
követése. Mégis, ebben a speciális poéti
kai metszetsorban benne rejlik, fellelhető a 
szintézisben megfogalmazott ítéletek esz
tétikai vonatkozása is. Igen újszerű, alap
vető eredménynek látom ezt a Komjáthy 
Jenő-megközelítést. S úgy vélem, hogy -
túl a közvetlenül a költőt illető megállapí
tásokon - több, tágabb körű tapasztalattal 
is gazdagítja eddigi szakirodalmunkat. 
Például Ady Endre lírájának új megközelí-

A sorozat grafikai arculatának megfele
lően a fedőlapon írói arcképek láthatók, 
Szenteleky Kornél, Herceg János, Tolnai 
Ottó és Gion Nándor portréja. Nyilván 
okkal éppen ezek, mivel négyük munkás
sága jelent(het)i a Trianon óta létező, 
formálódó vajdasági magyar irodalom 
történetében az indulást (Szenteleky Kor
nél), a folytonosságot (Herceg János), 
valamint az utóbbi egy-két évtizedben a 
legtöbb figyelmet kiváltó költői és próza
írói tevékenységet (Tolnai Ottó, Gion 
Nándor), a jelent a vajdaságinak mondott 
magyar nyelvű részirodalomban. Jó vá
lasztás éppen e négy portrénak címlapra 
nyomtatása, lévén hogy ők négyen valóban 
reprezentánsai a Trianon óta létező vajda
sági irodalomnak. Ugyanakkor Szenteleky, 
Herceg és főleg Tolnai életművéről Vajda 
igen kevés jót mond, Gion opuszárói pedig 
afféle se hideg, se meleg méltatást ír. Kü
lönös ellentmondás, amelyet a szerző ja
vára a mű nem old, s nem is oldhat fel, 
mert Vajda Gábor nem az életművek 
alapján teremti meg az irodalom belső 
hierarchiáját, ami az efféle történeti és 

téséhez termékeny és termékenyítő gondo
latokat, esélyeket ad. Ugyanakkor, még 
általános íthatóbban - a költők, a költésze
tek, a művek megközelítésének eszköztá
rához nyújthat új ösztönzéseket: termino
lógiai tisztázásaival, néhol terminusalkotá
sával s az egész munkamódszer jól átgon
dolt, jól kimívelt stratégiájával. 

Széles Klára 

kritikai áttekintések egyik, talán legfonto
sabb feladata, történjék ez akár szélsősé
ges szempontok szerint is (ezeknek azon
ban alapfokon irodalmi jellegüeknek kell 
lenniük!), hanem irodalmon kívüli szem
pontok alapján minősít, méghozzá nem is 
műveket, hanem elsősorban embereket. 

Következésképpen bár sok oldalról kö
zelíthető meg Vajda Gábor irodalomtörté
nete, egy oldalról szinte megközelíthetet
len: az irodalom felől. A szerző ugyanis 
szinte teljesen mellőzi az irodalom esztéti
kai közegben való vizsgálatát, nem foglal
kozik az irodalom eszköztárával, legjobb 
esetben néhány stíluskategóriával (bieder
meier, szecesszió, újromantika) operál, 
melyeket - mint afféle varázsszavakat -
meglobogtat, gondolván, hogy általuk 
mindent megmagyaráz(hat). Holott, mint 
amikor Szentelekyről ír, kit egyszer „tipi
kusan biedermeier korlátozottságú"-nak, 
máskor pedig „mindig szecessziós"-nak 
mond, csupán saját szakmai bizonytalan
ságát árulja el. Ugyanúgy, mint amikor 
egyaránt biedermeiernek nevezi nemcsak 
Szenteleky, hanem Kosztolányi, Urbán 

VAJDA GABOR: A MAGYAR IRODALOM A DÉLVIDÉKEN 
TRIANONTÓL NAPJAINKIG 
Budapest, Bereményi Könyvkiadó, 1996 (Irodalomtörténeti Kismonográfiák). 
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János, Ács Károly, Dér Zoltán és P. Nagy 
István költészetét is, ami - ezen életművek 
futólagos ismerői is tudják, tanúsíthatják -
merő képtelenség, az irodalom iránti érzé
ketlenségről árulkodik. 

