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Publicisztikai munkák, írói vallomások, heves és csak ritkán hasznos po-
lémiák, visszaemlékezések, vallomások, tényfeltáró irodalomtörténetek 
szólnak egyre sűrűbben a kisebbségi magyar irodalmakról, helyükről az 
„egyetemes" magyar irodalomban és helyzetükről a térség meg a történe-
lem, a múlt és a jelen viszonylataiban. Intézményes keretek között, tanács-
kozásokon és irodalmi rendezvényeken állnak a kisebbségi írók és a kisebb-
ségi irodalmak a magyar irodalmi köztudat érdeklődésének középpont-
jában, bár közel sincs központi helyük a magyar irodalmi életben. De miért 
is követelnék meg maguknak a centrumot? 

Érdemes, ha futólagosan is, pillantást vetni az irodalmi közérdeklődés-
re, mi motiválja és mit vesz célba? Elsősorban az a rendkívüli történelmi 
helyzet indokolja az érdeklődést, amelyben a kisebbségi magyar irodalmak 
kialakultak, müveket formáltak és megírták létezésük történetét. Miközben 
sohasem szűntek meg, legfeljebb időnként enyhültek a létüket és a kisebb-
ségi közösségek létét veszélyeztető történelmi meg politikai körülmények. 
Az irodalmi köztudat érdeklődése így elsősorban a - szinte mindig indokolt 
- féltés és aggódás jegyeit viseli magán a magyar kisebbségek léte és a sor-
sa — így: léte és sorsa - iránt. Nem a kisebbség történelmének és művelődé-
sének, érték- és mértékrendjének, hagyományformáló tudatának megértése, 
hanem a leválasztott nemzettest nem szűnő veszélyeztetettségének érzete 
motiválja ezt a kivételektől eltekintve szinte mindig őszintén érdeklődő 
együttérzést. Nem is nagyon lehet ellene racionálisan védekezni: a féltésre 
és aggódásra a ráció nem nyújt megnyugtató választ, főként ha a történelem 
kíméletlen kereke bőven szállít - tiltásokkal, jogok visszavonásával, ítéle-
tekkel, háborúval - okot és indokot a féltő együttérzésre. Az etnikai és ha-
talmi többség intézményesített fölénye, erőfitogtatása és cinizmusa bőven 
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adott és ad ma is okot a kisebbségek önvédelmi mechanizmusainak kialakí-
tására és rögzítésére. Mintha a kisebbség léthelyzetét eleve az önvédelem 
gesztusai és jelképei határolnák be. E határok között az individuum szabad-
ságára, a nyitottságra és a kezdeményezésekre alig van esély. 

Ennek a helyzetnek mély átélésével magyarázható, hogy a közelmúlt év-
tizedeiben többször beszélték el a kisebbségi irodalmak történetét, de egy-
szer sem merült fel a kisebbségi irodalom mint teoretikus kérdés, mintha a 
teóriát kiűzte volna az irodalmi érdeklődésből a hagyományozódó létbi-
zonytalanság. 

