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BÁNYAI JÁNOS 

HAGYOMÁNY ÉS MODERNITÁS KONFLIKTUSA: 
A KISEBBSÉGI KULTURÁLIS KÁNON 
Conflict between tradition and modernity: a minority cultural canon 

A kisebbségi kultúrák és irodalmak létezésének meg fenntartásának feltétele a hagyomány- 
hoz való viszonyulás, ezzel egyiitt a saját és a nemzeti, valamint a saját és a többségi kultu- 
rális viszonylatok arányos vagy aránytalan elrendezése. Kulturális konfliktusok forrása lehet 
mind a hagyorimányórzés, mind a hagyományvesztés kiilsó vagy belsó eröforrásokból történö 
erösítése vagy éppen gyengítése. A kisebbség saját kultúrájában a hagyomány és a modern- 
ség konfliktusát érzi át legmélyebben, ugyanis fennmaradását sok esetben premodern kultu- 
rális világképének megórzésében látja, és így kimarad a modernitás folyamataiból. 

Kulcsszavak: kisebbségi kultúra, premodern és modern kisebbségi kultíira, hagyományörzés 
és hagyományvesztés, kisebbségi kulturális kánon 

Nemzeti kisebbségek, kisebbségi kultúrák és irodalmak vannak — hogyan 
lehetségesek? Így is hangozhat a kérdés, elöadásomnak nem retorikai kérdé-
se, és sííríín el is hangzik, ha nem is mindig ilyen kiélezett formában. Hason- 
ló kérdéseket; csak más tárgykörben, sokan feltettek már. A mondat elsó fe- 
le látszólag minden kétséget kizáró állítás, a második felét viszont kételkedés 
és gyanú hatja át, ami elbizonytalanítja elsö felének minden bizonyítás nél- 
kiili állítását. Az, hogy nemzeti kisebbségek, kultúrák és irodalmak vannak, 
sokak számára — számomra is — közvetlen tapasztalással, akár megéléssel is 
bizonyított evidencia, ugyanakkor magam és mások számára az a tény, hogy 
nemzeti kisebbségek vannak, egyúttal nem bizonyítása, hogy kisebbségi kul- 
túrák és irodalmak is vannak. Föként azért nem, mert a nemzeti kisebbsége- 
ket, elsósorban a szomszédos országokban élö magyar nemzeti kisebbséget, 
a történelem, szerintem a történelem rosszindulatú fintora, mások szerint a 
történelmi igazságtétel teremtette meg és nem a kisebbségi helyzetbe kény- 
szeriilt számos vagy kevésbé számos közösség szabad akarata és választása. 
A kisebbségi helyzetbe eröszakolt közösségnek volt — nemzeti - kultúrája és 
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irodalma, még mielðtt a határon túlrá keri.ilt volna, ezt á kultúrát és irodalmat 
vallotta inagáénak, aini mellett természetesen létezett helyi, regionális, „sa- 
ját" kultúrája és irodalma is mint a nemzetinek kiegészítése és tartozéka, 
másfelól, legtöbbször mellözve, számításba sem vett kulturális értékrendje 
is, amelyhez ragaszkodott, hiszen egészében a sajátjának tekintette, de nem 
tekintette sem önállónak, sem pedig tartalmi, nyelvi, formai megkiilönbözte- 
tð jegyei alapján a nemzetitöl fiiggetlennek. Az olyan köznyelvi közlések, 
mint a„nálunk nem így mondják", vagy a„nálunk nem így teszik", vagy a 
„nálunk nem így iinneplik", nem jelentett kiilönállást, másságot sem jelen- 
tett, amíg a kisebbségi helyzetbe szorult helyi vagy regionális közösséget az 
országhatár eröszakos megvonása nem sodorta új, történelmében korábban 
meg nem élt élethelyzetbe, csupán kiilönbözést jelentett, másoktól való, akár 
a szomszéd falutól való eltérést jelentette, ezen túl pedig a saját kistérségi ha- 
gyoinányok és szokások örzését és ápolását, amivel egyiitt járt szó szerinti 
védehnezésiik is. A kérdés most az, hogy a kisebbségi helyzetbe sodort nem- 
zeti közösség ezt a kiil.önbözést, a saját kulturális tradíciót és szokást a vise-
lettöl, a népi építészeten , a helyi lakberendezésen át•a népi idöjóslásig, hie- 
delmekig és legendákig mennyiben tekintette a határok megvonásával távo- 
labbra keriilt ilemzeti kultúrától való elszakadás vagy egyszeriíen a viszony- 
lagos eltávolodás köriilménye•következtében valóban a másság és kiilönállás 
egyik lehetséges alapkövének, illetve olyan közvetett vagy közvetlen, kultu- 
rális és történelmi, nyelvi tapasztalatnak, amelyre ráépiilhet valamely kisebb- 
ségi közösség kényszerú és mindig csak viszonylagos önállósulásának lehe- 
tösége a kultúra térségeiben. Amennyiben a sajátnak a megtapasztalása 
gyöngének bizonyult a kisebbségi kultúra fenntartásához, folytathatóságához 
és alakításához, ezzel egyidöben a sorozatos tiltások, a kapcsolattartás meg- 
nehezítése miatt részben megsžakadtak a nemzetivel való összetartozás. akár 
személyes, akár intézményes formái, viszont mindezek a hátráltató és bezár- 
kózásra késztetö köriilmények nem sziintették meg a kultúra igénylését, mert 
nem is sziintethették meg, hiszen a kultúrát a kisebbségben mint kulturális. 
közösségben gondolkodók nem a létezés díszének, hanem a kisebbségi léte- 
zés igazolásán.ak és legitimációjának tekintették, joggal. Miközben azt is evi- 
denciának vették, hogy nincsenek részleges kultúrák, csak teljes kultúrák 
vannak, mert csak a teljesek képesek önmaguk reprodukálására, alakítására 
és megválasztására. Ugyanezért a kisebbségi közösség •kultúrát ;  irodalmat és 
múvészétet igénylö részének szembesiilnie • kellett a hagyománytalanság, a 
saját.megkiilöriböztethetö hagyomány hiányának frusztráló lidércével. Mos- 
tanáig böven akadnak a kisebbségi hagyományt alulértékelö •vagy létezését 
egészében tagadó, mert az egyetemes nemzeti hagyományban csupán szeg- 
mentumnak, vagy annak sem tekintö álláspontok. A hagyomány viszonyla- 
gos hiányának érzete a kisebbségi közösségek kulturális igényét a hagyo- 
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mánytalanság veszedelmének elrejtése végett nagyrészt a helyi kulturális tar- 
talmak felé fordította. A sajátnak mértéken feliili hangsúlyozásába fogtak, el- 
feledett szövegeket, lappangó stílusváltásokat, porosodó emlékeket idéztek 
fel. Mások pedig, hogy a kisebbségi kultúra létezését észlelhetövé tegyék, az 
új ország kultúráját igyekeztek nyelvtanulással, szokások és hagyományok 
átvételével, idegen mércék és elvek felvételével elsajátítani, illetve maguké- 
vá tenni, így teremtve meg önmaguk és közösségiik számára a létezéshez, a 
kisebbségi kultúra létének fenntartásához nélkiilözhetetlen toleráns, egyszer- 
re befogadó és kibocsátó szellemi kömyezetet. Ami legtöbbször nem hozott 
megoldást, a kulturális igényt viszont egyirányú utcába terelte. Hangsúlyo- 
zom, nem zsákutcába, hanem egyirányú utcába, vagyis az egyidöben kibo- 
csátó és befogadó kultúra helyett a csupán befogadó kultúra utcájába. 

A kisebbségi helyzetbe keriilt nemzeti közösségek évek során kidolgo- 
zott mindhárom kanonikus önigazolási kísérlete — a hagyománytalanság 
megtapasztalása, a helyi kulturális jelrendszerek értékvilágának felnagyítá-
sa és a kiilsö, az „idegen" kultúra fokozott, legtöbbször nem kritikus elsajá- 
títása — egyenesen a veszélybe sodort, a veszélyeztetett kultúra megtapasz- 
talásából következett, abból, hogy a közösség egyrészt nem számíthatott 
semmiféle újrarendezésre, pedig erösen éltek a visszarendezödés mostanáig 
is létezö illúziói, másrészt pedig a közösség el- és magárahagyatottságának 
megtapasztalásából. Ezért keriilhetett sor a mostanáig fenntartott sajátnak 
sziintelen keresésére, de semmiképpen sem a vele való szembesiilésre, vagy- 
is semmiképpen sem a kulturális igények kritikájára. Ellenkezöleg, a kultú- 
ra veszélyeztetettségének inegélése a kisebbségi közösségek számára a 
kultúra felértékeléséhez vezetett, mind a gazdasággal, mind a politikával 
szemben. A kisebbségi kultúra veszélyeztetettségének megélése következ- 
tében, minthogy a kultúra a történelem és a valóság megtapasztalásának, de 
ebben az esetben nem kritikájának nélkiilözhetetlen tényezöje, minden más- 
nál fontosabbá vált a kultúra örzése és ápolása, minthogy benne még a so-
rozatosan megélt vagyoni kisemmizés, a gazdasági háttérbe szorítás, az in- 
tézmények, föként az iskolák részleges felszámolása eszközéhez nyúló 
(többségi) intézkedések hatásának gátját, a veliik szembeni ellenállás esé- 
lyét vélték felismerni. Ebböl a köriilményból következhetnek a kultúra és 
intézményei megörzésének erös tendenciái a magyar kisebbségi közössé- 
gekben, minek folytán e kultúrák hatványozottan múveltségi, ezen beliil pe- 
dig legtöbbször irodalmi kultúrákként hallatnak magukról. Amennyiben a 
kultúra valóban „valóságértelmezés", és mint ilyen, „[L]ényegét tekintve ál- 
landóan változik" 1 , a veszélyeztetettség megélése a kisebbségi kultúrákat az 
adott történelmi köriilményekhez való feltételes igazodás vagy önigazolás 
mellett konfliktusokba is sodorta, belsó konfliktusokba, tisztázást igényló, 

I Bodó Barna: Az identitás egyetemessége. Kolozsvár, 2004, 90. 1. 
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de semmit sem tisztázó polémiákba, és kiilsö konfliktusokba is, mind az 
(idegen) többségi, mind a nemzeti kultúrával szemben. Mostanái.g befeje-
zetlen polémiák és konfliktusok ezek, rnind a kisebbségi kultúrák keretein 
belíil, mind pedig a kisebbségi és többségi, illetve a kisebbségi és nemzeti 
kultúrák között. Néha fellángolnak, máskor elcsendesiilnek, de nem szíín- 
nek meg, mert nem sziintethetök meg. Minthogy a kisebbségek létezését ta-
gadó megkérdezettség tárgytalan, a kisébbségek és a kisebbségi kultúrák 
meg irodahnak létére rákérdezö „hogyan lehetségesek" kérdés kétségbevo- 
nást kifejezö retorikája is e befejezetlen vitákból eredeztethetö. 

A hagyománytalanság lidérce, a sajátnak, a helyinek, a vidékinek felna- 
gyítása, a többségihez való, sokszor viszölygást kiváltó igazodás a kisebb- 
ségi kultúrák és irodahnalc létéröl folyó vitáknak három meghatározó köriil- 
ménye. Nem véletleniil tekintette a hagyománytalanságot a vajdasági ma- 
gyar irodalom alap,ítójaként t.isztelt Szenteleky Kornél részint ezen irodalom 
alapítása és fejlesztése szempontjából lekiizdhetetlen akadálynak és egyút- 
tal a kisebbségi kulturális szituáció meghatározó tényezöjének is. „Legelð- 
ször a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett irány, a lefektetett alap, ame- 
lyet folytatni, lerombohli, átformálni, megtagadni mindig könnyebb, mint 
teljesen újat csinálni. Ezen a tespedt, múvészietlen lapályon nincs semmi, 
de semmi emlék..." írta Szenteleky Levél D. J. bar-•átörnhoz a „ vajdasági 
irodalom "-ró! címíí nevezetes vitacikkében. 2  A késöbbi, a„szellemi lét he- 
lyi múltjának feltérképezésére" tett múltfeltáró eröfeszítések mindmáig nem 
csendesítették el, bár ritkábban keriil már szóba, a múltakból kiválasztott 
szövegek újraközlése, ásatások és építészeti meg múvészeti emlékek feltá- 
rása után 3  a hagyománytalanság tudatformáló érzése és réme, aminek csak 
rnásik változata a„helyi múlt" behelyettesítése a ne,mzeti múlt értékeivel, 
ezzel egyiitt a vil.ágirodalmiakkal vagy általánosnak és lényeginek vélt érté- 
kekkel. A hagyománytalanság nyomasztó érzését nem a múltból kiemelt 
szövegek, nem a másikhoz, a nemzetihez, az idegenhez vagy éppen a világ- 
irodalmihoz való odailleszkedés sziintethetné meg, rnint ahogy valójában 
nem is sziintette meg, hanem a hagyományválasztás esélye számolhatná fel, 

2  Idézi Bori Imre: A jugoszláviai maoyar rrodalom törtéreete. Újvidék, 1968, 9. I. 
Bori, az elsö vajdasági magyar irodalomtörténet szerzöje vitába száll Szentelekyvel, 
mondván: „Noha irodalmunk felismerte önállóbb Iéte kategóriáit, s Vajdaságot szellemi 
egységként is fel tudta fogni, bátortalan kísérleteken kíviil alig-alig tett valarnit szelleini lé- 
te helyi múltjáuak feltérképezése és tudatosítása érdekében." Bori Imre: i. .m. , 12. I. 

3  Legtöbbet ezen a téren Bori Imre tett. Már a jugoszláviai magyar irodalom.elsö története 
megírásának, majd a késöbbi antológiáknak, szövegközléseknek, de az irodalomtörténet 
több5zöri bövítésének és javításának hatására is mintha a hagyománytalanság tudata érvé- 
nyét vesztette volna. Föként amióta megjelenhetett Bori Imre „délvidéki olvasókönyve": 
L.: B. I.: EmGer; táj, történelenz Porum Könyvkiadó, Újvidék — Agapé, Szeged, 2001. 
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amennyiben a kisebbségi kultúra — saját alakulástörténetében - általában is 
megteremtené a kulturális választás feltételeit és köriilményeit. Egy kultúra 
megörzése és alakulástörténete folytathatóságának — Will Kymlicka meglá- 
tása szerint — a„választás kontextusa, értékét pedig az adja, hogy lehetösé-
get teremt a jelentésteli lehetöségek közötti választásra". 4  Ennek a válasz- 
tásnak, illetve a választás kontextusa igénylésének egyik példája Tözsér Ár- 
pád megfigyelése, aki a kisebbségi irodalom létkérdésével szembenézve fo- 
galmazott így: „Az irodalom, a jó irodalom, a nagy irodalom mintegy [en- 
nek] a nemzetek fölötti nyelvnek a jelrendszerét bövíti, tágítja, s talán mon- 
danom sem kell, hogy ilyenformán ez a bövítés, tágítás az illetö irodalom- 
nak egyben értékméröje is, s hogy »nemzetiségi« irodalmi míívet épp úgy, 
mint »nemzetit« csak ilyen igénnyel érdemes írni, s ami ezen a mércén alul 
van (legyen az — eredetét tekintve — »nemzetiségi« vagy »nemzeti«), így is, 
úgy is pusztán helyi értékíí írásbeliség." 5  Most nem teszem fel a kérdést, 
hogy milyen jelrendszer a„nemzetek feletti nyelv", mert éppen ez a jelrend- 
szer az a — Tözsér könyvének címe nyomán mondom — tanulmányozásra vá- 
ró „nem létezö tárgy": maga az irodalom, melynek örökölt és természetes 
arisztokratizmusát a közéleti demokrácia nem kezdheti ki, viszont minden- 
kor kikezdheti a kritika mellözése, a„mércén aluli"-nak nem mércén aluli- 
ként való megítélése, a pusztán „nemzetiséginek" vagy „nemzetinek" kriti- 
kátlan átírása az irodalom amúgy esztétikával és poétikával védett térségei-
be, legtöbbször a hasznosság, és talán még többször a hasznosíthatóság nem 
irodalmi, még csak nem is kulturális kritériumai szerint. 

A hagyománytalanság tudata éppen ezért aligha számolható fel a helyi- 
nek, a vidékinek, a regionálisnak számbavételével, sokkal inkább csendesít- 
hetö el, vagy akár fel is számolható a hagyományválasztásra való képesség- 
nek és felkésziiltségnek kanonizációs múveleteivel, amelyek annak belátá- 
sához vezetnek, hogy a kultúrát nem más, maga a kultúra örzi meg, ameny-
nyiben önmagát fenntarthatónak és alakíthatónak, tehát egészében nyitott-
nak és változónak tekinti. A kultúrának vannak valóságtapasztalatai és va- 
lóságismeretei, de vannak kulturális tapasztalatai is, amely tapasztalatoknak 
kiterjesztése — tágítása és bövítése — nem máshol, magában a kultúrában ját- 
szódik le, mert ezek éltetik és tartják is fenn, amíg fenntartható. Csak a kul- 
túrák sokfélesége csendesítheti el és vonhatja vissza a hagyománytalanság 
tapasztalatát, de még így sem számolható fel teljes egészében. A sokféleség 
elodáz, de a bajokat nem sziinteti meg. 

Ám átvezet a helyi értékíínek tanulmányázásához. Bori Imre fejtette ki, 
hogy az irodalomalapítás gondját viselö Szenteleky Kornélnak akkor kellett 

4  Idézi Bodó Barna: i. m. , 90. 1. 
5  Tözsér Árpád: A nem létezti tárory lamulmányozása. Pozsony, 1999, 174. I. 
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a húszas évek végén a„helyi színék" elméletét meghirdetnie; amikor „Her- 
czeg Ferenc, Gozsdu El.ek, Ambrus•Z,oltán, Balázs Béla, söt Móricz s legin- 
kább Mikszáth" - Bori névsora ez = míívei nyomán „a magyar irodalmi köz- 
tudatbaii [akkoriban] olyan sajátos tájhangulatok fiízódnek, amilyeneket 
csupán Erdély színeiben élvezhetiink vagy Krúdy azyomán a Felvidék 
motívumaiban." 6 •Ezt a vidéket Papp Dániel „egykoron" „irodalmi tiiudér- 
laknak" móndotta volt, közli Bori Imre, arra azonban nem tér ki, hogy ép-
pen a múlt század elej:én és a korábbi évtizedekben az európai nagy irodal- 
mak témarepertoárjában éppen a helyinek, egészen pontosan az egzotikus- 
nak,• az egzótikus vidékeket és tájakat, egzotikus szokásokat és • népeket 
megelevenító múveknek, föként a novella- és regényírásbal, milyen magas 
az árfolyama. Erröl böven szól Jeleazar Meletyinszkij a novella poétikáját 
és történetét összefoglaló munkája a tizenkilencedik és a huszadik század 
fordulójának novellatípusait taglaló fejezetében. Szenteleky jól tájékozódott 
az európai irodalmakban, valószínúleg ismerte is ezeket a tendenciákat, 
amiból arra is következetni lehet, hogy nemcsak az adott törtérielmi és kul- 
turális helyzetfelismerés, a hagyomány hiányának tapasztalata, valamint a 
helyire való ráutaltsága vezette a„helyi színek" programja felé, hanem eu- 
rópai, söt világirodalmi tájékozottsága és olvasottsága is. Itt nem pusztán a 
„semmiböl indulás", még csak nem is egyszeriíen „a helyi szellemi eredmé- 
nyek felhasználása" vezette Szentelekyt a nevéhez fiízódó és gyakran rosz- 
szallóan értelmezett elmélet gyakorlatiasítása irányába, :hanem elrejtve 
ugyan rendkíviili irodalmi ismeretei és kultúrája. Amiböl természetesen 
nem következett, mert nem is következhetett ;  igazi irodalmi értéktererntés, 
föként nem a„bövítés és tágítás", Tözsér Árpád mondotta értelmében. Ha 
Szenteleky a„helyi színekkel" felemelni kívánta a formálódó vajdasági ma- 
gyar (kisebbségi) irodalom szellemi eredményeit, a fordítottját érte el, azt, 
hogy a helyi színek nevében mindent, sok mindent irodalomként lehetett el- 
adni, olyasmit -  is, ami az irodalommal még köszönö viszonyban sem volt. 
Szenteleky, majd Szirmai Károly a Kalangya folyóiratot alapítva és szer- 
kesztve hamar szembe keriilt a„helyi színek" vadhajtásával, a provincializ-
mussal, ezzel egyiitt a szíík köríí érvényesség önelégiiltségével, a helyi ér- 
dek és érték mindent - leginkább a kulturális és irodalmi értéket -- helyette- 
sító törekvésével. Harcukat sokáig nem sikeriilt megvívniuk, így aztán a 
„helyi színek" mostanáig a„vajdasági írás" egyik, többfelé ágazó, saját ha- 
gyománya. Ami rejtözködve és bújtatva, rendre más néven, de azonos tarta- 
lommal, mostanában erös kiilsð és bel.sö támogatást élvezve tovább él a vaj- 
dasági magyar kultúrában. Egyik meghatóan szép jele ennek Pap József Bo- 
ri Imre sziiletésnapjára írott Baráti felköszöntöje 2003-ból, amelyben a köl- 

6  Bori Imre: i. m., 14. 1. 
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tö jövendölése szerint az irodalomtörténész „pozitív recenzióY' ír majd a 
„gondosan ciklusba°' gyújtött felköszöntökröl és kiadásra ajánlja a kiadó- 
nak, „mert hát, van benniik valami a mi / életiinkból — mondod majd meg- 
értöen — / a keserveinkböl, vigaszainkbóP'. „A mi életiinkböP' kiemelt helye 
a versnek, és egy, a helyit, a lokálist magasba emelö irodalomszemlélet ki-
fejezése, teljes összhangban a korábban emlegetett „nálunk nem így mond- 
ják" kiilönbözést hirdetö, mostanáig élö köznyelvi szóhasználattal. Bármeny- 
nyire is megható az idös költönek az idös kritikust felköszöntö verse, nem 
nehéz benne felfedezni a kultikus nyelvhasználaton túl az identitáskeresés 
nyelvi gesztusát. Mert Szenteleky óta nem szíínt meg a vajdasági magyar 
kultúra és irodalom önazonosságának keresése, ami — talán azt is meg lehet 
kockáztatni — az egész elmúlt évszázad folyamán, söt máig tartóan hatja át 
a kisebbségi magyar irodalmakat, vagyis az önértelmezés, az önmetaforák 
keresésére és feltárására irányuló törekvésiiknek erös indulata. Ennek az in- 
dulatnak talán legmagasabb szintú megjelenése Tolnai Ottó költészetében 7  
ismerhetö fel, amely költészet nyelvében, szóhasználatában, de élményvilá- 
gában is mintha tájházi gyiíjtemény lenne, mert minden erösen hangsúlyo- 
zott szavának, kifejezésének és képének származási helye pontosan, vagyis 
helyileg kijelölhetö, amin semmit sem változtat a költönek a világban való 
többirányú irodalmi és miívészeti tájékozottsága. Amibe beletartozik szava- 
inak és képeinek inetamorfózisa a szövegköziség, az át- és ráírás, az allúzi- 
ók, a jelzett vagy jelöletlen hivatkozások, idézetek és parafrázisok eszközé- 
vel. Ez emeli költészetét a kánonképzö költészetek sorába, miközben sem- 
miképpen sem szakad és távolodik el költészetének helyi, lokális forrásai- 
tól. Akár az is tnondható, hogy Tolnai Ottó költészetének tájházában nagy 
költészet lakozik, az a kifúrkészhetetlen jelrendszerben megszólaló iroda- 
lom, amelyröl Tözsér Árpád itt idézett mondataiban beszél. De beszél róla 
legújabb kötetének 8  Utómodern fányalgás a szlovákiai magyar irodalom 
tárgyában címíí, Cselényi László könyvét kritikusan „olvasó" versében is. 
„Ma az egykori világirodalmi heviiletiink s a néhai szlovákiai magyar iroda- 
lom csak egyiitt adják ki az emlékeink parlatnentjét" — írja a versben Tözsér, 
majd így folytatja: „S te — mármint Cselényi László — mint hamisítatlan ró- 
mai jellem, XXI. századi Antonius, dicsérve temeted múltunk gyarlóbb fe- 
lét is, elismerése.m érte!, de azért ne vedd zokon, ha én -- Cassius módra 
fanyalgok is kicsit!" 9  Tözsér Utómodern fanyalgása arra figyelme• -r.tet, hogy 
a kisebbségi — most éppen a szlovákiai, de mondhatnék vajdaságit is — ön- 
értelmezésre való, évtizedeken át tartó törekvése átfordult önmagának nem 

7  Kiilönösen az Árvacsáth, a Balkáni babér, a nadír-kötet, legújabban az Ómama egy rotter- 
dami gengszterfrlmben cúníi kötetekben. 

s Tözsér Árpád: Léggyókerek. Új versek. Budapest, 2006. 
9  Tözsér Áipád: i. m. 
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tagadásába, árri megkérdöjelezésébe és problematizálásába, ama retorikai 
kérdés második felének —„hogyán lehetségesek?" — tagadó megválaszolá- 
sába, hiszen a dicsérve temetó Cselényi ellenébén Tözsér néhai szlovákiai 
magyar irodalomról beszél, de ugyanígy beszélhetné néhai vajdasági ma- 
gyar irodalomról Tolnai Ottó is, ha szóba hozná, mintha az ország elveszej- 
tésével egy másik -- nemzeti — kulturális közösség egyediili érvényességét 
hirdetné meg, tagadva ily módón a kisebbségi kulturális és irodalmi kánon 
létjogósultságát. 

Van azonban a.„lielyi színek"-elméletnek egy olyan gyakorlati interpre- 
tációja is, amelynek semmiféle kap ćsolata nincs se Szentelekyvel, se a„mi 
életiink" darabjait hirdetö Pap Józseffel és Bori Imrével, se a dicsérve teme- 
tö Cšelényivel; se. a fanyar Tözsérrel, de a nyelvi metamorfózisokat látvá- 
nyosan mííködtetö Tolnaival se, de szoros kapcsolatban áll a„helyi színek"- 
elmélet legrosszabb változataivál, vagyis á provinciálissal, a banálissal, á 
kritika minden formáját nélkiilözö utilitarisztikus irodalomszemlélet sok 
változatával, a legrosszabbakkál is, mert a kultíu -a és az irodalom hasznosít- 
hatóságának elvét hirdetve á kultúra és az irodalom egészét alárendeli vala- 
mely kultúrát és irodalmat tagadó szempontnak. Így éppen azokat a teriile- 
teket zátja el.az irodalom és a kultúra elöl, amelyeken egyediil létezni ké-
pes, a kultúra és az irodalom „valóságértelmezésének" és a kulturális vá- 
lasztás kontextusának teriileteit. Se értelmezés; se választás, csupán a helyit 
magába záró, önmagát csupán a vidékiben felismerö aspektusa a kizáróla- 
gosságnak — ide is elvezetett a félreértett Szenteleky irodalomalapító és iro- 
dalomápoló szándéka.. De nem érdemes erre több szót vesztegetni. 

A kisebbségi kulturális és irodalmi kánon harmadik meghatározója az 
idegen kultúra, kisebbségi helyzetben a többségi vagy a szoinszédos nemzet 
kultúrájának befogadása: Emlekegyik feltétele a fordítás, a rnásik az össze- 
hasonlítás. Szenteleky korán belátta ezt és Debreczeni Józseffel egyiitt, aki- 
hez az itt idézett nevezetes levelét intézte, már a húszas évek végén kiadja 
a modern szerb költészet antológiáját. 10  Kettös kulturális szerepet bízhatott 
Szenteleky az antológiára. Részint a kortárš szerb költészet bemutatását a 
vajdasági olvasónak, részint pedig példát akarhatott mutatni a magát csak a 
hely szellemében felismerö, ćsak nagyon lassan eszmélö vajdasági íróknak 
a modernségböl. Az irodalmi modernséget alig ismerö s azzal megbarátkoz- 
ni nem tudó „vidéki" írók és költök azonban hiába kaptak kulturális leckét 
a Bazsalikom •nevíí antológia útján, a helyibe való bezáratottságukon nem 
mutaticozott rés, és ezen •az sem változtatott sokat; hogy éppen a vajdasági 
irodalom sziiletésének idején erös avantgárd hullám csapott át a fejek felett. 
A fordítás sohasem rendelkezik az eredeti vízjegyével, alapjában véve csak 

10  Bazsaliko»s. Modern szerb költök antológiája. Szerk. Debreczeni József és Szenteleky 
Kornél 
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jobb vagy rosszabb interpretációja az eredetinek, ezért van az, hogy erede- 
tiböl csak egy van, fordításából, mégpedig jó fordításából, több is lehet, de 
Szentelekyék nem a fordításnak ezen értelmezését követték, hanem a fordí- 
tásban az önértelmezés kulturális lehetöségét ismerték fel. Valójában azt, 
hogy a fordítás eleve a választás kulturális kontextusa, hiszen nem minden- 
nek a lefordítására mutatkozik igény, pedig minden irodalmi mú éppúgy vá- 
rakozik, tiirelmesen várakozik fordítójára, mint olvasójára és értelmezöjére, 
hanem csak azoknak fordítása történik meg, mely múvek az idegen immár 
elsajátított szavával a saját kultúrát teszik teljesebbé. A Bazsalikom szerb 
költészeti antológia tehát, mely antológia nem is ragaszkodik szigorúan az 
akkoriban a szerb irodalomban érvényes kánonhoz, már csak azért sem, 
mert a szerb költésžet neve alatt horvát költök verseinek fordítását is közli, 
kulturális szerepet vállal szerkesztöik által , mely kulturális szerep a késöb- 
bi évek irodalmi történéseiben is jól múködik, kivéve a legutóbbi évtizedet, 
amelynek során a vajdasági magyar kultúra egyre tájékozatlanabb a szerb, a 
horvát és más délszláv kultúrák világában, mintha — ha nem is veszett ki — 
de legyengiilt volna az idegen és a szomszédos iránti érdeklödés, ami — ta- 
lán nem is kell kiilön hangsúlyozni — az újra felerösödö és magára ismerö, 
kíviilröl és bentröl egyaránt böségesen támogatott, magát irodalomnak és 
eszmének hirdetö provinciális elött tárta ki a kapukat, ugyanakkor pedig el- 
zárta az önértelmezés, a kulturális és irodalmi identitás peremvidéki, sokat 
ígérö ösvényeit. 

A kisebbségi kulturális és irodalmi kánon e három alapvetó tényezöjének 
— a hagyományválasztás kontextusának, a helyi érték megítélésének és az 
idegen befogadásának kultúrát meghatározó tényezöje története és értel- 
mezése során mindvégig a hagyomány és a modenlitás konfliktusa figyel- 
hetö meg. Nem annyira a nyitottság és a zártság, mint inkább az állandóság 
és a folyamatos változás összetúzése ez. Egyik oldalon a veszélyeztetettség 
érzésével egyiitt járó bezárkózás, a másikon — ugyancsak a veszélyeztetett- 
ség átélése nyomán — a változások igénylése, a változások kontextusának 
megteremtése a kultúra és az irodalom életében. 

A kérdés most az, mit lehet kezdeni ezzel az immár évszázada tartó és 
mostanra sem csendesiiló konfliktussal? Nyilván semmire sem vezetne a he- 
lyiként értett és az egyetemest helyettesíteni szándékozó hagyomány, vala- 
mint az állandó változást és alakulást hirdetö modern — bármit is érti.ink ma 
már ezen a szón, amikor a modern már rég átment tradícióba -- konfliktusát 
elhallgatni és valami mással behelyettesíteni, hiszen maga ez a konfliktus, 
ahogyan a kisebbségi irodalmak és kultúrák megélik, ahogyan a kisebbségi 
közösségeket választás elé állítja, alapvetöen nem más, inint maga a kisebb- 
ségi kulturális kánon. Amire azért is érdemes odafigyelni, mert éppen a ha- 
gyomány és a modernitás konfliktusában sziiletett, és ez a konfliktus teremt 
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számára sajátos beszédmódot a magyar iiodal.om és kultúra világában. 
Egyiitt élni a konfliktusokkal inkább, mint elrcjtcni ðket ebben kereshetö a 
kisebbségi irodalmi és kulturális kánon létezése és létminösége. Vagyis — és 
ezzel az elöadásomat indító kérdésre válaszolok — nemcsak nemzeti kisebb- 
ségek vannak, kisebbségi kultúrák és irodalmak is vannak, mert nincsen kö- 
zösség teljes kultúra nélkiil, ám hogy hogyau lehetségesek, arra nem'lehet ki- 
jelentö módban válaszolni, mert valójában történettik van; de nincs teóriájuk, 
csak újabb kérdésekkel, a kételkedések és konfliktusok számóntartásával, vagy- 
is -- egészen egyértehnííeu csak polemik.usan . lehet válaszohli. 

CONFLICT BETWEEN 1RADITION AND 
MODERNITY: A MINORITY CULTURAL CANON 

The existence and continuation of a minority literature is subject to 
conditions. of attitude to tradition and also the well- or ill-proportioned 
classification of one's own to the national cultural relations of the nzinority, 
aš well. as of one's own to the national cultural relations of the majority 
nation . The enhancement or impairment of the preservation or the loss of 
tradition fi-om outer or inner sources can both give rise to cultural conflicts. 
It iš the conflict between tradition and modernity that minority communities 
are most deeply affected by in their own culture, namely, in many instances 
ethnic minorities see their survival in clinging to a concept of the premodenl 
cultural world and by doing so they become left out fi -om the -progression of 
modernity. 
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GEROLD LÁSZLÓ 

KISEBBSÉGI MENTALITÁS-VARIÁCIÓK 
A VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMÁBAN 
Minority inentality variations in Hungarian drama in Vojvodina 

Annak ellenére, hogy a kisebbségi ternatika s ezen beliil kivált a kisebbségi rnentalitás (élet- 
érzés, gondolkodásmód, viselkedésfonna) témája nem kifejezetten gyakran fordul elö a .vaj-
dasági magyar irodalom s ennek keretében a vajdasági magyar drámairodalom történetében, 
legalábbis nem olyan mértékben, ahogy ezt a kérdés jelentösége és idönkénti kiélezettsége, 
aktualitása alapján vélnénk, idönként sziilettek olyan míívek, melyek szerzöi vállalkoztak en-
nek a kényes és fölöttébb érzékeny kérdésnek igényes irodalmi ábrázolására. Ezek között 
mindenekelött három drámát kell roegnevezni, melyekben egyéni történetek során jellegze- 
tes közösségi, vajdasági magyar kisebbségi mentalitás fejezödik ki, ezek: Deák Ferenc Lég- 
szomj, Tolnai Ottó Könyökkanyar és Varga Zoltán Indiánsirató címíí mííve. 

Kulcsszavak: kisebbség, mentalitás, dráma, Vajdaság 

A három színpadi szöveg természetesen nem elözmény nélkiili s nem is 
társtalan alkotás ilyen tekintetben a vajdasági irodalomban általában és ezen 
beliil ebben a drámairodalomban sem. 

Ha az elözmények után nyomozunk, akkor elöször is a két világháború 
közötti idöszakkal kell foglalkozni, atnikor a politika által történt határmó- 
dosítás folytán a vajdasági magyarság kisebbségi sorsba jutott, s amikor eb- 
be az új helyzetbe kellett beleilleszkednie, önmagára találnia. Ez természe- 
tesen a lassan konstituálódó vajdasági magyar irodalomban is kifejezésre ju- 
tott. Kezdetben inkább a személyesebb jellegíí lírában s részben a helyzet 
bemutatására vállalkozó prózában, és csak elvétve a drámaírásban, amely 
állandó színház nélkiil kiilönben is elég értelmetlen vállalkozásnak bizo- 
nyult akkoriban. 

Az idöszak drámaírásában, bár valóban fölöttébb szerény eredmények- 
kel dicsekedhet, több vonulat is létezett. Szenteleky Kornél Madáchhoz kö- 
tödve, az élet értelmét keresendö, az ember, az alkotó feloldhatatlan magá- 
nyáról ír, többen (Radó Imre, Borsodi Lajos) a leggyakrabban múvészkö- 
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rökben játszódó, a pesti színházi míísort követö polgári szerelmi három- 
szögtörténeteket szorgalmazzák, vannak bizonyos avantgárd, illetve szociá- 
lis tárgyú próbálkozások (Löbl Átpád, illetve Somogyi Pál tollából), s léte- 
zik a továbbélö népszínmííhagyomány a gombamód szaporodó múkedvelð 
egyesiiletek míísorigényének kiel.égítésére. 

A kisebbségi mentalitás kérdése szinte kizárólag az utóbbiakban tema- 
tizálódik. Legkifejezettebben Böresök Erzsébet Esteledik és Cziráky Imre 
Muskátli címíí múvében. Mindkét népszínmíí alapkonfliktusa a falusi és a 
városi életmód közötti választás kérdését veti fel. S mindkettö a kisebbségi 
megmaradás feltételeként a falusi változat gyðzelmét hirdeti, ahogy Bör- 
csök fogalmaz: „Vesszenek a városiak! De nekiink meg kell maradni. Mert 
mi vagyunk a termöföld, belðliink sarjad az élet..." Cziráky, kinek színmií- 
ve addig nem tapasztalt esemény volt, több mint tíz helyen kapott színpa- 
dot, a városi és a falusi kultúra szembeállításával fogalmazza meg iizenetét. 
A míí lelkes fogadtatása, látva a népviseletbe öltözött, felpántlikázott, nem- 
zeti színíí lobogót lengetö mííkedvelöket megörökítð fotókat, csendes de- 
monstráció is volt 1940-ben a kisebbségeket nem éppen kedvelö királyi Ju- 
goszláviában. 

A második világháborút követö évtizedben a kisebbségi kérdést állami- 
lag megoldottnak tekintették, következésképpen az irodalomban sem meriil 
fel ennek érdemi ábrázolása: 

A vajdasági magyar drámaírásban, akárcsak a vajdasági irodalom egé- 
szében, a hatvanas évek jelentették a fordulópontot. Egyrészt akkorra értek 
be az ötvenes években induló költök, prózaírók, másrészt egy új nemzedék 
jelentkezett, amely ugyan kezdetben elutasított mindennemú kapcsol.atot a 
hagyománnyal, majd pedig ízlésében megerósödve felfedezte azt s megta- 
lálta benne a szá.mára közelit, illetve .  a vidékiességen túlmutató értékéket. • 

A kisebbségi lét, mentalitás is, amivel a líra és a próza idönként szeré- 
nyen és visszafogottan foglalkozott, elsösorban Fehér Ferenc, I-Ierceg János 
és Németh István által, s alni majd negyedszázadig nem téma a drámaírás- 
ban, ekkor túnt fel a magyar iródalonuiak ebben á szegmensébeii. A fordu- 
latot Deák Ferenc tnúvei hozták. Öt az emberi kapcsolatok torzulása érde= 
kelte. Ennek keretében foglalkozott a hogyan éliink kérdésével, melynek áb- 
rázolásában a drámai konfliktus egyik pólusán mindig a tennivágyás, vele 
szemben pedig a másik póluson a bénító enerváltság, a kiszolgáltatottság el= 
fogadása találhátó. Az akár tézis- vagy paraboladrámának is nevezhetö Áf o- 
nyákban (bemutató 1969-ben), amely egy kolostor jelképezte zárt közösség- 
ben játszódik, egy kíviilröl érkezö romlatlari fiatalember lesz a köriilmények 
áldozata, aki mind nagyobb megalkuvásra kényszeiiil, míg végiil választa = 
nia kell, vagy engedi, hogy betörjék vagy elúzik, de mindenképpen, lelkileg 
vagy fizikailag, megölik. Ha túl tágan értelmezziik a föszereplö, György 
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esetét, akkor akár a kisebbségi ember sorsára is gondolhatunk, akit a na- 
gyobb közösség állít választás elé: vagy beintegrálódik vagy megsemmisiil. 

A Deák-drámákban állandóan jelen levö, hogyan éliink kérdése a kisebb- 
ségi vonatkozásban tudatkritikának is tekinthetö Légszomjban (bemutató 
1971-ben) tematizálódik. Deák szerint, ahogyan a bemutató elötti nyilatko- 
zatában áll, a dráma legfontosabb erénye, hogy „gátlások nélkiil szól azokról 
a katarzisokról, amelyek ebben az új világban, korunkban keletkeztek, de 
amelyeknek a gyökerei sokkal mélyebbek". Erre vállalkozott ö egy vajdasá- 
gi magyar parasztcsaládon beliil a családtagok magatartásának és egymáshoz 
való viszonyának bemutatásában. Szándéka erkölcsi katarzis kiváltása annak 
érdekében, hogy a belénk kövGlt, tudatunkba siilt kishitúségre, szorongása- 
inkra, alázatunkra irányítsa figyelmiinket, elménket, hogy nézziink szembe 
önmagunkkal és a veliink egyiitt élökkel, számoljuk fel végre a téveszméket, 
hiedelmeket és a benniink is jelentkezö rosszindulatot. Arra szólít fel Donát, 
a szembenézést és változást siirgetö föhös hasonlatával, hogy lássuk, mekko- 
rára nött a keziink, a lábunk, hogy talpon állva lássuk valódi méreteinket. 
Mert „Egyiitt fulladunk meg mindnyájan..." Ezt elkerGlendö lázad, száll 
szembe családjával a kis közösséget kíviilról is látni képes értelmiségi fösze-
replö. És ahogyan jelképes Donát helye a színpadi térben, úgy jelképes funk- 
ciójuk van a családtagoknak is. Kezdetben Donát a vízszintesen kettéosztott 
tér felsö részén fekszik, keze, lába azonban lelóg az alsó szintre, így jut kife- 
jezésre, hogy bár kíviil keriilt az alsó térböl, de oda is tartozik. Majd a törté- 
net alakulása, a drámai konfliktus erösödése folyamán egyre szííkíti az alsó 
életteret. Légszomjat okoz családjának, a kérges szívú, de esendö, megalku- 
vó, söt korrupt Apának, az iivegek és edények között élö, kiszolgáltatott 
Anyának, a testamentumért remegö, jussra váró idösebb testvérnek, Károly- 
nak, a kitörés szempontjából téves utat választott fiatalabb testvérnek, Vik- 
tornak. A család hatodik tagja a család áldozatává vált, a magát vízbe ölö 
lánytestvér, Blanka, kinek szelleme túnik fel olykor. De jelképek a családhoz 
nem tartozó szereplök is, akik a politika, az ideológia változásait jelzik. 

Kezdetben Donát is vállalja a rá osztott szerepet. „Én azért vagyok itt, 
mert ezt a helyet osztották ki nekem... Buta, szúk világ, rendben van. Kicsi 
embernek tán nem is kell nagyobb" — mondja, majd fokozatosan ébred rá, 
hogy neki, az embernek ennél több, más sors jár. S ennek érdekében próbál- 
ja öntudatra ébreszteni családját, hogy ne sunyin, gyáván, múmiaként, csi- 
gaként, lárvaként bezárkózva éljenek. 

Hogy Donát ezen figyelmeztetése ne maradjon meg a dráma keretein be- 
liil, zárómonológját Deák föhöse a történetböl kibeszélve, a közönség felé 
fordulva mondja. Ám hogy egy ember igyekezete nem elegendö, összefo- 
gásra, egy akaratra van sziikség, arra a szerzö darabzáró didaszkáliája utal: 
„A mozgatható padozat egész az alsó színtérre ereszkedett, a hangáradaton 
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át segélykiáltások, jajszavak és sírás-rívás hallatszik.. Donát utolsó erejével 
még tovább csavaija a hajtókart, a padozat alól kifröccsen a vér. És egyre 
folyik, csorog le egész a nézötérre, hosszú patakokban árasztja el a világot. 
Donát még egyszer felegyenesedik, aztán levegö híján zajosan, még mindig 
háborogva elvágódik, kiszenved... Csend. Semmi értelme a tapsnak". 

Ez az utasítás azonban, ahogy a rendezópéldány is tanúsítja, az elöadás- 
ban nem realizálódik, nem is realizálódhatott teljes mértékben, de a Doná- 
tot alakító színész mozdulataiból mégis egyértelmú volt, hogy a dráma cí- 
méiil választott légszomj éppen úgy fenyegeti azokat, akik képtelenek öntu- 
datra ébredni, mint azt, aki magányos akcióba kezd. 

Azt nehéz lenne eldönteni, hogy a_ kisebbségi mentalitás témájának iro- 
dalmi feldolgozása'azért maradt-e folytatás nélkiil, mert a Légszomj megosz- 
totta a közönséget. A lelkesedés mellett olyan vélemények is elhangzottak, 
miszerint a míí színrevitele politikailag káros volt, vagy mert a politikai lég- 
kör változása következtében nem volt ajánlatos és lehetséges a téma életben 
tartása. Tény azonban, hogy a kisebbšégi téma több éven át, szinte a kilenc- 
venes évekig nem tíínilc fel a vajdasági .magyar drámaírásban, jóllehet több 
olyan dráma is íródott, illetve színpadi adaptáció késziilt s keriilt bemutatás- 
ra, amelyek a lét általános kérdéseivel, s ilyetén a kisebbségi mentalitással 
(helyzet, gondolkodás- és viselkedésmód) is foglalkoztak. Igaz, csak érintö- 
legesen. Mint például Gobby Fehér Gyula két inííve, a korát tnegelözö s ezért 
megértésre nem találó kisvárosi míívészröl, a filmes Bosnyák Linöröl szóló 
Duna menti Hollywood és A hajó, mely a„Hová megyiink, hová jutunk, mi- 
vé lesziink, mi lesz a sorsunk, men•e tartunk...? kérdéseit veti fel. Vagy Fe-
hér Kálmánnak a szabadságigényt és a történelmi predestinációt szembesítö, 
a Látomásnak ajtót nyitni címíí folkkantátája, amely részben tartalmazta a 
hatvanas évek közepén megjelent, a kisebbségi létröl is szóló, talán máig 
nem kellöen méltányolt versciklus, a Száz panasz témánkba vágó mozzana= 
tait, illetve.legföképpen Domonkos István reme.k, immár kultikussá vált po- 
émájának, az Én lenni...-nek színpadi változata, melyhez a világbavetettség 
témája okán legközelebb Tolnai Ottó novellából írt Briliáns címíí monodrá- 
mája áll. Ezt megelözóen pedig Tolnainak a tárgyak és emberek sorsának el.- 
választhatatlanságáról szóló kanizsai drámája, a Végeladás említendö. Ez 
utóbbinak akár folytatásaként is tekinthetö, elsösorban az ismét színhelyiil 
választott Kanizsa okán, a kolozsvári színház bicéntenáriumi pályázatára ké- 
sziilt, ott díjazott, Harag György emlékének ajánlott, nyolc jelenetböl szer- 
kesztett „játék"-a, a Könyöklcanyar, amely a vajdasági drámaírásban a ki-
sebbségi mentalitás mindmáig talán legmarkánsabb drámája. 

Hogy Tolnai kiváló érzékkel talál rá a drámai helyzetekre, azt a víz és tííz 
ellentététre épiilö Tíízálló esernyátöl kezdve (1974-ben jelent ineg) többször 
is bizonyította. 
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A már-már abszurdmód hihetetlen alaphelyzetre épiilö Könyökkanyar 
olvasható akár balesettörténetként, amely arról (is) szól, hogy egy pótkocsis 
kamion belerohant egy (hajtíí)kanyarban álló házba. A puszta eset mögé te- 
kintö olvasat szerint fontossá válik, hogy a kamion szerbiai rendszámú, a 
ház pedig a Tisza partján van, Ó-Kertben (=Ó-Kanizsa!), illetve, hogy a 
házban levök élettere jellegzetesen közép-európai, kisvárosi, amely egyko-
ri színházi elöadások, köztiik elsösorban a legendává lett helyi Csárdáski- 
rálynó emlékét örzi, és saját készítésú, elsösorban Abbáziát ábrázoló olaj- 
festmények meg öltözóparavánok töltik ki. Számos, helyhez és hagyomány- 
hoz kötött, féltve örzött emlék ez, melyek tipikusan bácskai, kisebbségi, söt 
magyar közösségre, ennek mentalitására jellemzöek. Ezzel a világgal szem- 
ben a kamion utasai afféle mai nomádok, életformájuk a vándorlás, örökös 
vándorok ebben a térségben, kiket szélhámos dörzsöltség és ragacsos primi- 
tívség éppen úgy jellemez, mint az, hogy spontán gátlástalansággal bármit 
birtokukba vesznek. Ez történik ezzel a muskátlis ablakú házzal is, melybe 
az öket szállító, a motorházon akár egy tudatvilág jelképének is tekinthetö, 
szerencsét hozó lópatkóval „ékesítetY' kamion belefúródott. 

A jelképesnek tekinthetö szerencsepatkó említésével egy újabb olvasati 
körbe lépiink, amely két méröben másféle világ találkozásáról szól, arról, 
ainelyiknek féltett kulturális emlékei vannak, még ha ezek nem kis mérték- 
ben kispolgáriak is, amelyeket (általuk önmagát!) szeretné megörizni, meg- 
óvni minden kiilsö, idegen hatástól egy közösség, és arról, amely egy primi- 
tív hiedelemvilág elvei szerint élve semmire sincs tekintettel, mindent ma-
ga alá gyíír, fölemészt, beszippant, megsemmisít. 

S ezen a ponton a balesettörténet drámává válik, megteremtödik a felis- 
inerhetöen és iininár, szinte a második világháborút követöen több hullám- 
ban is megismétlödö nagy betelepítések óta idöszerú kisebbségi létkérdés 
(„mi történik veliink?") konfliktushelyzete, melyben Közép-Európa pereme 
és a Balkán, mint egy fekete lyuk, amely mindent elnyel, ami útjába keriil, 
néz szembe egymással. Ez a mentalitásnak a kulturális pszichológia értel- 
mezése szerinti esete, a más-más értékeket (Csárdáskirálynö/lópatkó) prefe- 
ráló, fontosnak tartott kultúrák találkozása, ami itt drámai konfliktust indu- 
kál. Az a helyzet áll elö, amely egy-egy kultúrára egy adott pillanatban jel- 
lemzö világfelfogásra, kollektív mentalitásra (érzékenységre, gondolkodás- 
ra) utal, ami mögött Tolnai drámájában a kilencvenes évek szerbiai valósá- 
gára lehet ismerni. A Könyökkanyar annak adja drámává fonnált bizonyíté-
kát két mentalitás, egyik oldalon az emlékeibe zárkózó, menekiilö, félénk, 
visszahúzódó magatartás, illetve a gátlástalan birtokbavétel bemutatásával a 
másikon, hogy a mentalitást a kultúrák, a hagyomány és a pillanat, illetve a 
környezet és a kor egyiitt határozzák meg. Hogy bármely mentalitás mindig 
egy másikkal szemben mutatkozik meg igazán, aktivizálódik, akárha drámai 
eröteret hozva létre, rnint Tolnai míívében. 
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Ha rIbhiai Ottó színpadi játékát a kisebbségi mentalitás szociográfiai ab- 
szurdjának nevezhetjiik, akkor Varga Zoltán Indiánsirató címíí (Forrás, 
1994/12.), a szerzö 1992-ben megjelent, Indiánregény címú kisregényéböl 
írt, „színpadi tetemrehívás"-nak nevezett múvét paraboladrámának minösít- 
hetjiik a szónak kettös olvasatot jelentö értelmében. A míífajt Patrice Pavis 
Színházi szótára „kétfenekíí dobozhoz" hasonlítja, amely egyrészt „a törté- 
net, a fabula szintjén k.önnyen érthetö (...), térben és idöben aktualizált szö- 
veggel" rendellcezik, másrészt pedig „a tanulság vagy a tanítás szintjén ezt 
a fabulát (...) intellektuális, morális vagy elméleti síkra" helyezi, s így a da- 
rab mondanivalója mélyebb „szinten ragadható meg, amelynek alapján 
adott esetben párhuzamokat vonhatunk jelenlegi helyzetiinkkel". 

Pontosan ennek az elméleti kitételnek fel.el meg Varga Zoltánnak Dee 
Brown A vadnyugat története indián szemmel címíí könyve al.apján írt, ezt 
fö vonalakban (történet, szereplök zöme, helyszínek, idörend) követö múve, 
az Indiánsirató, melyben egy halálra ítélt modok törzsfönök vall a fehérek- 
rézbórííek jól ismert, de átvitt értelemben a többség és a kisebbség minden- 
kori és mindenhová vonatkoztatható kérdéskomplexumáról. Mert valóban 
összetett, komplex jelenségröl van szó, nemcsak a többség és kisebbség ha- 
gyományos konfliktusáról, hanem a kisebbségen beliili konfliktusokról is. A 
törzsfönök, miközben zárszámadást készít, nemcsak sorba veszi a konflik- 
tust ldsérö mozzanatokat (iildözés, a sziilöföld és az anyanyelv kisajátítása 
a betelepiilök ál.tal stb.), alnelyek öt a fehérekkel szembeni magatartásra 
kényszerítették, hanem a sajátjaival való összekiilönbözést sem mellözi. S 
ezenközben világossá teszi, hogy a modokok nemcsak áldozatok és szenve- 
dök, de önpusztítók is, akik meggondolatlan tetteikkel, gyilkossággal segí- 
tik a fehéreket feltett szándékukban, a bennsziilött indiánok kiirtásában. Az 
alapfokon tragikus történet fokozott drámaiságát az a pillanat jelenti, ami- 
kor a törzsfönökben tudatosul, hogy bár a farinerekkel - kik hozzájuk bará- 
tokként viszonyulnak - ostobán végzö indiánok lényegében gyilkosok, neki 
védelmeznie kell öket, még ha öt magát cserben is hagyták, elánilták. 

A prózaival szemben a színpadi változat kevésbé a konfliktus általános, 
inkább kisebbségi vonatkozásait hangsúlyozza azzal, hogy a törzsfönök 
gyónása folyamán felidézett történetet keretbe zálja az anyanyelv elpusztít- 
hatatlanságát hirdetö indiánkórus megszólalása. De a kisebbségi mentalitást 
tematizálják azok a mondatok is, amelýek a vegyes házassággal feladott ki-
sebbségi anyanyelv kérdését, illetve mindkét oldalon a bíínösség vállalásá- 
val összefiiggésben a mások bíínösségének beislnerését is joggal elváró 
gesztus hiányát (1. az 1941-es hideg napokat s az 1944-es megtorlásokat!), 
valamint a belsö torzsalkodás károsságát (jut eszembe: hány magyar pár- 
tunk is van Szerbiában?!) vetik fel. 
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Kisebbségi mentalitás mint viselkedési forma tekintetében Varga színpa-
di tetemrehívásának középpontjában a vállalás kérdése áll. Mikor, mit s 
mennyit vállalni önmagunkból, „modokságunkból", errðl lemondani vagy 
megtartani, ha igen, milyen mértékben s milyen formában, mennyire le- 
gyiink bátrak és gyávák, hogy egyensúlyozzunk e kétféle magatartás között. 
Elsösorban erröl szól ennek a drámai parabolának egy adott társadalmi/etni- 
kai csoport mentalitására utaló szövegmögöttese, amely ideológiától sem 
mentes, mentes ellenben a kisebbségi sértettségböl következö nacionalista 
attitíídtðl, amelyet Vajdaságban immár tizenöt éve a politika által támoga- 
tott, s bizonyos magyarországi befolyástól sem mentes publicisztika,egy vo- 
nulata, illetve érvényesiilését ebben a modorban vélð dilettáns irodalom tú- 
zött zászlajára. Hogy az irodalom javának sikeriilt (a témát meg nem keriil- 
ve!) ebböl kivonnia magát az inkább káros, mint hasznos, eredményt aligha 
hozó irányultságból, azt a drámaírás tekintetében elsösorban Tolnai Ottó és 
Varga Zoltán itt bemutatott színpadi mííve tanúsítja, a több mint két évtized- 
del korábban keletkezett, s így a téma tekintetében akár elözményként is te-
kinthetö Deák-drámával egyiitt. 

MINORITY 1VIENTALITY VARIATIONS IN 
HUNGARIAN DRAMA IN VOJVODINA 

The topic of minority existence and within it primarily the theme of 
minority mentality (outlook upon life, way of thinking, patterns of behaviour) 
is not exactly frequented in Hungarian literature in Vojvodina, and especially 
not in the history of playwriting, at least not to the degree that one would 
expect it due to the importance, sometimes even acuteness and actuality of 
the problem. Nevertheless, from time to time there were authors who 
ventured into depicting this delicate and extremely sensitive problem in 
their literary output. I would like to point to three plays whose writers 
through individual life stories have put exquisitely into words the charac-
teristic communal minority mentality of Hungarians in Vojvodina: Légszomj 
by Ferenc Deák, Könyökkanyar by Ottó Tolnai and Indiánsirató by Zoltán 
Varga. 
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A GEOKULTURÁLIS NARRATOLÓGIA 
KÉRDÉSTÁVLATAI 
A,fikció „referenciális teYmelélcenysége" 
Prospects of geocultural narratology. The „realitypoducing"fiction 

A kulturális narratológiák sorában kiemelt helye lehet egy geokulturális alapozású 
elbeszélésehnéletnek, arnelynek központi kérdése, nielyek azok a sajátságosjellemzók, ame- 
lyek a nyelviikben-etnicitásukban eltérð elbeszélésekben is jelzik a kulturális areához való 
tartozás azonosságát, „a perspektívák viszonosságáY', s csak ezen beliil az elkiilöniiló-elkii- 
lönító jegyeket, a voltaképpeni többrendszeriíséget. Mely szövegek, milyen geokulturálisan 
azonosítható jelenségek, koncepciók megragadására nyújtanak módot, milyen összevetö je- 
lentésviszonylatok fakadnak a míívek általi ilyen megszólítottságból? A kiilönbözö frag- 
mentációs törekvések, a nagy erðvel kirobbanó etnopolitikai konfliktusok narratív megalko- 
tása nyomán több vonatkozásban is elötérbe keiil az identitások és ellen-identitások dom- 
borzati-kulhuális alapszerkezete, de mindenekelðtt a geokultúra fogalma. 

Kulcsszavak: emlékezetkulttira, föld-fogalom, kulturális narratológia, rituális koherencia, 
tájképi diskurzus, tájhaza, textuális koherencia 

Kiindulópontunk: a kilencvenes évek elején mindeu bizonnyal egy új 
szel.lemi szféra nyílt meg az irodalom számára a térségi gondolkodáshoz, a 
térségi változásokhoz fíízödö karakteres viszonyában, mivel „kegyetlen va- 
lóság" lett abból, ami Jugoszlávia széthullása elött inkább csak valami rossz 
közérzetb8l. fakadóan, illetve valamiféle „kulturális neurózisok" szimptó- 
májaként fogalmazódott meg. A jugoszláv geokulturális alapszerkezetet il- 
letöen konnektív értelemben már csak a narratív tett, a textuál.is szervezö- 
dés, az írásban való újjáépítés antropológiai gesztusa rendelkezhet struktú-
raképzö erövel. A jugoszláv érából a posztjugoszláv konstellációba való át- 
menet a kulturális irodalomkutatás módszereivel úgy túnik megközelíthetö- 
nek, hogy ha megkíséreljiik a rituális koherenciáról a textuális koheren- 
ciáral való átmenetként azonosítani. Az újbóli létrehozás érdekében az ol- 

A textualitásba való átfordulásról: Jan Assmann: A 	emlékezet. Irás, emlékezés és 
politikai identitás a horai magas/cultíu•áGan. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1999. 

24 



vasás a kiilönbözð perspektívákat egymást kiegészítö szerepkörbe helyezi, 
egyfajta összeillesztö gondolkodás, az antropológiai irodalomból ismert 
mozaik-módszer vezet(het) el az „egészhez". A textuálisba való „átfordu- 
lás" e sajátos jelenségegyiittesére épiil az az elökészítö gondolkodás, misze- 
rint a kulturális narratológiák sorában kiemelt helye lehet egy geokulturális 
alapozású elbeszéléselméletnek. Hogy mennyire tanulságos azon nyelvi és 
nem nyelvi dokumentumok meg elbeszélö változatok elemzése, amelyek 
azt a kultúrát tárják fel, amelyben létrejönnek, egzisztálnak és alámeriilnek, 
a kultúratudományi szemléletmódok és elemzö eljárások elterjedésével már 
nem kérdéses. A geokulturális narratológia lehetöségeit azon kutatási irá- 
nyok körében kell keresni, amelyek mindenekelött a kultúra teresítésére vo-
natkozó fikciós elképzeléseket erösítik fel, ezen beliil fogalmazzák meg a 
történeti szituáltság kérdéseit és irányítják a figyelmet a geokultúra „geo" 
összetevöjében rejlö idödimenziókra — az „izgalmas, a vésztjósló, az átren-
dezödö idökre" (Végel L.) —, kiilönösen a határmozgások, illetve a teriileti 
állam vonatkozásában. Az a világ, amelyet a geokulturális narratológia fik-
cióteremtö eröként megközelít, egyetlen kulturális perspektívából áttekint- 
hetetlen szervezetíí világ. Pontosabban, átfogó módon csak egyetlen kultu- 
rális perspektívából áttekinthetö világ: a geokultúra perspektívájából, 
amelynek egységét a töle való elhatárolódás is építi. Összetevöi egymással 
be nem helyettesíhetöek, de nem is kiilönböznek teljesen. Az alapvetö 
geokulturális jellemzö az, hogy nem határozható meg egyetlen ilyen alapve-
tö karakterisztikum: a poétikai konstrukció is relációk és perspektívák háló- 
zatát hozza létre. Az ilyen megfontolások kétségkíviil kibövítik a geokul- 
turális meghatározottság tapasztalatának a jelentðségét. 

