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Kevesen voltak írók, akiket az impériumváltozás otthon ért, kimagasló-
an jelentős talán csak Csáth Géza, s ő volt, aki a történelemben történteket 
tragikus módon reagálta le: az akkor még ideiglenesnek mondott 
magyar-jugoszláv határon öngyilkos lett. Az értelmiségiek egy jelentős ré-
sze csomagolt és ment Magyarországra, és talán csak Szenteleky Kornél 
volt, aki akkor készült haza, felébredt szerb vonzalmainak is engedelmes-
kedve kicsit, felszámolva pesti egzisztenciáját. Akik itthon maradtak, této-
va bizonytalanságban éltek, irodalmi jövőjüket illetően minden bizonnyal, 
hiszen ami 1918 végéig, illetve 1919-1920-ban nem volt késéges, hogy ma-
gyar értelmiségiek és írók, most éppen az kérdőjeleződött meg. A józanabb 
szemlélet előtt tehát igen hamar kérdőjelek rajzolódtak fel: kik ők, hova tar-
toznak, milyen feladatok várnak rájuk az új, a szemük előtt szerveződő, s 
őket magából kirekesztő új és másfajta világban, amely elzárkózott előlük, 
idegennek, ellenséges, veszélyes másnak tekintette őket. A rezsimváltozás 
minden bizonytalan tényezőjét, fájdalmas kínját és szellemi görcseit kellett 
megélniök. Nyilván találtak volna kapaszkodót Magyarországon, ha azok-
ban az években Magyarország konszolidált, biztos értékrenddel rendelkező 
állam, amely bátoríthatta volna éppen tőle elszakított fiait. De a forradal-
mak és az ellenforradalom, majd egy kis országgá vált világ a maga görcsei 
és megrázkódtatásai közepette élt, friss traumáival akkor próbálta meghatá-
rozni önmagát és helyét a világban. Trianon sokkja bénította a lehetséges 
gondolkodást és az eszméknek igen kis mozgáskörében tette lehetővé azt, 
elsősorban a revízió vágyára összpontosítva az értelmiség, például egy 
Kosztolányi Dezső figyelmét is. Megszakadtak tehát a kapcsolatteremtési 
lehetőségek és magáramaradottság érzése uralkodot el a szívekben és 
agyakban. Jellemző, hogy egyetlen lényeges irodalmi kérdés fel nem me-
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mit, s ha meg is szólalt valaki, az „egyedül vagyunk", a „magunkra marad-
tunk" gondolatát meg nem kerülhette, és nemcsak közvetlenül 1918 után, 
hanem egy évtizeddel később sem. 

Nemcsak a politika hozta impériumváltás sokkja bénította meg az önesz-
mélésre való és valló törekvések érvényrejutását, hanem a Jugoszláviába 
szakadtak öneszmélésre való képtelensége is odahatott, hogy a gondolatok 
nem mutattak irányt a magyar szellemi élettel a kapcsolatok kényszerű 
megszakadása után. A magyar emigráció szinte predesztinálva volt, hogy a 
magyar irodalomban bekövetkezett új helyzetről gondolkodjon, s új koordi-
nátákat keressen az irányukat vesztettek számára. Az emigráció szerepe 
megnőtt mind Erdélyben, mind a Felvidéken, különösképpen pedig nálunk, 
elannyira, hogy „új szellemi vérátömlesztésről" is lehetett beszélni. 

Elsőként Jászi Oszkár (a dolgozathoz mellékelve közöljük!) nevét kell 
említenünk, aki 1922 januárjában elmélkedett a magyar kultúra decentrali-
zációjának a kérdéséről. Figyelmünket Németh Ferenc irányította erre a 
Jászi-írásra, amelyet akár prófétikusnak is nevezhetünk. A Becskereken a 
Fáklya című „heti folyóiratban", amelynek célkitűzése volt az „emelkedett 
irányú magyar irodalom" közlése, látott napvilágot Jászi Oszkár cikke. A 
lapot „Somfai János, a Becskereken tizenötévi ittmüködése alatt jól ismert 
neves író és újságíró szerkesztette". Ha világunkban valahol meg lehetett 
nyerni az emigrációba szorult Jászi Oszkár közreműködését, akkor az ép-
pen Becskerek volt - részben Somfai János révén, de méginkább az akkor 
már hazaköltöző Farkas Geiza garanciáival, hiszen a Huszadik Század kö-
rül csoportosult szociológusok közé tartozott és éppen Jászi Oszkárt tartot-
ta vezérének. 

