
„Nyolcvan év már alkalmas számadás készítésére…"
Interjú Gerold Lászlóval

 

   Mintegy nyolcszáz tétellel jelent meg az újvidéki Forum Könyvkiadónál az 1918 és 2000 közötti időszakot átfogó Jugoszláviai
magyar irodalmi lexikon. Szerzőjével és szerkesztőjével, Gerold László újvidéki egyetemi tanárral, színikritikussal, a Híd
szerkesztőjével erről beszélgettünk ez év májusában Szegeden. 
   – Jelent-e ez a kötet új szempontot, (ön)meghatározási lehetőséget is a jugoszláviai magyar irodalom számára, ha figyelembe
vesszük, hogy az ottani szerzők eddig vagy az egyetemes magyar irodalmat (re)prezentáló, vagy a vajdasági-jugoszláviai
többnyelvű irodalom egészét felölelő lexikonokban szerepeltek, mint amilyen többek között az akkori Matica Srpska által kiadott
Jugoslovenski knjizevni leksikon című 1984-es kiadvány volt? Mennyire (lehet) irodalom- vagy közösségkonstituáló műfaj egy
lexikon?
   A kérdéssort folytathatnám, például így: egyáltalán közösségkonstituáló erő-e az irodalom? Általában nem, bár a magyar
hagyomány a felvilágosodástól errefelé elvár efféle feladatteljesítést az irodalomtól. Másutt az ilyesmi fel sem merül. Az irodalom –
csak irodalom, s ez a természetes. Nálunk, sajnos, de érthetően, más a helyzet, más volt és más is maradt, úgy látszik, a mai napig. Itt
az irodalom mindig szolgált valamit, egy eszmét, s mi azt hittük, azt hisszük, ettől s ezért irodalom. Ha ez jellemző a magyar
irodalomra, irodalmunk egészére, akkor még inkább érvényes az efféle szemlélet az ún. kisebbségi vagy határon túli magyar
irodalmakra, melyekre egy létében, fennmaradásában veszélyeztetett közösség megőrző, mozgósító szerepét ruházzák. Az irodalmat
itt egyrészt összetévesztik a publicisztikával, ahogy Nemes Nagy Ágnes nyilatkozta: baj, ha nem tudjuk megkülönböztetni a
távírópóznát és az almafát, ha a verset vezércikknek véljük, másrészt – ami ebből következik – téves pozícióból szemléljük, s ami még
nagyobb baj, így is ítéljük meg az irodalmi alkotásokat. Hajlandók vagyunk irodalomnak vélni műveket, melyek fontos kérdéseket
tárgyalnak, világítanak meg, ám nélkülözik az irodalmiság elemeit, kritériumait. 
   De igencsak messzire kanyarodtam, helyesebben, messzire vitt a feltett kérdés. Térjünk vissza témánkhoz, a Jugoszláviai magyar
irodalmi lexikonhoz. Ha ennek a kiadványnak a helyét keressük a jugoszláviai irodalomban, nem csak azt kell megemlíteni, hogy a
most megjelent kötet az első ilyen jellegű vállalkozás – jóllehet igen tisztes részelőzményei voltak, melyekre támaszkodtam is –,
hanem azt is, hogy elkészítésében két felismerés játszott közre. Nyolcvan év, amióta beszélhetünk jugoszláviai magyar irodalomról,
már olyan időtartam, amely alkalmas számadás készítésére, van mit begyűjteni, ugyanakkor a jugoszláviai magyar irodalmi élet
alakulása olyan ponthoz érkezett, amikor a számadás készítését az irodalom válsága teszi indokolttá. Ha közösségkonstituáló ereje
nincs, nem lehet az irodalomnak, egy lexikonnak egy adott pillanatban talán lehet irodalomkonstituáló szerepe. Megmutatja, mi volt, s
látjuk, kik és miféle lehetőségek vannak. Nem hiszem, hogy egy könyv, legyen az akár lexikon, (ön)meghatározási lehetőséget
jelentene, de némi ösztönzést erre talán igen. Egy regionális lexikon inkább, mint azok a nagy egyetemes lexikonok, melyekben
nyilván jó és fontos jelen lenni, de amelyekben könnyen el is veszhet az ember, észrevétlen marad. Így, egy lexikonban együtt lenni
nyilván illúziót tápláló dolog, de lehet, hogy a jugoszláviai magyar irodalomnak most ilyen illúzióra van szüksége, hogy abból a
válságból kilábaljon, amelybe több mint tíz év emberi-alkotói nyomora taszította. Tévedés lenne azt gondolni, hogy önhibáján kívül
került a jugoszláviai magyar irodalom oda, ahol pillanatnyilag van, s ami felé közeledik: a provincializmus ingoványába. 
