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Fekete Lajos, habár a 
Szilágyságban született 
és több m int négy é v ti
zed óta Budapest kör
nyékén él, a két v ilág 
háború közt a jugoszlá
via i magyar irodalom  
egyik vezető költőegyé
nisége volt. Nálunk, V a j
daságban —  Újvidéken  
és Szabadkán —  jelent 
meg első három kötete, 
tehát itt bontakozott ki 
költészete, méghozzá iro 
dalmunk hőskorában, 
amikor egy-egy könyv, 
kiváltképp versgyűj
temény éveken át ott po 
rosodott a polcon. Az ú t
törők  —  Szenteleky K o r 
nél és Csuka Zoltán  — 
kis számú csapatához 
tartozott az alatt a csak
nem tíz év alatt, ame
lyet Bácskában töltött, 
miután a Magyar Ta
nácsköztársaság össze
omlása után politikai 
emigránsként Jugoszlá
viába szökött. Számtalan 
költeményének vo lt szín
helye és ösztönzője ez a 
táj mindaddig, amíg a 
katonai diktatúra irodal
m i tevékenységéért ki 
nem utasította. De még 
azután is, hogy vissza
térése után szélesebb 
horizontok nyíltak meg 
előtte, ennek a vidéknek 
az igézetében élt, akár-
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Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával.
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A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyomása — Szabadka



Ki tud egy küzdelmes élet útjain — 
több évtizedes emlékezés 'közt vissza
felé mendegélve — ugyanolyan tájat 
látni, mint amilyet egykor megtapo
sott? Az emberekre, egykori társakra 
ugyanúgy emlékezni, mint amikor ve
lük a közös cél lázában lobogva kezét 
fogott?

Mégis szeretnék a harciban áfjonti 
társakra, a menedéket, hajlékot adó 
tájra úgy visszatekinteni, mint aki 
megőrzött minden emléket, minden bút 
s vigalmat, mert ezek együtt részei 
múltamnak, életemnek; magukban is 
egy darab élet.

Egy darab élet: életem olyan sza- 
kagza, amelyben húszéves korámra a 
világ első nagy háborúját, a már-mái* 
szabadságot felvillantó két magyar 
forradalmat, a forradalmak bukásával 
a hazátlanságot és költői sorsom kez
deti korszakát éltem meg.

Az emberré oseperedés melegágya 
a gondviselő anyai öl; ám azon túl a 
táj, a környezet, amelyben az emberi 
cselekvés sorsot szab a cselekvőre: ki
alakítja egész életútját, amely az aka
rat, a szenvedélyes célratörés révén a



legmerészebb képzelet magasába ível, 
vagy a tétlenség, a közöny s csügge- 
dés átka miatt a poklok mélyére visz.

A környezetről s a tájról beszél
tem mint emberfarmáló tényezőkről,
— s itt kell vallanom: 1919-ben, ami
kor a Magyar Tanácsköztársaság bu
kása s a magyar proletár honvédő 
harcok után hazai földön, Szolnoknál 
román—francia hadifogságba estem, 
majd onnan szabadulva menekülnöm 
kellett, vágyam déli szomszédunk, a 
Szerb—Horvát—Szlovén Királyság te
rületére vitt. Nem ötletszerűen, s nem 
minden ok nélkül. Friss keletű diák- 
szerelem, egy bajai kislány — -későbbi 
feleségem — vonzott. És még valami: 
édesanyám régen besüppedt sírja a 
Bánát déli szögletében fekvő, zömmel 
délszlávoktól lakott falucska, a Versec 
melletti Vlajkovac, egykor Temesvaj- 
kóc temetőjében. Hányt-vetett sorsú 
szüleim életútjának egy kis állomása. 
Tehát élő s halottan is élő kapcsola
tom volt azzal a tájjal.

Idegen tájak felé az embert a jobb 
élet reményébe vetett ihit szokta von
zani. A  fentieken kívül mi vonzott en
gem? A hazát vesztett, alig húszéves 
gyerekembert, a nagy idők sodrában 
sírásra csempülő szájjal kényszerű 
hőst: az elvesztett szeretet az alá az 
égfbolt alá, amely olyan Írókén tudott 
ragyogni, mint a gondviselés öröknek 
hitt hű aisszonyszeme; s talán-talán — 
ily fiatalon szabad még remélni — ár
ván s hazátlanul is egy felfelé Ívelő 
nagy élet reménye.



Több napos, kocsin és tolatásszerű 
vonaton való utazás után a zombori 
vasúti raktárban vártam be másod
jegyzői kinevezésemet Szenttamásra. 
Itt csupán négy-öt hónapot töltöttem 
nagyon nyomorúságok viszonyok kö
zött, legyengült feleségemmel és beteg 
kisfiámmal. Utána Dunaosében, ebben 
a németektől lakott, rendezett kisköz
ségben, 1924-ig voltam segédjegyző. 
Kevés fizetésein miatt azonban olyan 
állás után kellett néznem, amelyből 
háromtagú családomat el tudtam tar
tani. Ezért állásomat felmondtam és 
Újvidéken, magáin tisztviselőként a Di- 
movió-féle gyarmatáru nagykereske
désben helyezkedtem el.

Sorsomnak ilyen fordulata sodort 
ébben az élénk és már akkor kultu
rális központnak számító városiban 
olyan barátok felé, aikik egyrészt a he
lyi lap, a Délbácska és más magyar 
nyelvű sajtókiaclványok körül forgo
lódtak. A Délbácskábán közölt első 
verseimmel majdnem egyidejűleg Csu
ka Zoltán Revü című hetilapjának,ad
tam írásaimat. Vele való barátságom 
rövidesen szövetséggé mélyült.