Központi kérdés, melyek azok a sajátságos jellemzök, amelyek a 
nyelviikben-etnicitásukban eltérö elbeszélésekben is jelzik a kulturális 
areához való tartozás azonosságát, „a perspektívák viszonosságáY', s csak 
ezen beliil az elkiilöniiló elkiilönító jegyeket, a voltaképpeni többrendszerú- 
séget. Mely szövegek, milyen geokulturálisan, topografikusan azonosítható 
jelenségek, koncepciók, poétikai elgondolások megragadására nyújtanak 
módot, milyen összevetö jelentésviszonylatok fakadnak a múvek általi ilyen 
megszólítottságból? A kiilönbözö fragmentációs törekvések, a nagy erövel 
kirobbanó etnopolitikai konfliktusok narratív megalkotása nyomán több vo- 
natkozásban is elötérbe keriil az identitások és ellen-identitások domborza- 
ti-kulturális alapszerkezete, de mindenekelött a geokultúra fogalma. Egy le-
hetséges gondolkodási alapséma a következðképpen fogalmazható meg: 
„egyrészt magyar vagyok, szerb vagyok (a nemzeti identitás a térségi vá- 
lasztékból tetszés szerint behelyettesíthetö), másrészt áthat egy mások (te- 
hát az odatartozás tapasztalatával nem rendelkezðk) számára eléggé meg- 
foghatatlan „táj" szelleme, s ez a kiismerhetetlen táj kulturális térként átfo- 
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góan nem ragadható meg nemzeti perspektívából. Az itt szóba keriilð nar- 
ratívákban a tájkép, a„föld" nem a nemžeti identitás lényegének kifejezöje, 
hanem egy és-és relációban a többes identitás egyik kimeríthetetlen össze-
tevöje, „amelybe kulturális jelentések és értékek vannak belekódolva". 2  A 
kulturális kifejezés közvetítöjeként, médiumként értelmezett tájképek, a táj- 
képi diskurzusok olyan intenzitással vesznek részt a geokulturális narratívák 
kidolgozásában, a„közös" szimbolikus értelemvilág jellemzésében, hogy 
sok vonatkozás reflektálatlanul maradna, ha ezeket nem vonnánk be az 
elemzésbe. 

Amikor az elemzés az egyes prózapoétikákat geokulturális narratológiai 
keretbe helyezi, a tér, a térség, a tájegység, a territórium, a határ, a peremvi- 
dék és a kultúra legkiilönbözöbb viszonylataihoz köti az értelmezést, a kii- 
lönbözö névmanipulációkhoz, az állandóság helyett a változékonysághoz, a 
„permanens transzformáció" fogalmához, a dinamikus mintázatokhoz, az 
átszituálódás és átfunkcionálás szerkezeteihez, a tárgyjelentésekhez, a más- 
ságokban megjelenö azonosságok paradox tapasztalatához. Ezenfeliil a tá- 
vollét, a hiány és az idegenség toposzához, a liminális helyzetekhez, miköz-
ben azon térségi-geokulturális szerkezeteket illetöen igyekszik a kulturális 
nan-atológia meglátásait hasznosítani, amelyek nem léphetik át az országha- 
tárt - azon beliil viszont meglehetösen sok alaki variációt mutatnak. A tex- 
tuális koherencia megteremtését célzó narrációs stratégiák természetszerú- 
en az államszervezet részeként megjelenö nemzeti térstruktúráknak, illetve 
történeti-kulturális és etnikai regionalitásoknak adnak mozgásformát, eze- 
ket nyitják egymásba. S ilyen minðségiikben mintha több vonatkozásban is 
felvetnék és újrafogalmaznák a„monarchikus" olvasás kapcsán már sokirá- 
nyúan felmeriilt kérdéseket. Mert nem a meglévö kérdéskapcsolatokra való 
fígyelmeztetésként olvassuk-e, hogy Dragan Veliki ć  Domaszewski-dosszié 
címú új regényének emlékezetében éppúgy a Jugoszláv Vasutak szimboli- 
kus hálózatában fíízödnek össze „a szlavón síkság kukoricaföldjei, Dalmá- 
cia sziklái, a macedón tavak, a sííríí boszniai erdök, Szlovénia idilli városai, 
a montenegrói mély sziklahasadékok, a vajdasági tanyák... És az iilések fe- 
lett minden kupéban az akkori köztársaságok városainak fényképe fiigg"? 
Mint ahogyan például . Kušniewicz Eroica címíí regénye modellálja a Mo-
narchia téregytittesét a vasútszimbolika, a név-effektus és „a vonatkocsik 
folyosóira kifiiggesztett" 3  tájfotók felhasználásával. 

Az ismertetett meggondolásoknak azt kellene felszínre hozniuk, hogy a 
problémakör újszerííbb és figyelmesebb, hatékonyabb reprezentációs tech- 
nikáit érvényesítik-e a sokirányú jelentések korábbi áramlásának a megszíí- 

z W. J. T. Mitchell: Birodalmi táj. Tézisek a tájképröl. Café Babel, 1999. 1., 30. l. 
3  Alois Woldan: Német kölcsönzések mint a cs. és kir. Monarchia kultúrájának univerzáliái 

="Azok a szép? napok" (Tanulmányok a Monarchia irodalmairól). Szeged, 1996, 87. I. 
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nését, az új és drasztikusan váratlan jeltársulásokat, a bomlásnak induló, 
kulturálisan szabályzott konvenciókat, a dezorientáció állapotát jól érzéke-
lö narratív stratégiák. Mindenesetre mintha újra átgondolnák és átgondoltat- 
nák az irodalom fikcionalitásának problémakörét. Azt az „újkonnektív" pró- 
zaformát, amellyel egy relatíve tartós geokulturális diskurzus felbomlása 
utáni emlékezetkultúra sajátos formájaként kell számot vetniink, míívészet 
és életvilág határainak részbeni vagy teljes „elfelejtödése", a fikció „refe- 
renciális termelékenysége" (de Man) jellemzi. És az sem mellékes, milyen 
tanulságokkal szolgálnak — hogyan keriilik meg a problémakört — azok a 
míívek, amelyek nem mutatnak ilyen igazodást. 

A jelen szemléleti horizontja felöl nézve az elbeszélés sokszor azt a be- 
nyomást kelti, hogy a geo-anarchikus jelenségrendszer, a létszférák szaka- 
dásának a traumája a „földhöz", a tájhazához tartozás legerösebb integráló 
erejíí ismereti kerete, és nagymértékben átértékeli a kiilönbözó térkategóri- 
ák kulturális jelentöségét. Amennyiben áttekintjiik a vonatkozó míívek so- 
rát, úgy tíúzik, az évtized prózája az ilyen biografémák irányából nyerhetett 
új horizontokat. Több sávon is eröteljesen kereste a kapcsolatot a napló, az 
esszénapló, az emlékezés a„memória-regény" míífaji kódjaihoz, s közben 
megteremtette a maga számára a„tájhaza" fogalmát. Többféle poétikai 
megoldás sziiletett annak a megválaszolására, hogyan befolyásolják az em- 
lékezet poétikáját a geokulturális (túl)meghatározottságok, a másságok ha- 
tárfesziiltségei. Ez a prózavonulat mintha geokulturális jellemzöként alkot- 
ná meg az ide kötödö sorsszerkezetek és életutak hasonlóságait és kiilönbö- 
zðségeit. Úgy alakítva a beszédet, hogy ez a geokulturális tapasztalat mé- 
lyen megkiilönböztesse a megértésben azokat, akik a birtokában vannak, 
mindenkitöl, aki híján van e tapasztalatnak, vagy aki csupán egy idöleges je- 
lenlét keretein beliil tett szert rá. Itt a kollektivitás olyan jegyeire gondolha- 
tunk, mint a másutt, ismeretlen viszonylatokban megélhetö heterogenitás él- 
ménye vagy mint a jelenkori lokális háborúk élménykörei. Az elbeszélés a 
térséghez fiízðdö összetartozást a térséghez fiízódð konfliktussal váltja fel, 
innentöl a közös sors megtapasztalásának története nem más, mint a fel- 
bomlás kifejezési formája. Arról kiilön hangsúllyal kellene említést tenni, 
hogy a háború várhatóságként, elöérzetként, valamiféle elöidejíí szerkezet-
ként lép be a geokultúrának mint narrációnak a megalkotásába, úgy, hogy a 
„geokulturális sorsközösség" állandó, megnevezhetetlen veszélyforrásként 
is értelmezést nyer. „ ■ folyamatosan érezte azt a valamit, ami a mi vilá- 
gunkban kísértett" — írja Tolnai Ottó, miközben arról beszél, hogy a„hábo- 
rú lesz" formájú érzésszerkezeti kijelentéseknek már jóval a háború kitöré- 
se elött szinte összefiiggð láncolata van a térség sajátosan szeizmografikus 
irodalmában. A politopikus „én" és a geokulturális azonosság úgy fiigg ösz- 
sze, hogy az, aki az „elhagyott" topológiában ismeri fel magát, Párizs verö- 
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fényes teraszain is azt íija jegyzetfiizetének elsö oldalára, hogy „háboiú, há- 
ború, háború", évekkel a legújabb háború elött. Elbeszélések sorában követ- 
hetjiik nyomon „a háború örök" gondolatának kiteljesedését is. 

A geokulturalitás megértésében rnégis az jut a legtávolabbra, aki Fou- 
cault szavainak ismeretében is felteszi a kérdést: a térségi gondolatban egy- 
mással összekötödö és másoktól elválasztódó kultúrák és diskurzusok 
kapcsolata csak a háború természetével azonos vagy céljaival is? A volta- 
képpeni többrendszerí.íség abban mutatkozik meg, hogy egyes diskurzusok- 
ban pozícióhoz juthat a nyereség és veszteség alternatívájának kialakítása, 
míg a veliik szoros kapcsolatban lévö diskurzusokban ennek az alternatívá- 
nak, egészen egyszerúen, nincs jelentése. Itt az keriil felszínre, hogy a kö- 
zösnek tekinthetö jelentéseken és az azonos értelmezéseken túli széthangzá- 
sok milyen radikális erövel szólhatnak bele a geokulturális beszédrendbe. 

Megkeriilhetö-e a kérdés: hol a helye, milyen a pozíciója ezekben a vi- 
szonylatokban az „áttelepiilt irodalmak", vagy szélesebben, az emigráns po- 
étikák problémakörének? Azoknak a mííveknek, amelyek tematikai-poéti- 
kai arculatát továbbra is markánsan .meghatározza a múlttá távolított 
geokulturális élménykomplexum, bár már egészen más kötöttségek, helyi 
életformák között jönnek létre. Hogyan, milyen eszközökkel éri el az a szö- 
veg, amely a korábbi világra vonatkoztatva létezik, ahhoz képest definiáló- 
dik, hogy az új kultúrában is jelentése legyen? Milyen elbeszélöformákban 
jelenik meg a többhelyszínúség, a korábbi helyek és az „én" új keletú ke- 
resztezödése? 

Rendkíviil tanulságos lehet, tnely szerzök inilyen súllyal számítanak 
ezekre a dimenziókra az új környezetben való auto-image-képzés folyama- 
tában. A muzealizálás poétikáját késöbb érintem, most csupán egy jelenko-
ri esszéíró gondolatát illesztem ide arról, hogy mindenképpen „múzeumnak 
tekinthetö az emigráns, aki változó élete kiilönféle jegyeit gyííjtötte össze."4 

(A .föld fogalma és a létezó nyíltsága) Gadamer beszél 1985-ös önkriti- 
ka-kísérletében 5  Heidegger frankfurti elöadásairól, arról, hogy: „ott.hang- 
zott el a »föld«-nek a fogalma, amivel Heidegger ismételten, s ezúttal. drá- 
rnai módon lépett túl a modern filozófia szókincsén..." Talán ebben a föld- 
fogalomban, amelynek „itteni jelentésétöl távol kell tartani mind a valahol 
lerakódott anyagtömeg, mind a bolygó puszta asztronómiai képzetét" 6 , jele- 
nik meg mindannak az óntológiai megalapozása, ami végiil, paradox mó- 

4  Boris Groystól idézi Kukla Krisztián: A muzeális rnazsa története és logikája. Vulgo, 1999. 
1., 207. I. 

5  Hans Georg Gadamer: Fenomenológia és dialektika lcözött. Önkritika-kisérlet (1985). Vul- 
go, 2000. 3-4-5., 6-7. l. 

6  Martin Heidegger: A miíallcotás eredete = M. H.: Rejtekutak. Osiris Kiadó, Budapest, 
2006, 31. 1. 
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don, mégis geokulturális értelemben látszik a leginkább megközelíthetönek.  
A ma Múalkotás-tanulmányként számon tartott szöveg mindenekelött azt  

nevezi földnek, „ahová a mú visszaáll, és amit ezáltal megjelenni enged. A  
föld: megjelenön elrejtö. A föld a semmire sem szoruló, fáradhatatlan-kime-  

ríthetetlen. A világban való lakozást a földre és a földbe alapozza a történel-  

mi ember. (...) A mú magát a földet egy világ nyíltságába juttatja és ott meg-  

tartja. A míí a földet földként engedi lenni. "( Heidegger kiemelése) 7  
Tehát a föld szolgál alapjául a „világnak", amely nem más, mint a pers-  

pektíva megmutatkozása, „a lényegi döntések tág pályáinak felnyíló nyitott-  

sága egy történelmi nép sorsában." Számunkra talán leglényegesebb a világ  

alapjaként megjelenð föld, amely teljességében áthatja azt a világot, amely-  
nek alapot szolgáltat. A világ megnyílásában, a világlásban megjelenö tér-
ség-kategória már közelebb vihet a geokulturális jelentésszférákhoz. Ehhez  

azonban egy olyan, az ontológiaitól eltávolodó értelmezést kell érvényre  

juttatnunk, amely szerint a mú, amikor „teret ad a térségnek" és berendezi a  
nyíltság szabad terét, földrajzzal és kultúrával is felruházza. Innentðl fogva  

kell számolnunk a kulturális fordulattal: ettöl számítva a világ és a föld köz-  

ti „vita végigharcolásának" ezek a kategóriák is részesei.  

A fenti gondolatokat továbbírva: amíg nem tapasztaljuk a geokultúra sa-  
játosságait, addig a míívészi megformáltságát érintö beszéd is homályban  
marad. Ez egy stratégiai rejtözködés. A geokulturális narratológiát az a má-  

ig meghatározatlan (meghatározhatatlan?) mód foglalkoztatja, ahogyan a  

kultúra „térerðssége" áthatja a mííalkotást.  

PROSPECTS OF GEOCULTURAL NARRATOLOGY  
The "reality producing", fiction  

Among cultural narratologies a theory of narrative based on geoculture  

might gain a distinguished position. Its central question is: What are those  

peculiar features that mark the identicalness of belonging to the same  

cultural region, »the reciprocity of perspectives« in narratives which differ  

in their language and ethnicity, and point out the differing or differentiating  

features, the actual multifariousness only within this identity? Which texts  

can offer a possibility of capturing certain kinds ofphenomena or conceptions  

that can be identified by geoculture? Narrative works depicting various  

fragmental efforts or bursts of ethno-political conflicts often bring into the  

forefront the basic structures of the cultural configuration of identities and  

counter-identities, but first and foremost the concept of geoculture.  

~ L m.,35.1.  
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A FÉLRECSÚSZOTT NYAKKENDÖTÖL 
A FÉLRECSÚSZOTT „ÉLET"-IG 
Diskurzusok párbeszéde: az újraírás 
From tie askew to "Life" askew. Dialogue of discourses: rewriting 

A kortárs magyar Iíra kontextusán beliil az utóbbi években/évtizedben az irodalmi hagyo- 
mányhoz való sajátos viszonyulásmód eredményeként mind felismerhetöbben és hangsú- 
lyosabban rajzolódik ki egy jellegzetes vonulat. E Iírai diskurzuson beliil a — ktilönösen a 20. 
századi — lírahagyomány szabadon kezelt, lebegtetett idézetként szólal meg újra. A jelenség, 
föként az egyes szerzöket célba vevö recenziók, kritikák, tanulmányok szintjén, már ren- 
delkezik némi recepcióval, s e recepción beliil meriil fel a poétikai eljárás elnevezése is, az 
újraú•ás gyakorlata. 
Dolgozatomban többévi szöveggyííjtésem és kutatásom anyagát felhasználva kísérlem meg 
felvázolni hagyomány és újraírás összefiiggéseit, viszonyát, érintkezési pontjait, az újraírásnak 
a versek megalkotottságában és esztétikai impulzusaiban megmutatkozó effektusait. A kortárs 
magyar líra ide vonatkozó szövegeit alapul véve kívánorn körbejárni az újraírás jelenségét, mely 
irodahni, söt olykor irodalmi és irodalom alatti diskurzusok, egyben kultúrák párbeszéde is. 

Kulcsszavak: kortárs magyar líra, hagyomány és intertextualitás, újraírás, szövegek és 
kiiltúrák párbeszéde 

A kortárs magyar líra kontextusán beliil az utóbbi években/évtizedben az 
irodalmi hagyományhoz való sajátos viszonyulásmód eredményeként mind 
felismerhetöbben és hangsúlyosabban rajzolódik ki egy jellegzetes vonulat. 
E lírai diskurzuson beliil a — kiilönösen a 20. századi — lírahagyomány sza- 
badon kezelt, lebegtetett idézetként, szét- és újraírt hagyományként, szét- 
szerelt poétikaként szólal meg újra. A jelenség, föként az egyes szerzöket 
célba vevö recenziók, kritikák, tanulmányok szintjén, már rendelkezik némi 
recepcióval, s e recepción beliil meriil fel e poétikai eljárásnak a posztmo- 
dern paradigmájával összefiiggésbe hozott elnevezése is, az újrairás mint a 
kimeriiltnek érzett eredetiség helyébe lépö iritertextualitás egy fornlája. 

Dolgozatomban többévi szöveggyííjtésem és kutatásom anyagát felhasz- 
nálva kísérlem meg felvázolni hagyomány és újraírás összefiiggéseit, viszo- 
nyát, érintkezési pontjait, az újraírásnak a versek megalkotottságában és 
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esztétikai impulzusaiban megmutatkozó effektusait. Leginkább Parti Nagy 
Lajos, Balla Zsófia, Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina és Orbán János 
Dénes ide vonatkozó szövegei reprezentálják az újraírás jelenségét, mely 
kiilönféle irodalmi, söt gyakran irodalmi és irodalom alatti diskurzusok, s 
ilyen értelemben kultúrák párbeszéde is. 

(A félrecsúszott nyakkendóról) „[E]mlékezetiinket, és minket is, minden- 
féle esendö, lim-lom szövegek tartanak össze. (...) Eredetiségiink, egyéni- 
ségiink is általában álca, innen-onnan összelopott klisé, forma, valaminek a 
— többé-kevésbé rosszul — felrémlö emléke, aminek értelme megkopott, je- 
lentése elmaszatolódott" — írja Borbély Szilárd az Élet és Irodalom hasábja- 
in Parti Nagy Lajos Grafitnesz címíí verseskötetének kapcsán. A dolgoza- 
tom címébe emelt félrecsúszott nyakkendö (akár az emlékezet asszociatív 
technikája révén hozzá kapcsolódó/csapódó, kirakatban dalra kelö nyakken- 
dö is, de említhetnék egy sor Ady-toposzt, Kosztolányi negyven cigarettáját 
stb.) irodalmi emlékezetiink belénk sulykolt toposza, lírahagyományunk fel- 
rémlö emléke, irodalmi köznyelviink része, mííveltségiinknek a többszöri 
idézések során megkopott, elmaszatolódott, elhasználódott, klisévé vált szö- 
vegtöredéke. A (még) eléggé élénken múköd8 emlékezet legfeljebb pon- 
tosíthatja az „innen-onnan" fogalmát, homályosnak tíínö tartományát. Ám 
itt netn is az.a lényeges, csupán kiindulópontként szolgál, hogy Juhász Gyu- 
la és Tóth Arpád, Ady és Kosztolányi. Az érettségivel rendelkezö átlagol- 
vasó irodalmi etnlékezetéböl, kulturális eszköztárából, kulturális kódjai kö- 
ziil elöhívott említett toposzok tágabban a (20. századi) modernség, ponto-
sabban az Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula és Tóth Arpád által is 
képviselt klasszikus, esztéta modernség reprezentánsaiként értelmezhetök. 

Húzzuk azonban tágabbra a kört, mondjuk, a másod- vagy késömo-
dernig, s akkor ebbe a virtuális szellemi tartományba a József Attila-féle lí- 
rahagyomány is belefér. 

Annak a kulturális hagyománynak, irodalmi örökségnek a legközepén 
vagyunk hát, amely a kortárs magyar líra újraolvasói gyakorlatának egyik 
hangsúlyos terepe. És itt engedtessék meg egy, a klasszikus modern líraha- 
gyomány recepciójára is fényt vetö kitérö: Míg az Ady-líra bizonyos (az 
Ady-életmíivön beliil is hangsúlyos) szöveghelyei meglehetösen gyakran 
fordulnak elö az újraírás preszövegeiként 2 , a Kosztolányi-féle lírahagyo- 

Borbély Szilárd: Kádáriában éltem én is. Élet és Irodalom, 2005. ápr. 26. http:// 
www.es.hu/up/printáble . asp?channel=KRITIKA0325&article=2003-0623-1012-... 

2 L. pl. Kovács András Ferenc: Új magyar Messiások (Ady után szabadon) = K. A. F.: Saltus 
Hungaricus. Jelenkor, Pécs, 1999, 87. I.; Orbán János Dénes: Véremnek elég volt egyetlen 
átok. Uö: Verecke híres útján, át Kocsárdon. = O. J. D.: Anna egy pesti bárban. Magyar 
Könyvklub, Bp., 2002, 16. és 193-194. I. ; Parti Nagy Lajos Öszológiai gyakorlatok címíí 
hosszúversében és mások torzított, szétírt idézetei között gyakoriak az Ady-idézetek is (1.: 
P. N. L.: Grafitnesz. Magvetö, Bp., 2003) stb. 
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mány preszövegként aránylag megterhelt lírai korpusz 3 , a Babits-líra is „fe1- 
felbabitslik", többek közt Kovács.András Ferenc és Parti Nagy Lajos újra- 
írásaiban, Juhász Gyula szerelmi lírájának Annája pedig Bi•igitt-tel, Judittal, 
Jolánnal stb. Orbán János Dénes újraírásaiban meriil fel gyakran 4, Tóth Ár- 
pád lírája e tekintetben a legkevésbé „aktív", „hatékony" hagyománynak tíí- 
nik, intertextuális jelenlétét tekintve valóban a leghalványabb korpusz. A je- 
lenségre nagy vonalakban aránylag könnyen, épp a Tóth Árpád-féle líraha- 
gyomány létmódjának jellegéböl adódóan találhatunk magýarázatot. Míg 
Ady, Kosztolányi, de még Babits lírája is néhány átiitö erejíí kulcsverssel, 
Juhász Gyula pedig föképp a szerelmi lírájának középpontjában álló Anná- 
val írta magát bele irodalmi emlékezetiinkbe, lírai lcöznyelviinkbe, Tóth Ár- 
pád halk szavú, rebbenékeny, bús hangú és hangulatú elégiái nem épp me- 
moriter-költemények, legfeljebb jellegzetes jelzöit tartja számon a kulturá- 
lis emlélcezet (köztiik is a legmegterheltebb bús-at). Érdekes eset azonban, 
s az elöbbi „szellemi leltár"-nak némileg ellentmondó tény, de inkább sza- 
bályt erösítö kivétel, amikor pl. Tóth Krisztina Verlaine-nek épp a Tóth Ár- 
pád által fordított Öszi chansonját ú ja újra fél.reismerhetetlen címmel (Öszi 
sanszok5), versének utolsó szavaival. („ver lend') is utalva a preszöveg szer- 
zöjére, költeményének elsö feliitéseiben pedig épp azokat a francia nyelvre 
annyira jellemzö nazális hangokat örizve meg, amelyeket maga Tóth Árpád 
is átnlentett nagyszerú fordításába, ahogyan a Verlaine-t fordító költö mú- 
fordításánalc inelankóliát sugárzó mély magánhangzóit is ineghagyja, át- 
menti — az „Ösz húija zsong, / Jajong, busong..." mintájára, így: 

Ösz újra. Kong / a park. Na mondd... 

Ennek a(z ellen)példának is meglelhetö a magyarázata: Úgy túnik, a 
Tóth Áipád-féle lírahagyomány inkább egyetlen, teljes szövegkorpuszként 
él és idézödik fel irodalini emlékezetGnkben, atnelyet inkább egybemos a 
versek jellegzetes hangulatisága, mintsem kiilönálló költeményekként diffe- 
renciálódik. A költö nevével fémjelzett opuson beliil ugyanakkor érdekes 
módon differenciálódik és emelkedik ki két-három legismertebb múfordítá- 
sa: a Babits által irodalmi anekdota tárgyává vált Shelley-fordítás (az Óda a 
nyugati szélhez), az említett Verlaine-vers, valamint Rimbaud költeményé- 
nek (A inagánhangzók szonet jének) fordítása. 

Ha már az Öszi chanson újraírásánál tartunk, elsöként azt kell megje- 
gyezniink, hogy Tóth Krisztina verse, oly módon Verlaine-palimpszeszt, 
hogy a francia nyelven írt eredeti költeinény csak közvetett preszöveg. A 

3  L. Parti Nagy Lajos,'Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes egy sor újrairásában. 
4  L.: Anna egy pesti bárban = O. J. D.: Anna egy pesti bárban, 181. I. 
s In: Tóth Krisztina: Síró ponyva. Versek 2000-2003. Magvetö, Bp., 2004, 49. I. 
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közvetlen preszöveg ugyanis — a költemény címe és elsö feliitései is ezt tá- 
masztják alá — Tóth Árpád fordítása. A kérdés persze az, miben rejlik az 
Öszi sanszok címen újraírt Verlaine-vers esztétikai hozadéka, többlete. 

Tóth Krisztina gyakorló múfordítóként maga is (többek között) a francia 
lírán finomította költöi nyelvét. A hatsoros nyugati strófatípusban íródott 
Verlaine-vers ininden bizonnyal ismerös verstájakra vezette, s az is valószí- 
nú, hogy választása nem volt véletlenszeríí, amikor ezt a költeményt vette 
célba, hogy a maga költöi eszközeivel újraírja. A választás valószínúségét 
az is alátámasztja, hogy Tóth Krisztina líráján beliil is kitiintetett szerepe 
van a sanzonos hangnak — általában a dalszerGségnek —, s annak az érzések 
spontán kiéneklésére irányuló költöi attitúdnek is, amely az Ószi chanson- 
nak — általában a sanzonnak — is sajátja. A preszöveghez híven az Ószi san-
szok is dalszerú, sanzonszerií, ám az újraírásban a dalszeriíség mellett a dal 
ívét, harmóniáját felszaggató apró konfliktusok is ugyanilyen lényegesek. A 
ravasz rímmegoldások a Verlaine-vers(fordítás) zsongító hangszimbolikájá- 
tól és rímvarázsától eltéröen itt inkább diszharmóniát sugallnak, mint aho- 
gyan a költemény tematikai rétege is egy kapcsolat diszharmonikus részle- 
teire utal. Mindez egyiitt pedig ironikusan utal vissza a verscímre: arra, 
hogy az Ószi sanszok a sansznélkiiliség verse. A ver lenn-féle megoldásban 
Tóth Krisztina nyilván nem is mesteri rímmegoldásra, mint inkább a disz- 
harinónia fenntartására törekedett — a -ra, hogy ez a diszharmónia, mint a 
költemény egyik hangsúlyos regiszetere, kitartson a vers legvégéig, hogy 
épp a diszharmónia iisse le a versben az utolsó hangot. 

(A félrecsúszott „Élet" felé...) Hosszan tartó vállalkozás lenne számba 
venni a kortárs magyar líra Ady-, Babits-, Kosztolányi- vagy Juhász Gyula- 
újraírásait. E szövegkorpusznak a Parti Nagy-líra mára igen terjedelmessé 
duzzadt és lényeges lírarecepcióján beliil kiilön hangsúlyt kap az Egy lopott 
kádé6  cúníí Kosztolányi-újraírás, valainint az Ószológiai gyakorlatok egyes 
szöveghelyei, amelyek szintén újraírt Kosztolányi-idézetek. 

E kontextuson beliil kiilön fgyelem illeti meg Orbán János Dénes újra- 
írásait. Véremnek elég volt egyetlen átok 7  címíí versének három közismert 
Ady-toposza (Verecke híres útja, a halottak élén, [a magyar] ugar) végiil, 
meglepö módon, egy szerelmes vers zárlatát készíti elö, abba torkollik. Az-
az Ady súlyos történelmi szimbólumai s az Ady-vers drámai felhangokat 
sem nélkiilözð retorikája ily módon a familiáris líra könnyebb fajsúlyú re- 
giszterébe íródik át (és szét). Orbán János Dénes újraírásában a súlyos szim-
bólumok és a familiáris hang iitköztetése során létrejött groteszk hatás az 
ezredfordulóra már tarthatatlanná vált „nagy versek" írhatóságának lehetet- 

6  in: Parti Nagy Lajos: Grafitnesz, 37. I. 
7  In: Orbán János Dénes: Anna egy pesti bárban, 16. I. 
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lenné s a drámai hang és retorika tarthatatlanná válását, torzként ható fel- 
hangjait képezi le: 

Verecke híres útjának porát 
fölsöpröm a halottak élén; 
s az ugart. mint vakondok töröm föl, 
ha te vársz rám a munka végén. 

lIasonló effektusokat rejt a Verecke hires útján, át Kocsárdon8  címíí 
Ady-újraírás is. A súlyos történelmi allúziós mezðvel rendelkezö toposz, 
Verecke „híres útja" és a Kárpátok a port alig ötvennel kavaró zöld Trabant- 
tal, majd az újmagyar dallal, továbbá az ólmos benzin fiistjével, azaz a 
nagyszerú történelmi múlt idejét és pillanatait a kisszeríi jelennel iitköztet- 
ve kelt groteszk, söt parodisztikus hatást: 

Verecke híres útján zöld Trabanttal, 
alig ötvennel kavarom a port. 
Rivall a rádióból az újmagyar dal, 
az ólrnos benzin fiistje áthatolt 

a zárt ablakon. Hát így, akaratlan, 
fakadt a könny a Kárpátok alatt, 
holott mindég mindenröl elmaradtam, 
mi megható, s lelkemnek szárnyat ad... 

— hogy a vers végén a lírai én — alulstilizált gesztusként — majd „épp rtikverc- 
be" váltson át. 

Mindezeken túl Orbán János Dénes költészetén beliil a lírahagyomány 
trágárságokig menö, azoktól sem visszariadó alulstilizálása, alulretorizálása 
hangsúlyozódik. Ahogyan pl. „szappan-repp"-pé íija át (újra) József Attila 
Ódájának, valamint A Dunánál és Eszmélet címíí költeményeinek részlete- 
it, Kosztolányi Csacsi rímeivel kontaminálva azokat: 

Ismerlek, mint rosszat a gyermek, 
mint meggyilkoltat a hallgatag vermek, 
növendék borjat a marhavész, 
méreg a lelket, és a testet 
golyó s a kés! 

H Orbán János Dénes: I. m., 193.1. 
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Anyád kurva, az apád síntér. 
Csicsás ez a családi színtér, 
ahonnan kipörög a drága- 
látos spinkó a napvilágra, 
eszmélkedik a lét okain, 
és elsö a listán a kokain... 9  

Vagy ahogyan Juhász Gyula, az újraírás során „pesti bárba" keriilt An- 
nájának megszentelt emlékéröl veszi le a szenteltvizet: 

Nem tudom már, milyen volt szökesége. 
Azóta többször festette át haját, 
kikúrálta elme- meg vérbaját, 
erénnyel súrolt folyosókra lépve. 
(...) 
Félszínes, néma film, 
melankólia — divat — egy bestiára, 
kit én is, más is, sorban, egy pesti bárba', 
s a sor végén a férje lön a rím, 

s lön indíték egy új travesztiára." 10  

Ahelyett, hogy tovább sorolnám a példákat, elsöként lényegesnek tartom 
megjegyezni, hogy a „szappan-repp"-ként újraírt József Attila- és Kosz- 
tolányi-palimpszesztben alacsony és magas kultúra egybemosása, kontami- 
nálása, egyben pedig e két dichotómiának nemcsak iitköztetése, hanem 
megsziintetése is végbemegy. Másodsorban pedig azt kell itt hangsúlyoz- 
nunk, hogy a látványos, olykor egyenesen durvának túnö alulstilizálás, az 
irodalom alatti míífajokra jellemzö nyelvhasználat és a trágárság retorikájá- 
nak ily éles — ennek épp a tisztelet aurájával rendelkezö irodalmi hagyo- 
mány kapcsán való — bevetése tágabb értelemben az idejét múltnak, anakro-
nisztikusnak érzett „transzszilván" hagyomány fennkölt retorikusságának 
ellenében történik — nemcsak Orbán János Dénes, hanem az Elöretolt Hely- 
örség más költö tagjainak esetében is. Ami annyit jelent, hogy a destrukci- 
ók, torzítások és érték-kioltások nem a megcélzott szerzöket és hagyományt 
veszik célba és sértik, hanem a kultúrkritika tárgyává tett jelent, annak lírai 
diskurzusát, gondolkodásmódját és értékhierarchiáját. Mint ahogyan Né-
meth Zoltán idézi Bakonyi Istvánt Parti Nagy Lajos parodizáló eljárása kap- 
csán: „Beépít a szövegeibe számos ismert magyar lírai részletet Vörösmar- 

9  Orbán János Dénes: Intró: A Szappan-repp. In: I. m. , 6. 1. 
10  Uö: Anna egy pesti bárban. = Anna egy pesti bárban, 181. 1. 
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ty soraitól József Attila szavaiig, persze egý tekeréssel, ötlettel. Ettöl még 
nem a jelzett költöket vagy társaikat parodizálja. A költészet és életiink a va- 
lódi célpontok itt." 11 . 

Az újraírás kapcsán persze számos más poétikai, retorikai, stilisztikai, 
recepcióesztétikai, kultúrkritikai és egyéb attitíídröl lehetne beszélni. Arról 
pl., hogy miközben a fel.sorolt szerzök „széténekelt tradícióként" 12  a magyar 
irodalmi hagyomány „monumentumát" hozzák játékba és építik le, mint 
Néineth Zoltán írja Parti Nagy költészetér81 13 , a„kulturális és textuális kon- 
venciók"-at írják feliil, s a bejáródott olvasói kódokat is•felforgatják. 14  

„Az életiinkröl való tudásunk nem más, mint nyelvi fordulatok, beszél- 
getések, kiilönféle szövegtörmelékek összessége. Ezek közt vannak a kulti- 
kus versek. .." — írja Borbély Szilárd. 1 5  A 20. századi magyar lírának egyik 
ilyen kultikussá vált verse József Attila Sziiletésnapomra címú költeménye, 
amelynek a közelmúltban Kovács András Ferenc, Balla Zsófia, Tóth Krisz- 
tina és mások tollából több újraírása jött létre. Míg Kovács András Ferenc 
az említett költeményt „bírálóinak" írja újra, nem kis akcentussal, Balla 
Zsófia lét és halál metafizikai élményét szólaltatja meg, miközben újraírá- 
sának van egy „feminista" felhangja is: 

Negyvennyolc éves lettem én 
és meglep, hogy már hölgyemény 

leszek. 
Ezek 

rnár nem viccelni jó idók. 
A telést rosszaljuk mi, nók — 

ha mond- 
hatom 

ezt így... "16 

Tóth Krisztina Porhó címú kötetének címadó versében épp a József Atti- 
la-i idöbeli pillanatot ragadja meg. A költönö ugyanis 1995-ben épp 32. 

Bakonyi István: Parti Nagy Lajos: Csuklógyakorlat. Forrás, 1988. l., 92. I. Idézi Nérneth 
Zoltán: A pluralitás politikája Parti Nagy Lajos költészetében. Kalligram, 2003. 10., 66. I. 

12  Németh 'Loltán: I. rn., 70. l. 
13  Uö: Nyelvhús és halálparódia. Új Forrás, 2006. 5. 
14  Németh Zoltán: A pluralitás... Kalligram, 2003. 10., 75. és 72. I. 
15  Borbély Szilárd: Kádáriában éltem én is! 
16  Az élö fonna. Parti Nagy Lajos ajánlására = Balla Zsófia: A harmadik történet. Jelenkor, 

Pécs, 2002, 88. I. 
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életéve felett tarthatott leltárt. A feminista ív itt is jelen van: a„csecsem be- 
cse" egyetlen hang hozzáadása révén bizarr módon írja feliil József Attila 
rím-telitalálatát. Tóth Krisztina ugyanakkor az életkor, az eddig megélt élet, 
az évek nyomának s a nöiség és anyaság tematizálásának, konstatálásának 
fonalán halad, s a kancsal rímek bravúrjának sorát követöen a verszárlatban 
a lét értelmének tudását, e tudás vágyát célozza meg: 

PORHÓ 1  7  

Harminckettö hogy telhetett? 
Hogy múltak el napok, hetek? 
Letelt, 
s hitelt 

nemigen ad már a jelen. 
Nem voltam benne rég jelen, 
úgy múlt 
a múlt, 

annyi idö, hogy szinte sok. 
De ért már más is, mint e sokk: 
hold is, 
nap is 

pólyálta híílö életem, 
s amit nem tettem, tervezem 
e lét 
felét 

leélve: örzöm arcomát, 
s eleddig nem zuhant sokat 
csecsem 
becse, 

söt, egy bocsom is van (de szép!), 
beszélni is kezd majd ez év 
telén 
talán, 

17  In: Tóth Krisztina: Porhó. Új és válogatott versek. Magvetð, Bp., 2001, 54-55. 1. 
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.de hogy mi történt, mire volt jó 
harminckét éven át e porhó, 
havam, 
hevem 

hová gomolygott nyomtalan, 
és ugyan hol, ha nyoma van, 
szivek, 
szavak 

mélyén mi. iilepszik, mi lesz, 
így fog eltelni, élni ez? 
Vagy túl 
a túl 

bonyolult léten, túl ezen 
egyszeresak majd megérkezem 
s ittlétemet 
átlátom ott?! 

A József Attila-féle vershagyomány egyébként is megterhelt preszövege 
az ezredvégi líra újraírói hagyományának. Az elöbbi példákon kíviil egy sor 
újraírást enilíthetnénk Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc vagy Orbán 
János Dénes 18  tollából. Kovács András Ferenc pl. Negyvenkedés címen ír 
verset saját 40. sziiletésnapja alkalmából, oly módon, hogy nem József At- 
tila Sziiletésnapomra, hanem Reményteleniil címú költeményének elsö, Las- 
san, tíínódve címmel jelölt darabját írja újra. 

Kovács András Ferenc sziiletésnapi verse ugyanakkor azt a posztmodern 
eljárást nyomatékosítja, hogy a szöveg (még ha líráról van is szó) elsösor- 
ban nem a valóságra, nem az életvilágra, hanem szövegre, szövegvilágra 
utal. Az élettények helyett ugyanis a versben (a lírai én világát benépesítö) 
költök nevével találkozunk: Rilkéével, Kosztolányi Dezsöével (akire nem- 
csak a dezsózve szó és a lila szín utal, hanem a rímvarázs s a kancsal rímek 
is), Ezra Poundéval, Weöresével, T. S. Eliotéval, Borgesével, Pessoáéval, 
Kavafiszéval, Apollinaire-ével. A költemény meglepetésszerí.í és egyben 
humor forrásául szolgáló esztétikai impulzusai egyrészt a rím- és mondatfa- 
csarásból, a rím vagy a szótagszámrniatt elkövetett szófacsarásokból és 
-csonkításokból erednek, másrészt abból, hogy a világlíra nagyjainak (ide- 
gen) nevei rímhelyzetbe keriilnek, söt olykor más szófajjá (pl. igévé, ige- 

1 " Orbán János Dénes néhány szövege már címadásában utal a hagyomány torzított újraírá- 
sára. L.: Kiilvárosi kéj, Költönk és tora stb. = Anna egy pesti bárban 
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névvé) íródnak át. A játékosság sziilte költöi bravúr — vagy fordítva: a köl- 
töi bravúr sziilte játékosság — azonban nem feledteti s nem fedi el a pretex- 
tusból felénk áramló elégikus tónust és kozmikus hidegséget. Ez a költöi 
gesztus szállítja le a„hetvenkedést" is — „negyvenkedésre". 

NEGYVENKEDÉSI 9  

„az öszi ég 
már extra-lights, 
s elmultif lt 
prompt negyven év" 

(Parti Nagy Lajos) 

Az ember végiil negyven év: 
Szomorú, égi nedve még 
Szivárg repedten s könnyedén, 
Akár a rilkés könny-edény, 
S a lét dezsözve gyászlilán 
[Jt át idöknek fásliján, 
Mint mézet izzadó akác. 
Isten lehallgat, nem magáz — 
S marad, mi volt, a néma géz... 
De göze sincs, ha szét, ha néz. 
(...) 

A vers zárlata pedig szintén deformált idézet: 

A semmi ágál, hííl szivem. 

József Attila kapcsán nemcsak azt kell megállapítanunk, hogy lírája, 
életmúve az újraírói gyakorlat egyik legmegterheltebb pretextusa, hanem 
azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ezen beliil Parti Nagy Lajos lírájának — 
lönösen e líra Grafitnesz címú kötettel behatárolható, legújabb szakaszának 
— gyakran megcélzott, alapul vett korpusza. Az életmú egészéböl is kiemel- 
kedik a kötet Notesz címú költeménye, amely az „idós" József Attilának tu- 
lajdonított versként a Szabad ötletek... továbbírása, a Szivlapát, valamint 
gyakran idézett szerzöje az Öszológiai gyakorlatoknak is. Míg a fikció sze- 
rint — ironiklus utalásként — az Aczél György hagyatékából „elókeriilt" No- 
tesz töredezettsége a cenzúra múködtetésének, a költöi szabadságnak határt 
és korlátokat szabó hatalmi struktúrák kritikája, az Ószológiai gyakorlatok 

19  In: Kovács András Ferenc: Kompletórium. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, 391-392. l. 
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a;,rontott újraírás poétikájá" 20  révén az ún: halál.költészét groteszk-paro-
dikus újraírása21 , amelyen beliil „a rontott poétika a rontott testtel., a fi -ag- 
mentált, szétszerelt nyelv a fi -agmentált, szétszerelt testtel" találkozik, s az 
analógiák révén a„nyelvi kompetenciák által uralt halál és test Parti Nagy 
szövegeinek allegóriájaként" hat. 22  

Míg az Öszológiai gyakorlatolc metaforikusan, az élet „öszét" is megcé- 
lozva, a halálköltészet újraírása, a többnyire A Dunánál, az Eszmélet, vala- 
mint a Hazám címíí József Attila-versekkel intertextuális viszonyba keriilö 
Szívlapát23  az ún. „hazafias vers"-re rájátszó palimpszeszt — egy olyan kor-
ban, amely tematikailag keriili az ilyenfajta köl.teményeket, a magyar irodal- 
mi hagyományból ismerös haza-versek ódai-himnikus hangvétele, retoriká- 
ja pedig kifejezetten idegen töle. A költemény súlypontjait képezö, torzított 
József Attila-idézetek hatáseffektusainak eredményelcépp egy kifordított, 
alulstilizált, végsökig ironizált haza-vers képzödik meg — olyan, amilyent e 
heroikusnak cseppet sem nevezhetö korban és ebben a tematikában ma egy- 
általán írni lehet. „A Duna csak folyt és Pláza, /folyott le rajta kurd, török, 
lett, / mirlt és jövó híg halmaza "--- szólalnak meg a versben A Dunánál tor- 
zított szólamai, arra utalván, hogy ma a folyó neve nem a nemzeteket, azok 
sorsát, történelmét összekötö fogalommal, hanem az árudömping és a szó- 
rakoztatóipar helyeinek egyikét jelölö helyszín nevével hozható összefiig- 
gésbe (ha Duna, akkor Duna Plaza). Még ironikusabb hatást indukál, hogy 
a Plaza épp a haza szóval alkot rímpárt, s a rímhelyzet még inkább hangsú- 
lyossá teszi egy fennkölt fogalom és a fogyasztói társadalom emblémájának 
kapcsolatba keriilését, éles (rím által is kiélezett) iitköztetését. Ezt a vomil.a- 
tot folytatja a Cola Light, a Moll, a Shell, az aránykalászvegasz, s a hatás itt 
is többszörösen fokozódik, hiszen a Moll s a Shell mint haza-embl.éma (?) 
épp a Bánk bán-ária kezdö feliitéseinek áradó ódai felhangjaival iitközik: 
„ hazám, hazám, te Moll, te Shell, / te szép aranykalászvegasz, / tiéd vagyok, 
bármit teszel...", s ennek a feltétlen odaadásnak a kinyilvánítása a szófel- 
bontás és rímbicsaklás által kiváltott irónia következtében válik nevetséges- 
sé („tehozzád mindenem ragasz / kodik s adylc') és nevetségesen kétséges- 
sé („ hazám hazám te min — de nem"). 

20  Payer Imre: A rontott újraírás ,poétikája Parti Nagy Lajos költészetében. Bárka, 2003. 3., 
73-81. 1. 

21  Vö.: Németh Zoltán: Nyelvhús és halálparódia 
22 Uo. 
23  In: Parti Nagy Lajos: GraCtnesz, 136-140. I. 
24  A dolgozat írásakor még nem jelent meg Németh Zoltán Parti Nagy Lajosról írott mono- 

gráfiája, csupán folyóirat-publikációkként voltak olvashatóak egyes, általam is felhasznált 
részletei. • 
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Parti Nagy a Szívlapátban úgy kísérli meg egy, a ma már József Attila 
nyelvén és retorikája szerint írhatatlanná vált verstípus (egyetlen) lehetséges 
(azaz ironikus) változatának megalkotását, hogy épp a nagy költð ;  egy sú- 
lyos lírai kánon segítségével, idézése, feliilírása által oldja fel és oltja ki a 
reformkor optimista nemzet- és létszemlélete óta igencsak kérdésessé vált 
hazafiasság, „hazafias vers" kódjait. Palimpszesztjének és ironikus, gro- 
teszk nyelvjátékainak legmeglepöbb hozadéka, hogy a feliilírások végered- 
ményeként létrejött vers a torzítások, alulstilizálások és a parodizáló szán- 
dék ellenére sem kevésbé felkavaró, mint a palimpszeszt alapját képezö 
preszövegek szólamai. 

Az eddig felsorolt szerzök között Parti Nagy Lajos az, akinek költészete 
a legnagyobb mértékben támaszkodik az újraírás gyakorlatának eljárására. 
Oly módon, hogy újraírásaiba nemcsak a klasszikus modernség lírahagyo- 
mányát és József Attila költészetét emeli be torzított idézetként, hanem lírá- 
jának Csokonaitól Vörösmartyn, Petöfin, a petöfieskedökön át a magyar lí- 
rahagyomány több évszázados korpusza szolgál („nyers")anyagául. Ugyan- 
csak nála a legkifejezettebb a kultúrkritikai irányultságú és a (kelet-közép-  
európai) hatalmi diskurzus hazug szólamaira irányuló, ezeket leleplezö pa-
ródia. Nyelvek, nyelvi regiszterek, magas és mély kultúra, tömegkultúra, 
irodalom és irodalom alatti iitköztetéséne.k textuális csataterei a Parti Nagy- 
szövegek, az említett dichotómiák posztmodern által kedvelt kontamináló- 
dásának, kioltásának, nivellálásának értehnében. A Parti Nagy-líra említett 
vonásait több tanulmány, kritika s egy késziilö monográfia 24  eddig publikált 
fejezetei is részletesen taglalják. 

A„parodisztikus intertextualitás" 25 , a félrehallásokon, szócsonkításokon 
alapuló „rontott" nyelv, „rontott" poétika és roncsolt idézet egyik kulcsver- 
se a rendszerváltás utáni felemás fejlödés állapotrajzát, a fogyasztói társa- 
dalmat és a fogyasztói kultúra által manipulált, Nyugat-majmoló, urbánus 
létet megcélzó Löncsölá kislány. 26  A vers szövege nyelvi „vétségeivel", 
paronomáziáival s a nyelvben és retorikában rejlö parodisztikus lehetöségek 
pazar kiaknázásával nemcsak irodalom és irodalomalatti, magas kultúra és 
tömegkultúra ellentétét mutatja fel „kibékíthetöként" 27 , hanem Vivaldi és a 
»dilettáns, kis buta dal« 28  iitköztetésével, kontaminálásával a zene terén is 
ugyanezt teszi. Ugyanakkor Parti Nagy e„széténekelt" tradíción belii1 29  az 
„alacsony" míífaj konvencióit a„magas" irodalom átesztétizált tertileteire 
utasítja. 

25  Németh Zoltán: A pluralitás posztmodern politikája..., 72. I. 
26  In: Grafitnesz, 86-87. 1. 
27  Polgár Anikó: Vivaldi és a löncsölð kislány. Kalligram, 2003. 10., 124. 1. 
28  Idézi uö, uo. a szerzöt. 
29  Németh Zoltán: A pluralitás posztmodern politikája..., 70. I. 
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A Pancsoló kislány címíí bugyuta sláger nem kevésbé butácska szövegét  

Kovács András Ferenc is újraírta 30 , kihasználván a strand/stand szópárban  

rejlö paronomázia lehetöségét. A paródia célpontját ugyanis a Könyvhét  

standjai képezik, a vers parodisztikus végkicsengése pedig:  

Jaj, úgy élvezem én a staildot!  
Mert ott Isten az alkotó!  
És a Míí csakis ott kap rangot!  
És még agybaj is kapható.  

E vers közelében más olyan költemények is fellelhetöek, amelyek slá-  

gerszövegek újraírásai, beemelései a magas kultúrába: a Dallamvázlat egy  
lirai istálló . falára (Ad nótám: Pólcháló az ablakon), valamint a Járom az  
utam (Ad nótám: Járom az utam). 31  Eredettikre, forrásvidékiikre parodis-  

ztikusan utal szójátékon alapuló paratextusuk: az alcím „ad nótám" jelzése.  

És még mindig vannak ide kívánkozó részletek — pl. Vat7 -ó Dániel paródiá-  
ba csapó, pastiche-os újraírásai a Bögre azí~rban (kiilönösen figyelemre  
méltó a Boci, boci tarka... kezdetíí gyermekdahiak több, élö és holt szerzö  

stílusába való átírása). Mindebböl pedig az következik, hogy a tömegkultú-  
rának, az irodalomal.attinak is vannak, lehetnek „monumentumai", kulcs-  

szövegei. Ha máshová nem vezetnek, groteszk szójátékaik, parodisztikus  

patronjaik, nyelvfacsarásaik révén, játékosságukkal, a negatív nem tragikus  

modalitásával a felemás fejlödés következményeként „félrecsúszott Élet"  

nevetséges, kisszerú részleteire mutatnak rá. És ránk is, akik ebben éliink.  

A példák pedig vég nélkiil folytathatóak. Pl. Kovács András Ferenc új,  

Álmatlan ég címíí kötetéig, amelyben többek között épp az újraírás poétiká-  

ját a leginkább magáénak valló Parti Nagy Lajost írja újra.  

FROM TIE ASKEW TO "LIFE" ASKEW  
Dialogue of discourses: rewriting  

In the past few years or decades, as the consequence of a peculiar  

attitude to literary tradition, a characteristic trend has been developing mo-
re and more emphatically within the context of contemporary Ilungarian  

lyric verses. In this lyric discourse lyric tradition — mainly 20th century -- is  

put into words as freely handled fluttering quotations. This phenomenon,  

mainly on the level of reviews and studies on the work of particular authors  

30  L.: Könyvheti sláger. Ad nótám: Pancsoló kislány. In: Kovács András Ferenc: Saltus hun-  

garicus, 38-39. I.  
31  I. m., 42. és 46. I.  
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has already had some reception, and within this reception arisis the need of 
giving a name to this poetic method of writing, thayt is, the practice of 
rewriting. 

In my paper I am trying to outline the connections, relations and points 
of contact between tradition and rewriting, and the phenomenon of rewriting, 
which is a dialogue not only between literary discourses and sometimes 
even discourses beyond literature but at the same time a dialogue between 
cultures, too. 

43 



ETO: 821.511.141(497.113)-4 	 CONFERENCE PAPER 

CSÁNYI ERISÉBET 

INTERKUL'I URÁLIS KON 1 EXTUALIZÁCIÓ - 
A KÓDOLÁS FORDULATA 
Nyelvi és képi narráció Tolnai Ottónál 
Intercultural Contextualization -- a turn in coding. 
Linguistic or image narration in Ottó Tolnai š work 

A referátum a Tolnai Ottó-míívek nyelvtöl távolodó és látványeszközökhöz folyamodó kom- 
rnunikációs közegével foglalkozik. 
Már Tolnai Ottó Rovarház címíí, 1969-ben megjelent regénye olyan formaelveket hordoz, 
amely lét- és irodalomszemléleti mögöttesével egyetemben felmutatja a magyar próza para- 
digmaváltásának lehetséges irányát. 
Tolnai míívei gyakran rejtvényszeríi képírásként, titkosírásként definiálódnak. Metajeleik 
megjelennek a míívekben a szövegen túl, és biztosítják a metanarratív beszéd kiteljesedését. 
A kutatás kitér e kódolási átrendezödés kulturális környezetére is, a vajdasági magyar ki- 
sebbségi irodalom délszláv kulturális kontextusára, e kontextus komrnunikációs rnédiumai- 
nak interkulturális lecsapódására. 

Kulcsszavak: Tolnai Ottó, vajdasági magyar irodalom, magyar—délszláv komparatisztika, 

vizuális kódok, kódváltás 

A Tolnai Ottó-kutatás számára mindenkor hangsúlyos kérdéskör a Tol- 
nai-múvek nyelvtöl távolodó és látványeszközökhöz folyamodó kommuni- 
kációs közege, a vizuális érzékenység dominanciája. Tbinai Ottó esetében 
ez szinte a szó, a betíí tárggyá alakítása, elöléptetése. Mondható, hogy poé- 
tikájának egyik kiindulópontja az irodabni szöveg materialitása. 

Erre az affinitásra hívják föl a figyelmet Tolnai képzómúvészettel foglal- 
kozó esszéi és szépirodalmi múveinek festökre, képekre, színekre vonatl:o- 
zó reflexiós vonulatai. A tematizáláson, a képzðmúvésze'ti ihletettségen túl 
azonban Tolnai Ottó míívészetében a kezdetektöl jelen van a szövegalkotás- 
ban magának a vizuális kódnak a jegye: a kép, a rajz, a fehér vagy fekete lap 
beékelése a szövegbe, illetve a betíí, a sor, a tördelés rendhagyóvá tétele. 

Az opusszal foglalkozó megközelítések, megfontolások köziil a kérdés 
gyökeréhez kapcsolódik az a megállapítás, miszerint Ibinai míívészete egy- 
szerre naiv és intellektuáli,s, vagyis úgy intellektuális, hogy idegen tóle a fo- 
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galmi és az érzéki szembeállításal. A tárgyak érzéki mivoltukban lenyúgö- 
zik Tolnai képzeletét, s ez a megbabonázott állapot maga az intellektua- 
lizálódás, a jelképiesiilés — az érzéki fogalmivá absztrahálódása. A szavak 
hangalakiságukban, a betíík pedig grafémaként válnak érdekessé, mágikus- 
sá, varázsigévé. Ami azt jelenti, hogy a nyelvi médium mellett e szövegvi- 
lág intenzíven keresi a vizuális és a zenei effektusok érzéki szintjének lehe-
töségeit is. 

Jórészt a szövegek hangsúlyos vizualitásában csapódnak le azok a for- 
maelvek, amelyek alapján az 1960-as-70-es években megjelenö Tolnai-míí- 
vek kapcsán a kutatás megállapíthatta 2 , hogy a szerzö irodalomszemlélete a 
magyar irodalom kontextusában paradigmaváltást jelez. Másrészt, mai pers- 
pektívából nézve nyilvánvaló: mindez bizonyos módon megelölegezi az iro- 
dalom mediális feltételezettségének ezredvégi fordulatát. 

Az irodalmi kóddal való kísérletezés szempontjából az egyik legérdeke- 
sebb Tolnai-mú a Rovarház (1969), amely két irodalmon kíviili médiumhoz 
is kapcsolódik, kettös koncepcióra épiil: nemcsak a vizuális, hanem a zenei 
élményeket is a regényépítkezés alapjává teszi. 

Egyrészt a regény elsö sorai a dzsesszimprovizáció lényegét magyaráz- 
zák. A szöveg ambíciója, hogy olyan hangot ižssön ineg, mint a laza, spon- 
tán, variációs ismétlésekbðl kontextust teremtö dzsesszimprovizáció, a sze- 
miink elött teremtödö, játékos alkotás: „Jakab meséli milyen finoman ma- 
gyarázta meg márk a dzsessz-improvizáció lényegét az úgy van mint ami- 
kor felveszel egy követ hogy eliiss valamit s már amint eldobtad érzed talál- 
ni fogsz és valóban a kö célba is taláP'. 3  Ennek szellemében a mú idöfilozó-
fiája a pillanat élményét misztifikálja mint a szabadság egyik formáját. 

Másrészt a regény vizuális alkotásként is hatni kíván, s erre már kúlön a 
fiilszöveg is felhívja a figyelmet, vizuális élményt ígérve. Az egész regény 
központozás nélkiili szóhalmazként jön létre. Ezáltal az olvasót rögtönzésre 
kényszeríti, aktivizálja, hisz a mondatok megalkotása az ð mindenkori fel- 
adata lesz. A befogadó döntése, hogy a szótengerben hol képzeli el a mon- 
datalkotó határokat, hogy ide vagy oda csatolja-e a szavakat, hol teremt ösz- 
szefiiggéseket, hogy a jelentést ettöl a himbálástól fiiggðen hogyan alakítja, 
variálja. A Rovarház ilyképp a betúk testéböl mint araszoló rovarok testéböl 
rak össze egy szómasszát, amelyet minduntalan, minden újraolvasás alkal- 
mával újból kell összegyúrni. A míí — a narrátori szerkezet szerint — a föhös 
pornográf képekkel teli naptárfiizetbe való jegyzetelése nyomán keletkezik, 
s e kézírásos jelentés rejtvényszeríí képírásként, titkosírásként is felfogható, 

Tolnai-symposion. Szerk. Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Bp., 2004, 94. I. 
2  Kulcsár Szabó Ernö: A magyar irodalom története 1945-1991. Argumentum, Budapest, 

1994. 
3  Tolnai Ottó: Rovarház. Forum, Újvidék, 1969, 9. l. 
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amire iiiagá a szöveg is utal. A képillusztrációk és a tipográfiai leleményes- 
ség produktumai pedig ezen túl a vizuális és a konkrét költészet mégoldása- 
ival élve avatják a regényt kiilönleges kódolású, intermediális múvé. 

A Rovarház a kezdet és vég nélkiili fragmentumok, forgácsok bomláster- 
mékeként is felfogható, amit mintegy ritmusképzö effektusként bekerétez a 
bevezetö kijelentés megismétlése a mú végén. 

