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ha a  fiatal irodalomtörténész, 
Szarvas Melinda első tanul-

mánykötetét jellemezni akarjuk, akkor 
leginkább az elhatárolások révén ragad-
hatjuk meg, mivel is foglalkozik, s csak 
ennek segítségével juthatunk el im-
már a definitív kijelentésekhez. A szer-
ző irodalomtörténészként (s nem kri-
tikusként) kíván foglalkozni egy regi-
onális magyar irodalmisággal, amelyet 
azonban nem egyszerűen „határon tú-
li magyar irodalom”-nak nevez, hanem 
rögtön definíciós kísérlettel is próbál-
kozik : ezért szerepel a kötet címében 
a „magyar vajdasági irodalom” szintag-
ma. S ha ezek után azt hinnők, hogy 
immár tudjuk, miről is szólnak a tanul-
mányok, maga a  kötet int óvatosság-
ra. Szarvas izgalmas kérdései ugyanis 
új összefüggésekre irányulnak : hogyan 
tölthető meg tartalommal a tőle alkal-
mazott definíció, ki és miért tartozhat 
bele a magyar nyelvű vajdasági iroda-
lomba, ennek milyen időbeli és térbeli 
korlátai vannak, s vajon, ha ezeket ko-
molyan vesszük, milyen irodalmi köl-
csönhatások mentén vizsgálhatók ter-
mékenyen az itteni jelenségek. Ezek-
nek a dilemmáknak nyugtalanító aktu-
alitása is van. Számomra ugyanis szin-
te szimbolikus végpontnak tekinthető 
Gerold László irodalmi lexikona, pon-
tosabban annak újabb, második kiadá-
sa, amely összefoglal egy tradíciót és 
egy korszakot, s már a szerkesztés elvei-
ben is jelzi az elmozdulást a térségi iro-
dalom szokásos szemléletétől.1 Például, 
nagyon helyesen, nem az írók lakóhe-
lyének és tevékenységi körének hely-
színétől teszi függővé az illető irodal-
mi életmű „vajdasági”-nak minősítését, 
s így odatartozónak minősíthet évtize-
dek óta Magyarországon élő írókat is 
(mint például a veszprémi Ex-Sympo-

sion folyóirat szerkesztőit) vagy éppen 
olyan, pályájuk elején alkotókat is, aki-
ket még csak korábbi, hosszas irodalmi 
munkásság sem köt feltétlenül a régió-
hoz, s akiknek a publikációs aktivitása 
is inkább magyarországi folyóiratoknál 
és kiadóknál zajlik (mint például Ben-
csik Orsolya vagy Kollár Árpád). A sze-
memben ez a könyv amúgy is kiemelt 
jelentőségű : ez volt az utolsó könyve 
Geroldnak, amelyet baráti dedikáció-
val személyesen tőle kaptam meg a Vö-
rösmarty téren, a  könyvhéten, 2016. 
június 10-én (a  dátumot ő írta bele 
a könyvbe az ajánlás mellé), merthogy 
mindig ott szoktunk találkozni. A Fo-
rum Kiadó bódéjánál, persze. Gerold 
beszélgetésünk után nem sokkal, ok-
tóberben hirtelen meghalt. Ekkor lát-
tam utoljára. Ezért is kapcsolódik ösz-
sze mindmáig a fejemben ez a tőle ka-
pott könyv a végleges elmúlás érzeté-
vel, mintha az a számbavétel, amelyet 
Gerold elvégzett, a magyar vajdasági 
irodalom feloldódásának (felszámoló-
dásának) utolsó pillanata és gesztusa 
lenne. Pedig talán nem kéne ezt érez-
nem. Az azonban bizonyos : a  hatá-
ron túli irodalom hagyományos para-
digmájának vége van, a vajdasági iro-
dalom esetében is, s ennek méltó me-
mentója ez a lexikon.

Mit kezdhet ezzel a helyzettel egy fi-
atal irodalomtörténész, aki tudatosan 
a vajdasági irodalom iránt érdeklődik ?