Jászi Oszkár Bécsben, 1922 januárjában keltezte a Fáklya számára írott 
A magyar kultúra decentralizációja (a dolgozat után függelékként közöl-
jük!) című írását, amit programírásának kell tartanunk, s mint ilyent egyút-
tal kivételesnek is, hiszen megfigyeléseit, pontosabban: téziseit a követke-
ző évtizedek fogják majd igazolni. 

Ami nyomban szembeötlő, hogy a tragikus helyzet feletti siránkozás el-
lenében a kikövetkeztethető biztató mozzanatokat kutatja és a magyar kul-
túra kényszerű decentralizációjában ezeket fedezze fel, mintegy a dédelge-
tett revízió eszméjével szegezve szembe, egyúttal azt is feltételezve, hogy a 
nemzeti eszmének kidolgozható egy polgári radikális variánsa is. Elöljáró-
ban még csak annyit, hogy Jászi Oszkár szövegében már megmutatkozik, 
hogy látszólag szembenáll a múlt egységes Magyarországával, hiszen akkor 
már a Monarchia felbomlásának kérdésével foglalkozott. S ez az ellenséges 
látszat az elmúlt évtizedekben a magyarellenesség vádját is előcsalja a de-
centralizáció hirdetőinek bírálataként. 

Jászi Oszkár, a Monarchia nagy kritikusa, bevezető mondatában a követ-
kezőképpen rezonált: 
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„Bármily fájdalmas legyen is a magyarság mai helyzete, mely államisá-
ga egységét elveszítve, vagy - mint az utódállamokban uralkodó nemzetből 
nemzetiség sorsára jutott: mégis vannak az új helyzetnek olyan vonatkozá-
sai is, amelyek reményteljes jelekként intenek a jövőbe." 

S nyomban a legreményteljesebbnek vélt jegyet mutatja fel: a magyar 
kultúra decentralizációjának eszméjét. Ennek kell - szerinte - felváltania a 
„Budapest járszalagán keringő" „kávéházi jargon"-ját. Egyetlen bekezdés-
ben vázolja fel, hogyan gátolta meg a központosuló kultúrélet a „speciális, 
helyi, regionális egység" tudatának a kialakulását: „A mesterséges, mecha-
nikus, egybeolvasztani és asszimilálni akaró egységes gépezete megfojtott 
minden igazi népies autonóm mozgalmat." S a következménye mindennek? 
„A perifériák magyarsága elrestült, passzívvá, önteltté és elbizakodottá 
lett". Ironikusan zárva erről a témáról a fejtegetését, ezt írta: „Mint uralko-
dó nemzet természetesnek találta, hogy a hegemónia sültgalambként állami 
tálakon szervíroztassék reggelijéhez". Ez a helyzet változott meg 1918 után: 
az „uralkodó nemzetből küzdő nemzetiség lett", s az a feladata, hogy az „el-
szakadt magyarságnak meg kell tanulnia a saját fejével gondolkodni, oko-
san számolni speciális viszonyaival s megalkotni az új magyar kultúrát, 
amelyre valóban szükség van", következésképpen az „elszakadt magyarság 
szellemi élete nem lesz többé a budapesti melegházi palánták kiültetése, ha-
nem a maga szűkebb hazája, regionális élete helyi viszonyaiból fog organi-
kusan felépülni". 