A szabadkai Napló már a húszas 
évek elején — az emigráció író és új
ságíró tagjaiból álló gárdájával — új 
lendületét, új színt adott az irodalmi 
életnek és jelentős szerepet játszott a 
jugoszláviai magyar művelődési élet
ben. Sajnos azonban ez a lap oppo
nens magatartást tanúsított a vajdasá
gi írók első nagy seregszemléjével, az 
1928. évi Becsei Helikon megrendező-



sével szemben, s ezzel tanúbizonyságát 
adta annak, hogy itt irodalomnak csak 
az számit, amit ő fémjelez. A vajda
sági magyar irodalomban csakhamar 
bekövetkezett az a széthúzás, amely 
a szellemi élet teremtő erőit gyengí
tette és éltető nedveit a meddő viták 
aszályos talaján elszívta. Emiatt — 
fejlődésének jelentős korszakában — a 
húszas évek közepétől már megosztott 
irodalom volt. Két csoport létezett: a 
Szenteleky köré tömörült és a Napló 
szerkesztőségében dolgozó vagy onnan 
kirajzott írók csoportja, amelynek 
tagjait a lap olyan alternatíva elé ál
lította, hogy vagy a saját újságjuk
nak, vagy a Csuka és Szenteleky szer
kesztette lapoknak dolgoznak.

Az irodalmi vállalkozásokban — 
egészen Jugoszláviából történt kiuta- 
síttatásomig — magam is részt vet
tem.

Szenteleky Kornélt, aki 1926—27- 
ben még írásainak java részét a na
gyobb publicitású Naplóiban közölte, 
csak később vontuk be mozgalmunk
ba, terveinkbe; persze nem irodalmi 
»verzér«-nek, mert ez ellen hallatla
nul szerény embersége, gondolkodás- 
módja és lelkivilága tiltakozott volna. 
Csuka Zoltán írta le legtüzetesebben 
azt a szerepet, amelyet neki szántunk 
a közöny, a gáncsoskodás és nem utol
sósorban a kíméletlen tőkés sajtóérde
kek ellen vívott harcunkban: »A  vezé- 
■■ri: szerepet soha nem szánta magának, 
de soha nem is így fogadta, hanem 
mindig mint szolgálatot. Nem is volt 
€*gy£tlen pillanatig „vezére” a vajda-



A pálya elején



Egy újvidéki fölvétel 1925-ból



Az első verseskötet



Az újvidéki fürdőparkban, 1928-ban



sági magyar irodalomnak, die sokkal 
inkább szeretetteljes kalauza, útmuta
tója; a legfiatalabbak sem érezték ben
ne az idősebbek lehergerlő tekintélyét, 
hanem sokkal inkább azt a kisugárzó 
szeretetet, amelyhez bátran és bizako
dással lehetett közeledni. És épp ez 
tette őt elsővé az írók között és épp 
ez okozta, hogy soha, egyetlen pilla
natra sem vonta senki kétségbe az ő 
tekintélyét és vezetői elhivatottságát, 
még ellenfelei sem. Ha folyóiratot in
dítottunk, másra senki nem is gondolt, 
csiak Szentelekyre, ha szerkesztőről 
volt szó.«

Szenteleky dr. Draskóczy Ede óbe
csei ügyvédhez 1928. december 4-én 
írt levelében az áll, hogy a Vajdasági 
Írás anyagi és szellemi megalapozása 
érdekében »vasárnap este lent voltam 
Üj vidéken és Csukával meg Feketé
vel főztük a terveket reggelig«.

Hány ilyen »reggelig« volt!
Hol? Üj vidéken, Szabadkán, óbe

csén, Zentán, Becskereken, Kanizsán, 
Verbászon, s ki tudja még hol.

S hány előadást tartottunk mi hár
man együtt télen és nyáron, tavasszal 
és ősszel!?

írótársaim s barátaim, Herceg Já
nos, Majtényi Mihály, de mindenek
előtt Csuka Zoltán a tanúja, hogy 
mennyi ellenség, mennyi közöny és 
mennyi Rosszindulat ellen kellett har
colnunk. Az idézett levél további ré
szében írja Szenteleky: »Mégis hisz-
szük, hogy a Rosszindulat kezéből ma



holnap ki fog hullni a csákány és a 
mi nagy, életes erkölcsi Igazunk dia
dalmasan fog élni és építeni.«

Hogy rám és társaimra milyen él- 
tető-teremtő erővel hatott hármunk 
lobogó és szenvedélyes lelkesedése és 
összefogása, bizonyságul idézem Ten
gerzúgás című, 1931-ben megjelent kö
tetem egyik verdét:

JÁRUNK TÜZES ÁLMUNK 
NYOMÁN

Bácska,
Üjvidék, poros városvég,
augusztus eleji csillagfényt porzó ritka
éjszaka;
nagy éjben nagyalvó roskadt

[parasztházak: 
városvég, Üjvidék, Bácska.
Isten és ember háta mögött, a

[ csillagok
vigyázó szeme alatt baktatunk hárman: 
Szenteleky, Csuka, Fekete, az örök-

[ szegény
Darányi-telepen. — Szikes szegénység, 
roggyant kerítések, gubbasztó kis 
zsellérházak dib-dáb vidéke ez% 
a poros város magyar szigete, akinek 
mellére térdelt az éjfél, s most alszik 
nagyalvó álmában pihegve.
Az úton csend ... mázsányi csend ... 
Kalásztehcrrel csak a tárt mellű

[ bácskai
fekete földek tüdeje liheg.
Messziről néha fölvakkan egy-egy

[éber eb,
de utánq annál pihegőbb nagy csend

[lesz.



