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I. Tudományos célkitűzések 

Jelen dolgozat - bár ebben a formájában lezárt egységet alkot - szándékát tekintve 

korántsem a véglegesség igényével Íródott.. Fő célkitűzése , hogy benne a kritikus, az 

analitikus és az analogikus látásmód érvényesüljön, továbbá pedig az, hogy a témához 

kapcsolódó releváns szakirodalomból kiindulva néhány olyan kérdést járjon körül, amelyek 

további kérdések feltevésére, és új összefüggések meglátására ösztönözze az olvasót, 

legfőképp pedig új kihívások elé állítsa magát a szöveg íróját is. 

Kutatásomban egy olyan értelmezi kísérletet tűztem ki célul, amely az etnikai 

önazonosságtudat, az identitsápolitika, a történelmi perspektíva, illetve a különböző 

kanonizációs viszonyulásmódok és a referencialitás problematikájának komplex kérdésköre 

felől próbálja megközelíteni a kortárs erdélyi magyar irodalmat, továbbá figyelembe veszi 

azokat a funkcióváltozásokat, amelyeken maga az irodalom (nemcsak a kisebbségi) és a róla 

szóló szakirodalom is - különösen a rendszerváltást követő időszakban - végbement. 

Az elemzés során megpróbáltam megvalósítani annak a szempontnak az 

érvényesítését is, amely számol a különböző tudományágak (társadalomtudományok és a 

humaniórák) közötti határátlépések, kölcsönzések és együttműködések jelenségével, 

amelyeknek bonyolult hálózatáról, kapcsolatáról és dialógusáról régóta hallani többek között 

úgy is mint a kultúrának az összehasonlító komplex kutatására irányuló törekvésről. 

Továbbá kísérletet tettem egy olyan interdiszciplináris értelmezői keret 

kidolgozására, amely az irodalomtudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a 

filozófia, a kommunikációelmélet vagy a művészetelmélet felől értekezve közelit a 

vizsgálandó problémákhoz, és amely a modern társadalom- és kultúratudományokban az 

utóbbi években bekövetkezett, az irodalom- és kultúraelmélet összefüggéseivel kapcsolatos 

változásokat, átalakulásokat új elméleti orientációkat és kutatási tevékenységeket állítja a 

kutatási tevékenyég fókuszába. 

Az előbbiekben felvázoltakkal összefüggésben arra a kérdésre kerestem a választ, 

hogy milyen kritériumok alapján biráThatö él a kisebbségi irodalom: esztétikai ideológiai vagy 

erkölcsi szempontok alapján? Az említett szempontrendszerekre való reflexiót az indokolja, 

hogy a kisebbségi irodalom megítélésekor - kevés kivételtől eltekintve - az erkölcsi-

ideológiai és az esztétikai szempontok összemosódtak, és úgy az erdélyi, mind pedig a 

magyarországi kritika nehezen tud szakítani azzal a szemlélettel, amely hajlamos volt a 

kisebbségi körülmények között létrejövő alkotói megnyilatkozás egyedüli jogosult 

változataiként a helytállás erkölcsét, vagy a produktiv fájdalmat elfogadni. 
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Jelen problémafelvetésnek nem az a célja, hogy kétségbe vonja a megmaradás 

szükségességét, mim a kisebbségi lét vonatkozásában egzisztenciális szükségletet, vagy arra 

törekedjen, hogy egyik vagy a másik rovására érvényesüljenek a különböző értékkritériumok 

A kérdés sokkal inkább -arról szól, hogy a más-más dimenzióhoz -tartozó 

értékkritériumok keverése - egyáltalán az irodalom természetes létmódján kivüli szempontok 

beemelése -óhatatlanul maga után vonja a művekben megjelenő esztétikai érték immanens 

minőségeinek elfedését és háttérbe szorulását. Am ez újabb probléma felvetését vonja maga 

után, hisz szembetaláljuk magunkat azzal a késztetéssel, hogy rákérdezzünk: .létezik-e 

egyáltalán olyan szempont, és amennyiben igen, akkor milyen kritériumok alapján 

tekinthetjük ízt úgynevezett „művészeten/irodalmon" kívüli, .„művészetidegen" szempontnak, 

vagyis olyannak, amely nem tartozik az esztétikai megítélés szférájába? 

A felvázolt kérdésfelvetésből kiindulva az első nagy kihívást a probléma vizsgálatakor 

az jelentette számomra, hogy kutatásom témájából eredően - nem választhattam a „vagy-

vagy"(esztétikai/ideológiai/erkölcsi szempontú), hanem csakis az „és-és" szempontú 

megközelítést. A második nagy kihívás már egyenes következménye volt az elsőnek, azaz 

hogyan és mennyire tágítható bármelyik szempontú megközelítés anélkül, hogy a különböző 

értékelő szempontok ne keveredjenek, hanem - ahol az indokolt - külön-külön jelenjenek 

meg. 

