintha túlságosan a szöveg „felületén” maradnának vizsgálódásai, két-
ségtelen azonban, hogy az új magyar regény kritikusai nem kerülhetik 
meg eredményeit.

A nemzetiségi irodalom önismeretének megfogalmazását kezdet-
ben irodalmi programok és vitairatok, később erőteljesebb kritikai 
tevékenység, végül irodalomtörténeti tanulmányok és összefoglalások 
vállalják magukra. Ez a folyamat a vajdasági magyar irodalom körében 
is végbement, itt is elérkezett a történeti múlt feldolgozásának időszaka. 
Bori Imre alapvető irodalomtörténeti összefoglalása után a történeti kép 
részletesebb kinagyítása következett el, amelynek során önálló monog-
ráfiák és nagyobb tanulmányok foglalkoznak például a két világháború 
közötti korszak irodalmi mozgalmaival és fontosabb írói egyéniségeivel, 
így kutatások folynak a Híd és a Kalangya történetéről, kismonográfiák 
készülnek az első vajdasági írónemzedék jeles képviselőiről. Ezeknek a 
kutatásoknak az első eredményei jutottak el a nyilvánosság elé a Forum 
Könyvkiadó egyforma sárga kötésben megjelent kismonográfiáiban, így 
Juhász Géza Majtényi Mihályról, Vajda Gábor Kázmér Ernőről és Bori 
Imre Fehér Ferencről szóló könyveiben.
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Juhász Géza annak a kritikusnemzedéknek a képviselője, amely az 
ötvenes években vette vállára a nemzetiségi irodalom szervezésének 
ügyét: hosszú időn keresztül a Forum Könyvkiadó igazgatója volt, jelenleg 
mint főiskolai tanár dolgozik. Munkája során a vajdasági irodalommal, 
illetve a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokkal foglalkozott, 1965-ben 
Papp Dánielről jelentetett meg kismonográfiát, 1973-ban pedig Könyvek 
országútján címmel gyűjtötte össze irodalmi tanulmányait. Majtényi 
Mihály című kismonográfiájában a vajdasági magyar irodalom népszerű 
elbeszélőjének írói pályáját dolgozta fel. Négy szakaszt különböztet meg 
ezen a pályán: az írói indulás az expresszionista irodalom vonzásában 
alakult, Majtényi ekkor írta Mocsár című regényét és Kokain című el-
beszéléskötetét, ezt követte a bácskai „couleur locale”-t festő történelmi 
regény, az 1943-ban megjelent Császár csatornája hagyományos rea-
lizmusa, majd a felszabadulás utáni évtized társadalmi érdeklődése és 
elkötelezettsége, amelynek a Májusfa című kötet elbeszélései és a bácskai 
csatornaépítés regényének új változata, az 1951-ben megjelent Élő víz 
voltak a legfontosabb epikus eredményei, végül a kedélyes humorral és 
nagy mesélőkedvvel kialakított „kisrealizmus”, amely a Garabonciás és 
a Bige Jóska házassága című regényekben öltött alakot.

A kismonográfia írója szorgos kutatások nyomán rajzolta meg 
Majtényi Mihály változatos írói útját, egyúttal képet adott a nemzeti-
ségi irodalom egy jellegzetes írótípusáról is. A vajdasági író az ottani 
magyar sajtóorgánumainál dolgozott, negyvenhat esztendőn át volt 
redakciók munkatársa: a zentai Friss Újságé, a zombori Új Híreké, a 
szabadkai Naplóé, majd a felszabadulás után az újvidéki Szabad Vaj-
daságé, s a hírlapíró munka lázas tevékenysége közepette foglalkozott 
írói műveivel. Munkásságára ilyen módon az újságírásban szerzett napi 
tapasztalat, a széles körű valóságismeret nyomta rá bélyegét: ez szabta 
meg írói tevékenységének eredményeit és korlátait is. Juhász Géza hi-
telesen mutatja be a Császár csatornája (véleményem szerint Majtényi 
legjelentősebb regénye) és az Élő víz narratív sajátosságait arra utalva, 
hogy mindkét regényben a szélesebb embercsoportok történelmi hely-
zetét feltáró panoramikus módszer érvényesült, s ugyancsak meggyő-
zően mutat rá a kései regények pikareszk tulajdonságaira. Hasznosak 
összehasonlító megjegyzései is, amelyek során Majtényi Mihály és a 
szerb Miloš Crnjanski, illetve Veljko Petrović vajdasági krónikáinak 
hasonló motívumaira hívja fel figyelmünket. Vajda Gábor az újvidéki 
magyar tanszéken, majd a bácstopolyai magyar középiskolában tanított, 
jelenleg Újvidéken folytat kritikai tevékenységet. Kázmér Ernő című 
kismonográfiájában a vajdasági magyar irodalom érdekes egyéniségének 
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jórészt elfelejtett munkásságát világítja meg, Kázmér Ernő a budapesti 
polgári liberális irodalom körében lépett fel még az első világháború 
előtt, egyik szerkesztője volt az 1913–1914-ben négy számot megért Május 
című folyóiratnak, amelyet a magyar avantgárd egyik előfutáraként kell 
számon tartanunk, s amelynek munkatársai között Szabó Dezső, Kassák 
Lajos, Franyó Zoltán, Kaffka Margit, Nagy Lajos, Karinthy Frigyes és 
Komlós Aladár foglalt helyet. 1917-ben adta közre Idegen portrék című 
arcképsorozatát, amellyel a kor kiváló német, skandináv és orosz íróit 
kívánta népszerűsíteni, általában kiterjedt világirodalmi tájékozottság 
jellemezte esszészerű tanulmányait. A Tanácsköztársaság bukása után 
ő is emigrációba kényszerült, s egy évtizeden át a szlovákiai magyar 
irodalmi sajtóban fejtette ki nézeteit. A harmincas évek elején mint egy 
csehszlovákiai fakitermelő cég képviselője érkezett Jugoszláviába. Zág-
rábban, majd Belgrádban telepedett le, s hamarosan kapcsolatba került a 
vajdasági magyar irodalom műhelyeivel, kezdetben a szabadkai Naplóval, 
később az újvidéki Kalangyával, amelynek Szirmai Károly szerkesztői 
tevékenysége idején egyik legtöbbet foglalkoztatott munkatársa lett. Kri-
tikai munkássága ekkor bontakozott ki igazán, korábbi impresszionista 
módszerét tárgyiasabb felfogás, szecessziós miszticizmusát élénkebb 
társadalmi érdeklődés váltotta fel. Ismertetések és tanulmányok sorában 
mérte fel a vajdasági magyar irodalom számos eredményét, érdeklődéssel 
tekintett más nemzetiségi sorban dolgozó magyar irodalmakra, különö-
sen az erdélyire, emellett számon tartotta a szerb–horvát irodalom születő 
értékeit s a kelet-közép-európai irodalmak kapcsolatainak alakulását is. 
Hányatott sorsú személyének a második világháborúban veszett nyoma. 
Vajda Gábor több országban végzett kutatómunkával, nem egyszer 
fáradságos nyomozással rekonstruálta ennek a hányatott írói sorsnak, 
az életrajzi és eszmetörténeti állomásait. Nemcsak a vajdasági magyar 
irodalom egy érdekes, habár végül is torzóban maradt alakját mutatta 
be, hanem a kelet-közép-európai irodalmi kapcsolatok történetéhez is 
számos új adalékot szolgáltatott.

Bori Imre a vajdasági magyar szellemi élet legtermékenyebb kritikusa 
és irodalomtudósa, akinek sokágú munkássága azt igazolja, hogy a nem-
zetiségi kultúra körülményei között is lehet önálló tudományos műhelyt 
és teljesítményt kialakítani. Érdeklődése átfogja a jugoszláviai magyarság 
teljes szellemi életét, nemcsak az irodalmat, amely itt is a nemzetiségi 
tudat legfőbb organizátora, hanem a művelődéstörténetet és a néprajzot 
is, emellett alapvető monográfiák sorában vetett számot a huszadik szá-
zadi magyar irodalom fejlődésének lényeges kérdéseivel. A jugoszláviai 
magyar irodalom történetének összefoglalása mellett számos tanulmányt 
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szentelt a nemzetiségi irodalomnak, ezeket Fejezetek irodalmunk termé-
szetrajzából (1973) címmel gyűjtötte össze. Megírta a magyar avantgárd 
irodalom mozgalmainak történetét, tanulmányok sorában dolgozta fel a 
századelő magyar elbeszélő irodalmát, önálló monográfiákban mutatta 
be Krúdy Gyula, Kassák Lajos, Radnóti Miklós, Nagy László és Juhász 
Ferenc munkásságát, két könyvben tekintette át a magyar és a délszláv 
irodalmak kapcsolatait. Fehér Ferenc című kismonográfiájában a felsza-
badulás után kibontakozó vajdasági magyar költészet egy kiváló alkotó 
egyéniségének költői tevékenységéről ad képet.

Fehér Ferenc a bácskai magyar parasztság költője: „jobbágyok uno-
kája”, ahogy első, 1953-ban megjelent verseskönyvének címében vallott 
önmagáról. Eredeti élményei és költői törekvései szerint annak a köl-
tőnemzedéknek a vajdasági képviselője, amely a hazai költészetben a 
„fényes szelek” szárnyán érkezett, poétikája és nyelvezete a fiatal Nagy 
Lászlóval, Juhász Ferenccel és Simon Istvánnal tart rokonságot. A bács-
kai költő is Petőfi Sándor és a népköltészet követőjeként kezdte pályáját, 
de hatott rá Illyés Gyula és Veres Péter munkássága is. Bori Imre azt a 
folyamatot kíséri nyomon, amely révén ez a minden ízében hagyomá-
nyos líra lassanként magába fogadta a korszerű költészet gondolati és 
formai indításait. Az örökül kapott népiesség egyrészt az önstilizálás, 
másrészt a tárgyiasság igénye által alakult át, s vált egy modernebb, in-
tellektuálisan gazdagabb költői szemlélet kifejezőjévé. Fehér Ferenc újabb 
költészete a ref lexív önszemléletben és a meditatív valóságértelmezésben 
talált magára, poétikai elvét Ophélia című 1973-ban keltezett versében 
e szavakkal fogalmazta meg: „festeni tisztán belső minta után”. A költői 
szemlélet és kifejezésmód eme átalakulását Bori Imre érzékeny elemzések 
segítségével kíséri nyomon.

A vajdasági magyar irodalom érdekes íróegyéniségének munkásságát 
mutatja be Benkő Ákos Szirmai Károly című kismonográfiája, amely a 
Szirmai Endre (az író fia) által létrehozott stuttgarti Szirmai Archívum 
kiadásában látott napvilágot. A szerző kunszentmiklósi középiskolai 
tanár, akinek számos, a vajdasági magyar irodalommal foglalkozó 
tanulmánya jelent meg hazai és jugoszláviai folyóiratokban. Szirmai 
Károly írói munkásságának feldolgozásával komoly vállalkozásba fogott, 
minthogy Szirmai – Csuka Zoltán és Herceg János mellett – kétségte-
lenül a vajdasági magyar irodalom első korszakának legjelentékenyebb 
írója és szervező egyénisége volt. Indulására Dosztojevszkij, Csehov, 
Ibsen és Knut Hamsun hatott, első elbeszélései, amelyeket 1933-ban 
Ködben címmel adott közre, az eltűnt időt próbálták életre kelteni, a 
hontalanság és az idegenség nyomasztó közérzetét fejezték ki, írói világa 
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lényegében alig változott az évtizedek során, talán csak Katlanban (1958) 
című regényében próbált kitörni abból az elszigetelt magányból, amely 
elbeszéléseinek legfőbb ihletője volt. Különben mindig a „csönd vízióit” 
írta le, személyes nyelven keltve szorongásos, nem egyszer irracionális 
hangulatot. Mint irodalomszervező is a legjobbak közé tartozott, 1933 
és 1941 között a Kalangya szerkesztőjeként végzett áldozatos munkát 
a vajdasági magyar irodalom fellendítése érdekében, s alapozta meg az 
ottani, valamint a magyarországi szellemi élet termékeny kapcsolatait. 
Benkő Ákos jól foglalja össze ennek a szívós munkában telt életnek a 
történetét, egyszersmind számos eddig ismeretlen dokumentum tükrében 
rajzol képet a nemzetiségi irodalom köznapi munkájáról és törekvéseiről 
a harmincas évek folyamán. Irodalomtörténeti dokumentációjában jól 
hasznosította a stuttgarti Szirmai Archívum láthatóan gazdag anyagát.

A Szirmai Archívumból került ki a Szirmai Károly művei a kritika 
tükrében című kötet anyaga is, amelyet Szirmai Endre válogatott és Benkő 
Ákos gondozott. Meglehetősen tekintélyes tanulmány- és bírálatanyag 
gyűlt egybe, ennek az anyagnak az első darabja Juhász Gyula 1910-ben 
keltezett köszöntője, amelyet a pályakezdő Szirmai Károly első versei elé 
írt, záródarabjait pedig azok az ismertetések jelentik, amelyekben a Fa-
lak, puszta falak (1970) című novelláskötetet, illetve az Önkeresés (1970) 
című versgyűjteményt mutatták be a hazai és a vajdasági kritikusok. A 
közreadott tanulmányok persze igen változó színvonalúak, a legjobbak 
közülük Csuka Zoltán, Herceg János, Bori Imre, Tomán László, Dér 
Zoltán, Utasi Csaba és Benkő Ákos nevéhez fűződnek. A dokumentum-
gyűjtemény azonban kétségtelenül érdekes olvasmány, amely nemcsak 
Szirmai Károly munkásságát és (főleg a levélközlések révén) szerkesztői 
tevékenységét világítja meg, hanem a harmincas évek vajdasági magyar 
irodalmi életét is: a nagyratörő szándékokat, a kicsinyes torzsalkodásokat 
és az áldozatos erőfeszítéseket.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 3. sz. 337–342.
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Nekem holnap az lett volna a feladatom, hogy a záróülés levezető elnö-
keként „simítsam el” a vita során felvetődött ellentéteket és feszültsége-
ket. Mégis most szeretnék néhány újabb feszültséget kelteni, amit aztán 
később majd elsimíthatunk.

Három dologról szeretnék röviden beszélni. Először a kisebbségi ma-
gyar irodalmak és az egyetemes magyar irodalom viszonyáról. Ez engem 
mint gyakorló irodalomtörténészt foglalkoztat, hiszen mindenekelőtt 
olyan elméleti megfontolásokra (és lehetőleg konszenzusra) kell jutnunk, 
amelyet aztán az irodalomtörténet-írás módszerének kialakítása során 
is felhasználhatunk. Magam sok töprengés után jutottam el oda, hogy 
a kisebbségi magyar irodalmakat és az anyaország irodalmát lehetőleg 
közös gondolati konstrukcióban kellene tárgyalni, az úgynevezett „egye-
temes” vagy „összmagyar” irodalom fogalmi keretei között. Ugyanakkor 
meg kell különböztetni őket egymástól, hiszen mindegyik ilyen „rész-
irodalom” más-más helyzetben dolgozik; a vajdasági magyar irodalom 
mai rendkívüli nehéz helyzetét például aligha lehet abban a keretben 
tárgyalni, amelyben az anyaország vagy Erdély magyar irodalmát.

A kiváló francia irodalomfilozófus, Roland Barthes gondolt arra, 
hogy az irodalomnak mindig két arca van, az irodalom tulajdonképpen 
Janus-arcú fogalom; van ugyanis egy „ontológiai” és „esztétikai” arcula-
ta, ez a művek, az életművek és az irányzatok rendszerét mutatja, és van 
egy „szociológiai” és „intézményi” arculata, amely az irodalomnak mint 
szellemi „intézménynek” egy adott társadalomban és egy adott történel-
mi korszakban való elhelyezkedését fejezi ki. Az irodalom ezért egyrészt 
a művek (az irodalmi értékek), másrészt az intézmények rendszere, és 
ebben a vonatkozásban az intézmény fogalma nemcsak a folyóiratokat, a 
könyvkiadókat, az írótársaságokat, hanem az irodalompolitikát, az iro-
dalomkritikát és az írók anyagi, illetve erkölcsi helyzetének mibenlétét 
is magába foglalja.

Ha az irodalmat mint művek rendszerét határozzuk meg, akkor a 
szellemi térben összetartozó értékeket nem lehet egymástól elkülöníteni. 
Ilyen módon például a modern magyar irodalom „második” nemzedé-
kén belül kell elhelyezni nemcsak Illyés Gyulát, József Attilát, Szabó 
Lőrincet, Déry Tibort, és Szerb Antalt, hanem, mondjuk, Kós Károlyt, 
Tompa Lászlót, Szenteleky Kornélt és Herceg Jánost is, és a Nyugat „har-
madik” nemzedékéhez kell sorolnunk, Radnóti Miklós, Weöres Sándor 
és Jékely Zoltán mellett Dsida Jenőt és Szemlér Ferencet is. Ugyanígy a 
hatvanas és hetvenes években újjászülető magyar avantgárd tárgyalása 
során összetartozik a budapesti, az újvidéki, a kolozsvári és a párizsi 
magyar avantgárd költészet, tehát Erdély Miklós és társai mellett kell 
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elhelyeznünk az Új Symposion, az Echinox és a Magyar Műhely körét. 
Mindez a művekre (az igazán jelentős művekre), az életművekre és az 
irányzatokra vonatkozik.

Az irodalomnak mint intézménynek (intézményrendszernek) a tár gya-
lását más módon kell elvégezni: ebben az esetben nem lehet összekeverni 
az anyaország, a kisebbségi magyarság és a nyugati emigráció irodalmi 
intézményeit. Vagyis külön fejezetben kell tárgyalni Magyarország, Er dély, 
a Vajdaság, a Felvidék, Kárpátalja és az emigráció irodalmait. Itt kell leírni 
ezeknek az irodalmaknak a történelmi, szociológiai és politikai helyzetét, 
itt kell ábrázolni a „részirodalmak” intézményi rendszerét, társadalmi 
elhelyezkedését és azokat a politikai feltételeket, amelyek között ezek az 
irodalmak működnek (működni kényszerülnek). A képzeletbeli irodalom-
történeti összefoglalásnak mindez nem lesz az ünnepi fejezete, hiszen a kró-
nikásnak itt időnként a szellem erőszakos korlátozásáról, a mesterségesen 
létrehozott csonkaságáról, az önkorlátozásról is számot kell adnia. Mégis 
valamiképpen ebből a kettős, esztétikai és szociológiai, a művek elemzésére 
és az intézmények leírására, törekvő Janus-arcú rendszerből bontakozhat ki 
igazán a huszadik századi magyar irodalmi kultúra igazi története.

Második észrevételem arra vonatkozik, hogy az irodalmi produk-
tumnak vannak bizonyos értékszintjei: tehát léteznek olyan irodalmi 
alkotások (életművek), amelyeknek egy regionális szellemi térben nagy 
jelentőségük van, a nemzeti irodalom körében mindazonáltal nincse-
nek igazán jelen. Ahogy léteznek az utóbbi körben is olyan alkotások 
és életművek, amelyeknek nem jutott hely a világirodalom (az európai 
irodalom) alkotásai között. Ez egyrészt esztétikai, másrészt recepciós 
kérdés, minthogy vannak olyan művek és írók, akiknek a szellemi be-
fogadása csupán egy szűkebb, regionális kultúra részéről történt meg. El 
tudom képzelni tehát, hogy valaki megírja a jugoszláviai magyar iroda-
lom történetét, és ezen belül sokkal mélyebb, sokkal átfogóbb, minden 
mozzanatra kiterjedő képet ad ennek az irodalomnak a jelenségeiről, 
ám ugyanakkor, midőn az „egyetemes” magyar irodalom történetét 
írja meg valaki, a jugoszláviai magyar irodalom köréből csak azokat az 
alkotásokat és alkotó személyiségeket emeli ki, amelyek és akik valóban 
az „egyetemes” magyar irodalom, a nemzeti irodalom körébe valók. 
Esztétikai és recepciós értelemben egyaránt. Hogy ne legyen félreértés, 
és ne lehessen azt gondolni, hogy ez a kisebbségi irodalmaknak valami-
féle lekezelését jelenti, el tudom képzelni azt is, hogy valaki megírja a 
„dunántúli magyar irodalom” történetét. Ez ugyancsak egy viszonylag 
önálló és természetesen igen értékes történelmi, szellemi és kulturális 
régió. Ezt a történetet egyébként meg is írták.
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A harmadik észrevételem az itt több vonatkozásban is elhangzott 
úgynevezett „jugoszlávizmusnak” a fogalmára vonatkozik. Véleményem 
szerint a „jugoszlávizmust” igazából nem lehet „multikulturális” vagy 
„multinacionális” fogalomnak tekinteni. Ilyen „multinacionális” és 
„multikulturális” államszerkezet és történelmi képződmény volt például 
az Osztrák–Magyar Monarchia, ott ugyanis valóban több nép és több 
nemzeti kultúra élt egymás mellett, és korántsem abban az „elnyomatás-
ban”, amelyről a mögöttük lévő évtizedekben beszélni szoktak. Tehát az 
osztrák és a magyar kultúra mellett jelen volt és fejlődött a cseh, a len-
gyel, a szlovák, a horvát, a szlovén, a vajdasági szerb és az erdélyi román 
kultúra is, hogy mennyire fejlődött, azt éppen az bizonyítja, hogy a XIX. 
században a szerb művelődés egyik fellegvára Újvidék volt, s a román 
nemzeti irodalomnak Erdélyben voltak a legerősebb műhelyei.

A „jugoszlávizmust” ezért nem lehet „multikulturális” és „multinacio-
nális” fogalomnak tekinteni. Ez a fogalom inkább a „csehszlovákizmussal” 
vonható elméleti párhuzamba: mint államrezon egy ideig, hosszú ideig 
tulajdonképpen kielégítően működött, a fogalmi felszín alatt azonban 
mély ellentéteket és konfl iktusokat takart, például a szerbek és a horvátok, 
a keleti és a nyugati kereszténység, a kelet-európai és a nyugat-európai 
politikai kultúra konfl iktusait. Az Osztrák–Magyar Monarchiának mint 
„multikulturális” és „multinacionális” képződménynek az alternatívája 
ezért nem a „jugoszlávizmus” volt, hanem az a virtuális Közép-Európa, 
amely egyelőre csak az írók és a tudósok álmaiban létezik. A valóságban 
nincs, és utoljára csak a Monarchia keretei között létezett. Aki ma egy 
ilyen „multikulturális” és „multinacionális” közép-európai konstrukcióról 
beszél, kénytelen a nosztalgia nyelvén szólni. Ez a nosztalgia persze létezhet 
az egykori, ma már felbomlott Jugoszlávia iránt is, amelyben mégiscsak 
együtt éltek a délszláv nemzetek, és amely a nemzeti kisebbségeknek, 
így a magyaroknak, valamiféle kulturális autonómiát adott. Az egykori 
Jugoszlávia mindazonáltal nem helyettesíthette a valódi és történelmileg 
oly szükséges közép-európai integrációt. Sőt ahhoz, hogy ez az integrá-
ció egykor majd létrejöjjön, ehhez a valójában mesterségesen konstruált 
„jugoszlávizmusnak” (és „csehszlovákizmusnak”) először nyilvánvalóan 
is meg kellett buknia.

Előadás 1994. november 18-án Debrecenben, A vajdasági 
magyar irodalom című konferencián (előadók: Bányai János, 
Márkus Béla, Juhász Erzsébet, Kántor Lajos, Szakolczay Lajos, 
Zalán Tibor, Szajbély Mihály, Gerold László, Vajda Gábor).

Alföld, 1995. 2. sz. 81–83.
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Kezdjük talán a lexikonok tárgyilagos modorában. Ács Károly, jugo-
szláviai magyar költő Szabadkán született 1928-ban. Érettségije után a 
Belgrádi Egyetemen jogot tanult. 1951 óta Újvidéken él, először mint a 
Magyar Szó munkatársa, majd külpolitikai szerkesztője. Hosszú éveken 
át a Híd című folyóirat szerkesztője volt, irányítása alatt kapott a folyóirat 
a magyar kultúrában egyetemes szerepet. Jelenleg az újvidéki Forum 
Könyvkiadónál dolgozik. Első verseit 1945-ben vetette papírra, 1948-ban 
lépett a nyilvánosság elé. Négy önálló verseskönyve jelent meg: 1953-ban 
a Kéz a kilincsen, 1960-ban a Csönd helyett vers, 1968-ban a Menetrend 
dicsérete és 1976-ban az Ének füstje, füst éneke, amely három évtizedes 
költői pályájának összegzését végezte el. Délszláv, valamint orosz, né-
met és román költőket tolmácsolt magyarul. 1965–1967-ben Napjaink 
éneke címen kétkötetes antológiát szerkesztett modern jugoszláv költők 
verseiből. 1960-ban megkapta a Híd Irodalmi Díjat, a vajdasági magyar 
irodalom legrangosabb kitüntetését. 1965-ben Újvidék város Októberi 
Díjában részesült.

Költői pályája irodalomtörténeti folyamatot kísér végig. A vajdasági 
magyar irodalom nem kevés munkával és áldozattal a harmincas évek kö-
zepén érte el kiteljesedésének első korszakát. 1932-ben indult a Kalangya, 
1934-ben a Híd. Ekkor bontakozott ki igazán Szenteleky Kornél, Csuka 
Zoltán, Szirmai Károly, Herceg János, Majtényi Mihály és Gál László 
irodalmi munkássága. Az első évtized sokszor terméketlen erőfeszíté-
sei után a vajdasági írók is kezdtek felzárkózni az erdélyi és szlovákiai 
nemzetiségi irodalom művelőihez. Ezt az ígéretes folyamatot szakította 
meg a világháború, amely nemcsak az irodalmi intézményeket rombolta 
le, részben szétszórta az írókat, sőt a vajdasági magyar értelmiséget is. 
Mindent újra kellett kezdeni, mindent a semmiből kellett felépíteni. 
Kezdetben az irodalmi élet műhelyeit és intézményeit, majd magát az 
irodalmat, a költészetet. Néhány áldozatos írástudó, mindenekelőtt Sinkó 
Ervin, majd Gál László, Fehér Ferenc, Major Nándor, Bori Imre és Szeli 
István szervezőmunkájának volt köszönhető, hogy ez az irodalom végül 
megszületett. Az „irodalomalapítók” közé tartozott Ács Károly is, aki 
szerkesztőként és alkotóművészként egyaránt nagy szerepet vállalt az 
újjászületés nehéz küzdelmeiben.

Költői munkássága a vajdasági magyar líra „felnőtté válását” kíséri 
nyomon. Mikor lesz „felnőtt” egy nemzetiségi közösség költészete? Mi-
dőn az elszigetelt, magányos vállalkozásokból szerves rendszer alakul. 
Midőn nemzedékek szerveződnek és irányzatok lépnek fel, s az ösztönös 
önkifejezés tudatos alkotómunkának adja át helyét. Munkának, amely 
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a szellemi élet kialakult rendjébe illeszkedik, egyszersmind tovább ala-
kítja, fejleszti ezt a rendet, az irodalmi élet öntudatosodását segíti elő. 
A vajdasági magyar költészetben a hatvanas évek második felében ért 
céljához ez a szellemi folyamat. Az 1976-ban megjelentetett Gyökér és 
szárny című antológia már a „felnőtté válás” eredményeit mérhette fel. 
Ahogy a válogatás utószavából megtudjuk, három évtized alatt nyolcvan 
költő százharminc kötete gazdagította a nemzetiségi költészetet. Mégsem 
ez igazolja jelentőségét, inkább a fejlődés, amelyet a kezdeti lépésektől 
máig bejárt. Ez a fejlődés úgy is leírható, mint a hagyomány és az újítás 
egymást váltó, egymásba vegyülő folyamata. A hagyományt főként a 
magyar líra impresszionista-szimbolista „nyugatos” áramlata, illetve a 
népies költői realizmus jelentette. Kezdetben ezzel az örökséggel kellett 
a vajdasági magyar költőknek gazdálkodniok. A negyvenes-ötvenes évek 
fiatal költői között Fehér Ferenc képviselte a népies költői realizmust, Ács 
Károly a „nyugatos” hagyományokat. Akkor ezek voltak az újjászülető 
vajdasági magyar líra fontosabb változatai.

Érzékeny lélekről és művészi igényességről tanúskodtak a fi atal költő 
versei. A lélek érzékenysége nehezen békült meg a vidékies környezettel. 
Szabadka és Újvidék akkor még álmos vidéki városnak számított, nem 
épültek ki a modern civilizáció intézményei. Ács Károly „urbánus” költői 
személyisége mostoha közegben érezte magát. Fehér Ferenc pályája ebben a 
tekintetben szerencsésebben alakult. A falusi élet vonzásában élt, emlékei-
ben őrizte gyermekkorának paraszti világát, azt a világképet, amelyet a népi 
kultúra adott. Ahogy teltek az évek, úgy vette mind teljesebben birtokába 
a városi ember élményeit. Fejlődése lassabb, de szervesebb lehetett, erre 
vallott költői munkásságának folyamatossága. Ács Károly nehezebb terepen 
találta magát. Magánnyal viaskodott, szabad sorsra vágyott, amely betölt-
heti álmait. „Nem bírom tovább csendkeresztfán, / szeretnék más lenni 
kicsit, / nem magánybírák kötözöttje, / fa, melyet rögre fog gyökér, / és vár 
büszkén, de vár örökre” – tett vallomást 1949-es Vágy című versében. Tá-
gasabb horizonton szeretett volna széttekinteni, az európai szellemi életben 
érezte otthon magát, olvasmányai igényességét fokozták. Mind idegenebbül 
fi gyelte azt a szűkösebb világot, amelyben élnie rendeltetett.

Igazi otthonát és szabadságát a kultúra világában találta meg. Nem 
csak a műfordító műhelyben, amelynek gazdagságát külön tanulmány 
feladata volna áttekinteni, minthogy a jugoszláv költészet egy tekintélyes 
része (Miloš Crnjanski, Oskar Davičo, Jovan Dučić, Miroslav Krleža, Ivan 
V. Lalić, Vladimir Nazor, Miodrag Pavlović, Vasko Popa, Oton Zu pan čić 
a többi között) éppen Ács Károly tolmácsolásában szólalt meg magya-
rul. Hanem az alkotásban, amelyet a tudós költő kivételes műgondjával 
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végzett, annak az odaadásával, és fegyelmével, aki a szavak és formák 
világában a maga igazi tennivalóit találja meg. Talán nem véletlen, hogy 
költői bemutatkozása a Híd 1948-as évfolyamában egy szonettkoszorúval 
történt, Az új élet koszorújával. A műves költő már itt teljes fegyverze-
tében mutatkozott meg. A szonettkoszorú persze inkább „műhelygya-
korlat”, ha tetszik, „mesterfogás”, mint valódi önkifejezés. Nemcsak a 
költői eszközök birtoklását tanúsítja, hanem az élmény erőtlenségét is. 
Azt, hogy nem a kifejezésre váró anyag tör magának utat és teremt for-
mát, hanem a formaélmény keres megnyilatkozást. Ebben a tekintetben 
lesz tanulságos az 1952-ben született Költő című vers, amely az élmény 
és a forma sajátos feszültségére utal: „Milyen nehéz költőnek lenni, / a 
világ hangjait ügyelni, / Néma kövek helyett beszélni, / és minden szóba 
beleférni.”

