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A Szabadkai Munkásegyetem kiadása
Minerva Könyvkiadó és Nyomdaipari Vállalat nyomása
Szabadka



Eredetileg valami olyasféle címet akar
tam adni ennek a kis visszaemlékezésnek, 
hogy Az őrtűztől az Élet jelig, ezzel jelez
vén, hogy ennek a semmiféle különösebb 
jegyekkel meg nem határozott korszaknak, 
a harmincas évek elejétől máig terjedő 
majd négy évtizedes időköznek, illetve eb
ben az időben kibontakozó jugoszláviai 
magyar irodalmi mozgalomnak a szabad
kai vonatkozásait kívánom felidézni. Per
sze, ha szabadkai vonatkozásokról beszé
lek, ez korántsem jelenti azt, hogy vala
mi mesterségesen körülhatárolt, egy város 
határai közé szűkített irodalom külön lété
ről akarnék értekezni. Ez a külön körül
határolás eleve nemcsak céltalan, hanem 
badar kísérlet is volna, hiszen a világszer
te tapasztalható szellemi integrálódási fo
lyamat hatása nyomán lassacskán bizony 
már a provincializmus bélyegzőjét ütik rá 
egyesek nem csupán az egy város vagy egy 
táj életének köpenyébe burkolódzó íróem
berre, hanem már arra is, aki hajlandó 
megelégedni egy országos környezet való
ságával, azaz aki nem kíván túllépni a 
röghöz tapadó realitásokon.

Ha azonban ennek a kis visszaemléke
zésnek a keretében nem maradok meg csu
pán a szűkre szabott szabadkai vonatko
zásoknál, ha ezeket a szabadkai vonatko
zásokat inkább csak a szervezeti formák
ban, a kiadott folyóiratokban és a bonta
kozó könyvkiadásban keresem, ennek nem 
csupán az irodalmi lokálpatriotizmus, vagy 
a magába zárkózó provincializmus vádjá
tól való félelem az oka, hanem sokkal in
kább az az igazság, hogy az irodalmi meg
nyilatkozásoknak a valóságban nincs is és



nem is lehet ilyesféle mesterséges határuk, 
hiszen végső fokon az irodalom szó maga 
is gyűjtőfogalom, és eleve feltételezi mű
velőinek egy felsőbb szinten való egybe- 
forrását, összefogását. Kétségtelenül ez a 
magyarázata annak is, hogy már az ebben 
a visszaemlékezésben szinte kiindulópont
nak választott egykori őrtűz című ifjúsági 
folyóirat sem zárkózhatott kizárólag sza
badkai keretek közé, pedig hát valóban 
egy igazán helyi jellegű kezdeményezés
ből, a szabadkai gimnázium egykori (ha jól 
emlékszem, 1931-ben végzett) érettségiző 
tanulóinak kezdeményezéséből fakadt, de 
csakhamar a vajdasági fiatal magyar írók 
lapjává lett, és oldalain nem csupán a 
szabadkai Kis József, Kovács Sztrikó Zol
tán, Sebestyén Mátyás, a csantavéri szár
mazású Tóth Bagi István, Laták István, 
jómagam és más szabadkai kezdő fiata
lok adták közzé írásaikat, hanem Vajda
ság más városaiból és falvaiból való írók 
is, mint — mondjuk — á zentai Újházi 
István és Thurzó Lajos, a temerini Illés 
Sándor, a bácsföldvári Bencz Mihály, a 
kishegyesi Dudás Kálmán, Bánátból meg 
Sas György, Galamb János, Bogdánfi Sán
dor és ki is tudna visszaemlékezni mind a 
nevekre. Aminthogy ugyanez a magyará
zata mondjuk annak is, hogy a mai Élet jel, 
ez a magának szép állandó közönséget 
szerzett irodalmi élőújság sem szorítkoz
hat és szorítkozik csupán a szabadkai írók 
és újságírók szerepeltetésére, hanem ven
dégül látja a jugoszláviai irodalmi mozga
lom legjobb munkásait, és például még kü
lön Symposion-estet is rendezett az Űj 
Symposion körül csoportosult fiatal írók 
felléptével.



Az Őrtűz 1. száma (1932. V. 10.)

Nos, ha már az Őrtűz és a mai Életjel 
sem zárkózik a város szűkre szabott kere
tei közé, akkor talán nem kellene e vissza
emlékezés címével sem leszűkíteni a Sza
badkán kibontakozott mozgalom és moz
golódás jelentőségét, hanem inkább már a 

7 címmel is rámutatni a szellemi integráló-



dás természetes folyamatára. Ez volt hát 
az egyik oka, amiért lemondtam az erede
tileg tervezett címről. A másik pedig az, 
hogy Az őrtűztől az Életjelig cím a ma
ga konkrétságával olyan Ígéreteket is ma
gában foglal e korszak irodalmi mozgal
mának ismertetése tekintetében, amelyek 
feltárására nem vállaikozhatom kellő fe
lelősséggel, hiszen ez a rövid beszámoló 
legnagyobbrészt csupán az emlékezetre é- 
pül, és nem előzte meg semmiféle alapos 
kutatás a részletek után. Az emlékezet pe
dig néha kihagy, néha esetleg bizonyos 
mértékben változtat is a dolgokon, tehát 
nem egészen megbízható, és legfeljebb 
támpontul szolgálhat, és semmi esetre sem 
lehet teljes értékű. Így döntöttem aztán az 
Őrtűz fényénél cím mellett.

Ennek a végleges címnek a magyará
zata már tulajdonképpen szorosan hozzá
tartozik e kis visszaemlékezés lényegéhez 
is. Az Őrtűz fényének szimbolizálása 
ugyanis érzésem szerint tökéletesen meg
felel annak a szerepnek, amelyet a maga 
helyén és a maga szerény keretei között 
az őrtűz is betöltött az irodalmi megmoz
dulások ápolása terén.

Elsősorban is bennem az őrtűz fogal
ma összeolvadt az ifjúság fogalmával. Rész 
ben bizonyára azért, mert gyakorlatilag 
fiatal cserkész korommal kapcsolódik ösz- 
sze az őrtűz valóságával való első találko
zás, amikor a táborban minden elcsende
sedett, csak a pislogó tábortűz gyér fénye 
villant meg egy-egy pillanatra a sátrak 
oldalán, vagy a fák alacsonyabb ágain és 
a furcsa helyzetben kissé megilletődve sé
tálgató cserkészőr széles kalapkarimáján. 
Ez a pislákoló őrtűz volt az élet jele az al



vó táborban, és ez ígérte a holnap felvir- 
radását. (Ni csak, most veszem észre, hogy 
akaratlanul is milyen kapcsolatot terem
tettem a gondolatokban az egykori Őrtűz 
és a mai Élet jel között!)

A Vajdasági írás 1929 novemberi száma



Az Őrtűz tehát nem csupán egy egykori 
primitív, sokszorosított ifjúsági folyóirat, 
hanem az irodalmi mozgolódás szimbólu
ma is a szememben. És bizonyára nem is 
egészen véletlenül, mert hiszen, ha jól em
lékezem, éppen ezek a harmincas évek va
lami újabb felélénkülést, valami erőtelje
sebb mozgolódást hoztak nem csupán a 
szabadkai magyar irodalmi életben, hanem 
sokkal szélesebb körben is, egész Vajda
ságban.

Igaz, őszintén bevallom, nincsenek meg
bízható adataim a harmincas évek előtti 
irodalmi életről. Még Máj tény i Mihály is 
csak személyes emlékeire támaszkodik iro
dalmi múltunk alakjait idéző két köteté
ben. Az egykori emlékekből kialakuló kép 
azonban arról tanúskodik, hogy a Csuka 
Zoltán szerkesztette, egy időben megjele
nő Képes Vasárnaptól és Vajdasági írás
tól, valamint az 1927-ben Újvidékről Sza
badkára átköltözött színházi-irodalmi heti
laptól, a Revü címet és Vajdasági Színhá
zi Élet alcímet viselő sajtóterméktől elte
kintve, mindaddig nemigen volt más szer
vezeti formája nemcsak a szabadkai, de ál
talában a jugoszláviai magyar irodalmi 
megmozdulásoknak sem a napilapok ha
sábjain kívül. Szervezett könyvkiadásról 
igazán szó sem volt, s ha megjelent is oly- 
kor-olykor egy-egy vajdasági, vagy Pécs
ről ide emigrált magyar Író könyve, ez 
mindig csak esetenkénti próbálkozás volt, 
vagy a Fenyves Ferenc vezette Minerva 
nyomda jóvoltából, vagy a vállalkozó szel
lemű író személyes kezdeményezéséből és 
finanszírozásával, sőt általában csupán az 
ismerősök és barátok közötti személyes 
terjesztéssel. Ennek az időszaknak a könyv-



