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első évtizedében, pontosabban a világháború kitöréséig az elmaradottság, a 
parlagiság, a Nyugattal szembeni súlyos elmaradottság, az Ugar volt az 
írók, értelmiségiek evidenciaélménye. Ez teremtett meg egy fokozott köz-
életi érdekeltséget. És ez az a hagyomány, amely átértelmeződik a Trianon 
utáni kisebbségi kultúraszemléletekben a megmaradás, a fennmaradás mi-
kéntjének egzisztenciális kérdéskörévé. A Nyugattal szembeni általános 
lemaradottság, a korszerű, modern kultúra hiánya egyesek szerint túlzások-
kal, félreértelmezésekkel terhes megítélése volt a századelő Lajtán inneni 
kulturális, irodalmi és művészi életének. Magam is úgy vélem, hogy a Nyu-
gattal szemben a közép-európai kultúrák nem lépésvesztésben voltak/van-
nak, hanem olyan ütemeltolódásban, amely nem más mint a recepció bizo-
nyos formája, lehetősége, mely merőben új minőségeket hozhat létre a 
recipiáló irodalomban. 

Az elmaradottságnak, a kulturális gyökértelenségnek a Trianon után le-
vált kisebbségi közösségekben lett tényleges realitása. Méghozzá abban az 
értelemben, ahogyan Bundula István fogalmaz erről, ti., hogy „a kultúra 
nem más, mint az adott közösség identitásának koncentrálódása és tükröző-
dése a szellemi értékekben. Ebben a folyamatban különösen felértékelődik 
a múlt, hiszen a közösség múltja egyúttal a közösség emlékezete is, a törté-
nelmi folyamatosság kollektív tudata: élet és gondolkodásmód."1 A kisebb-
ségi magyar irodalmak két világháború közötti történetében a regionális ha-
gyományok szükségszerű felértékelődése tűnik szembe. Ha egy kisebbsé-
gi régió hagyományokban szegény, mint például a vajdasági magyar kultú-
ra és irodalom, nincs más megoldása mint az, hogy a regionális sajátságok 
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tudatosítását és szépirodalmi müvekben való megjelenítését tűzi „önterem-
tést" és önmegerősítést szolgáló feladatául, mint a kultúrateremtés egyetlen 
lehetséges módját, így hidalva át a történelmi folyamatosság, a közösségi 
emlékezet hiányát, azaz hasadtságát. A Szenteleky-féle helyi színek elmé-
lete nem tudta a két háború közötti időszakban igazán értékes művek létre-
hozására ösztönözni az írókat. S ennek legfőbb okát nem tehetséges írók hi-
ányában kell látni elsődlegesen, mint ahogy régebben magam is gondoltam, 
sokkal inkább magának a hagyománynak a hiányában. A hagyományok hi-
ányát a Vajdaságban, a belőle adódó gyökértelenség élményét és tapaszta-
latát a Kalangya szerkesztőjeként Szirmai Károly még 1935-ben igen pon-
tosan megfogalmazza: „Mi nem frissen átmázolt vajdasági írókat kérünk, 
mert jól tudjuk, hogy ilyesmit nem lehet erőszakolni, hanem önmagukért fe-
lelős, tehetséggel szavatolt írást, melyből nem csap ki a sivár szegénység-
szag, vonatkozzék ez akár a témára, akár az író kultúrájára. A színeket 
ugyanis a jövő generációja fogja kitermelni, s nem mi, akik e tájon csak jött-
mentek, vagy vendégek vagyunk."2 

A negyvenes s részben az ötvenes évek vajdasági magyar irodalmára 
nem volt jellemző a hagyományok hiányolása. A rendszerváltás bűvöleté-
ben, az obligát optimizmusnak ebben a korszakában az új társadalom- és 
embereszmény nevében a polgári gondolkodású Szenteleky törekvései el-
utasíttattak, a Híd köré csoportosult írók viszont, akik a kommunizmus esz-
merendszerének szócsöveiként írták silány munkáikat, támogatott írókként 
folytathatták esztétikai értékeket csak elvétve létrehozó, álirodalmi tevé-
kenységüket. Csak az ötvenes évek második felétől kezdődően jelentek 
meg olyan müvek, amelyek e korszak valós tapasztalataira is vetettek némi 
fényt. Ekkor jelentkezett a „jövőnek az a generációja", amely „nem frissen 
átfestett vajdasági volt", ahogyan Szirmai Károly fogalmazott a maga nem-
zedékére vonatkozóan húsz évvel előbb, ezek az írók már valóban vajdasá-
ginak vallhatták magukat. Nem véletlen, hogy Szenteleky helyi színek el-
mélete, mintegy önigazolás- és önmegerősítésként rehabilitálódik. Sajnos, 
megintcsak félreértéseknek esve áldozatul. A valódi tehetséggel nem ren-
delkező írók számára igénytelenségük, provincializmusuk szentesítését biz-
tosította. E korszakban sem működött a vajdasági magyar irodalom kettős 
kötődése. A magyarországi kultúrához, irodalomhoz való kötődést az adott 
politikai helyzet tette lehetetlenné, a jugoszláv irodalmakhoz és kultúrához 
való kapcsolódás pedig csak a kisebbségi lojalitás megnyilatkozása volt, 
külső és formális recepciója a környező népek irodalmának és kultúrájának. 