Az indokolt és jogos kisebbségféltő érdeklődésből egyenes ágon követ-
kezik a kisebbségi irodalmak jóelőre megfogalmazott és körülírt szerepe, 
mindenekelőtt az irodalom számára megszabott kisebbségmentés feladata. 
Ez a veszélyeztetett léthelyzetből kivont szerep és feladat a kisebbségi iro-
dalmak megértéshorizontját is meghatározza: az aggódó és féltő tekintetű 
érdeklődés nem az irodalmat nézi, hanem átnéz rajta,1 a kisebbségi iroda-
lom szókapcsolatban a „kisebbséget", a kisebbségi létszimbólumokat, a ki-
osztott szerep maradéktalan lejátszását figyeli, az „irodalomra" alig van te-
kintettel, legfeljebb egy-két közhellyel intézi el, hiszen szigorúan 
megszabott funkciói közepette kezeli. A kisebbségi irodalmak szerepe ilyen 
értelemben vállalás és nem választás, nem is szabad döntés, hiszen a ki-
sebbség létét veszélyeztető helyzet osztja ki. Ennek nyomán az autonóm, az 
individuum szabadságát reprezentáló - irodalmi- értékteremtés fölé emel-
kedik a szerep, főként ha mindezt politikai és ideológiai artikuláció is nyo-
matékosítja. A kötelezővé tett szerep így irodalmon kívüli érdekeket - és ér-
tékeket! - ruház a kisebbségi irodalmakra; ezeknek története még lehet, 
teóriája és kritikája aligha. Mert a vállalt szerepben tündöklő kisebbségi iro-
dalom nyomására az irodalmi kritika - és a lehetséges, az elképzelt teória - , 
ezzel együtt részben az irodalomtörténet, meg nagyobbára az irodalmi meg-
értés is eltorzul, „átnéz" az irodalmon, mint afféle „metafizikai ablakon" a 
létszimbolumokat keresve, miközben szabad kifutást ad a provinciálisnak 
és banálisnak. Amikor Szirmai Károly Szenteleky halála után a Kalangya 
szerkesztőjeként az irodalmi kritika torzulásait igyekezett felszámolni ép-
pen a vidékies és a banális felháborodását váltotta ki. Bori Imre irodalom-
történetével szemben is a provinciális szabad futásának nevében csaptak fel 
az indulatok, egy egész elhibázott, minden szempontból satnya „ellen-iro-
dalomtörténetet"2 produkálva a kisebbségért aggódó érdeklődés egy részé-
nek nagy megelégedésére. Ezzel nem azt mondom, hogy a veszélyeztetett 
kisebbség történelmi helyzetéből következő irodalmi szerepvállalása köte-
lezően provinciális és banális müveket szül, gondoljunk csak az ellenpél-
dákra, Herceg János Módosulások című könyvére, vagy Németh István no-
vellaírására, hanem csak annyit, hogy az értékelés és megértés történeteit a 
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kisebbségi irodalmi kritika - ha a vállalást akceptálja a választás szabadsá-
ga helyett - menthetetlenül eltorzítja és torz kritériumaival a provinciálisát 
és a banálist nemcsak felmenti, hanem hirdeti is: morális imperatívuszt hir-
det irodalmi kritériumok helyett. Ami hellyel-közzel még tiszteletet is ki-
vívhat magának, de sohasem az irodalom, mindig a politika, az ideológia 
kereteiben. Az ilyen kritika számonkér a bírálat helyett, és számonkérésé-
hez az erkölcs, nem az irodalom világában keres támpontot. Más szóval, az 
irodalmi szöveg és annak autonóm világa helyett vélt vagy valóságos refe-
renciákról beszél, mozgósító, megőrző, kisebbségmentő létszimbólumokról 
és nem „másról". 

A kisebbségi irodalmak, kritikájukkal és feltételezett teóriájukkal, mely-
nek értelme a kisebbségi irodalmak létmódjának leírása lehetne, a közel-
múlt évtizedeiben, vagyis 1918 óta írható valóságos történetük során csak 
ritkán léptek ki e történeti és kritikai ambivalencia szorításából. Sőt, köny-
nyen viselték az ambivalencia szorítását, mert az ambivalencia kitüntetett 
helyet biztosított a kisebbségi irodalom számára. Többek között azzal is, 
hogy éppen az értékrend ambivalenciája tette lehetővé a sajátosságok, nem 
egyszer éppen a megkülönböztető jegyek felismerését és leírását, ami lát-
szatönállóságot biztosított a kisebbségi irodalmaknak, sőt integritását és au-
tentikusságát is jelezni tudta. E sajátosságoknak szembetűnő vonása, hogy 
a kisebbségi irodalom vállalt szerepével, a szerepet előíró és támogató iro-
dalomértéssel meg kritikával karöltve, a kisebbségmentő aggódás fénykör-
ében a mindenesség - nem egyszer a mindenre alkalmasság - jeleivel tün-
tetett, mintha ezáltal valóban sajátosságaiban elkülönülhetett volna. A 
kisebbség politikai intézményeinek hiányát, a kisebbségi kultúra differenci-
álatlan szétszóródását, a tudományokat - elsősorban a szociológiát szociog-
ráfiai próbálkozásokkal és a pszichológiát, de a társadalomismeret más ága-
it is - helyettesítette, vagy helyettesíteni szándékozott. Önismeretének 
kritikai torzulásai folytán önmaga elé lépett és vállalt szerepét a küldetéstu-
dat, a messianizmus, nem egyszer a prófétaság pátoszával tetőzte. Ezzel kü-
lönleges státuszt szerzett és a velejáró tiszteletet is kiérdemelte. Státusza a 
bírálatnak is befogta a száját, vagy ha valaki a bírálat hangján szólalt meg 
rendre a hátsó szándék vádja érte, sokszor nem is következmények nélkül. 
A történelmi és poétikai ambivalenciákat, a szerep és szerepek patetikus 
vállalását élő kisebbségi irodalmak, és a legtöbb kisebbségi író a védettség 
pozícióit szerezte meg magának,jól körülbástyázott kastélyát a kritikai sért-
hetetlenségnek. 

