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A BIZONYOSSÁG KEZELÉSE 
A Modemitás és kisebbségi irodalmak című tanácskozás 
befejezetlen bevezetője 

A '80-as és '90-es évek fordulóján a közép-európai rendszerváltások 
nyomán a kisebbségi magyar irodalmak helyzete és megítélése is megvál-
tozott. Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom rövid története című 
nagy, összefoglaló munkájának bővített és átdolgozott kiadása a vajdasági 
magyar - kisebbségi - irodalom 1918-tól számított korszakát foglalta össze 
és zárta le, szempontjai és elvei szerint más kisebbségi magyar irodalmak-
ra is érvényes módon, ugyanakkor történeti aspektusával a váltás és átala-
kulás jeleit mutatta fel, mind az értelmezés mind az önértékelés tényeként. 
A változás szemmel látható és könnyen követhető jegyei mutatkoztak meg 
abban, hogy a kisebbségi magyar írók a Magyar írószövetség teljes jogú 
tagjai lettek, ezzel együtt a magyar irodalmi élet intézményrendszerében is 
helyet kaptak, folyóiratszerkesztőségekben munkatársi és főmunkatársi stá-
tuszokhoz jutottak, jelentős irodalmi rendezvényeken, tanácskozásokon ve-
hettek részt a korábbi évekhez képest rendszeresebben és nagyobb szám-
ban. Sorozatosan rendeztek tanácskozásokat a kisebbségi irodalmakról, a 
kisebbségi írók irodalmi díjakat, kitüntetéseket kaptak. A magyarországi 
publikációs lehetőségek felszaporodtak és természetesen a hazaiakhoz ké-
pest fel is értékelődtek. Aligha tagadható, hogy mindebben benne volt és 
benne van a változásoknak irányt adó politika, főként - természetesen - a 
művelődés- és irodalompolitika számítása meg érdeke. Lassan, lépésről lé-
pésre a kisebbségi irodalmak kezdetben szervezetileg, majd strukturálisan 
is felszívódtak a régóta emlegetett, metaforikusán és nem metaforikusán, de 
igencsak parancsoló módon megfogalmazott egység — az ún. „egységes 
magyar irodalom" - képzelt vagy valóságos jelentéskörébe. A felszívódás-
nak csak egyik és nem is mindig legfontosabb megnyilvánulási formája az 
átköltözés, ami a vajdasági magyar irodalomban - a többségi nép háborúba 
torkolló „megtörténése" függvényében - szinte vándorlás-méretűre nőtt, 
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hanem az a nem egyszer hangsúlyozott, máskor hallgatólagos „híresztelés", 
miszerint az írók és müvek igazi affirmációja mégis inkább az egységes ma-
gyar irodalom mérték- és érvrendszerében ér valamit és nem a helyi, sok-
szor kétes erkölcsűnek vélt kisebbségi kritikában. Ezek a legtöbbször dek-
laratív és alig átgondolt érvelések, mert több bennük az érzelmi mint az 
értelmi tartalom, arra a különös jelenségre mutattak rá, és mutatnak rá nap 
mint nap, hogy a kisebbségi irodalmak körül fogyóban a levegő, mert egy-
re nyilvánvalóbban mutatkoznak meg életükben a kulturális hiányok, legin-
kább az irodalmi élet hiányosságai, a könyvkiadás viszonylagos 
nehézségei,a könyvterjesztés elsatnyulása, az olvasói érdeklődés csökkené-
se stb. Minek folytán egyre közvetlenebbül tárul fel az a tévhitnek is vehe-
tő, de tényekkel is alátámasztható megérzés, hogy a kisebbségi lét termé-
szete szerint hiányos lét, amiből nagyon könnyen levonható következtetés, 
hogy a kisebbségi irodalom vállalása és választása egyben a teljesség hiá-
nyának vállalása és választása is. Holott a kultúra, tudjuk, ha valóban kul-
túra és nemcsak látszat vagy tévedés, mindenképpen teljes kultúra és itt 
most nem föltétlenül fontos megmondani, mit is jelent a „teljes kultúra", an-
nyit azonban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a kultúrában érvé-
nyes teljesség-fogalom meghatározója nem az extenzív hanem az intenzív 
jelleg. A kultúra teljességét nem a terjedelem adja meg, bár kiterjedés nél-
kül nincs kultúra, hanem a megélés és a hatás ereje meg hőfoka. Vissza-vis-
szatérő diagnózis, hogy a valóságos vagy álcázott rendszerváltások után a 
kisebbségi magyar irodalmaknak és kultúráknak egyre szűkebb az élettere, 
létezésük belső intenzitása kihülőben, ezért nem kell azon túl sokat töpren-
geni, miért fordították ezek a kultúrák és irodalmak arcukat a nagy lehető-
ségeket, affirmációt és tiszteletet felajánló egyetemes magyar kultúra és iro-
dalom felé, feladva néhány korábban evidenciaként kezelt gondolatot és 
érzést. Többek között azt a már-már közhelynek számító, Szentelekyt is, 
Herceg Jánost és másokat, vonzáskörében tartó elvet, miszerint minél in-
kább „kisebbségi" a magyar irodalom egy-egy része annál inkább tartozhat 
bele a magyar irodalom, amúgy igencsak homályos, racionálisan nehezen, 
emocionálisan viszont könnyedén meghatározható egyetemességbe. 