Vajda könyve számos helyen tanújelét 
adja az irodalom értéséhez szükséges 
szenzibilitás hiányának. Ennek legszembe
tűnőbb példája, amikor Bányai János 
A szó fegyelme című tanulmánykötete 
(1972) kapcsán megjegyzi, hogy a szerző 
ebben „a legújabb (többé-kevésbé herme
tikus) magyar költészetet vizsgálja, több
nyire függetlenül a mű esztétikai értékei
től, főleg a nyelvi-strukturális összefüggé
sekre korlátozódva" (153-154), amihez 
egyrészt tudni kell, hogy a szocrealista 
esztétika eszköztárából átvett hermetikus 
jelzőt Vajda Weöres Sándor, Pilinszky 
János, Rába György, Nemes Nagy Ágnes, 
Lator László, Marsall László és Tandori 
Dezső költészetére vonatkoztatja, róluk 
készültek Bányai tanulmányai, másrészt 
pedig megkerülhetetlenül felmerül a kér
dés, vajon a „nyelvi-strukturális" össze
függések függetlenek-e a „mű esztétikai 
értékeitől", ahogy ezt Vajda hiszi. De 
idézhetnénk Vajda azon észrevételét, hogy 
a hatalom irodalmi kiszolgálóinak nyomá
sára Danyi Magdolna „a szűkebb értelem
ben vett irodalomnak a világába - volt -
kénytelen emigrálni", amikor Paul Celan 
és Pilinszky János költészetével kezdett 
foglalkozni, amit ő nyilván kegyetlen 
büntetésnek gondol, nem tudván, milyen 
jó költök társaságába került az irodalom
tudós, arról nem is beszélve, hogy szó 
sincs száműzetésről, hanem választásról. 
Persze az is igen furcsa, hogy Vajda a La
dik Katalin-féle szürrealizmust „'ahogy 
esik, úgy puffan' verslogiká"-nak véli. 
Vagy ahogy Burány Nándor regényírását 

jellemzi: „Az író azért állít tehetetlen 
hősöket regényei középpontjába, hogy a 
gondolatburjánzás minél természetszerűbb 
legyen, s hogy a cselekvésre való képte
lenségből eredő hiányérzet minél teljeseb
ben kimutathassa a haladást gátló ténye
zőknek a szociográfiai spektrumát" (142). 
Ezt érteni sem lehet, nemhogy elfogadni. 

Bár számos hasonló példamondattal 
szolgálhatnék (amint ezt tettem a Hídban 
írt kritikámban: Idézetek a butaság köny
véből, 1996/4, 348-367), álljon itt csupán 
egy hosszabb idézet a Csáthról szóló rész
ből, amelyet joggal illet meg a pálma, 
mivel Vajda „irodalomtörténetének" nyel
vi, logikai és irodalmi műhibáit egyszerre 
leplezi le: „Csáth Géza túlzottan melanko
likus hajlandóságú volt s látomásai nem
egyszer gyermekkora mélységeiből törtek 
fel. Az érett író szorongása ugyanis a kis
fiú félelmeinek a folytatódása, szimbolikus 
telítődése volt. Nem független attól a fáj
dalmas különbségtől, ami a túlérzékeny 
polgárcsemetét önmaga erőszakos énjétől 
és az élet farkastörvényeitől elválasztotta. 
Az író az élethelyzetétől függően hol a 
gyöngékhez, hol pedig az erősökhöz tarto
zott, s ennek megfelelően hol felerősödött, 
hol pedig lehalkult benne a lelkiismeret 
hangja. Ez alapvetően határozza meg a 
szövegeiben megvalósuló értékviszonyo
kat. Tévedés lenne azonban azt hinnünk, 
hogy a gyermekkor az utólag bevallott bű
nöknek, gátlástalanságoknak a tárháza, s ha 
ezeket közvetetten esztétikusan utólag kiél
vezte is a fiatal író, az érett alkotó témái 
már szabadon folyamodnak a realista kere
tekhez és a moralista korlátokhoz" (29). 

Mi köze mindennek s főleg így - az 
irodalomhoz?! 

