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Előszó 
 

Általában nagyon keveset, manapság azonban talán mégis egyre többet beszélünk 
arról, hogy a lokális kultúra milyen megtartó erőt képvisel a nemzeti kultúra szem-
pontjából. A helyi közösségek, a lokális és regionális miliő tényleges táptalaja a ké-
sőbb magasabb szintre emelkedő irodalomnak és kultúrának, amely válhat akár nem-
zeti, akár világméretekben is meghatározó vagy hatást kifejtő tényezővé. A legtöbb 
esetben csak az alakulási folyamat végeredményéről, a jól ismert szétsugárzó jelen-
ségről ejtünk szót, azt vizsgáljuk, és megfeledkezünk az irodalom és kultúra születé-
sének és felnövekedésének körülményeiről, éltető közegéről, amely nélkül a végső 
állomás elérése is elképzelhetetlen. Meg vagyunk győződve arról, hogy az igazán 
fontos, egész életutakat meghatározó tényezők mindenkor helyi szinten történnek, 
csak a lokális értékből válhat nemzeti vagy nemzetközi hatású életmű. Miként a vi-
lágörökségi helyszínek is mindenkor a helyi kulturális örökségből nőnek ki, ugyanúgy 
a lokális irodalom és kultúra produktumai és művelői sem azonnal a „csúcs”-ra szü-
letnek, hanem oda kitartó és a helyi közösséget meggyőző munkával jutnak el. Így 
válik a lokális vagy regionális közeg a kiterjedt alkotói recepció előkészítőjévé, próba-
terepévé, sokszor valódi tartós ösztönzőjévé. 

A 2018. november 5–6. között a Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Tanszéke szervezésében Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és 
a regionális címmel Nagyváradon megrendezett konferenciánk, melynek tanulmányok-
ká szerkesztett előadásainak jelentős részét adjuk közre ebben a kötetben, a fenti 
kijelentések okán kívánt bekapcsolódni abba a diskurzusba, amely a lokális és regio-
nális vs. globális viszonyát, egymásra hatását, illetve egymást feltételező voltát vizs-
gálja. Meglátásunk szerint ugyanis a helyi értékek felmutatása alapot teremthet arra, 
hogy Franz Kafkával együtt mondjuk ki: „a” helyi NEM a marginális, másod- vagy 
harmadrendű szinonimája! Sőt: a magas irodalom és kultúra genezisének helyszíne! 
Természetesen nem minden terméke jut el a nemzeti vagy a nemzetközi piacokra, de 
az ott elérhető alkotások biztosan innen indultak. Meghatározó jellege ellenére mégis 
méltatlanul kevés figyelem fordul erre a helyi és regionális közegre. Ebben a kötetben 
ezen a mellőzöttségen kívánunk változtatni: vitára serkentve tudós kollégáinkat és a 
szélesebb, érdeklődő közönséget is. Szeretnénk ugyanis a gyökerekig lemenve feltárni 
azt a soknyelvű és konfesszionálisan összetett kulturális-társadalmi közeget, amely 
kitermelte magából irodalmunk és kultúránk jeles képviselőit. 

A Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke ha-
gyományteremtő szándékkal indította útjára a kapcsolódó, transzdiszciplináris jellegű, 
nem csupán az irodalom- és kultúratudományok vizsgálódási területére korlátozódó 
konferenciasorozatot, amelynek célja a helyi és regionális irodalom és kultúra megíté-
lésének javítása, minőségértékelésének rehabilitálása. A szakmai tanácskozás előadá-
sai közül a jelen kötetben azok a szövegek kaptak helyet, amelyet szerzőik ennek a 
célkitűzésnek megfelelően állítottak össze. A lokalitás és regionalitás tematikájához 
kapcsolódó, nem kizárólag irodalom- és művelődéstörténeti irányultságú írásokat a 
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tárgyalt témák időrendjében közöljük, azaz a 15. századtól elindulva a kora újkoron 
és az újabb időszakokon átívelően egészen napjainkig. Ezek a tanulmányok alkotják 
kötetünk első felét, melyet két további blokkra bontottunk. 

Akárcsak konferenciánk esetében, a jelen kiadványban is néhány tanulmány ere-
jéig fókuszba kívánunk állítani egy olyan konkrét szerzőt, alkotót, akinek az életműve 
valamilyen módon kapcsolódik Nagyvárad lokális, illetve a Partium vagy Erdély regi-
onális közegéhez, és bizonyítja, hogy a magas irodalom és kultúra kizárólag a helyiből 
nőhet ki. Választásunk a konferencia évében (2018) éppen születésének 130. évfor-
dulóját ünneplő Karácsony Benőre (1888–1944) esett, aki elsősorban Gyulafehérvár-
hoz és Kolozsvárhoz fűződő munkásságával jól példázza azt a helyzetet, amelybe 
jelenleg a lokális és regionális irodalom és kultúra megítélése esik az általános – és 
tegyük hozzá: sokszor a kanonizált – közvéleményben (is): Németh László szerint 
ugyanis a koncentrációs táborban életét vesztő szerző „egészen társtalan a magyar 
irodalomban”. 
 
Eger–Nagyvárad, 2020. szeptember 10. 
 

a szerkesztők 
 