Erre a feltevésre alapozva az elemzés egyik fö szempontjaként azt tartottam szem 

előtt, hogy az irodalom - a többi művészetekhez hasonlóan - sajátos autonómiát alkot, 

immanens törvényei vannak noha létét nem kizárólag ezek határozzák meg. Az irodalmi 

műalkotás tematikai komponense révén különféle valóságtények épülnek be az irodalomha. 

Ezek olyan történelmi, szociológiai, pszichológiai mozzanatok - az együttélés, a hontalanság 

érzet, vagy a nemzeti önámítás, a kollektív narcizimus -, mind-mind olyan neuralgikus 

pontok, amelyek a kisebbségi irodalomban sajátos hangsúlyt kapnak és gyakran némelyikük 

mint traumatikus tapasztalatok szerepelnek bennük, és így is utalnak rájuk 

Fontosnak tartottam azonban, hogy a mai kisebbségi irodalomvizsgálatban 

mindenekelőtt szem előtt tartsam azt a kényes egyensúlyt, azt a helyes arányt, ami a 

partikularitásra koncentráló valóságtények elemzése és az egyetemességet hordozó irodalmi 

tények közc^tt áll fenn. 
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II. Tudományos módszerek 

A kutatás tárgyából adódóan megkerülhetetlen a kisebbségi létparadoxonként is 

definiálható problematika, amely tartalmilag különböző értelemszintek és értelmezési 

horizontok találkozási helye. A benne rejlő komplex kérdéskörnek egyaránt van 

egzisztenciális, morális, politikai, filozófiai, és lélektani vetülete. így a megélt tapasztalatok 

és tudati reflexió, az egyéni indíttatás és a közösségi normatív elvárás, a kulturális háttér és a 

történelmi-politikai aktualitás egyszerre kerül játékba az értelmezési kísérletekben. Ezek az 

értelemszintek az egyes értelmezésekben összekapcsolódnak, egymásból következnek, vagy 

éppenséggel átjátszanak egymásba. Ezzel függ össze a jelen dolgozat egyik nem titkolt 

szándéka, hogy kísérletet tegyen ezen új paradigma kialakítására tett erőfeszítéseknek a 

bővítésére, és egyúttal új szempontokat, a megszokottól eltérő perspektívát kínáljon fel más 

tudományágak képviselői számára is. 

Módszertanilag az elemzés során a művek kiválasztásában az a szempont vezérelt, 

hogy az -egyes művek rendelkezzenek azokkal a jegyekkel, amelyekkel magának a 

szépirodalom esztétikumának az egyetemessége ruházhatja fel őket. Ezen művek 

vizsgálatakar fontosnak tartottam azokra a jelenségekre is, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a kisebbségi irodalom sajátosságainak a megértéséhez. Ebből adódóan 

megközelítési módszerem uiterdiszcipHnáfis- jellegű 

A fent vázolt megközelítési szempontokra alapozva a dolgozat megirását előkészítő 

kutatást a kqvetkező két nagyobb lélegzetű korpuszra összpontosítva indítottam: 

1) a kisebbségi irodalommal kapcsolatos elméleti kérdések körüljárása; 

2) a megközelítés szempontjából relevánsnak tartott műveknek egy-egy nagyobb 

téma mentén való kijelölése és elemzése, úgy mint helyzettudat és azonosságtudat, 

regionaljíás és kanonizáció, etnikai önazonosság és identitáspolitika. 

A továbbiakban az elemzés fókuszába az erdélyi magyar irodalomhoz tartozó azon 

szövegek korpuszát helyeztem, amelyek összefüggésben állnak az identitás kérdéskörével, 

azzal a problematikával, amit a történelmi és szellemi hagyomány intenzív és újszerű 

megélése és integrálása, a nyelvi-poétikai Jtozeg önreflexiója a kisebbségi léthelyzet nem 

pusztán irodalmi komponenseire jelent, továbbá amelyek összefüggnek a kulturális 

emlékezet, a narrativ identitás, és a hagyomány újfajta értékelésével. 



