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Draskóczy Ede (1891–1945) óbecsei ügyvéd, 
lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki 
magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan 
szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón. Ifj ú ügyvéd-
gyakornokként került Óbecsére, ahol rövid néhány év alatt or-
szágos hírű fórumot teremtett a jugoszláviai magyarság számára. 
Szenteleky Kornéllal és Kende Ferenccel együtt vallotta, hogy 
az irodalom nem létezhet a maga intézményei – a lapok, folyó-
iratok és a könyvkiadók – nélkül. Mára már elfeledett írásaiban 
a kisebbségi ember szellemi szerepvállalásának jelentőségéről, 
a közösségi elkötelezettség morális lényegéről és a magyar élet 
megkövetelte feladatok parancsáról szólt. 

Publicisztikai írásaiból, elnöki beszédeiből, tanulmányaiból 
és a vele kapcsolatos dokumentumokból válogatva állította ösz-
sze a Délvidéki Soroló második, jubileumi kötetét a szerkesztő, 
Mák Ferenc egy tüzetes és átfogó tanulmány, valamint bibliog-
ráfi a kíséretében.
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DRASKÓCZY EDE TÖRTÉNETE w

A magyar szellem-mű egységes és oszthatatlan, de ezen belül 
a délvidéki magyar irodalomnak egészen különös az állása. 
Lényege és belső törvénye szerint regionális irodalom. Ezen 
a legmélyebb élményen keresztül emelkedhetik csak a magyar 
és európai csúcsokra.

      (Draskóczy Ede)

A tiszta fogalmak embere

Draskóczy Ede óbecsei ügyvéd, lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a 
délvidéki magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan szerve-
zője születésének 120. évfordulóját ünneplik az idén azok, akik még 
egyáltalán emlékeznek a kiváló közéleti emberre, és a munkássága 
nyomán kibomló szellemi mozgalomra. Az irodalomtörténeti mo-
nográfiában a neve mindössze háromszor szerepel, s mindannyiszor 
a Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság megalakulása körüli érdemeit 
méltatja az emlékező. Arról, hogy Draskóczy Ede az 1920 és 1945 
közötti negyed évszázad során fáradhatatlanul, megingathatatlan 
elszántsággal küzdött a kisebbségi sorsra jutott délvidéki magyarság 
irodalmának megszervezéséért, az irodalom intézményesítéséért, s 
hogy ezen a vidéken ő dolgozta ki a közösségi szolgálat ideológiai-
bölcseleti alapvetését – arról már egyetlen szó sem esik. Pedig a jeles 
férfiú Szenteleky Kornéllal együtt – nem egy esetben nála is követke-
zetesebben – küzdött a délvidéki hagyományos értékek megőrzéséért 
és a délvidéki szellemiség megújításáért; a Bácska Kazinczyjának 
halála után pedig többször is kísérletet tett azon „üdvhadsereg” 
megteremtésére, amely a hűség, a szolgálat és a tisztesség tekintetében 
méltó módon állhatott volna a kallódásnak indult közösség elé.

 De nem emlékeznek Draskóczy Ede áldásos tevékenységre az 
óbecseiek sem. Hogy rettenetes dolog emlékek nélkül élni, az egé-
szen bizonyos, az pedig, hogy bennünket – az utókor nemzedékét 
– nem tanítottak meg emlékezni, az elsősorban könnyelmű apáink 
és felelőtlen tanítóink bűne. Minden közösség történelmének vetése 
az emlékezés kertjeiben sarjad ki, ott hozza meg virágait, ott érik 
be a termése, hogy a betakarítás után a bölcs gazda elégedettségével 
vessünk számot a megtelt magtárainkkal. Balgaság azt hinni, hogy 

q  



e 8 w   q

ezt a munkát akárkinek is meg lehet spórolni, hiszen aki nem ismeri 
a saját népének a történelmét, az arra kárhoztatik, hogy megismé-
telje azt. Apáink és tanítóink hátat fordítottak az elmúlt koroknak, 
úgy vélték, hogy nincs szükségünk az elődök életének történeteire, 
nincs szükségünk azoknak az eseményeknek a tanulságaira, amelyek 
szerencsétlenekké, boldogtalan földönfutókká tettek bennünket, 
délvidéki magyarokat. Pedig a bölcsesség azt súgja nekünk: mind-
addig szerencsétlenek, boldogtalan földönfutók leszünk, amíg nem 
szerezzük vissza az emlékezés gazdag kincstárát. A régi történeteink 
teszik az életünket otthonossá, s amikor az egykori színek és han-
gulatok újra megérintik a szívünket, megérik bennünk a felismerés: 
annyi fölösleges bolyongás után végre hazataláltunk. Könnyebb a 
dolga annak, akit kézen fog az elődök jóindulata, hogy átvezesse őt 
az emléktelenség ingoványán, őrizve lépteit egészen a szülőföld biz-
tos talajáig. – Ez volt a hazavezető utad – mondja, és elbocsát. Erről 
énekelt Csuka Zoltán, amikor Apostolok küldettek című versében 
megfogalmazta: „boldogok az egymásrataláltak, kik kimozdítani 
jöttek / a kátyúbazökkent embert”.

Draskóczy Ede – akit a Képes Vasárnap újságírója „ízig-vérig kul-
túrembernek”1 nevezett, Fekete Lajos „az erősek” közt2 látott, Csuka 
Zoltán „küldetéses apostolként”3 üdvözölt, a Korunk írója, Diószeghy 
Tibor a Vajdaság Kemény bárójának4 tekintette őt, Majtényi Mihály 
pedig egyszerűen „a nagy kapacitású Draskóczy Edeként”5 emléke-
zett meg róla – nem kapott helyet az irodalmi emlékezetünkben, A 
jugoszláviai magyar irodalom története is csak azt tartja érdemesnek 

 1 November 17-én és 18-án ünnepli fennállásának hatvanéves jubileumát a sztáribecseji 
Magyar Népkör. A Népkör vezetősége megrendezi a vajdasági magyar írók első talál-
kozóját. Képes Vasárnap, 1928. október 21. 34. sz. 17.

 2 Fekete Lajos: Bízó szó az erősekhöz. Draskóczy Edének s a Vajdasági Írás többi mun-
katársának. [Vers.] Vajdasági Írás, 1928. december 23. 423.

 3 Csuka Zoltán: Apostolok küldettek. Draskóczy Edének. [Vers.] Vajdasági Írás, 1928. 
december 2. 324–325.

 4 Diószeghy Tibor: A Vajdasági Helikon. Korunk, 1929. január, 1. sz. 
 5 Majtényi Mihály: Mindennapi kenyerünk. In uő: Szikra és hamu. Novi Sad, 1963, 

Forum Könyvkiadó, 212.
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megemlíteni, hogy két alkalommal is elnöke volt a Szenteleky Tár-
saságnak. Pedig éppen azért tölthette be az elnöki tisztséget, mert a 
pályatársak még tudták, hogy Szenteleky Kornélon kívül senki nem 
tett annyit a „vajdasági” magyar irodalom intézményes alapjainak 
megteremtése érdekében, mint Draskóczy Ede, aki lapszerkesztőként, 
a magyar művelődési élet szervezőjeként találkozásra, összefogásra 
és közös tervek, célok kidolgozására biztatta az írótársakat. Maga 
Szenteleky azért ragaszkodott az óbecsei ügyvéd barátságához, mert 
tőle a pályatársi hűségen kívül mindenkor megkapta a bátorítást, az 
eligazító jó tanácsot is. 1927. szeptember 12-én kelt levelében így fo-
galmazott: „Nagyon szeretnék veletek beszélni, kis életet, melegséget 
érezni magam körül, hallani és élni a ti életeteket, és emlékekkel vagy 
tervekkel tölteni meg koldustarisznyámat.”6 Ragaszkodott a személyes 
jelenlétéhez, ha Szabadkán, Újvidéken vagy Nagybecskereken fontos 
ügyekben tárgyalt, s rendre kikérte a tanácsát, ha lapkiadás ügyében 
kellett döntenie. Draskóczy – aki higgadt és megfontolt érvelésével 
mindig elfogadott tárgyalófélnek bizonyult – Szentelekynél is tisz-
tábban látta a kisebbségi élet szűkre szabott határán belül kínálkozó 
lehetőségeket, a vállalás veszélyeit és vállalkozás buktatóit, s tanácsaira 
mindenkor biztosan lehetett sorsdöntő kezdeményezéseket alapozni. 
Erővel is tovább bírta, mint beteg pályatársa, Budapest bombázása 
kellett ahhoz, hogy terveivel együtt eltűnjön a magyar tájról.

Draskóczy Ede 1891. november 21-én született Makón az ottani 
templomépítő evangélikus pap második gyermekeként. Péter László 
Három Draskóczy Ede című tanulmányában7 kiváló részletességgel 
dolgozta fel a neves család gazdag történetét, és azt az óriási munkát, 
amellyel a Draskóczyak a közösség ügyét nemzedékeken át szolgálták. 
Az apa, idősebb Draskóczy Ede fél évszázadig állt a makói evangélikus 
egyház élén, s halálát követően a nevét a makóiak – érdemei elisme-
réseként – emléktáblán örökítették meg. A fi ú 1913-ban a kolozsvári 
egyetemen szerzett jogi doktorátust. Az ifj ú ember ennek birtokában 
kereste helyét a világban, s a családi emlékezet szerint azért döntött 

 6 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. Sajtó alá rendezte, és bevezetéssel ellátta 
Bisztray Gyula és Csuka Zoltán. Zombor–Budapest, 1943, Szenteleky Társaság, 48.

 7 Péter László: Három Draskóczy Ede. Marosvidék, 2009. augusztus, 2. sz. 35–41.
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Óbecse mellett, mert az a Tisza partján feküdt, s ez a tény a Maros 
mellett nevelkedett fi ú számára döntőnek bizonyult. Évekkel később 
Szenteleky Kornél egyik őszi levelében így fogalmazott: „Élénken 
sajnálom, hogy nem vár már többé meleg, méla tiszai este, de cserébe 
többet kaphatok belőletek.” (1927. szeptember 12.) Nagy beszélge-
tések, nagy tervek megszületésének lehetett tanúja a szívüknek oly 
kedves folyó!

Hogy a fiatal joggyakornok mikor tette első sétáját az óbecsei 
Ti sza-parton, nehéz pontosan megállapítani, annyi azonban bizo-
nyos, hogy a makói Arad-Csanádi Takarékpénztár 1915-ben Dras-
kóczy Ede „járásbírósági jegyzőnek” már Óbecsére küldte az egyik 
értesítését. Az egységes bírói és ügyvédi vizsgát 1917. június 4-én 
tette le Budapesten, ami csak úgy volt lehetséges, hogy előtte három 
évig gyakornokoskodott a jogászi pályán. Ezt a három esztendőt az 
óbecsei dr. Székely Ignácz ügyvédnél szolgálta le, akinek irodáját 
nem sokkal ezt követően át is vette. Nem is akárhogyan: a Tiszavidék 
című helyi lap 1920. február 1-i, vasárnapi számában bejelentette, 
„Dr. Draskóczy Ede ügyvéd kedden délután 4 órakor tartja esküvőjét 
e helybeli ev. ref. templomban Székely Mária úrleánnyal, dr. Székely 
Ignácz ügyvéd kedves leányával.”8 Ama nevezetes Székely-ház a 
„korzó” utca és a Zöldfás utca – akkoriban Vilzonova ulica, később 
Kossuth utca – sarkán, a 24-es szám alatt volt, évek múltán ide ér-
kezett a délutáni vonattal Szenteleky is, hogy egy kellemes hétvége 
után megírja köszönő levelét: „Drága uram – írta kellő tisztelettel 
még barátságuk elején –, első szavam a köszöneté. Egyszerűen, ta-
lán banálisan, de szívem teljes melegével köszönöm azt a sok, sok 
kedvességet, figyelmet, megértést és melegséget, amelyben ringattak 
és boldoggá kábítottak. Olyan meseszerű volt az a néhány éjjeli óra 
ott Becsén, nem emlékszem, hogy sokszoros bolyongásaim között 
valaha is ennyi közvetlen kedvességre, ennyi tiszta melegséget árasztó 
szívre akadtam volna. Köszönöm, mindannyiuknak köszönöm. [...] 
Szenteleky.”9 (1927. május 2.)

 8 Esküvő. Tiszavidék, 1920. február 1. 2. – Székely Mária 1895. március 13-án született 
Óbecsén, az esküvőre pedig 1920. február 3-án került sor.

 9 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. I. m. 41.
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Két erőteljes férfiúi munkával eltöltött évtized múltán a már or-
szágosan ismert közéleti ember A visszatért Délvidék című könyvben 
leplezetlen lelkesedéssel, erőteljes érzelmi azonosulással írta meg 
Óbecse-élményét, rokonszenvvel mutatva be a hajdani küzdelmek 
színhelyét: „A tiszai gabonaforgalom központja, s kellemes vízi út 
fel Szegedig, s le egészen Titelig. Aszfaltos útjai és gyalogjárói városi 
igényűek, Pazar villanyvilágítása az egész Bácskában híres, házai a 
polgári megállapodottságot és jólétet lehelik. Vasúti és tiszai parkja 
kellemes pihenést és üdülést nyújtanak. Társadalmi élete pezsgő, 
nyilvános helyei hívogatóak, szórakozást kínálók. Óbecséhez min-
denki ragaszkodik, aki csak megismerte. Van benne valami vonzó, 
mint egy kedves családi otthonban. Mindenki úgy érzi magát itt, 
mintha már valaha élt volna közöttük, mintha valami nem várt 
viszontlátást ünnepelne. Vagy éppen mintha hazatérne a rég nem 
látott meleg fészekbe. Van benne valami, ami mindjárt rokonszenvet 
gerjeszt, valami megmagyarázhatatlan szuggesztív erő, amely alól 
szabadulni nem lehet. A becsei ember aszfaltját selyemútnak hívja. 
Ha behajt a selyemútra, elhalkul a kocsija zörgése, megcsitul a tengely 
rázása. Simán és kellemesen gördül a szekere. Ezt érzi mindenki, aki 
hozzánk egyszer befordul. Selyemút fogad mindenkit.”10 Ugyan-
ilyen szeretettel szólt az óbecsei emberről is, aki – az ő meglátása 
szerint – sohasem mutat többet kívülről, mint amennyit belülről 
ér. Az óbecsei polgár ugyanis mindenkor szerény és mértéktartó. És 
mindig ügyel arra, hogy senkinek se legyen kiszolgáltatva, senkinek 
ne legyen felette hatalma – így szokta meg, amióta 1870-ben a kincs-
tártól a maga pénzén váltotta meg a saját és a birtoka szabadságát. 
Úr ő a maga portáján, és ha az adóját megfizette, „hozzá senki sem 
nyúlhat”. Földjére és méltóságára egyformán ügyel, takarékos és „ke-
ménymarkú”. Az elvont eszmék iránt ugyan „nem mutat kellő meg-
értést, de ösztönös ragaszkodással tartja a földet, s benne éppen ez a 
nemzetfenntartó erő”. Draskóczy Ede az óbecsei embert külsőleg és 
belsőleg egyként büszke polgárnak látta. Persze élete küzdelmesebb 
pillanataiban látta ő Óbecse hétköznapibb valóságát és szomorúbb 

 10 Draskóczy Ede: Óbecse. In Csuka Zoltán szerk.: A visszatért Délvidék. Budapest, 
1941, Halász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 191.
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arcát is. Egy 1928-ban közölt írásban kiállva Ady Endre és a modern 
magyar irodalom mellett, elhatározását megokolandó így fogalma-
zott: „A mi kisvárosi életünk úgyis távol esik a szabad vizek szabad 
járásától, ritkán üti partjait messzi tengerről jött erőteljes hullám, 
hogy felfrissítse elhínárosodó vizeit, kötelességünk tehát, hogy ha 
csak apró csatornákkal is, de bekapcsoljuk az élő vizek felpaskoló 
áramába.”11 A szellem emberével szemben tehát erkölcsi követel-
mény, hogy a modern gondolatokkal és a korszerű törekvésekkel 
megismertesse az elmaradott vidék hínáros lelkeit is.

Herceg János, aki az 1930-as években óbecsei látogatásai során 
ugyancsak megfordulhatott Draskóczy Ede családjánál, fél évszá-
zaddal később így emlékezett a kiváló irodalomszervezőre: „Jómódú 
ügyvédi irodát örökölt apósától, maga pedig impozáns megjelenésű, 
monoklit viselő, kissé raccsoló úr volt, negyven és ötven év között, 
annak a magyar dzsentritípusnak a megtestesítője, akinek szellemi 
igényei azonban háttérbe szorították a vidéki urak passzióit.”12 Nem 
volt viszont ilyen kedvező véleménye a visszaemlékezőnek a városról és 
lakóiról sem. Azt még elismerte, hogy kései látogatásakor is a hajdani 
idők emléke kísérte őt az útja során, s végig úgy érezte, hogy a régi 
Óbecse sokkal kedvesebb a számára, mint amit később maga körül 
látott, s ennek okát is megnevezte. Ő ugyanis egy egészen másmilyen 
óbecsei emberrel találkozott, mint amelyiknek Draskóczy Ede megírta 
az apoteózisát: „A széthúzó erők, amelyek régen oly lankadatlanul 
munkálkodtak Becsén, annyi csoportra osztották a magyar vezető-
séget – írta Herceg János 1978-ban –, ahány ügyvéd vagy orvos volt 
ebben az alsó-tiszai városban. Még a plébánosok között is voltak 
határvillongások! Az esztétikai hajlamú Petrányi Ferenc, aki Th an 
Mór művészetének legilletékesebb méltatója lett, s az asszonyszíveket 
meghódító alsóvárosi pap, Csizofszky személyeskedő vitáinak közéleti 
visszhangja volt Becsén.” Herceg a pártoskodásban látta annak igazi 

 11 Dr. Draskóczy Ede: Elnöki jelentés a Népkör választmányának és tisztviselőkarának az 
1927. évi működéséről. Tiszavidék, 1928. február 18. 2–3.

 12 Herceg János: Keresztül-kasul. In Összegyűjtött esszék, tanulmányok. III. köt. Össze-
gyűjtötte, az utószót és a jegyzeteket írta Pastyik László. Beograd, 2003, Zavod za 
udžbenike i nastavna sredstva, 739.
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okát, hogy Óbecse messze földön híres irodalmi- és művelődési élete 
oly tragikusan szétesett, s jószerével eltakarta a feledés homálya. Ez 
viszont nem az 1920-as években kezdődött, hanem jóval előbb, vala-
mikor az 1900-as évek elején, amiből még inkább kitűnik Draskóczy 
Ede áldásos tevékenységének béketeremtő ereje, hiszen az a tény, hogy 
az 1880-as években Szulik József, majd nyomban utána az 1890-es 
esztendők alatt Szászy István nemzedéke olyan fény tudott varázsolni 
a város életébe, amelyre évszázad múltán is érdemes emlékezni, s hogy 
az a fényes felemelkedés a két világháború közötti években – immár 
a magyarság kisebbségi helyzetében – Draskóczy Ede irányításával 
megismétlődött (hogy egyáltalán megismétlődhetett), méltánylandó 
következménye egy őszinte elszántsággal vállalt kultúrmissziónak.

Megérkezését és otthonteremtését követően az ügyvéd, még in-
kább a közéleti ember Óbecsével és a Tisza-parttal együtt a bácskaiság 
szellemi tartalmával is számot vetett. A Regionalizmus című, látszólag 
kései, 1943-ban megjelent írásában a magyar szellemi központok (el-
sősorban Budapest) és a vidék közötti különbséget fejtette ki ragyogó 
tisztánlátással, kiváló társadalomkritikai érzékkel. Úgy vélte, hogy 
a magyarságtól idegen eszmék a történelem során mindig a szellemi 
központokban leltek termékeny talajra. Ez úgy általánosságban rendjén 
is van, az új gondolatok és törekvések – a „nyugati szellem” – mindig 
a magyar vezető réteg soraiban szerzett magának biztos pozíciókat. 
A réginek az átfestését mindenkor a szellemi elit végezte el – s nem 
mindig a nemzeti értékek kifejezett javára tette ezt. A baj rendszerint 
akkor következett be, amikor az elit a nyugati kultúrát egyszerűen 
lefordította magyarra, és ezt a „fordított-kultúrát” akarta beleplán-
tálni a magyar életbe. Olykor társadalmi konfl iktusok, esetenként 
forradalmi lázadások születtek a kellően át nem gondolt újító szán-
dékok nyomán. Az ilyen kiélezett helyzetekben mutatkozott meg a 
maga teljes tragédiájában, hogy a magyar nép nagyon sokszor idegen 
észjárást és „idegen magatartást tapasztalt a vezető magyarság olda-
láról is”, amit konzervativizmusából és a hagyományok tiszteletéből 
eredően egyszerűen nem fogadott el. Ebből ered a magyar vidék örökös 
ellenzékisége, rebellis magatartása. „A mindenáron Nyugat felé ira-
modóknak – fogalmazta meg Draskóczy – a vidék állott ellen. Vidék 
volt a vármegye, a szabad királyi város, és maga a magyar nép is. A 
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Nyugat felé rontókban félreismerhetetlenül magyar csak a virtus volt, 
hogy évszázadok mulasztásait évtizedek alatt akarták helyrepótolni. A 
többi idegen. A magyar nép tehát ősi szervezetével válaszolt: a passzív 
rezisztenciával, és az eb ura fakóval.”13 A két évtizednyi kisebbségi sors 
hozta megpróbáltatások tapasztalatának a birtokában különös súlya 
van annak, amit a tanulmány írója a továbbiakban kiemelt: „mindig 
a vidék volt az ellenállás, a protestálás, a nem koronázós, a vétókiáltás, 
az ősi kimozdíthatatlanság, az individualista, tehát a szervezhetetlen 
magyar. Ilyennek kellett lennie, hogy századokon keresztül megma-
radjon, megőrizze sajátmagát és lényegét, átvészeljen sorsfordulatokat 
és próbatételeket, hogy ha majd ismét a maga rendje, belső törvénye 
és észjárása szerint élhet, megtalálja önmagát, és a magéledésből a 
maga képére életet is teremthessen.” A magyar vidék lakójának a 
nyugati szellemből ugyanis csak az kellett, csak azt volt hajlandó 
elfogadni, amit a maga számára képes volt átlényegíteni, úgy, hogy a 
saját értékeiből ne kelljen feláldoznia semmit. Társadalomfi lozófi ai 
szempontból ez persze a maradiság üdvtana is lehetne, de a királyi 
Jugoszlávia mindennapi tapasztalatai nyomán szerzett történelmi 
érvek ennél súlyosabbnak látszottak: „Önmagunkról, a mi magyar 
emberségünkről sohasem voltunk hajlandók lemondani. Mert ez a 
két oldalról is megtámasztott magyar emberségünk egyúttal Isten 
rendelte hivatásunk, arról hitet tenni mindenkor hajlandók voltunk. 
A magyar vidék pedig mindig a magyarságot mentette, mikor ellenál-
lott.” Draskóczy Ede a Regionalizmus című tanulmányában ugyanis 
mindvégig a magyar táj, a magyar vidék emberéről, annak lelkéről és 
szelleméről beszélt, amelynek szolgálatára ő élete során mindvégig oly 
erős elhivatottságot érzett. A küldetéses ember úgy vélte: a magyar táj 
„nálunk éppen a Tisza–Duna köze, az alföld, a bácskai róna, a kiapad-
hatatlan erő, a földbe szerelmes emberek, ahol a kalászos és a kapás 
alig-alig hagy helyet a virágoskertnek, s mindennek népe: magyarok 
és nem magyarok, úgy amiként egymás mellett és egymás között él-
nek.” Aki tehát a közössége szolgálatának értelmében feladatot vállalt 
ebben a pontosan megnevezett régióban, annak magatartását a vidék 
szelleme, életlátásának színeit pedig a táj bukolikája adja meg.

 13 Draskóczy Ede: Regionalizmus. Kalangya, 1943. szeptember 15. 9. sz. 396.
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Csakhogy a kérdés ennél sokkal összetettebb, hiszen aki a kö-
zösség szolgálatát vállalta, annak a közösségi hagyományokkal és 
a hagyományok világának értékrendjével is tisztában kell lennie. A 
szolgálattevőnek nemcsak a vidék fényeit és árnyékait kell látnia, 
de azt is értenie és értékelnie kell, hogy a szellemi (és a földrajzi) 
táj ragyogása szigorúan a történelmi horizontok fényeitől függ. S a 
déli horizontok nem tartoznak a nemzet legfényesebb égtájai közé. 
„Bácskában, a magyarok ősi települési helyén – írta egy ugyancsak 
1943-ban született Hoztuk a zászlót… című helyzetjelentésében – 
nincs egyetlen műemlékünk sem, mindent alföldi síksággá törölt róla 
az idő. Bácskában talán még egy ősi rom sincs, ami előtt kalapunkat 
áhítatosan megemelhetnénk, és temetőlátogató meghatottságunk-
ban megtisztulhatnánk. Még az a szomorú bizonyságunk sincs meg, 
hogy itt valaha volt valami. Bácskában nincs egy ember, aki ha kézen 
fogná őseit, a századok mélységeinek dobogását érezhetné. A törté-
nelem leseperte a foglaló ősök maradékát erről a remekül terített dús 
asztalról. Telepített népek lakják, és vékony rétegű hagyományaik 
csak a barázda imádatára serkentik. Bácska jámbor jobbágya volt a 
magyarnak. Termelt és fogyasztott, aratott és emésztett. Nem volt 
más gondja, mint hogy telik-e elég mérővel az acélos búza. Egyszerre 
volt Kánaán és fájó sivatag.”14 És bár Draskóczy Ede maga sem hitte el, 
hogy nemzedéke előtt úgyszólván semmi nem volt e tájon, a bácskai 
társadalom hátrányos helyzetére minden esetre találóan mutatott rá. 
Megmutatta a feladat súlyát, amelyet a vállára vesz az, akit az ő Istene 
a közössége élére állított. Törvényalkotónak kell lennie annak, aki a 
lelki-szellemi otthonok fölépítésére vállalkozott.

Az Óbecse (1941), a Regionalizmus (1943) és a Hoztuk a zászlót… 
(1943) című tanulmányában – a felszabadultságnak egy adott pil la-
natában – Draskóczy Ede a maga helyzetét, szerepét és feladatának 
lényegét sebészi pontossággal határozta meg: az értelmiségi embernek, 
aki képes átlátni az adott történelmi szituáció lényegét, ha a közössége 
gyámolítására, felemelésére szánja magát, mindig azt a magatartást 
kell vállalnia, amelynek megingathatatlan alapját nemzetének biz-
tos értékrendje képezi. Az idegenség olykor reménytelennek tűnő 

 14 Draskóczy Ede: Hoztuk a zászlót… Kalangya, 1943. július 15. 7. sz. 294.
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kiszolgáltatottságában is kell lennie olyan gondolatnak, olyan pél-
dának, olyan hagyományos magatartásnak, amely kivezet a válságos 
helyzetből. E három tanulmányában még nem a megtartó szellemi 
értékek tartalmáról, nem lényegi mivoltáról szólt, csupán arra hívta 
föl a fi gyelmet, arra mutatott rá, hogy kell lenniük olyan elveknek, 
olyan motiváló belső erőknek, amelyek megtartják az őszinte embert 
a maga értékkövető útján. S hogy ezek az elvek, ezek a belső erők nem 
virtuálisak, és nem is kizárólag egyetemesek, ezek elsősorban a tájból és 
a táj közösségének életéből sarjadnak, s mint ilyenek, a megtapasztalás 
kohójában égnek és izzanak hajlíthatatlanná és keménnyé.

A lapszerkesztő

Óbecse, a hajdani gazdag mezőváros társadalma a világháború 
okozta megpróbáltatások nyomán, 1918 őszén elszegényedve, kisem-
mizetten, tétova egykedvűséggel várta az események alakulását, a 
békekötés után következő korszak kínálta újrakezdés lehetőségét. A 
háború utolsó két esztendejében mindösszesen egy újság jelent meg, 
a három évtizedes múltra visszatekintő Óbecse és Vidéke, Galambos 
Pál kiválóan szerkesztett hírlapja. Riválisa, az 1911 szeptembere 
óta megjelenő, Bácskay Bódog szerkesztette Óbecsei Újság című 
szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap 1916. október 29-i 
számával „ideiglenesen felfüggesztette” a megjelenését – 1917-ben 
és 1918-ban mindösszesen egy-egy újévi szám jelezte létezését –, és 
csak 1919. június 22-én lépett ismét az olvasói elé. A folyamatosságot 
jelezte azzal, hogy a címoldalon a VII. évfolyam volt feltüntetve. 
A továbbra is Bácskay Bódog szerkesztette lap szerényen közölte: 
„Hosszú hallgatás után végre újra a kezünkbe vehetjük a tollat, hogy 
az évek előtt megszűnt Óbecsei Újság révén szólhassunk a közön-
séghez.”15 Alig fél év múltán azonban a szerkesztőség bejelentette a 
címváltozást,16 s az éppen csak magára találó hírlap 1920. február 
elsején már Tiszavidék címmel jelent meg.

 15 Az olvasóhoz! Óbecsei Újság, 1919. június 22. 2.
 16 „Tiszavidék”. Tiszavidék, 1920. január 25. 1. [A címváltozás bejelentése.]
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Az újság tele volt keserű hírekkel: 1920. február 15-én hírt adott 
A korona bankjegyek becseréléséről, február 22-én közölte, Óbecsén 
Lebontják a Szabadságszobrot, február 29-én arra figyelmeztetett, 
hogy hamisak a bélyegek az ezerkoronásokon, április 11-én pedig 
Beszüntetett ipariskola címmel arról számolt be, hogy Péterrévén 86 
magyar tanonc maradt iskola nélkül. A legfájdalmasabb azonban 
minden bizonnyal a Kovács Huszka Ferenc plébános, országos hírű 
botanikus, elismert tudós távozásáról szóló beszámoló volt: Az 
1920. április 11-én megjelent Állásáról lemondott plébános című 
tudósítás talányos formában közölte: „Óbecse-alsóvárosi plébános, 
kiváló botanikus, miután idejét teljesen a tudományoknak akarja 
szentelni, állásáról lemondott. A kalocsai érsekhatóság a lemondást 
tudomásul vette, s a plébánia vezetésével az egyházmegye egyik igen 
tehetséges és szelíd lelkű lelkészét, Scheffer Ferenczet bízta meg.”17 
A templomépítő és közösségteremtő tudós plébános távozásával 
súlyos csapás érte Óbecse megmaradt magyar közösségét, hiszen ő 
egyike volt azoknak, akik a XIX. század végén és a XX. század első 
évtizedében eredendően meghatározták a város társadalmi életét. 
Csak valamikor késő ősszel, október 10-én közölte az újság, hogy 
az alsóvárosi hitközség egy héttel korábban Csizofszky Istvánt vá-
lasztotta meg plébánosának.18 Különös kegyelme a sorsnak, hogy 
Óbecse katolikus közössége egyszerre, egy időben két új lelkipásztort 
is kapott, hiszen néhány hónappal korábban érkezett a belvárosi 
parókiára Petrányi Ferenc apátplébános, a kalocsai papnevelő inté-
zet jeles tanára, aki a Tiszavidék olvasóinak a Szegényeinkért című 
írásával mutatkozott be.19

 17 Állásáról lemondott plébános. Tiszavidék, 1920. április 11. 2.
 18 Plébánosválasztás. Tiszavidék, 1920. október 10. 2.
 19 Petrányi Ferenc apátplébános: Szegényeinkért I–II. Tiszavidék, 1922. február 26. 2. és 

március 5. 2. – Az apátplébános rendszeres munkatársa volt a hetilapnak, húsvétkor 
P. [Petrányi Ferenc] Feltámadás és élet című ünnepi írásával köszöntötte az olvasókat 
(Tiszavidék, 1922. április 16. 1–2.). Felhívás a jólelkű emberekhez című cikkében a 
szociális együttérzésre apellált (Tiszavidék, 1922. szeptember 3. 1.), karácsonykor 
pedig Petrányi Ferenc Kétféle karácsony című szentbeszédével teremtett ünnepet a 
hívei lelkében (Tiszavidék, 1922. december 24. 1–2.).
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1922 szeptemberében váratlanul meghalt a Tiszavidék főszer-
kesztője, Bácskay Bódog,20 s ekkor ideiglenesen Tihanyi Ernő vette 
át a lap irányítását, 1922. október 22-én azonban már dr. Dras kóczy 
Ede jegyezte felelős szerkesztőként a lapot.21 Az új szerkesztő nem 
hirdetett külön programot, s ezzel jelezte: elképzelése megegyezik 
a nagy elődjének koncepciójával. Csak egy 1926 decemberében 
közölt előfizetői felhívásban tartotta érdemesnek kiemelni, hogy 
a Tiszavidék munkatársain között a helyi magyar társadalom 
legkiválóbb tagjait szerepelnek, akik arra törekszenek, hogy „olva-
sóinknak mindig elsőrendű szórakoztató és hasznos, nevelő-tanító 
olvasmányokkal szolgáljanak”.22 Meglepő, hogy a jogászi pályáról 
érkező Draskóczy milyen rövid idő alatt nőtt fel az újságírói hivatás 
magaslatára. Az általa Dr. D. E., d. e., D., vagy (d.) betűvel jelzett 
írások kivétel nélkül érzékeny és kényes társadalmi gondokat érin-
tettek, minden bekezdésük elárulta, hogy az írójuk mélységesen 
elkötelezett a közössége iránt. A beteg kultúra című vezércikkében 
rámutatott: aki ma széttekint az öreg kontinensen, láthatja, hogy 
„kultúránk szétesőben van, mindenütt a bomlás jelei mutatkoznak 
rajta, s menthetetlenül zuhan a megsemmisülésbe. Az, amire az 
európai kultúra predesztinálva volt, azt teljesítette, a sors[a] betelt, 
s a vég elkerülhetetlen” – írta egy sötét tragédia sejtelmes közeledtét 
jósolva. A hanyatló Róma tragédiájának jeleit látja maga körül, ez 
azonban őt nem a megadásra sarkallja, és nem a pesszimista lemon-
dás felé viszi, hanem a korábban soha nem tapasztalt elszántságra 
buzdítja, a harcra, a küzdésre, arra, hogy kora írástudói minden 
nemes szándékukkal és őszinte törekvésükkel a barbárság ellen 
küzdjenek! (Ezt Draskóczy Ede sok évvel Julien Benda és lelkes 
híve, Babits Mihály előtt mondta ki, és fogalmazta meg!) „A hitet 
kell magunkban, mindannyiunkban megtartanunk, mert hit nélkül 
nincs igazi nagy tett, s közülünk, emberek közül kell kikerülnie an-
nak, aki elvégzi a nagy tettet, és kivezet bennünket a homályból.23 A 
vezércikk írója harminckét éves ekkor, írása azonban akár ifjú élete 
hitvallásának is tekinthető, hiszen az elkövetkező két évtizedben 

 20 Bácskay Bódog [halála]. Tiszavidék, 1922. szeptember 3. 2.; Bácskay Bódog temetése. 
Tiszavidék, 1922. szeptember 10. 3.
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ez a megtorpanást és megalkuvást nem ismerő lendület jellemezte 
a társadalomépítő munkáját.

A tekintély tisztelete című cikkében azzal a közvélekedéssel szállt 
szembe, miszerint a tekintély kora végérvényesen lejárt volna. „Bi-
zony a tekintély elve és tisztelete – írta megint csak jól felismerhető 
belső hevülettel – ma sem fölösleges, bárhogyan szeretné is a mai kor 
szellemi irányzata az ellenkezőjét elhitetni.” Hite szerint ugyanis az 
emberiség soha nem lesz olyan mértékben nagykorú, hogy a tekintély 
tisztelete ne szabályozhatná jó értelemben az életét. Úgy látja, csak 
a tekintély nyers és erőszakos kezelésének a kora járt le, a tekintély 
mára ugyanis felismerhetően demokratizálódott. „A történeti fejlő-
dés maga tolta előre az egyéniség értékének elismerését, s lassankint 
az elfajult tekintélyek kora lejárván a tekintély maga közelebb jutott 
természetes rendeltetéséhez és erkölcsi értékeléséhez.” Lehetetlen 
nem érezni, hogy a sorok mögött fölegyenesedő gondolkodóban 
valódi, tartalmas program feszül, hogy e mondatokkal küldetésre 
készülő ember nyilatkozik meg. Írása végkövetkeztetésében ugyanis 
már teljes önmagát mutatta meg a közösségének, amikor így fogal-
mazott: „Ma oda fejlődtek a viszonyok, hogy a tekintély viselőinek is 
érezniök kell, miszerint az állásukkal járó igazi, őszinte tiszteletnek 
csak akkor lehetnek részesei, ha azt megérdemlik, ha egyéni súlyuk 
megfelel az állás méltóságának, s ha a rájok bízott hatalmat nem mint 
valami magántulajdont, önjavukra, hanem mint erkölcsi értéket a 
köz javára kezelik.”24 Az újságíró Draskóczy Ede egyre felismerhe-
tőbb módon a hivatásról és az elkötelezettségről beszél.

Egy adott pillanatban a jogász is megszólal, amikor cikket ír a 
kisbirtokosok hitellehetőségének javítása mellett,25 máskor viszont 
a Ferenc-csatorna torkolatához tervezett  hajójavító üzem gazdasági 

 21 1925. október 18. – Felelős szerkesztő: dr. Draskóczy Ede. Főmunkatárs: Rácz Imre. 
1928. február 5. – Felelős szerkesztő: dr. Draskóczy Ede [egyedül].

 22 A Tiszavidék t. olvasóihoz! [Előfizetési felhívás]. Tiszavidék, 1926. december 19. 2. és 
december 26. 2.

 23 d. e.: A beteg kultúra. Tiszavidék, 1923. január 21. 1–2.
 24 D.: A tekintély tisztelete. Tiszavidék, 1923. május 13. 1.
 25 d. e.: A kisbirtokosokhoz. Tiszavidék, 1923. július 29. 1–2.
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jelentőségét méltatja26 – bizonyságaként annak, hogy milyen mér-
tékben azonosult a körötte élő emberek sorsával. A Bűnt követ el 
című jegyzetében azokat kárhoztatja, akik kivándorlásra buzdítják 
az elesett néprétegeket, miközben ők busás haszonnal szerzik be és 
kézbesítik az útra kelőknek a hajójegyet. „Bár nehéz sorsa van ma a 
jugoszláviai magyar földmívelőnek, s adó, csendőr, nyelvkényszer, 
közmunka, rekvirálás, s ezernyi más gond nyomasztja, mégis csak 
meg lehet élni, és munkával, tisztességgel, kitartással le lehet küzdeni 
a mának és holnapnak bajait. De még küzdelmek és szenvedések 
közt is inkább itthon, az évszázados ősi rögön, a kedves és szerető 
arcok, a magyar testvérek körében, közel szeretteink sírjához, sem 
mint messze idegenben, túl a nagy tengeren, nyomorult vergődésben, 
lelketlen rabszolgatartók kihasznált és üldözött áldozata gyanánt.” 
Papok, tanítók, orvosok, gyógyszerészek, földbirtokosok, jegyzők és 
szolgabírák erkölcsi feladata felvilágosítani az elbizonytalanodott 
magyar népet, hogy minden egyes emberre itthon van szüksége a 
közösségnek, mert hasznos tagja a társadalomnak igazán csak ott 
lehet, ahol a szülőföld szab feladatot a számára.27

S aztán váratlanul egy lelkes felkiáltás: Végre! „Végre hát feltűnt 
a kultúrának apró jelzőlámpása, az a kis fény, amely után annyiszor 
sóvárogtunk, amelynek eljövetelét annyiszor jósoltuk, annyiszor 
hirdettük, amelynek hiányán annyiszor elkomorodtunk. Oly so-
káig volt közöttünk sötétség, közöny és nemtörődömség, hogy már 
senki sem hitt abban a néhány lélekben sem, akinek lelkiismerete 
marasztaló ítéletet hozott a terjengő homály felett, de akinek lel-
kiismerete soha sem szűnt meg elszánt, bátor lépésre ösztönözni a 
kultúra lebegős világa felé.” Az történt ugyanis, hogy az óbecsei 
Magyar Népkör levélben kezdeményezte a Délvidék magyar mű-
velődési egyesületeinek az együttműködést, a kultúra terjesztése 
érdekében történő összefogást. „Gyertek, és segítsetek építeni! – állt 
a felhívásban – hordjátok össze egyszer a lélek kincseit, cseréljétek 
ki azokat, és mindnyájan gazdagabbak lesztek”.28 Ez volt a nagy 

 26 d. e.: Tervezgetés. Üzem a csatorna torkolatánál. Tiszavidék, 1923. szeptember 2. 1–2.
 27 (D.): Bűnt követ el. Tiszavidék, 1924. november 30. 2.
 28 d. e.: Végre. Az egyesületek együttműködéséről. Tiszavidék, 1924. február 10. 1–2.
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pillanat, amikor Draskóczy Ede megválasztott elnökként kezébe 
vette (most még csak) Óbecse magyar kultúrája megszervezésének az 
ügyét. Azonmód tartott is egy előadást az erdélyi magyar irodalom-
ról,29 majd megjelent egy rövid értesítés a lapjában, miszerint: „Dr. 
Draskóczy Ede, lapunk szerkesztője családja kíséretében négyheti 
üdülésre külföldre utazott.”30 Szüksége volt az erőgyűjtésre, hiszen 
nagy munkára készült, nagy tervei voltak a jövőre nézve.

Draskóczy Ede újságíróként és lapszerkesztőként Óbecse város, 
tágabb értelemben pedig az általuk vajdaságinak nevezett délvidé-
ki magyar élet társadalmi alapjainak megteremtésén, a közösségi 
arculat meghatározásán fáradozott. Első volt, aki határozottan 
rámutatott – és publicisztikájában részletesen is kifejtette –, hogy 
a nemzeti hagyományok vállalt és elfogadott értékrendszere mentén 
szerveződhet célokat is vállalni képes közösséggé a történelmi Ma-
gyarországtól váratlanul elszakított és a királyi délszláv államhoz 
csatolt Bácska, Bánság és Baranya erejét vesztette magyar közössé-
ge. Tudta, felismerte, hogy a délvidéki magyarság nem számíthat 
sem a nagybirtokos osztály, sem a társadalmi középréteget jelentő 
hivatalnoki csoport gazdasági és szellemi erejére, hiszen ilyenek 
a Délvidéken korábban is alig, 1920 után pedig egyáltalán nem 
léteztek. Papoknak, tanítóknak, ügyvédeknek, gyárosoknak és a 
vagyonosabb gazdatársadalom tagjainak kellett a társadalmi elit 
szerepét vállalniuk, hogy megtestesítsék a szellemi kiválóságnak 
azt a csoportját, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy 
a közösség lelkébe a sorsa vállalásához szükséges erőt, energiát és 
szándékot elültesse, ápolja és gondját viselje. 

 29 1924 tavaszán a Magyar Népkör pódiumán a következő előadások hangzottak el: 
Kultúrestek. Az egyesületek együttműködéséről. Tiszavidék, 1924. február 3. 2.; 
Kultúrelőadások. II. est: Draskóczy Ede az erdélyi irodalomról. Tiszavidék, 1924. 
február 24. 3.; (r.): Kultúrelőadások. III. est: Dr. Galambos Pál a magántulajdon 
szentségéről. Tiszavidék, 1924. március 2. 2.; (r.): A kultúrelőadások. IV. est: Dr. 
Zelenay Miklós ügyvéd a büntetőjog fejlődéséről. Tiszavidék, 1924. március 16. 2.; A 
Népkör V. kultúrestje. Dr. Varró János orvos a nizzai farsangról vetítéssel egybekö-
tött előadása. Tiszavidék, 1924. március 30. 2.

 30 Szabadságon. Tiszavidék, 1924. augusztus 3. 2.
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Draskóczy Ede tehát nem kevesebbre, mint a magyar társadalom 
újjászervezésére vállalkozott – nem is akármilyen körülmények 
közepette: a királyi Jugoszlávia előbb csak erősen sovén, 1929-től 
azonban nyíltan diktatórikus, irredenta politikai valóságában. A kul-
túrpolitikai teendőink számbavételére adott alkalmat Draskóczynak 
az erdélyi és a felvidéki példa, melyről a Pozsonyban megjelent Új 
Auróra – Irodalmi Almanach 1929 ismertetésekor ejtett szót. A 
délvidéki ember számára ígéretes példa volt a magyarságnak az a 
„kultúrszervezkedése”, amelyről az antológia adott hírt, az aggodalom 
és a kétely azonban belemart a lelkébe: vajon tényleg megteremthető 
a kellő dinamizmus a kisebbségi közösségek önállóságára történő 
berendezkedéséhez szükséges társadalmi mozgalmakhoz, s ha esetleg 
jó példaként másutt, erősebb és bátrabb közösségekben ez létezne is, 
vajon eljut-e a délvidéki magyarság addig, hogy törekvéseihez meg-
lelje a kellő, a buzdító erőforrásokat is? „A kultúrszervezetek keretei 
készen – írta a töprengésében –, de a szervezkedés szükségessége csak 
azokat tudta meggyőzni, akik e mozgalomnak egyébként is megin-
dítói: a művelt középosztálybelieket. Mikor és milyen módon fog a 
kultúrszervezkedés szüksége átpácolni egy népet, amelynek indivi-
dualista hajlama sohasem szeretett, még a legszebb célok érdekében 
sem, másokkal közösködni, s amelyben többségi múltjának még most 
is furcsa utánérzései makacskodnak – ez a kérdés érthetően aggódóvá 
vérteleníti a jövő kémlelőjét. S épp nekünk, akik legkisebbek vagyunk 
a kevesek között, érzékenyen rokonhangolású az aggodalmunk. Aki 
a jelennek bácskai lapályáról néz a messzeségbe, vajon tényleg látja-e 
a jövő erős karjainak ígéretét, vagy csak a remény dodonai jóslatait 
kénytelen népének kinyilatkoztatnia.”31 Életre szóló tépelődései so-
rán mindvégig ez a kérdés foglalkoztatta őt, s a kételytől akkor sem 
tudott szabadulni, amikor egyébként úgy tűnt, hogy minden erejét 
megfeszítve, határozott elképzelésektől vezérelve küzdött a kitűzött 
célokért, amikor lapot szerkesztett, amikor kultúrprogramot szerve-
zett, amikor művelődési egyesületet vezetett, és nem tudott szaba-
dulni akkor sem, amikor társadalomépítő terveket fektetett papírra. 

 31 Draskóczy Ede: Új Aurora. Irodalmi Almanach 1929. Bratislava–Pozsony. Vajdasági 
Írás, 1929. április–május, 6–7. sz. 385.
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Draskóczy Ede abban különbözött a pályatársaktól, hogy számára 
egyetlen pillanatig sem volt kérdés, hogy az elszakított területek 
kisebbségi magyarsága számára az egyetlen járható út, az önálló élet 
megszervezése, a közösségi jövőkép megalkotása. Abban nem volt biz-
tos, hogy a Bácska és a Bánság magyarságának van elegendő belső ereje 
e hatalmas feladat vállalásához, és következetes megvalósításához. A 
végzett jogász ugyanis tisztában volt azzal, mekkora anyagi, vagyoni, 
szellemi és hitbeli veszteség érte a közösségét az anyaországtól történt 
elszakítás következtében. És azt is felmérte, mekkora szellemi tarta-
lékkal volt kénytelen a délvidéki magyarság „nekivágni” a kisebbségi 
életnek. Tudta, nagyon szűk az a pálya, ahol az értelmiségi ember 
mozogni kénytelen: „Az irodalom mindig átvette nemzetmentő 
szerepét a történelem fordulóinak problémáiban. Vajdaságban – 
talán sohasem ennyire kizárólagosan – csak az irodalom az, amely 
a jövőért való felelősség lelkiismeretét hordozza.”32 Ezzel kijelölte a 
társadalomépítésnek az általa járhatónak vélt ösvényét is.

Draskóczy Ede fenn idézett töprengését a délvidéki magyarság 
Trianon utáni korszakának első jelentős folyóiratában, a Szenteleky 
Kornél szerkesztette Vajdasági Írásban jelentette meg. A folyóirat – 
amely 1928. szeptember 23-a és 1929 novembere között létezett – a 
Csuka Zoltán szerkesztette Képes Vasárnap című hetilap irodalmi 
mellékleteként jelent meg, s a szerkesztő-bizottságban Borsodi Lajos, 
Csuka Zoltán, Kohlmann Dezső, Szántó Róbert társaságában mind-
végig ott volt Draskóczy Ede is.33 Mint ahogyan nélkülözhetetlen 
támogatója volt Szentelekynek – és mellette Csuka Zoltánnak is – a 
Kalangya című folyóirat megjelentetésében, arculatának és szelle-
miségének kialakításában is. A főszerkesztő halálát követően, 1933 
őszén Szirmai Károly vette át a folyóiratot, ám az óbecsei ügyvéd 

 32 Uo. 387.
 33 A második évfolyama, 1929 márciusát követően a hátsó oldalon ez állt: A Vajdasági Írás 

a Képes Vasárnap havi irodalmi melléklete. Szerkeszti Szenteleky Kornél. Technikai 
szerkesztő Csuka Zoltán. A szerkesztésért felel Fischer Imre. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal Szubotica. Az 1929. április–májusi kettős szám címoldalán a főszerkesztő 
Szenteleky Kornél neve mellett a főmunkatársak névsora a következő volt: Borsodi 
Lajos, Csuka Zoltán, Draskóczy Ede, Farkas Geiza, Fekete Lajos és Szántó Róbert.
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1937-től ugyancsak társszerkesztője lett a folyóiratnak. A Tiszavidék 
című hetilap – egészen 1934. április 15-én történt megszűnéséig – a 
Vajdasági Írás (1928–1929) és a Kalangya (1932–1944) volt az a fó-
rum, ahol Draskóczy Ede megszólalt, ahol elmondhatta véleményét, 
és ahol kifejthette kisebbség-politikai elképzeléseit.34

Az óbecsei Magyar Népkör élén

A Tiszavidék című hetilap felelős szerkesztőjeként Draskóczy a 
társadalmi élet középpontjába került, ez azonban ambícióit nem 
elégítette ki. Egy kései, 1941. január 14-én kelt, és a budapesti 
baráthoz, dr. Imre Kálmánhoz intézett terjedelmesebb levelében – 
amely egyetlen, hiteles, a család tulajdonában lévő önéletrajznak is 
tekinthető – maga emelte ki: „1925-ig mint közkatona szolgáltam 
a magyar művelődés ügyének. Valószínűleg a munkásságom ideje 
alatt terelődött rám a figyelem. Lelkes, tetterős és bátor emberekre 
volt szükség, akik az új helyzetben megtalálták a nemzeti érdekek 
érvényesítéséhez szükséges eszközöket és módokat. Fiatal voltam, s 
úgy látszik, bennem találták meg az alkalmas embert.”35 Az 1868-
ban alapított és igen tekintélyes múlttal rendelkező óbecsei Magyar 
Népkör az 1920-as években már csöndesen haldokolt. Csekély 
vagyonát, a néhány könyvszekrényét kocsmáról kocsmára cipelte, s 
ott fogadták be, ahol a kocsmáros a látogatókból valami kis hasznot 
remélt. 1925-ben azonban a Népkör már senkinek sem kellett, utolsó 
szállásadója, az Iparos Legényegylet is az utcára tette. „A Népkör 
hontalanná vált – írta az idézett levélben Draskóczy. – Ekkor vá-
lasztottak meg engem elnöknek.”

Draskóczy Edét az elnökség 1925 márciusában választotta meg a 
Népkör elnökévé, s ő azonmód munkához látott. Első és legfonto-

 34 A családi emlékezet szerint a Tiszavidék megszűnését követően Draskóczy Ede néhány 
évig szerkesztette a Kis Tiszavidéket is. Ennek a lapnak azonban máig nem jutottam 
egyetlen példányához sem.

 35 Az 1941. január 14-én kelt és dr. Imre Kálmánhoz intézett hétoldalas géppel írott levél 
másolatát a Makón élő ifjabb Draskóczy Ede bocsátotta a rendelkezésemre, amit 
ezúttal is tisztelettel megköszönök.
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sabb feladata volt, hogy az egyesület számára megteremtse a műkö-
déséhez szükséges feltételeket: áttekintette a számvitelt, s azonnal 
döntött – a megalakulásának hatvanadik évéhez közeledő művelődési 
egyesületnek önálló székházat vásárolnak. „Augusztus harmadikán 
– olvasható az említett levélben – már aláírtuk a Népkör székházára 
vonatkozó adásvételi szerződést, s a vételárat teljes összegében kifizet-
tük. 200 000 dinár kamatmentes kölcsönt gyűjtöttem össze, úgy hogy 
az adásvétel megköthető volt.” A megvásárolt házat átalakították és 
felújították, és még abban az évben be is költöztek. Elkezdődhetett 
tehát a magyar kulturális élet megszervezéséért vívott küzdelem. 
Az elnök méltán vetette papírra: „Mi, becseiek kultúrharcainkat az 
óbecsei Népkör keretében vívtuk meg.”36

Amit az óbecsei Magyar Népkör néhány év leforgása alatt a műve-
lődési élet területén létrehozott, az önmagában is páratlan történet. 
Még javában zajlott a működéséhez szükséges feltételek megteremtése, 
a felvett kölcsönök törlesztése, a tagság stabilizálása, és a művelődési 
programok megszervezése és lebonyolítása – Draskóczy Ede azonban 
már a távolabbi vidékek felé tekintett. Első elnöki jelentésében, me-
lyet a Népkör 1926 januárjában megtartott évi közgyűlésén olvasott 
fel, megállapította: „Mi mindnyájan, akik az 1925. évi közgyűlés 
bizalmából a Magyar Népkör választmányának és tisztviselőkarának 
tagjai lettünk, munkánk megkezdésekor tudatában voltunk annak 
az alapvető ténynek, hogy a mi Népkörünk létrehozó oka, életének 
egész tartalma, s fennállásának célja: az eszményi kultúra ápolása és 
terjesztése.” Ehhez a célhoz – szerinte – a szereteten, a lelkesedésen 
és a megértésen át vezet az út, és ő azért állt e nemes sereglet élére, 
hogy a kitűzött célokat megvalósítsa. „Mindnyájan nagyon jól tud-
juk – folytatta az elnöki beszámoló –, hogy a törekvésekben való 
megértést és szeretetet, a célokért való töretlen lelkesedést és tetterőt 
nem a föld sarába ragadt tragikomédiák fogják az emberek szívébe 
belopni, hanem a magasan és tisztán ragyogó ideák.”37

 36 Draskóczy Ede: Óbecse. I. m. 197.
 37 Dr. Draskóczy Ede: Elnöki jelentés a Népkör választmányának és tisztviselőkarának 

1925. évi működéséről. Tiszavidék, 1926. január 24. 1–2.
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Az óbecsei és a délvidéki magyarság a királyi Jugoszláviában oly 
szigorú állami felügyelet alatt élt, hogy kissebségi közösségként 
a nemzeti hagyományaira alapozott művelődési élete – nemzeti 
kultúrája – felszabadult megélésére és a történelmi emlékezet ápo-
lására úgyszólván semmiféle lehetősége nem volt. A kisközösségek 
művelődési egyesületeire és a különböző, a régi időkből töredéke-
iben fennmaradt könyvtárakra korlátozódott a magyar kultúra 
művelésének lehetősége. Ezért a Magyar Népkör tevékenységi 
körének egyik legfontosabb eleme az egymást követő kultúrestek 
megszervezése volt. „A kultúrestek megszervezésébe az vezetett 
bennünket – foglalta össze éves beszámolójában az elnök –, hogy 
beleillesszük magunkat a kultúra egészébe, hogy utakat és módokat 
keressünk a kultúrközösségbe való szoros belekapcsolódásra, mert 
úgy tűnik, hogy az egyetemesbe való bekapcsolódás fogja jelenteni a 
mi vérkeringésünk megindulását is, a felocsúdást, az életet.” Majd így 
folytatta: „Hogy ezt a célunkat elérjük, kultúrestéink keretén belül 
a vajdasági magyar kultúra értékeinek kicserélését is programunkba 
vettük, hogy ezen belül a kultúrközösség eszméjét, de egyben az 
egyetemes kultúrába való beilleszkedés ideáját is szolgáljuk.” Ennek 
megfelelően 1925-ben egymást követték a „művelődési szabadegye-
tem” előadásai: Petrányi Ferenc apátplébános az élet eredetéről, 
Ginder József az ábrázolás művészetéről, Darvas Gábor a rádióról, 
Varró János Rómáról tartott előadást, a legemlékezetesebb azonban 
a Jókai Mór születésének 100. éve évfordulója alkalmából rendezett 
kultúrest volt.38 Ebből az alkalomból született Draskóczy Jókai Mór 
című kisesszéje is.

Hasonló módon kapott hangsúlyos szerepet a Magyar Népkör 
életében a könyv és a könyvtár ügye is. Haldoklásának esztendeiben 
néhány ide-oda hányódó könyvszekrény jelentette az egyesület létét, 
s szinte jelképértékű, hogy az új államban a Magyar Népkör hosszú 
éveken át csak a könyvei, a könyvtára által létezett. A Draskóczy 
Ede vezette elnökség azonban ezen is változtatni kívánt. Attól a 
felismeréstől vezérelve, hogy a kultúra hordozója a könyv, határozott 
erőfeszítéseket tettek egy jól felszerelt könyvtár megalapítására. 

 38 Dr. Draskóczy Ede: Jókai Mór. Tiszavidék, 1925. április 26. 1–2.
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„A mi gyermekeinknek kezén hét év óta nem volt magyar könyv 
– mutatott rá a gondokra beszámolójában az elnök –, s hét év óta 
olyan nemzedék nő fel, aki nem ismeri a könyvnek örömét, aki 
nem szokott hozzá a mesevilág mannáján az olvasás gyönyöréhez, 
s így elvesztette reményét az ígéret földjére, arra, hogy a kultúra 
forró vérkeringésében a könyv szeretetén keresztül elválhatatlanul 
bekapcsolódjék.” A lelkes könyvakció során a Népkör Czabaffy 
László vezette könyvtára 1925-ben 690 kiadvánnyal gyarapodott, 
s ezzel másfélezerre nőtt a könyvek száma.