A vajdasági magyar irodalom két világháború közötti művei nem tudtak 
folytatható, pontosabban párbeszédre ösztönző hagyományként meggyöke-
resedni 1945 után. Ez egyfelől abból következik, hogy - mint említettem 
már nem teremtődtek igazán erőteljes müvek. Az a néhány pedig, amely 
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esztétikai értékkel is bírt, a fércmüvekkel együtt kitörlődött az irodalmi köz-
tudatból. Az ötvenes évek íróinak többsége a helyi szín önkörében mozgott, 
nem véletlen, hogy a hatvanas évek fiatal nemzedéke a tópartiság perspek-
tívájának/perspektívátlanságának nevezte ezt a vidéki önelégültséggel be-
szűkített horizontot. E beszükültség okán utasították el a hatvanas évek ele-
jén induló nemzedék fiataljai a vajdasági magyar irodalom addigi 
történetének egészét. 

Figyelemre méltó, hogy mennyire találó e jelenségre nézve mindaz, amit 
Szenteleky Kornél bő harminc évvel korábban a Vajdasági írás hasábjain 
megfogalmazott A vers a Vajdaságban című tanulmányában: „Itt a Vajda-
ságban nincs múlt, történelem és tradíció, mely a költők lendületét befolyá-
solná, irányítaná, mint például Erdélyben. Irányítás, tradíciók nélkül indul-
nak el a költők, egyedül a jelenben élnek, ezért könnyen és messzire 
repülnek, hiszen semmi sem húzza őket a múlthoz, a földhöz. Sorsuk a 
múlt- és tradícióhiány - nagyon hasonlít az olasz futuristák sorsára. Az 
olasz költészet tele volt és van klasszikus hagyományokkal, a nagy szellem-
óriások - Dante, Petrarca, Michelangelo - árnyával, a gazdag, fülledt művé-
szi múlt levegőjével. A költők tarisznyája olyan nehéz volt a sok kincstől és 
aranytól, hogy vánszorogni is alig tudtak. (...) A mi helyzetünk abban kü-
lönbözik a futuristák helyzetétől, hogy a mi tarisznyánkban sohasem volt 
arany, kincs, súlyos emlék, amit kidobálhattunk volna. Mi csak most kötöt-
tük fel üres tarisznyánkat, nekünk csak jelenünk van, azért járunk könnyen, 
kötetlenül."3 Átgondolható hagyományok terhe a hatvanas évek elején in-
duló nemzedék költőit, prózaíróit éppúgy nem terhelte, mint a húszas évek 
vajdasági verselőit. A művészi szürkeség és igénytelenség sohasem konsti-
tuálódhat hagyománnyá. A hagyománnyal párbeszédet lehet folytatni, ha a 
végeredmény az elutasítás lesz is. Az igénytelenség ellen viszont csak tilta-
kozni lehet. A „tópartiság" elleni radikális tiltakozás jellemzi ezt a generá-
ciót indulásakor. 

Párbeszédre késztető hagyományok nélkül az elutasítás az „életérzés 
síkján játszódik le, a környezet művészeti állapotának tagadásában"4 - aho-
gyan Utasi Csaba fogalmaz erről. A fentiekből következik azonban az is, 
hogy a hatvanas évek költészete és prózája a fiatal nemzedék esetében nem 
terjed ki arra, ami minden költészetben és prózában alapvetően fontos: „a 
nyelv modellálására, a vers (és tegyük hozzá: a próza) megszerkesztésére."5 

Mindezt valójában részleges, illetőleg pusztán szemléletbeli modernitásnak 
nevezhetjük, esztétikailag e modemitás még felemás eredményeket tud csu-
pán felmutatni. 

Ahhoz, hogy a vajdasági magyar irodalomban tényleges modernitásról 
beszélhessünk, szükség volt a szellemi horizont kitágítására. Erre a korabe-
li (a hatvanas évek elejére gondolok) magyarországi magyar irodalom a po-
litikai körülmények folytán vajmi kevés példát és alkalmat szolgáltathatott, 
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a jugoszláv irodalmakban viszont, ugyancsak az eltérő politikai irányultság 
jóvoltából - erőteljes nyitás ment végbe a nyugati szellemi áramlatok felé, 
s ez a lefordított müvekben éppúgy megmutatkozott, mint ahogy az eredeti 
délszláv alkotásokban is. Az utóbb sokak által annyit kárhoztatott ún. jugo-
szlávizmus, melyet a vajdasági magyar irodalom a hatvanas években recip-
iált, röviden úgy foglalható össze, hogy termékeny és kreatív befogadását 
jelentette olyan szellemi tájékozódásnak, melyre egy önkörében forgó iro-
dalom önmagából kitermelni nem képes. S ez nemcsak a nemzetiségi/ki-
sebbségi irodalmak esetében van így, hanem kivétel nélkül minden nemze-
ti irodalom esetében is. 