A Revü első szabadkai száma

termésével minden bizonnyal külön tanul
mányban kellene foglalkozni, ez azonban 
jóval nagyobb és kiterjedtebb munkát kö
vetel, mint egy ilyen röpke visszaemléke- 
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Ezúttal meg kell elégednünk annak meg
állapításával, hogy abban az időben az itt 
élő magyar írók művei, amelyek saját ki
adásukban, vagy a Minerva nyomda köz
reműködésével kerültek ki a sajtó alól, 
csupán vendégként jelentek meg a köny
vesboltok polcain, azt igyekezvén tudomá
sára adni a könyvesboltok közönségének, 
hogy a Magyarországról behozott könyvek 
mellett szerényen bontogatja szárnyait az 
itteni irodalom is. Igaz, a Kende Ferenc 
vezette Literária rendszeresen ellátta egész 
Észak-Bácskát magyarországi könyvekkel, 
s a szabadkai könyvterjesztő cégek, példá
ul a Víg könyvkereskedéssel szoros kap
csolatban álló Víg Lajos, illetve felesége 
vezette külön könyvterjesztő vállalat is 
gondoskodtak arról, hogy a könyvesboltok 
polcairól ne fogyjanak ki a magyar köny
vek, amellett a Beck lányok és később 
Grünberg Sanyi antikváriuma is hozzájá
rult ahhoz, hogy a magyar irodalomked
velő közönség megfelelő olvasmányokhoz 
juthasson.  ̂ a könyvterjesztő vállalatok 
könyvügy’nökei rendszeresen járták a vá
rost, bekukkantva mindenhova, ahol a leg
halványabb remény is mutatkozott arra, 
hogy elhelyezhetnek egy-két könyvet, sőt 
a könyvterjesztők között olyanok is akad
tak — mint például a városszerte ismert 
Kovács János, vagy megint csak Grünberg 
Sanyi —, akik éppen a könyv terjesztése 
útján is hozzájárultak ahhoz, hogy egyút
tal a baloldali eszméket is propagálják, hi
szen Kovács például a csehszlovákiai Pra- 
ger könyveknek valóságos agitátora volt. 
Mindez azonban csak a külföldről beho
zott könyvekre vonatkozott. A jugoszlá
viai magyar írók és a lassacskán bontakozó



magyar irodalom Szabadkán is csak affé
le mostohagyermeke volt a könyvpiacnak, 
nemigen tudott szóhoz jutni.

Ezeken az elvétve megjelenő jugoszlá
viai magyar könyveken kívül pedig abban 
az időben csupán a napilapok vasárnapi 
mellékleteiben nyílott bizonyos tér a vaj- 

13 dasági írók előtt. Igaz, Szenteleky Kornél,



sziváci magányából kinyúlva, az újvidéki 
Reggeli Üjság keretében igyekezett bizo
nyos szervezeti formát is adni a jugoszlá
viai magyar irodalom ápolásának, s a Reg
geli Újság vasárnapi mellékleteként meg
jelenő A mi irodalmunk valóban adott egy 
bizonyos keretet az irodalmi életnek, amit 
még csak erőteljesebbé tett az a körül
mény, hogy Szenteleky betegsége ellenére 
lassacskán valóban szervező központi alak
jává vált ennek a gyermekcipőben járó 
irodalmi mozgalomnak, kiterjedt levelezést 
folytatott mindazokkal, akikben akár csak 
egy szikrányi tehetséget és kibontakozási 
lehetőséget vélt felfedezni, s ennek a lel
kes erőfeszítésnek a folytán Szivác és a 
Reggeli Újságban vasárnapról vasárnapra 
megjelenő A mi irodalmunk valóban olyan 
irodalmi központtá vált (hiszen egyelőre 
még a Kalangya sem létezett), amely ép
pen azért, mert hivatott ápolója akadt, tu
lajdonképpen a kiindulópont szerepét töl
tötte be a további kibontakozás felé. _ 

Persze nem szabad megfeledkeznünk 
arról sem, hogy a szabadkai Napló is rend
szeresen kiadott vasárnapi mellékletében 
meglehetősen tág teret adott az irodalom
nak, sőt a hagyományossá vált karácsonyi 
ünnepi számai mellé még külön almana- 
chokat is megjelentetett, összefogva bennük 
az akkori jugoszláviai magyar irodalmi 
mozgalom legjelentősebb művelőit, s ily 
módon valóban hézagpótló munkát vég
zett, hiszen az így kiadott almanach pótol
ta is némileg a hiányzó könyvtermést, és 
olyan széles körben eljutott az olvasókö
zönséghez, amilyenben egy-egy könyv so
hasem juthatott volna el. Ez a megállapí
tás azonban inkább csak az almanachokra



A Napló szerkesztősége 1926-ban: Felső sor (bal
ról jobbra): Fenyves Ferenc, Bródy Mihály, Hu- 
bert János, Fischer Miklós (Mikes Flóris). Kö
zépső sor: Komor Mihály, László Ferenc, Ha
raszti Sándor, Tamás István. Alsó sor: Sokcsics 

Józseí, Szegedi Emil, Magyari Domokos.
(Balázs G. Árpád rajza)



vonatkozik. A  Napló vasárnapi irodalmi 
mellékletei ugyanis már korántsem állot
tak ennyire a jugoszláviai magyar iroda
lom fejlesztésének szolgálatában. Nem is az 
volt a legnagyobb hiba, hogy ebből a va
sárnapi mellékletből igen tekintélyes he
lyet foglalt el a Magyarországról olcsón 
megkapott, lapkivágásokból átvett, nem is 
túlságosan értékes irodalmi anyag, mert 
hiszen e mellett rendszeresen jutott hely 
a vajdasági íróknak is. Inkább a szerve
zettség, a határozottan kitűzött cél, a szer
kesztőt vezető egységes elgondolás hiány
zott, úgyhogy a Napló irodalmi melléklete 
inkább csak puszta lapérdekeket szolgáló, 
nem egységes, hanem mozaikokból össze
álló sajtótermék volt, amelyet nem is Ha
vas Károly, a Napló kétcsillagos cikkeinek 
írója és akkori irodalmi szerkesztője tar
tott össze, hanem valami hétről hétre meg
ismétlődő véletlen spontaneitás. Valahogy 
az az érzésem, ahogy így visszatekintek 
azokra az időkre, hogy amiképpen Havas 
Károly naponta a szerkesztőségi szobában 
le-föl sétálva, nagy felkészültséggel, de az 
újságírói munka megkövetelte sietséggel 
diktálta gépbe az aznapi vezércikket, s aho
gyan ugyanígy a szobájában le-föl sétálva 
diktálta gépbe később a Kalangyában foly
tatásokban megjelenő Régi ház a csirkepia
con című regényének éppen esedékessé 
vált folytatását is, valahogy ugyanígy, gép
be diktálással készült a vasárnapi mellék
let is az éppen befutott vajdasági anyag
ból és a Budapestről küldött lapkivágá
sokból.

Ez azonban már a harmincas évek kö
zepére vonatkozik, és abban az időben már 
volt irodalmi folyóirata is a határon in-



Havas Károly
(Balázs G. Árpád festménye)

nen kibontakozó irodalmi mozgalomnak. 
1932. május elsejére ugyanis megjelent a 
Kalangya első száma. Az Újvidéken meg
jelenő folyóirat főleg Bencz Boldizsárnak, 
a tehetséges költőnek köszönheti létét;

17 ugyanis ő teremtette elő hozzá a szüksé



ges anyagiakat, s így ő volt a folyóirat tu
lajdonosa és felelős szerkesztője, a való
ságban azonban Szenteleky Kornél szer
kesztette a folyóiratot már az első számtól 
kezdve, s Csuka Zoltán, valamint Bencz 
Boldizsár a társszerkesztői voltak. Szente
leky tehát ettől kezdve irodalmi szervezői 
készségének és lelkesedésének súlypontját 
a Reggeli Üjság vasárnapi mellékletéről 
a Kalangyára helyezte át, s bár nem egy 
ízben hangoztatta, hogy ez semmiképpen 
sem jelenti A  mi irodalmunk elhanyagolá
sát, a valóság mégis az volt, hogy a Ka
langya megjelenésével A mi irodalmunk 
nemcsak hogy elvesztette előbbi jelentősé
gét, hanem fokozatosan egyre inkább el
szürkült, mostohagyermekké vált.