Igazi nóvuma Jászi Oszkár felfogásának nem csupán a szükségszerű re-
gionális autonómia gondolatának a megfogalmazása, hanem egy új egység 
ideálképének a felvázolása is. Jászi Oszkár ezt „hasznos és termékeny ko-
operációnak" nevezi, s szerinte ilyen módon az „egymásrautaltság" 1000 
éven át működő tudata fog diadalmaskodni az újonnan meghúzott ország-
határok felett": „Mihelyt az igazi konszolidáció s a békés megértés helyre-
állt, elérkezik az az idő, hogy a szlovenszkói, a ruszinszkói, az erdélyi, a 
vajdasági stb. magyarság nemzet-kulturális szolidaritásának szálait az anya-
ország magyar kultúrájával újra megszője." Akkor majd a „magyar kultúra 
ősi egysége egy magasabb és fejlettebb fokon (fog) felújodni"! 

Egyértelmű nemmel kell felelni arra a kérdésre, hogy maradt-e nyoma 
Jászi Oszkár Bécsben keltezett levelének idehaza. Az ugyanezekben az 
években fellángoló irodalmi viták nem hivatkoznak az állításaira, s a gon-
dolkodás sem jut el minden esetben a felismerés Jászi Oszkár elérte fokára. 

Éppen harminc évvel ezelőtt A jugoszláviai magyar irodalom története 
című könyvem nyitó fejezeteiben próbáltam összegezni azt a vitasorozatot, 
amely 1922 karácsonyán kezdődött Haraszti Sándor és Szenteleky Kornél 
között és ideiglenesen nyugvópontjára 1927-1928-ban jutott a Szenteleky 
Kornél és Dettre János között történt „levélváltásban". Szekértáborok for-
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málódtak elvek és eszmék körül, amelyek mind a vajdasági magyar iroda-
lom létezésére mondtak igent vagy nemet, létjogosultságát kérdőjelezve 
meg, hiszen azt hirdették Gagyi Jenővel, hogy „a Vajdaságnak nincsenek 
írói, nincsen irodalmi élete". A tekintélynek számító Milkó Izidor pedig a 
következőképpen érvelt: „Nem jobb-e megelégedni, ha nyelvünk kultuszá-
val (amit szláv testvéreink se vesznek tőlünk zokon) olyan magyar írásokat 
iparkodunk produkálni, aminők tehenek tőlünk? Mondjuk meg szerényen: 
amik tellenek a szerény tehetségünktől?... nekem éppoly kevéssé volt... az 
az ambícióm, hogy vajdasági író legyek, s mindig megelégedtem azzal, ha 
olyan magyar írónak tartanak, aki itt él, a tejjel-mézzel folyó, de félreérté-
sekkel és belemagyarázásokkal kövezett területen..." 

Dettre János gondolkodásának jellegzetes evolúcióját figyelhetjük meg. 
1924-ben A kisebbségi magyar irodalom című cikkében mintha Jászi Osz-
kár nézetét visszhangozná, amikor a „régi Magyarország darabokra válása" 
nyomán nemcsak a megváltozott politikai határokat emlegeti fel, hanem az 
utódállamok magyarságában a differenciákat erősítette fel. „Megmaradt és 
megmarad a nyelvnek s a kultúra tradícióinak közössége, de lelki élet ma-
tériája, tartalma merőben megváltozott". A „minden Egész eltörött" látvá-
nyát rajzolta fel, mondván, hogy az elszakított magyarok útja nemcsak a 
magyarországi magyarság útjától vált el, hanem az „elszakadt magyarság 
egymástól is elszakadt". A cikk végén ismét Jászi Oszkár gondolatához ha-
sonló nézetet fogalmazott meg: „minden elkülönbözés, minden szétválás 
gazdagodást jelent", s a „magyarság szétszakadása gazdaggá fogja tenni a 
magyar irodalmat". 