Az 1926. évről készült elnöki jelentésében Draskóczy Ede újra 
visszatért a jól felszerelt könyvtár jelentőségének hangsúlyozásához. 
Kifejtette: azzal, hogy a többségi állam sem a kulturális, sem az ok-
tatási programjába nem iktatta be a kisebbségi kultúrák ápolásának 
és szabad művelésének tervét, egyszersmind azt is jelezte, hogy ez 
a kérdés nem létezik a számára. Ezzel a művelődni vágyó magyar 
ember számára a kulturális értékek elérhetőségét egyedül a könyvek 
és a könyvtár biztosítja. Ezért minden magyar művelődési egyesü-
letnek elsőrendű erkölcsi kötelessége a lehetőségekhez mérten jól 
felszerelt könyvtár működtetése, hiszen ezzel a közösség szellemi 
erejét, kondícióját növeli. A magyar irodalomban, a művészetek-
ben és a történelemben járatos ember ugyanis biztos támasza lesz 
a közösségének, olyan támasza, amely a jelen helyzetben kincset 
ér – garancia a megmaradáshoz.39 1926-ban az óbecsei Magyar 
Népkör könyvtárának már 3 000 kötete volt, ami 1932-re 4 000-re 
gyarapodott.

Az elkövetkező években rendszeressé váltak az elnöki beszámo-
lók, melyek valódi kultúrtörténeti számvetésnek is tekinthetők. 
Draskóczy Ede összegező beszédei minden egyes esetben történel-
mi helyzetjelentéssé szélesedtek: a könyv és a könyvtár kisebbségi 
életben betöltött szerepének a kifejtése mellett rendszeresek voltak 
a művelődés, a szellemi építkezés lehetőségeinek a felkutatására 
tett törekvésekről szóló beszámolók is. Egy 1926-ban közölt rövid 
jegyzetében, amelyben a zentai amatőr színjátszók óbecsei fellépését 

 39 Draskóczy Ede: Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör 1927. január 30. közgyűlé-
sén. Tiszavidék, 1927. február 6. 1–2. és február 13. 1–2.
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köszöntötte, erőteljesen hangsúlyozta: a magyar kultúra szolgálói tö-
retlen meggyőződéssel vallják, hogy virágzó művelődési életet csak a 
kultúrértékek népszerűsítésével és kicserélésével lehet megteremteni 
és felépíteni – a művelődési egyesületeknek tehát együttműködésre 
van szükségük.40 Az 1929-es elnöki beszámolójában Draskóczy 
visszatért az elszigeteltség elleni küzdelem kérdéséhez, a „vajdasági 
magyar kultúrába” történő integrálódás jelentőségének hangsúlyo-
zásához. „A célok mögött szükségképpen az egység van – olvasható 
a beszámolóban –, s az egységben ott rejlik az öntudat, amely eggyé 
fogja a sokszerű részeket. S csak akkor érezzük a résznek az egység-
be tartozását, ha öntudatossá teszünk magunkban minden hatást, 
amelyet az egésznek adunk, s amelyet az egésztől kapunk.”

Az 1927. évi egyesületi tevékenységről készült beszámoló a 
számadás mellett az új magyar irodalom lényegéről is értekezett. 
Draskóczy Ede ezzel a legidőszerűbb kérdést érintette, hiszen 
társaival, Szenteleky Kornéllal és Csuka Zoltánnal együtt éppen a 
Vajdasági Írás című irodalmi folyóirat megjelentetésén fáradoztak. 
Alapvető gondolatként a hagyományok megismerésének és ápolásá-
nak jelentőségét hangsúlyozta kiemelve, hogy „a hagyományokban 
megváltozhatatlan törvények rejlenek, s a gyökereknek törvényei 
örök igazságai a sudárba szökkenő törzsnek, a virágnak és a gyü-
mölcsnek is. Semmi sem sürgetőbb feladat, mint a múltunkból az 
örökérvényűt felismerni, törvényünkül avatni, és lelkes jóakarattal 
betölteni. A hagyomány – a múltnak ez az örökérvényű törvény-
gyűjteménye – az a gyökérzet, amelyből szükségszerűen kinő a jelen 
törzse, a jövő virága és gyümölcse. De a hagyománynak legfőbb és 
legörökebb törvénye éppen ez a növekvés: a hívő és bátor lombosodás, 
az eszmék és eszmények melegítő napja alatt.” A magyar életnek is 
a legfőbb parancsa a gyarapodás és a terebélyesedés, amelyhez az 
erőt a hagyományokból nyeri. De a hagyomány csak erőforrás, a 
megújuláshoz a jelenből merített szándék és felismerés is elenged-
hetetlenül szükséges. Az alkotó szellem az, amely a hagyományt és 
a megújulást az élet szolgálatába állítja. És itt jutott el Draskóczy 
Ede mondanivalója lényegéhez: a „vajdasági” magyar irodalom meg-

 40 d. e.: A kék postakocsi. Tiszavidék, 1926. június 13. 2.
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teremtésének a szükségességéhez. „A mi programunk keretén belül 
öntudatra akarjuk ébreszteni a közönségünket, hogy az új magyar 
irodalom – bármennyire más legyen, mint a régi –, a magyar fának 
erőteljesen gyönyörű új ága, amelyben azonban a hagyományok örök 
szabályai éppen úgy hatnak, mint a gyökérben.”41 Emlékeztetett 
arra, hogy az új magyar irodalom „harcos fejét”, Ady Endrét éppen 
ő mutatta be az óbecsei közönségnek, jelezve ezzel „a modern idők 
szabad levegőjének” üdítő frissességét, és megújító erejét.42 (A Ma-
gyar Népkör 1927 tavaszi előadássorozatának keretében a harmadik 
előadást Szenteleky Kornél tartotta Madách Imréről.)

Az 1933-as beszámoló ugyancsak súlyos gondokat érintett: a 
generációk konfliktusát. Meglátása szerint a történelmi fejlődést 
jelentő kontinuitáson belül sajátos konf liktust teremt a nemze-
dékek egymással vívott és súlyosan eldurvult harca. Ady megújító 
törekvéseinek hangos hirdetője tanulmányában kifejtette: az előtte 
járók és a saját nemzedék újító szándéka és törekvése még a biztosnak 
tűnő társadalmi rend kínálta feltételek és körülmények között fo-
galmazódott meg és teljesedett ki, a világháború azonban elsöpörte 
a konszolidált évtizedek kínálta körülményeket, ebből eredően az 
újító törekvések harciasabb és indulatosabb formában jelentek meg. 
A béke korában az önálló egyéniségeké volt az érvényesülés lehetősé-
ge, a háború pszichózisa azonban megteremtette a tömegembert és 
a tömegmozgalmak kultuszát. „Talán sohasem állott egymástól oly 
messze két kor, mint a mi korunk és a mi fiatal nemzedékünk kora: 
az individualizmus és a kollektivizmus nemzedékének kora. Soha 
olyan messze és soha olyan ellentétesen. Egyik oldalon a megrögzött 
derekú, kevésbé hajlékony csontú, kevésbé alkalmazkodó, a régit 

 41 Dr. Drakóczy Ede elnöki jelentése a Népkör választmányának és tisztviselőkarának az 
1927. évi működéséről. Tiszavidék, 1928. február 19. 2–3.

 42 A Magyar Népkör első kultúrestje. Draskóczy Ede előadása Ady Endre költészetéről. 
Tiszavidék, 1927. január 30. 3.; február 6. 3.; Az I. kultúrest. Tiszavidék, 1927. 
február 13. 2.; A Magyar Népkör II. kultúrestje. Frachbart Károly előadása Arany 
Jánosról. Tiszavidék, 1927. március 6. 3.; II. kultúrest. Tiszavidék, 1927. március 13. 
2.; A Magyar Népkör III. kultúrestje. Tiszavidék, 1927. április 17. 4.; III. kultúrest. 
Szenteleky Kornél előadása Madách Imréről. Tiszavidék, 1927. május 8. 3–4.
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megrögzíteni és konzerválni akaró öregebb gárda, a másik oldalon 
a kollektív életbe belenőtt és beleszületett, a régi áramlatokkal 
kevesebb közösséget tartó fiatal tábor. Ez a nagy és szélesre tátott 
szakadékú űr az a lelki válság, amelyet manapság lépten-nyomon 
érzünk, tapintunk és fájlalunk, anélkül, hogy keresnénk értelmét, 
eredetét és orvosságát.” Ez a lelki válság az okozója, hogy a régiek a 
fiatalokat erkölcstelennek, a fiatalok pedig az előttük járó öregeket 
az életre már alkalmatlannak tartják. Ezt a szakadékot csak a kultúra 
eszközeivel lehet áthidalni, csak a kultúra okosságával lehet békét 
teremteni a szembenálló táborok között. „A két nemzedéknek – írta 
Draskóczy Ede – nem szabad egymással szemben semmibevevés-
sel és türelmetlen lázadással viseltetnie. A kultúra épülete annál 
értékesebb, minél régibb, s minél több nemzedék minél többet 
épített rajta.” Nem állhat tehát egymással szemben két olyan nem-
zedék, amely egyaránt építeni akar. S amíg a harc a valóságban oly 
elkeseredetten dúl, addig a Magyar Népkörnek elsőrendű feladata 
ápolni a kapcsolatot a fiatalabb nemzedék tagjaival. Keresni kell az 
együttműködés és a megbékélés lehetőségét, mert az erőinknek nem 
szabad szétforgácsolódnia.43

A Magyar Népkör évente megtartott közgyűlésén felolvasott 
elnöki beszámolók – az egyesületi élet eseményei és eredményei 
feletti számvetésen túl – az elnök számára lehetőséget adott széle-
sebb alapokon nyugvó, eredendően a társadalmi életben gyökerező 
gondok, nehézségek és fogyatékosságok megnevezésére – katalogi-
zálására is. Ahogy sorjáznak az értékelések, szóba kerül a magyar 
kulturális élet megannyi nyűge: a könyvhiány és a könyvtár körüli 
gondok, a művelődési egyesületek együttműködésének hiánya, a 
hagyományápolás és -átörökítés szükségességének felismerése, a 
nemzedéki szembenállásban jelentkező modernitás kérdése és az 
önálló vajdasági magyar irodalom intézményes alapjainak a meg-
teremtése, és ezek így együttesen megmutatták a közösségi szellem 
építésének és megalkotásának minden nehézségét is.

 43 Dr. Draskóczy Ede: Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör 1933. április hó 2-án tar-
tott közgyűlésén. Tiszavidék, 1933. április 9. 2–3.; április 16. 2–3. és április 23. 2–3.
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A Draskóczy Ede vezette elnökség hatalmas küzdelmet foly-
tatott a magyar közösség megszervezése érdekében. Munkájuk 
„kezdetben csak Óbecsére szorítkozott – emlékezett vissza a nagy 
küzdelmek idejére az elnök, a már idézett, 1941. június 14-én kelt 
levelében. – Egymásután vettük elő a klasszikusokat és a moderne-
ket, élesztgettük az ismereteket, és melegedtünk a kultúra tüzénél. 
Az óbecsei Magyar Népkör háza minden magyar menedéke lett. […] 
A magyar kultúra ígérete szent volt. Valahányszor összegyűltünk, 
áldoztunk is ennek a célnak.” A közösségteremtés folyamata azonban 
nem volt egyszerű feladat. Számvetésében Draskóczy rámutatott: 
hosszú időnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy Óbecsén olyan magyar 
értelmiségi középosztály „nevelődjön”, amelynek birtokában volt az 
a szellemi felkészültség, mellyel szerepet és feladatot vállalhatott a 
közössége sorsa alakításában. A város 1920-ban – és az azt követő 
esztendőkben – elveszítette értelmiségének jelentős részét, volt, 
aki optált, és volt, aki feladta a küzdelmet. „A zsidókat a szerbek 
terrorizálták”, hatalmi erőszakkal próbálták meg őket leválasztani 
a magyar társadalomról, erőteljesen gyöngítve ezzel mindkét közös-
séget. Akik e nagy fölfordulásban maradtak a városban, azoknak 
egy jelentős része sértettségében és megbántottságában többnyire 
az arisztokratizmus fölényébe burkolózott. Ezeket volt a legnehe-
zebb megnyerni a közösségi munkának. A város magyar társadal-
mát mélységes mély árkok és szakadékok szabdalták darabokra. 
Hogy ezen a tarthatatlan állapoton valami módon változtasson, a 
Magyar Népkör elnöke meghonosította a szerda esti találkozások 
intézményét. „Évekig tartott, míg az ügyvédné mellé le lehetett 
ültetni a kereskedő feleségét, a kishivatalnokné mellé az orvosnét, 
a középbirtokos felesége mellé a tanítónőt. Behoztam az egyasztal 
rendszert. Feleségemmel együtt ott voltunk közöttük, áthidaltuk 
az ellentéteket, témákat kerestünk, közös munkákat szerveztünk. 
Éveken keresztül fáradoztunk, míg a társaság összekovácsolódott. 
Mindig úgy viselkedtünk velük szemben, mint a házigazdák [a] 
vendégeikkel. Hallatlan energiát pocsékoltunk erre a munkára. De 
végén is kialakítottunk Becsén egy középosztályt, mely egységesen 
készen állott a munkára és áldozatra.” Sok-sok éven át az elnök és 
a felesége minden szerdán este fél kilenckor ott ült a Népkör nagy 
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asztalánál, és az érkezők köréjük telepedtek. Lehetett beszélgetni, 
lehetett vitázni, és megosztani a gondokat. Idő múltával ezek a szerda 
esték az óbecseiek számára olyan fórumot jelentettek, amelyen illet 
megjelenni, és amelynek a munkájában részt vállalni lelkiismeretbeli 
kötelesség volt.

Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1928-ra Draskóczy Ede 
előtt összeállt a kisebbségi magyar társadalom teljes kórképe. A 
társadalomban keletkezett űrt, ürességet, enerváltságot és lemondást 
valami nagy-nagy nekifeszüléssel fel kell számolni. Valami módon 
meg kellene szervezni a magyar közösség tékozlásnak indult, kallódó 
energiáit. Ugyanakkor azt is világosan felismerte, hogy meglátásaival 
és szándékával nem maradhat egyedül, szilárd meggyőződésévé vált, 
hogy a délvidéki magyar gondok megvitatására a „szerda estékhez” 
hasonló fórumot kellett teremteni. Valahol, valamilyen módon az 
arra érdemes szellemeknek az elhivatottságtól vezérelve asztalhoz 
(ahhoz az egyetlen nagy asztalhoz) kell ülniük, hogy a közösség 
társadalmi bajaira orvoslást találjanak.

Az óbecsei Helikon

A Draskóczy Ede vezette óbecsei Magyar Népkör munkájára – 
amelynek 1928-ban 251 rendes, 4 alapító és 16 tiszteletbeli tagja 
volt – egyre többen figyeltek fel, felhívásaik, kezdeményezéseik a 
délvidéki magyarság körében egyre nagyobb visszhangot keltettek. 
S akik valóban fontosnak vélték a magyar művelődési és szellemi 
élet intézményes alapjainak a létrehozását, akik éreztek magukban 
annyi elhivatottságot, hogy a szellemi otthonteremtés küzdelmeiből 
kivegyék a részüket, egyre nagyobb rokonszenvvel és együttérzéssel 
fordultak a Tisza-parti város felé. Szerte a „Vajdaságban” javában 
dúlt a kultúrharc. Szenteleky Kornél 1927 elején Dettre Jánoshoz 
írt levelében határozottan leszögezte: „vajdasági irodalom nincsen”, 
s hosszan sorolta ennek okait, a központ (Budapest) korábban gya-
korolt elszívó hatását, a bácskai és a bánáti kultúrélet fejletlenségét 
és gyökértelen jellegét, a hagyománytalan múlt átöröklött terheit, 
a tradíciók és a miliő hiányát, s az unalmas, szenvtelen, szürke táj 
közönyét, amely a múltban is okozója volt a menekülő lélek kínja-
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inak, és előidézője az írói sorsvállalás és felelősségtudat soha meg 
nem gyökerezésének. S a véleménye rettenetesen lesújtó: „a vajdasági 
lélek éppolyan sivár és szürke, mint a táj, amelyen él.” Legyen-e hát 
vajdasági irodalom? „Érdemes-e kínlódni, keresni hit, cél és a szük-
ségesség meggyőződése nélkül,” És Szenteleky úgy látta, hogy nem! 
E reménytelen lapályon „ne legyen »vajdasági irodalom«. […] Pró-
báljunk írni, ha tudunk, ha merünk, de ne törekedjünk olyan jelző 
kiérdemlésére, amely számunkra csak kötelességet, nyűgös alkalmaz-
kodást jelent, de amely nem fejezi ki művészi munkánk becsét, hitét 
és törekvését.”44 Úgy tűnik, ezzel a véleményével Szenteleky Kornél 
a Draskóczy törekvéseivel szemben állók táborához csatlakozott. De 
csak néhány hónapnak kell elmúlnia ahhoz, hogy a sziváci orvos az 
1928. szeptember 23-án megjelent Vajdasági Írás szerkesztőjeként 
az önálló, saját értékrendjére épülő „vajdasági magyar irodalom” 
vezéregyéniségévé, egyik ideológiai megalapozójává váljon.

Draskóczy Ede azonban elhatározásában hajlíthatatlan, szándé-
kában töretlen: a rendelkezésére álló lehetőségekkel élve mindent 
megtesz a délvidéki magyar kultúra és irodalom egységes alapjainak 
lefektetése érdekében. Már az óbecsei egyesület 1927. esztendei ered-
ményeit összegző, 1928. február közepén megtartott közgyűlésén 
bejelentette: az év novemberében, a Magyar Népkör megalakulás-
nak 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre mindazokat 
meghívja, akiknek szándékában áll okosat és bölcset cselekedni a 
délvidéki magyar kultúráért. Lapja, a Tiszavidék A kultúra egység-
frontja felé címmel vezércikkben számolt be az elhatározásról. „A 
sztáribecseji Magyar Népkör, a Vajdaság e legrégibb kultúregyesü-
lete – olvasható a lap első oldalán – ez évben üli meg, ünnepélyes 
formák között fennállásának hatvanadik évfordulóját. Amikor a 
vajdasági magyarság egyetemes kultúrmozgalmának szempontjából 
is jelentős egyesület vezetősége a jubiláris ünnepségek programját 
úgy igyekszik megalkotni, hogy az ünnepély, a helyi vonatkozáso-
kat túllépő, mondhatnók országos méretű formák között folyjék 
le, világos tanújelét adja annak, hogy a kulturális életünk sivár, 

 44 Szenteleky Kornél: Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-ról. In uő: Új élet-
formák felé. Újvidék, 1999, Forum Könyvkiadó, 142–145.

q  



e 34 w   q

re mény telennek hitt sivatagában, ha csak egy napra is, a kultúréhes 
lelkünk oázisát varázsolja ide, közénk.” A szervezők szándéka szerint 
a jubileumi ünnepség a magyar szellemi élet felvirágoztatása tekin-
tetében „a rokonlelkek vértelen szerződéses napjává” fog válni.45 A 
szervezők ugyan tisztában vannak azzal, hogy eddig minden olyan 
próbálkozás, amely a vajdasági magyarság közös kultúrfrontba tö-
mörítése fáradozott, súlyos kudarcot szenvedett. „Ma, amikor még 
a vajdasági magyar kultúrakarások szóvivői azon vitatkoznak, hogy 
vajon szükséges, vagy egyáltalán lehetséges-e önálló magyar irodalom 
kifejlesztése a Vajdaságban, kétszeres figyelemmel kell figyelnünk 
minden olyan mozzanatra, amely ha öntudatlanul is, azt célozza, 
hogy a vajdasági magyarság szellemdús talajából végre-valahára ko-
moly és egységes kultúrmunka fakadjon ki.” A közgyűlésről szóló 
beszámolójában a Tiszavidék kiemelte: döntés született arról, hogy 
az ünnepségre meghívják valamennyi vajdasági magyar művelődési 
egyesület vezetőségét, az írótársadalom jeleseit, és az újságírás tekin-
télyes személyiségeit.46 

Váratlan volt az óbecseiek elhatározása? Nem, legfeljebb a kívül-
állókat lepte meg a magyarság egyre erősödő szellemi mozgalma, 
melynek kiemelkedően jeles találkozójára a tervek szerint néhány 
nappal 1928. december elseje, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
megalakulásának tizedik évfordulóját megelőző napokban kerül 
sor. Szenteleky már egy korábbi, 1927. december 17-én kelt levelé-
ben jelezte: „A Népkör ünnepe melegen érdekel. Mindenesetre szép 
lenne impozáns, de nem túl nagy és fárasztó keretet adni ennek a 
nagy napnak.” Ő azonban még mindig úgy látja, hogy egy „rep-
rezentatív Helikont összeállítani sajnos roppant nehezen lehetne: 
vagy senki sem kapna helyet, vagy minden műkedvelőnek szerepet 
kellene adni”. Kultúrértékek tekintetében ugyanis mi túl szegények 
vagyunk ahhoz, hogy nagyobb horderejű találkozót szervezzünk.47 

 45 (h): A kultúra egységfrontja felé. 60 éves a Magyar Népkör. Tiszavidék, 1928. 
február 19. 1.

 46 A Népkör évi közgyűlése. Impozáns keretek között ülik meg az egyesület fennál-
lásának hatvanadik évfordulóját. Tiszavidék, 1928. február 19. 1–2.

 47 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. I. m. 56.
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1928. február 17-én írt levelében azonban már az ünnepi műsor 
fellépőire is javaslatot tett.

Ahogyan közeledett a jubileumi ünnep – 1928. november 17-e és 
18-a – a lapok egyre lelkesebben várták „a vajdasági magyar írók első 
kézfogóját”. A Képes Vasárnap nem sokkal az óbecsei találkozó előtt 
beszámolt az előkészületekről, és közzétette Draskóczy Ede levelét 
is: „Magyar Népkörünk 60 éves jubileumára készül – olvasható az 
elnöki körlevélben. – Ezt a kivételes nagy ünnepet ki szeretnénk 
emelni a helyi jelentőség keretéből. Kultúrmunkánk ugyan csak 
a mi szűkebb körű közönségünk kereteinek szól, de szándékaink, 
céljaink és eszközeink közösek mindenkiével, akinek lelkiismerete 
élénken őrködik a magyar nyelv, irodalom és művelődés jövője fölött. 
Magyar Népkörünk 60 év óta szolgál ennek a közös ideálnak, és az 
egész Vajdaságban talán a legelső volt, melyet az 1867-es kiegyezés 
által felszabadított társadalmi erők önkéntelen megnyilatkozása 
megteremtett a magyar kultúra ápolására és terjesztésére. Azóta 
konzervatív hűséggel őrizzük céljainkat, de azok felé haladó szellem-
mel menetelünk. Ily módon bele akarunk kapcsolódni a vajdasági 
magyar kultúra egészébe, ebbe az eszményi munkaközösségbe. De 
most, amikor ünnepet ülünk, úgy szeretnénk, hogy ünnepségünk 
ne csak hat évtized munkájának lezárása volna, de az egész Vajdaság 
kultúréletének erőteljes új indítást adna. Ez volna múltunk parancsa 
és jövőnk igazolása.

Ezért a vajdasági írókat és költőket irodalmi találkozóra kívánjuk 
meghívni, hogy egymást megismerjék, hogy panaszaikat, terveiket 
és problémáikat közösen megbeszéljék. Eddig a szerb és a magyar 
kultúrközeledés problémája, a folyóirat és könyvkiadás kérdése, s 
végül a műkedvelés és irodalom viszonya volnának azok a sarkalatos 
pontok, melyek megvitatás tárgyai lennének.

Nem egy oldalról kaptunk már lelkes biztatást és ígéretet a csat-
lakozásra. Kérjük Önt is, hogy ezt a jóakaratú szándékunkat kultú-
ránk érdekében váltsa be, s megjelenésével tegye teljessé azoknak a 
számát, akik e kérdésekben szót emelni hivatva vannak. Az irodalmi 
találkozó jelenlegi tervünk szerint november 17-én, szombaton este 
történnék meg, míg 18-án d. e. díszközgyűlést tartanánk, majd ün-
nepi kultúrestet. Miután programunk összeállítása az elközelgő idő 
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miatt halaszthatatlan jellegű, abban a reményben kérjük mielőbb 
szíves válaszát, hogy kérésünket nem fogja elutasítani, hanem szán-
dékainkban jóakaratúlag mellénk áll, és a meghívásunknak eleget 
tesz. A Sztáribecseji Magyar Népkör nevében őszinte tisztelettel dr. 
Draskóczy Ede, elnök”48

A Tiszavidék október végén már bővebb előzetest közölt az 
ünnep tervezett programjából. Ebből kiderült, hogy november 17-
én este kerül sor az irodalmi találkozóra, és Farkas Geiza elnöki 
irányításával szó lesz a vajdasági magyar irodalom intézményeivel 
kapcsolatos gondokról, és a szerb–magyar kultúrközeledés kérdése-
iről. November 18-án reggel az egyesület zászlaja alatt templomba 
vonulnak a résztvevők, tizenegy órakor pedig a Centrál kávéház 
dísztermében sor kerül a 60 éves jubileumi ünnepségre is. Ezen 
Draskóczy Ede ünnepi megnyitója után Varró János fogja ismertetni 
a Magyar Népkör történetét. Este fél kilenckor kerül sor az irodalom 
igazi ünnepére, amelyen az elnöki köszöntő után Kovács Antal, 
Szántó Róbert, Fekete Lajos, Szenteleky Kornél, Csuka Zoltán, 
Radó Imre és Gergely Boriska olvasnak fel a műveikből részleteket. 
Az est befejezéseként színre kerül Szenteleky Műkedvelők című 
egyfelvonásos vígjátéka is.49 Mások tudni vélték, hogy az óbecsei 
költőnő, F. Galambos Margit is fellép az est keretében. 

Az újvidéki Délbácska már október közepén beszámolt az ün-
nepi előkészületekről. Méltatva a hat évtizedes munkát, kiemelte: 
„A sztáribecseji Magyar Népkör bele akar kapcsolódni a vajdasági 
magyar kultúra egészébe, és ez az ünnepség nemcsak hat évtized 
munkájának a lezárása volna, de az egész Vajdaság kultúréletének 
erőteljes, új indítást adna.”50 Ezért hívja meg a vajdasági írókat, 
költőket és újságírókat, hogy a gondokat közösen beszéljék meg. A 
hetilap tíz nappal később már vezércikkben foglalkozott az óbecsei 

 48 November 17-én és 18-án ünnepli fennállásának hatvanéves jubileumát a sztáribecseji 
Magyar Népkör. A Népkör vezetősége megrendezi a vajdasági magyar írók első talál-
kozóját. Képes Vasárnap, 1928. október 21. 34. sz. 17.

 49 Irodalmi találkozó városunkban. Folynak az előkészületek a Népkör 60 éves jubileu-
mára. Tiszavidék, 1928. október 28. 1.

 50 Irodalmi találkozó. Délbácska, 1928. október 18. 3.
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találkozó jelentőségével. „A Magyar Népkör azzal, hogy az összes 
hasonló célú és irányú egyesületeket, s a vajdasági magyar írókat 
meghívta erre az ünnepségre, hatalmas lépést tett a magyar kulturá-
lis élet fellendítése felé; messze kinőtt a helyi jelentőség szűk keretei 
közül, s elsőrendű kultúrtényezővé avatta magát.” A Tisza-parti vá-
ros ünnepe a jugoszláviai magyarság ünnepe lesz; a legjelentősebb és 
kihatásában legsikeresebb találkozónak ígérkezik. „A becsei Helikon 
dátum lesz a jugoszláviai magyar kultúrélet, és a jugoszláviai magyar 
irodalom történetében.”51 A cikk írója azonban kételyének is hangot 
adott: lesz-e a találkozónak elegendő ereje ahhoz, hogy felszámolja 
azt az uralkodó tévhitet, amely „az irodalmat, az írást afféle nobile 
officiumnak tekinti, nem pedig a nép lelki szükségletének, életbe-
rendezkedése egyik legfontosabb és legnélkülözhetetlenebb mozgató 
erejének, szerves, alkotó részének”. Más szóval: sikerül-e az óbecsei 
Helikon íróinak összehangolt munkájukkal az irodalom iránt meg-
nyilvánuló társadalmi igényt is megteremteniük? Sikerül-e intézmé-
nyesíteni a „vajdasági magyar irodalmat”? És mert a lap súlyosnak 
ítélte a felvetett kérdést, néhány nap múlva visszatért a témához. 
A korábbi vezércikkre hivatkozva pontosabban fogalmazott: nem 
elegendő, ha Óbecsén együtt lesznek az írók és a lapszerkesztők, 
elengedhetetlenül fontos, hogy ott legyenek azok is, „akik anyagi 
erejüknél fogva hivatva és kötelezve vannak arra, hogy az irodalmat 
támogassák”. Mert a mecénások nélkül nincs remény az irodalom, 
az irodalmi élet megszervezésére. „A vajdasági magyar irodalom 
pártolás-hiányának egyik sarkalatos oka, hogy a műveltebb magyar 
középosztály nagy része eltávozott innen az impériumváltás után. 
Akik pedig itt maradtak, s az a néhány földbirtokos pedig, akik az 
irodalom anyagi támogatására hivatva volnának, állandó támadás-
ban részesülnek azok részéről, akik erre a legkevésbé jogosultak.”52 
S a cikk írója nem is egészen leplezett célzást tett egy bizonyos iro-
dalmi körre, amely azt hiszi, hogy egyedüli letéteményese a vajdasági 
magyar irodalomnak, s amit az érdekei elleni megmozdulásnak 
vél, azzal könyörtelenül leszámol. Egy héttel a találkozó előtt már 

 51 A becsei Helikon. Délbácska, 1928. október 27. 1.
 52 A vajdasági magyar irodalom. Délbácska, 1928. november 4. 2–3.
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egészen ünnepi volt a hangulat a városban. A helyi lap kiemelte: a 
Magyar Népkörnek nem kis szerepe van abban, hogy a vajdasági 
magyar művelődési egyesületek a jó és a szép szolgálatában szinte 
nemes versenyre kelnek egymással, s a tervezett irodalmi találkozó 
„sem akar más célt szolgálni, csupán megpróbálja elérni azt, hogy 
a Vajdaság különböző helyein lévő, stagnáló kultúregyesületekbe 
új életet, új hitet öntsön”, ami egyébként a vidék egyik legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező egyesületének amúgy is kötelessége.53 
S a cikk írója hozzátette: elérkezett az a pillanat, amikor egyforma 
büszkeséggel nézünk előre és hátra is.

Az ünnep reggelén a Délbácska című határozottan konzervatív 
újvidéki napilap Óbecse ünnepe című vezércikkében emlékeztetett a 
magyar irodalom XIX. századi örökségére, arra az elszigeteltségre, 
amellyel a kor íróinak meg kellett küzdeniük, s amely Katona Józsefet 
az elhallgatásra, Kisfaludy Károlyt pedig az Aurora kör megalakítá-
sára vezérelte, ami azután új korszakot nyitott az irodalom életében. 
A vajdasági irodalom most is az elhallgatás, vagy az intézményes 
magújulás lehetősége előtt áll – okosan kell sáfárkodni az erőkkel 
és a lehetőségekkel. „Az irodalmi nem mint a munkák gyűjtemé-
nye – olvasható az igen körültekintő és mérlegelő vezércikkben –, 
hanem mint organikus része, mint élő orgánuma egy nép életének, 
annak integráns része, benne van, közvetlen befolyást gyakorol rá, 
igazgatja, szabályozza, vele lelket cserél, együtt él és lélegzik vele, 
és tőle elválaszthatatlan. Hogy legyen, ahhoz nem elégséges, hogy 
nagy írói tehetségek támadjanak, hanem szükséges, hogy az írók egy-
másra találva, egymás között az összeköttetést, az olvasóközönséget 
is megteremtsék.”54 A cikk írója derűvel nézett az események elé: 
reményét fejezte ki, hogy azok, akik ma Óbecsén találkoznak, élni 
fognak a soha vissza nem térő lehetőséggel, és összefogásuk nyomán 
a vajdasági magyar irodalom értékteremtő szándékával végre odaáll 
az utódállamok magyar irodalmának a sorába.

1928. november 18-ájának reggelén az ünnephez méltó emel-
kedettséggel a Tiszavidék is lelkes vezércikkben köszöntötte a 

 53 Szó és tett. Tiszavidék, 1928. november 11. 1.
 54 Becse ünnepe. Délbácska, 1928. november 18. 1.
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vendégeket: A hatvanéves Népkör – Üdv a vendégeknek!, s kiemelte, 
„hogy mennyire fontosnak tartják íróink ezt az irodalmi találkozót, 
igazolja az is, hogy közel negyven ismertebb nevű író és költő – 
köztük a Matica kiküldöttei is – jelezték megjelenésüket. […] Isten 
hozta vendégeinket!”55 S akiket a szívélyes szavak szóltak: a Bánáti 
Közművelődési egyesület küldötte, dr. Várady Imre országgyűlési 
képviselő, akivel együtt érkezett dr. Mara Jenő, Marton Andor és 
László B. Jenő, Strelitzky Dénes ugyancsak országgyűlési képviselő, 
dr. Hermann Károly, dr. Kohlmann Dezső, dr. Wollhelmer József, 
Debreceni József, Fekete Lajos, dr. Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, dr. 
Farkas Geiza, dr. Fenyves Ferenc, Gergely Boriska, Juhász Ferenc, 
Havas Antal, dr. Havas Emil, Kristály István, Kovács Antal, dr. 
Lampel Béla, dr. Török Béláné (Lucia), Kvazimodo Braun István, 
Radó Imre, Somogyi Pál, Szántó Róbert, Csányi Endre, Kelemen 
János, Szenteleky Kornél, Tomán Sándor, László Ferenc, Gyöngyösi 
Dezső és a Szerb Matica nevében Žarko Vasiljević, akikhez olyan 
jeles óbecsei írók csatlakoztak, mint Cziráky Imre, F. Galambos 
Margit, Petrányi Ferenc apátplébános, Varró János és az újságírás 
doyenje, Fárbás József.56

A megjelenteket a házigazda elnök, Draskóczy Ede üdvözölte. 
Ünnepi beszédében határozott különbséget tett Ady Tisza-partot 
kárhoztató, annak pocsolyás lanyhaságát ostorozó bírálata és Pető-
fi zúgva, tajtékozva áradó, láthatatlan energiáktól feszülő folyója 
között. Vagy megrémíti az embert a Tisza-partiság bénító ereje, és 

 55 A hatvanéves Népkör. Üdv a vendégeknek! Tiszavidék, 1928. november 18. 1.
 56 Hogyan folynak az előkészületek a helybeli Magyar Népkör 60 éves jubileumára. 

Tiszavidék, 1928. november 18. 2.; A hetilap az ünnep múltával A siker részesei című 
cikkében csaknem száz helybeli lakos nevét említi, akiknek részük volt az ünnepi  
találkozó sikeres lebonyolításában. A Szabadka–Zenta, Zombor–Verbász és Újvidék 
felől vonattal, Nagybecskerek–Törökbecse felől pedig hajóval érkező vendégek 
mindegyike a fogadóbizottságtól a helyszínen „kapott egy borítékot, amelyben a tisz-
teletjegytől és lakáscímtől kezdve a legaprólékosabb részletig minden utasítás benne 
volt, amit a vendégek zavartalan kényelme csak megkívánhatott”. Fogatok, fiákerek 
és gépkocsik szállították a vendégeket a szállásukra, és biztosították a számukra a két 
nap során a közlekedést. Tiszavidék, 1928. december 1. 2–3.
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nem képes elrugaszkodni a lapálytól, vagy hisz a maga erejében, és a 
porhanyós talaj is elegendő a számára, hogy a magasba szökkenjen. A 
Tisza-part lakóin múlik, hogy melyik lehetőséget választják. De aki 
a népért való cselekvés küldetéses feladatát választotta, annak köte-
lessége megmutatnia a szárnyalás szépségét és csodáját – mondotta az 
elnök. „Itt vagyunk, és amikor érezzük ennek a földnek megrokkan-
tó erejét, a meglendülő Tiszának ősereje biztat bennünket. És ez az 
őserő már teremtett maradandó értékeket.” Mert az értékeink között 
egyedülállóan szép az a hatvan, munkában gazdag esztendő, amelyet 
a Magyar Népkör maga mögött tudhat. 1868-ban kilátástalan és 
reménytelen helyzetben hozta létre a „Tisza nagy gáttörője”, Lázár 
József, aki híveinek táborával nekivágott a magyar jövő építésének. 
A zsinóros fekete dolmányt, fekete magyar nadrágot, csizmát és 
tollas kalpagot viselő ember hitével és erejével megmozdította a 
közömbös magyar tömeget, és elültette lelkében a művelődés esz-
méjét. És ezt a művelődést az elmúlt hat évtized során nemzedékek 
legkiválóbbjainak hosszú sora szolgálta kellő alázattal, hogy példát 
mutasson a megfáradtaknak és a csüggedőknek. A csüggedésnek 
e mostani pillanatában tőlük, belőlük meríthet erőt mindenki, 
aki közössége sorsának javításán munkálkodik Lázár József 1868-
ban „egy kapányi porhanyós földet vágott a termésre nem törött 
bácskai talajban – mondta az ünnepi hangulat emelkedettségében 
Draskóczy Ede. – Elültetett ezen a kapanyomon egy eszmét, amely 
megterebélyesedve 60-ik évét ünnepli. Megsokasította azt a lángot, 
amelyet az ismeretlen elrendelés az ő egyszerű tűzhelyén gyújtott fel. 
A társulás gondolatával és valóságba átfordításával megmozdította a 
tömeget a művelődés eszméjének célba erőszakolására. Rést vágott 
a bácskai talaj különös nehézkedési törvényén, és eszméje e résen 
keresztül a hatvan év magaslatára lombosodott. De ez a nap nem-
csak az első ugartörő ünnepe. Ma ünnepeljük azokat az ismeretlen 
katonákat is, akiknek csapata sohasem fogyott ki eszméink zászlaja 
alól.”57 Az elszántak nemzedékének tagjai alkották meg azt a társa-
dalmat, amelynek értékeire, javaira és kincseire épül mindaz, amit 

 57 Draskóczy Ede: Ünnepi beszéd a sztáribecseji Magyar Népkör 60 éves jubileumi dísz-
közgyűlésén. Vajdasági Írás, 1928. december 2. 321–324.
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ma történelemnek nevezünk. A múltunk velünk és bennünk él, és 
szilárd talapzata mindannak, amit mi jövőnek nevezünk. Nemcsak 
lelkesedés, de „kitartó és edzett lélek kell ide, szenvedélyes hit, az 
élni akarás vakbuzgósága, bibliai önzetlenség és áldozni akarás” – 
szóltak Draskóczy lelkesítő szavai. És szállt a lelke az összefonódó 
szándékok elképzelt magaslatai fölé, megteremtve ezzel a hangulatot 
az önálló, saját útját járó, a helyi gondok felé forduló „vajdasági” 
magyar irodalom intézményes alapjainak a megteremtéséhez. Mert 
az ünnep további részében már Szenteleky Kornélé volt a döntő 
szerep, előadásában ő fejtette ki az írói feladatról vallott nézetét. 
„A mai vajdasági irodalom önállóságra törekszik, mert élettartama 
lassankint teljesen elszigetelődik. – hangoztak a súlyos mondatok. 
– Az a köldökzsinór, mely a Vajdaság aktív irodalmi életét Pesthez 
kötötte, ma már alig lüktet, nemsokára talán már teljesen elsorvad.”58 
Ez pedig új feladatokat szab az írástudói elhivatottság számára.

Óbecsén a jubileumi ünnepség az irodalmi találkozóval együtt 
békésen, az előre eltervezett formában zajlott le. A Bácsmegyei 
Napló azon frissiben részletesen beszámolt a helyi eseményekről, és 
kiemelte: „A Népkör jubileuma az egész vajdasági magyar kultúra 
ünnepe volt.”59 Draskóczy egy kései vallomásból az is kiderül, hogy 
a zomboriak küldöttségét maga Deák Leó vezette, aki így köszönte 
meg az ünnep nyújtotta örömet: „Erre a jubileumra mi, az úgyneve-
zett vajdasági magyar kultúrintézményeink reprezentánsai szorongó 
szívvel mentünk, részben atrocitásoktól féltünk, részben a mi speci-
ális magyar kultúránknak, [az] alapozásától tartottunk.” Boldogan 
állapította meg, Óbecsén a felszabadultság volt a legnagyobb élménye, 
valamint annak felismerése, „hogy nem veszett el a múltból nehezen 
átmentett kultúra, sőt annak regenerációja előtt állunk. Könnyes 
szemmel élveztük az ünnepséget, és már akkor benned láttuk a magyar 
kultúrának méltó reprezentánsát”. S akit minden dicséret megilletett, 

 58 Szenteleky Kornél: Új életformák felé. In uő: Új életformák felé. Újvidék, 1999, Forum 
Könyvkiadó, 204.

 59 László Ferenc: A vajdasági magyar Helikon. Képek a sztáribecseji Magyar Népkör 
jubiláris ünnepségéről és a vajdasági magyar írók találkozójáról. Bácsmegyei Napló, 
1928. november 18. 7.
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maga Draskóczy Ede is úgy értékelte, hogy a magyar írók találkozója 
országos ünnep volt, amelyről senki sem hiányzott. „A vajdasági 
magyarság öntudatának születési napja volt e nap” – írta 1941 júniu-
sában a már idézett, életrajzi jellegű levelében. Amikor pedig néhány 
hónappal később az éves jelentését elkészítette, így foglalta össze a két 
nap történetét és a találkozó eredményét: „A közönségnek és íróinak 
meleg összetalálkozása volt ez az est a művészi gyönyörködtetés és a 
művészet emelkedett levegőjében. S bár az igazi sikert a művészi al-
kotásnak és az örökkévalóságnak szerencsés összetalálkozása jelenti, 
mégis a műélvezetnek ünneplésben kirobbanó feszültsége áthasította 
azt a nagy távolságot, amely eddig írót és közönséget ártóan elszige-
telt, s az összetalálkozás forró pillanata a sikerek bő aratása volt. Ez 
a nap vajdasági magaslaton kelt, derült és áldozott, s vajdasági sikert 
aratott. De nem csak ez az egyirányú jelentősége van ennek a napnak. 
Ekkor láttuk meg magunkat, munkánkat és eredményeinket mások 
lelkének tükrében, s úgy láttuk, hogy mások között is tisztesen helyt 
állunk. S minden sikernél nagyobb sikerünk volt az a meggyőződés, 
hogy lehetünk a saját pátriánkban is poéták.”60 

Vélemények és visszhangok a Helikonról

Minden derűlátó vélemény ellenére senki sem hitte igazán, hogy 
a Magyar Népkör működésének 60. évfordulóján megtartott írói-
irodalmi találkozó, az Óbecsei Helikon két napján a vajdasági 
magyar irodalom sorsát illetően minden kérdés megnyugtatóan 
rendeződik. A legelszántabbak – a házigazda Draskóczy Edével és a 
Délbácska íróival az élen – sem hitték azt, hogy a fehér asztal mellett 
az irodalmi közéletnek egyszerre minden problémájára megtalálják 
a legkedvezőbb megoldást. De abban igenis sokan reménykedtek, 
hogy a találkozó az irodalmat olyan mértékben helyezi a figyelem 
és az érdeklődés középpontjába, hogy az képes lesz az eddigi rejtett 
emberi erőket, és anyagi erőforrásokat is mozgósítani. Az Óbecsei 
Helikonnal a vajdasági magyar irodalom léte közüggyé vált – léte-

 60 Dr. Draskóczy Ede elnöki megnyitóbeszéde a Magyar Népkör 1929. évi március hó 
10-ikén tartott közgyűlésén. Tiszavidék, 1929. március 17. 1–3.
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zésének jogát attól kezdve már nem lehetett elvitatni. Óbecse óta 
csak az volt a kérdés, ki, hogyan, milyen szándékkal és tervekkel áll 
a magyar valóságot és a közösségi sorskérdéseket feltáró és megje-
lenítő irodalom mellé.

A Délbácska november 20-i számában lelkesen írt az óbecsei ta-
lálkozó sikeréről, és méltatta azt a határozottságot, amellyel Várady 
Imre országgyűlési képviselő a magyar irodalom ügye mellé állt. A 
lap részletesen beszámolt a képviselő és Szenteleky Kornél közötti 
nézetkülönbségről is. Szenteleky ugyanis – feltételezhetően óvatos-
ságból – a tervezett Vitkovics Mihály Irodalmi Társaság működését 
szigorúan a Szerb Matica égisze (felügyelete) alatt képzelte el, mire a 
képviselő határozottan kifejtette: határozott meggyőződése, „a vajda-
sági magyar irodalom áll olyan erős alapokon, hogy senki és semmiféle 
intézet gyámkodására nem szorul”.61 Streliczky Dénes és Fenyves 
Ferenc szóváltása után pedig a jelenlévők úgy döntöttek, bizottságot 
hoznak létre az irodalmi társaság megalakítására. (A Vitkovics Mi-
hály Irodalmi Társaság azonban soha nem alakult meg.) Még azon a 
napon, 1928. november 20-án a Bácsmegyei Napló is megszólalt; Köz-
beszólás című vezércikk névtelen írója Draskóczy Edét „a sztáribecseji 
magyarság imponálóan értékes kulturális vezérének” tekintette, az 
írói találkozó sikerét azonban erőteljesen megkérdőjelezte, s kellő 
távolságtartással állapította meg: az irodalmi társaság ügyében „még 
sok akadályt kell elhárítani, hogy a terv valósággá testesüljön, de már 
maga a Sztáribecsejen fogant elhatározás is fi gyelemre érdemes haladás 
a tespedés hosszú évei után”.62 A szépirodalmi folyóirat kérdésének 
tárgyalásakor a Bácsmegyei Napló cikkíróján erőt vett a rosszindulat, a 
felesleges gáncsoskodás értelmetlen szándéka. Erőteljesen tiltakozott 
az ellen, hogy a találkozón jelenlévő írók többsége egy bizonytalan 
megjelenésű „képes hetilap”-ot szerettek volna vezető irodalmi fo-
lyóirattá emelni. „Inkább várjunk még egy darabig – zárta cikkét a 
szerző –, hogy az írói érdekek hathatós védelemben részesülhessenek. 
Semmint a vajdasági magyar szépirodalmi folyóiratot a koraszülött-
ség veszedelmeinek tegyük ki.” Csak a Csuka Zoltán szerkesztette 

 61 A becsei Magyar Népkör 60 éves jubileuma. Délbácska, 1928. november 20. 3.
 62 Közbeszólás. Bácsmegyei Napló, 1928. november 20. 1.
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Képes Vasárnap tudósításából derült ki, hogy erre a Vajdasági Írást 
is megjelentető lapra adta le Fenyves Ferenc a sortüzet, ezt az orgá-
numot tartotta alkalmatlannak arra, hogy a közönség támogatásával 
az irodalom vezető fórumává váljon.63 Ezzel a Délbácska az irodalmi 
klikkek párharcával kapcsolatos dodonai jóslata beigazolódott. 
Szenteleky Kornél 1928. november 22-i levelében mindenesetre így 
vigasztalta az óbecsei barátját: „A rossz elmúlik, s a jó megmarad. Most 
öt nap múlva a becsei nagy napok után ez a megállapítás cseng vissza. 
Nagyon szép volt minden ott Becsén, és a sok szépben, a hatalmas 
jóban szinte észre se venni azokat a gonoszságokat, melyek vézna és 
erőtlen hanggal hápogtak bele a hozsannázásba. Ezek a sziszegő há-
pogások, mint olvashattad is, tovább folytatódnak a B. N. hasábjain, 
de valahogy groteszkül hatnak. A csíra már kihajtott, már erősödik 
a szár, most már nem lehet benneteket kifricskázni a bácskai ugarról. 
Élünk, virulunk, és biztosak vagyunk a holnapunkban. Éppen ezért 
kissé mosolygósan hat az a naivul gúnyos szándék, amely még mindig 
a csírát akarja betemetni. A gonoszságnak nagyon nagy hegyét kell 
már ma összehordani, hogy bennünket eltemessenek. Sok szeretettel 
ölel öreg testvéred, Kornél.”64

Ám hogy a Bácsmegyei Napló mégse tűnjön ünneprontónak, maga 
Fenyves Ferenc ragadott tollat, hogy a szervező Draskóczy Ede állha-
tatosságát és kitartását megdicsérje. „Két napon át ünnepelt Bácska 
gyöngye, Sztáribecsej. A magyar kultúrát ünnepelte. A 60 esztendős 
becsei Magyar Népkör talán soha nem teljesített olyan hivatásszerű 
missziót, mint ma, és az, hogy ezt a küldetést úgy tölti be, hogy 
minden magyar szív örömre dobban, dr. Draskóczy Ede érdeme. Az 
a két nap, amelyen a Tisza-parti, fejlődő és gyönyörű város ünnepelt, 
megmutatta nekünk, akik ennek az ünnepségnek tanúi voltunk, hogy 

 63 Nagy sikerrel zajlott[ak] le a becsei Magyar Népkör hatvanéves jubiláris ünnepségei. 
Képes Vasárnap, 1928. november 25. 39. sz. 6–9. – A Bácsmegyei Napló képviselte 
magatartást Streliczky Dénes parlamenti képviselő erősen bírálta, s ebből durva saj-
tópolémia kerekedett: A szépirodalmi folyóirat. Bácsmegyei Napló, 1928. november 
22. 1.; Cselekedjék! Bácsmegyei Napló, 1928. november 25. 1.; (Prekomurjei): Író és 
irodalom. Bácsmegyei Napló, 1928. november 28. 1.

 64 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. I. m. 101–102.
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milyen értékek vannak a vajdasági magyarok között, és megmutatta 
dr. Draskóczy Ede tudását, képességeit, agilitását és sokoldalúságát.”65 
E jeles férfi út mindenképpen számba kell vennünk, amikor értékeink 
felett számadást végzünk. Ha megszólal, ha programot fogalmaz 
meg, ha lelkesít vagy erőt önt a csüggedőkbe, mindent a közös ügy 
szolgálatában cselekszik. „Valami csodálatos tisztaságot érez a lélek 
– így a monopolhelyzetére felettébb büszke szabadkai napilap főszer-
kesztője – az ő nemes tisztasága láttán, és bámuló csodálkozás kíséri 
szónoki képességét, gondolatgazdagságát, nemes lelkesedését.” De 
fi gyelmet érdemel úri megjelenése, komolysága, választékos beszéde, 
fennköltsége és polgári magatartása is. Ez dicshimnuszt követően ha-
tározottan rámutatott: „Dr. Draskóczy Ede tudását, képességeit, lelki 
nemességét és ambícióját a magyarság politikai vezetésében sem lehet 
nélkülözni. Új magyarok is kellenek a régiek mellett. Új magyarok, 
akiknek tanultsága, gondolkodása, tehetsége, egész élete tekintélyt 
és elismerést biztosít számukra nemcsak a magyarság előtt, hanem a 
szerbség előtt is, amely felé a vajdasági magyarság a közös munkára, az 
ország felvirágoztatására nyújt baráti kezet.” Fenyvesi Ferenc erősen 
megnyomta a tollát, amikor az általa okozott kár enyhítése érdekében 
Draskóczy Ede személyét méltatta. Írása politikai cikk volt, amelyet 
akár nyílt feljelentésnek is tekinthetett a korabeli olvasó.

Egészen sajátos az, ahogyan Majtényi Mihály emlékezett az óbecsei 
írótalálkozóra. A Sentai Friss Újság tudósítójaként ó maga is jelent volt 
a rendezvényen, és lapjában lelkesen számolt be az élményeiről. „Amit 
szombaton és vasárnap a sztáribecseji Népkör nekünk, vajdasági írók-
nak nyújtott – vetette papírra lelkesen –, [az] mind szép és nagy kul-
túrmunka hátterét éreztette. Csak annyit üzenek: önök időtlen időbe 
konzerválták a lelkesedést az eseményeken keresztül, mert bennünk él, 
mert belénk mondták, mert megéreztük, hogy a programszámmal még 
nem ért véget a lelkesedés, hanem új erővel fellobog majd, ha a vajdasági 
magyar irodalom kopogtat önöknél. Nekünk olvasótábor kell, és én 
tudom, hogy akik bennünket oly szeretettel fogadtak, írásaink elől sem 
zárkóznak el.”66 Mi több, egy másik jegyzetében a zentaiak szemére ve-

 65 Fenyves Ferenc: Dr. Draskóczy Ede. Bácsmegyei Napló, 1928. november 28. 17.
 66 Markovics Mihály: Magyar írók társasága. Képek a becsei Népkör jubileumáról. Sentai 

Friss Újság, 1928. november 21. 2.
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tette: szégyenletes dolog, hogy e páratlan vajdasági kultúrrendezvényen 
egyedül a magára oly sokat adó város nem képviseltette magát – s 
emiatt neki bizony pirulnia kellett.67 Kései visszaemlékezésben, az 
Érzelmes utazás a becsei Helikonra című írásában (1961) előbb csak 
a maga megszokott csevegő modorában megjegyezte: „Micsoda két 
nap volt az! Már jövet is az állomáson, ahogy sereglettek a meghívott 
írók és költők, fehér karszalagos rendezők fogadták és irányították a 
bérkocsik felé, szóbeli utasítással, ki kinél fog megszállni. Fiákerekhez 
jutni akkor másnak, mint helikonistának, Becsén lehetetlen volt, va-
lóságos hosszú lakodalomsor kanyarodott ki az aszfaltjáról nevezetes 
becsei vasútutcáról… A Helikon, igen, ez volt a fontos beszélgetés 
témája a bérkocsik mélyén.” A bérkocsisokra még emlékezett, de arra, 
hogy a késő őszi írósereglet mit intézett Óbecsén, már nem: a költő 
ugyanis számlálatlanul itta a spriccereket, amelyeket a fehérkabátos 
pincér töltött a poharába, és ez erősen hatott az emlékeire. Az irodal-
mi múltunkról számadást készítő író egyszerre gúnyos hangot öltött, 
és átment a tiszteletlenségbe: „Költőnk szédült a spriccerektől – írta, 
mintha ez lett volna a legfontosabb történet Óbecsén –, a mellette ülő 
leányzó kék szemétől és az általános boldogságtól, hogy háta mögött 
most alapítják meg, de igazán és végleg a vajdasági magyar irodalmat. 
Visszavonhatatlanul! Nem úgy, mint eddig, ennek vagy annak a lapnak 
hasábjain csupán, hanem egyetemlegesen, keresztényeknek, zsidóknak 
meg vörösöknek együtt. (Ez volt a három korabeli jelző, a középsőt a 
liberálisok kapták.) Akkor kinyíltak az ajtók, és besereglettek a vezé-
rek, és ők is szétszóródtak a teremben.” Ők azonban a Gyöngysziget 
legalább tizenöt éves borát, a Krokánt itták, amely sárga volt, mint az 
olaj. Arra pedig már végkép nem emlékezett, hogy az esti ünnepi mű-
soron mi is történt igazából.68 Miért akart Majtényi Mihály emlékezni 

 67 „A becsei Magyar Népkör jubileumát, fennállásnak 60 éves évfordulóját ünnepelte a 
vajdasági magyarság. Szép és magasztos háttérmunkában eltöltött hatvan esztendő 
jogcím volt arra, hogy az egész Vajdaság kivegye részét az ünnepekből. […] Egyetlen-
egy szentai kultúrtestület, egyetlenegy egyesület nem tartotta érdemesnek eljönni 
Becsére.” (Arcunkat [a szégyen pírja égeti]. Sentai Friss Újság, 1928. november 21. 1.

 68 Majtényi Mihály: Érzelmes utazás a becsei Helikonra. In uő: A magunk nyomában. 
Novi Sad, 1961, Forum Könyvkiadó, 7–22.
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az Óbecsei Helikonra, ha egyszer már cserbenhagyta a memóriája? 
Egyszerű a válasz: a szocializmus idején csak így, ilyen lekicsinylő 
módon lehetett beszélni és írni a polgári világ magyar kezdeményezé-
seiről! Mindösszesen egy kocsmai élccel el lehetett intézni a magyar 
irodalmi szerveződés kérdését: „Ne vegyék zokon költőnktől, hogy 
annyi sok tiszteletbeli butélia után csak homályosan emlékszik arra, mi 
is történt a nagy színpadon, amelyen – irodalmi est címén – a fekete 
ruhába öltözött költők és írók léptek a pódiumra, és az előttük elfekvő 
papírról felolvastak.” A kétnapos rendezvény után Markovics Mihály 
elégedetten tért vissza a zentai szerkesztőségbe, s örült, hogy „most már 
semmi, de semmi nem állíthatja meg tökéletes boldogságának eljöttét”. 
Ennyit az ügyszeretetről és az írói következetességről!