Mindez azonban látszólag nem is tar
tozna e kis visszaemlékezés kereteibe, hi
szen — mint említettem — a Kalangyát 
Üjvidéken nyomták, és ugyanott, illetve* 
legnagyobbrészt Szivácon, Szenteleky Kor
nél házában szerkesztették. Ennek ellené
re azonban a Kalangya is voltaképpen egy 
Szabadkán megindult mozgalom folytatá
saként lombosodott ki. És itt nem csupán 
arra gondolok, hogy az 1924-ben Szabad
kán megjelent első jugoszláviai magyar 
könyv, a Vajdasági Magyar írók Alma
nach jának szerkesztői, Dettre János és Ra- 
dó Imre ennek a könyvnek az Előszavában 
szögezték le először félreérthetetlenül, hogy 
igenis „v a n vajdasági irodalom”, s 
hogy ez a vajdasági magyar irodalom „b i- 
z o n y í t é k a  az elszakadt magyarság 
kultúrképességének”, s kifejezték azt a 
meggyőződésüket, hogy „ha nem fog ellan
kadni az írók érdeklődése s nem fog kö
zömbössé hülni az olvasók támogatása, az



Az első vajdasági közös irodalmi termék

A l m a n a c h  -nak további kötetei is meg 
fognak jelenni s ez a vállalkozás talán el 
fog vezetni a vajdasági magyarság nívós és 
reprezentatív irodalmi folyóiratának meg
indulásához”. Dettre János és Radó Imre 

19 1923 októberében írt sorainak kétségtele-



Radó Imre



nül egy évtized utáni megvalósulása, tes
tet öltése a Kalangya, de nem csupán ez a 
beteljesült jóslatszerű ígéret fűzi a Ka
langyát a Szabadkáról kiindult irodalmi 
mozgalomhoz, hanem bizonyára még in
kább az a tény, amit Szenteleky Kornél az 
első számban írt, Köszöntjük az olvasót cí 
mű előszavában is kiemel, tudniillik, hogy 
„a Kalangya tulajdonképpen a Vajdasági 
Írás folytatása”, s a Vajdasági írás, amely 
mintegy két esztendeig munkálkodott a 
vajdasági irodalmi talaj egyengetésén és 
művelésén, szerkesztője, Csuka Zoltán ré
vén szintén Szabadkán át jutott el Újvi
dékig. Csuka Zoltán ugyanis, akit az úgy
nevezett „pécsiek” csoportjában emleget 
Máj tény i Mihály irodalmi visszaemléke
zéseiben, Szabadkán adta ki a Képes Va
sárnap című lapot, s ennek irodalmi mel
lékletéből fejlődött ki aztán a Vajdasági 
írás.

Az Újvidéken 1932-ben megindult új 
magyar irodalmi folyóirat jelmondata: 
„Gyújtsd a termést kalangyába/” tulajdon
képpen nem valami új törekvést fejezett 
ki, csupán azokat a törekvéseket, amelyek 
már előzőleg is vezették Szentelekyt, A mi 
irodalmunk szerkesztése közben, és ame
lyek még előbb megfogalmazásra találtak 
már az első kollektív jugoszláviai magyar 
könyv, az említett almanach előszavában 
is, Dettre János és Radó Imre irodalmi hit
vallásaként.

Valamit azonban meg kell még mon
dani a Kalangya születésével kapcsolat
ban. Az 1932 májusában megjelent irodal
mi folyóirat hátlapján, az impresszum el
ső mondataként ezt olvashatjuk: „KALAN
GYA a jugoszláviai magyarság egyetlen



irodalmi folyóirata” . Hát bizony ez a mon
dat igaz is és nem is. Ha ugyanis a fejlet
tebb irodalmi mércét vesszük alapul, ha 
irodalmi folyóiraton egy olyan sajtóter
méket értünk, amely a toliforgatók puszta 
összefogásán túlmenően szerkesztőinek 
irodalmi elgondolásai és irodalmi kvali
tásai alapján arra is képes, hogy ne csak 
egyszerűen összegyűjtse, hanem bizonyos 
irodalmi szinten megfelelően szelektálja is 
az irodalmi termést, akkor kétségtelenül a 
Kalangya volt az egyetlen irodalmi folyó
irat abban az időben. Ha azonban hajlan
dók vagyunk bizonyos mértékben előle
gezni a bizalmat egy egészen primitív, de 
fejlődésében távlatot, ígéreteket magában 
rejtő fiatalos kezdeményezésnek, amely 
tulajdonképpen még a nyomda ólomszagú 
betűiig sem jutott el, hanem — legalább 
is ideiglenesen — megrekedt a kezdetleges 
sokszorosítás igénytelen formáinál, akkor 
le kell szögeznünk, hogy a Kalangya nem 
az egyetlen irodalmi folyóirat volt, mert 
már előbb, 1931 őszén megjelent Szabad
kán az Őrtűz című ifjúsági folyóirat első, 
valljuk be, több lelkesedéssel, mint irodal
mi igénnyel készült száma, sőt éppen a 
Kalangya megjelenésének időpontjában 
eljutott odáig is, hogy a becskereki ma
gyar közművelődési egyesület támogatá
sával a sokszorosításról áttérhetett a nyom
dai előállításra. Persze el kell mondani 
azt is, hogy nem volt hosszú életű, és a 
negyedik szám után az anyagi nehézségek 
miatt meg kellett szűnnie. Ez a körülmény 
azonban mit sem von le annak jelentősé
géből, hogy az Őrtűz a maga igénytelensé
gével is említésre méltó helyet töltött be 
annak a folyamatnak a megindulásában,



amely mindmáig szinte töretlenül tart, és 
jelen pillanatban is élő tanúja mai irodal
mi folyóiratunk, a Híd. Ez a folyamatos
ság pedig nem csupán abban jutott kife
jezésre, hogy a kimaradás után még egy
szer újra föllobogott az Őrtűz, alig néhány 
hónappal megszűnése után, és ismét sok
szorosított alakban, de munkatársainak 
táborát tovább bővítve, munkálkodott az 
ifjúság irodalmi érdeklődésének és iroda- 
lomszeretetének elmélyítésén, hanem min
den bizonnyal még inkább abban, hogy a 
szabadkai ifjúság az Őrtűz újabb megszű
nése után is tovább haladt a megkezdett 
úton, a Népkör támogatásával életre hívta 
a Hidat, s ez a Híd átível egészen mai éle
tünkbe. De hát ez az újabb folyóiratindí- 
tás egyelőre még csak a jövő zenéje, hi
szen egyelőre még csak az Őrtűznél tar
tunk.

E folyóirat megindításának a gondola
ta tulajdonképpen a szabadkai gimnázium 
egy érettségiző osztályának kezdeményezé
séből fakadt 1931-ben. Ez az osztály, a- 
melynek néhány tanulója nagy szeretettel 
foglalkozott az irodalommal és rajzolga
tással, festegetéssel, az érettségi közeled
tével elhatározta, hogy sokszorosított em
lékkönyvet ad ki, amelyet maguk az osz
tály tanulói írnak, rajzolnak és maguk is 
sokszorosítanak, persze csupán annyi pél
dányban, hogy mindenkinek jusson egy- 
egy, és sok-sok esztendővel az érettségi u- 
tán is emlékeztesse őket az együtt töltött 
iskolai évekre. Egyszerű, szinte gyerekes 
szavakkal megírt életrajzok, halk szavú 
versek, elbeszélések és más irodalmi szárny- 
próbálgatások, no meg nagyrészt a diák
életből vett rajzok voltak ebben az em



lékkönyvben, kritikus szemmel nézve ta
lán legnagyobb részük teljesen értéktelen, 
és bizonyára a feledés sorsára jutott vol
na ez a kis kezdeményezés, akárcsak két 
évvel később egy másik érettségiző osz
tály, az én osztályom emlékkönyve, ame
lyet pedig gyerekes naivitással azzal akar
tunk tökéletesíteni az előzőhöz képest, 
hogy nem sokszorosítva, hanem immár (a 
korral haladva) nyomdában készíttettünk, 
éppen ezzel fosztva meg attól a különös 
kedves íztől, amivel a saját jól végzett 
munka tudata vonja be. Mondom, bizonyá
ra ugyanígy a feledés sorsára jutott volna 
az 1931-ben érettségizők emlékkönyve is, 
ha az osztály egyik lelkes tanulója nem te
kintett volna messzebbre is, ha nem igézte 
volna meg a munka gyönyöre, ha nem ju
tott volna eszébe, hogy a már meglevő sok
szorosító berendezést igen jól fel lehetne 
használni további célokra, további irodal
mi próbálkozásokra is. De hát volt egy 
ilyen tanuló is az osztályban, aki sem mun
kától, sem anyagi áldozatoktól nem riadt 
vissza, hogy megvalósíthassa elgondolá
sait. És ezt a tanulót Kis Józsefnek hív
ták.

Ott lakott valahol a negyedik köri Bá
náti utcában, egy rozzant kis házban, s en
nek a háznak egy szobáját szerkesztői és 
sokszorosító munkájának céljaira rendezte 
be. A művészi rendetlenség, a kéziratok, 
levonatok halmai, az írógép kopogása, Ko
vács Sztrikó Zoltán magáról megfeledkez- 
zett rajzolgatása és Kis Jóska szerkesztői 
búvárkodása ma is úgy bontakozik ki előt
tem, mint valami ősi boszorkánykonyha, 
ahol irodalom rotyog a fazékban, és ked
vemre kóstolgathatom a különböző főzet-



Kis József

kísérleteket, ízlik-e, vagy viszolyogva el
fintorítom a számat. És bevallom, akkor 
általában még minden főzet ízlett, talán 
az engedélyezett kotnyeleskedés örömekép
pen, hiszen akkor még alig tizenhat éves 
voltam.

így, ebben a lelkes szerepében és a kör- 
25 nyezetétől nagyon-nagyon elütő, megter



mékenyítő légkörben maradt meg bennem 
továbbra is Kis Jóska képe, minden ké
sőbb megismert emberi hibája ellenére is, 
talán azért, mert egyre újra és újra a szer
vező, az indító szerepében találkoztam ve
le, hiszen az Őrtűz megszűnése után ott 
volt például az induló új folyóirat, a Vaj
daság első szerkesztői között is, Hirsch- 
Halász Dezsővel, Atlasz Jánossal és má
sokkal együtt.

