
A legutóbbi évtizedben irodalomtudomá
nyunk jelentős lépéseket tett a kelet-euró
pai irodalmak vizsgálata területén, hogy 
ezek az eredmények szemléletünk részévé 
váljanak, A közép-európai emberhez hasonló, 
szélesebb olvasóközönséggel számoló köte
tekre van szükség, amelyekben Dobossy 
könyvéhez hasonlóan ötvöződik a lelkiisme
retes anyaggyűjtés a személyes elkötelezett
séggel. 
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Mint ahogy egy nemzeti irodalom nem 
élhet meg hagyományok nélkül, ugyanúgy 
nem élhet meg egy nemzetiségi sorban létező 
sem. Az a nagyszerű művelődési alapozó és 
szervező munka, amelyet Bori Imre vezetésé
vel az újvidéki egyetem bölcsészeti karának 
magyar tanszéke végez azért, hogy magas
szintű értelmiséget neveljen a jugoszláviai 
magyarság legkülönfélébb posztjaira, rádió
tól az iskoláig, gyermeklap-szerkesztéstől a 
színházakig, okvetlenül megköveteli, hogy 
olyan könnyen kezelhető kézikönyv álljon 
rendelkezésére, amelynek segítségével közeli, 
otthoni anyagon tudja mai kérdéseit tör
téneti módon is megközelíteni. Jugoszláviai 
magyar irodalomról ugyan nem beszélhe
tünk 1918 előtt, de az az irodalom, amely 
ezen a területen keletkezett vagy innét vette 
élményi fogantatását többnyire, kétségkívül 
jobban segíti az itt élő sokféle nemzet művelt
ségének szerves, egymásrautalt és mégis 
önmagában is önálló együttélését, mint a 
régi Magyarország más tájain keletkezett. 
Gondoljunk csak a múlt századból Papp 
Dániel írásaira, vagy a régmúltból Szerémi 
György históriájára. 

Bori tehát összeállításával, s egész iro
dalomtörténészi munkásságával, nem az 
egyéb területeken született magyar iroda
lomtörténeti segítségének elhárítására, attól 
való elszakadására törekszik, hanem a helyi 
jobb, teljesebb kiaknázására. Annak tuda
tosítására az ottani olvasóban, hogy ősidők
től fogva, az első bibliafordítások óta hazája 
ez a földrész is a magyar betűnek. 

Munkája valóban megvilágosító, mert a 
török uralom ténye, majd a rákövetkező 
nagyarányú telepítéseké valamiféleképpen ki
iktatta a tudatból annak a számon tartását, 

hogy Mohács előtt virágzó magyar művelődés 
volt itt, a magyar művelődés egyik góca. így 
egyszerre ad szellemi öntudatot ez a gyűj
temény a jugoszláviai magyarságnak, s egy
szerre egy új rálátási szöget az egyéb terü
leteken született magyar betű történetének is. 

Ugyanakkor elmélyíti azt a tudatot, azt 
az érzéket, amelyre a Duna völgyében any-
nyira szükség van: az itt élő népek egymás 
műveltségét tudatosan vagy öntudatlanul 
mindig fölszívták, alakították, s ezáltal nem 
elkorcsosultak, hanem gazdagodtak. 

S arra is tanít bennünket e kis kötet 
anyaga, hogy a művelődést sohasem szabad 
csupán irodalomra korlátoznunk, s hogy a 
népek szellemi érintkezése és egymást gaz
dagítása az anyagi és szellemi kultúra szám
talan más értékének átáramlásával megy 
végbe, aminek az irodalom gyakran csak 
szélterületein, felhangjaiban adja jelzését. 
Viszont oktat ez az anyag ugyanakkor arra 
is, hogy egy nép, egy nemzet, egy nemzetiség 
leginkább tudatosító, önmagára ébresztő 
formációja a szellem alkotásai közül minden
kor az irodalom, az írott betű. A nyelv és 
gondolkodás szétválaszthatatlan összekap
csolódása mellett az érzés és nyelv szétvá
laszthatatlansága nem kevésbé fontos. A leg
szélesebb tömegek legegyetemesebb esztétikai 
anyaga végül is a nyelv, mégpedig az iro
dalmi formálódás felé mutató, törekvő nyelv. 

A kötet anyaga a Mohács előtti s a 48-tól 
máig tartó szakaszban a leggazdagabb. 
Újabb kutatások nyilván még bővíteni fog
ják e két gazdag anyagú szakasz készletét is, 
s a közbeeső nagy hiátust is segítenek áthidal
ni. A szerkesztő megtalálta a helyes arányt, 
a nekik megfelelő helyes arányt az ottani 
hagyomány hangsúlya s az egyéb területek 
magyar betűjének hangsúlya között. Több
letmunkát vállal ő is, társai is, midőn minden 
táj nagy magyar íróinak hagyományát a 
saját tájának külön hagyományaival foly
tonos összhangban igyekszik megőrző törté
neti tudattá földolgozni és fölszívatni isko
lában, rádióban, képeslapban, művelődési 
házban, mindenütt. Az a szellemi pezsgés, 
amelyet az ottani magyar értelmiség mutat, 
arról tanúskodik, fáradozásaik egyre bőveb
ben kamatoznak. 

Illő volna jobban, több méltánylattal 
figyelni rájuk. A valódi figyelem többnyire 
jobb segítséget is nyújt, mint az oktatgató 
tanács. 
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