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Konkrétum és absztrakció, 
avagy a kisebbségi irodalom elmélete 

Az 1989-es változások újra lehetőséget teremtettek a kisebbségi irodalom 
fogalmának „körüljárására", és az utóbbi években újabb eredményekkel gazda-
godhatott a kisebbségi irodalom szakirodalma. Ugyanakkor újabb kételyek és 
tisztázatlan kérdések is felmerültek. Sokan kétségbe vonják vizsgálatunk tár-
gyának, azaz a kisebbségi irodalomnak a létezését, illetve a létezéshez való jogát 
is. Nem véletlenül, hiszen ebben a kérdésben nagyon sok az érzékeny és a tá-
madható felület, hiányzik többek között a szabatos megfogalmazás. Hiába is 
keressük azt a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban, a Világirodalmi Lexi-
konban vagy akár az Új Magyar Irodalmi Lexikonban is. Meghatározás helyett 
utalásokra, körülírásokra hagyatkozik a szakirodalom. Ennek ellenére az iroda-
lomkritika és az irodalomtörténet használja a kisebbségi (1989 elölt nemzetisé-
gi) irodalom elnevezést, sőt ismerjük német (Mindcrhcitsliteratur), román 
(literatura minoritáplor nafionale) és angol (literature of minority) megfelelőjét 

Nincsen tehát külön kisebbségi irodalomelmélet, ellenben léteznek ún. elmé-
leti kísérletek, amelyek megpróbálják kijelölni a kisebbségi irodalom helyét az 
egyetemes és az egyes nemzeti irodalmak viszonylatában. Ilyen jellegű tanulmá-
nyai vannak Pomogáts Bélának, Görömbei Andrásnak, Béládi Miklósnak, Bá-
nyai Jánosnak, Michael Markelnek, Peter Motzannak, Bori Imrének, Bertha 
Zoltánnak, Kántor Lajosnak, Láng Gusztávnak, Cs. Gyímesi Évának, 
Szakolczay Lajosnak, Elek Tibornak, Koncsol Lászlónak stb. Kisebbségi iroda-
lomtudomány hiányában nem beszélhetünk olyan egységes fogalmi rendszerről 
sem, amely a kisebbségi irodalommal kapcsolatban meghonosodott volna a 
szakirodalomban. Ennek ellenére léteznek olyan többé-kevésbé kanonizált kife-
jezések, amelyek a kisebbségi irodalmakról, művekről szóló tanulmányokban, 
kritikákban használatosak. Ezeknek egy része már jól letisztult jelentéssel telí-
tődött, és az irodalmi közhasználat is így fogadta el (pl. transzszi Ivan izmus, 
jugoszlávizmus, kisebbségi humánum, emberirodalom, engajierte Subjektivität, 
közösségi líra, kollektív esztétika, a sajátosság méltósága, kettős kötődés, híd-
szerep stb.), más része viszont egyszeri használatú metafora (pl. sorsos látomá-
sok — Bertha Zoltán; palackposta-komplexus — Elek Tibor; szabadságesztétika 
— Cs. Gyímesi Éva) vagy „hibridfogalom", amelynek több köze van az etiká-
hoz, mint az irodalomtudományhoz (pl. a megmaradás esztétikája — Görömbei 
András; a felemelt fő dramaturgiája — Gáli Ernő). 
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Az 1989 utáni történeti helyzet nem oldotta fel azokat a dilemmákat, ame-
lyek a kisebbségi irodalommal kapcsolatban korábban is felmerültek. Megfel-
lebbezhetetlen lényként maradt meg továbbra is a kisebbségi státus, vagyis az 
egyes nemzeti közösségek Trianon által teremtett politikai-földrajzi kényszer-
helyzete az utódállamokban. Új fejleménynek számít viszont, hogy új perspektí-
vákban vált tárgyaihatóvá a kisebbségi körülmények között létrejövő irodalom. 
