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Erdély irodalma és irodalmai

M

o stani számunk, ahogy azt az olvasó
nyomban látni fogja, nem az irodalomnak mint irodalomnak a kérdésével
foglalkozik. Nem az irodalommal mint –
úgymond – mûvészettel és értékkel. Tehát, nem irodalomkutatással foglalkozik,
hanem Erdély „három nyelven” írt irodalmának bizonyos fajta tematizálásával.
Szándékosan, de nem rosz szándékkal,
mellõztünk néhány kisebb, de jellegzetes
vonású „irodalmat” (szlovák, szerb stb).
Reméljük, hogy a késõbbiekben pótolhatjuk majd ezt a hiányosságot, addig is elnézést kérünk érte. A vitaökonómia elve miatt tettük és nem kirekesztõ indítékkal.
Megpróbáltuk egy meghatározott kérdésfelvetés köré összpontosítani az eszmecserét, mielõtt túl széles teret nyitottunk
volna neki.
Irodalomról – mondta annak idején
Zarifopol – bárki kedve szerint gondolkodhat, és olyan rendeltetést tulajdoníthat neki, amilyet akar (történelmit, szocio ló g iait, biográfiait stb.; ma talán a
„multikulturálisat” is hozzátehetnénk).
De csak ha már esztétikailag megítélte.
Ennek a – különben egyedül helyénvaló –
ítéletnek az elsõdlegessége azzal magyarázható és azért kötelezõ, teszi hozzá az
esszéíró, mert az irodalom mûvészetként
határozza meg önmagát. Tehát minde-

nekelõtt ebbõl a szempontból kell megítélni. Eszmecserénk mintegy az esztétikai értékítéletek utáni szakaszban zajlik.
Azokkal eleget foglalkoznak a többé vagy
kevésbé szakmai beállítottságú lapok. Itt
és most minket az irodalom egyfajta esztétikán túli „hasznosítása” érdekel. Az irod alom akarva-akaratlanul mentalitásközvetítõ és mítosz-hordozó (amikor nem
éppen demisztifikáló vagy – még gyakrabban – propagandisztikus fegyver). Ebben
a minõségében foglalkoztat most minket
a három erdélyi „irodalom”: mint bizonyos mitológiák és felfogások hordozója
és terjesztõje. Az irodalomnak, más – fogalmibb vagy csak ideologizáltabb – mûfajoktól eltérõen, ebben a minõségben
megvan az az elõnye, hogy lényegileg naiv.
Ártatlanul megörökíti a mítoszokat és az
(egyéni és közösségi) önismeretet. Szintúgy a másikról szóló ítéleteket és elõítéleteket. Persze teheti ezt tételesen és harcosan, mint ahogy éppolyan jól megteheti
teljesen ártatlanul is. De nem lehet, hogy
ne tegye meg. Bárhogyan is nézzük, az
irodalom mindig árulkodik valamirõl.
Egyaránt kivetíti az önmagunkról és a másikról való képet. Képeket, amelyek dacolnak azzal a veszéllyel, hogy senkinek se
tetszenek, és mindenkit sértenek.
Éppen azért, hogy lássuk, ki mit fektet
be az irodalomba, hogyan mitizál erdélyi
„tájat”, dombvidéket, milyenek az Erdélylyel kapcsolatos vágyai és látomásai, kiegészítettük a vitát néhány klasszikus szöveggel, amelyek részleges és „elkötelezett” perspektívából foglalják össze ezt a
kérdéskört. Jó, ha a magyarok megtudják,
hogyan látják a románok Erdélyt, és mit
fektetnek bele. Mint ahogy Noica elõadásából és Mircea Zaciu tanulmányából ki-

derül, nem egy akármilyen tartományról
van szó, hanem származástani jelentõséggel bíró helyrõl. Ha a románoknak van
„Szentföld”-je, akkor – az irodalom tanúsága szerint – Erdély az. Hadd cáfolják a
történészek, szociológusok, mitológusok,
etnográfusok és egyéb tanult fõk. S velük
együtt a józaneszû emberek. Az irodalom
elkészíti a maga eredeti – és alapvetõ – rip o rtját a mentalitásról és a forró áhítatról,
amely egy bizonyos térségre kivetítõdik.
Nagyon valószínû – legalábbis nem lehetetlen –, hogy a magyarok ugyanazt a
szakralizáló partitúrát énekelik, s így két
hasonló, ha nem éppen azonos dolog
szembesülésének lehetünk tanúi. Lehet,
hogy ezek az irodalmak, nem abban, ami
offenzív és programszerû bennük, hanem
hajszálerezetükben, egy-egy Kánaán õsképét dédelgetik. Mindkettõ a maga módján
és külön-külön. Ez lenne természetesen a
két mitológia „párbeszédének” legdrámaibb esete. Nagyon kicsi a valószínûsége
annak, hogy a német partitúra ugyanazokat a patetikus jegyeket tartalmazza, tekintettel arra, hogy mítoszából hiányzik a
„származás” témája és misztikája. Kérdés
azonban – s izgalmas tanulmányra késztetõ –, hogy a két „látomás” milyen mértékben egyeztethetõ össze, milyen mértékben tûri el egymást, vagy annyira fundamentalisták-e, hogy már kibékíthetetlenek. De a tükröket végre szembesíteni
kell egymással. Akár azzal a kockázattal is,
hogy azonos képek döbbenetével találkozunk.
A szám körkérdése is legalább két
szempontot igyekezett körvonalazni. Elõször is bizonyos sajátos jelek létezését –
vagy nem létezését –, amelyek „tartományilag” jellemeznék az Erdélyben írt vagy

