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A szellem hídverőjé
nek, a jugoszláv iroda
lom magyar nagyköve
tének nevezik Csuka 
Zoltánt, a kiváló írót és 
költőt, irodalomszerve
zőt és műfordítót. Jog
gal, mert idestova fél 
évszázada igyekszik tör
leszteni a magyar iro
dalom Jovan Jovanovié 
Zmaj iránti adósságát, s 
ez alatt az ötven év 
alatt számtalan fordítá
sával ajándékozta meg 
az olvasókat. A százhoz 
közeledik az általa át
ültetett alkotások szá
ma: háromszáz ív próza 
és huszonötezer verssor 
fordítása már magában 
véve is olyan kivételes 
életmű, amelyhez fogha
tó kevés van, s am ely
nek révén az irodalom- 
történet az írás igazi el
hivatottjai között tartaná 
számon. De Csuka Zol
tán ezenkívül legjelen
tősebb expresszionista 
költőnk, jó néhány ver
seskötetet is m egjelen
tetett és seregnyi fo 
lyóiratot szerkesztett, i~ 
rodalmunk első műhely
alapítója, könyvkiadá
sunk első kezdem énye
zője, a vajdasági magyar 
írók első antológiájának 
szerkesztője. Első mun-
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával 
születésének hetvenedik évfordulójára.
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I. GYERMEKKOR

Meglehetősen rendhagyó életemben 
[hiszen szülőföldemet, az egykori Zá- 
ohyfalvát (ma: PlandüHe), ahol száza
dunk első esztendejében világra jöttem, 
húszegynéhány éves szerkesztő korom
ban — Versecre utaztamban — láttam 
meg először tudatosan] sok korszak 
váltotta egymást. Ezek közül azonban 
az igazán eszmélődő korszak Szabad
kán pergett le, 1906 és 1911 között. S 
noha akkor gyermeki ésszel még nem 
tudhattam a költőről, akinek neve alig 
néhány évvel később tudatomban ezzel 
a várossal örökre egybeforrt, annál in
kább megjegyeztem miagamnak az é- 
desapját, Kosztolányi Árpádot, a haj
dani szabadkai főgimnázium igazgató
ját A tízpercek után, amikor az osz
tályokba vonultunk, a gyereksereg taj
tékos és zúgó folyama mindig megtor
pant, valahányszor a gimnázium nagy 
előcsarnokában zordon és sötét bál
ványalakja elénk magasodott. Majd 
egy évtizednek kellett eltelnie — s ak
kor már nemcsak Erdély, az Aranyos 
völgye, hanem Mohács is mögöttem 
volt —, amikor pécsi középiskolás ko
romban Kosztolányi Dezső költészetében 
nemcsak a magam, betegségekkel és 
félelmekkel telitüzdelt életére ismer
tem, hanem arra a Szabadkára is, a



mely ennek a lírának tápláló talaja 
volt: a »vén Szabadkára«, a lomha és 
a homokföldekre kiterjedő nagy pa
rasztvárosra, amelyre a férfivá serdült 
költő csak áldással tudott visszaemlé
kezni. S most ezzel az áldással gondo
lok rá vissza én is.

Amikor zakatoló rossz szívemmel és 
tüdőcsúcshiirutommal (Török doktor 
úr, családunk háziorvosa magaslati le
vegőt ajánlott és sürgősen kivétetett az 
iskolából) Erdélybe indultam, ahová a- 
páim miattam áthelyeztette magét, a- 
ligha gondoltam, hogy ebbe az alföldi 
városba még egyszer visszakerülök s 
méghozzá fiatal férfikaromban. De az 
élet útjai valóban kiszámíthatatlanok. 
A húszas évek második felében mint 
laipszerkesatő mégiscsak visszajöttem 
ide, gyermekkorom városába, noha — 
lehet, hogy gyermekkori betegségeim 
nyomasztó emlékeivel — semmiképp 
sem akartam. Állandó lakhelyem még 
akkor is Újvidéken volt, amikor 1927 
és 1930 között a Szabadkán megjelenő 
Képes Vasárnapot és a Vajdasági Írást 
szerkesztettem, a Fischer Móric Jbácsi 
népes családjábain, a Šenoa utcai nyom
da nagy épületében kényelmes szoba 
miiindig rendelkezésemre állt.

De ez egyelőre -nem ide tartozik, 
legfeljebb mint ellenpont, mint a ké
sőbbi fiatal férfi szabadkai korszaka, 
aki akkor már jól tudta, ki volt Kosz
tolányi, sőt szabadkai emlékeit is az ő 
lírájának aranyos fénye sugározta be. 
Első pécsi verseskönyvem egyik ked
ves versét ajánlottam a Szegény kis- 
gyermek panaszai szerzőjének, de csak



a banmánoas évék derekán mutattam 
meg neki Budapesten, amikor a deb
receni Ady Társaság kiadásában Életív 
című verseskonyvem megjelent. Hama
rabb is megtehettem volna, hiszen volt 
alkalmam rá, de sohasem szerettem 
»beérkezett nagyokhoz« dorigölődzni & 
Magyarországon is műidig »kisebbségi« 
költőnek éreztem magam. Még ma is. 
Ez persze korántsem jelent kisebbren
dűségi érzést. Sőt.

Költözködő népség voltunk; apámat 
mint pénzügyőrt meglehetősen sűrűn 
helyezgették egyik helységből a másik
ba. Gyermeki tudatom öbeesén kezdett 
nyiladozni, s legtisztábban ma la a 
*hurcülkodás« képe lebeg előttem: ott 
állok a hoszú folyosón, s nézem, ho
gyan csomagolják be a bútorokat, ké
peket, s viszik ki a ház előtt várakozó 
szekérre. Az apácaklastrom közelében 
laktunk, s legjobban annak örvendtem, 
hogy elköltözünk onnan, mert rettene
tesen féltem az óvodájuktól, ahová jár
nom kellett, s hacsak lehetett, elbújtam 
előle. Baján a Sugavica közelében lak
hattunk, mert ez a kép él (bennem leg
erősebben, aztán máris Szabadka kö
vetkezett, ahol hosszabb időre, több 
mint öt évre letelepedtünk. Apám, aki 
a Hunyad megyei Harón született, s 
legtöbb rokonunk Háromszéken élt, e- 
gész életében szókelyes tájszólással be
szélt, s már a becsei, bajai meg sza
badkai (mert ott is hurcolkodtunk: a 
Zombori úti Bájiics-<házból a vasút mel
letti Prokesoh-házba ) költözködéseink
kor nem egyszer fohászkodott fel ke
serűen: »A szegénység úgy szép, ha az



embernek nincs semmije«, avagy: a 
szegénynek »hátán háza, kebelén ke
nyere«.

Becséhez és Bajához képest Sza
badka nagyváros volt, s nekem a leg
nagyobb csodát a piros színű villamos 
jelentette, amely ott futott el nagy 
csilingeléssel házunk és a Mária Teré- 
zia-templom 'között a Zomibori úti te
mető felé, avagy fordítva, a belváros 
irányában. A sárgía keramitkockákkal 
kirakott Zombori út, mint széles fo
lyam terült el a Bájics-Mz és a Teréz- 
temiplom közt, s a túlsó oldalon fu
tottak ide-oda a piros villamosok, ame
lyek a paliosi pótkocsit csak a Krécsy- 
féle kitérőig hozták, mert errefelé már 
nem volt olyan sok utas, mint azon 
túl, Falics felé. Ha a keramitkockák 
sárga folyóján átkeltem, mindig álmél- 
kodva néztem fel a felhőkig érő tor
nyokra, s borzongó tisztelettel bámul
tam >a bátyámat, ha barátjaival együtt 
eltűnt a toronyajtó félhomályában, a 
baglyok és denevérek titokzatos vilá
gában. Emlékezetemben úgy él ez a 
hatalmas, kéttornyú templom, mint a 
párizsi Notre Dame vulgáris, bácskai 
kiadása ott lenn, a zsíros bácskai fe
kete földek és a Duna-Tisza közi ho
mok ölelkezésében. A magamfajta hat
hét éves kölyök, persze, nem kevered
hetett a »nagyok« társaságába (bátyám 
akkor már suhanokorban volt), s ezért 
maradt számomra örök titok a torony 
belseje, és ezért hordozom ma is a szí
vem mélyén nagyharangjának mélysé
gesen búgó, titokzatos szavát, amely 
mérhetetlen magasságokból szólalt meg



és hömpölygőit alá az odalehn szélesen 
elterülő városra. A nagyharang mellett 
ma is visszahallom a lélekharang sikol
tozását, amiiikor a háztenger mélyén 
haldoklott valaiki, s ilyenkor a püspöki 
palota épületének nagykapujából rend
szerint kilépett a karinges pap, kezé
ben az utolsó kenet szent kellékeit szo
rongatva, miközben a miniistránsok vé
gigcsilingelték az utcát. Ilyenkor min
denki megállt, keresztet vetett, az ö- 
regasszonyok le is térdeltek, s én moz
dulatlanul bámultam, mert kálvinista 
létemre nem értettem a keresztvetés
hez. Amikor aztán, jó két évtized múl
tán, immáron Újvidékről tértem vissza 
Szabadkára, hogy hetilapot, meg folyó
iratot szerkesszek, s szabad időmben 
belbarangoltam gyermelkkorom utcáit, 
ugyancsak bámultam, mennyivel ki
sebbek lettek a házak, és a Szent Te- 
réz-templom kettős tornya sem szök
kent olyan magasan az égbe, mint 
régen.

Kosztolányi Dezső »vén Szabadkája« 
épp ekkor volt eltűnőben, a tipikusan 
alföldi, ütött-kopott városházát ekkor 
bontottáik le és húztak helyébe új, cif- 
rálkodó színekben fürdő és karcsú fe
jét szinte a fellegekbe verő, szecessziós 
palotát, amelynek tornya olyan magas
ra nyúlt, hogy egy reggel ijedten reb
bent szét alóla a kofák serege, mert a 
száguldó felhők alatt úgy rémlett, dől 
a torony. Az egyik kofa el is kiáltotta 
magát: »Meneküljön, alki tud!« Az új 
torony legnagyobb vonzóereje az volt, 
hogy esténként piros és zöld fények 
gyulladtak ki a tetején, s üzenték a



távoli szállások felé a messzeségbe el 
nem érő harang szava helyett, mennyi 
l z  idő.

A Vörös ökör iskolában — mert az 
iskoláikat akkor még népiesen arról ne
vezték el, milyen kocsma helyén vagy 
közelében épültek, nem úgy, mint ké
sőbb. - nemzeti nagyokról —, mon
dom, a Vörös ökörben, ahol a betű
vetést tanultam, órák hosszat vitatkoz
tunk azon, vajon tüzeket gyújtanak-e 
a toronyban este, vagy pedig lámpát; 
az alföldi parasztgyerek képzelete in
kább a tűz mellett szavazott, villany
ra akkor még nem is gondoltunk, pe
dig az utcákon már ott szaladt a für
ge, piros villamos. (Társaim azt erősít- 
gették, hogy a kocsi 'alatt kis lovak 
szaladnak, azok húzzák.) Az ás bácskai 
íz, hogy az aszfalton végigtrappoló, bő
vérű lovak ugyanúgy izgatták fantá
ziámat, mint a technikai korszak je
lentkezése, a villamos. A lovakat és 
villamost szenvedélyesen figyeltük és 
még szenvedélyesebben játszottuk, u- 
gyanolyan szenvedélyesen, mint amikor 
pár év múlva »messze« kerültem a 
Zombori úttól, egészen a vasút melletti 
Erzsébet parkhoz, és a villamos helyét 
elfoglalta a mozdony. Walt Whitman 
hatalmas dübörgő verseit is bizonnyal 
azért élveztem olyan izgalommal, mert 
gyermekkorom első nagy élményei kö
zött a mozdony foglalt helyet. Mond
hatom, aligha volt boldogabb gyerek 
nálam, amikor egyik barátom édesap
ja, Csákvári bácsi, a fűtő, felemelt a 
gőaparipára, s a hatalmas kolosszus fúj
va, sisteregve, mámorba szédítő olaj-



és gőzszagot árasztva megmozdult a- 
lattam. Künn, a lóversenytér közelé
ben láttam meg a század másik nagy 
csodáját, a repülőgépet is; emlékszem, 
alig pár méterre tudott csak felemel
kedni, aztán visszaesett és többé nem 
mozdult. De a repülőgép nem izgatott, 
sőt ellenszenves volt előttem; mintha 
éreztem volna, hogy később mennyire 
meggyűlölöm ezt a marinát.

Az utcákon akkor még gyakori je
lenség volt a rezesbanda, amely osállo- 
gó-villogó kürtjeivel és bombardonjai- 
val harsogva kísérte másvilágra az el
hunytakat, ugyanolyan harsogással, 
mint ahogy késő este a mula-tozók kur- 
jantásait is aláfestette. Kosztolányi ak- 
kortájban verset írt erről a szabadkai 
különlegességről, amely később lassan- 
iassan mindinkább háttérbe szorult, s 
bár még ma is megvan, klasszikus kor
szaka rég elmúlit. Nemzetiségi kérdés
ről, persze, fogalma sem volt a negy
vennyolcas szellemben nevelkedett gye
reknek, s ha naponta fülébe is hangzott 
a bunyevác szó, azt ugyanolyan ter
mészetesnek találta, mint a harang
szót, vagy a villamos csengetését. Egy 
kicsi döbbenet csak akkor csapott mell
be, amikor jóval később, már az Er
zsébet park melletti otthonunkban 
meglátogatott egyszer Zombori úti ját
szótársam, Sz. Ernő (akivel persze el
költözésünk után alig találkoztam^ 
mintha más világrészbe utaztam volm* 
olyan nagy távolság volt az az 
két 'kilométer), s elújságolta nekföa; 
hogy édesapja kivette a Vörös ököimtí 
és a szerb iskolába íratta be. A



voszláv templom mellett naponta el
haladtam, a szerb iskoláról is tudtam, 
de ez semmivel sem állt távolabb 
hozzám, mint a zsidó iskola, vagy a 
baptisták -imaháza; titokzatos volt és 
távoli, de éppoly természetes, mint a 
bunyevác beszéd. Ez a barátom mesél
te, hogy szerb iskolába jár, mert édes
apja szerint meg kell tanulni ezt a 
fontos balkáni nyelvet, hiszen »ezen a 
tájon nagy jövője van«. A szavak fur
csán belém ivódtak és allékor kelteik 
csak új életre, amikor sokkal később, 
mint kisebbségi sorba került újságíró, 
Újvidéken cseppentem bele a szerib vi
lágba, s emlékeztem vissza egykori 
gyermekkori pajtásom szavaira. S mi
lyen furcsa, hogy csak eklkor, a Pri- 
bióevié-féle néwegyelemzős világ
ban ébredt tudatra bennem, hogy paj
tásom nem is volt szeifo, mert — Szak- 
meisztemek hívták, ötven éve ennek 
és senki ne higgye, hogy csak és éltem 
ebben a boldog, tudatlan gyermekkor
ban, mert később rájöttem arra, hogy 
az akkori felnőttek jó része is ebben 
a tekintetben gyermeki életet élt, sőt 
él még más szempontból ma is. Az em
berek szeretnek felejteni, és életük él
ményeit is tanulság nélkül temetik el 
magukba. Nagyon nehéz dolog valamit 
megtanulni, s ha tanul is az ember, 
már a megtanulás pillanatában elkez
di a felejtést.

Itt, a pályaudvar közelében, a ma 
már teljesen eltűnt Erzsébet park mel
lett éltem (mindaddig, amíg a sors a 
nagy alföldi városból Erdélybe nem 
vetett. A gyermekek életében a Pál ut



cai fiúk korszaka volt ez, az angol- 
búr háború romantikus korszaka, s bi
zony má is hamarosan megtaláltuk a 
magunk »grundját«, ahol jó volt ját
szani a párosak és fehéreik háborúját. 
A Pál utcai fiúkait csak jóval később 
olvastam, de a korszak nem is a be
tűkben él, hanem az időben és a leve
gőben: az a romantikus, lovagias há
borúsdi korszak volt ez, amely pár év
vel később a nagyok világháborújában 
ütötte fel talán utoljára a fejét és 
azóta nyomtalanul eltiporták a beíhe- 
mót hadigépek. Mi még pontosan ezt 
az eltűnt, elsüllyedt lovagias korszakot 
játszottuk és nem is egy Nemecsek volt 
köztünk, hanem a Nemecsekek egész 
sora. A mi gyermekkorunkban ez az 
önfeláldozó típais volt a vonzó s ma
radt meg élménynek egész életre ben
nünk . . .

Palicsíürdő, persze, éppúgy hozzá
tartozott ehhez a régi, múltba merült 
Szabadkához, mint szalonna a minden
napi kenyérhez. Mert kenyér volt min
dennap, de a szalonna már egy kicsit 
ünnepi jelenség volt a békebeli sze
gényember életében. Szabadka, a nagy, 
poros alföldi város vasárnaponként és 
ünnepnaponként kinyúj tózott, az em
berek ezrei és tízezrei megrohanták a 
villamosokat, amelyek ilyenkor pótko
csikkal és párosával hordták ki a forró 
levegőjű város népét a »tündéri titkok 
tiszta tükre« mellé. Sokan alföldi po
csolyának csúfolták a tavat, amely a- 
zonban a költők és gyermekek szemé
ben tündéri szépségűvé nemesedett. A 
költői fantázia a valóságban is magé-



vai ragadta a város urait, éé parkkal, 
füídőkkel, »kunszatonnal«, s egyéb föl
di rekvizítumokkal siettek a költő és 
a gyermekek segítségére. Így rendeztek 
a Baliosi-tavon »velencei éjeiket«, ami
kor lampionok ezrei gyulladtak fel á 
tavon sikló csónakokon, bengáli tüzek 
lobbantak a parton, vidám konfetti- 
csaták harapóztak végig a kacagó tö
meg soraiban, s mi, gyermekek, kerek
re tágult szemmel bámultuk a titokza
tos és bimbózó világot. Iskolai ünnep
ségeink jó része itt zajlott le a tó kö
zelében, a század elején divatos haza
fias verseket szavaltuk, kislányok fel
díszített hóieíhér ruhája lobogott a 
szemünkben, és ó, mily nagy élmény 
volt az első tánc a kúrszalon nagy
termében a borzongó pubertás sejtel
mes, ködszerű jelentkezésével. Ha Pa
li cs eszembe jut, ma is erre a régi, 
békebeli fürdőhelyre gondolok, a mil
lenniumi korban keletkezett bicikli- 
versenypályára, amely az első volt Ma
gyarországon.

Több mint hatvan év irdatlan mesz- 
szeségéből visszatekintve valahogy úgy 
látom szabadkai gyermekkoromat, mint 
athogy a Föld körül keringő Szál jut 
űrállomás legénysége a mélység sza- 
kadékából felködlő hazáját láthatja, a- 
msint lassan felbukkan, előtűnik sejtel
mes felhővilágával, aztán elmarad, 
hogy ismét megmutatkozzék. Több mint 
hat évtized telt el azóta, hogy a gyer
mekkor sugaras napjaiban a vén Sza
badkával megismerkedtem, aztán csak 
keringtem körülötte, vissza-visszatér- 
tem hozzá, más és új arvonásait ismer-



tan meg, végeredményben azonban 
áemmit sem változott, lényege megma
radt az élet ígéreteivel és sötét fenye
getéseivel együtt, amelyek már a »sze
gény kisgyermeket« is ijesztgették. A 
szegény kisgyermek pedig a hetedik 
évtizedéibe lépő emberben dis benne él, 
játékos szenvedélyeiben, az örökös 
tervkovácsolásoíkban, álmodozásokba n, 
amelyek nem íakulmtak meg, sőt egyre 
színesebbé válnak, de tápláló erejüket 
most is a gyermekkorból merítik. Az 
én esetemben ez a gyenmeiklkor jórészt 
Szabadkán gyökerezik, hiszen azok az 
évek voltak az eszmélés esztendei, s 
ihletésüket a szabadkai környezet adta. 
Mikor jó öt ven évvel később Balint 
Vujkov bunyevác népmeséit olvastam, 
úgy éreztem, mintha gyermekkorom
ban élnék; azokban a népmesékben a 
gyermekkor talajának ízeit éreztem, s 
nagyon sajnáltam, 'hogy akikor még 
nem értettem a szláv szót, de annál 
inkább a szellemet, amely ott élt kö
rülöttem Szabadka házaiban, a lako
dalmakon vagy torozásokon, az utcán 
ünnepélyesen végigvonuló esküvői vagy 
temetési menetekben.

