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A húszas évek közepétől, de inkább 
a harmincas évek kezdetétől számított 
másfél-két évtized a jugoszláviai ma
gyar irodalom konstituálódásának idő
szaka. Irodalmi mellékletek, évköny
vek, antológiák, folyóiratok (Vajdasági 
írás 1928, Kalangya 1932, Híd 1934) je
lennek meg, rendszeresül a könyvki
adás, lesz szervezett az irodalmi élet, 
melynek keretében a költészet mellett, 
sőt értékben ezt megelőzve bontakozik 
ki a próza-, azon belül is a novellaírás. 
Elsősorban Szirmai Károly, Herceg Já
nos és Majtényi Mihály munkássága 
nyomán, kiknek ekkor induló életmű
ve a 45 utáni évtizedekben folytatódva 
teljesedik ki, lesz meghatározó jelentő
ségű vonulata a jugoszláviai magyar 
irodalomnak. 

Mindenekelőtt hármójuk munkássá
gának két háború közötti novellaírásá
ra alapozva, hivatkozva készültek, 
zömmel az újvidéki Hungarológiai In
tézet tudományos projektuma kereté
ben Thomka Beáta prózatörténeti dol
gozatai. Nem csak külön írások tárgya 
Szirmai, Herceg és Majtényi novellaírá
sának történeti-elméleti vizsgálata, ha
nem a füzetnyi kötet két általános jel
legű, bevezető tanulmánya, a novellatí
pusoknak és a novellatermés stílusirá
nyainak áttekintése is elsősorban az ő 
munkásságukra hivatkozik. 

Mellettük önálló tanulmány szól a 
korszak jugoszláviai magyar irodalmá
ban csupán virtuálisan jelenlevő, a ké
sőbbi nagy visszatérő, Sinkó Ervinnek 
ma már jószerivel a felfedezés varázsát 
nyújtó korai kisregényeiről (Egy törté
net, melynek még címe sincs, Tenyerek és 

öklök, Sorsok, Aegidius útrakelése), illetve 
a magyarul csak 1963-ban megjelent, 
de a vizsgált korszakban írt Áron szerel
me című művéről, mely kapcsán Thom
ka az egzisztenciális formateremtés 
megismeréséhez kínál olvasási szem
pontokat, hogy miután a regénybeli 
életforma, a mű kompozíciójának nyi
tottsága, a prelogikus erővonalak, vala
mint a vízió szerepének és az elbeszél-
hetőség kérdéseinek áttekintését elvé
gezte, megállapítsa: „Az Áron szerelme 
a modern ember sorshelyzetéből eredő 
dilemmáinak, kételyeinek, külső és bel
ső ellentmondásának regénye, mely
nek hősét a közösségi és az egyéni léttel 
való feltétel nélküli szembenézés jel
lemzi", illetve hogy a „narratív alap
helyzet" azt a sinkói ars poetica megva
lósítását teszi lehetővé, mely szerint 
„az elementáris emberi emóció - a köl
tői szó segítségével - áttör a megmere
vedett formákon", s „a konkrét emberi 
izzik fel és világít át mindenen, ami az 
életben gépiesen szabályozott, sze
mélytelenül általános és automatikus". 
Ugyancsak, megkerülhetetlenül, külön 
dolgozat témája a jugoszláviai magyar 
irodalom szervezője, Szenteleky Kor
nél korán derékba tört opusa legalább 
egy szeletének bemutatása. Ezúttal lírá
ja és útirajzai tükrében látjuk az élet
műben - s a korszak egészében, tehát 
közvetve a novellaírás vonatkozásában 
is - fontos művelődési hagyomány és 
európai szellem összefüggéseit, vala
mint az elvágyódás és a röghöz kötött
ség feszültséget teremtő s műveket élet
re hívó, megoldatlan konfliktusát. Míg 
a Milkó Izidorról szóló írás egyfelől a 
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múlt, a „Dóri bácsi" képviselte XIX. 
századi „írmodor" örökségére utal, 
másfelől viszont 1924 és 28 között Sza
badkán kiadott hat kötetével „a publi
cisztika és az irodalom, mint a változó 
és a kevésbé változó érték közötti ingá
zás módozatait" éri tetten, s a szerző 
számára egy határkategória műfajtör
téneti áttekintésére ad lehetőséget. 