Az óbecsei írói találkozó híre eljutott Erdélybe is, a Korunkban 
Diószeghy Tibor számolt be az eseményekről. Némi gúnnyal tette 
szóvá, íme, bebizonyosodott, hogy a kétkedő vélemények ellenére 
a vajdasági magyar irodalom létezik, hiszen legalább 40 000 olyan 
irodalompolitikai tanulmányból áll, amelyek egytől-egyig azt fir-
tatják: Van-e vajdasági magyar irodalom? Szerinte sajátos ökonómia 
jellemzi ezt az irodalmat, nyoma sincs a drámai katarzisnak, a regény 
műfajának meghódítására sem tettek még eredményes kísérletet az 
írók, hovatovább „épkézláb vers nem sarjadt még ki Bácska, Bánát 
és Baranya hájas televényéből”, annál fejlettebb azonban az esz-
széirodalom, amely teret ad az önmarcangolásnak, vagy a mélabús 
magábaroskadásnak. E részletek után nem meglepő, hogy a tudó-
sítónak nincs nagy véleménye az óbecsei találkozóról: „A kultúra 
nem fog ezekből a vándorgyűlésekből sokat profitálni, az kétségtelen 
– írta leplezetlen gúnnyal Diószeghy Tibor –; a Helikonba tömö-
rült ügyvédek, orvosok és egyéb dilettánsok is inkább a folyóirat 
kiadását szorgalmazzák, amiből természetesen nem lesz semmi, hála 
a mecénásságra predesztinált vajdasági nábobok minden képzeletet 
meghaladó smucigságának s a vajdasági olvasóközönség még ezt is 
felülmúló szellemi tunyaságának.”69

Az óbecsei Magyar Népkör a 60 éves jubileumán megrende-
zett irodalmi találkozóval – amelyet idővel Óbecsei Helikonként 

 69 Diószeghy Tibor: A Vajdasági Helikon. Korunk, 1929. január, 1. sz.

q  



e 48 w   q

emlegetett a sajtó – a vajdasági magyar művelődési életben vezető 
szerepre tett szert, vezetősége tekintélyt vívott ki magának, s a vissza-
emlékezések szerint ettől kezdve egyik irányítója lett a kibontakozó 
irodalmi életnek. Az 1928-ban a városba látogató írók az elkövetkező 
évek során rendre visszatértek. Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, 
Csuka Zoltán, Kristály István, Farkas Geiza, Borsodi Lajos, Borsódi 
Ferenc és Juhász Ferenc nagy tisztelettel várt fellépői voltak a Magyar 
Népkör irodalmi estjeinek.70 Mindamellett a város művelődési élete 
is emelkedettebb, derűsebb és lelkesebb lett. 1929 decemberében 
a hajdan ünnepelt óbecsei költőre, Szászy Istvánra emlékeztek,71 
1931 áprilisában pedig igen invenciózus kultúrest keretében a helyi 
alkotók, Draskóczy Ede, Cziráky Imre, Csizofszky István, Darvas 
Gábor és F. Galambos Margit léptek fel, a felolvasások után pedig 
részletek hangzottak el Szulik József és Szászy István műveiből is.72 A 
Népkör láthatóan megtalálta társadalmi feladatát, betöltötte kultu-
rális misszióját, és a délvidéki magyar irodalom meghatározó fóruma 
lett. 1941-ben Óbecséről írt tanulmányában maga Draskóczy is úgy 
látta, a város büszke lehet a magyar kultúráért folytatott harcában 

 70 Vidéki írók a Magyar Népkör szombati kultúrestjén [Borsodi Lajos, Borsódi Ferenc, 
Juhász Ferenc és Szenteleky Kornél]. Tiszavidék, 1932. február 7. 1.; A Népkör szom-
bati kultúrestje. Borsodi Lajos Ady-ról. Tiszavidék, 1932. március 13. 2.; A Népkör 
kultúrestje. Tiszavidék, 1932. március 20. 2.

 71 Dr. Draskóczy Ede: Emlékezés dr. Szászy Istvánról. Tiszavidék, 1929. december 8. 1–3.
 72 A Magyar Népkör kultúrestje. Dr. Draskóczy Ede: Párisi benyomások. Tiszavidék, 

1931. március 8. 2.; A Népkör első kultúrestje. Dr. Draskóczy Ede felolvasása Párisról. 
Tiszavidék, 1931. március 22. 2.; A Népkör második kultúrestje. Tiszavidék, 1931. 
március 29. 2.; A helybeli szerzők estje a Népkörben. Tiszavidék, 1931. április 19. 2.; 
A Magyar Népkör kultúrestje [Draskóczy Ede, Cziráky (Fetter) Imre, Csizofszky 
István, Darvas Gábor és F. Galambos Margit. Részletek hangzottak el Szulik József és 
Szászy István műveiből is.]. Tiszavidék, 1931. április 26. 2.; A Népkör harmadik kul-
túrestje [Draskóczy Ede, Szenteleky Kornél, Szirmai Károly, Csuka Zoltán, Kristály 
István, Farkas Gejza és Borsodi Lajos]. Tiszavidék, 1931. május 10. 2.; Párizsi élmé-
nyeiről Draskóczy Nagybecskerek magyar közönségének is beszámolt. Dr. Draskóczy 
Ede előadása a becskereki Magyar Közművelődési Egyesületben. Sztáribecseji Járás, 
1931. december 5. 3.
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elért eredményeire. „Mi becseiek kultúrharcainkat az óbecsei Népkör 
keretében vívtuk meg. A Népkörnek házat vásároltunk, helyiségeit 
berendeztük, könyvtárát ötezer kötetre emeltük.” Az 1928-ban ren-
dezett első országos magyar kultúrünnepen pedig Jugoszlávia egész 
magyarságának képviselői találkoztak a városban. „Ez az ünnep volt 
a magyar művelődési mozgalmak kovásza.”73 Mindez a kisebbségi 
sorsra jutott délvidéki magyar közösség szellemi fölemelkedésének 
egyik fontos állomása volt.

Szenteleky Kornél halála

Draskóczy Ede és Szenteleky Kornél ismeretsége 1927 nyarán vált 
barátsággá, 1928 őszétől – az Óbecsei Helikon-találkozó sikere óta 
pedig – fegyvertársnak és küzdőtársnak tekintették egymást. A 
betegeivel folytatott küzdelembe megfáradt sziváci orvos gyakran 
fordult meg Óbecsén, ezek a látogatások „verőfényes vasárnapok”-
ként éltek az emlékezetében. 1927. július 25-én Draskóczyhoz in-
tézett levelében jelezte: lelke telve van szeretettel, és „sok vággyal 
és rajongással gondolok vissza a nálatok töltött időre”.74 Augusztus 
12-én lelkesen köszönte meg, hogy levelével derűt hozott napjaira, 
melyeket ő olyan fázósan görget le, „mint hideg, szürke gyöngyö-
ket”.75 1927. november 8-án Szenteleky várja Draskóczy látogatását, 
s arra kéri, legalább egy estét töltsön Szivácon, „mert ez az időszak 
számomra a legnyugodtabb, legkedvesebb és a legígéretesebb”.76 És 
mintha valami rejtett párbeszédet folytatnának, Szenteleky 1927. 
november 26-án írt levelében így fogalmazott: „Szeretném, ha ko-
molyan számítanál rám harcban, viharban, csüggedésben. Ha mind-
járt gyenge is a karom, de mindig segítségére siet a tiédnek […].”77 
Komoly, határozott barátság alakult ki a két férfi között, ám az is 
kitűnik, hogy a találkozásaik alkalmával folytatott beszélgetések 

 73 Draskóczy Ede: Óbecse. In A visszatért Délvidék. I. m. 197.
 74 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. I. m. 45.
 75 Uo. 47.
 76 Uo. 51.
 77 Uo. 53.
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során Draskóczy volt az, aki a vállalt harcról, a vesződség értelméről, 
befutható pályáról beszélt, Szenteleky hozzá csak küzdőtársul sze-
gődött. Olykor pedig csak tétova vigasztalónak, amint az az 1928. 
január 14-i leveléből kitűnik, amikor az apró-cseprő gondok mellett 
a távlatos feladatokra figyelmezteti ügyvéd barátját, mondván: „A 
Népkör jubileuma éppen jó és szép mezeje a vigaszos keresésnek. 
Sosem a vigaszt kell keresnünk, hanem a jót, a szépet, az eszményt, 
a napfényt, azt, ami túl és kívül van a mának életén, ami felette 
van az életünknek. És vigaszunk mindig a keresés.”78 1928. január 
29-én közös utazást terveznek Nagybecskerekre az Ady-estre, 1928. 
szeptember 13-án pedig Szenteleky megírja, hogy vasárnap, 16-án 
„az esti vonattal” érkezik, s hogy Csuka Zoltán is Becsére jön, ám 
ő a Vajdasági Írás ügyében tovább utazik Becskerekre – lesz tehát 
megbeszélni valójuk bőven. A Vajdasági Írás 1929. évi őszi haldok-
lása próbára teszi ugyan a barátságukat, az egymás munkájának és 
törekvéseinek a támogatása azonban mindvégig töretlen: mintha 
Szenteleky gyermeki lelkesedéseit és azonnali kétségbeeséseit, a 
józan mértéktartás fegyelmezné és tartaná kordában.

1933. augusztus 20-án azután meghalt Szenteleky Kornél. A 
Vajdasági Írás és A Mi Irodalmunk teremtette hagyományokra épülő 
Kalangya folyóirat megjelenésének második évében árván maradt; 
és nagy kérdés volt, hogy ki fogja továbbvinni a vajdasági magyar 
irodalmi önszerveződés programját. Maga Draskóczy Ede is ezzel 
a gondolattal viaskodott, amikor a búcsúsorokat vetette papírra: 
„Mit tanultunk mi tőled, kortársaid és testvéreid a munkában, ha 
meg nem tanultuk volna a legtöbbet: értékeink megbecsülését.” 
És bár tudta, hogy programjuk és céljuk közös volt, mondatait 
mégis az elmenőhöz intézte: „Jól tudtad, hogy vissza kell menni 
a lélek legnagyobb élményéhez, az élethez. Az életnek újraterem-
tése, életteremtés a nyelv formájában – ez a művészet. Ám hova 
lehetne máshova fordulnunk, mint a mi életünkhöz? Ehhez az 

 78 Uo. 56–57. – A kései olvasónak egy kicsit idegenül csengenek ezek a levelek, joggal 
jegyzete meg Herceg János a magányos Szentelekyről írva, hogy ezek a levelek any-
nyira konvencionálisak, annyira modorosak, ahogyan senki sem levelez a barátjával. 
Mintha az író szakadatlanul az Úgy fáj az élet című regénye hősének az életét élné.
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élethez, amelyet mi élünk. Ehhez a földhöz, amelyből kinőttünk, 
s amelyben mégis gyökerezünk, amelyből fölsudarasodunk, és szí-
neinket szívjuk, amelyben virágozunk és gyümölcsözünk. Aki úgy 
vélné, hogy az élet a művészetben kikerülhető, éppen a lényegben 
hibázik. A művészet természete szerint az életre utal, s aki akár 
ösztönösen, akár tudatosan művész: hitet vall földje és élete mellett. 
A művészet lényegének tiszta tudatában tetted, hogy írótársaid 
figyelmét, ide, erre a földre fordítottad, és hirdetted, hogy a mi 
életünk színét és ízét kell adniok, a mi földünk sajátos erejét, a mi 
nappalunk és éjszakánk fényét és homályát, bukdácsolásunkat és 
bátor lépésünket, lelkünk szabad szállását és ezer gátlását, lelki 
alkatunknak mindenkori visszfényét a dolgokon, a dolgoktól való 
iszonyatos függésünket, a tőlük való örök eltörekvésünket – szóval 
magunkat.” Majd hozzátette azt, amit előtte senki nem mondott ki 
a bácskai lapályon: „Te vagy az első, aki itt nem a múlté, hanem a 
történelemé lettél. A mi külön történelmünkké.”79 Sajátos módon a 
Trianon utáni délvidéki magyar szellemi életben Szenteleky Kornél 
sírjánál hangzott el először, hogy e közösség mögött igenis ott áll 
a történelem – az egyéni és közösségi értékeket őrző kollektív em-
lékezet. Ezt követően is minduntalan visszatér majd az önbizalmat 
pusztító kétely: Van-e a délvidéki magyarságnak történelme? S ami 
van, az nem pusztán kultúrtörténet-e? Ez csak azok számára nem 
lesz kérdés, akik valóban az élet felől közelítenek szellem értékeink 
boltíves kincstári termeihez.

Draskóczy Ede, a délvidéki magyar közösség társadalmi (és 
politikai) megszervezésének, a szellemi élet intézményes formái 
megteremtésének a szándékával Szenteleky Kornél korai halála 
után, úgy tűnik, váratlanul magára maradt. Csuka Zoltán egy ideig 
még töretlenül kereste a lapkiadás biztosabb alapjait, de 1934-ben 

 79 Draskóczy Ede: Levél egy élőhöz. Kalangya, 1933. október, 10. sz. 595–596.; Tíz év 
múlva a kolozsvári közönséghez szólva is úgy látta: Szenteleky „Árnyék kapitány volt 
vezérré indulásában, mint az erdélyi Reményik Sándor. Szörnyen és vigasztalanul egye-
dül volt, mint Madách Imre. Érzékeny volt és mérhetetlenül szenvedett, mint Juhász 
Gyula. Testét a láz gyötörte, s mint annyi magyar költőnek a morbus hungaricus volt a 
végzete.” – Draskóczy Ede: Hoztuk a zászlót… Kalangya, 1943. július 15. 7. sz. 295.
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kénytelen volt elhagyni a délszláv királyság területét. Kende Ferenc 
a csodával határos módon megteremtette a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár és a Kalangya Könyvtára könyveinek megjelenéséhez 
szükséges alapot, de a harmincas évek királyi diktatúrájában e 
kezdeményezésnek sem volt reményekre feljogosító kilátása – így 
ő is visszavonult, és beletemetkezett a Reggeli Újság szerkesztésé-
be. A bácskai és a bánsági magyar kultúra változatlanul amolyan 
félillegalitásban létezett, jószerével csak az szintén bizonytalan 
sorsú magyar lapok környékén bontakozhatott ki az irodalomnak 
valamennyire szuverénnek nevezhető formája.

Az óbecsei Magyar Népkör hatvanéves jelentései után Draskóczy 
Ede a Vajdasági Írás 1929. évi augusztusi számában közölt Dilettan-
tizmus című írásában foglalta össze először a magyar író lehetőségeit. 
Itt fogalmazta meg először a következmények teljes ismeretében a 
véleményét, miszerint a délvidéki magyar embernek a teljes életet 
át kell értékelnie. A Bácskában és a Bánságban a magyar ember új 
törvények szerint él, és ezek a törvények a közösségi megmaradás 
tekintetében – a megmaradás érdekében – új értékrendet követel-
nek. Már nem arról van szó, hogy kijelölt helyünk van a magyar 
nemzet közös birodalmában, ahol a történelmi folytonosság biztosít 
a számunkra birtokolható javakat. 1920 óta a délvidéki magyarság 
társadalmilag és politikailag is kiszakadt a nemzete közösségéből, 
kisebbségi életre kényszerült, s ennek következtében az élethez szük-
séges alapvető feltételekből csak annyit mondhat a sajátjának, amit 
saját erejével, munkájával és elszántságával kiküzdött magának. A 
Délvidék magyarságát „elkerítették egy idegen közösségbe, megcson-
kolták, ereit elkötötték, idegeit keresztülvágták és odahajították, 
mint egy koncot, a sivár testi létnek” – foglalta össze a kisebbségi 
létezés lehetőségeinek lényegét egy későbbi tanulmányában.80 Már 
nem természetes, hogy vannak magyar iskolák – mert nincsenek –, 
hogy működnek a művelődési intézmények – mert nem működnek 
–, s hogy virágzik az anyanyelvi kultúra – mert nem virágzik, hiszen 
minden virágoskertünk elfagyott. Más lett az életünk, mint amit 
korábban a nemzet egysége biztosította számunkra, és Draskóczy 

 80 Draskóczy Ede: Hoztuk a zászlót… Kalangya, 1943. július 15. 7. sz. 295.
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Ede joggal tette fel a kérdést: „el szabadna-e zárkózni az elől, hogy 
a magunk életében megkeressük annak sajátos igazát?” Meglátása 
szerint nem, az életünk igazságai mellett kötelességünk hitet tenni, s 
ennek egyedüli módja a közösségért végzett munka, az értékteremtés 
csodára méltó küzdelme!

„De van-e manapság eszközünk arra, hogy a magunk értékeit 
a magunk javára kiemeljük és biztosítsuk? – tette fel a kérdést a 
Dilettánsok című tanulmányában, amire őszinte számvetés volt a 
válasza. – Nincsenek iskoláink, ahol irodalmunkat és művészetün-
ket a felnövő generáció megismerhesse. Ahol tradíciót tanuljon, 
biztos alapul a jövőbe való szárnyaláshoz. Ahol indító erőt kapjon 
lelkének kultúrálásához, hogy felvevő készüléke legyen az alkotó 
léleknek, részese legyen az alkotás gyönyörének a megélés erejében, 
hogy a benne lévő isteni ajándék, az alkotás feszültsége, a kultúra 
bonyolult eszközeinek segédletével a teremtés valóságává istenüljön. 
Hova, merre, kihez forduljunk, hogy értékeinket megmentsük a 
kallódástól, hogy isteni hozományával mindenkit odaállítsunk, 
ahol a megértés passzivitása és az alkotás aktivitása új értékeket 
termel.”81 Ehhez a munkához elszánt munkások kellenek: tanítók, 
papok, ügyvédek, újságírók, jegyzők, szolgabírák és könyvtárosok, 
vasutasok és postakisasszonyok, gazdálkodók és ipari vállalkozók 
állnak most oda, ahol a magyar kultúra aktív embereket követel 
magának. Műkedvelők ők a maguk nemében, és mégis: az adott 
helyzetben a közösség sorsa, jövője múlik rajtuk. A délvidéki ma-
gyarság sorsa azon áll, vagy bukik, hogy tudós társaságok, egyetemi 
katedrák és akadémiai szakosztályok helyett elszánt, tettre kész em-
berek viszik tovább a magyar kultúra ügyét. „A műveltség sáfárainak 
és apostolainak tisztán és világosan kell látniuk” – fogalmazott a 
tanulmány írója –, hogy a szolgálat tartalmát „vajdaságivá kell átér-
telmeznünk”, és hogy az értékek mezején új feladatok keresik meg 
az elszántakat. Irodalmat, tudományt, művészetet, hitet, okosságot 
és szellemi magabiztosságot kell teremteni ezen a vidéken azoknak 
(is), akiknek eredetileg nem ez volt a választott hivatások. Ezért a 
közmorál szellemében a lélek iparosa mindig egy kicsit más, mint 

 81 Draskóczy Ede: Dilettantizmus. Vajdasági Írás, 1929. augusztus, 10. sz. 114.
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ami valójában: hasznos cselekedeteiben mindig az értékteremtő, 
közösségépítő ember.

Draskóczy Ede Dilettantizmus című írásával elindult azon az 
úton, amelyről ezt követően már soha nem tért le: a magyar ábé-
céskönyv jelentőségének méltatásától a magyar irodalom intézmé-
nyesülésének kérdéséig mindent a közösségépítés szempontjából 
értékelt, s elkötelezettséget, hivatástudatot és célszerűséget várt 
mindenkitől, aki a magyar kultúra hagyományos tereire lépett. 1929 
és 1944 között eltelt másfél évtized során a tanulmányok hosszú so-
rában fejtette ki a kisebbségi közösség társadalomépítő munkájának 
lényegéről vallott elképzelését. 1933-ban Farkas Geiza egyik könyve 
kapcsán is a munkáról és a feladatvállalásról írt: „Nagyon sokszor 
kellett önmagunkkal szemben fölismerni a kíméletlen igazságot, 
hogy szegények vagyunk, nincsenek erdőink és sudaras fánk is csak 
néhány. Nincsenek hivatott kultúrpolitikusaink, és szegényesen 
kevés az emberünk, akiben a fajtának lelke alkotásba kívánkozik. 
Ráneveltek hiányában minden épkézláb embernek ásót-kapát kellett 
markolnia itt nálunk, hogy dolgozzék és műveljen, és a dologban 
önmagát művelje a további munkára.”82

És ha Draskóczy Ede a pályája elején a történetiség kérdésével 
foglalkozva olykor-olykor maga is belebonyolódott a „van-e a délvi-
déki magyarságnak történelme?” látszatdilemmába, elmagányosodó 
küzdelmei során világlátása a végsőkig letisztult. Már nem a külső-
ségekben kereste a historikumot, hanem a szellem hatalmában és a 
hatalmának tartalmi lényegében. Lelkében olyan belső dimenziók 
születtek, melyek az otthonlét sok évszázados értékeit szórták a lába 
elé, s ezzel megtalálta őt a Történelem. A pályatárs, az alsóvárosi kán-
tortanító, Cziráky Imre novelláit olvasva támadt a felismerése, hogy 
a látvány lehet ugyan szegényes, „az élet azonban gazdag, ha nem is 
sújtásos. Az élet dús, ha talán néha meztelen is. Az élet gazdag, dús 
és ajándékozó mindenütt, ahol csak élet van. Tehát itt, ezekben a kis 
fehér házakban is, a hátsó szobában, a konyhában, a tisztaszobában 
vagy a pitvarban, az utcán, a kispadon, vagy benn, a búbos mellett. 

 82 Draskóczy Ede: Farkas Geiza regénye, „A fejnélküli ember”. Kalangya, 
  1933. május, 5. sz. 350.
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Élet van kinn a mezőkön vagy benn a köri helyiségben, a mákos guba 
mellett otthon vagy mindnyájunk legszentebb otthonában, Isten 
házában. Élnek ezek a fehér házikók, néha örömben, boldogság-
ban, de jaj, sokszor bajban, fájdalomban és megpróbáltatások súlya 
alatt. Ennek az életnek ajándékait gyűjti össze Cziráky Imre, hogy 
istenadta érzékével beállítsa történeteinek tengelyébe.”83 Csak az 
Alsóvárosig kellett mennie, hogy felismerje: ilyen az élet mifelénk. 
Könny és mosoly. Végtére is eköré szerveződik a nemzeti történelem. 
Ezt próbálta meg elmondani Szenteleky Kornél is, amikor a magyar 
élet felé történő odafordulást sürgette.

Azért van szükség a táj, a szülőföld, a régió lényegi mivoltá-
nak pontos ismeretére, hogy meg tudjuk fogalmazni a délvidéki 
irodalommal szembeni elvárásainkat is. Ahog y a már idézett 
Regionaliznus című tanulmányában kifejtette: a „délvidékiben” 
a vidék jelenti „az egészért való harcot, az örök ellenállás magyar 
formájában, és a déli jelenti a tájat, annak természeti és emberi sajá-
tosságát, a levegőt, amit szívunk, a napot, amin melegszünk, a talajt, 
amibe gyökerezünk, a népet, aminek közösségében élünk, a népeket, 
akikkel együtt élünk, a földet és az eget: nehézkedési törvényünket, 
és röptünk tempóját. Így élünk, látunk, alkotunk, teremtünk az örök 
ellenállás magyar szervezetében a vidék bélyegével a homlokunkon, 
és a táj pírjával az arcunkon. A magyar regionalizmus tehát nem 
gennyesztő idegen test a szervezetben, hanem életet adó és életet 
tartó elv, nem törvényellenes élősdi, hanem a törvény betöltése, a 
felelősség vállalása – a magyarságnak a magyar észjárás szerinti biz-
tosítása és magatartása.”84 Mert a magyar életet nem is lehet másutt 
élni, mint a magyar tájban, a magyar régió társadalmi valóságában: 
a magyar örökség birtokában, a magyar magasságokban, a magyar 
történelemben. Persze vannak helyzetek, amikor mindezt rejtegetni 
vagyunk kénytelenek, de a lélek nem érheti be ennél kevesebbel. Íme, 
Szenteleky Kornél helyi színekről alkotott irodalmi elképzelésének 
társadalmi programmá történő kiterebélyesedése!

 83 Igen tisztelt hölgyeim és uraim. Draskóczy Ede beszéde Cziráky Imre febr. 12-i Ezüst-
koszorús ünnepélyén. Kalangya, 1938. március–április, 3–4. sz. 99–100.

 84 Draskóczy Ede: Regionalizmus. Kalangya, 1943. szeptember 15. 9. sz. 397.
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1940 kora őszén a Kalangya közölte Draskóczy Ede Kisebbség 
és erkölcsiség című tanulmányát, melyet eredetileg a szerző egy 
zombori találkozón, a „kultúrparlament” nyári ülésén olvasott fel. 
E tanulmányából már kitűnik, írójának problémalátása a végsőkig 
letisztult: megtalálta azt a bibliai távlatot és jelképet, amely az élet-
ről és a szerepről (az emberi helytállásról) alkotott elképzelésének 
a tökéletes kulcsa lett. Draskóczy Ede a szőlővesszőben látta meg 
a kisebbségi nép életének példáját. Ha egészséges a sarjadás, és van 
elegendő erő a tőkében, a vessző – hivatásának megfelelően – a nap, 
az ég felé tör, levelet és virágot hajt, és beteljesítve élete értelmét, 
megérleli a szőlőfürtöt, a gerezdet. Az élet rendjének megfelelően a 
szőlővesszőnek ez a feladata. Ha azonban lemetszik a venyigét, és az 
útszélre vetik, az ösztöne más feladatot szab az ágnak: ha élni akar, 
talajt kell fognia, gyökeret kell engednie, s csak utána fordíthatja 
megmaradt erejét a lombosodásra. Szerepe és küldetése megváltozik: 
előbb a gyökér, s csak azután a rügyfakadás! A szőlővessző története 
bennünket, kisebbségbe kényszerült népet is példáz: rögöt kellet fogi 
ahhoz, hogy az életünk termőre forduljon. „A mi nemzedékünknek 
– írja Draskóczy –, melyben fölébredt a létfenntartás csodálatos 
ösztöne, le kellett tehát mondania a pompás, napfényes életről, a dús 
lombokat hajtó, és ízes fürtöket érlelő, pompás tenyészetről.”85

A kisebbségi sors váratlanul érte a délvidéki magyar közösséget, 
nem volt rá felkészülve. És nem volt rá felkészülve évekkel később 
sem, amikor szellemi vezérei a kibontakozás útját keresték. Mint a 
lemetszett venyigének, nem voltak meg az élet működéséhez szük-
séges szervei. Az értelmiségnek az a része., amely hivatva lett volna 
működtetni a társadalmat és a szellemi életet, emigrált vagy teljes 
apátiába süllyedt, és jobb idők eljövetelében reménykedve elzárkó-
zott. Máshonnan kellett a meggyökeresedéshez erőt meríteni. Így 
ismétlődött meg nálunk a rügynek és gyökérnek a bibliai története. 
„Ha élve akartunk maradni, a pompát ígérő rügyből gyökérré kellett 
változnunk. Meg kellett értenünk: nem az a fontos, hogy egyikünk-

 85 Draskóczy Ede: Kisebbség és erkölcsiség. Felolvasta a szombori kultúrparlament ülé-
sén. Kalangya, 1940. július–szeptember, 7–9. sz. 289–295.
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nek vagy másikunknak a pompás lombozat, vagy a virágba borulás 
dicsősége jusson, hanem az, hogy minél erősebb és bozontosabb gyö-
kerűek legyünk. Ez volt mindnyájunk életének, a nemzet egészének 
parancsa.” És mert nem voltak megfelelő erők az élet működésének 
biztosítására, valami egészen különös csoda történt: ott jelentke-
zett az öntudatos gyökeresedés, ahol senki sem remélte – az élet 
legeldugottabb zugaiban. „Mi, akik ennek a nemzedéknek vagyunk 
sarjai, személyesen tapasztalhattuk, hogy miként váltak orvosok-
ból politikusok, ügyvédekből irodalmárok, tanítókból társadalmi 
szervezők, mérnökökből közgazdasági szakértők, tisztviselőkből 
novellisták, gyógyszerészekből költők, egyszerű polgáremberekből 
színészek és rendezők; saját szemünkkel láthattuk, miként állítja 
oda az élet parancsa a meg felelő szerves működés ellátására a maga 
kiválasztott emberét. Nem nézi, készült-e erre a munkára, nem nézi, 
mi a polgári foglalkozása. Az életműködés folytatására szüksége 
van a maga kiválasztottjára, tehát harcba küldi őt az egész életének 
fönntartása érdekében.” A gyökér megkapaszkodása, és a rügyek 
termőre fordulása azonban folytonos készenléti helyzetet teremt, 
s oly módon osztja meg az energiánkat, oly nagymértékben veszi 
igénybe az erőfeszítésünket, hogy az a bő termés ígéretét a távoli 
jövőbe helyezi. A hivatás fogalma nálunk jelentősen átértékelődött. 
A kisebbség tehát nem azt jelenti, „hogy szám szerint kevesebben 
vagyunk, mint az államalkotó nép. A kisebbség: életet, szerves létet, 
az életben tartási ösztönök sürgető megnyilatkozását, s az ehhez 
szükséges szerveknek parancsoló szükségszerűséggel való munkába 
állítását is jelenti. A kisebbség tehát nem egyszerűen csak szám, nem 
a népszámlálás végösszege és eredménye, hanem magasabb természeti 
és erkölcsi fogalom” – fogalmazta meg Draskóczy a Délvidéken a 
Reményik Sándor-i üzenetet. A kisebbségi embernek azon a helyen 
kell a hivatást betöltenie, ahol a kenyerét megkeresi. A kisebbségi 
sorban élő ember nemcsak saját magáért felelős, de felelős azért a 
népért is, amely az ő egyéni boldogulását lehetővé teszi. „Minden 
polgári munkának csak annyi erkölcsi értéke van, amennyit a ki-
sebbségi életközösség szempontjából ér.” Így válhatott a kisebbségi 
helytállás kérdése erkölcsi fogalommá, s ez nemcsak új feladatokat 
jelent az elhivatottak számára, hanem „új embert is nevel belőlünk”, 
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egyszersmind „visszavezet bennünket ahhoz az emberi eszményhez, 
amelyet a katakombák őskeresztényei maguknak alkottak.”

Van valami felszabadult szárnyalás a Kisebbség és erkölcsiség című 
tanulmány írójában, hiszen csak az képes ilyen tiszta lényeglátásra, 
aki már elrendezte magában az élet nagy dolgait; aki biztos talajt 
érez a lába alatt, aki a közösségében otthonra talált, s aki a maga 
világában meglelte valódi hivatását. Lehet, hogy ekkor vált teljessé 
a küldetéses emberről alkotott képe – hovatovább ekkor lett ő is 
küldetéses ember.

A letartóztatott önképzőkör 
Draskóczy Ede és a Vagyunk diáklap története

Az Óbecsei Helikon idején fölvetett Vitkovics Mihály Irodalmi Tár-
saságból végül nem lett semmi, az írói összefogás és az önszerveződés 
gondolata azonban továbbra is ott élt a törekvésekben. Szenteleky 
Kornél halálának és temetésének pillanatában azonnal fölmerült a 
Szenteleky Társaság megalapításának terve, és az őt tisztelő írótársak 
Nagybecskereken a Magyar Közművelődési Egyesület berkeiben 
még 1933. szeptember 17-én határoztak arról, hogy október 29-én 
egy külön erre a célra létrehozott közgyűlés keretében megalakítják 
a Szenteleky Kornél Írók Társaságát, a „vajdasági” magyar irodalom 
„alkotmányozó nemzetgyűlését”.86 A soraiba harminc írót tömörítő 
Társaság elnökévé Draskóczy Edét választotta, aki 1934. február 
25-én Bizonyítás egyszerű utakon című tanulmányának felolva-
sásával tartotta meg elnöki székfoglalóját. Arra a kérdésre, hogy 
szükség van-e egyáltalán az irodalomra, hosszú okfejtéssel válaszolt, 

 86 Megalakul a vajdasági magyar írók „Szenteleky Kornél” társasága. Tiszavidék, 1933. 
szeptember 24. 2.; Megalakul a Szenteleky Kornél irodalmi társaság október 22-én. 
Tiszavidék, 1933. október 15. 1–2.; A Szenteleky Irodalmi Társaság október 29-én 
alakul meg. Tiszavidék, 1933. október 22. 2.; Megalakult a Szenteleky Irodalmi Tár-
saság. A Közművelődési Egyesület ezüst tulipánját dr. Várady Imre kapta. Tiszavidék, 
1933. november 5. 2.; A Szenteleky Társaság első ülése. Tiszavidék, 1933. november 
12. 3.; Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság. A Társaság elnöke dr. Draskóczy 
Ede, titkára Cziráky (Fetter) Imre lettek. Tiszavidék, 1933. november 19. 2.
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s egyebek mellett rámutatott: „A haladás nem egyéb, mint a nemzet 
lelkének beillesztése a mindenkori viszonyokba. Az irodalom tehát 
nem csak azért kell, mert a hagyományok őrzője, de mert a fejlődés 
frontján is mindenütt az irodalom harcol az első sorban. Az irodalom 
tehát a nemzet kollektív lelkének kifejezője és fejlesztője.”87 Még 
inkább érvényes ez a kisebbségi sorsban, ahol az irodalom a közös-
ségi élet egyetlen fórumává vált. Ám mielőtt a létrehozott Társaság 
megkezdte volna a munkáját, az anyaegyesülettel – a nagybecskereki 
Magyar Közművelődési Egyesülettel – együtt, hatósági kényszer 
nyomán megszűnt létezni.

Másodízben négy évvel később 1937. augusztus 21-én a Szivácon, 
Szenteleky Kornél halálának évfordulójára összesereglett írók köré-
ben merült fel a Szenteleky Társaság megalapításának gondolata, s 
még a helyszínen úgy döntöttek, hogy a társaság alakuló közgyűlését 
Újvidéken tartják meg. A szeptemberi találkozóra hatvan meghívót 
küldtek szét, közülük negyvenketten meg is jelentek a közgyűlésen. 
A Társaság célkitűzéseit ismét Draskóczy Ede ismertette, amely 
később Összefogás címmel megjelent a Kalangya 1937. októberi 
számában. „Ez az országrész, amelyben élünk – szólt a megjelent 
írótársakhoz –, oly sokszor lett martaléka a történelem és a természet 
pusztító elemeinek. A tatár elpusztította, a török fölégette, a Duna 
és a Tisza sokszor mocsarassá éktelenítette, úgyhogy sohasem lehe-
tett a kultúra zavartalan és igazi fészke. S akkor is, midőn békés és 
rendezett napok virradtak reá, csak a termő föld lett anélkül, hogy 
egyszersmind teremtő föld is lett volna. A kultúra növényét, amely 
itt nőni akart, elégették a történelem tűzvészei, elnyelték az idők 
földrengései, és a békés időkben elnyomták a buja haszonnövények. 
[…] Mi nem a magunk sebeivel dicsekszünk lázári siránkozással, 
csak a történelem siralmas leltárát panaszoljuk. Mert a mi mun-
kánk itt nem a folytatás kényelmes kötelessége, hanem az elölről 
kezdés keserves vergődése. Ebben a küzdelemben hihetetlen nagy 
erőnk egyetlen hagyományunk: Szenteleky Kornél.”88 Mondatait 
Draskóczy Ede már mint a Társaság újraválasztott elnöke intézte a 

 87 Draskóczy Ede: Bizonyítás egyszerű utakon. Kalangya, 1934. március, 3. sz. 165.
 88 Draskóczy Ede: Összefogás. Kalangya, 1937. október, 7. sz. 233.
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megjelentekhez. Mellette az alelnök az ugyancsak óbecsei Cziráky 
Imre, a főtitkár pedig Kende Ferenc lett, ám az újrakezdés sem 
bizonyult eredményesebbnek a négy évvel korábbinál, a Szenteleky 
Társaság működését a szerb hatalom ismét megakadályozta.

Harmadízben a Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság 1943-ban 
– már a visszatért Délvidéken – Zomborban alakult meg „a néhai 
Szenteleky Kornél emlékére”. Az előkészítő bizottság a tekintélyes 
Prokopy Imre elnöki irányításával működött, aki már 1906-ban a 
Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság megalakításában is tevékeny 
szerepet vállalt. A harmadszor is megalakult Társaság tiszteletbeli 
elnöke Herczeg Ferenc, társelnöke Szirmai Károly, a főtitkár Cziráky 
Imre, az ügyvezető titkár Csuka Zoltán volt – Draskóczy Ede neve 
már csak a tagok névsorában szerepelt. Rövid, kegyetlenül rövid idő 
állt a Szenteleky Társaság rendelkezésére – mindösszesen egy esztendő. 
Ám ezalatt is felettébb hasznos munkát végezett: Csuka Zoltán és 
Bisztray Gyula gondos szerkesztésével megjelent a Szenteleky Kornél 
irodalmi levelei 1927–1933. (1943); Majtényi Mihály a Császár csa-
tornája című regénye (Zomborban, majd Budapesten, 1943) és Lévay 
Endre Dél kapujában című szociográfi ája (1943). A társaság 1943 
nyarán Palicson háromnapos irodalmi nyári táborozást szervezett, 
ahol Majtényi Mihály, Prokopy Imre, Cziráky Imre, Lévay Endre, 
Szirmai Károly, Dudás Kálmán és Herceg János a regionalizmus 
kérdésével kapcsolatban fejtette ki a nézetét. Draskóczy Ede neve nem 
szerepel a részvevők sorában, ám az bizonyos, hogy a Kalangya (1943. 
szeptember 15. 9. sz.) közölte Regionalizmus című tanulmányát.

Erősen exponálta hát magát az óbecsei ügyvéd az elviselhetetlen 
kisebbségi sors elviselhetővé tételéért folytatott küzdelemben, köz-
életi szereplése igen szerteágazó volt. 1922. október 22. óta – annak 
1934-ben történt megszűnéséig – felelős szerkesztője volt a Tiszavidék 
című hetilapnak, 1928. szeptember 23-tól a Képes Vasárnap irodalmi 
mellékleteként megjelenő, Szenteleky Kornél szerkesztette Vajdasági 
Írás kiadásában Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, Kohlmann Dezső, Szán-
tó Róbert mellett Draskóczy Ede is döntő szerepet vállalt, 1937-től 
pedig meghatározó alakja volt a Kalangya szerkesztőbizottságának is. 
Draskóczy Ede a közművelődési munkás, lapszerkesztő és kisebbségi 
politikus a Bácskában az elsők között ismerte fel azt, aminek kimon-
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dásához óriási bátorság és az illúziókkal történt leszámolás kellett, 
hogy a délvidéki magyarság az anyaországtól való elszakítottsága 
folytán sajátos útra kényszerült, egyedül maradt, és sorsa alakulásáért 
immár maga a felelős. A szellem embere köteles irányt mutatnia a 
bizonytalan közösségnek, programot kell adnia a magyarság megmara-
dásért vívott küzdelméhez. S ebben a küzdelemben minden jóindulat 
vezérelte emberi szándékra szüksége van. Draskóczy Ede tehát újságot 
írt, lapot szerkesztett, közösséget szervezett és társadalmi programot 
adott a kisebbségi közösség megformálásához. 

És a közéleti feladatvállalásai során a fiatalokat is maga köré 
gyűjtötte. 1938 őszén a fia, ifjabb Draskóczy Ede, az óbecsei szerb 
gimnázium hetedikes tanulója néhány diáktársával együtt irodalmi 
önképzőkört alakított, hogy fórumot teremtsen az önművelésre. 
Olyan ifjakról volt szó, akik az iskolától kapott délszláv irodalom 
és kultúra mellett a magyar nemzeti hagyományok megismerését is 
szorgalmazták és igényelték, s ha ezt nem kapták meg a tanáraiktól, 
hát megtalálták a módját az ismereteik egyéb úton történő gyarapí-
tásának. 1939. április 9-én azután – kezdetlegesen sokszorosított for-
mában – kiadták a Vagyunk című diáklapjukat is, melynek Magyar 
lányok, fiúk című beköszöntőjét a szerkesztő, ifjabb Draskóczy Ede 
írta. Az önfeledt létezéssel szemben a tudatos sorsvállalást szorgal-
mazta, a létezés felelősségének a felismerését sürgetve mutatott rá: 
„akadtunk néhányan, kik nem maradtunk tétlenül, kik ereinkben 
érezzük az élni akarás erőteljes lüktetését. Nekünk sikerült az első 
lépést megtennünk a nagy cél érdekében: megalakítottuk – ha 
egyelőre szűk körben is – önképzőkörünket. Mikor más alkalom 
nincs rá, módot nyújtottunk a magyar ifjúságnak, hogy megismerje 
íróinkat és költőinket, hogy megismerje a magyar irodalmat. Ezt az 
önképzőkört mi magunk szerveztük, saját erőnkből és akaratunkból, 
mert éreztük a szükségét és kötelességünket önmagunk és mind-
annyiunk iránt.”89 A diáklapot a szerkesztő az öntudatos magyar 
ifjúságot összekötő, táborba szervező, nélkülözhetetlen kapocsnak 
képzelte, amely teret ad a jövőért vívott harcuknak. Ha összefogunk, 

 89 D. E.: Magyar lányok, fiúk. Vagyunk – A sztáribecseji magyar önképzőkör lapja, I. évf. 
1939. április 9. 1. sz. 1.

q  



e 62 w   q

lesz erőnk annak bizonyítására, hogy jelen vagyunk a társadalom-
ban – írta a szerényen csak D. E.-ként jelzett szerző, amit az utána 
következő Sz. Z. Indulunk című írásában megerősített.

Négy géppel írott oldalon át sorakoztak a diákdolgozatok: F. a 
Húsvéti hangulatról, K. Gy. az Áprilisról vetette papírra a gondo-
latait, a legmegkapóbb írás azonban D. L. Petőfi János vitéze című 
értekezése. S ahogyan az a reményteli laphoz illik, a szerkesztőség 
a Híreink rovatban beszámol az aktuális eseményekről, keresztrejt-
vényt közöl, s jelzi, annak megfejtését a következő számban fogja 
közölni. Az egész pajkos, derűs, felszabadult gyermeki világ, mint 
amikor a kamasz a számára még túl nagy kalapot a tükör előtt fel-
próbálja, és nagyot dobban a szíve a vakmerősége nyomán.

A Vagyunk második száma két héttel később, 1939. április 23-
án került az olvasók kezébe, immár hat oldalon. „Az ifjúság az erő, 
lendület és tenni akarás érzése. Ez az érzés fűtött bennünket külö-
nösen akkor, mikor elhatároztuk, hogy megindítjuk ezt a lapot, ezt 
a néhány oldalas lapocskát, a mi tenni akarásunk kifejezőjét. Csak 
pár oldalas, de lehet több is, ha mindnyájan úgy akarjuk” – szól a 
biztatás a Lapot szerkesztünk mi, ifjúság című vezércikkben.90 Az 
igazán lényegeset azonban Fejes Lili A mai lányok című dolgoza-
tában fogalmazta meg, amikor így szabadkozott: „Nézzétek el, ha 
netán írásom hiányos lenne, mert ez az első magyar dolgozatom.” 
Ebben az egész történetben ez az igazán szívbe markoló! Hogy a ki-
rályi Jugoszláviában egy magyar többségű Tisza-parti városban akadt 
egy tucatnyi ifjú, aki magyarul szeretett volna írni és olvasni, aki 
ragaszkodott nemzete kultúrájához és irodalmához. Pásthy F[erenc] 
Az Alföld Petőfi költészetében című dolgozata a bizonysága annak, 
hogy a fiatalok jó úton indultak el. Nyelvművelő rovatában ugyan-
csak Pásthy Ferenc kérdezte meg az olvasót: Tudsz-e magyarul?

A szerb királyi rendőrség azonban nem nézte tétlenül a magyar 
diákok önképzőkörét és a magyar ifjúsági lap megjelenését. Állam-
ellenes szervezkedést látott a kezdeményezésben, és az államvédelem 
teljes szigorával csapott le a gimnazista ifjakra – és a mögöttük sejtett 

 90 Lapot szerkesztünk mi, ifjúság. Vagyunk – A sztáribecseji magyar önképzőkör lapja, I. 
évf. 1939. április 23. 2. sz. 1.
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pártfogóra, dr. Draskóczy Ede ügyvédre. A történetben annyi az 
igazság, hogy a délvidéki magyar irodalom spiritus rectora vasárnap 
délutánonként a magyar önképzőkör tagjainak a saját lakásán magyar 
irodalomórát tartott, amelynek keretében a magyar klasszikus iroda-
lomról beszélt. A szándéka tiszta és nemes volt, hiszen már tizenkét 
évvel korábban Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör 1927. január 
30. közgyűlésén című előadásában rámutatott: „Nagyon jól tudjuk, 
hogy a magyar irodalom, művészetek és történelem megismerésének 
és elsajátításának egyedüli tanítómestere a jelenlegi viszonyaink 
között a jól felszerelt könyvtár, mert az a többségi államnak nincs 
programjában, hogy elsajátítsuk a mi speciális faji kultúránkat. 
Tudjuk és értjük, hogy magunkra vagyunk utalva, saját erejünkre, 
saját lelkiismeretünkre, s ez a magunkra utaltság kell, hogy minden 
ambíciónkat reá irányítsa azokra a lelki kincsekre, amelyeket össze-
gyűjteni, felhalmozni és terjeszteni csak könyvekben lehet. Ismerjük 
feladatunkat a kultúra ápolása, művelése és terjesztése körül, és 
lelkiismeretünk figyelmeztet kötelességünkre, emellett mindenkit 
arra a legelemibb műveltségi fokra, amelynél az európai magyar 
ember fogalma kezdődik. Ismerjük azt a parancsot, mert hiszen ma, 
midőn iskoláink nem teljesítik ezt a részét a mi lelki nevelésünknek, 
sokszoros kötelességünk a könyv uralmát megvalósítani.”91

A királyi Jugoszlávia rendőrsége azonban nem osztotta a véle-
ményét. A történetet egyedül a Nagybecskereken megjelenő Híradó 
című hetilap írta meg, a tudósítást azonban a cenzúra törölte – a 
nyomdász jóindulatán múlott, hogy a kutyanyelv mégis megmaradt. 
Kizártak három tanulót a sztáribecseji gimnáziumból címmel a lap 
1939. május 3-i száma számolt volna be az eseményről, ha a piros 
ceruza megengedte volna. „Dr. Draskóczy Ede sztáribecseji ügyvéd 
vasárnaponkint magyar irodalomtörténeti előadásokat tartott gyere-
keinek. Ezeken az előadásokon több ízben részt vettek dr. Draskóczy 
Ede gyermekeinek barátai is, akik elhatározták, hogy diáklapot 
adnak ki Vagyunk címen. A diáklapot írógépen állították elő, és 
annak két száma megjelent. A vasárnapi irodalmi előadásoknak és 

 91 Draskóczy Ede: Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör 1927. január 30. közgyűlé-
sén. Tiszavidék, 1927. február 6. 1–2. és február 13. 1–2.
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a diáklap megjelenésének híre járt, és a tanári kar kizárta két évre a 
becsei gimnáziumból Draskóczy Ede és Pásthy Ferenc VII.-es, vala-
mint Danis László VI.-os gimnazistákat. A diákok ellen megindított 
vizsgálatba belekapcsolódott a sztáribecseji járási főszolgabíróság 
is, amely dr. Draskóczy ellen is megindította az eljárást tiltott gyü-
lekezés címén. A szolgabíróság kihallgatásra idézte be a diákokat, 
akik részt vettek az irodalmi előadásokon, és mire azok visszatértek 
az iskolába, a többi diák kidobta tankönyveiket az udvarra. Az ügy 
további folytatása az volt, hogy ismeretlen tettesek éjszaka beverték 
dr. Draskóczy Ede és id. Pásthy Ferenc lakásának ablakait.”92

Az állambiztonsági kockázatot jelentő önképzőköri ügy ezzel 
azonban még nem ért véget. A perbe fogott ügyvéd ellen lefolytatott 
nyomozást követően a Sztáribecseji főszolgabíróság mint rendőri bün-
tetőbíróság 1939. május 13-án hozott ítéletet. A Kih. sz. 399/1939 
számú végzésben ez olvasható: „A dr. Draskóczy Ede sztáribecseji 
ügyvéd elleni kihágási ügyben, melyet az egyesületekről, gyűlésekről 
és gyülekezésről szóló törvénybeütköző kihágás címen indítottak 
ellene, a főszolgabíróság a nyilvános tárgyalás és bizonyító eljárás 
lefolytatása után a gyűlésekről és gyülekezésről szóló törvény 37. § 
alapján a következőképp ítélkezett: Dr. Draskóczy Ede 47 éves, 
evangélikus vallású ügyvéd, nős, katona volt sztáribecseji lakos bűnös 
az egyesületekről, gyűlésekről és gyülekezésről szóló törvénybe üt-
köző kihágásban, amit azáltal követett el, hogy a sztáribecseji állami 
gimnázium növendékei sorából a lakásán »magyar önképzőkört« 
alakított, és ugyanezzel gyülekezéseket tartott az illetékes hatóság 
tudta és jóváhagyása nélkül, ezért a fenti törvény 36. § alapján 5 napi 
rendőrségi elzárásra és 1500 dinár pénzbüntetésre ítélte, mely össze-
get végrehajtás terhe alatt 15 napon belül kell befizetnie a sztáribecseji 
községi pénztárba azzal, hogy behajthatatlanság esetén ez a büntetés 
további 15 napi elzárásra változtatható át, amit a sztáribecseji rend-
őrkapitányság fogdájában kell kitölteni.”93 Az indoklás részletesen 

 92 Kizártak három tanulót a stáribecseji gimnáziumból. Híradó, 1939. május 3. – A 
tudósításnak csak a kefelevonata maradt meg.

 93 Kih. sz. 399/1939. – Az ítélet szövege a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonában van (V 
5258/32).
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kifejti: Draskóczy Ede beismerte, hogy a lakásán megjelent a helybeli 
gimnázium néhány tanulója, de tagadta, hogy a találkozások során 
illegális tevékenységet folytattak volna. A diákok azért gyülekeztek 
nála, hogy magyar verseket olvassanak, hogy megismerjék a magyar 
irodalmat, hogy magyar könyveket vegyenek a kezükbe.

A tárgyalás során tanúként kihallgatták Pásthy Ferencet, Da-
nis Lászlót, Komáromi Ottíliát, Antal Jenőt és Fetter Lászlót, az 
önképzőkör tagjait is, akiknek vallomásából kiderült, hogy „az el-
ítélt” meghívására minden vasárnap fél kettőkor találkoztak annak 
lakásán, s ezeken a találkozókon „előadásokat tartottak az iroda-
lomról, felolvasták egyes diákok referátumait, és vitát folytattak 
a beszámolókról”. Nevezettek elhatározták, hogy Vagyunk címen 
hetilapot indítanak, éspedig az illető hatóságok „tudta és jóváha-
gyása nélkül”, amivel a fennálló törvények ellen kihágást követtek 
el. A kihallgatást követően a diákokat átadattak az illetékes iskolai 
hatóságnak, amely rövid eljárás során közülük hármat kicsapott az 
iskolából. A Draskóczy Edére kirótt büntetés meghatározásakor az 
eljáró bíróság súlyosbító körülménynek vette, hogy a gyülekezési 
jogot éppen egy ügyvéd sértette meg.

A tárgyalás napján megjelent Új Tiszavidék című óbecsei hetilap 
főszerkesztője, Csepela József Az érem másik oldala című vezércik-
kében feltűnő visszafogottsággal szólt a szerb hatóságok méltatlan 
eljárásáról. Írásából kitűnik, Draskóczy Ede bírósági meghurcoltatása 
a városban erősen felkorbácsolta a kedélyeket: az önképzőkör perbe 
fogása és a litografált diáklap miatt kicsapott diákok esete komoly 
indulatokat váltott ki a lakosság körében, helye volt tehát a megszó-
lalásnak, hiszen kezdett az ügy „sötét hátteret” kapni. „Azt hisszük 
– írta a lap főszerkesztője –, hogy minden kultúrembernek alapvető 
joga, hogy saját anyanyelvén írni, olvasni és beszélni tudjon, és túllő a 
célon bárki, aki ebben sértést vagy kihívást talál.”94 Aki a Petőfi  Sándor 
költeményei olvasásában és Arany János balladái tanulmányozásában 
ellenséges gesztust vél felfedezni, az a magyar kisebbség lojalitását 
kérdőjelezi meg. „Márpedig mi, lelkiismeretünk alapos megvizsgálása 
után is szemrebbenés nélkül állíthatjuk, hogy nem igen volt valaha a 

 94 Cs.: Az érem másik oldala. Új Tiszavidék, 1939. május 13. 1.
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világtörténelem folyamán lojálisabb kisebbség a mienknél.” Ha pedig 
valaki az önérzetről beszél, vegye észre, hogy a jugoszláviai magyar-
ságnak is van önérzete! – fejezte be írását Csepela József.

Tizenöt évvel korábban – 1924. november 30-án – Nagy Péter 
szerb király óbecsei szobrának leleplezésekor Draskóczy Ede lapjá-
ban, a Tiszavidékben vezércikkben üdvözölte az eseményt. Elmond-
ta: a nagy, fehér márványszobor egy nagy ember küzdő és teremtő 
életét példázza; e küzdelem eredménye, hogy létrejött a délszláv 
népek közös állama. A mű tehát kész, s ha Péter király nem halt volna 
meg oly tragikusan fiatalon, élete során bizonyára azon munkálko-
dott volna, hogy „alattvalói mindegyikének lelkében elpalántálja a 
felebaráti szeretetet, vagy az állami életre átértékelve: a polgártársi 
szeretetet.”95 De meghalt a király, és műve befejezetlen maradt. 
„mi magyarok – folytatta bátor okfejtését a cikk írója – Nagy Pé-
ter államába való tartozásunk következményeit a legvégsőkig, s a 
legőszintébben levonjuk magunkra nézve, de türelmetlen sürgetői 
vagyunk e hatalmas mű teljes kiépítésének, amely immár a lelkekben 
kell, hogy folyjék. Úgy hisszük, hogy a lelkeknek ez a harmóniája 
oda emel bennünket, ahol mindnyájan egyenlők vagyunk, s mi úgy 
érezzük, hogy a magunk részéről e harmóniának feltételeit megvaló-
sítottuk.” Tizenöt évvel később, 1939 májusában dr. Draskóczy Ede 
ügyvéd, a kisebbségi magyar élet megszervezésének nagy stratégája 
úgy vonult a szerb börtönbe, hogy a népek közösségéről vallott 
humánus elképzelései meddő álmok maradtak. Be kellett látnia, 
hogy Jugoszláviában a magyar kisebbség a felszabadult önképzőköri 
ténykedésig sem jutott el, holott már régen működnie kellett volna 
a magyarság érdekeit megjelenítő nemzetiségi intézmények sokasá-
gának. Nemzeti önszerveződésről álmodott ott, ahol a litografált 
diáklaptól is rettegett a hatalom.

Ifjabb Draskóczy Ede, az óbecsei gimnáziumból kicsapott 
„renitens” diák a rá következő esztendőben, 1940-ben az újvidéki 
gimnáziumban érettségizett. Egy hetven évvel később írt levelében 
visszaemlékezve a régi történetre így fogalmazott: az önképzőköri 
találkozókból és a diáklap megjelentetéséből „ügyet csak a gim-

 95 d. e.: Nagy Péter király szobra. Tiszavidék, 1924. november 30. 1–2.
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náziumi és a szerb hatóságok csináltak. Persze minden magyar 
kezdeményezést igyekeztek elfojtani és nem utolsósorban Apámat 
célba venni.” Céljaik elérése érdekében a meghurcoltatástól sem 
riadtak vissza.96

A „vajdasági” magyar irodalom – és az a magányos kápolna

Draskóczy Edét mindvégig, korai publicisztikájától kezdve egészen 
a kései, a kisebbségi létezés körülményeit taglaló társadalomböl-
cseleti tanulmányáig egyetlen, tiszta logikai rendbe szerveződő 
kérdéscsoport foglalkoztatta: hogyan lehet önmagára is ügyelő 
közösséggé formálni a szervezetlen, kétségbeesett bácskai és bánsági 
magyarságot, hogyan lehet társadalommá szervezni a magányos em-
berek csoportját, eljut-e a közösség öntudatosodásban az önmagról 
történő gondolkodás kultúrigényéig, s végül, a kultúrigényeivel 
számot vető délvidéki magyarság megteremti-e a saját szuverén 
magyar irodalmat? Egyszerűbben: a táj emberének világlátása és 
alkotóereje teremthet-e művészi igényű irodalmat úgy, hogy abban 
megmutatkozzon a saját sorsának a lényege?

1929-ben Szászy István emlékét megidézve abban látta az ő 
nagyságát, hogy volt lelki és szellemi ereje leküzdeni a bácskai vidék 
nehézkedési törvényét. Akkor foglalkozott irodalommal, zenével és 
költészettel, amikor még csak nagyon keveseknek volt bátorsága a 
múzsák útitársává szegődni. Hódolat a más fajtájú embernek, akinek 
volt bátorsága elrugaszkodni a vidék lápos talajától. „Milyen egészen 
más fajtájú ember volt Szászy István, akinek az a kis zöld füzete a 
bácskai föld szurkosan ragadós nehézkedési törvényének a felröp-
penés csodájával vetett fittyet!” Szinte másodlagos a kérdés, hogy 
milyenre sikeredett pályájának a röpte. Szászy István ott próbált 
meg szárnyalni, ahol „a felröppenés már maga is ünnep”.97 Az utána 
következő közel fél évszázad során változott-e bármi is a délvidéki 
ugaron? Segíti-e az irodalom intézménye és vele együtt a közösségi 
elvárás, az írói-költői szárnyalást? „[…] voltak-e az ébredő délvidéki 

 96 Ifjabb Draskóczy Ede levele. Makó, 2011. március 16.
 97 Dr. Draskóczy Ede: Emlékezés dr. Szászy Istvánról. Tiszavidék, 1929. december 8. 2–3.
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szellem képviselői között égberontó tüzes lelkek?” – kérdezte ugyan-
azt 1944-ben Draskóczy a Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken 
című, a Délvidéki Szemlében megjelent tanulmányában. Egy évvel 
korábban, 1943-ban, Szenteleky Kornélra emlékezve is Szászy István 
sorsához fogható módon látta emberfelettinek a szellem szárnyalás 
lehetőségét: „Bácskában nem lehetett hagyományokról felröppenni. 
Nem volt itt mire rádobbantani, hogy felszárnyalhasson a szédítően 
édes lendület lebbenésébe. Az árva és hagyománytalan bácskai sík-
ságon a feltörő magyar ösztön volt az első mozdulat a semmiben. A 
szorongató és félelmetes sötétségben az első sikoly. Gyötrött testében 
szelíd lélek lakott, de szelídségébe is meg nem félemlíthető erő. Halk 
volt, de zaj soha el nem nyomta. Szótalan, de szavak zúduló áradatával 
soha félre nem taszítható. Csendes, de küldetéses hitében téveszthe-
tetlen és makacs erejű. Érezte, hogy életének kiszabott ideje alatt meg 
kell járnia a bácskai síkság egyetlen magaslatát: a kálváriát” – írta a 
Hoztuk a zászlót… című tanulmányában.98

Kései számvetéseinek kétségtelenül az egyik legfontosabb – és 
egyben az utolsó – írásában azzal készült szembenézni, hogy neki 
magának és a köréje szerveződő lelkes seregletnek, a „törvényalkotó 
nemzedéknek” sikerült-e megteremtenie az utódállamok kisebbségi 
magyar irodalmaihoz rangban, tekintélyben és színvonalban méltó 
délvidéki irodalmat. Az alkotó szellemnek volt-e ereje felröppenni 
ott, ahol korábban ez csak kivételes keveseknek sikerült? Csak a 
szüreti hajnalon lehet ilyen büszke, rangot és tiszteletet sugárzó a 
gazda, amikor számba veszi a terméstől roskadozó tőkéket: „Az 
irodalomtörténet finom mérlege szerint – írta – lehet, hogy a dél-
vidéki szemmel képviselői kicsinyek és kevesek voltak, de az Isten 
néha éppen a méltatlanokkal végezteti el nagyságos dolgait. És akkor 
és ott a legszentebb dolog az élet megmentése volt. A kétszeresen 
decentralizált délvidéki irodalomnak ez az életmentés volt igazi kül-
detése és legtisztább érdeme. A délvidéki irodalom harcos önvédelem 
és lelkes hit. Nem választotta a passzív rezisztencia kényelmes, de 
meddő magatartását. Inkább az élet ébresztője, a nemzeti öntudat 
serkentője lett, mikor sokan a környezet és a sors szörnyű nyomása 

 98 Draskóczy Ede: Hoztuk a zászlót… Kalangya, 1943. július 15. 7. sz. 295.
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elől az álmodozásba menekültek. Az írók a közöny és a tunya ál-
modozások ellen harcoltak.”99 Az öntudat lámpagyújtogatói voltak 
mindannyian, akik tollat vettek a kezükbe, akik felálltak a katedrára, 
vagy a közművelődési egyesületek irányítását vállalták; valamennyien 
a magyarság egészének megmentéséért vállalták a küzdelmet.