Szarvas Melinda tanulmányköte-
tének legfőbb erénye talán az, hogy 
ezekkel a  folyamatokkal láthatólag 
teljesen tisztában van (még ha nem 
fogalmaz is olyan erősen, mint én az 
előbb). Teoretikusan ezért is próbál 
meg kidolgozni egy olyan szemléle-
ti keretet, amely a vajdasági irodalom 
teljes időszakának a  leírására alkal-
mas lehet, ideértve az utóbbi évtize-
dek felgyorsult változásait is. Így ju-
tott el a kulturális gravitáció elméle-
téhez, amely a magyar nyelvű vajda-
sági irodalom kettős erőtérben való 
létezését teszi markánsan értelmezhe-
tővé, azzal együtt, hogy bizonyos idő-
szakokban a térségi elv (a szerb és hor-
vát nyelvű irodalom mint közeg), más 
időszakokban meg inkább a  nyelvi 
hovatartozás (a magyar nyelvű iroda-
lom mint hagyomány és hatóerő) je-
lent fontosabb igazodási pontot, na-
gyobb „gravitációt”, de mindkét irá-
nyultságnak van jelentősége a  térsé-
gi irodalom identitásában (15–28.). 
Ez a  modell (a  maga dinamizmusá-
val) jó alapot nyújt akár a  legutóbbi 
időszak megértéséhez is, amikor – az 
1990-es évek délszláv háborúinak kö-
vetkeztében felgyorsult, megfordít-
hatatlan elvándorlás miatt is – jelen-
tősen kiürült a magyar vajdasági iro-
dalom művelőinek tábora, s az újabb 
generációk irodalomba való bekapcso-
lódása is alig-alig működik, pontosab-
ban : igen kevesen vannak, akik Szer-
biában akarnak maradni, és irodalmat 
akarnak művelni. Miközben az iro-
dalmi intézményrendszer összességé-
ben és elemeiben (könyvkiadók, fo-
lyóiratok stb.) nem gyöngült meg je-
lentősen. Az, hogy ebben a folyamat-
ban ne a végső felszámolódás bevezető 
jelenségét lássuk, a Szarvas Melindá-
tól bevezetett modell sokat segíthet. 
Ezt csupán egyetlen adalékkal lehet-
ne tán kiegészíteni. A vajdasági iroda-
lom bizonyos jelentős életművei egyre 
inkább poétikai hagyományként fejte-
nek ki vonzerőt, s ez még inkább lehe-
tővé teszi a nem lokalizálható irodal-
mi hatást, tehát azt, hogy topográfiai 
értelemben nem a Vajdaságban létre-
jövő művek is a magyar vajdasági iro-
dalomhoz sorolhatók legyenek.

Arra, hogy mennyire meghatároz-
hatja a  művek poétikai megformálá-
sát is a  feltételezett szűkebb vagy tá-
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gabb olvasóközönséghez való igazo-
dás, most csak egy példát idéznék föl. 
Érdemes megfigyelni a fordítás nélkül 
hagyott szerb vendégszövegek jelentő-
ségét a vajdasági íróktól származó szö-
vegekben : merthogy egy író biztos le-
het abban, hogy ezeket csak a szerbül 
is (jól vagy rosszul) tudó helyi olva-
só tudja dekódolni, egy magyarorszá-
gi olvasó bizonyosan nem (legalább-
is nagy valószínűséggel ez a  helyzet). 
Lovas Ildikó első, még Újvidéken ki-
adott könyveiben érezhetően gyakrab-
ban fordult elő ez a megoldás – s en-
nek az érezhető módosulása a szélesebb, 
s elsőrendűen magyarországi olvasókö-
zönségnek szánt kötetében, a Kijárat 
az Adriára címűben következett be.2 
Mert bár itt is van fordítás nélkül ha-
gyott szerb vendégszöveg, de igen ke-
vés : Lovas Ildikó itt már nem helyi ol-
vasókra számított elsősorban. Párhu-
zamként érdemes Tamási Áron példá-
ját fölidézni : az Ábel a rengetegben el-
ső, még erdélyi kiadásában3 a székely 
szereplők – nyelvjárásuknak megfele-
lően – suksüköltek, de amikor a  re-
gény Magyarországon is megjelent, Ta-
mási módosított ezen, mert a magyar-
országi nyelvérzék szerint ez – egy szí-
vós nyelvhelyességi babona szerint – 
a műveletlenség jele. Igaz, hogy ezzel 
torzult a  tájnyelvi hitelesség (mond-
hatjuk : egy igazi, székelyföldi szereplő 
soha nem beszélt volna így), de meg-
felelt a megcélzott nagyobb olvasókö-
zönség igényének.