Több évtizedes elszigetelő törekvés után megnyílt a lehetőség a kisebbségi iro-
dalmak számára az egyetemesebb értékek felé történő orientációhoz. Ebben a 
szellemi konjunktúrában irodalmi tanácskozások, tisztázó jellegű tanulmányok 
segítették hozzá az egyes kisebbségi irodalmakat a horizontváltáshoz. Görömbei 
András az elsők között tett kísérletet a kisebbségi irodalom átértékelésére egy 
1990-ben közölt tanulmányában.1 Azzal nyit új perspektívát a kisebbségi ma-
gyar irodalmak számára, hogy bevezeti az egyetemes magyar irodalom fogal-
mát. Meghatározásához Mészöly Miklós megállapítását veszi alapul: „A világ 
minden pontján vannak — és kell legyenek — minden nézetkülönbségen túlmu-
tató oszthatatlan magyar érdekek." Valójában ez az egyetemes magyar irodalom 
lényege is, amelyet egyfajta esztétikai „érdek" tart össze, és amely minőségileg 
más, mint a korábban használatos magyar nemzeti irodalom fogalma, mert 
hozzátartozik a magyar kisebbségek és a nyugati magyar emigráció irodalma is. 
Az egyetemes magyar irodalom új minőségeként nevezi meg Görömbei azt a 
tulajdonságát is, hogy egyszerre tartja fenn az egység és a különbözőség tudatát. 
„Egység az irodalmi, nyelvi, etnikai, történelmi és kulturális sajátosságaiban, 
különbözés társadalmi feltételeiben, konkrét nemzetiségi és részirodalmi felada-
taiban." Ez az új fogalom a nemzeti irodalom korábbi homogenizáló tendenciá-
jához képest nem rekeszti ki a kisebbségi irodalmak sajátosságát, ún. 
„helyzettudatát", amelyet a tanulmány szerzője „speciális történelmi létezés-
ként" határoz meg. Ugyanakkor megszünteti az ún. „gettósítást", amely külső 
jegyek alapján kirekesztette az egyes kisebbségi irodalmakat az egyetemesebb 
irodalomszemléletből. 

A magyar kisebbségi irodalom státusának átértékelésére vállalkozik Bertha 
Zoltán debreceni irodalomtörténész is, aki kettős perspektívában határozza meg 
a kisebbségi irodalmi tudatot: a helyzettudatéból és az esztétikai tudatéból.2 A 
helyzettudathoz sorolja a kisebbségi irodalomnak a partikuláris jegyeit, az esz-
tétikaihoz pedig az egyetemesebb érvényű értékeit. A kisebbségi irodalomnak 
lehetnek olyan korszakai, amikor hangsúlyozottabban kell vállalnia helyzettuda-
tát, valamely közösség identitásának megőrzését, máskor viszont többet foglal-
kozhat az egyetemesebb esztétikai értékekkel. A szerző szerint a történelmi 
kényszerhelyzet teremthet olyan feltételeket is, amelyek hozzásegítik a helyzet-
tudathoz tartozó identitást ahhoz, hogy „értéké nemesedjék".3 
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Pomogáts Béla irodalomtörténész ugyancsak kettős helyzetben láttatja a 
kisebbségi irodalmat. Az „összmagyar" vagy „egyetemes" irodalom „közös gon-
dolati konstrukciója" biztosítaná a keretet ahhoz, hogy érdemleges elbírálásban 
részesüljön, másrészt szükség van az egyes kisebbségi irodalmak megkülönböz-
tetésére, mert mindegyik „részirodalom" más-más helyzetben fejlődik. Felosztá-
sát Roland Barthes francia irodalomtörténész kettős irodalommeghatározására 
alapozza, eszerint az irodalom egyrészt művek, másrészt intézmények rendszere. 
Ha az irodalmat művek rendszereként fogjuk fel, a kisebbségi irodalom együtt 
tárgyalható az anyaországi irodalom műveivel, ha pedig intézmények rendsze-
reként, akkor az egyes irodalmak külön fejezethez tartoznak.4 Michael Markel 
német irodalomtörténész másfajta szempontból közelít a kisebbségi irodalom 
meghatározásához. Alaptétele szerint a romániai német irodalmi tudatot a 
„történelmileg változó önszemléleti igények alakítják". Ugyanakkor nem hagyja 
figyelmen kívül azt sem, hogy ez az irodalom a kisebbségi irodalmakon belül 
sajátos helyzetben van, mivel egy nyelvi sziget irodalma, így nehezebben viseli 
el a válsághelyzeteket. Ezért is különösen fontos számára az identitás-
meghatározás. Markel hét tényezőjét sorolja fel ennek az identitásnak: földraj-
zit, nyelvit, demográfiait, szociológiait, etnopolitikait, etnológiait és művelődés-
történetit.5 Elgondolkodtatóak a romániai német irodalmi tudatra vonatkozó 
megállapításai. Ez az irodalom az egykori latin nyelvű humanizmusban élte át 
az egyetemesség élményét, amelyet aztán fokozatosan veszített el a nemzetekre 
és nemzetiségekre tagolódó Kelet-Európában. Szász identitásához ragaszkodva 
sohasem találta meg az igazi helyét az „egyetemes" német irodalomban, nem 
vágyott úgy a nyelvi nemzeten belüli egység után, mint a nála fiatalabb romá-
niai magyar irodalom. Egyébként a német irodalomhasználatban nem ismeretes 
az „egyetemes német irodalom" kifejezés, helyette a deutsche Literaturen (német 
irodalmak) vagy a deutschsprachige Literaturen (német nyelvű irodalmak) 
használatosak, és ezek is inkább a sokféleséget hangsúlyozzák. 