erdélyiek által írt irodalmat, és amelyek
ezt az irodalmat felismerhetõ egységgé
kovácsolnák a román, magyar és német
irodalmon belül. Az elsõ kérdés tehát arra vonatkozik, hogy egyáltalán létezik-e
ilyen „helyi” sajátosság: Véleménye szerint mi határozta meg – és határozza
meg mo st is (?) – az erdélyi szellemet az
irodalomban? A másik szempont, amit
figyelembe vettünk, annak a lehetõsége,
hogy ezek a jegyek, amennyiben léteznek,
azonosíthatók legyenek, mint megkülönböztetõ jegyek, mind a három irodalomban. Természetesen, ha ezek a megkülönböztetõ jegyek léteznek, ha azonosak
és megvannak mindenik irodalomban túl
annak „etnicitásán”, ez azt jelenti, hogy a
„hely szelleme” létezik, és kiegyenlíti a
különbségeket. Ezért a második kérdés
így szól: M egtalálhatók-e ennek a szellemn ek fõ vonásai a többi erdélyi irodalomban?
Végül, bizonyos értelemben logikus
módon, ha egyszer hagyjuk, hogy maga a
valóság határozza meg a kérdésfelvetés logikáját, a harmadik kérdést kétféleképpen
kellett megfogalmaznunk, mert más-más
helyzetrõl van szó. A románoké egyszerû
volt: Van-e Erdélynek irodalma? A többieké kihívóbb volt és talán drámaibb is:
Van-e irodalom Erdélyben? Erdély mint
irodalmi téma vagy „irodalmi tér” között
és a között, hogy van-e egyáltalán irodalom ebben a provinciában, természetesen
nincs semmilyen egybeesés, akkor sem,
ha a kérdésekben tükrözõdik a megfogalm azás egyfajta geometriája. De a kérdés
drámaisága nem lelhetõ fel a román irodalomban. Azzal a többiek esetében kell
szembenézni.

sodottaktól. Hallják a környezõ nyelvekben
élõ kifejezéseket, és ezek helyett igyekeznek
sajátosan magyar szavakat használni. Ugyanakkor észrevehetõ, hogy a mûvekben megjel e nõ közigazgatási és tárgyi világ több elnevezése, a köz- és magánszféra tapasztalatai
(beszélgetés a hivatalban, rendõrrel, orvossal, ügyvéddel) nemegyszer a környezõ nyelvek logikai felépítéséhez, szórendjéhez iga-

zodik, néha a másnyelvû kifejezések tükörfordításai. Ilyen értelemben, már szóhasználatában is azonnal megállapítható, hogy
valaki tudat alatt, milyen nyelvû közönségnek ír, mely környezet „fogja a ceruzáját”.
Lehet, hogy Mózes Attila nem erre gondolt, de ez az olvasat is hozzátartozik ahhoz,
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udapesten, a Vörösmarty-téren, az idei
Ünnepi Könyvhét alkalmával megkérdezte egy fiatal riporter, hogy melyik irodal omhoz tartozom, a ha táron innenihez,
vagy a határon túlih oz? Gondolkodás nélkül válaszoltam: a határok nélküli irodalomhoz. Persze, amint tovább haladtam a
vajdasági, szlovákiai és romániai magyar kia dók könyvsátrától a magyarországi és az áttelepült írókat bemutató standok felé, máris
megbántam, hogy nem helyesbítettem, hiszen a „határok nélküli” irodalom fogalmát
másként használják a magyar médiában,
mint annak alapjelentése. A „határok
nélkülin” is határokat értenek: mégpedig
M agyarország határait. Akik azon kívül rekedtek, azok lettek a „határok nélküli” alkotók. Ezek között is elsõsorban a környezõ
országokban élõ magyar írókra gondolnak.
Tehát határok nélküli az erdélyi, felvidéki,
újvidéki, kárpátaljai, de már nem határok
nélküli a londoni, brüsszeli, kölni. Mert van