Ez az új folyóirat már más helyen, 
Hirsch-HaláSz Dezsőnek a barátok temp
loma körüli lakásán, az azóta lebombázott 
rész egy kis házában készült, no meg eset
leg az egykori Korzó cukrászda asztala 
mellett beszélték meg a szerkesztés kérdé
seit, mert hiszen a Vajdaság már nem egy
szerűen az ifjúság lapja volt, hanem tár
sadalmi kérdéseket feszegető baloldali lap, 
és a szerkesztése sem egy-két emberre há
rult csupán, hanem a kollektív döntések 
jutottak érvényre. Ez volt például az oka 
annak is, hogy Kis József már az első 
szám megjelenése után összetűzésbe került 
a többi szerkesztővel, mégpedig egy könyv 
ismertetése miatt. Akkorjában jelent meg 
ugyanis a könyvpiacon Szilágyi András 
párizsi kiadású, Üj pásztor című regénye, 
amely verizmusával, nyers szókimondásá
val sehogy sem nyerte meg a szelíd szavú 
Kis Jóska tetszését, és dörgedelmesen ki
kelt ellene a Vajdaság hasábjain. A szer
kesztők viszont úgy vélték, hogy ez á 
könyvbírálat semmiképpen sincs összhang
ban azzal az irányvonallal, amelyet a Vaj
daság mint a baloldali ifjúság folyóirata 
képvisel és ápol, és ennek a nézeteltérés
nek az lett a következménye, hogy Kis Jó
zsef hamarosan kivált a szerkesztőségből.



A betiltott Vajdaság helyett: „ tovább”

Igaz, nem volt hosszú életű a Vajdaság 
sem. Szemet szúrt a hatóságnak baloldali 
eszméivel, és már a harmadik szám után 
címet kellett cserélni, de a helyébe lépő 
„tovább” sem érte meg a hatodik számát, 
kimúlt a hatóságok betiltó rendelkezése 
nyomán.



A folytonosság azonban nem szűnt meg. 
Nemcsak azért, mert Kis József egy időre 
újra feltámasztotta az őrtüzet, hanem még 
inkább azért, mert ennek az újabb Őrtűz
nek a megszűnése után alig egy esztendő
vel újabb próbálkozás vonta magára a fi
gyelmet. Az indító ezúttal is Kis József
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volt, aki semmiképpen sem tudott bele
nyugodni abba, hogy le kelljen mondania 
irodalmi szervezői ambícióiról, megvásá
rolta egy, a pravoszláv templom háta mö
gött levő kis nyomda fele részét, és 1934 
januárjában ismét megpróbálkozott az 
őrtűz életre keltésével. Igaz, a felmelegí
tett folyóirat csupán egyetlen számot ért 
meg, de az új próbálkozásnak mégis meg
volt az az eredménye, hogy ebből az újra 
élesztett Őrtűzből megszületett a mai Híd 
őse, annak a kis nyomdának a betűszekré
nyeiből, amelyek előtt maga Kis József 
is szorgoskodott.

Az új folyóiratot, amely még mindig 
büszkén viselte címlapján a „társadalom- 
tudományi és irodalmi ifjúsági folyóirat” 
feliratot, a Népkör vette védőszárnyai alá, 
s ettől kezdve Lévay Endre felelős szer
kesztő vezetésével a Népkör haladó ifjú
ságának támogatásával hirdette, hogy új 
utakon kíván járni.

Igaz, az első szám megjelenése után tu
lajdonképpen Kis József irodalmi szervezői 
szerepe is végéhez érkezett, s bár ekkor 
még ott volt a szerkesztő bizottság tagjai 
között, később ebből is kimaradt, vissza is 
vonult, s ehhez minden bizonnyal elhatal
masodó betegsége is hozzájárult. Mert hát 
Kis Józsefet végül is még egészen fiatal 
korában a tüdővész vitte el az élők sorá
ból. Alakja tehát eltűnt az irodalmi élet 
porondjáról, de a harmincas években Sza
badkán kibontakozott irodalmi mozgalom 
kétségtelenül jórészt az ő indításából szü
letett, s ennek az indításnak az emlékét 
őrzi még a mai Híd is.

Bizonyára ez az oka annak, hogy a fel- 
szabadulás után, 1945 október-novembe



rében kettős számmal újra a közönség elé 
lépő Hídban Kék Zsigmondnak A Híd tör- 
ténete című bevezető cikkét olvasva, bizo
nyos hiányérzet marad bennem. Ez a cikk 
ugyanis nem tekinthető e folyóirat teljes 
történetének, éspedig nem csupán az előz
ményekkel való összekapcsolás hiányzik 
belőle, hanem magának a Hídnak az első 
korszaka is, amely pedig természetszerű 
folyamatot juttat kifejezésre, egy olyan fo
lyamatot, amelynek során a szabadkai ma
gyar ifjúságnak a Népkörben tömörült ha
ladó része a haladás, a polgári jellegű bal- 
oldaliság természetszerű fejlődési fdkán 
át eljutott odáig, hogy a Hidat átadhassa 
a szervezett munkásmozgalomnak, a párt
nak. Éppen ezért úgy érzem, hogy a fel- 
szabadulás utáni első Híd-számban meg
jelent említett cikk némi kiegészítésre szo
rul a Híd első korszakát illetően.

A Híd első számát és az ezt követő szá
mokat, végig a folyóirat első korszakában, 
azaz 1934 májusától 1936 májusáig, ponto
sabban az áprilisi számig bezárólag Lévay 
Endre jegyezte mint felelős szerkesztő, ma
ga a szerkesztő bizottság azonban ez idő 
alatt is nem egyszer változott. Az első 
szám szerkesztő bizottságának tagjai még 
Kis József, Lévay Endre, Tóth Bagi István 
(Szabadkáról), Dániel Gy. László (Becske
rekről, a mai Zrenjaninból), Komáromi Jó
zsef (Belgrádból), Pál Sándor (Zomborból) 
és Faragó Imre (Becséről) voltak, rövide
sen azonban egyesek kimaradtak, s helyet
tük újabbak, például a becskereki Varnyu 
Tivadar, a szabadkai, de Belgrádban tanu
ló Kovács Sztrikó Zoltán és a zentai 
Schwarzer Gyula kerültek be, még később 
pedig a szerkesztő bizottság tagjai lettek



a zentai Szabady László, a petrovgradi, az
az becskereki Bogárdi József, a szabadkai, 
de Belgrádban tanuló Csapó Sándor és a 
Zágrábban tanuló Hegedűs László is. Ezen
kívül külön terjesztő-munkatársai is vol
tak a folyóiratnak Vajdaság egyes váro
saiban és falvaiban, sőt még Magyarorszá
gon és Romániában is. A magyarországi 
terjesztés gondjait ugyanis az egykor Vaj
daságban élő, itt irodalmi érdemeket is 
szerzett, de Magyarországra visszatelepült 
Csuka Zoltán vállalta el.

El kell mondani, hogy a Híd már ebben 
az időszakában sem irodalmi jellegű folyó
irat volt, és bár címoldalán „társadalmi, 
irodalmi és kritikai szemlének” hirdette a 
felirat, az irodalmi jelleget csak itt-ott 
jelezte egy-egy megjelent vers. Az irodal
mi jelleg egy fokkal jobban kidomboro
dott a Híd második és további korszakai
ban, amikor előbb Simokovich Rókus, majd 
végül a teljes kibontakozásban Mayer Ott- 
már vette át a Híd szerkesztését.

Simokovich Rókusnak mint szerkesz
tőnek a színre lépése azt jelentette, hogy 
a Híd egyszerű társadalmi folyóiratból 
mozgalmi folyóirattá lett, amely szoros 
kapcsolatban áll a szakszervezettel és a 
párttal. Ez az átalakulás természetszerű
en maga után vont bizonyos, a szerkesztői 
munkában történt lényeges változásokat is. 
Simokovich Rókus szerkesztői munkálko
dása idején ugyan az előző számoktól el
térően nem szerepelt a lapon semmiféle 
szerkesztő bizottsági névsor, maga a szer
kesztés azonban még sokkal kollektívabbá 
vált, mint az első korszakban volt. A szer
kesztő bizottság tagjainak név szerinti 
megjelölése inkább konspiratív okokból
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maradt el, hiszen ebben az időszakban 
egy-két szépirodalmi jellegű írástól, vers
től eltekintve a munkatársak általában ál
néven írták meg cikkeiket.

Ebben az időben, 1936 második felében 
főleg a KIE-ben, a mozgalomhoz Kék Zsig- 
mond révén közel került Keresztyén Ifjú
sági Egyesületben zajlottak le a szerkesz
tőségi megbeszélések, esetleg feketekávé
val is ízesítve, amit Erzsiké, Kék Zsigmond 
felesége főzött, s közben az összegyűlt 
hat-nyolc ember behatóan megvitatta a 
beküldött kéziratokat, és kijelölte a téma
köröket is, amelyeket a szerkesztőséghez 
legközelebb állók osztottak fel maguk kö
zött.