Ebben a helyzetben a kisebbségi irodalmak önmegnevező metaforái 
mind sorra a vállalt írói és irodalmi szerep, meg szerepek leírásai, így sem-
miképpen sem azonosíthatók a kisebbségi irodalmak történeti, kritikai vagy 
teoretikus megértésével. Mit olvasunk, ha kisebbségi magyar irodalmat -
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irodalmi müveket - olvasunk? Az olvasói elvárások sem léphettek ki az am-
bivalencia szorításából. Az irodalom és az író szerepe a közösség - nem-
csak a kisebbségi közösség - elvárási horizontjának meghatározó tényező-
je, így a narrációk, a lírai közlemények, a drámai szituációk mind sorra ezen 
elvárás megítélése alá kerülnek, még akkor is, ha az író, vagy egy-egy iro-
dalmi nemzedék és irányzat megkíséreli lerázni az ambivalencia és a szerep 
szorítását. Az elvárási horizontok így sokkal inkább áldoztak - áldoznak 
még ma is - az ideológiának, nem egyszer a politikának, mint az irodalom-
nak, azóta talán még hatványozottabban, amióta teret nyert magának a ki-
sebbségi politizálás. Az irodalomnak a tradíció és ezzel együtt a kisebbség 
őrzésére való berendezkedése, nyomatékosítva az ambivalens olvasói elvá-
rásokkal, könnyen tette az irodalmat nem irodalmi, irodalmon kívüli meg-
ítélések célpontjává. Az individualizációs kísérletek és kezdeményezések 
sorra e megítélést váltották ki, nem egyszer az írói egzisztenciát is veszély-
be sodorva. 

Ez mindenképpen mértékvesztéshez vezetett; a vállalt szerepet többé-
kevésbé jól lejátszó írók és müvek, még ha a provinciálisból és banálisból 
merítettek is - legtöbbször „olvasatlanul" - tündököltek és tündökölnek a 
kisebbségmentés kritikát megkerülő politikába és ideológiába vezető egér-
útjain. Az ambivalencia tarthatatlanságának, a szerepek lejátszhatatlanságá-
nak és ezzel együtt az érdemtelen ragyogás felismerése sem mai keletű, de 
a mai fellazult irodalmi viszonyok, a mostanra kialakult irodalomkritikai 
változások nyomán közvetlenebbül kimutathatók. Természetesen senkit 
sem nyugtathat meg az, hogy ebből különösebb károk nem származnak, 
mert kevés az érdemtelen ragyogással méltatlanul elhomályosított, az am-
bivalencia és a szerep nyomása alól felszabadult - modem vagy posztmo-
dem - mű a kisebbségi, köztük a vajdasági magyar irodalomban. Hol van-
nak azok a müvek, amelyek felfedezéséhez, újraolvasásához másfajta 
kritikai érzékenységre, újrarendezett olvasói elvárásokra van szükség? A 
vajdasági magyar írók jelentős hányadának kényszerű vagy éppenséggel 
számító eltávozásával a zsákutcába vezető ragyogásból, az írói, irodalmi 
szerep ambivalenciáiból a határon túlra is jutott bőven, miközben az itthon 
maradottak továbbra is az irodalom kisebbségmentő szerepével bajlódnak 
és éppen e szerep vállalása vagy problematizálása nyomán elválasztó vona-
lak húzhatók alig létező irodalmi táborok, szétesett irodalmi nemzedékek és 
irányok között; az elválasztó vonalak sokszor területileg is kijelölhetők és 
ennek csapdájába a legjobb szándékú bírálatok is belees(het)nek. 