A művesség, úgy tetszik, valóban háttérbe szorította a személyes 
tapasztalatot és mondanivalót. A formaélmény mind nagyobb szerepe 
azonban végül is látszólagos. Az aggályos gonddal választott szóképek, 
zeneileg pontos metrumok és tökéletes rímek mögött készülődött az új 
érdeklődés, amely már valódi költői indulattal szőtte át a verseket. Ez az 
érdeklődés a költői szerepet, magát a költészetet érintette. Megsokasod-
tak azok a versek, amelyek a költészet céljára és lehetőségére kérdeztek. 
A Csönd helyett vers című kötet darabjaira gondolok, vagy a Ballada 
az építőről című „ars poetica” értelmű költeményre, amely fájdalmas 
öniróniával jelenti ki: „Művem úgy igazol, hogy megtagad.” Ács Károly-
nak is a „mit tehet a költő?” vallató kérdésével kellett számot vetnie. A 
költészet akkor lesz a vers tárgya, ha megingott a költő társadalmi sze-
reptudata. Ha számot kell vetni azzal, hogy a költő hol találhatja meg 
helyét a társadalom és a szellemi élet bonyolult munkamegosztásában. Ha 
meg kell kérdezni: van-e helye egyáltalán. Ács Károly is ezt teszi. A kor, 
amelyben él, mintha nem kedvezne a költészetnek. Megállapodott kor-
szak, csupa óvatosság és megfontolás. Nem ismeri a tettekre hívó közös 
szenvedélyeket, nem vár egyértelmű állásfoglalást, nem ad a költészetnek 
nagy társadalmi megbízatásokat. Az 1968-ban írott hat rondel vetette 
felszínre azt a metaforát, amelyben a vajdasági költő mintegy a korszak 
karakterét akarta megvillantani: „A forradalmár kertjében kapálgat.” 
Az 1970-ben írott Glossza dolgozta ki teljesebben e metaforikus képet: 
„A forradalmár kertjében kapálgat; […] A csatateret belepi a dér, / akár 
a szép emlékeket a rozsda”. Ha a forradalmárnak szelíd kertészkedéssel 
kell beérnie, a költő is arra kényszerül, hogy áthangolja mesterségének 
törvényeit. Pontosabban: másban keresse tevékenységét, mint a forra-
dalmi korszakok költészete.
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Megérinti szívét a csend. A puszta művesség már nem elégíti ki. 
Méltó feladatot alig talál. Mind kevésbé hívja számadásra a fehér papír. 
Ha nemrég „csönd helyett vers” született, most itt a csönd a vers helyett. 
Mert mi lesz a vers? „Ének füstje […] Füst éneke” – ahogy a Téli vázlat 
mondja. „A ritkán és keveset írók átka kísér – olvassuk a Menetrend di-
csérete című kötet utószavában –: valahányszor kötetbe akarom gyűjteni 
néhány év termését, sivatagban találom magam […] Egy-egy magányos 
vers helyettesít elmaradt ciklusokat, ciklusköröket, közvetíti olykor egy 
egész hiányzó kötet üzenetét.” Persze az alkotóélet valódi gondját nem 
az jelenti, hogy csekély a kötetbe gyűjthető anyag. Sokkal inkább az, 
hogy ki kell alakítani a költő és a költészet új feladatát. A vers elveszítette 
hagyományos szerepét, a költőt ezért kísérti meg a némaság.

Új feladatot a személyiség teljesebb kibontakoztatásában talál. A 
vajdasági magyar líra „felnőttkora” alighanem akkor kezdődött, midőn 
a költők egy történetileg is megragadható pillanatban (a hatvanas évek 
középén) a személyiség vizsgálatára és kibontakoztatására orientálták 
tevékenységüket. A modern emberi személyiség tapasztalatairól és 
nehezen feloldható konf liktusairól, a magányról, az elidegenedésről, a 
tehetetlenségről kezdtek beszélni. Azt kutatták, hogy a szabad, autonóm 
emberi személyiség miként valósíthatja meg önmagát. Ács Károly (vala-
mint Pap József és Koncz István) az ellentmondások ütközésébe került 
emberi személyiség sorshelyzeteivel vetett számot. Az elveszettnek látszó 
integritás visszaszerzését kísérelte meg, a létezéssel és a történelemmel 
szembesült, a költészet intellektuális és morális felelősségének adott 
nyomatékot. Ez a folyamat ment végbe Ács Károly Menetrend dicsérete 
című verseskönyvében, valamint újabb költeményeiben. A személyiség 
mélyebb világának kutatása, a létezés dolgait fürkésző figyelem töltötte 
meg igazi élménnyel és mondanivalóval költészetét, „…hogy rendezzem 
el / magamnak magamban / önnön halálom dolgát?” – hangzik a kérdés 
(Emlék, télben). Ács Károly válaszának két fontosabb változata van: 
egyrészt az átélt sors egységére figyelmeztet, arra, hogy az embernek 
a maga teljességében kell vállalnia és folytatnia múltját (Találkozások). 
Másrészt az emberi lény intellektuális és morális értékeit (lehetőségeit?) 
sorakoztatja fel (Az ember anatómiája). Az intellektuálisan minősített 
megismerésben és a morálisan értelmezett cselekvésben találja meg az 
emberi integritás zálogát.

A hatvanas években formálódott új költői mondanivaló és magatartás 
oldotta fel azt a feszültséget, amely korábban a művesen zárt forma és a 
belső nyugtalanság között volt tapasztalható. Ács Károly 1962-ben írta 
meg második szonettkoszorúját, a Máglyát, még tökéletesebb formamű-
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vészettel, mint az első szonettkoszorút. Bányai János helyesen figyel-
meztet arra, hogy „a formaművész Ács Károly komolyan veszi ugyan a 
formát, a szonett formáját különösképpen, ugyanakkor azonban – para-
dox módon – rendkívüli szigorúsággal faragva és tökéletesítve magát a 
formát teszi kérdésessé: a tökéletes forma a mai költészet kontextusában 
kötelezően ironikus közlésforma lesz. Egy másik minőségbe ugrik tehát 
át, állításával önmagát tagadja meg, s ezzel olyan költői tartalmakat hoz 
felszínre, melyek másként aligha közölhetők: a költészetről való intenzív 
(lírai) gondolkodás érzelmi- és létanyagát.” (Könyv és kritika II. Újvidék, 
1977.) Valóban, a szonettkoszorú műves tulajdonságainak túlságos fel-
fokozása ironikus idézőjelek közé helyezi mintegy a művesség fogalmát, 
a formaművészetet magát. Mi lenne ez? „Búcsú a trópusoktól?” – ahogy 
egy másik önmagát kereső költő, Szilágyi Domokos mondotta. „Búcsú a 
művességtől” – mondhatnók most végigtekintve azon az úton, amelyet 
a vajdasági költő tett meg a nyugatos formahagyományoktól saját költői 
formavilágáig.

A „művességtől” búcsút vett Ács Károly, a formától azonban nem. 
Formakereső vállalkozásai során számot vetett a neoavantgárd versképzés 
lehetőségeivel (Az ember anatómiája „geometrikusan” elrendezett struk-
túrájára gondolok), általában azonban tartózkodik azoktól a kísérleti for-
máktól, amelyek az Új Symposion fiatalabb költőnemzedékével vonultak 
be a jugoszláviai magyar líra kifejező eszközei közé. Azt mondhatnók, 
általában két szokásos formája van. Az egyik az a dalszerű alak, amely 
integrálta a szürrealisták versképző vívmányait, és József Attila „medá-
liáihoz” hasonló szerkezetet hoz létre (Téli vázlat, Négy sor a falról, Dél, 
Hat rondel). A másik tárgyiasabb szemléletű, hosszabb versalak, amelyet 
bölcseleti meditáció és többnyire irónia sző át (Tűzpróba, Menetrend 
dicsérete, Nádas tavon). Ez a két forma pontosan illeszkedik monda-
nivalóihoz. Bennük ad hangot a modern ember tanúvallomásának, aki 
összeszedett figyelemmel hajol sorsának ellentmondásos tapasztalatai 
fölé. Ahogy Tanú című versében írja: „Se gyáván hangos, se hősin szelíd 
/ Szigorú szívvel állok egyedül / Vallató mához idézett tanú.”

Új Írás, 1979. 8. sz. 111–113.
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Pap József költészete megnevező költészet: az emberi lélek és az embe-
ri létezés fogalmilag alig rögzíthető titkainak ad nevet. Pontosabban 
megismerő és megnevező költészet, mert először felfedez valamit, ami 
inkább sejtelem, mint szavakba fogható tapasztalat és képzet, aztán meg-
nevezi ezt a kimondhatatlant vagy „nehezen kimondhatót”. „Nehezen 
kimondható” – ez Nemes Nagy Ágnes szóhasználata. „Ne mondd soha 
a mondhatatlant, / mondd, a nehezen mondhatót” (Elégia egy fogolyról). 
Nemes Nagy Ágnes talán nem véletlenül jutott az eszembe, midőn Pap 
József költészetének természetét próbálom leírni: poétikájának lényegét 
próbálom kitapintani.

Nemes Nagy Ágnes ugyanis maga is a megismerés és a megnevezés 
médiumának látta a költészetet, és a versnek nem pusztán esztétikai, ha-
nem ismeretelméleti szerepet is szánt. „Ma – írta egy helyen – nagyjából 
azt hisszük, hogy a költészet a tudatosítás egyik eszköze. Minduntalan a 
tudat homályos részeivel foglalkozunk, hogy megnevezhessük azt, ami 
eddig névtelen volt. Ez pedig nem könnyű dolog, sem költőnek, sem 
olvasónak. Hadd idézzem Rilkét: »Határainkon megvetjük a lábunk, s 
a Névtelent magunkhoz tépjük át. Legalább egy hajszállal szélesíteni az 
érzelmi megismerés körét: ezt véljük a költő feladatának.«”

Ezzel a majdnem lehetetlen feladattal birkózik Pap József költészete 
is. Midőn megidéz egy tárgyat, felidéz egy emléket, egy élethelyzetet, 
valami mást kíván olvasója előtt megjeleníteni: a tárgynak elvontabb 
értelme lesz, az emlék, az élethelyzet metafizikai távlatot kap, mitikus 
összefüggésbe kerül. A vers leír egy tájat, egy színhelyet, egy mozdulatot, 
de ami igazán fontos, az a tárgy, a színhely, a mozdulat mögöttes teré-
ben található. Ez a valami nem nevezhető meg egyetlen, akár bonyolult, 
fogalommal, egyáltalán nem helyezhető el abban a képzetrendszerben, 
amelyet a nyelv: a köznapi nyelv felidéz. A költészet dolga, hogy nevet 
adjon ennek a rejtett valóságnak, ami lehet egy érzés, egy lelkiállapot, 
egy indulat, egy metafizikai és valóságfeletti („szürreális”) tapasztalat.

A költemény, Pap József költeménye látszólag valamilyen tárgyiassá-
got jelenít meg vagy érzékeltet, ez a tárgyiasság mindazonáltal egy rejtett 
érzésnek, egy sejtelemnek ad nevet. Az addig meg nem nevezett, s ezúttal 
versbe fogott mozzanatokat mi olvasók természetesen csak érzelmi úton 
vehetjük birtokunkba. Azaz a versolvasó nem redukálhatja a versben 
megjelenő tárgyiasságot valamilyen – a szótárban fellelhető – fogalomra: 
csupán a teljes versszövegnek (a műegésznek) van jelentése, és az olvasó 
ezt a jelentést inkább érzékeli mint megismeri.

A SZAVAK MÖGÖTT 
Pap József hetvenedik születésnapjára

■
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Pap József egyetlen igen rövid versére hivatkozom, a címe Otthon, a 
szövege a következő:

Ez is látogatás

A fagyszítta kanavász 
illata

Halott anyánké.

A pár soros szöveg könnyen érthető, látszólag igen egyszerű, mégis 
sokrétű emlék- és valóságanyag rejlik a szavak mögött, a költői képeknek 
ugyanakkor metafizikai távlata van. A „fagyszítta kanavász” mint kép 
egyszerre utal a folklorisztikus háttérre: a bácskai falura, ahol az öltö-
zetek, az ágyruhák hagyományosan ebből a vászonféleségből készültek, 
és az emberi létezés végességére, az ezzel együtt járó gyászra, hiszen 
közismert, hogy a magyar régiségben (és általában a keleti népeknél) a 
fehér a gyász színe.

A vers felületi rétege egy jellegzetes falusi (bácskai) tárgyat idéz fel, 
s ezt nyomban érzékletessé teszi, erre szolgál a „fagyszítta” jelző és a 
kanavász „illata” kifejezés. Az érzékletes kép mögöttes terében jelenik 
meg a folklór, a falusi (bácskai) népszokás, amelynek mitikus értelmi 
környezete van, és a mitikus folklóranyag mögöttes terében jelenik meg 
az emberi tragédia: a halál, amely ezúttal nem elvont, hanem nagyon is 
konkrét és személyesen kötött, minthogy a költő gyászára és veszteségére 
utal. Néhány költői sor ilyen módon teszi érzékletessé (hozza érzékletes 
közelségbe) a népi élet mitikus szokásrendjét és az emberi létezés végső 
drámáját. Fejezi ki azt a személyes fájdalmat, amelynek fogalmi megne-
vezés igazából nem adható.

Üzenet, 1996. 1–3. sz. 5–6.
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AZ AVANTGÁRD VONZÁSÁBAN

Tolnai Ottó annak a költői forradalomnak a vezető egyénisége, amely a 
vajdasági magyar avantgárdban bontakozott ki a hatvanas évektől kezdve. 
Ez a poétikai és nyelvi forradalom, Tolnai költészete is, a regionális iro-
dalmi hagyományokkal szembefordulva alakított ki új költői tudatot és 
érzékenységet, mi több, újszerű költészetértelmezést és nyelvszemléletet. 
Elutasította a jugoszláviai magyar irodalom és még korábbról a délvidéki 
magyar kultúra tájközpontú érdeklődését, „kisrealista” szemléletét, és 
az avantgárd tradíciókhoz, illetve a második világháború után kibonta-
kozó neoavantgárd törekvéseihez igazodva a minden korábbi értékkel 
és szokással szakító lázadást, illetve a magányos emberi személyiség 
érzésvilágát szólaltatta meg.

Mindez éles szembefordulást jelentett azzal a tradícióval, amelyet 
korábban Papp Dániel, majd Herceg János és Majtényi Mihály, később 
Fehér Ferenc képviselt. Tolnai Ottó persze nem volt egyedül, egy egész 
nemzedék és mozgalom vette körül: az Új Symposion tábora. Ennek költői 
és írói: Domonkos István, Brasnyó István, Végel László és Varga Zoltán 
annak az irodalombölcseletnek és poétikai átalakulásnak a törekvései 
között keresték helyüket, amelyeket a heideggeri és/vagy a wittgensteini 
filozófia által inspirált irodalmi modernség képviselt. Mindez természe-
tesen szenvedélyes vitákat kavart a jugoszláviai magyar szellemi életben, 
és ezek a viták mostanában talán még szenvedélyesebbek. Arról van szó, 
hogy a vajdasági magyar irodalom vezető stratégiája mennyire állta (állja) 
meg helyét abban a kulturális és politikai térben, amelyet a jugoszláviai 
események hoztak létre. Ez a kulturális és politikai tér ugyanis, sokak 
szerint, nem egyeztethető össze a vajdasági magyar avantgárd sok évti-
zedes stratégiájával és törekvéseivel.

KÖLTÉSZET ÉS POLITIKA

Az újvidéki költő a költői hermetizmus híveként kezdte pályáját, korai 
mesterét Rilkében találta meg. Rövid dalai rejtelmes értelemmel ruház-
ták fel a tárgyakat, a természeti környezetet, a mindenség és az emberi 
lélek titokzatos összefüggésére utaltak, látszólagos személytelenségük 
mögött erős alanyiság rejlett. A sejtelmesen hermetikus költészetet ha-
marosan „antipoétikus” gesztusversek váltották fel, kihívóan tagadva az 
esztétizmus hagyományos értékeit. Ezekben a versekben egyaránt szere-
pet kapott az expresszionizmus, mondhatnám, a Kassák-féle „aktiviz mus” 
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harsány és színes öröksége, a dadaista „hagyomány” polgárpukkasztó 
nonkonformizmusa és a neoavantgárd költészetének kihívó retorikája. 
Az Ennyiből állna a művészetem című versben, szinte Franz Marc piros 
és kék világára emlékeztetően, a költő ezt az „aktivista” gesztust a követ-
kező módon érzékelteti: „ennyiből állna csak művészetem / vérpirosat 
maszatolni mindenre / kék páncélt fagyasztani a mindenségre”.

Tolnai költészete a vajdasági magyar irodalom hagyományos ízlésével 
és értékeszményeivel fordult szembe, s ilyen módon a hermetizmus és 
az antipoétikus gesztusköltészet a művészi lázadással volt egyértelmű, 
olyan lázadással, amely nemcsak a kulturális tradíciót támadta, hanem 
az elfogadott etikai és közéleti értékeket is. Mindenekelőtt a minden 
kisebbségi magyar irodalomban hagyományosan meggyökeresedett 
ama meggyőződést, miszerint az irodalomnak mindenekelőtt a közös 
nemzetiségi tapasztalatokat kell kifejeznie, és a nemzeti identitást kell 
fenntartania. Mindazonáltal úgy tetszik, hogy Tolnai költészetének ezt 
a törekvését kissé túldimenzionálta az irodalomkritika. A hagyományok 
kritikai értelmezése nem volt annyira egyértelmű, miként a költő bírálói 
beállították. Noha kétségtelen, hogy Tolnai legfőbb törekvése abban állt, 
hogy a vajdasági magyar kultúra radikális megújulását segítse elő, és 
az esztétikai megújulás igénye együtt járt a kollektív önszemlélet és a 
kisebbségi identitás megújításának vágyával is.

Az esztétikai és az etikai, illetve politikai megújulás kölcsönösségé-
nek fontosságára utalt Bosnyák István, a vajdasági avantgárd irodalom 
ideológusa és szervezője, éppen Tolnai Ottó költészetét méltatva. „Akkor 
még – fejtette ki – aligha tudtuk, de ösztönösen éreztük, ha igazán mély és 
elementáris, akkor szükségképpen emberi, humánus lázadás is egyúttal, a 
leghevesebb esztétizmus, épp a hevessége miatt, feltétlenül eticizmus is, a 
homo ludens és homo aestheticus tehát, ha csakugyan következetes, akkor 
természetszerűen találkozik a homo ethicusi, sőt homo politicusi törekvé-
sekkel, szándékokkal, nosztalgiákkal és programokkal. Vagyis az esztétikai 
és politikai forradalmiság szükségképpen metszi egymást, sorsszerűen ta-
lálkozik, s az esztétikum etikumba és politikumba csap át újra és újra.” Az 
esztétikai és poétikai megújulásnak már magában közéleti jelentősége volt, 
és ezt követve igen gyorsan kibontakozott Tolnai Ottó munkásságának poli-
tikai arculata is. A hatvanas évek végén írott „gerilla-dalok” már közvetlenül 
politikai programot hirdettek. Ez a program 1968 európai mozgalmaitól 
kapta lendületét, akkor Che Guevara legendás alakját választotta eligazító 
példájának s az „újbaloldali” forradalmiság igéit írta zászlajára.

A politikai dalok ismét kihívó módon fordultak szembe a vajdasági 
társadalom általánosan elfogadott hagyományaival, Tolnai ugyanakkor 
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enyhe iróniával futtatta be ezeket a verseit. Iróniája híven jelezte a vállal-
kozás eredendő korlátait, a kialakított szerep belső bizonytalanságát, egy-
általán az újbaloldali ideálok politikai törékenységét. Ezeket az ideálokat 
mára radikálisan felszámolta a közép- és kelet-európai kommunizmus 
bukása, a totalitárius törekvések szélsőjobboldali köntösbe öltözése, 
ráadásul a módszeres tömeggyilkossággal járó balkáni háború, amely 
tragikus módon megkérdőjelezte mindazokat az eszményeket, amelyeket 
a Vajdaságban kifejlődött magyar avantgárd egykor követett.

VITÉZ NAGYANYÁM

A vajdasági magyar avantgárd, úgymond, elutasította az örökségül 
kapott kulturális értékeket, és elutasította azt a szolidaritást, amelyet a 
kisebbségi magyar közösségekkel vállalnia kellene. Ez a megállapítás, 
mint általában minden sommás vélemény, erősen torzít és nem igazol-
ható. Kivált Tolnai Ottó esetében, aki avantgardista (expresszionista, 
dadaista) költőként is számos esetben adta jelét annak, hogy ösztönösen 
és tudatosan vállalja ezeket az értékeket, vállalja ezt a szolidaritást.

Ahogy ez közismert, verseinek egy jelentékeny részében a tízes és 
húszas évek fordulóján létrejött dada kifejezésmódját újította fel. A Hans 
Arp és Tristan Tzara, valamint barátaik által alapított dadaista mozga-
lom minden tradícióval szakítani kívánt, kihívó értelmetlenségekkel, a 
grammatika megtörésével, a művészeti hagyományok gúnyos kiforga-
tásával fordult szembe a polgári kultúra értékeivel. Az újvidéki magyar 
avantgárd költő is felhasználta a dadaizmusnak ezeket a technikáit, a 
hagyományos ízlés szándékos provokálása mögött mindazonáltal az 
örökül kapott kulturális és humánus értékek védelme is ott rejlik, így 
Vitéz nagyanyám című költeményében, amely először 1973-as Legyek 
karfiol című kötetében jelent meg a verseskönyv záródarabjaként. A köl-
teménynek ekkor két része volt, a későbbi kiadásokban a vers címe alatt 
már csak a második szöveg volt olvasható. Ezúttal is ezt a véglegesnek 
szánt változatot szeretném közelebbről megvilágítani.

A költemény sajátos hangulati ellentmondásra épül. Tolnai Ottó a dada-
ista szövegalakítás eszközeit használja fel. A Vitéz nagyanyámat a vajdasági 
magyar irodalom tudós történetírója, Bori Imre is „dadaista ódának” nevezi, 
ugyanakkor a legkevésbé sem a hagyományok ellen forduló tagadás vagy 
lázadás jelenik meg benne, ellenkezőleg a családi hagyomány megbecsü-
lése, sőt egy elveszített értékvilág nosztalgikus felidézése. Ez a hagyomány 
és értékvilág – egy tudatosan városi és modern költőnél szokatlanul – a 
bácskai és bánáti paraszti világé és mentalitásé. A költő ilyen módon egy 
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„dadaista ódában” vagy inkább elégiában idézi fel azt a délvidéki magyar 
népi életformát és értékrendet, amelyet különben forradalmi szemléletű, 
avantgardista költőként következetesen megtagadott.

A Vitéz nagyanyám valójában költői sirató, gyászvers és rekviem, a 
költő már halott nagyanyjának alakját rajzolja meg, laza emléktöredé-
kek látszólag keresetlen és rendezetlen egymásutánjában. Gyermekkori 
emlékek elevenednek meg: egy régi bánáti látogatásé, amely során a 
család egy örökségül kapott kis földet keresett fel; a lovak emléke (ezek 
voltak a nagyanya kedvencei); a hajdani családi kis szatócsüzlet tárgyi 
világa a jaffanarancs arannyal nyomtatott selyem csomagolópapírjával; a 
rongyszőnyegek színes rojtjaival, az aszalt almával, a száradó tarhonyával, 
majd a kukoricát morzsoló, közben Istenhez fohászkodó öregasszony 
alakja; végül pedig a nagyanya halála, felravatalozása és temetése. Ezeket 
a látszólag rendezetlen emlékképeket a nosztalgikus érzés fogja sajátos 
érzelmi szerkezetbe, ezt a szerkezetet pedig a személyesség fokozódó 
érvényesülése alakítja ki.

A költemény csapongó gondolatmenete és szeszélyesen hullámzó 
érzelmi íve az expresszionista és dadaista vers hagyományát követi. Erre 
utalnak a meglepő szóképek: „A transzformátorra szegezett / zománcos 
halálfejre / fiam azt mondta nagyanyám”; „beléd temessenek / hosszú 
csontjaid közé / hosszú csontjaimat / két nyaláb bambusznád”, és erre 
utalnak a sor- és képismétlések, a befejezetlenül hagyott versmondatok, 
a központozás nélküli mondatok. Erre utal az, hogy a szöveg általában 
nem nevezi meg vagy írja le, inkább csak jelzi a tárgyi emlékeket, de erre 
utal a leírások nyers naturalizmusa is, például a halott leírásának ez a 
hasonlata: „a feje már olyan volt / akár a papírosba csomagolt máj”. Az 
expresszív és dadaista módon alakított szöveganyagba mindazonáltal 
valamilyen folyamatosságot és rendet visz a költői sirató műfaja és hagyo-
mányos érzelmi felépítése, amely általában a mindinkább elhatalmasodó 
személyes gyász áradó érzését követi.

A százhárom soros költemény kilenc részre osztható, ezeket a „szeg-
mentumokat” a hangsúlyos verskezdet: „ott voltunk igazán együtt / A 
sárban” kurziválásával nyomatékosított második sora mint „refrén” 
választja el egymástól, egyszersmind fűzi egymáshoz. Ez a refrénsor 
mindig más értelemben szerepel, de mindig ugyanarra utal: a vajdasági, 
azaz bácskai és bánáti világra, a földközeliségre, az egyszerű, rusztikus 
életformákra, arra a „sárra”, amely ennek a városi fejlődésből kimaradt, 
évszázados hagyományok szerint élő vidéki életnek mintegy jelképe 
lett. A „sár” fogalma ezúttal nem egyszerűen az elmaradottságra, a 
falusiasságra, a civilizációnélküliségre vonatkozik, hanem arra az ősi 
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elemre, a földre, amelyhez annyi mitikus szál köti a falvak népét és 
életét, amelynek az ősi hagyományok és paraszti felfogás értelmében 
védelmező, megtartó ereje van.

A költemény kilenc „szegmentumának” folyamata, ahogy már jelez-
tük, a tárgyiasabb szemlélet és megjelenítés felől halad a személyesebb-
vallomásosabb szemlélet és kifejezés felé. Az első „szegmentum” szinte 
epikai modorban beszéli el a bánáti családi látogatás emlékét, a második 
a kenyér és a pacsirta motívuma által ennek líraibb színezetet ad, a har-
madik közelebb hozza a nagyanya emberi alakját, a negyedik kapcsolatot 
teremt az öregasszony és az unoka (a költő) személye között, az ötödik az 
emlékeknek ezt a személyes körét bővíti ki a falusi vegyeskereskedés ké-
peivel, a hatodik fokozódó nosztalgiával idézi fel az Istenhez fohászkodó 
nagyanya egyéniségét, a hetedik az öregasszony váratlan halálát jelenti 
be, a nyolcadik a gyászról és a ravatalról rajzol képet, végül a kilencedik 
a személyes gyász fájdalmas hangját üti meg: arról beszél, hogy a költő 
a halottal mintegy azonosul, és ennek az azonosulásnak síron túli, azaz 
szinte transzcendentális távlata van.

A tárgyiastól a személyeshez közelítő szemlélet és előadás valóság-
gal drámai ívet rajzol meg. A költemény első három „szegmentuma” 
az egykori falusi élet hétköznapjait mutatja be, ezeknek a szinte költői 
realizmussal festett köznapi életnek a kenyér, a pacsirta és a lovak mo-
tívumai adnak bukolikus jelleget. Ez a bukolika a magyar avantgárd 
hagyományait követi, Kassák Lajos és társai költészetében is ki lehet 
mutatni hasonló motívumokat. Más motívumok: a tiszai komp, a sárga 
kukorica, a fekete muhar, a csutakolt lovak és főként a sár motívuma 
viszont, az avantgárd általánosabb és elvontabb tájélményével szemben, 
inkább egy megnevezhető és igen konkrét természeti tájhoz: a bács-
kai-bánáti vidékhez köti a költemény képi anyagát. A második három 
„szegmentum” a falusi kiskereskedő család egykori életéről, valamint 
a nagyanya és az unoka kapcsolatáról rajzol képet, az itt felhasznált 
képi motívumok: a ló, a narancshoz használt színes csomagolópapír, a 
rongyszőnyegdarabok, kukoricamorzsolás ugyancsak egy, már a múltba 
merült falusi kisvilág idillikus természetét idézik fel. Végül a harmadik 
három „szegmentum” a halál naturalista látványát ábrázolja, a gyász 
fájdalmas érzéseit fejezi ki, a költemény utolsó soraiban pedig az össze-
tartozás tragikus, mégis katartikus vallomását kapjuk: ezt a vallomást 
valósággal átfűti a ragaszkodás, a megrendülés és a szeretet. Ha az első 
nagyobb szövegegység belső színtere a vidéki élet, a másodiké a szűkebb 
családi kör, ezé, a harmadiké a nagyanya és az unoka kapcsolatának 
megrendítő érzelmi tere.
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Ennek az érzelmi viszonynak a drámaiságát készítik elő a korábbi 
bukolikus emlékképek és az ezeket átszövő nosztalgia. A költemény így 
egészében egy megrendítő és pótolhatatlan veszteség tragikus drámáját 
hordozza, ennek a drámának nemcsak a személyes gyász ad indulati erőt, 
hanem a gyermekkor elveszítése miatt érzett nosztalgikus fájdalom is. 
Egyszersmind az a veszteségtudat, amelyet egy természetes, bölcs és bátor 
életforma személyesen is tapasztalt és érzékelt pusztulása okoz. Ennek az 
életformának az erkölcsi jelképévé emelkedik a „vitéz nagyanya” alakja, 
s a zaklatott képek, a rapszodikus versszerkezet mindenképpen arra vall, 
hogy a költő mindezt mint személyes veszteséget és tragédiát élte meg.

ORPHEUSZ A POKOLBAN

Indulása és a hetvenes évek óta igen sokat változott Tolnai Ottó köl-
tészete, politikai nonkonformizmusa és az avantgárd hagyományok-
ból merítő antipoétikus költői nyelve, mindig megújulásra törekvő 
experimentalizmusa mindazonáltal mit sem veszített erejéből. Érdeklő-
dését ma is közösségi és egyéni tapasztalatainak újszerű költői kifejezése 
köti le. A korszerű költészet nyelvének kialakításában már korábban is 
az emlékezet mélyvilágának következetes feltárásával, merész képzettár-
sításokkal, később a köznapi nyelv elbeszélőrétegeinek felhasználásával 
dolgozott. Rövidebb verseiben szürrealista aforizmákat hozott létre, ezek 
általában a köznapi banalitások groteszk értelmezésétől, átértelmezésétől 
kapnak eredeti jelentést. Példaként idézhetem a Kisvers mindössze hat 
sorát: „kishatárforgalmival jár romániába / olcsó gatyát hoz meg szöget 
/ miért tán jó a román szög / nem jó / hajlik / és lila mint a tövis.”

Hosszabb költeményeiben, így a Jégverjég, az Izéke homokozója avagy 
a mamuttemető és A gyönggyel töltött browning című szabad asszociá-
ciókra és ötletekre épülő, nagylélegzetű „dadaista elégiáiban” pedig az 
avantgárd „hosszúvers” egy igen kifejező alakzatára talált rá. Ezekben 
a költeményekben valósultak meg Tolnai szintézistörekvései, bennük 
foglalta össze mindazt, amit személyes világáról, életének történetéről, 
a művészet feladatairól és lehetőségeiről mondani akart.

A szintetikus versek gyakran lírai jegyzetekből és epikus jellegű 
naplókból épülnek fel, ezek többnyire olyan kollázsszerű költemények, 
amelyekben a vallomásos hangnak, a gondolati elmélyedésnek és a költői 
riportnak egyaránt szerepe van. Ezekben a „szövegversekben” a korábbi 
absztrakt, majd szürrealisztikus festőiség után esetenként a film forma-
nyelve és kompozíciós logikája érvényesül. Igazából ezek a „hosszúver-
sek” adnak képet az újvidéki költő jelen idejű köznapi tapasztalatairól: 
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a dadaista jellegű kijelentések, a groteszk szóképek mögöttes terében, 
esetleg csak utalásokban ott rejlenek az elszegényedés, a politikai erőszak, 
a köznapi létben megfigyelt szörnyűségek, a háborús félelmek élményei. 
Ezekben a versekben kapnak hangot a kisebbségi lét tapasztalatai is, 
utazások Szabadkára és Zentára, találkozások a bácskai magyarság re-
ménytelennek tetsző helyzetével, megoldhatatlan gondjaival.

Miként pályája egy korábbi szakaszán, Tolnai Ottó most is elutasítja 
a költőiséget. A versbe prózai és dokumentatív mozzanatokat visz, a 
szövegalakításban az ironikus játékosságnak is szerepet ad, a szóképeket 
minduntalan groteszk vonalakkal rajzolja át, sajátos „ellenverset” hoz 
létre, amely ugyanakkor a személyesség és költőiség forrásává válik. 
Ennek az antipoétikus költői világnak mindinkább gyakori eleme a drá-
maiság, a tragédia: nyilvánvalóan a vajdasági magyar értelmiség teljes 
ellehetetlenülése miatt. A háborúnak, az erőszaknak és a félelemnek a 
rendje sohasem logikus, az innen szerzett tapasztalatokról aligha lehet a 
líra vagy az epika hagyományos nyelvén számot adni. A töredékes gon-
dolat, a rémálmokra emlékeztető szóképek és a kihagyásos versmondatok 
érzékeltetik igazán hitelesen a költő mindennapi tapasztalatait, egész 
emberi közösségek történelmi hányattatását és végzetét.