A lapot továbbra is változatlanul a Vá
rosi Nyomdának a városi bérpalotában le
vő sarki pincehelyiségében nyomták, meg 
kell azonban jegyezni, hogy abban az idő
ben jóval nagyobb gondba került az elő
állítása, s bár a lap terjedelme nem vál
tozott, a nyomdának mégis jóval több dol
ga akadt, ugyanis a cenzuráló államügyé
szek gondoskodtak arról, hogy egyes, külö
nösen szembetűnő cikkek helyett másokat 
kelljen kiszedetni. így azután nagyon is 
érthető, hogy például a folyóirat utolsó ol
dalán közölt szerkesztői üzenetekben néha 
ilyesféle üzeneteket is olvashattunk:

»TÖBBEKNEK. Múlt számunkból „Bio- 
lógia és szociológia”, „A nő és a fasizmus” 
című cikkeink egészben, „Községi válasz- 
tások”, valamint „1936. szeptember 3” cí
mű cikkeink pedig részben, technikai o- 
kokból kimaradtak. — Jelen számunkból a 
következő beküldött cikkek: „Kisebbség és 
demokrácia”, „Péter-Pál” (novella), „Az
autarkiáról”, „Farkasok” (novella), „Októ-



bér 6”, kimaradtak. A „Nemi ínség” és a 
„Kiskereskedő és a válság” című cikkeket 
csak részben közölhettük.«

A technikai ok persze a cenzúra műkö
dése, az ügyész piros ceruzája volt. Ez a 
Damoklész kardjaként állandóan a szer
kesztőség felett lebegő veszély, amely mel
lékesen szólva még a Napló sokkal ártat
lanabb cikkeit sem kerülte el, természete
sen nem bátortalanította el a szerkesztősé
get, munkálkodott tovább fáradhatatlanul, 
és így következett be a Híd harmadik kor
szaka, amelyről már Kék Zsigmond is ki
merítő méltatást írt a felszabadulás utáni 
első Híd-számban. Ekkor foglalta el a 
szerkesztői széket Mayer Ottmár, és ekkor 
vált igazán tömeges mozgalommá a folyó
irat körüli munka. Mert hiszen nem csu
pán a lap megjelenése jelentette ezt a moz
galmi munkát, hanem más formában is 
megnyilatkozott, például a Híd kis könyv
tárának füzeteiben, amelyekre még egy
két szóval majd visszatérek, vagy mond
juk a vándorkönyvtár megszervezésével, 
amely kis ládákban juttatta el az értékes 
és útmutató olvasnivalót még a tanyák né
péhez is, s éppen a rendőrség közbelépé
sei, e ládák lefoglalásai, elkobzásai jelez
ték, hogy milyen eredményekkel kecseg
tető volt ez a munka. De hát ne feledkez
zünk meg azokról a mozgalmakról sem, 
amelyeket a munkásság életszínvonalának 
tanulmányozása és az ipari és mezőgazda- 
sági proletariátus pulzusának kitapogatása 
érdekében szervezett a Híd — mint erről 
Kék Zsigmond részletesebben beszámol 
említett cikkében. Ezt a kiterjedt munkát 
nem csupán a szűkebb szerkesztőség tag
jai (Mayer Ottmár, Simokovich Rókus, Ma-



A régi Híd Könyvtár egy példánya

lusev Cvetkó, Kék Zsigmond, dr. Steinfeld 
Sándor, Laták István, Stern Emil, Lobi Ár
pád, alias Lőrincz Péter, Lobi Iván és Sza
bó Géza) fejtették ki, hanem a mozgalom 
sokkal messzebbre kiterjedt a Híd hasáb
jain át, úgyhogy ez a Szabadkán megje
lent folyóirat munkatársai között tudhatta 
például (hogy csak egyet-kettőt említsünk 
a sok közül) Papp Pált, Gál Lászlót, Thur- 
zó Lajost, Atlasz Jánost, dr. Kun Szabó 
Györgyöt, Steinitz Tibort, Vértes Árpádot, 

35 dr. Hock Rudolfot, Spahić Sofikát, Zsáki



Józsefet, Gottesman Tibort, Olajos Mihályt, 
Farkas Nándort, sőt a festők és rajzolók 
közül Hangya Andrást, a most Budapesten 
élő Erdey Sándort, Almási Gábort, Bo- 
schán Györgyöt és Ács Józsefet is.

Mindez azonban csak néhány kiraga
dott név a sok-sok munkatárs és a Híd
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terjesztésében és népszerűsítésében közre
működő lelkes fiatalok közül. A  munka a 
Színház utcai és Jókai utcai szerkesztőségi 
szobákból messze kicsapott Vajdaság egész 
területére, sőt még azon is túlra, és na
gyon is érthető, hogy 1941-ben, amikor 
Horthy fasiszta megszállói akasztófákkal 
akartak gátat vetni a haladó eszmék ter
jedésének, elsősorban a Híd tábora körül 
csoportosult fiatalemberek között keresték 
és találták meg ellenségeiket, elsősorban 
a Híd táborába tartozók kerültek a börtö
nökbe és az akasztófák alá, vagy esetleg a 
frontra vezényelt munkásszázadokba, a- 
honnan azután sohasem tértek vissza. Ma
ga a Híd azonban már nem érte meg ezt 
a vérengzést. Betiltották már a régi Jugo
szlávia hatóságai, s az 1941 előtti utolsó 
hónapokban már a Laták István szerkesz
tette Világkép vette át ideiglenesen a régi 
Híd szerepét, ugyanazokkal a munkatár
sakkal, csak éppen a nyilvánosság felé mu
tatott más szerkesztővel. Laták István Vi
lágképe ily módon szervesen kapcsolódik 
a Hídhoz, és mintegy átmenetet képez a 
régi Hidak és a felszabadulás utáni, ma is 
élő Híd között.

Ez tehát az az Őrtűztől kiindult főág, 
amely ha nem is egészen töretlenül, de át
nyúlik egészen napjainkba. Ezektől az em
lített folyóiratoktól függetlenül azonban 
mellékhajtásai is voltak a két világháború 
közötti vajdasági magyar sajtónak és iro
dalomnak itt Szabadkán is. Említettem 
már egyszer, hogy a kibontakozás főleg a 
harmincas években indult meg. Igaz, na
pilapja például volt már régebben is kettő 
a városnak, a Hírlap megszűntével azon
ban csak a Napló maradt, s éppen a har



mincas évek elején ehhez a napilaphoz 
újból csatlakozott még egy, a Minerva 
nyomdában történt lockout után elsősor
ban a munka nélkül maradt nyomdászok 
foglalkoztatása érdekében alapított Jugo
szláviai Magyar tJjság, amelynek hasáb
jain egy időben Kende Ferenci szintén meg
kísérelte, hogy igényesebb irodalmi mel
lékletet szerkesszen. De hát a Jugoszláviai 
Magyar Újság nem volt hosszú életű, talán 
csak két évig élt, ennek a rövid életnek 
az utolsó része is Újvidékre esik, ahol a- 
zonban szintén nem maradhatott fenn a 
Reggeli Újság mellett. Őszintén szólva, az 
olvasók korlátozott számát tekintve, no 
meg figyelembe véve, hogy a kisebb je
lentőségű helyi lapokon kívül is három 
nagyobb napilap jelent meg Vajdaság te
rületén (Napló, Reggeli Újság, Új Hírek), 
nem is nagyon volt szükség több magyar 
nyelvű napilapra, a megszűnés természe
tes következménye volt tehát a helyzet 
szabta lehetőségeknek.

A napilapok mellett ellenben éppen a 
harmincas években több más, részben iro
dalmi lap és folyóirat is indult Szabadkán 
(és másutt is: pl. a Komáromi József szer
kesztette Zivatar, amely négy vagy öt szá
mot ért meg). Hadd említsem meg először 
is Gál László szatirikus lapját, a Grimaszt, 
amely szintén nem veszett el nyomtalanul 
a világháború borzalmai és a felszabadu
lást követő átalakulás körülményei között, 
hiszen egyenes folytatását megtaláljuk ma 
is a Magyar Szó rendszeres heti mellékle
teként, szintén Gál László szerkesztésében. 
A Grimasz mellett bizonyára meg kell em
líteni az Alföld című képes hetilapot is, 
amely ugyan nem tartozott az igényesebb



irodalmi lapok közé, de kétségtelenül egy 
szín volt Szabadka, sőt Vajdaság sajtójá
ban.

Irodalmi hetilapot szerkesztett egy idő
ben a patikusból lett író, Kiss Vilmos, az
az írói nevén Magister. Ez a „hétről hétre” 
című irodalmi hetilap azonban inkább

A Jugoszláviai Magyar írás 1. száma



afféle magazin volt, amelynek nem is 
annyira a komoly irodalmi igények ápo
lása, inkább könnyű olvasmányok nyújtá
sa volt a célja. Komolyabb igényekkel lé
pett fel ugyan Arányi Jenő, a Napló né
pies tárgyú elbeszéléseket író munkatársa, 
amikor 1937-ben megindította Jugoszláviai 
Magyar írás című irodalmi és kritikai fo
lyóiratát, de hát ez a folyóirat sem volt 
hosszú életű, mindössze két számot ért 
meg. Mert hát egy irodalmi folyóirat kia
dásához köztudomásúlag anyagi eszközök 
is szükségesek, ezt pedig nem tudta Ará
nyi Jenő előteremteni, bár még hirdetések 
közlésével is megpróbálkozott a folyóirat 
hátlapján. De ha nem volt is hosszú éle
tű ez a folyóirat, mindenképpen érdekes 
idézni az induláskor az olvasókhoz intézett 
szavait, mert olyan kérdést pengetnek 
meg, amely még azóta sem került le vég
érvényesen a napirendről, és meg-meg- 
újulóan előkerül újra innen is, onnan is, 
egy kicsit lebiggyedő szájjal, egy kicsit le
kicsinylőén.