A tájékozódni vágyás mohóságára érzékletes példaként hadd említsek 
meg két esszét. A Kontrapunkt című kötetből, mely válogatást tartalmaz a 
Képes Ifjúságban Symposion című mellékletként 1961-1963 között megje-
lent írásokból. Tolnai Ottó Első esszé című írására hívnám fel a figyelmet. 
Csupa csapongás ez az esszé, idézetek szőttese. Három mottóval indul, há-
rom idézet Miodrag Pavlovié, Vlatko Pavletié és Kerecsényi Dezső tollá-
ból. Magában a szövegben: (Marko) Ristié, Lukács György, Kierkegaard, 
Andric, Rilke, Halász Gábor, Hegel, Descartes, Babits, Konstatinovié, Sasa 
Veres, Wilde, Gide, Hristic, Ladan, Mihiz, Misic, Valery, Isidora Sekulié, 
Leopardi, Kosztolányi, Buttler, Matos, Németh László, Bacon, Sveta Lukié, 
Virginia Woolf. Csapongás, tobzódás, abszolút megszerkesztetlenség. Ez az 
esszé, talán épp megformálatlanságával érzékelteti a leghívesebben a hatva-
nas évek vajdasági fiataljainak azt az igényét, hogy minél tágabb horizon-
tokat fogadjon be újdonságokra és másságokra kiéhezett szellemiségük és 
képzeletük. A másik esszé egy, a Tolnai-írással homlokegyenest ellentétes 
recepciós formáról tanúskodik: Bányai János Pannon fúga című esszéjéről 
van szó, mely már ekkor fegyelmezett szerkesztésmódról tanúskodik, egy 
koherens asszociációs háló fonalán járja körbe a pannon lét jellegzetessége-
it Miroslav Krleza Filip Latinovicz hazatérése című regényével a közép-
pontjában. Érdemes kiemelni azt a mozzanatot, hogy ez az esszé visszacsa-
tol a Vajdasághoz, Milán Konjovié és Ács József festészetének hasonló 
motívumait is beleszőve a Krleza-féle Pannónia-élménybe. E táj megraga-
dásának módja pedig szerves összefüggésben áll a fúga zenei műformájá-
val. 

Az igazi modernség megteremtődéséhez a vajdasági magyar irodalom-
ban az említetteken kívül szorosan hozzátartozik a valós (nem hivatalos) 
magyarországi magyar irodalmi értékek befogadása, kritika, esszé, tanul-
mány formájában megteremtődő, s mintegy két évtizeden át folyamatosan 
tartó recepciója révén. Tehát a vajdasági magyar irodalom a modernitást 
egyfelől a szerbre, horvátra lefordított nyugati szellemi áramlatok művei ré-
vén, valamint a juoszláv irodalmak eredeti alkotásainak befogadásán át te-
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rcmtette meg a maga számára, mint értékmércét és szellemi orientációt, 
másfelől a magyarországi irodalom legértékesebb alkotásain keresztül. Míg 
az előbbi a látás és fogékonyság, a szellemi tágasság, a korszerű tájékozó-
dás kiművelését szolgálta, a másik az anyanyelviség révén a formaproblé-
ma iránti érzékenység és a stílus iránti fogékonyság kiművelését. A hiány-
zó magyar irodalmi hagyomány megtalálását pedig Bori Imre tanulmányai 
tették lehetővé azáltal, hogy a magyar irodalom valós értékeire irányították 
a figyelmet. A hatvanas-hetvenes évek fordulóján a modernitás minden fel-
tétele együtt van a vajdasági magyar irodalomban. S ennek a mottóértékü 
összegezése fogalmazódik meg abban a mondatban, mely így hangzik: „A 
stílus az, amitől a provincializmus szelleme menekül."6 