Van Tolnainak egy, úgy tetszik, hangsúlyos költeménye, az Orfeusz 
új lantja; ebben egy – a börtönben öngyilkosságot elkövető – szerbiai 
költő példája nyomán „fekete humorral” rajzolja meg azt a kétségbeesést, 
amely a szellem emberének egyetemes sorsa lehet az, „etnikai tisztoga-
tások” Jugoszláviájában: „a költőtől elveszik cipőpertlijeit, / el hogy ne 
legyen mit a rácsok közé feszítenie / hogy orfeusz ne húrozhassa fel új 
lantját / ne akassza fel magát.” A szöveg merész képzettársítások füzérén 
halad, mindazonáltal inkább a köznapiság, a brutalitás, nemegyszer 
az alantas kifejezések szabják meg felépítését. Az a társadalmi közeg, 
amelyre ref lektál, az elszabadult erőszak közege, és ebben az erkölcsi és 
művészi értékek mindenképpen védtelenek. Orfeusz már nem is az „al-
világból”, egyenesen a poklok bugyraiból küldi üzenetét, és ez az üzenet 
a szabadsághiány, a fenyegetettség, az erőszak barbár következményeit 
kívánja világgá kiáltani. A költőnek ma a hétköznapi brutalitással kell 
megküzdenie, ám úgy látszik, éppen a fájdalmas küzdelemben újul meg 
hangja és szemlélete.

Kortárs, 1995. 12. sz. 81–85.
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Tolnai Ottó annak a költői forradalomnak a vezető egyénisége, amely a 
vajdasági magyar avantgárdban bontakozott ki a hatvanas évektől kezdve. 
Ez a poétikai és nyelvi forradalom, Tolnai költészete is, a regionális iro-
dalmi hagyományokkal szembefordulva alakított ki új költői tudatot és 
érzékenységet, mi több, újszerű költészetértelmezést és nyelvszemléletet. 
Elutasította a jugoszláviai magyar irodalom és még korábbról a délvidéki 
magyar kultúra tájközpontú érdeklődését, „kisrealista” szemléletét, és 
az avantgárd tradíciókhoz, illetve a második világháború után kibonta-
kozó neoavantgárd törekvésekhez igazodva a minden korábbi értékkel 
és szokással szakító lázadást, illetve a magányos emberi személyiség 
érzésvilágát szólaltatta meg.

Az újvidéki költő a lírai hermetizmus híveként kezdte pályáját, a 
Rilke verseinek vonzásában születő sejtelmes költészetet azonban ha-
marosan „antipoetikus” gesztusversek váltották fel, kihívóan tagadva az 
esztétizmus hagyományos értékeit. Ezek a versek a tízes és húszas évek 
fordulójának dadaista költészetét újították fel. A Hans Arp és Tristan 
Tzara, valamint barátaik által alapított dadaista mozgalom minden 
tradícióval szakítani kívánt, kihívó értelmetlenségekkel, a grammatika 
megtörésével, a művészeti hagyományok gúnyos kiforgatásával fordult 
szembe a polgári kultúra értékeivel. Az újvidéki magyar avantgárd is 
felhasználta a dadaizmusnak ezeket a technikáit, a hagyományos ízlés 
szándékos provokálása mögött mindazonáltal az örökül kapott kultu-
rális és humánus értékek védelme is ott rejlett, így Tolnai Ottó Vitéz 
nagyanyám című költeményében, amely először a költő 1973-as Legyek 
karfiol című kötetében jelent meg, a verseskönyv záródarabjaként. A köl-
teménynek ekkor két része volt, a későbbi kiadásokban a vers címe alatt 
már csak a második szöveg volt olvasható. Ezúttal is ezt a véglegesnek 
szánt változatot kívánjuk közreadni és megvilágítani.

A költemény sajátos hangulati ellentmondásra épül. Tolnai Ottó a 
dadaista szövegalakítás eszközeit használja fel. A Vitéz nagyanyámat a 
vajdasági magyar irodalom tudós történetírója, Bori Imre is „dadaista ódá-
nak” nevezi, ugyanakkor a legkevésbé sem a hagyományok ellen forduló 
tagadás vagy lázadás jelenik meg benne, ellenkezőleg, a családi hagyomány 
megbecsülése, sőt egy elveszített értékvilág nosztalgikus felidézése. Ez a 
hagyomány és értékvilág – egy tudatosan városi és modern költőnél szo-
katlanul – a bácskai és bánáti paraszti világé és mentalitásé. A költő ilyen 
módon egy „dadaista ódában” vagy inkább elégiában idézi fel azt a délvi-
déki magyar népi életformát és értékrendet, amelyet különben forradalmi 
szemléletű avantgardista költőként következetesen megtagadott.

VITÉZ NAGYANYÁM ■
Tolnai Ottó verse
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A Vitéz nagyanyám valójában költői sirató, gyászvers és rekviem: a 
költő már halott nagyanyjának alakját rajzolja meg, laza emléktöredékek 
látszólag keresetlen és rendezetlen egymásutánjában. Gyermekkori em-
lékek elevenednek meg: egy régi bánáti látogatásé, amely során a család 
egy örökségül kapott kis földet keresett fel, a lovak emléke, ezek voltak 
a nagyanya kedvencei, a hajdani családi kis szatócsüzlet tárgyi világa, a 
jaffanarancs arannyal nyomtatott selyem csomagolópapírjával, a rongy-
szőnyegek színes rojtjaival, az asztalt almával, a száradó tarhonyával, 
majd a kukoricát morzsoló, közben Istenhez fohászkodó öregasszony 
alakja, végül pedig a nagyanya halála, felravatalozása és temetése. Ezeket 
a látszólag rendezetlen emlékképeket a nosztalgikus érzés fogja sajátos 
érzelmi szerkezetbe, azt a szerkezetet pedig a személyesség fokozódó 
érvényesülése alakítja ki.

A költemény csapongó gondolatmenete és szeszélyesen hullámzó 
érzelmi íve az expresszionista és dadaista vers hagyományát követi. Erre 
utalnak a meglepő szóképek: „a transzformátorra szegezett / zománcos 
halálfejre / fiam azt mondta nagyanyám”; „beléd temessenek / hosszú 
csontjaid közé / hosszú csontjaimat / két nyaláb bambusznád”; és erre 
utalnak a sor- és képismétlések, a befejezetlenül hagyott versmondatok, 
a központozás nélküli mondatok. Erre utal az, hogy a szöveg általában 
nem nevezi meg vagy írja le, inkább csak jelzi a tárgyi emlékeket, de erre 
utal a leírások nyers naturalizmusa is, például a halott leírásának ez a 
hasonlata: „a feje már olyan volt / akár a papirosba csomagolt máj”. Az 
expresszív és dadaista módon alakított szöveganyagba mindazonáltal 
valamilyen folyamatosságot és rendet visz a költői sirató műfaja és hagyo-
mányos érzelmi felépítése, amely általában a mindinkább elhatalmasodó 
személyes gyász áradó érzését követi.

A százhárom soros költemény kilenc részre osztható, ezeket a „szeg-
mentumokat” a hangsúlyos verskezdet: „ott voltunk igazán együtt / 
A sárban” kurziválással nyomatékosított második sora mint „refrén” 
választja el egymástól, egyszersmind fűzi egymáshoz. Ez a refrénsor 
mindig más értelemben szerepel, de mindig ugyanarra utal: a vajdasági, 
azaz bácskai és bánáti világra, a földközeliségre, az egyszerű, rusztikus 
életformákra, arra a „sárra”, amely ennek a városi fejlődésből kimaradt, 
évszázados hagyományok szerint élő vidéki életnek mintegy a jelképe 
lett. A „sár” fogalma ezúttal nem egyszerűen az elmaradottságra, a fa-
lusiasságra, a civilizációnélküliségre utal, hanem arra az ősi elemre, a 
földre, amelyhez annyi mitikus szál köti a falvak népét és életét, amely-
nek az ősi hagyományok és a paraszti felfogás értelmében védelmező, 
megtartó ereje van.
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A költemény kilenc „szegmentumának” folyamata, ahogy már jelez-
tük, a tárgyiasabb szemlélet és megjelenítés felől halad a személyesebb-
vallomásosabb szemlélet és kifejezés felé. Az első „szegmentum” szinte 
epikai modorban beszéli el a bánáti családi látogatás emlékét, a második 
a kenyér és a pacsirta motívuma által ennek líraibb színezetet ad, a har-
madik közelebb hozza a nagyanya emberi alakját, a negyedik kapcsolatot 
teremt az öregasszony és az unoka (a költő) személye között, az ötödik az 
emlékeknek ezt a személyes körét bővíti ki a falusi vegyeskereskedés ké-
peivel, a hatodik fokozódó nosztalgiával idézi fel az Istenhez fohászkodó 
nagyanya egyéniségét, a hetedik az öreg asszony váratlan halálát jelenti 
be, a nyolcadik a gyászról és a ravatalról rajzol képet, végül a kilencedik 
a személyes gyász fájdalmas hangját üti meg: arról beszél, hogy a költő 
a halottal mintegy azonosul, és ennek az azonosulásnak síron túli, azaz 
szinte transzcendentális távlata van.

A tárgyiastól a személyeshez közelítő szemlélet és előadás valóság-
gal drámai ívet rajzol meg. A költemény első három „szegmentuma” az 
egykori falusi élet hétköznapjait mutatja be, ennek a szinte költői realiz-
mussal festett köznapi életnek a kenyér, a pacsirta és a lovak motívumai 
adnak bukolikus jelleget. Ez a bukolika a magyar avantgárd hagyomá-
nyait követi, Kassák Lajos és társai költészetében is ki lehet mutatni 
hasonló motívumokat. Más motívumok: a tiszai komp, a sárga kukorica, 
a fekete muhar, a csutakolt lovak és főként a sár motívuma viszont az 
avantgárd általánosabb és elvontabb tájélményével szemben inkább egy 
megnevezhető és igen konkrét természeti tájhoz: a bácska-bánáti vidék-
hez köti a költemény képi anyagát. A második három „szegmentum” a 
falusi kiskereskedő család egykori életéről, valamint a nagyanya és az 
unoka kapcsolatáról rajzol képet, az itt felhasznált képi motívumok: a ló, 
a narancshoz használatos színes csomagolópapír, a rongyszőnyegdarabok, 
a kukoricamorzsolás ugyancsak egy már a múltba merült falusi kisvilág 
idillikus természetét idézik fel. Végül a harmadik három „szegmentum” 
a halál naturalista látványát ábrázolja, a gyász fájdalmas érzéseit fejezi 
ki, a költemény utolsó soraiban pedig az összetartozás tragikus, mégis 
katartikus vallomását kapjuk: ezt a vallomást valósággal átfűti a ragasz-
kodás, a megrendülés és a szeretet. Ha az első nagyobb szövegegység belső 
színtere a vidéki élet, a másodiké a szűkebb családi kör, ezé a harmadiké 
a nagyanya és az unoka kapcsolatának megrendítő érzelmi tere.

Ennek az érzelmi viszonynak a drámaiságát készítik elő a korábbi 
bukolikus emlékképek és az ezeket átszövő nosztalgia. A költemény így 
egészében egy megrendítő és pótolhatatlan veszteség tragikus drámáját 
hordozza, ennek a drámának nemcsak a személyes gyász ad indulati erőt, 
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hanem a gyermekkor elveszítése miatt érzett nosztalgikus fájdalom is. 
Egyszersmind az a veszteségtudat, amelyet egy természetes, bölcs és bátor 
életforma személyesen is tapasztalt és érzékelt pusztulása okoz. Ennek az 
életformának az erkölcsi jelképévé emelkedik a „vitéz nagyanya” alakja, 
s a zaklatott képek, a rapszodikus versszerkezet mindenképpen arra vall, 
hogy a költő mindezt mint személyes veszteséget és tragédiát élte meg.

Szövegközelben. Budapest, 1999, Krónika Nova Kiadó, 
267–275.
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Az egyetemes magyar irodalom képzeletbeli térképén mindenütt ott 
villognak az avantgárd költészeti jelei. Az avantgárd experimentális 
szellemét sugárzó folyóiratok, magányos kísérletezők és egész munka-
közösségek adják ezeket a jeleket Budapestről, Újvidékről, Kolozsvárról, 
Pozsonyból és Párizsból; tudván egymásról, egymás törekvéseiről mint 
testvérműhelyek, amelyeket nemcsak az anyanyelv és az anyanyelvi 
kultúra közössége kapcsol össze, hanem a költészet értelmezésének és 
művelésének rokonsága is. Szüntelen kihívás az avantgárd műhelyeknek 
ez az országokon és kultúrákon átívelő titkos testvérisége: hadat üzen a 
megszokásnak, a magyar vers kialakult hagyományainak, küzdelemre 
hívja a nyelvet, a szótárt és a grammatikát, elfogadott kulturális érté-
kek után tesz ironikus kérdőjelet, s megpróbál új értékeket teremteni. 
Utat készül vágni az ismeretlenbe, nemegyszer a sötétben kutat, mintha 
képtelen volna tájékozódni a nyelv őserdejében, máskor viszont meglepő 
felvillanások jelzik eredményeit. Sokan a szavak öncélú laboratóriumá-
nak tekintik ezeket a műhelyeket, pedig napjaink magyar avantgárdja 
ugyanúgy a mindenség és az emberi lét értelmével és értelmezhetőségével 
viaskodik, mint a klasszikus korok költészete. Tolnai Ottó figyelmeztet 
arra, hogy az avantgárd költészet is az ember és a világ „aktív viszonyát” 
akarja kifejezni, csakhogy ennek a szellemi vállalkozásnak ma mások a 
körülményei és feltételei, mint néhány évtizede. „A mai időben – mondja 
– hihetetlenül erősen kirajzolódnak a világ átlói felettünk. Parányi léted-
ben vagy megkérdőjelezve – fölkiáltójelezve. Ebben a világban lélegezni 
sem könnyű. Szükségesnek érzem, hogy valamiféle állandó és tevőleges 
kapcsolatban legyek a világgal, s ezt versekben próbálom elérni.”

A világgal kialakított „állandó és tevőleges kapcsolat” nem engedi 
meg a pihenőt, ahogy a kritikusok mondani szokták: „az elért eredmé-
nyek klasszicizálását”. Az avantgárd költőnek szüntelenül készen kell 
állnia arra, hogy teljesen új módon, új gondolatok nyomán keressen 
összeköttetést a változó világgal. Ha szükséges, mindent oda kell vetnie, 
amit korábban megszerzett mint költői „vagyont”, s újra kell kezdenie a 
kifejezésért, a költői nyelv megteremtéséért folytatott küzdelmét. Nem 
kötheti le magát egyetlen irányzat, egyetlen megoldás, egyetlen nyelvi 
forma mellett sem, sorsa, majdnem azt mondtam, „végzete” a szüntelen 
alakváltás, a folytonos kísérletezés. Korunk avantgárdjának, hasonlóan 
a tízes és húszas évek „izmusaihoz”, ez a véget nem érő metamorfózis 
talán a legfeltűnőbb jegye. Erről a mindig újat kereső, mindig alakot 
váltó experimentális szellemiségről is hírt adnak az egyetemes magyar 
avantgárd alkotó egyéniségei és műhelyei. Az alábbiakban ennek az 

VÁLTOZATOK AZ AVANTGÁRDRA ■
Három költő
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avantgárdnak három jellegzetes költőjét szeretném bemutatni: Tolnai 
Ottó az újvidéki, Tőzsér Árpád a pozsonyi, Dedinszky Erika a nyugat-
európai magyar avantgárdot képviseli.

Tolnai Ottó annak a költői forradalomnak a vezető alakja, amely a 
vajdasági magyar költészetben bontakozott ki a hatvanas évek folyamán. 
Ez a költői forradalom, Tolnai költészete is, a vajdasági hagyományok-
kal szembefordulva kereste feladatait, s alakított ki új költői tudatot és 
érzékenységet, mi több, új költői felfogást és nyelvszemléletet. Erről a 
költészetről ad átfogó képet a Vidéki Orfeusz című nagyobb válogatás. 
Tolnai a költői hermetizmus híveként kezdte pályáját, korai mesterét 
Rilkében találta meg. Rövid dalai rejtelmes értelemmel ruházták fel a 
tárgyakat, a természeti környezetet, a mindenség és az emberi lélek titok-
zatos összefüggésére utaltak, látszólagos személytelenségük mögött erős 
alanyiság rejlett. Példaként idézem Képeslap című „pillanatképének” 
sorait. „Akár Rijekában / a révkapitányság sarkánál / megpillantod 
a tengert / az ég kékjére persze / te nem ügyelsz / és valaki /vagy egy 
pálma/ megfogja kezed.” Ezt a sejtelmesen hermetikus költészetet ha-
marosan „antipoétikus” gesztusversek váltották fel, kihívóan tagadva az 
esztétizmus hagyományos értékeit: „azért írom neked ezt a verset / mert 
úgysem tudod elolvasni / mert különben sem érdekelnek / a versek” – 
olvassuk a Doreen 2 című költeményt, ahogy a szöveg maga megjelöli, 
„ars poetica helyett”. Tolnai Ottó korai költészete a vajdasági magyar 
irodalom hagyományos ízlésével és értékeszményeivel fordult szembe, 
s ilyen módon a hermetizmus és az antipoétikus gesztusköltészet a 
művészi lázadással volt egyértelmű, olyan lázadással, amely nemcsak 
a kulturális tradíciót támadta, hanem az elfogadott etikai és közéleti 
értékeket is.

Az esztétika és az etika, illetve politikai megújulás kölcsönösségének 
fontosságára utalt Bosnyák István, a vajdasági avantgárd irodalom ideoló-
gusa és szervezője is: „Akkor még – fejtette ki éppen Tolnai költészetével 
kapcsolatban – aligha tudtuk, de ösztönösen éreztük, hogy az esztétikai 
lázadás, ha igazán mély és elementáris, akkor szükségképpen emberi, 
humánus lázadás is egyúttal, a leghevesebb esztétizmus, épp a hevessége 
miatt, feltétlenül eticizmus is, a homo ludens és homo aestheticus tehát, 
ha csakugyan következetes, akkor természetszerűen találkozik a homo 
ethicusi, sőt homo politicusi törekvésekkel, szándékokkal, nosztalgiák-
kal és programokkal. Vagyis az esztétikai és a politikai forradalmiság 
szükségképpen metszi egymást, sorsszerűén találkozik, s az esztétikum 
etikumba és politikumba csap át újra és újra.” Az esztétikai és poétikai 
megújulásnak már magában közéleti jelentősége volt, és ezt követve igen 
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gyorsan kibontakozott Tolnai Ottó munkásságának politikai arculata is. 
A hatvanas évek végén írott „gerilla-dalok” már közvetlenül politikai 
programot hirdettek. Ez a program 1968 európai mozgalmaitól kapta 
lendületét. Che Guevara legendás alakját választotta eligazító példájának, 
s az „újbaloldali” forradalmiság igéit írta zászlajára. A politikai dalok 
ismét kihívó módon fordultak szembe a vajdasági társadalom általánosan 
elfogadott hagyományaival. Tolnai ugyanakkor enyhe iróniával futtatta 
be ezeket a verseit. Iróniája híven jelezte a vállalkozás eredendő korlátait, 
a kialakított szerep benső bizonytalanságát, egyáltalán az újbaloldali 
ideálok politikai törvényességét. Hadd idézzem a Merre is induljak című 
„gerilla-dalt”: „Merre is induljak / A fegyvert egyik vállamról / a másikra 
helyezve / e holt papíroson / diagonálisan át.”

A vajdasági költő ezután is híven őrizte nonkonformizmusát, ér-
deklődését azonban mindinkább filozófiai felismeréseinek, illetve kö-
zösségi és személyes tapasztalatainak újszerű költői kifejezése kötötte 
le. A korszerű költészet nyelvének kialakításában már a szürrealizmus, 
majd a dadaizmus tanácsait fogadta meg, az emlékezet mély világának 
következetes feltárásával, merész képzettársításokkal, később a köz-
napi nyelv elbeszélő rétegeinek hatása nyomán dolgozott. Rövidebb 
verseiben sajátos szürrealista aforizmákat hozott létre, példaként 
Vasreszelék című sorozatából idézek: „cseppet sem olyan egyszerű / 
néhány karórát / csak úgy feldobni /a világűrbe”. Hosszabb költemé-
nyeiben – Nullás liszt, Csontváry Mosztárban, Vitéz nagyanyám – pedig 
a dadaista „hosszúvers” egy igen kifejező alakzatára talált; Bori Imre 
ezeket a verseket találó módon „szürrealista-dadaista ódáknak” nevezi. 
Ezekben a költeményekben valósultak meg Tolnai szintézistörekvései, 
bennük foglalta össze mindazt, amit személyes világáról, a művészet 
feladatairól és lehetőségeiről vagy a nemzetiségi lét tapasztalatairól 
mondani akart. A szintetikus verseket lírai jegyzetek és epikus jellegű 
naplók követik. A Változatok gipszre, Az uralkodó csúcs, A zsilett kora 
olyan kollázsszerű költemények, amelyekben a vallomásos hangnak, 
a gondolati elmélyedésnek, az olvasmánybeszámolónak és a költői ri-
portnak egyaránt szerepe van. Ezekben a „szövegversekben” a korábbi 
absztrakt, majd szürrealisztikus festőiség után a film formanyelve és 
kompozíciós logikája érvényesült.

Miként pályája egy korábbi szakaszán, Tolnai Ottó most is elutasí-
totta a költőiséget, Celebesz Celebesz nélkül című „dadaista poémájá-
ban” olvashatók a következő sorok: „az út / amit még meg kell tennem 
/ nélkülözi a sivatagok / a költészet / és a hómezők gyönyörűségét”. A 
versbe prózai és dokumentatív mozzanatokat visz, a szövegalakításban 
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az ironikus játékosságnak ad nagyobb szerepet, a szóképeket groteszk 
vonalakkal rajzolja át, sajátos „ellenverset” hoz létre, amely ugyanakkor 
újszerű személyesség és költőiség forrása lesz, tekintettel arra, hogy 
a hagyományosabb költészet konvencióit személyes módon eredeti 
nyelvezettel váltja fel. Végel László alighanem híven jellemzi ennek az 
avantgárd lírának a karakterét, amikor „antipoétikus beállítottságára” 
figyelmeztet: „A vers – állapítja meg – kimozdult saját poétikus világából, 
szüntelenül valami »mássá«, nem verssé akar válni. S kimozdulása olyan 
fontos transzformáló erővé szélesedett, hogy a vers lényegét átértelmezve 
forradalmi változások előjeleit villantotta meg, távlatokat nyitott egy új 
szenzibilitás kialakulásának, és módosította az ihletről, a versről, a vers-
teremtő erőről, az esztétikai élményről alkotott nézeteinket.” És ehhez 
még a következőt teszi hozzá a vajdasági magyar irodalom önismeretének 
nevében: „Modern költészetünk Tolnai Ottó költészetével kilépett saját 
szabadságharcának sáncaiból.”

Tőzsér Árpád költészete is a nemzetiségi irodalom szellemi „sza-
badságharcának” körülményei között született, abban a küzdelemben, 
amelynek során a szlovákiai magyar líra a maga teljesebb erkölcsi és eszté-
tikai karakterét kereste. A pozsonyi költő maga is a szüntelen átalakulás-
ban és kísérletezésben találta meg a teljesebb kibontakozás lendítőerejét, 
kezdetben a költői realizmus hagyományait követte, majd az avantgárd 
líra vonzásában alakította ki saját hangját és érettebb költészetét. Kife-
jezésmódja mind tömörebbé, szemlélete mind tárgyiasabbá vált, elméleti 
írásaiban is az intellektuális elvonatkoztatás és személytelenség mellett 
kötelezte el magát. „Tőzsér Árpád elmélete – állapítja meg Görömbei 
András – tulajdonképpen a lírai személytelenség esztétikáját fogadja el. 
Mivel a csehszlovákiai magyar költészetet túlságosan hagyományosnak, 
személyesnek, kibeszélőnek, versbe szedett önkommentárokkal és ars 
poeticákkal jellemezhetőnek tartja, a személytelenségben jelöli meg a mo-
dern költészet útját és követelményét. Elfogadja azt, hogy a nagy költészet 
mindig a személytelenségből táplálkozik, s Eliottal vallja, hogy a modern 
költő célja az, hogy »személyes és magánszenvedését […] átváltoztassa 
valami univerzálissá és személytelenné«”. E tárgyias és személytelen 
költészettanhoz képest új verseskötete, az Adalékok a Nyolcadik színhez 
mintha ismét a poétikai gondolkodás és igény átalakulását mutatná.

Ez az átalakulás részben visszatérést jelent a magyar költészet hagyo-
mányaihoz, a címadó vers, tulajdonképpen drámai dialógus egyenesen 
ahhoz az örökséghez, amelyet a tizenkilencedik század bölcseleti, törté-
nelemfilozófiai költészete jelent. Az Adalék a Nyolcadik színhez szövege 
előtt rövid szerzői tájékoztató olvasható: „Szenci Molnár Albert 1604-ben 
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három hónapot töltött Prágában. Ez alatt a három hónap alatt Johannes 
Keplernél, a csillagásznál lakott. Az alábbi elképzelt jelenet Az ember 
tragédiájának VIII. színéhez kapcsolódik.” Az elképzelt jelenet Madách 
végszavaival indul, ezt követi Kepler és Szenci Molnár vitája a tudós 
kötelességeiről az egyetemes tudomány, illetve hazája és nemzete iránt. 
A csillagász egyetemes értékeket hirdet s elutasítja a közvetlen nemzeti 
elkötelezettséget, annak az értelmiségi embernek a súlyos tapasztalata 
nyomán, aki túlságosan is jól ismeri a hatalom természetét. Vendége, a 
magyar tudós ezzel szemben a nemzeti hűség erkölcsi parancsát fogal-
mazza meg: „Én itt nem új tanokat hirdetek. / Hanem eszmédet gondolom 
tovább. / Te azt mondtad nekem: a Férfiban / A teremtés játszódik újra 
el. / Hidd el: lehet Férfi a nemzet is. / Tudatához létet: hazát teremt. […] 
Sok szép eszmétek szülőföldemen / Újra s új anyaggá súlyosodik. / Lesz 
belőlük ház, templom, iskola. […] Száz éve nincs másunk, csak tudatunk: 
/ Az egykori lét emlékezete. / S Férfinak s nemzetnek ez gyötrelem.” A 
prágai színhez mellékelt költői „adalék” a nemzeti (nemzetiségi) közös-
ség sorsának alakulásáért felelősséget vállaló költő erkölcstanát fejti ki, 
s ennek során a nemzeti költészet klasszikus hagyományait idézi fel. 
Hasonló hagyományokat, a régi magyarság, a klasszikus gondolati líra 
és a magyar elégikus költészet örökségét keltik életre a Valete, a Leltár, 
a Téli levél a kedveshez című versek.

Az új kötetre mégsem pusztán a hagyományokhoz történő vissza-
fordulás, inkább a gazdag költői változatosság, a szüntelen alakváltás 
és kutatás jellemző. A költő most is ragaszkodik a tárgyiassághoz, ez 
a tárgyiasság azonban nem személytelenül elvonatkoztatott, hanem 
ábrázoló-leíró kifejezésmódot jelent, például az Adriai miniatűrök lírai 
vázlataiban vagy az Egy felboncolt születésnap nézőterén című hosszabb 
kőkemény epikus családtörténetében. Általában az epikus megoldá-
soknak, sőt a költői dokumentarizmusnak igen nagy szerep jut Tőzsér 
Árpád újabb verseiben. Az új kötet versvilága éppen ebben az epikus 
dokumentarizmusban érintkezik az avantgárd költészet törekvéseivel: 
az elbeszélés és a leírás törmelékei ugyanis nem a hagyományos epikus 
költészet történeti logikája szerint követik egymást, hanem a szürrea-
lizmus szabad és mozgalmas szövegalakításának eljárása szerint. Ez a 
látszólag kötetlen alakításmód a személyiség benső világának, elsősorban 
az emlékezetnek a törvényeit követi. „Milyen rend ez, amelyet a vers 
ír, amelyet a szintaxis, a nyelv törvényei hívnak életre? Azt mondom: 
»harang«, s nem harangzúgást hallok, hanem egy régebbi versem jam-
busai kondulnak meg bennem. Az emléktelenség korszakában, négy 
fal között a szavakkal a nyelv nem megnevez, hanem megidéz, s nem 
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biztos, hogy éppen a megnevezettet idézi meg.” A Körök című költemény 
híven jellemzi Tőzsér Árpád versíró módszerét és költői szemléletét. 
Ennek a szemléletnek másik fontos jellemzője az irónia és ennek esz-
köze a groteszk. A Bejárat Mittel úr emlékeibe, a Történet Mittel úrról, 
a gombáról és a magánvalóról vagy a Mittel úr feltalálja a vers nélküli 
verset című epikus töredékekből és ironikus kommentárokból épült 
költemények valójában „ellenversek”, amelyek az avantgárd irányzatok 
közül a dadaizmussal tartanak rokonságot, már csak abban is, hogy 
erős kriticizmussal tekintenek az általánosan elfogadott társadalmi és 
kulturális értékekre, közöttük a szlovákiai magyar költészet hagyomá-
nyos értékeire.

Dedinszky Erika Hollandiában él, magyar és holland versekkel je-
lent  kezett, ahhoz az avantgárd költői csoportosuláshoz tartozik, amely-
nek a párizsi Magyar Műhely az organizátora. Műfordítóként is értékes 
munkát végez, 1977-ben a modern magyar költészetből adott közre 
holland nyelvű válogatást, 1976-ban pedig az ő tolmácsolásában jelent 
meg egy kisebb kötet a modern holland elbeszélők műveiből. Kettős 
kulturális tudatát jelzi az is, hogy mint a holland televízió munkatár-
sa ő készíti elő a magyar film- és zeneművészet hollandiai jelenlétét. 
Első verseskönyve, a Gyógyfüvek, beszélő állatok 1973-ban a Magyar 
Műhelynél jelent meg, Folyton valami más című kötete a hetvenes évek 
terméséből válogat.

Korai verseiben a természeti lét iránt érzett nosztalgiáját fejezte ki, 
később mind nyíltabban beszélt szerelmi érzéseiről, illetve a testi sze-
relem tapasztalatairól. Verseinek kendőzetlen erotikája meglehetősen 
idegen a magyar költészet hagyományaitól, talán a szélesebb körben 
érvényesülő ízlés és megszokás ellen intézett kihívásnak is szerepe van 
abban, hogy ezekről a tapasztalatairól ilyen szókimondó őszinteséggel 
beszél. Mindazonáltal nem egyszerűen a hetvenes évek „szexuális forra-
dalmát” akarja kifejezésre juttatni, inkább a teljes értékű női személyiség 
kibontakozásának lehetőségeit keresi. Ezt a szándékát árulja el az egész 
világon, de különösen Magyarországon oly nagyon rettegett feminizmus 
csak ennyi című tételverse, amely a férfi és a nő egyenlő esélyei és kölcsö-
nös felelőssége mellett nyilatkozik: „ha csak szárnyrebbenéssel puhább 
tekinteted a kőnél / ha csak egy éjszakára vagyunk ketten a nyerő fél / 
ha csak én érzem is úgy: lassú tested megértett / mert nem vesz, csak 
kér, és csöndesen ad, ha kérek / és a kezed se tör, zúz, fojt, arat, rabol 
/ hanem bejár figyelve, kérdez, válaszol: / nekem elég. Még így is alig 
merem / hinni hogy vagy. S mert ilyen: / vagyok én is. Ember. Létezem.” 
A személyiség szabadságát és az emberi kapcsolatok tartalmasságát 
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tekinti igazán értékesnek, ezért fordul szembe a nyugat-európai kon-
zumcivilizáció hamis ideáljaival, például nyár a vörös szigeten című, 
hosszabb költeményében. Önmagát mint szüntelen változó és alakuló 
emberi személyiséget mutatja be, az állandó megújulásban találva meg 
a szabadság ígéretét: „meztelenül vagy fűbe öltözötten / kádban alva 
vagy konty alatt / százszínű hajak szárnyán repülve / csónakban sírva, 
tetőn nevetve / vagyok sok-egy, hazug s igaz / árnyék és fény és mégsem 
a / hanem folyton valami más” – mondja más című költeményében. Mé-
lyen átéli a hangulatokat, keresi az élményeket, mozgalmas és sokszínű 
egyéniségétől azonban a következetes önvizsgálat sem idegen, s midőn 
számot vet súlyosabb tapasztalataival, magányáról panaszkodik. Mint 
csoórisándor dallamára című (kötetzáró) versében olvasható: „járok 
oda s vissza az időben / egymásra vicsorgó világok fogsorát érintgetem 
[…] tudom már: egyedül voltam végig / mert a legősibb szégyen dísz-
letei közt / mely a meztelen szeretet szégyene / és szégyen volt minden 
moccanásom.”