Gyermekkori játékaimat az a világ 
s a Zombori úti temetőben látott, cir- 
cum dederuntos temetések töltötték 
meg fantáziával. Micsoda gyászpompá
val és átérzéssel temettem el a Bájics- 
ház kiskertjében egy-egy madártete
met, vagy szaladtam végig a nagy ud
vart, egyik végétől a másikig, hangos 
cinoineléssel, zsinegen húzva magam 
mögött a dobozokat, melyeket Pukkel 
bácsi boltjából kaptam. Az én villa



mosom vonala pontos mása volt a Ba- 
lics és Szabadka közt közlekedő igazi 
villamosnak; s mialatt egyik doboztó] 
a másikig szaladtam, képzeletemben az 
udvaron pontosan úgy mozogtak, sza
ladtak egymás elé a kitérők »közt a pi
ros villamosok, mint odakünt az élet
ben, a Zombori út és Palics között. A 
Krécsy-féle kitérőnél, amely a belső 
udvarban, a »városban« volt, még a 
pótkocsit is mindig átkapcsoltam a má
sik, a Palics felé induló villamoshoz, 
Aztán (később, amikor a Zombori útról 
a Prokeseh-házba költöztünk, a vasút 
közelébe, az emeleti vámkorláton pon
tosan úgy csattogtak végig a mozdo
nyaim, mint odalenn, a kis Erzsébet 
park mögött a vailódi mozdonyok: sis
teregve, fújtatva, csörömpölve. Csákvá- 
ri bácsi kis mozdonyokat is csinált ne
künk, amelyeken minden megvolt, csak 
a kerék hiányzott, de arra nem is volt 
szükség, mert úgy toltuk őket a vas- 
korlát tetején, mintha sínen futottak 
volna, persze a sistergést és huhogást 
mi szolgáltattuk, sőt még fütyültünk is 
nagyokat, hogy a teljes illúzió megle
gyen. Volt egy »kúpelejű« mozdonyunk 
is, amely az aikkori gyorsvonatok moz
donyát utánozta.

Még nem töltöttem be hatodik éve
met, amikor iskolába írattak, jog sze
rint még egy évet vámom kellett vol
na (szeptember 22-én születtem), de 
azért fölvettek a Vörös ökör iskolába, 
amely a posta közelében volt. Nem é- 
reztem jól magam a fiúseregben, vér
szegény, nyápic gyerek voltam, vere
kedni sose tudtam, szívbillentyű-tágu



lásom sok bajt okozott, olyan szívszú
rásokat kaptam, hogy elállt a lélegze
tem, s percekig tartott, amíg magam
hoz tértem és újra levegőhöz jutottam. 
Tanítóm, egy tagbaszakadt, nagy ba- 
juszú, mészároslegényre emlékeztető ú- 
riember volt, aki úgy tette fel a kér
déseket, mint ahogy fél évszázaddal 
később a detektívek igyekeztek képzelt 
bűneimről faggatni, és így nem csoda, 
ha minden egyes »feleltetés« valóságos 
kínszenvedést, halálos rémületet vál
tott ki belőlem. Két osztályt azért va
lahogy végigjártam a Vörös ökörben, 
a harmadik év eleje azonban sorsdöntő 
volt életemben. A ftanító úr sztentori 
hangon azt kérdezte tőlem, hogy mi a 
liter. Most, hatvan év elteltével is pon
tosan tudom, mit kellett volna felel
nem, akkor is tudtam, csak éppen a 
sztentori hang megrémített, szívembe 
belenyilallott a szúrás és felelet he
lyett csak ijedten hápogtam, mint egy 
beteg kiskacsa. A tanító úr akkor, mint 
valami hóhér, egészen közel lépett hoz
zám, hatalmas alakjával szinte lehen
gerelt, jobb markába kapta a hajamat 
és azt üvöltötte:

— A liter — űrmérték!
Miközben ezt mondta, csavart egyet 

a hajamon, de olyan szakértelemmel, 
hogy a haj tincs az ujjai közt maradt. 
Undorral a földhöz csapta, mint pa
rasztok a taknyot orrfúvás után, aztán 
hátat fordított és újabb áldozatot ke
resett. Én pedig szepegve csak álltam 
a ̂ helyemen, levegő után kapkodtam, 
sajgó fejemet tapogattam és rémülten



tapasztaltam, hogy a halántékom fö
lött — (kopasz vágyóik.

Már gyermekkoromban sem panasz
kodtam soha senkire, ha gonoszát tet
tek ellenem, keserűségemmel együtt 
lenyeltem és — néma maradtam. Egész 
biztos, hogy most sem szóltam volna 
semmit odahaza, a véres kopaszságot 
azonban nem llehetett eltüntetni, és a- 
pám, természetesen, tüstént észrevette. 
Faggatni kezdett, kivel verekedtem, mi 
történt velem, mire végül ás kinyögtem, 
hogy a hajamat a tanító úr tépte ki. S 
persze azt is meg kellett mondanom
— hiába szégyelltem magam a tanító 
úr helyett —, hogy miért.

Apáim fegyveres testület tagja volt 
(egyébként áldott jó lélek, még a légy
nek sem ártott), nyomban felcsatolta 
a kardját. (Mint szemlész tiszti kardot 
hordott, a pénzügyőröknek, vagy aho
gyan Szabadkán csúfolták őket, »zöld 
huszárök«Hnak, avagy »spenótbakte
rek «-nek görbe, szentjánoskenyérhez 
hasonló, fekete tokba dugott fringiájuk 
volt.) És elment a Vörös ökörbe, hogy 
a tanító úrral »megbeszélje a dolgot«. 
Hogy mit végzett vele, azt sohasem 
mondta meg (most pedig már hiába 
kérdezném: a péosi temetőben porla- 
dozik), viszont másnap reggel kézen 
fogott és elvitt a zsidó iskolába, hogy 
beírasson.

— Ezentúl a zsidó iskolában ta
nulsz, itt nem fogják a hajadat kitép
ni! — mondta csendesen, minden ha
rag nélkül.

Elmentünk a zsidó iskolába, amely 
a nagy, .pompázatos, új zsinagóga tövé



ben húzódott meg, s ott azonnal fel is 
vettek. Salgó néni osztályába kerültem 
és ott jártam ki a harmiadikait meg a 
negyediket.

Apámnak valóban igaza volt, a ha
jamat itt egyszer sem tépték ki, de azt 
be kell vallanom, hogy amikor Salgó 
néni — nem sokkal később — azt a 
szót íratta velem a táblára, hogy »eső« 
és én két essel írtam, akkora pofont 
kaptam, hogy a szemem is szikrát 
hányt, Viszont, mire haza értem, a po
fonnak már nyoma sem volt. Így tör
tént, most már nyugodtan elmondha
tom, mert apám nem köt kardot, s nem 
is vesz ki az iskolából.

A zsidó iskolában egyébként nagyon 
jól éreztem magam, egyrészt azért, 
mert az itteni gyerekek sokkal szelí- 
debbek voltak, nem olyan verekedé
sek, mint a Vörös ökörben, másrészt 
mert szombaton nem volt tanítás, va
sárnap pedig, legalábbis számomra a 
mai szabad szombat helyett »szabad 
vasárnap« volt, mert olyankor én a 
kálvinista templomba jártam istentisz
teletre. Nem is templom volt az a szó 
szoros értelmében, csak egy nagy ud
var közepén álló kicsiny imaház, az 
apácazárda közvetlen szomszédságában. 
Mellette harangláb magaslott egy na
gyobb és egy kisebb haranggal. A nagy 
katolikus városban csak a szabadelvű
ség századában engedhették meg, hogy 
az eretnekek is megvessék a lábukat, 
körülbelül ugyanakkor (vagy később), 
amikor a Városligetbe vezető kis utcá
ban az ortodox zsidók is letelepedtek 
és megépítették a maguk templomát.



Emlékszem, valahányszor a Városliget
be mentem, mindig bizonyos szoron
gással tekintettem be az egyik udvar
ba, amelynek mélyén az ortodox zsidó 
templom állt, s a kis házakból kaftános 
és paj eszes öregemberek bukkantak e- 
lő. A századelőn azonban ez a fajta 
csaknem teljesen eltűnt Szabadka éle
téből, mert a neológ zsidók, akiknek 
pompás, hatalmas és modern zsinagó
gája a mi iskolánk előtt ékesedett, al
kalmazkodtak az új idők új szeleihez.

Hittanra a Kakas iskolába jártam, 
amely a Városliget felé kanyargó Zsi
dó utca elején épült; nagy, modern é- 
pület, amelyet a múlt század végén 
emelhettek. Itt tanítota Barsy tisztele- 
tes úr a reformáció keletkezését és a 
Názáreti Jézus minden dogmától és 
sallangtól megtisztított tanait, az ó- és 
az újtestamentumot. Barsy tiszteletes 
úr egyébkén régi vágású kálvinista 
prédikátor volt, aki dörgedelmes be
szédeket mondott a szószékről és egy 
kicsit úgy néztem fel rá, mint valami 
prófétára. A tízparancsolatot, amely e- 
gyébként a zsidó templom homlokzatán 
is ott ragyogott, már korán megtanul
tuk és meg is értettük, csak az volt 
nagyon sokág rejtélyes előttem, hogy 
mit is jelent voltaképpen a »Ne paráz
nálkodjál«, amit társaim a legkülönfé- 
leképpen magyarázgatták. A tiszteletes 
urat meg se mertük kérdezni, hátha 
pofont kapunk magyarázat helyett.

A vasárnapok legnagyobb örömét 
persze nem a rideg kálvinista rendben 
megtartott istentisztelet jelentette, még 
csak nem 'is a különlegesen finom va-



sárxiapi ebéd (rendszerint rántott csir
ke volt a legjobb ízű falait), hanem az, 
hogy mire az istentiszteletről haza ér
tünk (rendszerint apámmal együtt jár
tam templomba), akkorra már otthon 
várt Az Én Újságom legfrissebb száma, 
telis-tele szellemi ínyencségekkel. Az 
Én Újságomat Pósa bácsi szerkesztette, 
aki fogalom volt a gyermekeik akkori 
világában, az ő versei csilingeltek a 
legszebben, ott ismerkedtem meg Be
nedek Elek meséivel, s ma is emlék
szem, milyen szent áhítattal és borzon
gással olvastam Malot Hector Elhagyot
tan című titokzatos regényét, amely 
Franciaországban játszódott le. Ebben 
az újságban még a betűk formája is 
szebb volt, mint akármelyik más lap
ban; még a Tolnai Világlapja sem je
lentett, képeivel együtt, olyan örömet, 
mint Az Én Újságom. Amikor később 
a Jó Pajtás is megjelent és igyekezett 
a gyeremkvilágot meghódítani, nem 
tudtam megérteni, ugyan mi gyönyörű
séget találnak egyesek ebben a lapban. 
Viszont a tízes évek elején, már gim
nazista koromban annál jobban meg
szerettem a Zászlónkat, s még azt se 
bántam, hogy a katolikus Hegnum Ma- 
rianum lapja volt — mindig élvezettel 
olvasgattam. Ekkor már kezdtem ver
seket faragni, sőt giimnazistaikorom- 
ban egy pályázaton is részt vettem, 
mégpedig sikerrel.

Még a Zombori úton laktunk, ami
kor egyszer olyan kalandban volt ré
szem, amely arra figyelmeztetett, hogy 
az emberekben rejtett és aljas ösztönök 
is élnek, s nem szabad minden idegen



ben vakon megbíznunk. Egyszer elra
bolták egyik osztálytársaimat (a kidnap- 
polás kifejezést csak jóval később ta
nultam meg), a kis Récsei Gömbit, aki
vel egy osztályba jártam, aztán Schul- 
hóf Lacit, gazdag szülők gyermekeit. 
Személyes, sötét élményem pedig a 
Mária Terézia parkban, a város kellős 
közepén és fényes nappal játszódott le. 
Rekkenően forró nyári nap volt, ebéd 
után egy óra felé járhatott, amikor 
édesanyám valamiért nagyon leszidott, 
mire én »világgá mentem«. Csak rek- 
kenő hőségben lehetett egy város any- 
nyira elhagyatott, mint az ebéd utáni 
pihenés idején Szabadka volt; amikor 
elmentem a Teréz-templom előtt és be
léptem a kis parkba, sehol egyetlen é- 
lőlényt sem láttam. Már a park köze
pén járhattam, amikor különös, megle
hetősen visszataszító ábrázatú férfi lé
pett elém és cukorral kínálgaitott. Meg
ijedtem tőle, nem -akartam elfogadni, 
mire erősködött, hogy ilyen jó cukrot 
életemben még nem ettem, aztán meg
fogta a kezemet és be alkart húzni egy 
bokor mögé. A hideg és verejtékes kéz 
érintésére ösztönös félelem szállt meg, 
amikor pedig jobbjában a cukorkás 
zacskó mellett kés is megcsillant, hir
telen rettegés és ugyanakkor olyan erő 
fogott el, hogy kitéptem magam a ke
zéből és futásnak eredtem. A park 
szerencsére kicsiny, s alighogy a má
sik oldalára értem, a járdán épp akkor 
haladt arra egy katona, fején kétfejű 
sasos csákó, oldalán spanganét, kék fe
szes nadrág zsinórral s a zubbonyán 
is sárga suj<tás; minden bizonnyal szol



gálatban lehetett. Átugrottam a kerí
tést, hozzászaladítam és segítségét kér
tem. A katona meglepetten állt meg s 
megkérdezte: hol az a bácsi, de az a 
bácsi akkor bizony már sehol sem volt. 
Mintha a föld nyelte volna el.

A katona kézen fogott és a templo
mig kisért, ott aztán szépen elengedett, 
én pedig hazafutattam. De — mint már 
mondtam — nem szoktam »árulkodni«, 
és anyámnak egyetlen szót sem mer
tem említeni a rejtélyes kalandról. Ak
kor persze még nem tudtam, hogy a 
gonoszság sötét erői — ha éppen gyil
kolni akarnak — sokszor a legszebb 
palástot is magukra öltik, de később
— a saját bőrömön — ezt is meg kel
lett tanulnom.

Lapszerkesztői ambícióim meglehe
tősen korán ébredeztek bennem; ne
gyedik elem'ista voltam, amikor első
— kézzel írott — lapomat szerkesz
tettem és írtam, a lap — ma is meg
lehetősen rejtélyesnek tetsző címe ez 
volt: Rókus. Apám sokféle újságot hor
dott haza, a Bácsmegyei Naplótói kezd
ve egészen a budapesti Magyarországig, 
s nekem az utóbbi lap fejéből főleg 
a két, büszkén álló és előre rúgó R 
betű tetszett, s nyilván ezért kerestem 
olyan címet, amelynek (kezdőbetűje R 
betű legyen. (A Zombori úton még ma 
is áll a Róikus kápolna, ahonnan ezt a 
nevet megismertem, de hogy ki volt 
ez a Rókus, azt nem tudtam, sőt ma 
sem nagyon tudom.) A lapnak vezér
cikke is volt és egyes rovataiban be
számoltam az alkkor látott világról, em- 
lészem, hogy különösen izgatott a két



új, modernebb típusú villamoskocsi, a- 
melynek ablakai már nem olyan tal
pukra állított, ízléstelen téglalapok vol
tak, mánt az előző kocsikéi, hanem a 
Pullmann-kocsáik elegánsabb, szélesebb, 
íveltebb és ízlésesebb ablakaira emlé
keztettek. Ritmusérzékem is korán je
lentkezett, verseiket fariosgáltam, de — 
miközben villamoskocsijaimat, azaz do
bozaimat huzigáltaim — formáik szerint 
kerekeik kattogását is utánoztam, s 
ezekhez szavakat is kapcsoltam. A mo
torkocsik kattogása ez volt: UU + UU, 
mert két-két tengelyesek voltak, ha 
pedig pótkocsii is »futott« utánuk, ak
kor — a téli pótkocsiknál ugyanez a 
ritmus ismétlődött, mert szintén két- 
két tengelyesek voltak, ha pedig nyári, 
nyitott és ablak nélküli, csupán oldalt 
zsalugáteres kocsik futottak, akkor a 
ritmus így hangzott: UU +  UU, kis 
szünet, majd U +  U, mert ezeknél csak 
egy-egy tengely forgott, tehát egy-egy 
kerék kattogott. Szavaikban megfor
málva az első eset így hangzott: Kiesi/ 
baba — nagy a / hiaja. A második e- 
setben pedig: Kicsi / baba — züm / 
züm. Hát igen, így mindjárt érdeke
sebb volt a játék és — egy kis költői 
fantázia is élt benne.

Amikor már a Prokesch-házban lak
tunk, az Erzsébet királynéról elneve
zett kis vasúti park mellett, a szomszé
dos üres fatelep volt a »grund«, ahol 
angol—búr vagy japán—orosz háborút 
játszottunk, persze a Pál utcai fiúk 
mintájára. Abban az időben voltak di
vatban a piros-fehér, vagy kék-fehér, 
avagy zöld-fehér mezőkre osztott tor



nasapkák, melyeket akkor kaptunk, a- 
mikor tomaünnepségre vonultunk a 
Városligetbe, <amely a város nyugati 
részén terült el. A Bajai út végén ak
kor még egy nagyobb tócsa, vagy ki
sebb tó létezett, amelyen tengeri ka
lózokká vagy matrózokká alakultunk 
át, a »gályákat« öreg mosóteknők he
lyettesítették, is bizony nem egyszer 
fordultunk bele a pocsolyába, amely
nek elég mély részei is voltak. Egy 
ilyen »'tengeri csata« hevében az egyik 
kisfiú hirtelen eltűnt ia víziben, s csak 
akkor vettük észre, hogy nincs többé, 
amikor öltözködtünk, s a parton árván 
maradt a kis nadrág és az ingecske; 
még cipője sem volt, mert mezítláb 
jött le a »tóra« játszani. Akkor jó da
rabig betiltották a fürdőzést és csend 
ült a tócsa körül. De aztán feledésbe 
merült a tragédia, s megint elölről 
kezdődött az egész.

Nekünk, a Prokesch-ház gyerekei
nek néha el sem kellett mennünk ha
zulról, ha éppen csónakázni szottyant 
kedvünk; a hatalmas, emeletes Pro
kesch-ház pincéjének boltívei alatt 
♦csaknem minden tavasszal, vagy esős 
ősszel ielfakadt a talajvíz; ilyenkor 
csónakba, illetve töknőbe lehetett száll
ni és lúdborző háttal bejárhattuk a 
terjedelmes pince sötétlő zegzugait. A 
víz bizony méter mély is volt, s köny- 
nyen baj történhetett volna, ha a tek
nő tfelfordul, még csak a segélykiáltá
sok sem hallatszottak volna fel.

Egy tavaszon nap nap után titok
zatos »kincsekkel« jöttünk fel a pin
céből; az egyik nyitott pinceablak alatt



nagy nyaláb Kis Üjságat, meg Friss 
Űjságot halásztunk ki a vízből. A ház
mester hamarosan kiderítette a rej
télyt: az újságárus fiú, aikinek a Maj- 
sai úton túlra kellett volna az újságot 
kézbesítenie, a házhoz érve fogta ma
gát és az egész köteg újságot behají
totta a pinceablakon, aztán hazament, 
mintha a kézbesítéssel végzett volna. 
Mi meg ugyancsak örvendtün'k a friss, 
nyomdaszagú újságnak, amelynek a 
címlapján mindig valami gyilkosság, 
rablás, vagy izgalmas vonatgázolás, 
tűzvész képe ékesedett.

