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AZ ELSZIGETELTSÉG FOKOZATAI 

A nyolcvankilences fordulat után úgy tűnt, lehetségessé válik a magyar irodalom 
kényszerűen elkülönült részeinek fokozatos újraszervesülése. Kilencven novemberé
ben a Debreceni Irodalmi Napokon - kevés kivétellel - irűndannyian ott voltunk, 
akik irodalomtörténészként, kritikusként, szerkesztőként érdekeltek vagyunk e folya
mat előmozdításában. Úgy éreztem, s talán mások is osztják érzésemet: ez volt a 
Kárpát-medence magyar irodalmi életének első egészséges lélegzetvétele. 

Hiszen addig természetellenes volt a helyzet: az utódállamokbeli magyar 
irodalmak kényszerű önállósulása, kiszakadásuk a nemzet meghatározó szellemi
esztétikai áramköreiből azzal a veszéllyel járt, hogy végzetesen elszigetelődünk. 
Az a betegség fenyegetett, hogy a nemzeti irodalom normaállító csúcsairól 
lemondva csupán helyi értékeinkre szegeződik a tekintetünk, hogy nem csupán 
az európaiság és regionalizmus Babits állította eszményi összhangjáról feledke
zünk meg, de feladjuk azt a törekvést is, hogy összmagyar értékrend(ek)ben 
gondolkodjunk. Ami némiképp természetesnek tűnt a nyomás alatt, amiben 
éltünk, hogy elsősorban azt értékeljük, aki és ami a mienk, az magában hordta a 
torz értéktudat lehetőségét: egy olyan - túlzottan ideologikus értékrend - rögzü
lését, mely nem a művek esztétikai önértékét, hanem a kisebbségi elkötelezettség 
mértékét tekintette normának. Érthető ez a „védekező kollektivitásra" jellemző 
kritikaellenes magatartás, melyet ugyancsak Babits 1935-ben oly találóan jellem
zett. Ebből következik, hogy a kisebbségi létben nem alakulhatott ki olyan kritikai 
élet, amelynek - ha egészséges - természetéhez tartozik a tapintatlanság: hogy a 
kritikus nincs tekintettel a körülményekre, nem keres külső mentséget arra, ha 
egy adott mű rossz, ha valamely mélyen tisztelt szerző sikerületlen könyvet ad ki 
a kezéből, hanem a helyzettől némiképp független értékítéletre vállalkozik. 
A kisebbségben mindenekfölött a művek helyi értékére tevődött a hangsúly. 

És sokféle sérültségünk közepette az elszigeteltségben jólesett minden anyaor
szági simogatás: a hatvanas évekbeli első bátrabb megnyilatkozásai annak, hogy 
a magyar irodalom centrumában valakik - Széles Klára, Czine Mihály, Béládi 
Miklós, Pomogáts Béla, Szakolczay Lajos - törődnek velünk. Hogy Debrecenben 
Bertha Zoltán és Görömbei András is szüntelenül figyel, mi történik a határon 
túli, különösen az erdélyi, magyar irodalomban. Sorban megjelentek azok az 
összefoglaló kézikönyvek, tanulmányok, amelyek többé-kevésbé pontosan tájé
koztattak arról, mi zajlott nálunk Trianon óta, s mi alakul épp most, a kortárs 
erdélyi magyar irodalomban.1 

1 Magyar Irodalom Romániában. In A magyar irodalom története. VI. kötet. Szerk. SZABOLCSI Miklós. Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1966.; Magyar irodalom Romániában. In A magyar irodalom története 1905-től napjainkig. 
Szerk. BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György. Bp., Gondolat Kiadó, 1967.; CZINE Mihály, A romániai magyar 
irodalomról. In Nép és irodalom. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1981.; BERTHAZoltán-GöRÖMBEi András, A hetvenes 
évek romániai nmgyar irodalma. Bp., Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1983.; POMOGÁTS Béla, Jelenidő 
az erd&yi magyar irodalomban. Bp., Magvető Kiadó, 1987.; SZÉLES Klára, Szeged-Kolozsvár. Bp., Pesti Szalon, 1993. 