Elek Tibor a kisebbségi magyar irodalommal kapcsolatos befogadói 
elváráshorizont egyes aspektusait értelmezi.6 Az olvasók Trianon óla a kisebb-
ségi magyar irodalomtól a „palackposta-komplcxust" kérik számon, vagyis azt, 
hogy a kisebbségben írott mű „üzenetet, tudósítást, tájékoztatást tartalmazzon az 
ottani magyarság sorsáról, megpróbáltatásairól, szenvedéseiről és helytállásá-
ról". A társadalmi-politikai valóság feltárásának egyébként is régi hagyományai 
vannak a kelet-közép-európai régióban. Az effajta üzenet művészi megfogalma-
zása nemegyszer teremtett már esztétikai értékeket. A tanulmány szerzője ebben 
a témában a végső megállapításban Cs. Gyímesi Évára hagyatkozik, aki szerint 
a „szabadságközpontú és a közösségközpontú orientáció" az irodalomban nem 
szükségszerűen és törvényszerűen válik el és áll szemben egymással. Abban az 
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esetben merülhetnek fel gondok az irodalom megítélésében, ha a kettő közül 
valamelyiket abszolutizáljuk. Az Elek Tibor által megfogalmazott kelet-európai 
irodalmi komplexusokat igazolja Gerhardt Csejka is, aki a Romániából kivándo-
rolt német írók műveibe kódolt elváráshorizontot értelmezi.7 A kivándorolt író 
csak abban az esetben tud érvényesülni, ha lemond az irodalom közösségi beállí-
tódásáról, amely egykor a kisebbségi körülmények között befogadóra talált. Az 
új viszonyok között viszont a német olvasóközönség nem rendelkezik a közös-
ségi irodalom recepciójához szükséges tapasztalati világgal és befogadói gyakor-
lattal, ezért az egész kivándorolt romániai német irodalomnak funkciócseréhez 
kell folyamadnia. 

A tanulmányírók legtöbbje a kisebbségi irodalmak specifikumát az etnikai és 
a regionális sajátosságokban véli megtalálni. Az ezeken a sajátosságokon alapu-
ló definíció mindenekelőtt pragmatikus célt szolgál, és hogy az így nyert iroda-
lomfogalom egyáltalán funkcionálni tudjon, hiperbolizálják a kimutatott sajátos-
ságokat az irodalmiság fokozatos háttérbe szorításával. Ez a kisebbségi iroda-
lomszemlélet a magyar kisebbségi irodalmakban gyakran nem az esztétikumot, 
hanem az erdélyiséget, a felvidékiséget, a kárpátaljaiságot vagy a délvidékiséget 
kereste, az általánost felcserélve a sajátossal. Mivel ezek a sajátosságok irodal-
mon kívüliek, nem tanulmányozhatók kizárólag az irodalomtudomány módsze-
rével és fogalomrendszerével, így észrevétlenül felértékelődött a segédtudomá-
nyok szerepe: a politikáé, az etikáé, a szociológiáé, a szellemtörténeté, a pszi-
chológiáé stb. Másrészt ezek az irodalmon kívüli tényezők magában az irodalmi 
műben konkretizálódnak, és jelenlétükkel, irodalmi ténnyé válásukkal áthallá-
sossá teszik az értelmezők számára a kisebbségi körülmények között létrejött 
irodalmat. Emiatt nemcsak a mindennapi kritikai gyakorlatban, hanem az igé-
nyesebb irodalmi tanulmányokban és esszékben is labilissá vált az esztétikai és 
az irodalmi tény fogalma, és végeredményben elbizonytalanodott maga az iro-
dalmi ízlés is, a szépirodalom világa pedig az effajta elvárások függvényében 
elveszítette legsajátosabb jellegét: az öntörvényűséget. Ennek a félreértékelő 
mentalitásnak tulajdoníthatóan kiszolgáltatott helyzetbe került a mindenkori 
kisebbségi körülmények között létrejövő szépirodalom törékeny esztétikuma, 
mert a politikai, a szociológiai, a gazdasági, az erkölcsi stb. változások (azaz a 
helyzettudat) befolyásolták. 