Költői szemléletét és nyelvezetét a szürrealisták hatására alakította 
ki, a laza képzettársításokat többnyire mégis erős érzelmi szerkezet 
fogja össze. Saját költészetéről beszélve is a szürrealista líra jellegzetes 
ars poeticáját fogalmazta meg: „természet után írok / természetem után 
/ aki rácsodálkozik, felrepül / aki beszél, tövig ég” – vallja a szél-csend 
zárósoraival. A szabad költői alakítás az ő esetében mitikus szókapcso-
latokat, az emlékek és az álmok módszeres felidézését, ahogy ő mondja 
„álomrekonstrukciót” vagy éppen személyes értelmű kifejezések hasz-
nálatát jelenti. Ezeknek a személyes értelmű kifejezéseknek valóságos 
történetük van: a gyanútlan olvasó váratlan képzettársításokra gondol, 
holott a háttérben régebbi eszmecserék, esetleg mások szövegkonstruk-
ciói rejlenek. A szél című költeményben például a tudat mélyéről feltörő 
váratlan képzetek felsorolásával találkozunk: „vajda júlia hegy és vízrajzi 
grafikái”, „dombvidék ölébe fúródó forró sportkocsi”, „májusi orgonával 
álcázott filmkamera”, „bécsi rózsa”, „sombokor télen vörösebb vesszeje”, 
„krokodil vénusz”. Nos, ez utóbbi képzettársítás szürrealisztikusan meg-
hökkentő, pedig csak Bakucz József Vénusz születése című mitologikus 
költeményére utal, amely egy szudáni néger teremtésmítosz nyomán 
született, s ebben a teremtésmítoszban az antik mitológia Vénuszának 
egy krokodilistennő felel meg. (Dedinszky Erikának ezt a versét két, 
Bakucznak ajánlott költemény követi.)

Már ez a motívum is jelzi, hogy a Folyton valami más versvilágát 
milyen változatos hatások érték: a hollandiai magyar költőnő rövidebb 
versei, például fut a szél vagy a boldogság a szürrealista dal hagyományát 
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követik, az imént idézett szél és a búcsú a kerttől szürrealista elégiák, 
hosszabb költeményei, mint a nyár a vörös szigeten és a mami-dal viszont 
az érzékelés és a tudat folyamatát ragadják meg. Groteszk képsorokkal, 
a népköltészet ritmusjátékaival tesz kísérletet, városi népzene című dal-
ciklusa a Sebő együttes zenéjének hatásáról tanúskodik, litánia a Nőhöz 
vagy nausée metamorphosée ét reprise című szövegkonstrukciói pedig 
a Magyar Műhely szűkebb körének lingvisztikai és szemiotikai jellegű 
kísérleteit követik.

Új Írás, 1984. 3. sz. 123–126.
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Költő halála mindig szíven üt, noha volt alkalom megszokni, hogy azok 
között, akik a világgal s önmagukkal versben küzdenek meg, milyen sűrű 
rendet vág a hirtelen halál. Tóth Ferenccel, a vajdasági magyar költészet 
tehetséges – és tehetségéből nem keveset beváltó – képviselőjével tavaly 
nyáron találkoztam utoljára Újvidéken, a vadonatúj bölcsészkari épület 
rideg falai között. Akkor jelent meg új verseskötete, a Csontomiglan-
csontodiglan, nagyalakú, nyomdailag is művészi módon kiállított könyv 
Bálint István aprólékosan valószerű, egyszersmind sejtelmesen látomásos 
grafikáival. A fiatal költő és tudományos kutató, merthogy Tóth Ferenc az 
Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézetének tudományos munkatársa-
ként néprajzi kutatásokkal foglalkozott, még alig volt negyvenesztendős, 
de már tekintélyes irodalmi munkásság állott a háta mögött. 1940-ben 
született Szabadka közelében, Topolyán, amely az elmúlt néhány évtized 
során gazdag mezővárossá emelkedett, az Újvidéki Egyetemen szerzett 
tanári oklevelet, szülővárosában volt középiskolai tanár, mielőtt a neve-
zetes újvidéki kutatóintézet munkatársa lett. 1961-ben jelent meg első, 
Ősztől tavaszig című verseskötete, majd 1966-ban Vörös madár, 1970-ben 
Halál a síkban, végül 1980-ban már említett Csontomiglan-csontodiglan 
című kötete. Jób című bibliai témát feldolgozó verses drámáját a szabadkai 
Népszínház magyar együttese mutatta be, ugyanezt a művét második 
díjjal jutalmazták a Forum Könyvkiadó színműpályázatán, s felvették az 
1971-ben megjelent Színművek című drámaantológiába is, amelynek az a 
feladat jutott, hogy sürgesse a vajdasági magyar drámairodalom kibonta-
kozását. Áramkorlátozás című színpadi játékát az Új Symposion 1971-es, 
A kígyófiú titka című mesejátékát a Híd 1977-es évfolyama adta közre. 
Mint néprajzkutató a vajdasági magyar népköltészet feldolgozásával, 
valamint az ottani népköltészeti gyűjtőmunka történetével foglalkozott. 
1975-ben látott napvilágot Kálmány Lajos nyomában – Az észak-bánáti 
népballadák élete című értekezése a Hungarológiai Intézet kiadásában. 
Midőn találkoztunk, további tudományos terveiről beszélt; a gombosi 
néphagyományokat gyűjtő (nálunk is elismert) Jung Károly mellett ő 
volt a vajdasági magyar folklorisztika legnagyobb ígérete.

Búcsúzva tőle s emlékezve reá, most mégsem tudományos mun-
kásságáról szeretnék szót ejteni, hanem verseiről, hiszen Tóth Ferenc 
elsősorban költő volt, aki versekben vallott igazán tapasztalatairól és 
törekvéseiről. A hatvanas években kibontakozó jugoszláviai magyar 
költészet „első nemzedékéhez” tartozott. Ennek a nemzedéknek a költői: 
Tolnai Ottó, Domonkos István, Brasnyó István, Fehér Kálmán és maga 
Tóth Ferenc a szellemi áttörés és a művészi megújulás igényével léptek 
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fel, s általában az avantgárd medrében próbáltak találkozni az európai 
költészet nagy áramlataival. Tóth Ferenc némiképp más igényekkel indult 
– munkásságát több kritikusa is az „első nemzedék” peremén helyezi el 
ezért. A szüntelen megújulás és kísérletezés, az eszmei és művészi avant-
gárd helyett elsődlegesen a hagyományokra támaszkodott: nemcsak a 
jövőt fürkészte, birtokába akarta venni a múltat is. A paraszti élmények-
kel és népköltészeti hagyományokkal gazdálkodó Fehér Ferenc nyomába 
lépett, távolabbról abba az irodalomtörténeti nyomba, amelyet Illyés 
Gyula költészete hagyott maga után. Nemzedéktársainak törekvéseivel 
erős vitalizmusa kötötte össze, a fiatal Tóth Ferenc is harsány kedvvel 
adott kifejezést a teljesebb élet vágyának s örömének. Ars poeticájában 
a következők olvashatók: „Hulljon a zápor! Akár ereinkben az ózonos 
élet, / oly zabolátlan erővel zuborogjon a mélybe / a préselt mámor-ital, 
s füttyentse, hívja magába / a térből a fényagarak fülelő csapatát.” Ez a 
költői vitalitás tette fogékonnyá őt is a szemléleti és poétikai megújulásra: 
a népies lírai realizmus hagyományait mind hatékonyabban váltotta fel 
nála az a modernebb, balladás és szürrealisztikus lírai népiesség, amelyet 
Nagy László, Kormos István, illetve a vajdasági magyar költészetben 
némiképpen Brasnyó István munkássága képviselt és képvisel. Lágy 
tónusú, érzékletes festőiséggel ábrázolta a bácskai tájat, idillikus élet-
képeket rajzolt, tiszta és arányos szóképekkel dolgozott, versének biztos 
grammatikai és ritmikai szerkezetet adott. Első két verseskönyvének 
hangját ezek a költői és nyelvi ideálok alakították ki.

A lírai realizmus hagyományának megújításával azokban a dalaiban 
tett eredményes kísérletet, amelyek szenvedélyesebb érzelmi erőt adnak 
a formának, s a szabadabban futó képzelet költői tartalékait mozgósítva 
bontják meg az örökül kapott lineáris kompozíciót, ezáltal teszik drámai 
módon tömörré a vers szerkezetét. Ebben a megújulásban József Attila 
és Nagy László voltak az újvidéki költő mesterei. „Ringva-remegve, mint 
a szép mellek, / ül ez a kistó a járda mellett, / s tükre mélysége a felszín 
alatt / ereket duzzaszt: a faágakat” – futtatta be valami enyhén erotikus 
színezettel a tájleíró verset (Ringva-remegve); „a fűszál hegye / kiszúrta 
a napgömböt: / a fény ráfolyt a klorofillokra / egy napon / megpillantott 
a világ: / sebemen keresztül / felivódott bennem / megszülettem” – adott 
a személyes létélménynek egyetemes hátteret (Átváltozás). A köznapi 
tapasztalat ettől kezdve gyakran egészült ki valami általánosabb létér-
zékeléssel, egy alkalmi megfigyelés, egy röpke érzelem váratlan gon-
dolati távlatot kapott, a személyes élet rejtelmei a nagyobb természeti 
folyamatok tükrében nyertek igazán magyarázatot. Hadd idézzem teljes 
terjedelmében Tóth Ferenc szép szerelmi vallomását, az Aszály utánt: 
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„Északi szélre déli jön, / az aszályt a zápor elűzi. / Lombhoz lomb tapad 
fényesen; / egyetlen levél az erdő. // Pórusaid sorban kitátva, / meg-
annyi kútnak vagyok a forrás. / Elrejtesz, ha magammal takarlak – / 
csontomiglan-csontodiglan.”

A költő útja két irányba vezetett: egyrészt abba az irányba, ame-
lyet napjaink úgynevezett „antilírája” mutat. Ez az „antilíra” szakít a 
költészet hagyományos érzelmi jellegével és nyelvi díszeivel, pusztán a 
megfigyeléseket, illetve az élethelyzeteket akarja tárgyilagosan rögzíte-
ni. Ironikus szemléletével groteszk nyelvi fordulataival szándékosan el 
kívánja idegeníteni az olvasót a költészet megszokott hagyományaitól. 
Ez a tárgyilagos és ironikus hang szólal meg Tóth Ferenc utolsó köteté-
nek Alku címet viselő költői ciklusában, amely egy kelet-közép-európai 
városban élő költő történelmi tapasztalatainak és jelenkori közérzetének 
feltérképezésére vállalkozik. Az „antilíra” módszeres tárgyilagosságához 
és szenvtelenségéhez azonban ez a költői ciklus mégsem jut el igazán, az 
újvidéki költő mindenekelőtt az emberi kommunikáció részének tekinti 
a költészetet, mondhatnók, „interperszonális” cselekvésnek, amelynek 
meg kell őriznie az emberi szó érzelmi méltóságát és erejét. Balra a kő-
dobálóktól című versében meglehetősen tárgyszerű modorban jelöli meg 
azt a helyet, amelyet a valóság térképén pillanatnyilag elfoglal, s ezzel az 
„antilíra” hideg és szenvtelen kifejezésmódjának tesz eleget, aztán mégis 
jelképteremtő erővel fejezi be a szöveget, most már a költő választott 
sorsát határozva meg: „Figyeljetek csak: jobbra tőletek, majdnem a víz-
ben állva / három ember gesztikulál. Az arcukat hiába keresitek, / mert 
háttal állnak. Ellenben itt balra tőletek szemtől / szemben láthatjátok ma 
is azt az embert, aki tegnap / verset írt. Egy meghegyezett vastag faágat 
szúrt a víz / mellé, a nedves homokba. A nedves homok a széke, az / ág 
a támlája. Egyenes gerinccel, törökülésben néz a nap / felé, és folytatja 
a megkezdett verset. Az ág közben / gyökeret ereszt a versbe, és – ha jól 
figyeltek – kivirágzik / a szemetekben.” Agónia című költeményében még 
ennél is tovább megy, a költői önmegvalósítás lehetőségét – József Attila-i 
hagyományt követve – az emberi szolidaritás tevékeny vállalásában jelöli 
meg: „már régóta sejtem: / minden csak akkor érezheti igazán, hogy él, 
ha / észreveszik, tudomást vesznek róla és szeretik. / Önmegvalósulásunk 
feltétele ez, s élésünk annál inkább / méltó a nevére, mennél inkább részt 
vállalunk mások / itt-tartózkodásának életté tételében.”

A másik irány, amelyhez Tóth Ferenc korán véget érő költői útja ve-
zetett, az az egyszerre archaikus és modern lírai folklorizáció, amelynek 
a régi balladák, ráolvasások és népi mondókák jelentik poétikai őské-
peit. Az újvidéki költőt erre az útra vezették néphagyományokat kutató 
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munkájának felismerései, de erre irányították a Nagy László költészetétől 
kapott ösztönzések is. Ősi balladák hangján adott számot érzéseiről, 
egyre inkább vívódásairól, szorongásairól és sötét sejtelmeiről. Ráolvasás, 
Égig érő erdőn és Kiáltozás napnyugta előtt című balladahangú verseiben 
még a szerelmi érzés kapott hangot, de Vérfa, 1963–1978. című balla-
dája már a pusztulás néma iszonyatáról beszélt: „Harmadnapra vérfám 
alatt / Tócsába gyűlt a tiszta ég. / A tócsában véralvadék, / Kígyósereg, 
békacsapat. / Szárnyas csikó szőre hamvas, / Szárnya vére alig rebben, / 
Lúdbőrzik az ereimben”. Hasonló félelmek öltöttek alakot Cédrusfa ága, 
1979, Déva vára és Némedi Mária leánya című költeményeiben. Mintha 
Sinka István tragikus pásztorballadáinak sötét szorongásai keltek volna 
új életre olyan költő lelkében, aki a népköltészet mellett jól ismerte József 
Attila és Nagy László líráját is. Ezekben az archaizáló, mégis modern 
balladákban mutatkozott meg igazán Tóth Ferenc formaalkotó tehet-
sége: az ősi hiedelmek átjátszása jelenkori érzékenységbe, a klasszikus 
szerkezet újszerű átértelmezése, az archaikus nyelvi formák modern 
használata. A bekövetkezett végzet ismeretében az ember hajlik arra, 
hogy már korábbi jelekben is felfedezze a későbbi tragédia élőérzetét. 
Tóth Ferenc kétségtelenül gyakran beszélt a pusztulásról, a nem várt 
halál számos versét árnyékolta be. Halál a síkban – írta harmadik ver-
seskönyve címlapjára, Halálkérőben – írta egy korábbi hangsúlyos verse 
fölé: „jó lenne benned megfogódzni halál”. Utolsó kötetében pedig sorra 
olvashatók a halálversek és – jövendölések: Megszakított hallgatás, Medi-
tációk a sírásókról, Levél válasz nélkül. Vajon rossz előérzetektől hajtva 
foglalkozott annyit a halállal, vagy éppen a költészet fegyvereivel készült 
elűzni a komor kísérteteket? 1980 őszén – Párizsból hazatérve – kaptam 
a hírt, hogy az autó, amelyben néprajzi gyűjtőútra indult, s amelyet nem 
ő vezetett, iszonyú sebességgel egy kamionkocsiba rohant. A költőre 
szemből zúdult a halál.

Jelenkor, 1981. 3. sz. 281–283.
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1.

A vajdasági magyar regényirodalom öt évtizede próbálkozik azzal, hogy 
betöltse a maga feladatát. Szenteleky Kornél, a jugoszláviai magyar iro-
dalom hőskorának organizátora több alkalommal is sürgette az írókat: 
hozzák létre a külön arculatú vajdasági magyar regényt. Az eredmény 
sokáig váratott magára, Sinkó Ervin, Herceg János és Majtényi Mihály 
szórványos sikerei után csak a legutóbbi évtizedben született meg ez a 
regényirodalom Varga Zoltán, Major Nándor, Burány Nándor és Végel 
László könyveiben. És főként az újvidéki Forum Könyvkiadó regény-
pályázata nyomán megjelent regényekben, amelyek egyszerre, mintegy 
az irodalomteremtés elemi erejű gesztusa révén hozták létre a vajdasági 
magyar regényirodalmat, a szórványos könyvek után magát az „irány-
zatot”, az „iskolát”.

A jugoszláviai magyar irodalom kritikusai is az irodalomteremtő 
vállalkozást ünneplik, midőn a pályázat eredményeiről számot adnak. 
Tomán László, a Híd kritikusa például így beszél: „…itt van a vajdasági 
magyar regény! Ezek a regények a jugoszláviai magyar regényirodalom 
létét, értékeit, súlyát bizonyítják, irodalmunk egy pillanatát, korszakát, 
igazi születését jelzik, sőt nagykorúságáról, érettségéről tanúskodnak. 
Ránk is érvényes most már Dušan Matić megállapítása, melyet a szerb 
és horvát irodalomra vonatkozóan annyiszor idéztek már: »A regény az 
irodalom érettségi vizsgálata.«” (Olvasónapló regényirodalmunk arany-
korából. Híd, 1970. 5. sz.) És ebben az értelemben nyilatkozik Bányai 
János és Bori Imre is.

A pályázat nyomán megjelent regények ugyanis nemcsak önértékük 
révén kapnak szerepet, hanem együttes jelentkezésükkel is. Mintegy 
felrajzolják a vajdasági magyar próza igényeit, szemünk elé tárják erővo-
nalait és lehetőségeit. Az első – és bizonyára legfontosabb – igény a va-
lóság kutatására, felfedezésére és ábrázolásaira utal. A vajdasági magyar 
irodalom, legalábbis legjobb eredményeiben, nem „műhelyirodalom”, 
hanem „valóságirodalom”. Őszinte szóval, fáradhatatlan igazságkere-
séssel kívánja bemutatni annak a társadalomnak a helyzetét és életét, 
amelynek ő maga is részese. Már Szenteleky Kornél a valóság tárgyilagos 
közelítésének szükségességére hivatkozott. „A közönség – írta egykori 
fejtegetéseiben – nyugodt, őszinte képet vár, mert a közönséget csak egy 
őszinte regény érdekelheti. A pátosz, az elrajzoltság, a ráncok elsimítása 
a színpad természetellenes megvilágításában talán jól fest, de a regény 
szabadabb keretében, plein aires megvilágításában már fonákul, leve-
gőtlenül hat, az élet színét és ízét, az élet igazságát nélkülözzük egy nem 
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őszinte írásműben.” Tomán László joggal állapítja meg, hogy a Forum, 
pályázatára érkezett regények Szenteleky klasszikus igényességét váltják 
valóra, az ő programját igazolják, ha több évtizedes késéssel is.

Az idő – a jugoszláviai magyar irodalom realizmusigényének eme első 
megfogalmazása óta – azonban nagyot változott. Ma már nyilván mást 
kell a valóság nyomában kutató írónak keresnie, vizsgálnia, mint a háború 
előtt. A jugoszláviai magyarságnak egészen mások a problémái, mint három 
évtizeddel korábban, s mások, mint Románia vagy Csehszlovákia magyar 
nemzetiségének, mások, mint a mieink. A vajdasági magyar kultúrának van 
egy feltétlenül sajátos jegye – szemben a romániaival vagy a csehszlovákia-
ival. A Vajdaságban sokkal korlátozottabb a nemzetiségi problematika; az 
ottani magyar kisebbségnek – legalábbis az elmúlt évtizedben – nem voltak 
olyan nemzetiségi sérelmei, amelyek sürgették volna az irodalmi állásfog-
lalást. (A régebbi sérelmeket hitelesen dolgozta fel Burány Nándor regénye, 
az Összeroppanás.) A nemzetiségi problematika szűkössége miatt viszont 
jobban előtérbe kerültek a társadalmi gondok, a szociális antagonizmusok, a 
jugoszláviai (illetve vajdasági) társadalom egészét foglalkoztató problémák. 
A vajdasági magyar regény információs övezetének ezért általánosabb ér-
telme van: a művek jugoszláviai, sőt bizonyos mértékig kelet-közép-európai 
problémákat érintenek. Különösen a fi atalabb prózaírók, az Új Symposion 
köréhez tartozó elbeszélők művei. Gion Nándor Testvérem, Joáb, Végel 
László A szenvedélyek tanfolyama, Bányai János Súrlódás, Domonkos István 
A kitömött madár és Tolnai Ottó Rovarház című regényeire gondolok. Az 
alábbi jegyzetek is ezzel az öt regénnyel foglalkoznak, ennek az öt regénynek 
a mondanivalóját és természetét ismertetik.

2.

A vajdasági magyar regény elsőrendű igénye, mint említettük, a valóság-
kutatás, a társadalmi problémák elemzése, a gondok faggatása. Tomán 
László ezt így fogalmazta meg: „Nem kiszemelt célok kedvéért, a valóság 
igazolásáért, saját nézeteik, álláspontjuk bizonyításáért vagy egy elfogadott, 
de nem legmélyebb meggyőződésünkből fakadó szemlélet propagálásáért 
készültek ezek a művek, hanem mert a nyers, a véres, keserű, kegyetlen 
valóságot akarják leleplezni, regénybe foglalni. Nem tudnak belenyugodni 
a valóságba, ezért írnak róla regényt.” Ez a szenvedély határozza meg a 
„fi atalok” regényeinek valóságképét és kritikai szemléletét is.

Nem lehet feladatunk, hogy a jugoszláv társadalom mai antagoniz-
musait ismertessük; röviden csak annyit jelzünk, hogy a Jugoszlávi-
ában tapasztalható belső feszültségek részben szociális eredetűek. A 



■■■  ■ Öt vajdasági regény ■ 295 ■

■■■  

vállalati önállóság és önigazgatás helyesnek bizonyult politikáját olyan 
feszültségek is kísérik, amelyek a vezető rétegek magas életszínvonalá-
ból, hatalmi kiváltságaiból és a dolgozók bizonyos rétegeinek körében 
tapasztalt gazdasági lemaradásból származnak. Ezzel a feszültséggel 
gyakran foglalkozik a jugoszláv politikai élet, a sajtó, a publicisztika 
és természetesen az irodalom. Ehhez az irodalomhoz csatlakozik Gion 
Nándor pályázatnyertes regénye, a Testvérem, Joáb. Ez a könyv valóban 
a közéleti gondok közepébe vágott; „Kimondatott, amiről hallgattunk” – 
mondta róla Tomán László. Azokról az emberekről ad képet, akik vezető 
szerepüket, egykori érdemeiket meggazdagodásra, kiváltságok szerzésére 
használják fel. Az elfajulás és a romlás képe van ebben a könyvben jelen. 
A regény címe és egy-egy szereplőjének – Joáb I.-nek és Joáb II.-nek – 
ragadványneve is erre utal. Joáb a bibliai Dávid király hadvezére volt, 
aki hősies csaták, nagy szolgálatok után önkényes és hatalmaskodó 
vezetőként a király és a törvény akaratával is szembeszegült, hogy végül 
keserves sorsot érjen: Salamon parancsára meg kellett halnia. Joáb tehát 
a történelmet kihasználó, lezüllött vezető típusát testesíti meg. Varga 
Zoltán erről Testvérünk, Joáb című tanulmányában (Híd, 1970. 5. sz.) 
így beszél: „…ha úgy tetszik, kiszélesíthetjük a »joábság« fogalmát, a 
bibliai őstípus kíméletlensége, erőszakossága alapján is, de még inkább 
társadalmi-történelmi szerepéből kiindulva, abban az értelemben, hogy 
– függetlenül az arányoktól – a pozitív történelmi folyamatok (fogadjuk 
el ilyennek Dávid hatalomra jutását és uralmának kiterjesztésiét) negatív 
részesének, megnyergelőjének és végeredményben deformálójának és 
sírásójának megtestesülését látjuk benne.”

Gion Joábjai is ilyenek. Joáb I. államigazgatási vezető, aki összeha-
rácsolt vagyonát Nyugatra szeretné menteni, vészkijáratokat keresve a 
szocializmusból, Joáb II. pedig vendéglős, aki valamilyen régi érdeme 
fejében kapta a jól jövedelmező „maszek” vállalkozás jogát. De ilyen 
„Joáb” a városi építővállalat korrupt igazgatója: Sztantics is („Sztantics 
nagyon hasonlít Joáb I.-hez” – olvassuk) vagy Akilev, a rendőrfőnök, aki 
önkényeskedik, hatalmát fitogtatja, megveti a dolgozó embereket. Talán 
csak egyben téved Gion, midőn őket ábrázolja. E tévedésére mutat rá 
Varga Zoltán is, midőn azt fejtegeti, hogy hiba volt a „Joábokat” tudatosan 
tisztességtelennek ábrázolni, hiszen a korrupt és romlott vezetők sokszor 
becsületesnek tudják magukat, és bámulatos „önhipokrízissel” tüntetik 
fel személyes érdekeiket önmaguk előtt is társadalmi szükségletnek, a 
közjó szolgálatának.

A „Joábok” természetesen összetartanak, fedezik és igazolják egymás 
gazemberségeit. Gion valóságos maffiát ábrázol, amely tagjait oltalmazva, 
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támogatva átszövi a kisváros egész politikai és gazdasági életét. Varga 
Zoltán jó szemmel vette észre, hogy Gion regényének világa mennyire 
hasonlít arra a szociológiai övezetre, társadalmi mechanizmusra és 
manipulációra, amit a Rokonok, Móricz Zsigmond klasszikus regénye 
mutat. Ugyanaz a korrupt gépezet működik itt is, csak – sajnos – egy más 
társadalmi struktúra körülményei között. „Az alaphelyzet hasonlósága 
ugyanis nyilvánvaló – mondja Varga. – Bármilyen tér- és időbeli távolság 
válassza is el a két művet egymástól, amellett, hogy egyikben is, másikban 
is egy kisváros »elitjéről« olvashatunk, mindkettőben olyan társaságról 
esik szó, amelynek tagjai, amint az Gion regényének fülszövegében ol-
vasható: »Túl sokat tudnak egymás ügyeiről, húzásairól, s ezért maradék-
talanul el kell fogadniuk a korrumpálódókra jellemző játékszabályokat, 
hiszen fennmaradásukat csakis a cinkosság szavatolhatja.«”

Gion regénye a vezetők egy részének elidegenedettségét, eszményektől 
és tömegektől való eltávolodását ábrázolja. Hogy ezek a problémák meny-
nyire elevenek, azt két másik regény is igazolja: Bányai János Súrlódás 
és Végel László A szenvedélyek tanfolyama című művei. Bányai hősnője, 
Eszter, aki különben is egy kafkai színekkel ábrázolt rendőri apparátus 
szorításában vergődik, idegennek és személytelennek látja azokat a veze-
tőket, akik a politikai élet ormairól szállnak időnként le a tömegek közé. 
„Volt, amikor rémület fogott el – tesz vallomást –: rendszerint olyankor, 
amikor magas rangú elvtársaik jöttek, például egy fiatal, fekete hajú, 
nyurga párttitkár, aki olyan szép mondatokat tud formálni, és amikor 
beszélni kezdtek, egyszerre rádöbbentem, hogy ők többet tudnak, mint 
én, hogy jóval többet tudnak, hogy nekik joguk van rólam is mindent 
tudni, meg megtudni, de nekem nincs jogom róluk többet megtudni, 
mint amennyit megválasztásuk alkalmával elmondanak.” Végel fiatal 
hőseinek tragédiáját pedig az okozza, hogy a társadalom elpolgáriasodott 
elemeivel kerülnek szembe, s nem képesek törvényes és erkölcsi keretek 
között védelmezni igazságukat.

Gion, Bányai és Végel kemény kritikával sújt a lezüllött vezetőkre, 
azokra, akik a szocialista társadalom körülményei között képviselik a 
törtető és parazita burzsoázia életfelfogását és immorális módszereit. 
Kritikájukat azonban – és ezt hangsúlyozni kell – szocialista vagy leg-
alábbis a szocializmus elveivel és erkölcsével érintkező meggyőződés 
vezérli. Erre vall az, hogy mindegyik regényben szerepel néhány hős, 
aki a szocialista normákat képviseli és hirdeti: Gionnál Mária és Török 
Ádám, Bányainál Schubert tanár, Végelnél Zolnai tanár és a veterán 
kommunista, aki szinte élete példájával hirdeti a puritán elvekhez való 
ragaszkodást. E hősök persze különbözőek, maguk is azt fejezik ki, hogy 
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íróik mennyire bíznak az erkölcsi elvek érvényesülésében. Talán Gion 
bízik ebben a legkevésbé, Végel a leginkább, akinek kritikája egyébként 
nemcsak a romlott vezetők, hanem az ifjú lázadók felé is vág. Minden-
esetre egyikük sem mulasztotta el, hogy a korrupció, a hatalmaskodás 
és az elfajulás ábrái mellé ne tegye oda az ellenpontokat.

3.

A jugoszláviai társadalom másik vallató problémája, amellyel a vajdasági 
magyar irodalom „új hulláma” meg akar küzdeni, a fiatal nemzedék 
helyzetéből, életfelfogásából, lázadásából ered. Említettük már, hogy 
Végel regénye, A szenvedélyek tanfolyama ilyen lázadó fiatalokkal fog-
lalkozik. Ezek a fiatalok a tenger (egyre több vajdasági magyar regény 
színtere!) mellől térnek vissza lóhalálában szülővárosukba, mert legjobb 
barátjuk, társaságuk büszkesége bűncselekménybe keveredett. Rálőtt 
arra az idősebb férfira, aki – öntelten és gazdagon, mindent megszerez-
hetőnek gondolva – menyasszonyát akarta elcsábítani. A jó barát iránti 
szolidaritás indítja útnak a fiatalokat. Utazásuk egy ócska autón Kerouac 
országúti figuráinak eszeveszett és céltalan száguldásait idézi. Végel 
hősei is bizonytalanul mozognak a világban, nincsenek eszményeik, nem 
érdekli őket, csak a jelen, s még szolidaritásuk is soványnak bizonyul. 
Falkában is magányosak, magányosan és céltalanul ténferegnek a ten-
gerparti fürdőhelyeken, szülővárosukban, az országutakon. „Az ember 
végül – fejtegeti egyikük –, így vagy úgy, egyedül marad, mert bármit tesz 
is, képtelen oltani közösségi szomját…” Idegenül mozognak azok között 
az idősebbek között, akik a befolyásért, a pénzért küzdenek, elveiket 
státusszimbólumokra váltották, s akiknek egész életét, gondolkodását a 
tárgyak fétisizmusa hatja át.

Ebből az idegenségből – úgy gondolják – csak a lázadás, az anarchikus 
lázadás válthatja meg őket. Ez a lázadó gesztus nyomta Béla kezébe is a 
fegyvert. És ez a lázadás szövi át Bányai János regényhőseinek gondolatait 
és cselekedeteit is. A Súrlódás fiataljai nem minden eszmei zavarosság nél-
kül próbálnak tájékozódni abban a helyzetben, amelynek erővonalait az 
idősebb generáció egy részének hatalmi túlkapása, törtetése, harácsolása 
húzta meg. „Nem akarjuk megváltoztatni a világot – mondja egyikük –, 
mert nem vagyunk romantikusok, de nem akarjuk elfogadni sem, mert 
nem vagyunk kiegyezésre hajlamosak. Mit tegyünk?” Ebből a zavarból, 
a cselekvés sokszor át nem gondolt vágyából származnak ideges politi-
kai gesztusaik: valamiféle „szervezetet” létesítenek (e „szervezetnek” a 
természete szándékosan homályban marad), amely inkább rögtönzés, 
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mint felelős akció, s csak arra való, hogy mozgásba lendítse a rendőri 
apparátust, és igazolja azokat az idősebbeket, akik kiváltságaikat féltve 
gyanakvással fogadnak minden kritikát és ellenvéleményt. (A regényben 
sejtetett fiatal értelmiségi mozgolódás nyilvánvalóan az 1968-as belgrádi 
és újvidéki diákmozgalmakra utal.)