Megírja az Amnesztia vagy statárium (A „vajdasági magyar irodalom" 
kérdéséhez) című polemikus cikkét 1927 januárjában, hogy hozzájáruljon a 
„jogos önérzet és a jogos irodalmi kritika összebékítéséhez", mert úgy lát-
ja, a magyarországi írók a Vajdaságról „vagy egészen hallgatnak - s ez a 
jobbik eset „vagy vigasztalanul lesújtó ítéletet mondanak", nem kapják 
meg a „de facto, de még a de jure elismerést sem". A „vajdaságinak" mond-
ható nézeteket Dettre János, a vajdaságiságot tagadókat pedig Szenteleky 
Koméi képviselte a Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodaIom"-ról 
című cikkében, elutasítva, hogy őt vajdasági írónak minősítsék. Ez a tézis 
áll szemben a Dettre János hirdette követelménnyel, nevezetesen azzal, 
hogy a „vajdasági író első kötelessége, hogy vajdasági legyen", mert a vaj-
dasági irodalomnak legnagyobb baja, szerinte, hogy „nem vajdasági"! 

Az eszmélkedés első köre ezzel az eszme-csörtével zárult, a kérdés 
azonban tovább is foglalkoztatta az elméket. Szenteleky Kornélt is, aki egy 
évvel később már Magyar gyarmatok címmel értekezik és tesz szenvedé-
lyes vallomást a vajdaságiság mellett! Forrása jellegzetesen emigrációs 
védjegyű: a Csehszlovákiába emigrált Barta Lajos a Nyugatban értekezett 
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1927 második telében ilyen cím alatt, s ejti Szenteleky Kornélt is gondol-
kodóba a vajdasági irodalom helyének és karakterének természetéről. Ta-
nulságosak lehettek Barta Lajos elvont fogalmi szótárú fejtegetései, ame-
lyek közül nem egyet már Jászi Oszkár írásából hallhatott volna vissza. 
Mivel a „szellemileg túlcentralizált Magyarország egyfejű és százfarkú or-
szág" volt, az a helyzet állt elő, hogy - mint Barta Lajos írta - „a Szellem 
minden intézményessége ott maradt az egyetlen fejben: Budapesten, és a le-
vágott rész minden intézményesség nélkül állt", ebből kifolyólag nehezen 
tudott életjelt adni magáról. Barta szerint a magyar vidék Budapesttől 30 ki-
lométerre kezdődött, arra volt beállítva, hogy „egyetlen központnak, Buda-
pestnek adjon el mindent", ugyanakkor „szüntelenül felvegye, amit Pest 
szállított neki". Mindennek ellenére a „magyar népdaraboknak" mégis ön-
magukon belül kellett magukat szellemileg megoldaniok". Nemcsak Szen-
teleky Koméi igazolta vissza Barta Lajos felismeréseinek termékenyítő vol-
tát, manapság is visszaigazolását találni, amikor például a kolozsvári 
Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Részvénytársaság megalapításá-
ról esik szó. Az a felismerés hozta létre - olvassuk —, „hogy az új történel-
mi helyzetben az erdélyi magyarságnak saját erejéből kell megteremtenie a 
megmaradás anyagi és szellemi feltételeit: folyóiratok, tankönyvek, szép-
irodalmi müvek kiadását". (Beke György: Zászlós Kolozsvár. Kortárs, 
1998, 1., 84. old.) Szenteleky Kornél a kisebbségi magyar irodalmakhoz va-
ló viszonyulást minősítve „patópálos közönyről", „ősi, úri nemtörődömség-
ről", s mi több, „turáni tunyaságról" beszélt, s felvetette a kérdést: „Vajon a 
kisebbségi sors-e a keserűbb, avagy a gyarmati", hiszen a kisebbségi irodal-
makat gyarmati sorsúaknak mondta Barta Lajos nyomán. Majd leszögezte: 
„A valóság mindenesetre az, hogy minden népdarab önálló szellemi életre 
van utalva, és ebben az életre kelésben nincs karonfogó szüléje, segítőtársa 
vagy gyámolítója, csak önmaga. Ez nagyon komor és kegyetlen dolog, 
mégis: ennek belátása és tudatos beismerése a jövendő élet első bizonyos és 
boldog szívverése." 