722 



A földrajzi-politikai tartalmú jelző (erdélyi, szlovákiai, vajdasági, kárpátaljai 
stb.) azonban rendszerint az anyaországi kritikus számára sem maradt meg az, 
ami, hanem ugyancsak érzelmi-szellemi konnotációt hordozott: külön világot 
jelzett nem csupán földrajzilag, de kulturális szemszögből is, amelynek külön 
irodalmi-művészi értékrendje van. Nem volt szokás, mert nem voit ildomos, a 
kisebbségi szerző művészi teljesítményét könyörtelenül beilleszteni a magyar 
irodalom különböző irányzatainak csúcsai közé. Nyilván ugyanaz a motiváció 
működött ebben a viszonyításnélküliségben is: óvakodás attól, hogy a védekezés
re berendezkedett kisebbségi szellemi életet - magyar oldalról - valamiféle 
sérelem érje. És bizonyos szempontból - lehetetlen ezt be nem vallani - jólesett 
ez a kitüntető dédelgetés. 

Ámde az elszigeteltséghez is besegített. Mert a történelmi-szellemi térképeink 
szerint szétszakítatlan és szétszakíthatatlannak látszó részek közé így újra meg 
újra berajzolódtak azok a trianoni határok, melyektől szívünk szerint - legalább 
a nyelvben és az irodalomban, közös értékrendek illúziójához ragaszkodva -
minduntalan szabadulni igyekeztünk. Persze, ha arra gondolunk, mit tudott egy 
magyarországi érettségiző a Kádár-rendszerben a határon túli magyar iroda
lomról, felmerülhet az ellenérv: minden ilyen mű elsődleges funkciója nem a 
kritika, hanem mindenekelőtt a tájékoztatás volt. És ebben a tekintetben a felsorolt 
szerzőknek óriási érdemeik vannak. 

Ha „összeolvassuk" e könyveket - kezdve a „Spenót" hatodik kötetétől a 
Görömbei András közelmúltban megjelent kötetéig* - , még akkor is érdekes 
kritikai horizont tárul elénk, ha a szóban forgó kritikusok nem „vágnak le" 
egyetlen művet sem a kisebbségi magyar irodalmak alkotásaiból. A névsorolva
sássá egyszerűsítő tudósítástól a ragyogó műelemzésekig széles skálája rajzolódik 
ki a legkülönbözőbb megközelítéseknek, és a recenzálásra kiválasztott szerzők 
sorából vagy az értelmezések hangsúlyaiból következtetni lehet arra, melyik 
kritikusnak milyen a preferenciája, hiszen a válogatás már maga is az értékelés 
egy módja. Érdekes lenne ebből a szempontból összehasonlítani Széles Klára és 
Görömbei András könyvének értékrendjét, legalábbis ami abból az erdélyi iroda
lomra vonatkozik. 

De itt most az utóbbi áll a középpontban. Ami a Görömbei kötetében az 
előzményekhez viszonyítva sajátos, az egyfajta műközpontúság. Arra összponto
sít, hogy a reprezentatívnak tekintett műveket elemezve mutassa be a kézikönyv
be válogatott erdélyi, szlovákiai, vajdasági és kárpátaljai szerzőket. Nem adatokat 
sorol, ami talán fölösleges is lenne, hanem az elemzett művek értékeire teszi a 
nyomatékot, és ezzel felel meg leginkább a könyv bevallott, jó értelemben vett 
didaktikai céljának. Ez az irodalomtörténeti munka ugyanis eredetileg tan
könyvszerepet kívánt betölteni középiskolások számára, és első - tanári kézi
könyvként történt - megjelenése, 1984 óta tulajdonképpen csak most jutott el a 
szélesebb nyilvánossághoz. És ez nem utolsó sorban azért hasznos, mert felte
hetőleg ebből tájékozódnak majd egymás irodalmáról a kisebbségben élő mai 
magyar fiatalok is. 