Csak mi baktatunk hárman.
A csillagok közt motoz a kezünk s a

[messzi
vonagló országúton szomjuzó

[ szívünkből
száz kérdés zokog: a nagyott alvó kis 
házak között, vajon ki érti meg a mi 
tüzesen fölsajgó álmainkat.
Nyár van, fullasztó s a sok zsellérház 
alszik konokul.
Csak mi baktatunk hárman, 
mint a fölnyergeit lelkiismeret. 
Egyikünk szláv, — magyar szívű, 
a másikunk koppányhitű, — túladunai, 
magam pedig ébren hívő, alvajáró,

[K r aszna menti; 
s mindannyian: csodavárók/
Egyikünk szól: valamit már tenni

[kéne,
másikunk szól: virrad, látom, talán

[ majd
az éjszakának lassan vége, 
magam szólok: kapaszkodjunk a

[ csillagok
üstökébe...
5 együtt szólunk: valamit már tenni

[kéne,
tenni kéne! ...
És hajnal szól dérfehéren ( kakas

[rikolt),
de mi járunk, járunk tüzes álmunk

[nyomán,
s kalapáljuk meg-kell-lenni terveinket. 
Jómagunkat biztatgatjuk, jómagunkat 
keserítjük, s valljuk, hisszük: 
megmosakszunk piros fényben, 
kohófényben, istenfényben...

11 ( 1929)



Ám ez a költemény most a mon
danivalóim során csak úgy előresza
ladt, de egypár évet vissza kell ka
nyarodnom, hogy számot adjak a Vaj
daságban, 1926 őszén megjelent első 
kötetem, a Béklyózott erők feltáma
dása című versgyűjteményem kiadá
sának körülményeiről. Már második 
éve, hogy a helyi lapinak, a Délbács- 
kának majdnem kizárólag én voltam 
a költője. Nem túl nagy publicitása és 
közismerten klerikális beállítottsága 
nem kedveztek más irányú, más szel
lemiségű írásaimnak, mégis kénysze
rűen egymásra voltunk utalva: a Dél- 
bácska — a Naplóhoz hasonlóan — iro
dalmat is igyekezett adni. Mivel azon
ban erre megfelelő munkatársai nem
igen voltak, még azt ás elnézte, hogy 
vöröskatonaként és kommunista politi
kai emigránsként tartottak nyilván. 
Jómagam pedig azért fanyalodtam rá, 
mivel a környéken nem volt más, ha
sonló elterjedtségű lap. A benne meg
jelent fölhívás annyi előfizetőt ered
ményezett, hogy verseskötetem saját 
kiadásomban megjelenhetett. (Hol volt 
akkor még a vajdasági könyvkiadás!)

A költemények zöme egy meghaj
szolt fiatal élet nyugalomvágyát, az el
hagyott táj felsajgó emlékeit idézi, a 
korán elvesztett szülők hiányának re
miniszcenciáját kesergi.

A  könyvnek — az akkori viszonyok 
mellett — sikere volt: a hatszáz pél
dány csaknem egészében előfizetés út
ján fogyott el. E körülmény tékinté-



lyemet a szerkesztőségen belül komo
lyan megnövelte, amiit később arra 
használtaim fel, hogy a polgári lapok
ban publicitáshoz nem jutó, kimon
dottan baloldali költőtársaim — például 
Somogyi Pál és Laták István — az 
én toliamból kaptak biztató méltatást, 
könyveikről elismerő kritikát.

Mint ismeretes, a Vajdasági Írás 
kezdetben Csuka Zoltán Képes Vasár- 
napjának mellékleteként jelent meg. 
Hogy az erdélyi és a szlovenszkói író
kat megismertessük olvasóközönsé
günkkel, már kezdetben XJjarcú ma
gyarok címmel rovatot nyitottunk. Mi
vel Erdélyben és Csehszlovákiában 
megjelent írásain révén a legismer
tebb vajdasági költő én voltam, Szent
eleky engem bízott meg ennek a ro
vatnak a szerkesztésével.

Erről 1928. augusztus 4-i levelében 
a következőket írta nekem: »...hogy 
minél előbb összegyűljön az Űjarcú 
Magyarok kézirata, szeretném, ha ön 
intézné a meghívásokait, én csak már 
a kész anyagot szeretném megkapni... 
Köszönöm eddig is jóságát, készségét, 
önzetlenségét és kérem a jövőben is 
kedvét, tehetségét, de ifőleg jó szívét 
a Vajdasági Írás számára. Oly fárasz
tó, s oly csüggesztő dolog küzdeni a 
közönnyel, a meg nem értéssel, a siuta 
előítéletekkel, és olyan (kevesen va
gyunk igaz, hites, lankadatlan harco
sok. Nagyon nagy szükségem van te- 
hát önre, a hitére, a tollára« a jósá
gára.«



Majd később, amikor Erdély és 
Szlovenszkó vezető íróival kapcsolata
inkat szélesebb síkon kellett megte
remtenünk, Kuncz Aladárhoz fordul
tunk közös levélben Szentelekyvel: 
»Ezeknek az adottságoknak a figye
lembevételével indítottuk meg Vajda
sági Írás címmel azt az irodalmi szem
lét, amely szeretnők, ha mindenben 
őszinte megnyilatkozása lehetne itteni, 
fejlődő magyar kultúránknak. Nagyon 
természetes, hogy ilyen meisszi hori
zontú tervhez a saját erőnkön kívül 
az utódállamok területén élő magyar 
szellemi kiválóságok munkásságát is 
feltétlen számításba kell vennünk; ép
pen ezért, ennek teljes eléréséhez Er
dély íróit is testvéri kézadásra szólít
juk fel.«

Sajnos, a munka nem volt zavar
talan. 1929 kora tavaszán házkutatást 
tartottak Darányi-telepi otthonomban. 
Emlékezetes nap ez számomra. Zoltán 
fiam, aki akkor nyolcéves volt, negy
venfokos lázzal ágyban feküdt, ami
kor a rendőrök benyitottak lakásomba, 
felforgattak mindent, majd utána 
eredménytelenül eltávoztak.