Akkoriban egyik legkedvesebb és 
hasznot hajtó szórakozásom a kugliba
bák állítgatása volt. A kis park szélén 
kuglipálya húzódott meg, amely már 
a kora alkonyati órákban megtelt kug
lizó vasutasokkal. A tekepálya elején 
kis szaletli állt, a kuglizók onnan fu
tottak neki a dobásnak s engedték út
jára a deszkapallón nagy robajjal gu
ruló kugligolyót, aztán a várakozás iz
galmas másodpercei következtek, s a 
golyó már csattant is a bábukon, sok
szor csak úgy freccsentve szét őket, 
fölszaladt a dobon és a lejtmentes fa
vályúban gurult vissza a harsányan 
felnevető társaság felé. Néha-néha egy- 
egy fülsiketítő csattanás után állogatók 
és tekézők viharosan elordították a 
»kilencet«, mint manapság a gólt szok
ták, vagy pedig, ha mindjárt a dobba 
szaladt a teke, felhaillámzott a röhej: 
»mezítláb«, vagyis a kugligolyó úgy fu
tott át a bábuk között, hogy egyet sem 
talált. Mi pedig, »állogatók«, mihelyt 
elhangzott az »állíts!«, már benn is



voltunk a pályán, és szaporán raktuk 
helyükre az összevissza hasadozott, u- 
gyancsak megviselt régi bábukat. Az
tán bezsebeltük a rézkrajcárokat, sőt 
néha »hatosokat« (húszfilléreseket) is.

Egyik legkedvesebb kirándulóhe
lyem Rákó néni szatócsboltja volt, a- 
melyik ott húzódott meg egy régi-régi 
nádfödeles sarokházban a Jókai utca 
közepe táján. Igazi, régimódi »duttyán« 
volt ez a kis félhomályos boltocska, az 
utcáról két lépcsőn kellett lemenni a 
»botba«, amelynek pultja mögül Rákó 
néni örökké mosolygó, kerek, piros
pozsgás képe virított elő. A szerb temp
lom, meg a szerb iskola alig ötven-hat- 
van lépésnyire állt a túlsó oldalon, er
refelé sok szerb lakott és Rákó néni 
is szerb volt; később, amikor húszéves 
koromban már az újvidéki Szalajkában 
megtanultam szerbül, visszacsengtek 
fülembe a gyermekkorban beléragadt, 
török eredetű iszerb szavak: avlija,
vagyis udvar, pendzser — ablak, meg 
divaniti — beszélgetni; a bácskai szer- 
bek isiten tudja, hogyan őrizték meg 
évszázadokon át ezelket az óhazában, a 
török hódoltság alatt megtanult és va
lósággal kincsként megőrzött szavakat.

Rákó néni persze mindig magyarul 
beszélt velem, csak a többi »kuncsaft
tal« szólt időnként az anyanyelvén, s 
ha vásároltam valamit anyámnak, min
dig »leesett« egy kis krumplioukor vagy 
medvecukor s más olcsó nyalánkság. 
De még ez sem volt annyira kedves a 
szívemnek, minit az, ha Rákó néni kis- 
unokája beinvitált olykor-olykor az 
udvariba, vagyiis az avlijába, ahol aztán



volt látni és csodálni való elegendő, 
amilyent még a pesti állatkertben sem 
lehetett látni. Elsősorban a galambok 
sokasága volt az érdekes, amelyek ha
talmas dúcokban tanyáztak, s annyian 
voltak, hogy csupa turbékolás volt az 
udvar. Szabadkán akkor nagyon diva
tos volt a »galambászat«, s különösen 
Rákó néniéknél sokféle »faj galamb« 
volt látható a gatyásoktól kezdve a 
koronás, örvös, sörényes galambokon 
át a pár ókás és posta galambokig. Káp
ráztató látvány volt, amikor egy-egy 
galambraj nagy suhogással felröppent 
a magasba és ott keringett a házak fö
lött, mint színes felhőosapat.

Aztán ott volt, mintegy a galambok 
ellentéteként, a házinyulak hatalmas 
serege, közöttük a nagy belga nyulak. 
Rákó néni nyulai azonban nem ketre
cekben laktak, mint máshol, hanem 
legfőbb érdekességük 'az volt, hogy va
lóságos föld alatti erődrendszerben él
tek, mély üregekben, és ott tenyésztek, 
szaporodtak. A kis Dönci nagy titok
zatosan elmesélte, hogy az üregekben 
patkányok is tanyáznak, s össze is pá
rosodnak a nyulakkal. A Rákó család 
igyekezett kipusztítani a »dutyán« rak
tárában is fel-felbukkanó patkányokat, 
de nem sok sikerrel. Néha órák hosz- 
szat ott maradtam a galambok és nyu
lak rejtelmes világában, s odahazia a- 
nyám nem győzött csodálkozni, merre 
csavarogtam.

Aztán ott voltak az országos vásá
rok csodálatosan szép és színes napjai; 
ilyenkor felbolydult az egész város és 
nemcsak a nagyvásártér fehérlett a



sátraktól és a rengeteg felhajtott ál
lattól, nyerítő lovaktól, keservesen bőgő 
borjaiktól, hanem még a Zombori út is, 
végestelen-vógig. A tömegben méltó
ságteljes léptekkel sétáltak fel s alá a 
bosnyákok, fejükön piros fez, a dere
kuk alatt olyan buggyos nadrág, a- 
melynek hátul a lábszáraik közepéig 
lecsüngő trattyában akár egy kisgye
rek is elfért volna. Hát még a boltjuk, 
amelyet a hasukon hordtak, az volt ám 
a csodavilág; csupa tükör, színes sze
lencék, gyöngyháznyelű bicskák, kések, 
kanalak, villák, s a jó isten se győzné 
felsorolni, mi mindenféle csecsebecse. 
A sátrak között »álvésok« kínálhatták 
portékájukat, a törökméz úgy csillo
gott, ragyogott, nyúlott kéztől a szájig, 
hogy az embernek már láttára is ki- 
csorrant a nyála. Aztán a különféle 
piros, zöld, sárga és rubinszínű »limo
nádék« meg fagylaltok, közvetlen kö
zelükben a cigánypecsenye-sütők, a 
tepsikben csak úgy sercegett az íny
csiklandozó illatú pecsenye, s legsóvá- 
rabb álmom ilyenkor az volt, hogy azt 
a cigánypecsenyét egyszer meg ás kós
tolhassam, anyám azonban sosem en
gedte meg. Pénzem pedig nem volt. Vá
sárkor mindig akadt egy-egy vándor- 
cirkusz is, amelynek csodálatos világá
ba bekukkantani mennyei élvezet volt. 
Különösen a »műlovarnőket« szerettem, 
amint lenge kis tüllszoknyában körül
repülték a köröndöt; mintha hangyák 
ezrei mászkáltaik volna végig a gerin
cemen, ébredező pubertásom első, rej
telmes jeleiként. A János vitézt, Ka- 
csóh Pongrác operettjét is, amelyet ak



kor sűrűn játszottak a Városi Színház
ban, jórészt azért szerettem, mert a 
tündérek balettkara ekkor ébresztgette 
bennem először a »szépnem« iránt e- 
gész életemben tagadhatatlanul érzett, 
mélyen gyökerező vonzalmamat.

Afféle, időben kissé elmaradt »va
karák« gyerek voltam, a legkisebb, s 
Karcsi bátyámtól és Böske nővérem
től öt-hat év választott el, s későbbi 
célozgatásokból megtudtam, hogy >*már 
nem vártak*«, én azonban mindenképp 
szerettem volna erre a világra jönni, 
s minél jobban felnőttem, annál ke
vésbé értettem, hogy miért. Bátyám 
Pancsován született, a nővérem Perla- 
szon, én pedig, kissé megkésve, Zichy- 
falván, a mai Plandiátén (magyarul: 
Delelő), de mind a három helyiséget 
csak húszéves koromban ismertem meg. 
amikor mint fiatal újságíró és lapszer
kesztő bekóboroltam Bácska és Bánát 
»-égbe nyúló falvai t és városait«, hogy 
folyóiratomnak előfizetőket toborozzak. 
Ezek a kóborlások is Szabadkához, a 
kirepítő fészekhez csaitoltak, de erről 
majd ott szólok részletesebben. A fél 
évtizedes elmaradás, persze, szabadkai 
gyermekkoromban jelentette a legna
gyobb különbséget-, amit aztán később 
sem tudtam behozni, de a hátrányát 
akkor éreztem leginkább. Ha én vol
tam is a legkisebb, a kedvenc szere
pét bátyám töltötte be, akinek azért 
bocsátotta meg anyám minden rakon
cátlankodását, mert kicsi korában, még 
Zichyfalván, játszadozás közben bele
esett a forró paradicsomba és olyan



égési sebeket szenvedett, hagy csak
nem belehalt. (Mindig borzongva néz
tem a hátát, meg a 'karjait, ha füröd
tünk.) Karcsi később Szabadkán meg
lehetősen csibész társaságba került (ma 
galerinak mondanánk); a Mária Teré- 
zia-templom egyik tornyában volt a 
tanyájuk, s valahányszor valami csíny - 
tevést követtek el, apám hiába igyeke
zett megrendszabályozni, anyám min
dig kivette a kezéből azzal, hogy: 
»Hagyjad, ez már a poklok minden 
kínját átszenvedte.« így aztán Karcsi, 
hogy minél hiamiana'bb -végezzen, a pol
gári iskolából a felső kereskedelmibe 
került, amelynek Toncs Gusztáv volt 
akkor az igazgatója. Ezt a nevet jól 
megjegyeztem magamnak, mert neki 
köszönhetjük, hogy bátyámat egy di
ákbáli csíny tevése miatt (egyik tanára 
egy rossz hírű házban találkozott ve
lük) nem csapták ki az iskolából, ha
nem eltanácsolták, mire a szegedi De
ák-féle konviktusba került. Nővérem a 
felső leányiskolába járt, amely akkor 
roppant előkelő intézetnek számított, s 
ott egy osztályába járt Toncs Lilivel, 
Toncs igazgató lányával, és ők ketten 
meghitt barátnők voltak; nővérem sok
szor megfordult Toncsék Gombkötő ut
cai házában. Ekkor hallottam sűrűn 
emlegetni Lányi Ernő nevét, mivel 
két lánya, Hedvig és a mai neves köl
tő, Sarolta is ugyanabba az iskolába 
járt. Lábass Juci, a nem sokkal később 
híres pesti színésznő is akkor még mint 
ifjú lány a Gombkötő utcában lakott, s 
amikor színésznő lett belőle és az ak



kori híres, piktorból »énekessé nőtt Ki
rály Ernő feleségül vette, a szabadkai 
kispolgárok világa ugyancsak megbot- 
ránkozott, hogy egy »-jó családiban*« 
(Lábáss Juci édesapja nagy tekinté
lyű bíró volt) ilyen is előfordulhat.

Bátyám, a hozzám kéqpest »felnőtt«, 
ekkoriban roppant »férfias*« vicceket 
csinált velem, a vakarákkal: hol »canis 
mergá'ért« küldött a patikába, hol meg 
elkapta a kezemet, azzal, »na most ki
repül a kismadár, — kapd el«, gyor
san odaszoritotta a nadrágja ülepéhez, 
s a kismadár olyan durranással repült 
ki a fészekből, hogy utána nem győz
tem a kezemet mosogatni. Amíg ő 
karácsonyra mesés ajándékot, ragyogó 
szép biciklit kapott, mi egy-egy olcsó 
játékszerrel, kis hajas babával, köny
vekkel is beértük. Én gyerekkoromban 
nagyon szerettem volna egy kicsi vo
natot kapnii, de ez a vágyam máig sem 
teljesült; egyszer történt meg, hogy 
apám egy kis autót vett nekem öt ko
ronáért, de szégyenszemre vissza 'kel
lett vinnie a boltba, mert anyám drá- 
gállotta. Most utólag hálás vagyok, mert 
így jobban el tudtam viselni az élet 
megpróbáltatásait és a mellőzéseket, 
amelyek, bizony, elég gyakran értek. 
Viszont azt is el kell ismernem, hogy 
ha bátyám élette tragikusan végződött, 
annak oka jórészt ez a gyerekkori túl
zott ^kényeztetés volt. Ezt a mai fiata
loknak .fis mondom.
- Azt/viszont bevallom, hogy én is 
szívéáéh vettem részt olyan kisebb- 
nagy’öbb heccelődésekben, amilyenek-
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kel még a Zombori úton a pulylkaka- 
kaisunfkat bőszítettük, amikor azt éne
keltük, hogy:

»Szebb a páva, mint a pulyka 
mert a pulyka taJknyos orrú, 
bülübülübülü foülü!«

mire a pulyka mind vörösebb lett, egy
re mélyebbre eresztette le a tokáját és 
járta a maga dühös táncát körbe-kör- 
be, amin mi 'szívből mulattunk. És 
voltaképpen ugyanez a pimasz ugra
tás volt, aimiiikor Böslke nővérünknek 
azt kezdtük énekelni:

»Száz liba egy sorba, 
menneik a templomba, 
elöl megy a Bösike 
jaj de ki van főst ve, 
száz liba egy sorba ..

ami persze annyira felpujgatta szegény 
ártatlan Böskét, aki sohasem festette 
magát, hogy végül iis sírva menekült 
anyáinkhoz védelemért...

A Prokesdh-házzal rézsút szemben 
volt a sertésrakodó és bizony sokszor 
reggeltőd estig hallgathattuk, amint a 
disznóhajcsároik nagy piszkafákkal a 
markukban terelgették a vagonokba a 
sivítozó malacokat, hogy aztán utánuk 
a szarvasmarhák bevagonírozása kö
vetkezzék, keserves bőgések közepette. 
Miár alkkor jól tudtam, hogy ez a siví- 
tozás, bőgés a halálba induló szegény 
jószágok jajveszékelése volt és ugyan
úgy sajnáltam őket, mint néhány évvel 
később a iszegény bakákat, akiknek be-



vagonírázását néztem végiig a pécsi pá
lyaudvaron. Eleinte nagy csinadrattá- 
val, katonazendkar kíséretével vonul
tatták végig a városon a menetszáza
dokat, később azonban, amikor már 
egyre jobban morgott a jó nép, a csi- 
nadrattálkat abbahagyták, s maradt az 
otthon hagyott asszonyok jajveszékelé
se. Olyankor mindig a szabadkai állat- 
rakodó j'utott eszembe, mert a szegény 
jószágokat éppúgy mészárszékre vit
ték, mint később az embereiket. Csak 
azt csodálom, hogy húsz évvel később 
ezt a véres komédiát meg tudták is
mételni ... Hát elrettentéssel és erő
szakkal örökké és mindent lehet?

Élményeim gyökerei mindig Sza
badkáig, a gyermekkorig nyúltak visz- 
$za.

Szabadkai gyermekkaromban két 
irodalmi név vésődött az emlékezetem
be. Az egyik, mint említettem, Koszto
lányi Dezső volt, főleg azonban az 
édesapja révén, aiki rövid gimnazista 
korszakomban az igazgatóm volt, fiá
ról csak annyit tudtam akkor, hogy 
költő, verseivel azonban csak jóval ké
sőbb, Pécsett ismerkedtem meg, ami
kor reálistakotromban magam is ver
seket kezdtem írni és lapot szerkesz
tettem. Első verses&önyvem egyik ver
sét, a Visszatérő meséket neki ajánlot
tam, de csak 1936-ban, Magyarország
ra költözésem után három évvel ke
restem fel, amikor barátaim arra ösz
tökéltek, hogy a debreceni Ady Tár
saság kiadásában megjelent verses- 
könyvemet adjam át neki. Mondtam



már, hogy »befutott« nagy emberektől 
mindig vi&zolyogtam, sose volt kedvem, 
hogy a nagyokhoz »dörgölőddzem«, s 
nehezen szántam rá magam, hogy fel
keressem, aztán mégis megtettem. Elő
ször telefonon beszéltem vele, akkor 
•már ismerte a nevemet, s meghívott, 
keressem fed. Kicsit megilletődve csen
gettem be a kis budai földszintes ház 
kapuján. Váratlanul közvetlen és ked
ves fogadtatásra találtam, s mivel a 
könyvem már megjelent, felajánlotta, 
hogy legalább utólag ír néhány mon
datot s feljogosít, hogy tétessem rá a 
kötetre, szalagként. A pontos szövegre 
már nem emlékszem, csupán az utolsó 
mondatra, amely így hangzott: »Csuka 
Zoltán költő és ember«. Felesége, Ilona 
asszony is roppant szívélyes volt hoz
zám, úgy látszik, jó emlékezetében tar
tott meg, mert amikor jóval később, 
1946-ban, Keresiztury Dezső miniszter
sége ideijén a »kultusz« sajtószolgála
tát vezettem, nagyon sokszor felkere
sett. S nyilván ott lehettem a hozzá 
közelálló emberek névsorában, mert 
halálakor nekem is elküldték Érdliget
re gyászjelentését.

A másik irodalmi név Sztrókay Kál
máné volt. Amikor a Zombom úton lak
tunk, apám mindig nagy tisztelettel 
mutatott az utcai fronton levő lakásra, 
ahol id. Sztrókay Kálmán, a pénzügyőri 
főbiztos lakott. Együtt lakott vele fia, 
Kálmán, a későbbi ismeretterjesztő író, 
újságíró és műfordító. Számunkra ak
kor ez »felsőbb világ« volt, apám az 
egyszerű, székely paraszti származású



szerrulész jóval lejjebb állít a pénzügyő
rök hierarchiájában; Sztrókay Kálmán 
tiszti rangban volt, apám félig még a 
legénységihez tartozott. Akkoriban járt 
Budapestre és vett részt azon a tan
folyamon, amely aztán magasabb ki
nevezésre jogosította; amikor Erdélybe 
áthelyeztette magát, csak akkor kapott 
biztoshelyettesi rangot. így hát én csak 
az udvarból néztem fel az utcai front 
mindig fényben úszó lakására. (Sztró- 
kayéknak már volt villanyuk, amikor 
mi hátul az udvarban csak petróleum- 
lámpa fénye mellett éltünk.) Tudom, 
hogy mindig nagyon sokáig fenn vol
tak, mert ha »késő« éjjel, vagyis tíz 
óra után felébredtem s 'kinéztem, Sztró- 
kayé'knál még égett a villany. De Sztró
kay Kálmánnal egész életem folyamán 
nem ismerkedtem meg személyesen, 
viszont a nevét figyelemmel kísértem, 
mint — apám szavával élve — »brancs- 
béli* emberét.

A Zombori úton szüleimmel megle
hetősen sokat jártam Pukkel Pista bá- 
csiékhoz, a fűszeresékhez, akiknek még 
a messze múltból dtt maradt föld
szintes háza a tanítóképző intézettel 
szemben, a sarkon állt, közel a tűzol
tókhoz. Rendszerint vidám diskurzusok 
folytaik itt, hal'k nótázgatásdk, mert a 
kis köpcös Pu'kkel bácsi már férfi kora 
javában járt, felesége, Katica néni pe
dig virulóan sízép asszony volt. Az ala
csony kis ebédlő falán szívdöglesztően 
romaratífcus velencei olajnyomat ragyo
gott: a holdfényes lagúnán gondolás 
evezett és a gondola közepén szerelmes



pár bújt össze; a ikép fölött néha-néha 
megszólalt a muzsikáló óra — nagyon 
hangulatos esték voltak. Mikor jó né
hány év múlva Erdélyből rövid látoga
tásra Szabadkára visszatértünk, már 
hivalkodó magasföldszintes ház állt a 
régi ütött-köp ott viskó helyén, kongó 
kapubejárattal, s bennem ez a változás 
őszinte csaüódást keltett. Pukkel bácsi
ról később azt hallottam, hogy öngyil
kos lett, Katica néni egy pesti építész
hez ment feleségül, a kis szatócsbolt 
helyére pedig tágas, nagy fűszerüzlet 
került. Néha a »fejlődés« is fájó re
miniszcenciákat kelt az emberben.

Sokkal vidámabb emlékek fűznek 
Fóliáik Lajos szesznagykereskedő tágas 
kúriájához, amely ott állt a város szé
lén a Bajai út vége felé, közel a zsi
dó temetőhöz. Lucsi bácsi — mert 
egész életemben csak ezen a nevén 
szólítottuk — életvidám, derűs, jóke- 
délyű ember volt, s fiával, Mikivel na
gyokat hancúroztuink a hatailmas ud
varon, amelyben mindig állt egy-két 
üres társzekér. Szinte hihetetlen, hogy 
egy-egy ilyen társz elkér mi mindenné 
alakulhat át a gyermeki képzeletben; 
volt az gőzhajó, velencei gálya, vasúti 
mozdony, sőt néha még — társzekér is. 
Nagyszerűen lehetett bújócskázni Lu- 
csl bácsiék udvarán, az istállóban, a 
pajtában, no meg a kertben. Miikor 
már a város másik végén, a Prokesch- 
házban (Laktunk, akkor sem sajnáltam a 
fáradságot, hogy Mikiékhez kijárjak és 
amúgy istenigazában kijátsszam ma
gam.