A forgácsolás, a töredékek, betú-szótörmelékek pergetése, az íráskép 
grafikus rendezettségének felborítása változatos eljárásokban tiikrözödik. 
Ha megkíséreljiik feltérképezni ezeknek a vizuális kódoknak a kínálatát, ak- 
kor az alábbi megoldásokat lajstromozhatjuk: 

a fejezeteket naptárképek nyitják 
iniciáléval kezdödik minden fejezet 
a míí interpunkció nélkiili 
gyakori a helyközök, iires sorok alkalmazása 
idönként nagyobb, illetve kisebb betííméret bukkan fel 
versszerú tördelés, oszlopos felsorolás, számjegyek 
egy-egy szó vagy sor kiemelése nyomtatott nagybetúkkel 
szegmentumok kijelölése több iires sor által 
fehér lapon egy-két szó 
nagy betúmérettel vagy kövér szedéssel végzett kiemelések kiilönfé- 
le elrendezésben 
miniatúr méretíí betúvel, illetve szóval borított lap 
a szó felaprítása, a kezdöbetíí leválasztása 
egy szó bekeretezve, kinagyítva 
szavak széthúzása 
iires lap alján egy sor 
átlósan írva egy betíi az egész lapon 
fehér, illetve fekete lap 
az állatkerti feliratok beékelése, tudományos zoológiai ismertetök, 
latin szakszavak 
nyomtatott és írott betúkkel szedett sorok 
hároLnszög ábrája 
bekeretezve egy horvát nyelvíí adriai menetrend 
fekete alapon leírt szavak 
az utolsó szó utolsó betííje kinagyítva a lap jobb sarkában 

Tolnai formabontó törekvései természetes módon illeszkednek bele az 
akkori vajdasági interkulturális környezetbe. A'60-as években alakul ki a 
szignalizmus mint szerb irodalmi irányzat, megjelennek a konkrét, vizuális 
és szignalista költészet kiáltványai, antológiái. A vajdasági magyar iroda- 
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lom aktív részese és alakítója ennek a hullámnak az újvidéki Új Symposion 
folyóirat révén, amely kétnyelvú kiadvány fonnájában adja közre 1971-ben 
a Szignalista költészet antológiáját. A szignalizmus célja a tudományos és a 
költöi tapasztalat és nyelv szintézisének megteremtése. Milosevits Péter 
összefoglalásában 4  utal rá, hogy a szignalista költészet nyelvébe beépiilnek 
a tudományos képletek, ábrák, egyenletek, szakkifejezések, vizuális jelek. 

Ebben a szcienticistának is nevezett költészetben olyan stiláris és vizuá- 
lis újdonságok bukkannak fel, amelyek egyébként elképzelhetetlenek a 
szépirodalom kontextusában. A szignalista formai eszköztár a szabad vers, 
a verbális kollázs, az argó- és zsargonvers (ennek párja a farmernadrágos 
próza), az aforizma és haiku lehetöségei között dúskál, látványversek szii- 
letnek, szöveg és kép variációi, szövegböl képek vagy kollázsok, ready- 
made költészet. 

A tematika síkján a szignalisták az Ember, az Anyag és a Világegyetem 
univerzális kérdéseit feszegetik. Megjelenik a modern tudományok által 
meghódított valóság, „az anyag, a növények, az ásványok, a rovarok, az ál- 
latok s persze az ember, de föleg a világegyetem, a világúr ismert, hipoteti-
kus vagy a költöi képzeletben sziiletett elemei, fogalmai". 5  

A Rovarház grafikus és tipográfiai inegoldásai nem zúzzák szét radiká- 
lisan a szöveg és a kép integritását, nem igénylik a kollázs effektusát, de tel- 
jes mértékben összhangban vannak a szignalizmus vizuális érzékenységé- 
vel. A tematikai tájékozódás is belesimul az irányzat világképébe, mert a re- 
gény cselekményének központi eseménye a budapesti állatkert Rovarházá- 
ban tett látogatás, s ennek kapcsán a mú második fele valóságos zoológiai 
ismeretterjesztö kalauzzá válik. 

E kódolási átrendezödés kulturális környezete, a vajdasági magyar ki-
sebbségi irodalom délszláv kulturális kontextusa tehát meghatározó és nyil-
vánvaló. 

A szignalizmus és a Rovarház formabontó jelenségegyiittesei ugyanak-
kor neoavantgárdként is jelölhetók. Jugoszláviában az elsö világháború után 
az avantgárd vizuális költészet zenitizmus irányzatnév alatt már kikísérle- 
tezte a látványköltészet változatos, fajait, föleg az itt is alkalmazott tipográ- 
fiai megoldásokat. Sziilettek olyan képversek (ún. kalligrammák), amelyek- 
ben a betúsorok vonalával rajzol a szerzö valamilyen figurát, de olyanok is, 
amelyekre csak a tipográfiai ötletsziporkák jellemzöek. 

Az irodalmi szöveg kódolási orientációjának zenei és képzómúvészeti 
jellegú 

 
átrendezödése a nyelv korlátozott kommunikációs lehetöségeit el- 

4  Milosevits Péter: A szerb irodalom története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 
448. I. 

5  I. m., 449. I. 
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lensúlyozzá. A nyelvi kódból. való kitörés látványos megoldásokat eredmé- 
nyez a Róvarházban, s ez a kimozdítás egyben e kód természetrajzára, el- 
méletére is ráirányítja a figyelmet. 

A míívészeti . kódok közötti multimédiális vonzat csak egy eröteljes dif- 
ferenciálódás, a míívészetek közötti elköliinölés után alakulhatott ki. Gott- 
fried Boehm szerint a modernitás hozza magával ezt a„növekvö distanciát, 
amelyet a szó és a kép egymáshoz mérten és egymással szemben 
fölvesznek." 6  Modern igény, hogy a képzðmíívészetet vissza kell vezetni 
alapjaira, meg kell tisztítani, le kell választani minden elözetes tudásról, 
minden irodalmi és fogalmi kötðdésröl. 7  Szerinte rendkíviil világosan nyo- 
mon követhetö a vizualitás kiilönválása a szótól, a szó és kép közti szaka-
dék kialakulása. Éppen ezért támad igény a múvészeti ágak közötti szaka- 
dék lekiizdésére, már a 19. században. Szó és kép távolsága paradox módon 
épp a képi szövegszerí.íségre, a vizuális naiTációra irányítja a figyelmet, a 
képeknél alkalmazott olvasó szemléletmódra. „A történetszeriíség, a narra- 
tív jelleg mint átfogó vonás, továbbá a nyelvi és a képi szöveg rriúködés- 
módjának, értelemalkotásának és interpretációjának problémája... nemcsak 
a szakteriiletek, hanetn az interdiszciplináris érdeklödés számára is kihívást 
jelent."x A képzómúvészeti alkotás olvashatósága az irodalmi és a vizuáLis 
múvek között létezö analógiákat teszi nyilvánvalóvá, ugyanakkor „a nyelvi 
narráció közelebb visz benniinket a képnek mint szövegként szervezödö és 
történetmondásra alkalmas rendszernek a megértéséhez." 9  A múvészi kód 
fajtájától fúggetleniil a szöveg- és képmegértésböl egyaránt nem iktatható ki 
a szukcesszív folyainatszerííség, az elörehaladás. A befogadó eseményegy- 
ségeket észlel, tagol, összefiiggéseket, ritmust létesít. Az elbeszélésehnélet 
felfedi a képi textualitás, a képi elbeszélés, a képi narráció uyilvánvalósá- 
gát, a vizuális kód szövegként való szervezödését, történetmondó jellegét, 
miközben megkiilönbözteti a narratív logikát, a narratív folytonosságot a 
kronológiától, až idörend linearitásától. A nyelvi és képi narratívák elemzé- 
sei kölcsönösen megtermékenyítik a hermeneutikai felismeréseket. 

A Tolnai-regény vizuális kódjai a képi szöveg több típusát alakítják ki.. 
Kiilön kategóriát képeznek a beiktatótt naptárképek, majd a tipográfiai meg- 
oldások, végiil a geoinetriai ábrák. 

A legnagyobb változatossággal a tipográfiai-grafikai ábrázolás, látványi 
jel.rendszer dominál. E jelrendszer a nyelvi és képi narráció határmezsgyé- 
jén artikulálódik, hisz betúk, szavak képezik az anyagát, a befogadó tehát 

6  Gottfried Boehm: A képleírás. = Nan•atívák 1. Szerk. Thomka Beáta. Kijárat, Budapest, 
1998, 22. 1. 

7  i. m., 23. l. 
H Thomka Beáta: Képi idöszerkezetek = Narratívák 1., 8.1. 
9  Uo. 
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szövegolvasói és képolvasói tudatát egyszérre kénytelen aktivizálni. Egy- 
szerre olvassuk és nézziik ezeket a jeleket, melyek egyben verbális és non- 
verbális aspektussal is rendelkeznek. E tipográfiai jelrendszer csak felemás 
módon mííködik úgy, mint egy kép, amely történetszeríívé válhat, kiilönö- 
sen a figurális képi rendszerek által megidézett sziizsék újrafelismer-
hetösége révén. A Rovarház nem figurális képi effektusai, a játékos íráské- 
pi látványmozzanatok mégis elöhívják a képi tapasztalat kibontakozását, a 
képszemlélet megalkotását. 10  Bizonyos szinten tehát mégis két rendszer 
struktúraelvei iitköznek, a nyelvi kontextus váltakozik egy képi kontextus- 
sal. E képiség azonban betúkból, szavakból hozza létre önnön vizualitását, 
a verbálisból transzformálódik át nonverbális struktúrává. 

Mi történik e transzformáció során? Hogyan illeszkedik a regény szöveg- 
testébe az illusztratív jelrendszer? A, fólyamatosság milyen megszakítását, a 
töredékesség milyen mértékét okozza? Hogyan olvad össze, milyen kompo- 
zícióba a nyelvi és a képi narráció? Az olvashatóság milyen változatai jön- 
nek létre? Az eljárás egészében a mú milyen önreflexióját hordozza, az iro- 
dalmi-nyelvi kód milyen átértelmezését teszi sziikségessé? 

A vizuális kódok a költöiség oázisaiként mííködnek a regényben. A köz- 
pontozás nélkiili szövegképzés ugyanis tömörségre kényszeríti a narrátort, s 
így a felajzott, pihenö (pont) nélkiili beszédfolyam megállás nélkiili futásra 
emlékeztet. A módszer szabadságot és bizonytalanságot kelt egyszerre. A 
formátlanságban a szabadasszociációs technika a történetmondásnak csak a 
szilánkjait villantja fel, egybeinosódik valós és valótlan, a föhös belsó mo- 
nológja, képzelgése és a cselekmény láncszemei közötti határt alig lehet ki-
tapogatni. 

A Rovarház valójában a délszláv farmernadrágos próza magyar megfe- 
lelöjeként is olvasható. A naplószerií feljegyzésekben a narrátor vallomása-
ként, a beszélt nyelv közvetlenségével, a diáknyelv vulgaritásával (fejes, 
ge, tanti, .faszi, pasas, pumpálni, megtaszítani, gatyázni) fogalmazódnak 
meg a többiekkel, a nemzedéktársakkal szerzett élmények. A Jézus, Jakab, 
Márk, Mózes, Dávid, József, Júdás, Mikáel, Máté néven szereplö hösök 
összejövetelei tányérrózsa törögetése közben zajlottak, miközben kirajzoló- 
dik a jellegzetes ellenzéki, lázadó bohémvilág, a félresikeriilt, félig míívész- 
értelmiségi, félig csavargó, nagyvilágban utazgató beatnikek köre. A mú 
tengelyét tipikusan itt is a föhös utazása képezi, de nem bontakozik ki a 
jeans-prózára jellemzö városból menekiilés, falu-város motívum. 

10  1. m., 11. I. 
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Ennek a nemzedéki éllerizéki beszédfolyamnak a megszakítását jelentik 
a mú tipográfiai pihenöi, melyek az alaki transzfonnáció révén mindenkép- 
pen kiemelt jelentést kölcsönöznek a felhasznált szavaknak. A vizualitás 
kódjai az egyébként is szaggatott narrációt teljesen kibillentik, az olvasás 
folyamatát megállítják. Olyan gócpontok ezek, amelyek felviílantják és oly- 
kor tömörítik az egyébként szétteriilö, hömpölygö motívumokat. A kiemelt 
jelhordozók tehát tematikailag szervesen kapcsolódnak a kontextushoz .és — 
sarkítva az egyes vonatkozásokat — segítik a többközegíí jelentésképzödést. 
A képiség dimenziója a szemantikai mezöt a provokáció, a játék, a vicc, a 
líra irányába sodorja. A nyelvi kód a vizuális kóddal kiegésziilve a nyelvi és 
képi észlelést mozgósítva egy sajátos mul.timediális kódrendszert hoz míí- 
ködésbe. 

A Rovarház a hasonló kísérleti megoldásokkal az irodalom alfnbetikus 
kódját, •nnak lineáris logikáját bomlasztja, megpróbálja a verbalitás mí.ívé- 
szetét,•az irodalmat visszavezetni egy szituatív sokrétííség elöfeltételei kö- 
zé. E törekvések korlátozott módon, de a vizualitás bizonyos eszközeivel 
inégis megelölegezik korunk digitális kultúrájának posztalfabetikus kódolá- 
si logikáját, amikor is az információ a technológia segítségével ismét egy 
többdimenziós kommunikációs miliöbe keriil. 

INTERCULTURAL CON'I'EXTUALIZArION — 
A TURN IN C011ING 
Linguistic or image narration in Ottó 7olnai š work 

This paper deals with the medium of communication in Ottó Tohlai's works 
that moves away from language and resorts to instruments of spectacle. 

Tolnai's novel, Rovarház, published in '1969 , already 'cai7ies some 
principles of foirn which together with the underlying existential and literary 
views show the possible directions of paradigme change. 

Tolnai's works often become defined as enigmatic picture-writing or 
cryptograins. The meta-signs appear beyond the texts of his works, and 
ensure the fullness of the metanarrative language. 

The study also encompasses the cultural environment of the code 
reordei-ing: the South-Slav cultural context of the ethnic Hungarian literature 
in Vojvodina, and the intercultural condensation of the context's communi- 
cational media. 
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ETO: 821.511.141(497.113)-4 	 CONFERENCE PAPER 

HÓZSA ÉVA 

A TÉKOZLÁS TiJNETEI? 
A mai vajdasági magyar próza és a perem-trauma kultúrája 
Syrnptoms of prodigality? Contemporary Hungarian prose 
and the culture of border trauma in Vojvodina 

Ez a diskurzusindító tanuhnány a tékozlás tiineteit, vagyis azt a beszédhelyzetet kutatja, ami- 
kor a szöveg- és képörökség segítségével a szubjektum ömnegértésre, nemzeti és lokális 
identifikációra törekszik az újabb vajdasági magyar irodalomban. 
A vajdasági szerzök nyelvhasználatában gyakran tíínik fel a tékozlás néhány jelentésváltoza- 
ta, a tékozló fiú parabolájának újraértelmezése mellett pedig a tékozló atya, lány, ország fo- 
galma. Maradt-e még (el)tékozolnivaló a Balkán peremén? Mennyiben mozdulatlan az atyai 
ház és a várakozó, bíínösségét érzö atya? Bíín-e, banális-e, traumának tekinthetö-e a tékoz- 
lás az újabb vajdasági szövegek nézetéböl? Mennyiben hangsúlyozott a referencialitás, az 
ideológiai mozgatónigó, a közép-európai lét groteszksége, a nyelvi pozíció változása? Mi- 
lyen kultúratudományi aspektusok érvényesiilnek a szerepminták feltárásakor? A kérdéssor 
a cél kételyeivel, az ironikus Iátásmód következtében bekövetkezö ehnozdulásokkal folytat- 
ható. A tékozló és eltékozolt olvasó, valamint az eltékozolt fókuszváltás problémája ugyan- 
csak több nézöpontból kutatható. 

Kulcsszavak: traumatikus és poszttrawnatikus problematizálás, a tékozló fiú mint a kontex-
tusra érzékeny parabola, emlékezet, traumatikus emlékezet, ös-traurna, történelmi trauma, 
emlékbetörés, félelem és szégyen, mikromiliö 

„Úgy elkódorogni hazulról, hogy az 
hazatérésnek túnjék az atya szemében." 
(Pilinszky János: Kó és kenyér, 1967) 

a tékozlás definíció kérdése. 
(Esterházy-parafrázis) 

„Traumás reakciók akkor alakulnak ki, 
atnikor az egyéni cselekvés hatástalan." 
(Judith L. Herman: Trauma és gyógyulás. 
Kuszing Gábor ford., 2003) 
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Traumatapasztalat  
Hogy miért kerúl elötérbe megint a tékozlás? Unalmas sztereotípia, to-

vábbszött intertextuális háló, amely azonban az újabb vajdasági magyar iro-  

dalom nézðpontjából újragondolható. Távozás és hazatalálás -- mint a Té-  

kozló Fiú egyszerre megjárt kétféle íttjal — egyre kevésbé elválasztható. A  

múlt század végi tékozlás traumatikus/poszttraumatikus problematizálása  

bizonyára a feldolgozással fiigg össze. A balkáni eseményeket követö tuda-  

tos irodalmi reflexiók, illetöleg a vajdasági magyar irodalom sziilöfölddel  
kapcsolatos lírai beszédmódja a traumatikus affektusok hatásai és/vagy  

következményei. 2  A félelem és a szégyen például veliinlc sziiletett affektus;  

kiváltó oka viszont társadalmi. Ez a két affektus megakadályozhatja a trau-  

ma iitötte seb kezelését. „Minden traumatapasztalat az izoláció ,  az impoten-  
cia tapasztalata, annak a megtapasztalása, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy  

kiilsö erönek, azoknak vagyunk alávetve." 3  
Az emlékezet, a gyász kimondása részben a gyógyulás és az irodalmi  

gyógyulás alapfeltétele, noha a trauma következtében keletkezett hegek  

inegmaradnak. „Sok olyan országban, amely a közehnúltban keriilt ki vala-  

mely diktatórikus rezsim uralma alól vagy polgárháborúból, hamarosan  

nyilvánvalóvá vált, hogy az erðszak azonnali felszámolása és a túléléshez  

sziikséges alapvetö feltételek biztosítása az érintett népesség számára a tár-  

sadalom gyógyulásának sziikséges, de nem elégséges feltétel.e." 4  
A tékozló fiú tudatosan alkalmazott vagy az olvasó által múködésbe hoz-  

ható, a kontextusra érzékeny parabolája a közelmúlt vajdasági magyar iro-  

dalmában a megismerö és információfeldolgozó tevékenységrésze, hiszen a  
parabolában is ott rejlik a vereség, a kudarc megtapasztalása, valamint a  

bííntudat mint a trauma lecsapódása. 5  • 

Ös-seb, ðs-trauma, ös-tékozlás, betöréses tiinetek • 
A Másikkal való találkozás, a kiszolgáltatottság mint traumatikus él-  

mény régóta jelen van a vajdasági magyar irodalomban. Szenteleky Koi7lél  

Isola Bella címú regényének 6. fejezetében Szabolcs Lucie-t nevezi szom- 

~ Pilinszky János: Kó és kenyér. Új Ember, 1967. április 23. = P. J.: Tanulmányok, esszék,  

cikkek. Második kötet. Századvég Kiadó, Budapest, 1993, 66. l.  

2  Vö. a lévinasi (etikai) szttbjektumértelmezéssel, kritikával, a pszichoanalitikus kontextus-  

sal, a lacani Valós- és szubjektum-felfogássaL L. Bényei Tamás: Kikiáltási ár. Regény, eti-
ka, pszichoanalízis és a Lazarillo de Tormes. Alföld, 2004. 6., 57. I.  

3  Heller Ágnes: Trauma. Múlt és Jövö Kiadó, Budapest, 2006, 16. I.  
4  Kulcsár Zsuzsanna: A trauma dialektikája folytatódik. Utószó = Judith L. Herman: 7rau-  

ma és gyógyulás. Háttér K. — Kávé K. — NANE Egyesiilet, Budapest, 2003, 285. I.  

5  Vö. a sztereotípiakutatás eredményeivel: Jim Sidanius — Felicia Pratto: A társadabisi do-  
minancia. A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete. Osiris Kiadó, Buda-  

pest, 2005, 56. és 58. l.  
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jas, tékozló gyermeknek 6, Jeanette (a francia énekesnö, akit Szabolcs kísér 
zongorán) pedig, aki „beleönti lelkét a hangjába" 7, Taine szellemében kifej-
ti a(múvészi) lélektékozlás okait: „Mi tékozlóknak sziilettiink (...). Ez faji 
és családi tulajdonság nálunk. A dédapám a vagyonát tékozolta, nagyapám 
mérnök volt, és ötleteit névteleniil, pénzteleniil szórta szét a harmadik köz- 
társaság felépítésénél. Apám tudásával könnyelmúsködik. Nagy tudomá- 
nyos gondolatait már mind kisajátították a haszonlesök. Én pedig a hangba 
öntött lelkemet tékozlom el."s Szabolcs bácskai népének vagy a kicsinyek- 
nek sziiletett flamandoknak viszont kevésbé van mit (el)tékozolniuk. A 
nyelvi és nemzetiségi kiszolgáltatottság megoldhatatlan, mardosó problé- 
mának minösiil a regényben, a magyar árvaságra, a hiányra mint ös-sebre 
pedig kevésbé fogékonyak a szicíliai szállodában összegyíílö idegenek. In- 
ge — Szabolcs szerelme — boldog, amikor közel férközik a búsulva dalolga- 
tó magyar férfi titokzatosságához. 

Az ezredforduló traumatizált délvidéki míívésze nem a lélektékozlást, 
hanem a lélek Másik általi kifosztását, valamint a háborús idöszak áttételes 
beszédhelyzeteinek lélekmegnyitó jelentöségét emeli ki (vö. pl. Bogdán Jó-
zsef: Fohász a déli végeken: „Lelkiink akár egy kirabolt kirakat" és a Mind 
gyakrabban címú versben: „kávésziiresölés közben megnyitjuk lelkiink / tit- 
kos zsilipjét..."). 9  Múvészi viszonylatban az utóbb einlített Bogdán-féle be- 
szédhelyzet is egyfajta alkotói tékozlás, hiszen a kávézás közbeni gyónás 
következménye („lelkiinkben / csak zacc marad!") a míívész hiányra épiilö 
hallgatása. Az eredeti traumatörténet nem az irodalmi szövegbe, hanem a 
baráttal való csevegés szövegébe helyezödik át, rejtve is marad az olvasó 
elött, nem a traumatikus probléma, hanem maga a beszédhelyzet, a krízisin- 
tervenció (mint a Valóssal való kapcsolat) indukálja a versszöveget. Ez a 
fajta lélekkiiiresítö beszélgetés mint általános példává avatott (al)eset lehe- 
tövé teszi a menekiilést magától az eredeti, egyéni traumától, annak újraélé- 
sétöl és mindenfajta hiányérzettöl. 10  Az eredeti traumatikus esemény tiinet- 
ként nyilvánul meg, a traumatikus élmények másokkal való megosztása a 
inásokhoz való tartozás, a bizalom helyreállítása a fontos. A beszélö elszi- 
getelödik a közösségtöl, inkább gyónást végez, amikor egyetlen emberbe, 
vagyis a közös kávézás szertartásába kapaszkodik. Heller Ágnes írja: „A 
trauinatapasztalatnak nincs forgatókönyve. (...) Ehnondható, hogy általá- 
ban a traumaáldozatnak nem lehet katarzisa. A túlélö nem válhat egészen új 
emberré, mert a trauma okozta hegek nem tíinnek el. (...) A traumaneurózis 

6  Szenteleky Kornél: Isola Bella. Eri Kiadó, Budapest, 2004, 32. l. 
7 Lm.,30.1. 
H I. m., 30-31. 1. (Bence Erika Szenteleky-tanulmánya is kiemeli ezeket a sorokat.). 
9  A Fohász a déli végeken (Versek 1980-2005) címíí kötet versei (Agapé, Újvidék, 2006). 
lo Vö. ismét: Bényei Tamás: Kikiáltási ár. Alföld, 2004. 6., 58-60. 1. 
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szindrómái . nemcsak arra nehezednek, aki átéli azokat, hanem azokra is; 
akik vele élnek. 'A túlélö gyakran érzéketlen, ingeriiít, irracionális, depresz-
sžiós. Elni azonban nem könnyíí feladat. De a traumaáldozat számára még 
sokkal nehezebb, mint mások számára.">> 

Juhász Erzsébet háborús idökben kéletkezett esszéje 1 z Kosztolányi De= 
zs8 Nerójának mondatát ismételgeti az írólét válságával kapcsolatban („Va- 
íami leköti bennem a dalt"), majd Czeszlav Milosz šzámíízétésrðl szóló esz- 
széjét idézi, ameíý szerint a számúzött siubjektum kiilföldöri kikeriil a tör- 
téneleinböl. A Juhász-szöveg annak a léleklehúzó ragacsos masszának a 
megértésére törekszik, mely a sziilöföldön minden áldott nap újra megte-
remtödik, söt arcul köpi az egyént hazugságokkal és hazug ígéretekkel. A 
következö részlet akár a kirekedt, a traumatizált tékozló fiú nézöpontjából 
is értelmezhetö: „Sokat írtam életemben az otthontalanságról. Arról is, hogy 
emigránsok vagyunk, anélkiil, hogy egy tapodtat is elmozdultunk volna a 
helyiinkrðl. Fogalmaztam úgy is, hogy tösgyökeres idegenek vagyunk szii- 
letésiink és életiink helyszínén. Pedig csak arról van szó, hogy nem érežtem 
eléggé a magam gyökereit, s amit éreztem, az elégedetlenné tett, örökösen 
hiányérzetekkel telivé. De hát ez természetes is, hišzen aki értékeket akar te- 
remteni és megörizni, az mindig mindeniitt hiányérzetekkel kižszködik. Még 
jobban ineg van verve e hiányok átlátásával és átéléšévél, ha kultúra tekin-
tetében oly szegényes helyre sziiletett, mint amilyen ez a mi vidékiink is, 
ahol az a kevés is, ami volt, alig egy-két év leforgása alatt semmivé válhat. 
S erre ez a mostani háború alaposan ráeszméltetett." 13  

A szövegrészletböl kitííiiik; hogy a vajdasági magyar irodalom egyik 
arche-traumája a Szenteíeky Kornél által is hangoztatott kulturális szegény- 
ség, a hagyományhiány, ennek ellenkezöjét hivatottak bizonyítani az ezred- 
forduló köriil szerkesztett olvasókönyvek, a helyi míível8dés- vagy színház-
történetek. A véghangulat, a válság .megítélése szintén aktuálissá tette az 
irodalmi íexikon, az összefoglaló irodalointörténet (véget ért volna a 
története? 14); az életrajzi kalauzok létrejöttét ;  a történeti lét megértését, az 
ezekkel kapcsolatos vitákat, a régi sérelmek és a nemzeti szémpontú értel- 
mezések felerösödését. .A költöi alany akkor úgy érzi, mintha a jövö már 
megtörtént volna, a költö hallgat, „az álmodozóknak nem jut papír" (Pap Jó- 
zsef: Századvégi krónika). 

Heller Ágnes: Trauma. Múlt és Jelen Kiadó, Budapest, 2006, 42-43. l. 
12  Juhász Erzsébet: „ Valami lehöti Gennem a dalt" = J. E.: Esti följegyzések. JMMT — Fo- 

rum , Újvidék, 1993, 142-145. I. 
13  I. m. , 144. 1. 
14  Vö. Bányai János: Kisebbségi veszteséglista = B. J.: Mit visziinlc magn unldcal? Fonun 

Könyvkiadó, Újvidék, 2000, 15. I. 
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Az igazi ös-trauma a nemzeti kisebbségi peremlétben Trianon. A husza- 
dik század kilencvenes éveinek délvidéki zúrzavarában eltúnik az emléke- 
zetveszt(et)és, Trianon neve elökerúl, megszúnik tabunak lenni. Már Börcsök 
Erzsébet Eszter (1968, szerb nyelven: 2002) címíí regényében olvasható, 
hogy a trauma nem a békeszerzödés aláírásához, hanem a szubjektum határ- 
tudatának kialakulásához köthetö. Nem véletlen, hogy a délvidéki ember 
még 1923-ban sem vette komolyan a határt, hiába biintették a hatóságok a 
határsértöket. A határtudat felerösödése, az el- és bezártság-érzet, a szociális 
természetú megpróbáltatás a huszadik század végén ismét bekövetkezik (a 
vajdasági magyar—már Vajdaság nélkiil? 15). Az irodalmi szövegek, valamint 
az ekkor sziiletett esszék és tanulmányok az elveszettség vagy veszteség 
tiineteit 16 , a menni vagy maradni kockázatát tematizálják. A sziilöföldhöz va- 
ló húség fetisizálása, a metaforizációs törekvések felerösödése (a sziilðföld 
inint Tiindérlak, a„hútðszekrény" mint az egészséges nemzettudat befa- 
gyasztója, a barbár mint kíviilálló, pokol-képzetek, tenger-értelmezések, 
szárnytalanság, csillag, rom, a szabadkai villamos eltúnése, mitológiai utalá- 
sok: pl. Héphaisztosz, Dioniiszosz, Léthe stb.), a nemzettudat, az alárendelt 
szerep, a bizalomvesztés, a régi jugoszlavizmus, illetve titoizmus értelmezé- 
se egyre gyakoribbá válik. Az ezredforduló, valamint a posztháborús szituá- 
ció mint kollektív és egyéni tapasztalat újabb iiriigy a veszteségek leltározá- 
sára, a vajdasági magyar irodalom és kultúra lehangoltabb újragondolására, 
a múvek újraolvasására, az újabb létinterpretációra, a közéleti vitákra, a kö- 
zép-európai orientáció felvetésére. A legfontosabb azonban a nyilvános és 
sokrétíí hangadás, amely az 1990-es évek elejére bekövetkezett. 

Gion Nándor interjúja a történelmi regények vonatkozásában tér ki az 
emlékezet jelentöségére, illetve az elfojtott történelmi traumák, a titói kor- 
szak sajátos interpretációjára: „Ezeknek az eseményeknek a gyökerei min- 
dig valahonnan a múltból erednek. (...) Amit még meg kell írni, az a II. vi- 
lágháborii utáni idöszak, meg az 50-es évek. Ez az a korszak, amikor a vaj- 
dasági magyarság ismét furcsa, groteszk helyzetbe keriilt. A tájékoztató iro- 
dás idökben. Magyarokként egy olyan államba keriiltek, amelyik szembe 
fordult a szovjet hatalommal. Igen ám, de ebbe a szovjet hatalomba, a szov- 
jetek által diktált politikába beletartozott az anyaország is, a vajdasági ma- 
gyarságnak az anyaországa. Tehát választani kellett. Nemcsak úgy választa- 
ni a két kommunista ideológia között, hogy a merevebbet vagy a kevésbé 
merevet választjuk. Kiilönben már azzal, hogy valaki magyar volt, Jugo- 
szláviában eleve gyanús lett. Gyanús lett a II. világháború után is. (...) Ez 

15 1.m., 119.1. 
16  Trianon mint veszteség-metafora gyakran bukkan fel Bogdán József opusában: vö. pl. 

Rábéi verseh, Hatvan éve történt (Az 1944-ben Jugoszláviában meggyilkolt ártatlan ma- 
gyar áldozatok emlékére). 
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annyira tudathasadásos állapot volt sok ember életében, az ákkor nagyjából 
félmillió létszámú magya.rság életében, hogy nem véletlen: olyan gyorsan 
megfogyatkozott a félmillió."» 

Az 1999-es NATO-bombázás kapcsán ismét megnyilvánul a stresszza-
var, amely a félelem és féltés, az identitáskeresés, valamint a távlatlehetö- 
ség, a remény kiilsö és belsö nézópontból való értelmezését hozta be irodal- 
munkba. A nézöpontjáték példájaként említhetó Szathmári István A Szép 
Erno utca címíí novellája (Kurdok a városban. Budapest, 2000), amelyben 
az áttelepiilt (a kivonuló, tékozló) elbeszélö Ritától és lányától, kettejiik pes- 
ti látogatása révén értesiil a Szép Ernö uteai bombázásról, a vajdasági Rita 
apjának anakronisztikus reagálásáról. Az apa traumatikus emlékezete ugyan- 
is a második világháború képeihez, érzeteihez kötödik, amelyeknek nincs se 
szóbeli narratívumuk, se kontextusuk, viszont az egyén immár ismételt tra- 
umatúlélðként valósítja meg az újrajátszásti H. Rita mondja: „apám ki se 
mozdul a házból, bömbölteti a lámpás rádiót, és orosz nótákat énekel fél- 
meztelen az udvaron, fater, mondtam neki, most más idök járnak, ez nem az, 
mit tudsz te, mit, feleli nekem, és régi, elaggott katonazubbonyok után ku-
tat, tudom, hogy itt volt, itt (...), és újból dalra fakad, valami hosszú, höm- 
pölygö dalra, akárha a Volga, vagy a Dnyeper hullámozna itt a kerítések 
alatt, meg a diiledezö ház lcöriil; ahova nem is olyan rég, macedón és albán 
pékek költöztek be egy esös reggelen, valaki beengedte ðket..." 19  A határon 
túlra telepiilt elbeszélöben az utcanév (modellje egy szabadkai utca) hívja 
elö az emlékbevillanást (flashback), például egyik osztálytársa apjának te- 
metését (egy régi traumatikus élmény ismételt betörése, érzelmi reakció), az 
osztálytársak temetésen való részvételének töredezett emlékképeit, az isko- 
lai bíínök reflexióit stb. Az émlékezés valójában értelemadás, amelyhez vo- 
natkozási keretek sziikségesek. 20  

Tolnai Ottó verseiben szintén az emlékezet és a helyi mítoszok újragon-
dolása kötödik a lehetséges beavatkozás, illetöleg a palicsi NATO=bombá- 
zás eseményéhez. A Lötyöge avagy be kell-e avatkozni györi vers (1993), 
amely a beavatkozás-, a kisebbség- és a genocídium-dilemmá kapcsán az 
egykori gyermekkori játszópajtás gesztusait idézi. A kis(csoí7ka) jugoszlá- 
viában a fantomfájdalom nem-fantomfájdalom, hanein egy végtelen ismét- 

17  Balázs Attila: Torzóban maradt beszélgetés Gion Nándorral (Latroknak se játszottunk a 
sörtizóben) = B. A.: Világsarok non-stop. zEtna, Zenta, 2006, 169-170. 1. 

18  Judith Lewis Herman: I. m., 55. I. 
19  Szathmári István: Kurdok a városban. Széphalotn Könyvtnííhely, Budapest, 2000, 156— 

157. I. 
7 rt  Halász László: A fikcióterenztéi emlékezet. Alföld, 2003. 4., 79. és 84. I. L. rnég a stratégia 

kifejtését: Maren Linett: "New Words, New Evetything" (Fragmentation and Trauma in 
Jean Rhys). Twentieth-Century Literature, 2005 Winter, 51. 4., 439. l. 
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lödó kollektív fantomfájdalom. Az Ahogy címíí vers a Bécsben (be)fogadott 
hír emlékét kutatja. A már lebombázott palicsi meteorológiai állomás és a 
férfi strandnál vízbe hullott, fel nem robbant rakéták kapcsán a szöveg a Pa- 
licsi-tó keletkezéséröl szóló mondát, a végnek ellenálló ös-kezdetet emeli ki 
(„egy pásztor leszúrta botját / s szép nagy ívben felfakadt a víz"). 21 A tóba 
zuhanó bomba emléke a 13 hattyúk dalában ismét felbukkan, pontosabban 
a„NATO-bombázta" szóösszetétel a tó állandó jelzöjévé válik. 22  A hágai 
emlék viszont a hágai törvényszék vádlottjainak biuneit, a„nagy mítosz" bu- 
kásának reflexióit és a biintetés problematikáját vonzza magához. 23  

Végel László Exterritórium (Pécs, 2000) címíí könyvének kerettörténete 
a bombázások naplójaként olvasható, amelyben az igazság problémája több 
nézöpontból ineriil fel, ugyanakkor az elbeszélö a már kivonuló, aki a hírek 
és hamis hírek forgatagában vállalkozik az (évszázados) indulatok, illetöleg 
1918 elözményeinek vizsgálatára, az emlékképek felidézésére, a változó új- 
vidéki városkép újabb megértésére. A bombázást követöen föként az újvi-
déki vonatkozású naplójegyzetek iránt nyilvánult meg az olvasók érdeklö- 
dése. A„topográfiai" szövegek a hidakkal egyiitt az egykori város elmeiv- 
lését, a világ eltávolodását is értelmezilc. 24  

Az irodalmi szövegekben 2000 ösze, a tiintetések hangulata, valamint a 
kettös állampolgárság, vagyis a szeretetre vágyók befogadásának elutasítá- 
sa is teinatizálódik. 25  

1'ékozló fiú, tékozló lány, tékozló atya 
Pilinszky János utal rá, hogy a Lukács evangéliumában olvasható para- 

bola az atya—fiú relációban értelmezhetð. Ezért is érdemes felfigyelni a vaj- 
dasági inagyar irodalom eltérö interpretációira. 

A tékozló lány címként már 1 929-ben elöfordul (Gergelý Boriska Buda- 
pesten inegjelent regénye). Az újabb vajdasági magyar irodalomban Bogdán 
József Az utcanó imája címíí kötetzáró versében (Fohász a déli végeken) a 
magányra ítéltetett, a bukás kétségével kiiszködð utcanö Isten szeretetéért 
esdekel. A .  bíínbe esett szubjektum a verszárlatban kiilsö/felsö nézöpontból 
Isten tékozló lányaként nevezi meg önmagát, az ima ezek szerint egyfajta 
megtérö, hazataláló gesztus. A földi testtékozlás és a magányba bújás meg- 

21  A versek a Balkáni babér címú kötetbe keriiltek be (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001). 
22  Vö. „NATO-bombázta kis tó": 13 hattyúk dala = Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami 

gengszterfilmben. Regény versekbðl. zEtna, Zenta, 2006, 164. I. 
23  I. m., Ómama XII., 1I 1-121. I. 
74  Vö. Harkai Vass Éva: Ahol lakom = H. V. É.: A r•áros bejáratánál. Versek. Fonnn Könyv- 

kiadó, Újvidék, 2003, 20-21. I. 
25 Vö. Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára, Bogdán József: Anyám, Magyarország (az utóbbi 

mondott versként is jelentös szerephez jutott az irodalmi esteken, söt a templomban is). 
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szíínésére a szociális természetú veszteség miatt nincs esély, a jót azonban 
a bukott nö ennek ellenére meri kérni, söt el merné/meri fogadni Istentöl. 26  

A tékozló atya (ti. apa) Kopeczky László Hármaslcönyvének (2003) iro- 
dalmi motívuma. A fiú más kontinensre távozik a háborús Balkán peremé-
röl, végérvényesen elszakad a veszélyt hozható apai háztól, ám az önvizs- 
gáló, „érett" atya — búnös és biintetö relációjában — felvállalja a fiú elúzésé- 
nek, a sziilöföld eltékozlásának vétkét, tehát ó közvetíti a kiengesztelö, ha- 
zakeresö hangot a nagyvilágba kivonult fiú felé. 

A tékozló lány és a tékozló atya példái természetesen nem csak. az  egyes 
ember bííneire utalnak, az említettutak közötti határmezsgyét nehéz kijelöl- 
ni (távozás, bíínös út; a hazatalálás lehetösége). A bibliai példázatban meg- 
valósuló közvetlen ölelés, a mindig otthon. maradó, irigyked8 testvér belép- 
tetése mindkét esetben elmarad. 

Az archetipikus tékozló fiú variánsai szintén megjelennek a legújabb 
vajdasági m.agyar irodalomban. Tolnai Ottó verse a sziilöi házba való haza- 
érkezést értelmezi (Valamint életiinket sem tekinti regényesnek. A holdvilág- 
ra gyanakodtam). Bogdán József papköltö lírája az el sem távozó, illetöleg 
az itthon otthontalan ént tekinti tékozló fiúnak (Zilált papi ima, Szent Mar- 
git), Kosztolányi Ádámról, utazásairól, apja halálát követö magatartásáról 
pedig ugyancsak a tékozló fiú parabolája jut a költö eszébe. 27  

A tékozló fiú iil, avagy ,,negatív tiinetek" 
és a tiinetek negatívja? 

(„Jó e világvégi kis állomás keserti várótermében...") 

A peremlét már megélt keset -íísége okozza a tékozló fiú traumáját és 
csökkent vá/aszkészségét Tolnai Ottó A keseríí váróterem (alcím: Változatok 
két Szenteleky-sorra) címú versében. 28  Az édes kiildemény (godot-i kiilde- 
mény?) változást (gyógyulást?) hozhatna a világvégi iirességbe, ám ennek 
hiánya tniatt — lásd a falubolondja esetét, aki a ravatalán is várná Adorján 
irányából egy egész vagon palacsinta érkezését = a várakozás kilátástalan. 

26 A papköltð szemlélete Pilinszkyével állítható párhuzamba: „A jó ima (...) mindig megté- 
rés, mindig a hazatalálás csodája, s a legszentebbek ajkáról éppúgy, mint a legbíínösebb 
ember szájából. );s valójában: nincs is más ima, csak ez; amikor a tiszta jót nemcsak kér- 
jiik, de el is merjiik fogadni istentðl; a hazatalálás imája, a kenyéré, amire — tudjuk — az ég 
minden angyalai térdet hajtanak." (Kó és Icenyér: Új Ember, 1967. április 30.) 
L. még a jobb lator és a Tékozló Piú összehasonlítását: Két„rendhagyó"szenl. Új Ember, 
1980. április 6. 

27  Tóth Lívia interjúja. Hét Nap, XII. ;  13. szám, 2005. március 30. 
28  Tolnai Ottó: Balkáni babér. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001, 8-10. 1. 
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A keseríí és édes oppozíciója, az íz mint ösi érzékelési mód leginkább a 
Kosztolányi-opus révén foglalkoztatta Tolnait. 

A magányos tékozló fiú útja körkörös, a nagy úton túl van, és valójában 
mindegy, hogy elutazik-e vagy sem. Afrikába indult, az a vacogó cigány kí- 
sérte a hajnali vicinálisra, aki a falubolondját kísérte utolsó útjára az állo- 
máshoz csúszó temetöbe. A tékozló fiú most ,,...fején lyukas parafa- 
sisakkal, / kezében a szétrágott drapp menetjegy labdacsával / Afrikába ért 
vissza." Kicaplat a fíível benött állomásra a temetö közepén. Három vers- 
szak tematizálja a tékozló fiú fiityörészö várakozását („fiityörészve várja az 
édes kiildeményt... jóllehet sehol sem is / pakolnak ólommal plombált mar- 
havagonokba palacsintát..."). A verszárlat valamiféle végességen túli, sem- 
mis, „abszurd'° várakozásba, pszichés szeparációba torkollik: 

„ih a tékozló fiú, sisakjából már rég parafasarkot 
szabott a bolond suszter, iil a keserií váróteremben, 
fiityörészve váija az édes kiildeményt. 
Az édes kiildeményt a keseríí váróteremben." 29  

Ki ez a tékozló fiú, akinek utaznia sem érdemes, és nem a sziilöi ház, ha- 
nem a temetöbe csúszott, Szenteleky-féle peremvidéki állomás fogadhatja 
be várakozásra? Az idegen iiresség az idegent. A tékozló fiú a feltámadó fa- 
lubolondja? Alakmás, mint Wilhelm, aki már nem lohol ezerkettedszer is az 
édes kiildeményért az állomásra, hanem iil, „jól megiil", mint a becketti csa- 
vargók, vagy a Kafka-figurák 30, söt minden végesség-kereten túllép? Bo- 
londság, abszurd és remény egy töböl fakad? Egy biztos: a keseríí a perem- 
vidék állandósult léttraumája, és az ennek ellenszegiiló édes sehogyan sem 
érkezik. A tékozló fiú én-vesztése, jól megiilö beállítódása, gépies várako- 
zása, kísértetiessége (várakozása is visszafelé vezet) szintén kiemelhetö. 
Maga a váróterem keserú, tehát a peremvidéki szíilöföld sem ártatlan, nem 
megbocsátó, sem befogadó. Esélyt sem ad a megkiizdési stratégiákra. A 
Don Quijote-i lelkíí , iilö tékozló fiú a szélmalmok felé tekint, ám nem vív 
meg veliik a provinciális univerzumban. 31  Koncz István Utolsó balladájá- 
nak önironikus lírai alanya például feladja ezt a képtelen várakozást („jó 
Don Quijot, / a szélmalom csak / néger nevetés"). Elárulja (elhagyja?) míí- 
vét („a míít"), túlélésével árulja el, és ezt az árulás-vereséget biztos gyöze- 
lemként inteipretálja. 

m., 10. 1. 
Bacsó Béla: Feléjteni — írni mint felejteni. Franz Kafka példája. Alföld, 2004. 6., 86-93. I. 

31  Végel-parafrázisok. Vö. Végel László: Lemondás és megmaradás. Esszék. Cserépfalvi ki- 
adása, 1992, 10-1 ]. és 116-117. I. 
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Az iilö férfi (ha nem is a megnevezett tékozló fiú) kisvárosi, kispadi 
helyzetképe a Redózés I. és II. címíí Cs. Simon István-versekben is megje- 
lenik. A síksági kisváros a kocsma felé lejt, a belsö dialógust folytató lírai 
alany (a vándormadarak iiriigyén) az induláson, az úton töpreng. A két vers- 
zárlat összevetése a távlattalanság fokozása, az idöböl és térböl való kizök- 
kenés szempontjából jelentös: 

„Minél elöbb el kellene innen 
sompolyogni, 
de te csak töprengsz, 
s közben 
átkígyózik rajtad 
az út." 
(Redózés I.) 

„A gyorsvonat késik 
vagy kisiklott, 
iires az állomás, 
és az idö nélkiiled fut... 
Töprengsz, csak töprengsz 
a hideg alkonyatba 
merevedett kisvárosban, 
ahol már áttaposott 
rajtad az út." 
(Redózés IL) 32  

Tolnai Ottó az Ómama egy rotterdami gengszterfilmben (2006) címú kö- 
tetének jegyzetanyagában kihasználja az alkalmat, hogy a Godot Luckyjának 
böröndje iiriigyén idézze Gulyás József börönd-verseit (Öreg paraszt a Kor- 
zó éttermében, Ecce homo, Forró utakra készen) 33 , amelyekben az egyén 
örökké kis csomagotszorongat, „hogy minden pillanatban felléphess[eni egy 
induló jármííre". Ilyen szituációban hangzik el a Gulyás-vers lírai alanyának 
intelme: „LJlj még egy kicsit, / rendezve gondolataidat, / kéznél / a kis pille 
kofferral." (Forró utakra készen). Az állandó készenléti állapot, az elodázott 
indulás, a veszélyeztetettség lehetösége arra készteti az egyént, hogy csak a 
puszta magvakat, a kondenzált, sííríí f'ényt csomagolja be a„tömör poggyász- 

32  Cs. Simon István: Ahol a part scahad. Versek. Életjel, Szabadka, 1999, 5-6. l. A Redözés 
II. a Partagmagány címí.í kötet Lengedezö bodzaág címíí cildusába is bekeriilt (zEtna, 
Zenta, 2005, 77. I.). 

33  Tolnai Ottó: Ómama..., 226-227. l. 
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ba". Az említett helyzetképek túllépnek a peremvidéki élet értelmezésének 
szintjén, az örök útrakészség létproblémának minösiil. 

A tékozló fiú tudatállapot-változása a beszúkiilés vagy tompultság tiine- 
te felöl is értelmezhetö, tudniillik ezek — a betöréses tiinetek visszahúzódá- 
sa után — mindinkább felerösödnek. A„negatív tiinet", azaz a passzivitás, a 
halál- és tél-kötöttség (például Deák Ferenc versében a„Tomiban" állandó- 
sult tél) éppen azzal hozható összefi.iggésbe, ami hiányzik. 34  

Hazatalálások, tömör poggyászok 
A gyökértelenség, a kitépett gyökér, az idegentapasztalat a család, azaz 

a inikroközösség irányába tereli íróink figyelmét. Megszaporodnak a csa- 
láddal foglalkozó irodalmi szövegek, elég néhány példa említése: Németh 
István: Házioltár (Szerelmes krónika, 1996), Harkai Vass Éva: Így éltiink 
(Revoltpróza, 1997), Végel László: Exterritórium (2000), Bence Erika: Ibo- 
lya utca (Novellák, 2001), Vasagyi Mária: Silentium album (Kisregény, 
2002), Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben (Regény ver- 
sekböl, 2006), Gobby Fehér Gyula: Táncoló lavina (33 rácsodálkozás: kom- 
munikációhiány a családban, lefelé ívelés az Újvidéki dekameron családké- 
pe után/mellett 35), Kezeit csókolja dr. Tóth (Retusált történetek, 2006) stb. 
Gion Nándor családregénynek tekinti az irodalomtörténészek által történel- 
mi regényként kezelt mííveket 36, amelyekkel visszatért a rég elhagyott 
Szenttamásra. Deák Ferenc drámái és regényei, Kontra Ferenc míívei ugyan- 
csak a hazataláló törekvést igazolják. Deák Ferenc Határtalanul címú drá- 
májában (színháztörténeti mérföldkönek tekinthetö) a családon, a vegyes 
házasságon beliili „többrendbeli tragédiát" (magánemberi, családi, nemzeti 
és közösségi) 37 , a háború és a nacionalizmus romboló indulatait mutatja be. 

A mikroközösségbe, a mikromiliöbe való irodalmi hazatalálások (-kere- 
sések, tévelygések) a gátlások levetkezésével járnak egyiitt, és ez nem csu- 
pán a mikromiliö neveinek felvállalására vonatkozik, amire Németh István 
Házioltárának Nyitánya utal. A Házioltár profán énekeinek (az esetleges 
nagyregény fejezeteinek? 38) narrátora gátlástalanul, többféle nézöpontból 
vall és értelmez. Szól a családi ereklyékröl, a nöi és férfi szerepekröl, a sze- 

34  Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás, 68.1. 
; 5  Bence Erika írja: „A Táncoló lavina az egyik legkilátástalanabb hangvételíí könyv, ami az 

utóbbi idöben a vajdasági magyar irodalomban megjelent." Híd, 2006. 6-7., 114. I. 
36  Balázs Attila: Torzóban maradt beszélgetés..., 166. I. 
37  Gerold László: Rekviem magunkért. Híd, 1997. 6.; Uö: Deák Ferenc: Határtalanul. Sza- 

badkai Népszínház. Rendezö: Ljubomir Draški ć  = G. L.: Drámalcalauz. Tanulmányok, 
esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és elöadásaikról. Fonim Könyvki- 
adó, Újvidék, 1998, 163. I. 

38  Bori Imre: A jzrgoszláviai magyar irodalom története. Fontm Könyvkiadó, Újvidék — 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1998, 161-162. I. 
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génységröl, valamint az 1919-es zónaigazolványról, a magyarok 1941-es 
bejövetelének fogadtatásáról, a partizánok érkezéséröl, a beszolgáltatások- 
ról, a szabadkai Sárgaházban történtekröl, párt és egyház/vallás viszonyáról, 
vádakról és önvádakról, síri telefonbeszélgetésekröl, félelmekröl és megfé- 
lemlítettségröl, mítoszépítésrðl és -rombolásról, megalkuvásokról, mindar- 
ról, ami mégsem áll össze regénnyé, a leltározó gesztus révén sem vezethet 
el a megérkezésig. Nincs megérkezés ott, ahol egy szemétkupac a virtuális 
ország metaforája, a traumatúlélö azonban a családi gyökerekhez való visz- 
szatérés segítségével érzelmi menedékre talál. 

Az idegenben való átmeneti hazatalálás esélyét adhatja meg a szerelem, 
ennek kiemelkedö példája Jung Károly Mogorva Héphaisztosz címíí verses- 
kötetének szerelmi ciklusa. Lovas Ildikó Kijárat az Adriára (alcím: Jatnes 
Bond 13ácskában, 2005) címíí regényének el.beszélóje család, anyaság és 
szerel.em kijárat-lehetöségei, föként a nöi elbeszélö optikájából kinagyítha- 
tó részletek és apróságok után nyomoz. 

A Kormányeltörésben (regionális) hatalma 
(„ én nzenni plakáttal hátamon / élet gutnibottaT jönni') 

A huszadik század hatvanas éveinek ldviilállói után a hetvenes évekre a 
„kihátráló", a. szegényes böröndjével távozó Gastarbeiter jelent egy újabb 
lehetséges magatartásmodellt. Természetes, hogy Domonkos István Kor-
mányeltörésben címíí versének elsö interpretációi a vendégmunkás kény- 
szerhelyzetét és nyelvvesztését élezték ki. A poéma beszélöjére a szellemi 
lefokozottság (szerepjátéka) jellemzö, mondhatnánk, mint Tolnai falubo- 
londjára, ám a mottóként allcalmazott Balassi-vers törött kormányú, tenger- 
ben levö gályájának képe „Domonkosnál nem csupán az elme s a lélek ví- 
vódásának, hanem a nyelvétól, otthonától megfosztott, azonosságában és 
személyiségében veszélyeztetett szubjektum léthelyzetének metaforája." Az 
egyiigyííség maszkjában, a fönévi igenevek, a lebontási stratégiák segítségé- 
vel tehát valamiféle léttudat mondatik ki. (A kilencvenes években Szabad- 
kán megtartott irodalmi estjén maga Domonkos István is a létvers-felfogást 
hangsúlyozta.). A nyel.vekre, kultúrákra való rálátás viszonylagos. 39  A ver- 

39 Thomka Beáta: Kihátrálás a világból, rryelvböl. Ex Symposion, 1994. 10-12., 2. 1.; az idé- 
zett megállapítás H. Nagy Péter tanulmányában is olvasható: H. Nagy Péter: Ady—Domon- 
kos pár•huzam = Hang és szöveg. Szerk. Bednanics G. — Bengi L. — Kulcsár Szabó L. — 
Szegedy-Maszák M. Osiris, Budapest, 2003, 390-407. I. (Az Alföldben megjelent elsö 
változat: Idenntáskéhzc'i csataterek. 8.: 49-61. 1.); I. még: átdolgozott változat, Kassák- 
elözmény: A KormáizveNriréshen mint intertextus — Domonkos-symposion. Szerk. Thom- 
ka Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, 2006 [2005], 71-86. 1. 
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set sokan, sokféleképpen, egyéni nézöpontból interpretáltákao, de a Vajda- 
ságban kezdettöl fogva befogadták/elfogadták. A polgárháború idöszakában 
és az ezt követö években ez a Domonkos-poéma egyre népszerííbbé, fetisi- 
zált szöveggé, valamiféle vajdasági magyar himnusszá vált, mind gyakrab- 
ban szerepel(t) pódiumokon, diákszínpadi elöadáson, versmondó versenye- 
ken, nemzeti iinnepeken, valamint a költötársak ajánlásaiban, allúzióiban, 
paródiáiban41 . A sikerhez hozzájárult az utóbbi években ismételten aktuális 
leltározó magatartás, illetöleg ennek viszonylagossága, a vallomás trauma-
tizáltságának42  problémája és a szakítás (számíízetés, menekúlés) többrétú 
traumája, hiszen Domonkos István mint eltávozott szerzö felhagyott az írás- 
sal, az irodalomból is „kihátrálY'. A vers azonban hazatalált, nemzeti színe- 
zetú értelmezést nyert, a kontextushoz illesztették. 

Tözsér Árpád, a felvidéki költötárs a Kormányeltörésben nyitottságát, az 
impozánsan gazdag rétegezettségíí nyelvi konstrukciót hangsúlyozza. 43  

Kappanyos András viszont az ellenséges tengerre figyel, amely(b)en törött 
kormánnyal is hajózni kell, és kitér arra, hogy a gyökértelen világvándorok- 
nak szintén van eredetiik, noha az identitás problematikus. A kontex- 
tusképzö elemek kiemelkedövé, söt egyre kiemelkedöbbé váltak. Kappa- 
nyos András a magyarországi befogadás nehézségeit, a ráhangolódás kérdé- 
seit, a vajdasági kontextus idegenségét hangsúlyozza. 44  

A Domonkos-féle hiány, valamint a kötetlenség reprezentációja, a Kor- 
mányeltörésben szövegéböl kicsengö kritikai önismeret dilemmája — amelyet 
a recepció kiemelt — a balkáni háborúk során és az azt követö idöszakban is-
mét lelkes vajdasági befogadókra talált. A Kormányeltörésben egyik mottó-
ja, a Balassi-mottó a tengeri út és a hajótörés metaforikájának két elöfelte- 

40  L. pl. Utasi Csaba ismert, lelkesedö kritikáját az abszolát versrtil = U. Cs.: Tíz év után. Fo- 
rum Könyvkiadó, Újvidék, 1974, 116-129. I. Uö: Csak emberek. Ötven vers, ötven kom- 
mentár. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2000. Ujragondolás: A konstruktív ábnoktól a meg- 
hasonlásig = U. Cs.: Mindentól messze. Forum Könyvkiadó, Ujvidék, 2002, 36-40. I.; 
Dornonkos-symposion, 147-154. I. 
Színpadi feldolgozás: Én lenni. Összeállítás Domonkos István mííveiböl Árok Ferenc elö- 
adásában. Szabadkai Népszínház, rendezö: ifj. Szabó István, dramaturg Franyó Zsuzsan- 
na. Gerold László kritikája (Magyar Szó, 1977. január 18.) = G. L.: Drámakalauz, 
168-170. 1. 

41  Vö. pl. Tandori Dezsö: A Koppar Köldiis a Koppar Köldiisnek. D. I.-nak. (Ex Symposion, 
1994. 10-12., 149. l.); Bogdán József: Lenni szárnytalan. Domonkos Istvánnak (Fohász a 
déli végeken, 2006); Géber László: A la Domonkos (2003. január; Híd, 2005. 1 1., 55. I.) stb. 

42 Vö. Judita Šalgo: A hiba. Rajsli Emese fordítása. Ex Symposion, 1994. 10-12., 137. I. és 
Domonkos-symposion, 99— I 0 I. I. 

43 Vö. Tözsér Arpád: Vers a kihelyezett centrumban = Domonkos-symposion, 95. I. Tözsér 
többször hivatkozik Balassa Péter tanulmányára, amely világkölteményként értehnezi Do- 
monkos versét (A menekiilt király, avagy a polgárhábaír eltiérzete). 

44  Vö. Kappanyos András: A taxisoför vakációja, or what you will. I. m., 29-44. 1. 
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vését nyitja meg: a tengert mint az e.mberi vállalkozás határát, illetöleg a ha- 
társértés problémájá.nak felvetését és a kiszámíthatatlanság terepét. A husser-
li értelemben felfogott metafora pedig mindenekelött „diszharmónia". 

A befogadás nézöpontjának kiemelése tehát kulcsfontosságú. „r képzet- 
körben a hajótörés a hajóra szállásnak úgyszólván »legitim« következmé- 
nye, míg a szerencsés révbe érés vagy a tenger derús nyugalma legföljebb 
csalóka fölszíne a mélységes bizonytalanságnak. A szilárd talaj és a szeszé- 
lyes tenger szembeállítása, mely a paradox létezésmetafora alapsémája, azt 
suga.11ja, hogy a tengeri vihar és pusztulás képzeteinek fokozásaképpen lé- 
teznie kell. egy olyan sarkított konfigurációnak, amelyben a tengeri hajótö- 
réshez egy abban nem érintett szárazföldi nézö figurája rendelödik."as 

A Domonkos-megszólítások a huszadik század kilencvenes éveinek iro- 
dalmában még mindig gyakoriak, elég, ha végiil Koncz István Megmutatom 
majd neki egyszer cítnú 1994-es versének zárlatát idézziik: „(...) — hát ezt 
megmutatóm Domonkos Pistának —/ mondom magamban és még megmu- 
tatom / neki azt az ösvényt is, amelyet csak én / ismertem és amelyen járva 
így tudtam / elrejtezni a világ elöl, hogy senki sem talált rám. / Biztosan még 
sok mást is megmutatok majd neki egyszer, /' ha itt jár." 

Szakítás, sémaváltás, „via negatíva" 46  
„S ezt meg azt, mit nem láttunk sohasem (annyira megszokott volt,. oly 

banális), egyszerre látni..."— írja Rilke A tékozló .Fú kivonulása címíí versé- 
ben (Kálnoky László fordítása). Rilke és Gide Tékozlója szúknek érzi az 
atyai terepet, inkább a bizonytalant választja. A kockázatot, a meglévó elha- 
gyását a puszta semmiért. 

Németh István az író Herceg János három kivonulását értehnezi, a míí- 
vész halálközeli doroszlói megmozdulását rnodellértékúnek tekinti. A kö- 
vetkezöket mondja: „Mintha nem érezné magát jól, önnön porát sziilöföld- 
je porával elkeverve. Mintha végsönek ítélt nyugvóhelyénél is biztonságo- 
sabb helyet szeretne magának találni. Valahol az Ég és föld között." 47  

45 Hans Blumenberg: Hajótörés nézóvel. Metaforológiai tanubnányok. Fordította: Király 
Edit. Atlantisz, Budapest, 2006, 10. I. (L. még: 9., 32. és 86. 1.) 