A kisebbségi irodalomnak nincsen tehát elmélete, azaz hiányzik egy olyan 
kisebbségi irodalomtudomány, amelynek feladata lenne a vizsgálati módszerek 
és fogalmak kidolgozása, rendszerezése, összefoglalása. Mindezeket leírva rög-
tön megfogalmazódik bennünk a kérdés: vajon van-e értelme egy külön kisebb-
ségi irodalomtudománynak vagy elméletnek? Hiszen a kisebbségi irodalom 
ugyanúgy tanulmányozható az irodalomtudomány általános módszereivel és 
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fogalmaival, mint bármely más irodalom. A korábbiakban már bebizonyítottuk 
azt, ha léteznek is kisebbségi irodalomra vonatkozó elméleti kísérletek és fo-
galmak, akkor azok (néhányat kivéve) az egyetemes irodalom elméleti és fo-
galmi rendszeréből származnak, „kisebbségivé" pedig azáltal válnak, hogy 
szűkítő jelzővel látják el őket, pl. romániai magyar líra, szlovákiai magyar 
posztmodern, romániai német próza, vajdasági magyar avantgárd stb. Ugyanen-
nek az eljárásnak az esztétikai-poétikai kategóriákra való alkalmazása már non-
szenszhez vezetne, pl. kisebbségi szonett, romániai magyar enjambement, vajda-
sági groteszk, kárpátaljai asszonánc, romániai német óda stb. Ennek ellenére az 
irodalmi gyakorlat produkál groteszk helyzeteket. így vált például a kisebbségi 
irodalom (és a fogalmi mezejéhez tartozó mindenféle) megnevezés a konkrétabb 
jelentésű romániai magyar, szlovákiai magyar, vajdasági magyar, romániai 
német, magyarországi német stb. irodalmak legitim gyűjtőfogalmává. Holott az 
irodalmi közhasználat adós magának a gyűjtőfogalomnak a szabatos megfogal-
mazásával, sőt könnyebben meghatározható valamely említett „részirodalom", 
mivel esetében több adat és konkrétum áll rendelkezésünkre. Végeredményben a 
kisebbségi irodalom fogalma egyfajta fantomfogalom, amellyel könnyen csődöt 
mondhat az irodalomtudomány. így aztán Bányai Jánosnak kell igazat adnunk, 
a kisebbségi irodalomnak valóban nincs definíciója, ennek ellenére létezik, 
vitatkoznak róla, csakhogy mindenkinek mást jelent, és úgy tűnik, senkit sem 
zavar, hogy definíció helyett tetszetős metaforákat használnak, sőt ezek is 
„általánosabb érvényűek, semhogy a kisebbségi irodalmak külön sajátosságai-
nak volnának tekinthetők".8 Ennek a felemás helyzetnek irodalomtörténeti 
előzményei is vannak, a hagyományos szemlélet az egyes kisebbségi irodalmak-
ban a sajátos jegyeket, a konkrétumokat vizsgálta, azokra a tendenciákra helyez-
te a hangsúlyt, amelyek elválasztanak és nem összekötnek, ilyen volt például a 
marxista nemzetiségi irodalomfelfogás, amely az anyaországtól elszakadt iroda-
lom szuverenitását, vitalitását, öntudatosodását méltatta, külön sajátosságát és 
eltérő jellegét hangsúlyozva. Amennyiben ez a szemlélet a kisebbségi irodalmat 
mint politikai, szociológiai konkrétumot vizsgálta, nem juthatott el a logikai 
kategória, az általánosabb elmélet szintjére. Ha elfogadjuk azt a logikát, és a 
kisebbségi létet sajátos történelmi létezésnek tekintjük, akkor a kisebbségi iro-
dalmat is sajátos irodalomként kell felfognunk. És ahogyan a társadalmi lét 
általános törvényei sajátosan nyilvánulnak meg a kisebbségi létben, úgy az iro-
dalom általános jellemzői is sajátosan konkretizálódnak a kisebbségi irodalom-
ban. Melyik irodalomszemlélet merné ma magára vállalni ezt a dogmatikusan 
megfogalmazott elvárást? Egyáltalán ki vállalkozna arra — akár intézményesen 
is —, hogy megfosszon egy irodalmat és annak alkotóit a művészi és a lelkiis-
mereti szabadságtól, illetve egyetemességhez való jogától? 