Lucsii bácsival az első világháború 
után Újvidékein találkoztam az ottani 
Sloboda, azaz Szabadság, régi nevén 
Grand kávéházban, és az öregúr majd
nem elsírta magát, amikor bemutat
koztam neki, ki is vagyok, s nem győz
te aipámat, »azt a tiszta, igaz embert« 
dicsérni.

— Gyere fel hozzám Szabadkára, 
fiam, elhelyezlek, jó fizetést adok, mi
nek neked ez a skriblerség — mondot
ta, mikor megtudta, hogy újságíró lett 
belőlem. Nekem azonban már akikor, 
nehezen induló új életemben sokkal 
jobban tetszett ez a pezsgő, kavargó 
életű, háromnyelvű város Szabadkánál 
és nem álltam .kötélnek. Magam he
lyett inkább Fischer Andor barátomat 
és lakótársamat ajánlottam be Lucsi 
bácsinál, akit fel is vett utazónak s 
később belső embere lett. Sose bánta 
meg, hogy elhelyezkedett Lucsi bácsi 
.üzletében.

1911 nyarát Palicsfürdőn töltöttük, 
apám a Lmser-villát bérelte ki, a ho
moki szőlők közelében, s mi onnan 
járogattunk le a tóra fürödni. Már elő
ző években is sokszor kirándultunk Pa- 
licsra, s én ilyenkor anyámmal a va
donatúj női fürdőben az ő oldalán lu
bickoltam, mert akkor még férfiak és 
nők szigorúan külö-külön fürdőztek. 
Napozásról akkor még a mai értelem
ben szó sem lehetett; anyám s a többi 
hölgy is szigorúan zárt fürdőruhában, 
térden alul érő bugyogóban ereszke
dett be a vízbe, is !ha sütött a nap, ak
kor természetesen napernyőt tartott



maga fölé, nehogy a verőfény megárt
son »teintjének«. Elég csinos kis kö
lyök lehettem, mert emlékszem, a né
niktől mindig cuppanós puszikat kap
tam, s egy-egy ilyen támadás után nem 
győztem törölgetnli a képemet. De 
tezenegyben az egész szünidőt a Lin- 
ser-villában töltöttük, amely jó két ki
lométerre volt a tótól.

Ekkor történt, hogy egy éjszaka, 
már pitymallat táján furcsa dübörgés
re ébredtem, mintha égzengésft hallot
tam volna, de a dübörgés nem fölülről, 
hanem valahonnan a föld mélyéből hal
latszott, az ablakok csörömpölve hul
lottak ki a rámából, az ajtók felpat
tantak, s az ágyam úgy imbolygott, 
minitha hullámzó tavon haj ókáztam 
volna. Az egész család rémülten ug
rott ki az ágyból, s menekültünk ki a 
szabadba, nehogy a »ház ránk omoljon.

Reggel aztán megtudtuk, hogy Kecs
keméten szörnyű földrendés volt és 
számos ház elpusztult. A földrengés 
olyan erejű volt, hogy a Palicsi-tó ki
csapott medréből és a huillámok egé
szen a kúrszailonág nyomultak. Mi, gye
rekek, persze márás szaladtunk, hogy 
megnézzük, mi is történt, s ugyancsak 
bámultunk, amikor a »tündéri titkok 
tiszta tükrét« még mindig felkavartan, 
piszkosan hullámozva láttuk. Az em
berek rémüldöztek és baljós suttogá
sok indultak meg arról, hogy háború 
lesz, éppen úgy, mAnt alig néhány év 
előtt, amikor a Halley üstökös szágul
dott át fölöttünk az ég boltozatján, s 
mi gyerekek csodálkozva néztük hosz-



szán elnyúló csóváját. Abban az évben 
történt az is, hogy a Prokesch-ház 'kö
zelében levő fatelep egy éjjel kigyul
ladt s a rengeteg deszka, (tűzifa és ge
renda »porig égett. Az is (baljós éjszaka 
volt: a levegőben (tüzes zsarátnokok 
röpködtek és vörösen izzva hullottak 
alá a környék kis házaira. A környék 
lalkói reggelig locsolgatták kézifecs- 
kendőkkel és vödrökkel az izzó házte
tőket. Egy-két nádfödeles meg zsin- 
delyes ház le is égett.

Mindez a sok rémület meglehetősen 
megviselte az én gyenge, szívbillentyű
éi bábán szenvedő szívemet, amihez ké
sőbb tüdőgyulladás is járult, utána pe
dig tüdőcsúcshuirutot kaptam. Éjsza
kánként lázasan vergődtem ágyamban, 
egész testemet hideg verejték öntötte 
el, s nem egyszer azt álmodtam, hogy 
a magasból hatalmas kövek, egész szik
ladarabok zuhannak rám, s ilyenkor 
sikoltozva ébredtem fel.

ősszel azért még beírattak a gim
náziumba, s én rossz szívemmel, lá
zasan is igyekeztem elsajátítani a la
tin nyelv rejtelmeit. A Liber SextibőQ 
betegen 'is szorgalmasan tanulgattam a 
versbe szedett deklinációkat, hogy 
aszongya:

Ante apud ad adversum 
circum circa citra cis. ..

A tízperces szünetekben pedig osz
tálytársaimtól a vulgáris versikéket:

Amo, amas ámát, 
szeretem a szomszéd lányát,



ego, égis ógit, 
mégpedig a Rézit. . .

egészen addig, hogy:
.. .  imperfectum futurum, 
még az éjjed kifurum ...

és nagyon csodálkoztam, amikor ott
hon az anyám a szájamra csapott és 
azt mondta, hogy ilyet nem szabad 
mondani. S mikor megkérdezte, hogy 
hol tanultam ezt a disznóságot, angya
li ártatlansággal azt feleltem, hogy az 
iskolában .. .  S nem is hazudtam.

Egy téli napon aztán nem bírtam 
tovább, megfáztam, dobhártyagyulla- 
dást kaptam és a szívem annyira szúrt, 
hogy alig tudtam felkelni az ágyból. 
Török doktor úr akkor azt mondta 
apámnak, hogy sürgősen ki kell ven
nie az iskolából, mert a szívem nem 
bírja a lépcsőket, s nem is ajánlatos, 
hogy a gyerekek közé járjak, mert a 
tüdőcsúcshurutból tüdővész is lehet.

Apám nem sokat habozott, hanem 
kivett az iskolából, mikor pedig Török 
doktor úr azt javasolta, hogy sürgősen 
el kell mennem a nagyalföldi poros vá
rosból, hegyek közé, akkor elhatározta, 
hogy Erdélybe helyezteti magát. És 1912 
nyarán, a Balkán-háború előestéjén 
megint »hurcolkod tünk«, s egy szép 
nyári napon odahagytuk Szabadkát és 
Szegeden, Nagyváraidon, Kolozsváron 
,áit Tordára utaztunk, ahol egy tündéri 
kis hegyi vonatra szálltunk át s az 
Aranyos völgyében kanyarogva meg



érkeztünk Topánfalvára, a kicsiny ro
mán mezővárosba.

Mielőtt elutaztunk volna, apám ké
zen fogott és elvitt Barsy tiszteletes úr
hoz, hogy elbúcsúzzunk tőle. Ünnepé
lyes pillanatok voltak, a tiszteletes úr 
lelkemre -kötötte, hogy Topánfalván is 
olyan szorgalmas legyek, mint Sza
badkán voltam, aztán lehajolt hozzám 
és én homlokomon éreztem a hatalmas 
prédikátori bajuszt és az atyai csókot.

Odahagytam gyermekkorom Sza
badkáját, és életemben új korszak kez
dődött. De Szabadkát nem tudtam fe
lejteni, s amikor 1913 tavaszán Csák- 
vári Jóska baráton ellátogatott hoz
zánk, egymás nyakába borultunk és 
anyámmal együtt mi is sírtunk .. .



II. LEGÉNYKOR
A keskeny nyomtávú hegyi vasút 

átzörgött az Aranyos hídját, megérkez
tünk Topánfaivára, s én, zakatoló szí
vemmel, megtámadott tüdőmmel egy 
merőben új és más világba csöppen
tem: a havasok világába. A nagy, po
ros, egészségtelen levegőjű parasztvá
ros, a »vén Szabadka« valahol a Bi
hari havasokon túl maradt, s én nem 
egyszer sóvárogtam vissza első eszmél- 
kedésem városába, a táncos paripák, a 
csilingelő piros villamosok és a nem
zetközi gyorsvonat világába.

A gyerekek többsége a népes ro
mán elemi iskolába járt, engem pedig 
az állami elemi iskola ötödik osztályá
ba vettek fel, amelyben egyetlen tan
teremben egyetlen tanító oktatta mind 
a hat osztályt. így még egy esztendőt 
veszítettem, de az a több mint egy év, 
amelyet Topánfalván töltöttünk, meg
mentett a közvetlen veszélytől; lázas 
éjszakáim, hajnali nagy izzadásaiim ta
vaszra már megszűnteik és a szívszűrá- 
soik is egyre ritkábban tértek vissza. 
Nem egyszer kísértem eű. apámat szol
gálati útjára; f elültettek az apró kis 
ló hátára, s bekocogtuk a havasok^vi
lágát. Egy kévéséit románul is megta-



niíltam, mert ennek a vidéknek lakos
sága csaknem teljesen román.

Amikor aztán tűdőcsúcsaim elme- 
szesed tek és a szívem is erőre kapott, 
édesapámat ismét áthelyezték, s ezút
tal Baranyába, Mohácsra. 1913 volt. 
Szabadkán utaztunk át, s egy-ikét na
pot ott töltöttünk, egy ismerős család
nál, a Zentai úton, a nevükre már nem 
emlékszem.

Miuitán Pécsett — ahová 1915-ben 
nevezték ki apámat főbiztossá — le
érettségiztem, egyszerre ugrottam fe
jest irodalomba és munkásmozgalomba 
is. Az irodalom azt jelentette, hogy 
még diákkoromban A Diák, majd az 
Űj Diák című lapokat szerkesztettem, 
érettségi után pedig kiadtam első ver- 
seskönyvemet, aztán Kondor Regős 
Lászlóval a havonta megjelenő Krónika 
című irodalmi lapot szerkesztettem; 
ezzel párhuzamosan villamos-kocsive- 
zetőnek csaptam fel, mert élni is kel
lett valamiből és a villamosszakszer- 
vezet jegyzője lettem.

Szabadka akkor már beláthatatlan 
messzeségben maradt mögöttem, mint
ha a diluviiális kor mélységébe süllyedt 
volna. Egyszer-^kétszer betoppant hoz
zánk Mayer Richárd szabadkai főmoz
donyvezető, aki szenet vontatott Báta- 
széken és Baján át Szabadkára, egyéb
ként akkor már réges-rég minden kap- 
csiolatunk megszakadt a régi várossal. 
Úgy tetszett, Szabadkára soha ebben az 
életben nem kerülök vissza.



1921 augusztusában a szerbek kiürí
tették a baranyai területeket és Horthy 
csapatai bevonultak Pécsre. Én, mint a 
Krónika szerkesztője, főiként pedig mint 
a baloldali villamosszaikszervezet jegy
zője és a kommunista ifjúmunkás szer
vezet tagja, emigrációba mentem vagy 
tízezer pécsi és baranyai munkással 
együtt. Akkoriban egy Sangon nevű, 
Pécsett letelepedett újságírótól franci
ául tanultam, s Párizsba szerettem vol
na jutni; azzal a szándékkal indultam 
emigrációba, hogy Belgrádban meg
szerzőm az osztrák vízumot és Párizs
ba utazom. A baranyai emigránsokat 
egy eszéki barakktáiborban helyezitek el. 
A fizikai munkásokat, elsősorban a 
bányászokat, hamarosan munkába állí
tották a menedékjogot adó jugosizlávok. 
A táborban szeptember első napjaira 
már alig százan maradtunk, főleg új
ságírók, »íróféleségek«, tisztviselők és 
más értelmiségiek. Nekünk, újságírók
nak azt tanácsolták, menjünk Szabad
kára vagy Újvidékre és ott próbáljunk 
munkát találni.

Én Újvidéket választóttaim, mert az 
közelebb volt Belgrádhoz. Eszembe se 
jutott, hogy esetleg Szabadkán teleped
jem le, nem akartam az SHS király
ságban maradni.

Szeptember hetedikén délután aztán 
vonatra ültünk, hogy Dálján és Szabad
kán át Újvidékre utazzunk. Egy Rudol- 
fi nevű citeraművéssze! barátkoztam 
össze, akd az egyik pécsi bárban lépett 
fel, s úgy gondolta, valamelyik újvi
déki bárban sikerül elhelyezkednie.



Magyar Zoltán is velünk jött, akit 
eredetileg Ungámak hívtak, s aki még 
a világháború idején nem egyszer meg
fordult Munkácsy utcai lakásunkon is 
Pécsett. Magyar Zoltán dalszerző volt, 
akkoriban roppant népszerűségre tett 
szert Húszéves kor című érzelmes da
lával, egyébként ezt a dalt egész éjsza
ka tartó utazásunk alatt sűrűn penget
te Rudölfi is.

Már éjfélre járhatott az idő, amikor 
Szabadkára befutottunk, s én nem kis 
izgalommal és kíváncsisággal néztem 
körül a pályaudvaron, amelyen nyolc 
év óta nem jártam. De mi minden tör
tént az alatt a nyolc esztendő alatti 
Egy világ omlott össze! Az állomás 
hajszálra olyan volt, mint egy évtized
del azelőtt — azóta sem sóikat változott. 
Átszálltunk a belgrádi személyvonatra, 
amely nemsokára el is indult és a sza
badkai városháza kivilágított toronyó
rája megint jó ideig elkísért bennün
ket, éppúgy, mint az imént, amikor 
délnyugatról, azaz Zombor felől érkez
tünk és körbejártuk Szabadkát. És ér
dekes: ezen az éjszakán, bármennyire 
is nosztalgikusan gondoltam vissza sza
badkai gyermekkoromra, nem kíván
koztam vissza. Messzebbre, sokkal 
messzebbre kívánkoztam. Párizsba! Új
vidéket csak ugródeszkának tekintet
tem.

Rjudolfi citerája fáradhatatlanul pen
gett, ezen az éjszakán egyikünk sem 
aludt és álmosak sem voltunk. Hajna- 
lodott, amikor megérkeztünk Újvidék
re, Növi Sadra, ez volt a hivatalos ne



ve a városnak, s mi ezt a nevet ta
nultuk meg. Aznap reggel még azt hit
tem, hogy csupán két-három hétiig ma
radok ebben a városban, s nem gon
doltam volna, hogy tizenkét esztendő 
lesz belőle. S hogy meg is szeretem ezt 
a várost, a szerb Athént, ezt a íkis Pá
rizst, vidám, lüktető életével, a korral 
lépést tartó embereivel, férfiaiival és 
asszonyaival együtt.

Az idősebb pécsi újságírók és toll- 
forgatók, mint Császár Géza, Fekete 
Tivadar, Páll Tamás, meg a többiek, 
egy pillanatra sem gondoltak arra, 
hogy valamilyen testi munkát vagy 
polgári foglalkozást keressenek, ők in
kább segélyből tartották fenn magukat, 
addig ,is, amíg valamelyik redakcióba 
kerülhettek. Fekete Tivadar itt adta ki 
pécsi hetilapját, az Uccát. Nagy több
ségük — miint Haraszti Sándor és Ta
más István — Szabadkán maradt és a 
Bácsmegyei Naplónál helyezkedett el, 
amelynek akkor a szegedi Dettre János 
volt a főszerkesztője és színvonala két
ségkívül elérte a fővárosi lapokét. Ez
zel szemben az újvidéki Délbácska csak 
úgy ontotta magából a vidékiesség ápo- 
rodott levegőjét. Császár Géza ennek 
a szerkesztőségébe lépett be.

Igyekeztem az osztrák vízumot meg
szerezni, de hiába. Mikor láttam, hogy 
egyelőre nem indulhatok Nyugatra, elő
ször a HoUánder-féle fakereskedés 
napszámosa lettem, majd amikor a 
rengeteg szálkát már nem bírta a te
nyerem, a Kovács Bálint-féle konzerv
gyárba szegődtem. Kezdetben munkás



violtam, aztán — mivel Kovács Bálint 
fia jól ismerte és olvasgatta a pécsi 
Krónikát — az irodában alkalmaztak, 
Onnan kerültem a liberális polgárság 
akkoriban induló napilapjához, a Vaj- 
dasághoz. De ez már csak úgy 1922 vé- 
gefelé következett be, addig mint tiszt
viselő éltem künn a város peremén, a 
Prunus Konzervgyárban. Egyetlenegy
szer történt meg, hogy Magyar Zoltán, 
meg a többi zsidó emigráns, Inkább a 
hecc kedvéért, semmint komolyan, 
egyszerűen közrefogtak, s magukkal 
vittek a zsidó hitközségbe, ahol egy kis 
dugsegélyt kaptunk, persze, kenetteljes 
prédikáció kíséretében, hogy mi a fe
nének foglalkozunk politikával.

Viszont annál hamarabb vágtam be
le a folyóirat- és könyvkiadásba. Már
1922 tavaszán megindítottam az ÜT 
című avantgardista folyóiratot és kap
csolatba léptünk nemcsak a belgrádi 
és újvidéki szerb expresszionistákkal 
(Boško Tokin, Todor Manojlović, Ady 
hajdani váradi jóbarátja, Žarko Vasi- 
ljević), hanem a zágrábi zenitistákkal 
(Ljubomor Micić) is. Ezekben az évek
ben adtam ki Csuka Jánossal együtt 
Utak című (közös veseskönyvünket, majd 
a Megyünk és az Esztendők ütőerén cí
mű könyvemet.

Az ÜT elindításával csaknem egy
idejűleg Űj vidéken, Szabadkán, Becs
kereken és Zomborban is irodami ma
tinékat, estékeit rendeztünk, amelyek 
ugyancsak felkavarták az irodalomked
velő közönséget, főleg a fiatalságot. 
Szabadkán Kramer Endre volt lelkes



híve az expresszLonizrmisnak és írt da
daista verseket, azonkívül Haraszti 
Sándor, aki már Pécsett aktivista la
pot adotlt ki, később Mikes Flóris, 
Becskereken Láng Árpád, Újvidéken 
pedig a már említett fiatal szerb köl
tőkön kívül Ember (Hollánder) Zoltán, 
Weisz Frédi, Csuka János (akkor még 
aranyművesként kereste meg a kenye
rét, később pedig a Hírlap, illetve a 
Napló szerkesztőségébe lépett), s még 
egész sor lelkes fiatal, akik akkori 
Sturni und Drang korszakukban éve
kig kitartottak mellettünk. így kerül
tem többször is Szabadkára meg Pa- 
licsra, s találkoztam hajdani pajtása
immal, köztük Búzás Lászlóval, akivel 
még a zsidó iskolába és a gimnázium
ba is együtt jártam. Apám régi isme
rősed köréből azonban már csak Lucsi 
bácsival és fiával, Pollák Mikivel ta
lálkoztam néhányszor, de az én utam 
akkor már elkanyarodott tőlük; nem 
értették meg azt a folyóiratot, amelyet 
mi, avantgardista fiatalok csináltunk.

A mindennapi kenyeret a húszas 
évek első felében az újvidéki Vajdaság 
biztosította, máikor azonban ez a napi
lap 1925-ben megszűnt, magamnak kel
jeit megélhetésemről gondoskodnom. 
Akkor indítottam a Revü című társa
dalmi és félig-meddig irodalmi heti
lapot (az ÜT-ból bizony nem lehetett 
megélni) és így a lapszervezéssel kap
csolatban egyre sűrűbben fordultam 
meg Szabadkán, illetve Palácson. Feny
ves Ferenc, a Bácsmegyei Napló kia
dója, Detter János távozása után pedig



főszerkesztője 1926-ban megbízott az
zal, hogy a lap belgrádi szerkesztősé
gében Filamm József dr. mellett dol
gozzam, nekem azonban sehogy sem 
volt ínyemre, hogy afféle szerkesztő
ségi fullajtárként a különféle hivatalo
kat és intézményeket járjam, és félévi 
belgrádi munka után visszatértem Új
vidékre. A Revü időközben megszűnt 
és én meg in/t lapalapításon törtem a 
fejem. A Napló szerkesztőségébe se
hogy sem kívánkoztam, inkább Újvi
déken szerettem volna maradni. Volt 
egy időszak, amikor a lap újvidéki 
szerkesztőségében Major József mellett 
dolgoztam, de ez a famulusii munkakör, 
akár a belgrádi, nem tetszett, önálló 
szerettem volna lenni.