46  Utalás Fenyvesi Ottó Via negativa címíí versére: „A város és a sziilóföld via negatíva." 
47  I. M. H. J. lávonul Nyugat-Bácshábril = Lélelcvesztón. Följegyzések az ezredvégröl. Fotum 

Könyvkiadó, Újvidék, 2002, 43. l. 
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Az állam széthullása és a vajdasági írók nagy részének eltávozása elein- 
te bizonytalanságot okoz az irodalomtörténeti diskurzusban, 48  az 1999-es 
Frankfurti Könyvvásár már átjárhatóbbá teszi az egyes kategóriákat. A for-
dítások száma a térség iránti megnövekedett érdeklðdést igazolja. 49  A vaj- 
dasági író többnyire az anyaországba, anyanyelvi környezetbe keriil, régió- 
jához képest mégis más nyelvi mintához igazodik, az íróként elért bizonyo-
sat pedig felváltja a bizonytalannal. Kiilönben pedig annyi a világ, ahány lá- 
tó van, olvasható Hász Róbert Végvár (Szeged, 2001) címíí, balkáni problé- 
mákat feszegetö regényében, ahol a párhuzamos világok, a köztességek és 
az emlékek kikeriilhetetlenségének értelmezése meriil fel a hadnagy vonat- 
kozásában. A hös végiil a kiválás, az elhajózás mellett dönt, amelyet a kri- 
tikai recepció odiisszeuszi tengerjárásként interpretál, csakhogy a kivetó- 
désre, átmeneti tartózkodásra alkalmas sziget hiányzik.so 

A határmezsgyén és az idegenben sziiletett szövegeket/köteteket a visz- 
szanézö, önvizsgálatra törekvð beszédmód jellemzi. A visszanézö szubjek-
tum melankóliáját azonban a pusztulást a sziilöföldjéról figyelö író sem ke- 
riilheti el, hiszen ö tékozló olvasói miatt kényszeriil önvizsgálatra. Németh 
István így módosítja Gulyás József Babits-parafrázisát: „vannak már éneke- 
seink, de nincs kinek dalolniuk." 51  A szárnytalanság a bezárt, banalitások- 
kal és kiváltságos Lakomákkal telített sziilöföld szövegeinek jelentös meta- 
forájává válik. Aktuálissá lesz James Marsh A király (The King, 2005) címú 
filmjének tékozló fiú-problémája: Mi lesz a hazatérés után? Az egyén leg- 
többször a távolodás—közeledés köztességében hányódik, kapaszkodót, kö- 
teléket keres. Tolnai például berlini tartózkodása idején Kovács Antal nap- 
lójához fordul, a naplószöveget írja tovább, azt fordítja a saját világába. 52  

48 Bori Imre kiilön záradékot illesztett E kiadásról címmel A jugoszláviai magyar irodalom 
története negyedik kiadásához (348. I.), amelyet 1998. október 1-jén zárt le. A végesség 
felöli nézöpont dominál: „A szemmel látható gazdagodással párhuzamosan szegényedés-
röl is számot kell adnunk, hiszen azok, akik eltávoztak a mai Jugoszláviából, munkásságu- 
kat nem abban az irodalmi közegben fejtik ki, mint addig tették, így újabb munkásságuk 
már nem épiilt irodalmi köztudatunkba. Megnyilatkozásaikról vagy nem, vagy nagy ne- 
hézségek árán vehettink tudomást, ezért újabb mííveik tárgyalásától eltekintettiink." A 
veszteséglista közzététele mellett Bori Imre szövege a jzrgoszláviai és a vajdasági iroda- 
lom megnevezésekre is kitér. 

49 Fazekas Tiborc: Jugoszláviai magyar irodalom németfordításban. Híd, 2006. 6-7., 70-72. 
1. L. még: Bernáth Árpád és Bombitz Attila, szerk.: Frankfurt '99. Magyarország részvé- 
tele a könyvvásáron a német sajtó tiikrében. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002. 

" L. Olasz Sándor kritikáját. 2006-ban (az 1999-ben kiadott Diogenész ker je fordítása után) 
a Végvár is megjelent német nyelven Filr alle Ewigkeit címmel (Klett-Cotta). Hász Róbert 
könyveinek figyelemre méltó német visszhangjára Fazekas Tiborc utal: Híd, 2006. 6-7., 
72. I. 

51  Németh István: Ima Tiindérlakért. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2000, 234. I. 
52  Tolnai Ottó: Szög a nadlrban (Kovács Antal naplója). Alexandra, Pécs, 2005. 
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A migráció közösségi trauma lett, a migráns pedig veszélyhelyzete, gaz- 
dasági problémája, egyéni traumája miatt a vajdasági kisvárosból legtöbb- 
ször a nagyvárosba keriil. Itthonmaradhatóság, eltávozhatóság és visszatér- 
hetöség hármasságában 53  az író-én legföbb kérdése a„HOL TARTOK?". 
Az önértékelésben motivációs hajtóeröt is keres, noha a kategóriába sorolás 
az önsztereotipizálás veszélyét hordozza 54 . Kérdése azonban inkább az ön- 
megértésre irányul. 

A Mííhöz való visszatalálásra utal az utóbbi idöben kiadott sok össze- 
gyújtött vagy válogatott szöveget tartalmazó kiadvány, de utalhatunk Tolnai 
Ottó interjúregényére vagy a Symposion-történetre is. A távolból való em- 
lékidézés, az új kötetszerkesztés túlélési stratégia, mégis újat nyújt, többnyi- 
re a cenzúrával és öncenzúrával leszámoló látásmód jelent új hozadékot. A 
kiadványok rálátást adnak arra, ami idöbeli és térbeli közelségböl kevésbé 
látható, esetleg észrevétlen. Ugyanakkor a felépiiléskeresés elsö lépése le-
hetne az egyéni információátadás igénye, amely (amennyiben sikeriil félre- 
tenni az egyéni sérelmeket, a társas sztereotípiákat vagy az egyén elözetes 
elvárások szerinti megítélését 55 , az ideológiai kísértéseket és torzításokat 
stb.) hasznos vitákat, polemikus magatartást és nyitottabb szemléletmódot 
eredményezhetne. Ugyancsak megfontolandó, hogy a város és a sziilöföld 
via negatíva-e, vagy kiadványaink szemszögéböl másképpen is értelmezhe- 
tö. A bibliai parabolában nem deriil fény arra, milyen volt a tékozló fiú há- 
za, amelybe belesziiletett, amelyhez ingyen jutott hozzá, és amelyet még- 
sem érzett a magáénak. A„földi teltségben" nem lehet megmaradni, a házat 
mindig újra kell építeni. A tékozló fiú elöször csak a hívásra, ez elfutásra, 
az örökség kikérésére koncentrál, majd a tékozlás bííne nyitja meg elötte 
igazán a ház ajtaját, a hazatalálás lehetöségét 56 , jóllehet körúlötte már má- 
sok, a fiatalabb nemzedékek tagjai is indulnak valamerre. 

A régi sérelmeken, a traumák elszenvedésén és elkövetésén, a vesztesé- 
gek lajstromozásán nagyon nehezen lép túl a vajdasági magyar irodalom, 
holott a fogyatkozás folyamatában még inkább egyre erösebb odafigyelést 
igényelnének az új köriilmények és az új nemzedékek kötetei. 

53 Jung Károly variációi: Mogorva Héphaisztosz. Utazás a inerðlegesen: hattyúdalok, el- és 
leszámolások. Fotum Könyvkiádó, Újvidék, 2002. 

54 Jim Sidanius — Felicia Pratto: A társadalmi dominancia. A társadalmi hierarchia és elnyo- 
más csoportközi elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, 2005, 21-23. I. 

55  David L. Hamilton — Susan T. Fiske — John A. Bargh: A társak és a társadalom megisme-
rése. Válogatta és szerkesztette Hunyady György. Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 285— 
289. 1. 

56  Kemény Katalin: A tékozló fiú háza = K. K.: A hely ismeróje. Kortárs Kiadó, Budapest, 
2006, 45-48. 1. 
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SYMPTOMS OF PRODIGALITY? 
Contemporary Hungarian prose and the culture of border 
trauma in Vojvodina 

This paper intended to trigger discussion, studies symptoms of prodigality 
in recent Hungarian literature in Vojvodina, that is, speech situations in 
which the subject strives for self-understanding, and national and local 
identity through textual-and- image heritage. 

In the usage of Hungarian authors we often come across several semantic 
variants of prodigality, next to the reinterpretation of the parable of the 
Prodigal Son there is the notion of the prodigal father, daughter or country. 
Is there still anything left to prodigalize on the edge of the Balkans? To what 
extent is immovable the pateinal house and the Waiting Father who is feeling 
guilty? Is it sinful or banale, can prodigality be considered a trauma when 
approached from the aspect of the more recent Hungarian texts? To what 
extent are emphasized referentiality, ideological driving force, the 
grotesqueness of Central-European existence, the shift in the language 
position? What kind of aspects of cultural science prevail when personage 
models are unfolded? The range of questions could continue by including 
scepticism of the objective, and displacements that occur through the ironic 
way of looking at things. The squandering and squandered reader, as well as 
the problem of the squandered shift of focus can also be examined from 
various points of view. 
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AZ ÁTTÉTELESSÉG ÉS A HELYETTESÍTÉS 
ALAKZATAI 
Történelmi emlékezet a vajdasági magyar irodalomban a XX. század 
utolsó évtizedében 
Figures of transposition and replacement. Historical remembrance in 
Hungarian literature in Vojvodina at the end of 2Oth century 

A XIX. századi magyar történehni regény utóéletét feltáró kutatások során fehneriilt egy 
olyan vizsgálat sziikségessége, amely a XIX. századi történelmi regény applikációját értel- 
mezné a jugoszláviai/vajdasági magyar irodalomban. A magyar irodalom XX. század végi 
történetének sajátos jelensége ugyanis a történelmi regény míífajának újjáalkotása, pl. Dar-
vasi László, Márton László, Háy János vagy Láng Zsolt regényírása, amely mintegy újraol-
vassa és -írja a XIX. századi történelmi regényhagyományt. A történelmi emlékezet a vajda- 
sági magyar irodalomban címíí dolgozat felvázolja azokat a prózaírói tradíciókat, amelyekre 
a jugoszláviai magyar történelmi regény és a történelemröl szóló XX. század végi térségi be- 
szédmódok „ráíródhattak". 

Kulcsszavak: történelmi emlékezet, történehni tudat, fikcionális narráció, epikus beszéd- 
módok, XX. század végi történelemi regény, XIX. századi regényhagyomány, vajdasági iro- 
dalmi kontextus 

(Tudományos és fikcionális narráció) A történelem fogalma diszcipliná- 
ris jelenségeket, míg az emlékezeté kollektív tudatformákat jelöl. 

A történelem mint diszciplína azt az elvárást idézi fel benniink, misze- 
rint pontosan meghatározhatók határai, fogalmi rendszere, módszerei, alkal- 
mazott eszköztára és nyelve. A történelemtudomány eszerint nem más, mint 
az idö tudományos alapokra helyezett olvasata, iníg a róla szóló beszéd 
szaknyelvi formuláknak felel meg. 

Az emlékezet képzete a folytonosság, a számontartás, a megtartó tudás, 
az ehnúlás és a kitörlödés folyamataiból kiemelö tisztelet jelenségére reflek- 
tál: a megtörténtekre való emlékezéstöl a kultusz kialakulásáig vonhatók 
meg határai. 

Azonban: a kutatásának tárgyát és eredményeit (a történelmet és értel- 
mezését) leíró történelemtudománynak e folyamatban nincs hathatósabb ki- 
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fejezöeszköze a nyelv narratív struktúráinál. Azaz: ,,...a történelemröl való 
beszéd olyan képzödmény, ainely maga is a narrativitás és — ezt magában 
foglalva — a diszkurzivitás mechanizmusaival képes csupán a múlt megjele- 
nítésére." (TÖRÖK 2001. 249.) Az elbeszélés és a diszkurzivitás jelensége 
viszont sziikségszerúen vonja maga után a többértelmííség alakzatait, s csak 
egyetlen vonásnyira van — vagy még annyira sem — a fikciótól. Ebböl vi- 
szont a történelem mint disziplína és a történelmi fikció, azaz a történelem- 
röl szóló irodalom közötti határelmosódás jelensége következik. 

Fokozódnak dilemmáink, ha a történelemröl alkotott tudás képlékenysé- 
gét vessziik számba. Egy történelmi regényként identifikált míí újraolvasá- 
sa kapcsán állapítja meg a tanulmányíró, miszerint ,,...nem lehet vitatni, 
hogy a megértés létezési módjától elválaszthatatlan a történetiség, csakhogy 
a kiilönbözö olvasókban más és más történelem képzete él." (SZEGEDY- 
MASZÁK 1998. 75.) Ehhez kapcsolódik a történelemröl szóló beszéd ide- 
ologikus befolyásoltsága, a hatalmi érdekek hatása, a kollektív identitáske- 
resö folyamatok (pl. a hösképteremtés, a kultuszalkotás) irányai és olyan 
rögziilt tévedések, mint a régit a történetivel azonosító történelemkép. 

Ugyanakkor a történelem mint képzet élö és tudatalkotó fogalom. A kii- 
lönbözö (p1. nemzeti karakterisztikák, vagy térbeli koordináták meghatároz- 
ta) közösségek rendre létrehozták a maguk történelemröl alkotott elképzelé- 
seit. Még az olyan szubkulturális megnyilatkozásokba is, mint amilyen egy 
belgrádi graffiti lehet (`Kömiyebb bejutni a történelembe, mint a Városi 
Közlekedési Vállalat autóbuszába." TÓTH 2000. 83.), mélyiil egyfajta tér-
specifikus történelemkép, illetve -ismeret. Természetszerú, hogy egy térsé-
gi — mint amilyen a vajdasági magyar — irodalom alakulástörténetére is hat 
valamilyen közmegegyezéses történelemelképzelés, ainelyek alapján a tör- 
ténelmi fikció felismerhetövé válik a míífajelméleti kérdésekkel nem foglal- 
kozó befogadó számára is, illetve kutatói körökben vizsgálhatók múfaj- 
konstruáló aspektusai. 

(Történelmi emlékezet és epikus beszédmód) A történelmi emlékezet je- 
lenlétét az irodalomban többnyire epikai beszédmódokkal (a történelmi el- 
beszélés és a regény eljárásaival) kapcsoljuk össze, hiszen az emlékezés fo- 
lyamatot, egy eseménysor felidézését feltételezi. Emellett a történelmi fik-
ció háttérnarratívái között olyan hagyományalkotó szövegformákat, illetve 
reprezentáns epikai míífajokat tartunk számon, mint a természetes idörendet 
és ok-okozati összefiiggéseket fenntartó történelmi krónika, illetve a nem- 
zetkép-, söt nemzeti hösképalkotó eposz. Az eposz „világtörténelmi míífaj, 
amelyben költöileg megfogalmazódik a világtörténelem szubjektumának, a 
nemzetnek a sziiletése és felnövekedése a sziilés fájdalmaival és a gyermek-
betegségek kríziseivel egyiitt" (IMRE 1996. 92.) — olvasható egy, a történel- 
mi regény eposzi hagyományalapját vizsgáló tanulmányban. A történelmi 
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regény a múlt tapasztalatait esztétikai igénnyel faggató , xjelen érdekíí kérde- 
zés" — olvasható egy másik értekezésben (BÉNYEI 1999. 442.), továbbá, 
hogy „elsösorban társadalmi, politikai, nemzeti jellegíí kérdésekre keres vá- 
laszt a történelmi múlt utánképzése révén." (BÉNYEI 1999., i. h.). Termé- 
szetesen kutakodhatnánk még abban az elméleti/történeti szövevényben, 
múfajelméleti „dzsungel"-ben (POSZLER 1983. 49.), ami a történelmi fik- 
ciós próza múfajelméleti vizsgálatát jelenti, két nagyon fontos mozzanat 
azonban már e vázlatos áttekintés során is nyilvánvalóvá vált elóttiink. Az 
egyik, miszerint a történelmi fikció sziikségszerííen összekapcsolódik az 
(érték)teremtödés/alkotás mozzanatával, azzal az egységes, teremtésre al-
kalmas korszak „utánképzésével", visszaállításával vagy „jelentésadás szol- 
gálatába állításávaP' (BÉNYEI 1999., i. h.), amelyben a haza, a nemzet, az 
egyéniség, az irodalom, a költészet, vagy a míífaj kiemelt jelensége megszii- 
lethet. S ebböl törvényszerííen következik a másik lényegi, típus- és nyelv- 
teremtö mozzanat: a történelmi fikció identifikációs ereje. A nemzet, a ha-
za, az irodalom, a költészet, vagy a míífaj legitimációját adó, kifejezö nyelv. 
Pl. a klasszikus történelmi regényben a hös kiizdelme töredékeiben, feltéte- 
lesen és rövid idöre visszaállítja az ember és a világ történései közötti orga- 
nikus kapcsolatot. Az elbeszélöi kérdezés és köriiljárás a hiányállapot kelet- 
kezésére, a kultivált (mert egységesnek és teljesnek tartott) múlt mibenlété- 
re világít rá. Jelen idejú rákérdezés a múlt tapasztalataira. Nem véletlen je- 
lenség a magyar irodalom alakulástörténetében, hogy az autentikus magyar 
regény a XIX. század elsö felében történelmi fikcióként lép elö, s a múltnak 
azokat az eseményeit „írja újra" megfelelö stratégiák, „szövegszervezö eljá= 
rások" és „nyelvi-poétikai eszközök" (BÉNYEI 1999., i. h.) által, amelyek 
az önálló magyar államiság, az erdélyi fejedelemség vagy a Rákóczi-kor 
idejére esnek. Idézem: „A jelen érdekíí kérdezés és a múlt másságának (...) 
jelentésképzó szerepe a történelmi regény két fö míífajkonstituáló tényezöje 
és az egyes szövegek hatásstruktúrájának az alapja." (BÉNYEI 1999., i. h.) 

A történelmi emlékezet egy közösség életében olyan szellemi energia, 
amely irodalmának identitásképzö, önidentifikációs eljárásaihoz teremt le-
hetöséget. 

(Történelmi emlékezet a vajdasági magyar irodalom kontextusában) A 
vajdasági magyar irodalom történetének vizsgálata természetesen nem ad 
magyarázatot a történettudomány és a történelmi fikciós próza közötti nyel- 
vi analógiákra és differenciákra, mint ahogy a vajdasági magyar történelmi 
regény (ha van!) diszkurzív — interkulturális kontextust is jelölö — létformá- 
jának kutatása sem ad válaszokat a míífajtípus indukálta elméleti/történeti 
kérdésfeltevésekre: azaz a térségi kisebbségi irodalmi reprezentáció sem al- 
kothatta meg a maga történeti irodalomdefinícióját, s egyetlen, a múlt vala- 
mely korszakát horizonttá emelö míí sem mutathatja fel az egynemú és egy- 
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értelmú múfaji rendbe/sorba tartozás, a múlt eseményeit megjelenítð egysé- 
ges nyelv kritériumait. Ugyanakkor a kisebbségi létformából következö pe- 
remkultúra kialakulása, irodalmának köztessége olyan állapotnak felel meg, 
amely a múlt eseményeire vonatkozó jelen érdekíí kérdezés és a jelen ese- 
inényeit (is) megvilágító „válságszituációk" (BÉNYEI 1999., i. h.) irodalmi 
modellálásának igényét sziikségszerúen hívja életre. Kiilönösen vonatkozik 
ez a XX. század utolsó évtizedére, a kilencvenes években sziiletett irodalmi 
múvekre. 

A történelemröl vagy a történelemrðl is beszélö irodalom rugalmas míí- 
faji konstellációként való értelmezése „mindig másra", egyszerre több mú- 
fajra, míífajtípusra mutató olvasási stratégiát igényel. A kilencvenes évek 
térségi kisebbségi irodalmának alakulástörténete ugyanis nem mutat fel 
egyetlen olyan inúvet sein, amely egyértelmííen történelmi epika volna, 
ugyanakkor még a líra is eröteljesen referenciális vonatkozásúvá vált, példa 
erre Jung Károly, Harkai Vass Éva vagy Böndör Pál költészete. A történe-
lemröl (is) beszélð irodalom többször az esszé és a klasszikus elbeszélés 
köztes terében jön létre (mint pl. Végel László Peremvidéki élet [2000] cí- 
mi.í kötetének kilencvenes években keletkezett szövegei). Máskor a történel- 
ini múlt eseményei kulisszaként, parabolaként, epizódként, utalásként ikta- 
tódnak kortörténetekbe, családregényekbe, látomásos rövidtörténetekbe, vá- 
rostörténetekbe, démonológiai tanulmányokba stb. Ezeknek az eljárásoknak 
felelnek meg pl. Gion Nándor történelmi regényei, Németh István, Vasagyi 
Mária családtörténete, Lovas Ildikó, Szathmári István, Balázs Attila urbá- 
nus novellái, Kontra Ferenc Baranya-története, Lovas Ildikó városregénye, 
Bognár Antal, Majoros Sándor ironikus-démonikus prózája, Német István 
szociografikus ihletettségú szövegei, de Herceg János kései esszéírása és 
novellisztikája is. 

A XX. század kilencvenes éveiben létrejött, történelmi diskurzust is fel- 
vállaló vajdasági magyar irodalom kutatásában — a kulturális egyiitthatások 
és interetnikus diskurzusok jelenlétéböl következöen — sziikségszerúen ve-
tödik fel a jelenség tágabb kontextusba (a magyarországi, illetve a térségi 
más nyelvú irodalmak fénykörébe) helyezésének igénye. Jelen dolgoza- 
tunkban csak néhány — a vajdasági magyar történelmi fikció beszédmódbe- 
li kiilönbözöségeit és hasonlóságait (egyediségét) jelzö mozzanatra világí- 
tunk rá. A magyarországi, illetve a vajdasági magyar történeti irodalom kö- 
zött a legfontosabb eltérés a hagyományra íródás eljárásaiban inutatkozik 
meg. Míg az elözö esetében a XIX. századi történelmi regényhagyományt 
megújító, újraértelmezö és -író törekvések a frekventáltabb eljárásmódok 
(p1. a Darvasi-, a Háy-, vagy Láng-regényekben), addig a Vajdaságban — a 
történelem kiválasztott eseményének vagy jelenségsorozatának nagy ívíí 
meséje és a jelenre vonatkozó jelentés szolgálatába állítása helyett — a tör- 
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ténet "szétszedésének", az elbeszélés motivikussá, mozaikszerúvé alakítá-
sának eljárásmódja gyakoribb. Az itteni beszédmódokat a történelmi moza- 
ik összerakása helyett annak szétszedése, töredékessé tétele, utalásszeríívé, 
másra utaló vagy helyettesítö alakzatokkal való felcserélése alakítja, teszi 
elkiilönbözövé. Ilyen kiilönbség legalábbis a vajdasági szerb és magyar pró-
za között nem mindig áll fenn: Boško Krstié regényei éppúgy a parabolaal- 
kotás eljárásai szerint épiihlek fel, mint Lovas Ildikó vagy Szathmári István 
városregénye. (E sorok írója a XIX. századi történelmi regényhagyományra 
reflektáló irodalomnak egyetlen példáját azonosította e térségi és kisebbsé-
gi irodalmi koordináták között. Ez pedig Majtényi Mihály a Császár csator-
nája címíí, 1943-ban megjelent regénye. Késöbbi újraírása már nem e törvé- 
nyek szerint alakult. Az Élö víz [1951] megírásakor a történelemröl szóló 
beszédmódok nem az esztétikai világalkotás törvényszeriiségeinek, hanem 
az aktuális ideológiák legitimációs igényeinek rendelödtek alá.) 

A történelmi emlékezet kiemelte eseménysorok, történések esztétikai ki- 
választása és „utánképzése" a történelmi félmúlt eseményeit érinti legin- 
kább a vajdasági magyar irodalomban. A kollektív elgondolások és elkép- 
zelések (a kollektív történelmi emlékezet) szerint ugyanis ezeknek az ese- 
ményekne.k amodellálása adhat leginkább választ a kilencvenes évekbeli je- 
len idö válságaira, a bizonyosság megszííntére, a hontalanság, periferikus- 
ság viszonyrendszerének felállására, a perernkultúra, a peremirodalom és 
specifikus múfajok (pl. a látomásos rövidtörténet) létrejöttére. A kilencve- 
nes évek irodalmi folyamataival analóg múltbeli példa, miszerint az idegen 
kontextusba keriilt, perifériára szorult vajdasági magyar irodalom legitimá- 
cióját 1921 után a térségi írók többek között Szenteleky Kornél — is a tör- 
ténetiség viszonyrendszereit értelmezö epika megsziiletésében látták. E sor- 
ba illeszthetö például. Szenteleky Isola Bella (1931) címíí késöšzecessziós 
regénye, amely az idegen tér és eltérö hagyomány tiikrében állítja fel a sík- 
vidéki élet kor- és kórtörténetét. 

(A történelmi fikció nyelvét [isJ helyettesító tropikus alakzatok) A kilenc- 
venes évek peremkultúrájában, -irodalmában a térségi, közösségi és égzisz- 
tenciális változásokra vonatkozó tapasztalatokat a korszak írói is a múlt ttik- 
rében, az irodalmi hagyományok tropikus alakzataiban; a„tegnap egysze- 
rííbb volY' szentenciájában, az egykor „volt tengeriink", vagy a„szirrnaisz- 
erií lett a világ" metaforájában találták meg. Ezen a ponton jelenthet problé- 
mát a bevezetöben taglalt más-más történelmi tapasztalat és a térségi irodal- 
mi helyismeret jelensége; a Tolnai-féle mondat ugyanis nem sziikségszerúen 
idézi. fel minden potenciális olvasóban ugyanazt a jelentést, söt, nemzedéki 
értelemben is jelentös értelmezési kiilönbözðségek mutatkoznak. „A kitö- 
mött madár idejében a tenger .még nem volt metafora, mert a valóságban is 
létezett, ezért uem is csaphatott vissza, egész egyszerí,íen a regény helyszíne 
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volt, a tengeren, a tengerparton történt minden, ami megtörtént a regényben, 
és amit a megtörténtböl el lehetett mondani." (BÁNYAI 2006. 106.) 

Majdnem négy évtized telt el a térségi (akkor) új regénynyelvet legitiiná- 
ló elsö tenger-regény (Domonkos István: Kitömött madár, 1969) és a vele 
szembeszegiilö (jobb híján ellen-tengen -egénynek nevezhetö) új míí, Lovas Il- 
dikó Kijárat az Adriára (2005) címú regényének megjelenése között. Noha a 
Lovas-regény már ennek az évtizednek az irodalmába sorolható, a kilencve- 
nes évek hiánytörténéseire, tragikus létformáira keresi az irodalmi válaszlehe- 
töségeket. A regény alcíme: James Bond Bácskában. A James Bond-legenda 
a befogadó elött nyíló lehetséges értelmezési horizont. „My name is Bond. 
James Bond. " Magyar fordításban kissé sután hangzik a szállóige a regény 
kezdömondataiként, ugyanakkor a séma lebontását jelzö elsö nyelvi megnyi- 
latkozás. Az író ugyanis a filmipar teremtette szuperhös legendájának való- 
ságra fordításával, objektív kötödéseinek megteremtésével alkotja meg a jelen 
(vagyis a kilencvenes évek) történéseinek múltbéli értelmezési távlatát. Ezt a 
távlatlehetöséget is irodalmi míífajok és míívek, elsösorban a legenda, de re- 
gények, elbeszélések s a magánmitológia beszédformái (pl. esaládi emlékek, 
történetek) kínálják. Miként a kritika állapítja meg róla: „James Bond nevén 
kíviil a »mindennapi életiinket«, az egyetlent, amiröl tudható valami, a re-
gényt, az irodalmi emlékezet kontextusa is nyomja." (BÁNYAI 2006. 105.) 
Vagy: „Lovas Ildikó múvében egy utat jár be, megmutatja a lehetöséget az iro- 
dalmi nyelv keresésére. A nyelvkeresés által megtalálja saját irodalmi nyel- 
vét." (KOVÁCS 2006. 107.) A térségi történelmi emlékezet tehát egyértelmú- 
en textuális alapú; a történelmi fikció múfaj- és szövegvonzatok hálójában ér- 
telmezhetö. Nyelve több szövegböl, beszédtöredékböl építkezö mozaiknyelv, 
míífajok diszkurzív egyiitthatása, amelyböl nemcsak a történelmi múlt vagy 
félmúlt (mint a vajdasági magyar irodalom és a vizsgált regény esetében a má- 
sodik világháború) jelenre utaló tapasztalata szíírhetö le, hanem az itteni iro- 
dalom léte vagy — inint a Lovas-regényben — nemléte ismerhetö fel. 

A Szathmári-próza értehnezöi konzekvenciája sem alakulhat a„szir- 
maiszerííség" élményévé Szirmai Károly látomásos rövidtörténeteinek, il- 
letve a harmincas években keletkezett vajdasági magyar rövidprózai be- 
szédinódok ismerete nélkiil. Az sem véletlen talán, hogy Szirmai 
1910-1944-ig keletkezett elbeszéléseinek és novelláinak gyííjteményes ki- 
adására épp 1990-ben, az egzisztenciális (és a vele egyiitt ható kulturális és 
irodalmi) válságszituáció kezdetének évében jelent meg. Hiszen a történe- 
leinröl szóló diszciplináris és irodalmi beszédmódok — megállapítottuk már 
— sziikségszerúen szövegtapasztalaton alapulnak: „A múfajiságra reflektáló 
mozzanatok köziil kieinelt szerepet kap a kritikai állásfoglalásokban a szö- 
vegalkotó eljárásoknak azon sajátossága, amely az intertextualitást a törté- 
nelem tapasztalatának horizontjaként jeleníti meg." (TÖRÖK 2001. 247.) 
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Azt a horizontot, amit a jelen viszonylatában a felidézhetö múlt képe je- 
lent a vajdasági magyar irodalomban, a hiány effektusának — vagy iniként 
egy ról.a szóló tanulmányban olvastam — Tiindérlak-effektusnak nevezhet- 
jiik: „A mítoszból kiszakadt ember ugyanis mítoszt teremt. A sziilöföldjén 
veszélyhelyzetet, veszteséget, bizonytalanságot, ingatagságot megtapaszta- 
ló szerzö-én a múlthoz, az emlékekhez fiízödö sziilöföld- és család-inítosz- 
ba, a fohász, az ima gesztusába, a mitológiai motívumokba, polémikus moz- 
zanatokba mélyed bele, ily módon keresi nemzeti és lokális identitását, ki- 
alakul pedig mindez egy tágabb nemzetállam keretében, illetve annak fel- 
bomlása következtében, amely megteremtette a maga kizárólagos monomí- 
toszát." (HÓZSA 2004. 89.) A Tiindérlak-effektus jelentette múltkép tex- 
tuális eredete nem kétséges. Amit a kilencvenes évek térségi történései eh- 
hez hozzákapcsoltak, az a bizonytalanság érzete, az átváltozás fenyegetett- 
sége, illetve a távolra esð, emlékezö, kíviilálló nézöpont: a lokális otthonta- 
lanság és az interkulturális hontalanság kódjai. 

Németh István 1996-ban megjelent családtörténete, a Házioltár még a 
magánmitológia megtartó, identifikáló erejét reprezentáló alkotás az alcím- 
szerúen kiemelt krónika l.ineáris idökezelésével és ok-okozati megfelelteté- 
seivel, hogy a következö könyvbe (új kontextusba) átcsúszott/átcsúsztatott 
folytatás már az ima, a haza-, a nemzet-, az otthon-, az irodalmi életmíí je- 
lentésként megnyilatkozó család fenntarthatóságáért, történetének folyto- 
nosságáért esdelclö .fohász fogaloinkörében képezzen jelentéseket. Egyéb- 
ként is: a tiindérlak/tiindérhon keresésének motívuma a vándorl.ás, a kei -esés, 
a bizonytalanság jelentéseire reflektál irodalmunkban. 

A család mint sziget jelenti a történelem beláthatóságának nézöpontját 
Gion Nándor Ez a nap a miénk (1997) címíí regényében is, ahol a nemzeti 
identitás megingása a családtörténet felbomlásával esik egybe, s ahol a sze- 
replök helyzete a bomló identitáson beliili elszigeteltséget, míg a narrátoré 
a kíviilállás szempontját képviseli. Az elbeszélt történet helyétöl (a család- 
tól, az otthon.tól és a sziilóföldtöl) távol van Bognár Antal regényeinek és 
novelláinak író-énje, Balázs Attila novelláinak elbeszélö énje, Majoros Sán- 
dor novelláinak narrátora. 

A kilencvenes évek eseményeit és azok XXI. századi következményeit 
történeti perspektívába állító míívek és szövegek hosszú felsorolása és idé- 
zése helyett a térségi irodalom még néhány jelentös metaforájára szeretnék 
utalni jelzésszerúen. Az egyik ilyen metafora a vajdasági város jelentései- 
böl építkezik. A volt, egykori város átalakulásával (Lovas Ildikó, Szathmári 
István novelláiban), irodalmilag (pl. Kosztolányi, Csáth vagy Jász Dezsö 
életmúve által) hitelesített képének és jeleinek eltííntével az összezavarodott 
világ és kizökkent idö, a vesztélyeztetett lét momentumai válnak legföbb 
irodalmi és létbeli jelentéssé, amihez képest a múltbeli. város átlátható képe 
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a bizonyosság érzetét kelti. A börtön mint konkrét és elvont jelentés egy- 
aránt teremtö mozzanata irodalmunknak. A hatalmi eröszak és a helyi vi- 
szonyok közötti bezártság érzetét közvetíti felénk. „Már jó ideje / ismét ez 
a legtisztességesebb foglalkozás / — börtöncellában iilni" — hangzik egy 
1994-es versmondat (Géber László: Jó szöveg szalonna = G. L.: Szöveg 
szalonna. Újvidék, 1994). A köztes lét állapota viszont a határregény, a ha- 
társzöveg jelenségét hívta életre (pl. a korábban térségi kortörténetet író Ap-
ró István újabb szövegeiben, vagy Juhász Erzsébet regényírásában). 

(A múlt és a jelen egyiitt ható történelme) A történelmi perspektíva je- 
lenvalóságát kutatva a múlt század kilencvenes éveiben keletkezett térségi 
irodalomban az lehet az érzésiink, hogy szinte rninden jelentös irodalmi szö- 
veget „banális múltjával a város, a vidék" (Géber László) ihletett. Az lehet 
az érzésiink, hogy minden irodahni míí egyben a történelemröl szóló beszéd 
egy lehetséges változata is, s hogy ennek ellenére egyik sem teljesen törté- 
neti fikció. Ennek az irodalomértésnek és -érzésnek a magyarázata a jelen 
idö történéseiben rejlik. A történeletnalkotó idö viszonylataiban. A sorsfor- 
dítóvá, történelmivé vált jelen idö kérdéseiben. A„múlttá válni nem akaró 
jelen" (Lovas) s a„történelmi tél" (Harkai Vass Éva) világában. A magya- 
rázatot emblematikus (pl. a„melyik háború"-val kezdödö) kérdések vagy a 
történeleinbe való bejutás esélyeinek könnyedségét taglaló belgrádi graffiti 
térségi, jelen idejíí hitelessége sugallja. 
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FIGURES OF TRANSPOSOTION AND 
REPLACEMENT 
Historical remembrance in Hungarian literature in Vojvodina 
at the end of 20th century 

During the studies that were aimed at exploring the afterlife of the 
nineteenth century Hungarian historic novel, the need arose to interpret the 
application of the genre in Hungarian literature in Vojvodina/Yugoslavia. 
Namely, a peculiar feature of the late twentieth century Hungarian literature 
has been the re-creation of the genre of the historic novel; for example, 
László Darvasi, László Márton, János Háy or Zsolt Láng when writing their 
novels, so to say, re-read and re-write the traditional, nineteenth century 
historic novel. This paper under the titel Historical remembrance in 
Hungarian literature in Vojvodina outlines the traditions of prose writing 
onto which Hungarian historic novels or end of twentieth century local 
modes of expressions on history could have been „written". 
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közönségnek szánt 1987-es kiadás utószavában megkiilönböztette a fabula-
corpus pontos, szépen árnyalt visszaadására törekvó humanista népszerösíté- 
seket és a protestáns fabulaátdolgozásokat, melyek az új etikai elveket 
propagálták2 . Bitskey Waldapfel álláspontjához hasonlóan vélekedett, ami- 
kor úgy ítélte meg, Heltai egyfelöl munkája eladhatóságát tartotta szem elött 
kötete megalkotásakor, másfelöl azonban „az Erdélyben ekkortájt fellángolt 
református-antitrinitárius hitviták fesziiltségétöl is menekiilni kívánt, amikor 
felekezeti szempontból semleges, az egész protestantizmus által elfogadható 
erkölcstanító könyvet kívánt adni a minden bizonnyal szépen szaporodó er- 
délyi olvasóközönség kezébe." 3  Úgy tíínik azonban, hogy a fönt vázolt szak-
mai konszenzust nem igazolják az eszmetörténet tényei. Népnyelvíí fabula- 
irodalom a 16. századi Európában kizárólag evangélikus környezetben bon- 
takozott ki, s ebben a tekintetben a protestáns magyar fabula késöbbi törté- 
nete párhuzamos az európaival: Heltai Gáspár kötetének 1596-os új kiadása 
Németújváron, a mintájául szolgáló steinhöweli gyííjtemény 17. századi for-
dítása pedig Löcsén jelent meg. A míífaj evangélikus teriiletekre való korlá- 
tozódását nem magyarázhatjuk mással, mint a helvét irányzatnak a fikciót 
gyanakvással kezelö doginatikai álláspontjával. 

Dolgozatomat annak megállapításával szeretném indítani, hogy a vulgá- 
ris nyelvú fabulairodalom 16. századi kibontakozása kevés szállal kapcsoló- 
dott a míífajnak az antikvitás kora óta töretleniil hagyományozódó iskolai 
szerepéhez. A 16. században a középkor végére egységesiilt phaedrianák 
prózaátiratait és 12. századi disztichonos átköltéseiket tartalmazó, Esopus 
moralisatus cum bono commento címíí tankönyvet nyomtatásban is kiadták. 
Itáliában a 15-16. században az új, humanista oktatás céljaira jelentek meg a 
középkori írásmagyarázat elemeitöl megtisztított és az új filológiai eredmé- 
nyeket hasznosító latin és görög fabulagyújtemények: Lorenzo Valla, Rimi- 
cius, Abstemius, Bonus Accursus, Aldus Manutius kötetei. Németalföldön a 
16. század elsö felének legnagyobb hatású antológiáját, az Aesopus Dorpii-t 
Erasmus köniyezetéhez tartozó tudósok hozták létre. Németországban 
Joachim Camerarius, az újonnan al.apított ttibingeni gimnázium tanára, majd 
a tiibingeni egyetem görögprofesszora antológiájának elsö kiadásában négy- 
száz, a késöbbiekben ötszáz fabulát közölt. Ezeket a humanista gyííjteménye- 
ket szerzöik nem sorolták irodalmi munkásságukhoz. Fabulásköteteilcet pe-
dagógiai tevékenységiik gyakorlati termékének tekintették. A fabulát és más 
rokonnak tartott rövid formákat nem pedagógiai szerepiik miatt, hanem azért 
becsiilték meglepö módon nagyra a kor emberei, mert ezeket a rövid nar- 
ratívumokat a keresztény hit és az antik míívelödés viszonyának szabályozá- 
sáról Erasmus és Luther között folyó vita összefiiggésében értelmezték. 

2  Bitskey István: Utószó = Uö: Heltai Gáspár: Száz fabula. Bp., 1987, 220. l. 
3  Bitskey István: i. m., 222. l. 
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Luther 1530-ban, coburgi tartózkodásakor kezdett fabuláskönyvéhez. A 
múfajról vallott nézetei világosan bizonyítják, hogy a fabuláról való gondol- 
kodása a hitbeli fordulatára következö, egész életén át tartó teológiai tuda- 
tosításhoz szervesen hozzátartozik. 

Adalbert Elschenbroich a múfaj német történetét tárgyaló monográ-
fiájában4  azt a latin levelet idézi, melyet Luther 1530. április 24-én a János 
választófejedelem és kiildöttsége kíséretében az augsburgi birodalmi gyíí- 
lésre továbbutazó Melanchtonnak írt. Levelében reméli, hogy nyugalmas 
munka korszaka elé néz. Három feladatát említi, melyekkel ezt a Sínai pusz- 
taságot Sionná fogja változtatni — tria tabernacula — három sátor, hajlék 
megépítését tervezi: a zsoltárok, a próféták könyveinek és Esopusnak a for- 
dítását. Elschenbroich figyelmeztet rá, hogy Luther a zsoltárok és a prófé- 
ták könyveit a pogány eredetú esopusi corpusszal egyfelöl valóban közös 
szintre helyezi, másfelöl azonban világosan meg is kiilönbözteti a szövegek 
érvényességi körét, amikor a szövegek kiegyenlítése után a zsoltárokhoz a 
dicséret, a prófétai könyvekhez a kinyilatkoztatás, Esopus fabuláihoz pedig 
nyomban a világi bölcsesség szerepét rendeli 5 . 

A levélben bejelentett fabuláskönyv munkálatai hamarosan abbamarad-
tak, az addig elkésziilt tizenhárom mese kötetként 1557-ben jelent meg. Lu-
ther több elméleti szövegében kitért (például a 101. zsoltár kommentárjában 
és az Aranyszájú Szent János legendáját ironikus margináliákkal kiadó ira-
ta utószavában) a fabulák jelentöségére. A kérdést azonban legrészleteseb- 
ben fabuláskönyvének a könyv valódi hasznáról és használatáról („Von 
rechtem Nutz und Brauch desselben Buchs") szóló elöszavában fejtette ki. 

Az elöszó érvelésének ismertetésével kísérlem meg kibontani Luther né- 
zeteit. Elöszavában 6  nyomatékosan megismétli a szövegek érvényességi kö-
réröl a Melanchtonnak írott levélben már megfogalmazott kiilönbségtevést. 
A fabulák vagy merlin-ek könyvének nevezetes voltából indul ki, megálla- 
pítja, hogy a könyv kiilönösen a pogányok körében volt híres. A fabulák vé- 
leménye szerint még ma is az igazságot mondják ki. A Szentíráson kíviil 
nem sok ennél becsesebb könyvet ismer. A fabulák azonban — pogány mú- 
vekként — kizárólag a világban való kiilsð életröl („von eusserlichem Leben 
in Welt") tanítanak benniinket. 

4  Elschenbroich, Adalbert: Die deutsche und lateinische Fabel in der Friihen Neuzeit. Ttibin-
gen, Niemayer, 1990. 

5  Elschenbroich, Adalbert: i. m., 2. kötet, 63. I. 
6  Luther, Martin: Etliche Fabeln aus Esopo / von D. M. L. verdeutscht / sampt einer schö- 

nen Vorrede / von rechtem Nutz und Brauch desselben Buchs / jederman wes Standes auch 
ist / liistig und dienslich zu lesen. Annp M.D.XXX. = Elschenbroich, Adalbert: Die 
deutsche und lateinische Fabel in der Friihen Neuzeit. Niemayer, Tiibingen, 1990, 1. kö- 
tet, 75-78. 1. 
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A sola-tanok szerzöje, az írásmagyarázat tradícióját el.utasító, a Szentírás- 
nak egyediil a szó szérinti értelmét lényegesnek tartó reformátor számára az 
embertöl szerzett példázatos történetek nem fejezhetnek ki hitigažságot, ér- 
vényességi köriik a világban való létre korlátozódik: az egyiigyíí fabulák ar-
ra tanítanak benniinket, hogy miként kell a háznéppel, az uralkodókkal, a 
szolgákkal gonosz emberek között bölcsen és békében élni a hamis világban. 

Fikcióértelmezését Luther a történeti Esopus létének kétségbe vonásával 
kezdi. Mint mondja, talán soha nem is élt ilyen nevíí ember a földön. Elkép- 
zelhetetlen számára, hogy a ránk máradt sok fabiila egyetlen ember alkotása 
volna. Esopus létezését, életének és múködésének adatait költött dolognak 
(„ertichtet") állítja. „Esopus legendáját" szerinte a fabulák valódi szerzöi ta- 
lálták ki, azok az egykori bölcs emberek, akik nemzedékek során át szóban 
továbbadták, késöbb pedig összegyújtötték a fabulaanyagot. A corpus elötte 
fekvð szerkézetét Luther valamely tudós ember munkájának tartja. 

Esopus személyének fikciós voltát állítva, Luthér a fabulaanyagot létre- 
hozó bölcs emberek intencióját hangsúlyozhatta. A szándékot a következö- 
képp részletezi: úgy látja, hogy ezek az igen eszes emberek, mindenki hasz- 
nára ismertté akarták tenni a fabulákat, tudták ugyanis, hogy hatásosabban 
lehet az embereket kedvvel és vidáman az igazságra vezetni, mint komoly 
intéssel. Fölismerték, hogy egy ilyenféle törpe — Esopus vagy lárva, vagy 
farsangi bolond -- szerepeltetése megnöveli a vidámságot és a kedvet, in- 
kább ódafigyehnek rá, és jobban megjegyzik az emberek. 

A míífaj legfontosabb didaktikai jegyének az „igazság céljából való 
megtévesztést" („betriegen zur Wahrheit") tartja. Az elbeszélövé megtett 
Esopus funkcióját a farsangi bolond szerepéhez hasonlítva érzékelteti. Eso- 
pus az, aki a befogadó megtévesztését végzi. Míg a farsangi bolondot. a sze- 
repét jelzö álruha juttatja a feltétlen, korlátlan igazmondáshoz, a fabula ese- 
tében az állatokat szerepeltetö fikció az eszköz, melyet az elbeszélönek él- 
nie kell. Mivel nem viseljiik el az igazságot, ezért föl kell ékesíteni, tarka 
hazugságszínbe kell öltöztetni, úja I.,uther. Az igazságot nemcsak mi, ha- 
nem a hatalmasságok is nevetve fogadják, ha emberi száj helyett állatok és 
bestiák szájából hallják. 

A farsangi bolond szabadságát biztosító maskara kulturális konvenció, 
olyan jelzés, melynek eredete és kialakulása homályba vész. Luther a célból, 
hogy az állatokat szerepeltetö fikciót kiragadja a kulturális konvenció esetle- 
gességéböl, véletlenszerííségéböl, Esopus személyét az állatfikcióval azonos 
szintre helyezi. Így a töipe mesemondó személyes tetteiröl an•a keriil át a 
hangsúly, hogy a régi bölcsek Esopus kitalálásával milyen célt akartak elér- 
ni. Luther tehát elsösorban nem az esopusi meséket Esopus életrajzában el- 
helyezö htmianista felfögástól határolódikel. Nem az irodalmi mííveltség el- 
lenében, hanem a hitböl kiindulva gondolja végig a fabula jegyeit. 
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Minden bizonnyal a gazdag középkori német fordításhagyomány is köz- 
rejátszott abban, hogy a német anyaggal azonosította az esopusi corpust, 
Heinrich Steinhöwel 1476/77-ben megjelent, fametszetekkel gazdagon il- 
lusztrált gyííjteményének valamelyik késöbbi kiadását forgatva. Az elötte 
fekvö esopusi anyagot azonban nem tartotta egészen hitelesnek. Fabúlaíró 
munkájának sziikségességét ezért elöszavának szövegében a meglévö Eso- 
pus javításra szoruló voltával indokolta meg. 

Steinhöwel gyújteménye a Vita Esopi Fabulatoris Clarissimi címö 
Aesopus-regénnyel indul, melyet állítólag Maximosz Planudész bizánci 
szerzetes hozott Itáliába a 13. század végén. A Bizáncban hagyományozó- 
dó, Aiszóposz-életrajzát elbeszélö antik regény Rimicius 1474-ben Milánó- 
ban megjelent latin fordításával jutott be a nyugati irodalom vérkeringésé- 
be. A Vitát-t a kötetben Phaedrus 80 prózaátiratú és disztichonos fabulája, 
ezeket 17 bizonytalan hitelességú "extravagantes antiquae" követi, majd 17 
darab Rimicius gyújteményének 100, a középkorban ismeretlen Aesopus- 
meséjéböl, melyeket szintén a bizánci szerzetes hozott magával Itáliába. A 
kötet ezután Avianus-fabulákat közöl, majd a spanyol Petrus Alphonsus 
(+1106) Disciplina Clericalis címíí mí.ívének exemplumait és paraboláit, 
végiil Poggio Bracciolini Liber facetiarum-ának néhány történetét. Stein- 
höwel gyújteménye utóbb újabb anyagokkal böviilt. Az eredetileg kétnyel- 
víí válogatás egyik latin kiilönkiadását 1501-ben Sebastian Brant emendál- 
ta, tudós apparátussal látta el, ezen kíviil 140, saját gyííjtésíí fabulával is ki- 
egészítette. A nemsokára németre fordított branti Additiones a német stein- 
höweli gyújteménnyel egyiitt hagyományozódott, a vulgáris nyelvíí gyújte- 
mény azonban a kötetszerkezeten kíviil más erudíciós mechanizmust szinte 
nem tartalmazott. 

Luther elöszavában nem hivatkozik Steinhöwelre, bizonyosra vehetö 
azonban, hogy Poggio Bracciolini és a Brant-toldalék pajzán darabjainak ki- 
iktatását tervezte. A kötet megtisztítására, mint ú ja, az ifjúság kedvéért vál- 
lalkozik, akiknek nem valók a közönséges nök házában és a gazemberek 
közt szokásos fabulák. Elöszavában javaslatot tesz a fabulák használatára: 
úgy véli, a gyermekek és a háznép okulására hasznos és tréfás mulatság a 
fabulamondás. A családapa esténként, az asztalnál, feleségét vagy gyerme- 
két és házanépét kérdezgetheti arról, hogy ez vagy az a fabula mit jelent. Lu- 
ther, mint írja, a korrigálással a kötetet létrehozói szándékának megfelelö ál- 
lapotba akarja visszajuttatni. 

Fabulafelfogásának még egy eleme bontható ki a kártékony, kiirtandó 
darabok meghatározásából. A gyújteménybe ezeket az oda nem illö szöve- 
geket olyan lelkiismeretlenek keverték, akik a fabulában nem a hasznot és a 
múvészetet keresték, hanem idötöltést és nevetséget csináltak belöle, mint-
ha a bölcsek nagy szorgalma arra irányult volna, hogy tudományukat köny- 
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nyelmú emberek fecsegéssé és bolond múvé tegyék. A„kártékony" fabulá-  
ban tchát a fikció szerepe az igazságot nem közlö, öncélú, értelmetlen, iires  
nevettetésben meriil. ki.  

Luther fabulái kései kiadásukig kéziratban vagy élöszóban terjedtek.  Fa- 
bulafelfogásának imént ismertetett formaelvei a távolabbi vidékeken élö,  
korai evangélikus fabulaszerzök, Erasmus Alberus és Burkhard Waldis ver-  
ses fabuláinak szövegszervezödésében nem érvényesiiltek. Nathan  

Chythr~ eus, a rostocki városi iskola tanára 1571-ben adta ki Hundert  
Fabeln címíí kötetét, az elsö lutheri elvek szerint szervezödö prózagyújte-  
ményt, melyben Luther elöszava és fabulái után többek között a steinhöweli  
gyííjtemény darabjainak átiratait is közölte.  

Ileltai nem írt elméleti kísérö szöveget, fabulafelfogására kötete megfor-  
máltságából következtethetiink Teljes kötetszerkezetének és koncepciójá-  
nak fölfejtése, az egyes szám harmadik személyú megállapítások, az olvasó  
közvetlen megszólításai, a példák, a közmondások értelmezése a most ren-  
delkezésre ál.l.ónál hosszabb idöt igényel.ne. Kötetének néhány jegyét szeret-  
ném csupán kiemelni. A steinhöweli gyújtemény esopusi anyagát iiltette át,  
mellözte azokat a fabulákat, melyeket Luther kifogásolt. Fordítása az erede-  
ti sorrenden alig változtatott, a mesék filológiai eredetét nem jelölte, mégis  
tudatosan mégszerkesztett válogatásról van szó, Heltai a 68. fabula Értelmé-  

ben a következóképp utal a 99. fabulára: „Vagy vétközött a szegény ember,  
avagy nem, de ó mindenkor bíínes. Jaj e nagy visszafordultságnak. Mint jár-  
janak ezek végre, megmutatja odahátra a 99. fabula." Luther felfogásának  
megfelelöen gyakorlati hasznú szövegekként fogta föl. a míífajt. Elöszavá-
ban saját fabulaírói szerepét a szamarát a vásárra hajtó emberével, a mun-  
káját gáncsolókat pedig a szamár terelési módját kifogásoló emberekkel  
azonosította, a megfeleltetéssel a fabulák eröteljesen anagogikus befogadás-  
módját sugallva. Heltai az állatok magatartásából levonható tanulságot né-  
hány kivétellel mindig a befogadónak a világbeli helyes magatartására vo-  
n.atkoztatja. Az Értelmelcben gyakran több megszólított szempontjából is  
mérlegeli a fabulából. levonható tanulságot. Az iires szórakoztatás veszélyét  
hárítja el. azzal, hogy az Értelmekben példákra és közmondásokra hivatko-  
zik. Az olvasónak szóló ajánlásban könyve hasznát a következöképp foglal-  
ja össze: „De mindazáltal hiszem, hogy vannak jámborok, kiknek fog tet-  
szeni e munkám és kik jó hasznot vesznek belöle; miért hogy nemcsak a  
puszta fabulákat szörzettem egybe, hanem minden fabulának az értelmét is  
melléje töttem, melyeket megspéköltem és megékösítöttem szent írásokkal  
és közbeszédökkel." Úgy vélem, ezek a kötetében élesen kirajzolódó jegyek  
Heltai fabulafelfogását a Luther felfogásának közelébe helyezik.  
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THE EUROPEAN CONTEXT OF THE HUNDRED 
FABLES 

The Collection of Aesop's Fables Száz fabula (Hundred Fables) 
published by Gáspár Heltai in 1566, professional literature considers as 
entertaining and educational, yet from the denominational aspect it is 
characterized as neutral. The author of this paper has arrived at a conclusion 
contrary to the scholarly consensus. In this paper, after giving a short 
survey of the European roots of this literary genre, she gives a full account 
of the fifteenth and sixteenth century German fable-literature: the fifteenth 
century collection by Heinrich Steinhöwel and the history of its reception, 
the planned edition of fables by Luther and his theorethical manifestations, 
the volumes by the evangelical Lutheran writers Erasmus Albertus and 
Burckhard Waldis.Then she goes on to draw the line between Heltai's work 
and works considered to be belles-lettres in the modern sense of the word, 
and points to the features of evangelic outlook in Heltai's book. 
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MOLNÁR CSIKÓS LÁSILÓ 

A KETTÖS ÉS TÖBBES IDENTITÁSOK 
SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTBÓL 
Sociolingustic aspects of dual and multiple identities 

Az identitás általában az azonos nernzelhez való tartozást jelenti, lehet azonban vallási, faji, 
regionális, állami, államközösségi stb. önazonosságról is szó. A nyelv szembetíínö vonása a 
nemzeti identitásnak. A nyelv fogalmi apparátusa és jelentésrendszere strukturálja azt, amit 
a világból látunk és ahogyan látjuk. A kettös identitás esetében rendszerint egy többségi do- 
minanciájú országban élö kisebbség a saját etnikai identitásának megörzésén kíviil magáévá 
teszi a többségi nemzet identitásának bizonyos elemeit is. Az identitás kérdésére hatással le- 
hetnek a nemzeti kisebbségek kialakulásának eltérö történeti köriilményei. A többes identi- 
tás nem annyira közösségi, mint egyéni jelenség. Rendszerint többszörös migrációval van 
összeftiggésben. Kiilönleges esetekben a származási és a migrációs tényezök megsokszoroz- 
zák az identitási lehetöségeket. 

Kulcsszavak: identitás, kisebbség, kívándoroltak, nemzettudat, nyelvismeret 

A kettös és a többes identitás általános kérdései 
Az identitás fogalmát általában az azonos nemzethez való tartozásra 

szokták érteni, lehet azonban vallási, faji, regionális, állami, államközössé- 
gi stb. önazonosságról is szó. 

A nyelv szembetíinö vonása a nemzeti identitásnak, többek között általa 
jut kifejezésre a nernzetek sajátos nyelvi világképe. A nyelv a kiilönbözöség 
kulcsa, ugyanis fogalmi apparátusa és jelentésrendszere strukturálja azt, 
amit a világból látunk és ahogyan látjuk. Joshua Fisman szerint a nyelv azért 
válhatott sok esetben a nemzeti identitás, a kulturális önállóság és az önálló 
államiság szimbólumává, mert olyan alapvetö szimbólumrendszer, amely- 
nek segítségével formálódnak a közösségen beliili kapcsolatok. Más megkii- 
lönböztetö jegyekkel. ellentétben a nyelvnek megvan az a helyzeti elönye, 
hogy elsajátítható, ezért a nyelvi identitástudat az egyén szocializálódása 
során megváltozhat vagy megváltoztatható. Így az asszimilációs törekvések 
teljesítésének nincs kézzelfogható akadálya. 

Az állami és a nemzeti önazonosság kialakulási folyamata ugyan szoro- 
san összefiigg egymással, fonnájában és dinamikájában mégis kiilönbözik 
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egymástól. A nyelvi tényezö mindkettöben fontos szerepet játszik. Egyrészt 
a nyelv szembetíínö vonása az identitásnak, másrészt olyan szemantikai 
mélységek megnyilvánulása, amelyekben a nemzetek sajátos nyelvi világ- 
képe fogalmazódik meg. A nyelvet ezért tartják a kiilönbözóség kulcsának, 
amelynek fogalmi apparátusa és jelentésrendszere strukturálja azt, amit és 
ahogy a világból látunk. 

Európában az államépítés történetileg megelözte a nemzetépítést. Söt, 
egyes országokban átfogó államépítés folyt a nemzetépítés uralkodóvá vá- 
lása elött. Ideális esetben mindkét, egyidejúleg vagy egymást követöen zaj- 
ló folyamatnak a nemzetállam kialakulásához kellene vezetnie. Ám e kettös 
folyamatot csak kivételes esetekben koronázta teljes siker. Az igazi nemzet- 
államokat valószínííleg két keziinkön megszámlálhatjuk. Olyan államok vi- 
lágában éliink, melyek között csak néhány igazi nemzetállain akad, míg a 
többiek sikeres, többnemzetiségíí vagy egy domináns nemzeten alapuló ál- 
lamok, amelyeket más nacionalizmusok kérdöjeleznek meg többé vagy ke- 
vésbé. Vannak állam nélkiili neinzetek is. Ha valamennyi potenciális nem- 
zet kialakítaná a maga megkiilönböztetð neinzeti identitását, és ennek alap- 
ján mind elindulnának egy többé-kevésbé sikeres nemzetépítés útján, a vi- 
lág számos államának léte válna kérdésessé. 

Valamennyien állami fennhatóság alatt éliink. Nincs a világon olyan te- 
riilet, amely fölött semmilyen állam ne gyakorolna vagy ne követelne ma- 
gának fennhatóságot. Leszámítva néhány állam nélkGli népet, melyeket elö- 
ször a Népszövetség határozott meg, és akiknek ún. Nansen-útleveliik van, 
mindenki egy állain polgára vagy alattvalója — ám valószínííleg milliók van- 
nak, akiknek nincsen semmilyen nemzetheztartozás-tudatuk. Ha megkérde- 
zik öket, azt meg tudják esetleg inondani, hogy milyen országban élnek, de 
nem képesek nemzeti kategóriában gondolkodni. Sokan azok köziil, akiket 
a néprajztudósok, nyelvészek, politológusok és a nacionalista mozgalmak 
vezetöi szerint egy bizonyos nemzet tagjainak kellene tekinteni, nem érez- 
nek így, lehet, hogy nincs is ilyen identitásuk, söt még az is elöfordulhat, 
hogy egy inásik nemzettel azonosulnak. 

Az identitás kérdésére hatással lehetnek a nemzeti kisebbségek kialaku- 
lásának eltérö történeti köriilményei. Kiilönbözðképpen jutnak kifejezésre a 
régi, többé-kevésbé önkéntes belsö migrációs hullámok révén kialakult cso- 
portok, a gazdasági vagy politikai kényszerííség miatti kivándorlás útján lét- 
rejött közösségek, valamint a politikai döntések nyomán kialakított kisebb-
ségek stb. 

Mindenki elöbb-utóbb felteszi magának és másoknak azt az egészében 
megválaszolhatatlan kérdést, hogy ki vagyok én. Azonosságtudatunk két 
csomópont, személyes, illetve szociális identitásunk köré szervezödik. Sze- 
mélyes identitásunk kiilsó közvetítök nélkiil nem jöhet létre, csak szociális 

85 



identitásunkon nyugodhat. Szociális identitásunk kialakulásának fö megha- 
tározója, hogy környezetiink tagjai miképpen reagálnak ránk, miféle kategó- 
riákkal azonosítanak benniinket. Mások által látjuk magunkat. 