   De ez már másik kérdés, s nem is kapcsolódik szorosan a lexikonhoz. Az viszont oda kapcsolódik, hogy a jugoszláviai magyar
irodalom eddig nem rendelkezett olyan lexikonnal, mint a többi határon túli magyar irodalom. (Volt és van azonban, s erről sem
szabad megfeledkezni, olyan irodalomtörténete, amellyel a hozzá hasonló irodalmak nem rendelkeztek: Bori Imre 1968-tól harminc
éven át öt kiadást megért, állandóan bővülő, az idővel lépést tartó munkájára gondolok.) 
   Az egyetemes magyar irodalmi lexikonokkal zömmel nem volt szerencsénk. Az ÚMIL-t az első kiadás után sokan és többnyire
joggal támadták, s a határon túli magyar irodalmak sérelmeiről nem is esett szó, holott lett volna mit felhozni, kifogásolni, elsősorban
azért, mert az adott irodalmakat kellően nem ismerő lektorok nyúltak be avatatlan kézzel a szócikkekbe, ahogy az általam írt
címszókból látom. A határon túli magyar irodalom kislexikona pedig igazán szót sem érdemel. Hibáival és hiányosságaival tipikus
példája a határon túli magyar kisebbségi kultúrához viszonyuló, manapság annyira elterjedt magatartásnak. A Kortárs magyar írók
1945–1997 lexikona bibliográfia, ahogy a címe is jelzi. Több hasonló kiadványból hozták létre bővítve a felhasznált munkákat, pótolva
a hiányosságokat, javítva a hibákat. Hasznos és használható vállalkozás, de csak bibliográfia. Érthető talán, hogy miféle szempontok
játszottak közre abban, hogy megszülessen végre a jugoszláviai magyar irodalom lexikona is. 
   Végül nem hagyható említés nélkül az a körülmény sem, hogy nálunk már évek óta nehéz hosszabb, nagyobb lélegzetű munkára
koncentrálni. Az élet minőségének romlása, a mindennapok eléggé bénítóan hatnak, s hatottak rám is. A megkezdett nagyobb
vállalkozásokhoz (régóta tervezett Madách-könyvemhez) nem éreztem kellő lelki erőt, alkotói kondíciót, dolgozni pedig kellett, nem
csak azért, mert az ember megszokta a munkát, hanem azért is, hogy munka közben ne kelljen másra, a mindennapokra gondolni.
Ehhez pedig a piszmogó adatgyűjtésnél- és rendszerezésnél aligha van alkalmasabb foglalatosság.
   – Az 1918 és 2000 közötti időszak a „jugoszláviai", sőt a „jugoszláviai magyar" jelzőnek többféle jelentését is magában foglalja.
Gerold László főképpen területi-történeti vonatkozásait emeli ki, amikor arról beszél, hogy „a sokévi állami összetartozás folytán
méltánytalanság lenne nem venni tudomást a maroknyi szlovéniai és horvátországi magyar íróról". Ma azonban, amikor a
meghatározás területi értelemben meglehetősen szűk, vagy más szempontból nagyon is tág kategóriává változott, a jugoszláviai
magyar irodalmat inkább virtuális szellemi közösségként lehetne meghatározni. Miért maradt Gerold László inkább a területi jelleg
hangsúlyozásánál?
   Azért, mert a lexikon nem csupán a mai állapotokat rögzíti, hanem 80 év íróit, műveit, intézményeit, folyóiratait, lapjait, díjait
tartalmazza. Legkevésbé a területi jelleg volt a sorsdöntő, ez csupán keretet adott a jugoszláviai magyar irodalom kibontakozásához
és alakulásához. Ugyanakkor azonban a területi jelleg szellemi közösséget is jelentett és jelent ma is. Ezt akaratlanul is tudomásul
kell(ene) vennie a magyarországi irodalmi gondolkodásnak, mi több, látnia kell(ene), hogy egy-egy határon túli közeg sajátos szellemi
jellege kifejezetten gazdagítja a magyar irodalom egészét. Ha nem a történeti szempont vezérelt volna, hanem mondjuk egy virtuális
szellemi közösséget tekintek irányadónak, akkor nem lexikont, hanem esetleg irodalomtörténetet írtam volna. Persze tudom, hogy a
jugoszláviai keret igencsak változott, s a mai minden eddiginél szűkebb, ezért – nem alaptalanul – egyesek inkább vajdasági magyar
irodalomról beszélnek, de ez csak az utóbbi tíz évre érvényes, az előző hetvenre, főleg mintegy három és fél évtizedre viszont nem. Én
pedig a jugoszláviai magyar irodalom egészét kívántam lexikonszerűen bemutatni.