Ezekben az években ismerkedtem 
meg két szabadkai festőművéssizel, 
akikkel később szoros barátságot kö
töttem. Az egyik Balázs G. Árpád volt, 
aki Nagybányán és Prágában tanult, a 
másik egy különös ember, piktor és 
poéta keveréke: Failkas Béla, aki láto
másszerű akvarelleket festett, kissé 
biedermeier hangulatú képeket, fcrino- 
linos hölgyek és meseszerű, csodás ma
darak örökké visszatérő motívumaival. 
Amikor először mutatták meg nekem, 
a szabadkai vasúti park mellett, éppen 
lenyugvóban volt a naip, Farkas Béla 
a nyitoitt nyári pótkocsiban ült és vö
rösesszőke szakállán, viaszosan sápadt 
arcán megcsillant a napfény, ő pedig 
hátravetett fejjel, lehunyt szemmel 
ült, szemben a naippal, mintha feléje 
lebegne. »►Súlyos morflinista* — súgta



a fülembe Búzás Laci, és én kissé bor- 
zongva és megdöbbenten néztem; ele
ven morfinistát eddig nem láttam. Sza
badkán azután, Búzás Laci lakásán 
sokszor, nagyon sokszor darvadoztunk 
hajnalig bohém fiúk társaságában Bé
lával; később sikerült leszoknia a mor
fiumról, de holtáig az alkohol rabja 
maradi:. Miközben Balázs G. Árpád pa- 
Licsi villájában vagy szabadkai kiskocs
mákban mulatoztunk, énekeltünk, nem 
egyszer (hangoztatta, hogy ő Buttykay 
Ákoisnalk, a századelő neves zeneszer
zőjének természetes fia, s mert Butty- 
kay hangszerelte Kacsóh Pongrác Já
nos vitézét az Operaháznak, ilyenkor 
fel-felzengett a kórus és Béla nagy 
örömére énekeltük a Kék tó, tiszta tó, 
A fuszujka szára, Egy rózsaszál szeb
ben beszél és a János vitéz többi, örök
ké üde, tiszta és fülbemászó dallamát.

Akkoriban adtam ki a Kévét is, a 
vajdasági magyar költők első antoló
giáját, s annak elhelyezésével is meg
lehetősen sokat utaztam; bejártam 
Bácska és Bánát városait és nagyobb 
falvait. Mert bizony akkoriban a Vaj
daságban még egyetlen könyvkiadó 
sem volt, s könyveink elhelyezéséről 
kellett gondoskodnunk. Az ÜT, főkép
pen azonban a Revü kiadásakor én már 
nemcsak a laipszerkesztésit tanultam 
meg, hanem az adminisztrációt, lap- 
terjesztést és szervezést is. Az erről 
szóló német és amerikai szakkönyve
ket módszeresen tanulmányoztam. Ben
nünket annak idején senki az égvilá
gon nem részesített »dotációban«, a



polgári társadalom vezetői nem tar
tották fontosnak a jugoszláviai magyar 
irodalom gyökérverését. Az államiha
talom peddg azért nem támogatott, mert 
^magyarok voltunk, s akkor még nem 
is lehetett gondolni egy olyan maga
sabb eszmei síkra, mint a szocializmus 
vagy kommunizmus, amely fölébe he
lyezkedhet a nacionalizmusnak és a 
másik népben is megláthatja az embert, 
méltányolja az egybekovácsoló emberi 
közösséget. De ez a magányosság és 
elhanyagoltság meg is edzett bennün
ket és kialakította a társadalom ala
csonyabb rétegeinek összefogását, ezéri 
számíthattunk a munkásság és kispol
gárság, a kézművesek és kisemberek 
támogatására. Ezeket a rétegeket azon
ban meg ás kellett szervezni, a magyar 
irodalom barátait egy táborba kellett 
hozni. Ezt az úttörő munkát végeztük 
el alkkor mi, néhányan, vajdasági írók 
és toliforgatók.

Ezeken az utazásaimon kerültem én 
egyre közelebb a másik bolygó vajda
ságival, Balázs G. Árpád festőművész
szel, aki szántén örökké úton volt, ki
állításokat rendezett, megkereste és ki
alakította a maga közönségét. A sza
badkai esték is jók voltak arra, hogy 
összelbarátkozzunk . Már 1926 végén 
felmerült bennünk a gondolat: kös
sünk szövetséget és hozzunk létre egy 
közös munkát: járjuk be együtt a Vaj
daságot, keressük fel az embereket, a 
kisded magyar intézményeket, társasá
gokat, én írj<am a szöveget, Balázs G.



Árpád pedig megrajzolja hozzá a port
rékat.

így született meg a Vajdasági Galé
ria gondolata. Eiz már szabadkai kezde
ményezés volt.

Felkerestük Fenyves Ferenc doktort, 
akinek kezében az akkori legnagyobb 
vajdasági nyomdia, a Minerva volt, és 
ajánlatot tettünk: közös erővel meg
írjuk, illetve megrajzoljuk a Vajdasági 
Galériát, a szöveg, illetve képanyag 
egy részét a Napló közölheti, ez fedezd 
az utazás költségeit, viszont a kötetet 
az ő nyomdájában nyomatjuk hitelre, 
aztán leszállítjuk az előfizetőknek, 
akiket a közös úton »megakvir álunk«.

Fenyves jó üzletember volt, azonnal 
látta, hogy ez nyomdai megrendelési 
jelent neki és semmiféle kockázatot, 
legfeljebb a lapjában közölt cikkeket 
és képeket kell honorálnia, de ez csak 
a kötet egy része volt. Megkötöttük a 
megállapodást. Mivel azonban Fenyves
nek oinkográifiája nem volt, nyomdájá
ban viszont elegendő commerce^munka 
akadt, az egész mű technikai lebonyo
lítását átadta a Fischer-nyomdának, 
vagyis Fischer Móric bácsi és három 
fia családii köztársaságának, amelynek 
égetően nagy szüksége volt megrende
lésre. Egyetlen komoily megendelőjük a 
Szervezett Munkás volt, az pedig ne
hezen fizetett, mert gyakran elkoboz
ták.

Érdekes, nem mindennapi nyom
dászcsalád volt Fischer Móric bácsi fa
míliája. Valamikor nagyon jól menő 
nyomda lehetett, ha jól emlékszem,



Móric bácsinak azelőtt társa is volt, 
akivel felvirágoztatta a nyomdát, s még 
az első világháború idején sikerült két 
emeletes, szép modern épületet emel
niük; a földszinten voltak a nyomó
gépek, az emeleten a szedőterem, há
rom teljesen modem Lynotipe szedő- 
géppel (amint már említettem, Újvi
déken Odaérkezésemkor csak a Zastava 
nyomdája rendelkezett ilyenekkel), a 
második emeleten pedig korszerű cin- 
kográfiát rendeztek be, amelyet egy 
Eskenázy nevű, Budapestről ide szár
mazott, igen joviális és szolid öinko- 
gráfus vezetett. Fischer bácsinak há
rom fia volt: a legidősebb, Anti, a kö
zépső, Imre és a legfiatalabb, Jóska, 
akit tán legjobban becsültem az egész 
kis családi köztársaságban, mert erő
sen szocialista, sőt még ennél is bal- 
oldalibb felfogású fiatalember volt. Ké
sőbb, amikor én Dessauban, a Baoi- 
hausban jártam, s elmeséltem neki, mi 
mindent láttam, ő ás kiutazott az ak
kor még sokat íigérő Németországba, 
meglátogatta a Ba-uhaust, ott fényképe
zést tanult, megnézte a Piscator szín
házat stb., és sok ösztönzéssel és. ta
pasztalattal tért vissza Szabadkára.

A három fiú közül csak Anti, a 
legidősebb volt nős, akii kicsiny ter
metű, törékeny, vörös hajú feleségé
vel apósánál lakott.

A család legérdekesebb s talán a 
legértékesebb tagja azonban a család
anya, Katica néni volt. Amikor meg
ismertem, jó negyvenes éveiben jár
hatott, arcáról csak úgy sugárzott a



jóság és derű, »özö« nyelvjárással be
szélt, mint egy igazi kecskeméti vagy 
Szeged környéki parasztasszony. »Csá- 
szártőttési* lány volt, Móric bácsi vala
mikor onnan hozta ide, Szabadkára, s 
az asszony három jóvágású, szorgal
mas fiúval ajándékozta meg. Mikor a 
Vajdasági Galériát nyomtatni kezdtük, 
Fischer némi már akkor sokszor meg
hívott egy-egy ebédre, vacsorára, s 
bizony a főztjei, nagyszerű pörköltjeá, 
gulyáslevesei, s minden, amit csak az 
asztalra tett, ízletesen elkészített étel 
volt, hogy már az illatára összefutott a 
nyál a vendég szájában. Még álmunk
ban sem tudtuk volna elképzelni, hogy 
a fajüldözés szennyes hullámai egyszer 
még a Fischer család házáig is elér
hetnek.

így indultunk el 1927-bon Balázs G. 
Árpád festőművész (barátommal nagy 
vajdasági kamtunkra, amely csaknem 
egy teljes esztendeig tartott. Ha jól 
emlékszem, Óbecsén, a vidám aggle
gények városában kezdtük, ahol szer
bek és magyarok egyaránt derűs ka
réjban fogadtak bennünket, s nem egy 
színes riportot írtam erről az életvi
dám Tiszanparta kisvárosiról, amelynél 
kedélyesebbet és derűsebbet aligha le
hetett volna elképzelni. Természetesen 
elsősorban az értelmiségi réteg embe
reit kerestük fel, szerbeket, magya
rokat egyaránt, rajtuk kívül azonban 
a gazdasági élet kimagasló egyénisé
geit ős, és mindenütt szívesen feltárul
tak előttünk az ajtók. Balázs G. Ár
pád eredetileg tanító volt és valami



kor régen Péterrévéről, azaz Petrovo 
Selóról, kedvelt nevén Pecellóról in
dult el, onnan ikerült a nagybányai fes
tőiskolába, a háború után pedig Prá
gába, a képzőművészeti •akadémiára. 
Néha alig győztem hallgatná ánadozá- 
gait a »Zlatnia Praháról« és szépasszo
nyairól. Első festősikerei után ott
hagyta a sovány kenyeret nyújtó ta
nítói pályát, jó ideig Belgrádiban is 
ólt >és a szeiib napilapoknak dolgozott 
mint grafikus. AzJtán első nagy vajda
sági kőrútjára határozta él miagát és 
tájiképet festett. Háború után az ex
presszionista irányzat követője volt, 
szenvedélyes, baloldali szocialista és 
egész sor munkáimotívumot festett a 
vajdasági parasztdolgozók, munkások 
életéből; egyik sorozatában Ady leg
szebb verseit rajzolta meg. Amikor 
megismerkedtünk egymással, már túl 
volt első nagy vajdasági kóborlásán, a 
közönség kedvelt romantikus ízlésével 
megfestett tájképeken, amelyeket min
dig így jegyzett: H. Balázs Árpád. A
H. jelzés ebben az esetben annyit je
lentett, mint: »ház«, mert Árpád bará
tom egy kissé szomorkás cinizmussá] 
azt mondotta: a közönség ályen képe
kért ad pénzt, hát ajkkor ő ilyeneket 
fest, de műtermet teremt magának, há
zat és műtermet. Meg is teremtette; 
Palicson vett házat magának, s ami
kor én megismerkedtem vele, ez a ház 
volt számára a kirepítő fészek, termé
szetesen a ház urát mindig hazaváró 
feleséggel és két jóképű sráccal.

Becsén persze, az »agglegények vá
rosában«, esténként mi is leültünk az



agglegényekkel (és nem agglegények
kel) vidám kvaterkázásra, rágd bács
kai 'típusú tereferére, s ezek a jóízű 
beszélgetések csaknem minden esetben 
hajnalba nyúló vidám cigányzenével 
és énekszóval végződték, Öbecsén so- 
íkan emlékeztek édesapámra, aki a 
Század elején pénzügyőrként iitt is szol
gált, elsősorban ifjú Gerber Nándor, 
a sörgyáros, aki nagy és szenvedélyes 
vadáiszemiber volt, s így történt, hogy 
egyszer-kétszer még engem ás meghív
tak »'kor vadás zabra«. Az efféle vadá
szatokat aztán színes riportokban meg 
Is írtam, de nem emlékszem, hogy 
egyetlen nyulat is lőttem volna, mert 
az én kezemben úgy állt a vadászpus
ka, mint tehénen a gatya. Vadászat 
után azért mindig négy-Öt nyúllal 'tér
tem haza Üjvidékre vagy Szabadkára, 
mert az osztozkodásból engem sem 
hagytak ki. Én persze hazavittem a 
zsákmányt, s azoknál a családoknál, 
akikhez bejáratos voltam, vidám nyúl- 
paprikással vagy vadas nyúlpecsenyé- 
vel ünnepeltem vég »vadászkalandjai- 
nnat«. De nem volt benne igazi vadász- 
szellem, mert egyszer sem dicseked
tem el azzal, hogy a nyulakat én lőt
tem.

Óbecsén ezekben a napokban ba
rátkoztam össze a literátus ügyvéddel, 
Draskóczy Ede doktorral, no meg a 
családjával, az öreg Székely ügyvéd
del és fiával, Lászlóval, s persze a 
család nőtagjaival, Macával, a Duci
nak becézett Draskóczy feleségével és 
annak húgával, Rózsival, aki akkor még 
süldő lány volt és csak később ment



feleségül Kelemen Jánoshoz, aki ak
kortájt a becskereki Torontál szerkesz
tője volt.

Már huszonhat éves lehettem, ami
kor egyszer, zimankós téli alkonyatkor 
betoppantam a Székely családhoz, s 
Rózsi körül hét-nyolc bakfist találtam; 
egyik szebb volt, mint a másik: sző
kék, barnák, feketék. Én bizony, az 
»agglegény« — mi tagadás — táguló 
orrcimpával néztem körül. Éppen fran
cia nyelvleckéjük volt s engem is — 
aki akkor még pécsi francia tudásom 
maradékából élősködtem — meghívtak, 
tartsak velük. Már elmentem a Vajda
ságból, amikor Rózsii Kelemen Jancsi
hoz ment feleségül, s vagy négy évti
zeden át, akár Újvidéken, akár Pécsett 
toppantam be hozzájuk — mert hábo
rú után, főként az én tanácsomra ott 
telepedtek le —, Rózsit mindig úgy 
találtam, hogy vagy francia vagy angol 
órára indult. Most a soproni temető
ben nyugszik s alussza örök álmát, 
amely csakis a csodálatosan zengő 
francia nyelvről szólhat. Mert Jancsi 
barátom, akárcsak a szerb népénekeik 
jó Hunyadi Jánosa, bejárt hetedhét 
országot, hogy feleségre leljen, s vé
gül is Becsén, az agglegények és a leg
szebb lányok hazájában kötött ki és 
nősült meg.

Ez időből származott ismeretségem 
Cziráky Imrével, a literátus kántorta
nítóval, a Mihál bácsi levelei szerző
jével; ez a Mihál bácsi a húszas éveik
ben olyan népszerű w lt a Tdszatájon. 
mint egykor Gárdonyi Göre Gábora, 
csak ez utóbbi kissé irodalmibb szín



vonalú volt. Cznráky azonban igazi tu
dását és arcát azoknak a tiszatáji ma
gyar típusoknak megrajzolásában mu
tatta meg, amelyek a Vajdasági Írás- 
bán és a Kalangyában elbeszélések 
alakjában is megjelentek. Igazán kár, 
hogy Cziráky később — méltánytalanul
— feledésbe merült, s mos»t valahol 
kalocsai kallódásában zsémbelődik.

Draskóczyék — mind a férj, mind a 
feleség — igazi műpártoló és literátus 
emberek voltak, »nagy házat vittek«, 
szalonjukat mindig szívesen nyitották 
meg írók és művészek előtt, s nem 
egy megbeszélést tartottunk, bánsági 
és bácskai magyar írók, náluk. Ilyen
kor a vendégszobában is mindig akadt 
két hely, s később, amikor Szenteleky- 
vel a Vajdasági írást, majd pedig a 
Kalangyát szerkesztettük, nem egyszer 
szálltam meg az ő társaságában Dras
kóczyék Wilson utcai házában. S 
mindezek a találkozók mindig Szabad
kával voltak kapcsolatosak, hiszen a 
húszas évek végén a Vajdasági írás ott 
jelent meg, s az írói megbeszéléseken 
Fenyves Ferencék ás részt vettek, noha 
később a Napló egész tábora Szent- 
elekyhez pártolt.

Mindennek a későbbi irodalmi fej
lődésnek a magva végeredményben a 
Vajdasági Galéria volt. Ahány iroda
lomkedvelő magyar család csak akadt 
Bácska és Bánság városaiban, sőt fal
vaiban, azt Balázs G. Árpáddal együtt 
mind meglátogattuk, sőt itt kell meg
írnom azt is, hogy ahány műpártoló 
és literátus szerb volt a Vajdaságban, 
az mind támogatta nemcsak a Vajda



sági Galériát, hanem ikésőbb a Vaj
dasági írásit és a Kalangyát iis. Igaz, 
hogy Szenteleky már 1927-ben a szerb— 
magyar szellemi közeled'ás híve volt 06 
Debreczeni Józseffel együtt ő adta ki 
a Bazsalikomot, a szerbhorvát költé
szet első magyar nyelvű antológiáját 
is. Így álltunk kapcsolatban akkor 
Veljko Pertroviiótyal, a szerb irodalom 
ma már klasszikus költőjével és no- 
vellaísrójávial, Mladen Leskovaccal, aki 
már akkor rokonszenvezett a magyar 
irodalommal (ma a Szerb Matica el
nöke, akadémikus, Ady Endre, Illyés 
Gyula, Józisef Attila és más magyar 
költők fordítója), s természetesen To- 
dor Mainojiloviótyal (aki Ady Endre 
váradi barátja, ebben az időiben a sze
nátus könyvtárosa volt), s még sorol
hatnám a szerb írók, értelmiségiek 
egész sorát, csak éppen fel kellene 
nyitnom a Vajdasági Galériát (amely 
a viharos napokban elkallódott könyv
táramból sok más értékes 'könyvvel és 
levéllel együtt).

No de térjünk vissza a Vajdasági 
Galériához, amely végül is a szabad
kai Fischer nyomdában készült el és 
ezzel magva lett annak a szövetségnek, 
melyet én a Fischer nyamdászdinasz- 
tiával kötöttem. Ebbe a szövetségbe ke
rült bele Szenteleky Kornél is. Még 
ma is furcsállom, hogy Fenyves, aki 
kitűnő üzleti érzőikkel rendelkező em
ber volt, mért nem ismerte fel már 
ezekben az években a tényt, hogy az 
írók nem elégszenek meg a Napló ha
sábjaival, hanem önálló folyóirat meg
alapítására törekednek, hiszen akkor



még a megegyezésnek semmi akadálya 
sem volt, csak éppen az egyeduralom
ról kellett volna lemondania, illetve 
meg kellett volna osztania az írókkal. 
Már szóltam álról, hogy a Vajdaság 
című napilap megszűnésekor (1925 vé
gén) egy ideig állás nélkül maradtam* 
s a következő évben indítottam Új
vidéken a Revü című hetilapot. Miikor 
aiz megszűnt, Fenyves dr. Flamm Jó
zsef -mellett engem a belgrádi szer
kesztőségben alkalmazott, de olyan 
méltánytalan szerepben, hogy hamaro
san hátat fordítottam Belgrádinak, visz- 
szatértem kedves városomba, Újvidék
re, s inkább az önállóság keserű ke
nyerét választotta, semmint a mellőz- 
tetóst és megaláztatást. A Vajdasági 
Galéria előállítását pedig — jórészt 
azért, mert Fenyvesnek nem volt cán- 
kográfiája —, a Fischer családra bífta.