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A hagyományos vizsgálat a kisebbségi irodalom fogalmát konkrétumként 
kezelte tehát, holott elvont kategória is, és az általános irodalomelmélet szintjén 
is értelmezhető. Sőt az elmélet egyetemessége segítheti hozzá a kisebbségi iro-
dalmat ahhoz, hogy felülemelkedjék partikularitásán, megszabaduljon az előíté-
leteitől és egyfajta belteijes irodalomszemlélettől. Irodalmi sajátosságainak 
meghatározásához tisztáznunk kell az irodalmi és a nem irodalmi jelenségeket a 
kisebbségi irodalomban. Legfőbb szempontnak azt kell szem előtt tartanunk, 
hogy az irodalom sajátos autonómiát alkot, immanens törvényei vannak, bár 
létét nem kizárólag ezek határozzák meg. A továbbiakban Nyírő Lajos gondo-
latmenetét elfogadva bizonyos kompromisszumra juthatunk ebben a kérdésben, 
hiszen az irodalmi alkotás tematikai komponense révén különféle valóságtények 
épülnek be az irodalomba, ezek a már említett szociológiai, pszichológiai, törté-
nelmi stb. mozzanatok, melyeket a kisebbségi irodalommal kapcsolatban gyak-
ran neveznek „kisebbségi traumának". Szempontunkból Nyírő Lajosnak az a 
tétele fontos, miszerint ezek a tények vizsgálhatók irodalmi és nem irodalmi 
szempontból is. A kettő között lényeges attitűdbeli különbség van: a nem iro-
dalmi vizsgálat az irodalomnak csak egy meghatározott szeletét emeli ki kuta-
tásra, az irodalomtudomány viszont az irodalom teljességét és egységes egyedi-
ségét vizsgálja.9 A korábbi kisebbségi irodalomvizsgálat eltévelyedése abban 
mutatkozik meg, hogy előszeretettel tetszelgett a szociológia, a politika szerepé-
ben, megfeledkezve saját lényegi feladatáról. Az irodalomtudományon kívüli 
elvárások elhanyagolták az irodalmi tényeket a valóságtények javára. Ebben a 
kérdésben újra Nyírő Lajossal mondhatjuk ki a szentenciát: az irodalomról ki-
alakított koncepció befolyásolta az irodalomtudomány irányát és módszerét. 

A mai kisebbségi irodalomvizsgálatban mindenekelőtt helyre kellene állítani 
a helyes arányt, hogy a partikularitásra koncentráló valóságtények elemzése 
helyett az egyetemességet hordozó irodalmi tények kerüljenek előtérbe. Ehhez 
legelőször is tisztáznunk kellene az irodalmi tény fogalmát. Az irodalomtudo-
mány módszertanából tudjuk, hogy az irodalomvizsgálat tárgyra irányultsága 
révén redukcióhoz folyamodik, vagyis azokat a jelenségeket vizsgálja, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek az irodalom sajátosságának a megértéséhez, az 
irreveláns adatok és tények kirekesztődnek a vizsgálatból. Az irodalmi tény 
egyetemes karakteréhez nagyon közel áll a neokantiánus Wilhelm Windelband 
ténymeghatározása. Szerinte a tény olyan jelenség, amely egy egyetemes szerke-
zet kiemelt, kiválasztott része, mely azonban nem önnön létére vet fényt, és nem 
az elkülönültséget kívánja hangsúlyozni, mint magában álló egyediséget, hanem 
olyan rész, amely az egyetemesnek a megvilágításához vezet.10 Az irodalmi 
ténynek végül is az orosz formalisták adtak elfogadható meghatározást. 