Máig is titok előttem, hogyan tud
tam a számomra szarongatóam gyötrő 
valóságban Békétlenek című versemet 
ilyen spinitualizálva megírni. A vers 
valójában a Napló körünkből elcsalt, 
kiválásukat kényszerűen viselt írótár
sainkhoz szól és a Tenger zúgásban je
lent meg.



BÉKÉTLENEK

Néha közétek ülnek az esték, 
s a csók
olyan fáradtan húzódik meg a szájatok

[szélén,
mintha csókkal egymást sohase illette

[volna
ajkatok.
Néha közétek ülnek az esték, 
s a szeretet
olyan hűvösen vándorol fagyos

[ szívetek közt, 
mintha sohase ültetek volna egybe-

[körbe
anyátok gyújtotta tűzhely parazsánál. 
A veríték is hasztalan volt, 
mi elgyöngyözött
apátok homlokán, nehéz munkában 
a közös földre: 
mi haszna, —
most haragoszölden lángol a dudva, 
s dér csípte meg a rózsafát.
Pedig apátok holtján a feszületre

[meredt
esküvő ujjatok: az Isten lássa, köztünk 
marad a szeretet...
Azóta nem tudok osztozni munkán,
keserűségen
és a mézen;
ha villám ver, — tiedbe sújtott, 
ha láng lobban —: nem az én portám.

(1929)

Sorsom tehát nem úgy alakult, 
hogy nagy reményeiket fűzhettem vol- 
r-a a Jugoszláviában való huzamosabb 
tartózkodásomhoz. A gyarmatáru-ke



reskedés, amelynek tisztviselője vol
tam, az 1929-es gazdasági válság ide
jén csődbe jutott és állásomat elvesz
tettem. Kenyértölenül, ruháimból is 
lassan kiikopva, gyötrő napi gondok 
kínoztak kisfiam és feleségem eltar
tása miatt. Különösen szegény Szent- 
eléky barátomnak okoztam gondot ál- 
lástalanságommal. Hogy hozzá köze
lebb legyek, Szivácon akart egy gőz
malomban állást szerezni nekem, eb
ből azonban nem lett semmi. Maradt 
számomra a Jugoszláviában utolsónak 
megjelent verseskötetem, a Szent gri
masz előfizetőinek gyűjtése. Az ebből 
befolyó elég szép összeg egy időre 
enyhítette helyzetünket, de anyagi 
gondjainkat nem oldotta meg. Végül 
1929 június közepén a Vajdasági írás 
technikai szerkesztőjeként Szabadkára 
költöztem és onnan hetenként egyszer 
látogattam haza, Üjvidéken maradt 
családomhoz.

De azt hiszem, csak veszedelmet 
hoztam a lapra, mert a szabadkai 
ügyész az első számot, amelyet »tech
nikailag« szerkesztettem, elkobozta, 
máig sem tudom, miért.

A  Vajdasági Írás szerkesztésében 
1929 novemberéig vettem részt. Egy 
nap, Szabadkáról megtérve, idézést 
kaptam az újvidéki rendőrségre. Kül
földi írótársaimmal való kapcsolataim
ról, külföldön (főleg Erdélyben és 
Szlo vensiZkóban) megjelent írásaim 
tiSíZteletdí járói faggattak, miközben 
Darányi-telepi lakásomon újabb ház
kutatást tartottak, természetesen ez
úttal is eredménytelenül.



Napok múlva, 1929. november 28-án 
a kézbesítő belügyminiszteri határoza
tot adott át 24 órai határidő alatt vég
rehajtandó kiutasíttatásomról.

Szegényen és üldözötten, mint 
aihogy oltalmába fogadott tíz évnek 
előtte a táj, úgy távoztam onnan. Egy 
fonott vesszőkosárral, egy szőke kis
fiúval s a vonaton mélyen, a bizony
talanság szomorúságába burkolózott 
fiatalasszonnyal, a feleségemmel, a ver
sek Júliájával.

Budapesten, kiutasíttatásom után 
első hírem a Vajdaságból, most, hogy 
a Szenteleky levelezéséről szóló köteté
ben böngészek, Kornél barátom levele 
Csukához, amelyben — 1929. decem
ber 5-én — ezt kérdi: »Fekete íirt-e 
már neked?« Utána levele hozzám Kis
pestre: »A Vajdasági Írás úgy látszik 
véglegesen megszűnik. A novembert 
szám még ma (dec. 16-án) sem jelent 
meg. Zoltán optimizmusa ás fogyóban 
van.« Más helyen: »Nekem az lenne 
a tervem, hogy a vajdasági magyar 
irodalmat, illetve a Vajdasági írás elő
fizetőinek egy részét az Erdélyi Heli
kon számára kellene megmenteni. 
Kuncz Aladár azt írta a minap, hogy 
ahány száz előfizetőt szerzünk a He
likonnak, annyi ívet bocsát a vajda
sági írók rendelkezésére.« Ugyanitt: 
íixl meg okvetlenül, helyesnek tarta
nád-e ezt a Helikonbei olvadást?«

Milyen fájdalmas, ha elgondolom: 
lélékben sebesülten, a reám tornyosu
ló fészekalapítási gondokkal terhelten, 
hűséges távoli társam kétségbeesésé



ben még mindig a véleményemet kéri: 
»írd meg okvetlenül, helyesnek tarta
nád-e?« De mit tehettem én már ak
kor a vajdasági irodalomért, még az
zal is, hogy utána A Mi Irodalmunk- 
na'k, az lalmamaabnak, majd később a 
Kalangyának is küldtem másodközlés- 
re verseket.