Sok kisebbségi számára a megoldás az integráció és egyfajta kettös iden- 
titás kial.akítása. A XIX. században is .voltak erre törekvések, de mind a ki- 
sebbség, mind a többség végiil is meghiúsította ezeket. Stúr Lajos szlovák 
hazafi ezt írta, mégpedig magyarul: Szlovák anyanyelvíí magyar vagyok. 
Vitkovics Mihály, Vörösmarty irodalmi és baráti körének isinert tagja ma- 
gyarul és szerbiil írta verseit. Szerb érzelmií magyar hazafinak vallotta ma- 
gát. Amerikai magyaroknál. is elöfordul ez a kettös identitás. Csak így tud- 
nak integrálódni a többségbe egészségesen, megtartva mindkét kötödésiiket. 
Akármelyiket föladják, belsó keserííséghez, belsö bizonytalansághoz; kiilsö 
összeiitközésekhez vezet mind a kisebbséggel, mind pedig a többséggel 
szemben. Egyébként az újabban divatos „kettös identitás" kifejezés a`90-es 
évek elejéig nem volt használatos. Az életérzés azonban létezett, még akkor 
is megvolt, amikor még reménye sem látszott annak, hogy egyszer hango- 
san és nyíltan kifejezésre jut.   

Bindorffer Gyöngyi monográfiában dolgozza fel egy magyarországi tié- 
met közösség kettös identitását. Könyvének újdonsága és érdeme, hogy a 
magyarországi német kisebbségröl szóló tudományos és politikai diskurzus 
egyik kulcšfogalmát, az idéntitást úgy tárgyalja, hogy miközben integrálja 
az e tárgybai7 sziiletett fontosabb történeti, nyelvészeti, szociológiai munkák 
eredményeit, a kettös — etnikai és nemzeti — identitás fogalmának újragon- 
dolásával olyan összetett, rugalinas tudoinányos definíciót alkot, amely 
alapján megérthetök és értelmezhetök a . kettös identitás változó alakzatai. 
Szerinte az etnikai és nemzeti identitáshoz kapcsolódó tudáskészletek, az 
érzelmi attitödök, értékek nem állandóak és statikusak, hanem a térben és 
idöben eltérö helyzetekböl fakadó elvárásokhoz igazodva kiilönbözö mó- 
don, intenzitással és arányban mobilizálódnak, tesziiek szert jelentöségre. 
Az identitásnak ez a meghatározása elutasít minden kizárólagos értékvá- 
lasztást az etnikai és nemzeti identitás között. 

A kettös identitás „kiilönbözö forrásokból származó identitáselemek 
egyénre szabott, egymást kiegészíteni képes, egymással összhangban lévö 
elemek kiegyensúlyozott kombinációja", ennek ellenére az etnikai és a nem- 
zeti identitás közötti egyensúly egyén és kisebbségi csoport szintjén egyaránt 
érzékeny, sériilékeny és korántsem az egyetlen lehetséges viszóny. A kettös 
identitás modelljének kidolgozásakor a szerzö öt olyan lehetséges mintát mu- 
tat be, amelyek mindegyike föllelhetö (volt) a dunabogdányi svábok között. 
Az egyensúlyban lévö 'identitás a kisebbség -és a többség közötti harnionikus 
viszonyt feltételezi; a konfliktusos identitás szerkezete jelleinzöen a kisebb- 
séget ért traumákra való reakcióként alakul ki, és átbillen az erös negatív ér- 
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zelmekkel átszött etnikai identitás javára; elvesztett identitásról akkor beszél- 
hetiink, ha a kisebbségi csoportból származó egyén aszszimilációja a többsé- 
gi közösségben lezárult és a kisebbségi identitás föladását eredményezi. Az 
újra felfedezett identitás azokat a fóként fiatalabb generációkhoz tartozó svá- 
bokat jellemzi, akik elveszítették ugyan tradicionális sváb identitásukat, ám 
ezt a hiányként megélt állapotot oly módon igyekeznek kiegyensúlyozni, 
hogy etnikai identitásukba német nemzeti elemeket emelnek be. A vissza- 
szerzett identitás azokat a kitelepített svábokat jellemzi, akik kényszerííen ki- 
jelölt új, németországi lakóhelyiikön elveszített hajdani kettös identitásukat 
hazatelepiiléssel igyekeznek újra birtokba venni. 

A többes identitás nem annyira közösségi, mint egyéni jelenség. Rendsze-
rint többszörös migrációval van összefiiggésben. Több típusa lehetséges. Pél- 
dául az egyik esetében a kisebbségi helyzetben felnövö egyén házasság ré- 
vén többségi teriiletre keriil, ott dolgozik, majd bizonyos idð elteltével csalá- 
dostól kivándorol, úgyhogy identitására nemcsak anyanyelve, hanem a több- 
ségi nyelv és a befogadó ország nyelve is hatással van. Egy másik típusban 
az egyén eltérö nemzetiségíí és anyanyelvíí sziilók gyennekeként olyan or- 
szágban telepedik le, amelyben egy harmadik nyelv van használatban. 

Az identitás bonyolultabbá válhat a kiilönbözö anyanyelvíí, vallású és fa-
jú személyek házasságából származó gyermek számára már akkor is, ha 
nem párosul migrációval. Kiilönleges esetekben a származási és a migráci- 
ós tényezök megsokszorozzák az identitási lehetöségeket. 

A mai világban az identitások nem kizáró jellegúek. Az emberek nem 
azonosítják magukat spanyolként vagy katalánként, bár ha belekényszerítik 
öket ebbe a kettösségbe, akkor lehet, hogy némileg kényszeredetten dönte- 
nek valamelyik mellett. Az emberek többszörös identitásoknak képesek 
megfelelni. Juan J. Linz szerint bizonyítékok vannak rá, hogy egyforma erö-
sen kötödhetnek két feltételezett nemzeti identitáshoz, hogy tekinthetik ma- 
gukat egyszerre spanyolnak és katalánnak, feltéve, hogy megengedik nekik 
egy ilyen kettös identitás kifejezését. Természetesen lesznek, akik eröseb-
ben érzik ilyennek vagy olyannak magukat, és a nacionalistákra hárul a fel- 
adat, hogy sarkított választásra késztessék öket a kettö között. A többnem- 
zetiségú államok építését vagy fennmaradását ez a kettös identitás teszi le-
hetövé. Ez az összetettség megmutatkozik például a Spanyolországhoz tar- 
tozó Katalóniában is. 1982-ben Katalóniában az emberek 32%-a határozta 
meg inagát spanyolként vagy inkább spanyolként, mint katalánként, 40%- 
uk egyenlö mértékben spanyolként és katalánként, 17%-uk inkább katalán- 
ként mint spanyolként, valamint 9%-uk katalánként. Azok között, akiknek 
mindkét sziilðje Katalóniában sznletett, ezek az arányok a következöképpen 
alakultak: 11%, 48%, 26,5%, 14%; akiknek két bevándorló sziilójiik van: 
34%, 37,5%, 12%, 11%, maguk között a bevándorlók között pedig: 64%, 
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26%, 4%, 2%. Ez a tény minden nacionalista számára kényelmetlen. Van- 
nak, akik azt állítják, hogy államuk nemzetállam, és teljes azonosulást kö- 
vetelnek vele, valamint a domináns nemzetiséggel. Szerencsére vannak 
olyan politikusok is, akik elfogadják a kettösség tényét, és politikai prog- 
ramjukat két identitás, az államnemzeti és a nemzetállamiságra nem törek- 
vö nemzeti identitás összeférhetöségére építik. 

A nyelvi nacionalizmus nem új keletíí jelenség; a nacionalizmust tanul- 
mányozó tudományág azonban meglehetösen fiatal, és az egyes jelenségek 
leírására használt szakterminológia sok esetben többféle értelmezésre ad le- 
hetöséget, ezért célszeríí az egyes fogalmak esetenkénti értelmezése. Az et-
nikai közösségek nem kiilsölég köriilhatárolt, belsöleg homogén entitások. 
Az etnikai csoportokat egymástól elválasztó határ mentális eszköz, ámely 
egyetlen célt szolgál, hogy megkiilönböztesse a„mi"-t a „mások"-tól. A ha- 
tár kialakítása és megtartása a közösségi identitástudat formálásának a lég- 
fontosabb eszköze. Jellege és jelentösége a történelem folyamán váltózhat, 
szerepe azonban mindaddig megmarad, amíg a határ létezik. Az identitástu- 
dat az adott esetben folyamatra utal, jelezve, hogý rnind az egyén, mind a 
csoport identitása állandóan változik. Az etnikai határok kialakítása és fenn- 
tartása az egyes közösségek önmeghatározásának fiiggvénye. Fredrik Barth 
szerint egy csoport identitástudata kiilönbözö tartalommal tölthetö meg 
anélkiil, hogy az identitás megszíínne létezni, mindaddig, amíg az identitás 
határai megkiilönböztetö funkcióval bíniak. Valójában tehát nem a tartalom, 
hanem a ćsoport tagjai által fontosnak tartott és fenntartott határok határoz- 
zák meg a közösség identitástudatát, behatárolva ezáltal magát az etnikai 
közösséget. Ugyanakkor a más csoportokkal való állandó összehasonlítás a 
legfontosabb határépítö mechanizmus. Henri Tajfel szerint az egyén a szii- 
letésétöl kezdödöen a más egyénekkel való összehasonlítás alapján határoz- 
za meg saját identitását. Az egyén identitása többek között magában foglal- 
ja az etnikai és neinzeti kategóriát. Ezek csak a .más etnikai vagy nemzeti 
csoportokkal való összehasonl.ítás alapján kapnak értelmet. Az összehason- 
lítás eredményeként az egyén más csoportokkal szemben a saját csoportját 
mindig kedvezö színben látja és tiinteti fel. 

Kisebbségi identitásproblémák 
A kettös identitás rendszerint olyan identitáskonstrukció, amelyben egy 

többségi doininanciájú országban élö kisebbség nemcsak a saját etnikai 
identitását örzi meg és nyilvánítja ki, hanem magáévá teszi, érzelemileg át- 
éli a többségi nemzet identitásának azokat az elemeit, amelyek saját etnikai 
identitásának elemkészletéból hiányoznak vagy csak részben találhatóak 
meg benne. A nemzetállamokbaii egyittt élö etnikai csoportok akkor örzik 
meg etnikai identitásukat, ha a két identitás közt nincs kibékíthetetlen ellen- 
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tét. Az egyén akkor érzi a politikai nemzethez tartozónak és nem másodran- 
gú állampolgárnak magát, ha a kulturális, nyelvi, vallási vagy a regionális 
kiilönbségektöl fiiggetleniil kialakul egy közös, több etnikai csoportot ma- 
gába foglaló azonosságtudat, amelyet elsösorban az állampolgárság intéz- 
ménye szimbolizál. 

Az otthonosságérzéshez nem elég a nemzetiségi státust meghirdetni, en-
nek az alapérzésnek a gyakorlati feltételeit kell megteremteni — mondja Mir- 
nics Károly. Társadalmi szerephelyzetiik és politikai jogköriik bizonytalan- 
ságai miatt a kisebbségek sok helyiitt inkább otthontalannak, `sehova sem 
tartozónak' érzik magukat. A„kettös kötódés", a„kettös identitás" olykor 
nem egy igényesebb, teljesebb emberi élet lehetöségét villantja fel elöttiik, 
ahogy ennek lennie kellene, hanem identitászavart és önismereti bizonyta- 
lanságot eredményez. S ha e bizonytalanság mellett „lojalitásuk" számonké- 
résével, megkérdöjelezésével társadalmi helyzetiiktól és befolyásuktól fiig- 
getleniil a kisebbségek bármikor sarokba szoríthatóak, sorsukkal szemben te- 
hetetlennek érzik magukat, feladják jövöbe vetett hitiiket, s maradéktalanul 
úrrá lesz rajtuk helyzetiik tragikus megéléséböl fakadó rossz közérzetiik. 

A magyar nemzeti közösség — vagy a magyar nemzetközösség — tudata, 
vállalása minden elméleti okfejtés ellenére létezö közösségi keret -- mondja 
Szarka László. Etnopolitikai megközelítésben ebben a keretben lehet értel- 
mezni a magyarországi és a kisebbségi magyar nemzeti közösségek, vala- 
mint a szórványmagyarság közötti kapcsolatokat, viszonyrendszert, a ma-
gyar etnikai identitás, a magyar nyelv, a magyar nyelvíí kultúra fenntartásá- 
ra, fejlesztésére irányuló közös szándékot. 

Egyéni és közösségi érdekek, lokális, regionális identitások, állami és ál- 
lamközi programok, egyházi és civil szervezetek, oktatási intézmények, söt 
intézményrendszerek tartják fenn, mííködtetik és újítják meg naponta ezt a 
közösséget, s,igyekeznek ellensúlyozni a szétfejlödési tendenciákat. Ez 
utóbbiak mögött a szórványhelyzet szétszóródottsága, a kisebbségi léthely- 
zetek ténylegesen mindennapos jelenléte, az asszimilációs nyomás és kísér- 
tés, az intézmény nélkiili etnicitás magára hagyatottsága és sok más motí-
vum, folyamat, tényezö húzódik. 

A nyelvészek a kétnyelvúvé lett kisebbségi magyar közösségek által be- 
szélt nyelvet a magyar nyelv kontaktusváltozataiként határozzák meg, a má- 
sik nyelv senki számára sem keriilhetö meg, folyamatos hatást gyakoról a 
Magyarországon kíviili magyar nyelvhasználatra. Szarka László szerint a 
kétnyelvúség legtöbbször egyoldalú, kiegyensúlyozatlan jelenség a Magyar- 
országgal szomszédos valamennyi államban. A többségi társadalmakban fo- 
lyamatosan.csökken, és a városi népességben szinte a nullához közelít a ma- 
gyarul tudó többségiek száma. A inagyar nyelv státusa minden javulás, a 
nyelvi jogok minden kiterjesztése ellenére kezd kritikussá válni: az alkot- 
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mányban, a nyelvtörvényekben rögzített államnyelvek mellett a kisebbségi 
magyar nyel.v a magyarok lakta teriileteken is csak lassan és nehézkesen vá- 
lik elfogadott vagy hivatalos rnásodik nyelvvé, a nyelvi egyenjogúság kö- 
vetkezetes megvalósítása még ott is reménytelenek látszik, ahol törvény kö- 
telezi a régió intézményeit a kétnyelvííség alkalmazására. 

Ehhez a negatív helyzetképhez a kettös állampolgárságról szóló sikerte- 
len népszavazás is hozzáilleszthetö. Milyen identitás alakul ki a kettös á1- 
lampolgárság. népszavazással való elutasítása utáni helyzetböl? Az erdélyi 
vagy a vajdasági magyar identitás szempontjából az anyanemzethez, anya- 
országhoz való kötödés ezzel nyilvánvalóan nem szíínik meg, nem ered- 
ményez végletes identitásváltást a kettös állampolgárság kudarca. Ezt a dön- 
tést sérelemként, nemzetiségének szimbolikus megtagadásaként, legalábbis 
megkérdöjelezéseként értelmezi a határon túli inagyar. A határokon átívelö 
nemzet koncepciójának rovására megerösödhet a regionális identitástudat, a 
nemzeti határok mögé zárkózás élménye helyett fokozottabban felértékelö- 
dik a regionális identitás . megélése.  

Az uralkodó nyelv egyúttal az etnokulturális egyiittélési minta alapját 
adja. Kisebbségi helyzetben a nemzetiségi nyelv olykor elveszti elsöbbsé- 
gét. Három-négy generáció életében a család etnikai és nyel.vi jell.ege legin- 
kább azáltal változik meg, ha a házastársak idegen etnikai közösségböl szár- 
maznak, ezzel egyiitt a családon beliil gyakran a magukkal hozott nyelv vá- 
lik elsödlegessé. Ez rendszerint összefiiggésben áll a makro szintíí történel- 
mi, etnikai és politikai változásokkal. Az utódok legfiatal.abb generációjá- 
ban szemmel láthatólag túlsúlyba keriil az államalkotó etnikumhoz való tar-
tozás, még ha ezt verbálisan nem is nyilvánítják'ki. • 

Az adott teriilet etnikai földrajzi helyzetéböl is fakadhat identitásproblé- 
ma, mégpedig azokban az esetekben, amikor a nemzetiségi lakosságú tele- 
piilések nem kapcsolódnak a magyar etnikai tömbhöz, és ök maguk sem al-
kotnak egységes, kompakt egységet (mint például Vajdaságban a szerémsé- 
gi vagy a Felvidéken a Nyitra megyei magyar lakta telepiilések). A magya- 
rok etnikailag vegyes helységekben laknak, sokuk még a saját telepiilésén 
beliil. is kisebbségben él. Ennek következtében erösebb az asszimiláció, ren- 
geteg a kettös identitású ember. 

A kényszeríí telepítések is hátrányosan befolyásolják a nemzetiségi létet 
A II. világháborút követö csehszlovák—magyar lakosságcsere során mintegy 
73 000 magyarországi szlovák telepiilt Szlovákiába. Az 'attelepiilés után a 
Magyarországon maradt szlovákság nem csupán létszárnában fogyatkozott 
meg, hanem felbomlottak azok a több száz éves hagyományokra visszate- 
kintö, etnikailag viszonylag zárt közösségek is, amelyek a magyarországi 
szlovákság nyelvének,•kultúrájának hordozói voltak. A veszteség hosszú tá- 
vú káros hatása mindmáig érvényesiil. 
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A kettös identitás szórványhelyzetben még csak megoldást jelenthet, a 
tömbben élök számára viszont egyáltalán nem vonzó. Miképpen érzi magát 
a kettös identitás „áldásától" megkímélt, magát magyarnak tartó polgár ma 
Romániában? Tudatosan kizárja a„román valóságot" az életéböl, nem olvas 
román újságot, nem néz román tévét. Megteheti: Székelyföldön leélheti úgy 
az ember az életét, hogy meg sem tanul románul. Érhetik emiatt hátrányok, 
de asszimilálódni nem fog. 

A kisebbségi identitás fennmaradását régebben a paraszti életforma zárt- 
sága biztosította. Városi környezetbe keriilve a vegyes házasságok és a ket-
tös identitás állapota az asszimiláció elötti utolsó állomást jelentették. A vi- 
lágon mindeniitt a nagyváros volt az etnikai „olvasztótégely". Magyarorszá- 
gon is ez a folyamat zajlott évszázadokon át. Mára azonban a helyzet ineg- 
változott. A változás itt a hetvenes évektöl érzékelhetö, és kiilönösen fel- 
gyorsult a kilencvenes években. 

A kettös identitás asszimilációs tendenciái jelentösen visszaszorultak a 
Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia felbomlásával, talaját vesztette a 
felemás szovjet, jugoszláv, illetve csehszlovák identitás. Közvetleniil a 
Szovjetunió szétesése elötti idökben ukránul beszélni annyit jelentett, mint 
ellenzékinek lenni. Ma ez nem jelent mást, mint átlagos állainpolgáinak, 
esetleg hivatalnoknak lenni, tehát alaposan megváltoztak az ukrán nyelv 
használatának társadalmi konnotációi. A szovjet identitás kialakított egy uk- 
rán-orosz keveréknyelvet (suržyk), majd a nyolcvanas—kilencvenes évek 
ukrán identitása kialakított egy orosz-ukrán keveréknyelvet (ez mindkét 
esetben spontán nyelvi fejlemény volt). A mai nyelvi helyzetet a suržyk for- 
inalizálása és a két nyelv közötti tudatos választás jellemzi. 

Paradox módon olykor a tolerancia is okozhatja a kisebbségi nyelvhasz- 
nálat visszaszorulását. Nehéz elképzelni toleránsabb kisebbségpolitikát a 
finnországinál, a hivatalos statisztikák mégis azt mutatják, hogy a svéd ki-
sebbség egyre fogy, a magukat svéd anyanyelvíínek vallók számaránya het- 
ven év alatt az összlakosság egészéhez viszonyítva 12 százalékról 6-ra csök- 
kent. Az adatok inegtévesztök, mivel a svéd nyelvet anyanyelvi szinten be-
szélök száma ennél jóval nagyobb, a hivatalos felmérések azonban nem tiin- 
tetik fel a kétnyelvííség kategóriáját, pedig a becslések szerint a kétnyelvíí- 
ek száma egyre nð. Ezt az is bizonyítja, hogy a svéd nyelvíí iskolák Finnor- 
szág nagyobb svéd-lakta városaiban túlzsúfoltak. Egyre több sziilö szeretné 
biztosítani gyermekei kétnyelvúségét, mert a svéd nyelv utat nyit a többi in-
doeurópai nyelv és kultúra felé. Ugyanakkor a svéd nyelvíí finnországi kul-
túra közege egyre szííkiil, mivel a kétnyelvúséghez nem sziikségszeriíen já- 
rul kettös identitás, és így a kétnyelvííek többsége, ha választás elé keriil, a 
finn nyelvet tiinteti fel anyanyelveként. 
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A nyelvi határok jelentösége az asszimilációs törekvések hatására meg- 
nö. Paradox módon a finnországi svéd kisebbség az etnikai-nyelvi identitás 
megörzése terén nehezebb helyzetben van, mint például a szlovákiai ma- 
gyar kisebbség, mert a nyelvi identitás megörzése nem „mindennapi" fel- 
adat. A finn nyelvet anyanyelvként beszélö többség nagyfokú toleranciája 
arra ösztönzi a svédúl beszélö kisebbséget, hogy kontaktushelyzetekben a 
többségi nyelvet használja. A svéd nyelvi identitás ettöl még nem szíínik 
meg létezni, csak átalakul. A finn-svéd kétnyelvííek száma növekszik, a 
svéd etnikai-nyelvi közösséghez való elsödleges • tartozás jelentösége vi- 
szont csökken. Egyre többen ismerik fel, hogy ahhoz, hogy a svédet anya- 
nyelvi szinten beszélök számáról valós képet kapjunk, a„kettös nyelvi iden- 
titású" kategóriát is be kell a jövöben vezetni a népszámlálás során. 

A nemzet állam konstellációban a kiilönbözö etnikumok iránti toleran- 
cia változó lehet. Így az Indonéziában, Jáva szigetén lakó kínaiak jó anyagi 
helyzetben vannak, és ezért a jávaiak tiirehnet tanúsítanak veliik szemben. 
Ettöl. eltérö a balti országokban élö oroszok sorsa, korábbi kiváltságaikat el- 
vesztették, kedvezötlen helyzetbe keriiltek 

Tömeges identitásváltoztatások 
Némelyik vidéken impériumváltozáskor egyes városok lakossága töme- 

gesen identitást változtat. Érdekes példa Érsekújvár, ahol 1910-ben a lakos- 
ság 91%-a vallotta magát magyarnak. Ez a szám 1930-ban 45%-ra csök- 
kent, majd 1941-ben újra 91%-ra ugrott. 1960 és 1970 közt 30%-ra esett 
vissza, de 1991-ben újra emelkedett. Ezt a nagyarányú mozgást csupán a há- 
ború utáni kitelepítésekkel nem lehet megindokolni, sokkal összetettebb do- 
logról van szó. Kassa nemzetiségi összetétele is sajátosan alakult a huszadik 
században. Az impériumváltás elött a város lakosságának háromnegyed ré- 
sze vallotta magát magyatnak, a harmincas évek elejére ez az arány húsz 
százalék alá esett, majd a negyvenes évek elején ismét hetven százalék fö- 
lött volt. Igaz, közben módosultak a határok és lakossági migráció is volt, 
de a ki- és beköltözés nem indokolt ilyen óriási változásokat. A második vi- 
lágháborirt követö retorziókat azonban Kassa magyarsága többé nein tudta 
kiheverni. Szabadkán is hasonló mozgásokat lehet megfigyelni, ha nem is 
ennyire eröteljeseket. 1910-ben a lakosságnak 58,7%-a vallotta magáét ma- 
gyarnak, 1931-ben pedig mindössze 29,7%. 1941-re ismét jelentösen meg- 
nött a magyarok aránya, 60,1%-os lett, 1953-ban pedig 50,6%-ra csökkent. 
Úgy tílik, hogy a lakosságnak egy jelentös hányada egyes városokban 
aszerint val.lja magát ennek vagy annak, hogy épp melyik nemzet keriil elö- 
nyösebb helyzetbe. 

A statisztikai és a becsiilt adatok nagymértékú eltérése a magyarországi ki- 
sebbségek esetében is megfigyelhetö. Ezt a kisebbségi vezetök a hivatalos 
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adatfelvétel, a népszámlálás módszertani hibáinak hangsúlyozásán ldviil fö- 
ként a kisebbségeket a rnúltban sújtó tzaumákkal, az abból eredö félelemérzet- 
tel magyarázták. A múltbeli sérelmek tagadhatatlanul jelen vannak a kisebb- 
ségek, föként a németek, a délszlávok, a zsidóság és a cigányság tudatvilágá- 
ban, azonban ennek a tényezönek fö magyarázatként való emlegetése erösen 
megkérdöjelezhetö. Elég csak a horvátok nyolcszoros, illetve a szerbek és a 
szlovének alig kétszeres adatbeli eltérésére utalni, miközben a negyvenes-öt- 
venes évek fordulójának délszlávellenes politikája egyaránt és egyenlö mér- 
tékben sújtotta ezt a hároin kisebbséget Magyarországon. Használhatóbb és 
valószerííbb magyarázatnak tíínik a kettös identitás kategóriája. A magyaror- 
szági nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek nagy részének 
identitása nem egyértelmG, bizonytalan, többirányú kötödés je]lemzi. 

Kivándoroltak identitáshelyzete 
A klasszikus politikai emigránsra az volt a jell.emzö, hogy hozott identi- 

tását a legteljesebb mértékben igyekezett fenntartani. A brazíliai emigráció- 
ban élö Stefan Zweig szerint „Németország ott van, ahol én vagyok". Ezt a 
véleményt az Amerikába emigrált Thomas Mann is osztotta, jelezve, hogy 
az eml.ített élethelyzet egyáltalán nem kizárólagos. Ennek a magatartásnak 
nyilvánvaló alternatívája egyrészt a tudatos és mielöbbi asszimiláció, más- 
részt a kettös identitás. Ebben a döntéshelyzetben (ha egyáltalán van ilyen, 
vagyis léteznek valós alternatívák) a választás eredményét nagyban befolyá- 
solja a döntésszituáció determináltsága, vagyis szabadságfokának mértéke 
csakúgy, mint a választott alternatíva tartóssága (végletessége, ideiglenessé- 
ge vagy véglegessége). Ezek a kérdések feltehetöleg hasonlóképpen fordul- 
tak meg annak idején mind az „amerikás" magyarok, mind azoknak a fejé- 
hen, akik Kelet-Magyarországról az országhatáron. beliil nyugatabbra pró- 
hál.tak szerencsét. 

A II. világháború után Amerikába keriilt dipisek erös magyarságtudatot 
hordoztak. Ebben a csoportban gyakoriak voltak a sokgyermekes családok, 
erös identitástudatot és szigorú vallásosságot igyekeztek továbbadni az utó- 
doknak. A magyar nyelvhez ragaszkodó családokban otthon általában csak 
magyarul. beszéltek. Ha az édesanya vagy más családtag a sziiletés után né- 
hány évig a gyermekkel otthon maradt, megtörtént, hogy a kicsi iskolás ko- 
ráig nem is tanult meg angolul. Hatéves korában aztán gyorsan elsajátította 
a másik nyelvet, és tökéletesen kétnyelví.í lett. Azokon a telepiiléseken, ahol 
kevés magyar élt, nem mííködött magyar közösség és hétvégi iskola. Ott a 
családon beliil oldották meg az anyanyelv, az írás, az o.lvasás, valamint a 
magyar irodalom, a történelem tanítását. 

Az ötvenhatosokra és a késöbbi kivándorlókra nem volt jellemzö a 
dipisek szigorú magyarságtudata és konzervativizmusa, ha azonban ilyen 
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szellemiségíí közösséggel keri.iltek kapcsolatba, ök is átvették látásmódju- 
kat. Mivel a múködö emigráns magyar szervezetek`többnyire keresztény- 
konzervatív jellegííek, a kultúra megörzésének számos teriiletén töreksze- 
nek szemléletiik érvényesítésére. 

Az amerikai magyarság jellemzö vonása a kettös identitás: többségiik 
egyszerre tartja magát magyarnak és amerikainak is. Ez a már néhány évti- 
zed elteltével a Magyarországról elvándorolt elsö generációsokra is vonat- 
kozik, a kint sziiletettekre pedig általánosan jellemzö. Felfogásuk szerint az 
óhaza csak a nyelvet, a szokásokat és bizonyos kulturális szimbólumokat 
hagyományozott rájuk, míg életmódjuk, világszemléletnk, céljaik, vágyaik, 
közösségi életiik, iinnepeik stb. teljesen megváltoztak, amerikaiak lettek. Je- 
lentös résziiknek a véleménye szerint a mai Magyarország idegen világ, 
ahol jól lehet szórakozni, rokonokkal találkozni, utazgatni, de a kommuniz- 
mus hagyatékát magán viselö országban élni nem nagyon lehet. 

A diaszpóra helye a változó ma.gyar nemzetfogalomban mindig is rend- 
kíviil fontos volt -- mondja Szarka László. Az elmúlt tíz-húsz év radikális el- 
mozdulásai nyomán a nyugati magyarság identitásképletei is folyamatosan 
változnak. Az egy-két generáción beliil kihaló, eltúnö, asszimilálódó ecnig- 
rációs alapozású diaszpórát fokozatosan felváltja a sziilófölddel nem csupán 
érzelmi, hanein mindennapos kölcsönös gazdašági, politikai, kulturális, ro-
koni, utazási kapcsolatokat fenntartó integratív diaszpóramodell, amely rá- 
adásul a nagyvilágba kiáramló magyarországi és határon túli magyar diá- 
kokkal, munkavállalókkal, szociális és politikai menekiiltekkel folyamato- 
san feltöltödik és részben lecserélödik. 

Ezzel egyiitt a magyar nemzetközösség részei és egésze már ma is egé- 
szen mást jelent, niint száz vagy akár csak ötven évvel ezelött. Magyaror-
szág, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia uniós tagsága s a reménybeli továb- 
bi bövítés Fekete-tengerig elképzel.t balkáni második hulláma .nyómán az 
európai kontinensen élö magyarok minden eddigin.él nagyobb hányada egy- 
séges, szupranacionális politikai keretek közé keriilhet. 

A magyar hátterú, magyar származású, elméletil.eg „tiszta magyar" ame- 
rikai vagy éppen burgenlandi, muravidéki, pozsonyi, ungvári, temesvári, új- 
vidéki családok százaiban, a vegyes házasságok tízezreiben háttérbe vagy 
éppen teljesen kiszorult a magyar nyelv, amely azonban egyfajta háttér- 
nyelvként -- megiiit csak az ésetek többségében — valamilyen érzelmi hátte- 
ret, az átlagosnál magasabb toleranciaszintet biztosít a többes identitásszer- 
kezetek fennmaradásához. Szarka László természetesnek veszi, hogy a hol- 
napi magyar nemzetközösségnek sok tízezer tagja nem vagy alig beszél 
majd magyarul.  

Nemcsak magyarok vándoroltak messzi földre, hanem Magyarországra is 
telepedtek távoli népek. tagjai. Szegeden például a XVIII-XIX. században 
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gyökeret vert szerb, cigány, német, szlovák és román etnikumon kíviil az 
utóbbi negyven évben görög, orosz, ukrán, lengyel, arab és vietnami etnikai 
közösség jött létre. A letelepedök többsége magyarokkal kötött házasság ré- 
vén keriilt a városba, kisebb részben családostul érkeztek. A bevándorlókból 
kiilföldi sziiletésíí magyar állampolgárok, egyes esetekben kettös állampol- 
gárok lettek. A folyamat azonban ezzel sem zárul le, hiszen mindig van el- 
vándorlás, és még gyakrabban más városokból való áttelepiilés, valamint 
újabb bevándorlás is. Az új etnikumok elsö generációja állampolgárság 
szempontjából mindig vegyes: eredeti állampolgárságukat megtartók, ma-
gyar állampolgárok és kettös állampolgárságúak egyaránt vannak közöttiik. 
A vegyes házasságokból sziiletett második generáció azonban magyar állam- 
polgárként sziiletetett és kettös identitású, kétnyelvíí. A második generáció 
részesedése a populációban gyorsan növekszik, hiszen a gyerekek többnyire 
a házasságkötést követö években sziiletnek. Ugyanakkor a szegedi új etniku- 
mok körében már a harmadik generáció is megjelent. A szegedi szerb, ro- 
mán, német és szlovák etnikumok hosszabb történetiiket követöen most ke- 
riiltek olyan helyzetbe, hogy többségúk etnikailag vegyes házasságban él 
vagy ilyen házasságból származik, az új etnikai közösségek pedig eleve így 
jöttek létre. A régi és új etnikumok ugyanabban a nagyvárosi környezetben 
élve, dolgozva, tanulva most ugyanazokkal az identitási problémákkal keriil- 
tek szembe. Nincs kiilönbség a régi és az új etnikumok identitását alakító leg- 
fontosabb tényezök, a család, a lakóhely és a munkahely között. 

Sajátos problémát jelentenek a Magyarországon élö kínaiak. A Magyar- 
országon élö kínai gyermekek integrációja és kettös identitásuk kialakítása 
csak akkor képzelhetö el, ha a gyermekek magyarul és kínaiul egyaránt ki- 
válóan tudnak. A nyelvtanulás feltételei azonban eddig csak részben voltak 
adva, ugyanis egyrészt a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatására a 
legtöbb általános iskola nincs berendezkedve, másrészt pedig a kínai nyelv 
tanítására szerveztek ugyan két vasárnapi iskolát, sajnálatos módon azonban 
az ottani óraszámok kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy a kínai nyelvet és 
föként az írást tökéletesen el lehessen sajátítani. Az új iskola egyik célja te- 
hát, hogy rendes oktatás keretében teremtsen lehetöséget mindkét nyelv ala- 
pos elsajátítására. 

Nemzeti helyett vallási identitás 
A 19. századtól Európában a nyelvnek megkiilönböztetett szociokul- 

turális és politikai szerepe van. A nyelv 1880 és 1914 között vált olyan té-
nyezövé, mely az identitástudat formálásának nélkiilözhetetlen eszköze lett. 
A vallási kiilönbségek ebben az idöszakban háttérbe szorultak, és a legtöbb 
nemzeti inozgalom, amely ebben az idöszakban bontakozott ki, a nyelvi kii- 
lönbségeket ruházta fel politikai jelentöséggel. Az a felfogás, hogy a közös- 

95 



ség, mely egy közös nyelven beszél, nemzetet alkot, és a nemzetnek egy ho- 
mogén kultúrájú, egynyelvú államot kell létrehoznia, szintén 19. századi 
örökség. 

Az európai zsidó identitásban azonban a vallás fontosabb szerepet tölt 
be, mint a nyelv. A zsidók nyelvúkben többé-kevésbé asszimilálódnak, val- 
lásuk azonban elkiilöniilést biztosít számula -a. A Magyarországra telepiilt 
zsidók a XIX. században jelentös szerepet töltöttek be a kapitalista fejlödés-
ben. Az 1918-19-es forradalmak azért voltak vonzók a zsidók számára, mert 
kiutat kínáltak a bizonytalan asszimilációból és az ebböl eredö identitásvál- 
ságból, a világforradalomtól minden probléma megoldását várták. Ezért volt 
olyan sok zsidó a Tanácsköztársaság vezetöi között. A német megszállásig 
a zsidók helyzete Magyarországon összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a 
szomszédos és más kelet-európai országokban. Az atrocitásokra, a gettósí- 
tásra és a deportálásokra csak akkor keriilt sor, amikor a politikai vezetöré- 
teg szétesett. 

A zsidók eljövendö magyarországi fejlódése három alteinatívát tesz le- 
hetövé. Az egyik a teljes asszimiláció, amely felé a zsidóság nagyobb része 
a XIX. század második felétöl elindult. Így eljut ahhoz a stádiumhoz, ami- 
kor az asszimilált számára az elözö identitás már semmi kapcsol.atot sem j e-  
lent. A másik lehetöség a disszimiláció, a zsidó identitás vállalása, ezt jó né- 
hányan megtették 1945 után, amikor kivándoroltak Izraelbe. A harmadik, 
bizonytalan megoldás valamiféle kettös identitás, magyar is, meg zsidó is, 
de ez talán csak átmeneti állapotként lehetséges. 

A zsidó identitás teljes vállalása Magyarországon nemzetiségi létet je- 
lent. Ezt a megoldást kevesen választanák. Ma ilyet mondani hallatlan és 
felháborító. De gondoljunk arra, hogy a pártállami idökben éppily hallatlan 
és felháborító volt a cigánykérdés mint uemzetiségi kérdés felvetése. A ci- 
gányokat csak „szociális csoportnak" volt szabad tekinteni. 

Magyarországon a szociológiai felmérések szerint legalább százezer zsi- 
dó él, ám döntö többségiik nem vallásos. A nemzetiségi lehetöséggel azok 
is megélhetnék zsidóságukat, akik nem mennek el a hitközséghez. Már 
1992-ben volt erre vonatkozó kezdeményezés, de akkor a zsidó szervezetek 
mindegyike elutasította. 

Néhány magyarországi zsidó személyiség az Országos Választási Bizott- 
sághoz fordult azzal a szándékkal, hogy a magyarországi zsidóság nemzeti-
ségként való elismertetése érdekében aláírásokat gyííjtsenek. A kezdemé- 
nyezök.a szabad identitásválasztáson kíviil azért is fontosnak tartják a zsidó 
kisebbség elismerését, hogy a nem vallásos zsidók is képviselethez jussa-
nak. Azonban a magyarországi zsidók nem szívesen mennének bele egy 
olyasféle „visszaminósítésbe", mint a nemzetiségi státus. A magyar zsidó- 
ság az 1867-es emancipációs törvényig, esetleg az 1895-ös recepciós törvé- 
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nyig nemzetiség volt, utána pedig jogilag a magyarság államalkotó részévé 
vált. Mérhetö teljesítményével, a nemzeti feladatok ellátásában vitt szerepé- 
vel ezt a funkciót maradéktalanul betöltötte. 

A zsidók körében végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 
30%-a zsidó vallású (származású) magyarnak vallja magát, 24%-a magyar- 
nak is meg zsidónak is, 23% Magyarországon élö zsidónak, 12 %-a európai 
polgárnak, 13% pedig csak magyarnak. A magyarországi zsidóság anya- 
nyelve magyar, többségének a nemzetisége is az. 

Az Európai Közösségen beliil felvetödik az európai identitás kérdése is. 
A nemzeti és az európai identitás arányszámai a régi és az új tagok körében 
némi eltérést mutatnak Csak nemzeti azonosságot vall a régi tagországok la-
kosságának 40%-a és az új tagországok lakóinak 33%-a. Elöször nemzeti, 
azután európai identitást vall a régiek 44%-a és az újak 54%-a. Elöször eu-
rópai, azután nemzeti identitású a régiek közt 8%, az újak közt pedig 6%. 
Csak európai identitást vall a régiek 4%-a, illetve az újak 2%-a. 
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SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF DUAL AND 
MULTIPLE IllENTITIES 

In general, identity means belonging to one nation, but it can also mean 
religious, ratial, regional, state, commonwealth, etc. identification. Language 
is a prominent feature of national identity. The notional apparatus and 
semantic system of a language structure all that we can see of the world, and 
the way we see things around us. In the case of dual nationality an ethnic 
minority that lives in a country of a dominant ethnic majority next to 
preserving its own ethnic identity also identifies itself with certain elements 
of the identity of the majority nation. The questions of identity may be 
influenced by various historical factors that led to the emergence of 
minorityhhood. Multiple identity is not so much a communal thing, but 
more often an individual phenomenon. It is usually related to tnultiple 
migrations. In special instances factors of origin and inigration tnultiply the 
possibilities of identification. 
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A VAJDASÁGI DIÁKOK KÉTNYELViJSÉGE 
Students' bilingualism in Vojvodina 

A kétnyelííség vidékiinkön természetes jelenség, de nem mindenhol és nem egyforma mér- 
tékben van jelen. Annak foka, szintje több tényezötöl fiigg. A kétnyelvöség magasabb szint-
je nem sziikségszeröen az anyanyelv rovására megy, de a szerb nyelv hatása jobban érezhe- 
tö az olyan diákok inagyar megnyilatkozásaiban, akik kimondottan jól beszélik a szerb nyel- 
vet. Beszédiikbe gyakrabban csempésznek be szerb szavakat, söt a szerb nyelvre jellemzö 
vonzatokat használnak, tiikörfordítást alkahnaznak. Ez a túlnyomóan szerb lakta vidékekre 
jellemzö inkább, s itt a magyartanárok, az iskola felelössége, valainint a sziilök szerepe hang-
súlyozottabb, mint a többi helységben. 

Kulcsszavak: kétnyelvöség, környezeti nyelv, magyar nyelv, szerb nyelv 

Manapság a kétnyelvíiség nemcsak kívánatos jelenségnek számít, hanem 
mindinkább követelményként jelentkezik úgy Európában, mint a világ más 
részein is. Fiiggetleniil attól, hogy a kis nyelvek kiveszése állandó folyamat 
és a mindinkább nemzetközivé váló angol nyelv dominanciájának ellenében 
a két- vagy többnyelvúség mind jobban sziikségletté válik. A kétnyelvíísé- 
gen elsösorban az anyanyelv tnellett valamilyen idegen nyelv megközelítö-
leg anyanyelvi szintú ismeretét kell érteni. Európában sok olyan térség van, 
amelyben a kétnyelvííség természetes jelenség, mert heterogén nemzeti kö- 
zösségek lakják, s így az anyanyelv és az idegen nyelv mellett jelen van egy 
harinadik is, a társadalmi környezet nyelve. Így van ez Vajdaságban is, 
amely a történelem folyamán kiilönbözö népek fennhatósága alá tartozott, s 
az évszázadok során a lakosság nemzetiségi összetétele folyton változott. 

A mai tartományban a XX. század elejéig magyar államigazgatás volt ér- 
vényben, így aki valamilyen módon érvényesiilni szeretett volna, annak 
meg kellett tanulnia magyarul (söt nemritkán németiil is, mivel a magyaro-
kon kíviil németek is éltek benne nagy számban). Most a helyzet teljesen 
más, a szerb az államnyelv, s azt kell elsajátítaniuk a kisebbségeknek. Az ál- 
lamalapító szerb népen kíviil mintegy 30 nemzeti kisebbség él ma Vajdaság- 
ban, legszámosabbak a magyarok, majd a szlovákok, ruténok, horvátok, ro- 
mánok, romák stb. Az alábbi táblázatban a magyar népesség csökkenése és 
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az etnikai szerkezet megváltozása látható a népszámlálások adatai szerint 
százalékokban kifejezve: 1  

város/év 1880 1941 1953 1971 1991 2002 
Újvidék 26,7 % 50,4 % 28,4 % 16,0 % 8,8 % 6,0 % 
Szabadka 51,3 % 60,1 % 50,6 % 48,7 % 39,6 % 35,0 % 
Zenta 88,2 % 91,7 % 82,5 % 83,3 % 78,3 % 78,1 % 
Magyarkanizsa 95,5 % 97,0 % 88,5 % 91,1 % 88,2 % 86,5 % 

Óbecse 60,5 % 68,7 % 63,8 `% 58,8 % 50,5 % 45,5 % 
Topolya 97,3 % 95,0 % 87,8 % 81,8 % 66,9 % 60,9 % 
Törökkanizsa 50,5 % 52,2 % 49,9 % 50,6 % 38,7 % 35,0 % 
Becskerek 19,3 % 36,0 % 37,7 % 25,8 % 17,6 % 14,5 % 
Zombor 14,3 % 36,0 % 22,3 % 16,3 % 9,7 % 7,2 % 
Temerin 86,0 % 91,2 % 80,8 % 73,5 5 55,6 % 42,6 % 

A fentiekböl kideriil, hogy a második világháború kezdetéig a magyarok 
arányszáma folyton növekedett (1880-ban a tartományban átlagban 72%, 
1.941-ben pedig 79% volt a magyarok aránya). Miután azonban Vajdaság vég-
érvényesen Jugoszlávia részévé vált, fokozatosan, az utóbbi 10--15 évben vi- 
szont az egyes vidékeken hirtelen csökkent létszámuk (az említett városokban 
1991-ben átlagosan 16,85%, 2002-ben pedig 14,28%-ot tesz ki). A lakosság 
részaránya alakulásának fiiggvényében módosult a népesség kétnyelvííségé- 
nek foka, szintje, aránya. Ma a szerb az államnyelv, de a nemzetiségi összeté- 
tel Vajdaság kiilönbözö részein nagyon eltérö. Míg Észak- és Közép-Bácská- 
ban a magyar közösség homogénebb (Magyarkanizsa 86,6%, Zenta 78,1%), 
addig Dél-Bácskában és Bánát déli részén (Szerémséget nem is említjiik, mert 
ott ma már esak szórványban élnek magyarok) számuk drasztikusan csökkent. 
A folyamat 2002 után tovább folytatódott, de ezt konkrét adatokkal nem tud- 
juk alátámasztani. A fent említett, túhiyomórészt magyarlakta teiiileteken 
még ma sem ritkaság a szerb anyanyelvúek lcétnyelvúsége, söt a magyarnak a 
szerb anyanyelvre gyakorolt hatása sem (errðl bövebben 1. ANDRi Ć , ČU- 
llIC2). Ugyanott viszont lényegesen kisebb a magyar anyanyelvú tanulók két- 
nyelvíísége, söt elöfordulnak olyan esetek is, hogy a magyar diákok egyálta- 
lán nem, vagy csak nagyon kicsit beszélik a szerb nyelvet. 

I Az adatok Mirnics Károly: Nemzeti kisebbségbðl szórványnépesség címíí tanulmányából 
valóak = Kisebbségi létjelenségek. MTT Könyvtár 7., Szabadka, 2003, 25-84. l.) 

2  Andri ć  Edit: A népek és a nyelvek egyiittélése. Tanuhnányok (Újvidék), 37. fiizet, 2004, 
91-100. I. 
Čudić  Marko: Prilog prou čavanju mađarsko-srpskih jezi čkih interferencija u Severnoj 
Vojvodini. Filološki pregled XXX, 2003. 2., 187-205. I. 
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Már néhány évtizede létezik az újvidéki Bölcsészettudományi Karon egy 
olyan szerb nyelvi tanszék, ahol magyar osztályokban tanító szerb nyelvta- 
nárokat képeznek. Eköriil is felmeriil néhány gond, kezdve attól, hogy nagy- 
részt azok iratkoznak ide, akiknek nem sikeriilt más tanszékre bejutniuk, 
nem túlzottan érdekli öket a magyar nyelv és nem veszik komolyan a mun- 
kát, egészen addig, hogy az itt diplomát szerzö hallgatók nem a szakmájuk- 
ban helyezkednek el, hanem más pályát választanak. Ebböl az következik, 
hogy a szerb nyelvet sokszor olyan tanárok tanítják, akik maguk sem isme- 
rik jól az államnyelvet, vagy ha igen, akkor más szakosok, és akár szerb, 
akár magyar nyelvtani tudásuk igen hiányos. Gondok meriilhetnek fel még 
abban a kedvezö esetben is, amikor szakképzett tanár tanítja a diákokat, 
mégpedig azért, mert a tanulók (kivált kisebb, homogénebb magyarlakta kö- 
zösségekben) nem érzik sziikségét annak, hogy megtanulják az államnyel- 
vet. Ök ugyanis saját mik.roközösségiikben boldogulni tudnak anyanyel- 
viikön, s nem gondolnak an-a, hogy esetleg, éivényesiilésúk során sziikségiik 
lesz a szerbre. Talán ez az oka annak, hogy sok magyar érettségizö meg sem 
próbálkozik beiratkozni az Újvidéki Egyetemre, hanem tanulmányait Ma- 
gyarországon folytatja, vagy pedig, ha itthon marad, olyan tanszéket vá- 
laszt, amelyen magyar tannyelvíí az oktatás (a Magyar Tanszék, az idén kez-
di meg munkáját a szabadkai Tanítóképzö Egyetem, a szabadkai Mííszaki 
Föiskolán és Közgazdasági Karon, valamint az újvidéki média szakon rész- 
ben magyar nyelvíí az oktatás). 

Ezzel ellentétes jelenség az, amikor a diákokat teljes mértékben kétnyel- 
vííeknek minösíthetjiik. Az utóbbi kategóriába nagyrészt a vegyes házasság- 
ban sziiletett, valamint a túlnyomórészt szerblakta közösségekben élö gye- 
rekek tartoznak, mint amilyen Szerémség és Dél-Bácska, ahol a magyarok 
csak szórványban élnek. Itt egy másik probléma meriil fel inkább, az anya- 
nyelv visszafejlödésének tendenciája, a kömyezeti nyelv kifejezett hatása, 
amely interferenciajelenségekhez vezet. 

Ott, ahol a két nyelv megközelítöleg egyenértékíí, felvetödik az a kérdés, 
hogy a kétnyelvíí gyerekeknél melyiket tekinthetjiik anyanyelvnek, mert ha 
az apa nemzetiségi hovatartozása a döntö a gyerekek esetében, akkor meg- 
esik, hogy a szerb apa gyereke, aki szinté.n szerbnek vallja magát, magyar 
tannyelvíí iskolába jár és a magyart beszéli jobban. 

A vajdasági magyar diákok nyelvhasználatát vizsgálva, egyik kutatásom 
során a tanulóknak a nyelvi jellegíí feladatokon kíviil egy ötven kérdést tar- 
talmazó kérdöívet kellett kitölteniiik, amelyben többek között a család és 
mikroközösségiik nemzetiségi és szociális státusát határozták meg, nekik 
maguknak kellett felmérniiik és értékelniiik a szerb, illetve magyar nyelvi 
kompetenciájukat, nyilatkozniuk kellett nyelvhasználati szokásaikról, véle- 
ményt mondani a kétnyelvííség hasznosságáról stb. A kutatást Szabadkán, 
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Újvidéken, Zentán, Szenttamáson, Kupuszinán és Úrményházán végeztem. 
E helységek földrajzi fekvése, a telepiilések .nagysága, a magyar lakosság 
százalékaránya a népességben, valamint az egyéb feltételek (gondolok itt 
konkrétan a míívelödési tartalmak adottságaira és más kötvlményekre) tel- 
jesen kiilönböznek. Ezúttal. a kérdöívekböl leszúrhetö következtetéseket 
mutatnám be. 

Szabadka 
A felsorol.t helységek köziil Szabadka van legközelebb az anyaország-

hoz, a magyarok az összlakosság mintegy 35%-át teszik ki. Hozzá kell 
ni, hogy itt a legfejlettebb az oktatási hálózat magyar nyelven, a magyar té- 
vé és rádió adásait is gond nélkiil lehet követni. Szabadkán 41 diák (33 ál- 
talános és 8 középiskolás) válaszolt kérdéseimre, ezekböl 7 vegyes házas- 
ságban sziiletett, kettönél az anya szerb, háromnál az apa, két tanulónál az 
apa horvát. A sziilök iskolai képzettsége átlagosan szerény, amint az alábbi 
táblázatból kideriil. 

sziil6/végzettség általános iskola középiskola föiskola/egyetem 
anya 12 19 10 
apa 13 24 4 

Arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszélnek a sziileild<el, többségiik 
azt válaszolta, hogy rnagyarul, csak három gyerek beszél az édesanyjával 
horvátul, egy az édesapjával szerbiil és két gyerek az édesapjával mindkét 
nyelven. 

A tanulók köziil majdnem mindegyik magyar nemzetiségúnek vallja ma- 
gát három kivételével, akik köziil az egyik horvátnak, a másik szerbnek, egy 
viszont nem nyilatkozott. Érdekes megjegyezni, hogy az a tanuló, aki hor- 
vátnak tartja magát, otthon senkivel sem beszél horvátul és a családban el- 
söként a magyart sajátította el, szerbiil csak az iskolában kezdett tanulni. A 
diákok nagy része azért tartja magát magyai7iak 3 , mert: 

— magyar az anyanyelve 31 
sziilei magyarok 27 
beszél magyarul 7 

— a közösséghez tartozónak érzi magát 8 

Harmincöten elöbb magyarul tanultak meg beszélni, négyen mindkét 
nyelvet egyszerre sajátították el, két diák nem válaszol a kérdésre. Szerbiil 
16-an a családban tanultak meg, 12-en az iskolában, 5-en a szomszéd gye- 

; Itt tetszés szerint két választ is megjelblhettek a diákok. 
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rekektöl játék közben, 3 diák kijelentette, hogy nem tud szerbiil (köziiliik 2 
középiskolás), 5 viszont nem válaszolt a kérdésre. Ebböl arra lehet követ- 
keztetni, hogy ök sem beszélik az államnyelvet, s ez akkor a diákok egyötöd 
részét képezné. 

Ezek után a tanulóknak maguknak kellett értékelniiik mindkét nyelvi tu- 
dásukat, bár azt hiszem, nem teljesen volt egyértelmú a kérés, mert az a gya- 
nú meriilt fel, hogy nem a saját véleményiiket írták be, hanem egy kicsit az 
iskolai osztályzatok voltak hatással az értékelésnél. 

1-es 2-es 3-as 3/ 4-es 4-es 5-ös nem válaszolt 
magyar - 1 2 2 11 22 2 

szerb 3 9 12 - 9 3 5 

Meg kell jegyezni azt is (ami a fenti táblázatból nem derúl ki), hogy egy 
diák csillagos ötössel, egy viszont 9-essel értékelte magyar tudását. 31 diák 
érzi úgy, hogy magyar nyelvtudása erösebb, ketten viszont meglepö módon 
a szerbet jelölték meg erösebbnek, míg 7 diák mindkét nyelvi kompetenci- 
áját egyforma siintíínek ítéli meg. 

A továbbiakban a diákok legszemélyesebb nyelvhasználati szokásaikról 
nyilatkoztak. Íme az eredmények: 

Milyen nyelven ... magyarul német 
/arab4  

mindkét 
nyelven 

nem 
válaszolt 

nem 
szokott 

álmodik? 35 1/0 - 2 3 

imádkozik? 38 0/1 - 2 - 

káromkodik? 17 - 20 2 2 
számolja a pénzt? 39 - - 2 - 

A gyerekek túlnyomó többsége csak magyarul ír és olvas, éspedig csak 
házi feladatot ír, újságot, regényt olvas. 8-an olvasnak és írnak magyarul is, 
szerbnl is, 2 olvas magyarul és angolul, 2 pedig 4 nyelven olvas. 

Arra a kérdésre, hogy veliik is megtörténik-e az a nálunk igen elterjedt 
jelenség, miszerint a magyar beszédbe szerb szavakat iktatnak, kiilönbözö 
formában 22-en válaszoltak igenlöen, de volt közöttiik ilyen felelet is: 

Nem mert nem beszélek jól szerbúl. 
Velem ilyen még nem történt mivel alig tudok szerbiil 

4  Ezt a két adatot fenntartásokkal kell fogadni. 
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A következö k.érdés az volt, hogy szerintiik elöny-e vagy hátrány a két- 
nyelvííség. A diákok túlnyomó többsége pozitívan vélekedik a kétnyeívú- 
ségröl, íme a válaszok 5 : 

elöny, mert több emberrel tudod magad megérte(t)ni ++ 
-- Én szeretek szerbiil beszélni és nem tartom hátránynak a kétnyelvííséget 
— Elöny. Minnél több nyelvet tudunk, annál értékesebbek vagyunk + 
— Mindenképpen elöny, mert segít a mindennapi életben és az érvénye- 

siilésben. 
elöny mert mindkét nyelvet tudjuk beszélni 
elöny több emberre tudok értekezni 
elöny mert ahány nyelv annyi ember 

— elöny, mert jobban tud komunikálni 
— Elöny. Mert sokszor elöfordul hogy a közelbe nincs tolmács és szerb 

és magyar nem érti meg egymást 
— Szerintem a kétnyelvúségnek nincs hátránya. Nemtudom megindokohli. 

Szerintem elöny, mert ha rnegismerkedsz egy szerbbel, szót tudsz érte- 
ni vele. 
szerintem a kétnyelvííség elöny, mivelhogy így két általa jól beszélt 
nyelvet is magáénak tudhat 

— Elöny, jobban feltalálja magát 
Elöny mert több emberrel tudok barátkozni 
Igen, elöny mert több nyelvet tudok és így nem maradok szégenben. 

— Igen mert akkor elvárják, hogy ne csak az anyanyelveden beszélj 
elöny. Az ember többet ér ha több nyelven beszél. 

— Elöny. Így mindkét nyelven ki tudjuk fejezni magunkat. 
— A kétnyelvííség szerintem elöny, abból a szempontból, hogy az illetö, 

aki két nyelven beszél ebben az országban bárkivel kapcsolatot tud te- 
remteni. Kevesebb megaláztatást és szégyent érez. Viszont azok az 
emberek sokszor nem tudják eldönteni melyik nemzetiséghez tartoz- 
nak. Úgy érzik nem tartoznak sehova. 
Csakis elöny ha jól használjuk mindkettöt 
Minnél több nyelvet tudsz, annál többet érsz. 

— Elöny, Ahány nyelvet beszélsz annyi ember vagy 
— Elöny ... kellene az országunk nyelvét tudni ... meg az anyanyelvet is, 

persze... 

Csak ketten válaszoltak nemlegesen: 
— Hátrány, mert egyiket sem tanuljuk meg tökéletesen 

5  A kérdöívböl idézett válaszokat az ott megadott módon és helyesírással közlöm. A felele- 
tek utáni + jel azt jelöli, hogy a diákok között hányszor ismétlðdött meg az azonos válasz. 
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— Hátrány 
Egy válasz nem minösíthetö, egy diák pedig nem válaszolt a kérdésre. 

30 tanuló válaszolt negatívan an•a a kérdésre, hogy megtörtént-e már ve- 
liik, hogy rájuk szólt valaki, ne beszéljenek magyarul (egynél a kommentár: 
csak azt próbálja meg...), 11-nél a válasz igenlö volt, éspedig a következó 
helyzetekben fordult elö veliik az eset: 

Ha utcán megállít valaki mindig magyarul válaszolok neki. De ök el- 
várják, hogy szerböl beszéljek hozzájuk 
orvosnál, piacon. stb. 
az orvosnál és a postán 

— közértben 
— elpirosodtam 
— már nem emlékszem pontossan 
— séta közben a városban 
— Amikor volt pár szerb nemzetiségú veliink és nem értették, hogy mit 

beszéliink 
A szerb órán 

Újvidék 
Újvidék Vajdaság legnagyobb városa, a tartomány fövárosa is egyben. 

Közel 300 ezer lakosa van, ebböl a 2002-es népszámlálás adatai szerint 15 
687 magyar. Bácska déli pontján helyezkedik el, 90 kilométernyire Magyar- 
ország határától. Öt általános iskolában folyik magyar tannyelvú oktatás, de 
a gyerekek létszáma igen kicsi, az alsó osztályokban van, ahol már csak öt 
diák tanul. Gimnázium is múködik magyar nyelven, itt van a Magyar Tan- 
szék és némely tanszékeken magyarul lehet hallgatni az általános tárgyakat 
(szociológia, pszichológia). A magyarországi tévéállomások köziil csak a 
Duna Televíziót követheti az itteni lakosság, mégpedig azok, akik bevezet- 
ték a kábeltévét. Az Újvidéki Televízió magyar szerkesztösége egyre inkább 
leépiilóben van, kevés a magyar músor (a Mozaik Televízió most indítja be 
kísérleti egész napos adását), ezért a magyarok is leginkább a szerb állomá- 
sok adásait nézik. 

Újvidéken 67 diák vett részt a felmérésben, mind az öt általános iskola 
5. és 7. osztályos tanulói kitöltötték a kérdöívet. Köziiliik 15-en vegyes há- 
zasságban sziilettek, éspedig 7 édesapa szerb, 3-nak pedig az édesanyja, egy 
gyerek mindkét sziilðje „egyéb", az egyik édesapja arab, és egy diák nem 
válaszolt a kérdésre. A sziilók iskolai végzettségével kapcsolatos adatok az 
alábbiak szerint alakulnak: 
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szú1S/végzettség általános iskola középiskola/ 
gimnázium f6iskola/egyetem 

anya 5 (28/9) 37 25 
apa 4 (27/7) 34 23 

46 anya csak magyarul beszél a gyerekével, 3 csak szerbiil , 18-an pedig 
mindkét nyelven. Az apák köziil 36-an beszélnek csak magyarul, 6-an szer- 

és 25-en mindkét nyelven. 
Az iskolákban a diákok többsége szerb nemzetiségíí, de a magyarok ve- 
is társalognak, a barátaik azonban többségben magyarok (17 diáknál), 

csak 8 tanuló válaszolt úgy, hogy több szerb barátja van. A magyar szom- 
szédokkal 6 tanuló szerbiil beszél (!), 12 szerbiil is és magyarul is, a többi- 
ek magyarul társalognak (2 diáknak nincs magyar szomszédja). 