A helyét kereső délvidéki irodalom kezdetben csak az újságok 
lapjain, majd a folyóiratokban és könyvekben is az új élet új formába 
öntésén fáradozott. Draskóczy Ede elismerte ugyan, hogy vidékünk 
magyar irodalmának kezdetei a Bácsmegyei Napló hasábjaira nyúl-
nak vissza, de a „fizető szállásvendégek” jelenlétéből eredő „hotel-
kultúra” elleni tiltakozás hamarosan megfogalmazta az igényt, 
miszerint nem elegendő csak magyar nyelven írni, hanem magyarul 
is kell az irodalmat szolgálni! A ráébredésnek és az önmagára ta-
lálásnak ez a korszaka az 1928–1929-es esztendőben a Vajdasági 
Írás lapjain és az Óbecsei Helikon programadó találkozója során 
játszódott le. Az 1929. január 6-i délszláv királyi diktatúra megfosz-
totta a magyar kisebbséget a politikai cselekvés – az önszerveződés 
– lehetőségétől, s ettől kezdve kizárólag a kultúra és irodalom vette 
át a „délvidéki magyar nemzeti élet” irányítását. Az irodalom volt 
a közélet színtere, ezen belül zajlott minden, ami értelmet adott 
az életnek.100 „A kisebbségi sorsnak nagy élménye – foglalta össze 
munkássága nagy tapasztalatát Draskóczy Ede – a délvidéki iroda-
lomban mély vizű forrásként buggyant elő, de vele együtt ömlött 
minden, ami az irodalmat ehhez a földhöz kötötte. Így határozta 
meg a délvidéki irodalmat annak a földnek sajátossága, melyen a 
magyarság élt, az a néprajzi jellegzetesség, amely belőle kiütközött, az 
anyagi élet számtalan nehézsége, amellyel küszködött, a megélhetés 
ezer gondja, mellyel számot kellet vetnie, a matéria különös rendje, 
melyet messziről jövő ismeretlen törvények és a belföldön készített 
jól ismert paragrafusok alakítottak. Így határozták meg ezt az iro-
dalmat a magyarok és nem magyarok szokásai, erkölcsei, egymástól 

 99 Draskóczy Ede: Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. Délvidéki Szemle, 1944. 
június, 6. sz. 244.

 100 Draskóczy Ede szavaival: „Az irodalom maga a közélet volt: ennek minden átkával, 
terhével és gyönyörűségével.” (Uo. 247.)
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elhatárolódó hagyományai, szembeszállásuk vagy egymáskeresésük, 
a történeti múlt és az élő jelen, szóval mindaz, amitől egy bizonyos 
időben és helyen emberi létünkkel függünk, és amitől örök áhíto-
zással az Isten felé folyton elvágyakozunk.”

A délvidéki magyar irodalom igazán nagy közösségi tette a kol-
lektív élmény felfedezése és a kollektív emlékezet megteremtése volt. 
Ennek a szolgálatába szegődött mindenki, aki a Délvidéken tollat 
fogott a kezébe: a „nyugati kultúrájú írónk, parasztokat sorjáztató 
elbeszélőnk, motorikus erejű szervezőnk, lihegő és fújtató mozdo-
nyunk, formákat tördelő új keletű modernünk, lobogó hajú, tiszta 
homlokú lírikusunk, kispolgári problémákat fölvető novellistánk, 
kísértetekkel küszködő, köddel vesződő, hajszolt, üldözött és szen-
vedő szépírónk, harcosan vitázó nyugtalanunk, szociális fájdalmú 
lázongónk és lelkes hitvitázónk”. És a tanulmány írója helyén valónak 
tartja megnevezi azt a kis csoportot, amely „magja” volt a délvidéki 
irodalomnak: Szenteleky Kornélt, Farkas Geizát, Fekete Lajost, Csu-
ka Zoltánt, Szirmai Károlyt, Kende Ferencet, Cziráky Imrét, Herceg 
Jánost, Csuka Jánost és Majtényi Mihályt, akik az élményeken túl 
felfedezték és őrizték a táj kulturális hagyományát is.101

Draskóczy Ede, az óbecsei Magyar Népkör örökös tiszteletbeli 
elnöke, az írók és költők „ezüstkoszorús ünnepének” megálmodója, a 
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség helyi elnöke, az Óbecsei 
Népbank elnöke, a helyi evangélikus egyház ügyésze, egykori lapszer-
kesztő és lelkes közéleti munkás családjával együtt 1944 őszén Bu-
dapestre költözött. Bizonyára még utolérte a hír, hogy óbecsei társát, 
az általa szerkesztett Tiszavidék lelkes munkatársát, Petrányi Ferenc 
apátplébánost a városba bevonuló partizánok elhurcolták, kegyetlenül 
megkínozták és bestiálisan meggyilkolták. A magyar nemzeti érdekek 
képviselői és védelmezői 1944 őszén már nem érezhették magukat 
biztonságban a Délvidéken, ezért az egész család felköltözött Buda-
pestre a nagynénihez, dr. Bóna Pálné Draskóczy Emmához.

 101 Ez a nemzedék „ha mást nem is tett, mint hogy a nekünk ásott temetőárkot betemette 
és elsimította a jövő élet alkotóinak simább útjává, akkor is, talán névtelenül, de 
történelmet írt”. (Uo. 250.)
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Budapest ostroma alatt, 1945. január 13-án találat érte az Aka-
démia utca 5. számú házat, amely teljesen megsemmisült. „Ennek a 
háznak azt a csücskét, ahol ez a harmadik emeleti lakás volt, földig 
bombázták – írta egy kései levelében ifjabb Draskóczy Ede. – Nagy-
néném a ház udvarán volt kiterítve, jó Anyámat egy szomszédos 
pincében találtuk meg egy hordágyon. Édesapámat nem találtuk meg. 
Orvosi segítséget nem kaptunk.”102 A leomló falak temették maguk 
alá azt az embert, aki talán a legtöbbet tette a délszláv királyság feu-
dumába került magyar közösség társadalmi megszervezése érdekében. 
Halálát sokan siratták, a végtisztességet azonban Óbecsén máig nem 
adták meg neki. De akik szerették őt, és emlékeikben megőrizték 
előkelően nemes alakját, késő nyári estéken a Tisza-part felől jövet 
olykor látják elsuhanni őt a Zöldfás utcai félhomályban, amint 
éppen belép a magára maradt evangélikus templom ajtaján. S aki 
kaput nyit neki, arra biztatóan rátekint, a vállánál fogva a platánok 
felé fordítja, és közel hajolva arcához, elmondja neki: „Ezt nevezzük 
tájnak, amely bennünket, embereket megfog, és rabjává ejt. Nem 
úgy, hogy ő ragad magához, és tart fogolyként bennünket meg nem 
oldozható bilincsekkel, hanem úgy, hogy ezt a tájat mi alakítjuk át 
lényeggé. Minden csak haszontalanság, hulladék, csorba cserép, amit 
nem a lélek tükröz. Csak annyi a miénk, amennyit a lélek mienkké 
hasonlít. Sem a dolog, sem a személy, sem eszme nem lehet a miénk, 
míg a lélek kohójában úgy hozzánk nem forrad, hogy az egésznek 
természetes részévé válik. A táj is csak akkor a miénk, ha itt belül-
ről már valójában szellemmé finomult. Az egész tájból csak annyi a 
ténylegesen megfogható és tapintható, amennyit lelkünkben belőle 
valóságként őrzünk. És kétségtelen, hogy ez a szellemmé finomult 
külső valóság: a lelki táj benyomul az irodalomba.”103 És mögöttük 
nesztelenül becsukódik a kápolna kapuja.

      
Óbecse–Budapest, 2011 májusa

      Mák Ferenc

 102 Ifjabb Draskóczy Ede levele a tanulmány szerzőjéhez. Makó, 2011. március 7.
 103 Draskóczy Ede: Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. Délvidéki Szemle, 1944. 
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A BETEG KULTÚRA

Elvétve csobban rejtett partjainkon nyílt óceánról érkező hullám, 
elvétve akad hullám, komoran hömpölygő óriás, amelynek paran-
csoló energiája nem ismer közelt és messzit, s az elemek babonás 
félését váltva ki harsogva vágódik a partokhoz. Az ázalagos, hínáros 
partokhoz, amelyek csak a köznapi iszapos hullámnyelvecskék locso-
gását ismerik. Elvétve hatol el hozzánk, de belekapcsol bennünket a 
nagy óceán hullámzásába, az egységes egésznek életébe, s a nagyszerű 
háborgás összes rémségeit megéleti velünk.

Európa kultúrájának vizeit szörnyű jóslatok verik tajtékossá – s az 
ijedt hullámok a földet körülölelvén csattogva vágódnak egymáshoz. 
A jóslat manapság nem a hisztérikusan ajzott idegek hallucinációja, 
nem az őrjöngő rajongás távolbalátása, nem auspiciumok magyaráza-
tának miszticizmusa, a jóslatot a tudomány sajátította ki magának, 
a reális tudomány. Sőt a tudomány realitásának egyenesen mérő-
eszköze az a képesség, amely a jövő eseményeit előre megállapítja, s 
annál reálisabb az, minél messzebb be tud világítani a jövő sötétjébe. 
Nem párizsi jósasszonyok humbugjával, a tudomány jóslatával van 
dolgunk ezúttal.

Európa kultúrájának előőrsei adták a rémes jóslatot, messze elöl, 
az éleken haladók, akik már maguk is jövőt jelentenek az utánuk 
tolulók tömegének. Vészjelzést adtak s minden számba vehető 
európai fej odasereglett, hogy nézzék a rémes csudát, és diagnózist 
állapítsanak meg. Azt állítják, hogy az európai kultúra végveszede-
lembe került. Nem arról van szó, hogy a fejlődés hullámos vonalán 
a hullámhegyről a völgybe ereszkedünk, nem is arról, hogy a túl 
termékeny periódus a tespedés reakcióját váltotta ki, hogy ez ismét 
életnedvekben dús akció melegágya legyen, hanem kifejezetten 
arról, hogy kultúránk szétesőben van – mindenütt a bomlás jelei 
mutatkoznak rajta, s menthetetlenül zuhan a megsemmisülésbe. Az, 
amire az európai kultúra predesztinálva volt, azt teljesítette, a sors 
betelt, s a vég elkerülhetetlen.

A régmúltak csak részben felderített homályában kétségbeejtő 
sorsunkra analógiát keresve legközelebb a római kultúra rémes 
pusztulása ijeszt. És bármennyire is tény annak teljes kipusztulása, 
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és bármennyire lehetséges is ez összeroppanásnak megismétlődése 
e föld hosszú életében, talán éppen a római műveltség pusztulása 
az, amely bennünket a pesszimista jóslatokkal szemben optimistává 
napsugarasít.

A kifinomult római nem tudott védekezni a bárdolatlan hordák 
nyers brutalitása ellen, a birodalom elbukott. A hódítóknak harcos 
ügyességük volt egyedüli erényük, s a differenciált római kultúrát 
nemhogy átvették volna, de meg sem értették. A barbár korszak 
éghajlata a római kultúra emlékeiben is csodálatos virágát végképp 
elfagyasztotta.

E borzalmas tragédia az, amely belénk hitet önt. Európa elvi-
tathatatlanul válságos és súlyos betegségben szenved, s ez alatt a 
kultúra is senyved. De ez nem a halál láza, nem a pusztuló szervezet 
agóniája. A kultúra előőrsei vészjelzést adtak köteles pesszimizmu-
sukban, de ezzel szemben kisegítenek bennünket a tények, nehogy 
egy sötét diagnózis hívei legyünk. Éppen abban a pillanatban, mikor 
a kultúránk pusztulásának jóslatát robbantják közénk, annak olyan 
teljesítményeit kell leszögeznünk, amelyek az egész világ kultúrájá-
nak csimborasszói fognak maradni örök időkig.

Nem elmúlt idők embereiről van szó, de olyanokról, akik ma is 
közöttünk élnek. Akár az élő Romain Rolland igéz meg bennünket, 
a huszadik század prófétája, kinek írásai az emberiség bibliája lesz 
majd, ha fénye mindenüvé elhatott, akár az élő Einstein professzor 
babonáz meg, akinek teóriája a fizika és filozófia nem álmodott, 
csodás perspektíváit nyitotta meg, akár a két eddig ismeretlen fran-
cia technikai vívmánya ámít el, akik a repülőgépet pilóta nélkül a 
földről kormányozzák, mindenütt a kultúra csalhatatlan életét kell 
regisztrálnunk.

És ha meg is engedjük, hogy Európa szervezetét láz emészti, hogy 
alattomos kórok hagymázában senyved, a kétségtelen élet jelei csak 
azt a következtetést engedik meg, hogy a gyógyulás nem maradhat 
el. És ha e pillanatban fennforog e beteges tespedt állapot, hol van 
az a faktor, amely a római kultúrának megadta a halálos döfést: a 
népvándorló barbár hordák képromboló, gyújtogató alacsony hom-
lokú serege, a barbárok gyilkos kardja, amely éppen akkor sújtott le 
a birodalomra, mikor legnagyobb válságait élte.
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Éppen ezért ad nekünk reményt a római kultúra bukása, mert 
éppen az hiányzik nálunk, ami a legfőbb faktor volt amott: az a 
kívülről jövő gyilkos fejszecsapás. Mert ki gondolna a közeljövőben 
a sárga veszedelemre vagy a népeket szülő Ázsia újabb kirajzására, 
az ítélet napjára? Ha kultúránk az egész szervezet betegsége miatt 
szenved is, a benne csodálatos lánggal lobogó élet talpra kell, hogy 
segítse. Európa válsága – lelki forradalmai pedig nem oly kórok, 
amelyek a szétbomlás és szétesés kezdetét jelentenék –, hiszen a 
törvények arra tanítanak, hogy a forradalmak végezetül fejlődésbe 
szökkennek. S miért kellene elfogadnunk azt az állítást, hogy a mi 
kultúránk természetes elhalási folyamata állott be, hiszen néhány 
évszázad valóban csak egy-két évi időtartam egy kultúra életében.

Ez az optimizmus kell, hogy megaranyozza azt a komor európai 
hullámot, amely eldugott partjainkhoz vágódott. A hitet kell ma-
gunkban, mindannyiunkban megtartanunk, mert hit nélkül nincs 
igazi nagy tett, s közülünk, emberek közül kell kikerülni annak, aki 
elvégzi a nagy tettet, és kivezet bennünket a homályból. Most csak 
optimizmusunk dereng ebben a homályban, de talán nemsokára a 
felkelő nap sugarai fognak beteljesedően reámosolyogni arra az igaz-
ságra, amit eddig az optimizmus foszforeszkáló fénye sejtetett.

1923
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A TEKINTÉLY TISZTELETE

Ma, amikor a szülők általános panasza, hogy gyermekeik nem akar-
nak még főbenjáró dolgokban sem irányítást elfogadni, ma, mikor az 
alattvaló csak kényszerből engedelmeskedik, a tekintély tiszteletéről 
beszélni és azt mint az egyéni és társadalmi élet egyik szükségletét 
ajánlani igazán nehéz dolog. Az emberek igen-igen nagy részénél a 
gondolkozásmód és az egyéni hajlamok olyan irányt vettek, mely 
irány tűrhetetlen nyűgnek, sőt egyenesen az emberi méltósággal 
ellenkezőnek bélyegzi a tekintélyt, a mások – az arra méltók – gon-
dolatai, példája, régi erényei vagy irányításai után való indulást. Azt 
hirdetik a fiatal nagyratörők, hogy a mások tekintélye szerint való 
igazodás az emberiség gyermekkorába illő valami. Azt tartják, hogy 
az embereknek egyedül illő a saját feje után indulni, egészen a maga 
lábán járni. Az „énnek” föltétlen függetlenségét követelik, kivált 
szellemi és erkölcsi téren. De a sajtónak is egy igen tekintélyes része 
sokat tett az irányban, hogy magának az államnak a tekintélyén is 
csorba üttessék, s az állami törvények által elismert eseteken kívül 
alig van a tekintélynek büntető hatállyal bíró ereje, kivéve ott, ahol 
maga az egyéni érdek jónak sugallja mások önző tiszteletét.

Más idők, más felfogások: de bizony a tekintély elve és szük-
ségszerű tisztelte ma sem fölösleges, bárhogyan szeretné is a mai 
kor szellemi irányzata az ellenkezőt elhitetni. A tekintély és annak 
tisztelete ma sem avult el, s az emberiség sohasem is lesz oly nagy-
korú, hogy valaha a tekintély elvét nélkülözhetné. Csak annyiban 
állhat meg a mondás, hogy ma a tekintélyek kora lejárt, amennyiben 
a tekintély hordozóinak a mai kulturális fejlettség és a mai társa-
dalmi berendezkedés mellett az elv érvényesítésében más eljárást 
kell követniök!

Lejár mindenekelőtt a születési kiváltság mint egymagában 
tekintélyt adó tényező. Lejárt azonfelül a tekintély nyers és erősza-
kos kezelésének a lehetősége. A kor haladtával demokratizálódott 
a tekintély is. Más egyéni tulajdonságokat kívánunk ma a tekintély 
polcán s más módját is a tekintély gyakorlásának, mint régente. 
Valamikor az állás, a rang adott tekintélyt az egyénnek, s nem 
megfordítva. Valamikor a közfelfogás szerint a jogok nem jártak 
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okvetlen együtt a szoros kötelességekkel, s viszont a kötelességek 
a jogokkal. A történeti fejlődés maga tolta előre az egyéniség érté-
kének elismerését, s lassankint az elfajult tekintélyek kora lejárván 
a tekintély maga közelebb jutott természetes rendeltetéséhez és er-
kölcsi értékeléséhez. Ma oda fejlődtek a viszonyok, hogy a tekintély 
viselőinek is érezniök kell, miszerint az állásukkal járó igazi, őszinte 
tiszteletnek csak akkor lehetnek részesei, ha azt megérdemlik, ha 
egyéni súlyuk megfelel az állás méltóságának, s ha a rájok bízott 
hatalmat nem mint valami magántulajdont önjavukra, hanem mint 
erkölcsi értéket a köz javára kezelik.

Az igények nagyon megnőttek a tekintélyek viselőivel szemben. 
A tekintély erkölcsi érték, mely a közfelfogás szerint magáért tisz-
teletre méltó. Ahol ez a tisztelet nincs meg, ott vagy hiányoznak a 
tiszteletre méltó tekintélyek, vagy túlzó, önmagukat túlbecsülő, 
minden parancsot, minden törvényt lerázni akaró, engedelmessé-
get, a jó példa követését nem ismerő alattvalókról lehet szó. Az is 
hiba, mikor a szülő éppen nem jó példát mutatván gyermekének, a 
föltétlen tiszteletet követeli, az is hiba, mikor a gyermek semmiféle 
szülői tekintélyt nem akar elismerni.

Hiba és a történeti fejlődés nem ismerése, ha a tekintély a tisztele-
tet követeli – s nem ad a maga részéről a tekintélynek belső tartalmat; 
hiba az is, és a fejlődés túlbecsülése, mikor valaki azt hiszi, hogy ma 
minden tekintély kora végképp lejárt, s minden felfogás, minden 
életirány, minden nagykorúsodó tempó, minden kiforratlanság a 
természete és józan fejlődés követelménye.

1923
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A KISBIRTOKOSOKHOZ

A folyó év július, augusztus és szeptember hónapjaira szóló állami 
költségvetési törvény egyik elrejtett szögletében szerényen rejtőz-
ködik a mi, éspedig különösen vagy talán egyedülien a mi gazda-
sági életünket érintő intézkedés, amely szerint a kizárólagosan 
földmíveléssel foglalkozó polgárok földbirtoka, háza, jelentékeny 
számban megállapított állatállománya és gazdasági felszerelése 
egyáltalán el nem adható vagy egyébként el nem idegeníthető és 
semminemű magánjogi követelés fejében le nem foglalható.

Miután számba vehető agrárállam vagyunk, ahol a kisbirto-
kosság jelentékeny számmal képviselteti magát a földtulajdonosok 
arányszámai között, az előrebocsájtott védelmi intézkedés hallatára 
erősen feldübörgő, hosszan elnyújtózó örömteljes visszhangot vár-
nánk, e helyett azonban a megvédett kisbirtokosok arcán inkább 
kényszeredettnek mondható mosoly erőtlenkedik, amelyet csak erős 
fantáziával lehetne jókedvnek minősíteni.

Ez a kényszeredett mosoly annak a balesetnek szól, hogy a kis-
gazdák lezuhantak az említett védelmi intézkedés folytán arról a 
tekintélyes helyről, ahova a világháborúban s az azt követő időkben 
automatice emelkedtek: a hitel kényelmes páholyából.

A mai előrehaladt gazdasági életünkben a hitel nemesi koronája 
nélkül mindenki ki van zárva az egészséges gazdasági vérkeringés 
éltető áldásaiból.

Márpedig a kisgazda, akinek 5 holdja el nem adható, meg nem 
terhelhető és le nem foglalható, természetesen nem fog hitelt kapni, 
mert az eladás kizárásával és a foglalás alóli mentesítéssel éppen a 
hitel alapját vonták el tőle.

Hogy pedig a kisbirtokosnak nagy a hitelszükséglete, semmi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a mi bankjaink tőkéinek legjelentéke-
nyebb részét éppen a kisbirtokosoknál helyezi ki.

A hitelnyújtással pedig szerves kapcsolatban áll a gazdasági erők 
szabadabb és energikusabb kifejtése s ezzel kapcsolatban a jobb mód 
és vagyonosodás, amit nemcsak a tapasztalás, hanem hiteles adatok-
kal a telekkönyv tudna nekünk legfrappánsabban igazolni.
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A hiteltől való elvágással tehát a jólét és megvagyonosodás leg lé-
nyegesebb feltételétől esik el a kisgazda. Ez olyan gazdasági csapás, 
amely nemcsak negatív eredményt jelent a vagyonosodás tekinte-
tében, hanem egy határozott pozitív lépést az elszegényedés felé. A 
gazdasági egész vérkeringésétől való elvágás és elszigetelés feltétlenül 
sorvasztó hatással van az elszigeteltekre.

E rendkívül káros eredmények mellett is el kell ismernünk, hogy 
a szóban forgó törvény a kisgazdákat meg tudja védeni a végrehajtó-
tól, de kérdjük, meg tudja-e védeni a jégesőtől, amely a kisgazdákat 
épp oly könyörtelenül sújtja, mint a százláncosokat – meg tudja-e 
védeni a többi elemi csapástól: áradástól, kiöntéstől, meddő évektől 
s az állatok elhullásától?

Eddig az egészséges és gyors hitel a kisgazdát kisegítette az ide-
iglenes bajból, de ha a hitel kényelmes ülését kihúzzák alóla, szár-
nyaszegetten és tehetetlenül vergődik abban a csapdában, amelybe 
hibáján kívül jutott, s amelyből hibáján kívül nem tud kijutni.

Mindezeken a bajokon kívül mi sem természetesebb, minthogy 
hitel nélkül a kisbirtokos minden vállalkozásában s ezek között 
főként és különösen a leggyakoribb vállalkozási ágban, a haszon-
bérletekben meg van bénítva, mert a haszonbérlést a legnagyobb 
százalékban hitelművelettel oldotta meg és bonyolította le, a hiteltől 
viszont hermetice el van zárva.

Hitel nemlétében pedig felüti fejét az uzsora, és ahol az egészséges 
hitel áldást nem hozhat, ott az uzsora kaszája arat véres rendeket, ahol 
a versenyképes hitelt a törvényes intézkedés száműzte, ott az uzsora 
polipkarjai a legkellemesebben melegített iszapot találják, s ahol a 
tisztességes hitel elől törvényes intézkedés vonja el a fedezetet, ott az 
uzsora fog fedezetet találni, de éhségét a legvéresebben elégíti ki.

A kisbirtokosok védelmére alkotott ez a törvény kikerülhetetle-
nül magával hozná a hitelhiányt, a hitelhiány az uzsorát, az uzsora 
pedig azt a végtelenül egészségtelen helyzetet, hogy a megszorultak 
a törvény által nyitva hagyott utakat felhasználva elzálogosítanák 
terméseiket, s azután mindjobban belebonyolódva a mesterséges 
hurkokba zálog jellegű bérleti szerződéseket kötnének, amelyek az 
adósság megfizetéséig érvényben maradnának. Ezzel a szimptómá-
val pedig, amely a biztos elszegényedést jelenti, teljessé válik az a 
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gazdasági kórkép, amelynek okozója egy nem teljesen végiggondolt 
állami beavatkozás.

Ha valaki érdeklődnék e védőtörvény indoka iránt, amely törvény 
ugyanis még 1859. évi december hó 20-án hozatott, azt a tapasz-
talatot szerezné, hogy annak meghozatalára éppen az adott okot, 
hogy annak idején, a régi Szerbiában a hitelélet kifejlődve nem volt, 
hitel híján az uzsora aratta babérait, s mert az uzsora tönkretette 
a kisbirtokot, ajánlatosnak látszott valami intézményről gondos-
kodni, amely a kisgazdák védelmét tűzi ki célul, és azok gazdasági 
előrehaladását biztosítja.

De amely rossztól e törvénycikk az akkori fejletlen hitelviszo-
nyok között a kisgazdát féltő beavatkozással megvédte, manapság 
ugyanazzal az intézkedéssel ugyanazt a kisgazdát visszakényszeríti 
és visszalöki ugyanabba a bajba, ahonnan tulajdonképpen szándéka 
volt azt kiemelni, s ahonnan már a kisgazdát az egészséges és szabad 
gazdasági fejlődés ki is emelte, s a mai gazdasági élet teljesítőképes 
osztályává tette.

Ez a törvény még nincs kiterjesztve a Vajdaságra, de a miniszter-
tanács a törvény által kapott meghatalmazás folytán minden pilla-
natban kiterjesztheti.

Látjuk e törvénynek életbeléptetés esetén rendkívül káros ha-
tásait, s ezért a legnagyobb lelkiismeretlenség volna mindezt tudva 
ölbe tett kézzel tétlenül vesztegelni.

Városunkban e törvény által érdekeltek egy része már megmoz-
dult, hogy annak életbe léptetését megakadályozza, csak a kisgazdák, 
akik legközelebbről vannak érdekelve, nem tettek mind ez ideig sem-
mit. A törvény még nincs reánk kiterjesztve, s addig, míg ez meg nem 
történt, minden bizonnyal eredményesen lehet az ellen küzdeni.

Az eső már közeledik, vegyük fel a köpönyeget, mielőtt még 
megáznánk.

1923
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VÉGRE

Végre hát feltűnt a kultúrának apró jelzőlámpása, az a kis fény, 
amely után annyiszor sóvárogtunk, amelynek eljövetelét annyiszor 
jósoltuk, annyiszor hirdettük, amelynek hiányán annyiszor elko-
morodtunk. Oly sokáig volt közöttünk sötétség, közöny és nemtö-
rődömség, hogy már senki sem hitt abban a néhány lélekben sem, 
akinek lelkiismerete marasztaló ítéletet hozott a terjengő homály 
felett, de akinek lelkiismerete sohasem szűnt meg elszánt, bátor 
lépésre ösztönözni a kultúra levegős világa felé.

Ezek a hasábok, amelyek a lelkiismeretes és éber őrködésre hivatot-
tak a mi vicinális életünk minden vonalán, nem egyszer vertek már 
félre harangot, de mindannyiszor nem tűz oltására hívták össze a hi-
vatottakat, de tűzgyújtásra, a kultúra tüzének lángra lobbantására.

A kultúra az emberi lélek jobbik része. Ha a lélek, vagy ha úgy 
tetszik a lélek kvalitása az, amely a többi teremtménytől bennünket 
elválaszt, megkülönböztet s velük szemben hasonlíthatatlan magas-
ságba emel, akkor a művelt, a kulturált lélek az, amely bennünket 
a többi emberrel szemben igazán és valóban emberré tesz. Nem az 
expressz, nem az automobil, nem a repülőgép, nem a telefon a kultú-
ra, az csak civilizáció és civilizálni pénzzel is lehet. A kultúra a lélek 
kicsiszolása, kipallérozása, a léleknek minden jelenséggel szemben 
való állásfoglalása az ember által mindenkor elért legmagasabb 
nívón. Civilizált mindenki lehet, akinek módjában áll a civilizáció 
külső jeleit magára aggatni, de a kultúrát nem lehet felvenni, mint 
egy ruhát s felmázolni, mint egy zománcot, a kultúrát a lélekben 
kell kitenyészteni.

A kultúra minden emberi közösségnek, sőt talán így kell mondani, 
hogy az emberiségnek legmagasabb ideálja, s az a felé vezető út magas-
ba emel, fajsúlyt ad s egyben megkülönböztetett helyet biztosít.

S íme, annyi várakozás, annyi sóvárgás, annyi türelmetlen vágyódás 
után a kultúra robogó vonatának jelzőlámpása idecsillant hozzánk.

A mozgalmat a Magyar Népkör kezdeményezte. Az az egyesület, 
amelynek céljai között, szemben a többi egyesületünkkel ott szerepel 
az egyetemes kultúra terjesztésének ideális gondolata, amelynek 
egyedül van itt nálunk számba vehető könyvtára, s amely egyedül 
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akar és tud áldozni igazán nagyon szerény anyagi ereje dacára arra, 
hogy könyvtárát évenkint növelje és sokoldalúvá tegye.

Az anyagi erőknek egy kézbe gyűjtése, a gazdasági hatalom kon-
centrálása, magánvagyon felhalmozása, kartellek, trösztök létesítése 
minden más harmadikat kizár, s kultúra trösztje minden embert 
magába szeretne foglalni.

A kultúra kategorikus imperativusa a terjesztés. S a Magyar Nép-
kör belátta, hogy a kultúra szolgálatában nem áll elég hathatósan 
csupán könyvtára révén. Az emberi tudásnak és léleknek az emberi 
kultúrának annyi új ága és hajtása van, hogy annak ápolására nem 
elegendő az ő, akármilyen nagy szeretettel dédelgetett, de szerény 
eszközökkel alátámasztott bibliotékája. A kultúra fellebbezhetetlen 
parancsa a terjesztés, és a Népkör a kultúra frontjára állította tagjait, 
hogy szóval és tettel szolgálják ezt a legmagasabb emberi ideát.

De nemcsak a tagjait. Minden egyesület asztalán ott fekszik a 
Népkör átirata, amely a kultúra nevében mindenkit felhív: gyertek 
és segítsetek építeni. Annyit romboltunk már az életben, annyit 
elherdáltunk, annyit tékozoltunk, annyit tévelyegtünk iránytű 
nélkül és hitetlenül, íme, itt az emberiség legnagyobb ideája, mele-
gedjetek fel iránta.

Olyan könnyű néha ezreket is összedobni, ha valami terv és cél fűt 
benneteket, hordjátok össze egyszer a lelketek kincseit, cseréljétek 
ki azokat, s mindnyájan gazdagabbak lesztek.

Mikor ezek a sorok napvilágot látnak, már lezajlott az első 
kultúreste. Az első lépés egy tökéletesebb élet felé!

S úgy érezzük, hogy ezen az estén kigyúltak felettünk a kultúra 
csillagai.

1924
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BŰNT KÖVET EL

önmaga, családja, faja, szülőföldje ellen, aki ma vándorol az or-
szágból, hogy távoli világrészekben keressen magának kedvezőbb 
sorsot. Nincs nap, amikor egy-egy borzasztó kálváriának a híre ne 
jutna hozzánk balgán kivándorolt magyar véreink amerikai útjáról. 
Miután itthon eladták a kis földjüket és elkótyavetyélték bútoraikat 
és ingóságaikat, s busásan megfizették a lelketlen kivándorlási ágen-
seket és a rabszolgákat szállító nagy gőzösöket, egy olyan világba ér-
keznek, ahol borzasztó csalódás, rettenetes nyomor és szenvedés várja 
őket. Az álmodott eldorádó, amelynek szépségéről, gazdagságáról 
és gazdagító erőforrásairól a kizsákmányoló banda olyan gyönyörű 
meséket súgott a fülükbe, még a pokolnál is szörnyűbb kínokat tar-
togat a számukra. Miután nagy áldozattal és nagy küzdéssel, testben 
megtörve és az elhagyott honi föld, szerető rokonok és barátok képét 
mind jobban feledve végre megérkeznek az ígéret földjére, gyilkos 
valóság gyanánt mered eléjük az észak-amerikai sorompó, melyen 
nem szabad átmenniök. Ha nem hamisított az útlevél, amiért sok 
ezer dinárt fizettek idehaza, s ami miatt azonnal börtönbe kerülnek, 
akkor csak ott tudják meg, a drága és küzdelmes út végső állomásán, 
hogy nem szabad partra lépniök a nagy köztársaság földjén. És ha itt 
a már kezdettől összejátszó bűnszövetkezet embereinek biztatására 
kerülő úton, titokban, talán vesztegető kísérlet útján próbálkoznak 
eljutni, Észak-Amerikában a hatóság emberei le fogják őket, a bíró-
ságok börtönbe juttatják és kifosztottan, lerongyoltan, csalódottan, 
kétségbeesetten várhatják szabadulásukat, ami ismét csak nyomort, 
kétségbeesést, pusztulást jelent. És hát nincs-e elég döbbenetes adat 
azokról az állapotokról, amelyek Dél-Amerikában, főleg Brazíliában 
várják a vakon nekiindult magyar kivándorlókat? Nem halljuk-e, 
nem olvassuk-e a legmegbízhatóbb és a legavatottabb ajkakról és tol-
lakból, micsoda zsarolás és kizsákmányolás szerencsétlen áldozatai 
lesznek ezek, micsoda véres és sötét rabszolgasorsot kell elviselniök, 
csakhogy éppen éhen ne haljanak, talán feleségükkel és gyerme-
keikkel együtt? Bűnt követ el önmaga, családja, faja és szülőföldje 
ellen, aki ma kivándorol az országból, hogy távoli világrészekben 
keressen magának kedvezőbb sorsot. Még annak sem, aki valahogy 
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eljuthat az Unió földjére, mert ma ott is munkanélküliség dühöng s 
a nagyobb dollárszerzés lehetősége csak olyan, mint az osztálysors-
játék nyereménye: minden második nyer, de az sohasem te vagy, s 
ha véletlenül kihúzzák a számodat, még annyit sem nyertél, mint 
amennyibe a sorsjegyed került. Bár nehéz sorsa van ma a jugoszláviai 
magyar földmívelőnek, s adó, csendőr, nyelvkényszer, közmunka, 
rekvirálás s ezernyi más gond nyomorgatja, mégiscsak meg lehet élni, 
és munkával, tisztességgel, kitartással le lehet küzdeni a mának és 
holnapnak bajait. De még küzdelmek és szenvedések közt is inkább 
itthon, az évszázados ősi rögön, a kedves és szerető arcok, a magyar 
testvérek körében, közel szeretetteink sírjához, semmint messze 
idegenben, túl a nagy tengeren, nyomorult vergődésben, lelketlen 
rabszolgatartók kihasznált és üldözött áldozata gyanánt. Papok, 
tanítók, orvosok, gyógyszerészek, földbirtokosok, jegyzők, szolga-
bírák, akik a magyar néppel közvetlenül érintkeznek, világosítsák 
fel a szegény, rövidlátó és elvakított kivándorlót, hogy ne hallgasson 
a csábítókra, akik romlásba csalják, hanem maradjon itthon, hol 
biztosabb a lét, s ahol vihartól csapkodott fajának javára, erősségére 
szolgál, s ahol számára is még szebb napok virradnak. Soha szebb, 
méltóbb, becsesebb munkát ennél nem végezhettek!

1924
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JÓKAI MÓR

Jókai Mór 1825-ben született, 1904-ben halt meg. S a nyolc évtizedes 
földi pályafutás ideje alatt az örök élet elíziumi mezőire lépett. A 
kilencéves gyermek költeménye, s az agg költőkirály utolsó regénye, a 
Börtönvirág között átívelő hatalmas élethíd pillérei az örökkévalóság 
magasságaiba nyúlnak.

De ezek az égbe nyúló pillérek nemcsak a magyar Olimposz hal-
hatatlan magasságát jelezik, de jelentik az európai kultúra nagyszerű 
ívelésébe való belekapcsolódást, s annak hordozásában való töretlen 
büszke részvételt is.

Jókai Mór nem azért nagy, mert magyar volt, de mert dacára, 
hogy csak magyar volt, az egész művelt világ osztatlan hódolatát 
nyerte el. Jókai Mór nem azért halhatatlan, mert magyarul írt, de 
mert úgy írt magyarul, hogy az egész kultúrvilágnak elsői között 
kapott örök helyet.

Jókai Mór világa az eszmények világa; a tiszta, fehér lelkesedés 
minden jóért és magasztosért, s a nagyszerű hit a jónak győzedel-
mében a rossz fölött, ez az ő ideológiája.

Jókai Mór világnézete a beteljesülésekben való hit csodás apoteó-
zisa, a legvirágosabban látó optimizmus, olyan világnézet, amelynek 
sodrával a durva való, a szívbe maró diszharmóniák elől elmenekült 
a beteljesülő ígéretek világába.

Abba a világba, ahol a szerencsétlen elesettből boldogan erős 
lesz, ahol az igazságtalanon az igazság győzedelmeskedik, ahol az 
erkölcstelenségen diadalt ül az erkölcs, ahol az ördögöket leigázzák az 
angyalok, ahol a tudatlanságon erőt vesz a felvilágosultság és tudás, 
abba a világba, ahol a mennyek lesznek úrrá a poklok fölött.

Ennek a nagy álmodónak, hogy az ő fehéren magasztos világné-
zetét kiélhesse, el kell menekülnie a való életből az álmok világába, 
a mesék világába.

S a nagy álmodó elmeséli, amit csodálatos álmaiban lát. Mély-
ségesen kék szemeiből felemelően szelíd mosoly árad ki reánk, s 
megnyugtatóan bársonyos keze simítása átsuhan százezreknek 
életszántástól barázdás homlokán. És mesél, évekig, évtizedekig és 
nem fogy ki ajkáról a mese, mert nem fogynak ki soha álmai.
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Mesél, és gyűlnek a sorok, szaporodnak az oldalak, sokasodnak 
a könyvek, és könyvtárak sorakoznak egymás mellé.

Amit elmesél, amit leír, azt lehetetlen meg nem hallgatni, el nem 
olvasni. S amit előtte nem tett magyar író: közönséget teremtett a 
könyvnek, rajongókat az irodalomnak, tömegeket mozdított meg, 
akik lesték ajkáról az elringatóan bűbájos mesét.

De nemcsak magyarok állták körül, elzarándokolt köréje min-
denki, akinek fájt a folytonos hétköznap, akit bántott a kíméletlen 
valóságok elviselhetetlen földi tartománya, s el akar menekülni az 
álmok szuverén világába.

Köréje sereglettek az idegen nációk, s úrrá lett felettük a mély-
ségesen kék szem szelíd hatalma, s egymást átölelve, egymás vállára 
hajtva fejüket, békében és szeretetben hallgatják a Mesemondót.

Jókai regényeit egymásután fordítják le a művelt népek: szerb, 
német, francia, angol, olasz, spanyol, svéd, finn, cseh, tót, román, ru-
tén, örmény, f lamand, japán, újgörög, héber, sőt eszperantó nyelvre is 
átültették, s Jókai életmunkája az egész művelt világ kincsévé lesz.

1825–1925. S íme kong az Idő másodpercütője: 100 év telt el, 
amióta a mesék koronázatlan királyát Komárom a világnak adta. 
100 év telt el, s mi idézzük szellemét.

Jókai Mór, a Te sorsod volt egykor: „Utazás egy sírdomb körül”, 
s most mi utazunk a Te sírdombod körül.

Mert egy egész világ az, a szeretet, a szelíd mosoly, az eszmények, 
a hit, a rajongás nagyszerű világa. Utazunk e nagy világ körül, elme-
rengünk ezeregyéjszakai kincsein, szívjuk éltető levegőjét.

S ha megtelik szívünk a mesék szelíd zenéjével, ha eltelünk hittel 
és rajongással, ha kitárul karunk, hogy átöleljük egymást az egye-
temes kultúra olthatatlan szeretetében, akkor nem hiába idéztünk 
Téged, Jókai Mór!

1925
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AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

1918 novembere után a Vajdaság igazságszolgáltatása hirtelen válság-
ba került. Ez a válság sok helyen a csődig fokozódott, mert a szek-
rényekben és szekrények tetején felszaporodó iratcsomók passzívája 
sokszorosan felülmúlta azt az aktívát, amelyet néhány önfeláldozó 
vojvodinai jogász munkaereje képviselt, akik az állam iránti köte-
lességtudásból a szükség parancsolta hirtelenséggel foglalták el a 
bírói széket.

A pipázó, a kedélyeskedő, adomázó táblabíróvilág a maga széles 
medrű, epikus életmódjában a restanciáit mintegy rendszerré építette 
ki, de az 1918 utáni hatalmas bírósági hátralékok nem a rendíthe-
tetlen nyugalmú táblabíró-lelkiségnek szisztémája, hanem a háború 
romboló következményének, köztük a háborús pszichózisnak beteges 
állapota. Szerbia művelt középosztályának nagy percentje elesett, a 
vojvodinai jogászok pedig a megélhetés és gyűjtés konjunkturális 
parancsainak engedve elnyomják magukban lelkiismeretük ösztöké-
lését, hogy az igazságszolgáltatás közügyének feláldozzák magukat, s 
a süllyedést a képzett és művelt jogász erélyével megakadályozzák.

Az igazságszolgáltatást a mi törvényeinket legalább kezdetben 
nem ismerő, viszonyainkkal nem asszimilálódott, többnyire fiatal 
jogászok kapják kezükbe, akiknek kezén a restancia nem szorul 
vissza a rendes ügymenet medrébe, hanem mindinkább megdagad, s 
megbénítja a gazdasági és morális élet vele összefüggésben álló összes 
jelenségeit. A háború pedig ráadásul az egész társadalmat valami 
különös lelki betegséggel itatja át, amely mint valami tömeges lelki 
sokk, bénítóan megül mindenkit, s alig-alig szűnő gátja marad a vak 
kötelességtudásnak, az önképző igyekezetnek az egész gépezetbe való 
lelkes beilleszkedésnek, az ideális világfelfogásnak, amelyek nélkül 
talán nem is lehet elképzelni gördülékeny állami funkciót. Ebben az 
állapotban a gazdasági életnek legjelentősebb pillére, a hitel meginog, 
mert a hosszan elhúzódó, gyakran elposványosodó perek az adósnak 
tetszőlegesen nyújtható moratóriumot biztosítanak, s a morális 
felfogás lerongyolódik, mert a bírósági ügymenet az adott körülmé-
nyek között lehetetlenné teszi, hogy a törvény sújtó ereje gyorsan és 
akadálytalanul hasson az ítélkező bíró törvényalkalmazásában.
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Ezen az állapoton csak egy egészséges, tisztító szellem, csak egy 
valóban csorbíthatatlanul ép lélek, képzett és jártas agy, csak az 
idealizmus tüzétől hajtott hit s a sikerben vetett mélységes bizalom, 
egy talpig ember és egy talpig jogász segíthet.

Egy talpig ember, aki maga köré tudja gyűjteni embereit, és át 
tudja beléjük önteni akaratát, kívánságait, ambícióit, fel tudja őket 
rázni a háborús pszichózisból, s meg tudja bennük világítani hivata-
luk óriási fontosságát az állam és társadalom életében, aki maga is elől 
rohan a nehézségek szöges drótakadályai felé, s lelkességével magával 
ragad mindenkit, akinek még dobog a szíve, és jól vált az agya.

Egy talpig jogász, akinek nem terra incognita az a jogrendszer, 
amelynek független és pártatlan alkalmazása egyedüli forrása az 
igazságszolgáltatásnak, akinek szervezőképessége és erélye arányos 
a feltornyosult nehézségekkel, akinek ítélőképessége minden be-
folyástól menten működik, sújt vagy pedig felment. S a mi meg-
győződésünk és szilárd hitünk, hogy ez a férfi végre elérkezett. 
Hisszük s valljuk, hogy az a beszéd, amelyet dr. Vladimir Belajdžić 
törvényszéki elnök itt nálunk tartott, kincset érő zálog, amelyet 
egy egész ember s egy egész jogász adott, s amelyet ezer nehézségen 
s ezer veszélyen keresztül is, de be fog váltani.

A nagy munkához héroszi tettekre van szükség, de csak héroszi 
erő tudja ismét helyre állítani az igazság szobrát, a bekötött szemű 
Justitiáét, akinek egyik kezében a mérleg van, a másikban pedig a 
sújtó kard.

1925
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A KÉK POSTAKOCSI

Nyolc hosszú év kellett ahhoz, hogy a szentaiak postakocsija bero-
bogjon hozzánk. Nyolc év alatt tette meg a szentai postakocsi a nem 
egészen félszáz kilométer utat, amely bennünket a térben, de nem 
az igazságainkban elválaszt. Mert azt hiszem, töretlen közösségben 
valljuk azt az igazságot, hogy a mi kultúránkat önmagunkban 
tudatossá tenni, azt terjeszteni és fejleszteni csak egyképpen lehet: 
kultúrértékeink kicserélésével. Ha a szentaiak postakocsija ezzel az 
igazsággal futott be hozzánk, akkor bizonyosan nem talált idegen 
talajra, mert a mi igazságunk ugyanaz, mint az ő igazságuk. És ha 
nyolc évet is kellett várni a szentai országút szélén, míg ez az igazság 
felvirradt, szívesen áldoztuk a nyolc meddő évet a termékeny órákért, 
amelyeket a beteljesedés fakasztott nekünk.

A szentaiak a mi szívünkbe A kék postakocsin robogtak be. És ez 
A kék postakocsi nem az az irodalmi jármű, amely igényt tarthatna 
arra, hogy ideális mértékkel mérjük, és nem az a zenei alkotás, amely 
a reminiszcenciák csalogatásainak ellenállna. Hogy a becsei premier 
mégis a nem várt és meglepő siker koronázottja volt, annak elsősor-
ban az a lélek az oka, amely nemcsak élt a szereplőkben, de belőlük ki 
is sugárzott, az a lélek, amely egyedül képesít mindenkit arra, hogy 
azt a legjobbat adja, amire csak képes. De ugyanakkor, mikor a lelkes 
együttes sodró erejét és sikeralapító jelentőségét szívesen elismerjük, 
büszkén és hátsó gondolat nélküli, őszinte örömmel nyújtjuk át az 
előadáson elmaradt csokrokat azoknak a szereplőknek, akik a lelkes 
együttesbe a lendítő és hódító kvalitást adták.

Sohasem hinném el a szerzőnek, hogy Teca, a betyárok korcsmá-
rosnéja egy minutum alatt olyan szalondáma lesz, mint Hochstatten 
grófnő, de Kelemen Pálnénak mindent hiszek, mert olyan remekül 
énekel, játszik és mozog, hogy meggyőz arról is, ami nem igaz. Nem 
hiszem Steiger Poldin az érintetlenség hímporát, fején a cilindert, 
rajta a frakkot s nadrágja helyett a betyáros kimondhatatlant, de 
Guelmino Béla minden kételyemet eloszlatja, nem vitával, az ő ara-
nyos humorával. Nem adok felmentést a kötél alól Rozmaringnak, 
mert az értelmi szerző rosszabb minden árvalányhajas betyárnál, de 
Benedek Andor olyan nagyszerű hangú s olyan szimpatikus, hogy 
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elfelejtem neki Rozmaring bűneit. No és a szerzőnek megtévedt 
Gretchenje, aki hét vármegye grófi szegénylegényében látja a férfi-
ideált, szintén megmenekül a javítóintézettől, mert nem kisebb mű-
vésznő, mint Balog Sándorné protezsálja ki a zajos sikert számára.

Íme, vegyék át a mi bokrétáinkat, amelyek késtek, de el nem 
maradtak.

Hiszen itt nem szabadna megállanunk! Szegheő Vilma és 
Homolya Antal kettősei, a fogházjelenet Krausz Józseffel és Zapletán 
Fábiánnal, az üde kis balett és a többi, mind-mind olyan remekbe 
készült műkedvelő alkotások, amelyeket nem fogunk és nem aka-
runk egyhamar elfelejteni.

És az utolsó virágbokrétánkat, engedje meg az őszfejű Fekete 
Géza karnagy, hogy neki nyújtsam át. Szeretném, ha annyi virág 
volna benne, ahány tagja van a zenekarának; mégis egy csokorban 
szeretem látni mindet a karnagy kezében, amint az ő orkesztere is 
egy volt az ő karmesteri pálcájának intésére.

Nem tudunk mindenkit érdeméhez méltóan kiemelni és mél-
tatni, de azt hisszük, hogy A kék postakocsi társulata a súgótól és 
kellékestől a primadonnáig kiérezte a mi lelkünk melegét abban a 
tomboló sikerben, amelyhez hasonlót nálunk nagy ritkán látunk, s 
mi kell több, mint egy lélek kitáruló melegsége.

A szentaiak postakocsija nyolc év alatt tette meg az utat Szentától 
Becséig, s mi azt hisszük, hogy a következő alkalommal hamarabb 
eltalálnak hozzánk, akiknek szívében többé nem idegenek.

1926
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A BECSEI PADOK

A tél is csak kis szolgája a természet örökre konzervált törvényeinek. 
Már végtelennek tetszett hat hónapos kormánya, mégis meg kellett 
buknia, pedig a tavasz szervezkedése kissé bizonytalanul indul. Igen, de 
azért mindenki tavaszpárti és bizakodó. Élénk színek, mosolygós szá-
jak, kipirult arcok ünneplik a bátortalan tavaszt, előkerülnek sötét téli 
zugaikból a becsei padok, és elfoglalják helyüket a nagykapuk előtt.

Ezeket a padokat észre kell venni, mert régi életformáknak kül-
döttei és makacs képviselői. A falusi vélekedések, felfogások, világ-
nézet és erkölcs őrei voltak mindig ezek a négylábú alkalmatosságok; 
előttük áramlott a falu élete. Ezeken a padokon ült a közvélemény, és 
helyet erőszakolt magának gondolatok, érzések és elhatározások ki-
alakulásában. A közvélemény kényelmes, szereti a kitaposott utakat, 
a közvélemény szuverén törvénye, hogy a kitaposott utak lehetnek 
csak erkölcsösek. És a négylábú padok már emberemlékezet óta ott 
állanak a falhoz simulva a becsei nagykapuknál: ítélnek elevenek 
felett, és hallgatnak el nem illő dolgokat a holtakról. Ezek a padok 
merev négy lábukkal szürke lapos faluvá gázoltak mindent, ami 
kikívánkozott a kontrollált gondolatok és érzések közül.

Itt a tavasz, és íme, itt vannak megint a becsei padok. A becsei 
padok ellen nem lehet filippikázni – mert fából vannak és nem 
hallanak, nem lehet őket formálni –, mert nem hajlanak. A becsei 
padoknak el kell tűnniök, mint ahogy eltűnt a gyertyakoppantó és a 
lóvonat. Az ébredező városi élet, az utcák megdagadó sodra el fogja 
sodorni ezt a négylábú ellenőrt, a falusi relikviák lomtárába. A városi 
élet friss árama fel fogja szabadítani a lelkeket a padok mumuskodása 
alól, s azok, akik elhívottak, meg fogják találni helyüket szabadon és 
szorongások nélkül. Sohasem volt jobban szükségünk nem korláto-
zott koponyára, mint éppen most, és ritkán voltunk azokban olyan 
szegények – mint ma.

A tavasz simítása ismét kibújtatta a padokat téli odúikból, de 
talán már kevesebben vannak, s mindig többen azok, akik szabadon 
és vidáman állanak értünk bajt és harcot. A padok négylábú uralma 
fölött megfújta a trombitáját az idő, és elközeleg a húsvét.

1926
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ÍRÓK KÉZFOGÓJA

Az emberi kutatásnak mostanáig Hamupipőke-formája a csodael-
mélet. Keresni és csodákra bukkanni, végokot kutatni és csodákat 
magyarázni manapság detronizált módja az emberi kíváncsiság 
kielégítésének. Amitől az értelmünk jóllakottan elnyújtózik, az 
a táplálék az, amelyet hajlandók vagyunk meggyőződésünkül 
elfogadni. Minden mást a hit világába utalunk. És mégis, mikor 
valamit kedvünkre kianalizáltunk, szétboncoltunk és róla Tamás-
ként meggyőződtünk, akkor mozdul a kezünk a régi köntös után és 
meggyőződésünket felruházzuk a hit minden varázsával. Sohasem 
volt és most sincs hittel varázsosabb valamink, mint szerteszét 
boncolt nyelvünk és agyonanalizált irodalmunk. Nincs semmink, 
amire annyi vallásos áhítattal templomos hittel gondolnánk. És 
akik ebben ma elöl járnak: nyelvünk, irodalmunk, művelődésünk 
hitesei: a vajdasági írók.

Vajon e hívők elég jó sáfárok-e? Vajon ismerik-e parancsukat, 
hogy a hitüket a földre kell hozni, valóságra kell beváltani, és tud-
ják-e, hogy a hitnek földi formát csak a szervezet ad? A szervezet a 
benne lévőt lelki termésében kiválóbbá nem teszi. Sőt ellenkezőleg, 
a szervezet tömörülést jelent, és a legelitebb tömeg sincs azon a lelki 
működési fokon, mint az elszigetelt egyén. De mikor az ideálokat 
valóvá akarjuk átteremteni, akkor a valósággal tengelyt kell akasz-
tani, és ehhez az elszigeteltség fonákra fordított fegyver volna.

A szervezet semmi egyéb, mint eszköz, és a vajdasági íróknak 
még ezt az eszközt is fel kell használniok hiteik célba lendítésére. 
Figyelünk, de kevés a készség. Pedig csak összefogással lehetne 
tisztázni mindazt a problémát, amely íróinkat személyileg is érinti. 
Írásaik nyilvánosságra jutásának biztosítása folyóirat és könyvkiadás, 
irodalmi termékek terjesztése és elhelyezése, mind megannyi ége-
tően nyílt seb, amely a legszemélyesebben beleégett minden íróba, 
aki valóságot akar hódítani. Valóban, a szükségesség összefogást 
tanácsol, de a lelkiismeret egyenesen ezt parancsolja.

Mindnyájunk lelkiismeretének hordozói, hiteinknek vallói a vaj-
dasági írók. Ez a lelkiismeret arra a legtöbbre kötelez, hogy ne csak 
az egyéni, nyílt kérdések, hanem irodalmunk és kultúránk egészének 
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problémái is sürgősen az írók konzíliuma alá kerüljenek. Az elha-
tározások receptjei és a tettek orvosságai fájdalmasan hiányzanak, 
s alig lehetne azokat más orvostól elvárni, mint az összefogástól. 
Kultúrpolitikát kell csinálni, s munkamegosztás híján azoknak kell 
ezt a munkát vállalniok, akik a kultúránkat csinálják. Összefogás 
az általános és egyéni célok érdekében: el nem halasztható nagy 
szükség. Mert frázissá válik a hit, ha nem tudunk rámutatni arra a 
részére, mely valóra vált.

Ennek az összefogásnak nem kedvez alapszabályokkal össze-
kovácsolt, hierarchikus szervezet, hanem szabad egyesülés, merev 
elhatárolások, határozott tartalmú paragrafusok nélkül. Csak 
élénken működő felsőbbrendű lelkiismeret, biztos cél, erős hit és az 
együtt dolgozás bátorsága kell. A meseölő Bácskában a mesemondók 
talán még hisznek a mesében, a régiben, ahol egy csillag menetrend 
és alapszabályok nélkül hozott össze a világ három sarkából három 
királyt a célok céljához.

Ha a vajdasági írók hisznek magukban, nem lehet mélyen fekvő 
rügye a jövőnek: meleg, ígéretes kézfogójuk hiteink beváltására.

1928
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EMLÉKEZÉS DR. SZÁSZY ISTVÁNRÓL

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mikor én Szászy Istvánt megismertem, már hűtlenül elhagyta őt 
az élet csapodár leánya: a fiatalság. A fiatalság engedetlenül dús 
haja helyet tisztított a bölcsen-öregen feldomborodó homloknak, a 
villódzó, harcos, tűzijátékos szempár csendesen visszavonult a fekete 
pápaszem figyelmesen leplező spanyolfala mögé, s elszürkült bajuszát 
fáradtas keze alig-alig tudta a régi nyalkaságra emlékeztetni. Oh, 
elmúlt már akkor fiatalságának hőskora, mikor balladás mersszel 
és hetykeséggel megcsosszantotta bocskorát az élet csárdájában, s 
elközelgett az öregség, amelynek szomorúan játékos kedve nem a 
táncos, hanem az engedelmesen csoszogó lépéseket szereti. Csak 
szivarja égett még akkor is fiatalos szándékokkal, s még csak a szíve 
volt megállani nem akaró és fiatalos ütemű.