A negyvenöt utáni romániai magyar irodalmat tizenkét, a szlovákiait nyolc, a 
vajdaságit kilenc, a kárpátaljait két író képviseli. A szerző bevallottan nem 
törekszik teljességre, célja valamiféle bevezetés, melyben az egyes művek bemu
tatására tevődik a hangsúly, hogy az érték ne vesszen el az adatszerű tájékoztatás 

2 GÖRÖMBEI András, Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 339 1. 

723 



közepette. Érthető, hogy valahol meg kell húzni a határt, számottevő írók esnek 
ki tehát a rostán, főként a fiatalabbak. 

Ha az olvasó a kötet értékhangsúlyaira figyel, felfedezheti azt az értékelési 
hagyományt, mely szerint a kisebbségi irodalomban a nemzeti elkötelezettségnek 
normatív értéke van. A szerző Gáli Ernőre és Sütő Andrásra hivatkozva tekinti 
értékkritériumnak a „sajátosság méltóságának" esztétikai megjelenítését, így 
azzal a belső értékrendalakító normával azonosul, mely a közelmúltban a romá
niai magyar kisebbség irodalmi életében vezető szerepre tett szert. Nem kívánom 
most újra felvenni ama vita fonalát, melynek magam is részese voltam, csupán 
annyit jegyeznék meg, hogy a sajátosság közösségközpontú értelmezése mellett 
én az individuum sajátosságát egyenértékűnek tartom, s ha művészetről van szó, 
annál inkább. A tehetség személyes áldás, az alkotás magányos aktus, melyben 
az egyéni szabadságigény nyilatkozik meg, s a művészet csodája, hogy a befogadó 
akkor is kommúnióba léphet a mű alanyával, ha társadalmi körülményeik nem 
azonosak, vagy ha a szerző nem hivatkozik folyton a külső helyzetre, jelen esetben 
arra, hogy az olvasó történetesen a kisebbségi lét fogságában él. 

„A romániai magyar irodalom egyik vonulatában a társadalmi elkötelezettség, 
közösségi gondvállalás közvetlenebbül szólal meg" -,írja Görömbei András. 
„Sütő András, Kányádi Sándor, Szabó Gyula, Farkas Árpád, Király László és 
mások műveiből tucatjával idézhetnénk olyan sorokat, amelyek az emberi méltó
ság, közösségi és egyéni megmaradás erkölcsi parancsait fogalmazzák meg. 
Mások műveiben elvontabban szólal meg ez az igény. Gyakran a művekről 
készült elemzések is megmaradnak az általános filozófiai megfejtés, értelmezés 
szintjén." (22.) 

Az idézett megállapításban világosan megnyilatkozik szerzőnk értékpreferen
ciája. A névsor és az arányok ennek megfelelően alakulnak. A prózából így 
kimarad az erdélyi irodalom egyik legmarkánsabb szerzője, Mózes Attila. Feltűnő 
arányeltolódások is vannak: Lászlóffy Aladár életművére gondolok, akinek bemu
tatására véleményem szerint kis terjedelem jutott, s a kiválasztott versek (Férfiak, 
Az olvasó Apáczai) sem a legjellemzőbbek, hanem inkább az elkötelezettség iránti 
kritikusi elvárást próbálják igazolni. Székely János két ragyogó kisregénye, az 
Árnyék és a Soó Péter bánata is talán azért marad ki a megfelelő fejezetből, mert 
nem illeszthető a kritikai elváráshorizontba, ami a kézikönyvben eléggé követke
zetesen végigvonul. 

Görömbei András kötete kétségtelenül jól töltheti be azt a szerepet, amit 
szerzője szánt neki: a tájékoztató, bevezető irodalomtörténeti tankönyv szerepét. 
A kérdés csak az, hogy most, öt évvel nyolcvankilenc után, folytatható-e tovább 
ugyanaz a kritikai diskurzus, mely nem a magyar irodalom újraszervesülésének 
folyamatát próbálja előmozdítani, hanem valójában a kisebbségi irodalmak elszi
getelődését erősíti, a külön értékrendeket legitimálja? 
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