Nosztalgiámat még évek múlva is 
a táj és annak embere felé, szenved
ve viseltem. Költői sorsom kiteljese
déséhez az első lépéseket mégiscsak itt 
tettem meg. Soha meg nem bánt szép 
harcaimnak emléke élénken élt ben
nem és irodalmunk szélesebb terein 
elért sikerek vagy bántódások közben 
sem feledkeztem meg arról, hogy há
lás vagyok egy népnek, amely eszméi
mért viselt szorongattatásaimban ne
kem hajlékot, hazát adott.

Közös sorsunkat éppen azokban az 
években éreztem át és írtam meg:

BALKÁN

A hegyek forró kövein kígyózó 
alattomos utakra emlékezem 
és a nagy arcú, fekete emberek 
szúró-kutató tekintetére, amikor 
megtudták, hogy magyar vagyok. — 
Mint sötét szirmú mérges virágot 
néztek, környeztek kétkedő 
halászok, de estére kelve 
a Morava partján 
már együtt figyeltük lobbanó 
lángok fényét a hegyekben.
Tücskök, a balkáni füstös

[ tamburások



itt is úgy dőlnek a gyepes kerevetre, 
mint a Tiszaháton, s fekete

[ hangszerük 
joszladozó húrján ősi dalok

[zengnek ... 
Csak az éjszakák itt mintha

[tüzesebbek,
mintha ragyogóbbak lennének, mint

[nálunk;
ki tudja az éjben vajon mi világol, 
vagy milyen fájdalom szárnyasodik

[épp
most, évszázadok titkos, nagy-nagy 
távlatából...

. . .  A Morava habja társalog
[magában, 

a víz fodra kérdez, a partok
[ felelnek, 

míg meleg görög szél suhan át a
[tájon.

Hanyatt fekve, csendben
[ beszélgetünk 

szerbül egyazon csillagról, melyet
[együtt

látunk és amely reszkető fényével 
ragyogva itt úgy csillog éppen, 
mint fennebb északon 
most a magyaroknak ...
Beszédünk egére sötétebb csillagot 
is szórt a pillanat: sötétebb lett a

t szó;
véres fővel menekvő harcosok 
szelleme mintha feltámadott volna 
letűnt századokból, 
s itt robogna rajtunk keresztül e

tvölgyben;



közös nagy fájdalmunk, közös
[ történelmünk 

emléke mintha most ránk borulna,
[csöndben,

úgy feküdt mellünkre feketén a szó: 
Rigómező! ... Rigómező ... —

[ nyögtem 
magyarul, s ők szlávul zokogták a

[ szélbe:
6, Kosovo Po lje ...  Ó, Kosovo

[Poije ...
(1931)

Alig hiszem, hogy a bennünket kör
nyező bármely más néphez annyi vér
rel megpecsételt barátság fűzne, mint 
éppen délszláv testvéreinkhez. Érthető 
tehát a fájdalom és a félelem, amely 
akkor töltött el, amikor 1929. novem
ber 29-én velem a vonat a magyar—ju
goszláv határon átrObogott. Egy olyan 
államhatalom határán, amelynek irá
nyomban való szándékát nem ismer
hettem, hiszen tíz évnek előtte mint a 
társadalmi rend felforgatója, mint »el
lenség« hagytam el hazámat.

Jóval később, ennek a testi-lelki 
szorongatottságnak az emléke, s már- 
már megismétlődése íratta velem azt a 
költeményt, amelyet kiadásra váró új 
verseim között őrizgetek. Íme néhány 
sor belőle:

Borzongva gondolok 
tébolyult időkre, 

vérszomj és gonoszság 
mikor szövetkeztek —
... Előlük futottam



idegen határnak, 
amikor az undor 

elönté szívemet, 
s tizenkilenc után, 
farkasüvöltés közt 

elhagytam 
hazámat...

(Megint csak bozótok)

Szenteleky csüggedése láttán nem 
tehettem mást, -mint legközvetlenebb s 
legtehetségesebb barátaim írásiadnak 
kerestem megjelenési helyet és alkal
mat a magyarországi lapokban, folyó
iratokban. Elsőnek Szenteleky cikkét, 
kis tanulmányát helyeztem el Móricz 
Zsigmond névén a Nyugatban. Szente
leky ezt így nyugtázta: »A  Nyugatot 
már rendszeresen kapom, sőt honorá
riumot ás kaptam azért a kis figyelő
ért, amit Leszkovác Magyarszki humor 
című antológiájáról írtam. Igiazán meg
ható Zisiga bácsi pontossága.« (1930. 
május 25hí leveléből.) Majd július 13- 
án: »A  Nyugatban megjelent verseid 
nagyszerűek. Mennyi erő, merészség és 
mélyiség szakad fel belőlük. Köszönöm 
őket, nagy élmény voltak számomra.« 
Aztán a Nyugatban esedékes elbeszé
lésének a megjelentetését sürgeti: » ... 
ha hamarosan megjelenne a Nyugat
bani, ez siettetné a francia fordítás 
megjelenését a Mondénban. Ezért légy 
szíves és beszélj Zsiga ‘bácsi-vad, aki 
miaga írta, hogy azét közli előbb, aki 
többször a nyakára jár.« (1931. janu
ár 26.)