Az öregség kezdte kévébe kötni Szászy Istvánt, mikor megis-
mertem, s egy zöld füzet kévéjébe voltak már kötve verses kedvének 
kalászai. Igen, mert a községi orvos Úr, akit az élet hisztérikus 
szeszélye a széptől ihletetlen, zsírosan érzéketlen Bácska talajára 
zökkentett le – verseket írt.

Az édes anyaföld meleg ölelése ritkán olyan ellenállhatatlan, 
mint itt nálunk. Magához vonz, magához szorít, s a földhöz tapadva 
gyermeki ellankadással adjuk meg magunkat.

Az anyaghoz való hozzátapadás fekete barázdás hazájában lát-
juk-e, tudjuk-e, mit jelent az, hogy Szászy István énekelni mert?

Nem szabad az esztétikai értékmérők hiteles rőfjeivel fegyver-
keznem, hogy bíráljam Szászy Istvánt, aki immár nem tudja magát 
védeni, s játékosan ugratós kedvével, kötődősen nem tudja belém 
meríteni mérges hegyű dárdáját.

De meg akarom kérdezni, mert meg kell kérdeznem, hogy milyen 
egészen más fajtájú ember volt Szászy István, akinek az a kis zöld 
füzete a bácskai föld szurkosan ragadós nehézkedési törvényének a 
felröppenés csodájával vetett fittyet.

Mekkora volt röptének íve – minek azt nálunk kérdezni, ahol a 
felröppenés már maga is ünnep.
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Pedig lelkének meleg és bugyogó forrása volt az a nép, ahonnan 
fölröppent, teremtően élt lelkén az a föld, amely nem engedte, 
hogy nagyobb legyen, mint amilyen nagyság itt Bácskában valaha 
is megengedett volt.

Igen, Szászy István éppen a népdalokban és e föld lelkét lehelő 
balladákban a legélőbb, mert ezekben ma is az élet tüze melegít.

Nála a vers és a dal – a szöveg és a zene együtt születnek. Az érzés 
könnyel hártyázza szemét, s már penget benne a rím, fülébe csenget a 
dallam – s legdrágább jószágán: pianínóján már peregnek a teremtő 
akkordok.

A legegyszerűbb formában kifejezni, a nép énekével kidalolni 
azt, amit érez, a dal megfoghatatlan szárnyalásával átadni azt, ami 
megfoghatatlan, átadni és újrateremteni mindenkiben, aki e dalla-
mokat hallja, ez az Ő művészete.

Az a kis verseskönyv lehet, hogy velünk együtt elmúlik – de a 
Szászy-nóták rajtunk keresztül, rajtunk túl talán örökké élnek.

A Szászy-nóták a kenyér, amelyet mindig akarunk, és sohasem 
ununk meg, olyanok ezek, mint az újjá- és újrateremtődő élet, ame-
lyet újra és újra megkívánunk.

A dalok természete az örök vándorlás. Már nem tudjuk, honnan 
röppentek fel: erdős dombok közül, vagy pacsirtás búzából, nem tud-
juk, kinek a szívéből rebbentek tova. S országszerte körülröpült hány 
vándormadár dalhoz kell most Szászy István nevét feljegyezni.

Hányszor álltam értelmetlenül kis diákkoromban a meghatározás 
előtt: népdal a nép ajkán kelt ének. Milyen különös, megfoghatatlan, 
transzcendentális ez a megjelölés: a nép ajkán. Óh, ha ismertem 
volna akkor Szászy Istvánt, akin keresztül sírva vigadva mindnyá-
jan énekeltünk, aki kidalolta mindnyájunk fájdalmát, örömét, aki 
a mi daloló ajkunk volt, óh, ha akkor tudtam volna, hogy ez a dal 
névtelenül röppen lélekről lélekre, s terjed, mint valami evangéliumi 
üzenet – akkor talán nem lett volna felettem olyan megfoghatatlan 
magasságban, oly elérhetetlen messze ez a meghatározás.

Nem tudom, Szászy István neve él-e örökké, de Szászy István e 
dalokban időtlen időkig fog élni, mert ezek végleges értékeivé lettek 
népdalkincsünknek.
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Furcsa és szeszélyes a sors, hogy éppen ott, ahol életet és örököset 
teremtett, éppen ott nem maradandó a neve. Úgy látszik, a nagy 
kollektív népéletnek nem élhetnek az egyesek nevei.

Holott éppen azon a téren, ahol nem alkotott hosszabb életűt, 
még ma is pereg a neve. Aki itt ezen a tájon szerb költők magyarba 
átültetésével lelkeskedik, az ősének Szászy Istvánt kell, hogy vallja. 
Szászy István volt ezen a tájon az első, aki kíváncsisággal, szeretettel, 
a nyelv idegen ruháján keresztül a lelket kereső szándékkal oldogatta 
idegen szívek titkait, s feltárt kincseiket átöltöztette a mi nyelvünk 
ornátusába. Amióta nálunk Szenteleky és Debreceni Bazsalikoma, 
a szerb költők antológiája megjelent, azóta Szászy István munkájá-
nak csak történelmi jelentősége van, a Bazsalikom vette át tőle az 
irodalmi képviseletet.

De ildomos és igazságos lenne-e Szászy Istvánból tisztán történel-
met csinálni, mikor ő volt itt közöttünk az első, aki emberi lelkével 
először ölelte át a szerb nép költészetét, aki először érezte szükséges-
nek két nép lelkének egymáshoz közelítését, aki először érezte meg 
meleg és átkaroló lelkek ösztönösségével, hogy két nép kultúrájának 
kicserélése milyen mellőzhetetlen nagy szükségesség?

Érezzük-e, milyen nagy tőkénk nekünk Szászy István nagy 
emberi értéke, mikor bízvást és büszkén hivatkozhatunk reá: íme, 
kitermett közülünk egy élet, amely túl minden emberi gyarlóságon 
szerette és kereste a testvérnép lelkének titkait.

A boros éjszakák zsivaja, tréfáknak kacajos csattanása, kártya-
asztalok harcos versenye, anekdoták hullámzó árja, kalandok színes 
farsangja, piszkálódó ugratások zaj és kacaj – csak kisvárosi máz 
volt Szászy Istvánon.

Az igazi Szászy István az a másik volt: a megnyíló és átölelő lélek. 
A kopott vén torony gyermeke maradt örökre. A kopott vén torony 
templomában hallgatta az igét egy öreg nagytiszteletű Úr ajakáról, 
aki az Ő édesanyja volt. És ezek az igék melegítenek és világítanak 
neki az élet sötétjében, s kiteljesednek a magasabb rendű létre, bár-
mennyire is vesztegeti magát életet felejtő vigalmakban. Ezek az 
igék élnek és kihajtanak, élnek és gyümölcsöznek a mindenek fölé 
emelkedő ideákban. A kopott vén torony gyermeke maradt Szászy 
István mindvégig, s az örök igének ütött-kopott öreg őre megmen-
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tette Szászy Istvánt az emberi értékeknek, a halálon túli életnek, s 
a mi lelkünkben való kivirágzásnak.

Mi lett volna Szászy Istvánból, ha nem Bácska kövér földjébe 
ülteti életét a végzet? Óh, milyen fájó, kietlen kérdés.

Ez volt a sorsa! S mi ennek a sorsnak hódolunk emlékező sze-
retettel.

Sztáribecsej, 1929. november 29.
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A BECSEJI SZERZŐK ESTÉJÉN

Mi vagyunk azok, akik nem hiszünk a prófétákban.
Mi vagyunk azok, akik okot adtunk erre az ítéletre: senki sem próféta 
a saját hazájában.

Mi vagyunk azok, akik nem hiszünk a másikban, aki emberi alak-
ban, emberi ruhában, emberi munkában, emberi bajokkal és nyűgök-
kel, s emberi hibákkal itt él közöttünk.

Ugyanolyannak látjuk, mint magunkat, s nem hisszük, hogy 
ebben a másikban látomások élhetnek, ezeregyéji mesék szunnyad-
hatnak, az isteni teremtőerő elhullott kis meteorja melegíthet.

Mi vagy te másik? – kérdjük. – Árus vagy? Véged! Gőgösen 
biztosak vagyunk benne, hogy a te szemedből nem parázsolhat ki 
valami isteni zsarátnok, amely átvilágító erejével új értelmét teremt-
heti meg a dolgoknak.

Mi vagy te? Szolgája a főpapoknak és írástudóknak. S nem hisz-
szük, hogy szolgaságod soha el nem mondott mesék bársonyainak 
káprázatos királysága.

Mi vagy te? Asszonyember vagy, s nem hisszük arra való méltó-
ságodat, hogy az Alkotó házába bebocsáttatást nyerj.

Nem, azért sem hiszünk a mi prófétáinkban, s ezerszer nem 
hiszünk a mi költőinkben. Nem hiszünk bennük, mert közönséges 
és esendő emberek képében élnek közöttünk, s olyanok, mint mi 
vagyunk.

Kérdezzük meg egyszer magunkat, akik hasonlóan esendőek 
vagyunk: Mi sohasem lettünk volna költők?

Ki ne ölelte volna közülünk az anyját, s ki ne érezte volna, hogy 
reázuhan a teremtés titka, az örök szeretet igéje, az emberi összefo-
gás isteni öröksége, s ki ne akart volna könnytől hártyás szemmel 
zsoltárokat énekelni?

Kinek ne hullott volna ki a könnye gyermeke fejére, mikor le-
hajolt, hogy megcsókolja, s ki ne akarta volna a torkát szorongató 
érzéseket a világnak kikiabálni?

Ki ne borult volna le közöttünk az Isten színe előtt, s az imádság 
iszonyatos erejével ki ne kísérelte volna meg a földet és a mennyet 
összeolvasztani?
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S hiszünk-e mi magunkban? Hiszünk-e érzéseinkben? Hiszünk, 
ezerszer hiszünk. Furcsa nyűgök vannak beszédünkön, szavaink 
dadogóak, mondataink törtek, de szemünkben ül a szent dolgok 
meghatottsága.

Higgyünk azokban is, akik az élet dolgait a nyelv művészi inst-
rumentumával ujjáteremtik a lélek mélyéből.

Ha hiszünk a mi érzéseinkben, hinnünk kell azokéban is, akik-
nek lelke mindnyájunk szenvedésének szenvedője, mindnyájunk 
örömének boldog tárogatósa, akiknek lelke boldog felvevője a lehe-
letfinom változatoknak, a mi lelkünkkel nem érzékelhetők.

Higgyünk bennük még akkor is, ha olyanok, mint mi vagyunk. 
Magunkban is hiszünk, higgyünk bennük is. Higgyünk bennük 
sokkal inkább, mint magunkban, mert ők olyanok, mint amilyenek 
mi lenni szeretnénk, mert őbennük megvan az, amiért mi magunk-
ban hitet vetünk.

Lehessen ma este az a másik költő a maga otthonában! Legyen ez 
az est hullámtörője annak a nagy áradatnak, amely el akar söpörni 
mindenkit, aki saját hazájában prófétálni akar.

1931
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A MÚLT HÉTEN

hangos ujjongás töltötte be az iskolákat. A legigazabb, a legőszintébb 
öröm kitörése: a két hónapos vakáció friss boldogsága zsivajozott az 
oktatás és tanulás komoly tempójához szokott falai között. Munka 
és pihenés, munka és jutalom, munka és boldogság, milyen gyö-
nyörű igazságszolgáltatása ez a gyermekek társadalmának, s milyen 
boldogok azok, akik egy év munkájának boldogságot adó ítéletét: 
a jó bizonyítványt kikézbesíthetik az ujjongó kis delikvenseknek. 
Milyen jó dolog lehet az, világbonyodalmak és világkrízisek köze-
pette tudást és kultúrát terjeszteni s fogékony lelkeknek, a végzett 
munka arányában igazságot és örömet szolgáltatni. S milyen könnyes 
és meleg érzés az egyéves munkából megtérő kis diákot megölelni, 
s a bizonyítvány nagy örömét megkoronázni a cukrászda töltelékes 
fánkjaival és habos tolókáival. Megelégedettség az oktatónál, hangos 
ujjongás a gyermekeknél, meghatódottság a szülőknél, milyen szép, 
fennkölt és nemes ünnep a bizonyítványkiosztás napja. De szabad-e 
ennek az ünnepnek emlékezés nélkül elmúlnia. Lehet-e elfelejte-
ni, hogy most egy éve elképesztve támadt reánk a hír: elvették a 
gimnáziumunkat. Ki tudná elfeledni azt a zsibbasztó döbbenetet, 
amelyben benne volt az aggódás a város fejlődéséért, a keserűség a 
hiába hozott áldozatokért, a lehangoltság a kulturális lefokozásért 
és a kimondhatatlan szorongás, hogy tízéves gyerekeinktől el kell 
szakadnunk, bizonytalan idegenbe kell őket kiadnunk abban a kor-
ban, mikor a család melegségére, az anya nevelő gondosságára és az 
apa erős sudarára legnagyobb szükségük volna. Szabad-e elfelejteni 
a bizonyítványkiosztás hangos ujjongásában, hogy a mi gyereke-
inknek mégsem kellett idegenbe menniök, nem kellett a hajnalban 
vonatra ülniök, hideg váróterembe érkezniök, hogy ott táskájukkal 
a fejük alatt kimerülten és sápadtan várják be az előadás kezdetét, 
szunyókálva vagy álmosan pislogva dermesztő ősz, haragos tél, 
hideg tavasz s a megérkezni nem akaró nyár örökös kíméletlensége 
közepette. Lehet-e elfelejteni, hogy nem kellett tíz éves korukban az 
otthonból kiválniok s idegenbe kerülniök közömbös, meg nem értő 
üzletet szimatoló, hideg s nem törődöm emberek közé jutniok. Le-
het-e felejteni, hogy nem kellett őket a család lélekkel fűtött, szívvel 
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bélelt fészkükből kirakni az élet hidegébe, ahonnan mindnyájan a 
családba menekedünk. Szabad-e azt elfelejteni, hogy a mi gyerekeink 
itthon maradhattak, szülői csókkal feküdtek és keltek, s kipihenten, 
rózsaszínűen és kedvteléssel mentek és jöttek az iskolából. A mi gyer-
mekeink kaptak most bizonyítványt, de nekünk is bizonyságot kell 
tennünk amellett a férfi mellett, aki nekünk az elvett gimnáziumot 
visszaadta, aki harcra kelt felsőbb intézkedésekkel és rendeletekkel, 
hogy városunkat visszaállítsa a megérdemelt kulturális fokra, hogy 
benépesítse a kultúrának milliós áldozattal épített otthonát, hogy 
karjainkba visszategye gyermekeinket, akiktől, már úgy éreztük, 
hogy szívre folyó könnyekkel el kell válnunk.

Szülők és gyerekek és a ti közösségtek, város, nem gondoljátok-e, 
hogy ennek a hálának maradandóbb emléket kellene állítani, mint 
egy rövid életű vezércikket?

1933
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Számvetés
Elnöki beszédek 
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ELNÖKI JELENTÉS A NÉPKÖR 
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS TISZTVISELŐKARÁNAK 
1925. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Igen tisztelt közgyűlés!

Mi mindnyájan, akik a 1925. évi közgyűlés bizalmából a Magyar Nép-
kör választmányának és tisztviselőkarának tagjai lettünk, munkánk 
megkezdésekor tudatában voltunk annak az alapvető ténynek, hogy a 
mi Népkörünk létrehozó oka, életének egész tartalma s fennállásának 
célja: az eszményi kultúra ápolása és terjesztése.

Nagyon jól tudtuk mindnyájan, hogy ehhez a nagyszerű célhoz 
a megértésen, a szereteten, a minden fennköltért való lelkesedésen 
keresztül vezet a mi utunk.

Jól tudtuk mindnyájan, hogy a munkazubbonyos, szürke hétköz-
nap fülsiketítő zsivaja, a versengés és széthúzás örök komédiája, a 
kenyérért való könyökölés és öklözés könnyesen szomorú tragédiája 
nem alkalmas arra, hogy nekünk embereknek szívébe szépséget, 
mélységet, lelkesedést telepítsen, mert a munkazubbonyos hétköznap 
zsivajától az egyik ember nem hallja a másikat, s az ökölharc heve 
nem melegíti fel a szíveket.

És mi mindnyájan nagyon jól tudtuk, hogy a törekvésekben való 
megértést és szeretetet, a célokért való töretlen lelkesedést és tetterőt 
nem a föld sarába ragadt tragikomédiák fogják az emberek szívébe 
belopni, hanem a magasan és tisztán ragyogó ideák.

Tudatában voltunk mindnyájan annak, hogy nekünk ez ideák 
felé kell szállanunk, minél magasabban, hogy minél biztosabban 
elszabaduljunk a könyöklés és öklözés honának hatóköréből, hogy 
így az ideák magaslatáról biztosan kijelölhessük azt az utat, amely 
bennünket a mi célunkhoz: a mi Népkörünk céljához elvezet.

Azt hiszem a fennhéjazás vádja és az álszemérem hazug gesztusa 
nélkül mondhatjuk, hogy sikerült ezt az utat megtalálnunk, és ezen 
az úton a munkában való szeretet, megértés s a töretlen lelkesedés 
tettekhez is vezetett bennünket.
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Ezeknek igazolása végett hivatkozom elsősorban arra az öt 
kultúrestére, amelynek úgy hiszem, maradandó nyoma maradt 
mindnyájunk lelkében.

A kultúresték rendezésében az vezetett bennünket, hogy bele-
illesszük magunkat a kultúra egészébe, hogy utakat és módokat 
keressünk a kultúrközösségbe való szoros belekapcsolódásra, mert 
úgy hittük, hogy az egyetemesbe való belekapcsolódás fogja jelenteni 
a mi vérkeringésünk megindulását is, a felocsúdást, az életet.

Úgy vélekedtünk mindannyian: a kultúrát nem lehet elképzelni 
részekre felosztva, részenkint elszigetelve, hanem csak együttesen és 
egységesen, számtalan szállal egybekapcsolva, szét nem választható 
sokféleségben, csodálatosan komplikált érrendszerrel, amelyben 
forró és közös vér áramlik, a kultúrközösség vére, amelynek élénk 
áramlása életben tartja a kultúra hatalmas egészét.

Hogy ezt a célunkat elérjük, kultúrestéink keretén belül a vaj-
dasági magyar kultúra értékeinek kicserélését is programunkba 
vettük, hogy ezen keresztül a kultúrközösség eszméjét, de egyben 
az egyetemes kultúrába való beilleszkedés ideáját is szolgáljuk.

Kultúrestéinken Petrányi Ferenc Az élet eredetéről, Ginder József 
Az ábrázolás művészetéről, Darvas Gábor A rádióról, dr. Varró János 
Rómáról tartott előadást, az ötödik kultúrestét pedig Jókai Mór, a 
Mesemondó 100 éves évfordulójának szenteltük lelkes ünnepség 
keretén belül.

Ezen az ünnepélyen Jókai Mór elvezetett bennünket az ő vilá-
gába, abba a világba, ahol a szerencsétlen elesettből boldogan erős 
lesz, ahol az igazságtalanon az igazság győzedelmeskedik, ahol az 
erkölcstelenségen diadalt ül az erkölcs, ahol az ördögöket leigázzák az 
angyalok, ahol a tudatlanságon erőt vesz a felvilágosultság és tudás, 
abba a világba, ahol mennyek lesznek úrrá a poklok felett.

Jókai Mór megismertette velünk az ő világát, amely az eszmények 
világa, a tiszta fehér lelkesedés minden jóért és magasztosért s amely-
nek lényege a nagyszerű hit a jónak győzedelmében a rossz felett.

Ebből a példából erőt s mélységet nyert a lelkünk, de nemcsak 
erőt merítettünk abból, de elértük azt a célunkat, hogy integráns 
részei legyünk a vajdasági kultúrának.
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Vajdasági sajtónk egyik legkiválóbb orgánuma (a Bácsmegyei 
Napló) két ízben is vezércikkben foglalkozik kultúrmozgalmunkkal 
A becseji magyarok s A becseji példa cím alatt.

„A magyarság sorsának intézése – írja – lassan a legjobb és leghi-
vatottabb kézbe kerül: a magyarság kezébe. Csak pár nappal ezelőtt 
írtuk, hogy a magyar kultúra összeterelő, egységet teremtő hatalmával 
kell összegyűjteni a mindennapi élet szétszórtjait. Rámutattunk arra, 
hogy a helyi feladatok vállalásán és betöltésén kell kezdeni az új utak 
új munkáit. A becseji magyarok megmozdulása, az óbecsei Magyar 
Népkör elhatározása példaadó, visszhangos megmozdulás!”

Ez azonban még nem minden, amit a mi célunk: az eszményi 
kultúra ápolása és terjesztése érdekében tehettünk.

Teljes tudatában voltunk annak is, hogy a kultúra a legfőbb 
hordozója a könyv és részesei voltunk és vagyunk mindannyian 
annak a hagyománynak, amely a Népkör könyvtárával szemben 
mindnyájunkat egyaránt kötelez.

De ebben az évben nemcsak a tehetségeink arányában végzett 
könyvvásárlás, de a szerencsés véletlen gyors kezű kihasználása is 
közrejátszott, hogy könyveink számát másfélezerrel megszaporítsuk, 
s ezáltal csaknem kétszeresére emeljük könyvállományunkat.

Mikor ezt a tényt a szerzés boldog örömével állapítom meg, le-
hetetlen meg nem említenem, hogy e könyvek között 690 ifjúsági 
könyv is van.

A mi gyermekeinknek kezén hét év óta nem volt magyar könyv, s 
hét év óta olyan nemzedék nő fel, aki nem ismeri a könyvnek örömét, 
aki nem szokott hozzá a mesevilág mannáján az olvasás gyönyöré-
hez, s így elvesztette reményét az ígéret földjére, arra, hogy a kultúra 
forró vérkeringésébe a könyv szeretetén keresztül elválhatatlanul 
belekapcsolódjék.

De hisszük, hogy ez a 690 könyv ezentúl olyan fegyver lesz a 
kezünkben, amely nem ölni fog, hanem életet teremt, amely nem 
fog sebezni, de gyógyítani, amely nem fog rombolni, hanem építeni, 
apró, fehér, ártatlan lelket építeni, nemesíteni s felnevelni a kultúra 
olthatatlan szeretetére.

Éreztük azonban mindnyájan, midőn ez év elején kultúr prog ra-
munkat kitűztük, hogy elerőtlenít bennünket a hontalanság tudata.
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1925. év márciusában, mikor megbízatásunkat nyertük a köz-
gyűléstől, valamennyien otthontalanok vagyunk, és csupán csak a 
könyvtárunknak van még május 1-jére felmondott vendégbarátsága 
a Kath. Legényegyletben, hogy azzal teljesen hontalanok legyünk. 
Végső szükségben a Sztáribecseji Népbankhoz fordulok engedé-
lyért, hogy bár ideiglenesen, de elhelyezzük könyvtárunkat annak 
forgalom céljaira nem használt helyiségeiben, és hálás köszönettel 
kell visszaemlékeznünk, hogy az a Társaság, amelynek célja tisztán 
lukratív, igazgatósági határozatával egyhangúan engedelmet ad, 
hogy helyiségeiben könyveink menedéket találjanak.

Csaknem egyidejűleg tárgyalásba bocsátkoztunk az Ipartestü-
lettel is, abban a reményben, hogy annak nagytermét kibérelhetjük 
körünk céljaira, de hiábavaló minden igyekezetünk, megegyezés nem 
jöhet közöttünk létre, mert az Ipartestület ünnepnapokon maga 
céljaira kívánja fenntartani a kérdéses helyiséget.

S most, mikor minden reményünket elvesztve, a hontalanság 
legsötétebb periódusába léptünk s azt hittük, hogy ez a sötétség az 
enyészet homálya, a végső kísérletet tettük meg.

Az 1925. évi május hó 4-én a Róm. Kath. Legényegyletnek ab-
ban a szobácskájában, ahol a Népkör egykor elhelyezve volt, a vá-
lasztmány indítványomra oly határozatot hoz, hogy a lakáskérdést 
házvétellel oldja meg, s a vételhez szükséges összeget kamatmentes 
köl csönnel fedezi.

És a mi hivatásunk teljes tudatában, a mi igazságos ügyünkbe 
vetett mélységes bizalommal, azzal a fanatikus hittel, hogy a mi olt-
hatatlan vágyunknak teljesednie kell, közös erővel és nem csüggedő 
lelkesedéssel rövid hét nap alatt megteremtettük kölcsönjegyzés és 
ajándékok útján azt az alapot, amely lehetővé tette, hogy megvásárol-
juk házunkat s immár otthonunkat, amelyben ma első ízben tartjuk 
meg közgyűlésünket. (Sőt két hét alatt már túl is van jegyezve a vételár, 
amennyiben 200 000 dinár gyűlik össze a házalap rendelkezésére.)

Május 4-én határozza el a házvételt a választmány még üres 
pénztárral, s május 23-án már alá is írjuk a házvételi szerződést és 
az 1925. évi november hó 11-i választmányi ülésen nemcsak teljesen 
kitatarozva és karbaállítva vesszük át otthonunkat, de azzal a jóleső 
tudattal, hogy az egész vételárat ki is fizettük.
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Jegyzőkönyveinkben legszebb szavainkkal örökítettük meg azok-
nak nevét, akik ajándékaikkal és kamatmentes kölcsönökkel lehetővé 
tették a házvétel akciójának sikerét, szívünk melegével fűtött szavakkal 
köszöntük meg lelkes tettüket, s mégis lehet, hogy e szavak varázsa 
elszíntelenedik, a mi szívünk kihűl, de ezek a falak örökké őrzik ezt a 
nemes energiát, amely azokat a mieinkké tette, ebben a födélben mara-
dandó anyaggá vált az a nemes lelkesedés és áldozatkészség, hogy fölénk 
borulva, örökké az otthon melegét és fényét ajándékozza nekünk.

A mi otthonunk megszerzésében azoké az érdem, akik adtak, 
akik bőkezűségükkel lehetővé tették nekünk, hogy közel 60 év 
múlva végre az otthon tüzének melegét érezzük, de lehetetlen 
ugyanekkor meg nem említenem, hogy a gyűjtés nagy munkáját 
velem dr. Varró János osztotta meg, aki lelkének nemes lendületével, 
meggyőződésének tüzével, rábeszélő erejének hevével és a Népkör 
iránti feltétlen és odaadó szeretetével csodálatos sikereket ért el, le-
hetetlen köszönetet nem mondanom Katona Istvánnak és Komenda 
Jánosnak, akik a lelkesedés nem hűlő melegével, a kiábrándulást nem 
ismerő őszinte odaadással olyan eredményeket mutattak fel, amelyek 
nevüket a mi történetünkben a legszebb helyen örökítik meg. De 
lehetetlen köszönetet nem mondanom mindazoknak, akik kisebb 
mértékben bár, de mindvégig az eszme szolgálatában álltak.

Abban a munkában, amelyet ez évben Népkörünk erkölcsi és anya-
gi felvirágoztatása érdekében végeztünk, lehetetlen ki nem emelnem 
Czabaff y László könyvtárost, aki lelkes és intenzív munkájával képessé 
tesz bennünket, hogy kultúrfeladatunkat becsülettel megoldjuk, hogy 
könyvtárunk ne holt tőke legyen, de gyümölcsöző törzs, amely azon-
ban nemcsak gyümölccsel teli, de termékeny magokban is dús.

Lehetetlen ki nem emelnem Katona István pénztárost, aki ezt a 
tisztét hivatásának, sőt missziójának érzi, aki az ő tisztjének hatás-
körét nem puszta paragrafusnak, de lelkiismereti parancsnak tekinti, 
aki elöl jár a munkában és tettekben, ha meg van róla győződve, 
hogy azzal a mi körünk javát szolgálja.

Most pedig emlékezzünk meg azokról, akiket a sors keze közü-
lünk csendesen átintett a túlvilág örökkévalóságába.

Obláth Béla tiszteletbeli tagunk 1925. év július havában költö-
zött el közülünk.
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Ő nemcsak körünk bölcsőjénél állott, de már annak az eszmének 
is életadó ereje volt, amely olyan egyesület megalakítását kívánta, 
ahol a közös kulturális törekvés egy gárdába tömöríti társadalmun-
kat vallás és társadalmi állásra való tekintet nélkül.

Ő mint ennek a magasztos eszmének haláláig hű hagyományo-
sa csiszolt elméjével, kiművelt szellemével, mélyen érző lelkével s 
körünk iránt való odaadó ragaszkodásával legmélyebb hálánkat és 
szeretetünket vívta ki.

Életében tiszteletbeli tagunkká emeltük s most halála után, mi-
dőn a kegyelet szavait fonjuk emléke köré, emeljük őt az emlékezés 
pajzsán példaképünkké mindnyájunk feje fölé.

Simovics János választmányi tagunk 1925. évi november havában 
dőlt ki sorainkból. Szelíd, rokonszenves lénye, amely a magyar ügyek-
ben intran zingensen forró volt, a közös munkában hozzánk nőtt. 
Még az otthonunkat átvevő ülésen jelen van, örömünkben odaadó 
osztályrészesünk, s két hétre rá önkezével hívja el a halált.

Halottaink emlékét őrizzük kegyelettel!
Legyen emlékük áldott s példájuk termékeny.

Igen tisztelt közgyűlés!

Az alatt a tíz hónap alatt (1925. március – 1926. január), amelyre 
megbízatásunk szólt, nem tudtunk minden feladatot megoldani, 
amely megoldásra várt, nem tudtunk minden hiányt pótolni, amely 
pótlást igényelt, de az, amit sikerrel befejeztünk, becsülettel bevé-
geztünk, legyen mindnyájunknak buzdítója a jövőre, mert szüksé-
günk van arra, hogy higgyünk magunkban, higgyünk céljainkban, 
higgyünk azok beteljesedésében, és ha nem szűnünk meg hinni és 
tenni, a mi egyesületünk ki fog emelkedni a szürkeség porából s a 
kultúra fénylő tornya lesz.

Abban a reményben, hogy az 1925. év eredménye mindenki hitét 
megerősíti, mindenkiben tetteket érlel, kérem a tisztelt közgyűlést, 
hogy az elnökség és a választmány működéséről tett jelentésemet 
tudomásul venni, s egyúttal részére a felmentvényt megadni szí-
veskedjék.

1926
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ELNÖKI MEGNYITÓBESZÉD A MAGYAR NÉPKÖR 
1927. JANUÁR 30-AI KÖZGYŰLÉSÉN

Igen tisztelt közgyűlés!

Minden egyesülésnek ereje azoknak egyeteméből nőtt ki, akik az 
egyesülésre kezet kézbe összefogtak. És ez az erő annál hatalmasabb, 
minél számosabbak azok a tagok, akik a nemes összefogás láncában 
egy céltól fűtötten menetelnek. Minél nagyobb ez a sereg, annál 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy szövetkezésének kijelölt esz-
ményei földre szállanak, és valóságos életet nyernek.

A mi egyesülésünk már részesült az eszmények és remények testbe 
formálódásának ebben a csodájában, már volt részünk abban a kivé-
teles áldásban, amely ereinkben a vért mozgásba hozta és tagjainkba 
erőt varázsolt; de a növekedésnek boldog érzését csak az elmúlt év 
hozta meg nekünk.

Az elmúlt év 72 taggal növelte a mi régi lelkes seregünket, amelynek 
az eszmékhez való hűsége, a tettekben való kitartása, az áldozásban 
való nagylelkűsége eddig is példát teremtett és példára serkentett.

Tudom azonban nagyon jól, hogy hibába és tévedésbe esném, ha 
vak és hiú örömmel csak növekedésünknek tényéről számolnék be, 
de nem vizsgálnám azokat a lelki indítóokokat, amelyek ezt a 72 új 
osztályos társunkat hozzánk kapcsolta.

Nagyon jól tudom, hogy a mi fiatal seregünk nem mindegyik 
tagját indította a mi körünkbe való belépésre annak világos tudata 
és megfontolása, hogy kötelessége a mi célunk, a magyar kultúra 
ápolásának, művelésének és terjesztésének katonájává szegődnie, 
mert igen gyakran talán a szeszély, talán a pillanatnyi hangulat vagy 
az el nem utasíthatás kényszere, esetleg csak egyéni szimpátia vagy 
más kiszámíthatatlan lelkiállapot, tehát nem a céljaink által fűtött 
és a céljainkért lelkesülő elhatározás volt a hozzánk csatlakozás oka. 
Ezek a laza és könnyen pattanó kötelékek pedig, úgy érzem, sokakat 
nem tudnak majd tartósan hozzánk rokonítani.

Már pedig nekünk nemcsak növekedni kötelességünk, de múl-
hatatlan életparancsunk, hogy a hódított teret meg is tartsuk.
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És mikor arról van szó, hogy a magyar kultúrának ezt a most 
verbuvált fiatal katonáit a mi rajvonalunkba végképp beillesszük, 
nincs kihez máshoz fordulnom segítségért, mint éppen a mi körünk 
régi, kipróbált seregéhez.

Mert ebben a régi seregben élnek a mi hagyományaink, amelyek az 
önbizalmunkat erősítik, bennünk él a hűség, amely nélkül nincs tartós 
szövetkezés, tulajdonságuk a kötelességteljesítés és áldozás, amely nélkül 
nincs út a célhoz, a munkavállalás kedve, amely nélkül holtak a törvé-
nyeink és a lelkesedés fénye, amely nélkül hidegek a tetteink.

Ezekhez a kipróbáltakhoz szólok és rájuk hárítom a kötelességet, 
hogy a mi új csapatunk lelkébe ömlesszék át mindazt a nemes tu-
lajdonságot, amely őket nekünk, ennek az egyesületnek, a mi közös 
ideális céljainknak megtartotta.

Ez a feladat ne legyen egy ünnepi percben vállalt kötelesség 
elszálló lelkesedése, de legyen ez a gát őrének éber és lankadatlan 
munkálkodása, akinek óvó, segítő, javító, erősítő keze mindenütt 
ott van, ahol ez a gát gyengének bizonyul, ahol azt a védőgátat káros 
áramlatok, rosszakaratú hullámok kikezdeni, ahol azt netán álnok 
kezek átszakítani akarják.

Legyen ez a munka a hétköznap állandó és lankadatlan munkája 
mindenkor, mindenhol és mindenki előtt, mert így áramlik át az 
összefogott kezekbe a meleg tovább és tovább, míg az egész kort 
ugyanaz a meleg élteti és lelkesíti.

Ha a hétköznapoknak ebben az eredményesen teljesített munká-
jában gyűlnek össze azok a nektárcseppek, amelyek megtöltik majd 
a mi ünnepi kupánkat, akkor abból én is minden fenntartás nélkül 
lelkesen ürítek, mert ez az ünnepi perc megbizonyosít engem is, 
hogy a mi szaporodásunk nem látszat, de igaz valóság.

S erre az erős, egységes, lelkes gárdára szükségünk van nekünk, 
nekünk szükségünk van egész önmagunkra! Azok a terhek, melyeket 
az otthonunk megalapítása vállainkra rakott, megkövetelik, hogy 
mindenki a helyén legyen vonakodás és húzódozás, hátsó gondolatok 
és kibúvókeresés nélkül. S valóban el kell ismernem, hogy az elmúlt 
egyesületi évünk a terheket olyan mértékben könnyítette, hogy arra 
sem előrelátással számítani, sem pedig abban a legrózsásabb látással 
hinni nem lehetett.
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A lepergett esztendő elején 155 000 dinár volt az adósságunk, 
de az év végén 78 000 dinárra csökkentek terheink. 77 000 dinárt 
sikerült tehát az 1926-os egyesületi év folyamán adósságainkból 
letörlesztenünk.

A terhek, minél messzebb visszük, annál nehezebbre, de az örö-
münk annál nagyobb, minél közelebb a terhek levétele. S ez az év 
bennünket e hosszú út felén átvezetett.

De ezt az utat nem önerőnkből tettük meg, mert csak úgy volt 
módunkban 77 000 dinárt törleszteni, hogy ennek fele részét, azaz 
37 500 dinárt ajándékba kaptuk lelkes tagjainktól.

Nem hangzatos frázis, nem papírból készült szóvirág, nem 
kisújtásozott szólásforma tehát, amit a régi gárdáról mondottam, 
mert íme, e gárda tagjainak áldozása a kultúra oltárán ismét olyan 
megható tények elé állított bennünket, amelyek évkönyveink leg-
fényesebb fejezetét fogják alkotni.

Valóban azt kell hinnünk, hogy amióta ez otthont házalapítóink 
nemes felgerjedéséből magunkénak, tulajdonunkul mondhatjuk, 
azóta ezeknek a falaknak megvan az a varázsuk, hogy az, aki közéjük 
lép, a mindennapi élet önzését, az anyagiasság önösségét levetkezi, s 
annak a lelkességnek, annak az önzetlenségnek és áldozatkészségnek 
hatókörébe jut, amelyekről ezek a falak s a ránk boruló tető regél.

Fogadják azok, akik ezt a nemes tettet velünk cselekedték, meleg, 
szívből jövő áldásunkat, s ami minden szónál ékesebben beszél, forró 
kézszorításunkat. Legyen e kézszorításnak ragaszkodó ereje a mi 
hangtalan beszédünk ékesen meggyőző logikája és lüktető melege, 
a mi forrón áramló szívünk beszédes üzenete.

Ezen a 77 000 dináros teljesítményünkön kívül a múlt év történe-
téhez tartozik az az eléggé meg nem becsülhető vállalkozásunk, hogy 
otthonunkat úgy alakítottuk át, hogy az kultúrestjeink rendezésére 
alkalmassá vált. Ez a kis menedéke a kultúrának igazi otthonunkká 
csak ekkor lépett elő, mert csak ekkor lehetett mozgalmainknak va-
lóságos színhelye. A mi kultúrmozgalmaink pedig lényeges részei cél-
jainknak és életünknek, tehát e változások lényeges igénykielégítést 
és vele kapcsolatosan lényeges jóérzést hozott. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy otthonunknak mozgalmainkra alkalmassá tétele 
anyagi megterhelést is jelentett, éspedig közel 10 000 dinárt.
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Azért kell ezeket a tényeket itt különösen leszögeznem, hogy 
legalább nagyobb tételekben lássuk, milyen erőfeszítéseket kellett 
végeznünk, hogy a legsürgősebb munkálatainkat keresztülvigyük, 
energiánk milyen sűrítésére volt szükségünk, hogy adósságainknak 
felétől, az értékek zuhanása közben megszabaduljunk, hogy így 
nyugodtan mondhassuk, adósságunk maradt, de fekvőségeink és 
egyéb vagyonunk teljes fedezetet nyújtanak.

De akkor, amidőn meg kell állapítanom, hogy az anyagiak terén a 
mi kereteinkhez és méreteinkhez arányítva tiszteletre, sőt csodálatra 
méltó eredményt értünk el, addig a kulturális erőkifejtések terén 
valóban apró számokat mutat a mérlegünk. Minden anyagi erőnk 
terheink porlasztásában és törlesztésében merült ki.

Pedig nagyon tisztában vagyunk azzal, mit jelent nekünk a könyv 
a mi kulturális életünk kulturális kincseihez méltó megélésénél.

Nagyon jól tudjuk, hogy a magyar irodalom, művészetek és 
történelem megismerésének és elsajátításának egyedüli tanítómes-
tere jelenlegi viszonyaink között a jól felszerelt könyvtár, mert az 
a többségi államnak nincs programjában, hogy elsajátítsuk a mi 
speciális faji kultúránkat.

Tudjuk és értjük, hogy magunkra vagyunk utalva, saját erőnkre, 
saját lelkiismeretünkre s ez a magunkrautaltság kell, hogy minden 
ambíciónkat reáirányítsa azokra a lelki kincsekre, amelyeket össze-
gyűjteni, felhalmozni és terjeszteni csak könyvekben lehet.

Ismerjük feladatunkat a kultúra ápolása, művelése és terjesztése 
körül, és lelkiismeretünk figyelmeztet kötelességünkre, emeljetek 
mindenkit arra a legelemibb műveltségi fokra, amelynél az európai 
magyar ember fogalma kezdődik.

Ismerjük azt a parancsot, mert hiszen ma, midőn iskoláink nem 
teljesítik ezt a részét a mi lelki nevelésünknek, százszoros kötelessé-
günk a könyv uralmát megvalósítani.

Mi, akik a régi államrendszerben nyertük nevelésünket, talán 
még ismerjük a magyar irodalom klasszikusait, a művészeteink har-
cosait, a történelmünk európai jelentőségbe nyúló alakjait, de vajon 
ki fogja megtanítani a mi gyermekeinknek, hogy volt Aranyunk, Pe-
tőfink, Jókaink, Munkácsynk, Kossuthunk, Széchenyink, akiknek 
lángelméje ma is ragyogó fénykévéi az egész európai kultúrának.
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Igen, ez a mi kötelességünk, és százszorosan az abban a ma gunkra-
utalt ságunkban, amelyben másra számítani nem szabad és nem lehet. 
Nekünk csak akkor van létjogosultságunk, ha a mi kultúrprog ramunkat 
így, ezen az úton, ebben az eszmekörben megvalósítani tudjuk.

Világos tudatában vagyunk ennek az eszmemenetnek, meleg 
átérzéssel valljuk magunkénak e komoly feladatokat, s mégis a 
költségvetés napiparancsától kötötten az elmúlt évben könyvtárunk 
fejlesztésére mindössze csak 665 dinárt fordítottunk.

Érzem ennek a parányi számnak lehangoló voltát, érzem, hogy 
ez a parány mindenha az óriás szavával kéri számon tőlünk sáfárko-
dásunkat.

És a számonkérőszék elé állítva mégis azt kell vallanom, hogy 
nem érezzük magunkat bűnösnek. Igaz ugyan, hogy az adósságoktól 
megszabadulás utáni olthatatlan vágyunk kimerítette minden anyagi 
erőnket, de ez csak ideiglenes visszaesést jelenthet kulturális feladata-
ink erőteljes keresztülvitele terén. Lehet, hogy ez az év a hullámvölgy 
mély pontját fogja jelenteni, de a következő években annál nagyobb 
nekilendüléssel törhetünk ideális célunk felé, mert nem pányváz le 
bennünket annyira a gond a törlesztések anyagiasságának cölöpéhez.

A mi egyesületünk idestova 60 éve áll fenn, és 3000 könyvünk van. 
A mi statisztikánk törvénye azt írja tehát elő, hogy minden évben 50 
könyvnek kell bevonulnia a mi kincsesházunkba: a könyvtárunkba. 
Azonban él a reményünk és erős a hitünk, hogy amivel ez az év a sta-
tisztika törvényét megsértette, azt a jövő év kétszeresen kiengeszteli.

De a számonkérőszék padján legyen komoly védelmünk az a négy 
kultúreste is, amelynek erkölcsi és anyagi sikere semmivel sem volt 
hátrább az előző évek eredményénél.

Petrányi Ferenc apátplébános az ember származásáról, Vécsey Géza 
a pénz hatalmáról, dr. Varró János varsó–moszkva–szentpétervári 
útjáról tartott előadást, míg Szántó Róbert vajdasági költőnk szerzői 
estjét tartotta negyedik kultúresténk keretén belül.

Azokban az utódállamokban, amelyeknek területén magyarok 
laknak, a magyar irodalom és művészetek erőteljes fejlődésnek 
indultak. Csehszlovákiában Mécs László, a szerzetes pap vezérsége 
alatt nagyszerű gárda dolgozik, Erdélyben pedig a határon innen 
és túl elismert Reményik Sándor és Áprily Lajos reprezentatív 
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vezérlete alatt olyan méretezésű, súlyú és számú író és művész áll 
a magyar kultúra szolgálatában, olyan fegyverek vannak kezükben 
lapok, folyóiratok, irodalmi egyesületek révén, hogy működésüknek 
irodalomtörténeti igényük van, és műveik jogot formálnak a magyar 
örökkévalóság Parnasszusára.

A mi Vajdaságunkban, a mi zsíros humuszunkban, úgy látszik, 
nehezen települ meg az irodalom nemes növénye. Nálunk még azon 
vitatkoznak a napilapokban, hogy egyáltalában van-e vajdasági 
magyar irodalom.

Én merem állítani, hogy van! Talán csak bátortalan gyönge kis 
növény, amely vágyódva keres éltető napot és meleget – de van! Me-
rem ezt állítani, mert kezünk között vannak a bizonyítékok, kezünk 
között van olyan adat, mint Szántó Róbert szerzői estje.

A mi negyedik kultúrestünk éppen ezért kinő a rendes keretek 
közül, mert nemcsak a kultúra szolgálatát regisztrálja, de azt jelenti, 
hogy a vajdasági magyar irodalom induló hajtásának juttattunk egy 
meleg estét. És ez nekünk elsőrendű kötelességünk. Mert ez a meleg 
kell ennek a kibúvó gyenge rügynek, az érdeklődésnek és lelkesedés-
nek ez a meleg tavasz, mert e nélkül hiába hajt az olimposzi növény, 
sorsa a sorvadás és pusztulás.

Kaptunk és adtunk, s ebben a meleg kölcsönösségben lehet csak 
elképzelni azt, hogy az utódállamokban lakó többi magyar kultúr-
közösségeknek nyomába lépjünk.

Igen tisztelt közgyűlés! Számot adtam arról a lelkiségről, amely 
bennünket tetteinkben irányított, s beszámoltam azokról a tettekről, 
amelyek a mi lelkünk vágyaiból valósággá voltak átteremthetők.

Ebben a munkában nem elég a kötelességtudás, nem elég a rideg 
paragrafusok pedáns betartása, ebbe a munkába meleg lelket kell 
önteni.

Ilyen melegítő lélek volt mindig a mi közös munkánkban Czabaffy 
László könyvtáros, aki a fokozódó könyvolvasási igény közepette 
nagyszerűen állta a rohamot, s ki nem merülő energiával volt a mi 
fegyvernökünk, a mi hatalmas fegyverünknek: a könyvnek az őre!

Ilyen lüktető, meleg vér volt a mi sáfárkodásunkban Katona 
István, akinek oroszlánrésze van a taggyűjtés eléggé meg nem be-
csülhető teljesítményében és a mérleg biztos egyensúlyában.
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Maradjanak mindenkor egyesületi életünkben az a kovász, amely-
nek nemes hajtóereje ellenállhatatlanul átragad mindnyájunkra, 
hogy bennünket a mi egyesületünk javának és boldogulásának igaz 
munkásaivá tegyen.

Most pedig emlékezzünk meg azokról, akiket az örökkévalóságba 
szólított közülünk az isteni gondviselés.

Emlékezzünk meg elsősorban volt elnökeinkről, Gyarmathy 
Béláról és Balaton Gyuláról. Az elmúlt év bő aratásában őket is 
kévébe kötötte és betakarította a halál mindnyájunk Urának csen-
des szérűskertjébe, a temetőbe. Életükben a mi egész seregünknek 
állottak élére, de halálukba sem mentek egyedül, hat más hű tagunk 
volt kísérőjük az örökkévalóságba. Mi, akik itt hagyattunk a mi 
céljaink munkálására, a learatott kévék termékeny és tápláló magvait 
őrizzük meg magunknak, mert ez az örökség az, amely bennünk a 
gyengeséget erővé fokozza, s az erőt megsokszorozza. Legyen e né-
hány szó a végső zászlóhajtás előttük, s legyen a mi emlékezetünk 
az ő életük továbbfolyása bennünk itt a földön.

Gébell Bélát a határon túl ragadta el a végzet. Azoknak a sorát ritkí-
totta vele a halál, akik Népkörünknek legrégibb tagjai közé tartoztak, 
s a hozzánk tartozandóság hűségével kiérdemelték kegyeletünket.

Magyar József a mi fiatal gárdánkból való volt. Abból a fiatal gár-
dából, amelynek a jövőben hivatása és kötelessége lesz, hogy belőlünk 
a hiteinket magukba szívják, és tetteinket tettekkel helyettesítsék. 
A mi jövőnk egy fiatal katonáját gyászoljuk benne.

Pekarovics István azoknak az egyike volt, akik nemcsak szóno-
kolják a megértést, közeledést és összemelegedést, de cselekszik is. 
Fáj mindnyájunknak, hogy el kellett vesztenünk.

Varga József tanító nem vett aktív részt a mi egyesületi munkánk-
ban, de mint a népnek oktatója, örök ideálja a kultúra fáradhatatlan 
harcosának. Elszomorítja szívünket sorainkból való kidőlte, de 
emlékét szívünkbe zárjuk.

Fabó Mihályt, aki példás életével mindenki becsülését elnyerte, 
álorcás rablók gyilkos kezei ragadták ki sorainkból. Az örök törvények 
végezzék azt el, amit a földi igazságszolgáltatás elvégezni nem tudott.

Brankovics Ilonka ajkáról is letörölte a halál a mosolyt, és 
megfagyasztotta tréfás kedvét. Az a nagy úr nem ismer tréfát, s el-
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vitte tőlünk egyik jóltevőnket, aki nehéz napi munkájából félretett 
keresményét áldozta a Népkörnek házalapítást akciójakor. Örökké 
emlékezetes lesz nekünk az ő meleg szíve!

Kísérje mindannyiukat áldásunk és emlékezetünk.
Igen tisztelt közgyűlés! Ha mi a mi lelkünk minden sóvárgását, 

minden vágyakozását tettekbe formálni tudtuk volna, akkor az 
ezeregyéjszaka csodáiról számolhattam volna be.

De mi csodákról regélni nem tudunk, mert a mi tetteinket a 
lehetőségek határai emberivé korlátozták. S ami emberi, az esendő 
és gyarló. Ám amit tettünk, abban a szent odaadásban és lelkese-
désben cselekedtük, amely bennünket a mi Népkörünkhöz s annak 
céljaihoz elválaszthatatlanul és megosztatlanul hozzáköt.

Az, amit tettünk, az kötelességünk volt, de amit mulasztottunk 
– amiben esendők és gyarlók voltunk –, azért várjuk a feloldozá-
sunkat.

A választmány nevében kérem tehát az igen tisztelt közgyűlést, 
hogy jelentésemet tudomásul venni, és az 1926-os egyesületi évre 
nekünk a felmentést megadni méltóztassék.

1927

q



q  e 123 w

ELNÖKI JELENTÉS A NÉPKÖR 
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS TISZTVISELŐKARÁNAK 
AZ 1927. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Igen tisztelt közgyűlés!

Minden haladásnak két titka van: szenvedélyes belegyökereződés a 
hagyományokba – és hitvallásos, bátor belesudarasodás a modern 
idők szabad levegőjébe.

A hagyományokban megváltozhatatlan törvények rejlenek, s a 
gyökereknek törvényei örök igazságai a sudárba szökkenő törzsnek, 
a virágnak és a gyümölcsnek is.

Semmi sem sürgetősebb feladat, mint a múltunkból az örök 
ér vényűt felismerni, törvényünkül avatni és lelkes jóakarattal be-
tölteni.

A Hagyomány, a múltnak ez az örökérvényű törvénygyűjteménye 
az a gyökérzet, amelyből szükségszerűen kinő a jelen törzse, a jövő 
virága és gyümölcse.

De a hagyománynak legfőbb és legörökebb törvénye éppen ez 
a növekvés: a hívő és bátor lombosodás az eszmék és eszmények 
melegítő napja alatt.

Nem hű szolgája az a hagyományok törvényeinek, aki azokból 
öncélú kultuszt űz, aki a gyökérzetről azt hiszi, hogy ez maga az 
egész növény, és szent elfogultsággal levág róla minden új hajtást, 
amelyet az új idők új eszméinek teremtő melegsége kicsalt.

A gyökérből kisudarasodó törzs más valami, mint a gyökér – 
más élet –, új élet, de mégis az az örök igazság úr felette, amely a 
gyökérnek is megváltozhatatlan törvénye.

És ez a törvény parancsolja a hittel telt bátor belenövekedést az 
új időknek új szellemébe, a modern idők melegítő napjai felé.

A biztos talaj s a melegítő napok felé hajszoló, olthatatlan vágy 
mozdít ki bennünket a hínáros tespedtségből, s tart meg abban a 
mozgásban, amelynek örökké modern eredménye a haladás.

És a magyar életnek is legtöbb parancsa ez az örökké haladó moz-
gás. De ennek feltétele nemcsak a hagyományok tisztelete, hanem 
bátor törekvés az új idők új eszméinek betöltése után.
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Íme, itt van a magyarázata annak a kultúrprogramnak, amelyet 
az elmúlt év során valóra váltani igyekeztünk.

A magyar közönségnek legnagyobb része még idegenül, sőt ellen-
séges felkészültségben áll az új magyar irodalommal, az új magyar 
írógenerációval szemben.

Olyan furcsán tragikus ez, mint a gyökérnek ellenségeskedése a 
törzzsel – a törzs gonosz indulata a virág ellen –, a virág féltékenysége 
a gyümölcsre. Hiszen ezek más időben és más formában, de ugyan-
azoknak az elveknek, ugyanazoknak a törvényeknek kifejezői.

A gyökér és a virág, a törzs és a gyümölcs, nem lehetnek egymás-
nak ellenségei, nem lehetnek egymásnak idegenek, mikor alapjukban 
és lényegükben egymással azonosak.

A mi programunk keretén belül öntudatra akarjuk ébreszteni 
közönségünket, hogy az új magyar irodalom – bármennyire más 
legyen, mint a régi – a magyar fának erőteljesen gyönyörű új ága, 
amelyben azonban a hagyományok örök szabályai éppen úgy hatnak, 
mint a gyökérben.

Az új magyar irodalom harcos fejét, Ady Endrét én magam mu-
tattam be abban a kötelesség sarkallta vágyban, hogy lássuk ennek 
az új magyar életnek új eszméit, új célkitűzéseit, új vágyait, amelyek 
mindig magasabbra és magasabbra növesztenek bennünket a célok 
égboltja felé.

Azért tettem, mert hiszem, hogy a modern idők szabad levegőjé-
nek mély, tele tüdejű belélegzése elsőrendű feltétele a haladásnak.

A mi kisvárosi életünk úgyis távol esik a szabad vizek szabad járá-
sától, ritkán üti partjait messzi tengerről jött erőteljes hullám, hogy 
felfrissítse elhínárosodó vizét, kötelességünk tehát, hogy ha csak apró 
csatornákkal is, de bekapcsoljuk az élő vizek felpaskoló áramába.

Ennek az organikus felfogásnak parancsa volt az is, hogy a hagyo-
mányok képviselőinek kultuszát élesztgessük, hogy magunkban élő 
valósággá ébresszük azokat, akikben egykor a legnagyobbak voltunk, 
s akikkel ma is a legmagasabbra lendülhetünk.

Flachbart Károly Arany Jánosról tartott előadást, a nagy magyar 
költőről, akit mindenkinek kötelessége saját magának újból és újból 
felfedeznie. Szenteleky Kornél pedig Madách Imre tragikus életére és 
hatalmas zsenijére eszméltetett rá a költő megvilágító intuíciójával, 
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az esztéta nemes ízlésével és meglátó ítéletével, az ember melegségével 
és az utód hódolatával.

Ezért az áldozatos munkáért hálánk ne az ügyesen tornázó sza-
vak mutatványa legyen, hanem az a sohasem lankadó igyekezetünk, 
hogy azok a lelkek, amelyek megnyilatkoztak az előadók nemes 
szándékának, mindenkor együtt maradjanak a termékenyítő eszmék 
és érzések bevonulására.

Ismerjük jól azt a csendesen mormoló, de hangossá alig-alig vált 
kifogást, hogy estjeink nagy részét irodalmi témák foglalták le.

Nem esetlegesség és nem véletlen volt ez. Irodalmunkban él-
nek tovább legpompásabb tenyészetben azok a mélyen idegződő 
hagyományaink és reményeink, amelyeknek elhalásával bénákká, 
süketnémákká és üres tekintetűvé sorvadnánk.

A magyar nyelv és lelkiség a magyar érzéskomplexumok és fan-
tázia, a magyar tartalom és forma, az egész magyar géniusz, múlt, 
jelen és jövő örök problémái, igen, az egész magyar élet tisztító sodra 
az irodalom, a mindent: az életet jelentő hagyományok, bódítások 
és harcok Olimposza.

A magyar Olimposz tetején kell lélegzetet vennünk, hogy tovább 
tenyészhessen bennünk a mindent jelentő élet.

Az irodalom nem kultúrbolondok vesszőparipája, de a magyar 
élet kinyilatkoztatásának fóruma.

És mi, akik a magyar kultúrának letéteményesei vagyunk, hova 
fordulhatnánk máshova buzdító, meleg életösztönért, mint éppen 
a magyar irodalomhoz.

Nagyon jól tudjuk azonban, hogy a kultúra nem merül ki az 
irodalomban, és lehetőségeinkhez képest foglalkoznunk kell az 
emberi művelődés minden ágával.

Éppen ezért különös hálával kell adóznunk Petrányi Ferenc 
apátplébánosnak azért a remek szabad előadásért, amelyben a világ-
mindenség problémáit feszegette a kis porszem életét követve.

A mi Népkörünk most abba a munkás jelenbe jutott, amely vala-
mikor dicsőséges múlttá akar válni a jövő kiépítésének érdeméért.

Ennek a drága jövőnek kiépítéséhez féltékenyen sorakoztatjuk 
glédába becézgetett könyvtárunkba az áldozattal verbunkolt s a 
lelkesedésből felcsapott újonc könyveket.
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„Felülfizetésként mindenkitől hálásan fogadunk egy felesleges 
könyvet.” Ez a felhívás állott minden meghívónkon, s ez a kívánság 
beszélt a szemünkből mindenkihez, akiből a lehetőség és hajlandóság 
szerencsés együttesét véltük kiolvasni.

És a könyvek elkezdtek vándorolni, mind-mind egy irányba, a 
mi kis könyvtárszobánk felé. Egyik hozta a másikat, míg lelkes, 
megható tódulásukban 284-re szaporodtak.

Ez az 1927-es év legmeghatóbb önkéntes csapata. Sokról nem is 
tudjuk, honnan jött, de mindről tudjuk, hova mentek: a mi szent 
céljaink felé.

Ahogy ezeknek a könyveknek fedelét szeretettel megsimogatom, 
szeretném, ha hajlandóságom melege szíven érintené azokat, akik 
e nagyon kedves önkénteseket hozzánk elküldték, ha megéreznék 
az én hitemet: élet lesz az életünk, míg a magyar kultúrának ilyen 
önkénteseket állító zászlósugarai és nemes hölgyei lesznek.

Az önkéntes csapat mellé azonban illő odaállítani az áldozattal ver-
bunkolt csapatot is és mi megtettük ebben a részben is a magunkét.