A két háború közötti jugoszláviai 
magyar prózaírásról szóló, szerényen 
vázlatnak nevezett, valójában tartalmi 
és szerkezeti végiggondoltságot mutató 
kiadvány két legfontosabb dolgozata a 
két bevezető tanulmány, melyekben a 
szerző példás műfajelméleti és -törté
neti alapvetést végez. Tisztában van ve
le, hogy úttörő munkára kell vállalkoz
nia, mivel a novellatípusok meghatáro
zásához hiányoznak mind a szükséges 
előmunkálatok, mind pedig az „össze-
hasonlító-tipologizáló" módszer, s ezért 
azt látja legcélszerűbbnek, ha megfigye
léseit „azoknak az elbeszélésszervező 
tényezőknek a feltárására" korlátozza, 
melyek globálisan meghatározzák „az 
adott korszak rövidprózai formációi
nak alakulástendenciáját". Ennek érde
kében 40 „elbeszélői szöveget" választ a 
kor irodalmából, s ezek alapján jelöli ki 
a „narratív struktúratípusokat", a témá
kat és motívumokat (közülük a ma
gány, sőt azt megelőzve a halál motívu
mának dominanciájára figyel fel, amely 
minden második szövegben felbuk
kan). Rámutat továbbá a novellaindítás 
és a cselekménystruktúra, valamint a 
kezdés és az alapszituáció közötti vi
szony sajátságaira. Majd a kompozíciós 
szerkezettípusokat határozza meg, illet
ve a prózanyelv jellegzetességeit, „az el
beszélés nyelvi megszervezésének" 
módozatait tekinti át, hogy végül is fel
hívja figyelmünket „két nyelvi láttatási 
mód" dominanciájára. Arra, amely „vi-
zionáláson, szimbólumokon, sejtetésen, 
asszociatív társításokon, érzéki megra
gadáson, expresszív eszközön" alap
szik, és jellemzi Szirmai, Herceg, Majté-

nyi prózájának korai szakaszát. És arra, 
amely „tárgyilagosabb, célratörőbb", 
melyet a „közlőszándéknak alárendelt 
puritánabb nyelvhasználat" jellemez. 
Zárómegállapításként pedig leszögezi, 
hogy a két tendenciát „az irracionális, a 
tudatalatti, a valóságfeletti erők iránti 
érzékenység" kapcsolja össze, s ennek 
jegyében íródnak a korszak legértéke
sebb novellái. 

A bevezető tanulmány logikus foly
tatása a stílusirányok vizsgálatáról ké
szült áttekintés, mely során „nyelvi-sti
lisztikai mélyfúrásokat" végez Szirmai 
Veszteglő vonatok a sötétben („a szimboli-
kus-látomásos közlésforma egyik leg
tipikusabb darabja"), Herceg János 
Szülőföldem („a realista, tárgyilagos, 
funkcionális nyelvi megformálás jegye
it viseli magán") és Majtényi Jakab, a 
késes („az előbbi két szövegtől minde
nekelőtt a reflexió eluralkodása, a pszi
chológiai motiválás iránti fogékonyság 
által különbözik") című novelláiban. 
A novellákat mondatstilisztikai, elbe
szélésgrammatikai és szerkezeti elem
zés alá veszi annak érdekében, hogy 
megismerjük azok értékeit. Ugyanak
kor ez arra is feljogosítja a dolgozat író
ját, hogy megállapítsa: „Anovellák [...] 
nemcsak a harmincas évek irodalmi íz
léséről, uralkodó stíluseszközeiről, for
matudatáról közvetítenek számunkra 
értékes információkat, hanem a har
mincas évek irodalmát befolyásoló 
szellemi-gondolati áramlatokról is." 

Ezek után következhet a három 
életműnek az adott időszakon belüli 
elemzése. Thomka Beáta Szirmai no
velláiban a magyar rövidpróza transz
formációjának példáját látja, melyben a 
szerző „a külsőre orientált közvetlen 
történetmondásról áthelyezi a hang
súlyt azoknak a belső folyamatoknak a 
megjelenítésére [...], melyekről nem 
igen vett, vehetett tudomást korábban 
a magyar elbeszélőirodalom". Míg 
Szirmai esetében fantasztikus rövidtör
téneteit tartja fontosnak, addig Herceg 
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opusában „a lírai-fantasztikus, illetve a 
társadalombírálaton, lélektani eleme
ken nyugvó elbeszélések megszületé
sét" tartja fontos mozzanatnak, Majté-
nyinál a közlésmód közvetlenségét 
emeli ki, amely „a tárca csevegő spon
taneitására emlékeztet". 