A vajdasági magyar regény „új hullámának” fiataljai általában 
lázadók: inkább azt tudják, hogy mit tagadnak, mint azt, hogy mik a 
céljaik. Nem véletlen, hogy ezekben a regényekben gyakran tűnik fel Che 
Guevara, Mao neve, a párizsi hatvannyolcas május emléke, az „újbalolda-
li” diákmozgalmakra való utalás. Nemcsak Bányainál, hanem Tolnai Ottó 
Rovarház című kísérleti „regényében” is. Azt azonban a regények írói is 
tudják, hogy az anarchikus lázongás értelme és hatékonysága korlátozott. 
Bányai is a fiatalok mozgalmának ösztönösségét, meggondolatlanságát 
domborítja ki. Az „új hullám” írói – legalábbis Végel és Bányai – egy 
másik alternatívát ajánlanak: az értelmes és cselekvő életet s a szocialista 
demokratizmust. Mindkettő arra való, hogy az „elidegenedett” embert 
alkalmassá tegye arra, hogy önmaga, autonóm személyiség legyen, s 
hogy a társadalom konf liktusai magának a társadalomnak a hatékony 
közreműködése révén oldódjanak meg. Ezt az alternatívát sugallják 
Bányai és Végel regényei.

4.

A fiatalság helyzetének ábrázolásával kapcsolatban kiderült az imént, 
hogy a vajdasági magyar regényirodalom elsőrendű feladatának tekinti az 
emberi személyiség helyzetének, problémáinak vizsgálatát. De nemcsak 
a magyar irodalom, hanem a szerb–horvát vagy szlovén irodalom is. 
Miként Bálint István tanulmánya (A regény és a társadalom. Híd, 1970, 
5. sz.) kifejti, a jugoszláv irodalom és általában a jugoszláv művészet 
és gondolkodás ennek a kérdésnek központi szerepet ad. A jugoszláv 
szellemi életre igen nagy miértekben hatottak a fiatal Marx antropoló-
giai jellegű kutatásai (elsősorban a Gazdasági-filozófiai kéziratok), ez 
egzisztencializmus (elsősorban Sartre és Camus) és a nyugati marxisták 
vagy „marxizálók” (Garaudy, Fischer, Goldman, Althusser stb.) gondo-
latai. És tőlük is elsősorban a személyiségre, az ember és a társadalom 
kapcsolatára irányuló vizsgálatokat tanulta el a jugoszláviai irodalom. 
A vajdasági magyar regény „új hulláma” is.

A személyiség autonómiájáért folytatott küzdelem együtt jár az 
elidegenedettség leleplezésével. Ez a leleplező gesztus van jelen Gion 
vagy Bányai regényében. De Végel is az egészséges emberségért emel 
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szót, midőn szétszóródó, lázongó fiataljainak rossz közérzetére világít 
rá. Ennek a fiatalságnak egyik legfőbb panasza és gátlása az, hogy a 
történelemből kimaradottnak érzi magát. Úgy gondolja, a felnőttek már 
mindent elvégeztek, s az ő számára nem maradt terep, ahol saját képessé-
geit kifejtheti, igényeit érvényesítheti. ,,Sohasem volt része feladatokban 
– töpreng a Súrlódás hősnője –, mert semmit sem vállalhatott, adva volt 
minden, és mindent elrendeztek mások, kiszabták a köröket, amelyek-
ben mozoghat, meghatározták a céljait és az érveit is…” Ez a közérzet, 
ez a nyomasztó tudat lesz a személyiség kibontakozásának legnagyobb 
gátja, ez akadályozza, hogy az ábrázolt fiatal típusok alkotó, eredményes 
emberek legyenek.

Ugyancsak a személyiség problémáihoz közelít, de egy más közegben, 
Domonkos István regénye, A kitömött madár. A könyv hőse, Skatulya 
Mihály cigányzenész a Vajdaságból kerül a tenger mellé, mondén mula-
tókba, majd egy csempészbandába. Az ő tragikus sorsa is azt példázza, 
hogy az az ember, aki nem tudja megőrizni integritását, önmagát, mások 
– esetleg egy bűnszövetkezet – játékszerévé válik, s végül dicstelenül el 
kell pusztulnia. A vajdasági magyar regényírók ennélfogva éppen az 
emberi értékek védelmében leplezik le az elidegenedés különböző alak-
lehetőségeit, s támogatják a felelős és szuverén személyiség ügyét.

5.

A jugoszláviai magyar irodalomnak meglehetősen gazdagok az avantgárd 
hagyományai; s midőn ez az irodalom a háború után újjászerveződött, 
újjászületett (nagyjából az ötvenes évek második felében), ezekre a 
hagyományokra és a nemzetközi meg szerb–horvát avantgardizmus 
irányzataira támaszkodott. Az „új hullám” regényeiben is ott az avantgárd 
hatás. Legkevésbé Gion és Végel írásaiban, melyek inkább az újrealizmus 
és behaviorizmus iskoláit – Hemingwayt, Kerouacot – követik. A másik 
három regény azonban határozottan az avantgárd műhelyéből való.

Bányai regényének elmosódó cselekménye, határozatlan körvonalú 
hősei az elidegenült világ természetéről adnak jelzéseket. Domonkos 
regénye pedig a főhős tudatában kavargó eseményeket, mozzanatokat 
és érzéseket a szürrealisták technikájával mutatja be. Ennek a techniká-
nak az a célja, hogy az események rejtett rugóit, a lélek titkos övezeteit 
kutassa fel. Maga az író mondja saját munkájáról: „…a valót mindig 
is túl mélyen akartad megragadni, ott ahol egyetlen vastag gyökérben 
végződik, s legtöbbször még e végső gyökéren is túlmentél a tér és idő, 
a formák alá, a tartalmatlanságba, önmagad alá… a valóság hulladékait 
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úgy nyelte el valód, mint a tenger a mindenünnen beleömlő szennyet, 
új minőségbe semmisítve valamennyit…” Ez az „ars poetica” már-már 
nem is a regényíróra, hanem a költőre vall. Valóban, Domonkos István 
nemcsak verseiben költő, hanem regényében is.

Az ő könyve azonban még regény: a külső világ képe, egy emberi 
sors ábrája is kibontakozik belőle. Tolnai Ottó, a másik költő, műve, 
a Rovarház azonban már nem regény, inkább „szöveg”. Ez a szöveg a 
legkülönfélébb elemekből épül: emlékekből, prózaversekből, rovartani 
felsorolásokból, laza, esszészerű elmélkedésekből, sőt tipográfiai ötletek-
ből (betűhalmazokból, szóismétlésekből, fekete és fehér üres lapokból). 
Együttesüket inkább az improvizáció, mint a kompozíció határozza 
meg. Bányai János a Rovarházat bírálva arról ír, hogy Tolnai szándéka a 
„tiszta szöveg” alkotása lehetett, s találóan állapítja meg, hogy a regényt 
inkább definiálja mindaz, ami nincs benne, mint ami benne van (vö. 
Szöveg és írás. Híd, 1970, 5. sz.). Bányai „kutatásnak” tekinti Tolnai 
vállalkozását: „…értékeit – mondja – elsősorban az írás mint egyfajta 
tevékenység és a szöveg mint a nyelv szabad elemeinek egyfajta rögzítése 
és megszervezése hozza felszínre, így aztán a Rovarház mindenekelőtt 
kutatás, mégpedig a regényformán kívüli kutatás, a szöveg és az írás ré-
vén, a nyelvben.” Tolnai Ottó műve valóban inkább kísérlet, mint regény. 
Információs szerepe is csupán annyi, hogy hírt hoz a fiatal értelmiség 
némely rétegének és típusának gondolkodásáról s közérzetéről. Arról a 
rétegről, amely Végel és Bányai regényeiben nyerte el a hiteles és tárgyias 
– regényszerű – ábrázolást.

Tiszatáj, 1971. 9. sz. 833–837.
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KORSZAKVÁLTÁS VAGY NEMZEDÉKVÁLTÁS

A huszonhat esztendős P. Nagy Istvánnak van egy verse, a Nem-ze-
dék-ék, amely egy újvidéki költővel, t.-vel (feltehetőleg Tolnai Ottóval) 
folytatott beszélgetés tanulságait örökíti meg. „nincsenek »egy hangú« 
költőink – mondja t. –, olyanok, akik beharangoznák az évszakváltozá-
sokat, hogy itt a tavasz és visszaköltöznek a fecskék stb.” „…pontosabban 
szólva – válaszol a fiatalabb pályatárs – rühellem a »nyájszellemet«, és 
szerintem a »nemzedék« szó önkényes kitalálás.” Jellegzetes beszédhelyzet 
ez, tanulságos megállapításokkal: a vajdasági magyar költészet fiatalabb 
alkotó egyéniségei, úgy tetszik, valóban magányos alkotó egyéniségek, 
fellépésük legalábbis nélkülözi azt a közösségi összefogást, amely koráb-
ban, a hatvanas években fellépő költői „nemzedéknél” olyan látványosan 
működő átütőerőt eredményezett.

A két évtizede az Új Symposion körül gyülekező költők – Tolnai Ottó, 
Domonkos István, Brasnyó István, Fehér Kálmán, Tóth Ferenc, Ladik 
Katalin, majd a „második hullámban” érkező Podolszki József, Jung Ká-
roly, Maurits Ferenc, Böndör Pál, Fülöp Gábor és Utasi Mária – valóban 
megújították a vajdasági magyar költészetet, sőt néhányan az egyetemes 
magyar költészetet is. A közép- és kelet-európai avantgárd újjászületését 
tanúsították, bátrabb közéletiséget hoztak, új költői szemléletiséget kép-
viseltek, sőt új nyelvszemléletet, amely poétikai erővé tudta átalakítani a 
modern nyelvbölcselet, illetve a hatvanas években kibontakozó nyelvkri-
tika felismeréseit. A hetvenes évek második felében fellépő s a nyolcvanas 
években kibontakozó újabb költői korosztályok az ő nyomaikon indultak 
el. Indulásuk, ha nem volt is olyan zajos, mint Tolnai Ottóéké, figyelmet 
keltett, minthogy önálló könyvsorozat, a Forum Könyvkiadó által gon-
dozott Gemma Könyvek jelentették be fellépésüket. Ennek a sorozatnak 
az első kötete 1976-ban Szombathy Bálint Szerelmesek és más idegenek 
című verseskönyve volt, azt követte Veszteg Ferenc Réják, Sinkovits Pé-
ter Drótsövény, Vankó Gergely Örvénygyökér, Kovács Nándor Fölöttünk 
az ég, Sziveri János Szabadgyakorlatok, Bálint Béla Nyomtalan, Szűgyi 
Zoltán Hangosan és csendesen, Fenyvesi Ottó Ezüstpatkányok áttetsző 
selyemzónákon, Vass Éva Nyárkisülések, Kalapáti Ferenc Óriásfelirat és 
P. Nagy István Alkalmatlan évszak című kötete. Mellettük olyan fiatal 
költők kaptak hangot, mint Tari István (Térzene a majomszigeten), Kont-
ra Ferenc (Fehér tükrök), Szűcs Imre (Fekete szárnyú szél), Virág Ágnes 
(Skarlát levél), Urbán F. Gábor (Füstvirág), Laczkó Antal (Vasrapszódia) 
és Bence Lajos (Szíves szívtelen). Időközben többen, így Szombathy, 

A LEBEGÉS IRÓNIÁJA ■
Jegyzetek a fiatal vajdasági magyar költészetről
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Sziveri, Szűgyi, Tari, Vankó és Sinkovits megjelentették második, esetleg 
harmadik verseskönyvüket. A fellépő költői korosztályból mindazonáltal 
nem lett a szó irodalomtörténeti értelmében „nemzedék”. A fiatal költők 
meglehetősen szétszóródva, magányos küzdelmekre ítélve próbáltak 
előrejutni. Talán nem is igényelték azt a „nemzedéki” összetartozást, 
amely az előttük járók egyik látványos tulajdonsága és fontos erőforrása 
volt, s nem is részesülhettek a közös cselekvés sorsformáló élményében: 
mindenki emlékezik arra, hogy az Új Symposion tevékenységét miként 
törte meg néhány esztendeje az irodalompolitika.

Az Új Symposion költői – és persze nemcsak a költők, hanem a re-
gényírók vagy a hatvanas-hetvenes években oly nagy szerepet vállaló 
esszéírók is – hittek a társadalmilag érvényes cselekvésben. Pontosabban 
hittek abban, hogy az ember társadalmi-politikai környezete átalakítható 
és megjavítható, s vállalták ennek a társadalomalakító tevékenységnek a 
felelősségét, esetleg kockázatát. A nyomukban érkező fiatalok már nem 
hisznek ebben, az általánosabb kelet-közép-európai tapasztalatokon kívül 
bizonyára kedvüket szegték sajátos vajdasági tapasztalataik is. Fenyvesi 
Ottó, aki pedig Sziveri János mellett az induló költői korosztálynak talán 
leginkább „politikus” egyénisége volt Zágráb 74 című „expresszionista” 
montázsversében így beszél: „óvatosan elcsendesedünk / a későn érkező 
személyvonatok / fölszálló füstjében […] most már csak dúdoljuk az 
angol éneket / Simonnal és garfunkellal / mert nem marad más […] a 
gastarbeiterek is megjöttek / most sötét az éj […] a hősök is félrehúzód-
nak / nem zengnek már forradalmakat / kilehelték barikádharcaikat / 
hasznavehetetlen komphajók / csupasz táncosok lettek / hasznavehetetlen 
komphajók / az ezüstmotorosok társadalmában”. Szomorú nosztalgiával 
tekintenek vissza azokra az időkre, midőn a költészetnek még tétje volt, s a 
vers mozgósítóerőt jelentett. Milyen jellemzőek Kontra Ferenc Hasonmás 
című költeményének sorai: „a szóhalmazok divatja tarol / nem a valódi 
közléseké / sohasem játszható filmhez / írunk kétkedő forgatókönyvet / 
gurulnak sorban a szerepek / így kerekedik történetünk / George Orwell 
rekedt hangját / elnyomja megint a forgatag / nagy a tülekedés a szobor 
körül.” Közvetlen elődeiktől már nem a lázadó hangot tanulják, inkább 
a kényszerű önfegyelmet, azt, hogy miként kell megfékezni az igazság-
kereső szenvedélyeket, P. Nagy István imént idézett verse is erről beszél: 
„hogyan kell szíveink dobogását lehalkítani.”

Ha a cselekvésnek kevésbé van értelme, lehetősége, a költő önma-
gára figyel, befelé fordul vagy a műhely gondjaival foglalatoskodik. A 
dolgok rejtett arcát keresi, a nyelv, egyáltalán a kifejezés lehetőségeivel 
vet számot, azaz olyan költészetet hoz létre, amely az emberi lélek és az 



■■■  ■ A lebegés iróniája ■ 303 ■

■■■  

alko tó munka belső körében marad, s inkább elmélyülésre törekszik, mint 
szabad küzdelmekre. Ha hódít, a nyelvet, a gondolatot hódítja meg, nem 
kíván szerepet vállalni a közéletben, morálját is ez az önkéntes távolma-
radás és belső függetlenség szabja meg: „készültségben lenni /előzetes 
intézkedéseket / tennivalókat / gondolatban mindennap végrehajtani / 
valamire lázasan készülődni / s továbbra is odázni / fennen halasztani” 
– mondja Veszteg Ferenc (Invokáció); „ha kitárnám ablakom / látnám a 
drótsövényt / ezen belül minden az enyém / az elhatárolt teret magam 
gondozom / kínjaimról nem beszélek / becsvágy és méltóság nem talál 
ellenfélt / mindenről én döntök / s szólna a dal / a drótsövényen belüli rész 
/ az enyém” – hangzik Sinkovits Péter verse (Drótsövény). A személyiség 
szuverenitásának az önkorlátozás lesz a záloga, ennek az önkorlátozó 
fegyelemnek azonban vannak kétségtelen előnyei: a költészet új távlato-
kat keres, és részben a személyiség benső gazdagságának feltárásában, 
részben önmaga lehetőségeinek kitágításában vagy átfogalmazásában 
találja meg érvényességét. Nemcsak a vajdasági magyar lírában, a hazai, 
az erdélyi és a szlovákiai magyar fiatal alkotók, mi több, általában a kelet-
közép-európai ifjú költők esetében hasonló törekvésekkel találkozunk.

Következésképp megnövekszik azoknak a filozófiáknak, illetve köl-
tészeti áramlatoknak az ösztönző szerepe, amelyek maguk is az emberi 
személyiség vagy az alkotás és a nyelv újszerű megközelítését szorgal-
mazzák. A fiatal vajdasági magyar költészet gondolkodására a modern 
nyelvbölcselet és a zen buddhizmus, poétikájára az új avantgárd – a 
vizualitás, a konkrét költészet, a lettrizmus, a „nontextualitás” – gyakorol 
hatást. A valóságot iróniával szemléli, pontosabban iróniával idegeníti 
el magától, öntudatos gesztussal utasítva el a logikai rendet, a formás 
versszerkezeteket, a költői hagyományokat. „»Hangzavart«? – Azt! Ha 
nekik az, ami nekünk vigasz!” – idézi kihívó gesztussal Illyést Kalapáti 
Ferenc. „Érzékenységem: a lebegés iróniája” – hirdeti Sziveri János Em-
beri hang című költeménye: ez a „lebegés” és ez az „irónia” szabja meg a 
fiatal vajdasági magyar költészet karakterét.

ARCOK ÉS UTAK

Az elsőrendűen önnön személyiségét, illetve az alkotóműhely lehetősé-
geit vizsgáló fiatal vajdasági magyar költő világképének középpontjába 
maga a költészet kerül. Hasonlóan az egyetemes magyar költészet fiatal 
nemzedékeihez, amelyek szinte egyöntetűen ismeretelméleti és erkölcsi 
szerepet adnak a költészetnek, s noha meggyőződésük szerint az alkotó-
tevékenység, a műhelyben végzett munka jelenti az élet értelmét, mégis 
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szüntelen arra kérdeznek: mi a vers, milyen küldetése van. Szűgyi Zoltán 
A költészet hatalmában valósággal mitikus képzetként írja le a verset, 
amely egyszerre erős és kiszolgáltatott: Asztalomon a vers / nézzük 
egymást keményen. / Megölni készülök, / kezem emelem, / ő ül csak / 
nem mozdul el.” A költészet fogalmának e megemelt értéke magyarázza 
a fiatal vajdasági költők egyéni törekvéseit, egyszersmind megjelöli azo-
kat az utakat, amelyeken ezek a költők elindultak. Nagyjából két ilyen 
útról beszélhetünk, az egyiket Szombathy Bálint, a másikat Sziveri János 
pályája rajzolja meg. Valójában kettőjük munkássága ma már túlnőtt a 
vajdasági magyar nemzetiségi irodalom keretein, s az „egyetemes” ma-
gyar irodalomban is szerepet kapott. Szombathy elsősorban a költészet 
fogalmának és lehetőségeinek kitágítására vállalkozik, Sziveri inkább a 
költészet személyiségépítő feladatait hangsúlyozza: az első a modern líra 
„wittgensteini”, a második „heideggeri” útját járja, mondhatnám úgy is, 
Szombathy az experimentalizmus kalandjaiban, Sziveri az értelmezés 
szigorában találja meg önmagát.

Szombathy Bálint a hatvanas évek végén jelentkezett korai verseivel, 
1976-ban adta közre már említett első verseskötetét. Másokkal együtt 
ő alapította a szabadkai Bosch+Bosch csoportot, amelynek munkájáról 
és jelentőségéről ő maga a következőket mondja: a „csoport néhány 
tagjával egyetemben teljesen szakítottam a hagyományos, metafizikai, 
mimetikus-szemiotikus alkotásmóddal, és a művészet nemzetközi 
távlatokból is legújabb, legfrissebb vívmányainak vonzásában a nyelvi, 
szintaktikai-szemantikai kutatások felé fordultam. […] nagy felfedezé-
seket tettünk a betűk, a tipográfiával kapcsolatos tudnivalók, valamint 
a nálunk először közzétett konkrét vizuális költészet, szignalista stb. 
költészet eszmevilágában, elméleti támaszként szolgáló irodalmában. 
Hatalmas, papírból készült betű- és számelemekkel operáltunk a térben, 
a természetben. Az akkoriban elterjedt szabványbetűk pedig még csak 
bővítették az írott nyelvelemek alakítható anyagkészletét. 1971-ben fel-
vettük a kapcsolatot a Belgrádban újonnan indult Signal című szignalista 
költészeti folyóirattal; együttműködésünk eredményeként pedig még 
ugyanabban az évben megjelent a szignalista költészet jugoszláv anto-
lógiája az újvidéki Új Symposion mellékleteként.” Izgalmas és meglepő 
művészi produktumok jöttek létre így, a vers, majd a vizuális költemény 
tárgyias alakot kapott, ugyanakkor ezt a tárgyiasságot – a nézőpont 
személyessége következtében – erős alanyiság hatotta át. „A tájjal még 
bensőséges kapcsolatba kerülve / észrevesz benne / rejtett jelzéseket, / a 
halál után folytatódó élet / jelképét / a holt folyóágban, / vagy a mindent 
túlélő rontás / képét / a folyó medrében keringő / óriásharcsákban” – 
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olvasom Szombathy egy korai versében arról a költői figyelemről, amely 
a táj, a dolgok rejtett arcát keresi. Tárgyiasság és alanyiság együtt van 
jelen későbbi konkrét és „nontextuális” költeményeiben, kép- és fotó-
verseiben vagy éppen mailartjaiban is. Ez irányú munkásságát 1981-ben 
közreadott, Poetry no more című albuma mutatja be. Ennek előszavában 
ily módon foglalja össze a költészetről kialakult nézeteit: „Alkotásaimat 
mindinkább azok az elméleti-gyakorlati ref lexiók határozzák meg, 
amelyek végkövetkeztetésül azt a felismerést adják, hogy költészetnek 
(művészetnek) nevezhetünk mindent, amit annak tekintünk és annak 
fogadunk el. Ebből következik, hogy konkrét vizuális költeményeim 
létlehetősége valójában a költészet fogalmának szabadabb értelmezéséből 
fakad, vagyis a poézis meghatározása helyett a poétikai kifejezés illik 
rá.” A vizuális költészeti munka mellett Szombathy Bálint az avantgárd 
irodalom és művészet tevékeny elméletírójaként, valamint kritikusaként 
működik. Az Új Symposionban megjelent fontos tanulmányai mellett 
e tevékenységének eredményeit Művészek és művészetek című, 1987-es 
könyvében összegezte. Ez az összegzés is mutatja, hogy Szombathy az élő 
magyar avantgárd egyik legkiválóbb művésze és teoretikusa.

A másik költő, Sziveri János ugyancsak a költészet feladataival és 
lehetőségeivel viaskodik. Ügyeim című versében olvashatók a követke-
zők: „Nem vers ez már. Baj van a költővel, költészettel egyaránt. – Íme, 
kövesd: / ha leírnám íróasztalom gyökereit, / odahúzódnék hűvösébe… / 
Találj egy zugot, hol nincs papír.” A költészet maga sebekkel együtt járó 
küzdelem, a vers mégis elégedettséget, megnyugvást okoz, sőt felkelti 
a költő önérzetét. Miként a Költészet mondja: „És mégis, / valamiféle 
gyönyörűség kínoz: költő vagyok. / Éppúgy, mint a múlt / bármely más 
írnoka, hírnöke. Éppoly bizonytalanul. / Ám, az idők zúzódásában 
örökérvényű formaként.” A személyes létezés értelme a költészetben 
igazolódik és inkarnálódik, a vers egzisztenciális fontosságot kap, a 
költői személyiség a költészetben identifikálja önmagát. Mert Sziveri 
János lírájának ez az identifikációs küzdelem a legnagyobb élményfor-
rása, egyszersmind tapasztalata. Átváltozások című – Ovidiusra utaló 
– költeményét a latin költőt idéző mottóval indítja: „chaos, így hívták: 
csak nyers kusza halmaz.” Ebben a versében azt a folyamatot kutatja, 
amely a személyes én önfelismeréséhez, önmeghatározásához vezet: 
„– Átváltoztam, mint soha még. / Egyszerűen: az lettem, ami voltam. / 
Önmagammá alakultam. Most / már vagyok, mert tudom: / lenni, nem 
hasonlítani akarok.”

Az önértelmezésnek és -meghatározásnak ezek a küzdelmei kezdetben 
vizionárius-szürrealisztikus nyelvi közegben folytak, erről tanúsko-
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dik Sziveri már említett, Szabad gyakorlatok című kötete. Hidegpróba 
című, 1981-ben megjelent kötete viszont már fegyelmezett, logikailag és 
grammatikailag erősen strukturált költői nyelvet alakított ki; Szkárosi 
Endre e kötetről szólván teljes joggal „korszerű klasszicizmusról” beszél. 
„Sziveri legszembetűnőbb erénye – állapítja meg –: rendkívül tudatos 
viszonya anyagához. Az intellektuális formálás és az a költői felfogás, 
melynek jegyében következetes koncepcióval alkalmazza a gondolat po-
étikai alakításának eszközeit, együttesen hoz létre autonóm versvilágot. 
Éppen a mindenre kiterjedő formálás készsége teszi autentikussá azt a 
képet, amelyhez az alapindíttatást helyzetérzékelése adja.” (Mozgó Világ, 
1982. 11. szám) Sziveri mint költő önmagát határozza meg, egyszer-
smind meghatározza a vajdasági magyar költészet egy „nemzedékének” 
helyzettudatát, és ennyiben gazdagabbá teszi az egész fiatal magyar líra 
önismeretét.

Alföld, 1987. 12. sz. 94–98.
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Szeli István tanulmánykötetének írásait, ahogy mondani szokás, maga az 
élet hívta létre. Pontosabban a vajdasági magyar kultúra fejlődése, vitái 
és mozgalmai. Az Egy évtized tanulságait az Újvidéki Egyetem magyar 
tanszékének tízéves fennállása alkalmából írta, az Új folyóirat indullal a 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek sorozatát indította el, 
a Nyelvművelésünk múltjából a jugoszláviai magyar nyelvművelő mozga-
lom hagyományait és feladatait mérte fel. Még Petőfi Sándor születésének 
150. évfordulóján is a helyi Petőfi-hagyományok egy fejezetét dolgozta fel, 
ahogy ő maga írta: „Írásunk voltaképpeni tárgya nem a kivételes egyé-
niség, hanem annak visszhangja és hullámverése a hazai környezetben.” 
A tanulmánygyűjtemény elsődlegesen a jugoszláviai magyar kultúra 
szükségleteit elégíti ki, problémáira válaszol, önismeretét fogalmazza 
meg. Ez szabja meg rendkívül fontos művelődéspolitikai szerepét.

A kötet szellemi horizontját a nemzetiségi kultúra növekedése, ha-
tározott fejlődése határozta meg. Mert az kétségtelen, és Szeli István 
tanulmányaiból is kitetszik, hogy a vajdasági magyar művelődés jelentős 
utat járt be három évtized alatt a felszabadulás után. Az újvidéki magyar 
katedra jubileumára írott tanulmány vet számot ennek a fejlődésnek a 
mutatóival és körülményeivel. Szeli ír arról, hogy 1918–1941-ig a jugo-
szláviai magyar értelmiség utánpótlásáról egyedül a szabadkai főgim-
názium magyar tagozata gondoskodott. A húszas és harmincas évek 
statisztikái szerint a „belgrádi és zágrábi egyetemen évente négy magyar 
jogász, négy orvos, három tanár végzett, s két évtized alatt három-négy 
mérnök, állatorvos és közgazdász szerzett oklevelet. A felszabadulás után 
egész sor nemzetiségi iskola nyílt, 1948-ban például Vajdaság területén 
negyven magyar algimnázium, négy főgimnázium, két tanítóképző, va-
lamint huszonkét szakiskolai tagozat működött. Ezeknek az iskoláknak 
a tanárellátását vállalta és végzi az 1959-ben létesített újvidéki magyar 
tanszék, amelyet kezdetben Sinkó Ervin, majd Bori Imre, Penavin Olga 
és maga Szeli István vezetett.

A tanszéknek emellett még számtalan feladatot kellett vállalnia. 
„Tanszékünk – állapítja meg Szeli – nem csupán egyike a felsőfokú 
magyartanárképzés műhelyeinek, hanem feladatainál fogva sokkal 
több annál: a magyar nyelvi és irodalmi műveltség fenntartásának 
és ápolásának talán legfontosabb intézménye ezen a magyar kultúra 
szempontjából terméketlennek tartott tájon […] Küldetése csak akkor 
mérhető fel a maga igazi arányaiban, ha meggondoljuk, hogy e tíz év 
alatt a jugoszláviai magyar humán értelmiség nevelésének úgyszólván 

NEMZETI IRODALOM 
– NEMZETISÉGI IRODALOM ■
Szeli István könyve
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egyetlen iskolája volt, s az általános és középiskolai tanárok mellett új-
ságírók, tudományos dolgozók, lektorok, rádió- és televízióbemondók, 
korrektorok, könyvtárosok, fordítók, sőt színészek képzését is vállalnia 
kellett, de nem hanyagolhatta el azokat a feladatokat sem, amelyeket 
az élő magyar nyelv és a hazai magyar szépirodalom fejlesztése, illetve 
kritikai vizsgálata rótt rá.” Az a fejlődési folyamat, amelyet éppen Szeli 
István tanulmányai rögzítenek, bemutatván a jugoszláviai magyar kultú-
ra helyzetét és növekvő öntudatát, azt igazolja, hogy az újvidéki magyar 
tanszék eredményesen végzi vállalt feladatait. S bár 1959-es alapítása óta 
a vajdasági magyar művelődés intézményrendszere nagyrészt kialakult, 
a tanszéknek ma is irányító szerepe van. Bizonyára a jövőben is ilyen 
szerepet kell betöltenie.

A vajdasági magyar kultúra növekvő önismeretének és öntudatának 
egyik következménye, hogy meg kellett határozni a nemzetiségi irodalom 
szerepét és helyzetét. Továbbá a vajdasági magyar irodalomtudomány 
jellegét és feladatait, Abban az értelemben, ahogyan Horváth János beszél 
az irodalomtörténet-írásról mint a közösségi önismeret egyik szervéről. 
Bori Imre jugoszláviai magyar irodalomtörténete után ezt a feladatot Szeli 
István 1973-as tanulmánya vállalta, a Nemzeti irodalom – nemzetiségi iro-
dalom. Ez a tanulmány a nemzetiségi irodalom, közelebbről a jugoszláviai 
magyar irodalom sajátos helyének megjelölésével foglalkozik. Szeli István 
két szakaszt különböztet meg, az 1918–1944-ig tartó kisebbségi és az 1945 
óta érvényesülő nemzetiségi irodalom szakaszát. A kisebbségi irodalom 
provinciális helyzetben volt, ha a magyar, s elnyomottban, ha a jugoszláv 
irodalommal vetjük össze. „Az első világháborút követő évtizedekben – 
olvassuk – a vajdasági magyarság […] szellemi tájékozódását, művészetét, 
irodalmát gyökeréig áthatotta […] az iránytévesztés, a hitevesztettség, a 
befelé fordulás, s mint kísérő tünet: a szellemi és nyelvi elszegényedés, az 
igény- és értékszint aggasztó apadása.” A kisebbségi irodalom helyzetét 
a nemzeti kisebbség jogfosztott sorsa határozta meg, amely lényegében 
nem tette lehetővé, hogy létrejöjjön az önálló nemzetiségi irodalom.

Ennek feltételeit a felszabadulást követő szocialista fordulat terem-
tette meg, amely új alapokra helyezte a jugoszláv nemzetiségi politikát, 
és a teljes jogegyenlőség alapján szabályozta a nemzetiségek helyzetét. 
Valójában csak ekkor következhetett be a nemzetiségi irodalomnak (és 
intézményrendszerének) kiépítése. Ennek az irodalomnak meg kellett 
határoznia a maga helyzetét, méghozzá kettős irányban; egyrészt az 
anyanyelvi nemzeti kultúra, másrészt a többségi nemzet művelődése 
felé. Vagyis be kellett mérnie azt a helyet, amelyet elfoglal mintegy a 
magyar(országi) és a jugoszláv kultúra között. Ezt a helyet, Szeli István 
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szerint, hármas történelmi determináció jelölje ki: „Képzettartalmaival, 
kulturális emlékeivel, régebbi üzeneteivel, nyelvi, stiláris és verselési 
hagyományaival […] a maga »anyairodalmához« kapcsolódik, […] föld-
rajzi, állami, politikai hovatartozása, valamint eszmei tartalmai szerint 
azonban a jugoszláv közösség alkotóeleme, azon belül pedig egy ma 
még csak inkább alkotmányjogi autonómiát élvező területnek, mintsem 
endogén kulturális közösségnek a szellemi tartalma.” Ez az autonómiát 
élvező terület a sajátos történeti (pl. többnemzetiségi) hagyományokat 
és entitást képviselő Vajdaság.