62 diák magyarnak vallja magát, 1 szerbnek, 2-en nem tudják eldönteni, 
hogy magyarok-e vagy szerbek, és van közöttiik egy török és egy arab gye- 
rek is. Érdekes megjegyezni, hogy van 8 olyan diák, aki magyarnak érzi ma- 
gát, filggetleniil attól, hogy édesapja vagy édesanyja szerb. A magyar nem-
zetiség mellett azért döntöttek, mert: 

— a sziileik magyarok 49 
— magyar az anyanyelviik 47 
— beszélnek magyarul 16 

mások annak tartják öket 6 
a közösséghez tartozónak érzik magukat 7 

A továbbiakban a legszemélyesebb nyelvhasználati kérdések felöl ér- 
deklödtiink: 

Milyen nyelven ... magyarul szerbiil mindkét 
nyelven 

nem 
válaszolt 

nem 
szokott 

álmodik? 32 - 31 4 - 

imádkozik? 50 2 3 5 7 
káromkodik? 5 2 53 5 2 
számolja a pénzt? 44 6 15 2 - 

A fenti táblázatból kideri.il , hogy a gyerekek vagy magyarul vagy mind- 
két nyelven egyaránt álmodnak, hogy inkább csak magyarul imádkoznak, 
de mindkét nyelven káromkodnak, s a pénzt magukban leginkább magyarul 
számolják, de néha szerbiil is. 

A diákoknak több mint a fele elöbb a magyar nyelvet sajátította el (37- 
en), 24 gyerek egyszerre tanulta meg a magyart és a szerbet, 1 viszont elöbb 
a szerbet. A szerbet legtöbben (34) a családban tanulták meg, éspedig mind 
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1,5-5. életéviik között, többségiik kb. 2 éves korban, a többiek az utcán, az 
óvodában, a barátok között, illetve környezetiiktðl tanultak meg szerbiil be- 
szélni. Csak 8-an találkoztak a szerbbel elöször az iskolában. 

1 -es 2-es 3 -as 3/ 4-es 4-es 5-ös nem válaszolt 

magyar - - 4 2 31 30 - 

szerb - 3 20 1 23 20 - 

Amint a táblázatból látható, nincs olyan gyerek, aki ne tudna szerbiil, 32 
diák úgy érzi, hogy jobban beszél magyarul, 10 hogy a szerb nyelvtudása az 
erösebb, 25-en pedig hogy egyformán beszélik a két nyelvet. 

28 diák csak magyarul olvas, 32-en magyarul is és szerbiil is (és még va- 
lamilyen világnyelven), 6-an nem válaszoltak erre a kérdésre, 4 viszont csak 
szerbiil olvas (itt a szabad idejiikben való olvasásra gondolunk, nem pedig 
az iskolai kötelezö olvasmányokra). Ami az írást illeti, itt a magyar nyelv 
még inkább dominál, 49-en csak magyarul írnak, 8-an magyarul és szerbiil, 
a többiek vagy nem feleltek vagy nem kaptunk töliik érdemleges választ. 
Leginkább regényeket olvasnak és csak házi feladatot írnak. 

Arra a kérdésre, hogy veliik megtörténik-e, hogy néha szerb szót hasz- 
nálnak, amikor magyarul beszélnek, az alábbi válaszokat kaptuk: 

— Igen 
— Néha 
— Én csak szavakat használok a beszédembe, mert ezt érdekesnek találjuk 

Meg de ritkán 
— Nem, én csak ha a szó nem jut eszembe az egyik nyelven akkor a má- 

sik nyelven mondom 
Igen van velem is megtörténik néha 

— Öszintén majdnem mindig. Kivétel magyar órán. 
Igen mert pár szavat nem tudom megmodnani magyarul hanem szerbiil 
Persze. 
Sajnos igen 
Megtörténik néhányszor 

— Igen barátaim szokták így csinálni 
Olyan van és nekem is megtörténik néha 
Néha (de ritkán) 
Nagyon sokszor 
Szoktam párszor de az anyukámmal is megtörtént ez mint velem 

— Néha csak amikor sietek a beszédben. 
— Úgy 

Valamikor megtörténik velem 
Igen sokszor, vagyis ritkán 
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— Hát valamikor 
— Csak akor történik meg amikor egy hónapot nem beszélem az egyik 

nyelvet. 
— Gyakran 
— Megtörténik, de inkább akkor ha magyarul beszélek 
— Persze. Úgy érdekesebb 

Valamikor egy szót amit magyarra szeretném mondani eszembe jutt 
szerben 
Csak a társaságban, ha kiilönbözö nemzetiségiekkel vagyok. 

— Megtörténik elem is. 
— Nem 

Nem, soha 
Tehát 7 diák kivételével a gyerekek használják az alaki tiikrözést. Az 

egyik esetében biztosak vagyunk, hogy öszinte választ kaptunk, a többinél 
viszont, azt hiszem, csak az elvárásnak akartak megfelelni. Érdekes azonban 
a feleletek megfogalmazása, az ugyanis, hogy magyarázkodni kívánnak-e 
vagy csak a gyakoriságot akaiják hangsúlyozni. Olykor viszont meg is in- 
dokolják, iniért teszik ezt. 

Amikor a kétnyelvííség hasznosságára kérdeziink rá, a tanulók nagy ré-
sze elönyként értékeli azt, van közöttiik két diák, aki hátránynak tartja és 
meg is indokolja (Hátrány mert keverik a két nyelvet), háromnak viszont 
nincs határozott álláspontja ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A leggyakrab- 
ban elöforduló válaszok ezek voltak: 

— Elöny, mert jobb ha az ember több nyelven tud 
Elöny, mert több emberrel bírok beszélgetni. 

— Elöny, több embert lehet megérteni 
Elöny, Több nyelv, több ismerös 
Elöny, ahány nyelvet tudsz, annyit érsz 
Elöny, mert így több emben•el megtudok értekezni. 

— Elöny, mert kihathat késöbb a munkalehetöségre. 
— Elöny, mert minnél több nyelvet tudsz annál többet érsz 
— Igen, mert nem jön zavarba ha pl. németiil kell beszélnie 
— Elönység, mert fejletebb a tudás 
— Szerintem elöny senkinek nem rossz ha több nyelvet tud. 
— Elöny — könnyebben lehet beszélni 
— Elöny azért mert jobban tudunk kommunikálni. 

Elöny, minnél több nyelvet tud valaki anál jobb az bisztosan okos 
Szerintem elöny, azért mert tudunk mind a 2 nyelvet 

— Elöny mert az okosab 
— Szerintem ez elöny. Joban lehet az embereknek megérteni 

Elöny azért mert többet tudsz a más nemzetiségröl és kulturáról 
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Elöny. Többet ér az ember ha több nyelvet beszél 
- Elöny. Minnél több nyelvet tudsz annál okosabb vagy 
- Elöny. Gazdag az ember ha több nyelvet tud. 
- Jól beszélek magyarúl meg szebúl is. 
- Elöny, minél több nyelvet tudok annál több embert ismerhetek meg 

Minnél többnyelvet beszélek annál többet érek 
- Elöny mert több nyelvet tudunk. . 
- Elöny, mert több országban feltudjuk találni magunkat 

27 diák nyilatkozott úgy, hogy rájuk szóltak, ne beszéljenek magyarul. 
Éspedig: 

- leginkább a környezetbe. Mert sokat beszélek magyarul 
- az utcán és az iskolában és azért mert meséltem valamit a testvéremnek 
- Az iskolában és néha az utcán. Olyan helyzetekben mikor sok szerbbel 

voltam. 
parkban barátaimmal 

- Mikor az iskola év elött mentem tankönyvet magyarul veni és egy em- 
ber le szidott hogy hogy birok szerb országban magyarul beszélni. 

- Egy este 11 órakor magyarul beszéltiink a parkba. Egy fiatal legény ránk 
szól, hogy ne beszélyiink magyanil. Kicsit be volt rugva (részeg volt) 
Akkor amikor többségben magyarok voltunk valahol és azért, hogy 
azok a szerb gyerekek akik veliink voltak megértsék amit mondunk. 
Az utcán amikor a barátommal iskolába mentein. 

- Amikor társaságban vagyok és a barátnörnmel magyarul beszélek és a 
többiek szerbek akkor rámszólnak hogy ne beszéljiink magyarul mert 
ök nem értik. 

- Amikor társaságban vagyok és szerb is van közöttiink. 
-- Az úton az iskolából hazafelé. 

Az autobuszban, mikor a barátnömmel magyarul beszéltiink. 
Miért nem birok magyarul beszélni 

- Amikor szerb társaságban vagyok. 
Az .iskolában a barátnömnek vannak szerb barátnöi és ha beszél veliik 
és én hozzá szólok magyarúl, akkor rám szokott szólni. 
A szerb nyelv órán. A tanámö szokot rám szólni. 

- Hogyha beszélgetésiink közben egy szerb oda jött hozzánk vagy ami- 
kor az utcán hangosan beszéltem magyarul. 

- Az iskolában, a sziinetben 
Városban és autobuszokban amikor sziileimmel és barátaimmal beszélek. 

- Az utszán amikor mék barátnömmel haza. 
- Társaságban (föként) 
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Az esetek egy részében nem a nemzetiségi gyíílölet szítása rejlik, hisz 
van közöttiik jóindulatú figyelmeztetés is, bár a nemzeti tolerancia hiánya 
az utóbbi néhány évben drasztikusan növekedett a városban. 

Zenta 
Zenta kb. 20 ezer lakosából a 2002-es népszámlálás adatai szerint 15 860 

magyar. A város Bácska északi részén helyezkedik el, magyar múvelödési 
központ, ahol a magyar oktatás is színvonalasan meg van szervezve. Itt van 
az egyik magyar tehetséggondozó gimnázium is, amelynek tanulói Vajdaság 
kiilönbözð részeiböl valók. 14 tanuló vett részt a felmérésben, köziiliik egy 
tanuló vegyes házasságban sziiletett, az apa szerb. 

sztilti/végzettség általános iskola középiskola/ 
gimnázium ftiiskola/egyetem 

anya 2 (5/2) 7 5 
apa 2 7 4(1 Phd) 

A sziilðk egy apa kivételével (aki szerb) magyarul beszélnek a gyereke- 
ikkel. A tanulók mind magyar nemzetiségííeknek vallják magukat, éspedig 
azért, mert: 

— magyar az anyanyelviik 11 
— a sziileik magyarok 6 
— mert a közösséghez tartozónak érzik magukat 6 
— igazából nem tudja eldönteni. 
A tanulók között van egy lázadó fiataleinber, aki megjegyzi: 
— de bár ne lennék magyar (áthúzva). 

Érthetö, hogy mindannyian elöbb a magyart tanulták meg, szerbiil csak 
késöbb, az iskolában vagy a környezetúktöl, de vannak olyanok is közöttiik, 
akik úgy nyilatkoznak, hogy nem tudnak szerbiil. Érdekes, hogy kivétel nél- 
kiil inagyarul álmodnak, imádkoznak és szárnolják a pénzt magukban, de 7- 
en mindkét nyelven káromkodnak (még az is, aki nem beszél szerbiil). 

Milyen nyelven ... magyarul szerbiil mindkét 
nyelven 

nem 
válaszolt 

nem 
szokott 

álmodik? 14 - - - - 
imádkozik? 14 - - - - 
káromkodik? 7 - 7 - - 
számolja a pénzt? 14 - - - 
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Nyelvtudásukat így értékelték: 

1-es 2-es 3-as 3/ 4-es 4-es 5-ös nem válaszolt 

inagyar - 1 1 1 5 5 - 

szerb 3 4 4 1 2 - - 

Csak két tanuló érzi úgy, hogy a szerb nyelvi tudása jeles, hárman közii- 
liik viszont nem beszélik a nyelvet. 13-uk szerint a magyar erösebb a szerb 
nyelvi kompetenciájuknál, s csak 1 egyenlíti ki a két nyelvet, éspedig jeles 
szinten. 

Még ilyen homogén magyarlakta környezetben is megtörténik, hogy 
szerb szavakat kevemek beszédiikbe a diákok, de néha csak a tréfa kedvé- 
ért. Érdekes azonban, hogy itt a tanulók sokkal toleránsabban, elnézöbben 
viszonyulnak ehhez a jelenséghez, mint Vajdaság többi részeiben, még ak-
kor is, ha veliik ilyesmi nem fordul elö. Lássunk néhány véleményt: 

Sajnos Kúla vidékére nagyon jellemzö, többek közt én is szoktam ezt 
használni. 

— A környezet hatása, erröl nem teljes mértékben ö tehet. 
— Ez a környezettöl fiiggö. Mindenki úgy beszél, ahogy jónak érzi. 
— A hétköznapi beszédben sokszor magunk sem tudjuk mi a szerb és mi 

a magyar szó. Természetes, hogy a környezet kihatással van az ember 
szóhasználatára 

— Semmi gond, ha olyan közössébe van mit csináljon. 
A körnnyezet behatása miatt van, vagy csak mert jobban hangzik. 

— Nálam is megesik néha ez a dolog. Van, hogy egy szerb szóval jobban 
ki lehet fejezni magadat, mint egy magyar szóval. 
Vagy ki akar túnni, vagy megszokás, kömyezetéböl fakad. 

— Nem túl jó dolog. Ez a magyar nyelv elszerbesítéséhez vezet. Én 
igyekszem elkeriilni az idegen szavak használatát amennyire lehet. 

— Ha valaki magyarul beszél, akkor beszéljen magyarul és ne keverje bele 
a szerbet (magyar nyelvtudása 4-5 szerb pedig 1-es — apai nagyapja szerb) 
Egyes esetekben nagyon érdekes, máskor már idegesítö 

— Igaz. 
— Próbálkozom ezen változtatni. 
Néhányan azzal magyarázzák a szerb szavak hiányát beszédiikben, mert 

nem tudnak jól szerbiil: 
— Nem mert nem tudok túl jól szerbiil 

Csak ritkán, mert töröm a szerbet és szégyenlek makogni. 
Két vélemény kivételével mindannyian határozottan elönyként ítélik 

meg a kétnyelvííséget, de már konkrétabb, felnöttekhez illö megindoklással: 
elöny, könnyebb érvényesiilni 
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— elöny, több nyelven tud elhelyezkedni mint munka hely, mit új lakóhely 
— elöny, mert jól tud kommunikálni minkét nyelvú ismeröseivel, viszont 

talán egyik nyelven sem érzi magát igazán otthon. 
Elöny, sokkal több helyen érvényesiil 

— Elöny, egyértelmúen jobban feltalálja magát az ember 
— Lehet hátrány és elöny is. Hátrány lehet azért mert a gyerek igazán 

egyik nyelvet sem tanulja meg igazán. 
— Mindenféleképpen elöny. A hivatalos papírok szerb nyelven vannak írva, 

a boltban is gyakran elöfordul hogy az eladó szerbiil szólal meg, vagy a 
buszvezetö stb. Nem árt, ha ilyen helyzetben mi is meg tudunk szólalni 
szerbiil. 

— Elöny, mert vajdaságban nehéz magyarnak lenni. 
— Elöny, föleg az elhelyezkedés és a mindemnapi életben is. 

Csak hárman tiintették fel, hogy rájuk szóltak, ne beszéljenek magyarul: 
— Ha a társaságban szerbek is vannak 
— Társaságban, mikor többségben voltak a szerbek akkor azt monták, 

hogy szerbiil beszéljiink 
— Boltban 

i7rményháza 
LJrményháza dél-bánáti falu, Vajdaság dél-keleti részén fekszik, a vizs- 

gált helységek köziil a legmesszebbre esik Magyarország határától. 2002- 
ben 1 033 lakosa volt, ebböl 714 a magyar. Csak egy általános iskolája van, 
nemrég még a felsö tagozat sem mííködött, mert kevés volt a gyerek, ezért 
a diákoknak 5. osztálytól Zichyfalvára kellett járniuk. Pillanatnyilag van 
annyi diák, hogy múködtessék a felsö osztályokat is. A magyarországi tévé- 
állomások adásait nem lehet fogni, az Újvidéki Televízió míísorait lehet 
csak követni magyar nyelven. 19 gyerek töltötte ki a kérdöívet, köziiliik 5 
vegyes házasságból származik (2 anya szerb, 2 szlovák, 1 apa szlovák). 

sztilð/végzettség általános iskola 
középiskola/ 
gimnázium 

föiskola/egyetem 

anya 6 13 - 

apa 7 (11/1) 12 - 

Az édesanyák köziil 14-en csak magyarul beszélnek gyerekeikhez, a két 
szlovák neinzetiségíí csak az anyanyelvén, egy anya csak szerbiil, 2 viszont 
szerbiil és magyaiul is kommunikál. Az apák (kettö kivételével) csak ma- 
gyarul beszélnek otthon (a szlovák apa csak szlovákul, egy viszont szerbiil 
is és magyarul is). 
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Mind a 19 gyerek nemzeti hovatartozásául a magyart jelölte meg, mert: 
— sziileik magyarok 6 
— a közösséghez tartozónak érzik magukat 4 
— magyar az anyanyelviik 
— magyarul beszélnek 1 
Egy gyerek kivételével, aki elöbb a szerbet tanulta meg és még négyen, 

akik egyszerre tanulták meg mindkét nyelvet, a többiek elöször magyarul ta- 
nultak meg beszélni. A szlovák sziilök gyerekei három nyelven beszélnek. 
A szerbet vagy a családban (6) vagy pedig az iskolában / óvodában sajátí- 
tották el (13). 

1-es 2-es 2/ 3-as 3-as 4-es 4/ 5-ös 5-ös 

magyar - - 2 3 8 3 2 

szerb - 1 - 5 10 - 2 

Ötiiknél a magyar erösebb, négyiiknél a szerb, és kilenc diák úgy értékel- 
te, hogy egyformá nyelvi kompetenciával rendelkezik mindkét nyelven. 

Milyen nyelven ... magyarul szerbfil mindkét 
nyelven 

nem 
válaszolt 

nem 
szokott 

álmodik? 10 - 8 1 - 

imádkozik? 18 - - 	• 1 - 

káromkodik? 6 - 12 1 - 
számol,ja a pénzt? 18 - - 1 - 

Mindannyian helytelennek találják a szerb szavak tiikröztetését a ma-
gyarban, de többségiik beisineri, hogy veliik is megtörténik a jelenség. 

Kivétel nélkiil elönynek tartják a kétnyelvííséget, méghozzá tisztán gya- 
korlati okokból. Csak két tanuló említi meg, hogy rájuk szóltak a barátnöik, 
akik nem tudnak magyarul, hogy beszéljenek szerbiil, mert nem értik öket. 

Összegezés 

A kétnyelííség vidékiinkön természetes jelenség, de nem mindenhol és 
nem egyforma mértékben van jelen. Annak foka, szintje több tényezötöl 
fiigg. Kihat rá: 

— a telepiilés földrajzi fekvése, pontosabban az anyaországhoz való kö- 
zelsége 

— a telepiilés nagysága (város vagy falu, ha az utóbbiról van szó, az, hogy 
milyen közel van a városhoz) 

— a magyarok aránya az összlakosság számához viszonyítva 
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a mikroközösség nemzeti összetétele (szomszédok, iskola, baráti kör, 
városrész) 

— a család viszonyulása a kétnyelvúség sziikségességének kérdésköréhez 
— a sziilðk kétnyelvúségének foka (bár a kutatás kimutatta, hogy a szii- 

lök iskolai végzettsége és foglalkozása nincs közvetlen hatással a gyerek 
kétnyelvúségére, inkább az anyanyelv megörzését befolyásolja) 

— hogy léteznelc-e míívelódési intézmények mindkét nyelven a helységben 
— hogy kénytelen-e a gyerek az anyanyelvén kíviil államnyelven is kom- 

munikálni 
— a szerbtanár motivációja és felkésziiltsége 
— a tanítási módszerek. 
A kétnyelvííség magasabb szintje nem sziikségszeriíen az anyanyelv ro- 

vására megy, de a szerb nyelv hatása jobban érezhetö az olyan diákok ma- 
gyar megnyilatkozásaiban, akik kimondottan jól beszélik a szerb nyelvet. 
Beszédiikbe gyakrabban csempésznek be szerb szavakat, söt a szerb nyelv- 
re jellemzö vonzatokat használnak, tiikörfordítást alkalmaznak. Ez a túlnyo- 
móan szerb lakta vidékekre jellemzð inkább, s itt a magyartanárok, az isko- 
la felelössége, valamint a sziilök szerepe hangsúlyozottabb, tnint a többi 
helységben6 . 

6  Emöl bövebben: 
Andrić  Edit: A szerb nyelvnek a vajdasági magyar nyelvre gyakorolt hatása = Kétnyelvií- 
ség és magyar nyelvhasználat. A 6. élönyelvi konferencia elöadásai. Budapest, 1995, 
235-245. I. 
Andri ć  Edit: Közvetlen alaki tiikrözés az újvidéki magyarok nyelvhasználatában = Nyel- 
vek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. 10. élönyelvi konferencia, Budapest, 
2000, 11-16. l. 
Andri ć  Edit: Szerb'lexikai hatások a vajdasági magyar nyelvben. Iskolakultúra (Pécs), XII. 
évf., 02/10., 72-76. I. 
Andrić  Edit: A vajdasági magyar diákok nyelvi hibáiról. Hungarológiai Közlemények, 
vidék, XXXIV. év£, 2002. 4., 48-59. l. 
Andrić  Edit: A szerb nyelv hatása a kétnyelvíí gyerekek magyar nyelvhasználatára Vajda- 
ságban. V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2002. május 26-30. = Ju- 
bileumi kötet CD-n, szerk.: Dr. Lengyel Zsolt — Dr. Navracsics Judit, VE Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszék 
Andrić  Edit: A szerb nyelv hatása a magyar általános iskolás tanulók nyelvére a Vajdaság- 
ban = Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és szociolingvisztikai ktrtatások. Szerk. Gábrity- 
né dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. MTT Könyvtár 7., Szabadka, 2003, 193-213. 1. 
Andrić  Edit: A vajdasági magyar gyerekek nyelvhasználatában tapasztalható környezet- 
nyelvi hatásokról = Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Szerk. P. Lakatos Ilona 
és T. Károlyi Margit, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004, 153-162. I. 	• 
Andrić  Edit: A népek'és nyelvek egyiittélése. Tanulmányok, Újvidék, 37. fiizet, 2004, 
91-101. 1. 
Andrić  Edit: Iskoláskori kétnyelvííség Vajdaságban = Mi ilyen nyelvben éliink'? MTT 
Könyvtár 9., Szabadka, 2004, 249-267. I. 
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STUllENTS' BILINGUALISM IN VOJVODINA 

Bilingualism is a natural phenomenon in our region, yet it is not present 
everywhere and it can be of different levels. The degree and level of 
bilingualism depends upon various factors. A higher level of bilingualism 
does not necessarily mean the detriment of the mother tongue, nevertheless 
the influence of the Serbian language is decidedly stronger in the utterances 
of those Hungarian students who speak Serbian really well. They are ready 
to insert Serbian words into their speech more frequently, even to use case 
inflections characteristic of the Serbian language as well as loan translations. 
This feature is more characteristic of the regions with a dominant Serbian 
population, and subsequently the resposibility of the Hungarian teachers, 
the school and the role of the parents is more signifficant. 
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ETO: 811.163.41:811.511.141 	 CONFERENCE PAPER 
81'25 

CSEH MÁRTA 

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA: A MiJFORDÍTÁS 
Meeting of cultures: translation 

Ahol két kultúra él egymás mellett, ott fájdalom van — tartja az orvostudomány. Ennek a 
bölcs mondásnak az analógiájára hangoztatja napjaink egyik neves magyar nyelvésze, Balázs 
Géza, hogy „ahol két nyelv él egymás mellett, ott fájdalom van". Ezzel a gondolattal arra 
utal a nyelvész, hogy a kiilönbözö nyelvek és a kiilönbözö nyelveket beszélö közösségek 
egyiittélése rendszerint nem zökkenömentes: egymástól eltérö szokások, életmód, értékrend 
nehezíthetik esetenként a végsö soron közös emberi értékeken nyugvó életvitelt. 
Ezzel a mássággal, ezekkel a„másságokkal" kiilönösen érzékeny közegben találkozunk, ha 
múalkotást próbálunk meg átiiltetni egyik nyelvröl a másikra. A míífordítás — Kosztolányi 
szavaira utalva — , a„gúzsba kötve táncolás" szinte szövegröl szövegre más-más módon teszi 
próbára a fordítót. 
Az elmúlt években szerbröl magyarra fordítottam le néhány szöveget — értekezést, esszét, 
szépprózát — elöadásomban a fordítás(ok)hoz kötödö élményeimet, tapasztalataimat szeret- 
ném megosztani a hallgatósággal. Föleg a következö kérdésekkel érintkezöket: 

a szövegválasztás motívwnai 
a szövegellenállás (nyelvi-nyelvközi mozzanatok) 
a közegellenállás (az életvitelbelí „másságok"-kal kapcsolatos fordítástechnikai kérdések) 

Milica Mi ć ić  Dimovska a kortárs szerb próza elismert személyisége. Újvidéken sziiletett 
1947-ben. Rövidprózáinak azok a tartalmi jellemzöi keltették föl bennem a fordító érdeklö- 
dését iránta, amelyekröl James Joyce-nak a Dublini emberek címíí szövegei jutottak eszem- 
be. Továbbá az írónö stílusának, nyelvének, szóhasználatának rendkíviili árnyaltsága, gaz- 
dagsága. 

Kulcsszavak: kortárs szerb irodalorn, Milica Mi ć ić  Dimovska, múfordítás, a szerb irodalom 
magyar fordítása, fordítástechnika 

1. A kongresszus egyik plenáris elöadásában hallhattunk tegnap atTól, 
hogy a kisebbségi létben fontos szerepe van a „befogadás"-nak. Az elöadó 
mint a kisebbségi lét kulturális vonatkozásainak egyik fontos tényezöjéröl 
beszélt erröl. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy — bár nem vagyok hivatásos 
múfordító — az a néhány szerb nyelvíí szöveg, amely az utóbbi években mint 
olvasót annyira megkapott, hogy sziikségét éreztem lefordítani öket ma- 
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gyarra, megjelenhetett a Híd folyóirat kiilönbözö számaiban, tehát az egyé-
ni élményen túlrnenöen lehetövé vált, hogy mások is olvashassák, hogy — ha 
kedvezö fogadtatásban részesiil — fordításirodalmunknak a részévé váljon. 
Milica Mić ić  Dimovskal kortárs szerb írónð néhány novellájáról 2  van szó, s 
ezúttal azokról a tapasztalataimról szeretnék beszámolni, amelyeket e szö- 
vegek fordítása során szereztem. 

Mondanivalóm három témakört érint, ezeket a következöképpen nevezem 
meg: 1. a szövegválasztás motívumai; 2. „szövegellenállás" (nyelvi-nyelvkö- 
zi mozzanatok); 3. „közegellenállás" (az életvitelbeli „másságokkal" kapcso- 
latos fordítástechnikai kérdések). 

A szövegválasztás motívumai a Dimovska-fordításokat illetöen ese- 
temben egyértelmúen köriilírhatók: olyan szöveg fordításába fogtam bele, 
amely „megszólított" valamilyen összefiiggésben (a tartalma, a stílusa, a 
nyelvezete okán), s ennek a motiváltságnak legföljebb az állított korlátot, 
hogy akadt-e a szövegben olyan részlet, szó, motívum, amellyel — úgy érez- 
tem, nehezen tudnék megbirkózni. Sokáig töprengtem pl., hogy az U pro- 
cepu novellának milyen címet adjak. A szövegében is volt egy szó, amelyet 
semmilyen szótárban nem találtam meg. (Végiil kideriilt, hogy sajtóhibáról 
van szó, de ezt csak a szerzövel való konzultálás után sikeriilt kideríteni.) A 
Psiha za Bogorodicu vallásos-misztikus története miatt vonzott és taszított 
egyidejííleg, hogy végiil az esztétikai értékei nyomjanak a latban annyit, 
hogy vállaljam az átiiltetését magyarra. A Koža lefordítását azért haloga- 
tom, mert van benne egy motívum, amelyet nyelvileg lesz nehéz megolda- 
ni. A szerzö azon kívánságának sem tettem még eleget, hogy az 1942-es új- 
vidéki razzia egyik túlélöjének az élettörténetével foglalkozó, Odmrzavanje 
címú elbeszélést lefordítsam, bár fontos szövegnek tartom. 

A nyelvi-nyelvközi mozzanatok.kal kapcsolatos tapasztalataimmal 
folytatom. „Ahol két kultúra él egymás mellett, ott fájdalom van." (Balázs 
Géza). Az alkalmi inúfordító parafrázisa erre a megállapításra: ahol két 
nyelv  él egymás mellett, ott fájdalom van. Hiszen a kultúra — ha irodalmi al- 
kotásról van szó — eredetijében is és fordításában is a nyelvben valósul meg. 
A kiilönbözó nyelvek és a kiilönbözö nyelveket beszélö közösségek egyiitt 

1  Kortárs szerb írónð. Újvidéken sziiletett 1947-ben. A Belgrádi Egyetem Filológiai Karán 
irodalomtudományból szerzett oklevelet. 198I-ben Szinnai-díjban, 1992-ben Andri ć - 
díjban részesiilt. Míívei: Priče o ženi (novellák, 1972), Poznanici (rövidpróza, 1980), 
Utvare (regény, 1982), Odmrzavanje (novellák, 1991), Poslednji zanosi (regény, 1996), U 
procepu (novellák, 1998), Putopisi (1999), Mrena (regény, 2002), Zaručnice (novellák, 
2003), Utočište (regény, 2005). 

2  Az alábbi szövegekröl: Osmehivanje (A inosoly), Zelena nimfa (A zöld nimfa), Parta (A 
parte), Izahranik (A kiválasztott), Uprocepu (Csapdában), Psiha za Bogorodicu (A Szííz- 
anya tiikre). 
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(és nem pusztán egymás mellett) élése rendszerint zökkenökkel jár: eltérö 
szokások, életmód, értékrend színezik — esetenként nehezíthetik`— a (végsö 
soron) közös emberi értékeken nyugvó életvitelt, s mindez a nyelv(ek)ben 
is megmutatkozik. Emellett a magyar nyelv és a szerb egyébként is eléggé 
kiilönbözö módon „mííködik". 

3.1. A frazémák (többszavas szókészlettani egységek) lefordíthatatlansá- 
ga klasszikus és kimaradhatatlan teriilet, amikor a fordító izzadságos mun- 
kájáról van szó. Véleményem szerint — és ezt fordítástechnikai stúdiumai- 
mon tanultam meg még hajdanán, egyetemista koromban, Papp György ta- 
nár úrtól — elötérben a gondolatnak kell állnia. Már csak azért is, mert az iro- 
dahni alkotásnak, még ha fordításszöveg is, elsösorban olvasmányosnak il- 
lik lennie. Míívészi alkotásról lévén szó azonban, amely eredetileg mégis- 
csak egý másságokkal teli világot fest, a fordító számára mindig nyitott ma- 
rad a kérdés: mennyi (nyelvben zajló) idegenséget/másságot engedhet meg 
magának. Esetröl esetre más lehet a jó megoldás. A Szíizanya tiikre címíí no- 
vellából veszek két idézetet (három példát) „liberális" hozzáállásom illuszt- 
rálására. 

šta oni znaju —`mit tudják ók' — sejtelmiik sincs 
(la) Ali šta oni, ti kritičari i pamfletisti znaju o slasti slikanja po živom 

modelu! 
(lb) De ugyan már, kritikusoknak, pamfletíróknak sejtelmiik sincs arról, 

micsoda gyönyörííség élö modellt festeni! 
upotrebljavati (reč, izrazJ u negativnom smislu —`negatív értelemben 

használni [vmely szót, kifejezést]' — elmarasztalólag 
imati nešto protiv [nečega] —`ellene lenni [valaminek]' — semmi ki- 

fogása [nincsen] [valakinek valami ellen] 
(2/3 a) Za kritičare, bio sam majstor portreta u duhu akademskog realiz- 

ma. Nisam imao ništa protiv tog izraza iako su ga izvesni kriti čari upotre- 
bljavali u negativnom smislu, kritičari kojima se gadila reč  „ narudžba ". 

(2/3b) A kritikusaim szerint az arcképeimet az akadémiai realizmus jel- 
lemzi, s mestere vagyok ennek az irányzatnak. Semmi kifogásom ez ellen a 
minösítés ellen, habár egyes bírálóim, azok, akiknek szálka a szemében a 
„megrendelés" szó, sokszor használják elmarasztalólag. 

3.2. A zöld nimfa fordítása közben pedig azon töprengtem sokat, hogy jo- 
ga van-e a fordítónak inegváltoztatni a szöveg legközönségesebb grammati- 
kai jellemzöit. Konkrétan: például az igeidöket. Ebben a novellában ugyan-
is az idösíkok váltakozásával játszik az írónö. A történet: (happy end nélkii- 
li) mese az írógépröl, s a gépírókisasszony a novellában, míg írja a fönöke 
által diktált szöveget, el-elábrándozik, fölidézi az elözö esti mulatság törté- 
néseit. Mindkét idösík az eredetiben múlt idejíí igealakokhoz kötödik. Azt 
hiszem, nem tévedtem, s nem látja kárát a fordítás „esztétikuma", hogy az 
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irodai történéseket jelenidejíísítettem, a múlt idejú igealakokat pedig az áb- 
rándok síkjában hagytam meg. 

3.3. Mi a jó megoldás tulajdonnevek esetében? Ha létezö földrajzi objek- 
tumokról, illetve személyekröl vagy olyan múalkotásokról, rendezvények-
röl stb. van szó, amelyek ismertek mindkét nyelvteriileten, nyilván nem kér- 
dés a kérdés, hiszen mindkét nyelvnek az eszköztárában megtalálható a 
„jeltárgyak" megfelelö nyelvi kódja, a fordítónak csak az a dolga, hogy 
megtalálja öket: Grgeteg — Görgeteg, Almaška crkva — Almási templom, 
Leon i Konstantin — León és Konsztantínosz, Akatist — Akathisztosz (A 
Szúzanya tiikre c. elbeszélésben), Ajfelova kula — Eiffel-torony, Kanski fes- 
tival — Cannes-i Fesztivál (A zöld nimfa c. novellában). Viszont ettöl eltérö 
helyzet is adódhat. A zöld nimfa címú szövegben fontos szerepet játszik egy 
neves színésznö (akivel a gépírólány azonosul), s„aki" majdnem meghiúsí- 
totta, hogy megsziilessen a fordítás. Nem sikeriilt ugyanis kinyomoznom, 
létezö személyt nevez-e meg a HPuco.n Kapycen betúsor. A további gond ezzel 
kapcsolatban, hogy ha — mondjuk mégis — fiktív személyröl lenne szó, mi a 
latin betús írásképe a névnek? A Nicol Carousell névalak mellett döntöttem. 

Hogy a személyneveket le kell, le lehet-e fordítani egy múalkotásban, 
adott esetben vitás kérdés is lehet, hiszen a szerzöi névadás néha beszélö ne- 
veken keresztiil közvetít esztétikai tartahnakat, írói szándékot. A Szítzanya 
ti,ikre c. elbeszélésben például a történet kulcsszereplójének Gospojinka a 
keresztneve, szoros összefiiggésben azzal, hogy Szúz Máriát a görögkeleti 
vallásban (a szokásosabb, gyakrabban használatos névalak, a Bogorodica 
mellett) a Gospojina névvel is megnevezik. A fordításban ez az összefiiggés 
nem volt figyelmen kíviil hagyható, lábjegyzetben utalnom kellett rá. 

A katolikus és a pravoszláv vallás közötti kiilönbségeket sem szerettem 
volna teljesen elsikkadni hagyni. Ezért használtam Gábor arkangyal megne- 
vezésére a Gábriel névváltozatot, ezért a Bogorodicá-ra nemcsak az Isten- 
anya, Szíízanya neveket, hanem egy ízben a görög katolikusok által haszná- 
latos „tiikörfordítást", az Istensziiló-t is. 

3.4. A fordítás kapcsán legtöbbet talán mégis a közszavakkal kapcsola- 
tos gondokról, tévesztésekröl, buktatókról szokás, érdemes beszélni. 

A fordításban köriilírással is csak jelezni tudtam a szerb szöveg vršnja- 
kinja `valakivel azonos korú nó' szavát: 

Terao ju je da posećuje rodbinu i svoje vršnjakinje iz susedstva. 
Biztatta, látogassa meg a rokonokat, a szomszédban lakó 

barátnöit... 
Az izraz 'kifejezés' helyett is jobbnak láttam a minósítés szót használni, 

mert így gördiilékenyebb lett a mondat. Vö. (2/3a), (2/3b)! 
A svakako jelentése(i) (1. 'mindenképpen, minden módon, mindeneset- 

re'; 2. 'föltétleniil, okvetlenúl, biztosan, bizonyára'; 3. 'természetesen, per- 
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sze' stb., lásd: Szerbhoivát--magyar Nagyszótár, 3: 265) nem látszottak al-
kalmasaknak a kívánt tartalom közvetítésére, ezért a fömondatban egy fö- 
névre bíztam a svakako rilódosítószóval kifejezett jelentéstartalmat: 

Svakako, konačni izgled lica na slici biva na izvestan način ideali- 
zovan... 

Tény,  hogy a képeimen az arc valamiképpen idealizálttá válik... 
A magyarban-szerbben egyaránt poliszém a famil ja/família jövevényszó. 

I-Iasználati értékiik a mindennapi beszédben mégsem egészen fedi egymást: a 
vajdasági szerbek körében a, farnil ja szót bizonyos választékosság jellemzi, pa- 
tinát kap töle a szöveg, amelyben elöfordul (s furcsa, de csak látszólagos ellent- 
mondásként közvetlenebbé, bizalmasabbá, familiárisabbá is válik egyben). 

Jelentéstartalmának is van olyasféle vonatkozása, hogy természeteseb- 
ben alkalmazható a társadalom magasabb rétegeibe tartozó családok jelölé- 
sére. P1: a Svekrvina smrt címú novellájában Milica Mi ć ić  Dimovska is így 
használja: „Ta njegova velika ljubav bilaje od onih devojaka koje muškarce 
obrću oko prsta, pred kojima muškarci padaju na kolena, puze pred njima 
zaborav jajuć i na svoje dostojanstvo, svoj ponos, zaborav jaju ć i na svoju 
familiju." (Zaručnice, 30) „I htela ju je za snaju i nije. Htela ju je zato što 
je godilo njenoj sujeti da se orodi s familijom jednog profésora fakulteta..." 
(Zaručnice, 31) 

A magyarban a família szónak más a stílusértéke: választékossága in- 
kább azzal fiigg össze, hogy régies, ma már ritkán használt szava a köz- 
nyelvnek (on je iz dobre jó családból való); ha ma famíliá-t emle- 
getiink mégis, annak van némi ironikus, enyhén gúnyos vonatkozása (Mi- 
csoda família!, Szép kis .família!) 3 . Véleményem szerint „semleges" megfe- 
lelöként helyesebb a család szóval fordítani, mint pl. A Szíízanya tiikre c. el- 
beszélésben: 

U to vreme sam fatniliju preselio u Beograd... 
Ez idö tájt költöztettem át a családomat  Belgrádba... 

3.5. Esetenként terminus vagy szakkifejezés is elöfordul a szépirodalmi 
szövegben, a célnyelvi megfelelö fölkutatásához vagy szakszótárak vagy a 
szakma múvelöi segíthetik hozzá a fordítót. A zöld angyal-ban ilyen az 
akrilátok (akrilati) a vegyészet, A Szíízanya tiikré-ben p1. az  ikonoklaszták, 
képrombolók (ikonoklasti) a míívészettörténet terminusai köziil. Ez utóbbit 
fontosnak tartottam magyar szóval jelölni, hogy az olvasónak ne kelljen le-
xikonokban keresgélnie a ritka szó után: 

3 '(Népesebb v. jelentösebb) család' jelentésben — ahogy az ÉKsz. értelmezi — olvashatunk 
a familiá-ró) Selma Lagerlöf Helga c. regényének magyar fordításában, a hösnö, Helga 
egyik mondatában: „Odahaza úgy öriilt az apám meg az anyám, hogy ilyen jó famíliánál 
szolgálok." (Kiilföldi Regényírók sorozat, Franklin Társulat, é. n.) 1tt a népies beszédmó- 
dot érzékelteti. 
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Da lije trebalo da spalim sve te slike na kojima je Gospojinkin lik? 
Bogobojažljivo odgovaram molitvom: Oprosti mi, Gospode, za to mešanje 
slike i slike, odraza i odraza, fantazije i fantazije, jer nije u mojoj mo ći da 
ponudim rešenje. Nisu to mogli ni carevi vizantijski, ikonoklasti, Leon i 
Konstantin. 

E1 kellett volna égetnem a képeket, amelyeken Goszpojinka alakja 
megjelenik? Istenfélð ember lévén fohász a válaszom: „Bocsáss meg ne-
kem, Uram, hogy összetévesztettem a képet a képpel, a képzetet a képzet- 
tel, a képzeletet a képzelettel, mert nem adatott meg nekem a hatalom, hogy 
ismerjem a helyes választ. Nem voltak annak birtokában még a képrombo-  
ló bizánci császárok, León és Konsztantinosz sem." 

A terminusok esetében a fordítónak körGltekintönek kell lennie akkor is, 
ha a szöveg nem kíván maradéktalan szakszerúséget. Gondolni kell arra is, 
hogy gördiilékeny legyen, maradjon a szöveg, élvezhetö a kifejezésforma, 
inég ha esetleg magyarázatra vagy köriilírásra van is sziikség a befogadó 
kultúra szemszögéböl nézve. 

Az életvitelbeli „másságokkal" kapcsolatos fordítástechnikai kérdé-
sekröl jelzésképpen csak annyit, hogy leginkább A Szúzanya tiikre címú el- 
beszélés fordítása során találkoztam ilyenekkel. A római katolikus és a gö- 
rögkeleti vallás miszticizmusa között nem húzható párhuzam. Bár a fordítás 
elkésziilt, egy jó ismerösöm (maga is fordító) jó elöre figyelmeztetett, hogy 
legyek fölkésziilve az esetleges elmarasztaló bírálatokra is. Hiszen ahhoz, 
hogy minden egyes motívum — legyen bár szó egy apró utalásról, sugallt, de 
esetleg ki sem mondott jelzésröl csupán — , amely az eredetiben megjelenik, 
s amelynek ott fontos funkciója van, ne sikkadjon el semmi, alaposabban 
kellene ismernem.a pravoszláv vallást, liturgiát. A figyelmeztetés elgondol- 
kodtatott, s a szokásosnál is tovább „érleltem" a fordítást. 4  

A magam számára egy betííszót „alkottam" figyelmeztetðiil, hogy mit 
kell elvámom magamtól, ha fordítok, hogy mire kell törekednem, ha jól 
akarom végezni ezt a munkát. Ez a betúszó a KAP: 

K(=következetesség), A(=azonosíthatóság), P (=pontosság). 
A KAP mindhárom problémakört érinti, .amelyekrðl a föntiekben szó 

esett. 

4  Közben elolvastam a Háború és békét. Egyszer Makai Imre, s egyszer Bonkáló Sándor for- 
dításában. A Tolsztoj-regény olvasása közben fogalmazódott meg bennem a gondolat: ha 
valaki magyarul olvassa (majd) a Dimovska-szöveget, talán élvezetet talál benne akkor is, 
ha nem is mindenben tudtam híven kövemi az eredeti motívumrendszerét. 
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1dIEETING OF CULI'UR.ES: TKANSI..ATION 

Medical science holds: Where two cultures live side by side there is pain. 
Analogously to this wise saying, Géza Balázs, one of the most eminent 
Hungarian linguists of our days, asserted: "Where two languages live side 
by side there is pain". With this thought he wished to point to the fact that 
the coexistence of various languages, or comrnunities that speak various 
languages is usually not free fi-om conflicts: differing customs, ways of life 
or scale of values can in individual cases impede what should be, all things 
considered, a way of life based on mutual human values. When we try to 
render a text into another language we are confronted with this "differentness", 
in a particularly sensitive medium. Translation, - says Kosztolányi -- is like 
"trying to dance when being hog-tied", and for the translator it is like being 
put to a different kind of test with each text that he is to translate. 

In the recent years I have translated several texts fi•om Serbian into 
Hungarian: theses, essays, works of fiction, and I would like to share my 
observations and experience with the audience. I am going to focus on the 
following issues: 

motives for choice of texts 
text-resistance (lingual and inter-lingual elements) 
medium-resistance (problems related to translation techniques arising 

from the "differentness" in the ways of life) 
Milica Mićić  Dimovska is a renown contemporary Serbian prose writer. 

She was born in Novi Sad in 1947. It was those features in the subject-matter 
of her short stories that reminded me of the Dubliners by James Joyce and 
also her style, language and the extraordinary finesse and richness of the her 
choice of words that captured the translator's interest in me. 
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ETO: 811.163.41:811.511.141(497.113)"1945 	CONFERENCE PAPER 

KATONA EDIT 

IRODALOMPOLITIKA ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS 
Szubjektív gondolatok a második világháború utáni idószak 
délvidéki fordításirodalmáról 
Literature policy and conveyance of values 
Subjective thoughts on translation-literature in Vojvodina 
after the Second World War 

A szerzö munkájában a második világháborii utáni idöszak fordításirodalmát vizsgálja. An-
nak ered nyomába, mit és miért fordítottak szerbröl magyan•a a Vajdaságban az elmúlt fél év- 
században. Mííve nem tételes bibliográfia, csupán szubjektív látlelet arról, hogyan reflektá- 
lódik a politikai akarat az irodalmi míívek fordításában, ennek milyen pozitív és negatív ha- 
tásai vannak, és hogyan válik a kulturális milið változásával a fordítás néhány lelkes fordító 
magániigyévé, akik azért mégis megtalálják a kiadót is a fordításaikhoz. Végkövetkeztetés- 
ként elmondható, hogy ma kevesebb fordítás jelenik meg, vonatkoztatható ez kiilönösen a 
szerbröl magyarra történö fordításra. 

Kulcsszavak: fordítás, érték, ideológia, fordítói és fordítási indíttatások 

Egy másik kultúrával találkozva mindig érdeklödéssel vizsgáljuk, mi az, 
atni megragadja az idegen ajkú olvasókat, mit fogad be a világ irodalmunk- 
ból. Mi az, ami beépGl az illetö kultúrába, mi válik népszerúvé? A másik vi- 
szonyítási alapnak az kínálkozik, mit fordítunk le mi más népek, a mi ese- 
tiinkben a veliink egy közösségben élö népek irodalmából, hogyan gazdagít- 
ja ez látóköriinket, illetve az oktatáspolitika révén hogyan szorítja ki eseten- 
ként az anyanyelvú szépirodalmat. 

Munkám írásakor az volt a legföbb indítékom, hogy megkeressem a 
szerb(horvát) és magyar irodalom találkozásának jellegzetes, fénylö vagy 
csak pislákoló pillanatait. Nem volt célom tételes bibliográfia készítése, 
csak közös gondolkodásra ingerelni, részben megélt emlékeim alapján, 
részben az összevetö vizsgálatok során elém keriilð alkotások felemlegeté- 
se kapcsán felidézni egy korszak eredményeit és ellentmondásait. 

Hogy mit olvasunk, mit olvashatunk, miböl töltekeziink, azt alapvetöen 
meghatározza az irodalompolitika, a fordításpolitika. Az keriil a befogadó 
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elé, amit kinyomtatnak, amit megvehetiink a boltban, amire kötelez az isko-
la. A második világháború utáni idöszak sajátos viszonyokat teremtett a szo- 
cialista világ könyvkiadásában. Anélkiil, hogy ennek mélyebb elemzésébe 
fognánk, nyilvánvaló, hogy témánkra nézve ez meghatározó jellegú, több 
szempontból is. 

Mivel a határon túli (délvidéki) magyarság szemszögéböl vizsgáljuk az 
adott idöszakot, természetesen nem lényegtelen, hogy Magyarország és Ju- 
goszlávia között fesziilt viszony alakult ki. Számos kérdés meriil itt fel: Mi 
az, amit az anyaországban egyáltalán kiadtak, mi az, ami hozzánk átkeriilt, 
rni az, amit az itteni fordítók olvashattak, továbbá, milyen fordítás kiadásá- 
ra volt itthon igény és esély? 

A másik viszonylat, hogy mit olvasunk/olvastunk mi a többségi nemzet 
irodalmából nemzetiségként, szintén erösen politikai meghatározottságú 
volt a háború után. Mindenesetre sokkal többet, mint az anyaországiak. 

A fordítás az ötvenes években vett lendiiletet. Az idök szellemében irá-
nyított és erösen ideológiai meghatározottságú volt. Ha a korabeli idöszak- 
ra vonatkozó bibliográfiákat olvassuk, elénk tárul gyermekkorunk iskolai 
irodalma. Egyszen-e megvilágosodik, miért is nem tud szabadulni az ember 
a gondolattól, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, hogy hiába tartozik ez 
a múlt világába, nagyon is érdekel, befolyásol benniinket, hogy ebböl va- 
gyunk, illetve ezzé akartak formálni benniinket. Ahogy számba veszem az 
adatokat, látom, amint ajándékba kapom egyik-másik könyvet az iskolában, 
ahogy ott sorakoznak a múltbeli polcokon: a Történetek Tito életéból, a nép- 
felszabadító háborúból, Nikola Bursać  kalandjai, A nagy háború kis hösei 
stb. Ezeknek a kiadványoknak a nyomtatása, alkotása nem sziinetelt. Még a 
hetvenes évek végén is reneszánszát élte. Ehhez mérten hogyne jelentett 
volna vérlázító szentségtörést a Symposion-nemzedék szabad szelleme. 

Ahogy cédulázom az adatokat, megjelennek a mesék és az ifjúsági iro- 
dalom. Voltak itt kedvenc höseim, akikre szívesen emlékszem. Koko törté- 
netei Ivan Kušantól ma is kísérnek. 

Az ideológiai töltésú szövegek túltengése egyértelmú és természetes 
volt. Ezek fordíttatása a korabeli irodalompolitikának valósággal szíviigye 
volt. Pinki és Nikola Bursa ć  példaképként lebegtek elöttiink, a pionirtörté-
neteknek se vége, se hossza nem volt: könyvben, képregényben, filmen stb. 
Nem véletlen. Egy új mitológiát kellett teremteni, új hösökkel, fogalmakkal, 
rítusokkal. Mindezt a beavatási szertartás jegyében. (Így lettiink pionírok, 
pionírvezetök, noha magunk sem voltunk tisztában vele, mit is jelent az.) 

A testvériség—egység jegyében megismertiik egymás népköltészetét, no-
ha ez eléggé egyoldalú volt, mert magyarról történö mesefordításokról ke- 
vésbé beszélhetiink. Persze az egyoldalúság nem helyes kifejezés itt, hiszen 
Jugoszlávia szinte minden népének és nemzetiségének irodalmát felölelte a 
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kínálat. Elég csak visszaemlékezni a tankönyveimre, a tankönyveinkre, ol- 
vasókönyveinkre. Ez a vonal olyan erös volt az utolsó idökig, hogy nem egy 
középiskolás tanítványom akadt, akinek a népballadákról szólva, általános 
iskolai élményeiböl elsösorban vagy kizárólag a szláv népballadák címe to- 
lult az ajkára, stilisztikából pedig csak a szláv antitézis jutott eszébe. A for- 
dításirodalom a késöbbiekben kiterjedt a mííköltészetre is. Feledhetetlen, 
hogy biflázták még a gyerekeim is a nem mindig pergö fordításverseket. 

Aztán arra is emlékszem, hogy szenvedtem a középiskolában a 
szerb(horvát) házi olvasmányokkal, majd miképp kezdtem élvezni némely ver- 
sek ritmusát, Ivo Andri ć  történeteit, Krleža drámáinak szentenciáit vagy ké-
söbb Danilo Kiš szellemes írásait. Egyetemi éveim során pedig már az is érde- 
kelni kezdett, hogyan lehet valamit fordításban megközelítöleg egyenértékúen 
visszaadni. Összefoglalásként Esterházy NDK-s lányokról írt esszéjének (Egy 
közép-európai férfi keservei) a konklúziója jut eszembe: egy történelmi sziik- 
séghelyzetnek a hozadékaiból is részesúltem. Papp György a fordításokra vo- 
natkozóan ingyenlakomákról (Híd, 2003. július-augusztus, 816.1.) beszél, ami- 
kor idegen kultúrák asztalánál lakmározunk. S természetesen az egyetemes 
magyar irodalom is részesiilt ebböl a lakomából. Több évtizeden keresztiil fo- 
ként a vajdasági fordításokból ismerhette meg a délszláv irodalmat. 

Hatalom és kultúra 
A hatalom a második világháború után a kultúra ellenörzésére, szabályo- 

zására, egyenkultúra létrehozására törekedett. A határon túli magyar fordí- 
tók elött '45 után ott állt a nagy feladat, a magyar nyelv számára még szin- 
te érintetlen szerb irodalom fordítása. Ez akkortájt nem is ment olyan köny- 
nyen, hisz nem voltak még kiérlelt fordítók, a délszláv irodalom jeles isme- 
röiröl sem beszélhetiink. A megfelelö ideológiai töltésú szövegek fordíttatá- 
sa és megjelentetése köriil folyóirat-szerkesztök, irodalompolitikusok bá- 
báskodtak. A feladat alól senki nem bújhatott ki. Jobb sorsra érdemes tehet- 
séges fiatal íróink foglalatoskodtak az irodalmi alkotások mellett (nyilván 
penzumból) ideológiai szövegek magyarításával is. 

Az intenzív fordítói tevékenység során neves vajdasági költöink, íróink 
a délszláv irodalom kiváló tolmácsolóivá nötték ki magukat. Kiilönös fi- 
gyelmet érdemel itt Herceg János, Fehér Ferenc, Ács Károly, Pap József, 
Brasnyó István, Borbély János és a Vajdaságba emigrált Csuka Zoltán mun- 
kássága. Az elmúlt hatvan év alatt Ivo Andri ćtól, Jovan Sterija Popovi ćtól, 
Stevan Sremactól kezdve Antonije Isakovi ćon, Ranko Marinkovićon ke- 
resztiil Mirko Kova čig, Danilo Kišig számos jeles szerzö több száz kötete 
jelent meg magyarul. 

A hatvanas-hetvenes években számos figyelemre méltó, értékes fordítás 
sziiletett. Csuka Zoltán tolmácsolásában élvezhettúk Ivo Andri ć  Nobel-dí- 
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jas író világhírií alkotását, a Hid a Drinán címíí regényt (Na Drini ćuprija), 
Forum Könyvkiadó, Novi Sad, 1962. De Csuka munkáját dicsérik többek 
között a következö fordítások is: Miloš Crnjanski: Čarnojević  naplója 
(Dnevnik o Čarnojeviću), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973. vagy Ivan 
Goran Kovač ić  számomra nagyon emlékezetes Tömegsír (Jama) címú alko- 
tásának átiiltetése (Testvériség—egység, Noviszád, 1952) stb. 

Borbély János fordítói tevékenységét egy igényesen elkészített gyííjte- 
ményes novelláskötet mellett (Aranyhegyek birodalma. Forum, Újvidék, 
1985) számos kiváló fordítás fémjelzi. Pl. Ranko Marinkovi ć : Kezek (Ruke). 
Fonim, Novi Sad, 1961, Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke (Grobni- 
ca za Borisa Davidoviča). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978, Danilo Kiš: 
Fövenyóra (Peščanik). Forum, Újvidék, 1973. stb. 

Herceg János fordításában olvashattuk p1. a következö mííveket: Dobri-
ca Ćosić : Majd megvirrad már (Daleko je sunce). Testvériség—egység, 
vidék, 1953, Branislav Nuši ć : A gyászoló család (Ožaloš ćena porodicá). 
Testvériség—Egység, Újvidék, 1951, Oskar Davi čo: A költemény (Pesma), 
Mihailo Lali ć : Lakodalom (Svadb čr). Forum, Novi Sad, 1959. 

Ács Károly is jelentös fordítói tevékenységet hagyott maga után, amikor 
kiilföldre távozott. P1. Danilo Kiš regényeinek is hiteles tolmácsolója volt: 
Korai bánat (Rani jadi). Forum, Újvidék—Móra Ferenc Könyvkiadó, Buda- 
pest, 1970, Kert, hamu (Bašta, pepeo). Brasnyó István fordításai köziil a 
Kazár szótár (Milorad Pavić : Hazarski rečnik) pl. a mai napig vonzza az 
anyaországi közönséget is. 

A háború után nagy lendiiletet vett a magyár klasszikusok mííveinek át- 
iiltetése is. Lazar Merkovi ć , Ormai Eugén, Ðorđe Beljanski, Aleksandar 
Tišma, Mladen Leskovac, Jadranka Damjanov, késöbb Danilo Kiš, Sava 
Babić , Seja Babi ć , Ramadanski Draginja, Vickó Árpád és még sokan mások 
láttak munkához. 

A magyar irodalom értékeiböl az '5 .0-es, '60-as években a mindig nép- 
szerií Petöfi mellett megjelentek Ady Endre, József Attila versei pl. Danilo 
Kiš fordításában a Fonim kiadásában 1961-ben: Endre Ady: Krv i zlato 
(Vér és arany), Attila József: Noć  predgrađa (Kiilvárosi éj). Jókait már a 
XIX: században is rendkíviil sokat fordították. Az '50-es években elkezdö- 
dött múveinek újbóli szerb nyelvíí kiadása. Az Arany ember (Zlatan čovek. 
Bratstvo jedinstvo, 1955), Az új földesúr (Novi spahija. Matica srpska, 
Novi Sad, 1951) voltak a legnépszerííbbek. 

Mikszáth és Móricz már a század e1s8 felében megjelent szerbiil , s a há- 
ború után folytatódott múveiknek a kiadása. A már a századelön is népsze- 
ríí Szent Péter esernyöje mellett (Kišobran svetog Petra. Nolit, Beograd, 
1965) a Beszterce ostroma (Opsada grada Besterca. Prosveta, Beograd, 
1951); a Kiilönös házasság (Neobični brak. Bratstvo—Jedinstvo, Novi Sad, 
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1957) is lefordításra keriilt. Móricz Zsigmond korán megjelent alkotásai 
mellett a háború utáni fordítások köziil a Rokonok (Ro đaci. Forum Kiadó, 
Novi Sad, 1963) és a Légy jó mindhalálig (Budi dobar sve do smrti. Mati-
ca srpska, 1950) emelhetö ki. 

Kosztolányi Dezsötöl szerbiiUhorvátul a versein kíviil az Édes Anna 
(Ana. Bratstvo—jedinstvo, Novi Sad, 1980) a Nero, a véres költó (Krvavi pes- 
nik, Zagreb) jelent meg, a Pacsirta pedig két fordítást is megélt (Život u 
kavezu. Džepna knjiga, Sarajevo, 1958, ford. Létmányi István és Ševa. Radio 
B92, Beograd, 1998, ford. Marko Čudić). Végiil az Esti Kornél is révbe ért, 
Kornel Ve černji (Dereta, Beograd, 1999) címen fordította le Sava Babi ć . 

Déry Tibortól természetesen a Niki (Niki. Forum, Novi Sad, 1963) és A 
befejezetlen mondat (Nedovršena re čenica. Prosveta, Beograd, 1969) keriilt 
elötérbe. Németh Lászlótól elöször az Égetó Esztert (Estera. Minerva, Sub- 
otica—Beograd, 1960), majd az Iszonyt (Užas. Minerva Subotica—Beograd, 
1963) fordították le. A'70-es, '80-as években Örkény egypercesei több for- 
dító érdeklödését is kiváltották, Sava Babi ć  jóvoltából pedig a Tótékat 
(Vatrogasac Tot) is olvashatta a szerb közönség. 

A nöi szerzök köziil kiemelkedik Szabó Magda, akinek több regénye is 
népszerúségre tett szert: Pl. Az óz (Srna. Forum, Novi Sad 1964), a Zágráb- 
ban megjelent Freskó (Freska, 1963), a Mondják meg Zsófikának (Recite 
Žofrki. Nolit, Beograd, 1975) és a Régimódi történet (Starinska pri ča. Na-
rodna knjiga, Beograd, 1982) keriilt a boltokba. 

A szerkesztök persze mindig tekintettel voltak a míívek tematikájára, po- 
litikai kisugárzására. Igyekeztek megóvni olvasóikat a neinkívánatos ideo- 
lógiai befolyásoktól. Attól sem riadtak vissza, hogy kihagyják a míívekböl 
pl. a vallási tematikájú részleteket. Így maradt ki a Pacsirta Szarajevóban 
megjelent fordításából Vajkayék imája és a keresztre feszített Jézusról szó- 
ló rész 1958-ban (Papp György, 2001, 130. 1.). 