Hölderlintől Umberto Ecoig, iroda
lom és bölcselet hasonló kérdésföltevé
seitől magyar költőknek a mitikus-mi
tológiai hagyományhoz való kapcsoló
dásáig, a századforduló dezilluzioniz-
musától az 1930-as években még élő 
„modem" örökségig ívelnek Eisemann 
György tanulmányainak gondolatai, 
amelyek Heidegger és Nietzsche, a mí
toszkritika és az életfilozófia, a gnózis 
és a különféle rndividuum-értelmezé-
sek problémakörébe ágyazzák be a 
XIX-XX. század magyar és világ
irodalmi lírája és részben epikája né
hány kiemelkedő jelentőségűnek minő
sített szerzőjét és művét. A tanulmány
kötet címe jól foglalja össze a dolgo
zatok tárgyát, hiszen akár Ady mitolo-
gizmusáról olvasunk, akár a századfor
duló Tantaloszainak és Midászainak 
identitásválságáról, énkereséséről, akár 
az Utas és holdvilágban kulcsszerepet 
játszó „halál-mítosz"-ról, „nyelv"-ről 
és „szubjektumáról, ami igazán lénye
gesnek tetszik a dolgozatokban: annak 
az új esztétikai világértelmezésnek 
nyomon kísérése, amelyet mindenek
előtt a modernségben új alakot öltő mi
tikus alapsémák feltárásával és válto
zataiknak földerítésével lehet megne
vezni, és korszakjellegzetességként le
írni. Azaz „ősformák"-ról, mitologé-
mákról van szó, amelyek a századfor
duló tájékán a művészi felfogások pél
daerejű igazolásává, ezáltal ismét „tár
gyakká", „motívumokká" és „szimbó
lumokká" lesznek, mindezt azonban a 

Thomka Beáta kötetbe szervezett ta
nulmányai a jugoszláviai magyar iro
dalom pontosabb, korszerű szemléle
ten alapuló, jobb megismerését szolgál
ják, és jelentős adalékai a modern pró
zatörténeti kutatásoknak is. 

Gerold László 

jelen idő szemlélője mutatja be, a jelen
kori felfogás - nem rejtve, de nem is 
hivalkodón - méri egymáshoz az anti
kot és a modernt, a mítoszkutatást és az 
irodalmat, a kezdetet és a beteljesülni 
látszót, az alkotássá, irodalommá szub-
limálódott gondolattörténetet. Ilyen 
módon eléggé egyedi Eisemann 
György helye és helyzete a magyar iro
dalomtudományban. Hiszen nemigen 
látok rokonságot az ő módszere és a 
hagyományos vagy akár megújított 
tárgy- és motívumtörténeti eljárások 
között; és nem csupán azért érzékel
hető Eisemann György távolsága a 
jól (?) bevált és többnyire biztos, bár 
ugyancsak többnyire részleges eredmé
nyeket ígérő „Stoff- und Motivge-
schichté"-től, mivel nem a teljes, a vég
telen történet érdekli, hanem a saját ko
ra és bölcseleti felfogása felől szemlélt 
mitológiai tárgy és a XIX-XX. század 
néhány - alapvetőként ismertetett - je
lensége; valamint az a dolgozatokban 
ugyan töredékesen idézett, nevezetes 
nietzschei tétel, amely át- meg átszőni 
látszik az írásokat: „legmagasabb 
rendű méltóságunk műalkotás voltunk 
jelentősége - mert a létezés és a világ 
csakis esztétikai jelenségként nyeri el 
örök igazolását". Eisemann György 
ugyan nem vitaírásokat közöl, nem az 
övétől különböző nézeteket cáfol, leg
feljebb időnként mondja el, hogy kiegé
szíteni, kiteljesíteni szeretné az addig 
hirdetett gondolatokat, mégis, szinte 
kimondatlan vitában látszik állni azzal 
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