Ezzel a Szenteleky-írással egy tíz esztendős eszmélkedésfolyamat jutott 
el végpontjához, mert 1933 júliusában a Havas Emillel kirobbant vitája a 
„helyi színekről", illetve a „vicinális irodalomról" már esztétikai szférákat 
is érint. De alig két-három hónap múlva Németh László már Szirmai Ká-
rolynak írja meg (nem nyilvánosságra szánt levelében) a vajdasági iroda-
lomról a gondolatait, immár konkrétan Szirmai Károly novelláskönyvének 
ürügyén: 

„Mi a véleményem a könyvről? Azon kell kezdenem, mi a véleményem 
a vajdasági irodalomról? Külön sorsoknak külön irodalom kell, s a Vajda-
ság egy darab elszakadt magyar sors, amelynek meg kell találnia a maga tel-
jes garnitúra íróját - ha nem is állíthat minden helyre elsőrangú erőt. (Vala-
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mivel magasabb fokon ez az egész magyar irodalom s minden kis irodalom 
helyzete s létjoga.)" 

Kérdés, Szirmai Károly a neki címzett tanácsot ismertette-e íróbarátai-
val? Nyomát nem látni, legfeljebb Herceg János Cél és vallomás című, a 
Kalangya 1938 októberi számában megjelent tanulmányában szólalnak meg 
a kérdések, amelyeket Németh László oly meggyőzően summázott levelé-
ben, hiszen, miként Utasi Csaba interpretálta a Kalangyáról írott monográ-
fiájában, Herceg ebben a szövegében „egy merőben önerejére támaszkodó 
és önerejéből fejlődő irodalom megteremtését sürgette", s olyan „müvekre 
koncentrál, amelyekben a regionális elemek magas rendű művészetté szer-
veződnek". 

Azután évtizedeken át a gondolkodásban hiátus állt be - a háború utáni 
évek mintha örökre levetették volna napirendről ezeket a kisebbségi iroda-
lompolitikai veretű, irodalmunk lényeges kérdéseit taglaló gondolatokat. 
Más természetű célkitűzések kerültek előtérbe - előbb a szocialista realiz-
mus, majd a modernista koncepciók uralkodtak el egészen az 1960-as évek 
második feléig, amikor az éppen a most ismertetett nézetek felfedezésével, 
összegyűjtésükkel a vajdasági magyar irodalom eszmei alapjainak kirajzo-
lása lett időszerű. Akkoriban próbáltuk tisztázni kötődéseit, s nemcsak ná-
lunk, hanem a többi magyar irodalomban is, s ekkor vált lehetővé az első 
irodalomtörténeti összefoglaló megírása - nálunk és Erdélyben el is készül-
tek ezek! 

Nyugvópontjukra nem jutottak azonban irodalmunk égető kérdései - a 
kisebbségi politika felől érték támadások azt a modellt, amelyet az 1960-as 
évek végén és az 1970-es évek elején munkáltunk ki. Új terminológia ke-
rült forgalomba, így a közösségi sorskérdések, az önazonosságtudat, az 
értelmiség árulása (ebben az írók árulásának a gondolata). Amit Sziveri Já-
nos 1988-ban úgy mondott, hogy a „jugoszláviai magyar irodalom mint 
önálló egység nem létezik - de létezik mint a magyar irodalom szerves ré-
sze", ezt átvéve Vajda Gábor azokat emlegeti Szeli István könyvéről írott 
recenziójában, „akik még mindig a tájunk szellemi önfejlődésének illúzió-
jában ringatják magukat" (Szabad Hét Nap, 1996. VII. 4.). A politika felől 
való közelítésnek Vajda Gábor megírta irodalomtörténeti kézikönyvét is. 
Ezek a nézetek hathatós támogatást és tapsot kaptak külföldön - most már 
nem az egyetemes, hanem az egységes magyar irodalom képletét tartva kí-
vánatosnak. Nem tartom feladatomnak, hogy itt és most ezeknek az egy hú-
ron pendülő teóriáknak alakulási görbéjét megrajzoljam és eszmerendszere 
kritikáját elvégezzem. De ha szabad Pomogáts Béla 1997 szeptemberében 
kifejtett felfogására hivatkoznom (A magyar kultúra tartományai és a jö-
vő), akkor azt kell mondanom, hogy az irodalmi nézetek felülkerekedtek a 
politikai érdeküségen: Jászi Oszkár nézetei közelebb állnak Pomogáts Bé-
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Iáéhoz, mint a rá is hivatkozó, a kisebbségi-nemzetiségi irodalmunk létét ta-
gadók nézetei. Ezt olvashatjuk: 