103 darab könyvet vásároltunk, s ezzel az 1927-es gárdát 392-re 
emeltük.

Úgy érzem, hogy most, amikor a közgyűlésről szentenciát ké-
rünk és felmentést várunk sáfárkodásunk tekintetében, ez a gárda 
előttünk halad, és kiharcolja nekünk a felmentő ítéletet.

Hogy kultúrmunkánk nem érhette el a maximumot, az ismét 
azon múlott, hogy anyagi erőnk legnagyobb részét a házunkra felvett 
kamatmentes kölcsönök törlesztése vette igénybe.

A múlt év befejeztével 78 000 dinár adósságunk volt, s ez évben 
25 200 dinárt törlesztettünk.

Ez azt jelenti, hogy még 52 800 dinár tartozásunk van. Akármi-
lyen rózsásan is lássuk a jövőt: még két-három évig mellettünk fog 
ülni az anyagi gond, és bőkezűbb, lelkesebb gesztusainkra ráteszi 
lehűtő, hideg kezét.

Ez a kéz azonban nem olyan hideg, hogy megfagyjunk tőle, pi-
rosan és melegen lüktet a vérünk, és ez az élet győzelmesen átsegít 
bennünket minden problémán.

Nem gondolok csodákra, sem héroszi tettekre, csak arra a legcse-
kélyebb áldozatra, amire minden tag kötelezte magát, mikor ennek 
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az egyesületnek tagja lett. S ha azt a kötelezettségét mindenki olyan 
lelkesen teljesíti, amilyen lelkesen mi véltük munkánkat végezni 
a közgyűlés bizalmából, akkor én nyugodtan álmodozom a gond 
nélküli napokról, mert ez igaz álom.

Ha a házunk értékét 150 000 dinárra teszem, és ebből a fennál ló 
adós ságunkat levonom, kb. 100 000 dinár vagyonunk jelentke zik in-
gatlanokban, s akkor még nem számítottam az immár 3 500 da rab 
könyvből álló könyvtárunkat, amely szintén nem elhanyagolan  dó 
érték.

Jólesik így leméregetni javainkat, hogy látva erőnket, bátrak 
legyünk megteremteni azt, amit a jelen biztatása szerint a jövőben 
bírnunk kell.

De amint gyarapodásunkról számot adunk, akként vesztesége-
inkről is igaz képet kell adnunk.

A Népkör tagjainak száma az elmúlt év folyamán részben elköl-
tözés, részben kilépés következtében 24-gyel apadt.

Ez mindenesetre érzékeny szám, de a fokozott iramú taggyűjtéssel 
megkelesztett tagállomány sorsa az, hogy megsüpped. S valóban, 
az előző évnek egyik lényeges mozgalma volt ez a megkelesztési 
processzus.

Ez a jelenség, mert éppen törvényszerűséget fejez ki, nem elkeserí-
tő, de legyen mindenkor komoly intelmünk arra, hogy a mi seregünk 
szaporítására aktivitásunk mindig jelentékeny részét kell áldoznunk.

A mondott veszteségben egyik legfájdalmasabb rész Flachbart 
Károly elköltözése.

Flachbart Károly tiszteletbeli tagunk és egykori alelnökünk 
volt az, aki a Népkör sötét, szenvedő beteg napjaiban saját erőiből 
kölcsönzött annak energiát a továbbélésre, saját ereiből ömlesztett 
át a dermedt tagokba meleg lüktető vért, hogy azokat újraéledésre 
mozdítsa.

Ezt a két életet külön elképzelni már nem is lehetett, ez igazán 
és teljesen egybeforrt.

Ez az egybeforrás, ez az organikus egység, ez a magától érlelődő 
természetes vérrokonság az a legnagyobb emberi teljesítmény a köz-
zel szemben, amely előtt lehetetlen meg nem hajolni itt a Népkör 
egyeteme előtt.
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Flachbart Károly nemes energiái élni, halni és alkotni fognak a 
Népkör testében.

S most, amikor veszteséglistánkat állítgatjuk össze, rójuk le ke-
gyeletünket egyetlen halottunk, Frenner István emléke előtt.

Irattárunkban őrizgetett sárgult, elmállott akta tanít ki bennün-
ket, utódokat arra, hogy 1868-ban a Magyar Népkört 178 alapító hív-
ta életbe s ezek között volt Frenner István tiszteletbeli tagunk is.

Mikor megadatott nekünk az a különös öröm, hogy bevonul-
hattunk ebbe a mi hajlékunkba az új otthon alapításának boldog 
izgalmában a babonás véletlen úgy akarta, hogy éppen 178-an 
legyünk, mint ahányan a hatvanéves alapítók voltak.

A 60 éves alapítók lassanként mindnyájan elköltöztek, egyedül 
csak Frenner István tartotta a frontot az enyészettel szemben. Ő az 
első alapító ott volt a második alapításnál is, a második 178 között, 
nem mint féltékeny szemlélő, nem mint a fiatalok lendületére duzzo-
gó öreg, nem mint kárörvendő hátráltató, ott volt az első alapításból 
még a hamu közt megmaradt szikrával, nem harcoló ököllel, hanem 
csak reszkető öreg kezével, de ebben nem a rontás szelleme táncolt, 
hanem a szív lüktetett. És ez a szív éppen úgy áldozatra késztette 
ezt a jobbot, mint mindannyiunkét, akiknek szívéből nőtt ez a 
második alapítás.

De az ő állásait is bevette az enyészet, és elment, hogy kiegészítse 
az első 178 létszámát, mint ahogy kiegészítette a második 178-ét, 
mikor a Népkört még egyszer meg kellett alapítani.

Béke legyen vele s velünk az ő hűsége, ragaszkodása, kitartása és 
áldozatkészsége örök útmutatóként.

Íme, a múltunkra büszkék lehetünk s a jövőben kételkedni okunk 
nincs. Annál kevésbé, mert alapszabályaink az elmúlt esztendő során, 
annyi hosszú év után, végre jóváhagyást és szentesítést nyertek.

Paragrafusainknak sora be van állítva a törvényes rend rend-
szerébe, s íme, most már a mi feladatunk, hogy azokat igazi élettel 
kitöltsük.

Igyekeztünk mindent megtenni, hogy élet költözzék a holt betű-
be, hogy a holt betű szándékát boldog beteljesülés igazolja, mégis, 
ha valami igyekezetünkhöz siker is járult, ez mindnyájunk sikere, 
mert szívvel-lélekkel mindnyájan így akartuk.
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Munkámban való hűséges támogatásáért hálás köszönetet mon-
dok tisztviselőtársaimnak, különösen a lelkes Katona Istvánnak, 
a nélkülözhetetlen Czabaffy Lászlónak és az igazgatói tisztségből 
távozni készülő Botka Józsefnek, s kérem az igen tisztelt közgyűlést, 
hogy jelentésemet tudomásul véve a választmánynak a felmentést 
megadni méltóztassék.

1928
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ELNÖKI MEGNYITÓBESZÉD 
A MAGYAR NÉPKÖR 1929. ÉVI MÁRCIUS HÓ 10-ÉN 
TARTOTT KÖZGYŰLÉSEN

Igen tisztelt közgyűlés!

Az élet zűrzavarából csak kitűzött célok tudnák teremtő összhangot 
komponálni.

Az élet érzés és értelem nélkül gázol rajtunk, durván összeza-
varja szándékainkat, egymásra uszít és szétválaszt nemtörődöm 
garázdálkodásában.

Az élet széttagol, sürgető parancsa osztályokra bontja sorainkat, 
hidegen elrétegel bennünket, szembeállít egymással, s a kelleténél is 
gyakrabban csörrenő fegyvereket ad kezünkbe egymás ellen.

Csak az eszmények távlatába és fényébe kitűzött cél lehet az, amely 
bennünket az élet anarchiájából az élet harmóniájába elvezet.

Nekünk van ilyen célunk: a kultúránk, s ez a cél bennünket 
immár hatvan éve köt össze.

Ez a hatvan év nemcsak a célhoz engedett közelebb, de amint a 
cél felé együtt haladtunk, lelkünknek egy tisztán fehér része közössé 
is vált. Sok oldalról jöttünk ebbe a csapatba, de a cél közösségének 
hídját fektettük le partjaink szakadékai fölé, hogy megtaláljuk 
egymást a megértés jó érzésében.

Elfelejtettük, hogy az élet korlátokat állított közénk, s ugyanazért 
a célért dobogó szívünk ütemére egymásba karolva haladtunk hat 
évtizeden keresztül.

S ez alatt az idő alatt mindnyájan ugyanazzal az Igével éltünk, 
ugyanannak a kultúrának testét vettük magunkhoz. Ugyanazokból 
a könyvekből tanultunk, ugyanazokban a művészi alkotásokban 
gyönyörködtünk, ugyanazoknak a költőknek szárnyain tanultunk 
a földről felröppenni.

Nemcsak a kitűzött célok melegítettek össze bennünket, de a 
közös élmények elemi ereje kapcsolta össze lelkünket el nem vá-
lasztható módon szakadékokon és korlátokon keresztül. Nemcsak 
a kultúrát szolgáltuk, de az élet szétfeszítő és széttagoló erején is 
győzedelmesek voltunk, mikor a célok szolgálatában egyek lettünk 
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s elrebbentettük magunk közül a társadalom ridegen osztályozó 
előítéletét.

Közös kultúránk közös társadalmi életet parancsol. De ezt a 
társadalmi közösséget nem lehet az elméleti magaslat zord szószé-
kéről megteremteni. A célok jelölte úton melegen kézen kell fogni 
a másikat, s ez a mozdulat mindig biztosítani fogja nekünk a kü-
lönbségeket felolvasztó egységet.

Ez az év, amely 60 éves életünket tetőzte be a maga összefoglaló 
egységével, erre tanít bennünket.

Igen, a múltból nemcsak erőt kell meríteni, az idők folyamatát 
az emlékezés gátjával egy pillanatra megakasztva, nemcsak hitet 
kell magunkban felduzzasztani, de törvényeket is kell keresnünk, és 
találnunk életünk irányául és mértékéül. S ma elsőrendű kötelessé-
günk, hogy kultúrmunkánk társadalmi hatásait tegyük magunkban 
tudatossá.

Napról napra jobban megértjük azt, hogy a művelődés munkája 
csak olyan légkörben lehetséges, amelyet nem viharoznak fel a 
félreértésnek, gyanakvásnak, keserű érzékenykedésnek depressziós 
zavarai.

S nekünk, akik éppen kevesen vagyunk, kell becsületes prog-
nózissal megállapítani a módot, amely azt a kívánatosan mérsékelt 
égövet megteremti, amelyet mindnyájunk embersége érdekében 
végzendő munka megkövetel.

Éppen ez a hatvanadik év érlelte meg bennünk a lassan gyümölcs-
be húsosodott eszmét, amely parancsosan előírta nekünk a szerb és 
magyar kultúrközösség eszméjének fokozott szolgálatát.

Ez az év volt ez, amelyben nemcsak beláttuk ennek az eszmének 
korszerűségét, de tettünk is érette.

Nemcsak a helyi uralkodó szervezetekkel és egyesülésekkel keres-
tünk megértő összeköttetést, de megértésre találtunk olyan százados 
szervezetnél is, mint a Matica srpska, amely a cél távoli nagyságával 
és elérhetetlenségével késztet elismerő tiszteletre bennünket, a cél 
felé áhítozókat és a cél színe előtt áhítatosakat.

De ha megértést keresünk, akkor azt nemcsak a távoli célban, 
de mindenekelőtt a mindennapi élet által mindenkor felállított 
helyzetben kell keresnünk.

q  



e 132 w   q

S bár az eszményt mindig a legtávolabbi cél adja, a jelent mindig 
az afelé vezető út szabja meg.

Emberek vagyunk: hibázunk és tévedünk. Ítéleteink, értékelése-
ink emberiek. Érzékeink csalnak, és szenvedünk néha nem nekünk 
szánt ütésektől is. De parancsunk legyen mindig: a jó vagy rossz által 
bennünk termett energia csak egy akaratot hajtson, a megértés és 
összesimulás akaratát.

Ha ezt a tanúságot a hatvan év adta, akkor azt éppen úgy ma-
gunkénak kell vallanunk, mint azt a 60 évet, amely életünk és lé-
nyegünk.

Ennek a megértésnek és közeledésnek meleg szándékával született 
meg az az irodalmi találkozás is, amelyen a szerb írók képviselője, 
Žarko Vasiljević is részt vett.

Hogy ez az irodalmi találkozó a szerb kultúrával összetalálko-
zás gondolatán kívül szolgálta-e a vajdasági magyar írók arcélének 
egységét, arra csak a jövő fog felelhetni.

A köteles hűség és felelős igazmondás eleddig azt állapíthatja 
meg, hogy ez a találkozó csak egyes frakcióknak sulykolt le elhatá-
roló póznákat.

Ezek az elhatárolódások azonban korántsem ártottak annyit, 
mint amennyitől a harcokat mindenáron kerülők aggodalmassága 
tartott.

Az elszakadás és a magárautaltság új energiákat termett, s új 
erőknek születése új értékeknek szülője lett.

Föltétlen igaznak kell azt elfogadnunk, hacsak arra gondolunk, 
hogy a Vajdasági Írás – amely irodalmi életünknek már kifelé is 
elismeréssel találkozó folyóirata – éppen ez időtől kezdve kezdett a 
belső nélkülözhetetlenség igényével hatni, s párhuzamosan kialakí-
tani azt a külső formát, amely értékességének hangsúlyos kifejezést 
is adott.

Talán túlságos kitérésnek látszik a fonalaknak ilyen messzi nyo-
mon követése, de ez is nyilvánvalóan összefügg ezzel az évünkkel, 
amelynek pedig lényeges hatásait elhallgatnunk nem szabad.

Mindig programunkban volt az elszigeteltség ellen való védeke-
zés, s abba az egységbe való beolvadás, amely vajdasági kultúránkat 
összefogja. A célok mögött szükségképpen az egység van, s az egy-
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ségben ott rejlik az öntudat, amely eggyé fogja a sokszerű részeket. S 
csak akkor érezzük a résznek az egységbe tartozását, ha öntudatossá 
teszünk magunkban minden hatást, amelyet az egésznek adunk, s 
amelyet az egésztől kapunk.

Ennek az egészbe való beletartozásnak maradandó nyoma lesz az 
a díszkultúrest, amelynek szereplői vajdasági íróink voltak.

Kovács Antal, Juhász Ferenc, Fekete Lajos, Radó Imre, Csuka 
Zoltán, Gergely Boriska és Szenteleky Kornél avatták fel akkor 
eredeti műveiket az ünnepi nyilvánosság előtt.

A közönségnek és íróinak meleg összetalálkozása volt ez az est 
a művészi gyönyörködtetés és a műélvezet emelkedett levegőjében. 
S bár az igazi sikert a művészi alkotásnak és az örökkévalóságnak 
szerencsés összetalálkozása jelenti, mégis a műélvezetnek ünneplés-
ben kirobbanó feszültsége áthasította azt a nagy távolságot, amely 
eddig írót és közönséget ártóan elszigetelt, s az összetalálkozás forró 
pillanata a sikerek bő aratása volt.

Ez a nap vajdasági magaslaton kelt, delelt és áldozott, s vajdasági 
sikert aratott.

De nemcsak ez az egyirányú jelentősége van ennek a napnak. 
Ekkor láttuk meg magunkat, munkánkat és eredményeinket mások 
lelkének tükrében, s úgy láttuk, hogy mások között is tisztesen helyt 
állunk. S minden sikernél nagyobb sikerünk volt az a meggyőződés, 
hogy lehetünk a saját pátriánkban is próféták.

Mikor ennek az évnek eredményeiről számolunk be, örömünk 
eltitkolhatatlan fénye világítja meg azt az 500 könyvet, amelyet a 
hatvanadik év adott nekünk. Ennél a világosságnál azonban jól 
lássuk meg, hogy az a lendület, amely nekünk a kultúrának ezt a 
hatalmas erőforrását ajándékozta, nem a könyvszaporítás önmagáért 
való célja volt, nemcsak a zsugorgatás ösztöne, amely értelmetlen 
öncélúságával kincset kincsre halmoz, nemcsak a gyűjtő szenvedélye, 
amely kielégültségét a lendülő statisztikában s a könyvszekrények 
terpeszkedő teliségében találja.

A könyv nem kultúra, csak a kultúra eszköze. Csak akkor lesz 
kultúránk integráns része, ha a bennük ívelő eszmék és a bennük 
buzduló érzések hatásait belekapcsoljuk lelkünk számtalan energia-
forrásába, ha a bennünk élő eszmékkel és érzésekkel minél dúsabban 
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keresztezzük, ha magunkévá tesszük azokat a megértés és megérzés 
emberien áthasonító erejével. Csak akkor lesz a könyv kultúra, ha 
nem engedjük a színes érzéspillangókat hidegen a lelkünk csukott 
ablakához verődni, hogy azok élettelenül hulljanak vissza, ha az esz-
méket nem botozzuk el magunktól fennhéjázó bunkóinkkal, hogy 
azok szédülten bukjanak el szűk korlátaink lebocsátott sorompóinál. 
Áhítatosan és szeretettel kell felnyitni magunkat a könyvnek, hogy 
áthasson bennünket, hogy a holt eszköz a kultúra eleven emberi 
erejévé lényegüljön át.

A mi örömünk fénye nemcsak az az ötszáz drága jövevényt glóriáz-
za, hanem azt a mohó olvasási kedvet, azokat a kitárt lélekablakokat 
is, amelyeken át kultúrává frissül a halott betű. Nemcsak a kultúrának 
ötszáz erősugárzóját kell szeretetünk konzerválásában a maradandó-
ságnak megőrizni, de azokat a népes könyvtárórákat is, amelyeknek 
ketyegő egymásutánja a kultúra győzedelmes ütemévé árad.

S mégis, még ma is, csak fél kézzel hadakozunk, mert másik 
kezünket józan hidegséggel lefogja az anyag. Az anyagi gond elterve-
zéseink derűs vázlatait mogorva mozdulattal áthúzza, reménykedé-
seink színes palettáját józan rendszeretettel letörli. 34 800 dinár az 
adósságunk s ez olyan nagy összeg, hogy még évekig komor társunk 
lehet. Ebben az évben 14 000 dinárt takarítottunk meg, s a jövő évre 
16 000 dinárt irányoztunk elő adósságaink törlesztésére, s ez még 
mindig nem lesz elég, hogy búcsút mondjunk hozzánk nőtt árnyé-
kunknak. Úgy látszik: majd csak az 1930-as év lesz az a boldog év, 
mely a magunkra vállalt anyagi gondoktól elbúcsúztat.

Ez a gond annál inkább felszínre törekedő, mert ez évben ismét 
jelentékenyen apadt tagjaink létszáma. Pedig anyagi eszközeink 
egyik leglényegesebb forrása az az áldozatkészség, amellyel tagjaink, 
céljaink beváltásához hozzájárulnak.

Dacára azonban annak, hogy soraink ritkulása társadalmi erőnk és 
egységünk átütőképességét lanyhítja, s ezt megállapítani keserű, annyi 
vigaszt mégis találhatunk, hogy azok, kik sorainkban hűen kitartanak, 
alapszabályszerű kötelességüket végeredményében nagyobb összegben 
teljesítik, mint akkor, amidőn tagjaink létszáma nagyobb volt.

Most, amikor az elmúlt hatvanadik év hatásairól és eredményéről 
számolok be, amikor végeredményében meg kell állapítanom, hogy 

q



q  e 135 w

túl minden baj és hiány őszinte feltárásában, a feltétlen szellemi és 
anyagi előrehaladás vidítóan gyors ütemében tettük meg a jubileu-
mi év szabta pályát, engedjék meg nekem, hogy kitérve a kötelesen 
tárgyilagos megállapítások irányából, tisztviselő társaimnak és 
munkatársaimnak őszinte és meleg köszönetet mondjak. Nemcsak 
azokért a szívvel melegített energiákért, amelyekkel lelkesen kész-
séges hajtóereje ennek az évnek ünnepi javait boldog tulajdonunkba 
terelte, de főképpen azért a meleg testvéri hajlandóságért, hogy eltérő 
véleményt – sokszor talán más irányú világnézetet –, talán jogosan 
feltörekvő ellenérzéseket önzetlen férfierővel elnyomva, sohasem 
vették ki kezüket a kezemből, és sohasem szakították meg azt a 
meleg áramot, amelynek bő ömlése immár a negyedik éve, hogy 
akaratokat vet, és boldogító tetteket arat.

Ebben az évben nem tudok nevek említésével egyeseket mások fölé 
emelni. Mindenki azt adta, amit Isten neki adott: a legtöbbet, s vajon 
ki tudná az isteni akaratot esetlen emberi szándékkal osztályozni.

Azt hiszem, hogy szívemnek megáradása az évi munkában hű 
társaim szívében is áradást okoz, mert a mi lelkünknek az évek 
munkájában és eredményeiben kiépült hajszálcsövessége érzékeny 
pontossággal mindig egymáshoz igazodik.

A közért való munka önmagának jutalmazója, s én alázatosan 
fogadom e munkában való tiszta örömet, de ez öröm megnövekedett 
nagyságáért boldogan adom vissza lelkem melegségét önzetlen 
társaimnak.

S most emlékezzünk meg hagyományainkhoz képest azokról, aki-
ket az élet végső konklúziója, a halál végképp elszakított tőlünk.

Dr. Starcsevics Jenő volt első a sorban. Hirtelen, a hosszas haló-
dás búcsúszava nélkül hagyott el bennünket s ezt a földrészt, ahol 
annyit munkált és teremtett. Kifejezetten alkotó lélek volt, aki a 
szomszédos Petrovoszelót kiemelte a civilizáció emberi felszínére s 
belekapcsolta a polgáriasodás hatalmas országutaiba. Életének alko-
nyán közöttünk élt, ahol emlékeinek meg-megújuló raja kellemesen 
körülzsongta csendes öregségét. Halála őszintén nagy veszteségünk, 
emléke maradandó kincsünk.

Dr. Vojnović Vladan elválaszthatatlanul összenőtt közéletünkkel. 
Községi életünk legtermékenyebb korában volt oszlopos tagja annak 
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az irányzatnak, amely bennünket városivá fejlesztett. Zárkózott és 
elzárkózó lénye, az igazságnak könyörtelenül egyenes úton keresése 
sok ellentétet teremtett magának, de lelkének nemes struktúrája, ha 
valaki előtt megnyílt, a legigazabb embert demonstrálta. Abban a 
nemes akarásban, amely a szerb és magyar közeledés belsőbbé tételén 
alkotott, törhetetlen és félelem nélkül való volt. Hagyományaiban 
és vélekedéseiben tisztelt és értékelt lénye mindnyájunknak örök 
vesztesége.

Dr. Faragó Jenő baráti szívünktől szakadt el. Azok közül az em-
berek közül volt, akiknek az élet megpróbáló csapásai ellen csak 
egyet len fegyverük van: szelíd lelkük és melegen dobogó szívük. A 
kíméletlen élet fárasztotta ezt a melegséget áhítozó szívet, de mindjárt 
adott pihentető perceket is neki itt a mi körünkben, amelyet mindig 
az élet vágyával keresett, s a kiélés jóleső érzésével hagyott el.

Most, hogy végképpen itt hagyott bennünket, fogjuk át lelkét 
emlékező melegséggel, mert itt fog most is megnyugodni, ahol éle-
tében is annyiszor megpihent.

Brankovics Sándort is a váratlan halál vitte el közülünk. Egyike 
volt azoknak, akik akkor, midőn otthonunkat itt megalapítottuk 
nemes adományával segítségünkre sietett. Nevét saját maga örökí-
tette meg, mikor a ház alapítói közé lépett, s most mikor elköltöz-
tette közülünk egy magasabb akarat, örökítsük meg mi is lelkét a 
megemlékezés kegyeletével.

Steiner Sándor is csendesen elsuhant közülünk. Olyan csendesen, 
amilyen csendesen közöttünk élt. De aki szombaton este eljárt a 
körbe, mindig találkozott vele, amint könyvekkel a hóna alatt ha-
zafelé sietett, s aki forgatta a könyvtár törzskönyveit, hétről hétre 
ott találta a nevét. Felnyergelt nála is a halál, s nyergében elvitte 
könyvtárunk egyik leghívebb olvasóját.

Áldás legyen emlékezetükön és életes erő megőrzött emlékeze-
tünkben!

�

Igen tisztelt közgyűlés! Íme, Önök előtt áll az 1928-as év. S most, 
mikor már meglehetősen távol kerültünk tőle, azt hiszem, hogy 
több volt benne a fölbuzdulás, mint az ellanyhulás – több volt a 
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reménykedés, mint az elkedvetlenedés –, több az akarás, mint a 
lanyha visszavonultság – és több az eredmény, mint a lehangoló 
sikertelenség.

Ebben a nyugodt megállapodásban zárjuk ezt az évet, és kérem 
az igen tisztelt közgyűlést, hogy úgy nekem, mint az egész választ-
mánynak a felmentést megadni szíveskedjék.

1929
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ELNÖKI MEGNYITÓBESZÉD A MAGYAR NÉPKÖR 
1933. ÁPRILIS HÓ 2-ÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSEN

Igen tisztelt közgyűlés!

Akkor, amidőn ismételten itt állunk a közgyűlés színe előtt, hogy 
bizonyságot tegyünk arról, vajon azt a bizalmat, amellyel a Népkör 
közönsége az ügyek vitelét kezünkbe letette, hűséges munkával 
megérdemeltük-e. Most, amikor számadást teszünk arról, hogy 
hű szolgái voltunk-e csak a Népkör ügyeinek, vagy lélekkel tüzelt 
vezetői is, akkor úgy érzem, hogy nem szabad minden magyarázatot 
arra a nagy tehertételre hárítani, amely egyest és közösséget egyaránt 
túlterhel: az anyag és a lélek válságára.

Az anyagnak és léleknek válsága csak egy helyzet, amely sem nem 
kívánt, sem nem örvendetes, de mert súlyos, fojtó és nyomasztó, nem 
szabad azt vélnünk, hogy örökké tartó. Minden emberi méltóságon 
alul való volna azt vallani, hogy azt, amit emberek bomlasztottak 
meg, emberek helyre ne hozhatnák, és szomorú meghódolás lenne 
azt hirdetni, hogy gyengék vagyunk és tehetetlenek az idők által 
emelt mogorva torlaszok előtt.

A lelkek válsága nemcsak az a szédelgős és tétova tájékozatlanság, 
amely értelmetlen gomolyaggá változtatja e szokatlan és nem várt 
világképet, amelyet nekünk ismeretlen erők nem ismert okokból 
oly sötéten vetítenek, hanem az az elvitázhatatlanul kirikító lelki 
sokféleség is, mely a hirtelen feltorlódott problémák előtt a megannyi 
mentalitás, megannyi irányába húz szét.

Azt hiszem, nemcsak nálunk, de minden nemzetnél úgy lehet, 
hogy a bennünket megelőző korok lelki folyamatai nevelésünk, ha-
gyományaink, hajlamaink és olvasmányaink révén bennünk élnek 
és bennünk hatnak. A 48-as idők óta alig három emberöltő telt el, 
s valóban még Mikszáth regényeiben, alighanem nagyapáink közül 
valaki, súlyosan illetve a közállapotokat, azt vallotta, hogy minden 
bajnak oka a jobbágyság felszabadítása. A 48-as idők hozták az emberi 
jogokat, a francia forradalom világboldogító eszméit, a szabadság, 
testvériség, egyenlőség trikolórját, s még nagyapáink között voltak 
olyanok, akik a jobbágyság intézményét tartották helyesnek, s a rendi-
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séget hitték a társadalmi berendezkedés mintájának, ahol nem mindig 
volt ember az, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. S 
lehetne-e tagadni, hogy vannak még e kornak a mi időnkben is csök-
vényes nyomai, amelyben megrögződött a dédapai korok lelkisége. A 
48-as korok eszméi nem annyira politikai eszmék voltak, mint inkább 
egy új és jó levegőt sürgető világnézet, amely jó néhány nemzedéknek 
adott lelki tartalmat. Lehetne-e mondani, hogy a nemzedékeknek 
egymáshoz való kapcsolódása során nem lettek e lelki tartalmak 
örökletesek, s nem élnek-e a mi nemzedékünkben is esetleg éppen 
abban a formában, amely régen elavult? A 67 utáni kor, a csendes és 
zavartalan fejlődés kora, a nagy városok kialakulásának ideje, a polgá-
riasodás viharától védett szakasza, az úgynevezett békének korszaka, 
amelyben az emberek gyakran elszürkültek és ellaposodtak, mert 
szellőtlen volt, s az örök nyugalom látszatát hazudta. A 67 utáni kor 
éppen apáink kora volt, s vajon lehetséges lenne-e, hogy éppen ettől 
a kortól ne örököltünk volna valamit. Sokat vagy kevesebbet, döntő 
vagy pedig csak színező módon. S a béke korszakának végén forgószél 
kerekedett, a nyugatosok, a modernek megújító mozgalma. Sürgető, 
türelmetlen élni vágyás, a világnak újra megélése, frissé és újjáte-
remtése, az életnek megállás nélküli hajszája, elszakadás mindentől, 
ami régi, és elszakítása mindennek, ami a poroshoz, az elcsépelthez, 
a mindennapi olcsósághoz, az unalomig egyhangúhoz, a kétségbe-
esésig uniformizálthoz köt, s megteremtése egy új, egy jó levegővel 
teli világnak. Mi ennek a korszaknak gyermekei voltunk, s örökösei 
vagyunk egy idealista nemzetség szépséges erőfeszítésének, és nem 
egy kisiklásának. De vajon e rövid korszaknak lelki ragálya el tudta-e 
ragadni a kortársak lényeges százalékát és az apák nemzedékét, vagy 
ezen az öregebb nemzedéken keresztül a mi nemzedékünkben is itt 
kísértenek még talán a megelőző korok lelki tartalmai. Bizonyosan 
így van. S alig érkezett meg a modernizmus lelki átalakító friss moz-
galma, jött a háború, és mindent összetört. Tisztában kell lennünk 
azzal mindnyájunknak, hogy ez nem szóvirág, nem üres nagyképűség, 
nem eltanult szólam, hanem mindinkább történeti valósággá érő tény, 
amelyet nekünk, a háborútól mindinkább távolodó nemzedéknek 
zavartalan szemmel meg is kell látnunk. Társadalmi, gazdasági és 
szellemi téren egyaránt igaz ez a tétel. A háború felrobbantotta a 
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régi kereteket, a régi formákat, amelyben a leülepedett tartalom 
elfogadott és megszokott körforgása alkotta a békevilág értelmét 
és tempóját. Mikor ezek a keretek megdőltek, mikor ezek a formák 
megszakadtak, akkor a bennük formált és keretezett élet áradata vad 
hömpölygésben az ismeretlen cél felé vágódott. Még a megszokott 
töltések szabályozó ereje biztosította az élet folyamának nyugodt 
ömlését, az egyéni vállalkozásoknak alkalmas volt az élet folyása. 
Könnyű volt úszkálni a meglepetéseket nem tartogató, egyik napról 
a másikra nem változó folyam hatalmas hátán. A béke kora kedvezett 
az egyéniségeknek, a különös, a tömegből kinyúló, a közönségestől 
ellendülő, a sorból kilépő embernek. Igen, a béke korának éppen 
az ilyen ember volt az ideálja, sőt már az utóbbi időben sok is volt 
azoknak száma, akik jogosulatlanul vették szájukra a kor mottóját, 
s közhellyé tették azt, amit a közhelyek tengerében üdítő oázisnak 
szánt a kor szelleme. De mikor megszakadtak a gátak, amikor a 
háború gránátjai réseket ütöttek a társadalmi, gazdasági és szellemi 
élet töltésén, s vad ordítással nekilendült az ár, a tomboló zúdulásával 
feldöntött mindent, ami volt, amikor megindult az élet folyamának 
féktelen rohama, s a szabályozó erők megszűntével új utakat törve 
pusztított, s magával rántott és sodort mindent, e hatalmas elem 
mindent legyőző hatalmas özönében sem értelme, sem célja nem volt 
többé az egyes hiábavaló egyéni akciójának. A megmozdult elemen 
nem lehetett többé kedvtelésből úszkálni, mert magával rántott min-
dent, romokat, törmeléket az emberek iszonyatos tömegmozgásában. 
Így csaptak át a lelkek az egyéniség kultuszából a tömegmozgalmak 
kultuszába, a kollektivizmus vallásába, s a mi fiatal nemzedékünk 
már ebben a mentalitásban érik meg, s a mi gyermekeink talán már 
csak elrejtett örökségként fogják tőlünk bírni az egyéniség kultuszát, 
mint amiként a mi életünkbe is a család, a nevelés, a hagyományok, az 
olvasmányok és hajlam örökített át magvat, húst vagy színt a régebbi 
korok gyümölcseiből.

De még talán sohasem állott egymástól oly messze két kor, mint 
a mi korunk és a mi fiatal nemzedékünk kora, az individualizmus 
és a kollektivizmus nemzedékének kora. Soha olyan messze és soha 
olyan ellentétesen. Egyik oldalon a megrögzött derekú, kevésbé 
hajlékony csontú, kevésbé alkalmazkodó, a régit megrögzíteni és 
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konzerválni akaró öregebb gárda, a másik oldalon a kollektív életbe 
belenőtt és beleszületett, a régi áramlatokkal kevesebb közösséget 
tartó fiatal tábor.

Ez a nagy és szélesre tátott szakadékú űr az a lelki válság, amelyet 
manapság lépten-nyomon érzünk, tapintunk és fájlalunk anélkül, 
hogy keresnénk értelmét, eredetét és orvosságát.

Ez a lelki válság az, amely miatt a régebbi tábor a fiatalokat 
erkölcstelennek bélyegzi, mert nem él s nem élhet a régi szabályok 
szerint, s ez az, amely miatt a fiatalok minden kapcsolatukat elvesz-
tették az öregebbekkel, akiket az új élet élésére alkalmatlan farsangi 
figuráknak tartanak.

Ez a nagy szakadék az, amely elválasztja az öregebbektől a fia-
talabbakat. A mi nagy hibánk, hogy az új korokkal nem tudtunk 
mi is megfiatalodni, és a fiatalok hibája annak be nem látása, hogy 
minden mindennek csak folytatása, s ők nélkülünk, a mi munkánk, 
életünk, korszellemünk nélkül el sem képzelhetők, mert nem lehet 
magasabbra ugrani, ha nincs alattunk a biztos talaj, ahová lábunkkal 
bízvást dobbanthatunk.

Ebben a nagy távolságban látom okát annak, hogy fiatal nemze-
dékünkkel nem találtuk meg a munkás összeköttetést. S ez annál 
kevésbé sikerülhetett eddig, mert a gátakat nem érző hömpölygésnek 
vannak zavaros részei, amelyek bármely világnézet ege alatt sem 
alkalmas hajtóerői a rendszeres munka zakatoló malmának.

Mégis a fiatal nemzedékkel való kapcsolat felvételét nekünk 
kell szorgalmaznunk és nekünk kell kezdenünk, mert csak így le-
het reményünk arra, hogy azt a munkát, amelyet megkezdtünk és 
folytatunk, derék örökösök kezére adhatjuk.

Az egész világ képe egy cseppben tükröződik, s ami igaz az 
egészre, az hat a részekre is.

Azt kell mondanom, hogy mindez áll a mi egyesületünkre is. 
De ezt a hézagot nem szabad könnyedén, félvállról vennünk, sem-
mi esetre sem szabad ennek megoldását egyenesen azzal elhárítani 
magunktól, hogy felírjuk a lelki válság nagy tehertételére.

Ez a kérdés nem egyszerűen elméleti kérdés, de gyakorlatilag is 
kimutatható azzal a statisztikával, amely tagjaink létszámát tartja 
nyilván.
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Ez a statisztika, mint az i. t. közgyűlés pénztárosunk jelentéséből 
értesülni fog, éveken keresztül apadó tendenciájú, s ezt az irányzatot 
nem szabad csupán arra a számlára írni, hogy gazdasági krízisben 
vagyunk, hanem tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a jelenség 
jórészt fiatalságunkkal való élő összeköttetés pangására vezethető 
vissza.

A közéleti munkát át kell adnunk az ifjúságnak, s ez csak úgy 
lehetséges, ha kéz a kézbe simul a természetes lánc meg nem szakít-
hatóságával.

A kultúra épületének épülnie kell, a világnézetek bármilyen ege 
alatt, s ennek a munkának végzéséhez éppen úgy kellenek a lelkes 
fiatal kezek, mint a meghiggadt agyak.

A két nemzedéknek nem szabad egymással szemben állnia 
semmibevevéssel és lázadással. A kultúra épülete annál értékesebb, 
minél régibb, s minél több nemzedék minél többet épített rajta. S 
hogy szabadna szemben állani két nemzedéknek, amely egyaránt 
építeni akar ugyanazon az épületen? Hogy alapjai leszünk-e ennek 
az új emeletnek vagy büszke tornyai, az csak időbeli szemlélet, az 
egymásutániság szemlélete, mert az igazság az, hogy büszke tornyo-
kat nem lehet a levegőbe építeni, s az alap nem arra való, hogy az 
utókorra értelmetlen romként maradjon.

Ezért, ha eddig még nem tudtuk megteremteni a két nemzedék 
közötti űr természetes hídját, a kör jövőbeli munkájának fokozato-
san arra kell irányulnia, hogy e követelményeknek, melyek fontos-
ságát felismertük, eleget tegyünk, mert így őrizhetjük meg körünk 
életét a tagok szaporodásában és kultúránk épületét folytonos és 
szakadatlan tovább építéssel. Mert a kultúra sohasem befejezett, 
hanem életünkön felül való, örökkön tartó mű.

De egyesületünk életének és jövőjének aggodalmas mérlegelé-
sében nem szabad érintetlenül hagynunk azokat a kérdéseket sem, 
amelyek elevenébe vágnak annak az alkotásnak, amelyet a mi gene-
rációnk végzett s adott ennek a körnek.

Talán legkedvesebb és legféltettebb alkotásunk az a ház, amely 
hajlékot ád nekünk és büszkeségünknek, a 4000 köteten felüli 
könyvtárnak.
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Ennek a háznak megvan a története, megvan a múltja, őrzi lel-
kességünket és odaadásunkat, kedves órák emlékét idézgeti, játszani 
tud lelkünk líráján, és munkánk elvégzésében biztos várunk.

Bánt és fáj, hogy meg kell bírálnunk, hogy hideg ésszel hiányossá-
gát keressük, de csupán érzelmekkel alkotni nem tudunk, a fejlődés 
igényéről pedig, amely a tervszerű munka és előrelátó gond nélkül 
el nem képzelhető, le nem mondhatunk.

Elsősorban is meg kell állapítanunk, hogy helyiségünk az utóbbi 
időben tagjaink befogadására szűknek bizonyult, és sokan csak azért 
nem tudnak fokozottabb mértékben bekapcsolódni a mi speciális 
köri és társadalmi életünkbe, mert erre nem a lelki, de fizikai lehe-
tőségek nem adnak kellő módot és alkalmat.

De lényege ennek a kérdésnek nem is abban sűrűsödik, hogy 
nem tudjuk tagjainkat alkalomadtán megfelelően elhelyezni, hanem 
éppen ott, hogy ennek a kérdésnek megoldhatatlansága gátol abban 
az elsőrendű hivatásunkban, hogy tagjainkat összetartsuk, hogy 
céljainkat ne csak az egyes tagok hajlandóságán keresztül kíséreljük 
megvalósítani, de a tagok egyetemén, az egész kör testén és lelkén 
keresztül, összeolvasztva azokat a cél egysége által. A kultúra, mint 
legtöbb célunk, kell hogy minden különbségen keresztül egyesítsen 
bennünket, mert a kultúrának ez a demokratikus egysége tud ben-
nünket csak a közönség fokozott erejével előrelendíteni.

De nemcsak ezért került előtérbe otthonunk kérdése, de azért is, 
mert a mindinkább elkényesedő civilizáció kívánalmainak nem tud 
eleget tenni. Nagyon sokan vannak olyanok, akik hajlamaik szerint 
itt élnék társadalmi életüket, de a kör által nyújtott minimális elő-
nyöket nem találják meg.

Ezért gondolom, hogy minden érzékenységen keresztül ismét szó-
vá kell tennünk otthonunk kérdését, és éppen egyesületünk életének 
és jövőjének tartozunk azzal, hogy egyéni gyengeségeinket félretéve, 
ismét napirendre tűzzük az otthon problémáját, aminthogy ez a 
kérdés elődeinknél is mindig napirenden volt, a költségvetés során 
állandó tartalékolással egyengetve e feladatnak a múltban is sokszor 
járhatatlannak látszó útját.

Egyesületünknek tisztán anyagi ügyeiről, ebben az évben, elté-
rően az előző két év bonyodalmasabb, izgalmasabb és eredményte-
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lenebb kifejezéséhez képest, csak jót mondhatok. Dacára a taglét-
szám csökkenő tendenciájának és a nehéz gazdasági viszonyoknak, 
tagjaink hűségesen eleget tesznek kötelezettségeiknek, aminek 
magyarázatát ismét csak abban találom, hogy céljaink és tagjaink 
ragaszkodása azonos erők forrásából merítenek, s a tagokra kimért 
szolgáltatás nem áldozat, hanem magától értetődő hozzájárulásnak 
minden gátlás nélkül való önkéntes teljesítése.

Ez a szellem, amelynek fenntartására nem tudom eléggé buzdítani 
az i. t. közgyűlést, képessé tesz bennünket eszmei céljaink teljesítése 
mellett, az anyagi világban való biztos fennmaradásra, de arra is, 
hogy mindenkor az anyagi világ törvényei által korlátozott jövő 
terveinket is valóra váltsuk.

Szellemi mozgalmaink közül ki kell emelnünk a nyáron meg-
tartott hadifogolyestünket, amelynek szereplői dr. Zelenay Miklós, 
dr. Galambos István, Cziráky Fetter Imre és Darvas Gábor voltak. 
Legsikerültebb estjeink közé tartozott ez, amelynek híre minden 
kultúrhelyen érthetően meleg fogadtatásra talált, s a napilapoknak 
nemcsak a múlandó hírek regisztrálására rendelt hasábjain nyertek 
méltatást, de az irodalmi mellékletek is helyet szenteltek ez estnek, 
és dr. Zelenay értékes felolvasását teljes szövegben is közölték. Mind-
ez csak azt bizonyítja, hogy saját erőnkből oly értékeket tudunk 
kitermelni, amelyek nemcsak feltétlen magas színvonalú kultúrát 
jelentenek, hanem olyat is, amely elsőbbségénél fogva a példaadó 
szerepét van hivatva betölteni. Ennek az estnek nem is szabad kizá-
rólag becseinek maradnia, hanem azt ki kell emelni a helyi történések 
láncolatából és a kultúrértékek cseréjének becses anyagává tenni.

Ugyancsak nagy sikerű volt a szuboticai írók vendégszereplése is 
dr. Buzogány Mátyás szavalatával és testvéregyesületünk, a Dalkör 
rokonszenves gárdájának szereplésével gazdagítva. Talán nagy és 
komoly kultúrcéljaink mellett kicsinyesnek tetszik ez a megálla-
pításom, hogy Kende Ferenc a Kalangya irodalmi folyóirat és a 
Jugoszláviai Magyar Könyvtár kiadója és Radó Imre író, felolvasó 
körútjukat éppen itt, a mi körünkben kezdették meg, de mégis ebből 
megbecsülésünkre és jelentőségünk elismerésére kell következtetni, 
s arra a nem elhanyagolható rangra, amelyet mi a többi kultúregye-
sület között méltán és joggal elfoglalunk.
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Le kell szögeznem továbbá, hogy az egyesületközi életben is bőven 
kivettük részünket amennyiben Topolyán, Noviszádon, Becskereken 
s most legutóbb Cziráky Fetter személyében Verbászon vettünk 
részt kultúrestéken, most pedig legújabban meg vagyunk hívva a 
szuboticai Népkörbe egy becsei irodalmi est megtartására.

Kultúrtevékenységünknek azonban legközvetlenebb hatású, s 
azért leglényegesebb részéről sem szabad elfeledkeznünk: a mi drága 
kincsünkről, könyvtárunkról. A megelőző évben nagy szomorúságot 
okozott nekem az a kötelező nyíltság, amellyel minden szépítő szó 
használása nélkül, a maga ijesztő torzságában be kellett vallanom, 
hogy megzavart gazdasági állapotunk folytán egyetlen egy könyvet 
sem tudtunk vásárolni. Ez az év kegyesebb volt hozzánk, s javuló 
viszonyaink megengedték, hogy közel félszáz új és modern könyvet 
helyezhettünk el szekrényeinkben, amelyek mint derék újoncok a 
besorozás után kikerültek a frontra, a kultúra frontjára, hogy telje-
sítsék nemes feladatukat a többi kipróbált néhány ezerrel együtt.

Belátom, hogy ez a szaporulat nincsen arányban könyvtárunk 
állományával, természetes azonban, hogy e százaléknak alacsony-
nak kell lennie könyvtárunk folyton szaporodó nagysága és anyagi 
erőinknek csökkenő iránya folytán.

De azt remélem, hogy gazdasági egyensúlyba jutásunk követ-
keztében a könyvbeszerzés relatív száma emelkedni fog, mert ránk 
nézve is állania kell annak az elvnek, hogy a gazdaság és a kultúra 
egyenes arányban vannak.

Most pedig emlékezzünk meg egyetlen halottunkról Szabotnik 
Ferencről, aki 1932. év szeptember 17-én hagyott itt bennünket, 61 
éves korában. Hat elemi iskola útravalójával indult a világnak és 11 
éves korában jött ide Becsére, és lépett be mint egyszerű kis inas az öreg 
Schumacher Rudolf szolgálatába. 16 éves korában, hűséges szolgálatát 
végezve, lemetszette karját a cséplőgép, s ez időtől kezdve fél kézzel 
munkált és dolgozott, talán még több törekvéssel, mintha testi hiá-
nyát a munka többletével s előrehaladásának tempójával akarta volna 
egyensúlyba hozni. Szakiskolája nem volt, de szorgalma, törekvése, a 
tudásra vágyó éhsége folytonosan előre hajtotta, s egymásután tette 
le jeles eredménnyel a gőzgépkezelő vizsgát, a motorok szerkezetéről 
és kezeléséről előírt vizsgát, elvégezte a galvanizáló, majd a galvano-
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plasztikai tanfolyamot. 26 évig volt a Schumacher cég szolgálatában, 
s még mielőtt önállósította magát, elnyerte Budapesten hosszú és 
hű szolgálatának jutalmául a kivételes nagy ezüstérmet. Tudását és 
műveltségét minden külső segítség nélkül hamarosan odafejlesztette, 
hogy 21-22 éves korában könyvet kezdett írni a félkezű iparos, mert 
úgy találta, hogy azok a könyvek, amelyek a vizsgázó gépkezelők 
előkészítésére szolgálnak, részben e célnak nem felelnek meg, részben 
túlságosan drágák. A hat elemi iskolás iparos könyvet írt, amely még 
ma is vezérfonala a vizsgázó gépkezelőknek. Az első kiadást, 300 
darabot, Gavanszki Bozsidár kézi nyomdájában nyomták ki, s ekkor 
a megboldogult öreg Schumacher Rudolf azt mondta, na most ez 
elég lesz 10 évre. De kilenc hónap alatt elfogyott az első kiadás. A 
második kiadás 1000 példányban jelent meg, míg az utolsó, tizedik 
kiadás 10 000 példányszámban, s most már nemcsak magyarul, de 
szerbül és németül is. Ő maga is beszélt mind a három nyelven. Híre 
a szakkörökben országszerte elsőrangú volt, és Szegeden könyveivel 
elnyerte a legnagyobb kitüntetést, az arany oklevelet. Egy ízben a török 
császári palota légfűtő főgépészének rendelésére elküldötte könyvét a 
császári palotába, s onnan egy török aranyat kapott ajándékba, amely 
még most is ott függ gazdátlanul maradt óraláncára forrasztva. Fél 
kézzel többet dolgozott, mint más ember két kézzel egész életében. 
Kéziratban már csaknem kész volt a motorokról írott újabb könyve, 
de annak kiadásában már a halál meggátolta.

Nemcsak a Népkörnek volt tagja, alapító tagja, majd könyvtárosa, 
idősebb korában pedig pártoló tagja az Iparos Legényegyletnek is.

A kor divatjának hódolva ő is foglalkozott az örökmozgó meg-
oldásával. De józan belátása, önmaga szerezte műveltsége és erős 
gyakorlati esze rövidesen levonta a következtetést, hogy ezt lehe-
tetlen megcsinálni.

S ennek a törvénynek, amelyet oly pontosan felismert, ő is áldo-
zatul esett, a nagyon is időhöz kötött kis motor: a szíve megállott.

Mindnyájunk nevében idézem őt, mint ebből a földből kisarja-
dzott őserőt, az ebből a talajból fölfelé törekvő ősakaratot, idézem 
az ő kultúrszomját, teremteni akarását és tudását, idézem mint 
példaképet és mintaképet mindnyájunk számára, kik itt ezeken a 
tájakon élünk.
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S emlékünk megörökítésére, íme, leteszem a Népkör asztalára 
életének művét, hogy azt könyvtárunkba elhelyezve emberi igazságot 
szolgáltassunk neki.

Boldog és teremtő erejű legyen emléke!

�

Igen tisztelt közgyűlés! Vezető eszméink távlatába helyezve körünk 
életét és munkásságunkat, íme, Önök előtt áll egy év anyaga az 
ítélkezésre.

Hálás köszönetet mondva velem együttműködő tisztviselőtár-
saim lelkes igyekezetéért és támogatásáért, kérem Önöket, hogy 
jelentésemet tudomásul véve nekünk a felmentést megadni szíves-
kedjenek.

1933
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Törvényt ülünk
Tanulmányok 
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MAGYAR MENTALITÁSOK, MAGYAR IRODALMAK

Az igazságok örökké elnyűttek és örökké modernek. A kiegyensúlyo-
zott életben altató papolás a törvények igaza, de a problémák idején 
a megélés frissességével rebbenünk fel iszonyatos erejére. A kiépített-
ség és szervezettség hengerelt pályáján kispolgárian nyűgösködünk 
apró göröngyökkel, és sértődötten utasítunk rendre mindenkit, aki 
elnyűtt igazságok unalmával akar bennünket maradivá bénítani. 
De ha kérészéletünk néhanapján véresen összeomlik felettünk 
valami emberi, felfedezzük az élet által megárasztott törvényeket. 
Furcsa emberi örök kényszer az építés. Bosszantóan üres kongás a 
fülünkben, míg össze nem roppan bennünk és felettünk valami, ami 
mindig volt. Iskolásan unalmas Sziszüphosz meséje, csak akkor lesz 
véresen igaz, ha lezúdult sziklánkhoz újból és örökké hozzáfeszítjük 
hátunkat, hogy célhoz erőszakoljuk.

Egy ország, ahol leomlottak a régi falak, ott categoricus im-
perativus az építés. Az újraépítés nemcsak létkérdés, az élet ref-
lexmozgása, hanem célratörő szellemi erőfeszítés – az egyazon 
életközösség erkölcsi parancsa. Az építés szent dühének lelki komp-
lexuma minden téglát belekövetel az új falakba. Minden energiát 
ott akar látni ragasztékul az emelkedő építményben. Nem tételes 
törvények, nem paragrafusok kényszerítik ki ezt az adót: a közvé-
lemény gigászi súlya befolyásolja az érzelmet, alakít gondolatot és 
robbant ki akaratot.

Minden életnek megvan a maga formája és törvénye. És nem 
ismerek komoly irodalmat, amely nem az élet talajából nőne ki. 
A törzsmagyar irodalmat sem lehet másképpen elképzelni, mint 
amely a mindenkori életben gyökerezik. Ez az élet most az építés-
hez köt minden szellemi mozgalmat. Az egész közösségnek lelki 
komplexuma leköti az irodalmat is oda, ahol minden energiának 
érvényesülnie kell. Ez a feltétlen nagy önparancs elbotoz minden 
olyan mozdulatot, amely ebből az egyenesvonalúságból kitör. Meg-
vesszőz minden olyan felfogást, amely ha tiszta is és becsületes, de 
más az érdeklődési köre, mint a nemzet építőmunkájának. Gyanúsak 
a nagy és átfogó gondolatok, még ha valaki nem is éppen a sorból 
kiállva prédikálja azokat.
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A lázas és sürgős építés szent monomániájától energiát von el 
minden más érzelem- és értelemkör. A közös lendület megzökkentője 
pedig a kiközösítettek magányos rendházába kerül. A falromboló 
gyanúja alatt áll mindenki, aki megkívánja a külön menetelést 
emberi közösségeket átfogó eszmék felé. Építeni: ez a szellem, ez az 
érzés, ez a közös akarat. Ez az élet: a törzsmagyarok élete.

Az irodalomnak az élet a méhe. Vajon lehetne elképzelni örök 
értékeket, örök kijelentéseket, örök törvények hozását az életbe való 
belegyökerezés nélkül? Az irodalom ott áll az élet vizeinek zúgá-
sában, és ítéletet hirdet az élt örök perében. A peranyagot az élet 
szolgáltatja. S a törzsmagyaroknál az építés nagy színjátéka folyik. 
Akár nemmel, akár igennel, de benne áll az irodalom az élet vizében, 
és önkénytelenül a törzsmagyar élet nedvei keringenek benne.

Mi itt a Vajdaságban más életet élünk. Mi nem lehetünk a 
kötöttelvűség emberei. A mi kisebbségi életünk parancsa az adott 
eszközökkel elérhető legnagyobb jog és legnagyobb kultúra, s ide 
bennünket csak a szabadelvűség útja vezet. Ha hisszük és valljuk, 
hogy az élethez itt jogunk van, akkor senki mástól nem tagadhatjuk 
meg az élet jogát. Ha állítjuk és vitatjuk, hogy itt emberi jussunk az 
életes levegő, akkor azt csak azzal indokolhatjuk, hogy mindenkinek 
egyformán jussa az. Nekünk a hívők hitével kell hirdetnünk, hogy 
közösségünk minden viszonyában minden ember egyformán ember 
– s lehetne-e azt mondanunk az önmagunknak ártás vádja nélkül, 
hogy az emberség boldog joga csak bizonyos fajtájúaknak érdemjeles 
kiváltsága. Ha hitelünk van arra, hogy a mi nyelvünk, a mi életünk, 
lehetne-e másoktól az emberségnek ezt a legelemibb velejáróját az 
öncsonkítás félelme nélkül megtagadni? Ha azt hirdetjük, hogy kul-
túránk elvitathatatlanul ősi kincsünk, akkor nem adhatunk mások 
kultúrájára kényszerzubbonyokat, hanem hinnünk kell az egyforma 
érvényesülés egyazon lehetőségében. Ha hisszük, hogy irodalmunk 
kultúránk virága, akkor ártó botokkal nem csapkodhatjuk le a többi 
virágok fejét, mert azok más színűek, de küzdenünk kell érte, hogy 
minden virágnak porhanyós földje, májusi esője, s magához növesztő 
pazar napja legyen. Ha a mi életünknek a szabad megnyilatkozás 
téres levegője és az akadálytalan összefogás biztos fóruma kell, akkor 
nem lehetünk temetőcsőszei mások emberi szabadságainak.
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Igen, nekünk minden problémánkban egyedüli nagy fegyverünk 
a legmélyebben és legátfogóbban emberi gondolat. Ezek a gondolatok 
harcolnak értünk, ezeket a gondolatokat szegezzük mindenki ellen, 
aki el akarja előlünk ácsolni a napot a sötétség barakkjaival.

Átkaroló nagy emberi igazságok azok, amelyek bennünket itt 
mindenki máshoz hasonló emberekké tehetnek. Az emberi élet 
meleg közössége, minden előítélettől felszabadító gondolatok, min-
denkit általjáró nagy érzések és egymáshoz terelő nagy cselekedetek 
lendíthetnek csak fel bennünket az élet csúcsára. Ez a lelkiség nem 
mondvacsinált jeleknek sebtében összekapkodott foglalata, hanem 
vajdasági magyar életünknek kényszerű függvénye. Nekünk élet 
kell, tökéletes élet és a mi éltünk kifejlését nem lehet kölcsönzött 
elvekkel siettetni. A mi életünk sokkal inkább küzdelem, mint 
bármelyik más élet, és bennünket e küzdelemben mindenki mással 
szemben a legmélyebben és legátfogóbban emberi gondolatok véd-
hetnek meg. Csak ezek lehetnek oltalmazóink abban a feltevésben 
is, hogy kisebbségünk partjait a nagyobbnak ragadó árja hordja el. 
Csak ezeket és ilyeneket lehet fegyverül ellene szegezni annak, aki 
bennünket kisebbségünkben kisebbíteni akar.

Igen, ez a mi életünk lelki felülépítménye. Ez az égbolt az, 
amely fölénk kell, hogy feszüljön, mert különben nem lesz helye a 
kigyulladni vágyó csillagoknak. Ez a mi lelkiségünk főmotívuma, 
amely életünk szimfóniájában mindig visszatér, hogy egésszé fűzze 
ezerhangú létünket.

Ennek a lelkiségnek kialakítása és öntudatossá tétele fog nekünk 
illő fegyvert adni céljaink megvilágítására. Nem lehet régi fegyve-
rekkel élni az új harcokban. Ezek az új harcok javában állanak, s 
ami életünk emberien tiszta voltáért tettre készen harci figyelésbe 
kell feszülnünk.

Ez a lelkiség és ez a lelki készenlét döntően befolyásolja életünket. 
Kiütődik, kiszínesedik, kivirágzik életünk minden pillanatában. És 
ha az irodalom az életben gyökerezik, akkor a vajdasági magyar élet-
nek oly irodalmat kell magából kitermelnie, amely ennek az életnek 
törvényeit kodifikálja. A mi vajdasági életünk speciális magyar élet 
speciális törvényekkel. És irodalmunknak ebben a magyar életben 
kell gyökeret vernie, s ennek a törvényeit kinyilatkoztatnia.
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Ma mindnyájan tudjuk, hogy nem a panyókás mente, nem a 
zsinórborítás, nem a kócsagtollas föveg külsősége minősít valakit 
magyarrá, hiszen ma egyikünk sem jár ebben a ruhában. A magyar 
irodalmat sem a kukoricás és búzás láncok, rossz utak, a lusta Tisza 
teszik vajdaságivá, sem pedig azok a külső jegyek, melyek Bácskává 
állítják össze képzeletünkben ezt a földet, hanem mindenekelőtt az 
az átfogó és készenlétben álló lelkiség, amely nekünk az életért való 
harcunkban fegyverül kínálkozik.