Ha ilyen típusú párhuzamosságok-
ra is ügyelünk, akkor már sokkal fino-
mabb hatáseffektusok és komparatív 
tendenciák rajzolódhatnak ki. Szarvas 
Melinda könyvében erre több példa is 
van : ilyen a hosszú idő óta Svédország-
ban élő Domonkos István Kormány-
eltörésben című művét újraíró újabb 
szövegek elemzése vagy éppen a  so-
ha a Vajdaságban nem élt Kosztolányi 
Dezső vajdasági íróként való értelme-
zését elvégző tanulmány. De említhet-
ném akár a Gion Nándort és Móricz 
Zsigmondot kontrasztban elemző dol-
gozatot is. Ezek a megközelítések azzal 
jelentenek komoly újdonságot a vajda-
sági irodalomról szóló diszkurzusban, 
hogy másféle, nem kézenfekvő vagy 
szokványos összefüggések lehetőségét 
állítják, s ezzel dinamizálják a művek 
megértésének a folyamatát is.

A szerzőnek azonban van más, igen 
lényegi ötlete is ennek a  regionális 
irodalomnak a  megragadására. S  ez 
a  megoldás valóban irodalomtörté-
nészi gondolkodásra vall, mert hiszen 
a kánonikus művek komparatív elem-
zése még a minőségelv érvényre jutta-
tását jelenti. Ám Szarvas Melinda arra 
is vállalkozik, hogy az irodalomalapí-
tás kezdeti időszakát is áttekintse, azt 
a korszakot, amikor egyfelől még nin-
csenek esztétikai érvei a vajdasági iro-
dalomnak a saját létjogosultsága mel-
lett, másfelől az irodalmi intézmény-
rendszer kiépítése is sürgető feladat. 
Ennek a periódusnak a megragadását 
kísérli meg a  „dilettantizmus” kérdé-
sét előtérbe állító tanulmány, amely él 
egy fontos irodalomtörténeti tipoló-
giai lehetőségével is : a  vajdasági iro-
dalomteremtést a magyar irodalom 18. 
század végi, 19. század eleji helyzetével 
veti össze, amikor kísértetiesen hason-
ló helyzettel néztek szembe az iroda-
lomszervezésre vállalkozó írók. Ennek 
a periódusnak volt tekintélyelvi, konk-
rét hatása is a délvidéki magyar iroda-
lomban ; gondoljunk csak a Szenteleky 
Kornélt Kazinczy Ferenchez mérő ha-
sonlítások jelentőségére. A másik meg-

figyelés, amelyre számos fontos adalé-
kot tartalmaz ez a tanulmány, az szin-
tén a kezdetek egyik ösztönző példájá-
ra mutat rá : az erdélyi irodalom min-
tájára. Az utódállami helyzetbe került 
kisebbségi régiók közül ugyanis Erdély 
volt az, amelyik már jóval korábbról 
(voltaképpen a  19. századtól) rendel-
kezett egy különálló regionális irodal-
mi öntudattal4 – s most ne is beszél-
jünk az erdélyiség századokkal koráb-
bi, historizálható előképet hordozó 
példáiról. Ez jelenthette azt a mintát, 
amelyet egy önálló irodalmi (és iroda-
lomszervezési) múlttal nem rendelke-
ző, hagyománytalan, újonnan és kény-
szerűen kialakult régió követni tudha-
tott vagy legalább célképzetként maga 
elé tűzhetett. Ilyenformán – folytat-
ván Szarvas Melinda kötetének logi-
káját – fontos lenne a vajdasági iroda-
lom kezdeti éveit módszeresen össze-
vetni a  transzszilvanizmus korai idő-
szakával, a  hasonlóságokra és a  kü-
lönbségekre egyaránt figyelve.