Ahogy e levelekből, majd az alább 
idézettekből kitűnik, bár évek múltán 
is hivatalommal és családi gondjaim
mal terhelten éltem napjaimat, kap
csolatom a vajdasági irodalommal Szent
elek! Kornél haláláig isem szűnt meg. 
Csüggedésben, bajban egymást vigasz
taltuk, lelkesítettük. Kitűnik ez abból 
is, hogy a »nagy mélypont«, a Vajda
sági írás megszűnése után, az újvidéki 
Reggeli Üjság (azelőtt Délbácska) mel
lékleteként a Szenteleky szerkesztette 
A Mi Irodalmunk és annak almanach
ja számára is, mint már előbb is emlí
tettem, rendszeresen adtam írásaimból. 
E vonzalmamat és írótársaiimmal való 
együttérzésemet értékelni és fenntarta
ni törekedett Szenteleky is, amint ez 
1931. július 31-én hozzám írott levelé
ből látszik. Ezt írja: »Én úgy érzem, 
hogy lélekben még mindág közöttünk 
vagy, hogy ide tartozol, ezért az alma- 
naehba okvetlenül hozni szeretném írá
sodat és fényképedet. A  korrektúrát 
magam véigzem, a kiállítás nagyon íz
léses lesz, s a könyv tartalma is sokat 
ígér. Hallgass 'kicsit szívedre és küldj 
egy-két verset ebbe az almanachba. 
(A  rábeszélő sorok mögött az a körül
mény rejtőzik, hogy utóbb megjelent 
néhány versemben a ihemzsegő sajtó
hibák és a korrektúra hanyagsága mi
att szemrehányást tettem szegény Szent- 
elekynek.) Majd ugyanezt a levelét 
így folytatja: »Szeptember ötödikén
Párizsba megyek — végre kaptam en
gedélyt! — s délután több mint egy



órát töltök a Keleti pályaudvaron, Bu
dapesten. Hogy örülnék, ha láthatná
lak, ha megölelhetnélek.«
_Ez a találkozás valóban megtörtént

és szegény barátom a rövid egy óra 
alatt, amelyet a pályaudvar éttermé
ben töltöttünk, gátlástalanul kiöntötte 
szíve keserveit a fennálló nehéz viszo
nyokról, amelyek közt a vajdasági ma
gyar irodalom éppen hogy tengett-len- 
gett.

Sajnos, Szenteleky Párizsból haiza- 
éikezve egészségileg egyre súlyosabb 
napokat, hónapokat élt meg és csak 
hallatlanul erős akarata, szenvedélyes 
munkaszeretete tartotta meg még an
nak az egy-másfél esztendőnek, amit 
1933-ban bekövetkezett haláláig élt. 
Nagyon rövid utolsó levelét hozzám 
már Budapestről, a mártonhegyi sza
natóriumból írta és jelezte benne meg
érkezésit. Arra kért, hogy látogassam 
meg. A szanatóriumban különben Du- 
čić budapesti jugoszláv követ, Debre- 
czeni József, Németh László és jóma
gam látogattam meg. Ez 1933. június 
vége felé volt, amikor igen rosszalló
lag láttam — s baráti intelmemet ki 
is fejeztem —, hogy írótársainak a Ka
langya ügyében és más kérdésekben, 
magas láz között leveleket írt. Hosszú 
levélben Csuka Zoltánnak és Kende 
Ferencnek is jelzi, úgy július 'közepe 
táján, hogy állapota változatlan, nem 
javul és komolyan foglalkozik, a ha
zatérés gondolatával, nem bizonyos a- 
zonban, hogy az utazás viszontagságait 
elviseli-e.



Csak a sziváci temetőig tudta elvi
selni.

A kiváló ember, barát és társ ha
lálának híre — még akkor is, ha testi 
mivoltában szinte a szemünk előtt om
lott össze, s biztosan bekövetkező ha
lálát is tudtuk — mélységesen meg
rendített. Sajnos, temetésére ezer ok 
miiatt nem mehettem el; elparentáló 
verseim pedig csak a Vassal és fohász- 
szál című kötetemben jelenhetett meg, 
de lélekben a saiváci temető 'barátot 
sirató megrendült gyülekezetében ma
gam is ott voltam.

Emberi-költői kapcsolatunk számta
lan emlékét azóta is őrzöm, bizonysá
gául annak, hogy nemes harcokban el
lobogott fiatal életünk nem volt hiába.

Való igaz, hogy Szenteleky halála 
és Csuka Zoltánnak Jugoszláviából
1933-ban történt repatriálása után, köl
tészetemben a második haza, a Vaj
daság színei lassan elmosódtak és köl
tészetem ma már a hazai líra sokszó
lamú hangszerén egy síp csak, amely
nek olykor! zengése még emlékeztet 
arra, hogy költészetemben kitörölhetet
len nyomai vannak egy tájhoz és an
nak népeihez való kapcsolatnak.