Szeli nemzetiségi irodalommeghatározása, mint általában tanulmá-
nyai, a jugoszláviai magyar művelődés időszerű kérdéseire válaszolnak. 
Egy nemzetiségi közösség önismeretét ápolják, öntudatosodását támo-
gatják. Ez ennyiben művelődéspolitikai feladat. Ám az, hogy a nemze-
tiségi irodalom jellegének teoretikus leírására is vállalkozik, már több 
mint pusztán művelődéspolitika. Ebben a vállalkozásban Szeli István 
olyan tudományos diszciplínát érint, amelynek valójában még nincs is 
Kelet-Közép-Európában elmélete és praxisa, még kevésbé intézménye. 
A „nemzetiségtudományra” gondolok, amely valamikor a századelőn 
ugyan megszületett (pl. Tomáš Garrigue Masaryk, Karl Renner, Otto 
Bauer, Aurel Popovici és talán mindenek előtt Jászi Oszkár műveiben), ám 
hamarosan el is süllyedt a világpolitikai változások között. Pedig ennek 
a „nemzetiségtudománynak” nagyrészt ki van dolgozva a marxista alap-
vetése, elsősorban Lenin nemzetiségpolitikai írásaiban. A jugoszláviai, 
romániai és csehszlovákiai magyar publicisztika tanúsítja, hogy milyen 
erős igény él ez iránt a még nevesincs tudomány iránt. Szeli István is ezt 
műveli, ha egyelőre nem is nevezi a nevén.

Irodalomtörténeti Közlemények, 1975. 5–6. sz. 724–725.
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Lehet-e biztosabb jele egy irodalom „felnőtté válásának” annál, hogy 
megszületik önismerete, és létrejönnek azok a kézikönyvek, amelyek 
mintegy kodifikálják ezt az önismeretét? A hat évtizedes vajdasági ma-
gyar irodalom nagykorúságának is, íme, előttünk a bizonyítékai: Bori 
Imre 1968-ban megjelent jugoszláviai magyar irodalomtörténete után 
ugyancsak az Újvidéki Egyetem tudós tanárának munkája nyomán két 
szöveggyűjtemény, az Irodalmi hagyományaink (1971), az Irodalmunk 
kiskönyve (1973) és egy irodalomtörténeti vázlat, az Irodalmunk év-
századai (1975). A könyveket gondozó újvidéki Forum Könyvkiadó is 
ügyelt arra, hogy a három kötet egységes köntösben jelenjék meg, ezzel 
is érzékeltetvén a kötetek „kézikönyv” jellegét. Nemcsak a köntös egy-
séges, a vállalkozás is, hiszen a két antológia és az irodalomtörténeti 
vázlat módszeres képet ad a vajdasági magyar irodalom történetéről 
1918-as kialakulásától kezdve a hetvenes évekig, egyszersmind felidézi 
a mai Vajdaság területének irodalomtörténeti hagyományait a korai 
Árpád-kortól az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásáig, mintegy a 
jugoszláviai magyar irodalom „előtörténete” gyanánt értelmezve ezeket 
a hagyományokat.

Nem kevés kutatómunka rejlik e háromkötetes „kézikönyv” mögött. 
Bori Imrének a bácskai és bánáti vidék kilenc évszázados kulturális 
örökségét kellett felkutatnia és összefoglalnia. Az aracsi dombormű latin 
nyelvű felirata kezdi a sort a XI. századból, a „huszita Biblia”, a Bécsi-, 
Müncheni- és Apor-kódex, majd Szerémi György, Brodarics István, 
Veresmarti Mihály és Zrínyi Miklós folytatja. Ezután hosszas csend 
következik: a Szerémséget, a Bácskát és a Bánátot a török dúlja fel, s teszi 
tönkre a korábban virágzó mezővárosokat, oltja el azt a lángot, amelyet 
a mezővárosi polgárság és a reformáció gyújtott, midőn kultúrát, iro-
dalmat teremtett a déli végeken. Csak a XIX. században indul meg újra 
a városi kultúra és a szellemi élet fejlődése, és érkeznek a Délvidékről 
új írástudók: Jámbor Pál (Hiador), Dömötör Pál, Papp Dániel, Gozsdu 
Elek és Herczeg Ferenc, majd a folyamat betetőzéseként Csáth Géza és 
Kosztolányi Dezső. Kevés kivétellel valamennyiüket a fővárosban köz-
pontosított irodalmi élet ragadta el, s velük véget is ért a vajdasági magyar 
irodalom „előtörténete”. Egyszersmind – kezdetben lassan, tapogatózva, 
később mind biztosabban – útjára indult a vajdasági magyar nemzetiségi 
irodalom, amelynek korábban Csuka Zoltán, Sinkó Ervin, Szenteleky 
Kornél, Szirmai Károly, Herceg János, Majtényi Mihály és Gál László, 
utóbb Ács Károly, Fehér Ferenc, Németh István, Major Nándor, Deák 
Ferenc, Tolnai Ottó, Domonkos István, Varga Zoltán, Brasnyó István 
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és Gion Nándor voltak azok a hősei, akiknek szava messze túljutott a 
vajdasági határokon.

A hagyományok és a fejlődéstörténet „kézikönyvszerű” Összefog-
lalása, ismétlem, nem kevés kutatómunkát, kritikai érzékenységet 
és szerkesztő ökonómiát követelt, Bori Imrének azonban érezhetően 
nemcsak az összefoglalás volt a célja. A hagyományok felidézésének 
részben polemikus célzata van: azokkal a kimondatlan és kimondott 
véleményekkel száll perbe, amelyek szerint a bácska-bánáti tájnak nem 
voltak említésre érdemes kulturális hagyományai, s a vajdasági magyar 
irodalomnak egyszerűen a semmiből kellett megszületnie az állami ke-
retek megváltozása után. E véleménynek irodalomtörténeti múltja van, 
a legszínvonalasabb módon az a Szenteleky Kornél képviselte, akinek 
oly nagy szerepe volt az „irodalomalapítás” heroikus küzdelmeiben. 
Bori Imre maga idézi (s idézte már korábbi irodalomtörténetében) 
Szentelekynek egy 1927-ben kelt igen jellemző levélbeli nyilatkozatát: 
„Ezen a tespedt, művészietlen lapályon sohasem voltak ősi kolostorok, 
hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i 
könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan disznóólszagú földön 
sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga szakállú 
ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom ujjú humanisták. Hol 
vert volna gyökeret a vajdasági irodalom?” Ha nem is a hagyományok: a 
folytonosság kényszerében, mégis gyökeret vert ez az irodalom, nagyrészt 
azoknak a „hőskori” erőfeszítésekenek következtében, amelyeknek maga 
Szenteleky is  cselekvő, alkotó részese volt.

A gyökeret vert irodalmiság „nagykorúságát” igazolja, hogy ma 
már fel képes kutatni létezésének előzményeit, számot vethet sajátos 
történelmi hagyományaival. Nemcsak igazolás ez a hagyományőrzés és 
-kutatás, hanem szolgálat is. A nemzetiségi tudat szolgálata, minthogy a 
valóságos tradíciók, a múltbeli értékek tudomásul vétele mindig erősíti a 
közösségi tudatot, és növeli azt a biztonságot, amellyel egy nyelvi csoport 
saját szülőföldjén otthon érezheti magát. A vajdasági magyar művelődés 
hagyományainak számba vétele nem egyszerűen azt jelenti, hogy a Jugo-
szláviában élő magyar irodalom felkutatja vagy éppen „megkonstruálja” 
a maga előtörténetét és örökségét, hanem azt is, hogy a tradícióban és 
a kontinuitásban találja meg a maga nemzetiségi öntudatának egyik 
lényeges elemét. Maga a hagyomány kutatása mindemellett nyitottságot 
kíván, nem korlátozódhat szűkebben a regionális-partikuláris örökség 
számbavételére, minthogy a vajdasági magyar irodalom történelmi bázi-
sát a helyi hagyományok mellett a teljes magyar kulturális hagyománynak 
kell képeznie. Maga Bori Imre is nyitottnak tekinti a kérdéseket, a kutatás 
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feladatának látja annak megállapítását, hogy valójában milyen is legyen 
a történelmi örökség különböző területeivel és rétegeivel kialakítandó 
viszony. „Kétségtelen ugyanis – állapítja meg –, hogy a magyar iroda-
lom múltja, mint az egyetemes magyar irodalom közös hagyománya, 
mindannyiunk birtoka és kincse –, de hogy például a jugoszláviai ma-
gyar irodalom miképpen viszonyuljon az egyetemes magyar irodalmi 
hagyománynak ahhoz a rétegéhez, amelyhez nemcsak a művészi érték 
ténye kapcsolja, hanem az is, hogy ez a hagyományréteg tájai életének 
produktivitásából következik, s hogy a mai jugoszláviai magyar író a 
múlt eme alkotóinak bizalmasabban foghatja meg a kezét –, arról az 
eszmecserék tulajdonképpen meg sem kezdődtek.”

A termékenyebb eszmecserének éppen Bori Imre „kézikönyvei” (és 
néhány idevágó tanulmánya) jelentik a kezdetét. Kétségtelen, hogy a 
vajdasági magyar irodalom örökségének és helyi hagyományainak kér-
dése ma az érdeklődés homlokterében foglal helyet, mivel ez a kérdés a 
kialakult irodalom autonómiájának és így további fejlődésének ügyét is 
érinti. Az ma már nyilvánvaló, hogy a romániai és a csehszlovákiai ma-
gyar irodalom mellett a vajdasági magyar irodalom is önálló kulturális 
entitás, amelyet a jugoszláviai társadalom és ezen belül a jugoszláviai 
magyar nemzetiség helyzete és fejlődése szabályoz, s amely emellett 
természetszerű kapcsolatban áll a magyar irodalom egészével, nemcsak 
a közös nyelv, hanem a közös történelmi, művelődési és szellemi hagyo-
mányok következtében is. Ennek az önálló fejlődésnek, mondhatnók, két 
fontosabb szakasza van. Az első a tájirodalom szakasza. Ez a szakasz a 
természetes vagy kényszerű (a vajdasági magyar irodalom eredetét te-
kintve inkább kényszerű) irodalmi decentralizáció következménye volt. 
Maga Szenteleky Kornél is a „tájirodalom” feltételeiből indult ki, midőn 
a „helyi színek” érvényesülésében látta a vajdasági magyar irodalom ki-
fejlődésének zálogát. A „tájirodalom” elve voltaképpen a szellemtörténeti 
gondolkodásból ered: a „Landschaftstheorie” a húszas években terjedt 
el az európai irodalomtudományban két német tudós, August Sauer és 
Josef Nadler kezdeményezése nyomán. Ők különböztették meg a német 
irodalmon belül a porosz, a szász, a bajor, a sváb, stb. hagyományokat, és 
az ő elméleti alapvetésük nyomán próbálta a hazai szellemtörténet-írás 
is megrajzolni a magyar nyelvterület különböző tájainak, a Dunántúl-
nak, az Alföldnek, Erdélynek, a Délvidéknek szellemi arculatát. Ebben 
a „tájirodalmi” értelemben kereste először a vajdasági magyar literatúra 
is a maga karakterét. 

A „tájirodalom” elve nem csak azért avult el, mert a szellemtörténet 
fogalmai közé tartozott. A történelem alakulása is meghaladta a decent-
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ralizációnak ezt a formáját, s Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban 
egy új fogalmat tűzött napirendre, a nemzetiségi irodalomét. A kutatás, 
közelebbről a születőben lévő „nemzetiségtudományi” kutatás feladata 
megállapítani azt, hogy valójában mi is a nemzetiségi irodalom, miben áll 
e fogalom természete. A fogalom mögött álló tény azonban kétségtelenül 
létezik: a nemzetiségi irodalomnak mint sajátos jelenségnek történeti 
léte van. Ez a sajátos történeti jelenség konstituálódott a jugoszláviai 
magyar irodalomban is fejlődésének második szakaszán. A nemzetiségi 
irodalom mint viszonylag autonóm képződmény már a harmincas évek 
irodalmi életében, a Kalangya és a Híd korszakában is megjelent, igazi 
kifejlődése azonban az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején követ-
kezett be, midőn teljesebb mértékben kialakult ennek az irodalomnak 
az intézményi szerkezete, és mind a munkálkodó nemzedékeket, mind 
a fellépő irányzatokat tekintve komplex irodalmi struktúra született. A 
vajdasági magyar irodalom ekkor lett igazából nemzetiségi irodalom, 
amelynek konstituálni kell a saját helyzetét, és sorra meg kell határoznia 
azt a viszonyt, amelybe az anyanyelvi irodalom egészével, a többségi 
nép kultúrájával, illetve az egyetemesebb és a partikulárisabb törté-
nelmi hagyománnyal kerül. Ennek a bonyolult viszonylatrendszernek 
a meghatározása maga is az irodalmi nagykorúság feltétele. Bori Imre 
munkássága, jelen három kötete is sokat tett annak érdekében, hogy ez 
a viszonylatrendszer kidolgozottan álljon a magyarországi és a vajdasági 
irodalmi élet előtt.

Helikon, 1979. 4. sz. 494–495.
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Igen sok alkalommal jártam Bori Imre újvidéki házában – amely külön ben 
arról is nevezetes, hogy korábban Sinkó Ervinnek, a kiváló jugoszláviai 
magyar írónak és tudósnak az otthona volt –, mindig meglepődhettem 
azon, hogy a Budapesten éppenhogy megjelent könyvek, folyóiratok máris 
ott sorakoznak a dolgozószobában: hovatovább már nem is a polcokon, 
hanem az asztalokon, a székeken, a szőnyegen. Igazi műhely ez a lakás, 
a jugoszláviai magyar irodalom teljes gyűjteményével a terjedelmes 
könyvespolcokon, és természetesen jelen vannak az egyetemes magyar 
irodalom vagy éppen az irodalomtörténet-írás fontosabb művei is.

Az újvidéki tudós valóban műhelyben él, a munka, amelyet elvégez, 
egy egész kutatóintézetnek a becsületére válhatna. Valójában Bori Imre 
irodalomtörténeti munkája tette „nagykorúvá” a vajdasági magyar hun-
garológiai kutatásokat, az ő szerteágazó és rendkívül gazdag tudományos 
teljesítménye az, ami szélesebb körben (Magyarországon, Erdélyben, sőt 
a nyugati magyarság körében is) érdeklődést keltett a vajdasági magyar 
irodalomtudósok munkássága iránt. Műveinek sorában ott találjuk a 
magyar avantgárd irodalom történetét és a jugoszláviai magyar irodalom 
történetét feldolgozó könyveit, a magyar irodalmi modernség kialakulását 
és forrásvidékét bemutató összefoglalásait, továbbá Radnóti Miklósról, 
Krúdy Gyuláról, Móricz Zsigmondról, Kosztolányi Dezsőről, Nagy Lász-
lóról és Juhász Ferencről, illetve Szenteleky Kornélról, Sinkó Ervinről és 
Fehér Ferencről írott monográfiáit. Valójában egy egész kis könyvtárat 
hozott létre az irodalom történetét feltáró és értelmező munkáiból.

Két nagyobb irodalomtörténet-írói vállalkozására szeretném külön 
is felhívni a figyelmet. Az első az a nagyszabású összefoglalás, amelyet 
A magyar irodalom modern irányai című kétkötetes munkájában ad (az 
első kötet 1985-ben, a második 1989-ben került az olvasó elé). Ebben 
az áttekintésében Bori Imre a modern magyar irodalom irányzatait, 
mozgalmait és fontosabb alkotó egyéniségeit mutatja be, mintegy választ 
kínálva arra a kérdésre: mit jelent a „modernség” irodalmi kultúránk sok 
évszázados történetében. Az első kötet az irodalmi „modernség” kezde-
teivel és első eredményeivel foglalkozik, először is a „modern” magyar 
líra ősforrásával, Arany János kései költészetével, amelyet nem kisebb 
író és kritikus, mint Kosztolányi már a „modern” költészet előfutárának 
látott, majd Madách nagy bölcseleti drámájával, Az ember tragédiájával, 
amelyet a szimbolista irány egyik első művészi képviselőjének tekint, 
később Jókai Mór írói munkásságával, amely Bori értelmezése szerint 
a magyar „Belle Epoque” igazi tükre, s már a századforduló új prózája 
előtt töri az utat, végül az „álmok álmodóival”: Asbóth János, Reviczky 
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Gyula, Komjáthy Jenő és Czóbel Minka munkásságával, ezekben az 
európai szimbolizmus teljes értékű magyar változatát fedezi fel. Hason-
lóképpen eredeti látásmód és szempontrendszer birtokában foglalkozik 
a nagy vállalkozás második része a magyar naturalizmus íróival, a többi 
között Bródy Sándor, Petelei István, Gozsdu Elek, Tömörkény István, 
Justh Zsigmond, Thury Zoltán és mások munkásságával.

Az összefoglalásban kifejezésre jutó irodalomtörténeti felfogás szerint 
a XIX. század második felének magyar és nyugat-európai irodalma között 
nem volt akkora eltérés, mint azt a korábbi irodalomtörténetek tanították. 
Bori Imre igen sok meggondolkoztató érvet hoz fel annak bizonyítására, 
hogy a korszak magyar irodalmában milyen mélyrehatóan érvényesültek az 
európai irodalom új szemlélet- és ízlésformái, művészi irányzatai és stiláris 
törekvései. Mind eszmetörténeti, mind poétikai elemzései kétségtelenül 
megfontolást igényelnek, s valóban mozgásba is hozták a máskülönben 
már hosszú évek óta sajnálatosan stagnáló – a XIX. század második felével 
foglalkozó – kutatásokat. Bori Imrének ez a nagy munkája igen ösztönző-
leg hatott arra a kilencvenes évek során kibontakozó érdeklődésre, amely 
a magyar századvég és századelő irodalmának újólagos felfedezésére és 
értelmezésére törekedett. Ezt a fi gyelemfelkeltő szerepet vállalta különben 
két korábbi esszékötete is, az 1976-ban megjelent Fridolin és testvérei, illetve 
az 1979-es évszámot viselő Varázslók és mákvirágok is, ezekben a (vala-
mikor „ködlovagoknak” nevezett) „premodern” elbeszélőkről, Cholnoky 
Viktorról, Cholnoky Lászlóról, Krúdy Gyuláról, Justh Zsigmondról, Török 
Gyuláról és Csáth Gézáról rajzolt igen eleven portrévázlatokat. Bori Imre 
munkásságának másik (mindenképpen méltatandó) nagy fejezetét a ma-
gyar avantgárd irodalmat bemutató és elemző monográfi ái és tanulmányai 
alkotják, mindenekelőtt a magyar avantgárd történetét úttörő módon 
feldolgozó könyvei, az 1969-es A szecessziótól a dadáig, amely a magyar 
futurizmusról, expresszionizmusról és dadaizmusról adott képet, az 1970-es 
A szürrealizmus ideje és az 1971-es Az avantgárd apostolai, amely Kassák 
Lajos és Füst Milán arcképét és munkásságát mutatta be. Ezek a művei 
valóban úttörő jelentőségűek, minthogy írójuk már akkor (a hatvanas évek 
közepén) az avantgárdban látta a modern magyar irodalom legfontosabb 
irányzatát, amikor Kassák Lajos és mozgalma még szinte teljes mértékben 
az irodalomtörténeti érdeklődés peremvidékére szorult, és csakis értetlen 
megítélésekkel vagy éppen rágalmakkal találkozott. Az, hogy Bori Imre az 
avantgárd irányzatát állította a huszadik századi magyar irodalom tenge-
lyébe, sok vitát kavart, az azonban kétségtelen, hogy kutatási eredményei 
alapvetően változtatták meg azt a képet, amelyet modern irodalmunkról 
rajzolt a korábbi irodalomtörténet-írás.
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Bori Imre tanulmányai kétségkívül szemléleti újításokkal gazdagítot-
ták a magyar irodalomismeretet: széles körű eszmetörténeti érdeklődése, 
az írói alkotások művészi karakterének megragadása, az irodalmi irány-
zatok jellegzetes jegyeinek felismerése jelzi annak a szellemi műhelynek a 
minőségét, amely a vajdasági magyar tudós dolgozószobájában kialakult. 
Mindennek az egész magyar irodalomtörténetírás és irodalomkritika 
összefüggésrendszerében is igen nagy ösztönző, iskolateremtő és érték-
mentő szerepe volt, minthogy Bori akkor hívta fel a figyelmet a XIX. 
és XX. századi magyar irodalom „modern” és „európai” irányzataira, 
teljesítményeire, amidőn Magyarországon (és a többi magyar kulturális 
közösségben) még egy kirekesztő és dogmatikus marxista irodalom-
szemlélet uralkodott. Az újvidéki tudós tevékenységének ilyen módon 
mindenképpen korrekciós szerep jutott, sőt ennél több, hiszen Bori Imre 
könyvei, tanulmányai abban a korszakos jelentőségű szellemi küzde-
lemben is részt vettek, amely az irodalom, a kultúra autonómiájának 
helyreállításáért folyt az 1956 utáni évtizedekben.

E sorok írójának abban a szerencsében volt része, hogy nemcsak 
megismerhette Bori Imre irodalomtörténeti műhelyét, és nemcsak tanul-
ságokat szűrhetett le ennek a műhelynek a gazdag eredményeiből, hanem 
közel kerülhetett a műhely gazdájához is. Mint már említettem, igen 
sokszor lehettem a Ćirpanov utcai ház vendége, máskor pedig az Újvidéki 
Egyetem Hungarológiai Tanszékén, a Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézetében, a Magyar Írószövetségben vagy éppen 
a debreceni Irodalmi Napokon, a szabadkai Kosztolányi-ünnepségeken, a 
Kanizsai Írótáborban találkozhattunk, és folytathattuk, kezdhettük újra 
a soha véget nem érő személyes beszélgetést. Természetesen nemcsak az 
irodalmi élet eseményeiről, nemcsak könyvekről és művekről, hanem 
politikáról, közös barátokról vagy éppen macskákról is. (Bori, akárcsak 
magam, ismert macskabarát, nem is tudom, pillanatnyilag hány macs-
ka gazdája!). A barátság pedig valószínűleg többet ér minden irodalmi 
kapcsolatnál és egyetértésnél. Most tehát, hetvenedik születésnapján 
nem csak mint kiváló irodalomtudóst (akinek a Magyar Köztársaság már 
régóta tartozik egy Széchenyi-díjjal!) szeretném felköszönteni, hanem 
mint sok évtizedes jóbarátot is. Valamikor egy (több) pohár dalmáciai 
vörösborral történt ez, most Újvidéken nincs dalmáciai bor, legyen hát 
villányi vagy vörös Vranac.

Híd, 1999. 12. sz. 924–926.
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Nem sokkal Kassák Lajos 1967 nyarán bekövetkezett halála előtt, gon-
dolom, jórészt annak hatására, hogy 1965 tavaszán Kossuth-díjat kapott, 
megrendezték a budapesti Rákóczi úton található Fényes Adolf Teremben 
a művész hosszú idők óta első kiállítását, valójában festői és grafikai 
életművének tárlatát. Kassák, talán Béládi Miklós közvetítésével, kifeje-
zésre juttatta azt a kívánságát, hogy szívesen ismerkedne össze a Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársaival. 
Ott találkoztam először és utoljára vele. A tölgyfa levelei című, néhány 
esztendővel korábban közreadott kötetét akkor dedikálta nekem. Úgy 
tetszett, akkorra lezárult vagy szinte lezárult az elutasításnak és a gya-
nakvásnak az a sok évtizedes korszaka, amely munkásságát az egyed-
uralkodó irodalmi hatalom részéről mindig is körülvette. Attól kezdve, 
hogy a művészet védelmében 1919-ben Kun Bélával harcos polémiát 
kezdeményezett, azon keresztül, hogy a harmincas években a moszkvai 
emigráció és a hazai kommunista korifeusok részéről súlyos rágalmakat 
kellett zsebre tennie, addig, hogy a negyvenes évek végén egy hosszú 
évtizedre remeteségbe kényszerült.

Kassákot nem szívelte Révai József, elsősorban politikai okok követ-
keztében, és nem tudott megbékülni vele Lukács György, mindenekelőtt 
az avantgárd irodalommal szemben táplált ellenérzése okán. A hivatalos 
irodalomtörténet-írás képviselői sohasem tudtak megbékülni vele, a 
„spenótnak” becézett irodalomtörténeti kézikönyv hatodik kötete például 
a következőkkel zárja le a róla készült fejezetet: „Erős szubjektivizmusa 
és énközpontúsága azt eredményezte, hogy tartósan nem tartozott a 
szervezett munkásmozgalomhoz, sőt bizonyos pontokon szembe is került 
vele. Ezért foglalt el hibás álláspontot a történelem nagy sorsfordulói 
idején is: a legtöbb esetben nem tudott a kor kérdéseire kielégítő és helyes 
választ adni.” Ennek a kézikönyvfejezetnek az előzetes intézeti vitája 
során pedig többek, így Béládi Miklós, Bodnár György és Rába György 
Kassákot védelmező állásfoglalását mások, így Szabolcsi Miklós és Imre 
Katalin nyomban siettek letorkolni. Akkoriban és a későbbiekben is csak 
kevesen állottak ki Kassák személye és munkássága mellett, a megítélés 
vezérszólamát szinte a hetvenes évek végéig nem az irodalomtörténeti, 
hanem pusztán az ideológiai (a hamis ideológiai) és a politikai (szabad-
ság- és művészetellenes politikai) álláspontok határozták meg.

Mondhatnám, kivéve Rónay György, Lengyel Balázs, Béládi Miklós, 
Bodnár György, Rába György és mindenekelőtt Bori Imre esetében, 
ez utóbbi már a hatvanas évek közepétől mind Kassák Lajos, mind a 
magyar avantgárd irodalom ügyében határozott és egyértelmű „perúj-
rafelvételt” jelentett be a magyarországi irodalompolitikával, a hivatalos 
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irodalomtörténet-írással szemben. Ennek az irodalomtörténeti „perújra-
felvételnek” a máig érvényes dokumentuma és eredménye négy könyv: 
az 1967-ben Körner Évával együtt megjelentetett Kassák irodalma és 
festészete című monográfia, továbbá Bori Imre „avantgárd triptichonjá-
nak” három kötete, az 1969-es A szecessziótól a dadáig, amely a magyar 
avantgárd kezdeteiről, a magyar futurizmusról, expresszionizmusról 
és dadaizmusról adott képet, az 1970-es A szürrealizmus ideje, amely a 
húszas és harmincas évek modernista törekvéseit világította meg, és az 
1971-es Az avantgarde apostolai című kötet, amely Kassák Lajos és Füst 
Milán arcképét és munkásságát mutatta be.

Bori Imre szinte „vádiratnak” tetsző megállapításokkal indította 
„avantgárd triptichonjának” első kötetét: „Annyi előítélet, téveszme 
talán egyetlen magyar művészeti korszakhoz sem tapadt, mint éppen a 
századunkat jelentőhöz – nem véletlen tehát, hogy a »magyar avantgárd« 
fogalma polgárjogot nem szerzett, helyét […] szerepét és jelentőségét a 
magyar irodalomtörténet-írás nem jelölte ki, jellegét természetrajzát 
nem kutatta, hatásainak körét, »mágneses terét« nem vizsgálta. S nem 
véletlenül, minthogy a magyar kritika teljes mértékben osztozni látszott 
azokban az »aggályokban« és fenntartásokban, amelyek mind jobb-, mind 
pedig baloldalról az avantgárd törekvésekkel szemben elhangzottak.” 
Az irodalomtörténet-író ilyen módon az igazságtevés, a jóvátétel nem 
minden indulatot nélkülöző pozíciójából indult ki, s jutott el a későbbiek 
során a tárgyilagos kutatás és ítélkezés elemző, tudósi pozíciójába.

Az újvidéki tudós művei valóban úttörő jelentőségűek, minthogy 
írójuk már akkor (a hatvanas évek közepén) az avantgárdban látta a 
modern magyar irodalom legfontosabb irányzatát, amikor Kassák 
Lajos és mozgalma még szinte teljes mértékben az irodalomtörténeti 
érdeklődés peremvidékére szorult, és csakis értetlen megítélésekkel 
vagy éppen rágalmakkal találkozott. Az, hogy Bori Imre az avantgárd 
irányzatát állította a huszadik századi magyar irodalom tengelyébe, sok 
vitát kavart, az azonban kétségtelen, hogy kutatási eredményei alapvetően 
változtatták meg azt a képet, amelyet modern irodalmunkról rajzolt a 
korábbi irodalomtörténet-írás.

Bori Imre tanulmányai kétségkívül szemléleti újításokkal gazdagítot-
ták a magyar irodalomismeretet: széles körű eszmetörténeti érdeklődése, 
az írói alkotások művészi karakterének megragadása, az irodalmi irány-
zatok jellegzetes jegyeinek felismerése jelzi annak a szellemi műhelynek 
a minőségét, amely az újvidéki magyar tudós dolgozószobájában kiala-
kult. Mindennek az egész magyar irodalomtörténet-írás és irodalom-
kritika összefüggésrendszerében is igen nagy ösztönző, iskolateremtő 
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és értékmentő szerepe volt, minthogy Bori akkor hívta fel a figyelmet 
a huszadik századi magyar irodalom „modern” és „európai” irányza-
taira és teljesítményeire, amidőn Magyarországon (és a többi magyar 
kulturális kö zösségben) még egy kirekesztő és dogmatikus marxista 
irodalomszemlélet uralkodott. Bori Imre tevékenységének ilyen módon 
mindenképpen korrekciós szerep jutott, sőt ennél több, hiszen könyvei, 
tanulmányai abban a korszakos jelentőségű szellemi küzdelemben is részt 
vettek, amely az irodalom, a kultúra autonómiájának helyreállításáért 
folyt az 1956 utáni évtizedekben.

E sorok írójának abban a szerencsében volt része, hogy nemcsak 
megismerhette Bori Imre irodalomtörténeti műhelyét, és nemcsak ta-
nulságokat szűrhetett le ennek a műhelynek a gazdag eredményeiből, 
hanem közel kerülhetett a műhely gazdájához is. Igen gyakran lehettem a 
Ćirpanov utcai ház vendége, máskor pedig az Újvidéki Egyetem Hungaro-
lógiai Tanszékén, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézetében, a Magyar Írószövetségben vagy éppen a debreceni Irodalmi 
Napokon, a szabadkai Kosztolányi-ünnepségeken, a Kanizsai Írótábor-
ban találkozhattunk, és folytathattuk, kezdhettük újra a soha véget nem 
érő eszmecserét. Természetesen nemcsak az irodalmi élet eseményeiről, 
nemcsak könyvekről és művekről, hanem politikáról, közös barátokról 
vagy éppen macskákról, amiknek Bori Imre mindig jóakaró és gondos 
gazdája volt. Így lettünk évtizedeken keresztül jóbarátok, a barátság pedig 
valószínűleg többet ér minden irodalmi kapcsolatnál és egyetértésnél. 
Most, hogy az általa is kezdeményezett irodalomtörténeti tanácskozást 
megkezdjük, nemcsak a gazdag termést és időtálló műveket, közöttük az 
elévülhetetlen „avantgárd triptichont” létrehozó irodalomtudós, hanem 
a személyes jóbarát emléke előtt is szeretnék fejet hajtani.

Megemlékezés 2004. november 24-én az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tanszékén rendezett tudományos konferencián.
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Szabadka belvárosában egy régi ház második emeletén lakik a vajdasági 
magyar irodalom szorgalmas krónikása: Dér Zoltán. Lakása műhely, a 
hatalmas szobákban könyvespolcok borítják a falakat, a szabad felü-
leteken bácskai művészek festményei láthatók, a hatalmas íróasztalon 
villanyírógép sejteti, hogy a gazda milyen sokat dolgozik.

Valóban Dér Zoltán lételeme a munka: könyvek, tanulmányok, 
újságcikkek kerülnek ki az írógép szorgalmas billentyűi alól. Nehéz is 
lenne lázas tevékenységét és terjedelmes munkásságát bemutatni egy pár 
sorban, szóljunk csak a munka irányairól.

A szabadkai író versekkel kezdte pályáját, egyike volt a felszabadulás 
után új erőre kapó vajdasági magyar irodalom első költőinek, 1954-ben 
jelent meg Az öröm felé című verseskönyve. Majd 1962-ben Emlékek 
aknamezőjén című kötete. Írt ezután mesejátékot (A csodálatos fűzfavesz-
sző), ifjúsági hangjátékot (Kőműves Kelemen fia), színdarabot (Ember a 
határon) és ifjúsági regényt (Örvénysodró). Szépirodalmi műveibe biztos 
kézzel szőtte be szülőföldjének hangulatát és mesekincsét, a maga gyer-
mekkori emlékeit.