Akárhogyan is ítélünk a kisebbségi irodalmak szerepvállalásának ambi-
valenciájáról, a mértékvesztés irányairól, vagy az eltávozottak és az itthon 
maradottak között zajló rejtett polémiáról, abban bizonyosak lehetünk, 
hogy senkinek sincs mindenkorra érvényes belépőjegye se a megváltás se a 
bűnbeesés birodalmába vagy siralomházába. 
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Főként azért nincs, mert a kisebbségi irodalmak értelmes - mert megért-
hető - ambivalenciájának, az ebből következő szerepeknek és torzulások-
nak van egy mélyebb és rejtélyesebb vonatkozása is. Ez a rejtélyes vonat-
kozás akkor mutatkozik meg ha a kisebbségek és az irodalmi modernitás 
viszonylatait kezdjük el felfejteni. Az ambivalenciát és a kitöltött írói sze-
repet kitüntető olvasói elváráshorizonton tágítani szándékozó írót és müvet 
az elmúlt évtizedekben rendre a „modem", a „modemizmus" szitokszavak-
nak számító ítéletével utasították vissza. Ebben nemcsak a vidékies szelle-
mi renyheség megnyilvánulása látható meg, hanem egy szélesebb - történe-
ti, akár teoretikusnak is mondható - értelmezés. A kisebbségi magyar 
irodalmak, főként azok, amelyek a hagyománytalanság tévhitével küzdve 
későn konstituálódtak és kötődéseiket is megkésve ismerték fel, miként a 
vajdasági magyar irodalom, az irodalmi modernitás peremvidékén alakul-
tak ki és szerveződtek meg. Kimaradtak a modernitás nagy elbeszéléseiből, 
nemcsak azért, mert a modernitás alkonyán, a klasszikus modernség és a 
kései modemség után eszméltek önmagukra, hanem azért is, mert ambiva-
lens helyzetükben, pátosszal körülvett szerepformáiban nem alakulhattak 
olyan erős individualitásokká, és nem is adtak teret az individuális kezde-
ményezéseknek, hogy a saját nagy elbeszéléseiket mondhatták volna, be-
szélhették volna el akár az univerzális haladás, akár az univerzális hanyat-
lás jegyében.1 Ezek az irodalmak mással voltak elfoglalva, sürgősebbnek 
vélt feladatokat vállaltak, nem láttak túl önmaguk megőrzésének körein és 
ha ki is léptek önmaguk meghatározottságából minduntalan belebotlottak az 
egyedül értelmesnek és üdvözítőnek tűnő ambivalenciák ideológiai és poli-
tikai csapdáiba. Természetesen az a „más", amivel el voltak foglalva, sajá-
tosságaik alapvető vonásait is tartalmazta, tehát egyáltalán nem mellékes és 
nem is felesleges viszontagság. Az ambivalens szerepek kényszerítő hatá-
súak, ezért megkerülhetetlenek és csak ritkán adnak esélyt akár szabad vá-
lasztásra, akár egyéni kezdeményezésre, mert minden szerepen kívül el-
hangzó szó, vagy megtett mozdulat, minden eltérés vagy változás a szerep 
- a hagyomány őrzése, a kisebbségmentés vállalása - megsértése és ezért 
az ön- és lelkiismeret szintjén szankcionálható. 

Ez az ítélet az irodalom egészére érvényes csupán, nem az egyes művek-
re. Ebben a feloldhatatlan ellentmondásban az is belátható, hogy a moder-
nitás perifériáin jelentős és fontos - modem - müvek születhetnek, és szü-
letnek is, de nem konstituálódhat többrétegű, természete szerint 
konfliktusos, váltások és változások közepette élő modem irodalom. A ki-
sebbségi irodalom, függetlenül a magányos egyéni kezdeményezésektől, 
ambivalens helyzetében a hagyományos stílus, a megszokott kifejezés, a 
problémátlan szerkesztés, a lineáris narráció, a közvetlen önkifejezés nyel-
vének és beszédformáinak megőrzése. A tradicionális retorika az ambiva-
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lens irodalmi létmód viszonylagos biztonságát nyújtja, amit csak erősít a 
számonkérő és nem megértő kritika. Az újnak ebben a kulturális kontextus-
ban nincs, vagy alig van létjogosultsága. Az önmegnevezés metafóriáiba 
való bezárkózás, az irodalom pontosan kijelölt helye és szerepe az irodalmi 
horizontokon a kísérlet minden változatától való eltávolodást hozza, ezzel 
együtt az idegennek minősített nóvumtól való elhatárolódást és a funkcio-
nális, az ismertről szóló, a valós veszélyek feltárását szolgáló tartalmak elő-
térbe állítását. A kisebbségi irodalmak eme hagyományos poétikai és reto-
rikai elrendezettsége a vallomásos megnyilatkozásokat tünteti ki elsősorban 
még a látszólag regényesített emlékező prózában is, amilyen a már emlege-
tett Módosulások, vagy Gion Nándor regénytrilógiája, amely ellentétben 
Herceg János regényének a modernség kereteit is kitágító elbeszélésformá-
ciójával és kompozíciós elvével, a kisebbségi irodalmak tradicionális reto-
rikáját őrizve az irodalom ambivalens - vállaló és szolgálattevő - szerepét 
erősíti. 