„A magyar kultúra (irodalom) policentrikus modelljét lényegében az a 
tény határozza meg, hogy az anyaország kultúrája (irodalma) mellett, az el-
ső, illetve a második világháborút lezáró békeszerződések kényszerű követ-
kezményeként több szomszédos országban is a magyar nemzeti kisebbsé-
gek - nem utolsósorban nemzeti identitásuk, kultúrális önazonosságtudatuk 
fenntartása érdekében - létrehozták a saját kultúrájukat." 

S tovább: 
„A kisebbségi sorsba került magyarság jelentékeny áldozatokkal létre-

hozott kultúrája (irodalma) az egységes nemzeti kultúra kényszerű felbom-
lásának eredményeként jött létre, a megfelelő országrészek (Erdély, a Fel-
vidék és a Délvidék) művelődési hagyományaira támaszkodott, ugyanakkor 
lényegi egységben maradt az »anyaországi«, illetve »egyetemes« magyar 
irodalom általános áramlataival." 

S hogy legalább érintsük konferenciánk vezéreszméjét is, amit az érte-
kezlet címe hirdet, még egy passzust idézek Pomogáts Béla írásából, hogy 
ne mi dicsérjük és jellemezzük magunkat: 

„A regionális hagyományoknak azóta is igen nagy szerepük van a ki-
sebbségi magyar irodalmak önismeretében és kultúrális stratégiájuk alakí-
tásában... a vajdasági irodalom sem szabadulhat attól az avantgárd hagyo-
mánytól, amelyet az Új Symposion mozgalma kezdeményezett egy olyan 
korszakban, midőn a modem művészeti eljárások és eredmények számára 
Belgrád nagyobb szabadságot adott, mint Budapest." 

Több megszívlelendő megállapítását is idézhetném Pomogáts Bélának, 
ám végezetül csupán arra a megfigyelésre hivatkozom, hogy az 1918 után 
bekövetkezett széttagoltságnak a kényszere folytán a magyar irodalom, s mi 
több, a magyar nemzeti tudat „szerkezetének is át kellett alakulnia". Nos, ez 
az, amiről talán a legkevesebb információnk van! 

Függelék 

A magyar kultúra decentrálizációja 
A „Fáklya" számára írta: Jászi Oszkár. 

Wien, 1922 január. 

Bármily fájdalmas legyen is a magyarság mai helyzete, mely államisága 
egységét elveszítette, vagy - mint az utódállamokban - uralkodó nemzetből 
nemzetiség sorsára jutott: mégis vannak az új helyzetnek olyan vonatkozá-
sai is, melyek reményteljes jelekként intenek a jövőbe. 

Ezen jelek között egyike a legfígyelemreméltóbbaknak a magyar kultú-
ra decentralizációja. A múltban minden szellemi élet Budapesten összpon-
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tosult. A vidék - és különösen a periféria - leszokott minden önálló gondol-
kozásról, akcióról vagy megmozdulásról. Minden Budapest járszalagán ke-
ringett. Ami látszólagos önálló kulturális szervezkedés történt: az is volta-
kép a Budapest eszméit, ideológiáját, sablonjait, rutinját képviselte. 
Magyarország számos, földrajzban, etnikumban és kultúrában oly változa-
tos és heterogén vidéke sosem ébredt speciális helyi, regionális egysége tu-
datára. A mesterséges, mechanikai, egybeolvasztani és asszimilálni akaró 
egység gépezete megfojtott minden igazi, népies autonóm mozgalmat. Bu-
dapest kávéházi jargon-a kezdte az egész országot elborítani. Ennek termé-
szetes következményeként a perifériák magyarsága elrestült: passzívvá, ön-
teltté és elbizakodottá lett. Mint „uralkodó nemzet" természetesnek találta, 
hogy a hegemónia sült galambként állami tálakon szervíroztassék reggeli-
jéhez. 