   – A kanonizálódás, melynek egy lexikonbeli szócikk is eredménye vagy bizonyítéka lehet, minden szerzőnek rejtegetett vagy



kevésbé rejtegetett vágyai közé tartozik. Itt fordított helyzet állt elő, amikor a kritikusnak-lexikonszerzőnek olykor elvándorolt, a
jugoszláviai magyar irodalomból kiszakadt szerző ellenében kell annak hovatartozásáról nyilatkoznia. Hasonló esetet vagy
eseteket az előszóban is említ, és Gerold László arra az álláspontra helyezkedik, hogy a „lexikonba történő felvételhez… nincs
szükség szerzői jóváhagyásra". Mikor szűnik meg egy – egyébként folyamatosan publikáló – szerző odatartozása egy önmagát
irodalmiként meghatározó közösséghez?
   Hogy mikor szűnik meg egy-egy író valamely irodalmi közösség tagja lenni, azt mindenki egyedül dönti el. Magánügy. A
Jugoszláviából elköltözött írók esetében a lexikon szócikkeit is befejezhettem volna azzal, hogy közlöm, ki mióta nem él a régi
közösségben. De legalább három okom volt rá, hogy ezt ne tegyem. Teljes pályaképet akartam adni, felsorolva minden művet és
hivatkozva a velük kapcsolatos vonatkozó irodalomra. Az elszakadás esetről esetre másként alakul(t). Van, aki nem él
Jugoszláviában, de továbbra is publikál az ottani kiadványokban, könyveket ad ki. Igaz, olyan író is van, aki otthon maradt, de évek óta
csak Magyarországon publikál, könyvet pedig otthon ad ki. Végül pedig azok, akik talán a legnagyobb mértékben elszakadtak a
jugoszláviai magyar irodalomtól (Gion Nándor, Balázs Attila, Majoros Sándor), szinte másról sem írnak, mint régi emlékeikről;
lélekben tehát nem sikerült az elszakadás. Ezért nem foglalkoztam azzal, hogy ki mikor akart elszakadni, ki tekinthető még
jugoszláviai magyar írónak. Mert ne felejtsük el, nem csak az utóbbi évtized a tárgya ennek a lexikonnak, hanem a két háború közötti
időszak is, melyben például a pécsieknek nevezett emigránsok (Csuka Zoltán, Tamás István, Fekete Lajos, Somogyi Pál és a
többiek) néhány év után visszatértek Magyarországra. Az fel sem merült, hogy velük mi történjék. Természetesen ide (is) tartoztak,
mert a Vajdaságban jelentős irodalmi munkásságot fejtettek ki, könyveket adtak ki, lapokat, folyóiratokat szerkesztettek. De az is
logikus, hogy nem tárgyalhatom csak a Jugoszláviában töltött évek alatti munkásságukat. Írói pályájukról teljes képet kell adni. Ha
majd portrét is írok róluk, a második kiadásba vagy már a CD-re, akkor meggondolandó, hogy ugyanolyan alaposan tárgyaljam a nem
jugoszláviai korszakukat is, mint az ittenit, vagy csak jelezzem, írói pályájuk később hogyan alakult, melyek voltak jellemző vonásai, azt
hiszem az utóbbi megoldást választom majd.
   – Elvként fogalmazódik meg az előszóban, hogy „a lexikon elsősorban begyűjt s csak másodsorban minősít". A lexikonnak arról
a válfajáról lenne itt szó, amely a teljesség, nem pedig az értékfelmutató szelekció, a reprezentáció igényével készül. A következő
mondatok mégis bizonyos fajta válogatásról szólnak. Mennyire játszik közre ebben, hogy Gerold László évtizedek óta a Magyar
Szó (színi)kritikusa, a Híd kritikai rovatának szerkesztője?