A kisebbségi magyar irodalmak története ilyenformán nem párhuzamos 
a magyar irodalmi modernitás XX. századi történetével. A kisebbségi iro-
dalmakban nem különíthetők el a modernitás paradigmái, csak egyes mű-
vek vannak, amelyek beilleszkednek a modernitás magyar irodalmi folya-
mataiba. Végei László első regénye, az Egy makró emlékiratai, mint a 
kései modernitás egyik ágának reprezentánsa a magyar irodalomban az ún. 
jeans-próza poétikai jegyeit és közérzeti attitűdjét jelöli, miközben a vajda-
sági magyar irodalomban nemzedéki kultikus szerepe ellenére sem vált az 
irodalom pozícióit meghatározó tényezővé. Ez nem tekinthető a kisebbségi 
irodalmak különállásának, de mindenképpen leszakadás a magyar irodalmi 
modernitás történetéről. A leszakadás nem lemaradás, hanem a peremlét 
drámája. Ezen semmit sem módosít az a körülmény, hogy voltak pillanatok 
a kisebbségi irodalmak ambivalencia-történetében, amelyek egy-egy müvei 
megelőzték a magyar irodalmi változásokat, ám ezek a pillanatok gyorsan 
el is múltak, helyet teremtve a (kisebbségi) modern müvek és a moder-
nitásra felkészületlen (kisebbségi) irodalmak nem egyszer kemény konflik-
tusokban megmutatkozó drámájának. Ez a dráma olvasható ki az Egy mak-
ró emlékiratai utóéletéből, ez Tolnai Ottó nevezetes Wilhelm-dalokjából, 
Jung Károly Barbaricum-verseiből, Böndör Pál költészetéből a kilencvenes 
években... 

A modernitás nagy elbeszéléseinek középpontjai vannak. A középpont 
elvesztése a modernitás nagy elbeszéléseinek leáldozása is egyszerre. A ki-
sebbségi irodalmak vállalt szerepük ambivalenciája folytán nem jelölhették 
meg magukat - Lyotard szavaival élve - olyan nagy elbeszélésekben, „mint 
amilyen a szellem dialektikája, a jelentés hermeneutikája, a racionális, illet-
ve a tevékeny szubjektum emancipációja, vagy a jólét megteremtése."4 Ha 
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a „modernitás lényegileg individualista; olyannyira, hogy fennmaradása ér-
dekében fel kellett találnia a »közösségi szellemet«" - mondják Heller Ág-
nes és Fehér Ferenc - a kisebbségi irodalmak pedig lényegük szerint ambi-
valensek, bár az ambivalens nem feltétlenül ellentéte az individuálisnak, 
akkor nem is lehettek a modernitás nagy elbeszéléseinek narrátorai, sem hő-
sei. Túl sok veszély fenyegeti és fenyegette őket történetük során, túl kevés 
kérdést fogalmaztak meg, és akkor sem elég világosan ahhoz, hogy saját 
helyzetüket a metaforákon túl nagy elbeszélések alakjában (is) szemügyre 
vehessék. A vajdasági magyar irodalom egy-két az ötvenes és részben a hat-
vanas években nagy elbeszéléseket helyettesítő, de azoknak helyére soha-
sem kerülő, azóta is élő metaforát fogalmazott meg: „övig a földbe ásva" 
(Fehér Ferenc), „kéz a kilincsen" (Ács Károly), „rés" (Pap József). Mind-
három szókép az irodalom önérteimező metaforájaként is olvasható az iro-
dalmi ambivalencia és az írói szerep különös megnevezéseként, ami akkor 
válik igazán beláthatóvá, ha a hatvanas és hetvenes évek néhány újabb -
úgyszintén önmegnevező metaforaként olvasható - kötetcímmel szembesít-
jük: „átértékelés" (Koncz István), „agyonvert csipke" (Tolnai Ottó), „áthú-
zott versek" (Domonkos István). A szembeállítás nem nagyságrend: az el-
ső három metafora a „közösségi szellem" megőrzését, sőt a kisebbség-
mentés vállalását jelzi a maradás, a belépés, a rést ütés jelentésekkel, míg a 
másik három a peremiét modernitáshiányának drámáját. 