„Üjabban sok szó esett és esik arról, 
van-e jugoszláviai magyar irodalom és a- 
mi van, irodalomnak nevezhető-e az a szó 
nemes értelmében, alkalmas-e arra, hogy 
a jugoszláviai magyar kultúra hasznára 
váljék?” — teszi fel a kérdést a folyóirat 
szerkesztője, és bevezetőjének végén imi
gyen adja meg rá a választ: „Valljuk be, 
hogy irodalmunk, amely 1920-ban még kis 
állószékben tapogatózva indult meg, az 
elmúlt másfél évtized alatt hatalmasan 
fejlődött, és hogy akkor, amikor a nemzet
közi PEN-klub jugoszláviai tagozata nyolc 
magyar írót vett fel tagjai sorába, és hogy 
akkor, amikor kifejezetten idevaló, min



den ízében szuboticai magyar író két re
génye is nemzetközi sikert aratott, amikor 
a magyar írók egy csoportját magyarorszá
gi körútra hívták meg, akkor érdemtelen 
lekicsinylés a jugoszláviai magyar iroda
lomról úgy írni és beszélni, mint ami nincs. 
I gén i s v a n!”

Ezt a kiemelt igenlést kívánta bizonyí
tani a Jugoszláviai Magyar írás is a Ka
langya és az akkori Híd mellett, amelyre 
akkorjában még nem is úgy tekintettek, 
mint irodalmi folyóiratra, hanem mint egy
részt ifjúsági, tehát kiskorú, másrészt ki
zárólag politikai célkitűzésű folyóiratra. 
De hát — mint említettem — ez a bizo
nyítás nem soká, mindössze két számon át 
tartott, az első számban felvetett kérdés 
azonban fölmerül még ma is, tekintet nél
kül arra, hogy a sokak részéről tagadott 
jugoszláviai magyar irodalom azóta igen 
nagy utat tett meg a fejlődés és a kibon
takozás terén, ha nem is sikerült még vi
lágszínvonalat elérnie.

És még valamiről meg kell emlékezni, 
ha már a régi szabadkai folyóiratokról be
szélünk. Annak idején, mint említettem 
már, a Népkör támogatásával jelent meg 
a Híd első száma. Később aztán, amikor a 
Híd a természetszerű fejlődés következté
ben egyre közelebb került a párthoz, s vé
gül, előbb Simokovich Rókus, majd Mayer 
Ottmár szerkesztésével teljesen a párt szol
gálatába állt, és nagy szerepe volt a moz
galom kibontakozásában, a Népkör, azaz 
akkori nevén a Magyar Olvasókör ifjú
sági csoportjának kezdeményezésére szük
ségesnek tartotta, hogy ismét lapot indít
son Vojvodinai Szemle címmel. Nem fo
lyóirat volt ez, nem is irodalmi hetilap, ha



nem úgynevezett „magyar kisebbségi köz
löny”, amelyet Lévay Endre szerkesztett, 
s előbb Toldi Ferenc, majd Kongó Tibor 
jegyezte mint felelős szerkesztő és kiadó. 
Ennek a magyar kisebbségi közlönynek a 
„Népünkkel népünkértJ” jelszava azonban 
nem üres magyarkodást takar, annál ke
vésbé, mert hiszen éppen e lap hasábjain 
keresztül is kifejezésre jutott az az állan
dó küzdelem, amelyet a Népkör haladó if
júsági csoportja folytatott a magyarországi 
példa nyomán itt is, ott is kiütköző jobb
oldali fasiszta irányzatok ellen, amelyek
nek egyik szabadkai központja volt pél
dául a Katolikus Olvasókör, vajdasági vo
natkozásban pedig Nagy Iván országgyű
lési képviselő csoportjának Újvidéken ki
adott Nép című hetilapja.

A Vojvodinai Szemle — és ezen keresz
tül a szabadkai Magyar Olvasókör — ezek 
ellen az irányzatok ellen harcolva szerzett 
magának egyre nagyobb rokonszenvet 
szerte Vajdaságban az alatt a két esztendő 
alatt, míg 1939-től 1941-ig nem is rendsze
resen, hanem két-három havonként kia
dott kettős és hármas számokban megje
lent. Ezt a rokonszenvet tanúsította egyéb
ként az a levél is, amelyet Herceg János 
küldött a szabadkai Magyar Olvasókör ve
zetőségének, egyebek között a következő
ket írván:

„Rokonszenvvel figyelem már régebben 
a szuboticai Magyar Olvasókör magyar és 
szociális munkáját, de ez az eredményt a- 
melyet az utóbbi időben felmutatott, nem 
engedi meg nekem, hogy, mint kényelmes 
szemlélő, csupán madártávlatból nézzem 
működését. Elhatároztam, hogy felajánlom 
szolgálataimat a szuboticai Magyar Olva



sókörnek olyan formában, ahogyan azt a 
szükség megkívánja.. Ennek előfeltétele, 
hogy kérvénnyel forduljak a tekintetes 
Választmányhoz, amelyben felvételemet 
kérem az Olvasókör tagjai sorába ”

A Zomborban élő Herceg János tehát a 
szabadkai Magyar Olvasókörbe kéri felvé
telét, és ennél ékesebb bizonyíték nemigen 
kell az egyesület, és elsősorban a Vojvodi- 
nai Szemle köré tömörülő ifjúsági cso
portja fontos és eredményes munkájának 
elismerésére.

Mindez azonban némileg eltávolított at
tól a vonaltól, amelyen irodalmunk kibon
takozását próbáltam végigvezetni. Ez azon
ban nem is véletlen, hiszen az irodalmi 
megnyilatkozások nagyjából két formában 
jutnak el a közönség elé (hogy ne beszél
jünk arról a harmadik formáról, azaz a 
színpadról, amely mindeddig legkevesebb 
sikert hozott a vajdasági magyar íróknak), 
éspedig vagy lapok és folyóiratok hasáb
jain, vagy pedig önálló kötetek útján. Ed
dig általában csak lapokról és folyóiratok
ról beszéltünk, ha tehát rá akarunk térni 
a könyvekre, vissza kell térnünk a Dettre 
János és Hadó Imre szerkesztette, már em
lített Vajdasági Magyar írók Almanach - 
jára, amely a szerkesztők szerint a vajda
sági magyar irodalomnak a legelső kollek
tív megnyilatkozása. Ennek az almanach
nak a lapjain többek között találkozunk 
már Ambrus Balázs, Borsodi Lajos, Csuka 
Zoltán, Farkas Geiza, Havas Károly, Lányi 
Ernő, Milkó Izidor, Radó Imre, Szenteleky 
Kornél és Tamás István nevével, akikkel 
(nem beszélve persze az éppen akkorjában 
elhunyt Lányi Ernő zeneszerzőről) a ké-



Egy régi Minerva-könyv

sőbbiek során is találkozunk még irodal
munkban. Igaz, maga az almanach talán 
nem az első megjelent könyv volt itt az 
első világháború utáni magyar irodalmi 
mozgalomban, hiszen Bori Imre például 
megemlít egy már 1922-ben, Becsén meg- 44



jelent verseskötetet, de mindenesetre mint 
kollektív irodalmi megmozdulás először 
jelezte, hogy itt, Bácska és Bánát sík föld
jén, már nem csupán egyéni irodalmi pró
bálkozásokkal kell számolnunk, hanem ki
bontakozóban van egy külön, táji jellegű 
irodalmi mozgalom, amely Magyarország 
határain kívül, akárcsak Romániában és 
Csehszlovákiában, itt Jugoszláviában is a 
körülményeknek megfelelő, önálló keretek 
között keresi jövőjét. És ahogyan az egyik 
vonalon, a folyóiratok vonalán, a Vajdasá
gi Írással Szabadkáról indult ki a tovább
terjedő kezdeményezés, ugyanúgy a jöven
dő jugoszláviai magyar könyvkiadásnak is 
Szabadkán ringott a bölcsője, s az első rin
gató mozdulatokat Dettre János és Radó 
Imre tették az említett almanachban.