Egyéni, emberi sorsomban pedig egy 
ennél is mélyebb nyomokat viselő 
kapcsolatom van ahhoz a földhöz, a- 
melyen valaha fájdalmas gyermékko- 
roiíi egy részét megéltem, és amelynek 
emís-ke vissza-visszajár akkor is, ha 
már -arra a vidékre csak baráti szó 
hivására látogatok el, mint 1968 júni
usában a szabadkai Élet jel rendezte



Csuka Zoltánnal 1928 júliusában



SZENT GRIMASZ

FEKETE I M S  
versei

A Jugoszláviában megjelent utolsó 
verseskötet
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Az Élet jel pódiumán (1968)



szerzői estemre. És, ahogy e könyvecs
ke elején már írtam, még valami: a 
jugoszláv Bánát déli szögletében az a 
kis falucska, amelynék temetőjében é- 
desanyám régen besüppedt sírhelye 
van. Ennek a kis fal-unaik a látomása a 
múltba merült évtizedek során -is fel
felbukkant napi munkámban, terveim
ben, s a hétköznapokkal való küzdel
meimben éppen úgy, mint versallkotó 
kedvem leglázasabb pillanataiban: mert 
anyát szeretni erős szeretet. Szól erről 
a vers is.

VERS HALOTT ANYÁMRÖL

Nehéz, bánáti, fekete földben 
porladoz finom asszonyi csontja; 
talán fűzfa zöldül a sírja tövében, 
talán akácfa nőtt ki a szívéből, 
s az akácvirágról tavaszi méhek 
hordják a mézet a vlajkovaci 
szerb gyerekeknek. — Mindegyf

[ éltében
anya volt, s holtjában az maradt... 
Engem csókolt, míg élt, és most

[ halottan 
idegen gyereknek, csóktalan

[ gyereknek 
mézédes csókot ad... De mielőtt

[meghalt,
lelkem meleg ágyát puhán

[megvetette; 
szerelem nő benne, emberség,

[mese-mag,
s roskadó váltamat, lecsukló fejemet 
(nyárba lombosodó férfi-koronámat)



meg-megsimogatja egy-egy régi
[ szava,

régi mozdulata...
... Nyolcéves lehettem: fakadt a

[mese-mag, 
és lelkemben rajzott százszínű

[pillanat,
s százszínű izgalom furcsa

[zavarában 
hozzá menekültem; s úgy súgtam

[ titokban, 
hogy a szomszéd házban lány van

[és titok van. 
És magához vonta piruló arcomat; - 
tüzes arcom lángolt puha

[selyemblúzán, 
s hogy finom melleit éreztem alatta, 
tiszta gyermekszívem forró

[ dobbanással 
magyarázatot lelt életre, titokra... 
Titokra, halálra, bölcs nagy

[ megadásra 
lelkem meleg ágyát előkészítette. 
Roskadó váltamat, lecsukló fejemet 
(nyárba lombosodó férfikoronámat) 
meg-megsimogatja egy-egy régi

[szava,
régi mozdulata:
míg nehéz, bánáti, fekete földben 
porladoz finom asszonyi csontja ...

(1930)

Igen, az a darab fekete föld az én 
folytatásom, a vajdasági irodalomból 
sarjadt, virágzó jugoszláviai magyar 
irodalomban, amelyhez való tartozáso
mat újítottam meg 1968 nyarán, egy



kori költői indulásom tájait oly sok 
idő után újra bejártam s fogadalmat 
tettem: a hűségért hűséggel fizetek.

Legyen ennek záloga ez a köny
vecske, amelyet ragaszkodó szívem 
szeretetével adok át azoknak, akik is
mernek, akik még részesei voltak a 
vajdasági irodalomért folytatott egy
kori küzdelmeinknek; de azoknak is 
szívesen nyújtom át, akik egy tisztul- 
tabb világ szabad embereiként élnek 
azon a tájon, amelyen én csak bujdosó 
lehettem.

*

E könyvecske kiegészítéséül a mun
kám elején ígért adatokat 'közlöm még. 
Gondolom, nem szégyen, ha a -pusz
ta emlékezésen túl, magam ás az iro
dalmi lexikonokhoz, az irodalomtörté
neti kötetekhez nyúlok és így próbá
lom meg egyszer tüzetesebben számba 
venni csaknem fél évszázados irodal
mi munkásságom főbb adatait:

F e k e t e  L a j o s  1900. augusztus 
3-án a Szilágy megyei Üjnémeten, bir
tokos családban született. Korai árva
sága miatt hányatott gyermekkora 
szenvedésekkel teli; 10 éves korától a 
temesvári árvaház gondozottja. Iskolá
it Erdély különböző falvaiban megsza
kításokkal végzi, maijd középiskoláit 
Temesvárott és Budapesten végezte. U- 
tána a budapesti tudományegyetem 
jogi korára iratkozott. 1919 b̂en a Ma
gyar Vörös Hadsereg tisztjeként hadi
fogságba esett. Innen szabadulva, még



ugyanazon év telén Jugoszláviába me
nekült. Jugoszláviából 1929 őszén a ka
tonai diktatúra irodalmi tevékenysége 
miatt 'kiutasította. Emigrációban töl
tött ideje alatt kapcsolódott be a vaj
dasági irodalmi életbe és eiLső írásai, 
könyvei ás itt jelentek meg.

Jugoszláviából történt távozása u- 
tán Budapesten előbb az Államtudo
mányi Intézet előadója (1930—1947), 
majd a Magyar Tudományos Akadé
mia Állam- és Jogtudományi Intézeté
nek (1948—1961) volt a tudományos 
munkatársa. Költői munkásságáért
1934-ben Baumgarten irodalmi díjat 
kapott, a  -második világháború ideje 
alatt elszenvedett megipróbáltatásai és 
Zoltán fiának tragikus halála majd
nem egy évtizedes hallgatásra kény
szerítették. 1938 óta Érdligeten, falusi 
otthonában él családjával.