ugye az egyetemes magyar irodalom kategóriája, amelybe most már beletartoznak a
svédországi, detroiti, texasi magyar írók is.
Ugyanakkor, képzeljük el, mennyire elcsodálkozna a pesti, illetve zuglói, újpalotai,
m á tyásföldi, józsefvárosi író, ha azt kérdezgetné tõle a riporter: mondd, te a határok
nélküli, határon túli vagy az egyetemes mag yar irodalomhoz tartozol?
Na, jó ne cifrázzuk. Ne háborodjanak
azonnal fel, akik amúgy is a nemzet elleni
merényletnek tekintik a kérdés ilyen értelm û körüljárását. Jól tudjuk, mirõl van szó. A
ké n yszerrõl és a térrõl. A térrõl, annak minden hatalmi, metafizikai körérõl, amelyhez
hozzátartozik a pszichotikus misztifikáció,
pátosz, helyhez kötöttségek hátrányainak a
kompenzálása, amely aztán ismét elvezet a
szabadság elvesztéséhez térben és idõben.
Tudjuk, itt egészen másról van szó, mint a
magyar irodalom földrajzi határairól. Minth a a tér és irodalom viszonyában a tér lenne
a z értékesebb, nem az irodalom. A továbbiakban kiderül, hogy az alábbi fogalmak: erdélyi tér, erdélyi szellem, transzszilvanizmus és irodalom nem feltétlenül fedik egymást, és jól tudjuk, hogy van ez is annyira
bonyolult kérdés, mint a romániai magyar
1
irodalom fogalmának a meghatározása.
Jól elkülöníthetõ ugyanis az erdélyi szellem és a transzszilvanizmus gondolatköre,
amelyet ugyan a magyar írók fogalmaztak
meg az elsõ világháború utáni Erdélyben, de
itt nem irodalmi és távolról sem irodalomel-

méleti kérdésrõl, hanem alapvetõen ideológiáról van szó. A kettõt nem illik olyan alapon összeegyeztetni, hogy esztétikai értékként jelenjenek meg a különbözõ földrajzi,
politikai, világlátás-értelmezési, vagy „helyzettudat” hatások és, kimondatlanul is,
azért tartsunk egy mûalkotást értékesnek,
mert valamely (szakrálisnak vélt) térben,
benne fejezõdik ki a helyi, csoport-ideológia.
„Külön erdélyi magyar irodalom márpedig nincs!” – írja kategorikusan Mózes Attila
és a mondat különös, dacos felhangját a
2
„márpedig” szóban vélem felfedezni. Tehát:
minden kirekesztõ, távoltartó, felemelõ vagy
elhatároló, szegény rokont támogató gesztus
ellenére, csakis egységes magyar irodalom
3
van. Az ember azt gondolná, hogy végsõ soron a nyelvnek a szemantikai jellege dönti
el: magyar, holland, román, német irodalomról beszélünk-e. Ilyen alapon viszont akkor nem igazán lenne amerikai, angol és
ausztrál irodalom sem, vagy osztrák és német. Pedig van. Igaz ugyan, hogy az erdélyi
magyar irodalmi alkotásoknak, még ha a budapesti olvasó számára sajátos szófordulatokat, más kifejezéseket tartalmaznak is, nincs
olyan nyelvi megkülönböztetõ jellegük, hogy
ez alapján külön irodalomról beszélhetnénk. Van ugyan dialektus, de nem írnak
„tájszólásban” Erdélyben. Sõt, az erdélyi
í rók többsége úgy véli, itt beszélik a „tiszta”
m agyar nyelvet, mert az erdélyiek meg tudják különböztetni a más nyelvekbõl idekívánkozó jövevényszavakat a már meghono-

Folytatás a 2. oldalon

Néhány szó a kérdésekrõl
Mivel a kérdések „geometriáját” megrajzoló három „provinciális” (Ágoston Vilmos, Al. Cistelecan és Molnár Gusztáv) között nem minden pillanatban mûködött tökéletesen az (elektronikus) kommunikáció, a három kérdés végül is
n em pon tosan ugyanabban a megfogalmazásban jutott el az érintettekhez. A
„román változat” Al. Cistelecan fenti cikkének végén olvasható. A magyarokhoz
in tézett kérdések az alábbiak voltak: 1. Vannak-e a magyar/román/német iroda lomnak olyan jegyei, amelyek feljogosítanak bennünket arra, hogy erdélyi magyar/román/német irodalomról beszéljünk? 2. Vannak-e közös erdélyi
jegyei e három irodalomnak? 3. Van-e irodalom Erdélyben? Megtörtént az is,
hogy valaki valamilyen kombinált változatot kapott. A felkért hozzászólók egy része összevonta a kérdéseket. Elnézést kérünk azoktól a szerzõktõl (ªtefan Borbély, Borcsa János, Egyed Péter, Ion Moldovan, Iustin Panþa , Papp Sándor
Zsigmond, Carmen Elisabeth Puchianu , Sántha Attila, Udo-Peter Wagner ),
akikn ek válaszait – helyhiány miatt – csak szeptemberi számunkban tudjuk közöln i. Ugyancsak a szûkös tér kényszerített bennünket arra, hogy a körkérdést
követõ „klasszikus” szövegeket is megkurtítsuk. Kós Károly Erdély címû kötetén ek további részlete, Mircea Zaciu tanulmányának teljes változata, a Cs.
Gyimesi Éva elõadását követõ vita szövege lapunk elektronikus kiadásában olvasható. (A szerk.)