Ennek az almanachnak a megjelenése 
azonban még korántsem jelentette azt, 
hogy a jugoszláviai magyar könyvkiadás 
máris megalapozta jövendőjét, hiszen — 
mint már említettem — az elkövetkező 
esztendőkben is csupán a Napló ismételten 
kiadott, a karácsonyi számhoz melléklet
ként csatolt almanach jai és az itt-ott 
egyes nyomdavállalatok (például a Miner
va) és írók jóvoltából megjelenő egyes 
könyvek tanúsították, hogy a kezdeménye
zés nem veszett el a semmibe, de még nem 
is jutott el odáig, hogy szervezetté, rend
szeres munkává terebélyesedjék. Ebben a 
tekintetben voltaképpen csak a felszaba
dulás után, a Testvériség-Egység, illetve a 
Fórum Kiadóvállalat létrejöttével történt 
igazán komoly, elhatározó lépés, mely vég
érvényesen megalapozta a jugoszláviai ma 
gyár könyvkiadást, a régi Jugoszláviában 
azonban a kezdeti lépések megint csak Sza



badkához fűződnek, méghozzá két vonalon 
is.

Egyrészt ugyanis a Híd folyóirat már 
annak idején, Mayer Ottmár szerkesztése 
idejében megindította a Híd kis könyvtá
ra sorozatot, amelyben ugyan nem a ju
goszláviai magyar írók műveit juttatta el 
a nagyközönséghez, hanem elsősorban moz
galmi célokat szolgált, s e mellett a ma
gyar irodalom nagy költőit, Fazekas Mi
hályt, Petőfit, Adyt, József Attillát hoz
ván közelebb a nagy tömegekhez, az egye
temes magyar irodalomnak a haladó gon
dolatait és művelőit ismertette és népsze
rűsítette, feltétlenül hozzájárulván ily mó
don nem csupán a mozgalmi célok megér
téséhez, hanem az irodalmi ízlés nevelé
séhez is. Ez volt tehát az immár szerve
zetté váló könyvkiadási tevékenység egyik 
ágazata, amely a fölszabadulás után is az 
előző munkához szervesen hozzáilleszked
ve, tovább folytatódott, hiszen az 1945 ő- 
szén dr. Steinfeld Sándor felelős szerkesz
tő irányításával még Szabadkán újra meg
jelenő Híd nem csupán a folyóirat új rá
ébredő számait jelentette, hanem magával 
hozta a könyvkiadás terén egykor megkez
dett munka folytatását is, újabb kis füze
tek kiadásával, amely munkát aztán át
vette a Szabad Vajdaság Lapkiadó Válla
lat keretéből kibontakozó Testvériség-Egy
ség Kiadóvállalat.

Ez volt tehát a szervezetté váló könyv
kiadás egyik ága. A másik szintén Szabad
káról indult el, ha bizonyos számú kötet 
megjelentetésénél nem jutott is tovább, 
mégis jelezte, hogy hazánk területén im
már komoly és elháríthatatlan szükséglet
ként vetődik fel nem csupán az itt-ott je



lentkező írók támogatása, hanem összefo
gása és megjelenési lehetőségeik egyenge- 
tése is. Ennek a követelő szükségletnek a 
felismerését mutatja, hogy 1932 végén Sza
badkán, dr. Strelitzky Dénes ügyvéd-poli- 
tikus szerkesztésében megalakult a Jugo
szláviai Magyar Könyvtár, amely aztán a 
keretébe tartozó Kalangya Könyvtárral 
együtt jó néhány jugoszláviai magyar író

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár első 
kötete



művét adta ki, és egyúttal terjesztette is a 
Literária útján.

Igen jellemző egyébként az akkori vi
szonyokra, hogy ez a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár, amely a jugoszláviai magyar 
írók műveinek rendszeres kiadását tekin
tette céljának, egy szerb író, Jovan Dučić 
művének, az Álmok városának kiadásával 
indult el vállalt missziójára. Ennek a vá
lasztásnak magyarázatául tudni kell, hogy 
Jovan Dučić, az ismert író nem csupán a 
tollat forgatta sikerrel, hanem egyúttal dip 
lomata is volt, és a jelzett időben, 1932-ben 
éppen Jugoszlávia budapesti nagyköveté
nek tisztségét töltötte be. Az indulást nyil
vánvalóan magyarázza az a tény, s ezt még 
alátámasztja Strelitzky Dénesnek a kötet
hez írott előszava, amelyben egyebek kö
zött leszögezi, hogy „Ducsicsban szerencsé
sen egyesül a politikus és a költő. A poli
tikus mellénkállása a megbékülés biztos 
útját szolgálja ”

Az első kötethez egyébként — mint va
lami szellemi mankót — egy kis röpcédu- 
lát is mellékelt a kiadóhivatal, s abban 
így fogalmazta meg a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár megindulásának célkitűzéseit:

„Mélyen tisztelt olvasónk!
Könyvtárunk első kötetét nyújtjuk át. 

Kérjük, fogadja megértő szeretettel: meg
értését kérjük, hogy mi nem kvantumot, 
hanem kvalitást adunk. Nem nyomtatott 
papírost kiló számra, hanem eszmei tartal
mat nyújtunk. Szeretetét kérjük, mert sok 
hittel és energiával állunk a magyar kul- 
túreszme szolgálatában és erkölcsi erőfor
rásunk olvasóink szeretete.

A mi közösségünk számszerint kicsi és 
ezért kultúr szempontból magyar könyvet



termelni nemcsak ideális bátorság, hanem 
küzdelmes, nehéz vállalkozás. Mi nem ve
hetjük fel árban a versenyt a százezres 
példányokat gyártó, irodalmat üzemesített 
könyvkiadókkal. Ezért, ha kizárólag anyag
szerűség szempontjából ítéli meg kiadvá
nyunkat, lehet, néhány dinárral drágáb
bak vagyunk. Az esetleges árdifferencia 
nem a mi hasznunk, hanem a kis példány
szám előállítási többlete. Más megoldással 
a jugoszláviai magyar könyvkultúra kitel
jesedése nem oldható meg.”

Azóta persze tudjuk, hogy igenis van 
más megoldás is, mégpedig az, ha a közös
ség nyújt segítő kezet, mint az napjaink
ban történik a Fórum Kiadóvállalat mun
kásságának dotálásával, akkorjában azon
ban még természetesen nemigen lehetett 
szó arról, hogy a Sándor király irányította 
nagyszerb politika bármiféle anyagi se
gítséget is nyújtson bizonyos magyar 
könyvkiadás fejlesztésére, örülni kellett, 
ha egyszerűen megtűri az irodalmi moz
galom bontakozását, és nem fojtja belé
jük a szót a közösség elé kívánkozó ma
gyar írókba.

A Magyar Könyvtár tehát megindult, 
és — mint az említett röpcédula további 
része bejelenti — már bizonyos progra
mot is kidolgozott, amelynek keretébe tar
tozik elsősorban a Kalangya folyóirat ü- 
gyeinek istápolása, amelyben ekkortájt 
„indult el Radó Imre: ,Mélypont alatt* cí
mű regénye, amelynek sikere az a tény, 
hogy egyik legnagyobb budapesti kiadó- 
vállalat külön kiadásra máris lekötötte”

A jugoszláviai magyar irodalom egyes 
kimagasló művei, lám, már akkor átju
tottak a határon, és helyet találtak a ma



gyarországi olvasóközönség asztalán is. Ma 
persze ez a siker már túlhaladottnak lát
szik, hiszen mai magyar kiadványainkból 
már rendszeresen eljut bizonyos példány
szám a határon túlra is. Akkor azonban 
még eredmény volt minden magyar re
gény, sőt novellás kötet puszta megjelené
se, és ebből a szempontból kell szemlélni 
a röpcédulán bejelentett tervet is, amely
nek értelmében a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár további köteteiként beígéri a 
kiadóhivatal Havas Károlynak Az idők mé
lyén című regényét, valamint Sz. Szigethy 
Vilmosnak A vármegyeház kapujából cí
mű könyvét is. Ebben a sorozatban egyéb
ként még számos kötet jelent meg a továb
biakban, kezdve Cziráky Imre és Gergely 
Boriska elbeszéléseitől a Szenteleky Kor
nél szerkesztette kétkötetes antológiáig, az 
Akácok aZattig, amely a „délszlávországi 
magyar írók novelláit” fogta egybe, már a 
kötet címében is kifejezésre juttatván a 
Szenteleky által hirdetett couleur locale 
hitvallását, amely a konkrét esetben nem 
is elzárkózást jelentett a táj jellegzetessé
geibe, hanem olyan szilárd talajt, amely
ben megkapaszkodhat az író, és megmene
külhet ilyenformán a légüres tértől.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár kere
tébe tartozott ugyan, de valamiképpen egy 
lépcsővel magasabb fokot jelentett az úgy
nevezett Kalangya Könyvtár, amelyben 
például Farkas Geiza, Szirmai Károly és 
Radó Imre regénye, illetve novellás kötete 
is megjelent.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár szin
tén szabadkai kezdeményezés volt, ennek 
a városnak a falai között bontakozott ki, 
és itt is maradt, bár el kell mondani azt



is, hogy a könyvek kinyomtatása az első 
kötet után — amely még a Minerva nyom
dában készült — átkerült a továbbiakban 
az újvidéki Urániába.