Talán nem tévedek, amikor úgy ítélem 
meg, hogy Vajda „irodalomtörténetének" 
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fogalmi, nyelvi, logikai zűrzavara csak 
részben ered a szerzőnek az irodalom 
iránti érzéketlenségéből, részben viszont 
azzal magyarázható, de nem igazolható, 
hogy két, teljesen irodalmon kívüli fela
datnak kíván eleget tenni: a Vajdaságban 
született műveket kisebbségi irodalomként 
szeretné vizsgálni és értékelni, illetve a 
nagy leleplező szerepében akar tetszeleg
ni. S bár mindkét út járható, nem valószí
nű, hogy az eredmény irodalomtörténetnek 
tekinthető, lévén hogy az első változat az 
irodalmi műveknek csupán tematikai vizs
gálatában merül(het) ki, azt veszi sorra, 
melyik mű milyen formában foglalkozik a 
kisebbségi sors kérdéseivel, s ennek alap
ján értékel, rangsorol, felmagasztal vagy 
elutasít; a második változat viszont inkább 
pamfletbe illő vállalkozás. A maga válasz
totta kettős feladatból Vajda az elsőt, az 
irodalom kisebbségi vonatkozásait nem 
vizsgálja következetesen. Nyilván nincs 
kellő türelme hozzá, hogy műről műre 
haladva mutassa ki az ide vonatkozó saját
ságokat, de úgy látszik, nincs birtokában 
azon kritériumoknak sem, amelyek alapján 
megítélhető ilyen vonatkozásban az iroda
lom. Ugyanakkor sajátos, hogy azon ese
tekben, amelyekben a kisebbségi sors 
ábrázolása fölöttébb nyilvánvaló (Burány 
Nándor regényei, Németh István prózája, 
Domonkos István Kormányeltörésben cí
mű poémája, Tóth Ferenc Jób című drá
mája, Herceg János életműve, Deák Fe
renc Légszomj című drámája, Brasnyó 
István néhány könyve stb.), Vajda tehetet
lenül közhelyeket mond, néhány semmit
mondó mondatot ír le vagy észre sem 
veszi a problémát. Inkább akkor van ele
mében, ha feÍróhatja azt, hogy egy-egy író 
nem foglalkozik a vajdasági emberrel, s 
ezért nem is lehet írója ennek az iroda

lomnak, mint Sinkó Ervin, aki nem lehetett 
Jugoszláviai magyar, s még kevésbé vaj
dasági író", egyrészt mert „nem fogadta el 
e táj irodalomtörténeti folytonosságának 
létezését" (?), másrészt „mert európai igé
nyű magyar írónak tartotta magát". Vajda 
szerint kisebbségi író ne ácsingózzon 
európai (kozmopolita?) szférák után, nem 
is szólva arról, hogy Sinkó esetét más kö
rülmények is súlyosbítják, az irodalomtör
ténet szerzője szerint Sinkó Ervin „a szár
mazása (?), az életsorsa és vállalt eszmé
nyei (?) miatt nem válhatott vajdasági 
íróvá". 

És bár Vajda kísérletet tesz annak meg
határozására, hogy ki „vajdasági író" - ez 
az író „születési és lakhely esetlegességén 
túl annak a kérdése, hogy élményvilágában 
meghatározó erővel van-e jelen a kisebb
ségi sors" - , meggyőző eredményre nem 
jut(hat), mert vagy az irodalommal össze
egyeztethetetlen szempontokat követ (mint 
Sinkó esetében), vagy teljesen leszűkíti 
saját vizsgálódási horizontját, s a primer, 
felszínes jegyeken, mint a kisebbségi sors 
ábrázolása, nem lát túl, arra nem gondol, 
hogy általános emberi magatartásformák 
irodalmi ábrázolása éppen úgy hasznos és 
hasznosítható lehet a kisebbség számára, 
mint ha kizárólag ennek a közösségnek a 
sorsát formálná irodalmi művé az író, vagy 
pedig azért nem érkezik érdemben foglal
kozni a vajdasági irodalom kisebbségi vo
natkozásaival, mert figyelmét, erejét lelep
lező igyekezete köti le. 