   Hogy az ember hogyan ártotta be magát az irodalomba, és hogy munka közben milyen más kapcsolata van az aktuális irodalmi
élettel, annak nincs lényeges szerepe a lexikon írásakor, különösen mert valóban nem akartam „értékfelmutató szelekciót" végezni; ez
lexikoníráskor nem is lehet vezérelv. A lexikon értelmezésem szerint adattár. Aki viszont érdeklődik egy-egy opusz iránt, annak
rendelkezésére áll a bőséges, egy lexikon esetében szokatlanul is bőséges szekunder irodalom. Azt hiszem, ennek a lexikonnak
nagy hozadéka, értéke a gazdag vonatkozó irodalom. Megválogatásában igyekeztem a lehető legtoleránsabb lenni. Nem csak a
saját véleményemhez közeli tanulmányokat, kritikákat vettem fel, hanem azokat is, amelyekkel mélységesen nem értek egyet, hogy
akit egy-egy opusz vagy mű érdekel, az maga dönthesse el, kinek hisz, kinek a véleményét látja indokoltnak. Egy feltételt azonban
szabtam magamnak: csak az irodalomszempontú munkákra utalok. Azokra, melyek az adott művek kapcsán mindenről szólnak, csak
a művekről és az irodalomról nem, az olvasó figyelmét nem hívom fel. A szekunder irodalom szinte kizárólag irodalmi jellegű
szakmunkát tartalmaz. Lehet, hogy ez sajátos értelmezése az irodalmi jelzővel ellátott lexikonnak, de ennyi szabadságot
megengedhettem magamnak, mert én az irodalmat elsősorban és kizárólag irodalomként tudom olvasni, értékelni. Ha irodalmi művet
veszek kézbe, akkor nem a politikai vagy társadalmi vagy másféle vonatkozások érdekelnek elsősorban, ezeket is észreveszem,
csak nem ezek alapján formálok véleményt versről, regényről vagy drámáról.
   – Nem kerültek be a lexikonba a szépirodalmi szerzők szakkönyvei, akárcsak a nem irodalmárként számontartott szerzők akár
irodalmiként is olvasható művei, önéletrajzai stb. Itt újra visszatér egy, az előzővel ellentétes jellegű, a jelen lexikont mégiscsak
reprezentációs típusúnak minősítő meghatározás. Milyen személyes, illetve milyen „jugoszláviai magyar" irodalomfogalmat,
irodalomszemléletet tükrözne a lexikon pillanatnyilag lezárt anyaga?
   Igen, a szakkönyveket, akár írók is írták őket, mellőztem, mert irodalmi s nem általános lexikont csináltam. De nem tüntetem fel a
színházi vagy filmrendezők azon munkáit sem, melyek nem jugoszláviai magyar írók műveihez kötődnek, az esetleg a film- vagy a
színházi lexikon tárgya, nem a jugoszláviai magyar irodalomé. Hogy pedig az összegyűjtött anyag tükröz-e irodalomszemléletet,
irodalomfogalmat, azt nem tudom. Nem valószínű ugyanis, hogy az adatok ilyesmire képesek. A lexikon azt sem mutatja meg, amiről
már említést tettem, hogy válságban van a jugoszláviai magyar irodalom. Ez nem a lexikon feladata. Az látható, ki költözött el, ki
milyen rendszeresen publikál, kiről kik írnak s kik nem, hogy alakul egy-egy irodalmi díj rangja. Ilyen formán valóban tükrözi a lexikon
az irodalom pillanatnyi állapotát, illetve ez kiolvasható belőle, még ha alapfokon nem is ez a lexikon szerepe.
   – Az abc-rendbe szedett lexikon Kulcsár-Szabó Ernő hermeneutikai perspektívája szerint „az egzakt tudományok hitelesség-
ideáljának" megtestesítőjeként és a nemlétező rend metaforájaként a régiség horizontjában vesztegel. Mások épppen az
irodalomtörténet-írás nagy narratívától való megszabadulásának egyik formájaként értékelik a széttöredezett, időrendtől,
fejlődésmodelltől, esetleges ideológiától vagy esztétikai nagyelbeszéléstől mentes lexikonformát. Gerold László döntésében,
hogy lexikont, és nem irodalomtörténeti nagymonográfiát ír, közrejátszottak-e hasonló megfontolások?