Nemsokára Szenteleíky (valamint a 
többi író) és Fenyves között is elhide- 
gült a viszony. A Képes Vasárnap 
Nagytakarítás című rovatában Feny
ves egyik kenvence, Tamás István cik
ket írt (persze álnéven), amely szerint 
Fenyves kizsákmányolja az írókat. A 
névtelen cikkért rám hárult a fele
lősség és Fenyves hitelrontásért sietve 
be is perelt. Védelmemet egy rendkí
vül rokonszenves, Vujié nevű fiatal 
szabadkai szerb ügyvéd vállalta, s 
egyetlen dinár honoráriumot sem fo
gadott el tőlem — kedvtelésiből és ro- 
konszenvből tette. A szabadkai tör
vényszéken megtartott tárgyaláson a 
bíróság felmentő ítéletet hozott, Feny
vesnek azonban egy dinár erkölcsi



■kártérítést ítélt meg, vagyis ennyire 
taksálta a felperes erkölcsi kárát. A 
vesztes tehát nem én lettem a bíróság 
előtt, de később sem, mert egyetlen 
író sem akadt a Vajdaságiban, aki a 
Vajdasági Írásnak ne dolgozott volna. 
Mindenesetre nemcsak Szabadka, ha
nem egész Bácska és Bániság magyar 
és szerb jogászai harsogva mulattak az 
ítéleten.

Attól kezdve, hogy Balázs G. Ár
pád barátommal a Vajdasági Galéria 
megírásán, megrajzolásán és megszer
vezésén fáradoztunk, voltaképpen már 
Szabadka volt a kirepítő fészek, s ha 
»haza« Üjvidékre mentem, Szabadkán 
először mindig a nyomdát, illetve cin- 
kográüiát 'kerestük fel, hogy a képeket, 
kéziratokat leadjuk. A cinkográfiát egy 
Eskenázi nevű, budapesti származású 
cinkogiráfus vezette; joviális, szimpati
kus, köpcös, rettentő rövidlátó, negy
ven felé járó férfiú, aki mellett szén- 
feketehajú felesége, a szépséges Sza
bina asszony dolgozott. Mindketten sze
fárd zsidók voltak, de már rég elrna- 
gyarosodtak, kedvenc költőjük Ady 
Endre volt. A püspökség mögött egy 
kicsi utcácskában laktak, s Balázs G. 
Árpáddal együtt nem egyszer élveztük 
a kis lakás vendéglátó szeretetét, meg
lehetősen nemzetközi társaságban; a 
fiatal férfiak sorában szerb katonatiszt 
éppúgy szerepelt, mint magyar és szerb 
újságíró, s ilyenkor gramofon szolgál
tatta a talpalávalót, s a jókedvű tár
saság hajnalig dalolgatott. Nem em
lékszem, hogy Szabina asszonyon kívül, 
akinek bőre olyan színű volt, mint az



elefántcsont, egyszer ás lett volna más 
nő <is a társaságban; ő élvezte egyed
uralmát és tündöklését, mi pedig meg
elégedtünk azzal, hogy e különös és 
fojtott erotikájú szépség verőfényében 
deleljünk, miközben Edkenázi, a férj, 
derűs mosollyal töltögette a bort és 
tette fel egyik lemezt a másik után. 
Ezek közt kétségtelenül a Hindu dal 
volt a legnépszerűbb, Rámszkij-Kor- 
szakov híres szerzeménye, melyet az 
akkor virágkorát élő olasz énekes, 
Benjamino Gigli adott elő. A klasszi
kus számokat magyar vagy szerb nép
dalok váltották fel, békés egyetértés
ben, s egy-egy Ady- vagy Kosztolá- 
nyii-vers is elhangzott. Akkoriban még 
nem is sejthettük, hogy valahol, a rej
télyes arcú jövendő mélyén milyen sö
tét végzet fenyeget az Eskenázi-házas- 
pár fölött; a jugoszláv királyság hir
telen összeomlása után Eskenázi Zág
rábba menekült, ott lőtték agyon a 
horvát usztasák, Szabina asszony pe
dig Pesten buj dokolt rokonai közt. Egy
szer megszólalt a telefon: Szabina asz- 
szony jelentkezett, arra kért, keressem 
fel valahol a Rózsa utcában, ahol egy 
tejboltot vezetett. Fel ds kerestem és 
elrémültem, mikor láttam, milyen rom
bolást visz végbe másfél évtized egy 
ilyen, Spanyolhonból elszármazott 
szépséges női arcon; szinte alig ismer
tem rá. Igaz, hogy akkor már az elke
rülhetetlen és barbár végzet (Boszniá
ban »kiszmetnek« mondják) súlyos ár
nyéka borult a lassanként őszbe hajló 
fejre; a szénfekete hajnak nyoma sem 
volt.



Akkoriban kóborlásaink során is
mertem meg Törökkanizsán (Nova Ka- 
niža volt akkor a köség neve). P. Ger
gely Boriskát, a vajdasági magyar iro
dalom egyik elismertebb novellistáját* 
akinek vendégszerető házában Árpád
dal együtt laktunk, s akivel másfél 
évtized múlva ugyanilyen körülmé
nyek között találkoztam a pesti Zsidó 
kórházban; a hajdani, már erősen her
vadó, de mégis szép asszony — Sza
binától eltérően — csaknem teljesen 
megkopaszodott, s mire a németek el
hurcolták volna, ő már »jobb hazába« 
tért.

Balázs G. Árpáddal együtt vetődtem 
el Becskerekre is, ahol a Képes Va
sárnap idejében sűrűn fordultam meg. 
Becflkerek (akkor Veliki Beökerek, ma 
Zrenjanin) egészen különleges helyet 
foglalt el életemlben; sehol olyan lel
kes kultúremberekkel nem találkoztam, 
mint ott. A Torontál című napilap 
szerkesztőségében ismerkedtem meg 
Juhász Ferenccel és Kelemen János
sal; a Képes Vasárnap idejében nem 
egyszer aludtam a szerkesztőségben 
kényelmesen, két összetolt hatalmas, 
öblös fotelben a reggeli vonat indulá
sáig; nappal persze a hirdetőket és 
előfizetőket látogattam. Borsodi Lajos, 
a literátus ügyvéd irodája mindig tár
va á'llt előttem, s ugyanúgy a nyolc
vanéves korában is örökifjú Váradi 
Imre dr. ügyvéd irodája, no meg Mar
ton Andor bankigazgató és kulturális 
vezetőíérfiiú háza. De ugyanígy sorol
hatnám a szerb ügyvédek és tanárok 
névéit, akik mindig rokonszenveztek a
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A hetvenéves író



vajdasági és általában a magyar iro
dalommal, s mind a Vdjddkági ífüsfk, 
mind pedig később a Kalangyám elő
fizettek. A város egyik legérdekesebb 
alakja akkoriban Vékony Náci volt, 
aki a Tükör című (hetilapot szerkesz
tette, s az újságírás mellett vidám rig
musokat faragott. Vékony Náci (tisztes 
polgári nevét nem is ismertem) az 
örök bohém újságírótípus képviselője 
volt, s valahonnan az Ady korszakból 
felejtődott ottan; a megcsontosodott 
agglegény a húszas évek vége felé nő
sült meg; egy ikon szépségű szerb ta
nárnőt vett feleségül. A lakodalomra 
én is hivatalos voltam, később meg is 
írtam ottani élményeimet és novellám 
(ha jól emlékszem, mindössze hármat 
írtam életemben) a Pesti Napló ha
sábjain jelent meg és — angolra is 
lefordították.

Az akkori Becskerek hangulata a 
húszas évek végén még teljesen a régi 
világot idézte, azt a világot, amelyet 
Sz. Szigethy Vilmos A vármegyeház 
kapujában című hovellás kötetében örö
kített meg; ez a kötet egyébként a Ju
goszláviai Magyar Könyvtár sorozatá
ban jelenít meg a harmincas évek ele
jén. A vármegyeház régi pompájában 
állt még. A Főtéren és Főutcán át vi
dám füttyöngetéssel napjában többször 
is áthaladt a keskeny nyomtávú vasút 
liliputi személyvonata és Begaszent- 
györgy felé »futott«. A szerb és ma
gyar újságírók igazi tanyája nem ás a 
Főtér Sloboda kéváházának bánhelyi
ségében volt, hanem a Fekete Sas 
kocsmában, amely a Torontál szerkesz



tőségének közélében állt, mintegy jel
képesen. Itt is mulattam egyszer Vé
kony Nácival, s egészen rendhagyóan 
nem is éjjel, hanem kora reggeltől 
délutánig, méghozzá sváb rezesbanda, 
a trottyosok vidám kíséretében.

S még egy érdekessége volt Becs
kereknek: a műikiedvelők magyar szín
játszása; nem egy fiatal lány került 
innen a »világot jelentő deszkákról« 
budapesti színpadokra. A sztár azon
ban kétségtelenül Flesch Lipi volt 
(polgári életében ikirakatrendező), aki 
a húszas és a harmincas években is 
férfi főszerepeket játszott mindaddig, 
amíg a német fasiszták annyi más 
becskereki zsidóval együtt Belgrádba 
nem hurcolták, hogy ott likvidálják. 
Valamikor a húszas évek végén, ami
kor Branislav Nušić, a leghíresebb 
szerb szatirikus együk kedves ikis szín
darabját, A hétköznapi embert ma
gyarra fordítottam, a színművet a becs- 
kereki magyar műkedvelők mutatták 
be Újvidéken, a Sloboda szálló híres- 
nevezetes nagytermében. A főszerepet 
ott is Flesch Lipi játszotta.

Becskerek volt nemcsak a Vajda
sági Galéria, hanem később a Képes 
Vasárnap, illetve a Vajdasági Írás leg
főbb támaszpontja is. Emlékszem, va
lahányszor a hét soron következő szá
mának betördelése után a Fischer csa
lád feje azzal a kéréssel fordult hoz
zám, szerezzeik sürgősen pénzt, mert 
szombaton nem tudják kifizetni a 
»személyzetet« (ennek csaknem fele a 
család tagjaiból regrutálódott), élükön 
Halasi gépmesterrel, iáikkor, ha nagyon



szorított a cipő, pénteken Becskerékre 
szaladtam és mindig sikerült annyi 
pénzt összeszednem, hogy szombaton a 
kifizetéssel nem volt baj.

Mikor aztán Nagybecakerek ás be
került a Vajdasági Galériába, Árpád 
barátommal felszedtük a sátorfát és 
tovább utaztunk Versec felé. Jól em
lékszem, éppen vasárnap délután volt, 
amikor szülőfalum, a hajdani Zdchy- 
falva vasútállomásán áthaladtunk, il
letve horgonyt vetettünk. Mert ilyen
kor, vasárnap délután Zichyfalván, az
az, pardon, Mariolanán (így hívták 
akkor a községet a királynéról, egyéb
ként román királylányról), a falu va
lamennyi széplánya, teljes sváb népvi
seleti díszben künn korzózott az állo
máson, persze a legények kíséretében, 
mert a verseci vonat áthaladása akkor 
még eseményszámba ment. Legalább 
negyedóráig pihent a masiniszta, és az 
utasok bevonultak a »restibe« egy jó 
pohár verseci sörre, mert innen Ver
sec már csak kőhajításra volt, persze, 
jó órányi kőhajitásira, Én pedig, a 
legénnyé serdült egykori csecsemő, aki 
szülőfaluját életében nem látta, hiszen 
csecsemősorban került el innen, nagy 
kíváncsian kukucskáltam a falu felé, 
de bizony az állomásról semmit sem 
láttam belőle. S noha Mariolana (a 
mai neve sokkal szebb: PlandiStének 
hívják, azaz Delelőnek) gazdag sváb 
falu hírében állt, én ide sem Balázs G. 
Árpáddal, sem pedig 'később a Képes 
Vasárnappal, avagy Vajdasági írássáJ 
soha nem jöttem, mert a svábok min
dig hidegek voltak velünk szemben —



mindenütt. Amíg a szerb értelmiségre 
sokszor jobban számíthattunk, mint a 
magyarra, addig bizony a németek na
gyon is öntudatosan húzódtak vissza a 
magyar betűtől.

S miközben a kis mozdony türel
metlenül dohogott az egykori Zichyfal- 
va állomásépülete előtt, 'amelyet volta
képpen most láttam életemben először, 
eszembe jutott, amit édesanyám több
ször is mesélt a születésemről: egy 
csendes szeptemberi vasárnap estén, a- 
mikor — anyám meglehetősen hosszú 
vajúdás után — a szülésznő végre fel
kapott és a magasba emelt, megszólalt 
az estharang: nyolc óra volt. És azt is 
elmondta, hogy a Színtiszta katolikus 
faluban nem sokkal később a pápista 
templomban kereszteltek meg, mert 
református pap sem közel, sem távol 
nem volt. »Annyi baj legyen!« — mon
dotta apám, s amikor jóval később az 
erdélyi Topánfalvára kerültünk, s az 
öreg, nyolcvanéves, egyébként literátus 
plébános arra kérte, engedje meg, hogy 
ministráljak, minden további nélkül 
beleegyezett. De azért Szabadkán Bar- 
sy tiszteletes úrnál tanultam a francia 
Calvin hitvallásának és a lelkiismereti 
szabadságnak alapelveit. S mert zsidó 
iskolába is jártam, egészen természe
tesnek tartottam ezt a dialektikát.

A kis vonat tovább indult s később, 
amikor egyszer-kétszer, de már csak 
hétköznapon átutaztam szülőföldem 
szép határán, már ki sem néztem az 
ablakon; a »véletlen szülőföld« nem 
érdekelt.



Ver sec en egészen más világba csöp
pentünk. Itt már véget ért a bánsági 
róna, a verseci szőlőhegyek hirtelen 
magadba emelkedtek. A város akkor 
már nemcsak Herczeg Ferencet idézte 
fel képzeletemben, hanem Stenija-Po- 
povióot is, a tragikus sorsú szerb köl
tőt és drámaírót, aki soik-sok csalódá
sa után öreg itoorában ide tért vissza 
meghalni.

A szerb és német értelmiség mel
lett itt magyarra és románra is buk
kantunk; ma is jól emlékszem egy Bu- 
torac nevű ügyvédre, alki ugyanolyan 
kedvesen fogadott bennünket, mint 
szerb és magyar kartársai. A németek 
közül Milekker Félix, a kitűnő régész 
és történész, .a Verseci Városi Múzeum 
megszervezője és tudós vezetője volt 
az, alki valóban szívesen, tárt karokkal 
üdvözölt bennünket, s nemcsak a Galé
riát, hanem később folyóiratainkat is 
mindig támogatta. Amikor Milekkert 
megismertem, körülbelül .a hetven felé 
ballagott, s én akkor nagyon öreg, bár 
bölcs és erőteljes embernek láttam; 
csak -most döbbenek rá, hogy iamikor 
ezeket a sorokat írom, már én is az ő 
korába jutottam, s mennyire tele va
gyak ma is tervekkel és életigenléssel, 
holott ő aligha (kaphatott annyi kiáb
rándító csapást kortársai'tól, mint a- 
mennyit én kaptam, s méghozzá jórészt 
azoktól, akiktől ezt legkevésbé vártam. 
S hadd írjam le summázásul és okulá
sul ide: ma már senkit sem arról íté
lek meg, hogy katolikus avagy refor
mátus, buddhista vagy brahmanista, 
Mózes hitű vagy muzulmán, magyar



vagy szerb, német vagy angol, orosz 
vagy kínai, polgárnak vallj a-e magát, 
avagy szocialistának, szocdemnek vagy 
kommunistának, mert egyként lehet 
ember vagy embertelen, erkölcsös vagy 
erkölcstelen, tiszta avagy mocskos jel
lemű. Mindent, a legszebb vallást vagy 
tudományos istentagadást, elvet vagy 
nemzetiséget el lehet árulni és meg le
het gyalázni, ha valakiben — főként 
hatalomra jutva — az aljas ösztönök 
feltámadnak.

De legfőképp egyet látok lehetetlen
nek: azt, hogy genocidiummal, egyes 
népek vagy <az egész emberiség előre 
megfontolt kiirtásával 'bármiféle felsza
badítást el lehet érni. Még akkor sem, 
ha ez a törekvés egy- vagy többoldalú. 
Ez háborús bűn és a felelősség érte 
egy és oszthatatlan.

Nem tudom, mikor fordíthatott há
tat Milekker Félix bátyánk az árnyék- 
világnak, de annyi 'biztos, hogy már 
nem élhet, viszont a szelleme — Mi
lekker Félix három nyelven is beszélt 
és írt — ma is élhet. Mert ha nem 
élne, igen-igen nagy kár volna és — 
reménytelenség. Ha valahol megtanul
tam a bizakodást a többnyelvű vidé
kek jövendőjében, az ezekben a bács- 
kai-fbánáti háromnyelvű városokban és 
falvakban történt. S azit sem tudom, 
vajon azok, akik a nácizmus barba
rizmusát vitték a pokol ajándékaként 
Bánátba, hogyan tekintettek Milekker- 
re, de Milekkert ismerve, ő semmiképp 
sem tekintett rájuk, inkálbb elnézett 
fölöttük. És joggal. Mint ahogy szel
lemi elődje, a szerb Verseci Költő a



kétszínű és köpönyegforgató Hazafiak 
fölött nézett el, amikor színművét meg
írta róluk.

Versecen ismerkedtem meg szemé
lyesen Ferenczy György újságíróval, 
aki mint költő a Kévében szerepéit 
néhány verssel, de később teljesen el
tűnt a Vajdaság életéből és soha hírét 
sem hallottam. Voltaképpen erdélyi 
volt, s rejtély, hogyan szakadhatott a 
Vajdaságba, ö  is azok közé tartozott, 
akik csak felcsillantak a vajdasági ma
gyar irodalomban s eltűntek, mint hul
lámtaraj tajtéka.

Aztán Fehértemplom következett 
niagy bolyongásunkban, s vele a »nincs 
tovább«, a világ vége, ahol János vi
téz a lábát lelógatta. Arra volt a ro
mán határ, s ott a vasút is megsza
kadt. Fehértemplomban még megvolt 
a régi huszárkaszárnya, amelyben Eme- 
riczy Kamillo, Krleža Zászlók című 
regényének főhőse szolgált. Fehértemp
lomban csak németek laktak és szer
beik, s nagyon kevés magyar. Ott már 
a mi jószolgálaitunik ás véget ért. Ba
lázs G. Árpáddal csak egyszer jártam 
ott, de egymagamban sohasem tértem 
oda vissza. Bár akkor sem tápláltam 
hiú reményeket, ha vasúton utaztam 
(mint lapszerkesztő I. osztályú szabad
jegyem volt) és szerb katonatiszt ült 
velem szemben. Tudtam, ha ez a ka
tonatiszt véletlenül magyar volna, 
ugyanúgy semmi közösséget sem érez- 
ne a magyar irodalommal, mint ahogy 
a Bácskában vagy Bánátban még meg
maradt (magyar grófok vagy bárók kö
zül egyetlenegy sem. A Tallián bá-



rákhoz s egyéb gróf uraikhoz soha be 
nem tettük a lábunJkat. Hiú kísérlet 
lett volna. A kisiparos okhoz, kiskeres
kedőkhöz, s általában a kisemberek
hez mindig bizakodással közeledtünk 
és csak ritkán csalódtunk.

Viszont ellenpontként azt is be kell 
ismernem, hogy a szert) dzsentrik so
rába tartozó Dungyerszikyekhez sem 
tettem be a lábaimat soha — nekik 
Pesten is megvolt a palotájuk. S azon 
sem csodálkoztam, hogy a Géza és Du
sán, meg a Fekete szárú cseresznye 
szerzője, Hunyiady Sándor a Dun- 
gyerszkyek vendége volt a Bácskában. 
Huinyady Sándor »többségi« magyar 
író volt, az úri osztály írója, n>i pedig
— kisebbségiek; egész világ választott 
el bennünket tőle és társaitól, nem le
hetett hidat verni köztünk. Mi kisebb
ségi írók voltunk és azok is marad
tunk, hozzánk azok az írók álltak kö
zelebb, akik saját többségi hazájukban 

'kisebbségiek voltak. Mondjuk a 
Szentelekyvel barátkozó Németh Lász
ló, vagy a Herceg Jánost és Szirmai 
Károlyt megértő Móricz Zsigmond.