A szülőföld vonzásában indult irodalomtörténeti pályafutása is. Sza-
badka mindig Közép-Európa egyik legnagyobb „parasztvárosa” volt, és 
szokás is volt elmarasztalni abban, hogy a gazdálkodás vagy kereskedés 
mellett kevesebb gondot fordított a tudományok és művészetek támoga-
tására. Nos, Dér Zoltán részben annak szentelte életét, hogy felkutassa, 
s világ elé tárja kedves városának kulturális hagyományait és értékeit. 
Három tudós tanár című könyvében a szabadkai gimnázium tudós ne-
velőinek munkásságát dolgozta fel.

Lehetne mindez a helytörténész gondja és tevékenysége, noha már 
e helytörténeti kutatómunka is megérdemelné figyelmünket, hiszen az 
a kép, amelyet szűkebb környezetének kultúrájáról rajzol a kutató, egy-
szersmind egy tágasabb összefüggés része is. Dér Zoltán azonban nem 
helytörténész, jóllehet értékesek helytörténeti munkájának eredményei 
is, hanem szélesebb összefüggésekre kitekintő tudós, aki a helytörténeti 
kutatásokkal távlatosabb felismerések alapját rakja le. Szabadka irodalmi 
múltjában búvárkodva, a modern magyar irodalom két erősen fénylő 
„ikercsillaga”, Kosztolányi Dezső és Csáth Géza igézte meg. 1970-ben 
adta ki Az első műhely című kis kötetét, amelyben Kosztolányi szabadkai 
diákéveinek krónikáját dolgozta fel. Sajtó alá rendezte kiváló elbeszélőnk 
Mostoha című kiadatlan regényét, közreadta családi levelezését, s Fecske-
lány címmel dokumentumregényben írta meg első szerelmének poétikus 

SZABADKAI MŰHELY
A szülőföld vonzásában
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történetét. Tanulmányaiból, amelyeket Szabadka nagy fiának szentelt, a 
fiatal Kosztolányi Dezső valóságos monográfiája bontakozik ki.

De talán még többet tett Csáth Géza érdekében: az a reneszánsz, 
amely mostanában e kiváló írónk osztályrészéül jutott, nagy részben Dér 
Zoltán érdeme. 1966-ban Az árny zarándoka címmel jelentetett meg kis 
könyvet Csáth Gézáról, majd közreadta színdarabjait (Hamvazószerda), 
kritikáit és cikkeit (Írások az élet jó és rossz dolgairól), válogatott műveit 
(Ismeretlen házban), végül munkásságának bibliográfiáját. Azt, hogy 
Csáth Géza írói tevékenysége mit jelent a modern magyar prózában, 
tulajdonképpen Dér Zoltán tanulmányai állapították meg. Nemrégi-
ben megjelent Ikercsillagok című könyve, amelyben Kosztolányiról és 
Csáthról írott legfontosabb tanulmányait gyűjtötte egybe, nemcsak egy 
tudóspálya eddigi csúcspontját jelenti, nagy nyeresége a magyar iroda-
lomtörténet-írásnak is.

Dér Zoltán szabadkai dokumentumokra alapozza azt a nagyszabású 
képet, amelyet kedves íróiról rajzol, ugyanakkor a modern magyar, sőt 
európai irodalomban keresi helyüket. A tétel azonban fordítva is igaz: 
mindig szem előtt tartja modern irodalmunk e két nagy egyéniségének 
szabadkai „gyökereit”, ahogy ezekről a „gyökerekről” Kosztolányi és 
Csáth sem feledkezett el soha.

Dér Zoltán munkája mindig visszatér Szabadka művelődéséhez, 
illetve a vajdasági magyar irodalomhoz. Tágas lakásán ennek az iro-
dalomnak valóságos múzeumát gyűjtötte össze, a reformkor áldozatos 
magyarjainak gesztusát megismételve, saját költségén készíttette el 
Kosztolányi és Csáth szobormásait, gondos munkával szervezi az Élet-
jel nevű irodalmi élőújság előadásait, szerkeszti az Életjel Könyveket és 
Életjel Miniatűröket. […] valamint a Szabadkán megjelenő Üzenet című 
irodalmi folyóirat fontos rovatait.

Gondozza szűkebb hazája, a Vajdaság magyar irodalmát, tanul-
mányok és bírálatok tükrében mutatva be ennek az irodalomnak az 
eredményeit. Szembesülések című, ugyancsak nemrég megjelent műve 
ezekből az írásaiból válogatott össze egy kötetre valót, egy vajdasági 
magyar irodalomkrónika darabjait.

A szabadkai egyszemélyes műhely ezekben az írásokban épül és 
gyarapszik tovább.

Magyar Hírlap, 1981. április 3. 6.
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Március vége, április eleje Szabadkán mindig Kosztolányié: március 
29-én van Kosztolányi Dezső születésnapja. Ilyenkor előadások hang-
zanak el a Városi Könyvtár dísztermében (az idén különösen örvendetes 
módon fiatal diákok töltötték meg a széksorokat), ifjúsági pályázatokról 
mondanak véleményt, szavalóversenyeket rendeznek és természetesen 
koszorút helyezünk el a város neves szülöttének mellszobra előtt. A 
Kosztolányi-napoknak mindig elmaradhatatlan résztvevője volt a város 
irodalmi múltjának szorgos kutatója, Dévavári Zoltán, aki különösen a 
Kosztolányi- és a Csáth Géza-életmű körül kifejtett tevékenységével vált 
a magyarországi kutatók körében is elismert irodalomtudóssá.

Dévavári Zoltán az idei esztendőben hiányzott a Kosztolányi-napok 
résztvevői közül. Tavaly még üdvözölhettük, igaz tolókocsiban, mint-
hogy néhány esztendeje egy súlyos betegség következtében egyik lábát 
amputálni kellett, az idén azonban távol tartotta az a végzetes megbe-
tegedés, amely néhány órával az ünnepi összejövetelt követően végzett 
vele. Dévavári Zoltán március 30-án távozott az élők közül: egy zombori 
kitérő és ünnepélyes kaszinóavatás után visszatérve Budapestre ért utol 
a szomorú gyászhír.

Szabadkára érkezve természetesen terveim között szerepelt egy nála 
teendő látogatás. Minden esztendőben felkerestem, korábban a főtér 
sarkán elhelyezkedő tágas otthonában, később a sétálóutca elején (a 
pályaudvarral szemben) található lakásában, amely valamikor a város 
magyar polgármesterének lakóhelye volt. Most is terveztem meglátoga-
tását, néhány könyvet hoztam számára (kölcsönösen mindig dedikáltuk 
egymásnak frissen megjelent műveinket), ezeket azonban már csak kór-
házi ágya, mondhatnám így is, halálos ágya mellett helyezhettem el.

Csütörtökön lezajlott az egynapos Kosztolányi-konferencia, péntek 
reggel mentem be hozzá a városi kórházba feleségével, Valival, akkor 
még nem sejtve, hogy ez lesz az utolsó látogatásom. Aki nem ismeri a 
szabadkai kórháznak azt a korpuszát, ahová, úgy tetszik, a már remény-
telen emberi sorsokat helyezik el, egy dantei infernót képzeljen maga 
elé: elhanyagolt kórterem, szakadozott ágynemű, meggyötört testek, 
kihunyt szemű emberek, akiken erőt vett a pusztulás. Zoltán valójában 
már kómában feküdt ott, nehéz lélegzetvétellel, csukott szemekkel, mint 
aki máris átlépte azt a határt, amely az életet a haláltól elválasztja. Nem 
tért magához, elhelyeztem könyveimet a kisszekrény tetején, megszo-
rítottam a kezét, és csendben távoztam. Azt hiszem, a feleségén és az 
ápolóin kívül én találkoztam vele utoljára, és az ilyen találkozásoknak 
mindig sokatmondó jelentése, jelentősége van.

SZABADKA KRÓNIKÁSA 
Dévavári Zoltán halálára

■
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Nehezen szabadulok ennek a búcsúnak a pillanataitól. Hiszen Zoltán 
(több mint három évtizeden keresztül ismertük egymást) mindig maga 
volt a tettre kész életerő, a teljesítményeket hajszoló szorgalom, az állandó 
tevékenység, amely nem ismert elvégezhetetlen feladatot, nem ismert 
pihenőt. Könyvei, szövegkiadásai, tanulmányai, újságcikkei vagy éppen 
a keze nyomán születő könyvsorozatok egész könyvespolcokat megtölte-
nek. Belelapozok a bibliográfiájába: pályája két verseskötettel (Az öröm 
felé, 1954; Emlékek aknamezején, 1962) indult, ezt követte 1969-ben Az 
árny zarándoka című, Csáth Géza emlékét idéző tanulmánykötete és 
1970-ben Az első műhely című, Kosztolányi írói pályakezdését bemutató 
könyve. Ez a két munkája életreszólóan meghatározta irodalomtörténet-
írói munkásságát, következett a Fecskelány című dokumentumregény 
Kosztolányi ifjúkori szerelméről (Lányi Hedvigről), az 1977-es Csáth 
Géza-bibliográfia, az 1980-as Ikercsillagok című tanulmánysorozat Kosz-
tolányiról és Csáthról, az 1985-ös Szülőföld és költője című, a szabadkai 
Kosztolányiról képet adó kötet, számos velük is foglalkozó esszé- és 
tanulmánygyűjtemény, így 1979-ben a Szembesülések és 1989-ben a 
Perben a pusztulással, 2002-ben a Romlás és boldogság, végül Csáth Géza 
Naplóinak két sajtó alá rendezett kötete, majd éppen a napokban Csáth 
1904 és 1908 között írott „családi leveleinek” 1000× ölel Józsi címmel 
közreadott gyűjteménye. Mellettük több – a szabadkai irodalmi és 
művelődéstörténeti hagyományokat összegző – tanulmánygyűjtemény, 
közöttük a 2000-ben megjelent Régi házak, régi történetek címet viselő 
„művelődéstörténeti jegyzetek”, ezeken kívül elbeszélések, műfordítá-
sok – egy teljes életmű, amelynek valóságos súlyát és értékét talán csak 
most, a halál fogja megvilágítani.

Dévavári Zoltán munkásságát nem kommentálta hangos hírverés, 
hiszen a Kosztolányival és Csáthtal foglalkozó publikációk jóformán csak 
egy szűkebb szakmai körben váltak ismertekké, a szabadkai irodalmi 
hagyományok életre keltése pedig jobbára csupán az irodalomtudós 
szülővárosában keltett figyelmet. Ezt mutatja az is, hogy Szabadka 
„díszpolgári” címén kívül Dévavárit valójában elkerülték a rangosabb 
elismerések, holott bármelyik magyarországi vagy vajdasági tudományos 
testület önmagát tisztelte volna meg, ha elismeri tudósi munkásságát. 
Igaz, ő nem az elismerésekért, nem a díjakért dolgozott, hanem lelkiis-
merete parancsára, a munka volt az életformája és a munka jelölte meg 
életrajzának eseményeit.

Munkabírását magyarországi barátai (de a vajdasági írástudók is) 
mindig elismeréssel, mi több, csodálattal emlegették – hivatkozhatom 
Réz Pál, Kiss Ferenc, Rónay László, Szekér Endre és a magam írásaira 
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és persze hivatkozhatom a vajdasági magyar irodalmi sajtónak azokra a 
bírálataira, ismertetéseire, a többi között Szirmai Károly, Herceg János, 
Majtényi Mihály, Dudás Kálmán, Utasi Csaba, Varga Zoltán, Toldi Éva, 
Vajda Gábor, Fekete J. József és mások írásaira, amelyek mindig őszinte 
elismeréssel nyugtázták Dévavári Zoltán irodalomtörténeti felfedezéseit 
és elemzéseit.

Zoltán irodalomtörténész és irodalomkritikus volt mindenekelőtt, 
ugyanakkor politikai közíró, sportesemények rendszeres tudósítója, 
műfordító és semmiképpen sem utolsósorban irodalomszervező és fo-
lyóirat-szerkesztő: a 7 Nap vezető munkatársa, az Életjel című irodalmi 
élőújság szerkesztője, az Életjel Könyvek és az Életjel Miniatűrök gazdája 
és mindenekelőtt az Üzenet című kitűnő szabadkai irodalmi folyóirat 
rovatvezetője, majd főszerkesztője. Magam különösen ebben a minősé-
gében építettem ki vele szoros munkatársi kapcsolatot, évekig dolgoztam 
a folyóiratnak (ma is a munkatársa vagyok) és számtalan esetben volt al-
kalmam arra, hogy éppen a szabadkai folyóiratban fejtsem ki (a budapesti 
irodalompolitika által nem mindig rokonszenvvel fogadott) nézeteimet 
a magyarországi, a vajdasági és az erdélyi magyar irodalomról.

A szabadkai író, irodalomtörténész és szerkesztő mindig és minden-
kor a munkájának élt. (Imént említettem sokoldalú tevékenységének 
néhány területét. Egyszer, jóformán tréfálkozva, megszámoltuk, hogy 
mint író, újságíró, szerkesztő és hírügynökségi tudósító, hány területen 
kell helytállnia – több mint tíz ilyen munkakört számoltunk össze!) 
A munkájának élt és emögött szemérmesen szinte eltitkolta személyes 
életének, mondhatom, drámai eseményeit. Csak halványan tudtam, hogy 
1949 és 1951 között a hírhedt Goli-otok kényszermunkatáborának rabja 
volt (nem sokan tértek onnan haza, ép lélekkel és ép testtel pedig még 
ennél is kevesebben!), és csak legutóbb tudtam meg azt, hogy édesapja 
a Bácskába bevonuló „partizánok” áldozata lett, természetesen minden 
bírósági eljárás mellőzésével. Akinek ilyen magánéleti és történelmi 
terheket kellett hordoznia, az valóban csak a folyamatos, következetes 
és szorgos munkában találhatott békét és talán feledést. A munkában és 
a családban, amely ha későn érkezett is el, hiszen Zoltán meglehetősen 
sokára adta házasságra a fejét, számára mégis a megbékélés, az engesz-
telődés és az erőgyűjtés lehetőségét hozta el. Azt a családi békét, amely 
minden tudós (és „történelemviselt”) ember számára a nyugalmas alko-
tó munka feltétele és záloga.

A szorgalmas munka és a családi életben végre megtalált lelki béke 
(mindehhez az is bizonyára hozzájárult, hogy ifjú felesége egyszersmind 
szakmai tanítványa és munkatársa is volt) tartotta biztos keretek között 
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Dévavári Zoltán korábban pokoli tapasztalatokkal terhelt életét. A sza-
badkai lakás, amely nemcsak otthon volt, hanem munkahely, könyvtár 
és múzeum is (szabadkai és vajdasági szobrászok és festők kiváló al-
kotásaival), valójában a nyugalom és az alkotó tevékenység „szigete” 
lehetett az utóbbi évtizedekben olyannyira zaklatott jugoszláviai, majd 
szerbiai közélet és kulturális élet háborgásai között. Dévavári Zoltán, 
aki most elhagyta ezt a „szigetet”, nemcsak könyveit, írásait, kutató és 
szerkesztő tevékenységének kézzelfogható eredményeit hagyta a ma is 
külső és belső konf liktusok által gyötört vajdasági magyar értelmiségre 
és közéletre, hanem az általa létrehozott „sziget” szellemi, lelki és er-
kölcsi példáját is.

Példát, amely nemcsak Dévavári Zoltán személyiségét és tudósi 
habitusát, kutató szorgalmát és hihetetlen munkabírását állította min-
taként a szellem és a hagyomány értékei iránt fogékony fiatalabbak elé, 
hanem a szülővárost, Szabadkát is felemelte a köznapi létből arra a ma-
gaslatra, ahol maga a történelem tanulmányozható. A Kosztolányinak 
és Csáthnak emléket állító Ikercsillagok című tanulmánygyűjtemény 
előszavában olvasom a következőket: „A századforduló Szabadkáján a 
lomhatagság és közönségesség tényei mellett sok mohó nyugtalanság, 
kitörésre készülő friss energia is forrt. Nemcsak az üzletemberek, a 
kupecek és a gazdag parasztok érezték itt jól magukat, de a szellem 
emberei – színészek, újságírók és más értelmiségiek – is. Sok tehetség 
és sok különc. Az ifjú gimnazista varázslót gyanított a magas kerítések 
mögött, a történelemtanár színművet írt, a szigorú igazgató szorgalmas 
tagja volt a dalárdának.”

Igen, Szabadkának van egy olyan szellemi, kulturális öröksége, amely-
re a város ma is büszke lehet, és Dévavári Zoltán könyvei, tanulmányai, 
folyóiratai egész sok évtizedes munkája ezt az örökséget mutatja fel. Ez 
az örökség igen gazdag, ennek az örökségnek ma is igényességet kell 
keltenie, példát kell jelentenie.

Elvégre Szabadka Kosztolányi Dezső és Csáth Géza (és persze Somlyó 
Zoltán, Dettre János, Lányi Ernő) városa, és most már végérvényesen 
Dévavári Zoltán városa. A magyar irodalom és tudományosság virtuális 
mappáján ott van az ő neve is.

Hét Nap, 2007. április 18. 30–31.
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Bányai János legutóbbi esszékötete, az 1998 őszén megjelent Hagyo-
mánytörés két irodalmi díjat is kapott: Újvidéken a Híd irodalmi díját, 
Budapesten pedig az Év Könyve irodalomkritikai díjat. Fájdalmas dolog 
volt, hogy ez utóbbi elismerés átadásán a jugoszláviai háború következ-
tében személyesen nem lehetett jelen. A háború végeztével aztán ismét 
a megszokott módon vett részt a magyar irodalmi élet eseményein, 
így július végén a Petőfi Sándor halálának százötvenedik évfordulója 
alkalmából Fehéregyházán, Székelykeresztúron és Marosvásárhelyen 
rendezett ünnepségeken, irodalmi találkozókon, augusztusban a Tokaji 
Írótábor összejövetelén, ezen különben nagysikerű előadással szerepelt, 
ugyancsak augusztusban a budapesti Hungarológiai Központ kétnapos 
tanácskozásán, amely a magyar egyetemi oktatás helyzetét és feladatait 
mérte fel, végül október elején a hagyományos keszthelyi Helikoni 
Napokon, ennek résztvevői, közöttük Bányai János, ezúttal a magyar 
irodalomkritika helyzetéről folytattak eszmecserét.

A Hagyománytörés szerzőjének néhány esztendővel korábban (1996-
ban) napvilágot látott egy másik esszégyűjteménye is. Ebben, a Kisebbségi 
magyaróra című kötetében a vajdasági magyar irodalommal (a többi 
között Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, Herceg János munkásságával) 
foglalkozó tanulmányait válogatta egybe. A két kötet hiteles képet ad 
Bányai János irodalomkritikusi és esszéírói tevékenységének jelenéről, 
egyszersmind arról, hogy egy kisebbségi magyar irodalomtudós, akire, 
mint az Újvidéki Egyetem magyar tanszékének vezetőjére, rá van bízva 
a vajdasági magyarság nemzeti kultúrájának az ügye is, miként látja az 
egyetemes magyar irodalom helyzetét és miként vet számot egy kisebb-
ségi magyar kultúra sorsával, gondjaival és törekvéseivel.

HAGYOMÁNYTÖRÉS ÉS HAGYOMÁNYALAPÍTÁS

Az élő irodalomnak mindig igen fontos feladata és törekvése, hogy ki-
alakítsa a szellemi hagyományokkal való viszonyát: megtagadja, vagyis 
megtörje ezeket a hagyományokat, avagy éppen megtalálja a közvetlen 
és régebbi múltnak azokat a jelenségeit, amelyekhez mint hagyomány-
hoz kötődni tud. A hagyomány megtalálásának és fenntartásának ezt 
az utóbbi követelményét a posztmodern irodalom is igen érzékenyen 
érvényesíti, minthogy a posztmodern irodalom és irodalomkritika 
éppenséggel határozott és bensőséges kapcsolatot épít ki mindazzal, 
amit saját előzményének, saját hagyományának tekint. (Mint ahogy 
mindez különben így történt a XIX. századi romantika vagy XX. szá-

A MEGÉRTÉS STRATÉGIÁJA ■
Bányai János újabb tanulmányairól
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zadi avantgárd önmeghatározása, szellemi identitásának kinyilvánítása 
alkalmával is.)

Gadamer, akinek Igazság és módszer című munkája – a filozófiai 
hermeneutika megalapozása – oly nagy hatással volt (van) a magyar 
posztmodern irodalom teoretikusaira, maga is a hagyománnyal kiala-
kított viszonyban, a hagyomány megtörésében vagy fenntartásában látja 
az irodalmi (általában a kulturális) alkotótevékenység egyik legfontosabb 
karakterjegyét. „A hagyomány – írja Gadamer – valójában mindig ma-
gának a szabadságnak és a történelemnek a mozzanata. A legvalódibb, 
legszolidabb hagyomány öröklődése sem a természeti folyamatok módján 
játszódik le az egyszer már meglevők tehetetlenségi erejénél fogva, hanem 
igenlésre, megértésre és ápolásra szorul. Lényege szerint megőrzés, mely 
egyébként minden történeti változásban szerepet játszik. A megőrzés 
pedig az ész tette, persze olyan tette, melyet észrevétlenül hajt végre. 
Ez az oka, hogy csak az újítás, a tervbe vett látszik az ész cselekvésének 
és tettének. Ez azonban látszat. Még akkor is, amikor az élet viharosan 
átalakul, mint a forradalmi időkben, amikor úgy véljük, hogy minden 
dolog megváltozik, még akkor is sokkal több őrződik meg a régiből, mint 
bárki is gondolná, s új érvényegységgé egyesül az újjal. Mindenesetre a 
megőrzés nem kevésbé szabad viselkedés, mint a hirtelen fordulat és az 
újítás. Ezért mind a hagyomány aufklérista kritikája, mind pedig roman-
tikus rehabilitálása messze van a hagyomány valódi történeti lététől.”

Talán hosszasan idéztem Gadamer könyvét, azért tettem, hogy az ő 
szavaival jellemezhessem az irodalmi hagyománynak azt az értelmezé-
sét, amely (nyilvánvalóan az Igazság és módszerben kifejtett nézetektől 
nem függetlenül) Bányai János hagyományértelmezésének sajátja lett. 
Miként Hagyományőrzés és -alapítás című írásában kifejti, Bányai is a 
hagyományok alkotó felhasználásában: elutasításában vagy követésében, 
felfedezésében és megalapításában látja az irodalom alakulástörténeté-
nek egyik igen fontos, ha nem a legfontosabb jellegzetességét. Mert ha 
az irodalom története – jelenti ki – valóban nem írható le a folytatásos 
regény mintájára. […] mint ahogy nem írható le, akkor is van valamilyen 
vonalszerű kontinuitás, titokzatos történet abban az egyszerű tényben, 
hogy az irodalom »története« művek és írók, irányzatok és korszakok 
– megszakításos, kihagyásos – »folytonosságával« reprezentálható. […] 
Az irodalom történetének ezt a differenciált folytonosságát mindenkor 
a hagyományalapítás és a hagyományőrzés tényezői, elemei hatják át.”

Az irodalom élettörténetében bekövetkező változások ilyen módon 
mindig a hagyományra ref lektálnak, és a hagyomány elutasítása – vagyis 
egy új irodalmi ízlés, doktrína és poétika kezdeményezése, meghono-
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sodása – valójában nem más, mint egy másfajta, a korábban követettől 
eltérő hagyomány feltárása és kanonizálása. „Az élő irodalmiság számá-
ra – mondja Bányai János – az elszakadás az elrettentő példaként értett 
»hagyománytól« csak egy másik hagyomány, egy másik értékrend felfe-
dezésének útján lehetséges. Az elszakadás tehát a hagyomány feltárása, 
nyitottá tétele.” Bányai ugyanakkor különbséget tesz a hagyománytól 
történő „elszakadás” és a hagyomány „megszakítása” között, midőn az 
imént idézett gondolatát a következőképpen folytatja: „A megszakítás 
viszont erőszakos hagyományválasztás a tekintély elve alapján. Az elsőt 
(tudniillik az »elszakadást« – P. B.) maga az irodalom végzi el, az utóbbit 
pedig – bármennyire is lesújtó – az irodalomtörténet és az irodalomkri-
tika. Ahogy 1948 után a megszakítás műveletét a felejtés stratégiájának 
kidolgozásával el is végezte. Az elhallgatás és az elhallgattatás árán.”

Bányai hagyományfelfogásának, legalábbis az én véleményem sze-
rint, az ad igazán fontosságot, hogy a kortárs irodalom értelmezését 
(megértését) nem tudja elképzelni a hagyomány értelmezése (megér-
tése) nélkül. Ahogy ő mondja: „a megértés stratégiája nem dolgozható 
ki az emlékezés, a megőrzés, a megóvás és az ezzel egyidejű elszakadás 
stratégiája nélkül. Az élő irodalom megértésének nincsenek horizontjai 
a hagyomány megértésének horizontjai nélkül.” Az elmúlt évtizedben 
valójában léptek fel olyan irodalomértelmező kísérletek, amelyek a jelen 
irodalmi törekvéseinek legfontosabb tulajdonságát, szinte kötelességét 
abban látták, hogy minden tekintetben utasítsák el a közelmúlt és a múlt 
értékeit (mindazt, amit akkor értéknek tekintettünk), radikális módon 
„törjék meg” a hagyományt, és hozzanak létre merőben új irodalmi ká-
nont, amely semmiben sem emlékeztet a régire. Bányai János „megértési 
stratégiája” ettől nagyon is különböző szemléletre, irodalomfelfogásra 
támaszkodik, és a Hagyománytörés írója igenis a „hagyományok meg-
értésének horizontján” keresi azt a racionalitást, amelytől az irodalom-
értelmezésnek természetesen sohasem szabad elszakadnia. Egyébként 
erre a racionalitásra („az ész tettére”) hivatkozik a modern hermeneutika 
mestere, Gadamer is.

AZ EZREDFORDULÓ IRODALMI KÁNONJA

A hagyománytól történő, elszakadás, éppúgy mint a hagyományalapítás, 
az irodalmi kanonizáció műveletével (és kritikai erőfeszítéseivel) jár 
együtt. Különösen fontos erről beszélni akkor, amidőn a kánonteremtés 
körül folyamatosak az eszmecserék, mi több, az indulatos viták, és ter-
mészetesen a kánonképzés műveleteire történő ref lexiók, illetve maguk 
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a kanonizációs műveletek is jelen vannak Bányai János újabb tanulmá-
nyaiban. Az irodalmi kánonképzés korábbi kánonok felforgatását vagy 
elutasítását és új kánonok létrehozását eredményezi, így volt ez a múlt-
ban is, és Bányai János igen hitelesen ítéli meg a korábbi kanonizációs 
törekvéseket. Midőn a hagyományhoz fűződő viszonyról beszél, nagy 
elismeréssel taglalja azt a kanonizációs műveletet, amely Schöpf lin Ala-
dár 1937-ben közreadott, A magyar irodalom története a XX. században 
című könyvében ment végbe, majd Lengyel Balázs 1948-ban megjelent, 
A mai magyar líra című könyvében mintegy megerősítést kapott. Az 
első könyv szerzője – Bányai szerint – „a hagyományteremtés tanúja”, a 
másodiké „a hagyományőrzés vállalkozója”, vagyis mindketten ugyanazt 
a hagyományt állították előtérbe, és ugyanazt az irodalmi kánont hozták 
létre, illetve erősítették meg. 

Schöpf lin Aladár irodalomtörténete, amely a huszadik századi ma-
gyar irodalom kánonját a Nyugat nagy íróinak munkásságára építette, 
és ennek során a múlt századi irodalom vonatkozásában azokat a hagyo-
mányokat, például Arany János kései költészetét állította a középpontba, 
amelyek a nyugatos irodalom „előtörténetéhez” tartoznak. „Schöpf lin 
Aladár – mint Bányai különben magát Schöpf lint idézve kijelenti – »egy 
új világkép« születésének folyamatát írja le, ami szerinte »osztályoktól, 
konvencióktól független új világnézet, új nyugtalanság, új irodalmi 
ideálok és értékfogalmak«. Ennek az »új világképnek« és »új nyugtalan-
ságnak« a teremtői »az általánosról átvetették a hangsúlyt az egyénire«, 
»nem politizáltak, megmaradtak az irodalom körében«, továbbá »a szel-
lemi szabadság, az individualista elv«-et hangsúlyozták, és így tovább. 
Mindez együtt, akkor Schöpf lin és most Bányai felfogása értelmében a 
„klasszikus modernség” hagyományának megalapozását jelentette, ezt 
a hagyományt konstituálta később Lengyel Balázs líratörténeti munká-
ja is, természetesen ő nem a hagyomány megalapozóiról beszélt, mint 
Schöpf lin, hanem a hagyomány „őrzőiről”, fenntartóiról.

Azok a költők ugyanis, akiknek személyét és munkásságát Lengyel 
Balázs (egy évtizeddel és egy világtörténelmi fordulattal Schöpflin össze-
foglalása után) a huszadik század magyar költészetének középpontjába 
állította, már nem pusztán megalapozták a „klaszikus modernséget”, 
mint Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád és Juhász Gyula, hanem 
gondoskodtak fenntartásáról, megőrzéséről, továbbviteléről is, például 
Kassák Lajos, József Attila és Illyés Gyula, vagy kivált „a Nyugat foly-
tatóiként” tárgyalt Radnóti Miklós, Dsida Jenő, Szabó Lőrinc, Weöres 
Sándor, Vas István és Zelk Zoltán, vagy éppen „a fiatalok” csoportjában 
bemutatott „újholdas” költők: Pilinszky János, Rába György, Nemes Nagy 
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Ágnes, Szabó Magda és társaik. A „klasszikus modernségnek” ezzel a 
hagyományos kánonjával különben Bányai János is egyetért, ugyanakkor 
arra figyelmeztetve olvasóit, hogy ezt a kánont mindenképpen ki kell 
egészíteni Füst Milán költészetével (amely bizonyos mértékig már egy 
új és korszerű irodalmi kánon lehetőségét is előlegezi).

Bányait természetesen nem a két világháború közötti korszak vagy 
az ezt követő évtizedek irodalmi kánonja érdekli, hanem a jelené, az 
ezredfordulóé, amely már a posztmodern irodalomszemlélet jegyében 
alakul ki, a posztmodern irodalomkritika erőfeszítései révén. Ugyanak-
kor Bányai azt is tudja, és ez a „tudása” imént vázolt hagyományértelme-
zéséből következik, hogy a posztmodern irodalom kánonját nem lehet 
teljesen függetleníteni a korábbi korszakok kanonizációs műveleteitől és 
eredményeitől. Az a posztmodern kánon, amelyet ő maga elfogad vagy 
kialakít, magába foglalja Kassák, Füst Milán és Szabó Lőrinc (és persze 
József Attila, bár róla a jelen kötetben nem beszél, korábban azonban 
érdemben foglalkozott az ő munkásságával is!) költészetét, és magába 
foglalja Márai Sándor és Mándy Iván (meg persze Kosztolányi Dezső, 
Szentkuthy Miklós, Ottlik Géza és Mészöly Miklós) elbeszélő művésze-
tét, az újabbak közül pedig Konrád György, Orbán Ottó, Tandori Dezső 
és Baka István (és korábbi tanulmányainak tanúsága szerint Esterházy 
Péter, Nádas Péter, Krasznahorkai László) műveit. Olyan posztmodern 
kánon ez, amely meghaladja a „klasszikus modernség” egykori érték-
rendjét, ugyanakkor nem osztozik a fiatal magyarországi kritikusok és 
irodalomteoretikusok radikalizmusában, és ennyiben valamiféle „köztes” 
pozíciót foglal el két karakteres irodalmi kánon között.