A  tanulmánykötetben jelen van 
a kulturális gravitáció másik elemének 
egy lehetséges aspektusa is. A többsé-
gi, nem magyar nyelvű irodalmi je-
lenségeket egyelőre csupán Danilo Kiš 
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képviseli, akinek a  magyar irodalmi 
jelenségek (ezen esetben Kosztolányi 
kapcsán) történő komparatív elemzé-
se voltaképpen kézenfekvő ötlet, már 
csak Kiš közismert magyar származá-
sa és magyar nyelvtudása miatt is (bár 
az, amit Szarvas elvégez, még senkinek 
nem jutott az eszébe). Ebből a dolgo-
zatból azonban mégiscsak hiányzik 
a szerb nyelvű szakirodalom figyelem-
be vétele – s egyáltalán, Kiš szerb re-
cepciója. Onnan ugyanis hátha más-
képpen és más látszik belőle, mint 
Kosztolányi Dezső felől nézve. Bár két-
ségtelen, a szerző nagyon ügyesen há-
rítja el ennek a  számonkérhetőségét, 
de azért csak nem sikerült megnyug-
tatnia, hogy ez jól van így módszerta-
nilag. Az az irány, amelyet ez a tanul-
mány jelez, kétségkívül nagyon fon-
tos, s érdemes tovább is vinni (hiszen 
éppen ez tehetné teljesebbé és meg-
győzővé a  szerzőtől felállított irodal-
mi modell relevanciáját), de ez aligha 
működik a  szerb (és akár adott eset-
ben a  horvát) szakirodalom felhasz-
nálása nélkül.

Érdekes módszertani kérdéseket is 
felvethet a Szarvas Melindától felhasz-
nált forrásanyag kérdése. Az előszó-
ban a szerző idézi Marco Čudić szavait, 
amelyben – egyébként teljes elismerés-
sel – őt „kívülálló”-nak nevezi. Szarvas 
Melinda ezt azzal kommentálja : „iga-
za van, onnan én látszom kívülállónak.” 
(10.) Nyilván a kérdés roppant érdekes 
következményekkel jár, sok irányban 
továbbgondolható, ám egy aspektusát 
feltétlenül érdemes hangsúlyozni. Szar-
vas Melinda számára ez a pozíció azt 
teszi lehetővé, hogy a kiadott szövegek 
(könyvek, folyóiratcikkek) alapján ala-
kítson ki képet a vajdasági irodalom-
ról – miközben természetesen valóban 
kívül áll a helyi irodalmi élet belső vi-
szonyain és érdekcsoportjain. Ám egy 
átlátható méretű (hogy azt ne mond-
jam : belterjes) irodalmi intézmény-
rendszeren belül számos olyan össze-
függés (személyi összefonódás, klikk-
harc, pletyka, stb) lehet, amely nem ke-
rül bele az egykorú nyomtatott nyilvá-
nosságba, ám mégis képes alakítani azt. 
Ezek az egykorúan nem dokumentált 
történetek és viszonyok pedig csak az 
oral history felől ismerhetők meg. En-
nek megismerésére, felgyűjtésére, do-
kumentálására Erdélyben vannak kí-