Aini helyi sajátosságnak számított, az mindenképpen a vajdasági magyar 
szerzök átiiltetése volt. Szép gyakorlatnak tekinthetjiik a vajdasági magyar 
szerzök mííveinek a fordítását. A korabeli regénypályázatok megvásárolt 
pályamíívei köziil számos hamarosan szerb (ahogy akkor inondtuk, szerb- 
horvát) nyelven is hozzáférhetö volt, de Majtényi Mihály regényeit is korán 
lefordították. Pl. a Garabonciás már 1951-ben megjelent (Grabancijaš. 
Bratstvo—jedinstvo, Novi Sad), négy év múlva a Bige Jóska házassága is 
követte (Ženidba Joške Bige. Minerva, Subotica). Költöink egy- és több- 
nyelvíí antológiákban jelentek meg. Fehér Ferencnek gyújteményes kötetét 
(Szívemben nyugvó tengerek) adták ki szerbiil Miroslav Anti ć  fordításában 
(Usrcu mi more pritajeno. Minerva, Subotica, 1979). Sinkó Ervin regénye-
inek fordításai is napvilágot láttak a zágrábi kiadóknál. Mindezek olvasott- 
ságára nincsenek adataink, mindenesetre a politikai akarat egyértelmíí volt. 
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Sava Babi ć  fordítói munkásságát szemlélve is láthatjuk, hogy a hetvenes 
években maga is számos vajdasági magyar šzerzó múvének fordítását vál- 
lalta, de tájékozódott már a kortárs inagyarországi irodalom irányába is. A 
'90-es években azután eljegyezte magát Hamvas Béla múvészetével, s min- 
den hozzáférhetö múvét lefordította. Ezek köziil kiemelkedik a Scientia 
sacra I Silentium, 1994, Magia sutra, Karneval I-III, 1999., Karneval IV- 
VIII, 2000. 

A felsorolást lehetne folytatni. Intenzív, sokszor ideológiai indíttatású, 
de gyakran igen szép elképzelések valósultak meg. A'90-és években a kul- 
turális miliö megváltozásával, a nemzeti erövonalak mentén kialakuló iro- 
dalompolitika a szétdárabolt országban nem tartotta már fontosnak a fordí- 
tások egyengetését. A szociokulturális légkör megváltozott, kulturális siva- 
tag keletkezett, az alkotók szétfutottak a szélrózsa minden irányába, Ma- 
gyarországra, a nyugati államokba költöztek. Mára elhanyagolhatóan kevés 
vajdasági magyar inú jelenik ineg szerb fordításban. A Vojvodina címíí lap 
2005. januári számában Vickó Arpád a Fiist Milán Fordító Díj kapcsán 
(amelyet Esterházy Péter Hahn-Hahn grófnó pillantása címú regényének 
fordításával érdemelt ki: Pogled grófice Han-Han) nyilatkozva azt is felpa- 
naszolja, hogy a(közehnúltban elhunyt) jeles irodalomtörténész, Bori Imre 
munkássága, több tucat könyve teljesen elkeriilte a kiadók figyelmét. Mind- 
össze A vajdasági magyar irodalom történetét adták ki szerb nyelven, még 
a' 70-es években (Književnost jugoslovenskih Ma đara. Matica srpska, Novi 
Sad, 1976). 

A vajdasági magyar szerzök '80-as években inegjelent szerb nyelvú 
gyííjteményes kötetének (Neobičan poklon. Matica srpska, Novi Sad, 1983) 
a nyomába szegödött most a vajdasági magyar prózaírók két antológiája, a 
Jedina priča és a Symposion antologija, valamint egy kétnyelvíí verseskö- 
tet is megjelent a vajadasági magyar költök múveiböl Januári borostyán / 
Januarski ć ilibar címmel Vickó Arpád szerkesztésében (Arka, Smederevo, 
2003), amely szintén ápol némi folytonosságot, mivel ezen a címen jelent 
meg Fehér Kálmán kétnyelvíí verseskötete is Sava Babi ć  fordításában a tá- 
voli 1974-es évben (Bratstvo jedinstvo, Novi Sad). 

Ma a valamikori böséggel szemben kétségtelen az apály. Az anyaorszá- 
gi és a vajdasági szerzök szerb nyelvíi inegjelentetése is elsösorban néhány 
lelkes fordító buzgalmának köszönhetö, akik sokszor igen csekély tisztelet- 
díjért vagy csupán a maguk örömére fordítanak, és színvonalas munkáikkal 
igyekszenek felszítani a kiadók gyér érdeklödését. Sava Babi ć  már említett 
elkötelezett munkája nélkiil nem jelenhettek volna meg Hamvas Béla és má- 
sok míívei. Vickó Árpád tevékenységének köszönhetö, hogy Konrád György 
míívei köziil A látogatót (Posetilac,1990) éppúgy leemelheti a polcról a 
szerb olvasó, mint a Kerti mulatságot (Vrtna zabava, 1997) vagy a Város- 
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alapítót (Osnivač  grada, 1991). Melinda i Dragoman címíí fordításáért 
Vickó Árpád nemrégiben Miloš N. Ðuri ć-díjban is részesiilt. 

Az elmúlt évtizedek terméséböl kiemelhetö még p1. a következó alkotá- 
sok fordítása is: Hajnóczy Péter könyvét ;  A halál kilovagolt Perzsiából 
(Opusteli persijski grad) címút Marko Čudić  fordította magyarra, Kertész 
Imre: Sorstalanságát (Besudništvo) Aleksandar Tišma iiltette át (Prometej; 
Stylos, Novi Sad, 2002). 

Rainadanski Draginja értékközvetító tevékenysége is kiilön figyelmet ér- 
demel. Kitartóan és színvonalasan fordítja a magyar költöket és prózaírókat. 
Bazsalikom Míífordítói Díjjal elismert munkáját, a Sziveri János verseiböl 
késziilt fordításkötetét (Raspuklina) maga is a legjelentösebbnek tartja. Az 
újvidéki Zlatna greda folyóiratban is rendszeresen jelentkezik, föleg jeles 
magyar költök verseinek a fordításával. 

S amit természetesen nem lehet említés nélkiil hagyni, az Zilahy Lajos 
múveinek töretlen népszeríísége. A könyvei iránti érdeklödés nem csökken. 
Már az idén is megjelent két kötete szerb nyelven. Nála nagyobb népszeríí- 
ségnek talán csak Márai Sándor regényei örvendenek ma a szerb olvasókö- 
zönség körében. A gyertyák csonkig égnek (Sve će gore do kraja) 2003-as ki- 
adása után 2005-ben megjelent a Napló (Dnevnik) és az Eszter hagyatéka 
(Esterina zaostavština) is. 

Fordítás és értékmeghatározás 
Fordításkor kulcsfontosságú kérdés az irodalmi múvek értékének megál- 

lapítása. Amikor értékröl beszélek, ismét sikamlós tertiletre érkezem. Ko- 
ronként, kultúránként változhat a fogalom jelentése. Az sem vitás, hogy ko-
runkban is átalakulóban van az érték fogalma. Sokat beszéliink az érték- 
vesztésról, de hosszabb távlatból tekintve, lehet, hogy csak a fogalom vál- 
tozásáról beszélhetiink majd. Mindesetre a paradigmaváltás nem lehet_két- 
séges. Térnánk szempontjából az a kérdés, mi tekinthetö értékesnek, érde- 
kesnek a befogadó irodalom számára. 

A háború után közvetlen napi politikai sziikségleteket szolgált ki az iro- 
dalom- és így a fordításpolitika is. Persze ennek felbukkanása minden kor- 
ban érzékelhetö, a Jugoszlávia felbomlását fémjelzö idöszakban pedig ismét 
meghatározó jelleget kapott. Ha kinyitjuk az internetes honlapokat, szerb 
nyelven meglepöen sok információt találunk Konrád Györgyröl. Noha két- 
ségtelen, hogy Konrád György míívei , a közép-európai ember léthelyzetét, 
a közép-európaiságot meghatározó esszéi, regényei megérdemelnék a fi-
gyelmet, és a szerb irodalomban jelen lévö Európa-igenlíS/-tagadó önmeg- 
határozás kontextusába nagyon is beleillenek, népszeríívé válása mégis egy- 
értelmííen politikai színezetú. A befogadást vitathatatlanul nagymértékben 
segítette Konrád állandó jelenléte a jugoszláviai kulturális és politikai élet- 
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ben. Az érdeklödés végiil a NATO-bombázások idején tett kijelentései, nyi- 
latkozatai kapcsán vált hatványozottá. Ez volt az a pont, amelyen a Másik 
Szerbia és a nemzeti beállítottságú retorika találkozott. Mindegy most itt, 
hogy úgy fogalmazunk, hogy Konrád jelentösége egy elszigetelödött közeg- 
ben felerösödött, vagy csupán elnyerte az öt megilletö helyet, tény, hogy 
népszeriísége politikai megokoltságú. A míí szempontjából persze az a fon- 
tos, hogy eljutott egy idegen közeg olvasójához, méghozzá Vickó Árpád ér- 
tö tolmácsolásában (aki tizenkét kötetnyit fordított le a szerzö alkotásaiból), 
a többi úgyis a jövö titka. Persze Konrád György népszeríísége kapcsán 
most is felmeriilhet, hogy milyen mértékben vonható párhuzamba az olva- 
sottságával. 

Személyes indíttatások 
Akár írunk, akár fordítunk, önmegértési, önmeghatározási törekvéseink 

vezetnek benniinket. Vonatkozhat ez az egész nemzetre, az egyénre, a nem- 
zetre gondoló egyénre. A szerb fordításirodalomban Petöfi pl. mindig a nép- 
szerúségi lista élén állt a fordítók és a megrendelök szempontjából is, hisz 
minden korban elö tudták rántani töle a megfelelö verset. Származása is 
egyértelmíí vonzóeröt képviselt a szerb fordítók számára. A korabeli szer- 
zök egyik kedvelt vitatémája volt, mennyiben fedezhetö fel vonásaiban 
szláv származása (Babi ć , 1985, 15-16. 1.). Mindez tennészetes, hiszen pl. 
Danilo Kiš családi vonatkozásai miatt is felkelti a magyar olvasó figyelmét. 
Volt a szerb irodalomban egy olyan idöszak is, amikor nem volt sziikség a 
fordításra, magyarul idéztek, mert irodalmi/értelmiségi körökben a magyar 
nyelv ismerete természetes volt. Fordítani csak 1848 után kezdtek (Babi ć , 
1985, 20. 1.). 

Mit keresiink a másik irodalomban? Mi ragadhat meg benniinket egy má- 
sik kultúrából, és viszont? Sava Babi ć  a fordító indíttatásai között az univer- 
zális emberit emlegeti, ugyanakkor Oravecz Imre Szajla címíí míivének for- 
dítását indokló szavaiból szépen kitetszik, hogy ami lenyúgözi, az nagymér-
tékben az egyéni élményeivel rezonáló szöveg. „Az az igazság, hogy bár a 
könyv magyarul van írva, mégsem csupán magyar, a miénk is, csak le kell 
fordítani, de elötte figyelmesen kiválasztani azokat a részeket, amelyek nem 
szorítják lokális keretek közé, hanem ellenkezöleg, segítenek kiemelni uni- 
verzális jellegét. És hogy a lokális színezet is megörzödjék valamelyest, a 
fordításban el kell mozdítani a nyelvet az itteni »bácskai nyelv« felé." 
(Babić , 1999, 43.1.). Így szól az univerzális és lokális viszonyáról, de ugyan- 
csak idézhetö a személyességre való utalás is: „Oravecz verseiben költészet- 
té erjedve szinte minden gyerekkori tapasztalatom meglelem. Az elsö kóbor- 
lásokat a közeli beláthatatlan akácerdöben; a mezítlábas topogást, az elsð 
megrázkódtatásokat a családon kíviil, egy olyan objektíve létezö világban, 
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mely nem engedelmeskedik az egyéni vágyaknak; tehénpásztorkodás a cser- 
jésben és a legelökön... háború és háború utáni évek, legyilkolt szomszédok, 
elíízött emberek, új szomszédok, új nyelv." (Babi ć , 1999, 52. 1.) 

A vajdasági magyar novellisták legújabb szerb nyelvíí gyííjteményes kö- 
tetének (Jedina priča, Antalogija proze vojvodanskih ma đarskih pisaca) 
utószavában Bányai János arról beszél, hogy a vajdasági prózaírók néhány 
évtizeddel korábbi antológiájával ellentétben (Kiilönös ajándék — szerbiil: 
Neobičan poklon), mely befelé forduló, belterjes volta miatt a szerb olvasó 
számára befogadhatatlan volt, a Vickó Árpád fordításában közölt szövegek 
beilleszkednek a szerb irodalom folyamába, mint ilyenek befogadhatók, s 
számíthatnak a. jó visszhangra (Jedina priča, 226. 1.). 

Teofil Panč ić  (Vreme, 1999. dec. 11.) viszont korszerií, formabontó voná- 
saiért iidvözli ujjongó szavakkal a fiatal vajdasági magyar írók szerb nyelvíí 
kötetét, a Pressburger Csaba szerkesztette Symposion-antológiát (Antologija 
Symposion, 1996-1998. Subotica, 1999). S nemcsak a szerb irodalommal 
harmonizáló jellegét említi, hanem kiegészítö funkcióját is hangsúlyozza. 
Nyilván inindkét szemlélet tartalmaz megszívlelendö szempontokat. 

Mindenesetre reményt keltö ezeknek a kötetnek a megjelenése, a párbe- 
széd folytatását remélhetjiik töliik a vajdasági irodalomban. 

Írók és fordítók 
Az egymás mellett élö kis nyelvek számára kiilönösen fontos egymás 

megismerése, elfogadása, az egymás kultúrájából való töltekezés. 
A kis nyelv — nagy nyelv, kis irodalom — nagy irodalom kérdéskörének 

viszonylagosságát a közép-európai alkotók, olvasók tudják igazából érzé- 
kelni. Minden nép számára a maga irodalma a legnagyobb, hiszen legterje- 
delmesebb ismeretei, éhnényei ebböl származnak, legföbb kötödései ehhez 
fiízik. A szomszéd népek irodalma épp a fordítások révén válik kézzelfog- 
hatóvá, befogadhatóvá. A kisebbségben élök számára anyanyelvi szinten és 
fordításban is elérhetö a többségi nép irodalma. A befogadást segítheti a 
kulturális, tradicionális vonatkozások ismerete. Itt kevesebb a valószíníísé- 
ge az olyan bakiknak, mint ami Danilo Kiš Kert, hamu címíí regényének 
francia fordításakor történt, hogy az Omer és Merima bosnyák balladát 
Homer és Merimének fordítsuk, mivel ismerjiik a történetet. Tudjuk, hogy 
nem Homéroszról van szó. 

Politikai színezettöl mentes vonzódások mindig voltak minden iroda- 
lomban, amellett, hogy minden népnek megvan a maga világirodahna. A 
szerb irodalomnak mindig is szoros kötödése volt az orosz irodalomhoz, a 
magyar irodalomban ez az érdeklödés politikai indíttatásokból fokozódott a 
második világháború után, s méltatlanul szorgalmazott szerzök éppúgy elö- 
fordultak, mint ahogy nagy formátumú írók mííveinek kiváló fordításai is 
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sziilettek nagyszerú íróink tollából, akiknek ráadásul ez volt az egyetlen ér- 
vényesiilési lehetöségiik. 

„Kis" irodalmak egymás között 
Sava Babić  kiilönös órákat tartott nekiink, fordító hallgatóknak. A magyar 

irodalom elkötelezettjeként arról folytatott veliink párbeszédet, hogyan kel- 
lene lefordítani egy-egy szót, mi lenne az adekvát kifejezés. Így valódi be- 
szélgetötársnak érezhettiik magunkat, akiknek a véleménye számít, és az 
anyanyelvi koinpetenciánk segítségével a poétikaiba is betekintést nyertiink. 

Babić  a kis irodaloin — nagy irodalom kérdését épp azzal dönti el, hogy 
felfedez egy nagy magyar gondolkodót, világirodalmi nagyságot. 

„Közel negyven éve fordítom a magyar irodalmat, és egyre több örömö- 
met lelem benne. Nem szerzödök kiadókkal, én már régóta azt fordítoin, 
amit értékesnek, idötállónak gondolok, ami nem éviil el, és nem értéktele-
nedik el, hogy mikor jelenik meg a fordítás, mintha már nem is az én gon- 
dom lenne... Így késziilt el több mint száz mú fordítása, s csupán mintegy 
a fele jelent meg. 

Hogy lehetne hát számomra a magyar irodalom kicsi? Szinte meg sem 
halloin az ilyen jelzöket; a lehetó legtöbbet elsajátítottam belöle magamnak 
és a nyelvemnek, abból, ami benne a legjobb és megismételhetetlen. Vala- 
ha, rég kissé irigykedtem Homérosz, Goethe, Puskin fordítóira... Minden- 
nap beszélgetnek, barátkoznak, ineghitt višzonyban vannak ekkora géniu- 
szokkal, akik aztán a fordítóik nyelvén szólalnak meg. Amióta rátaláltam 
Hamvas Bélára, többé senkire sem irigykedem" (Babi ć , 1999, 32. 1.). 

Hamvas és a vajdasági szerzök mellett Babi ć  széleskörú érdeklödése 
más szerzökre is kiterjed. Mutatja ezt, hogy az újabb irodahni vonulatok al- 
kotóit sem téveszti szem elöl, így lefordította Eörsi István Emlékezés a régi 
szép idókre (Se ćanje na stara dobra vremena, 1990) vagy Bodor Ádám Si- 
nistra körzet címíí regényét (Sinistra. Poglavlja jednog romana. Dereta, 
Beograd, 2000). Esterházy Péter múveit is szívesen iilteti át szerbre. Említ- 
hetjiik pl. a Hrabal könyvét, amelyet a belgrádi Dereta Könyvkiadó adott ki 
2001-ben, de Esterházy nagyregényével, a Harmonia caelestisszel is ö bir- 
kózott meg (Harmonia caelestis. Prometej, Novi Sad, 2006). Természete- 
sen a regény folytatásáról, a Javított kiadásról sem feledkezett meg (Isprav-
ljeno izdanje. Prometej, Novi Sad, 2006) 

Sava Babić  beszél arról, hogy már régen azt fordítja, amit értékesnek 
tart. Rejtve benne van e mondatban, hogy nem volt ez mindig így. Danilo 
Kiš viszont egyértelmúen jelzi, hogy csak személyes indítékokból fordított. 
Egy helytitt ugyan említi, hogy didaktikai okokból iiltette át Petri György 
verseit, hátha a jugoszláv költök köziil is elindul valaki ezen az úton (Dani- 
lo Kiš, 1990, 264. 1.). A hatás nem maradhatott el, a dolog természeténél 
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fogva épp Danilo Kiš és Petri György költészete között mutathatók ki pár- 
huzamok (Bányai János, 2006), noha Danilo Kiš Ady hatását említi, a pró- 
zaírók köziil pedig Kosztolányit emeli példaképpé. 

Ha megvizsgáljuk a fordítók személyiségét, identitását, láthatjuk, hogy a 
legjelesebbek között több olyan van, aki a magyar nyelvvel szoros kapcso- 
latot ápol gyermekkora óta, kiváló a passzív nyelvtudása, a magyar környe- 
zet, irodalom áramában élt. Nagyon érdekes itt Danilo Kiš Ady Endréhez és 
költészetéhez fúzödö kapcsolata. Kiš nem szíínik meg hangsúlyozni, hogy 
még ifjú korában Ady némította el benne a költöt, mert megérezte, hogy ö 
költöileg nem tudná Adyhoz hasonlóan megragadni ifjúkori lelkiállapotait, 
így a fordításokban éli ki a költöi ambícióit, indíttatásait (Danilo Kiš, i. m., 
252. 1.), (akár Arany János drámaírói tehetségét Shakespeare múveinek tol- 
mácsolásakor). Danilo Kišnek ez a megjegyzése nem hagy kétségeket afe- 
löl, hogy az ifjú poétajelölt mennyire mélyen átélte, nyelvileg is értette 
Adyt. Nem mellékes megemlíteni azt sem, hogy szerinte a fordítás kiváló 
stilisztikai gyakorlat, söt akár franciául megfogalmazott mondat is segíthet 
a végsö fogalmazásban. Ide kapcsolnám azt a kijelentését is, melyben arról 
beszél, hogy miért alkalmaz magyar szavakat a mííveiben. „Itt van ez a szó: 
kökényszemíí, csak magyarul van értelme, hiába törekednék arra, hogy 
szerbre fordítsam" (Danilo Kiš, i. m., 260.1.). Érezhetö itt, hogy valahol mé- 
lyen örzi a nyelvet, a vele való kapcsolatot. 

Fontos lehet a találkozás, a közeg inegélése is, mint ahogyan egy anekdo-
tikus történetben a jobbára Belgrádban élö Sava Babi ć  meséli, hogy hosz- 
szabb magyarországi önkéntes számúzetésében (Jugoszlávia bombázása ide- 
jén) találkozott a rezeda szóval. „János élvezettel mutatja a »sztyeppét«, a 
magas fiivet, meg a rezedabokrokat (»hisz Krúdyt fordítasz«, mondja), pedig 
én azt hittem, hogy a szó csak halványzöld színt jelent." (Babi ć , 1999, 63. 1.) 

A közeli kapcsolatok lehetövé tették, hogy egyes írók múvei hamarabb 
megjelenjenek fordításban, mint eredetiben. Nem csak a Symposion volt 
megjelentetési lehetöség az anyaországi szerzök számára, de pl. Danilo Kiš 
így közölte Petri György verseit akkor, amikor Petri Magyarországon hiva- 
talosan nem jelenhetett meg (Danilo Kiš, 1990. 264. 1.). Esterházy Péter pe- 
dig a maga csalafinta módján a saját írásai közé csempészte be Danilo Kis 
prózáj át. 

A határon túli magyar irodalom hozadékai 
A határon túli magyar kulturális közeg természetesen az anyaországinál 

elönyösebb helyzetben volt a háború utáni három-négy évtizedben a szerb 
kultúrával való kapcsolatai révén. Egyfelöl a nyelvismeret, másfelöl a szerb 
irodalmi élettel való élö kapcsolat tette lehetövé a jeles múvek fordítását, 
ezzel mintegy szolgálatot téve az egyetemes magyar kultúrának is. Hisz 
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amikor ismertté és elismertté vált pl. Danilo Kiš munkássága Magyarorszá- 
gon, máris kész fordításokra támaszkodhattak, p1. az  anyaországban is meg- 
jelentek Danilo Kišnek a Forum által már korábban kiadott munkái Borbély 
János tolmácsolásában. A Danilo Kis-breviárium is az innen elszármazott 
Radics Viktória munkáját dicséri. 

Kivételes csoda, s ez csak kortárs alkotók fordításánál történhet meg, 
hogy a fordító eszmét cserélhet a szerzövel, kikérheti a véleményét, meg- 
fogalmazhatja a kételyeit, magyarázatokat fiízhet a választott formákhoz. 
Mi több, akár címet is adhat a fordításnak. Így igazán az övé az átiiltetett 
alkotás. Egy ilyen megkapó történetröl számol be a fordító Borbély János 
Danilo Kiš Peščanik.címíí mííve kapcsán: „A történet másik érdekessége, 
hogy a regény magyar címét maga Danilo adta meg némi gerendanézés 
után. Hárman voltunk egyiitt a Foruin szerkesztðszobájában: Tomán Lász- 
ló, a szerkesztö, a fordító meg a furfangos író, ki a hoinokórát — bizony — 
nem találtá elég pregnánsnak. Közös erövel törtiik a fejiink, jaj, hogy is 
mondják a homokot másképpen, ejnye hát, a homok egyszerúen homok, mi 
más volna? S akkor vágta ki Danilo a nagy adut, hogy föveny! Ja, tényleg, 
bólintott most már a másik két nyelvzseni is... Daninak..., a Petöfi-fordí-
tónak könnyíí, hiszen a Tisza partján csakugyan sárga föveny-szönyeg volt 
terítve, mint emlékezetes!" (Borbély János, Híd, 2003. július-augusztus, 
807-808. 1.) 

A inagyar irodalomnak ma is vannak szerelmesei a délvidéki kulturális 
közegben. Nekik köszönhetö, hogy számos magyar mú szerb fordításban ott 
szerepel a könyvtárak polcain. Viszont a szerb nyelvú irodalom fordítása ma 
nagymértékben áthelyezödött Magyarországra (a fordítókkal egyiitt). Pl. 
Radics Viktória, Borbély János, Balázs Attila az anyaországban dolgozik, 
noha pl. Borbély János az újvidéki Híd címíí folyóirat révén jelentette meg 
legújabb Dragan Veliki ć -fordításait, pl. Az északi falat (Severni zid) címmel. 

Összegezés 

A délvidéki irodalmi közegben egy a kultúra számára kedvezötlen pil- 
lanatban újjáéledésre, újjászervezðdésre van sziikség. A fiatal alkotók 
mintha éreznék is, hogy új alapokon nyugvó kapcsolatokat kell kialakítani- 
uk, s természetesen egyéni igényeik alapján kell felnöniiik a régi nagy for- 
dítók mellé. Vannak jelek arra, hogy akadnak alkotók, akik ezt a nagy múl- 
tú munkát folytatni fogják. Ennek szép példája a nagybecskereki Ulaznica 
folyóirat következö számában a Szerbhorváth György és Virág Gábor szer-
kesztésében, Rarnadanski Draginja fordításában megjelenð igényes váloga- 
tás a kortárs magyar prózairodalomból (Najlepše pečurke posle kiše). Csak 
remélni lehet, hogy az anyaországi és a délvidéki kiadóházak már koráb- 
ban is gyakorlattá vált egyiittmííködésével a lelkes fiatalok egyre több míí- 
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viilcet meg is tudják jelentetni. A munkához a fordítóknak biztatást adhat- 
nak az olyan fordítói díjak, elismerések, tnint a Bazsalikom.és a Fiist Mi- 
lán Fordítói Díj, a Miloš N. Ðurić-díj, és lehetöséget az alapítványi támo-
gatottságú fordítói mííhelyek, aminek szép példája a balatonfiiredi Magyar 
Fordítóház. 
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LITERATURE POLICY AND CONVEYANCE OF 
VALUES 
Subjective thoughts on translation-literature in Vojvodina after the 
Second World War 

In this study the author studies translated literature of the period after the 
Second World War. She wishes to find out what has been translated from 
Serbian into Hungarian over the past fifty years and for what reasons. This 
work is not a bibliography with entries, but merely a subjective perception 
of how political will is reflected in the choice of translated literary works, 
of the positive and negative effects this has, and how, alongside the changing 
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cultural environment, translation becomes the private affair of a few 
enthusiastic translators who will, in spite of everything, still find a publisher 
for their translations. As a final conclusion she notices that recently fewer 
translated works have been published, and this is particularly true of 
translations from Serbian into Hungarian. 
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SZÍNHÁZI KAPCSOLATOK A REFORMKORBAN 
A MAI VAJDASÁG TERiJLETÉN 
Theatrical relations within the territory of Vojvodina in the reforin age 

A do(gozat a reformkori színházi kapcsolatokkal foglalkozik, melyek a mai Vajdaság teriile- 
tén alakultak ki. Ezek a kapcsolatok a német, magyar és szerb játékszínnek a koordináta- 
rendszerében bontakoztak ki, melyben a német hatás fokozatosan veszítette elsöbbségét, a 
magyar és a szerb pedig egymást segítve bontakoztatta ki, mindegyik a maga módján, sajá- 
tos nemzeti jellegú színházi kultúráját a térségben. 

Kulcsszavak: reformkor, színház, magyar, német, szerb, Vajdaság 

,... hogy pedig a míveltségrei törekedésnek legcsalhatatlanabb jele a 
játékszinnek pártolása és részvétes fogadtatása csak a világtalan kétli mert 
ki nem látja a mívelt Német, Angol, Franczia, Olasz és egyéb országoknak/: 
mellyekben a faluk míveltsége s csinossága a Magyarországi városokéval is 
vetélkedik:/ ám hö részvétét, mellyel ott a Játékszínek látogattatnak s pár- 
toltatnak, hogy továbbá a színészet a felvilágosodásnak, népi gyalulatnak 
leghatalmasb s közönségesen elismert eszköze, tanusítják azon szózatok is 
mellyek Magyarországban is az országgyííléseken a játékszin állandósítása 
mellett a legnagyobb áldozatok megajánlásával emelkedtek. Egy szóval a 
Játékszínek világszerte kedveltetnek s pártfogoltatnak, csupán Zombor Vá- 
rosa az, melly a míveltség s a csinos társalkodás ezen érzék finomitó eszkö- 
zének magát mintegy ellenszegezi, s azt ollyannak elesmérni nem akatja, 
millyennek a míveltek által tartatik" (KÁICH 1975. 109.). 

Az idézett sorokat egy 1841. április 14-én keltezett és a Városi Tanács- 
hoz benyújtott levélben olvashatjuk, melyet Karácsony Leopold, Mrázovits 
Jakab, Michailovits Miklós, Doits Lázár és Kovatits Vladimir írt alá, s 
melynek létrejötte szoros összefiiggésben állt azzal az elutasítást tartalmazó 
dokumentummal, mely a városatyák döntése értelmében fogalmazódott 
meg, s melynek lényege az volt, hogy a tanácstagok Gottfried Lange német 
vándortársulati igazgatótól minden kiilönösebb ok nélkiil megtagadták a ját- 
szási engedély kiadását, holott mind a társulat mííködési engedélye, mind 
pedig az úti okmányok rendben voltak. 
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1841-et írunk tehát, a reformkor, a nemzeti öntudatra ébredés eszméi, ha 
késve is, de Bács-Bodrog vármegye székhelyét is elérték, igaz, a helybeli 
Olvasókör megalakítására inég várni kell, hiszen majd csak 1844-ben nyit-
ja meg kapuit ez az intézmény, melyet inagyar, szerb és német polgárok hoz- 
nak létre. Az volt az elképzelés, hogy a kör mindenekelött a míívelödési élet 
beindításának, hatékonyabb kiépítésének szolgálatát vállalja fel, s mellözi a 
nemzetiségi viszonyok alakulásának a köriilményeivel való foglalkozást, de 
már a következö évben ktilönvált a szerb és a magyar olvasókör, mintegy je- 
lezvén: újrafogalmazódtak a célkitíízések, s ezek megvalósítása nem igény-
li a közös munkálkodást. Az esettel kapcsolatban a magyar politikai életben 
megnyilvánuló, nemzetiségek iránti tiirelmetlenség is hallatott magáról. 
Kossuth Lajos a Pesti Hírlapban élesen kifogásolta a szerb elnevezést az 
1845: május 12-[25-]én megalakult Srpska Č itaonica viszonylatában. A vá- 
lasz sem maradt el, hiszen a Serbske Novine 1845. május 28-ai számában 
Aleksandar Stojačković  reagált Kossuth cikkére, mondván, hogy „Ez a név 
[mármint a szerb] számunkra éppoly kedves, mint nekik a magyar. Amikor 
ök azt állítják, hogy a nemzet neve a nép legnagyobb kincsei közé tartozik, 
nein gondolják talán azt, hogy ez csak a magyarok joga, nein pedig a szlá- 
voké is." (KÁICH 1975. 12.) 

Az eset egyértelmúen bizonyítja, hogy a soknemzetiségú vármegyében 
élö lakosság körében a nemzeti jelleg tekintetében megnyilvánuló kiilönbö- 
zííség artikulációja immár folyamatban volt, a nemzeti hovatartozás miben- 
lété.nek megfogalmazása elsörendíí feladattá lépett elö, és a közös, pl. civi- 
lizációs polgári célkitúzések realizálásában ennek a másféleségnek ezentúl 
meghatározó szerepe lesz. Miközben az olvasókörök tevékenységében a 
nemzeti sajátosságok szempontjai érvénysiiltek, városunkban a színjátszás 
ez idö tájt, mint idézett leveliink is alátámasztja, az egyetemes emberi míí- 
vel8dés értékei érvényesítésének okán fogalmaztat meg tiltakozást, mert 
egy jobbára szláv lakosú szabad királyi városban és megyeszékhelyen, 
amelyben egyharmadot tett ki a magyarok száma, a városi vezetés elutasí- 
tott egy német színtársulatot. Lényegében kettös irányultságú jelenségröl 
van szó: egyfelöl a színházi elöadásokat az egyetemes emberi mííveltséghez 
való tartozás letéteményeseként aposztrofálják a tiltakozást megfogahna- 
zók, másfelöl ugyanakkor a nemzeti nyelv és kultúra ápolásának, terjeszté- 
sének fontosságára is történik utalás. 

A két esemény egy idöben történö megnyilvánulása azt jelzi, hogy a me- 
gyeszéklielyen az egyetemes és a nemzeti iránti érzékenység párhuzamosan 
jelentkezik konkrét cselekvések formájában, a közös és az egymástól elkii- 
löniilð érdekek még nem teljesen a kizárólagosság ismérvei szerint mani- 
fesztálódnak a mindennapok hordalékaként, az éles elválasztódás pedig még 
nem árnyékolta be visszavonhatatlanul az egymás közti kapcsolatok alaku- 
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lását, fiiggetleniil attól, hogy azok gazdasági, társadalmi vagy múvelödési 
jellegííek voltak-e. 

Az alulírók, mint láttuk, zömében szlávok, tehát szerbek és ím. bunyevá- 
cok, akik tisztában voltak azzal is, hogy a kor, melyben e„hallatlan" ese- 
mény lejátszódott, nem a német színészetet részesítette elönyben a biroda- 
lomnak ebben a részében, hiszen „fö tárgya a Magyar Nyelv virágoztatása" 
volt, annak terjesztése elsörendú feladat lett ebben a városban is, de mint 
megállapították, ez nem lehetett oka az elutasításnak. Senki sem állíthatja 
azt, „hogy két nyelvet egy városban mivelni nem lehet", továbbá „a Német 
Nyelv haszna tagadhatatlan, s föleg a míveltekhezi tartozást igénylö elöbb- 
kelöknél mulhatatlanul szúkséges annál is inkább, mivel ezen nevezett 
»míveltség« nem egy, hanem több nyelvnek tudását feltételezi." (KÁICH 
1975. 109-110.) 

Az öt aláíró azt is elmondta, nem tartozik a színjátszást kedvelök táborá- 
ba, mégis arra kéri a nemes tanácsnokokat, vizsgálják feliil a döntést, hiszen 
elutasító magatartásukkal szégyent hoztak a városra, melyet már egyéként is 
elkeriilnek a vándorszínészek, az „élvezetekbeni szúkölködés s a miveltség- 
beli hátramaradás" pedig rossz hírét keltheti a megyeszékhelynek (uo.). 

Visszatérve a mai Vajdaság színjátszásának sajátságos alakulástörténeté- 
re, a kezdetek a 18. század második felére vezethetök vissza, amikor a hiva- 
talos betelepítési folyamatok eredményeként alakult ki a régió multietnikus, 
majd kétszáz évig érvényes demográfiai jellege. 

Akárcsak a Habsburg Birodalom többi részében, az elsö színházi elöadá- 
sokat itt is német vándortársulatok honosították meg, miközben az ortodox 
és a katolikus egyházi alapítású iskolákban az iskolai színjátszás megjelené- 
se is tetten érhetö. A ferences rendiek irányításával Szabadkán 1747 és 1774 
között pl. tíz elöadást rendeztek latin, horvát és magyar nyelven, Zomborban 
1779 febniáijában és áprilisában adták elö a Comoedia de adolescente címíí 
darabot, melyet Boda Gerard tanított be, míg Vukovich Andrásnak, a szin-
taktus professzorának diákjai a Declamatio jovialist mutatták be nagy siker- 
rel 1781. január 24-én. Az ortodox egyház oktatási intézményei is ismerték 
az iskolai színjátszás jótékony hatását. Karlócán Emanuil Koza činski tanítot- 
ta be a Traedokomediát, melyet 1734. június 15-[26-]én mutattak be a diá- 
kok. A század végére Nagybecskerek és Versec is felsorakozott azok közé a 
városok közé, melyekben gyökeret vert az iskolai színjátszás. Ennek legis- 
mertebb szerb képviselöje Emanuilo Jankovi ć  volt, aki Goldoni I[1] mercan- 
ti címú komédiáját fordította le és jelentette meg, de szerb színpadra alkal- 
mazta többek között Johann Jacob Engel Der Dankbare Sohn címíí egyfelvo- 
násosát is, melyet 1793-ban adtak elö a verseci diákok. A 18. és 19. század 
fordulójára végiil is a német vándortársulatok tevékenysége, valamint az is- 
kolai színjátszás fokozatosan beépiilt a mai Vajdaság múvelödési életébe, s a 
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19. század elejére megteremtette azokat az elöfeltételeket, melyek elósegítet- 
ték mind a magyar, mind pedig a szerb színjátszás kibontakozását. 

Párhuzamosan kialakuló színházi kultúráról van szó, melyben a német 
teátrumi hagyomány követendö példaként jelenik meg, hogy azután a nem- 
zeti öntudatra ébredés korában a nemzeti jelleg felerósödésének eredménye- 
képpen a német által közvetített egyetemesség helyére fokozatosan lépjenek 
be a magyarosított, illetve szerbesített változatok, majd pedig az önálló ma- 
gyar, illetve szerb drámairodalmi alkotások. 

A 19. század elsö felében a többnemzetiségú térségekben, mint amil.yen 
a mai Vajdaság teriilete volt, megkiilönböztetett helyet foglalt el a Singspiel, 
ugyanis ez a míífaj alkalmas volt arra, hogy átlépje a nyelvi korlátokat, s a 
potenciális színházi publikumnak azt a részét is meghódítsa, amelyik egyéb- 
ként nem volna képes a színpad nyújtotta múélvezet befogadására. A késöb- 
biek során az annyira közkedvelt népszínmíí, illetve a szerbeknél a narodni 
komad sa pevanjem ennek a 19. század elsö felében térségiinkben német 
közvetítéssel kialakult színházi ízlésvilágnak lett a továbbéltetöje az egész 
évszázadban, de késöbb, a 20. században is. A két világháború között az el- 
szakított teriileteken magyar identitásmegörzö szerepet kapott a népszínmií, 
s föleg az ainatör színjátszásban lett meghatározó szerepe. 

A kialakult színházi kapcsolatok sokféleségét állapíthatja meg a mai ku-
tató. Ezúttal nem téménk ki a korabeli drámairodalom német, illetve szerb 
és inagyar érintkezési pontjainak taglalására, elemzésére, inkább a realizált 
színpadi produkciókban tetten érhetö viszonyokról kívánunk szólni. Számos 
vonatkozó fon-ás hívja fel a figyelmet olyan mozzanatokra, amelyek az 
egyiittmúködés, az egymásra utaltság ismérveit foglalják magukba annak 
érdekében, hogy a kivitelezett színpadi elöadások a vegyes ajkú lakosság 
körében létre tudjanak jönni, mind a vendégszereplö társulat, mind pedig a 
publikum megelégedésére. 

Fiiggetleniil attól, hogy a negyvenes években a német színjátszás mellé 
szorosan felzárkózott mind a kialakuló magyar, mind pedig a szerb játék- 
szín, a német vándortruppok továbbra is jelentös szerepet töltöttek be a mai 
Vajdaság teátrumi életében, azzal a kiilönbséggel, hogy gyakran kellett ke- 
nyérharcot vívniuk, immár nemcsak más német sorstársaikkal, de a magyar 
vándortársulatokkal, meg idönként a Joakim Vuji ć  tevékenységével fémjel- 
zett szerb színházi törekvésekkel is. 

Tekintettel arra, hogy az országjáró színészek egyediili kielégító megél- 
hetési forrását a jól látogatott színházi elóadások jelentették, a publikum ke-
gyeinek megszerzéséért mindent megtettek az ekhósszekéren vándorlók. A 
vegyes ajkú lakosság pártfogását kiilönbözö cselfogással próbálták kiérde- 
melni. A leggyakoribb módja annak, hogy a nagyérdemíí jóindulatát elnyer- 
je egy társulat, az volt, hogy pl. egy magyar elöadás során a primadonna, a 
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nézök iidvöskéje néhány dalt a közönség körében lévö szerb érdeklödök 
kedvéért szerbúl adott elö. Déryné nevéhez fíízðdik az elsð ilyen jellegú kí- 
sérlet, aki 1812-ben Budán a magyar társulat által elöadott Czerny György- 
ben, melynek realizálásában a budai szerbeknek igen nagy szerepe volt, nos 
tehát a Ruzsicát alakító, országszerte elismert, iinnepelt és szeretett énekes-
nö néhány dalt szerbiil adott elö. Igen nagy jelentöséggel bíró eseményröl 
lehetett szó, hiszen, majd negyven évvel az esemény után, amikor Déryné 
visszaemlékezéseit írta, még mindig emlékezett a szerb szövegekre, s szó 
szerint idézte azokat emlékiratában: 

Sto mi fajda od mladoszti 
Kad prebivám u zsaloszti 
Sta ne mogu z drágim biti 
Ni o danu ni o nótyi — 

„Volt dicsöség, volt tapsvihar, én még kis életemben olyat nem kaptam, 
de akkoriban még tán senkisem" — jegyezte meg Déryné (DÉRYNÉ 1879. 
I., 141.). 

E jól bevált gyakorlattal gyakran lehet találkozni a 19. század elején a 
mai Vajdaság teriiletén is. Hasonlóképpen járt el az Újvidéken 1842-ben 
vendégszereplö, Gottfried Lange vezette német társulat is. A Serbske Narod-
ne Novine 1843 elején tudósította olvasóit arról, hogy a szerb újévkor adott 
német elöadás megkezdése elött a színészek két dalt szerbiil énekeltek el. A 
helybeli Morfidis templomi karnagy dr. Petar Jovanovi ć  szövegére kompo- 
nált zenét, melynek elöadását igen nagy megelégedéssel nyugtázták a szerb 
nézök. A színészek ezután a Mnogaja ljeta címú kompozíciót adták elö, 
szíínni nem akaró tapsot érdemelve ki ezzel. 

A szerb polgárság a reformkor idején gyakran állt a magyar színészek 
mellé. A szerb kultúra Athénjének is nevezett Újvidéken eddigi tudomásunk 
szerint 1836 májusában járt elðször magyar vándortársulat Körösy Ferenc 
igazgatása alatt. Az eseményröl a Honmúvész olvasóit a Péter és Pál aláírá-
sú referens tájékoztatta. Ugyanebben az idöben Friedrich Goldheim német 
truppja is a városba érkezett, amely szintén megkapta a játszási engedélyt, 
így a két társulat egy ideig felváltva játszott. Vasa Staji ć  Újvidék múvelö- 
déstörténetével foglalkozva idézte a következöket: „Azonban a német igaz- 
gató látván a köz figyelmet, egészen a Magyarok részére hajolni, többet ját- 
szani nem tartván tanácsosnak, felváltva ítélt játszási jogát 10 eziist forinton 
a magyar társaságnak eladta, s Pétervárra vonult játékszíni elöadásainak 
folytatására." (STAJIĆ  1951. 280-281.) 

Péter és Pál tudósításából azt is megtudhatjuk, hogy a nézötéren iilö 
szerb és német polgárok szintén tiirelmetleniil várták a fiiggöny felgördúlé- 
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sét. A Fáczánhoz címzett vendéglö színtermében május 21-én jól. sikeriilt 
Körösyék bemutatkozása, s a dalokat nagy tetszéssel fogadta „a színterem- 
nek azon része is, melly az elöadást nem érté... Színészeink rnind kitapsol- 
tattak." (KÁICH 1983. 14.) 

A Cserni Györgyöt is bemutatta a magyar társulat. A szerbek Joakim 
Vujić  szerbesített változatát már ismerték, így nem csoda, hogy sokan beiil- 
tek a magyar elöadásra is, melyben Körösyné játszotta Ruzsica szerepét. Az 
eset kapcsán újra a Honmíívész szí.nházi referensének beszámolóját idéz- 

miszerint „a magyar és rácz énekkel" gazdagon teletúzdelt színpadi míí 
„csal-étek vala a míívészetet kevésbé értö közönségiinkre is. A színterem 
még soha illy tömve nem vala, ám bár a darab nem érdemlé." (KÁICH 
1983. 15-16.) 

Szuper Károly egykori színházigazgató sokszor járt a mai Vajdaság te- 
riiletén társulatával. 1847-ben Lonlbort, Bács-Bodrog vármegye központját 
látogatta meg színészeivel, s erröl az eseményröl is részletesen számol be 
naplójában. Elöadásainak sorozatát, miután a városi kapitány kiadta a ját- 
szási engedélyt, meg is kezdte május 2-án Szigeti József Jegygyííríí címíí 
darabjával. Ezzel kapcsolatban a következöket írta. Naplójában: „alkalom 
[volt] meggyözödni újra, hogy az egész közönség, legkivált pedig a vagyo- 
nosabb szerb családok keresve keresik az alkahnat, hogy egyik-másik szí- 
nész iránti elösmerésiiknek kifejezést a.dhassanak." (KÁICH 1.975. 4.) 

A„nemzeti színésztársaság", melyet Jánosi János vezetett, 1834 febru-
árjának közepén érkezett Nagykikindára. A Torontáli aláírású tudósító szá- 
molt be a három hónapig tartó színházi eseménysorról. Egy írásából meg- 
tudhatjuk, hogy „tekintetes Ippi Bydeskúty Lajos úr, a királyi helyettes biz- 
tos" -- aki „kiilönös szívességgel viseltetvén a társaság iránt" — minden alkal- 
mat felhasznált arra, hogy a magyar színészek pártfogása töretlen maradjon 
a vendégjáték alatt. A trupp „magaviselete igen szilárd és szerény" volt. A 
Jelenkor tudósítója 1834. február 22-én arra hívta fel a figyelmet, hogy „ a 
jó szívíí szerbek s más oda való lakosok mind a mellett is, hogy köziilök a 
nemzeti nyelvet csak kevés érti, é jámbor vándorinkat úgy fogadták, hogy 
három hónapig tartandó maradásuk biztosítva lenne." (KÁICH 2004. 57.) 
Márpedig Nagykikinda lakosainak nagy részét ekkor is a szerbek alkották. 

A reformlcorban, a mai Vajdaság teriiletén járt vándortársulatok nyomán 
haladva megállapíthatjuk, hogy a vegyes ajkú lakosság körében a színházi 
kultúra alapjait mindenekelött a német színtársulatolc, 1816-ot, illetve 1.825- 
öt követöen pedig a magyar színjátszás höskórát fémjelzö színészek fektet- 
ték le, s mindezt az egyházi befolyás alatt álló szerb iskolai színjátszás, va- 
lamint Joakim Vujić  színházi tevékenykedése egészíti ki. 

Ebben a kialakul.ó színházi kultúrában meghatározó szerepe volt az ope- 
rának, de föleg a Singspielnek, hiszen a zenei míífaj megkönnyítette a nyel- 
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vi korlátok áthidalását, a színpadi produkció és a publikum között kial .akít- 
ható zavartalan kapcsolatteremtést segítve elö, ami ebben az idöben nagy 
fontossággal bírt, hiszen a társulatok megélhetési köriilményeit döntöen be- 
folyásolta az elöadások látogatottságának alakulása, lévén hogy egy-egy tár- 
sulat jövedelmét mindenekelött az eladott belépöjegyek biztosították. A kö- 
zönség, mint a korabeli forrásokból kideriil, igen kedvelte az akár német, 
akár magyar vagy szerb nyelven elöadott zenés produkciókat, így ez a mn- 
faj kulcsfontosságú feladathoz jutott a mai Vajdaság teriiletén a színházked-
velök ízlésvilágának kialakításában. Nem csoda, hogy a késöbbi míísorren- 
dekben mind a magyaroknál, mind pedig a szerbeknél a népszínmú — narod-
ni komad sa pevanjem — , úgy is mint a nemzeti jelleg, de úgy is, mint a kap- 
csolatteremtés reprezentánsa, megkiilönböztetett helyet foglalt el. A szerb 
fordítók elöszeretettel dolgozták át, illetve szerbesítették meg a magyar nép- 
színmííveket már igen korán, azaz már 1848 elött is. 

A kibontakozás folyamán színházi kultúránk tehát kelet-közép-európai 
indíttatású volt, s ez az irányultság majd csak a 20..század közepétöl kezdö-
döen módosul a délkelet-európaiság irányába. 
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THEATRICAL RELATIONS WITHIN 
THE TERRITORY OF VOJVODINA 
IN THE REFORM AGE 

The paper deals with theatrical relations that developed among theatres 
on the territory of presentday Vojvodina in the reform age. These relations 
developed within the coordinate system of German, Hungarian and Serbian 
theatres, the dominance of the German influence gradually gave way to the 
Hungarian and Serbian theatres which asserted themselves backing each 
other, and developed their own individual theatrical culture with a specific 
national character. 
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VAJDASÁGI MAGYAR VONATKOZÁSÚ  
BIBLIOGRÁFIÁK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN  
Hungarian bibliographies in Vojvodina at the beginning  

of the 21 St century  

A tanulmány áttekinti a vajdasági magyar bibliográfia XXI. század eleji állapotát, kitér a bib-
liográfiakészítés színtereire, megkísérli összefoglalni a vajdasági magyar vonatkozású bibli-
ográfiák típusait, a kiadás helyét, a kiadót, a kiadás évét, a szerzöt, a megjelenési fonnát, va-  

lamint a kiadvány típusát tartva szem elött. A tanulmány gerincét az egyes kurrens és retros-  

pektív nemzeti jellegíí ,  szak-, intézményi, helyismereti/helytörténeti, személyi, illetve per-  

szonálbibliográfiák, folyóiratrepertóriumok, sajtóbibliográfiák rövid leírása, elemzése alkot-  

ja. A szöveg zárógondolata: hol is tartunk a riyomtatott anyag digitalizálása, illetve az új, ki-  

zárólag elektronikus adatbázisok létrehozása terén?  

Kulcsszavak: bibliográfia, magyar vonatkozású, Vajdaság, nemzeti, szak-, intézményi, hely-  

ismereti/helytörténeti, személyi/perszonál-, repertórium, sajtóbibliográfia, digitalizálás  

A ziirichi szörmekereskedö fia, a niirnbergi ötvöscsalád sarja, Conrad  

Gesner (1516-1565) tanári munkája és orvosi praxisa mellett „világbibliog-  
ráfiájával" a modern bibliográfia elöfutáraként Frédéric Barbieri meglátása  

szerint újradefiniálja a tudás, a tudomárryos információ fogalmát. Manapság  

talán furcsán hat, de a svájci tudós Bibliotheca universalisának (1545) el-  
södleges célkitíízése (háromezer szerzö tizenkétezer munkájának a felsoro-  

lásával) már akkor: könnyebben és gyorsabban tájékozódni az egyre növek-  

vö könyvtermés egyik szegletében, a tudományos fon -ások között. Ameny-  
nyiben egyetértiink Barbierrel, konstatálhatjuk, a sziiletöben lévö új múfaj,  

a bibliográfia a tudományos információ definiálása mellett a kutatómunka  

menetét, irányultságát is megváltoztatja, hiszen hozzájárul az olvasási szo-  

kások, a forrástanulmányozás megváltozásához, amennyiben „az extenzív  

olvasás és a célratörö, gyors »betekintés« kiszorítja az intenzív olvasást és  

a kommentárt (...) Gesner munkája jól illusztrálja, hogyan vezet az adatok  

gyújtése, szabványosítása és rendszerezése a tudás definíciójának módosu- 

~ Frédéric Barbier: A köny ■ története. Osiris Kiadó, Budapest, 2005  
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lásához és alapvetö kategóriáinak megváltozásához." 2  Állandó szerkezetú 
és rendszerbe szerkesztett szócikkek, komplex és megbízható mutatórend- 
szerek, mindez a svájci bibliográfus nem elözmények nélkiili, de újragon- 
dolt „leleménye". Ugyanakkor a sziiletó múfaj olyan újfajta tudományos 
tárgyilagosságot teremt meg, melynek köszönhetöen a mindenkori szerzö 
munkája könnyen ellenörizhetö, hiszen az olvasó bármikor visszakeresheti 
az egyes állítások, elméletek, modellek forrását, ihletöjét. 

Gesner színre lépése óta elmúlt néhány évszázad, s a nyomdaipar roha- 
mos fejlödésének köszönhetöen a megbízható források gyors és könnyíí fel- 
kutatása manapság egyre siirgetðbb igény. A tudományos kutatás rendkíviili 
tempóban fejlödött az elmúlt idöszakban, írja Vajda Ferenc a Magyar 
Tudományban3 , majd hozzáteszi, a tudományos kutatás témakörére vonatko- 
zó információmennyiség az utóbbi tizenkét év alatt megduplázódott. Hogyan 
tájékozódni az egyre gyorsabban és egyre nagyobb mennyiségben áramló in- 
formációk zuhatagában? Elegendöek-e a teljes szövegii adatbázisok és az 
internet? Amíg nem olvasható (hallható és nézhetö) minden dokumentum 
CD-ROM formájában is, amíg túl sok a „szemét", a fölösleges, haszontalan 
információ a világhálón, addig marad Gesner „találmánya", a modern érte-
lemben vett bibliográfia. Kiilönösen igaz ez azokban a társadalmakban, régi- 
ókban, amelyekben még mindig a nyomtatott dokumentumé a vezetö szerep, 
amelyekben még éppen hogy elkezdödött vagy folyamatban van a számító-
gép „beilleszkedése", a világot átfogó hálóra való rákapcsolódás. 

A vajdasági magyar tudomány eredményeinek számbavétele, áttekinté- 
se, feldolgozása és értékelése tehát valahol a bibliográfiai adatnál kezdödik. 
Vannak-e bibliográfiáink? Mi az, ami van? És mi az, ami hiányzik? 

Bibliográfiai kutatás (kurrens és retrospektív) Vajdaságban több helyen 
is folyt/folyik (az újvidéki Magyar Tanszéken, az újvidéki Szerb Matica 
Könyvtárában, a zentai Thurzó Lajos Közmúvelódési Központban / Vajda- 
sági Magyar Múvelðdési Intézetben, a szabadkai Városi Könyvtárban, az 
újvidéki Jugoszláviai Magyar Múvelödési Társaság felkérésére). Ezeknek a 
kutatásoknak köszönhetöen kúlönbözö típusú magyar vonatkozású bibliog- 
ráfiák állnak a kutató rendelkezésére. 

A térség magyar vonatkozású bibliográfiáit osztályozhatjuk a kiadás he- 
lye, a kiadó, a kiadás éve, a szerzö, a megjelenési forma, valamint a kiad- 
vány típusa szerint. A kiadót tartva szem elött általában állami tudomá- 
nyos/kutató, oktatási intézmény (Hungarológiai Intézet, Magyar Tanszék, a 
becsei Városi Múzeum és Képtár), könyvkiadó (Forum Könyvkiadó, sza- 
badkai Szabadegyetem), könyvtár (a Szerb Matica Könyvtára, a szabadkai 

2  I. m., 137. I. 
3  Tudományos kutatás és egyiittmííködés informatikai bázison. Magyar Tudomány, 1999. 4., 

459-463. l. 
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Városi Könyvtár), esetenként civil szervezet (Jugoszláviai Magyar Múvelö- 
dési Társaság), egyházi kiadó (Agapé) dönt úgy, hogy vállalja a kevésbe el- 
adható, de értékes és hasznos publikációk megjelentetését. A kiadás helyét 
tekintve a legtöbb bibliográfia Újvidéken késziil, utána következik Szabad-
ka, újabban hallat magáról Zenta, egy esetben pedig Becsén is publikálnak 
könyvjegyzéket. Bibliográfiáink megjelenési idejét tartva szem elött el- 
mondhatjuk, hogy folyamatos a produkció. Helyszín és kiadó, amint láttuk, 
akad, de mi van a szerzövel? A kép egy kissé tarkább, mint gondolnánk, hi-
szen a hivatásos bibliográfusok mellett egyetemi hallgató/abszolvens, infor-
matikus, irodalomtudós, múvelödéstörténész, történész is vállalkozik bibli-
ográfiakészítésre. Kutatási segédleteink eleinte önálló kötet, fiizet formájá- 
ban keriiltek a használó kezébe, késöbb szakfolyóiratban láttak napvilágot 
(Új Symposion, Úzenet, Hungarológiai Közlemények, Létiink, Híd, Új Kép, 
Bácsország, Aracs). Rejtett bibliográfiák (gyújteményes munkákban, anto- 
lógiákban, lexikonban, monográfiákban) természetesen folyamatosán ké- 
sziiltek és késziilnek Vajdaságban is. Bibliográfiáink sokfélék. Vajdaság 
nemzeti bibliográfiája magyar anyagban gazdag, tovább tipologizálva 
szak(irodalmi), néprajzi, könyvtörténeti, személyi, kiadói, intézményi, hely- 
történeti/helyismereti, sajtóbibliográfia, sajtórepertórium (cikkbibliográfia) 
dokumentálja a régió hungarológiai kutatásait. 

A vajdasági hungarika-kutatás segédeszközeit Csáky S. Piroska is átte- 
kintette egyik tanulmányában 4. Az általa bemutatott és leírt bibliográfiák 
nemzeti bibliográfiák, illetve annak is tekinthetök, hiszen nem egyetlen 
szakteriilet eredményeit követik, hanem a vajdasági magyarság egészét 
(míívelödési, kulturális, tudományos eredményeit) érintik, több szempont- 
ból (vagyis gyújtenek mindent, amit a térség jeles személysigei írtak vagy 
róluk jelent meg, ami veliik történt országhatártól, esetenként nyelvtöl fiig- 
getleniil). 

Bibliografija Vojvodine címmel az 1981-es tárgyévvel, az ISBD nemzet- 
közi szabványát követve indul Vajdaság kurrens nemzeti biliográfiája az új- 
vidéki Szerb Matica Könyvtárának gondozásában. Az egyelöre csak a mo-
nografikus kiadványokat felölelö bibliográfia a tartományban élö nemzetek 
és nemzetiségek/nemzeti kisebbségek nyelve szerint (szerb, horvát, magyar, 
szlovák, román, ruszin, albán, újabban roma), ezen beliil betíírendben tagol- 
ja a begyííjtött tételeket. Mi rejlik a monografikus kiadványok megjelölés 
mögött? A bibliográfiában fellelhetjiik az adott térségben publikált magyar 
és két-, illetve többnyelvíí könyvek (tankönyvek, antológiák, gyííjteményes 
munkák), fiizetes kiadványok, brosúrák, katalógusok adatait is. A gyííjtemé- 
nyes kiadványok, antológiák, verses- és novelláskötetek, tanulmány-, esszé-, 

4  Csáky S. Piroska: Hungarika-kutatás Vajdaságban = Cs. S. P.: Könyv, könyvtár, olvasó. 
JMMT—Magyar Tanszék, Újvidék, 1997, 177-189. l. 
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kritika-, konferenciakötetek esetében a bibliográfia részletes tartalmi feltá- 
rással szolgál. Az annotált bibliográfiák körébe sorolható tehát, az informá- 
ció értékelésére azonban nem vállalkozik, ehelyett pontos tartalommutatók 
révén maximálisan tájékoztat a többszerzös kiadványok tartalmáról, s ez 
sem kevés. A vaskos kötetek végén található mutatók sokrétíí, több szem- 
pontú keresést tesznek lehetövé. Ezen a téren Vajdaság bibliográfiája egy- 
aránt túlszárnyalja a magyar és a szerb nemzeti bibliográfiát is, hiszen a 
szerzöi név- és tárgymutató mellett szakrendi (ETO), földrajzi (a kiadás he- 
lye szerinti), nyomda, sorozat, nyelvek szerinti index áll a használó rendel- 
kezésére. Kurrens bibliográfia lévén illene az adott tárgyévek teljes anyagát 
közölnie, a kötelespéldány-rendszer azonban ebben az esetben sem mííkö- 
dik kifogástalanul, másrészt, úgy tíínik, a gyorsan és egyre nagyobb meny-
nyiségben áramló új információkat a könyvtár bibliográfiai, illetve beszer-
zö részlege sem gyözi mindig követni. A bibliográfia készítöi ezt a fogyaté- 
kosságot az egyes kötetek végén közölt folyamatos frissítésekkel igyekez-
nek pótolni, ami bevett gyakorlatnak számít, gondoljunk akár a szerb, akár 
a magyar nemzeti bibliográfiára. 