íme, ez a nagy vonásokkal odavetett 
kép bontakozik ki hirtelenében az éppen 
kéznél levő régi könyvek, folyóiratok és 
egyéb dokumentumok röpke átnézése és 
főleg az emlékezés alapján. Bizonyára hé
zagos ez a kis áttekintés, és az is lehet, 
hogy a csalóka emlékezés megváltoztatott 
bizonyos dolgokat a képben, talán söté- 
tebbre festett egyes tónusokat, mint ami
lyenek valóban voltak, vagy esetleg a fi
atalságra való visszagondolás több rózsa
szín, megszépítő árnyalattal gazdagította a 
kibontakozó mozgalmat, mint amennyi a 
tárgyilagos megítélés alapján megilletné, 
de hát az írótoll még modern, billentyűs 
formájában sem lehet mentes teljesen a 
szubjektivitás természetes variációitól, hi
szen minden attól függ, hogy melyik oldal
ról is szemléljük a dolgokat. De hát min
den szubjektivitás, minden esetleges em
lékezetmódosulás, felejtés, vagy netán hoz- 
zátoldás ellenére is van ennek a kis visz- 
szapillantásnak egy olyan magja, amely 
kétségtelenül megvolt, és termékenynek is 
bizonyult, mert hiszen ebből a magból csí
rázott ki mai irodalmi életünk is.

Mert mindaz, ami az elmondottak után 
következik, már tulajdonképpen a mához 
tartozik, még akkor is, ha huszonegyné- 
hány esztendő választ el tőle, szinte ugyan
annyi, mint amennyit az eddig felidézett 
idők felöleltek. Huszonvalahány esztendő
— huszonvalahány gépelt oldalon... Per
sze hogy nem is lehet teljes a kép, hiszen 
egy esztendő minden történését, minden



stagnálását vagy előrehaladását mégsem 
lehet egyetlen gépelt oldalba belezsúfolni. 
De a további esztendőkre még ennyi sem 
jut, mindössze néhány sor. Hiszen ami 
ezután következett, az már a jelen, kezd
ve attól, hogy a felszabadulás utáni első 
napokban Rádióhírek címen kiadott kis 
újság után rövidesen Üjvidékre költözkö
dött át a szabadkai szerkesztőség, s attól 
kezdve a Szabad Vajdaság, majd a Magyar 
Szó megjelenése a tartományi székvárost 
tette a magyar kulturális élet központjává 

-is. Igaz, az új Híd első számai még Sza
badkán jelentek meg 1945-ben, de aztán 
a Híd szerkesztősége is átköltözött Újvi
dékre, s ott van még ma is. Ennek nyo
mán Újvidéken folytatódtak a Híd kis 
könyvtárának felújult hagyományai is, s 
ennek nyomán esztendőkkel később Újvi
déken bontakozott ki a ma már igen szer
teágazó kiadói tevékenység. Hanem azért 
Szabadka sem ragadt bele a másfelé te
kintés kényelmes posványába. Éppen a ré
gi időkre, az innen elszármazott Kosztolá
nyira, Csáth Gézára, a Dettre és Radó 
szerkesztette almanachra, őrtűzre és régi 
Hídra emlékezve, lobogott fel újra és újra 
a kezdeményezés lángja, először például 
nem sokkal a felszabadulás után, a régi 
Őrtűz-hagyományokhoz hasonlóan, szintén 
a szabadkai gimnázium falai között, ahol 
a felsős diákok fogtak össze egy kétheten
ként megjelenő, részben irodalmi diáklap, 
a Munkánk kiadása érdekében, és érde
mes megemlíteni, hogy ebben a diáklapban 
jelentkezett először például Ács Károly, 
Dévavári Zoltán, Fehér Ferenc, Kopeczky 
László és Pap József is. És hogy teljes le
gyen az emlékezés, nem árt, ha ideírjuk



A szabadkai gimnazisták lapja

azt is, hogy éppen ennek a diáklapnak a 
megjelenésével még egyszer hallatott ma
gáról az utolsó éveit élő Kis József; ugyan
is ezt a lapot is ő sokszorosította saját mű
helyében.

Ez a szabadkai diáklap tehát ismét hoz
zájárult ahhoz, hogy irodalmi életünkben



újabb hullám törjön előre, akárcsak an
nak idején, a harmincas években, az Őr
tűz nyomában. Mert hát — legalább is 
ahogy én látom — voltak még ilyen újabb 
és újabb hullámok a továbbiakban is, fel
frissülést, további kiteljesedést hozván iro
dalmi életünkben. Először is az úgyneve
zett ifjúsági Híd verte hullámok, amely
ben éppen a szabadkai Munkánk egykori 
diákmunkatársai is az első vonalban jár
tak. Aztán a következő hullám volt az I f
júság irodalmi oldalain a Symposion gár
dájának jelentkezése, legutóbb pedig a Ké
pes Ifjúság új fiatal irodalmi gárdájának 
előretörése és helykeresése. Mindez iro
dalmi életünk gazdagodását, terebélyese- 
dését jelzi. De hát — mint mondtam — 
ezúttal nem célom fölmérni egész fölsza
badulás utáni irodalmi életünket, megelég
szem az említettek röpke megemlítésével 
is, hiszen már ez is jelzi az előbbiek szer
ves folytatását.

Kétségtelen azonban, hogy Szabadka 
irodalmi élete bizonyos tekintetben visz- 
szaesett a felszabadulás után. Mert hát 
nemcsak a napilap költözködött el a város
ból, hanem a sajtóval együtt sok ember 
is, idősebbek és fiatalok egyaránt, akiket 
magukkal rántott részben a rotációs gép 
vonzóereje, részben pedig a tartományi 
központ sűrítettebb kulturális légköre. Ez 
természetesen legkevésbé magának a vá-- 
rosnak a hibája, inkább a kezdeti évek 
központosító törekvéseinek részben máig is 
fennmaradt következménye, és bizonyára 
nem is végleges, hiszen nagyon is természe
tesnek tetszik, hogy ezen a területen újabb 
fellendülést érjen meg az irodalmi élet, 
annál is inkább, mert hát itt él a magyar



lakosság zöme, az irodalmi termékek leg
több fogyasztója. Ennek leszögezése ko
rántsem jelenti egy már kialakult központ 
elsorvasztásának szükségszerűségét, de 
igenis előtérbe helyezi — legalább is táv
latban — egy régi központ újraélesztését.

Ebben az értelemben tulajdonképpen 
már történtek is bizonyos lépések. Az első 
lépés volt még 1953-ban a 7 Nap átköltö
zése Újvidékről Szabadkára. Ez minden bi
zonnyal a fejlődésnek csak egyik állomá
sa, amit a jövőben feltétlenül követniök 
kell újabbaknak is. Maga az irodalmi élet 
tapasztalhatóan szintén egyre élénkül az 
utóbbi esztendőkben. Az ilyen irányú tö
rekvéseket tanúsítja egyebek között a 
Visszhang egyetlen számának megjelenése 
is 1955-ben. Ennek szerkesztői között ott 
láttuk többek között Dér, azaz Dévavári 
Zoltánt, Kopeczky Lászlót, Németh Ist
vánt és Zákány Antalt is, tehát a feltörő 
fiatalság kért volna szót a folyóirat olda
lain, a kezdeményezés azonban nem bon
takozhatott ki bizonyos, azóta szertefosz
lott felfogások miatt, így hát a Visszhang 
is megszűnt az első szám után.

Az irodalmi mozgolódás azonban egyre 
szélesebb körben hullámzott újra a város
ban, éspedig nem csupán a 7 Nap körül, 
mert hiszen ennek a hetilapnak meglehe
tősen szűkre szabott az irodalomra fordít
ható terjedelme, és nem csupán az újvidé
ki központhoz csatlakozva, hanem más vá
rosokhoz hasonlóan és a régi Népkör pél
dájának a nyomán föléledt és egyre nép
szerűbbé vált újra egy régi munkaforma, 
csak éppen az egykori esetről esetre meg
ismétlődő irodalmi estek, vagy szűkebb 
körű felolvasóestek helyett egy állandó



Az egyetlen Visszhang-szám

jellegű irodalmi élőújság egyre határozot
tabb körvonalai bontakoznak ki Dévavári 
Zoltán, Lévay Endre és Urbán János veze
tésével és szervezésével, s ez az egyre nép
szerűbbé váló élőújság, az Élet jel olyan 
állandó közönséget toborzott maga köré, 56



hogy rendezvényei mindig telt ház előtt 
zajlanak le, s ezzel a sikerével tulajdon
képpen szinte egyedül áll egész tartomá
nyunkban. Ennek az egyre terebélyesedő 
és szerteágazó munkának egyik legutóbbi 
gyümölcse az a kis miniatűrsorozat iá, 
amely elsősorban a város irodalmi és mű
vészeti múltját kívánja föltárni odavetett 
színekben és visszaemlékezésekben.

Egészen természetes, hogy a város szer
vezett irodalmi mozgalmának mai újjáéle
désekor ismét felötlik emlékezetünkben az 
egykori Őrtűz haló vány lángja is, amely
— igaz — csak pislákolt, de hát ki is vár
ná az ívlámpák teljes sötétségoszlató fé
nyét egy kis őrtűztől, amelynek fénye a- 
zonban arra mégiscsak elegendő lehet, 
hogy egy szárnyát bontogató fiatal gene
ráció bátran nekivágjon mellette a hol
napnak.
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