sérletek – nem tudom, vannak-e ha-
sonló törekvések a Vajdaságban is. Az 
bizonyos, Szarvas Melinda kívülállásá-
ból az is következik, hogy efféle infor-
mációkat látványosan nem használ föl. 
Pedig irodalomtörténészként ezekre rá-
szorulna, mert csak egy kritikus tekint-
hetne el ezektől nagyvonalúan, de egy, 
a folyamatok megrajzolásán fáradozó 
irodalomtörténész nem. Úgy vélem te-
hát, hogy mégiscsak kísérletet kellene 
tenni a „kívülállóság” ezen aspektusá-
nak a felszámolására. Nyilván nem kér-
hető számon egy ilyen, nagyívű doku-
mentációs munka elvégzése Szarvas 
Melindán, de azt azért ne felejtsük el, 
hogy lassan az utolsó pillanatban va-
gyunk, hogy a hatvanas évek irodalmi 
áttörésének, a  Symposion-nemzedék-
nek a  tagjait még személyesen meg-
kérdezhessük : Bányai János és Gerold 
László már halott, Tolnai Ottó mahol-
nap nyolcvan éves lesz. S hogy ennek 
milyen komoly jelentősége lehet, azt 
éppen a tanulmánykötet egyik darab-
ja tárja föl – nem csupán azzal, amit 
állít, hanem legalább ennyire azzal 
is, ami hiányzik belőle. A  Gion-kér-
dés kapcsán ugyanis Szarvas Melinda 
is beleütközik az író eltérő magyaror-
szági és vajdasági recepciójának prob-
lémájába, s  itt csupán feltevéseket fo-
galmaz meg arról, hogy az író pályáját 
nyomon követő Gerold László a  „ki-
lencvenes és kétezres években alig-alig 
írt” a megjelenő új művekről (140.). 
De mondhatnék egy másik feltűnő je-
lenséget is : az egyik legjelentősebb vaj-
dasági kritikus, Thomka Beáta például 
tudtommal egyáltalán nem írt Gion-
ról (miközben Tolnai Ottóról mono-
gráfiát publikált). Hogy ebben a jelen-
ségben esztétikai fönntartásokat, em-
beri vagy morális csalódottságot kell-e 
inkább látnunk, csak olyan, a nyom-
tatott szövegeken kívül források se-
gíthetnének dönteni, amelyeket kizá-
rólag az oral history-tól remélhetünk 
immár.5 S ezen a ponton a kívülállás, 
tehát az, hogy az ilyen típusú emberi 
viszonylatokat meghatározó körülmé-
nyeket nem ismerjük, már inkább hát-
rányos. Legalábbis irodalomtörténészi 
alapállás szerint feltétlenül. Még akkor 
is, ha a már elkészült, rendelkezésre ál-
ló, publikált interjúk figyelembe véte-
le sok mindent megoldhat – de min-
dent biztosan nem.

Már hivatkoztam Gerold László le-
xikonára. Ennek a munkának a nyitó-
dátuma 1918, s ez éppen 100 évet je-
lent mint a vajdasági irodalom élettar-
tama e kritika írásának az időpontjá-
ban – tehát ez az évszázados történet 
nem túl hosszú, s akár egy család min-
tájára is elgondolható időszakot fog át. 
A család ideidézése pedig nem pusztán 
metafora. A vajdasági irodalom egyik 
(de talán a leginkább elterjedt és elfo-
gadott) kánonikus névsora ezt ki is raj-
zolja, Kosztolányi és Csáth szimboli-
kus alakjától, amelyek persze csak egy 
tudatos ősteremtés révén kapcsolha-
tók ide, Tolnai Ottón át egészen a mai 
legifjabb nemzedékig. Idézzük csak föl 
Tolnai nagyszabású írói gesztusait pél-
dául Csáth irodalmi ősként való fel-
mutatására,6 valamint azt, hogy a  je-
lenlegi legfiatalabb írónemzedék szá-
mára is milyen mértékben jelent mér-
cét és igazodási pontot Tolnai munkás-
sága. S akkor talán jobban megértettük 
azt is, mi is voltaképpen a  vajdasá-
gi irodalom. Vagy kerüljük a nagyot-
mondást : megérthettünk egy igen fon-
tos hagyományvonulatot, amelyet ki-
zárólag a vajdasági irodalom kapcsán 
lehet kirajzolni. S ez már akár arra is 
válasz, mi is (lehet) a vajdasági magyar 
irodalom. Ideális értelemben.

Szarvas Melindától pedig okkal-
joggal várhatunk ehhez új kérdéseket.
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