Nos, Magyarország kegyetlen amputációja óta ez a helyzet gyökeresen 
megváltozott. A magyar uralkodó nemzetből küzdő nemzetiségi lett, mely-
nek lépésről-lépésre kell kivívnia egyenrangú helyzetét új államiságában, 
lépésről-lépésre kell nyelvi, kulturális, nemzeti jogait biztosítani. Az elsza-
kadt magyarságnak meg kell tanulnia a saját fejével gondolkodni, okosan 
számolni speciális viszonyaival s megalkotni azt az új magyar kultúrát, 
amelyre valóban szüksége van... 

S tényleg azt látjuk, hogy a tompa kétségbeesés és fejvesztettség első hó-
napjai után a magyarság valóban kezd erre az útra lépni. Az utódállamok 
mindegyikében komoly magyar napilapok és szemlék alakulnak, aminőket 
nem ismert az egységes magyar állam nemzetiségi perifériája. Sub pondere 
ereseit palma. A magyarság is a megnehezült létért való küzdelem hatása 
alatt fokozottabb mértékben fogja kifejleszteni szellemi önállóságát és kul-
túrájának jó és nemes vonásait. Az elszakadt magyarság szellemi élete nem 
lesz többé a budapesti melegházi palánták kiiiltetése, hanem a maga szű-
kebb hazája, regionális élete helyi viszonyaiból fog organikusan felépülni. 

Természetesen ezek az új magyar kultúrgócpontok nem élhetnek tartó-
san egymástól és az anyakultúrától izoláltan, hanem előbb-utóbb hasznos és 
termékeny kooperációba fognak kerülni egymással. Ma persze ez még lehe-
tetlen, mert a kölcsönös bizalmatlanság szelleme él a nemzetekben. Ámde 
a demokrácia, a gazdasági élet és a kultúra újraéledése ismét sorsközösség-
be fogja hozni azokat a népeket, akik egy évezreden át egymásra voltak 
utalva. Az új állami határok mitsem változtatnak az egymásrautalságnak 
ezen a természettörvényén. Mihelyt az igazi konszolidáció s a békés meg-
értés helyreállt, elérkezik az az idő, hogy a szlovenszkói, a ruszinszkói, az 
erdélyi, a vajdasági stb. magyarság nemzet-kulturális szolidaritásának szá-
lait az anyaország magyar kultúrájával újra megszője. 

És ekkor a magyar kultúra ősi egysége egy magasabb és fejlettebb fok-
ra fog felújódni. Ez a kultúregység nem lesz többé Budapest diktatúrája a 
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vidék és a periféria magyarsága lelett, hanem önálló, életképes, speciális, a 
saját talajukból nőtt helyi kultúrgócpontot szabad és egyenrangú versenye 
és cseréje a kultúrmagyarság közös érdekei fejlesztésére. 

Vajha ennek az új, a részt és az egészt egyaránt szolgáló magyar kultú-
.rának életképes tűzhelye támadna a „Fáklya" hasábjain is. (FÁKLYA, 
Nagybecskerek, 1922.1. 28. Szerkeszti: Somfai János. I. évf. 1. szám 4-5.1.) 

VIEWS AND THEORIES ON VOJVODINEAN HUNGÁRIÁN 
LITERATURE 

Imre Bori 

This paper surveys the views and theories at the time of the establishment of 
Hungárián literature of Bácska and Bánát once these regions were detached from 
Hungary as a result of the rectification of frontiers after the First World War. With 
regard to this the author argues the question and gives his opinion about whether 
one can speak about Vojvodinean Hungárián literature and whether it is justifíed to 
stress the independence of Hungárián literature in this region. 
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