III. Tudományos eredmények 

Az Elméleti előfeltevések cimű fejezetben abból a felismerésből Indultam ki, hogy a 

(kisebbségi) identitás és (kisebbségi irodalom) fogalmainak -egymás mellé rendelése már 

önmagában egy olyan komplex problémakör körvonalait jelöli, amelyben megkerülhetetlen, 

hogy mindjárt a legelején feltegyük a kérdést: létezik-e olyan (kisebbségi)irodalmi modell, 

amelyre hivatkozhatnánk, amikor nemcsak a szövegek, elbeszélések sorozatai, poétikai és 

textuális rendszeréről próbálunk magunknak képel alkotni, hanem magukat az alkotókat és 

egy kulturális közösséget is felismerhetünk bennük és általuk? Azaz, egy adott kisebbségi 

léthelyzet önmagában teremthet-e olyan közös alapot .és feltételeket az alkotók számára, mint 

tegyük fel azt egy közös narratológiai keret teszi, amelyben a történetek alakjait 

cselekvésükben térbeli és időbeli meghatározottságok befolyásolják és köztük ontológiai, 

oksági-logikai összefüggés áll fenn? 

Párba állítható-e e két viszonyrendszer úgy, mint ahogy a mű és alkotója személyes 

kézjegyének hitelesítő pecsétje? Vagy a -kérdés megközelítésekor induljunk .ki -abból -az 

általános feltevésből, hogy az irodalom a művek, műfajok, beszédmódok állandó 

hullámmozgását jetenti, ami a szövegeknek, hangoknak, formáknak és képeknek mint 

kulturális hálóknak a rendszerébe illeszkedik, -és ezen belül a kisebbségi irodalom is, xsak 

mint elemi részecske, világmetszet, mikrovilágok szemcséje (Thomka) egészíti ki az alkotás 

autonóm létmódja szerinti egyetemes struktúra feltételeit, ugyanúgy, ahogy maguk az alkotok 

is mini sajátos és egyedi értékek teremtői, egy-ggy .színfoltként gazdagítják .az. alkotói 

univerzumot, és ontológiai-térbeli meghatározottságuktól függetlenül .egy -egyetemes 

értékrend kritériumainak felelnek meg. 

A kérdéskör megragadása körül az elemzés kitér a kisebbségi irodalom fogalmának 

vonatkozási pontok felvillantására, továbbá a kisebbségi irodalom státusát taglaló vitákra, és 

azokra a tisztázó jellegű tanulmányokra, amelyek nagyban segítették a kisebbségi irodalmakat 

a horizonlváltásban. 

Az Irodalmi kánon és kanonizációs folyamatok című fejezet megpróbálja azokat a 

kérdéseket körüljárni, amelyek a nemzeti kánon, .a kortárs kritika értékelő, -értelmező és 

kánonképző problematikával állnak összefüggésen. Az elemzés során részben a Rohonyi 

Zoltán-szerlfesztette Kánon, kánonképződés, kananizáció cimű kötet elmélyüli bevezető 

tanulmányából kiindulva, részben pedig Jan Assman A kulturális emlékezet című nagyívű 

munkájára támaszkodva a magyar irodalmi kánon-kapcsán a j 
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folyamatok némely aspektusára, illetve a centrum és periféria dialektikus kölcsönviszonyának 

egyes vetületére térek ki. 

A Kontextus és textus című fejezet elméleti bevezetője Kálmán C. György a témával 

kapcsolatos elméleti fejtegetésiből indul ki, majd kitér többek között arra a Roman-Jakobson-

fémjelezte kommunikációs modellre (szerző - mű - olvasó) is, ahol a kontextus olyan 

határtényezőnek számít, amely a rendszer normális működését hivatott biztosítani. A fogalom, 

amiről szó esik tulajdonképpen a szövegen kívül i kontextusra vonatkozik, arra a valamire, 

amire a szöveg referál, amit denotál. A szövegen kívüli kontextus, vagyis a szöveg társadalmi 

környezet észrevétlenül, mintegy virtuálisan van jelen az alkotásban és a befogadásban, és 

csak a műalkotás bizonyos szövegelemei révén következtethetünk rá, illetve annak bizonyos 

aspektusaira. 

A kisebbségi irodalomban viszont legtöbb esetben megnő a kontextus szerepe, aktuális 

jelenléte, s ezáltal mintegy veszít közvetett formájából, mivel már az alkotási fblyamatban,_a 

kódolásban a felismerhetőség vezérli a szerzőt. Jóllehet a felismerhetőség fontos szerepet 

játszott abbpn a „titkos szemvillanás" váltásban ami az alkotó-befogadó között létrejött, mégis 

arra a korszakra, amelyről az elemzés során legtöbbet szó esik, sokkal inkább az volt a 

jellemző, hogy a költők, írók, képzőművészek kialakították a maguk sajátos 

metaforakészletét, amelyeknek találékonyságában az volt az ösztönzője, hogy az erdélyi 

magyar közösség körében hihetetlenül megnőtt az effajta metaforák iránti igény, 

különösképpen a nyolcvanas évek utolsó felében. 