Ha történeti és poétikai helyzetének ambivalenciája folytán a kisebbségi 
irodalom nem konstituálódott modern irodalomként, erről szólnak a fenti 
kötetcímekből elvont metaforák, de modem irodalmi müveket hozott létre, 
és nem is akármilyeneket, akkor nyomban felmerül a kérdés, a történeti le-
írás mellett lehetséges-e a vállalt ambivalencia árnyékában kompromittáló-
dott kisebbségi irodalomkritika és ezen felül a kisebbségi irodalmak teóriá-
ja is? 

A közvetlen válaszadás pretenziója helyett erről szólnak, erre „válaszol-
nak" a fenti mondatok. Vagyis arról, amit Arthur C. Danto így fogalmazott 
meg: „A filozófia akkor jelenik meg, amikor már túlságosan késő minden-
hez, kivéve a megértést."5 Más szóval a kisebbségi irodalmak kritikája és te-
óriája is - úgy látszik - akkor jelenik meg, amikor már késő a modem iro-
dalom, a kisebbségi irodalom modernitásának megjelenésére, ám van még 
idő - ha ez vigaszt nyújthat - a megértésre. Ez a megértés végső soron a 
modernitás nagy elbeszéléseivel szembeni bizalmatlanság, amikor „Az 
elbeszélőfunkció elveszti működtetőit: a nagy hőst, a nagy veszélyeket, a 
nagy utazásokat és a nagy célt."6 és ilyen értelemben, ahogyan Lyotard-nál 
olvasható, leegyszerűsítve ugyan, de így határozható meg a „posztmodern". 
Ami, ha igaz, leáldozóban van, de a kisebbségi irodalmak számára esély, 
mert nem tart igényt semmiféle előírásra, se igehirdetésre, se kikezdhetet-
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len normákra, mégis felvirágoztathatja a nyelvet, amiben az irodalom él, be-
csukhatja ama „metafizikai ablakot" és ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy 
az irodalmat nézzük, mert van mit látni, és ne nézzünk át rajta, mert a ki-
sebbségi létszimbólumok őrzése, a kisebbségmentés programja nélkülözhe-
tetlen ugyan, de kívül esik az irodalom illetékességén, amiből természete-
sen nem az következik - igyekszem gyorsan hangsúlyozni, nehogy számon 
kérhessék rajtam hogy az irodalom, „a művészet afféle ontológiai 
nyaralás".7 A kritika és a teória kérdésének felvetése bizonyítja, hogy nincs 
még késő a megértésre. 

Jegyzetek: 

' „A műalkotás csupán eszköz a tudás megszerzéséhez, írja Schopanhauer, afféle kognitív 
protézisként kezelve a művészetet, olyan metafizikai ablakként, amelyen át ráláthatunk a 
mélyebb realitásokra, de amely maga semmit sem tesz hozzá e tudáshoz: arra való, hogy 
átnézzünk rajta, nem arra, hogy nézzük - minél áttetszőbb annál jobb." Arthur C. Danto: 
Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet. Atlantisz, Budapest, 1997, 37. old. 

2 Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken. Bereményi Könyvkiadó, Budapest, é. n. 
3 Heller Ágnes-Fehér Ferenc: A modernitás ingája. T-Twins Kiadó, Budapest, 1993, 35. 

old. 
" Jürges Habermas, Jean-Francois Lyotard, Richárd Rorty: A posztmodern állapot. Század-

vég Kiadó, 1993, 7. old. 
5 Arthur C. Danto: i. m., 31. old. 
6 A posztmodern állapot, 8. old. 
7 Arthur C. Danto: i. m., 23-24. old. 

IS IT POSSIBLE TO HAVE A (MODERN OR POSTMODERN) 
„THEORY" OF MINORITY LITERATURES? 

János Bányai 

The studies of the minority Hungárián literatures, whose beginnings date back 
to 1918, have been mainly aimed at their history. Indeed, there are several histories 
of the minority Hungárián literatures, written f rom all sorts of aspects. Still, the 
research never encompassed the theoretical issues of minority literatures. The lack 
of interest in theory should explain why there is hardly any mention of the issue of 
modernity or within it the discernible features of postmodern. However, the mino-
rity (Hungárián) literatures, too, have their own „theory" which springs f rom their 
being and their mode of existence. 
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