Ha el is tekintünk az olyan nyilatkozatoktól, hogy nincs vajdasági - ergó 
nincs „kisebbségi" - magyar irodalom, csak magyar irodalom van, mert 
amit magyarul írnak a világ bármely pontján az természetesen magyar iro-
dalom, mit kell ezzel oly sokat bajlódni... Mondom, ha el is tekintünk az 
ilyen nyilatkozatoktól, semmiképpen sem tehető félre az a megváltozott 
helyzetkép, amit a rendszerváltás óta a magyar irodalmi gondolkodás pro-
dukált, többek között a kisebbségi magyar irodalmak viszonylatában is. 
Másszóval az a körülmény, hogy minél szorosabbra fűződtek a szálak a ki-
sebbségi magyar írók és a magyar irodalom intézményrendszere között, an-

10 



nál élesebben merül fel az a kérdés, hogy van-e értelme továbbra is fenntar-
tani és ápolni a kisebbségi magyar irodalmakat, vagy - a határok ún. átjár-
hatósága folytán - elég mostantól magyar irodalomról beszélni, megenged-
ve, hogy ennek az irodalomnak, mint minden más nemzeti irodalomnak, 
vannak a központtól távoleső részei, területei is. 

A rendszerváltás után eljutottunk hát a kisebbségi - köztük a vajdasági 
- magyar irodalom eddigi szótárának, és maguknak ezen irodalmaknak a 
széteséséhez? Ami e szétesés után még megmaradt kisebbségi irodalomnak 
már csupán árnyéka önmagának, provinciába veszett jelentéktelenség? Va-
jon valóban a kisebbségi irodalmak fogalmi jelentésvesztésének korát éljük, 
abból következően, hogy a magyar kultúra, és természetesen a magyar iro-
dalom is egészében homogenizálódott és többé nem tarthatók fenn sem az 
irodalomtörténet, sem az irodalmi kritika és elmélet szótáraiban a kisebbsé-
gi irodalmakat megnevező terminusok? 

Ezeknek a kérdéseknek mind kihívóbb formában való megjelenése teszi 
indokolttá a most kezdődő tanácskozás alapgondolatát. Természetesen nem 
azt kérdezzük, van-e létjogosultsága a kisebbségi irodalmaknak, hiszen -
akárhogyan ítélünk is róluk - kisebbségi irodalmak vannak, és nemcsak 
azért mert sokat beszélnek róluk, hanem azt a kérdést tesszük fel, hogy a lé-
tező kisebbségi irodalmak milyen viszonylatokat alakítottak ki a modernitás 
kimúlóban lévő „nagy elbeszélései" és a posztmodern „kis elbeszélései" fe-
lé. Kérdésünket arra alapozzuk, hogy a többé-kevésbé átélt rendszerváltá-
sok - megkésve ugyan - a modernizáció folyamatait indították be a közép-
európai társadalmakban és ezzel a kultúrát is a korábbitól eltérő 
léthelyzetbe hozták, minek folytán egy sor nem is oly régen evidenciaként 
kezelt meggondolás és értelmezés mellé tettek kérdőjelet. 

Ezekre a kérdőjelekre az irodalmak, a művészetek, a kultúra spontán 
módon válaszol önismeretének megújításával vagy pozícióinak feladásával 
és ezáltal több lehetséges kiutat kínál fel, többek között az egységesbe való 
lemondó felszívódást, valamint a provinciálisba való bezárkózást és önvé-
delmet, holott az irodalom és kultúra új helyzete más - „európaibb" - lehe-
tőségeket is magában foglal, csakhogy ad-e, adott-e a kisebbségi irodalmak 
megértése, az irodalmi kritika és az irodalmi teória szellemi, intellektuális 
impulzusokat e lehetőségek felmérésére, vagy megelégedett az amúgy 
előnyt és kényelmet biztosító felszívódással a homogenitás rezervátumába. 
Mert a minden áron való homogenizálás az igazi rezervátum és gettó nem 
annak kritikai, történeti és elméleti megértése, hogy amióta kisebbségi iro-
dalmak vannak azóta illúzió a homogén magyar irodalom emlegetése... 
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