Az ejemzés kitér arra a jelenségre is, hogy mivel jelentősen megnő és felértékelődik a 

kisebbségi irodalomban a kontextus szerepe ezáltal, módosítja, illetve megváltoztatja a szerző 

- mű - olvasó viszonyának természetes működését,-és valamennyi a környezet befolyása alá 

kerül. így az is elmondható - Cs. Gyímesi Éva gondolatmenetére támaszkodva - hogy ezáltal 

olyan tényezők veszik át a meghatározó ^szerepet, amelyeknek tulajdonképpen háttérben 

kellene maradniuk, emiatt aztán úgy az alkotó, mind pedig a befogadó fokozottabb 

pszichológiai hatásnak van kiléye. -Ez .a speciális .kommunikációs helyzet viszont olyan 

normatívák kialakításához vezethet, amelyeknek egyformán engedelmeskedik a szerző és az 

olvasó, vagyis amely egy aránt meghatározhatja aszerzői é s -befogadói elváráshorziontoí. 

Ebben a fejezetben jelentős teret szentelek a kortárs erdélyi képzőművészet egy-egy 

jelentős képviselőjének, többek -között -Sándor lánns munkásságának, akinek lérplasztikája 

egyben cimadóul is szolgált e dolgozathoz, és akinek munkájában markánsan jelenik meg 

nemcsak e fejezet, hanem a kutatás egészét -meghatározó problematika is, jelesül _a külső 



helyzet teremtette adottságok és ezen adottságokon felülkerekedő törekvések sokszor 

egymással feleselő értékminőségének a jelenléte az alkotásokban. 

Az El/iikai önazonosság, kulturális emlékezel, idenlitáspalitika círnü fejezetben abból 

a felismerésből indulok ki, hogy az identitás mint alaptéma egyszersmind döntő fontosságúvá 

vált az utpbbi évtizedek számos humán tudományának a területén, s úgy is mint 

leggyakrabban használt fogalom jelen van a szociológiától az antropológiáig, a 

történettudománytól az irodalomelméletig mindenütt De ugyanúgy előfordul a 

szociálpszichológiában - a szociális-kognitív és a narratív szemlélet keretei között is Joggal 

mondható el tehát, hogy az identitás markáns, hatalmas intenzitású politikai jelszóvá nőtte ki 

magát, amelyet napjainkban egyaránt használnak a legkülönfélébb nemzeti, etnikai, vallási 

A teljesség igénye nélkül sorolnám fel, hogy a csak vázlatosan jelzett fogalmi 

útvesztőben való eligazodásban fontos segítséget nyújtott számomra Kovács Éva Vakmerő 

tézisek az identitásáról című - kéziratos formában olvasható - tanulmánya, továbbá Bíró Béla 

számos elméleti fejtegetése, többek között amelyben Paul Ricoeumek arra a korszakalkotó 

újítására reflektál, ahol a filozófus a narráció problematikáját az irodalomról_az .emberi 

tapasztalás egészére kiterjeszti. 

Fontos támpontot nyújtott elemzéseimhez Gellner nacionalizmus-elmélete, továbbá 

Pierre Nor^ francia történésznek az emlékezés teréről szóló írása amelyben a szerző az 

emlékezést, a belőle fakadó kollektív emlékezetet, és magát a történetírói tudást is 

konstrukciókként magyarázza. Jelentős mértékben támaszkodtam Will Kymlicka - Christine 

Straehle szerzőpárosnak a kisebbségi nacionalizmusról szóló tanulmányára , nemkülönben az 

említett tanulmányt kiindulópontul használó Gál Andrea kiváló elemzéséra amely elmélyült 

értelmezést kínált a jelenkori erdélyi magyar irodalom egy-egy jeles képviselőjéről, akiknek 

alkotásaiban sajátos módon, a játék és a távolságtartó.irónia révén jelennek meg a retorikus 

nacionalizmus elemei. Nem utolsó sorban pedig fontos inspirációként hatott a dolgozat 

megírásában Gilles Deleuze - Félix Guattari Mi -a kisebbségi irodalom? című rendkívül 

innovatív elméleti megközelítése. 

A befejező részben kitértem a kisebbségi irodalomban immanensen rejlő izoláció és 

egyetemesség dilemmája köré szerveződő kérdésfeltevésekre, Be arra a probléma ti kára is, 

hogy a korszerű hagyományértelmezés - az elszigetelődés/egytemesség - dilemmája nemcsak 

a kisebbség relációjában vetődik fel, hanem éppenséggel e kérdésfelvetés irányíthatja rá .a 

figyelmet a (nemzeti) kultúra identitásként fölmutatható jelentésére is, annak értelmezésére és 

a kulturális identitás újraértelmezésének szükségességére 
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