Jugoszláviai tartózkodása idején az 
újvidéki Délbácska c. napilap, a Vaj
dasági Írás és a Kalangya irodalmi fo
lyóiratok munkatársa volt. 1930-tól 
Budapesten a Nyugat, Kelet Népe, az 
Erdélyi Helikon, a kolozsvári Pásztor- 
tűz, a Magyar Szemlet Üj Idők, Pesti 
Hírlap, Budapesti Hírlap, Népszava, 
Pester Lloyd, a Prágai Magyar Hírlap 
és a baloldali amerikai magyar laipok 
munkatársa. 1945 után versei a buda
pesti Irodalmi Üjságban, Csillagban, 
Magyar Nemzetben, a Népszavában, az 
Élet és Irodalomban., a Kortársban, a 
Jelenkorban, a Somogyi írásban, a sza
badkai 7 Napban és az újvidéki Ma
gyar Szóban jelentek meg.



Verskötetei: Béklyózott erők feltá
madása, Növi Sad, 1926; Bilincses gyer
mekkor, Növi Sad, 1927; Szent grimasz, 
Subotioa, 1929; Tengerzúgás, Budapest, 
1931; Vassal és fohásszal, Pécs 1934: 
Delelő nap, Budapest, 1941; Szárnyaló 
idő, Budapest, 1963.

Verseiből gyűjteményesen a Kéve 
(Növi Sad, 1928), a pozsonyi Űj Auróra 
(1928, 1929, 1930), a Babits Mihály
szerkesztette Nyugat-költők antológiá
ja (Budapest, 1932), az Ungarischer 
Lirik (Berlin, 1936), az Ainthologie de 
la poésie hongroise (Párizs. 1936), Vaj- 
thó László: Mai magyar költők (Buda
pest, 1941) és a Lirici ungheresi (Fi
renze, 1950) című antológiákban jelen
tek meg. Egyes költeményeit szerbhor- 
vát, román, német, angol, olasz, fran
cia és héber nyelvre fordították le.

Irodalom: Illyés Gyula: Tenger zú
gás, Fekete Lajos verseli, Nyugat, 1932; 
Reményűk Sándor: Fekete Lajos költé
szete, Erdélyi Helikon, 1932; Forgács 
Antal: Vassal és fohásszal, Fekete La
jos versei, Nyugat, 1935; Szirmai Ká
roly: Fekete Lajos állomásai, Kalan
gya, 1935; Kállai Miklós: Vassal és fo
hásszal, Kalangya, 1935; Remény ik 
Sándor: Vassal és fohásszal, Erdélyi 
Heflikon, 1935; Weöres Sándor: Delelő 
nap, Fekete Lajos válogatott versei, 
Nyugat, 1940; Dudás Kálmán: Fekete 
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idő, Fekete Lajos verseskönyve, Tisza- 
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Szárnyaló idő, PMH., 1963; Magyar 
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É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:

ÚJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:

ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. Dés i  Ábel:

KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:

ÖRTÜZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a l á z s  G. Árpád:

BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D ér  Zoltán:

AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
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7. L é v a y  Endre:

FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:

IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya Adrás életútja)

10. G a r a y  Béla:

A KULISZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:

IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12. D ér  Zoltán:

AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:

A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport) 32



14. S o m o g y i  Pál:

MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata:

VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a l b  Miklós:

A SZÉN
(A  mártír költő versei)

17. F e k e t e  Lajos:

A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek)
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E l ő k é s z ü l e t b e n :

Csuka  Zoltán:

»MERT VÉN SZABADKA, 
ÁLDALAK«
(Emlékezés két életkorszakra)

F e h é r  Ferenc:

SZABADKAI DIÁKÉVEIM 
(A  költő kibontakozásának első 
szakasza)

L á n g  Árpád:

IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)

H e r c e g  János:

SZABADKAI SZÍNEK 
(Oláh Sándor festészete)

D é v i c s  Imre:

NAPÓRA
(A  Képzőművészeti Találkozó 
opusa)
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csak akkor, am ikor szel
lem i é letünk élvonalában  
állt. Hangja sohasem  
v o lt harsogó, mégis elég 
erős vo lt ahhoz, hogy e l
jusson azokhoz, akik 
szeretik és értéke ln i tud 
ják  a gondolati szépet. 
És nemcsak nálunk, de 
a határokon tú l —  M a 
gyarországon, Csehszlo
vákiában, Rom ániában, 
sőt a messzi Am erikában
—  is értő fü lek re  talált. 
Hiszen a Tengerzúgást, 
Budapesten m eg je len t 
első kötetét, nem  kisebb 
író  köszöntötte, m in t I ly -  
lyés Gyula, m egá lla p ít
ván róla, hogy igazi te 
hetség bélyegét v iseli 
magán. A három  évvel 
később, 1934-ben kiadott 
Vassal és fohásszal pe
d ig meghozta számára a 
legnagyobb elism erést: a 
B aum garten -d íja t. M éltó  
tisztelgés vo lt ez a költő  
előtt, aki m ind ig  arra 
törekedett, hogy a líra i 
hagyom ány legszebb e - 
redm ényeit folytassa. 
Ö néle tra jz i jegyzeteiben  
errő l a szándékáról vall, 
de m indenekelőtt if jú sá 
gának it t  tö ltö tt küzdel
mes éveirő l. Ezért m in d 
azok figye lm ére  számot 
tarthat, akik érdeklőd 
nek m űvelődési életünk  
értékei iránt.