A mi fejlődésünk nem a kölcsönzés és utánzás könnyen lepat-
togzó vásári fénymázába ágyazódik, de az átfogó nagy lelkiségbe, 
amellyel itt minden magyarnak vértezve kell lenni.

Ahol más a lelkiség, más az irodalom. A mi magyarságunk más 
életet gyümölcsözik, mint a törzsmagyarság, s ezért öntudatosan és 
őszintén ki kell alakítanunk a magunk lelki tartalmát, és megálla-
pítani irodalmunk külön fejlődési irányát.

Ha ez az irány külön ágra szakadást jelent, ezért sem titkolódzni, 
sem elpirulni nem kell.

A magyarság, ha egyetlen nagy kategória is – de nyilvánvalóan 
különböző életföltételek mellett, különböző élettel reagál.

1928
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ÜNNEPI BESZÉD A SZTÁRIBECSEJI MAGYAR NÉPKÖR 
HATVANÉVES JUBILEUMI DÍSZKÖZGYŰLÉSÉN

Bácskának gazos, töretlen ugara egykedvű ásítással várja a porból 
felemelkedés ünnepének rakétázó fényességeit. Ennek az ugarnak 
nincsen indulata, nincs túllendülő szeretete, nincs orgyilkos gyűlöle-
te. Örökölt természete a süketnéma lomhaság, a pocsolyás lanyhaság, 
amelybe a lelkesség magasba lendült fényei a rémület sistergésével 
hullanak és halnak bele.

Akinek van hite és akarata, hogy a porból felröppenjen, abba be-
lekongat a megdöbbenés, ha érzi a nehézkedés torzan megnövekedett 
törvényét, ennek a talajnak porba húzó erejét.

Ez a föld nem adott alánk hegycsúcsokat, hogy az égbe érjünk, s az 
ég nincs olyan magasan felette, hogy visszarántó erejével el ne érne.

Ennek a fájdalmas tragédiának örökkévaló sírója, a mi korunk 
poétája, Ady Endre sohasem látta e tájnak arany kalászát, búzavirá-
gát, égő pipacsát. Őt ennek a földnek lehúzó, altató elhantoló lelke 
riasztotta éjféli borzongós kísértéssel.

Ez a Tisza-part a nagyot akaróknak és nagyot merőknek meg-
rokkantója. A Tisza-parton mit keresek? – kérdezte a nagy magyar 
váteszi viaskodásában a magyar ugarral.

És mi mindnyájan a Tisza-parton mit keresünk?
Itt vagyunk és hiszünk Petőfi Tiszájában. Abban a Tiszában, 

amely tengerré dagadva rohan át a rónán, és zúgva-bőgve töri meg 
a gátat. Abban a Tiszában, amely kitör a lomhaság megáporodott 
medréből, és a felszabadító cselekvés habzsoló hódítási vágyával 
zúdul a parttalan rónára, hogy elnyelje a világot.

Itt vagyunk, és amikor érezzük ennek a földnek megrokkantó 
erejét, a meglendülő Tiszának ősereje biztat bennünket.

És ez az őserő már teremtett maradandó értékeket.
Ezelőtt 60 évvel volt a Tiszának egy gátőre, Lázár József volt a 

neve. Zsinóros fekete dolmányt, fekete magyar nadrágot, csizmát 
viselt, és tollas kalpagot a fején.

A Tisza különös fényeket gyújtott ki ennek a feketébe öltözött 
embernek szemében. Ott őrködött a Tisza partján, s a Tisza hálából 
őt tette teremtő őserejének eszközévé.
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60 évvel ezelőtt Lázár József hirdette: az egyet hívőknek s egyet 
vallóknak össze kell fogniok, hogy megáradt akaratukkal áttörjék 
a célok kemény kapuját; hirdette: össze kell fognunk, hogy ideáink 
életerős folytonossága a közönybe ne szakadjon. Kongatott: gyertek 
ásóval, kapával, zsákokkal, rőzsével megmenteni, körültölteni és 
ápolni emberi jussunkat: a kultúránkat. Hirdette és tette. Ő alapí-
totta 60 évvel ezelőtt a Magyar Népkört.

Egy kapányi porhanyós földet vágott a termésre nem törött 
bácskai talajban. Elültetett ezen a kapanyomon egy eszmét, amely 
megterebélyesedve 60. évét ünnepli. Megsokasította azt a lángot, 
amelyet az ismeretlen elrendelés az ő egyszerű tűzhelyén gyújtott fel. 
A társulás gondolatával és valóságba átfordításával megmozdította a 
tömeget a művelődés eszméjének célba erőszakolására. Rést vágott 
a bácskai talaj különös nehézkedési törvényén, és eszméje e résen 
keresztül a hatvan év magaslatáig lombosodott.

De ez a nap nem csak az első ugartörő ünnepe. Ma ünnepeljük 
azokat az ismeretlen katonákat is, akiknek csapata sohasem fogyott 
ki eszméink zászlaja alól.

Eszme nem élhet az igazságra ráeszmélők nélkül. Az igazság fénye 
abból a számos pislákoló lángból sugárzik elő, amely a hívők lelkében 
éledez. S a hívők hitéből robban ki az akarat, a tetteknek harsonája.

Az ismeretlen katonák kifogyhatatlanul ott állottak az eszme 
zászlója körül. Néha megfogyasztotta számukat a közönynek bénító 
vésze, néha megritkította soraikat a porba húzás bácskai démona, 
de az élet folytonosságát évtizedről évtizedre egybefonódó kezük 
nem engedte beleszakadni a múlandóságba. Az ismeretlen katonák, 
az eszmék megbabonázottjai fényt és meleget áldoztak a fölfelé 
sudarasodó eszmének.

Voltak közöttük, akiknek keze erősebben fogott a hatvanéves 
emberláncban. Voltak közöttük, akiknek fűtő energiájából föl-
melegítő áramok hullámoztak át társaik kezébe, akiknek lelkéből 
falura űzött ismeretlen lángok színesedtek az új lobbanással éledt 
közös tűzbe.

Sorsuk mindnyájunkéval közös. A múlt ismeretlen katonáivá 
szürkíti őket lassanként az idő. De elégetett energiájuk itt él a hat-
vanéves eszmében, itt melegít ünneplő lelkünkben.
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De mi, a jelen mezsgyéjén munkáló ismeretlen katonái a jövő-
nek nemcsak a múltat megszüntetni jöttünk ide, hanem szolgálni 
is a jövőt.

S most, mikor százak szívének melege áramlik bennem, és 
idegeimbe rezdül az ünneplő jelen felelőssége a jövőért, megfog a 
hatvanéves eszme: az élni akaró eszme.

És hittel mondom néktek társaim az eszmében és munkában, 
hogy a célhoz nem az egy helyben topogás tehetetlensége vezet, ha-
nem a felvilágosultság és haladás szelleme. Új utaknak építése, a tö-
kéletesség útjának kutatása nyit kaput az igazi emberi jövendőbe.

A többségek kultúrája lehet konzervatív, megrögzíthet sajátos 
formákat, vélekedéseket, érzéseket és ellenérzéseket.

De akik kevesen vagyunk, azoknak nem lehet az egy helyben járást 
hirdetni, azoknak az út az új út, az újravágott út, a kiharcolt út, mert 
ez vezet a tökéletesebb emberhez, és csak ettől a tökéletesebb embertől 
lehet várni azt a megértést, szeretetet, felsőbbséget, amely minden 
akadályon keresztül megadja nekünk az életesen tiszta levegőt.

A tökéletesedés felé új utakat építeni elárvult csákánnyal vagy 
az összefogás gőzhengerével, ez a categoricus imperativusa a mi 
kultúréletünknek.

A múlt kiirthatatlanul bennük él és bennük hat. A múlthoz dob-
bantjuk lábunkat, mikor a jövőbe akarunk lendülni. De a múltért 
a jövőt elszalasztani öngyilkosság volna.

És nekünk élnünk kell, és építenünk a hatvanéves alapon. Ne-
künk, a jövő ismeretlen katonáinak nemcsak őrizni kell az eszméket, 
de eszméket teremteni és valóságba is hívni.

Nekünk, a jövő ismeretlen katonáinak nemcsak az alapítás hat-
vanéves emlékét kell ünnepelnünk, nekünk az örök alapítás hétköz-
napját kell törvénnyé emelnünk, mert ez a fennmaradás parancsa.

Most, mikor a jelen mezsgyéjéről a múltat ünneppé szenteljük, 
s a hatvanéves alapról belerévedünk a jövőbe, világosan látom, 
hogy eszméinket nem az ellobbanó ünnepi lelkesedés fogja tetté 
növeszteni.

Nem lelkesedés, hanem kitartó és edzett lélek kell ide, szenvedé-
lyes hit, az élni akarás vakbuzgósága, bibliai önzetlenség és áldozni 
akarás.
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Nem lelkesedés kell, de munkás lélek, amely tettekben fejeződik ki, 
nem lobbanás kell, hanem örök égés: az élet perpetuum mobiléje.

Most, mikor a hatvanéves Népkör alapítójának s a hatvanéves 
múlt fenntartó és beteljesítő gárdájának: a mi ismeretlen katonáik-
nak mai ünnepségünkkel emléket állítunk, karoljuk át a jövőt az 
élet szenvedélyes igenlésével.

Mi itt a jelen mezsgyéjén nem dolgoztunk erőtlenül, dicstelenül 
és hitetlenül, de engedje a Gondviselés, hogy bennünket a még hí-
vőbbek, a még szerencsésebbek üssenek ki a nyeregből. Mert csak 
így virágozhat az élet. És én mélységes melegséggel kívánom a mi 
Magyar Népkörünknek, hogy ez a virágzó élet legyen maradandó 
öröksége.

1928
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ÚJ AURORA
Irodalmi Almanach 1929. Bratiszlava–Pozsony

Ebben a hívogatóan érdekes kötetben Flachbart Ernő ír cikket   kul -
túr po li tikai teendőinkről. A magyarságnak csehszlovákiai kul túr-
szervezkedéséről megnyugtató tényeket tud mondani, de valahányszor 
kénytelen elhagyni a valóságoknak kiharcolt tényeit, hogy látásra 
nyitott szemmel a jövőbe nézzen, szavait ideges aggodalom nyugta-
lanítja, amelynek túlfeszülő intenzitásán alig-alig enyhít valamit a 
fölborzolt ideg brómpilulája: a remény. A kultúrszervezetek keretei 
készen, de a szervezkedés szükségessége csak azokat tudta meggyőzni, 
akik e mozgalomnak egyébként is megindítói: a művelt középosztály-
belieket. Mikor és milyen módon fog a kultúrszervezkedés szüksége 
átpácolni egy népet, amelynek individualista hajlama sohasem sze-
retett, még a legszebb célok érdekében sem, másokkal közösködni, 
s amelyben többségi múltjának még most is furcsa utánérzései 
makacskodnak – ez a kérdés érthetően aggódóvá vérteleníti a jövő 
kémlelőjét. S épp nekünk, akik legkisebbek vagyunk a kevesek kö-
zött, érzékenyen rokon hangolású az aggodalmunk. Aki a jelennek 
bácskai lapályáról néz a messzeségbe, vajon tényleg látja-e a jövő erős 
karjainak ígéretét, vagy csak a remény dodonai jóslatait kénytelen 
népének kinyilatkoztatnia?

A szervezkedésnek ebben a kietlenségében, a magyar tömegerők-
nek ebben a szegényes nincstelenségében hatalmasan forró ajándéka 
a jelennek és ígérete a jövőnek az Új Aurora 1929-es kötete, amely 
három magyar kisebbség irodalmát, három magyar kisebbségi nép-
nek individuális erőit képviseli.

A kötetet Reményik Sándor versei vezetik be. Tíz évvel ezelőtt, 
mikor még nálunk az élettelenség bódított el idegeket és öntudatot, 
Reményik Sándort Erdélyben már odaállította a végzet a parancs-
noki hídra. A harcos kardmarkolat neki csak kereszt volt, de végzete 
hívta, hogy a jövőt eltakaró sötétségben erős-erőtlenül az üdvösség 
borát és az örökéletet prédikálja. Reményik Sándor ide a kötet élére 
való, mert, íme, éppen ebben bontakozik ki a jövő, amelynek csilla-
gaiban annyiszor kémlett szédülő fejjel és halálra váltan.
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Az „árnyékkapitány” komor alakja után fényes glédában sorako-
zik az erdélyi tizenkettő: Gyallay Domokos, Kuncz Aladár, Tompa 
László, Szentimrei Jenő, Molter Károly, Berde Mária, Kacsó Sándor, 
Szombati Szabó István, Bartalis János, Bárd Oszkár, Szabó Mária 
és az erdélyi újabb meglepetés: Tamási Áron, aki szavainak pogány 
zamatával, az élet értelmét felfeszegető székely erejével, megélető 
erejű látnokiságával megfog és magával visz. Ezek az erők hiányta-
lanul hatnak abban a részletben is, amelyet a Szűzmáriás királyfiból 
bemutat anélkül, hogy szüksége volna arra a szuggesztióra, amely 
a Baumgarten-díjjal való jutalmazása óta majd mindig levonandó 
lesz a kritikus józanon mérlegelő pontozásánál.

Az erdélyiek száma nem teljes. A nagyok közül is többen hiányoz-
nak a sorból. Ez azonban nem annyira az almanach hiányosságát 
jelenti, hanem azt a dús erőt, amellyel Erdély már bekopogtatott a 
Királyhágón a törzsmagyarsághoz, hogy az utolsó tíz év mérlegét 
összehasonlításra felajánlja.

Ami Erdélynek Reményik Sándor volt, az volt Északnak Mécs 
László. A csehszlovákiai magyarság íróinak külön életük legkezdetén 
Mécs kongatta piros szívét, hogy összegyűjtse őket a jövő nevében. 
A jövőbe vetett istenes hite, mélyről buzgó magyarsága s ezt az em-
beri különállását a szeretet átfogó erejében felolvasztó embersége 
teszi olyan forró himnusszá az Örök magyar olimpiászt, amelyben 
a piros szívek harangozója a különálló magyar erőknek új értelmű 
szintézisét hirdeti. A kürtök orkesztrális zúgásában árad meg hangja 
az indulók sodró zuhatagaivá:

Rejtett magyar erők rajta, rajta, rajta!
Semmit kicsinyelni, semmit meg nem vetni,
………… csak előre az örök versenyben,
izzadni, – fúrni a dicsőség bányáját,
tőrni a köveket, – dicsőség köveket,
nem baj, ha öklömnyi, nem baj, ha mázsányi
küldözgetni haza Berlinből Párizsból
Newyorkból, Prágából, a szétszóródásból:
épüljön, épüljön fényből, dicsőségből
a minden magyarok ragyogó jövője!
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Az 1929-es irodalmi almanach szándékainak nagyszerűen csi-
szolt tükre ez az induló s meggyőző szószólója annak a tizennégy 
csehszlovákiai magyar írónak és költőnek, akik elhozták szándéka-
ikat és sugaraikat a magyar Aurórának.

Győry Dezső, Jankovics Marcell, N. Jaczkó Olga, Tamás Lajos, 
Tamás Mihály, Flachbart Ernő, Ölvedi László, Tichy Kálmán, Darkó 
István, Sebesi Ernő, Rácz Pál, Wimberger Anna, Darvas János, 
Szeredai Gruber Károly találkoznak itt össze, hogy individuális 
erejükkel, az irodalom magas eszközeivel tőrjenek utat a magyar 
nyelvszigetek egymás felé tapogató tájékozatlanságában.

E kötetnek mégis a legnagyobb öröme, hogy a kisebbségi magyar 
írók és költők reprezentáló jelentkezésében most először részelnek 
a vajdaságiak. Most először teljes az az együttes, amelynek célja 
megmutatkozni egymásnak, s a kisebbségi magyarok irodalmát 
megmutatni a törzsmagyarságnak, amely hol szeretettel, hol ide-
genkedéssel csak most kezd felfigyelni az új ideák felé tájékozódó 
magyar szigetek új irodalmára.

Szenteleky Kornélt egyetlen verse képviseli: a Bácskai éjjel. A 
lehelethangulatokban a megejtő álmoknak, a finom megérzések 
országa után epekedő honvágynak ez a fájdalmas üzenete, a mi elhí-
zott Bácskánknak ez a keserű aposztrofálása meg kell, hogy zúgassa 
a bennünket kereső, hallgatózó füleket. Mégis, Szenteleky Kornélt 
nem képviseli teljesen ez a verse. Szenteleky személyétől nem lehet 
többé elválasztani azt a végzetes hivatást, amelyet a sors Erdélyben 
Reményik s Északon Mécs László vállára terhelt. Ő áll most a hitek 
ősi evezőjével a remények lélekvesztőjén, hogy a rábízott kincseket 
a jövőbe hajózza.

Szegényes az ekénk, hat ökrünk az sincsen,
üres a tarisznyánk s messze még az este
és holnap-pogácsánk csak a daloskedvünk.
Azt is tudjuk, hogy mi aratni nem fogunk,
mi csak ugart törünk, mert ugart kell törnünk,
szegényes ekével, üres tarisznyával
átokkal és hittel, holnapok vágyával,
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kínnal, kedvvel, gúnnyal, gonosz szelek ellen…
De ugart kell törnünk és mi ugart törünk.

 (Vajdasági Írás, 1928. október 28-i szám)

A jövő akarásának és a jövő hitének ez az éneke illett volna sokkal 
inkább a három kisebbségi nép dalos ugartörőinek kórusába.

Az irodalom mindig átvette nemzetmentő szerepét a történelem 
fordulóinak problémáiban. S nálunk a Vajdaságban – talán sehol 
sem ennyire kizárólagosan – csak az irodalom az, amely a jövőért 
való felelősség lelkiismeretét hordozza. Ezt a vitálisan fontos jelen-
tőséget a vers tükrében megmutatni, a jövő vallásos hitébe kivetí-
teni, ez lett volna Szenteleky hiánytalan megmutatkozása ebben a 
kötetben, ahol éppen először öltenek kart a vajdaságiak az erősebb 
testvérek karjába.

Fekete Lajos két remek versével képviselteti magát: A három 
sasfiókával és a Megbékélés versével. Azt a költői minőséget és 
mennyiséget, amelyet Fekete Lajos a vajdasági magyar irodalomban 
jelent, ez a két költeménye hiánytalanul igazolja. Mégis azoknak a 
költeményeknek, amelyek a költő eddigi életművét vannak hivat-
va bemutatni egy-két élethullám pillanatnyi sodrában, azoknak 
viselniök kell azokat a jeleket, amelyek az egész életművön legtü-
zesebben égetnek. Fekete Lajos megbékélő verse igaz és őszinte, de 
az ő lelke nem a bibliai alázatosság törvényeivel szokott meggyőzni. 
Az ő lírája lobogóbb hajú, pirultabb arcú, lihegőbb szájú. Mennyivel 
teljesebben képviselte volna Fekete Lajost az utolsó hónapok egyik 
legszebb darabja, a Júlia: síró, kacagó asszony (Vajdasági Írás, 1929. 
februári füzet), amely költőmagának legközepéből lobbant ki.

Tamási István, a tőlünk elszakadt lírikus, még költeményével 
vallja magát vajdaságinak. A Holdtölte februárban és Szabadkai va-
sárnap délutánok újszerű megélések megélető erejű lírái, amelyeknek 
éneklője sajnálatosan üresen hagyott egy helyet a vajdasági vártán.

Debreceni József Régi kabala című versében babonásan finom 
hangulatokkal szövögeti át a kíméletlen élet sebeit. Érdekes doku-
mentuma annak, hogy miként teremt az élet brutalitása lázadás 
helyett szelíden csengettyűző lírát.
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Borsodi Lajos az egyedüli elbeszélő, aki a vajdasági novellaírást 
képviseli. A kóbor Apolló című írása nem fölhígított anekdota, nem 
unalmas, hosszú kanócra akasztott csattanó, hanem igazi novella, 
melyben a belső történés buzgó ereje feszessé feszíti a formát, s a 
megélés izgalma a nyelv nagyszerű tudásával pompázva üdítő él-
ménnyé duzzad. A diadalmas és mindörökké lévő szerelemisten: a 
hódolatot elfogadó passzív isten és a múlandó, de folytonosságában 
mégis örök aktív szerelem, ugyanannak a hatalmas emberi hajtóerő-
nek isteni objektivitása és égetően emberi szubjektivitása méltóan 
reprezentatív novellává lényegül át A kóbor Apollóban Borsodi 
művészi képességein keresztül.

Teljesen és egyedülien vajdasági jelenség az Új Aurorában Farkas 
Geiza. A vajdasági közönség nagyobbrészt cikkeiből ismeri, holott 
munkássága nemcsak rövidebb tanulmányokat, hanem széles med-
rű tudományos munkákat is ajándékozott a nemzetgazdaságnak, 
társadalomtudománynak és filozófiának. Az a kis értekezés, amely 
az Új Aurorában Önzés, ízlés, rokonszenv címen jelent meg, csak 
ízelítő abból a kiváló életműből, melynek egy része már a kisebbségi 
sorban termett.

Csuka Zoltán a hatalmas ív alatt, amely a jobboldaltól a balig 
irányokat és meggyőződéseket az irodalom fogalmába foglal, bizo-
nyosan a bal szélen áll. A háború utáni élet talányosan új élet, ame-
lyet új szemekkel kell nézni, hogy odaengedje rejtegetett titkát. Az 
új látás nem tűrte a régi formát, s akadályozták levegős távlatát az 
egyéni sirámok aprólékosságai. Az új élet a maga újonnan kiszakadt 
folyamával bezúdult az új kor új embereibe. Ezt meglátni s a megélés 
csúcsán megláttatni torz mivoltában, ezer és ezer torzójában, az 
újjászületés kínjaiban, elvetélt próbálkozásaiban, itt-ott diadalmas 
előretörésében, de egységes, hatalmas, végzetszerű ömlésében, ez az 
a probléma, amely eszközben és tartalomban balra tolhat valakit. 
A pillanat villanásából az új, az ismeretlen, a jelen élet történését 
a magasba boltolni, megzúgatni a jelent a szürkítő megszokottság 
lelkében – ez az új élethez kötött új feladat. Csukának líráját 
hűen képviseli költeménye: Ének a forgalomról. Hogy életével és 
munkájával ma a Vajdaságba kiszakíthatatlanul belegyökerezett, 
annak lírájában kevés nyoma van, pedig a vajdasági áram is csak 
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beleárad a nagy együttesbe, mint Berlin forgalmába egész Európa 
vérömlése.

�

Az 1929-es Új Aurora a megismeréseknek bő kútfője és a megisme-
résre kívánkozásnak dús megindítója. S ebben a sajátosságában már 
eleget is tett hivatásának.

1929
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DILETTANTIZMUS

Legaktuálisabb mindig az, ami saját magunkról szól. A legfrissebb 
élmény mindig az, amelyet mi élünk meg saját magunkról. A legér-
dekesebb mindig az, aminek központja mi vagyunk.

Az embernek önmaga iránt való kíváncsisága örök és kiapadha-
tatlan, az embercsodának magára eszmélése a csodálkozás újságot ivó 
vágyával kifogyhatatlanul emberi akár a prófétai meglátások paroxiz-
musában, akár a kicsinyes hiúságok önudvarló bohóckodásaiban.

Mi vagyunk saját magunknak a megunhatatlan téma, az ingerlő 
szórakozás, csak néha nincsen erőnk magunkon megnézni a lázári 
sebeket: azt a rengeteg műhibát, amely elfekélyesedő szándékkal eltor-
zítja bennünk azt az eszményt, amelyet megközelíteni szeretnénk.

Nincsen erőnk sebeket látni, s a betakaródzás vágyával nyúlunk a 
szépítgetés fehér tépése után, hogy tökéletessé bugyoláljuk magunkat 
ott, ahol valami tökéletlenség rikít rajtunk, a hiúság kozmetikájának 
másával takarjuk el magunk elől mindazt, amit magunk is sejtünk 
vagy tudunk, de a tudni nem akarás kótyagos önzésében a kendőzés 
művészete alá rejtünk.

Pedig valamiről beszélni, ami fáj, aminek tudata pirossá szé-
gyeníti arcunkat; felszabaduló nagy emberi érzés. Az az ösztönös 
vágy, hogy megmutatkozzunk másoknak, a legemberibb orvosság 
minden betegségünk ellen, amelyet olyan nehéz az egyedüllét, az 
elszigeteltség, a magánosság légkörében elviselni.

Beszélni valamiről, ami éppen mi vagyunk, s ami fáj nekünk, 
beszélni jól vagy rosszul – sokkal emberibb, mint az aszketizmus 
fogösszeszorításával gennyesedni hagyni a sebeket.

És ha nem is sebek azok, amelyeket a felszabadulás érzésével 
gyógyítani szeretnénk, csak felhorzsolt érzékenység és hiúság, akkor 
is nagyobbnak kell lennie bennünk a gyógyulni akarás igazságának, 
mint az álszemérem takargatós hazudozásainak.

S miből kellene inkább a meggyónás felszabadító érzésével 
meggyógyulnunk, mint abból az érzésből, amely mindnyájunkat 
gyermekkorunk óta délibábokra ágyaz: abból az érzésből, amely 
bennünket a délibáb játékos kedvével nagyobbnak tüntet fel, mint 
amekkorák tényleg vagyunk.
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Kicsik vagyunk és nagyok szeretnénk lenni. Ez a gyermek örök 
vágya, s ez a gyermeki várakozás makacs kísérőnk marad életünk 
megfutása alatt. S ha már nem tudunk nőni vágyaink vágya felé, 
akkor legalább nagyobbnak szeretnénk látszani, mint amilyenek a 
valóságban vagyunk.

S vajon hol volnánk legnagyobbak, mint az élet csúcsán: a művészet 
ormán. Hol hódíthatnánk meg az életet leginkább a maga teljességé-
ben, mint a lét egyetemességének intuitív megélésében, s ennek a létnek 
újraformálásában a magunk lelkének képére és hasonlatosságára.

A művészet az egész világot felolvasztja magában, s a nagyszerű 
káoszból újból megteremti azt saját lényegének törvényei szerint. 
Ez az isteni munka, a művész munkája, s ez az élet az életek élete: 
a legtöbb és legkülönb.

S ki ne vágyakoznék erre a legtöbbre: a két ormain járásra, s ki 
ne hitte volna már magáról, hogy az élet csúcsára lendült?

Vajon ártó, vagy ártatlan öröm-é ez, a csúcsok rendőre nem kér-
dezi. A csúcsok rendőrének gumibotja kegyetlenül végigvág a csúcs 
felé törtetőkön, akár a szentlélek hajtja őket, akár a beképzelés. A 
csúcsok gumibotja dilettánsoknak megtiltja a belépést.

Ó milyen bőségesen bugyogó kútfője ez a szó örömöknek és ke-
serveknek: dilettáns. Ó milyen mélységes gyökere lehet az emberi 
lélekben ennek a szónak, e szóban őrzött fogalomnak, ha még mi 
is, akik olyan kevesen vagyunk, olyan sokat tudunk róla beszélni, 
olyan sokat tudunk körülötte harcolni.

De ezek a harcok mindig csak egyoldalú harcok, s az egyoldalú 
harcok irtó harcok. A dilettáns kedves tornaszer, amelyen mindenki 
veszélytelenül űzheti fölösleges energiáinak játékát. Hiszen sohasem 
szellemes csattanók, csak megalázó csattanások azok a megnyilatko-
zások, melyek a dilettánsok helyét itt közöttünk ki akarják jelölni.

Magának a dilettáns szónak kedvenc kifejezéssé avatása a vajda-
sági szóhasználatban már külön kis lenézést jelent. Ebben a szóban: 
dilettáns a rosszmájúságnak epeömléses nedvei pöffeszkednek, s a 
kisebbítésnek kellő messzeségbe eltávolító szándéka gőgösködik.

A vajdasági szóhasználat kisebbítő epéskedése mellett a dilet-
tánsnak tartalmi terjedelmét is megszorítja, mert a dilettánst szem-
beállítja a tehetséggel, s ezzel a megkisebbítést nemcsak az egyéni 
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látás eredményévé teszi, mely az elfogultság fénytörésén keresztül 
hibás megállapításhoz is juthat, hanem egyben objektív valósággá, 
amelynek falait legkevésbé a dilettánsnak van ereje áttörni.

– Ki az az értelmetlen, aki nem érti? – szól a rossz professzor, s 
nem mer senki sem jelentkezni, hogy ő az. Csattognak a kritikák 
a dilettánsok terhére, és senki sem mer jelentkezni, hogy ez rajtam 
csattant.

Valljuk be egyszer, hogy csattant, hogy rajtunk csattant, s néz-
zük meg, hogy mi is az, ami annyira csattant, a dilettáns-e vagy a 
kritikus tenyere?

Először is fosszuk meg ezt a szót, dilettáns attól a kis póztól, 
amelyet ebben a szóban (valódi értelmétől eltérve) a felülről való 
lenézés tükröztet, s nevezzük ezt a fajta embert a mi nyelvünk 
nagyszerű kifejezésével „műkedvelőnek”.

Ez a szóhasználat mindjárt eligazít bennünket a kérdés egyik 
lényeges részében, hogy a dilettantizmusnak az egész életet felölelő 
területéből melyik az, amelyet mi e szóval, „műkedvelő” le akarunk 
borítani.

Arról mindnyájunknak le kell mondanunk, hogy a tudomá-
nyoknak minden területe egyformán uraljon bennünket. Lehet 
mindnyájunknak portája, ahol a boldog tulajdonolás érzésével 
otthon vagyunk. De bármilyen kíváncsisággal lesünk is át tulajdon 
portánkról a tudni vágyás kerítésein keresztül a szomszéd portára, 
bármennyire is elkíváncsiskodunk a tudományokat szétválasztó ke-
rítések tetején, azon a másik portán előkelő idegenek maradunk.

A mi székely zsenink: a legendás Brassai bácsi a matematikán, a 
filozófián, természettudományon, földrajzon, klasszika-filológián, 
nyelvészeten, zenén, hittanon keresztül a szépirodalmi kritikáig 
mindenhez komolyan és újszerű szempontok szerint értett.

S lehetne róla s a hasonló, kiemelkedő nagyokról mondani, hogy 
nem volt a tudásnak, a tudományoknak olyan kiemelkedő ága, amely-
ben, ha a zseni nagyságával is, de ne lettek volna dilettánsok?

Igen, csakhogy mikor ezt mondjuk, műkedvelő, nem gondolunk 
a tudományok számtalan portájára, ahol csak egyiken vagy mási-
kon lehetünk otthon, s minden harmadikon már szükségképpen 
dilettánsok vagyunk.
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Mert szükségképpen azok vagyunk. Hiszen korlátozottságunk-
ban az emberi tudás egyetemét felölelni nem tudjuk. De éppen ez 
a korlátozottságunk érzékelteti velünk azt is, hogy ez nem vétkes 
dolog, mert törvényszerű, nem bűn, mert nagy emberi erénynek 
tiszteljük már azt is, ha valaki a tudományok egyetlenegy ágacská-
jában is kiváló.

Igen, de van műkedvelés, melyet a bűnbeesés fogalmával kap-
csolunk össze, s ebben rejlik az a disztinkció, amely azzá szűkíti 
össze a műkedvelő fogalmát, amelyben azt nap nap után használni 
szoktuk.

A mi örökös gyermeki vágyunk: a nagyot tevés, az élet égboltjá-
hoz felnövekvés, csak a művészetekben lehetséges. A művészetek-
ben vagyunk leginkább isten képére hasonlatosak, mert a világot 
felolvasztjuk magunkban, és e szent káosszá semmisítés után újra-
teremtjük az örök életnek.

Aki nem tud teremteni, az nem művész. Az irodalomban és 
művészetben teremtő mesternek kell lenni, mert csak itt kezdődik 
a művészet, mert csak a teremtő mester a művész.

És ott kezdődik bűnbeesésünk is, mikor nem a teremtés kozmikus 
erejével, hanem a kedvtelés játszi szándékával lépünk a művészetek 
területére. A művészetek életfeltétele: az életet teremtő mester, de 
mi viaszfigurákat gyártunk, s felírjuk rájuk: ez az élet.

Most látjuk, hogy a műkedvelés fogalma a művészetek fogalmára 
korlátozódik, mert az istent utánzó műveknél lehet szó csak bűn-
beesésről, s mindig erre a bűnbeesésre gondolunk, ha a műkedvelő 
szót használjuk.

Pedig ennek a szónak: műkedvelő, van másik értelme is, s ez 
nem egyéb, mint az a szeretet, az újra megéléshez való nemes kedv, 
amellyel reprodukálni akarjuk magunkban a művész és költő művét. 
Ez a szeretet, ez a ragaszkodás, ez a lelkesség, ez a megélni vágyás az, 
amely minden művet emberileg teljessé egészít ki: ez a műkedvelés 
primer jelensége.

Minden irodalmi mű, minden festmény, minden szobor, és 
minden zene, csak papíros, tinta, festék, kőtömb, levegőrezgés, ha 
nincs a másik oldalon a műkedvelő megértő, befogadó, megélő, 
szerető lelke.
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A művészi alkotásokban való kedvtelés: ez az a hatalmas negatí-
vum, amely emberileg értelmet ad minden művészi teremtésnek.

Az emberi teremtés csak abban a viszonylatban igaz, élő és ható, 
amelyben azokkal van, akik a művészetben teremtett életet maguk-
ban továbbélni tudják és akarják.

Mit érne az égig csapó líra, ha a benne való élet örökkévaló üte-
mére nem tudna verni a szívünk, ha nem válna saját élményünkké, 
amely bennünket is belekapcsol a teremtés isteni folyamatának 
földöntúli érzésébe, ha nem tisztítana meg bennünket a megvi-
lágosodás erejével minden földitől, hogy érezzük az örökkévalót 
bennünk és felettünk?

Mit érne a legszebb zenei szimfónia, ha a belénk harsogó hang-
zuhatagok nem értékelődnének át bennünk az érzések feltajtékzó 
hullámaivá, ha nem éreznénk magunkat isteneknek, hősöknek, síró 
és nevető embereknek, ha nem zúgatna meg bennünket tomboló 
viharral, s nem csillapítana el napsugaras isteni nyugalommal?

Mit jelentene nekünk a festmény, ha nem döbbenhetnénk rá 
abban a természet hatalmas erejére, ha nem érzékelhetnénk benne 
az emberi teremtő erő isteni szikráját, ha nem világoskodna benne 
a művész lelkén átszűrt értelme a világmindenségnek?

Csak kőkolonc volna nekünk a szobor, amelyben az élet él, a 
mozgás feszül, az emberi lélek istenül, – halott tömb volna, sok-
kal kevesebb, mint az országút köve, amelyen legalább az eszünk 
használatára fel van vésve a szám: milyen messzire mentünk már, s 
milyen távol vagyunk még.

Értjük ugye, hogy a műnek szeretete és kedvelése nélkül a mű-
vészet értelmét megtalálni nem lehet?

Értjük ugye, hogy a mű kedvelése nélkül nem lehet műveltséget 
elképzelni, hogy műveltségünk alapvető faktora az a nagyszerű 
emberi kedv, amely a művész élményeit akarja élményül, hogy az 
élet csúcsára lendüljön?

S ki merne kezet emelni erre a legszebb emberi típusra, amelyben a 
kifi nomult lélek, a kikultúrált érzékenység, a szomjas befogadó képes-
ség, a megélésre való fi nom készség megzúgatja a teremtés csodáját?

Igen, csakhogy ez passzív műkedvelés, mert itt csak a megélés 
hevességén és mélységén van a hangsúly.
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De bűnbeesésünk ott kezdődik, ahol a passzív műkedvelésről 
áttérünk az aktív műkedvelésre.

Csak itt kezdődhetik bűnbeesésünk, mert a passzív műkedvelés 
bármennyire nélkülözhetetlen, negatívságában bármennyire hatal-
mas erejű és finom kultúrájú, mégsem művészet, mert feladata a 
művészi produkciónak megélése, de nem egyszersmind megéletése. 
A megélés megértő lejátszása a művébe lekottázott művészi léleknek, 
de aki csak interpretálja a művész lelkét, a művész művét, az nem 
lehet a művészet trónkövetelője, mert ahhoz, hogy művész legyen, 
hiányzik belőle az alkotás akciója.

A művészetben a teremtés kozmikus ereje a fontos, amely nem meg-
él, hanem teremt és megélet, s az alkotásnak újra megélésére késztet.

Mikor tehát a megélés passzivitásából kilépünk az alkotás igényé-
vel, mikor nem megélni, hanem megéletni akarunk, akkor tévedünk 
be a művészetek tiltott területére.

S ez az, ami örökre meg van tiltva azoknak, akikben nincs meg 
az isteni felhatalmazás a teremtés isteni tettét véghezvinni: lelket, 
értelmet, mozgást, szóval életet adni. Örökre meg van tiltva, mert 
nincs helye az élet hősei között az elvetélt szándékoknak.

Mindegy, hogy egy művet írt-é valaki életében, mint Madách, vagy 
száz kötetet, mint Jókai, csak a teremtés ereje legyen benne életadó.

S hiába az az egy vers, amelyet titokban valamikor elkövettünk, 
s hiába az a száz, amelyet Hazafi Verai János ellantozott, ha nem 
világít át a versek kelyhén a művész lelkéből újjáteremtett életnek 
fénylő és melegítő tüze.

Igazán mindegy, hogy valaki kizárólagosan író-e, mint Jókai volt, 
vagy van-e valami profán foglalkozása, mint Madáchnak, aki vár-
megyei jegyző, vagy mint Arany Jánosnak, aki Szalontán a magyar 
és latin grammatikai osztályok rektora és községi nótárius.

A műkedvelő sem azért műkedvelő, mert csak keveset, vagy 
hébe-korba ír, fest vagy mintáz, nem azért, mert nem kifejezetten 
a tollból, ecsetből vagy a vésőből él, de mert nincsen meg benne az 
alkotás aktív tudománya.

S aki ennek dacára odatéved az alkotás mezejére, a művészetek 
isteni tereire – az menthetetlenül bűnbe esik, s ezt a bűnöst a mű-
vészet ormainak rendőrei halálra keresik.
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Itt merül fel az a probléma, hogy a gumibotos rendőrök jól is-
merik-e azokat a törvényeket, amelyek elkülönítik az igaz embert a 
bűnbeesettől. Nem zavarnak-e össze fogalmakat, nem cserélnek-e 
fel ismertetőjeleket, nem vezeti-e őket a birtok féltékenysége, mi-
kor felemelik botjukat, hogy kiűzzenek valakit az élet kertjének 
paradicsomából.

A legbiztosabb őre az örök rendnek az élet, végtelen műszerével, 
az idővel.

De hogyan várhatnánk mi a végtelen időre, mikor végesek 
vagyunk, hogyan várhatnánk az örök rend ítélkezéseire, mikor 
múlandók vagyunk, s íme, mikor mégiscsak ítéletet kell hoznunk 
a jelenben a jelen fölött.

S most, mikor a műkedvelőknek a művészetbe felütődő kandi 
fejei s a végtelen csúcsok rendőreinek felemelt botjai előtt állunk, 
s tőlünk függ, hogy lesüvöltsön-e az a bot a betolakodóra, vagy ott 
maradjon-e az a fej továbbra is a vállán, akkor éppen nekünk nem 
szabad elfelejtenünk, hogy vajdaságiak vagyunk.

Nekünk minden értékünket át kell értékelnünk. Új életet élünk 
új törvények szerint, s minden eddigi igazságunk revízióra szorul. Az 
emberi igazságok nem örökkévalók. Az emberi igazságok meghal-
nak, s helyettük újak támadnak. Az igazság: a mindenkori életnek 
felismerése. Más életnek más az igazsága. S el szabadna-e zárkózni az 
elől, hogy a magunk életében megkeressük annak sajátos igazát.

A mi igazságunk a gumibotokkal fegyverkező, lemákfejező 
rendőröket át kell, hogy értékelje az értékek biztosításának valami 
más módjára.

Az értékek biztosításának pedig hatalmasan hathatós módja az 
értékek kitenyésztése. A tenyésztés pedig előre eltervelt szeretetteljes 
munka, nem pedig gumibotok vagdalkozása.

Mert hogyan lehetne az értékeket kiválogatni, ha nem keresnénk 
és találnánk arra módot, hogy azok jelentkezzenek előttünk. S vajon 
nem több értékre kell-e bukkannunk, ha azok szabadon, korlátlanul, 
gumibotok megfélemlítő suhogása, a megszégyenítő megbélyegzés 
félelme nélkül mutatkozhatnak meg előttünk.

Megtanulhatjuk az örök természettől, hogy a kiválasztásra 
tö megeket kell felkínálni, mert így a rendszeresség biztonságával 
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mieink maradnak a kiválók, akiket különben csak a véletlen emel 
ki a kicsinyek légiójából.

De van-e manapság eszközünk arra, hogy a magunk értékeit a 
magunk javára kiemeljük és biztosítsuk?

Nincsenek iskoláink, ahol irodalmunkat és művészetünket a 
felnövő generáció megismerhesse. Ahol tradíciót tanuljon biztos 
alapul a jövőbe való szárnyaláshoz. Ahol indítóerőt kapjon lelkének 
kultúrálásához, hogy felvevő készüléke legyen az alkotó léleknek, 
részese lehessen az alkotás gyönyörének a megélés erejében, hogy a 
benne lévő isteni ajándék, az alkotás feszültsége a kultúra bonyolult 
eszközeinek segédletével a teremtés valóságává istenüljön.

Hova, merre, kihez forduljunk, hogy értékeinket megmentsük 
a kallódástól, hogy isteni hozományával mindenkit odaállítsunk, 
ahol a megértés passzivitása és az alkotás aktivitása új értékeket 
termel?

Kihez lehetne fordulni máshoz, mint ahhoz a mélyen ágyazott 
emberi vágyhoz: nagy akarok lenni? Az életet vágyom. Az élet csú-
csára akarok jutni. Húznak, vonzanak, megigéznek a művészetek. 
Részese akarok lenni a legnagyobb emberi élményeknek, s reszketek 
a vágytól, hogy a teremtés színjátékának aktív szereplője legyek.

Ezt a vágyat nem elölni kell, hanem fejleszteni, napfénnyel kicsa-
logatni, hogy a sok előbújó csíra között ott legyenek az értékek is.

Mert vajon mi lehet az oka, hogy több írónk van, mint más mű-
vészünk? Vajon a szavakban és gondolatokban való megmutatása a 
világ értelmének könnyebb művészet lenne, mint bármelyik más?

Nem, csak az írás és olvasás tudását a tömeg tudásává teszi a 
törvény szigora. Mindenki, aki rendezett államban él, részesévé 
lesz annak a hatalmas lehetőségnek, hogy érzéseit és gondolatait 
megformálja és megrögzítse. Nem magától értetődő-e, hogy az, 
akinek adománya van új világot teremteni az írás adományával, 
könnyebben magára talál az abc tömegtanításának idején, mintha 
csak a véletlennek nemesi udvarában jutna ahhoz a lehetőséghez, 
hogy a gondolat megrögzítésének, s az érzés lekottázásának alapvető 
hieroglifáit megtanulja?

De a legjobb tömegeszköz mindig az, amely nem felülről, hanem 
belülről jön. Legjobb pedig ott, ahol a felülről jövő akaratnak nincs 
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semmi kikényszerítő eszköze. A mi kezünkből pedig a hatalom 
kényszerítő eszköze hiányzik.

Mi kénytelenek vagyunk ahhoz a vágyhoz nyúlni, amely a meg-
nyilatkozásnak boldog felszabadulása után vágyik.

Valljuk be, hogy nekünk ez a vágy belső elölhetetlen életprincípi-
umunk. És életprincípiumokat nem szabad elnyomni önmagunkat 
emésztő önőrléssé, hanem egészséges emberi levegőt kell adnunk 
annak a szabad kiéléséhez.

És ha megvan ez a vágyunk, ez a belénk oltott vágy fölfelé nőni, 
magasra emelkedni, akkor nekünk, akiknek nincsen kezében a 
kényszerítő eszközöknek arzenálja, ennek a vágynak magasba hajtó 
erejét kell felhasználnunk értékeink megszerzéséhez.

Ezt a vágyat kell fokozottan kitenyészteni mindnyájunk lelké-
ben, hogy a vágyakozók lelkéből kiszelektálódjanak mindnyájunk 
életének értelmével bíró mesterek: a művészek.

Ehhez a munkához munkások kellenek, és nem rendőrök. A mű-
veltség sáfárainak és apostolainak tisztán és világosan kell látniok, 
hogy a múlt elmúlt igazságai ez üdén kifejező szót, „műkedvelő”, 
devalválták, hitelvesztetté tették és csődbe kerítették. De most új 
igazságok fénye világít belőle, csak le kell tisztítani megrágalmazott 
külsejét elmúlt babonák akaratoskodó rétegétől, hogy igaz értelmé-
ben előttünk álljon.

Ezt a fogalmat is, mint minden más fogalmunkat vajdaságivá kell 
átértékelnünk, s ebben az értékelésben be fogjuk látni, hogy passzív 
műkedvelés nélkül nem lehet elképzelni kultúrát, főleg a művészet ne-
gatívumát: a megértő közönséget – az aktív műkedvelés polgárosítása 
nélkül pedig nem lehet felkínálni tömeget a szelektálódásra, nem lehet 
a lehető legtöbb alkalmat megadni a művészek kitenyésztésére.

Nem felülről lesuhogó ártó erőszak a mi mozdulatunk a mű-
kedvelőkkel szemben, hanem az öntudatos kiválasztásnak tervszerű 
munkája.

S mi veszedelmet jelenthetne a műkedvelők tömegtermelése, 
mikor a mederben tartás minden eszköze rendelkezésünkre áll?

A passzív műkedvelőknek kompasza a könyv, festmény, szobor, 
zene, a szuggesztív élő szó, a kultúra sáfárainak és apostolainak lelke, 
s a lélek művelésére alkalmas minden szövetkezés.
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S az aktív műkedvelőnek szitája a művészi nyilvánosság, társasá-
gok vagy folyóirat, amelyeknek őrzői az alkotóerejűeknek testvéri 
szeretettel nyitnak kaput, nem pedig régi babonára hivatkozva fegy-
verkeznek mindenki ellen, aki monopolizált váruk előtt a balhitek 
sáncárkának hídját bemenetelre lebocsátani kéri.

Manapság, mikor a színészet kizárólag aktív műkedvelésre van bíz-
va, az emberteremtésnek ez a művészi feladata dilettánsok kezére ke-
rült, amikor a drámai alkotások interpretálására nincsenek védjegyes 
művészeink, lehet-e és szabad-e továbbra is régi értékeléseknek rabjai 
maradnunk, s nem kell-e a mi vajdasági életünk törvényei szerint, 
mint minden értékmegállapításunkat, ezt is egészen átértékelni?

A mi életünk nagy egész a kölcsönhatások forróan törvényszerű 
egybekapcsolódásával. Minden összefügg bennünk: az egekbe vá-
gyakozó esetlen botladozástól a művészeteket szelektáló irodalmi 
folyóirat vitálisan fontos problémájáig, az emberi lelkek éhes kielé-
gülési vágyától a művészi produkciónak életre teremtéséig. Ennek 
a nagy összefüggésnek, ennek a szerves életnek törvényeire rá kell 
eszmélni, s nem elévült, hozzánk idegen eszméléseknek rabjaivá 
kötni le magunkat. Igen, az életet élni kell tudni, és nem megölni. 
A saját életünket kell élni, s nem mások által belélegzett levegőt 
kölcsönkérni vérünk megmozgatására.

S ha manapság felelőtlen botok suhognak a műkedvelők fölött, 
akkor nem szabad magunkat takargatós hazugságokkal áltatni, 
hogy ezek a botok másoknak voltak szánva, nem szabad magunkban 
gennyesedni hagyni a megszégyenítéstől való félelmet, mert ezek a 
botok nekünk voltak szánva. A gyónás felszabadító erejével be kell 
vallanunk magunknak, hogy mi vagyunk azok a műkedvelők. Mi 
vagyunk azok, akik éhes lélekkel élvezni akarjuk a művészi teremtés 
színjátékát, szent kedvvel akarjuk a mesterek művét, s mi vagyunk 
azok, akik valami bennünk felejtett isteni hasonlóság indításával 
az alkotás, a teremtés, az életre hívás istenre hasonlatos művére 
vágyakozunk.

S mi volna nagyobb ígérete a jövőnek, mint éppen az a drága vágy, 
amely kikívánkozik az anyag salakjából a szépség régióiba, mi volna 
nagyobb ígérete a minél nagyobb értékek minél nagyobb számának, 
mint az olthatatlan kívánkozás: felnövekedni az élet csúcsaihoz, mi 
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volna nagyobb életígéret, mint a mindnyájunkba elhintett szent 
szenvedély magva: a művészet ormait megostromolni?

Ó a szépség és jóság után való örök vágy ad nekünk emberi életet 
és életes jövőt.

A tőlünk messzi eső vélekedések és értékelések gumibotjait 
tegyük a múlt arzenáljába, s mi, akiknek kezünk az élet napja felé 
kitárul, nézzünk a különböző erejűek, de egy rendeltetésűek meleg 
szeretetével egymásra.

Ne korbáccsal egymás ellen, hanem az élet értelmének felisme-
résével álljunk egymás mellé.

S ha összefonódó sorsunk melegen lüktető vérkeringésének 
igazságait fölismerjük, akkor mienk az élet.

1929
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KINCSESLÁDÁNK ÉS ŐRIZŐJE

A rövidlátás és messzelátás fogalmait oly gyakran használjuk lelki 
képességeink meghatározására, hogy adott alkalommal szinte szük-
ségesnek látszik annak hangsúlyozása, hogy azoknak nem átvitt 
értelmére, hanem eredeti testi mivoltára gondolunk. Természetes: 
a rövidlátásnak és messzelátásnak csak lelki értelme érdekel. Fizikai 
látásunk hiányát jól köszörült üvegek helyreigazítják, azoknak fény-
törésében igazi, torzítatlan képében észleljük a külső világot. Mint 
minden probléma, melyet sikerült megoldanunk, elveszti, ingerlő, 
izgalomkeltő, nyugtalanító erejét, s átmegy a köztudat szürke magától 
értetődőségébe. Problémák csak lelki látásunk terein kísértenek.

Mégis a felzúdulásnak indulata milyen morajlással dörögne elő 
háborgó lelkek vulkánjából, hogy remegne a talaj a kirobbanások 
lökéseitől és százezrek indulatos lábdobbanásától s a rövidlátás és 
messzelátás testi értelme ismételten milyen elsőrangú problémává 
válnék, ha valamelyik törvényhozó faktor, aki saját szemüvegét 
tökéletesen jónak ítéli, kötelező erővel elrendelné, hogy mindenki 
csak olyan üveget hordhat, mint az övé.

Küldöttségek, orvoskamarák, vezércikkek, tudományos érteke-
zések, népgyűlések, kávéházi asztaltársaságok, kabarék felzúdult 
raja megrohamozná ezt a szemüvegrendeletet, s a felháborodás 
és kacagás iszonyatos erejű szövetségével csakhamar elsöpörné a 
rövidlátó parancsot.

Milyen jólesik íg y eg yütt tudni az embereket haragban és 
felháborodásában, a megg yőződés lelki összehangoltságában, 
izommegfeszítve és harcra készen, hogy megdöntsék a rosszat, és 
helyreállítsák a világ természetes rendjét.

S itt átcsúsztunk valami más kategóriába. Jó és kellemes érzés, 
ha az embereket a világ rendjének szemlélete egy táborba tereli. S 
ez a tábor egy dobbanásba olvadó ütemre menetel s egy vezényszóra 
cselekszik.

Kellemes, mert ritka jelenség, mert az a gyakoribb, hogy a világ 
szemlélete elválaszt bennünket.

Az emberek lelke különböző, s különbözőképpen tükröződnek 
benne a külső jelenségek. De hogy minden lélek képes legyen az egész 
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világ rendszeres szemléletére, fel kell illesztenünk a lélek szemére 
a nélkülözhetetlen üveget: a világszemléletet. Lehetetlenség, hogy 
minden léleknek ugyanarra az üvegre volna szüksége. Lehet világ-
szemlélet, amely egyikőnket maradék nélkül kielégít, s pontosan 
eligazít a világ zavaros dolgainak közepette, másikónknak azonban 
kétségbeejtően és fulladásig levegőtlen volna, s kínzó homályosan, 
eltorzultan, szétfolyón, elmosódottan tükröztetné a világot, amely-
ben a vak tapogatózás veszélyes szakadékokkal fenyegetne.

Mindenkinek más és más üvegre van szüksége a biztos eligazo-
dáshoz, s az a boldog ember, aki megtalálja magának a lélek alkalmas 
üvegét: a kielégítő világszemléletet, amely elnyugtatja a lelket, mint 
a jó üveg a szemet, kellemes és igaz perspektívát nyújtva mindarról, 
amivel az életben találkoznunk kell.

S mégis mi történne akkor, ha jönne egy szigorú törvény, elren-
delné, hogy a lélek szemére is csak egy bizonyos üveget szabadna 
illeszteni, s mindnyájunknak csak egy világszemlélet törésén ke-
resztül szabadna tekintenünk a világ dolgaira?

Vajon egyek volnának-e az emberek felháborodásban, vajon 
lázadozó indulatuk kirobbantaná-e süvöltően közös tetté, s mene-
telnének-e kart karba öltve súlyos léptekkel a barikádokra eltörölni 
az egyszemüveges törvényt? Kialakulhatna-e bennünk megint az a 
kellemes érzés, íme, emberek megint együtt vagyunk, mert íme, egy 
akarattal azt akarjuk, hogy mindenki igaz képet kapjon a világról 
azon a szemüvegen keresztül, amely az ő lelkét zavartalanul szem-
lélő érzékké tökéletesíti. Vajon kinek jutna eszébe ez az önkéntes 
és öntudatos egyesülés?

Mi, emberek sokkal inkább egyetértünk, míg testünk érdekeinek 
sérelméről van szó, s talán éppen természetesnek fogjuk találni azt 
az erőszakot, amellyel egyikünk a másikunk lelkére akarja kénysze-
ríteni saját világnézetét anélkül, hogy ez a másiknak a tisztánlátás 
boldogságát ajándékozná.

Igen, ezt az erőszakot magától értetődőnek találjuk. Pedig ez a 
ráerőszakolás nem válogat eszközökben. Gyűlölet, megvetés, átok, 
gáncs, szitok, lelketlen üldözés, lelkiismeretlenül odavetett jelszavak, 
üresen döngő, gyilkos mérgű frázisok gabalyodnak fülsiketítő disz-
harmóniába, amelyből iszonyatos süvítéssel tör ki az élet-halál harc.
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Pedig ebben a türelmetlen és féktelen harcban nem éppen a 
világnézetek a hibásak. Azoknak a nagy szellemeknek tekintete, 
akik egy-egy világnézetet megteremtenek, hatalmasan nagy látó-
szögű, hiszen egy egész világot kell felfogniok, s egy egész világot 
kell beletörniök a lélek apró gyűjtőlencséjébe. A világ egészére kell 
rányitni szemüket, s ennek lelkesen ragyogó, mindent befogadó, 
tiszta fényű, a mindenséget tükröztető szemnek kell lennie. Az 
a szem, amely az egész világot képes belátni, bizonyosan úgy látja 
a többi világnézetet is, mint a világba illeszkedő dolgok magától 
értetődő és természetes egymásmellettiségét. Ez a szemlélet leve-
gős és hatalmas szemszögű, mindent befogadó, s aligha érhet rá a 
világszemlélet nagyszerű emberi munkája mellett, hogy szellőzetlen 
lelkekben kelt mérges indulatok fűtőanyagával tüzeljen, mert ez is 
csak szemléletének tárgya, de nem módja lehet.

Ezért az igazi értelemben vett világszemléletek nem a gyilkos 
harc szolgálatában állanak, csak emberi eszközt keresnek a minél 
tökéletesebb emberi látás biztosítására. Munkájuk a legeredetibb 
értelemben nem egymásba ütköző, hiszen ugyanazt a világot fejezik 
ki, saját szemük törésében, a maguk látási rendszerében.

Felebaráti szeretet, szociális érzék, testvériesülés, kollektív öntudat 
– a nagy emberi összeölelkezéseknek megannyi világnézeten keresztül 
kifejezett egyazon értelme, s hol engedné meg egyik is az egymásra 
törő erőszak és gyűlölködés iszonyatos mérgének élvezetét.

A világnézetek szempontjai, amelyekből világot felölelő, hatalmas 
horizontjaik kiívelnek, lehet, hogy néha ellentétesek, mégis céljuk 
szerint békésen egyetértők, mert egyaránt a világ értelmének minél 
tökéletesebb kifejezését szolgálják. Olyanok ezek a szemléletek, mint 
az egymásba néző tükrök, mindegyik benne van a másikban, mégis 
mindegyik a maga szemszögében tükrözi a közbeeső világot.

A világnézetek akkor lesznek veszedelmessé, ha az egész világra 
rányíló horizontjuk laposan ívelő emberi fejbe préselődik, s ebben 
a kalodában a világot befogadó látószög összeszorul, s összeszűkült 
szögben pislákol a világ apróra elszigetelt részeire.

Ennek a lapos szögű látásnak mérges sugara fűti túl az emberek 
lelkében az értetlenség szörnyű robbanóanyagát, amely szétveti a 
közeledés minden reményét.
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Pedig mégis lehetetlen, hogy mindnyájunknak olyan magasan 
boltozó homloka legyen, amelybe a legnagyobb szellemek kialakí-
totta világnézetek ívei hiánytalanul beleilleszkedjenek.

S ez az emberi eredendő hiba egymásra uszít bennünket s behunyt 
szemmel egymásra törünk a hibás látás bűnös szuggesztiója alatt.

Hová forduljunk hát, tétova emberek, megvilágosító fényért, 
tiszta szemléletért, mindnyájunkat összefogó látásért, valami isteni 
szemüvegért, amely bennünket égető sugárkévébe, forrón gyújtó 
fókusszá gyűjt össze?