Balázs G. Árpáddal Adán is jár
tunk 'és ezt a — szándékosan írom 
így — kisvárost a Képes Vasárnap és 
Vajdasági írás idejében is sokszor ke- 
pestam fel, mert Igen sok előfizetőnk 
akiadt. Az itteni emiberek közül Cseh 
Károlyra emlékszem legjobban, erre a 
tiszta és becsületes, meggyőzőidéses 
kommunista tanítóra, aki az orossz for
radalomban is tevékenyen részt vett 
és meggyőződéses ikammunista maradt 
haláláig. Még a húszas években fogant



meg bennem a gondoláit, hogy Cseh 
Károly alakját regényben kellene meg
írni, pedig akkor még nem tudtam, 
milyen tragikusain, mártírként végzi 
életét, éppen törhetetlen hite és be
csületessége miatt. Még a harmincas 
évek közepén fel ás dolgoztam egy ki
sebb regényben, persze ez a regény 
zsengének bizonyult, mert a regény
írás sohasem volt kenyerem. »Ez a mi 
testünk«, ez volt a regény címe, a 
krisztusi egyes szám első személyből 
többes számiba téve, s utána kívánko
zott a mondáit másik fele: amely meg
töretett. Természetesen az akkori vi
lágban áttételesen kellett megírnom, s 
már ezzel is sokat vesztett értékéből 
és eredeti mondanivalqjáiból. Legna
gyobb értéke tán az, hogy Cseh Ká
roly tiszta egyéniségéből megérezitem, 
hogy egyszer tragikusan kell végeznie
— és így is lett. A legsötétebb hata
lom, a »kémelhárító« végzett vele,
ugyanaz, amely annyi más becsületes
magyar kommunistát kivégzett, és
amely az újvidéki vérengzést is vég
rehajtotta.

Zomborban is megfordultam Balázs- 
zsal, s, akkor jártam először Milán Ko- 
njović műtermében és ismertem meg 
Mladen Deskovacot, aki Szeniteleky
Kornéllal állt igen közeli barátságban, 
az én figyelmemet is ő hívta fel rá. 
Most is sajnálom, hogy közelebbi meg
ismerkedésünk és őszinte barátságunk 
csak később érlelődött meig, de an
nál teljesebben. Az akkoriban induló 
fiatal novellistával, Herceg Jánossal, 
csak jóval később ismerkedtem meg.



Sítari Siviac—Ószivác, ez a ksözép- 
bácskai község volt az, amelyben 
Szenteleky Kornél, polgári nevén 
Sztankovios, élt és alkotott. Apja szerb 
volt, pravoszláv, megyei főmérnök és 
Kornélt is görögkeleti vallásban ke
resztelték; hálószobájában az ágya fö
lött ikon díszlett és az ágyfőnél mé
cses. ö  maga mégis magyarnak érezte 
magát, magyar író lett belőle; fiatal 
korában egy ideig Kiiss József A Hét 
című hetilapjában szeiikesztősködött. 
Arra büszke volt, hogy anyai ágon az 
ősöket a Kisfaludy családig lehetett 
felvezetni.

Nevét természetesen a húszas évek 
elején ds ismertem, de nem tartott 
velünk, expresszionista költőkkel és 
írókkal, noha később ő maga is sza
badverseket írt. Személyes ismeretsé
günk akkor kezdődött, amikor én a 
Kéve című költői antológiát szerkesz
tettem — a vajdasági költők első se
regszemléjét —, és őt is meghívtam, 
csatlakozzék hozzánk. Ugyanakkor jár
tam be a Vajdaságot 'is Balázs G. Ár
páddal, és természetesen Szivácom is 
megfordultunk. Igazi barátságunk azon
ban akkor kezdődött, amikor a Képes 
Vasárnapban Vajdasági Írás címen 
mellékletet nyitottam, majd ebből a 
mellékletből önálló folyóirat lett és őt 
kértem fel szerkesztőnek. Vállalta.

Rendszerint az esti vonattal érkez
tem hozzá Üjvidékről vagy Szabadká
ról és reggelig maradtam. Györgyi hú
ga, akit tüdővész ragadott el, ekkor 
már nem élit, csak Szenteleky írásá
ból ismertem. Csaknem mindig éjsza



ka beszélgettünk a rendelőjében vagy 
a szalonban; este édesanyja, ez a rop
pant (finom vonású, előkelő, ősz dá
ma terített asztallal fogadott; Anna 
szolgálta fel a vacsorát, ő volt a ház
vezetőnő, aztán vacsora uitán mi ket- 
ten visszahúzódtunk és sokszor a haj
nali órákig beszélgettünk. Nem egy
szer történt, hogy beteghez hívitá'k, 
Kornél ilyenkor kerékpárjára pattant 
és elhajított az éjszakába, hogy aztán 
negyedóra, félóra múlva visszatérjen és 
ott folytassuk a beszélgetést, ahol ab
bahagytuk. Rendszerint a hajnali vo
nattal utaztam vissza Újvidékre, Ver- 
bászon át, s mire a reggel elérkezett, 
már Zrínyi utcai lakásomban ültem az 
írógép mellett, s fogadtam az örökké 
jókedvű szerb postás vidám »Dobro 
jutró«-ját. Viagy pedig — jóval rit
kábban — Szenteleky jött el a sza
badkai Fisoher-nyomdába, avaigy Üj- 
vidékre; ilyenkor rendszerint Szattler 
Mátyásók toamenicai villájába is átha- 
jókáztunk, vagy áitkoosiztunk, s az iro
dalomrajongó Katinlkia asszonnyal tár
gyaltuk meg a világirodalom legújabb 
eseményeit (Katinka asszony híres 
európai írókkal is levelezésben állt), s 
merengtünk el a túlsó oldalról idein tő 
városképen.

Katinka asszony nálam jó fél fejjel 
magasabb, sovány, szikár asszony volt, 
kissé férfias, erélyes arcvonásokkal, lá
nya, Éva, akkor még gimnáziumba 
járt; később Svájcban, majd Belgrád- 
ban tanult az egyetem, orvoskarán. S 
csaík a szeretet és mély barátság ér
zésével tudok visszaemlékezni a kis



caalád fejére, Szattler Mátyás doktor
ra, akinek saját hintó ja és kocsisa volt 
(a hússas évek orvosainál még ez volt 
a divat), s ez a hintó, mint valami 
gálya, úszott végig Újvidék utcáin, 6 
amerre csak elhaladt, lekerültek a sap
káik és kalapok a fejekről. Mert ez az 
örökké jókedélyű, köpcös, kissé kö
vérkés, igazi úriember az egész város 
egyik kedvenc jelensége volt; a szegé
nyek száziai áldották a nevét, mert 
szegény embertől soha egyetlen fillér 
honoráriumot el nem fogadott, sőt nem 
egyszer (történt, hogy ő adott ingyen 
orvosságot a nélkülöző családnak. (Pe
dig akkor már a munkásbizitasítás ko
rát éltük.) Engem már Újvidékre ér
kezésem óta gyógykezelt, eléggé gyen
ge lábon állt az egészségem, és még 
akkor sem fogadott el semmit, ami
kor már jól ment a sorom.

Katinka asszony emlékét egyébként 
azolk a levelek őrzik, amelyeket Szent- 
eleky irodalmi levelezésébe felvettem, 
noha a kötet megjelenésekor, 1943-iban, 
Katinka asszony már halott volt, s egy 
zsidó nőhöz intézett leveleket kötetbe 
felvenni akkor eléggé »társadalomel
lenes« gesztusnak számított. És ember- 
evő-ábrázaitú századunk nagyobb di
csőségére még hadd mondjam el — 
éppen Szenteleky mélységes humánu
mának szellemében —, hogyan halt 
meg ez a nagyszerű és példamutatóan 
emberséges család: Apát, anyát és Évát 
ama 1942-̂ es véres januári hajnalon 
a kémelhárító pribékjei kihajtották a 
hóval borított Kenyér utcába és ott 
sorra lelőtték őket. S hogy a kegyet



lenség teljes légyen, a boldogtalan 
nagyanyát, aki nem tudott járni, a la
kásban hagyták élve, egymagára. Ezt 
a szomszédos Szemtanúik elmondása 
alapján jóvíal később egyik újvidéki 
szerb barátomtól tudtam meg.

Szenteleky a tüdővészes, agyonhaj
szolt orvos, a próza- és esszéíró, köl
tő is volt, éspedig a javából. Évtize
deknek kellett elsuhannia, amíg végre 
a vajdasági magyar irodalom háború 
utáni újabb korifeusai elismerték, hogy 
Mayer Ottmárék bátor és becsületes 
folyóirata, a Híd ellőtt is volt, de na
gyon is volt jugoszláviai magyar iro
dalom, éspedig az ŰT, a Vajdasági írás 
és a Kalangya, és hogy Volt egy »bur- 
zsoá« írónak kikiáltott Szenteleky, aki 
tudásával és nagyszerű emberi egyé
niségével egy táboriba tudta gyűjteni 
Jugoszlávia valamennyi magyar íróját. 
A baloldaliakat is! Azótta Szenteleky 
kisregényét, novelláit és tanulmányait 
kötetbe gyűjtötték, de összegyűjtött 
verseit még nem láttam sehol, pedig 
ezzel erősen emelnék nemcsak Szent
eleky egykor olyannyira megtépázott 
tekintélyét, hanem általában a jugo
szláviai magyar irodalom becsületét is.

Hadd iktassak ide egy részt Bács
kai éjjel című verséből, amely a Kéve 
című antológiában jelent meg 1928-ban:
Nem kérdem, szabad-e, helyes-e, 
józan, hizlalás, értelmes dolog-e 
álmodni bércekről, búzátlan sziklákról, 
sasokról, fényekről, Párizsról, világról, 
csodától, mákonyról, szent, jó

[asszonyokról. . .



Éjjel van, horkol a dagadt
[disznóhizlaló, 

a százláncos gazda gutatütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 
mialatt én spanyolul tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatóm

[büvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait ámulom, 
vagy Nietsche megejtő mélységeibe

[szédülök
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel. 
De aztán hirtelen kibúvók a könyvek 
magos és biztos bástyája közül, 
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi, otromba ebek csaholnak

[utánam,
de én már kint járok a vetések közt, 
gonosz mosollyal, mint a

[kazalgyújtogató. 
Alattomosan kuncorgok, 
káröröm bugyborékol bensőmben, 
mert most ültetem el a téboly 
mákonyos, magtalan, tündérszép 
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes 
bácskai barázdákba.

S végül hadd iktassam ide, mit írt 
az egyik »halálraítélt« a másiknak. 
Szenteleky — Szattler Katinka asz- 
szonynaik, 1926. március 8-án kelt le
velében:

»Én nem vagyok idevaló. Nekem 
eszményeim vannak. Természetes, hogy 
a múlandóság, megsemmisülés fellází
tott, hiszen én mindenben az örökké
valót kerestem, s célom az volt, hogy 
valahogy leküzd jem az elmúlást és 
agyvelőm valamelyik sajtje vagy sejt



csoportja a gondoláit éterjében éljen a 
messzeségben, az örökkévalóság felé. 
De folyton a halál került utamba. Ha
lálra vagyok Ítélve, s ki tudja, mely 
napon vagy éjjelen hajtják végre a 
halálos ítéletet. Eleinte meg szerettem 
volna barátkozni a halállal, azután 
könyörögni szerettem volna hozzá: még 
ne!! Még nem éltem eleget s nagy bol
dogságok nem látogattak el szobám
ba. jyEajd lázadozni kezdtem s erőtlen 
hangon ordítottam, hogy igazságtalan
ság a halálom. Ezek uitán, természete
sen csak a dermedt, keserű közöny 
következett, melyben olykor még felsír 
az ősznek örökké visszatérő eglogom- 
Ja. És most igazat adok önnek, asz- 
szonyom...

. . .  Ma már szerényebb vagyok az 
élettel szemben. Körülnézek és száma
dást csinálok, mi lehet az enyém, med
dig mehetek még, milyen elérhető cél- 
zászlót tűzhetek magam elé. Könnyebb 
és érthetőbb a valóság határai, között 
mozogni, nem meditálni miérteken és 
vigasztalanságokon, hanem a földön 
járni és az életre gondolni, amely ma 
még a miénk. Igaza van, asszonyom: 
„az életnél szentebb és előbbre valóbb 
ügyünk nincs”. Még egyszer köszönöm, 
hogy visszavezetett oda, ahonnan ál
landóan menekülni akarok: a valóság
ba. ígérem, hogy jó leszek, hogy töb
bé nem szököm meg, hiszen az élet 
fiai közé tartozom még egyelőre, min
den rokkantságom mellett is.«

Igazi küldetése csak 1928-ban kez
dődött. És 'bármilyen torzónak is lás
sák, bármilyen korán is halt meg, még



is teljes a mű, amit Szenteleky a Vaj
daságban alkotott.

De mikór fedezik fel végre ezt, tel
jességében, <a jugoszláviai magyarok is? 
És az egyetemes magyar irodalomban, 
ahol oly szűkén mérik az elismerést 
azoknak, akik határokon túl teszik meg 
kötelességükét népük iránt?

Így aztán, ha én nem is, de a haj
dani gyermekkor városa egyre inkább 
és egyre többször visszatért hozzám, s 
ha végleg nem is költöztem vissiza, de 
egyre gyakrabban és egyre rendszere
sebben laktam a régi városban. S las
sanként már nem is volt régi az a 
város, hanem új arcát is megismer
tem, a régi ismerősök mellett az úja
kat, vagy a gyermekkori ismerősök 
közül az immár felnőtteket, azokat, 
akikkel csalk most kötöttem igazán ba
rátságot. Ezek között foglalt helyet 
Búzás Laci, ez az aranyszívű jóbarát, 
akivel ugyan csak az újságírás és nem 
az irodalom fűzött össze, viszont va
lóban művelt ember volt és nemcsak 
irodalom-, hanem verskedvelő is. Én, 
amint említettem, a Fischer-családnál 
találtam állandó otthonra, Jóskával 
laktam egy szobában, s az akkor még 
fiatal Jóska, aki gépszedő volt a csa
lád nyomdájában, nagyon hamar mel
lém serdült, különösen attól kezdve, 
hogy én Németországban jártam, meg
látogattam a dessaiuá Bauhaust, ahol 
régi jó pécsi ismerőseim fogadtak, We- 
mninger Andi, Molnár Farkas (akiből



nemsokára ismert és megbecsült épí
tész lett Pesten, és aki később érdli
geti házamat is építette), s ott ismer
kedtem meg Moholy Naggyal és a töb
bi mesterrel az Elba partjához közel 
épített Meisterhausokban. Balázs G. 
Árpáddal, természetesen, később is szo
ros barátságot tartottam fenn, a Vaj
dasági Galéria megjelenése után is és 
sűrűn dolgozott a Képes Vasárnapnak. 
Csulka János, aki a húszas évek ele
jén az ÜT gárdájához tartozott, majd 
bevonult szerfb katonának és Kumano- 
vón szolgált, leszerelése után, hama
rosan végleg abbahagyta az aranymű
ves mesterséget és először a Hírlap 
szerkesztőségébe lépett, majd a Napló 
vette fel munkatársai sorába. Szegedi 
Emillel és Josip Sokčićtyal is Szabad
kán ismerkedtem meg, valamint Fi- 
scher Nikolával, aki Mikes Flóris né
ven írta roppant dinamikus és mély, 
teljesen egyéni expresszionista verseit. 
Ének tizenhat évről és tizenhat órá
ról, valamint Üzenet a háború mamá
jának című költeményei, több más 
verssel együtt a Kévében jelentek meg, 
s ma is változatlanul nagy, de máig 
fel és el nem ismert verséknek tar
tom őket. Hej, hányszor, de hányszor 
voltam együtt ezzel a csonttuberkuló- 
zisban szenvedő, elmélyült lírájú és 
tragikus költővel, akinek verseit még 
ma is alig ismerik, merít az utóikor 
sem volt kegyes hozzá, s aki (a vers
be szedett tizenhat órát dolgozó tizen
hat éves lánnyal együtt) »sápadt, get- 
hes és vidám volt, mint a proletár- 
sír«. Mert neki is ez lett a sorsa, a



távoli Zágráb Mirogoj nevű temetőjé
ben; a proletársír, az egyetlen jutalom 
mindazokért a niagy és elfeledett és fél
reismert és feltámadásra váró verse
kért, melyeket a »hálás« és győztes 
szocialista utókor sem jelentetett meg 
emlékére, mind a mai napig. Pedig 
ezek a versek is Szabadkát dicsérnék, 
akárcsak Kosztolányi versei vagy 
Csáth Géza művei, metft itt születtek, 
ez a város, ennek tüdővészes levegő
je hozta világra őket. S egy hajnalra 
emlékszem, amikor a Vajdaság talán 
egyik legrejtélyesebb emberével, Win- 
ter grafológussal együtt Becskerekről 
jövet felzörgettük, s ő vidáman ugrott 
ki az ágyból és nem sajnálta a félbe
hagyott álmot, hogy leüljön velünk pá- 
linkázni egyet, mert abban a cudar 
világban ez volt a legésszerűbb csele
kedet és válasz mind a polgári társa
dalomnak, mind pedig »a háború ma
májának«, amely, alighogy az első el
múlt, máris gondosan a másodikat 
igyekezett előkészíteni. S milyen szo
morú arra gondolni, hogy a »háború 
mamája«, ez a »szipirtyó« és »varan- 
gyos béka«, »a háború édesanyja« még 
most sem, negyedszázaddal a második 
világháború 'befejezése után sem »dög
lött hősi halált«, ©őt, virulensebb, mint 
valaha, s az emberi ész, amely már a 
világegyetem kapuit döngeti, még ma 
sem bír vele.

A Vajdasági Galéria megjelenése 
után aztán egyezséget kötöttem a Fi- 
soher családdal és közös erővel meg
indítottuk a Képes Vasárnapot. Tisz
tán láttam, hogy az akkori körűimé-



nyék között minden anyagi támogatás 
(mai nyelven dotáció) híján irodalmi 
folyóiratot nem lehet indítani, de ab
ban reménykedtem, (hogy egy illuszt
rált hetilappal, amely a társadalmi 
eseményekkel is bőven és érdekesen 
foglalkozik, szemlbeszálihatunk a hí- 
res-n-evezetes bácskai és bánsági kö
zönnyel, és ha szerény anyagi igények
kel élünk, elérhetünk egyikét ezres 
példányszámot, amely a hirdetésekkel 
együtt az anyagi egyensúlyt biztosít
hatja. A Fischer család, amely három 
tagjával részt vett a lap szedésében 
és nyomtatásában, valamint az Eske- 
názi-féle oinikográfia természetesen a 
legalacsonyabb számlát állította ki sa
ját magának. így vágtunk neki a nagy 
küzdelemnek, de még így sem értünk 
volna el sikert, ha a véletlen szeren
cse ne jön segítségünkre. Ez a szeren
cse pedig abban állt, hogy a rádió ak
kor indult el hódító útjára, s hama
rosan nem volt család a Vajdaságban, 
amelynek lakásában rádió ne szólt 
volna. Mivel sikerült megszerveznünk, 
hogy olvasóink minden szombaton hoz
zájussanak a (budapesti rádió műsorá
hoz, a Képes Vasárnap példányszáma 
rohamosan emelkedett, s nem egész fél 
év alatt elérte a négyezret.

Innen már csak egyetlen lépésnyi
re volt a gondolat, hogy — egyelőre 
a Képes Vasárnap — önálló mellék
lete, a Vajdasági Írás megjelenhetett; 
sőt nem sokkal később a lapot — a 
Képes Vasárnap támogatásával — ön
álló folyóiratként adtuk ki, most is 
Szenteleky Kornél szerkesztésében. S



ez a folyóirat négyezer példányban 
jelent meg, ami akikor jelentékenyen 
magasabb volt, mint a Nyugaté.