Végezetül még egyszer visszakanyarodva a hagyománytalanság kérdé-
séhez, azt is el kell e helyütt mondani, hogy Szentelcky couleur locale-
elméletéből, épp azért, mert alig születtek nyomán értékes, maradandó al-
kotások, az idők során teljesen kihullott az a vonatkozás, amely pedig 
alapvetően fontos összetevője volt: a kisebbségi lét problematikája, a meg-
maradás fölötti aggodalom, a kisebbségi létben való önmegerősítés sürgeté-
sének mozzanata. Az ötvenes évek szocrealista irodalmi tájékozódása, a ke-
leti blokk államaitól részben eltérő politikai gyakorlat nem kedvezett e 
vonatkozások felismerésének. A kisebbségi közösségben való gondolko-
dásnak e körülmények folytán nem jött létre a folytatása. S ez már a fel nem 
ismert hagyomány kérdéskörébe tartozik. Eldönthetetlen kérdés, vajon 
pusztán a „liberálisabb légkör" következtében maradt üresen ama bizonyos 
„tarisznya". Pontosan lát Elek Tibor, amikor azt írja: „Az individuum láza-
dása a kisebbségi magyar irodalomban nem most kezdődött tehát, hanem a 
hatvanas-hetvenes években, akkor indultak cl azok a nemzedékek, amelyek 
az elődeik által fölvállalt szerepeket, az általuk képviselt irodalomeszményt 
már nem tudták, és nem is akarták követni. Nem, mert már nem érezték ma-
gukat feljogosítva a közösség képviseletére, mert nem akarták a személyi-
ség érdekeit egy elvont kollektívum mögé helyezni, s nem akarták összeke-
verni az erkölcsöt és az esztétikumot, mert a művészet autonómiája nevében 
elzárkóztak mindenféle eszközszereptől, s mert a szolgálatelvüség mellett 
szakítani vágytak az önkorlátozó „valóságábrázolással". A hetvenes évek-
ben a közösségközpontú és a személyiség- és esztétikumközpontú iroda-
lomeszmény együttélése, de még az előbbi túlsúlya figyelhető meg mind a 
romániai, mind a szlovákiai magyar irodalomban (a jugoszláviaiban már 
akkor is fordítva)".7 

Való igaz, hogy a közösség képviseletének, a nemzetiségi/kisebbségi 
szolgálatnak alárendelt müvek kis számban akadnak a fent említett időszak 
vajdasági magyar irodalmában. Azt is tudatosítanunk kell azonban, hogy 
amikor a stílus válik a provincializmus elleni küzdelem legfőbb eszközévé, 
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ez azzal jár, hogy megteremtődnek olyan művek is, amelyek esztétikailag 
értékes és hiteles formában adnak számot a kisebbségi létről, úgy hogy 
megkerülik az óhatatlan elévülés buktatóját, azt, hogy „ahelyett hogy épít-
keznének a sajátosból, abszolutizálják azt" (Grendel Lajos). 

A vajdasági magyar irodalom számos alkotásában épp fordítva történik: 
valóban a sajátosból építkeznek, minden abszolutizálástól mentesen irodal-
munk legkiemelkedőbb művei. Hogy csak néhányat említsek: Herceg Já-
nos: Módosulások című regénye, Tolnai Ottó: árvacsáth és Wilhelm-
dalok című verseskötetei. 

Úgy gondolom, a hagyomány és modernitás fentiekben vázolt viszonyá-
nak alakulásfolyamata a vajdasági magyar irodalom legsajátosabb vonásait 
foglalja magában. 

Jegyzetek 

' Bundula István: „Önelvű Közép-Európa" - közép-európai valóság. Áttünések. Budapest, 
Balassi Kiadó, 1992, 87-98. 

2 Szirmai Károly: írói felelősségem. Kalangya, 1935, 3. sz., 34-37. 
3 Szenteleky Kornél: A vers a Vajdaságban. Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági 

írásból. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1983, 181-187. • 
' Utasi Csaba: A Lola-versektől a Gerilla-dalokig. U. Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, Fo-

rum Könyvkiadó, 1982, 109-135. 
5 Uo. 
6 Bányai János: A „felfedezés" regényei. B J.: Könyv és kritika II. Újvidék, Forum 

Könyvkiadó, 1977, 13-30. 
7 Elek Tibor: Az önmetaforák születése és alkonya. E. T: Helyzettudat és önismeret. Felső-

magyarország Kiadó - Tevan Kiadó, 1997, 203-228. 

MODERNITY AND TRADITION IN VOJVODINEAN 
HUNGÁRIÁN LITERATURE 

Erzsébet Juhász 

This study gives a generál outline of the ways of tradition and moderni ty in 
Vojvodinean Hungárián literature f rom its beginning to the present day and comes 
to the conclusion that tradition has become overvalued in the establishment of the 
minority Hungárián literatures and its absence leads to a value-vacuum. In the Hun-
gárián literature of the 1960s the programme of the couleur locale characteristie for 
the period between the two World Wars, ran completely empty. Moderni ty became 
established through Yugoslav literatures and Serbo-Croat translations of Western 
European literary works, and alsó the most outstanding, yet officially not recog-
nized, contemporary pieees of writings from Hungary. Ali these influenees ereated 
a specifíc variant of modernity. 
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