   Ismerem ezt a véleményt, és kimódoltnak, áltudományosnak tartom. Tudom, hogy egyes felfogások szerint az irodalomtörténet is
demodé, de ez csak akkor igaz, ha az irodalomtörténet-írás vagy a tiszta faktográfiában merül ki, vagy – mint a sok éves magyar
gyakorlat tanúsítja – ha az irodalomtörténetet az ideológia irányítja. A lexikon azonban más, sőt tekintheti bárki idejétmúltnak,
tényszerűségét nem mellőzheti, nincs tudomány konkrétumok nélkül, nincsen értelmük az önmagukban létező elméleteknek, bármilyen
tetszetősek is. Ugyanakkor értelmetlen szembeállítani a lexikont az irodalomtörténet-írás hermeneutikai aspektusával, vagy bármiféle
más irodalomfelfogással. A lexikont nem irodalomtörténet helyett írtam, de ahhoz, hogy egyszer irodalomtörténetet írjak,
nélkülözhetetlen a lexikon.
   – Létezik egy anekdota arról, hogy Szinnyei József a maga tizennégy kötetes munkájának anyagát füzetbe gyűjtögette, és
kollégái hívták fel a figyelmét a cédulázás előnyeire. Gerold László lexikona hogyan készült? 
   Nem vagyok képzett lexikoníró, következésképpen magánmódszerrel dolgoztam. Voltak füzeteim és volt tengernyi cédulám. De
fontosabb, hogy többszöri változtatás, átdolgozás után sikerült kialakítani azt a szócikk-struktúrát, amely legáttekinthetőbbnek tűnt nem
csak anyaggyűjtés és feldolgozás tekintetében, hanem olvasói szempontból is. Rendszert teremtettem, s ezt igyekeztem szigorúan
tiszteletben tartani. A körülmények alkalmanként ezt megnehezítették vagy lehetetlenné tették. Kivált a két világháború között élt és
alkotott szerzők esetében volt nehéz betartani a kialakított sémát. A szerzőknek – a szépíróknak, és azoknak is, akik az irodalommal
szoros kapcsolatban levő területeken (néprajz, nyelvészet, történelem, művelődéstörténet, régészet, publicisztika stb.)
tevékenykednek, élet- és pályarajzi adataik után érdeklődő kérdőíveket küldtem, dátum szerinti pontosságra kérve mindenkit.



Hasonlóképpen sablon szerint gyűjtöttem az általános címszavak adatait, attól függően, hogy kiadóról, folyóiratról, díjról, antológiáról,
irodalmi rendezvényről, társaságról készült-e a szócikk. A feldolgozáskor úgy tettem különbséget irodalmárok és nem irodalmárok
között, hogy az előbbiek szócikkei teljesebbek, több adatot tartalmaznak. Aki irodalmi magiszteri vagy doktori fokozattal rendelkezik,
ott a dolgozatának címét is feltüntettem. Ha színházról vagy könyvsorozatról készült a szócikk, akkor cím szerint csak jugoszláviai
magyar szerző művét, amit a színház bemutatott, illetve elsősorban az irodalmi vonatkozású műcímet említem. Nyilván több
vonatkozásban is kifogásolható ez a magánrendszer, de rendszer, ami működik, használható, s azt hiszem, ez a legfontosabb.
   – Az előszóban többször is felmerül a lehetőség a folytatásra, pótlásra, továbbírásra, bővítésre. Milyen adatokkal bővülne a
lexikon, illetve milyen jellegű esszék csatlakoznának a szócikkekhez? 
   A Kortárs magyar írók 1945–1997 című bibliográfiát és fototárat szerkesztő F. Almási Éva írja az Előszó mottójaként: „Ezt a munkát
csak elkezdeni lehet, befejezni nem!" Igaza van, ezt most már a magam tapasztalata alapján is állítom. Egy arra kijelölt kötetben nem
csak a lexikon megjelenése óta feltűnt új adatokat, hanem az észrevételeket is feljegyzem, s készül a kimaradt szócikkek jegyzéke,
mert van, akiről, amiről nem rendelkeztem szócikkre érdemes elegendő megbízható adattal. De a pótlások, javítások mellett legalább
annyira lényegesnek tartom, hogy a majdani második kiadás, sőt, ha lehet, a közeljövőben talán megjelenő CD (ez lesz a jugoszláviai
magyar irodalom első CD-je!) is tartalmazza azokat az íróportrékat, amelyek a záros határidőre nem készülhettek el, ezeknek mintegy
60–70 százalékát fejeztem be, és amelyekkel kiteljesedhet ez a számomra is fontos vállalkozás, amely adattárként és
irodalomtörténetként egyaránt olvasható, használható lesz.

Az interjút készítette: Hász-Fehér Katalin