Voltaképpen így minden rendben is 
lett volna, csak éppen 1929 januárjá
ban életbe lépett a szert> katonai dik
tatúra, amely azután a cenzúrát is 
megszigorította és — a cenzornak is 
fel kellett valamit mutatnia, hogy »e- 
redmónyesen« dolgozik. így aztán 1929 
nyarán a cenzúra — egy vers miatt
— elkobozta a Vajdasági írás kettős 
számát. A határozat ugyan elég későn 
érkezett, az előfizetőknek már ki/küld
tük a lapot, de az árusítás példány
számait elkonfiskálták.

Persze, azért erről is idejében ér
tesültünk, s Felkelte Lajos, a költő, aki 
akkoriban a Képes Vasárnap admi
nisztrációjában kereste meg a minden
napi betevő falatra valót, a példány
számok legnagyobb részét átmentette 
Szántó Róberthez, az evangélikus lel
készhez és költőhöz, aki nagy megér
téssel fogadta és a példányokat — a 
szószék tövébe rejtette.

Nevetséges, de úgy volt, hogy a 
folyóirat nem is az elkobzás miatt 
szenvedett igazán, hanem azért, mert 
éppen ebben a kettős számban jelent 
meg Veljko Petrovió, a kiváló szert) 
író és költő egy elbeszélése, mondhat
nám kisregénye, a Magyar Pista és ez 
a novella a bácskai és bánsági ma
gyar urak felháborodását váltotta ki, 
úgyhogy a lapot solkan lemondták. Az 
urak azért háborodtak fel, mert az el
beszélés főhőse, Magyar Pista, egy ízág- 
véiig negyvennyolcas és Habsburg-el-



lenes család leszánmazottja, akinek 
nagyapját negyvenkilencben a Habs
burgok kivégezhették, a világháború 
kitörésekor átsaökött a szerbekhez, 
mert nem a HaJbsburgak oldalán, ha
nem ellenük akart harcolni. Ilyen 
nem léteziik, ez hazaárulás — dörög
ték a magyar urak, és Szenteleky ezek 
után a Vajdasági írás úri olvasóitól a 
fölháborodott levelek özönét kapta. 
Hosszú hónapokba telt, amíg a »köz
vélemény« úgy-ahogy megnyugodott, 
de aztán újabb lapeflikobzás történt, és 
a Vajdasági írás halódni kezdett. Én 
az újvidéki Reggeli Űjság szerkesztő
ségébe lépítem, a Képes Vasárnapot el
hanyagoltam, no meg a rádióműsor is 
több csatormán is bejött a napilapok
hoz, így a következő évben a Képes 
Vasárnap is kiszenvedett.

S ezzel az én szabadkai szereplé
sem és napjaim is véget értek. A Mi 
Irodalmunk, a Reggeli Üjiság mellék
lete, ugyancsak Szenteleky szerkeszté
sében jelent meg, majd 1932-ben út
jára indult, immár Üj vidéken — 
megint csak Szenteleky Kornél szer
kesztésében — a Kalangya.

Mielőtt azonban a Kalangya meg
szervezéséről és elindulásáról beszél
nék, hadd szóljak még néhány szót a 
szabadkai »legényévekről«.

Már említettem, hogy Szaibadlkán a 
Képes Vasárnap és a Vajdasági írás 
éveiben is én inkább csak átfutó ven
dég voltam és rendszerint csupán hét
fő reggeltől szerda estig laktam ebben 
a városiban s élveztem a Fischer osa-



Iád vendéglátó hajlékát. Csuka János
sal csak ia húszas évek elején, az ÚT 
korszakában voltam közelebbi barát
ságban, amikor el is jártam hozzájuk 
(egy verseskönyvünk, az UTAK is ket
tőnk nevén jelent meg), s noha Sza
badkán jelen voltam az esküvőjén, -ba
rátságunk szálai már lazultak, mert őt 
ott már jobban lefoglalta az újságírás 
és hátat fordított a versnek. Később 
is inkább cikkeket, tanulmányokat Irt a 
Vajdasági írásinak, főként azonban a 
Kalangyának. Annál szorosabb -barát
ság -fűzött azonban ekkor már Búzás 
Lacihoz, akinek apját, a hajdani bí
rósági végrehajtót, nagy bajuszú, régi 
vágású embert és édesanyját is jól is
mertem és jó néhányszor meg is for
dultam Buzásék külvárosi házában, 
amelynek udvarán volt Laci legény
tanyája. Búzás nem írt verseket, ez 
igaz, de egész bohém lelkületévél na
gyon közel állt a költészethez, s hang- 
lemeztára csak úgy ontotta a kedves
nél kedvesebb magyar nótákat és 
klasszikus szerzeményeket. János ba
rátom esküvőjén is az ő társaságában 
vettem részt, egy törékeny, nagyon fi
nom szőke kislány társaságában, akit 
hajnalban kétlovas fiákerbe ültettünk 
és ebben a bárkaszerű alkotmányban, 
a felkelő nap sugarainál, a szó szoros 
értelmében körülhajóztuk, megkerül
tük Szabadkát, s teljes kört írtunk le 
az ugyancsak nagyhatárú város körül, 
amíg a kislányt úgy reggel nyolc óra 
felé épségben átadtuk az örvendező 
szülőknek.



Utána persze még vidám pálánká- 
zás is következett Laci legénylakásán, 
a Vasúti parkban, nótaszó kísérettel.

A legkedvesebb és legderűsebb em
lékek Lazarek Nóra családjához fűz
tek; ott laktak a Kossuth utca dere
kán, egy udvar hátsó végéten meg
húzódó helyiségekben* Kapiszta fény
képész szomszédságában. Kapiszta sok 
fényképet készített a Képes Vasárnap
nak , Nóra pedig, mint legidősebb nő
vér, meglehetősen népes családot tar
tott el: három húgát. Szülei, ha jól 
emlékszem, Oservenkán laktak és a 
cukorgyárban dolgoztak. Nóra, nevé
hez illően, nagyon szőke és nagyon 
komoly teremtés volit, északi nőtípus; 
egy filmkölcsönző vállalatot vezetett, 
és ebben a minőségében meglehetősen 
sok hirdetést és reklámcikket adott a 
Képes Vasárnapnak közlésre. Nórához 
engem nagyon komoly és nagyon ne
mes érzelmi szálak fűztek, tiszteltem 
benne azt, hogy az egész család fel- 
nevelitetósének gondját ő vállalta, leg
idősebb húgát, aki mindig Kosztolányi 
Húgomat a bánat eljegyezte című köl
teményét idézte fel (bennem, egy ma- 
gyarkanizsai (Stara Kaniža) becsületes 
asztalosmesterhez adta feleségül, ma
gyarán: kiházasította, Lotti, a varró
lány egy futballistához ment feleségül, 
a legkisebbik, Ági, ez az aranyszőke 
kislány pedig épp akkor került bak- 
fiskorba és még gimnazista volt. Az 
egész családból hozzá fűztek a legme
legebb érzelmi szálak, egy kicsit a nála 
jóval idősebb báty szeretete is. Lotti 
esküvőjén nagy dáridót csaptunk a



családban, persze tánccal egybekötve, 
$ (hajnalig énekeltünk. Ezek a nóták 
csengtek a fülemben még akkor is, a- 
miiktar kora reggel beültem az újvidéki 
gyorsba és végre — elaludtam. Újvidé
ken azonban felébredtem, mert az 
Újvidék—Szabadka vasútvonal minden 
szakaszát — még álmomban is — a 
kerekek és váltók csattogásából ismer
tem. Hányszor megtörtént, hogy az éj
szakai személlyel utaztam haza, s vé
gigdőlve az első osztály piros bárso
nyán, bóbiskolás közben is pontosan 
tudtam, mikor futunk be Topolyára, 
mikor Kishegyesre, miikor Verbászra, a- 
vagy Pašićevora (aikikor így hívták Ó- 
ként) és miikor Újvidékre. Ott aztán 
ki kellett szállni, mert hazaérkeztem. 
Ha ott (ki nem szállóik, a pétervánadi 
vashíd istentelen zörgése biztosan fel
ébresztett volna. Igaz, hogy akkor már 
csak Karlócán, a szerb pátriárka vá
rosában szánhattam volna ki.

Az akkori Szabadika városképéhez 
még a Városi kávéház »főurát« is bele 
kell rajzolnom, a literátus főpinoért, a- 
kánek még a neve is irodalmi volt: 
Kazinczinaik hívták. Az ő »uralkodása« 
idején íróféle és újságíró akkor is nyu
godtan hemehetett a Városiba egy fe
ketére vagy akár egy liter borra, egy 
konyakra, ha egy fitying se lapult a 
zsebében: a literátus főúrnál mindig 
kaphatott hitelt.

Aztán ott volt a piac patikájában 
Magister, azaz polgári nevén Kiss Vil
mos, a jeles novellista, aki viszont 
gyógyszerrel segítette iki a fejfájós 
vagy éppen maeslkajiajos kartársakat.



S ezeknek az éveiknek elmaradha
tatlan tartozéka volt — hogy Szabad
kán, hol Újvidéken — Farkas Béla, a 
bohém festőművész, legényes mulatsá
gaink örök társa, alkiről már szóltam, 
ö  szegény, az édesnyjával lakott együtt 
Pali csőn, de sokszor járt Üj vidéken, s 
velem együtt Kökény Dezsőnek, a leg
rokonszenvesebb cigányprímásnak leg
jobb barátja volt. Ha az örök jóindu
latot és emberséget sugárzó kerek ké
pű Kökény Dezső álla alá kapta he
gedűjét, akkor a világ minden búját- 
baját feledni lehetett, ha pedig Dezső 
rázendített a saját nótájára, ez szinte 
az űrfelmutatással egyenlő magasztos 
pillanatokat teremtett. Ilyenkor az e- 
gész társaság mélyen lehajtotta a fejét, 
meg se moccant, úgy hallgatott.

Alacsony ház, füstös kémény, 
Benn lakik egy cigánylegény, 
Búsan szól a hegedűje,
Elhagyta a szeretője.

S hallgatott a Fehér Ökör minden 
vendége, mert mindenki tudta, miért 
agglegény Kökény Dezső.

Amikor már rég elszármaztam Bács
kából, s a negyvenes évek elején Szia- 
badkán jártam. Kökény Dezsővel az 
Arany Bárányban találkoztam. Csen
des, néptelen volt a kávéház, alig lé
zengett benne emlber. Kökény Dezső 
odaijött hozzám és szomorúan ölelt át. 
Elmondtuk egymásnak, merre jártunk 
időközben és mit csináltunk.

Soha többé nem láttam, csak né
hány év előtt olvastam, hogy meghalt,



vtalaihol Bánátban. De a hasonmásával 
találkoztam, amikor az alvilág kanyar
gós útjait jártam. Éptp olyan kerek ké
pű, csupa jóindulat legény volt, akár
csak a hajdani cigényprímás. Rabru
hában kísérteik be egy pincébe, zimian- 
kós téli időben, persze köpeny nélkül. 
S persze, reszkettem.

— Fáziol? — kérdezte nagyon hal
kan Dezső hasonmása, akin akkor i- 
gen komoly mundér feszült.

— Hideg van — mondtam röstell- 
kedve és lehajtottam a fejem —, ez a 
daróc nagyon vékony.

— Akkor gyere — fogott kézen De
zső hasonmása és a pincesor sarkába 
vezetett, egy olyan cellába, amelynek 
egyik felét az őrség kemencéje mele
gítette.

— Enigy be! — mondotta Dezső ha
sonmása és még mosolygott is rám. 
Persze csak úgy suttyomban. Mert o- 
dabenn jó meleg volt. Az egyetlen me
leg cella.

Van emberség. Még a pokol legmé
lyebb fenekén is. Megcsúfoltan, meg
félemlítetten, megalázottan, de van! S 
akkor támadt fel bennem először a 
remény, bár még nagyon bizalmatla
nul, hogy a túlvilágról is van vissza
térés!

S ma, valahányszor Kökény Dezső 
jut eszembe, hasonmása is megjelenik 
előttem. No meg Szenteleky, aki sok
szor idézte Dantét, az Isteni színjáték 
zárósorait: »A szeretet mozgatja a na
pot, a holdat és minden csillagokat«.

És Szabadkával kapcsolatban hadd 
emlékezzem meg még Pavle Tabateo-



vić ügyvédről, aikit még Pécsett ismer
tem meg, de akikor mindannyian Ta- 
bak Palinak hívtuk, örökké borotva
élesre vasalt nadrágban, a legújabb di
vat szerint öltözködött, olyan volt, 
mintha »skatulyából vették volna Iki«. 
Néhányszor ő is feltűnt a Papnevelde 
utcai bohém társaságban, a Schuiber 
család otthonában, akárcsak Molnár 
Farkas, Weinninger Andii, s az ifjú, 
akikor még költő, nagy hajú Kodolá- 
nyi, aki Vajszlóról járt be, s hozta a 
Krónikának verseit. Tabak Palira egy 
kicsit mindig irigykedtem, mert lát
tam, hogy keresett elegánciája impo
nál a női nemnek. De azért eszem á- 
gában sem volt utánozni.

Most aztán, hogy félig-meddig Sza
badkán laktam, vele is többször ta
lálkoztam. Most is elegáns volt, mint 
egykor Pécsett, és már jónevű ügyvéd 
volt, még a nevében is divatos: Pavle 
Tabakoviónak hívták. De azért Pécset 
nem tudta feledni, s a magyar nyel
vet sem. Egyszer egy holdas estén vagy 
két óra hosszat keringtünk a városhá
za alatt elterülő kis parkban, s a rég
múlt pécsi napokat idéztük. Később 
megnősült, Falicson villát vett magá
nak. A legjobb úton volt a tisztes pol
gárti karrier felé. Ügy képzeltem, idő
vel biztosan miniszter lesz belőle Belg- 
rádban. Nem lett az: karrierje ket
tétört.

S most lassanként régi, szabadkai, 
legénykori élményeim végére érkeztem. 
Mégis szólnom kell még valakiről, aki 
akkori életemben s még később, a Ka-



Isingya és a vajdasági magyar könyv
kiadás megteremtésében nagy szerepet 
játszott. Kende Ferencről. Az irodal
márról, a széplélekről és a könyvter
jesztőről, akiiben lélek lakozott és la- 
közük ma is.

öt úgy ismertem meg, mint a Lit- 
teráría Könyv- és Lapterjesztő Válla
lat igazgatóját. Amikor megismertem, 
még a vasútállomással szemben volt a 
Látterária székhelye, később pedig a 
Főtéren, a városházával szemben. A 
magyarországi könyveket és lapokat 
terjesztette, elsősorban a Színházi il
letet, mely az akkori (korszak legnép
szerűbb és legnagyobb példányszámban 
megjelenő hetilapja volt. Az én egyéni 
lapszervezésem Kende »nagyüzemi« 
könyv- és lapterjesztéséhez képest kis
ded -és naív gyermekjáték volt. Ügy
nökeivel behálózta az egész Vajdaságot, 
és már ismeretségünk élején nem egy
szer magyarázgatta, hogy a lap- és 
könyvterjesztés költségeit csak akkfor 
lehet bírni, ha nagy összegű alapra 
rakják. Később, amikor már én végleg 
távozóban voltam Jugoszláviából, az
zal a tervvel, hogy Budapesten Látha
tár címen folyóiratot 'indítóik, Kende a 
Kalangyával kapcsolatban meg is va
lósította ezeket a terveket, éspedig úgy, 
hogy a Jugoszláviai Magyar Könyvtár 
évi tizenkét és a Kalangya Könyvtár 
évi négy könyvét vette a terjesztés a- 
lapjául és sikerűit is felvirágoztatnia a 
Kalangyát, amely 1944 közepéig jelent 
meg egyfolytában.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
amikor Kende a Kalangya legfőbb



gondját, a szervezést és a lappal együtt 
a jugoszláviai magyar 'könyvkiadás 
gondját is magára vállalta, voltaikép
pen nem a szakember és még kevésbé 
az üzletemiber sugallta ezt neki, hanem 
az író. Mert Kende szépíró volt: no
vellista. Éspedig a javából. A Gyika- 
nyóról szóló novelláikban voltaképpen 
a hajdani, még teljesen beépítetlen és 
moosaras Lágymányost rajzolta meg 
háttérnek, s bennem azóta is, akár a 
Lágymányost hallom emlegetni, akár 
az újvidéki Limámt, mindig ez a két, 
egymáshoz olyannyira hasonló táj ol
vad egybe, hiszen kicsinyben Újvidék 
is, a maga Péterváradjával és Kameni- 
cájával olyannyira emlékeztet a nagy 
Pestre és Budára — és a Lágymányos 
a Limánra. Hogy Szenteleky Kornél 
halála és az én elköltözésem után (ez 
szinte napra egybeesett) Szirmai Ká
roly meg tudott birkózni a Kalangya 
szerkesztésének és kaidásániaik gondjá
val, elsősorban Kende Ferencnek kö
szönhető.

Nem egyszer jártam Kendéék ked
ves, a szó jó értelmében vidékies sza
badkai otthonában, amely a Teréz- 
templom mögött egy szűk kis utcácská
ban, a Kujundžić utcában volt, lélek- 
zisongító csendben és kedves környe
zettel. Azoik az ikonok és festmények, 
melyeket akkor megismertem, s ugyan
az a gazdag könyvtár, később újvi
déki lakásukban köszöntöttek rám, ma 
pedig Pesten, a Csengery utcában, 
csak éppen a szelíd családanya költö
zött el, messze, nagyon messze, a há
ború idején.



S már első látogatásaikor, ebéd 
idején egy ragyogó derűt árasztó, eny
hén bicegő kis gimnazista lány perdült 
be a szabadkai lakásba: Perike. S ve
le az ifjúság leírhatatlan és megéne- 
kelhetetlen szép varázsa, amely azóta 
sem tűnt el lényéből. És szinte hihe
tetlen, hogy néhány évvel később ez a 
csípőficamos, de nagylánnyá serdült 
bakfis olyan gyorscsárdást (táncolt vé
gig velem az egyik újvidéki vendéglő
ben, hogy ama jól ismert székely nép- 
ballada, a Halálra táncoltatott legény 
változatában jutott eszembe, no meg 
gyermekkori szívbillentyű ̂ tágulásom,
amelyet addigra, úgy látszik tökélete
sen »kinőttem«. Amikor pedig — újabb 
jó néhány év múlva — az életbe visz- 
szatértem, a Kiadói Főigazgatóságon 
megint csak Ferike fogadott, immár a 
főnök titkárnőjének szerepében. Akkor 
pedig Tamási Áron szép mondása ju
tott eszembe, Könyves Kálmán kije
lentésének ellenpontja: »Tündérek pe
dig vannak«.

Én pedig ezzel a szállóigével bú
csúzom a szabadkai legénykortól, a- 
melyről oly sok mindenit elmondtam, 
»mit rejtve tartogattam, mint titkát^ 
tenger, legmélyebb habokban.« S 
hetvenedik év küszöbén, annyi meg
próbáltatás és annyi hétfejű sáriamé 
nyal folytaitott küzdelem után raSjg 
ennyi bizakodó derű maradt bennem, 
annak köszönhetem, hogy a világon jfc 
tündérek is vannak.

»Mert vén Szabadka, áldalak. . .«
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kái ugyan Pécsett je 
lentek meg , de már egy 
évvel később, 1921-ben
Jugoszláviában szervez
te az irodalmi életet. És 
nem sokkal később meg- 
kezdte műfordítói tevé
kenységét, amelynek so
rán mindig arra töreke
dett, hogy művészi hi
telességgel adja vissza 
az eredeti vers, novella, 
regény vagy színdarab 
szépségét, a szerbhorváty 
szlovén és macedón 
nyelv ritmusát és dalla
mosságát. A hídverés 
nemes szándéka vezé
relte, a hídépítés, amely
re oly korán elkötelezte 
magát. E sok szívóssá
got és alázatot követelő 
munkának méltó koro
nája a jugoszláv népek 
háború utáni első iro
dalomtörténete; amelyet 
ugyancsak ő írt. Ezt a 
sokrétű és gazdag életet 
ismerheti meg az olva
só ebből a könyvből. 
Annak az írónak a 
gyerm ek- és legényko
rát, aki — noha csaknem 
négy évtizede nem él 
közöttünk — szervesen 
hozzátatozik a jugoszlá
viai magyar irodalom
hoz, mert egy életen át 
hű maradt szülőföldjé
hez: e táj és szellemi 
közösség örökségéhez.