Ha valamiben következetes Vajda Gá
bor, akkor ebbéli szándékában valóban az. 
Könyvének fő rugója, pontosabban: a 
könyvét létre hívó vezérmotívum az általa 
elképzelt vajdasági irodalmi bűnszövetke
zet leleplezése. Ebbe elsősorban Bori 
Imre, általában Újvidék s a város intézmé-
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nyei, a Forum Könyvkiadó, a Magyar 
Tanszék, a Híd s ezek munkatársai tartoz
nak, akik a hatalommal szövetkezve, an
nak megbízásából tették nyomorékká, 
hazuggá a vajdasági irodalmat, emeltek 
álértékeket értékekké. Ahogy nem több 
rögeszménél az a Bori Imre ellen felhozott 
vád sem, hogy függetleníteni akarja a 
vajdasági irodalmat az egyetemes magyar 
irodalomtól, ezért tárja fel a vidék évszá
zadokra visszanyúló művelődési, irodalmi 
múltját - holott épp ezáltal hangsúlyozza 
szerves odatartozását, nemkülönben azzal, 
hogy az avantgárdról és Móriczról, József 
Attiláról és Kosztolányiról, Krúdyról és 
Mándyról, Nagy Lászlóról és Juhász Fe
rencről, Jókairól és Déryről, a két Chol-
nokyról és Németh Lászlóról írt fontos 
tanulmányokat - , ugyanúgy nem több 
téveszménél az a gondolat sem, hogy a 
„Vajdaságban a politika elsősorban az 
értekező prózán keresztül igyekezett 
egyenirányítani az irodalmi életet". Két
ségtelenül létezett irányítás, de az egészen 
másként történt. Biztos, hogy sem a kriti
kusok, sem az említett intézmények nem 
kaptak állami mandátumot arra, hogy 
sterilizálják a vajdasági irodalmat, hogy 
megfojtsák az egészséges kritikai gondol-

A kötet a Lián, a címadó kisregényen 
kívül Déry Tibor hét ifjúkori novelláját 
tartalmazza. A Schwarz úr öngyilkossági 
kísérlete a Petőfi Irodalmi Múzeum Déry-
hagyatékából került elő. Botka Ferenc a 
tintával írt kézirat hátradűlő betűi alapján, 
az író édesanyjához szóló egykorú levelei-

kodást, megakadályozzák a „normális 
kulturális rezonancia kialakulását", hogy 
misztifikálják az avantgárdot (ami Vajda 
szerint „szokatlan szókapcsolatok", „cini
kus körmönfontság" csupán), arra kény
szerítsék az írókat, hogy a megjelenés ér
dekében mondjanak le a „mű belvilágá-
nak" megalkotásáról. Nem utolsósorban 
pedig nem lehet a kritika vétke, hogy a 
műközpontú vizsgálódást szorgalmazta és 
érvényesítette. 

Vajda könyve nem az irodalomért, ha
nem az ő felfogásával nem egyező szemlé
let ellen íródott. 

Ha ironizálni lenne kedvem, mondhat
nám, a vajdasági magyar irodalom éppen 
ezzel, a létét, gyökereit és eredményeit 
kétségbe vonó, rögeszmékből építkező 
„irodalomtörténettel" lett nagykorú. Igaz, 
Vajda - Bori Imrével ellentétben - rend
szert nem teremt, sőt egyetlen új adattal 
sem szolgál, nem az építés, hanem a rom
bolás igényével fog tollat, de azt kétség
bevonhatatlanná teszi, hogy az egyetemes 
magyar irodalomnak van egy sajátos je
gyekkel is rendelkező, vajdaságinak ne
vezhető ága. 

Gerold László 

nek írásképét is figyelembe véve 1914-
1915-re datálja, első helyen és első ízben 
adja közre. A két nővér (1917), az Ellopott 
élet (1918), a Novella (1918), Apróba 
(1919) és a Salamon tornya (1920) a 
Nyugatban jelent meg először, A bábú 
(1920) a temesvári Szemlében keltette fel 

DÉRY TIBOR: LIA. KORAI ELBESZÉLÉSEK 1915-1920 
Sajtó alá rendezte és az előszót írta Botka Ferenc, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 
1996, 212 1. (Déry Archívum, 1). 
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