Ennek a személyes kánonnak kifejezetten vannak előnyei, mindenek-
előtt abban a nyitottságában, amellyel a korábbi „klasszikus modernség” 
értékrendjéhez fordul. Van Bányainak egy kitűnő Ady-tanulmánya (Az 
Ady-vers kitöltetlen helyei), ebben (nem függetlenül attól az elemzéstől, 
amelyet Rába György ad a „szimbolizmuson túl” jutott kései Adyról) 
azokat a lehetőségeket teszi mérlegre, amelyek következtében Ady köl-
tészete, pontosabban A halottak élén és Az utolsó hajók című kötetek 
lírája a posztmodern irodalmi kánonba beemelhető. Ady munkássága 
mellett (akárcsak Móriczé, Illyésé, Németh Lászlóé vagy Tamási Ároné 
mellett) ugyanis bizonyos idegenkedéssel vagy közönnyel haladnak el 
azok, akik a posztmodern kánonképzés műveleteiben szerepet kaptak 
(vállaltak), holott azt senki sem vitathatja, hogy Ady költészete a huszadik 
századi magyar (és európai) költészet, a hét évszázados magyar költészet 
egyik legnagyobb teljesítménye. „Hogy miért nincs – írja Bányai –, vagy 
miért van csak deklaratívan jelen, és akkor sem igazán magas szinten 
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Ady költészete a mai magyar líra diskurzusában, erre a kritikusi hang 
elnémulása mellett válasz olvasható ki Ady költészetéből is, az Ady-vers 
felépítéséből, beszédformációiból és alakzataiból. A prófétaság szerepe, 
a túlzott messianizmus, a romantikussá festett önarckép, a másokért 
szenvedés felfokozott érzelmei, a szerepek és feladatok vállalása mind 
sorra a klasszikus modernség megelőző költői szituációi és alakzatai; 
szimbolizmusa is inkább a múlt felé irányul és nem a kései versekből ki-
hallható szürrealista és expresszionista jelek, jegyek tudatosítása felé.”

Bányai itt azokat az érveket rögzíti, amelyek általában Ady költésze-
tének „korszerűtlenségét” kívánják bizonyítani. Velük szemben állapítja 
meg, éppen a két utolsó verseskötetre hivatkozva, hogy „vannak Ady 
költészetében […] olyan versnyelvi és formai jegyek, amelyek az értel-
mezés lezáratlan folyamataiban rámutathatnak az Ady-líra másságára. 
Ezek nyomán Ady költészete megszólítható lehet a költői hagyományte-
remtés és -értés, a kánonképzés újabb gondolatmeneteiben. Más szóval 
vannak Ady költészetének a megértés történeteiben jelenbe integrálható 
»kitöltetlen helyei«. Olyan helyek, amelyeknek feltárása csak részben az 
irodalomtörténet és -elmélet feladata, sokkal inkább lehet a költői be-
széd felfedezése. Más szóval Ady költészetének újraértelmezése nem az 
irodalomtörténeti gondolkodás irányainak és módszereinek függvénye, 
hanem az új, a mai líra esélye és lehetősége. „Ez a tanulmány is azt iga-
zolja, hogy Bányai János irodalmi kánonja (főként mások posztmodern 
kánonjához képest) igenis nyitott, és az ő kritikai, irodalomtörténet-írói 
és teoretikusi hagyományképzése igen széles horizontot fog át.”

KISEBBSÉGI IRODALOM

Bányai János kisebbségi, vajdasági, újvidéki irodalomtudós és irodalom-
kritikus, és ez a személyes pozíció természetesen kihat a hagyományte-
remtés, a hagyományápolás és a kánonképzés folyamataira is. Minderről 
nemcsak utolsó esszégyűjteményének Lehetséges-e a kisebbségi irodalmak 
(modern, posztmodern) „teóriája”? című írása tanúskodik, hanem előző, 
Kisebbségi magyaróra című tanulmánygyűjteménye is. A kisebbségi (így a 
vajdasági) magyar irodalmak elkötelezett kritikai értelmezője és gondo-
zója előtt gyakran két téves út nyílik meg. Az egyik a túlértékelésé, amely 
abból adódik, hogy a kisebbségi közösség nemzeti identitását elsősorban 
az irodalom tartja fenn, és így nem egyszer az esztétikailag értékelhető 
művek körén kívül eső művek is kitüntetett értékelést kapnak, annál 
az egyszerű oknál fogva, hogy segítenek fenntartani, artikulálni ezt az 
identitást. A másik téves út az irodalom közösségi és erkölcsi küldeté-
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sének teljes tagadásához vezet, annak a nézetnek a révén, miszerint az 
irodalomnak kizárólag csak esztétikai jelentősége lehet, és egy kisebbségi 
körülmények között született irodalom eleve hátrányos helyzetből indul, 
midőn egyetemes esztétikai értékek létrehozására vállalkozik.

Mindezzel számot vet Bányai János is, midőn a vajdasági magyar 
irodalmat, ennek az irodalomnak az értékeit kritikai mérlegére helyezi. 
Pontosan tudatában van annak, hogy a kisebbségi helyzet (léthelyzet) 
eleve korlátozza azt a szabadságot, amely minden valódi értékteremtés 
feltétele. Mintha – mondja – a kisebbség léthelyzetét eleve az önvédelem 
gesztusai és jelképei határolnák be. E határok között az individuum 
szabadságára, a nyitottságra és a kezdeményezésekre alig van esély.” Ezt 
a megállapítást részletesebben a következőkben fejti ki: „Az indokolt és 
jogos kisebbségféltő érdeklődésből egyenes ágon következik a kisebbségi 
irodalmak jó előre megfogalmazott és körülírt szerepe, mindenekelőtt 
az irodalom számára megszabott kisebbségmentés feladata. Ez a veszé-
lyeztetett léthelyzetből kivont szerep és feladat a kisebbségi irodalmak 
megértéshorizontját is meghatározza: az aggódó és féltő tekintetű érdek-
lődés nem az irodalmat nézi, hanem átnéz, rajta, a kisebbségi irodalom 
szókapcsolatban a »kisebbséget«, a kisebbségi létszimbólumokat, a 
kiosztott szerep maradéktalan lejátszását figyeli, az »irodalomra« alig 
van tekintettel, legfeljebb egy-két közhellyel intézi el, hiszen szigorúan 
megszabott funkciói közepette kezeli.”

A kisebbségi irodalom kétségtelenül történelmi és politikai terhek 
nyomása alatt tevékenykedik, ennek ellenére igen sok példája, van 
annak (a vajdasági magyar irodalom körében is), hogy az alkotóerő le 
tudja győzni a mostoha helyzet következményeit. Azt természetesen 
Bányai János is jól tudja, hogy maga a kisebbségi sors- és feladatvállalás 
is magas értékek létrehozásával járhat együtt, és a kisebbségi irodalom 
senkit sem predesztinál a „provincializmusra” és a „banalitásra” (ezek 
Bányai szavai). Mintha ő is az irodalomelmélet-író René Wellek és Austin 
Warren megállapítását követné, a két tudós amerikai szerző ugyanis az 
irodalmi értéknek egy kettős dimenziójáról beszél, eszerint a művészet 
egyrészt „öncél”, vagyis pusztán esztétikai tényező, másrészt „közösségi 
rítus és kulturális kötőerő”, vagyis egy emberi közösség identitásának 
kinyilvánítása, belső szolidaritásának erkölcsi médiuma. A művészet, az 
irodalom két arculatát, az esztétikait és a rituálisat, az erkölcsit termé-
szetesen nem lehet egymástól elválasztani, kivált nem lehet egymással 
szembefordítani.

Bányai Jánosnak nem volt szüksége túlságosan nagylelkű kritikusi 
gesztusokra, midőn a vajdasági magyar irodalomban olyan értékeket 
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jelölt meg, amelyek eleget tesznek mind az esztétika, mind a közös-
ségi megbízatás követelményeinek. Hagyománytörés című kötetében 
arról beszél, hogy „a kisebbségi irodalmakban nem különíthetők el a 
modernitás paradigmái, csak egyes művek vannak, amelyek beillesz-
kednek a modernitás magyar irodalmi folyamataiba”. Ilyen műveket 
mindazonáltal bőven talál ő maga is, például Herceg János, Fehér Ferenc, 
Ács Károly, Pap József, Koncz István, Gion Nándor, Végel László, Do-
monkos István, Tolnai Ottó és mások írásai között. Sőt tulajdonképpen 
a „modernitás paradigmáját” is megtalálja, elvégre erről a paradigmáról 
beszél 1965: a (poszt)modern (?) fordulat éve (Folyóirat a korszakküszöbön) 
című tanulmányában, amely az újvidéki Új Symposion három évtizedes 
történetének felidézése során a vajdasági magyar folyóirat által kezdemé-
nyezett modern (avantgárd? posztmodern?) fordulat következményeivel 
vet számot. Ennek a fordulatnak mindenképpen egyetemes magyar 
irodalmi szerepe volt, és ennyiben igenis alkotó módon hatott a magyar 
modernitás paradigmáira.

A vajdasági magyar irodalomnak, hangoztatja Bányai János, létezik 
története, de alig létezik vagy csupán töredékesen létezik teóriája. Ennek 
az elégedetlenségre utaló megállapításnak, különben minden kisebbségi 
irodalom vonatkozásában, sok igazsága van. A kisebbségi irodalom 
„teóriáiba” ugyanis szüntelenül belejátszik az a kényszerűség, miszerint 
ezek az irodalmak általában nem érhetik be „az individuum szabadságát 
reprezentáló – irodalmi – értékteremtéssel”, hanem szinte mindig egy 
politikai és ideológiai artikuláció feladatát kell vállalniok. Mindez egé-
szen különleges helyzetet hozott létre a vajdasági magyar irodalomban 
a jugoszláviai háborúk, Szarajevó és Vukovár és most már Kosovo után. 
A vajdasági magyar irodalomnak ugyanis éppen a jugoszláv stabilitás és 
a jugoszláviai kulturális struktúra szétrombolása után egy egészen más 
környezetben kellett önmagát meghatároznia, identitását és stratégiáját 
megfogalmaznia. Ráadásul meggyöngült a vajdasági magyar irodalom 
korábbi, jól működő intézményrendszere, és az írók egy része Magyar-
országra menekült, vagy éppen a nyugati világban (mint a kiváló költő, 
Domonkos István) találta meg új otthonát.

SZARAJEVÓ (KOSOVO) UTÁN

Van Bányai Jánosnak egy igen szép tanulmánya – Szarajevó, 1986. És 
azután –, amely eredetileg a Tokaji Írótábor 1994-es összejövetelén 
hangzott el. Az előadó itt az 1986-os, „békebeli” szarajevói költőtalálkozó 
emlékét idézte fel, ezen a nemzetközi költői fesztiválon akkor a vajdasági 
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magyar költészet kapott ünnepi szerepet. Azóta széthullott a jugoszláv 
állam, az a multikulturális képződmény, amely az ottani magyar iro-
dalom számára is minden pártállami berendezkedés ellenére működési 
teret és lehetőséget adott. „A jugoszláviai magyar költészet – állapítja 
meg Bányai – egyike volt az akkoriban Jugoszláviában alkotott költésze-
teknek, és ne feledkezzünk meg arról, hogy az akkori Jugoszlávia nem 
nemzetállam, bár a maga módján szocialista, ha nem is kimondottan 
»reálszocialista«. A rendszer kifogyott, és nem kerülhette el a kimúlást, 
de a nem nemeztállamból háború útján teremtődött nemzetállamo(cská)
k az éppenhogy csak éledező többkultúrájú gondolkodást ellenségnek 
és árulónak hirdetve kulturális és költészeti értékrendeket számoltak 
fel, minek következtében a kisebbségi kultúrák és költészetek, az eleve 
furcsállottak és ambivalensek, így a jugoszláviai (vajdasági) magyar 
kultúra és költészet számára is merőben új élethelyzet teremtődött. 
Ebben az élethelyzetben már nem adatott meg számára a több kultúra 
együttéléséből származó védősánc.”

Kétségtelen, hogy a jugoszláviai változások (hazai) értelmezői általá-
ban nem számolnak azzal a helyzettel, amelynek jellemzését Bányaitól az 
imént idéztem, holott azt a szinte összeroppanás-szerű válságot, amelyet a 
vajdasági magyar kulturális intézményrendszernek és magának az ottani 
magyar irodalomnak az utóbbi évtizedben el kellett szenvednie, nagy-
részt a multikulturális jugoszláviai rendszer összeomlása következtében 
a vajdasági magyarságra nehezedő, ennek nemzeti identitását veszélyez-
tető nagyszerb nacionalizmus, a Milošević elnök nevével fémjelezhető, 
egyszerre szélsőbal- és szélsőjobboldali karakterjegyeket magán viselő 
uralmi rendszer okozta.

Mindezek következtében hangzottak el Tokajban (és most a Kisebbségi 
magyaróra című kötetben) Bányai János igen keserű kérdései, vallató 
kérdések, amelyek a vajdasági magyar irodalom jövőjére és fennmaradá-
sára kérdeztek rá: „Van-e tehát a jugoszláviai magyar költészetnek mint 
igencsak furcsállott »kisebbségi« költészetnek a részeg balkáni kocsma 
léthelyzetében még szava a világról és a világhoz, vagy elnémult a tör-
téneti tapasztalat közvetlen élményének és a vers csüggesztő hasznave-
hetetlenségének terhe alatt? Így már csak az egyes költő tépett ruhája és 
összeroncsolt verse őrizné meg eltűnése fájó nyomait? Elképzelhető-e, 
hogy e kettős szorítás folytán egy évtizedekig létező és itt-ott még figyel-
mesen is ápolt, ambivalenciákban és ellentmondásokban konstituálódott 
költészet lassú felszámolása után már csak az emlékek maradtak meg, és 
helyette csupán egyes költők vannak, tehát a költészet helyett személyes 
líratörténetek, amelyek bármennyire fontosak és jelentősek, beolvadnak 
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egy másik értékrendbe, minthogy besorolást nyertek a homogénnek 
hirdetett nemzeti költészet értékrendjébe?”

Azóta, hogy ezek a kérdések elhangzottak, eltelt egy fél évtized, és a 
vajdasági magyar irodalom igazolni tudta a maga létjogosultságát, élet-
képességét és teremtőerejét, mindenekelőtt azt, hogy volt válasza azokra 
a kihívásokra, amelyekkel a történelem ostromolta. Természetesen a 
jugoszláviai háborúk kihívásaira, a vajdasági magyar kisebbség drámai 
sorsára gondolok. Olyan szépirodalmi művek kísérelték meg a válasz-
adást, mint Tolnai Ottó új versei, amelyek a háború botrányát leplezik 
le, vagy Pap József, Fehér Kálmán, Brasnyó István, Jung Károly, Tari 
István, Kontra Ferenc újabb művei és persze Bányai János esszéi, tanul-
mányai, amelyek a vajdasági magyar irodalom új helyzetében továbbra 
is a „megértés stratégiáját” képviselik. Az egyetlen szellemi stratégiát, 
amelyet egy irodalomtudósnak, írónak, egyáltalán értelmiséginek, még 
ha kisebbségi helyzetben és háborús szorongattatások másnapján tevé-
kenykedik is, képviselnie kell.

Új Forrás, 2000. 3. sz. 57–66.
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Az európai élet szerveződésében valamikor nem az államoknak, hanem 
a régióknak volt vezető szerepük. Korábban különben hosszú évszá-
zadokon keresztül olyan egységesülő nemzeti kultúrák nem is léteztek, 
mint amilyenek a polgári fejlődés keretében kialakultak a XVIII. és XIX. 
században. Franciaország például maga is több régiónak, és ennek meg-
felelően több nyelvnek a területe volt. Igaz, ezek a nyelvek (a középkori 
francia, az occitán, a katalán) a neolatin nyelvcsaládhoz tartoztak, és csak 
a Bretagne-ban beszélt breton, a spanyol határ mentén beszélt baszk nyelv 
és az Elzászban használt német nyelvjárás tartozott más nyelvcsaládhoz. 
Mindezeket a nyelvi régiókat a Francia Királyság államrendszere fogta 
össze. A középkorban Németország is több államra és több kulturális 
régióra volt bontható, minthogy egészen más volt például az északi 
protestáns Poroszország és más a déli katolikus Bajorország kultúrája. 
Olaszország pedig egészen az olasz egyesítésig ugyancsak több különálló 
régiót ismert Lombardia, Toscana, a Pápai Állam, a Nápolyi Királyság 
rendszere és kultúrája, sőt a nyelve is erősen eltért egymástól, olyannyira, 
hogy egy észak-olasz nem értett meg egy dél-olaszt.

A kultúrának az az egységesítő és egységesített modellje, amelyet mi 
ismerünk, amelynek keretében a közép-európai népek – például a ro-
mánok is – gondolkoznak, csak a XIX. században jött létre. Addig senki 
sem ütközött meg azon, hogy a különböző tájegységek kulturális arculata 
eltér egymástól. A XIX. században egy nagyon határozottan és időnként 
erőszakos eszközökkel végbement kulturális egységesítő törekvés jelle-
mezte Közép-Európa életét. Ekkor jöttek létre azok a nemzeti kultúrák, 
amelyek egy meghatározott nemzeti nyelven, meghatározott politikai 
keretben, meghatározott értékrendben, sőt meghatározott mentalitásban 
éltek egymás mellett, vagy esetenként éppen küzdöttek meg egymással. 
Tehát a kulturális centralizációnak a folyamata az emberiség története 
során nagyon sokáig – évszázadokig vagy évezredekig – ismeretlen volt, 
és csak a XVIII. század közepén-végén történt meg a váltás, amikor is a 
kulturális centralizáció nagy léptekkel haladt előre, és az a fajta közös 
kultúra, amit mi nemzeti kultúraként veszünk tudomásul – a magyar 
irodalom vagy a magyar kultúra történetében is –, kialakult.

Vajon ezek a keretek mennyire tekinthetők örök érvényűeknek? Nem 
állunk-e épp egy olyan fejlődés, olyan helyzet előtt, amikor ez a kulturális 
centralizáció beépülőben van, és a központi kulturális intézményrend-
szer s az átfogó keret helyett megint egy regionális intézményrendszer 
és sok-sok regionális keret jön létre? Ha ez bekövetkezik – márpedig épp 
az európai integrációnak ilyen következménye van –, akkor valójában 

KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS MOZAIK ■
Utószó helyett



■ 338 ■ Pomogáts Béla ■ Régió Európában: a Vajdaság ■    ■■■  

■■■  

el kell gondolkodnunk azon, hogy a kulturált centralizáció, a nemzeti 
kultúrának az a fogalma, amihez hozzászoktunk, az emberiség életében 
csak néhány évszázadot jelent: a XVIII. századtól a XXI. század közepéig, 
végéig. Előtte is más volt és utána is más lesz a helyzet. Ez egyébként 
nekünk, magyaroknak kedvező lehet.

A következő, amit érdemes megfontolni: a közép-európai kulturális 
mozaik jelensége. Közép-Európa kulturális képe, a kulturális régiók 
helyzete nagyon nagy mértékben eltér mind a nyugati (német, francia, 
angol, olasz, spanyol és így tovább), mind a keleti (orosz, ukrán, keleti 
szláv) modelltől. Közép-Európába legalább húsz-huszonöt nép él egymás 
mellett, sokszor egymással elvegyülten. Nem lehet a térképre pontosan 
felrajzolni sem a nyelvhatárokat, sem a kultúrák határait. Közép-Európa 
tulajdonképpen „mozaikjelenség”. Ennek a mozaiktérképnek volt figye-
lemreméltó történelmi műhelye az Osztrák–Magyar Monarchia, amely 
ugyan nagyra volt hivatva a maga kulturális és nemzeti-népi sokszínű-
ségében, szerkezetében azonban teljesen elavultnak volt mondható. Az 
a félfeudális szerkezet, amelyet a Monarchia az osztrák császári hatalom 
keretében kialakított, teljesen korszerűtlen volt; másfelől ez az elavult 
szerkezet nem volt képes kiállni az első világháború megpróbáltatásait. 
Egyébiránt ha a Monarchiát sikerült volna modernizálni, amire nagyon 
sokan törekedtek, talán minden másképp alakulhatott volna.

A Monarchia a maga mozaikvoltában eleve valamiféle „kis Európát” 
jelentett, ahol a régióknak volt elsőrendű szerepük. Maga az Osztrák 
Császárság is régiókból épült fel: a német tartományok, Csehország, Ga-
lícia, Szlovénia, Bukovina, Dalmácia hagyományos történelmi-kulturális 
régiókat jelentettek, és természetesen (miként ezt kifejteni készülök) a 
magyar kultúrának is léteztek regionális változatai. Ilyen módon a Mo-
narchia szinte előképe lehetne annak a regionális folyamatnak, amely 
az Európai Unióban most a szemünk láttára kezd megindulni. Szomorú 
csele a történelemnek, hogy azt a laboratóriumot, amely a Monarchia 
keretei között létrejött, és amelynek lehetett volna egy, a történelem 
jövendő folyamatait előkészítő, elősegítő, sőt kipróbáló jelentősége, az 
első világháború leállította, és ezzel nemcsak a magyar államiságra mért 
súlyos csapást, hanem a közép-európai integráció folyamatára is.

Vajon voltak-e a magyar kultúrának hagyományos történelmi régiói? 
Természetesen voltak. Egyik ilyen történelmi régió a Dunántúl, a másik 
pedig Erdély, ennek a két régiónak volt elsőrendűen nemzeti jelentősége. 
Az Alföld tulajdonképpen köztes régiónak számított, hiszen az alföldi 
városok és kulturális központok többnyire Erdélyhez húztak. Debrecen 
kultúrája nagyon közel állt az erdélyi kultúra értékelveihez és eszménye-
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ihez. Ugyanez mondható el a később Kárpátaljának nevezett terület tör-
ténelmi és kulturális kötődéseiről: Munkács vagy Huszt hagyományosan 
az Erdélyi Fejedelemség keretei közé tartoztak. A délvidéki kulturális 
központok pedig részben ugyancsak erdélyi, részben dunántúli hatások 
alatt fejlődtek a török hatalom kiűzése után.

A két nagy kulturális tér, Dunántúl és Erdély mellett természetesen 
voltak a magyar kultúrának más régiói is. Elsősorban a Felvidékre és 
bizonyos mértékig a Délvidékre: Bácskára, Bánságra gondolok. Ezek 
a kulturális régiók azonban nem voltak egyértelműen és határozottan 
magyarok. A Dunántúl egyértelműen és határozottan magyar jellegű 
volt. Erdély is, annak ellenére, hogy már a XIX. századra a románság 
valamelyes számbeli többséget szerzett Erdély lakosai között. Ugyan-
akkor a Felvidék hármas karaktert mutatott: magyar, német és szlovák 
karaktert. Ebben az egységben hagyományosan és hosszú időn keresztül 
a német karakter kapott uralkodó szerepet, minthogy olyan kulturális 
központok, mint Pozsony és Kassa egészen a XIX. század közepéig 
jórészt német jellegű városok voltak, és csak a dualista korszakban, a 
kiegyezés után indult meg az erőteljes magyarosodás, amely az első 
világháborúig Kassát magyar többségű várossá tette, Pozsonyt pedig 
olyan várossá, ahol három nemzetiség, három közösség élt: negyven 
valahány százalékkal a magyarok voltak az első helyen, harmincnyolc 
százalékkal a németek a második helyen, a szlovákok akkori részesedése 
a népességet és a kulturális erőt tekintve nem érte el a tíz százalékot. 
Aztán minden megváltozott: ma Pozsonyban a magyarság létszáma öt-hat 
százalék körül mozog, a németek meg teljesen eltűntek. Mint jól tudjuk, 
a Kárpát-medence etnikai és kulturális képe (térképe) a mögöttünk lévő 
évszázadban igen radikálisan átalakult.

A tizenkilencedik század második felében, különösen a hatvanhetes 
kiegyezés után erőteljes kulturális egységesülés, mi több, központosítás 
ment végbe a dualista Magyarországon. Szemmel láthatóan csökkent a 
korábbi kulturális központok (Kolozsvár, Marosvásárhely, Kassa, Po-
zsony) szerepe, és erőteljesen, valójában egészségtelenül megerősödött 
Budapesté. Ezt a folyamatot az állami politika (és a kulturális költség-
vetés) is erőltette, és csak a huszadik század elején indult meg egy újabb 
decentralizáció, például (a korábbi kolozsvári után) az akkor alapított 
pozsonyi és debreceni tudományegyetemmel vagy néhány erősen polgá-
rosuló város, így Nagyvárad kulturális életének kibontakozásával. Ezt az 
egészséges folyamatot terelte egészen más pályára a trianoni rendezés, 
amely a korábbi ország regionális kulturális központjainak elszakításával 
egyféle „kényszerdecentralizáció” kialakítója lett.
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Az a folyamat, amely létrehozta a kényszerű kulturális decentralizá-
ciót, vagyis a magyarországi irodalom mellett az utódállamok magyar 
irodalmait, nagy veszélyekkel is járt együtt, és ha nem jött volna közbe 
1989-ben a közép-európai régió felszabadulása és ezzel együtt az ott élő 
magyar kisebbségi közösségek új öntudatra ébredése, oda vezethetett 
volna, hogy a magyar irodalmon, a magyar kultúrán belül valamiféle 
policentrikus szerkezet jön létre, és ez úgy helyezi el egymás mellett 
a különféle országok magyar irodalmait, mint mondjuk a francia és a 
kanadai francia irodalmat, vagy a német, az osztrák és a svájci német 
irodalmat, azaz lényeges különbségekkel és értékrenddel. Nagy szerencse, 
hogy erre nem került sor, hogy közbejött a rendszerváltozás, és ezzel a 
magyar kulturális régiók között újabb átrendeződés következhetett be. 
Aminek a lényege szerint megszületett az a felismerés, hogy a nemzeti 
kultúra, a nemzeti irodalom valójában szerves egységet képez. Még akkor 
is, ha az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, a kárpátaljai irodalom a maga 
intézmény- és feltételrendszerében bizonyos módon eltér a magyaror-
szági modelltől. Stratégiai feladat, hogy az egységes magyar nemzeti 
irodalom fogalma mellett létrejöjjön az egységes vagy majdnem egységes 
intézményrendszer is.

A magyar kulturális (irodalmi) régiók kialakulásának és történetének 
mára egy hármas folyamatával számolhatunk. Az elsőn már régebben 
túl vagyunk, a második a közvetlenül mögöttünk lévő korszakban (a 
XX. században) zajlott le, a harmadik, reményeink szerint, most fog 
bekövetkezni. Az első szakasz a magyar (és az európai) történelem ter-
mészetes és hagyományos rendje szerint ment végbe, vagyis a történelmi 
országterületen, a nemzeti kultúrán belül, annak fejlődésével összhang-
ban, létrejöttek a történeti régiók, mindenekelőtt a nyugati és a keleti 
országrész tradíciói szerint azonosítható dunántúli és erdélyi tájhaza. 
A második regionalizációt a történelem, azaz Trianon kényszerítette ki, 
ilyen módon alakult ki az anyaországi, az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki 
és később a kárpátaljai magyar kultúra, magyar irodalom. A harmadik 
regionalizáció az európai uniós elhelyezkedés és fejlődés következménye 
lehet, és ettől a fejlődéstől várható reményeink szerint az, hogy részben 
helyreáll nemzeti kultúránk egysége, most már nem csak a maga nyelvi és 
mentalitástörténeti karaktere szerint, hanem intézményi tekintetben is, 
részben pedig az, hogy helyreállnak azok a hagyományos regionális szer-
kezetek, amelyeket a trianoni határok megbontottak és felszámoltak.

Az integrálódó Európa és európai kultúra ugyanis, valójában ma már 
nem az első és a második világháború után, többnyire természetellenes 
és erőszakos módon kijelölt államhatárok rendjéhez igazodik, hanem 
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ahhoz a hagyományos történelmi rendhez, amelyet gazdasági, kulturális, 
és mondjuk így, „lelki” tényezők hoztak létre, és tartottak fenn hosszú 
évszázadokon keresztül. Az egységesülő Európa igazgatási és terület-
szervezési rendszere a korábbi, szinte kizárólagos módon érvényesülő 
állami szerkezetek mellett, igazából ezek fölött és ezek alatt egy-egy újabb 
rendszert alkot. Az államok rendje fölött érvényesül maga az Unió, a saját 
igazgatási intézményeivel (az Európai Parlamenttel és az uniós kormány 
feladatait ellátó Európai Bizottsággal), alattuk pedig az a regionális rend-
szer, amely gazdasági, kulturális és történelmi tényezők szerint köt össze 
máskülönben két vagy három államhoz tartozó területeket, közigazgatási 
egységeket. Nagyon sok példát lehetne erre mondani: a francia (egykor 
német) Elzász és a német Baden-Württenberg, az itáliai Dél-Tirol és az 
ausztriai Tirol ma már jól működő regionális egységeket alkotnak, más-
részt az állami kereteken belül is létrejöttek regionális önkormányzatok, 
így Németországban (a Landok), Nagy-Britanniában (Anglia, Skócia, 
Wales, Észak-Írország), Olaszországban (Szicília, Szardínia), Spanyolor-
szágban (Katalánia, Andalúzia, Galícia) és így tovább.

Kétségtelen, hogy ez a háromszintű szerkezet, amelynek körvonalai 
és intézményi rendje máris látszanak, azzal jár együtt, hogy csökken-
teni lehet és kell a központi kormányzás mindenhatóságát, mi több, a 
hagyományosan értelmezett állami szuverenitást. A korábban, legalábbis 
jogi értelemben, korlátlan szuverenitás egy része az európai uniós, egy 
másik része pedig a regionális intézmények hatáskörébe kerül. Nyugat- és 
Dél-Európában mindez nem jelent különösebb újdonságot, minthogy a 
folyamat már régebben megindult, az unióhoz nemrég csatlakozott és 
még csatlakozásra váró országok esetében viszont igen sok akadállyal 
(és akadékoskodással) kell megküzdeni. A nemzetállami szuverenitás 
kizárólagosságának eszméje és hagyománya jelenleg mind Romániában, 
mind Szlovákiában a szinte érinthetetlen történelmi dogmák közé tar-
tozik. Ezt a dogmát, hasonlóan a szemünk láttára megdőlő más kelet- és 
közép-európai dogmákhoz, mindazonáltal meg fogja kérdőjelezni és el 
fogja sodorni a történelem. Legalábbis az európai uniós fejlődés tör-
vényszerűsége, a józan ész és a mi reményeink szerint. A közép-európai 
geopolitikai dogmák stratégiai értelmű megkérdőjelezése és megingása, 
a tapasztalatok szerint, máris bizonyos zavart okoz a román és a szlovák 
nacionalizmus berkeiben, ez a zavar, miként ez most éppen Szlovákiában 
tapasztalható, a nacionalista ref lexek felerősödésében jelentkezik. Ezeket 
a fejleményeket semmiképpen sem szabad se lebecsülni, se túlbecsülni.

A közép-kelet-európai térségen belül máris láthatóak a regionális 
átrendeződés és a kialakuló új regionális szerkezetek körvonalai, erről 
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tanúskodnak a Kárpát-medencében létrejött úgynevezett „eurorégiók”, így 
a dél-nyugat-dunántúli, stájerországi és szlovéniai, a Tisza–Maros-vidéki 
(mondjuk így, Szeged– Szabadka–Temesvár-térségi) vagy az északkelet-
magyarországi, kelet-szlovákiai, kárpátaljai és észak-partiumi (Miskolc, 
Kassa, Ungvár, Szatmárnémeti négyszögében) vagy éppen a Duna két 
partján (Esztergom, Komárom, Dunaszerdahely térségében) szerveződő 
gazdasági és kulturális régió. Ez az eurorégiós fejlődés egyrészt újra fel 
tudja építeni a trianoni határok által megosztott és tönkretett hagyomá-
nyos térségi szerkezetet, másrészt, és ez történetesen számunkra, nyolc 
országban élő magyarok számára kaphat döntő jelentőséget, helyre tudja 
állítani a trianoni határok által megosztott magyar nemzetnek legalábbis 
a gazdasági, kulturális és „lelki” egységét. Az a regionalizációs fejlődés 
és távlat, amelyet az Európai Unió most számunkra megnyit és megjelöl, 
közel egy évszázad fájdalmas veszteségeire és megosztottságára kínál némi 
orvosságot. Vagyis a korábbi és többnyire bátortalan és ezzel eleve kudarc-
ra ítélt taktikai kísérletekhez képest valódi stratégiai választ kínál éppen 
arra a fájdalmas tapasztalatra és megoldandó kérdésre, amely olyan sok 
gyötrelmet okozott a Kárpát-medencében élő megosztott magyarságnak 
a mögöttünk lévő közel egy évszázadban. A magyar nemzet fájdalmas 
széttagoltságára és a nemzetegyesítés történelmi feladatára gondolok.

Ennek a nagyszabású nemzeti stratégiának a képviselete és megvalósí-
tása érdekében persze a magyar politikának, a közvéleményformálóknak, 
a gazdasági hatalmasságoknak és nem utolsósorban az alkotó értelmi-
ségnek nagyobb stratégiaalkotó erővel, céltudatossággal és munkával 
kellene válaszolnia a történelem újabb kihívásaira. Szomorúan kell 
megállapítanom, hogy jelenleg éppen ebben a következetes, céltudatos 
és józan stratégiában szenvedünk hiányt, és ami leginkább hiányzik, 
az a minden politikai oldal számára egyként vállalható, egyeztetett és 
közös nemzetstratégia.
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