Tinyanov szerint az irodalmi tény fogalma jelzi azokat a jelenségeket, amelyek 
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az irodalom szférájába tartoznak. Az irodalmi tény együtt változik az irodalom 
történeti folyamatával, miközben tartalmi módosulásokat is szenved. A nem 
irodalmi tény és az irodalmi tény között szoros viszony van, és időszakonként 
átáramlás következhet be közöttük. Egyes valóság- avagy élettények irodalmi 
lényekké minősülnek, másfelől pedig az irodalmi tények válhatnak közhelyekké, 
elhasználtakká, és emiatt a nem irodalmi tények alacsonyabb kategóriájába 
sorolódnak be. „Az irodalmi tény fogalma szerencsés, találó redukció, a kutató 
figyelmét az irodalom lényegi kérdéseire tereli. Azokra a jelenségekre, amelyek 
az irodalom létét biztosítják, amelyek létük és funkciójuk folytán az irodalom 
alkotó elemeinek a rangjára emelkednek. [...] Irodalmi tény az a jelenség, 
amelynek közvetlen kapcsolata van az irodalommal."11 

Ehhez a meghatározáshoz kapcsolódva a kisebbségi irodalomban is irodalmi 
tényként ismerhetünk el mindent, ami közvetlen viszonyban áll az irodalmi 
művel, az íróval, az olvasóval, illetve mindazokat a jelenségeket, amelyek össze-
függésbe hozhatók az irodalom funkcióival. Ehhez viszont rendelkezniük kell 
azokkal az egyetemesebb érvényű jegyekkel, amelyekkel a szépirodalom esztéti-
kumának egyetemessége ruházhatja fel. A kisebbségi irodalomba kódolt iro-
dalmi tények tehát egyetemességet is hordoznak, és az irodalomvizsgálatnak 
erre kellene érzékenynek lennie. Ugyancsak ezzel a kérdéskörrel lugg össze 
annak a megválaszolása, hogy milyen értékek alapján bíráljuk a kisebbségi 
irodalmat. Ez ugyanis a kortárs irodalomkritika egyik legnagyobb dilemmája. 
Esztétikai, ideológiai avagy erkölcsi kritériumok alapján ítélhetők-e meg az 
irodalmi művek vagy jelenségek? Miután az erkölcsi, de különösen az ideológiai 
szempontok kompromittálódtak, illetve anakronisztikussá váltak, lehetséges-e 
tisztán esztétikai értékelésről beszélni? Ha minderre igennel válaszolunk, akkor 
újabb bizonytalansági tényezővel kell számolnunk, például azzal, hogy meghatá-
rozható-e az esztétikai érték. A posztmodern korszakát élő kisebbségi irodalom-
ban differenciálódott az esztétikum fogalma. Másrészt az esztétikai kritika szi-
gorúbb elvei csak a tökéletesebb műalkotások esetében érvényesíthetők, és nem 
kevés kockázat rejlik ezeknek a felvállalásában. 

A kisebbségi irodalom korszerűbb megítélésében figyelembe kell vennünk 
azokat a funkcióváltásokat, amelyeken az irodalom az utóbbi fél évtizedben 
keresztülment. Korábban az egyes kisebbségi irodalmak autonóm kisebbségi 
intézményként határozták meg önmagukat, elsősorban elkülönítő jegyeiket, 
partikularitásukat hangsúlyozva, ezt a célt szolgálta a transzszilvanizmus, a 
jugoszlávság. Ezeknek az irodalmaknak jól meghatározott státusuk volt: kisebb-
ségi értékeket teremtettek, illetve védtek, közösséget tartottak fenn, a kollektív 
esztétika volt az eszményük. A '89-es változásokat megelőző évtizedben kiala-
kult a kisebbségi irodalomnak a fetisizmusa, legalábbis a közép- és kelet-európai 
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regióban. Ennek a heroizáló kisebbségi felfogásnak magyar nyelvterületen ma is 
megvannak a hívei, akik továbbra is rákényszerítik az anyaországon kívüli ma-
gyar irodalomra a hagyományos heroikus szerepet. Holott mára már 
megszűnőiéiben van a kisebbségi irodalmak közösségi funkciója, feladták in-
tézményi jellegüket, előtérbe kerültek az egyes alkotók és a konkrét irodalmi 
művek, és kordivattá vált a deheroizáló kisebbségi attitűd. Az irodalomtudo-
mány szakkifejezéseit használva a kisebbségi irodalom az egykori extenzív to-
talitásból mára intenzív totalitássá minősült át, és elfogadásában az „irodalom" 
inkább absztrakt fogalom, azaz az „irodalmiság" fogalmához áll közel, olyan 
lényegi jegy, amelytől korábban megfosztotta a konkrét intézményesült jelleg. 
Ezért ez az irodalom — okkal vagy ok nélkül — mindenképpen meg szeretne 
szabadulni a kisebbségi jelzőtől és a velejáró kötelezettségektől meg traumáktól. 
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