Marija Čurč ić  és Vida Zeremski készítette el a könyvtár számunkra is na-
gyon fontos kutatási segédletét, az akkor még autonóm tartomány dél- 
szláv—magyar, magyar—délszláv (magyar—román, szlovák, ruszin vonatko- 
zásban is) míífordítástörténeti bibliográfiáját Bibliografija međusobnih pre- 
voda književnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine 1945-1980 5  
címmel. Ez a monografikus kiadványokat (önálló köteteket, antológiákat, 
kétnyelvíí könyveket) számba vevö segédlet egyediilálló próbálkozás, s a 
kapcsolattörténeti, hatástörténeti kutatások fontos eszköze lévén minden- 
képpen folytatásra vár, hiszen az utóbbi 26 év anyaga válna így könnyebben 
kutathatóvá. 

Csáky S. Piroska retrospektív bibliográfiáió az egyházi kiadványok kivé- 
telével a vajdasági magyarság könyvtermését sorakoztatják fel 1918-tól a 
hetvenes évekig. Az elsö bibliográfia 2340 tételt közöl tárgyi/tematikus 
rendben (ez áll idöben közelebb hozzánk), a másikban 433 könyv adatait ol- 
vashatjuk szerzöi betíírendben. A jugoszláviai magyar könyv címíí kötet a II. 
világháború utáni könyvtermést regisztrálja 1970-ig. A szerzö a bibliográfi-
át megelözö 30 oldalnyi bevezetö tanulmányban röviden vázolja azt, amit a 

5  Bibliografija međusobnih prevoda književnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvo- 
dine 1945-1980 / A jugoszláv népek és vajdasági nemzetiségek kölcsönös miifordításai- 
nak bibliográfiája. Matica srpska, Újvidék, 1982. 

6  Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970 . Forum Könyvkiadó, Újvi- 
dék, 1973 
Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1944 . Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
1988 
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bibliográfia dokumentál, vagyis az ebben az idöszakban múködó újvidéki 
Testvériség—Egység Könyvkiadó Vállalat (1951), a Magyar Szó (1947-töl), 
a szabadkai Minerva Lap- és Könyvkiadó Vállalat (1954-töl könyveket is ad 
ki), az újvidéki Progres kiadóvállalat (1955-1959), a Forum Könyvkiadó 
(1957), a Tartományi Tankönyvkiadó (1965), a Híd folyóirat, a Jugoszlávi- 
ai Magyar Kultúrszövetség, a belgrádi magyar nyelvíí könyveket (föleg po- 
litikai kiadványokat, brosúrákat) is kiadó intézmények (a JSZNK Újságíró 
Egyesiiletei Szövetségének Sajtó- és Kiadóvállalata, a Tájékoztató Iroda, a 
kiiliigyminisztérium), a Budućnost könyvkereskedés, a zágrábi Mladost, 
Epoha, a belgrádi Nolit könyvkiadói tevékenységét. A Vajdasági magyar 
könyvek címú bibliográfia és tanulmány a két világháború közötti (1918— 
1941) könyvkiadás helyzetképe, a kor magánkiadóinak, a régió könyvkiadá- 
sa elsó intézményesítési kísérleteinek (Kalangya Könyvtár, Jugoszláviai 
Magyar Könyvtár, Délszláv Nemzeti Könyvtár, A Munka Olcsó Népkönyv- 
tára) a felidézöje. A két kötet fontos kiegészítóje a Létiink7  c. társadalomtu- 
dományi folyóiratban megjelent, a vajdasági magyar egyházi kiadványok 
adatait leíró bibliográfia. Készítöi Csáky S. Piroska és Csapó Julianna. 
Hogy miért maradtak ki, hogy miért nem keriilhettek bele ezek a dokumen- 
tumok a jugoszláviai, illetve vajdasági magyar könyv „leltáraiba", azt, úgy 
hiszem, nem kell magyarázni, hiszen a mindenkoron aktuális politikai hely- 
zet kényszerítö erejével, a cenzúra fogalmával mindenki tisztában van. Az 
említett könyvek legfrissebb, igen fontos kötetpáijax Kókai Sándornak 
(1953-2002) az 1980-as évek végén megkezdett gyújtésére vezethetö visz- 
sza. Kókai a délvidéki egyházi jellegú múveket, hungarikákat gyííjtötte egy- 
be, tekintet nélkiil a felekezeti hovatartozásra. A bibliográfia elsó része 
(1815-1918) kizárólag az ö gyííjtése, az 1918-1944-es periódus vonatkozá- 
sában a szakmai irányító, Csáky S. Piroska is közli az általa gyííjtött anya- 
got, az 1945 utáni részt pedig Csáky S. Piroska készítette. Ö volt az, aki 
Kókai Sándor halála után, meghagyva az alapszerkezetet (idörend, azon be- 

betíírend), kiegészítette, egységesítette a bibliográfia anyagát. 
Hiánypótló vállalkozásba kezdett az 1990-ben újvidéki székhellyel ala- 

kult Jugoszláviai Magyar Míívelódési Társaság, amikor kiskönyvtárában 

7  Magyar nyelvíí egyházi kiadványok Jugoszláviában 1945-1994 / Csáky S. Piroska — Csa-
pó Julianna. Lériink, 1995. 1-2., 85-125. I. 

8  Csáky S. Piroska—Kókai Sándor: „Az írás szavai szerint" (bibliográfia). Foium Könyvki- 
adó—Agapé, Újvidék, 2006 
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megjelent az elsö visszapillantó exteriorika bibliográfia Hiriink a világban9  
címmel. A jugoszláviai magyar szerzök kiilföldön megjelent mííveinek ösz- 
szegyújtésérðl és leírásáról van szó. A hiánypótló segédlet anyagi támoga-
tója eleinte a Soros Alapítvány New York-i igazgatósága, késöbb az Illyés 
Közalapítvány, a Míívelödési és Közoktatási Minisztérium, végiil a Nemze- 
ti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Arany János Közalapítvány és a 
Tartományi Oktatási és Míívelödési Titkárság (Újvidék). A vállalkozás két 
kötet után az akadozó alapítványi támogatás miatt elakadni látszott, de a tár- 
saság kiskönyvtára szerkesztöjének, Bosnyák Istvánnak köszönhetöen sike- 
riilt kiadni a teljes bibliográfiát. Az egyes szponzorok, alapítványok ugyan-
is nem mutattak túl nagy hajlandóságot a teljes sorozat támogatására, ezért 

9  HÍRÚNK A VILÁGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [I.], 1945-1990 : az ország határain 
kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepciója 
: 1989-1990. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte Gál Júlia (számítógépes válogatás), Har- 
gitai Gáborné, Orvos Mária, Szerb Judit ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 1993 
HÍRÚNK A VILÁGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [II.], 1945-1990 : az ország határain 
kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepciója 
: 1987-1988. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte Hargitai Gáborné, Orvos Mária, Szávuly 
Mária, Szerb Judit ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 1996 
HÍRÚNK A VILÁGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [III.], 1945-1990 : az ország határain 
kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepciója 
: 1984-1986. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte Hargitai Gábomé, Orvos Mária, Szávuly 
Mária, Szerb Judit ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 1997 
HÍRÚNK A VILÁGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [IV.1, 1945-1990 : az ország határain 
kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepciója 
: 1981-1983. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte F. Gaál Kinga, Hargitai Gáborné, Orvos 
Mária, Szávuly Mária, Szerb Judit ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 1999 
HÍRÚNK A VILÁGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai inagyar exteriorika [V.], 1945-1990 : az ország határain 
kívGl megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepciója 
: 1976-1980. évi kötet / az anyaggytíjtést végezte F. Gaál Kinga, Hargitai Gáborné, Orvos 
Mária, Szávuly Mária ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 2002 
HÍRÚNK A VILAGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [VI.], 1945-1990 : az ország határain 
kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet ktilföldi recepciója 
: 1971-1975. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte F. Gaál Kinga, Hargitai Gáborné, Hof- 
fer Rezsöné, Orvos Mária, Szávuly Mária ; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 2005 
HÍRÚNK A VILAGBAN 
Híriink a világban : jugoszláviai magyar exteriorika [VII.], 1945-1990 : az ország határa- 
in kíviil megjelent primer közlések s a jugoszláviai magyar szellemi élet kiilföldi recepci- 
ója : 1961-1970. évi kötet / az anyaggyííjtést végezte Hargitai Gáborné, Hoffer Rezsöné, 
Orvos Mária, Szávuly Mária; szerkesztette Orvos Mária. Újvidék, 2006 
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valóban nagy kitartás és akaraterö kellett az újabb és újabb pénzforrások fel-  

kutatásához. Az exteriorika készítói az OSZK bibliográfusai, a könyvtár  

Hungarika Dokumentációs Osztályának inunkatársi köre, éliikön Orvos Má-  

riával, a hét kötet szerkesztöjével. A bibliográfia célja ,,...a jugoszláviai ma-  

gyarság társadalmi, tudományos, irodalmi, múvészeti megnyilvánulásainak  

és azok kiilföldi fogadtatásának feltárása az 1945-1990 közötti években." 10  
A gyújtés köre a jugoszláviai magyar alkotók önálló, idöszaki kiadványok-  

ban (hírlapok, folyóiratok, évkönyvek stb.) megjelent alkotásait és egyéb,  

kiilönbözö témájú és múfajú publikációit (cikkek, tanulmányok, interjúk,  

recenziók, grafikák, fotók stb.), valamint tanulmánykötetekben, antológiák-  

ban közreadott írásait öleli föl. A gyííjtés köre nyelvektöl fiiggetlen, más  

szerzöknek a jugoszláviai magyarságot érintö vagy a vonatkozó személyisé-  

gek munkásságával foglalkozó közlemények is bekeriiltek a bibliográfiába,  

amely egyúttal a témát érintö híranyagot is közli. A tételek szerkezete a bib-
liográfiai leírás megfelelö szabványain alapul, ha sziikséges, annotáltak. A  

bibliográfia szakrendje az ETO egyszeriísített változata, azaz a MNB. Kiil-  

földön megjelenö hungarikumok szerkezetét követi. A vajdasági magyar  

bibliográfia fontos darabjai ezek a lila színú könyvecskék. A már említett  

nemzeti vagy nemzeti jellegíí bibliográfiáinkhoz kapcsolódva a„vajdasági  

hungarikum" fogalomkörét alakítják ki.  
A vajdasági tnagyar szakbiliográfiakészítés impozáns képviselöi A jugo-  

szláviai magyar irodalom éves bibliográfiai fiizetei. A Bibliográfiai Fiizetek  
sorozatát az egykori Hungarológiai Intézet indította útjára. Három évtized  

irodalmi és bibliográfiai termését rejtik magukba ezek a kiadványok.  

„Ezideig a jugoszláviai magyar folyóiratok és lapok magyar irodalom-
történeti repertóriuma önálló közlemény formájában nem jelent meg. Az  

alábbi munka az elsö próbálkozás." — írja Pastyik Lászlói l, a fiizetek elindí-  

tója. A szerzó 12  elöszavából az is kideriil ,  hogy a vállalkozásnak elözményei  
is vannak. 1950 óta a Bibliografija Jugoslavije (Jugoszláv bibliográfia) C  

sorozata közli a magyar és a jugoszláviai magyar irodalomra vonatkozó cik-  

keket, tanulmányokat. Mivel a jugoszláv nemzeti bibliográfia adatközlései  

és -feldolgozásai gyakran hiányosak és pontatlanok, az újvidéki Hungaroló-  

giai Intézet vállalkozott a tnegfelelö szaksegédlet elkészítésére. Az elsö fii-  

zet (1968-as tárgyév) vékonyka (31 oldal, a tételek számozatlanok), mind-  

össze az újvidéki Dolgozókat, az újvidéki Bölcsészeti Kar Évkönyvét, a sza- 

~~~ Orvos Mária: Elöszó = Hírtink a világban VII. JMMT, Újvidék, 2006, IX. I.  

Pastyik László: A jugoszláviai magyar folyóiratok és lapok 1968. évi magyar irodalointör-  

téneti repertóriuma. Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1970  

12  Topolyai sziiletésíí irodalomtörténész, bibliográfus, publicista. 1969-1987-ig a Hungaro-  

lógiai Intézet, késöbb a Magyar Tanszék kutatóasszisztense, 1987-tól az Újvidéki Rádió  

Iektora, munkatársa.  
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badkai 7 Napot, az újvidéki Hidat, Képes Ifjúságot, Magyar Szót, a szabad- 
kai Školski život magyar cikkeit, az újvidéki Savremeno obrazovanje ma-
gyar vonatkozású anyagát és az újvidéki Új Symposiont dolgozza föl (9 for- 
rás). A repertórium szerkezete, anyagelrendezése tematikus, a magyar iro- 
dalmi bibliográfiák kialakult gyakorlatát követi. Ennek értelmében a kiad- 
vány általános részében a könyvkiadással, könyvterjesztéssel, könyvtáriigy- 
gyel, sajtóval, nyelv- és irodalomtudománnyal, folklórral, színmúvészettel, 
filmmel, televízióval kapcsolatos cikkek, közlések adatai találhatóak meg. 
Antológiák, gyújteményes munkák cím alá a második rész bibliográfiai egy- 
ségei vannak besorolva, végiil az egyes szerzökkel kapcsolatos írások, ta- 
nulmányok, kritikák, könyvismertetök, interjúk, beszélgetések azonosító 
adatai alkotják a segédlet harmadik részét. A tételek esetenként, ha sziiksé- 
ges, rövid annotációval vannak ellátva. A témán beliil idörendben sorakoz-
nak a dokumentumleírások. A tételek számozatlanok, hiszen nem késziilt 
névmutató. A feldolgozott közlemények jellege, múfaja, terjedelme másod- 
lagos, jelzi Pastyik — könyv, tanulmány, cikk, recenzió, hír egyaránt infor- 
mációs értékkel bír. Az 1969-es tárgyévben a repertórium anyaga az akko- 
riban induló Tanulmányok (az újvidéki Magyar Tanszék évkönyve) és a 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek anyagával bóviil. A 
repertórium rövid ideig a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleménye- 
inek a inellékleteként jelenik meg, 1974-töl pedig önálló bibliográfia. Az 
1971-es esztendö a címváltozás éve. A kiadvány A jugoszláviai magyar iro- 
dalom 1970. évi bibliográfiájá.ként keriil ki a nyomdából. A cím tartalmi 
okokból változik, az anyag a jugoszláviai magyar irodalom könyvészeti 
adataival böviil. A sorozat formai változása legalább ennyire lényéges. A 
745 tétel ezúttal számozott, mert ettöl az évtöl végre névmutató is készúl a 
bibliográfiához, így a nyomtatvány használhatóbb kutatási segédeszközzé 
válik. Az 1971. tárgyév terjedelmi növekedést mutat: 53 oldalas fiizet (846 
tétel), tizennyolc lap, folyóirat és évkönyv adatai, ebben az évben indul két 
fontos szabadkai folyóirat, az Úzenet és a Létiink, a Jugoszláviai Magyar 
Nyelvmíívelö Egyesiilet pedig útjára bocsátja a Magyar Szó társlapját, a 
Nyelvmíívelöt: A tételek között felfedezhetjiik a 20. évfolyamába lépö zág- 
rábi-eszéki Magyar Képes Újság és a 12. évfolyamát kezdö muraszombati 
Népújság cikkeinek adatait is. Túllépve vajdasági jellegén ettöl lesz igazán 
jugoszláviai magyar a bibliográfia. Az 1973-as tárgyév újabb gazdagodást 
mutat. A bibliográfia 977 egysége között rábukkanhatunk a hosszas vajúdás 
után megsziiletð Oktatás és Nevelés címú szabadkai szellemi mííhely, peda- 
gógiai folyóirat anyagára. 1977-ben, az 1975-ös tárgyév elkésziilésének 
évében változik a sorozat címe. Ettöl kezdve Bibliográfai Fiizetek felirat je- 
lenik meg a fedölapon. A címváltozást az Intézet átszervezése teszi sziiksé- 
gessé. Az kutatóintézet egyesiil a tanszékkel, az új intézmény neve Magyar 
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Nyelv, Irodalotn és Hungarológiai Kutatások Intézete lesz. A fenti tárgyév  

22 lap, folyóirat évkönyv anyagáról informálja az érdeklödöket. Új lappal  

gazdagodik Vajdaság szellemi élete, sajátos színfoltja lesz a Misao — Gon-  

dolat címú ötnyelvú lap, amely ettöl kezdve gazdagítja a bibliográfus gyúj-  

tését. Az 1978. év anyaga újabb gazdagodást jelez: 1183 tétel 55 oldalon. Az  

1979-es év anyagát a Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv címmel  

induló kiadványának írásai bövítik. Ez a tárgyév 1408 tételt tartalmaz. A kö-  

vetkezö évek rohamos mennyiségi gyarapodást jeleznek (1984-es tárgyév:  

1604, 1985-ös év: 1986 egység), irodalmi, szellemi éltiink egyre lendiilete-  
sebben gazdagodó korszaka ez. Az 1985-ös tárgyév a formátumváltás éve  

is. Nyilván a fiizetek kezelhetöségét kívánta fokozni a szerzö és a kiadó, mi-
dön a kisebb, fiizetszerííbb méret mellett döntött, habár a 107 oldalas nyom-  

tatványt már inkább könyvnek kellene nevezniink. Az 1986. tárgyévtöl  

Pohárkovics Elvira 13  készíti a bibliográfiát. Egyéb változások is történnek:  
többé nem a Tartományi Tudományi Önigazgatási Érdekközösség az anya-
gi támogató, hanem a Magyar Köztársaság Míívelódési és Közoktatási Mi-  

nisztériuma és Vajdaság Tartományi Tudományiigyi Alapja. Az impresszum  

kiadóváltozást jegyez: a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatá-  

sok Intézete mellett társkiadóként az újvidéki Forutn Könyykiadó túnik föl.  

A sorozat szerkezete változatlan marad. A cikkek feldolgozása azonban  
másképpen történik. A fenti tárgyévtöl kezdödöen a cikkek és a könyvek  

bibliográfiai leírása az ISBD szabvány szerint késziil A gyííjtökör kiegésziil:  

„A jugoszláviai magyar szerzök munkásságának teljesebb bernutatása érde-  

kében sziikségesnek látszott szerzöink idegen nyelven (Jugoszláviában vagy  

kiilföldön) megjelent köteteinek a begyújtése is, ha erre alkalom adódott."I 4  
Újdonság az is, hogy a gyújteményes tanulmány-, illetve esszékötetek ana-  
litikus annotációt, azaz tartalomleírást kaptak. A szerzön kíviilálló okok mi-
att az 1986. évi bibliográfia elkészítésére csak az 1987. évi fiizet befejezése  

után keriilhetett sor. „Így, bár néhány dolgot szívesen változtattunk volna, a  

már elkésziilt következö évi fiizethez kellett szorosan igazodnunk. Egy do-  

logban mégis vállaltuk a következetlenséget: ebben az évben ugyanis felvet-  

tiik a jugoszláviai magyar szerzáknek a világirodalomra és a jugoszláv né-
pek és nernzetiségek irodalmára vonatkozó írásait, kiegészítve a hazánkban  

megjelent magyar nyelvú fordításkötetekkel a világirodalom ill. a hazai iro- 

~ + Zentai sziiletésú bibliográfus, könyvtáros, szerzetes növér, 1971-töl iskolai könyvtáros,  
majd a Matica srpska könyvtárosa, illetve a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék könyvtá-  
rában dolgozik, 1992-ben bencés kolostorba vonul, 1993-ban beöltözik, Angelika növér-  
ként Nonnbergben él.  

14  Pohárkovics Elvira: A jugoszláviai inagyar irodalom 1986. évi bibliográfiája. Magyar  
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete— Forum Könyvkiadó, Újvidék,  
1992, 5. I.  
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dalom tárgyköréböl. Mivel az ilyen jellegíí anyag eltér a bibliográfia eddigi 
koncepciójától és zavarná az anyag elrendezését, fiiggelékként illesztettiik a 
bibliográfiához." 1 5  

Az 1988. tárgyévtöl jómagam vettem át a sorozat anyagának begyújté- 
sét, szerkesztését. Elsödleges szempontom a sorozat jellegének, egységének 
a megörzése. Ezért az újabb fiizetek kiilseje a régi formátumhoz igazodott. 
A tételek leírásakor Pohárkovics példáját követtem, megmaradtam a nem- 
zetközi szabvány mellett. A tételek annotálása terén inkább Pastyik gyakor- 
latához igazodtam, annotáció ott jelenik meg, ahol sziikséges, a gyííjtemé- 
nyes köteteknél és antológiáknál van ugyan analitikus annotáció, de nem 
olyan részletes, mint Pohárkovicsnál. Ezt azért sem tartottam indokoltnak, 
mert a Matica srpska könyvtárának monografikus kiadványokat közlö kur- 
rens bibliográfiájában mindez megtalálható (Pohárkovics a Matica gyakor- 
latát mentette át a Bibliográfiai Fnzetekbe). A könyvek bibliográfiai leírása 
mellett a periodikumok anyagának repertorizálását tartom igazán jelentös-
nek, hiszen ezt az anyagot egyelöre csak a tanszéki sorozat dolgozza föl. 
Szerencsés döntés volt Pohárkovics részéröl a bibliográfia hungarika jelle- 
gének fölerösítése. A lehetöségektöl fiiggöen jómagam is igyekeztem be- 
gyííjteni a jugoszláviai magyar szerzök más nyelven (Jugoszláviában vagy 
kiilföldön) megjelent köteteinek adatait. A világirodalomra vonatkozó cik- 
kek rögzítése hasznos lenne, de ez már egy másik bibliográfia anyaga. Az 
elmúlt tíz év során olyan észrevételek is megfogalmazódtak, hogy hasznos 
lenne a periodikumokban közölt szépirodalmi anyag repertorizálása. Igen, 
ez egy újabb segédkönyv tárgya lehet. 

Az elmúlt tíz év bibliográfiai gyííjtðmunkája során kissé tágabban értel- 
meztem az irodalom fogalmát, mint elödeim. Igyekeztem egybefogni köny- 
vészeti, irodalmi, nyelvészeti, folklorisztikai, míívelódéstörténeti, színházi, 
televíziós, rádiós és filmmúvészeti életiink minden jelentös és adott pillanat- 
ban jelentösnek tíínð történését, eseményét. A középpontban természetesen 
mindvégig a szépirodalom volt és van, egyre táguló, bðviilö világával, szel- 
lemi, kulturális kapcsolataival. A háborús évek bibliográfiája érdekes moz- 
gásokat mutat. Sajtónk alakulása meglepö módon mindvégig élénk, lapok, 
folyóiratok szíínnek meg, jönnek létre. Nyelv- és irodalomtudományunk, 
irodalmi életiink a mostoha köriilmények ellenére folyamatosan gyarapszik, 
életben tartja díjait, rendezvényeit, intézményeit. A folklorisztikai kutatás 
hol nekilendiil, hol szerényebb iitemben követi a népéletet. Múvelðdéstörté- 
netiink visžont valósággal felvirágzik: gazdag helytörténeti anyag gyíílik 
össze idöszaki kiadványainkban, végre beindul az egyháztörténeti kutatás, 
iskola-, míívészet-, zene-, tudomány- és sporttörténetiink szintén értékes 

15 l. m.,6.1. 
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publikációkkal gyarapszik. Színházi berkekben nagy az akarás. Nemcsak a 
hivatásos vajdasági magyar teátrumok kömyékén zajlik az élet, öntevékeny 
színjátszóink is tartják a frontot. Az elmúlt tíz év mennyiségi mutatóinak ro- 
hamos gyarapodása tehát nem csupán a bövített gyííjtökör eredménye, ha- 
nem irodalmi; míívelödési életiink lendiiletvételének a jele is. Az 1988-as 
tárgyév 2344 bibliográfiai egységet foglal magába 143 oldalon, 25 feldolgo- 
zott periodikutnmal. A további gyarapodásról beszéljenek a számok: 1990: 
28 feldolgozótt periodikum, 3256 tétel, 184 oldal; 1991: 31 feldolgozott peri-
odikum, 3065 tétel, 180 oldal; 1992: 26 feldolgozott periodikum, 2082 tétel, 
134 oldal; 1993: 26 feldolgózott periodikum, 2168 tétel, 155 oldal; 1994: 27 
feldolgozott periodikum, 2685 tétel, 186 oldal; 1995: 31 feldolgozott peri- 
odikum,' 3318 tétel, 255 oldal; 1996-97: kettös szám, 35 feldolgozott peri- 
odikum , 6415 tétel, 386 oldal; 1998-1999: kettös szám, 36 feldolgozott peri- 
odikum, 5528 tétel. Az adatok által is jelzett információbóség tehát minden- 
képpen irodalmunk, irodalmi élettink, kultúránk gyarapodását 16  jelzi. 

A fenti irodalmi szakbibliográfia mellett Pató Imre l 7  és Bosnyák István i K 
publikált még irodalmi, illetve folklorisztikai bibliográfiai összeállítást. 

Káich Katalin intézményily reperetóriuma, bibliográfiája nagyon jól 
hasznosíthatók a néhai Hungarológiai Intézetben folyó kutatások, illetve az 
itt rtiííködö szakemberek munkásságának, tudományos eredményeinek átte- 
kintése során. Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968-tól, a tanszéki ki- 
adótevékenység megindulásától, az intéztnény mííködésének 25. évforduló- 
ja alkahnából tekinti át az 1969-ben alakult Hungarológiai Intézet publiká- 
cióit, melyek az adott periódusban (1968-1983) folyó hungarológiai és kap- 
csolattörténeti kutatások maradandó dokumentumai. „Ez a kiadvány" — írja 
a szerzö a Bevezetöben —„az Intézetiink 'I'anulmányok címú évkönyveiben, 
valamint a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, illetve a Hun- 
garológiai Közlemények címíí folyóiratában közzétett cikkek, tanulmányok, 

16  Ispánovics Csapó Ju(ianna: Egy sorozat nyomában. A jugoszláviai magyar irodalom bib- 
liográfiájának évi fiizetei 2002-ben. Tanulmányok, 2002 
Ispánovics Csapó Julianna: Egy szak(irodalmi) bibliográfia tanulságai. Könyvtári Figyelö 
(Budapest), 2003. 2., 373-381. I. 

17  Pató Imre: A Kanizsai Írótábor bibliográfiája. Hungarológiai Közlemények, 1984. 3., 
1075-1106. I. 
Bosnyák István: Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz (tanulmány, bibliográfia) Ma- 
gyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete; Újvidék, 1991 

19  Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968-1983. Magyar Nyelv, Irodalorn 
és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1983. (A Hungarológiai és Kompara- 
tisztikai Kutatások Jugoszláviai Bibliográfiája 1.) 
Káich Katalin: Az intézeti dolgozók válogatott bibliográfiája 1959-1984. Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1990. (A Hungarológiai és Kom- 
paratisztikai Kutatások Jugoszláviai Bibliográfiája 2.) 
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dokumentumok, könyvismertetések és egyéb publikációk, továbbá az egye-
di kiadványok repertóriumát tartalmazza. A Tanulmányok tizenöt fiizete és 
a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, illetve a Hungarológiai 
Közlemények ötven száma keriilt feldolgozásra, az egyedi kiadványok kö- 
ziil pedig mindazok, melyek 1968. és 1983. között a Tanszék, a Hungaroló- 
giai Intézet és a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete20  kiadásában (esetleg társkiadó részvételével) láttak napvilágot." 21  
Az intézeti dolgozók válogatott bibliográfiája az 1959-1984 közötti idöszak 
publikációinak az útmutatója, vagyis az újvidéki Magyar Tanszék megala- 
kulásának a pillanatától dokumentálja a vajdasági magyarság tudományos 
kutatóintézményében folyó hungarológiai és komparatisztikai kutatások 
eredményeit. A tematikus elrendezésíí bibliográfia a teriileti elvet követve 
csak a Jugoszláviában megjelenó/megjelent magyar nyelvíí periodikumok 
adatait dolgozta föl. Mindkét bibliográfia egy induló sorozat része, elsö, il- 
letve második kötete. A hungarológiai és komparatisztikai kutatások jugo- 
szláviai bibliográfiája Bosnyák István sorozatbevezetöje szerint összesen 
négy kötetböl állt volna. Az iitemterv harmadik kötete ,,...összegezhetné a 
jugoszláviai magyar lapokban, folyóiratokban és kiadóházakban 1945-tól 
1985-ig más szerzök tollából megjelent hungarológiai és kapcsolattörténeti 
munkákat. Végiil, negyedik kötetként, a jugoszláv nemzetek és nemzetisé-
gek nyelvén a felszabadulás óta megjelent ugyanilyen tárgyú cikkek, tanul- 
mányok bibliográfiai feldolgozása zárhatná sorozatunkat." 22  Csak sajnálni 
lehet, hogy a vállalkozás befejezetlen maradt. A harmadiknak tervezett kö- 
tet anyaga jórészt felbukkan irodalmi szakbibliográfiánkban is, a negyedik 
összeállításán, a témára vonatkozó délszláv, illetve kisebbségi (szlovák, ro- 
mán, ruszin) nyelvú közlemények begyiíjtésén viszont talán ma is érdemes 
lenne elgondolkodni. 

Vajdaság bibliográfiájában a tartomány teriiletén megjelent/megjelenö 
tankönyvek is szerepelnek. Am ha valaki a vajdasági magyar nyelvíí tan- 
könyvek története iránt érdeklödne, annak számára mégis gyorsabb és ered- 
ményesebb, s talán legmegbízhatóbb kutatási segédlet az elsó kézböl vett in- 
formáció, azaz az újvidéki Tankönyvkiadó Intézet három kötetnyi kiadói bib- 

20  A Hungarológiai Intézet, valamint a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 1976-ban egye- 
siilt, így jött létre az új intézmény Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások In- 
tézete néven, a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei címti folyóirat pedig 
Hungarológiai Közlemények címen jelent meg a továbbiakban. 

21  Káich Katalin: Bevezetö = K. K.: Az intézeti kiadványok repertóriuma. Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1983, 9. I. 

22  Bosnyák István: Egy bibliográfiai kissorozat elé = Káich Katalin: Az intézeti kiadványok 
repertóriuma 1968-1983. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék, 1983, 8. I. 
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liográfiája23  lenne, ámely a teljesség igényével prezentálja az intézmény 
könyvtermését (idörendben, iskolatípusok és fokozatok szerint), számba vé- 
ve ezen beliil a magyar nyelvií oktatást segítö publikációkat is. 

A vajdasági magyar könyvkiadók, nem tudni miért, nem tartják túl fon- 
tosnak a reklámanyag (katalógusok, röplapok) készítését, nem szólva a bib-
liográfia múfajáról. A Tankönyvkiadón kíviil csupán három kivételrðl szól- 
hatunk. Az újvidéki Forum Könyvkiadó két átfogó retrospektív, leíró bibli- 
ográfiáját24  Csáky S. Piroska, az újvidéki Magyar Tanszék könyvtártudo- 
mányi szakembere, bibliográfusa készítette el. A segédkönyvek az intéz- 
mény teljes, nem csak magyar nyelvú kiadványtermését mutatják be idö- 
rendben, azon beliil szerzöi betúrendben. A fenti két segédlet az 1957-ben 
alakult kiadó kiadványtermésének múfaji gazdagságáról tanúskodik, a köte- 
tek folyamatos tételszáinozása nyomán pedig megtudhatjuk, hogy 
1957-1999 között a Forum Könyvkiadó 2041 könyvvel, nyomtatvánnyal 
gazdagította a vajdasági magyar kultúrát. A szintén újvidéki székhelyú, 
1977-ben alapított Agapé Katolikus Egyháai Lap- és Könyvkiadó idörendbe 
(azon beliil szerzöi betíírendbe) rendezett kiadványjegyzékét 25  Kókai Sán- 
dor kezdte el, és Szabó Judit, a kiadó történész munkatársa fejezte be. Az 
Újvidéken múködö civil szervezet, Jugoszláviai Magyar Miívelódési Társa- 
ság (JMMT) teljes könyvtermését bemutató legfrissebb bibliográfiazb a sza- 
badkai Új Kép címú folyóirat részpublikációjaként keriilt az érdeklödök ke-
zébe. Vajon mikor lesz a fentiekhez hasonló kiadói összegzése az újvidéki 
Vajdasági Magyar Tudományos Társaságnak, a Családi Kör (Újvidék) címú 
hetilapnak, a szabadkai Szabadegyetemnek (két ismert sorozata: Életjel 

23 S46nxorpacjxja / Bibliográfia / Bibliografia / Bibliografie / Bx6nxorpacþxA — Tankönyv- 
kiadó Intézet 1965-1985. Szerk. Stojadin Ljubenkovi ć . Zavod za izdavanje udžbenika, 
Novi Sad, 1985 
Sx6n4orpaclmja = Bibliografija = Bibliográfia = Bibliografia = Bibliografie = Bx6nx- 
orpacþxn — Tankönyvkiadó Intézet 1986-1990. Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad, 
1991 
Bx6nxorpacþxja — xsAatba saaopa sa yunexxxe x xacTaexa cpe,qcTaa 1993-1997. Szerk. 
Petar Pijanovi ć . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997 

24  Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957-1983. Fonim Könyvkiadó, 
Újvidék,l984 
Csáky S. Piroska: A Forwn Könyvkiadó bibliográfiája 1984-1999. Forwn Könyvkiadó, 
Újvidék, 2000 

25 Kókai Sándor — Szabó Judit: Az Agapé kiadványainak könyvjegyzéke / Lista knjiga u 
izdanju Agapéa / List of Agapé Books. Agapé, Újvidék, 2003 

26  A JMMT bibliográfiája 1993-2000 /Ispánovics Csapó Julianna = Ömnagunk nyomában. 
A JMMT jubiláris évkönyve 1990-2000. Jugoszláviai Magyar Míívelödési Társaság, Új- 
vidék, 2000, 299-331. l. 
Ispánovics Csapó Julianna: A Jugoszláviai Magyar Míívelödési Társaság Kiskönyvtára 
1990-2005 (bibliográfia). Új Kép, 2005. 9., 39-46. 1. 
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Könyvek, Életjel Miniatiíriik), a szabadkai Grafoproduktnak, a tóthfalusi 
Logosnak, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaságnak, a zen- 
tai Thurzó Lajos Közmíívelödési Központnak, a Dudás Gyula Múzeum- és 
Levéltárbarátok Körének, a kanizsai Cnesának. ..? 

Nemzeti, szak-, intézményi, kiadói bibliográfiáink sorába szerény szám- 
ban illeszkednek a régió magyar vonatkozásokkal is bíró helytörténeti/hely- 
ismereti könyvészeti összefoglalói. Páll Sándor a szerzöje a Becse bibli- 
ográfáája27  c. kiadványnak, amely egy nyomdászattörténeti tanulmány kísé- 
retében teriileti elv alapján, nyelvtöl és szerzötöl fiiggetleniil, a teljesség igé- 
nyével kíván begyújteni minden becsei, Becsével kapcsolatos monografikus 
és idöszaki kiadványt, kis- és aprónyomtatványt. A segédkönyv szerkezete 
kronologikus, további bontásban a szerzök betíírendjében közli a címleírá- 
sokat. A dokumentumok leírása a kiadványok kézbevételével történt, s eh- 
hez kapcsolódóan a szerzö lelöhelyjegyzéket is kreált, hiszen minden tétel 
után jelzi, hol, melyik könyvtárban, múzeumban, levéltárban található a vo- 
natkozó dokumentum. Szabadka helytörténeti bibliográfiája28  a fentitöl 
sokkal impozánsabb vállalkozás. A három kötetnyi bibliográfia nem egy 
szerzö munkája. Munkatársai: Szentgyörgyi István [1921-2004], Eva 
Bažant, Nevenka Baši ć  Palković , Kiss Gusztáv, Katarina Čeliković . A bib-
liográfia gyújtðköre Szabadka-centrikus, az elsö két kötet idörendet követ- 
ve, azon beliil betúrendben közli a könyvek, gyújteményes munkák, antoló- 
giák, tankönyvek, évkönyvek, kis- és aprónyomtatványok láttatnozás alap- 
ján történö leírását. Kiilön fejezetben jelennek meg az iskolai értesítök, nap- 
tárak, idöszaki kiadványok adatai. A„trilógia" harmadik kötete a monogra- 
fikus kiadványok címleírásaiban a használhatóság terén modernebb szem-
pontokat érvényesít: a bibliográfiai tételek szerkezete az ISBD (M) ajánlá- 
sait követi, s nem mellékes, hogy a segédkönyvet, akár Vajdaság bibliográ- 
fiáját, több mutató (személynév, cím, kiadó, nyomda, szerb/horvát/magyar 
nyelvíí tárgymutató) teszi használhatóbbá. 

A személyi, illetve perszonálbibliográfia terén is akad még böven tenni- 
való. Az elsð önálló kötet formájában közreadott ilyen jellegíí munka a vaj- 

27  Páll Sándor: fievejcxa 6n6nHorpacþmja / Becse bibliográfiája. I. fiizet, 1805-1944. Városi 
Múzeum és Képtár, Becse, 1989 

28  Szentgyörgyi István [ I 921-2004] — Eva Bažant — Nevenka Baši ć  Palkovi ć : Subotička bib- 
liografija / Szabadka bibliográfiája 1764-1869. Monográfia, Szabadka, 1988. 
Szentgyörgyi István [1921-2004] — Eva Bažant: A szabadkai kiadványok bibliográfiája. II. 
fiizet, 1870-1918. — Forum Könyvkiadó, Újvidék—Városi Könyvtár, Szabadka, Monográ-
fia, 1993 
Kiss Gusztáv — Eva Bažant — Katarina Čeliković : Subotička bibliografija. Sveska 3. 
svezak, 1918-1944, deo 1 dio. Monografske publikacije / A szabadkai kiadványok bibli-
ográfiája, 3. fiizet, 1918-1944, 1. rész, monografikus kiadványok. Városi Könyvtár, 
Hrvatska čitaonica, Szabadka, 2003 
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dasági magyar kultúra, irodalom történetében 1977-böl való: Dér Zoltán 
Csáth Géza-bibliográfiájárólŽ 9  van szó. Idörendben haladva Bosnyák István 
készített egy fižzetnyi bibliográfiai tájékoztatót Sinkó Ervinnek30  a horvát 
irodalotnban elfoglalt helyéröl, ugyanö állította össze B. Szabó György iro- 
dalotntörténésznek, az újvidéki Magyar Tanszék egykori tanárának a bibli- 
ográfiáját31 . Vékás János Szeli István 32  múveit és a róla szóló szakirodalmat 
gyííjtötte egybe száz oldalon, Györe Géza Fehér Ferenc-bibliográfiájának 33  
viszont sajnos, csak az elsö kötete jelent meg. Csáky S. Piroska Bori Imre-
bibliográfiája34  zárja a sort. A terjedelmes, akkor még lezáratlan élettnú 139 
oldalon 2403 bibliográfiai egységet számlál, s ékes bizonyítéka irodahnunk 
legtermékenyebb alkotói tnagatartásának. A vajdasági magyar vonatkozású 
személyi bibliográfiák inásik csoportja idószaki kiadványokban, folyóira- 
tokban látott napvilágot. Az újvidéki Létiinkben adta közre Bosnyák István 
Sinkó Ervin 35  mííveinek bibliográfiáját, a 1-lídban jelent meg 1979-ben Fe- 
hér Ferenctöl Heller Ágnes mííveinek jegyzéke 36, ugyanitt publikálta Csáky 
S. Piroska Edvard Kardelj és 'lito37  magyaiul megjelent munkáinak adatait, 
valamint Pastyik László Tóth Ferenc biobibliográfiáját38 . Mák Ferenc39  a 
szabadkai LJzenet c. irodalmi folyóiratban közölte Herceg János pályakez- 
désének és írói mííködése elsö korszakának bibliográfiáját, ugyanitt tanul- 
mányozhatjuk Jámbor Pá140  szabadkai lapokban tnegjelent írásainak jegy- 

29  Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete— Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977 

30  Bosnyák István: Sinkó Ervin a horvát irodalomban (bibliográfiai tájékoztató) 1945-1959. 
Magyar Nyelv, Irodaloin és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1979 

31  B. Szabó György munkásságának szelektív bibliográfiája. Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1990. 

32 Vékás János: Szeli István-bibliog•áfia. Fonim Könyvkiadó, Újvidék, 1989 
Elözménye: Pastyik László: Szeli István élete és munkái (biobibliográfia). Hungarológiai 
Közlemények, 1981. 4., 529-546. I. 

33  Györe Géza: Fehér Ferenc-bibliográfia 1. JMMT, Újvidék, 1991 
34  Csáky S. Piroska: Bori Imre bibliográfia (1950-1992). Forum Könyvkiadó—Magyar Tan- 

szék, Újvidék, 1994 
35 Bosnyák István: Sinkó Ervin 1914-1975 (bibliográfiai vázlat). Létiink, 1977. 3-4., 

190-240. l. 
36  Fehér Ferenc [1933-1994]: Heller Ágnes múveinek bibliográfiája. Híd, 1979. 6., 796-801. 1. 
37  Csáky S. Piroska: Adalékok egy életmúhöz. Edvard Kardelj magyavl. Híd, 1979. 3., 

330-342. 1. 
Tito miívei magyarul a Vajdaságban / Csáky S. Piroska. Híd, 1980. 5., 673-696. I. 
Tito míívei és a magyar olvasóközönség / Csáky S. Piroska. Híd, 1981. 5., 620-625. I. 

38  P. L. [Pastyik László]: Tóth Ferenc. Híd, 1981. 1.; 87-89. 1. 
39  Mák Ferenc: Herceg János pályakezdésének és írói möködése elsó korszakának bibilográ-

fiája (1927-1944). Úzenet, 1989. 7-9., 576-588. 1. 
40  Kasza Ibolya: Jámbor Pál míívei a szabadkai lapokban. Úzenet, 1997. 7-8., 499-520. I. 
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zékét. Bányai János mííveinek válogatott bibliográfiáját (1961-1999) 41  
Csáky S. Piroska összeállításában tekintheti át az érdeklödö, Csapó Julian- 
na Penavin Olga42- és Juhász Erzsébet43-bibliográfiája a Tanszék folyóira- 
tában, a Hungarológiai Közleményekben, valamint ugyanennek az intéz-
ménynek a Tánulmányok címíí évkönyvében lapozható föl. Végezetii12000- 
ben láttak napvilágot egy Németh István-bibliográfia44  elömunkálatai az új- 
vidéki Hídban. Egyediilálló vállalkozás Jung Károly biográfiával ellátott 
„autobibliográfiája"45 , melyet maga a szerzö állított össze hatvanadik sziile- 
tésnapja alkalmából, s amely a Létiink címíí folyóirat szeparátumaként is el- 
jutott az érdeklödökhöz. Szelektív segédletröl van szó, amely csak a szerzö 
néprajzkutatói—folklorisztikai munkásságának könyvészeti adatait sorakoz-
tatja föl: „Egy—egy tárgyéven beliil elöször a Szerzö önálló monográfiái és 
kötetei, az általa válogatott, szerkesztett vagy közremúködésével késziilt 
más könyvek, ezután tanulmányai, cikkei és esszéi, szakmai publicisztikája 
és ismertetései következnek. Itt szerepelnek még népköltészeti míífordításai 
és néhány fontosabbnak vélt interjú. A bibliográfia tartalmazza az önálló és 
közremííködésével készített kötetek ismertetéseinek adatait is. E bibliográ-
fiát a Szerzö állította össze, több okból is: elsösorban azért, mert igény mu- 
tatkozott rá, másrészt mindössze egy vérszegény korai elözménye létezik. 
Harmadsorban pedig azért, mert buzgó kortársakra nem számított, s a hálás 
utókorba vetett bizalma igen nagy mértékben megkérdðjelezhetö." 46  A buz- 
gó kortársak hiánya és Jung Károly pesszimista világlátása ellenére annyi jó 
is van a dologban, hogy a szerzö e részben kényszeríínek tíínö vállalakozás 
realizálása közben akaratlanul is számot ad a bibliográfia tudománya terén 
való közismert jártasságáról is. 

Fontos és nagyon hasznos fejezetei a vajdasági magyar bibliográfiai ku- 
tatásoknak a repertóriumok, illetve cikkbibliográfiák. 1976-os keltezésú 
Pató Imre Híd-repertóriuma47 , amely a közismert folyóirat korai, 1945 elöt- 
ti idöszakának a tartalmát tárja föl. Az elsó nyolc évfolyam feldolgozása so- 

41  Bányai János mííveinek válogatott bibliográfiája 1961-1999 / Csáky S. Piroska. Híd, 
1999. 11., 828-839. I. 

42 Csapó Julianna: Penavin Olga tiszteletére. Adatok Penavin Olga bibliográfiájához. Kiilön- 
lenyomat a Hungarológiai Közlemények 1996. 4. számából, 101-135. 1. 

43 Csapó Julianna: Adatok Juhász Erzsébet bibliográfiájához. Tanulmányok—Studije, 1998., 
31. fiizet, 10-39. 1. 

44  Kopilovity Hajnalka: Elömunkálatok Németh István mGveinek bibliográfiájához. Híd, 
2000. 8., 515-532. 1. 

45  Jung Károly hatvanéves. Életemröl. Folklorisztikai munkásságának bibliográfiája 1972— 
2004. Kiilönnyomat a Létiink 2005. 3. számából. Létiink, Újvidék, 2005 

46  Folklorisztikai munkásságának bibliográfiája 1972-2004. I. m., 75. 1. 
47  Pató Imre: A Híd repertórimna (1934-1941). Hungarológiai Intézet—Forum Könyvkiadó— 

Híd, 1976 
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rán a szerzö elöször idörendben sorolja föl a bibliográfiai egységeket, majd 
az analitikus részben téma szerint csoportosítja az írásokat, a lap jellegét, s 
nem az ETO szakrendjét tartva szem elött. Ugyanö állította össze a Hétról- 
Hétre (1934-1935) c.ímú szabadkai, magazinszerú hetilap repertóriumát 48 . 
Az Új Symposion 49  repertorizálása idöröl idöre, retrospektív fiizetek formá- 
jában történt. Az 1961-1975-ös tárgyidöszak feldolgozója Polyák Márta, 
Silling István, Szabó Márta (szerkezete tematikus, tagolása a folyóirat jelle-
géböl adódóan: szépirodalom, értekezö próza, mellékletek). Az 1976--1979- 
es idöszak tartalmát Papp József (ma muraszombati bibliográfus-könyvtá-
ros) tette könnyebben kutathatóvá a fent említett frizetek szerkezeti megol- 
dásaihoz igazodva. A harmadik tárgyidöszakot (1980-1981) feldolgozó fii- 
zet szerzöje szintén Papp József, az 1982-1983-as évek anyagát Kántor 
Csilla repertorizálta, az utolsó periódus (1984-1992) feltárója Csapó Julian- 
na és Jablonszky Ildilcó (Raffai Éva és Takács Ilona munkáinak felhaszná- 
lásával). Nem kevésbé fontos az újvidéki Magyar Szó Kilátó címíí kulturá- 
lis mellékletének repertóriuinaso, amely az újvidéki Magyar Tanszék folyó- 
iratában, a Hungarológiai Közleményekben jelent meg két részben. Szerzö- 
je Csanyiga Mónika, a Tanszék abszolvense. A Farkas Attila informatikus 
és Kiss Gusztáv bibliográfus nevével fémjelzett Úzenet- 51  és Híd-reperttiri- 
um 5z adatbáziskezelö program segítségével késziilt. A szabadkai iJzenet cí- 
míí irodalmi, múvészeti, kritikai és társadalomtudományi fo[yóirat retros- 

48  Pató Imre: A Hétrðl-Hétre repertóriuma. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kuta- 
tások Intézete, Újvidék—Munkásegyetem, Szabadka, 1983 

49  Az Új Symposion 50 száinának bibliográfiája. Összeállította Thomka Beáta. Új Sympo- 
sion, Újvidék, 1970 
Az Új Symposion repertóriwna [1961-1964] (1965-1975) I—II. Készítette: Polyák Márta, 
Silling István, Szabó Márta. Újvidék, 1976. 
Az Új Symposion repertóriuma (1976-1979) I-1I. Készítette: Papp József. Újvidék, 1980 
Az új Symposion reperetóriuma (1980-1981). Készítette: Papp József. Újvidék, é. n. 
Az Új Symposion repertóriuma (1982-1983). Készítette: Kántor Csilla. Újvidék, é. n. 
Új Symposion : bibliográfia [1984--1992]. Készítette: Csapó Julianna és Jablonszky Ildikó 
(Raffai Éva és Takács Ilona munkáinak a felhasználásával). Foilim LKNYKV, Újvidék, 1992 

50  Csanyiga Mónika: Kilátó (1961-2001). Repertórium I. Szépirodalóm. Hungarológiai Köz- 
lemények, 2002. 3., 15-91. I. 
Csanyiga Mónika: Kilátó (1961-2001). Repertórium II. Kritika. Hungarológiai Közlemé- 
nyek, 2002. 4., 115-169. 1. 
Csanyiga Mónika: Kilátó (1961-2001). Repertóriwn III. Hungarológiai Ktizlcmé.nyek, 
2003. 1., 79-114. I. 
Csanyiga Mónika: Kilátó (1961-2001). Repertórium IV. Nyelvtudomány. Hungarológiai 
Közlemények, 2003. 2., 140-175. 1. 

51  Kiss Gusztáv—Farkas Attila: Úzenet (1971-1997) (bibliográfia). Szabadegyetem, Szabad- 
ka, 1998 

52  Kiss Gusztáv—Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976-2001. Foium Könyvkiadó, Újvi- 
dék, 2005 
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pektív repertóriuma ,,...áttekintést nyújt a folyóirat megjelenésének gyako- 
riságáról, a szerkesztök és szerkesztöbizottságok változásairól, a szerzökröl 
és írásaikról, a fordítókról és fordításaikról, a folyóirat lapjain kibontakozó 
vitákról és kérdésekröl." 53  A 491 oldalon elrendezett 7166 tétel bibliográfi- 
ai leírása az ISBD nemzetközi szabványa szerint késziilt, s ahol sziikséges, 
a tételek annotáltak. A reperetórium szerkezete követi a magyar irodalom- 
történeti biliográfiák kialakult gyakorlatát, az újvidéki Magyar Tanszéken 
késziilt repertórium, szak(irodalmi) bibliográfia elrendezését, vagyis az 
elóbbiekilek megfelelóen egy kronologikus részben képet kaphatunk a fo- 
lyóirat egyes évfolyamainak, számainak tartalmáról, illusztrációiról, a tema- 
tikus számok felépítéséröl. A második rész az általános és személyi rész te- 
matikus blokkján keresztiil ugyanennek az anyagnak a múnemi/múfaji, te- 
matikus elrendezését nyújtja. Mindezt név- és a fordítók mutatója egészíti 
ki, s így négy szempont szerint is kereshetiink a repertóriumban. Az újvidé- 
ki Híd címú irodalmi, múvészeti és társadalomtudományi folyóirat vissza- 
pillantó repertóriuma a folyóirat 70. Évi jubileumára késziilt el. A jóval na- 
gyobb anyag (638 oldalon 12115 tétel, 1976-2001-ig terjedó tárgyidöszak) 
egybeszerkesztése az Úzenet repertóriumához hasonlóan szintén múne- 
mi/múfaji, tematikus elrendezés szerint (a folyóirat jellegéböl adódóan mó- 
dosított szakrendben, akár Pató Imre repertóriuma) kínálja az információ- 
kat, a kronologikus rész azonban, nyilván terjedelmi okokból, kimaradt. A 
kötetet ebben az esetben is személynévmutató és a fordítók indexe egészíti 
ki. A kutató tehát három szempont szerint kereshet. A Híd bibliográfiai le- 
írásától szintén eltekintettek a szerzök, pedig hasznos lett volna egy ilyen 
rész is, hiszen egy hosszú idön át folyamatosan megjelenö folyóirat eseté- 
ben kiilönösen hasznos lenne tudni a kiadvány címváltozásairól, szerkesztö- 
váltásairól, a szerkesztöbizottság összetételének az alakulásáról, az alapító 
és kiadó változásairól, a nyomdaváltásokról, a terjesztési adatokról stb. 

Végezetiil Szabó József Bácsország-54 , Kiss Gusztáv Aracs- 55  és Kiss 
Piroska Új Kép 56-repertóriumát illik megemlítennnk. Mindhárom segédlet a 
vonatkozó folyóiratban látott napvilágot. 

Vajdasági magyar sajtóbibliográfiák nem túl nagy számban késziiltek. S 
ez nem csoda, hiszen a bibliográfiai kutatásnak és adatfeldolgozásnak talán 

53 Kiss Gusztáv: Bevezetö. = K. G.—F. A.: Úzenet (1971-1997) (bibliográfia). Szabadegye- 
tem, Szabadka,1998, 5. I. 

sa Szabó József: Repertórimn. Bácsország (melléklet), 2000. jan—febr., I-VIII. I. 
55 Kiss Gusztáv: Az Aracs eddigi számainak tartalornjegyzéke. Aracs, 2003. 1., .103-1206. l. 

Kiss Gusztáv: Az Aracs 2003. évi tartalommutatója. Aracs, 2004. 1., 90-95. l. 
56  Kiss Piroska: Az Új Kép I—I1. évfolyamának (1997, 1998) repertóriwna. Új Kép (Tanár- 

melléklet), 2001. dec., 1-28. l. 
Kiss Piroska: Az Új Kép IIi—IV. évfolyamának (1999-2000) repertóriuma. Új Kép (Tanár- 
melléklet), 2002. ápr., 1-28. 1. 
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a legnehezebb, a legaprólékosabb, a legtöbb idöt és terepmunkát igénylö  
míífaja ez, s ezen a tényen majd csak egy behálózott könyvtári világ, egy  
közvetlen hozzáférhetésíí katalógusrendszer segíthet. Újvidék sajtótörténe-  
tét két nyomtatott segédlet is áttekinti. Bogdan T. Stanojev katalógusa57  az  
1825-1975-ig, Milana Bikicki és Ana Kaéanski bibliográfiája58  pedig az  
1824-1918-ig terjedö idöszak teljes, nyelvektöl fiiggetlen (magyar, német,  
szlovák, román; izraelita) sajtókörképét kívánja megrajzolni. Mindkét kiad-  
vány közöl lelöhelyjegyzéket is. Nem bibliográfiák ugyan, de fontos mun-  
kák (s esetleg a jövöben bibliográfiává is'fejleszthetök) Kolozsi Tibor 59  két  
vaskos monográfiája, amelyek a szabadkai sajtó történetét dolgozza föl,  
Németh Ferenc nagybecslcerelci sajtótörténete60  (szintén közöl egyféle, de  
nem bibliográfiai jegyzéket), valamint Simonyi Máriának a vajdasági poli-  
tikai sajtót bemutató könyve 61 . Fontos vállalkozás a szabadkai Új Kép  címíí 
pedagógiai szakfolyóiratban publikált, a régió iskolai értesítóit leltárrozó  
bibliográfia62 , melynek készítöje Kiss Gusztáv, a szabadkai Városi Könyv-  
tár bibl.iográfusa. Hiánypótló munka Pejin Attila zentai történész zentai  
sajtóbibliográfiájaó3 , amely a teljesség igényével dolgozza föl a zentai saj-  
tótörténet 1875-1962 közötti idöszakát.  

A XX/XXI. század fordulója fokozatosan újrasziili, átalakítja, továbbfej-  
leszti a bibliográfiát, •tnely lassan az információkezelés egyre fontosabb  
forrásává növi ki tnagát. A hagyományos bibliotéka az állomány köré szer-  
vezödik, gyííjti, megörzi, rendszerezi és hozzáférhetövé teszi a dokumentu-  
mokat. A jó könyvtár sok és sokféle dokumentumot gyííjt, ideális  köt~ilmé- 
nyek között tárolja öket, naprakészen rendszerezi, katalógusai, raktári rend-  
szere, olvasószolgálata révén könnyen és gyorsan hozzáférhetövé teszi az  
állomány egységeit. Az olvasó nem léphet teljesen tudatlanul ebbe a világ- 

57  Bogdan T. Stanojev: 150 roqxxe xosocapcxe wTaMne (KaTanor) / 150 éves az újvidéki saj-
tó (katalógus).: Narodna biblioteka, Novi Sad, 1976  

58  Milana Bikicki—Ana Kaćanski: Sx6nxorpacþxja xosocaAcKe urraMne 1824-1918. Bib-  

lioteka Matice srpske, Novi Sad, 1977  

59  Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848-1919). Munkásegyetem, Szabadka, 1973  

Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919-1945). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1979  

60  Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története 1849-1918. Fonim Könyvkiadó, Újvi-  

dék, 2004  
61  Simonyi Mária: A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság terGletén.  

Logos, Tóthfalu, 2003  
62 Kiss Gusztáv: A magyar nyelvíí értesítök a Vajdaságban I. Új Kép (Tanánnelléklet), 2001.  

ápr., 1-28. 1.  
Kiss Gusztáv: A magyar nyelvíí értesítök a Vajdaságban II. Új Kép (Tanánnelléklet), 2001.  

máj jún., 1-48. 1.  
Ćí3  Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875-1962). Thurzó Lajos Közmíí-  

velödési Központ, Zenta, 42004 
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ba. Ismeniie kell a könyvtári rendszer múködését (könyvtártípusok, könyv- 
tárközi kölcsönzés, katalógusok használata), ha gazdaságosan akar bánni a 
könyvtári kutatásra szánt idövel. A modern könyvtár továbbra is dokumen- 
tumokat gyöjt, tárol és dolgoz föl, a kliensnek/olvasónak azonban, mint 
minden tisztességes információforrás, nem dokumentumokat, hanem infor- 
mációkat bocsát a rendelkezésére. A XXI. századi könyvtár egyre többféle 
adathordozót tárol (kéziratos, nyomtatott, auditív, vizuális, audiovizuális, 
digitális, virtuális), s ez a gyarapodás, sokrétííség a hagyoinányos rendsze- 
ren beliil egyre nehézkesebbé teszi a dokumentumokban rejtözö tudás eléré- 
sét. Ezen a ponton lép be a képbe a bibliográfia, az információfeltárás tudo- 
mánya, eszköze, ennek is legmodernebb,legpraktikusabb formája, a közvet- 
len hozzáférhetésíí elektronikus könyvtári katalógus, bibliográfia. 

Szerbia épiiló elektronikus katalógushálózatában a vajdasági magyar, il- 
letve hungaricumot is örzö könyvtárak katalógusai jórészt még nem hozzá- 
férhetöek. Kivételt képez a Matica srpska Könyvtárának katalógusa, amely 
egyben a nemzeti bibliográfia alapja is, s amely a maga kb. 40.000 magyar 
címszavávál 1990 óta késziil számítógépes adatbázis formájában. Hálózatra 
kapcsólódott a zombori Városi Könyvtár, s remélhetöleg az itt örzött ma- 
gyar anyag is hamarosan elérhetö lesz az interneten keresztiil. A szabadkai 
Városi Könyvtárba nemrég érkeztek meg a számítógépek, a könyvtár mun- 
katársai az újvidéki Matica srpska munkatársainak segítségével már elvé- 
gezték az elsö számítógépes adatfeldolgozáshoz sziikséges tanfolyainot. 
Zentán a Vajdasági Magyar Míívelödési Intézet önálló vajdasági magyar 
hungarika-adatbázist épít, ami jelen pillanatban is elérhetö... Valami tehát 
kezd történni Vajdaságban is a könnyebb, gyorsabb információcsere érdeké- 
ben, s talán nem indokólatlan a magunkévá tenni Pejin Attila optimizmusát, 
aki bibliográfiájának elöszavát az alábbi gondolatokkal zárja: „Vitathatat- 
lan, hogy az elektronikus sajtó és az egyéb média lassú, de biztos halálra 
ítélte a nyomtatott hírlapot. Akik mellette nöttek fel, bizonyára még éltetik 
majd egy ideig, de az új generációk a reggeli kávét már az Interneten ször- 
fözve fogják elfogyasztani. Így van ez jól, hiszen a régi után illik is vágya- 
kozva sóhajtozni, de visszasírni értelmetlen. S a régi és az új valahol talál.- 
kozik, ha másképp nem, úgy az ilyen bibliográfiák lapjain, amelyek majd 
szintén rákeriilnek az Internetre, s rekordidö alatt közkinccsé válnak." 64  

64 I.m. , 5.I. 
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HUNGARIAN BIBLIOGRAPHIES IN VOJVODINA AT 
THE BEGINNING OF THE 21 th CENTURY 

This paper is a survey of Hungarian bibliography in Vojvodina at the 
beginning of the twenty first century; it touches upon the stages of biblio- 
graphical compilation, makes an effort to sum up the types of Hungarian- 
related bibliographies by keeping to the fore their place of edition, the 
publisher, date of publication, author, form of appearance as well as the the 
type bf publication.The core of the study deals with the description and 
analysis.of some current and retrospective publications of national character: 
subject-, institutional-, local or regional history-, and press-work bibliographies 
or personal indexes to periodicals. Where do we stand now concenling the 
digitalization of the above printed material, i.e. the creation of an entirely 
electronic database? — asks the author to end her study. 
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