Vissza kell mennünk legösztönösebb indulatainkhoz, nyelvünk-
höz, irodalmunkhoz, művészetünkhöz, lelkünk megnyilatkozásá-
nak összességéhez: kultúránkhoz.

Ez a szemüveg a mi látásunkhoz való. A mi egészen külön 
szempontunkból indul ki, mégis felöleli az egész világot, láttat és 
kielégít, világosságot gyújt és megnyugtat, a legnagyobb lelkiismereti 
szabadságot engedi, s mégis jótékonyan egybefog összetartozásunk 
meleg egységébe s érezteti, hogy ez a látás életünk egyedül tájékoz-
tató belső képessége.

A kultúra nemcsak műveltség, művelődés és művelés, de világné-
zet, amelynek különálló pontjából az egész világra lehet tekinteni. 
A világ legellentétesebb pontjaiból özönlenek bele a fények, a leg-
ellentétesebb képek tükröződnek benne, mégis egységes rendszerré 
gyűjtve elkülönül szemléletünk lencséje által.

A kultúra a fajtának legösszefogóbb ereje, mert a fajta legösztö-
nösebb indulatai építenek rajta. Ezek az indulatok mindnyájunkban 
egy ugyanazok, s ezért lehetséges, hogy a világnak ilyen szemlélete 
végzetesen összeköt bennünket.

De egyben a kultúra a legtágabb és leglevegősebb fogalom. S a 
kultúra nevében nem lehet kizárni irányokat és felfogásokat, mert 
a kultúra fogalma egyetemes és egységes.

Ha a kultúra világnézetének szemüvegén keresztül tekintjük a 
világot, akkor természetes magától értetődőséggel látjuk a jelensé-
geket föltétlenül együvé tartozóknak, s be fogjuk látni, hogy ebből 
az egységből senki sem zárható ki, aki a kultúra igaz építője.

Ezen a szemléleten keresztül tisztázódik minden kérdésünk, s 
így irodalompolitikánk iránya is.
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Hiszen lehetne arról szó, hogy csak a népieseket vagy csak a klasz-
szikusokat, csak a moderneket, csak az aktivistákat, csak a rímeseket 
vagy csak a kötetleneket, csak a mesélőket vagy csak az eseménytelen 
analizálókat, romantikusokat vagy naturalistákat engedjük be az iro-
dalom berkeibe s az irodalmi folyóirat hasábjaira. Lehetne arról szó, 
hogy csak lomha materialistákat vagy csak szárnyaló idealistákat, 
csak sötét pesszimistákat vagy csak mindent rózsaszínűen látókat, 
csak individualistákat vagy csak kollektivistákat engedjünk be a 
kapun. Lehetne arról szó, hogy vizsgáljunk vallásokat és hiteket, 
meggyőződéseket és babonákat, és mindenkit a magunk vallása, 
a magunk hite, meggyőződése és babonasága szerint értékelnénk 
belépésre érdemesnek vagy kivetésre elítéltnek.

A kultúra világszemléletén keresztül ezek az ellentétek békésen 
egymásba simulnak. S az az irodalompolitikus, aki ilyen szemüvegen 
keresztül néz, nem fogja az erőket szétforgácsolni, hanem termően 
együvé tartani. Mert nem az irány üdvözít, de a szemlélet szögének 
ívelése, mely annál tökéletesebb, minél nagyobb a sugara, s a világ-
nak minél nagyobb részét képes magába fogadni és saját törvényei 
szerint újjáteremteni.

S ugyanez az igazság kell, hogy uralkodjék a napi sajtóban, 
kultúrmozgalmainkban és egész közéletünkben.

Fajtánk kultúrája és az egyetemes kultúra, a szemszög és a horizont, 
ez a kettő, amely látásunkat tisztán és zavartalanul megőrzi, de ez az 
egyetlen, mely összefog s egyszersmind fejlődésre képessé tesz.

Azok az értékek, amelyeket eddig kincsesládánkba elrakosgat-
tunk, ennek a szemléletnek voltak eredményei.

Szenteleky Kornél, e kincsesládának őrzője, az ezüsttulipán 
első lovagja azokért az eredményekért kapta kitüntetését, melyeket 
sokévi munkája után a köznek ajándékozott, de öntudatossá kell 
magunkban tennünk, hogy Szenteleky Kornél megtalálta azt a 
szemléletet, amellyel ezeket az eredményeket el is lehetett érni. S mi 
nagyobb ígérete lehetne a jövőnek, mint egy lélek, amelyen keresztül 
egyformán tisztán látunk?

1932
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FARKAS GEIZA REGÉNYE, A FEJNÉLKÜLI EMBER
A Kalangya Könyvtár első kötete

Farkas Geizát nem tudom őstalajból származó írónak értékelni. Nem 
az a fajta, amelyben századok gyűjtötték össze a lélek robbanóanya-
gát, hogy az alsó rétegek mozdulatlanságukban halott és száz más 
réteg nyomasztó súlyával eltemetett talajából rázkódva és lázongva 
kizúduljon tüzet vetve és hamut szórva. Nem az az író, aki magával 
hozta az őstalaj elfeledett értelmét csodálatos ízt adva levitézlett sza-
vaknak, agyongondolt gondolatoknak, elhasznált érzéseknek. Nem 
az az író, akiben beszélni kezd az ősi talaj, és csodálatos közléseivel 
ráébreszt bennünket gyökereinkre, melyek a talaj sötétjéből soha 
sem kerülnek öntudatunk világába, amelyek mi vagyunk, de mégis 
évszázadok omladékrétegével takarva egészen külön és ismeretlen 
világ. Az őstalaj különös átszakító erőt, elemi erővel ható föltörek-
vést, elfelejtett erőknek magukra eszmélését, a kikultúráltban az 
elpusztíthatatlannak és örökké hatónak jelentkezését érzékelteti.

Farkas Geiza nem ebből a talajból való. Ő annak a középosz-
tálynak leszármazottja, amely a tradíciók megőrzésének élt, de a 
hagyományokat csak külső jelentkezésükben, megmerevedett for-
májukban becsülte, s még az alkalmazkodás formaváltoztatását sem 
engedte meg. A haladás egyik állapotát dogmatizálta, s azt hitte, 
hogy a fejlődés mozgásának parancsát úgy szolgálja legjobban, ha 
azt a mozdulatlanság állapotába kövesíti.

Farkas Geiza nem rétegeket tört át, csak ebből a talajból hajtott át 
a modern kor levegőjébe. De ezt az áthajtást az éltető levegőnek teli 
tüdővel áhítozása, a világnak birtokbavétele után el nem telő vágya-
kozása, a megújhodás után való kedvének türelmetlen rohamozása 
serkenti. Önmagának újrateremtését az újrateremtődő tudományok-
ban keresi: a társadalomtudományokban és nemzetgazdaságtanban. 
Főképpen ezek a tudományágak azok, amelyek a társadalomról, 
társadalmi elhelyezkedésünkről, a társadalmi rétegek egymáshoz 
viszonyáról és a „harc a létért” kongóvá üresedett szólamáról alkotott 
felfogásainkat gyökeresen átalakította. Ezekbe kellett kapaszkodnia, 
ha ki akart mozdulni osztályának zsibbadtságából. Farkas Geiza 
ezt cselekedte, de útjában a világot mozgató egyéb jelenségek is 
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fölébresztették tudásvágyát. Főleg a tömegek lélektana érdekelte, de 
átlendült az esztétika körébe is: az örök szép örök problémájának 
csalogató világába. Kultúrája föltűnően széles futamú. A kisgazda, 
A legtöbbet termelő mezőgazdasági üzem, A fényűzés, Az emberi 
csoportok lélektana, úgyszintén a társadalomlélektan körébe tartozó 
Démonok között című munkája, a szép problémájáról írt esztétikai 
műve, a gyermekek lélektanába vágó, Az én rossz kis barátaim című 
könyve maradandó bizonyítéka annak, hogy nem pihenő érdek-
lődése a jogtudományt sem kivéve a társadalom minden alapvető 
jelenségénél meggyökerezik.

Érdeklődésének átkaroló tevékenységében rendszeres munkás, 
logikus gondolkodó és világos előadó.

Farkas Geiza ebben a sokoldalúságában, polihisztorságának 
ebben a sok szempontúságában vajdasági életünknek megbecsül-
hetetlen értéke.

Nagyon sokszor kellett önmagunkkal szemben fölismerni a kí-
méletlen igazságot, hogy szegények vagyunk, nincsenek erdőink, és 
sudaras fánk is csak néhány. Nincsenek hivatott kultúrpolitikusaink, 
és szegényesen kevés az emberünk, akiben a fajtának lelke alkotásba 
kívánkozik. Ráneveltek hiányában minden épkézláb embernek ásót-
kapát kellett markolnia itt nálunk, hogy dolgozzék és műveljen, és 
a dologban önmagát művelje a további munkára.

Farkas Geizának itt, ezen a helyen küldetése van tudományos 
fölkészültségével, mélyen ekézett és széles mezőjű kultúrájával, 
sokoldalúságának mindenütt segítésre hajlamában.

Farkas Geiza a mi kultúránk nélkülözhetetlenje, mestere, nem 
egyszer ezermestere. De ebben a küldetésében soha sem lávázó tűz-
hányó, robusztus őserő, hanem az át- és átkultúráltság, a gondosan 
és rendszeresen megműveltség áldott termőtalaja.

Ezzel megjelöltük azt a szemlélési módot, amely őt a mi életünk-
ben a kellő helyre állítja: az elismerés és megbecsülés díszhelyére.

Aki a kultúra különböző területein olyan könnyedséggel jár-kel, 
mint Farkas Geiza, aki nálunk egyedülálló fölkészültségével nehéz-
ség nélkül lép át emberi ismereteket elkerítő korlátokat és szellemi 
tevékenységeket elválasztó határokat, annak nyilván nyitva állhat 
a szépirodalom területe is.
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Erre a területre is belépett. Először egy kis színdarabot írt, A 
boldog ember ingét. Az ő falujának szerzette, amelynek sorsát épp 
úgy szívén viselte, mint mindnyájunkét: az egész Vajdaságét. Ezt 
németül írta, mert ott, a bánsági faluban németek laknak, de éppen 
úgy megírhatta volna szerbül, franciául vagy angolul, mert ez is telt 
volna kultúrájából, ha valami oknál fogva éppen így kellett volna 
munkásságát irányítania.

De nem maradt ennél a kis színdarabnál. Regényt írt, A fejnél-
küli embert.

Ez a regény Nagybátiról szól, a fakereskedőről, akiért valami régi 
bűne eljött és megölte.

Ennek a lelki folyamatnak csak egyik részét kapjuk. A bűn elkö-
vetését és a betegségnek őrületig fokozódását, a bűn és az üldözési 
mánia közötti utat csak sejteni lehet. Nagybátit már betegen kapjuk, 
s így, betegen teszi meg semmibe lejtő útját. A problémának ez az 
egyszerűsítése nem művészietlen, mert nem az anyag választása, de 
a forma itt a döntő.

Farkas Geizát ebben a regényben nem az egészséges, hanem a 
vágányaiból kisiklott lélek érdekli. Befele a betegségnek groteszk, 
nyugtalanító, kínzó, romboló és megölő hatása köti le. Kifele az 
egészséges mindennapiság épen duzzadó egészsége miatt, lelki 
folyamatokat meg nem értő és egyszerűen sivár volta miatt, belső 
összeütközéseket nem érzékelő, a betegnek a külső életben jelentkező 
különcségeit csipegető és pletykáló kisváros érdekelte.

A megbetegedett lélek a témája. Az örök bűn és az örök lelkiisme-
ret, a bűn összeroppantó ereje, s a lelkiismeret ki nem engesztelhető 
kínzókamrája: ez az alapvető problémája.

A bűn megfertőz és megront. Beteggé teszi a lelket, s ez ebben a 
betegségében az őrületbe hull.

A tudomány szemében ez a kérdés kilép az erkölcsi megítélés kö-
réből és orvoslélektani kérdéssé válik, a pszichopatológia kérdésévé. 
Az elnyomott képzetek önálló életet nyernek, megtárgyiasulnak, 
megjelennek, járnak-kelnek, beszélnek, vádolnak, cselekszenek és 
üldöznek. Kínzóak, elviselhetetlenek, s mihelyt az élet zaja csende-
sül, már jönnek nesztelenül, osonva, csendes lopakodva, de őrjítő 
kínokat okozva.
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Dolgozni, rohanni, az élet feladatait túlméretezni, elveszni az 
élet zakatoló fűrészmalmának éktelen zsivajában, csak az segíthet 
valamit, mert különben jönnek a rémek. És az alkohol és a mámor, 
mely könnyűvé és könnyelművé teszi, felejtett és bódultan süket 
álmot ad – nincs más segítség a surranó rémek ellen.

De a munkabírás határolt, az alkoholadag nőttön-nő, a rémek 
mindjobban kísértenek.

Jön a lefejezett ember, a fejetlen ember. Nem szagol, nem lát, nem 
hall, mert nincs feje, talán tapintásán keresztül érzékeli a világot. 
De ott van felhőben, vízben, az élet nappalában és az álom éjszaká-
jában, minden gondolat alatt szöges derékalj, és a beszéd jelképes 
fordulataiban ott rejtőzik a fejetlenség iszonyatos döbbenete.

Alkohol, őrület és halál. Pontosan orvosi és pontosan lélektani 
folyamat. Nagybáti halálát magától értetődőnek és szükségesnek 
találjuk. Őrült, akivel szemben a törvény nem ítélkezhet, eszét 
vesztett és megszállott, akivel szemben az erkölcsi igazságszolgál-
tatás nem ül széket. Egyszerűen elpusztul és meghal a természet 
kényszerítő törvényei alatt, mert hibbant és zavarodott lelke és az 
alkohol mámora megöli.

Nagybáti esete a regényben tisztán orvoslélektani probléma, 
nem kerül összeütközésbe az emberek írta törvénnyel s az erkölcs és 
társadalom íratlan szabályaival. Gazdag és tekintélyes ember, akinek 
furcsaságai körül csak sugdosó pletykák locsognak.

Kétségtelen, hogy ez a lelki probléma biztos alapokon áll Farkas 
Geiza regényében. És ez a legnagyobb erénye.

Módszerében azonban nem tudott teljesen szakítani tudományos 
múltjával, s inkább megvilágítja problémáját, mintsem problémája 
világítana önfényével.

Farkas Geiza megfigyelő, szemlélődő, fogalmakat alkotó, össze-
függéseket kereső és rendszerető elem. Ez a módszer a tudomány 
módszere. Arra van hivatva, hogy megfejtésre váró kérdéseket vilá-
gítson meg, azokban utat mutasson és megoldásokat találjon.

Ezzel szemben a művészet az élet ezer alakját olvasztja meg ko-
hójában, és még sohasem volt új formába önti azt, megalkotva ez új 
formában az új életet. A formán van a hangsúly, az abban pezsdülő 
új életen, mert ez az újjá- és mássá formált élet: a teremtő művészet. 
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Ez a világ önmagának törvényei alá esik, saját tengelye körül forog, 
mint minden e világra teremtett planéta. Saját fénye van, s nem a 
fogalmak rávetített fénye miatt látjuk. Nem kell önmagát magya-
ráznia, legfeljebb mi alkothatunk róla fogalmakat és állíthatjuk 
szemléletünk távlatába. A művészet alkotta világ önmagáért él, az 
élet ezer stigmájától jelesen.

Milyen más jelentőségű a csend a folyó partján, a nyelv újraszülő 
formájában, mint az arról alkotott fogalmakban, melyek értelmünk nek 
magyaráznak – milyen mást jelent az álom meglátásunkon keresztül új 
formába teremtve, mint az arról való fogalomalkotás csupán megértés 
céljából, milyen más lelki kategória a zavart izgalomnak a kifejező 
nyelvbe ágyazása, mint azoknak esettárral való igazolása –, milyen 
nagy a különbség az alkotás és percepció lelki folyamata között.

Farkas Geizának értekezése a rossz álomról, a folyóparti csendről, 
a párbajokról, regényének erősen fogalom alkotó fejezetei érdekesek 
és sokoldalúak, de mikor e rávilágításból kell megtudnunk, hogy 
ilyen volt Nagybáti álma, s nem ő álmodott nekünk – hogy ilyen a 
folyóparti est, de nem a folyó mesélt nekünk, ilyenek a párbajok, de 
nem a saját ezerszer átkozott hősi gesztustól szűkölő lélek nyafog 
nekünk, akkor azt kell mondanunk, hogy a művészi formaalkotást 
fölcseréli a fogalomalkotás módszerével.

A belletrisztikából kiállnak a lélektani váznak csupasz vasgeren-
dái, kibordásodnak a fogalmak vasvázai az élet idomai alól.

Farkas Geiza nagy erősségét: a tiszta fogalmak alkotásának erejét 
ezért kell terhére könyvelni ott, ahol meglátásainak kifejező formát 
kellett volna teremtenie – a benne termett új világról az olvasóinak 
és bírálóinak hagyva a fogalomalkotás munkáját.

Regényének hátteréül a vajdasági életet festette: vajdasági ala-
kokat, városokat és tájakat. De nem a bánsági szurkos és ragadós 
föld, sem a Tisza, sem az alföldi ember nem alakítanak problémáján, 
s nincsenek azzal szerves összefüggésben. A szurkos földtől való 
utálkodó eltörekvés vagy azoknak szerelmes és szenvedélyes átöle-
lése, a Tiszának eliszaposító kanyargása vagy romboló gáttörése, az 
idevaló emberek szürke hétköznapja vagy boros csatái vagy bátor 
magasba lendülései nem indítanak meg belső folyamatokat, s nem 
építenek alapvető problémáján.
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Farkas Geiza a közül a kevés írónk közül való, akinek műve bírja 
és állja a kritikát.

És ha a megformálás helyett a rávilágítás módszeréhez fordul, 
abban csak tudományos múltja és ref lexiókban kiapadhatatlan lelke 
hibás, amelyet pedig, mint első vajdasági szellemünkben, legkultu-
ráltabb férfiúnkban, nem lehet eléggé magasztalni.

Ez a regénye is hatalmas kultúrájának bizonyítéka.
Regénye első kötete a Szenteleky Kornél szerkesztésében megje-

lenő Kalangya Könyvtárnak. Farkas Geiza neve ennek a megindu-
lásnak biztató ómene.

1933
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LEVÉL EGY ÉLŐHÖZ

Drága Kornél! Ezt a megszólítást tőled tanultam. Ha csak így mon-
danám: kedves, nem volnék hű hozzád. Ez a szó csak babusgató, 
becézgető, simogató. Drága – ezt a szót a rajongás lendülete feszíti. 
Te a világ dolgait kiemelted penészes és poros köznapi helyükből. 
Minden, amihez csak nyúltál, légiesen fölemelkedett tiszta magas-
ságokba. A rajongásnak éppen ez a lendülete gyönyörű, ez röpíti fel 
a világot tisztult tetőkre. Valamit csak illettél: lelke támadt, és lelkes 
lény többé nem lehet rabja nehézkedési törvények lomha önsúlyának. 
Téged a világ dolgai rajongásba ejtettek, s te elragadtad a világot a 
magad országába. A te elragadtatásod nem volt hangos szónoklat és 
széles mozdulatok, nem raktál magad alá emelvényeket, és nem volt 
eszközöd a színész kendőzése, álltál csendes magadban a világ előtt: 
áhítatos voltál és meghatott, s ájtatoskodásod földfeledett orszá-
gokba emelt. Ennek az elragadtatásnak nem voltak hangjai: csendes 
rajongás volt. Szájadon a szavak tört szárnyú madarak voltak, ijedten 
vergődő élő-halottak, felcsipogtak és dermedt-halottan lehullottak. 
Szájadon a szavak nem tudtak sohasem fölröppenni, fájdalmasan ká-
rogni, harciasan vijjogni, szálldosva énekelni. A te rajongásod idegen 
volt az élő szóhoz. Szavaid gyérerűek voltak, sohasem kapcsolódtak 
össze ömlő folyamú beszéddé és sohasem váltak szónoklattá. Az 
élő szó sokszor kínozott, mert nem volt finom műszere lelkednek. 
Csendes szótlanságodban gyakran megközelíthetetlennek látszottál 
és sokaknak érthetetlen voltál, mert nem tudták érzékelni azt a vilá-
got, mely a hangos szó küszöbén belül marad. Ez a hangos beszédbe 
nem törhető csendes rajongás volt mégis alkotó erőidnek forrása. S 
ez ösztökélt világnézeted kialakítására is. Úgy hitted: egyedül ez a 
föld az, amelyen mindent el kell végeznünk, – ez az anyagi lét az, 
amelybe egész valónkat be kell szorítanunk. Csak ebbe a szűk létbe 
sűrített léleknek van hajtó ereje tiszta emberi szándékok megvalósí-
tására. Ez a földi lét csak arra jó, hogy legyen valahova támaszkodni, 
ha lelkünket magasra akarjuk röpíteni. Neked igazán nem kellett 
másra az élet. Rajongásod meglelkesítette a dolgokat, a lelkesekben 
lelkedre leltél s hatalmasan meleg testvériségben ölelted át a világot. 
Testvére voltál mindennek és mindenkinek és az egy-test és egy-vér 
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érzése irányított vándorlásaid közben. Azt mondtad: nincs más ne-
künk, csak ez a föld. Nem akartál hinni sem innen, sem túlon. Pedig 
ennek a hatalmas nagy testvériségnek a hite túlnő minden földin. 
Földi lakosnak vallottad magad, pedig ott éltél a megfoghatatlan 
és örökkétartók országában. Rajongásod másképp nem is találhatta 
volna meg helyét a dolgok világi rendjében, így kellett kialakítania 
szemléletének módját. Csak a földi lét határait ismerted el életnek, s 
lelked mégis kinőtt azokból, mert testvéráhításodban az örökkévaló 
dolgok testvérévé váltál. Igazad volt-e, vagy nem. Bölcs volna-e ez a 
kérdés veled szemben. A fecskék fészküket néha egy kiálló szögbe 
építik, melyet a nagy épület gerendájába emberek vertek be, hibá-
san, gondatlanul, vagy játékból. De a fészek áll és életet ápol. Ilyen 
életadó volt a te szemléleted. – Pedig sokszor csalódtál. És sajgott 
úgy-e, és fájt úgy-e. Ember voltál. – De nem lázadoztál, talán csak 
még csendesebb lett a rajongásod, még kevesebb szava volt s még 
inkább önmagába menekedett. Mindenkit magadhoz akartál ölelni, 
– tehettél-e arról, hogy nevetségesen apró gőgök, úrhatnámságok 
téveszméi, félreszorított s nem várt helyen kipöfögő hiúságok, kis-
polgári sértődöttségek, szomorú tehetségtelenek, bárdolatlanok, 
faragatlanok, parlagiak és a rombolás sötét lelkei megbontották azt 
a hatalmas testvéri kört, amelybe te mindenkit benne szerettél volna 
látni. S vajon te voltál-e a hibás abban, hogy azok, akiket magadhoz 
öleltél és szerettél, nem tudták egymást testvérré fogadni. Te csak 
szenvedtél, mint minden rajongó szenved, aki megkísérli hiteinek 
valóságba ültetését. Hát mi hozhatná más egymáshoz az embereket, 
mint a nagy összefogó szeretet s vajon a jog, a kényszer, a fenyegetés, 
vagy a fegyver hatalma tehetne-e valamit. A földnek micsoda kínja 
rághatott benned, hogy összeterelő nagy szándékod néhol megtört. 
Mégis összeforrasztottál bennünket. Remek erőforrású léted átérté-
kelődött egy másik életté. Ez az élet az, amely nem szerkeszthető meg 
a földi lét korlátoltságának vallásával, ez az élet az igazi élet, amely 
nem mérhető az anyag elveivel, mégis maradéktalanul a mienk.

És ezt az életet most gyakran fogják hordozni díszes körmene-
tekben, lehet, hogy olyanok is, akikkel lelkednek semmi közössége 
nem volt, lehet, hogy olyanok is élnek veled és élnek belőled, melléd 
állnak és hivatkoznak rád, tüzeket gyújtanak neked és szertartáso-

q



q  e 189 w

kat gondolnak ki, akik idegenek voltak hozzád. Lehet, hogy lesznek 
olyanok, akik ellöknek és megtagadnak vagy szabadulni akarnak 
tőled balga hittel arra gondolván, hogy íme, nem vagy többé. Igen, 
de téged eldobni soha többé nem lehet sem híveidnek, sem ellenlá-
basaidnak, sem ünneplőidnek, sem bírálóidnak. Anyagiakkal nem 
mérhető új életed: a mi történelmünk, többé el nem enyésztethető 
valóság, mindenkor ható erő, amely alól senki sem vonhatja ki ma-
gát, sem az igen, sem a nem. Ebben az életben fogtál össze mind-
nyájunkat testvérekké, meg nem változtatható örök rokonságban; 
a halál ölelésében ébredtél igazán életre, amelyben elszakíthatatlanul 
együtt kell maradjunk. Ez a testvériséget örököltük tőled. Hiszen 
ezt tanítottad az irodalomban is. Úgy kellene mondanom: ez volt a 
politikád, ha ez a szó nem volna hitelvesztett, nem tévedt volna el 
sötét útvesztőkben, dohos vakondjáratokban és rengeteg emberi 
gyöngeség ingoványos mocsarában. Valahányszor élére álltál irodal-
munknak, mindig azt hirdetted, hogy minden világnézet s minden 
irodalmi irány részére szabadon áll folyóiratod. Nem kényszerítettél 
senkit sem, hogy szemléleted szögét és irányát elfogadja. Tehetség, 
friss alkotóerő, tiszta művészet – csak ez volt a belépés föltétele. 
Széles látókört befogó levegős szemlélet volt a tied, amely sohasem 
állott szemben értetlenül más emberek másféle nézetével, s rokoná-
nak vallotta mindazt az embert, akinek látószöge bátran tárult a 
világra. Nem fegyverkeztél kicsinyes fegyverekkel, országolni akar-
tál saját országodban, s vajon kit rekesztettél volna ki innen, aki 
abban feltételeid szerint polgárjogot nyert? Az igazi testvériséget a 
minél magasabb szempontok jelentik, mert ezek ölelhetik át a leg-
többet és legellentétesebbet. Talán néha nem tudtad országod 
polgáraival szemben legmagasabb feltételeidet alkalmazni, de nem-
csak művész voltál, de egy új életet kialakító és nevelő, aki a kis 
szikrákat nem tapostad el, de el-elfúló tüdővel lehelgetve élesztetted. 
Ki tudhatná azt, melyik szikrából lobban fel messze világító láng, 
s nekünk minden fényre szükségünk volt. Biztos szemmel ismerted 
meg a más tüzétől visszfénylő talmiakat, s a kis tűzrügyekben a nagy 
láng öntüzű szikráit. Önerődből raktál máglyákat kis zsarátnokok 
fölé, hogy tűzre kapjanak, de csodálatos erős tudtál lenni és eluta-
sító, passzív lényeddel, magába vonult hallgatásodban, finom töré-
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kenységedben a meg nem hívottakkal szemben. Mint biztosan 
működő törvény, mely láthatatlanságában ártatlannak tetszik, de 
az ellene vétőt elsodorja, nem mintha indulatok vezetnék, de mert 
ez a belső parancs. A szerkesztésben magas szempontú, a válogatás-
ban kényes, a biztatásban kifogyhatatlan, a nevelésben jóságos és 
önfeláldozó, az erők összefogásában szenvedélyes voltál. Az ember 
tőkeszomja benned a szellemek összegyűjtésében csillapodott, és a 
csillapítással, mint minden emberi szenvedély, folytonosan ki nem 
elégíthetőbbé vált. Esendő testedben megvolt a hihetetlen erő éj-
szakáid feláldozására, hogy irtsad a gyomot és az önzetlenség, hogy 
a ritkítás helyén, ha kell, a magadét ültesd. Csendesen, törékenyen, 
személytelenül álltad a harcot és húzódozásodat, hogy másokat ne 
illess – rossz érzésed, hogy másoknak csalódást okozol, legyőzte 
elrendelésed tudata. A tudat, hogy e szigorúsággal csak törvénysze-
rűséget teljesítesz történelmi felelősséged helyén. Törékeny tested 
hatalmas erők székhelye volt, és kiharcoltad mindnyájunknak azt 
a nagy lehetőséget, hogy irodalmunk termékei ne kallódjanak na-
pilapok tünékeny hasábjain, hanem maradandó értékű irodalmi 
szemlében lássanak napvilágot. Hatalmas nagy ugartörés volt ez, 
begyöpösödött talajnak bátor felhasítása, s ha néha az anyag nem 
engedelmeskedett, ha az anyagelvűség ellened szegült, ha az anyagi 
minden elveszett, akkor megmutattad, hogy a hit mindennek moz-
gatója, hogy a hitben olyan láthatatlan erők feszülnek, amelyek nem 
kősziklákat tudnak helyükből kimozdítani, de a bácskai lomha 
rögöket is. Ha elestél, újra talpra állított a hit. Nem kellett zászlót 
ragadnod, nem kellettek zenekarok, nem kellett kürtszó és dobverés 
– tenyereden csendesen vitted elöl a lelked, s hozzád juhodott gyö-
nyörű körmenetben minden jótét lélek. Elöl jártál, és ez a legnagyobb 
erkölcsi erő, a legvonzóbb és a legösszefogóbb. Volt idő, mikor szán-
dékosan elhallgattak, seregedet elkerítették, és tilalom alá helyezték 
a hozzád csatlakozókat. Te csak haladtál. Akiknek elrendeltetésük 
van, azok tudják az utat. S utad végén csak egy sereg volt: a Tied. 
Csak egyhez nem értettél: önmagad ügyeinek kormányzásához. 
Szerkesztettél, sorozatosan megjelenő könyvtárat alapítottál, s abban 
csak egyetlenegy ember könyve nem jelent meg: Szenteleky Korné-
lé. Pedig tudnod kell, volt melletted álló embered, aki sürgette, aki 
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könyvet követelt írásaidnak. De nem tartottad illőnek, hogy a szer-
kesztő könyve a többiektől elvegye a helyet, s úgy vélted, nem kell 
ma líra senkinek. Ma csak egy embernek nincs könyve: Szenteleky 
Kornélnak. Csak neked nincs könyved, akiből élünk, akire hivat-
kozunk, akit emlékezve magunkhoz ölelünk, akit mindnyájan 
magunknak követelünk, akivel büszkén ékeskedünk. Tetted-e vol-
na Te ezt mivelünk, ha valamelyikőnknek fele annyi értékű útrava-
lója lett volna? Te tűzben égtél volna, kincstaláló örömben, a gaz-
dagodás lelkességében, és lépcsőként hajoltál volna elénk. Mit 
tanultunk mi tőled, kortársaid és testvéreid a munkában, ha meg 
nem tanultuk volna a legfőbbet: értékeink megbecsülését? Csak 
neked kellett vészes lázakban elégned, hogy mindent adj, és semmit 
se kapj. Neked, bátorítónak, jóakaró segítőnek, adakozónak, min-
denben elöljárónak és ugartörőnek kellett lenned. Vezérnek voltál 
száműzve, és senkinek sem jutott eszébe, hogy te is költő vagy. Pedig 
költő voltál, s ami nyelveden a röppenő szóban nem tudott ékesszó-
lóvá szépülni, az írásodban csodálatos életre kelt. Külön nyelved 
volt: lelkednek gyönyörűséges ágya. Nem vésővel és kalapáccsal 
szaggattad mondataidat, nem dübörögtél és nem titánkodtál, nem 
ötvöztél és nem finomkodtál, nem voltál parlagian erőteljes és szá-
razon szabályszerű. Simogattad a szavakat, s azok bársonyos testük-
kel megmozdultak, hímporosan meglebbentek, színükre lobbantak, 
eredetük ízére ébredtek, daloltak és muzsikáltak. Szavaid nem ko-
porsói voltak megrögzött emberi fogalmaknak. Szelíden érintetted 
őket, s azok felpattanva kivirágoztak. Szavaid felszívták lényedet, s 
különvalóan a tieid voltak. Külön nyelvre volt szükséged, amelyben 
egyszerre alkothattad meg magadat és a világot. Minden alkotónak 
még soha nem volt nyelvre van szüksége, mert e nélkül nem találja 
meg lelkének formáját, és forma nélkül nincs alkotás. A te nyelved-
ben az ájtatosság ünnepel, mellyel a világ fölött lebegtél. Ilyen ma-
gasságok felé szomjasan kinyílt, meghatott lélek voltál. Kitárt lelked 
várta a mindenség látogatását, hogy áthasonítsd azt a magad törvé-
nyei szerint. Így alkottál az öröktől fogva lévőkből újat, így voltál 
újrateremtő: azaz költő. Jól tudtad, hogy csak abból lehet alkotni, 
aminek anyaga a lélek olvasztókamrájában felolvadt, amit a lélek a 
világ számtalan jelenségéből magáévá tett a világból, csak abból a 
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részéből, amely lélekké hasonodott. A lélekké vált világ az a káosz, 
amelyben benne rejlik a teremtés misztériuma. Jól tudtad, hogy 
vissza kell menni a lélek legnagyobb élményéhez, az élethez. Az 
életnek újrateremtése, életteremtés a nyelv formájában, ez a művé-
szet. Ám hova lehetne máshova fordulnunk, mint a mi életünkhöz. 
Ehhez az élethez, amelyet mi élünk. Ehhez a földhöz, amelyből 
kinőttünk, s amelyben mégis gyökerezünk, amelyből fölsudarosodunk 
és színeinket szívjuk, amelyben virágozunk és gyümölcsözünk. Aki 
úgy vélné, hogy az élet a művészetben kikerülhető, éppen a lényeg-
ben hibázik. A művészet természete szerint az életre utal, s aki akár 
ösztönösen, akár tudatosan művész: hitet vall földje és élete mellett. 
A művészet lényegének tiszta tudatában tetted, hogy írótársaid fi-
gyelmét ide, erre a földre fordítottad és hirdetted, hogy a mi életünk 
színét és ízét kell adniok, a mi földünk sajátos erejét, a mi nappalunk 
és éjszakánk fényét és homályát, bukdácsolásunkat és bátor lépé-
sünket, lelkünk szabad szállását és ezer gátlását, lelki alkatunknak 
mindenkori visszfényét a dolgokon, a dolgoktól való iszonyatos 
függésünket s tőlük való örök eltörekvésünket, szóval magunkat. 
Így gondoltad a mi művészetünk kialakítását. Mert a művészet 
éppen úgy nem lehet talajtalan, mint földön csúszó, mert egyik sem 
volna művészet. S kit érthetne kevésbé a vád, mint téged, hogy ta-
lajtalan vagy, és földhözragadt. Téged, aki a talajba való begyökere-
ződést hirdetted, az életbe való elválhatatlan belenövekvést, téged, 
aki prédikáltad a művészetet, amely nem gyáva csúszás-mászás, 
kalmárügyeskedés, hasznos egyezségkötés, alacsony utánzás, hanem 
a világ transzfigurációja: egy mindig újabb feltámadás egy kiválasz-
tott lélekben. Ki állíthatná azt rólad, hogy apró és vak szándékok 
vezettek, amelyek nem tudtak kiemelkedni szűkös látókörök vaksi 
szemű tévelygéséből. A földhöz gúzsolt kispolgáriság és a korlátolt 
vidékiség épp olyan távolt állott tőled, mint a gyökértelen bolygás, 
a szellemi cigányság, a nemzeti kultúrába való belegyökerezés hiánya: 
ez az örökké görgő ördögszekérlélek. Kell, hogy vallomást tegyek e 
hited mellett. Kell, hogy higgyek abban, amiben legjobban hittél. 
Magad is érezted, hogy ez a meggyőződésed a művészet lényegén és 
törvényein alapul, s kaput tár a fejlődés útja felé. Erős és sorsot 
vállaló belegyökerezés a földbe, s olthatatlan vágyú törekvés a mind-
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nyájunk fölé boltosodó egekbe: ezt mondtad örökül. Milyen köveket 
használtál építésednél, kikre hivatkoztál, hogy pilléreket alapozz 
épületed mellé, s kellettek-e annak támaszok? Fölösleges kérdések. 
A művészet örök törvényei vezettek. És van-e a világnak biztosabb 
és valóságosabb épülete, mint éppen a művészet.

A látható kultúra kivetődése az emberi léleknek. Az igazi kultúra 
a dolgoknak élete a lélekben, a lélekké vált világ. Te ebben az érte-
lemben voltál alkotónk. Te vagy az első, aki itt nem a múlté, hanem 
a történelemé lettél. A mi külön történelmünkké. Nem elmúltál, 
hanem megszülettél, s íme, többé nálad nélkül élni nem tudunk.

A történelemmé válás nagy színjátéka rettenetesen fáj nekünk 
élőknek és múlandóknak. S mert még nem szóltam hozzád, mióta 
elmentél, engedj meg még néhány szót.

Íme, el akartam hozni neked életem fekete kenyerének egy darab-
ját, siralmam könnyeinek sóját és egy rögöt ebből a földből, melyet 
nem tudtam sírodba dobni.

Kenyeret, sót és földet: a meghódolás ősi jeleit hozom neked, a 
győztesnek. Ím, vonulj be lelkünkbe drága hódítónk!

Nem búcsúzom tőled. Te, aki menekvésem voltál, csendes ki-
kötőm és tiszta magaslatom, engedd meg, hogy örökre magamhoz 
öleljelek!

1933
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BIZONYÍTÁS EGYSZERŰ UTAKON
Dr. Draskóczy Ede elnöki székfoglalója 
a Szenteleky Irodalmi Társaság 1934. február 25-én 
Nagybecskereken megtartott első nyilvános ülésén

Így szól a lélegzethökkentő, józan kérdés: Egyáltalában szükség van-e 
itt nálunk irodalomra?

Ha ez a szükségesség életünknek elismert alaptétele volna, sen-
kinek sem jutna eszébe e kérdés föltevése. Pedig ez a kérdés újból 
meg újból fölröppen, és a mi rónánknak lázongó madara lesz, míg 
a felelet drága eledelével el nem csitítjuk.

Szükség van-e valamire, azt jelenti: Érez-e valaki hiányt, amely ki-
elégítésre vágyna? Kell-e valami, aminek híján a szomjas ital nélkül, 
az éhes falat nélkül, a didergő ruha nélkül maradna; kell-e valami, 
aminek híján az idegesen rohanó repülőgép, a hivalkodó gyémánt, 
az élni vágyó élvek s a dőzsölő bódító bor nélkül maradna?

Ez a kérdés pedig, szükség van-e itt irodalomra, azt jelenti, hogy 
ha nem volna irodalom, maradna-e itt valaki szomjasan, éhesen, 
didergőn, kifosztottan, megraboltan, emelkedő szárnyak és szikrázó 
ékkövek nélkül, isteni élvezetek és olimposzi nektár híján?

Milyen furcsa volna azt kérdezni: Hát szükség van-e az erdőkre, 
a mezőkre, a vizekre, szükség van-e a bágyadt holdra, a csillagok 
fényére, a nap sugarára, van-e az életre?

Szükség van-e az életre? Milyen különös kérdés. És ha szükség 
van, milyen élet kellene? Olyan, amely csak ernyedt lézengés, távoli 
napok erőtlen fénye alatt sápadt és gyatra sínylődés, vagy olyan, 
amely üde tenyészet, a nagy beteljesülés ragyogó fényében, ég felé 
sudarosodó törzs és buja nászokat ígérő virágtenger?

Isten teremtette a világot, s mi, akik az ő képét és hasonlatosságát 
viseljük, részesei vagyunk e teremtőerőnek. Részesei és sorsosai, mert 
nemcsak a lehetőség szunnyad bennünk, de a teremtés parancsa is.

Ember, menj és teremts új világokat! A te káoszod ez az egész 
világ, ám olvaszd magadba a te lelked sajátos lencséjén keresztül, és 
teremtsd új életre! Alkoss és teremts! Nem mondtam meg neked, mi 
a világ célja, látod, hogy öröktől fogva van, és örökkévaló, ám eredj 
és teremts örökké tartót, s meglátod, megistenülsz.
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És az ember elindult, és megistenült a művészetben. Milyen 
furcsa kérdés: Kellenek-e a mezők, a vizek a hegyek, az erdők, kell-e 
a sugárzó nap, a bennünket pályán tartó messzi égitestek? Milyen 
furcsa kérdés: Kell-e nekünk az élet, a tökéletes élet, az isten országa e 
földön, kell-e nekünk az isteni tulajdonság leglényege, a teremtőerő, 
vagy emberi nyelvre lefordítva: a művészet?

Minél inkább elérjük az isteni mértéket, annál inkább emberek 
vagyunk s minél inkább emberek vagyunk, annál jobban kitöltetik 
rajtunk az isteni.

Kell-e hát a művészet? Minek ilyet kérdezni, mikor a benne rejlő 
teremtőerő olyan velünk adott tulajdonság, amelytől szabadulni 
nem is tudhatunk, olyan magától értetődő, mint a reggeli napsugár, 
mint a rózsa illata vagy a fény terjedése. Terhünk és ajándékunk, az 
isteniből való részesedésünk és kikerülhetetlen sorsunk.

Szükséges-e a művészet, milyen nehézkes és lomha kérdés. Van, 
velünk adatott, a miénk, elrendeltetésünk, lényegünk és iszonyatos 
erőnk, amellyel az örökkévalóság vég nélküli boldogságában aláza-
tosan megtisztulhatunk.

De a művészet nemcsak lényegünk, hanem parancsunk is. Kihajt, 
mint kőtábla alól a csíra, iszonyatos erővel emelve mérhetetlen sú-
lyokat. Kihajt az őskorban a barlangok falain, a rabszolgaság idején 
a sötét katakombákban, Madách falanszterrendszerében, Michelan-
gelo székén, s az elnyomások idejében a szimbólumokban.

Működik, mint minden természettörvény, megszakítás nélkül, 
folytonosan, állhatatosan, feltartóztathatatlanul, örökkön örökké.

A művészet az a kategória, ahol az ember az isteni örökkévalóságot 
el hódíthatja magának és saját alkotásaiban részese lehet az isteninek.

A művészet a miénk. Nélküle nem lehetünk. Ez az, amiben 
tökéletesek lehetünk és istenülhetünk. Soha el nem vethetjük ma-
gunktól. Kell nekünk, mert nélküle szomjasak, éhezők, didergők, 
kifosztottak, megraboltak volnánk, mert nélküle szárnyunkat vesztve 
lehullanánk a semmibe, a szükségességek, a hasznosságok kietlen és 
szerencsétlenül véges világába.

A teremtőerő: életünk integráns része, és nem élhetünk el nél-
küle. Vagy lefordítva az anyaghoz idomuló nyelvre: szükségünk van 
rá, szükségünk van a művészetre és a művészet minden ágára.
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De értsük meg: nem minden művészetnek eszköze nőtt elő a 
nemzet sajátos kultúrájából. A festőművésznek ecsetjei és festékei, 
a szobrásznak vésője, márványa vagy agyaga, a zeneművésznek 
hangszerei nagyon sokszor idegen civilizáció termékei. De mégsem 
fogja senki kérdezni, hogy a magyar Szinyei Merse Pál a német ipar 
festékeivel alkotta-e A majálist, a francia Rodin olasz márványban 
álmodta-e meg élete művét, vagy a német Wagner milyen gyártmá-
nyú zongoránál várta múzsájának ihletését. Mindegyiknek műve 
sajátos nemzeti mű, amelynél az alkalmazott eszköz, az anyag, 
amelynek segítségével alkotott, nem jelentős tényező.

Igen, de az irodalomnak mi az eszköze? Természetesen a nyelv. A 
nyelv pedig nemzeti kincs. Nem egyszerűen kitalált és csinált vala-
mi, nem ipari műhelyekből kikerült árucikk, nem halott jegyeknek 
poros gyűjteménye, hanem élő egész. És ebben az élő testben piros 
vér lüktet és lélek lakozik.

Ez a lélek néha gyermekesen gügyög, néha rettenetesen vihar-
zik, néha mosolyog, néha őrjöng, ha kell, okosan világos, máskor 
balladásan rapszodikus, simogat és ütlegel, simán finom és sértően 
bántó, lírain ömlengő és hidegen meghatározó, könnyed, mint a 
hullámokat borzoló szellő és bölcsen mély, mint az óceán, ha akar, 
bárdolatlan, s ha akar, fehér szárnyakon egekbe röppenő. Maga az 
élő élet a nyelv. Nemcsak a mi életünk, hanem nemzedékek élete, 
elődeink és őseink élete. Az a hatalmas nagy, megható és fölemelő 
küzdelem, amellyel kiharcoltuk maguknak a jogot az életre. Az a 
hatalmas folyamat, amellyel magukhoz viszonyították a világ jelen-
ségeit, és nevükön nevezték azokat. A nyelv az, amely a bányásznak 
feltárja az évezredes rétegeket, a történelmet, a sorsközösségeket, 
az élet kanyargós irányát. A múltat őrzi, a jelent éli és a jövő felé 
tapogat megteremteni akarván a világ minden új jelenségét a ki-
mondott szóban.

A nyelv a nemzet sorsával és elrendeltetésével fejlődött kincs. 
Nem csinált, de termett, nem mesterségesen feldagasztott, hanem 
szervesen növekvő, hatalmasan élő erejű, mely kigúnyolja, kikacagja, 
és csúfosan földhöz vágja azokat, akik nem érzik meg lelkét és nem 
értik meg évezredes lényegét. De megzendül az értőknek lelkén, 
mint csodálatos hangszer a művész kezétől ihletve.
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A szó az ember első alkotása. Az emberi teremtés első lépése. Más 
formában ugyan, de meg kellett alkotnia mindazt, ami a világban 
van, s amellyel viszonyba lépett. S az ember a világ dolgait szavakban 
újraalkotta. A nyelv nemcsak egyszerűen kultúra, tehát a külső világ 
dolgainak lelki tartama, de alkotás, tehát művészet.

De a nyelv nem egy embernek teremtő munkája, hanem a ha-
gyományok, a közös sors, a közös szándékok lelke által összefogott 
népnek kollektív alkotása: a nemzet kincse.

A nyelv nem ipari termék, mint a festő festéke, a szobrász már-
ványa, a muzsikus hegedűhúrja, hanem a nemzet kollektív lelkének 
művészi terméke.

A nyelv nem egyeseknek magántulajdona, mint a festőnek az 
ecsete, szobrásznak a vésője, muzsikusnak a vonója, hanem a nemzet 
közkincse.

A nyelv nem élettelen tárgy, mint a mintázóagyag, a kifeszített 
vászon vagy a zongora billentyűje, de maga az élet, a legfőbb kincs, 
a nemzetnek legszentebb vagyona, amelyről öngyilkosság nélkül le 
nem mondhat.

S ami az egyén lelkének legistenibb megnyilatkozása, életének 
teljessége: a művészet, akképpen a nemzetnek életkérdése az ő kol-
lektív művészete: a nyelv.

A nyelv a legfőbb nemzeti jó, és az irodalomnak éppen a nyelv 
az eszköze.

Kétségtelen, hogy az a művészet, amelynek eszköze éppen a nyelv: 
a nemzet életérdeke szempontjából különös jelentőséget nyer. Mert 
hiszen éppen az irodalom alkotóművészei azok, akik a nyelv rügyei, 
hajtásai és csodálatos virágai.

Nem véletlen az, hogy éppen Kazinczy érezte meg nyelvünk el-
maradottságát, és hirdette annak megújítását. Nem csak esetlegesség 
az, hogy a szónokló nyelv évtizedeken keresztül Vörösmarty nyelve 
volt. Nem csak vak eset, hogy éppen Petőfi és Arany oltották be iro-
dalmivá a népköltészet nyelvét, és nem csak csupán kivételes jelenség 
volt az, hogy a modern korok modern nyelvét Ady és a nyugatosok 
teremtették meg és köszörülték csillogóvá, keresvén a kifejezést az 
addig még soha ki nem fejezett érzésekre és sejtésekre.
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A művész nemcsak a meglévő nyelvben teremt. Minden művész 
saját magának teremt irodalmi nyelvet, amelyben magát maradék-
talanul kifejezi s ekképpen rügye, hajtásai és virága a nyelvnek, a 
legfőbb nemzeti vagyonnak.

Íme, az irodalom nemcsak azért kell, mert lényegünk és paran-
csunk, de azért is, mert éppen a nemzet egyik legnagyobb kincsét 
szolgálja.

Az egyén művészi alkotása így függ össze a nemzet sorsával, és 
az irodalom szükségességét csupán a sorsközösség e távlatában lehet 
igazán megítélni.

Nyelvében él a nemzet, de csak addig, míg e nyelv valóban élő, míg 
az organizmusnak minden életjelenségét magán viseli, míg a mozgás 
és növekvésnek elve lényege marad, míg az élet törvényszerűségei 
szabadon hatnak benne, de a visszamaradás, sorvadás, az élet újabb 
jelenségeitől való tunya elmaradás, az élet újabb és újabb formáinak 
meg nem rögzítése pusztulást jelent nyelvre és nemzetre.

Az akadémiák legtöbbször csak regisztrálói a nyelv kincseinek, 
bankárai és cerberusai, a költők teremtői.

A költők rügyek, hajtások és virágok a nyelv törzsökén.
De éppen az irodalomnak és nyelvnek szoros összefüggése iga-

zolja azt, hogy a nemzeti irodalomnak nem elegendő föltétele a 
nyelv egyszerű használata. Csupán a nyelv használata az irodalmat 
nyilván nem teszi nemzetivé.

Az irodalom csak annyiban nemzeti, amennyiben elfogadja tala-
jául és gyökeréül azokat az erőket, amelyek a népet közös lelkületűvé 
alakítják ki, ha abban a kollektív lélekben gyökerezik, amelynek 
nemzetalkotó ereje van.

Mert a nemzet nem véletlenül csoportosult egyének tömege, 
hanem egységet jelentő organizmus, amelynek ugyancsak egységes 
mozgása és lelke van.

Ez a lélek nem mesterséges, de hosszú fejlődés eredménye: közös 
sors, közös hagyományok, közös szándékok alakította közös lélek.

És a nemzet egész kialakulását, fejlődését, szerzett javait és szán-
dékait őrzi a nyelv a maga kategóriájában.

Az igazi irodalomnak ebben a talajban kell gyökereznie, mert 
különben nem is alkothat igazat.
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A nemzet lelke minden egyesnek a lelke, és az alkotó lélek nem 
cserélheti ki lényegét, hanem éppen e különös lelken keresztül te-
remthet csak, és alkothat. Csak a nemzeti lélek hordozói lehetnek 
valóban eredeti és ősértékű alkotók, mert ebből a kollektív lélekből, 
tehát az életből nyerik erejüket.

Ez azt jelenti, hogy az irodalom a legszentebb hagyományok 
őrzője.

De nem jelenti azt, hogy egyszersmind megkövesítője is az elért 
fejlődési foknak, és gátolója a továbbnövekedésnek.

A hagyomány nemcsak megmérhető és megszámlálható kincset 
jelent, egyszerű anyagi örökséget. A hagyomány egyben szigorú 
parancs a továbbfejlődésre, mert lényegében hordta a belső szük-
ségességet az eddig való növekedés iramára is. A belső kényszer a 
haladásra a kollektív lélek törvényei szerint éppen annyira a hagyo-
mány parancsa, mint az, hogy a régi nélkül újat nem lehet építeni, 
mert a levegőbe szánt tégla menthetetlenül lezuhan.

A haladás nem egyéb, mint a nemzet lelkének beillesztése a 
mindenkori viszonyokba.

Az irodalom tehát nemcsak azért kell, mert a hagyományok hű 
őrzője, de mert a fejlődés frontján is mindenütt az irodalom harcol 
az első sorban.

Az irodalom tehát a nemzet kollektív lelkének kifejezője és 
fejlesztője.

Aki azonban csak a nyelvet ismeri, de annak lelkét nem, aki csak 
mint eszközt használja a nyelvet, de nem teszi magáévá azt az erőt, 
amely azt kialakította, az nem is tarthat igényt arra, hogy a nemzet 
írói köze tartozzék.

Az irodalom nemcsak a nemzet nyelvén, de annak lelkén való ige.
Milyen különös jelentőségét nyer e tétel éppen nálunk, ahol a nyelv 

ápolásának és fejlesztésének más fóruma nincs, mint az irodalom.
A kifejezések finomsága, pontossága, megjelenítő ereje, soksze-

rűsége, gyengédsége és hatalma, bája és izmossága, röppenése és 
hengerlő dübörgése, józan nyíltsága és ködökbe vesző rejtelmessége 
az irodalom talaján tenyészik.

Nekünk az irodalom az iskolánk, ahol a nyelv csodálatos hatal-
mát megismerhetjük és magunkévá tehetjük.
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Milyen veszendők volnánk, ha éppen az irodalmat, e legha-
talmasabb erőt vonnánk meg magunktól fennen kiáltván: Nincs 
szükségünk irodalomra!

Ki oktatna bennünket a nyelvre és tartaná meg nekünk az élő 
nyelvet, ha elfordulnánk íróinktól, mondván: Nincs szükségünk 
rátok, fölösleges a munkátok.

Az irodalom virág a fán, de mégis az a sorsunk, hogy a virág 
táplálja a fát.

Hallatlan erőket kell merítenie a végtelenből, hogy jusson az 
egész szervezetnek.

És itt nálunk, ahol az összességnek hirtelen kellett magából 
kitermelnie egyeseket, akik fölkészültségükkel ellátják a közösség 
szükségleteit, itt az irodalomnak jutott a tanítómester szerepe.

Az irodalomból indul ki a kulturális mozgalmak frissítő áram-
lása, nemcsak eszméknek hirdetése, de valóságos munka előadóasz-
taloknál, dobogókon vagy színpadokon.

Az irodalom itt nálunk nemcsak alkotó művészet, de a teremtő 
művészek lelkes munkája, hogy a törzset erőteljes ágazatán keresztül 
fölemeljék a virágig.

Nálunk nincs tudományos élet, a többi művészet is alig-alig sar-
jadozik, az irodalom az, amely bennünket képvisel, befelé és kifelé. 
Ez az, ami a mozgást és az életet adja.

Az irodalom az, amely egyedüli aktív mérlegű bizonyítéka éle-
tünknek, annak egyetlen kiélési formája, hordozója létünknek és 
feloldója vágyakozásainknak.

Ezen keresztül jelentkezünk és vagyunk, kapcsolódunk be a maga-
sabb rendű életbe, és adunk létünkről valóságosan tapintható jelt.

Az irodalom a mai életünknek bizonyságtevője, írott betűje, 
melyen keresztül hitet teszünk életünk mellett.

Most már mi kérdezzük, szükség van-e irodalomra.
Úgy hisszük, csak a felfokozott szellemi élet, az alkotó lelkek 

biztos fejlődésének lehetősége, a teremtő szellemek feltételeinek 
biztosítása, az irodalom életműködésének lehetővé tétele, csak ez 
lehet az a légkör, amelyben majd fölvált bennünket az utódok tö-
kéletesebb és várva várt tábora.
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Mert adott ez a föld nagy embereket kultúránk egészének. Nem 
szikkadt ez a föld, sem gizgazzal átkozott szikes talaj, van benne erő, 
tehetségeket pazarló hatalom.

De eddig nem maradtak itt nálunk, mert magába szívta őket a 
központosított kultúra.

Azért, hogy a törzsmagyarságtól külön élünk, ez a föld továbbra 
is ad tehetségeket, de hogy azok el ne kallódjanak, hogy magukra 
találjanak, hogy a bennük rejlő ígérethez képest fel is nőjenek, ahhoz 
az irodalom megművelt földjének kell őket várnia.

Mi ezek nélkül az eljövendők nélkül nem lehetünk meg, nem 
lehetünk egészek, nélkülük nem lehet meg öntudatunk teljes fénye 
és magabízásunk csorbátlan ereje.

De a beteljesülés nem érkezik lomhán karba tett kezeken ke-
resztül.

Hinni kell életünkben, és vallani kell ezt a hitet. És ma ezt az 
életet, mint a kiélés egyedüli formáját, az irodalom jelenti.

Megmérhetetlen nagy veszteségünk, hogy nemzetiségünk és 
vallásunk nem esik egybe. Hogy a nemzetiség nem egyszersmind 
a vallást jelenti, és a vallás nem mutat rá minden más lehetőséget 
kizárva a nemzetiségre. Annál a népnél, ahol a nemzetiség és vallás 
teljes mértékben egybeesik, ott a kisebbségi problémák összességét a 
vallás oldja meg. Teljesen mindegy, hogy melyik veszi át a szerepet: 
eszközeik és céljaik ugyanazok. A vallásfelekezet autonóm testület 
az állam keretén belül önkormányzati joggal és önadóztatással. 
Önmaga jelzi célját, állítja fel kultúrintézeteit és szerzi be anyagi 
szükségleteit. Az egyház ilyenkor a nemzetiségnek egyetlen erős 
vára, s az egyház mindenkor teljesítette kötelességét.

Ám nálunk a kettő nem ugyanazt jelenti. Nem kaphattuk készen 
az egyház alkotmányos kereteit, azzal a magasabb lelki tartalommal, 
mely magához tudott ölelni mindenkit a segélyre szorultaktól az 
ösztöndíjasokig, az iskolás nebulóktól a főiskolásokig, a sekrestyéstől 
az alkotóművészig, összefogva templomot, iskolát, kultúrát és mű-
vészetet, és amely egyaránt hittel volt alázatos isten és térdet hajtó 
nemzeti hagyományai előtt.

Nekünk ez a hatalmas erő nem adatott meg. Nekünk más 
formában kell kialakítanunk azt az összekapcsoló erőt, amelyben 
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annyiféleképpen különbözők, egyek lehetnénk. Ezt az összefogó 
erőt nekünk ma csak az irodalmunk adhatja meg.

Az irodalomban lendülünk legmagasabb emberi csúcsokra, és 
mégis legvégzetesebben itt kapcsolódunk bele fajtánkba.

Az irodalom örömünk, büszkeségünk, feszülő becsvágyunk, 
alkotó lendületünk, önmagunkra találásunk, büszke öntudatunk, 
tele tüdejű lélegzetvételünk az ősiből és a folyton újból. Az élet ez 
nekünk, a kedves, a féltett, a piros arcú élet.

Szükség van-e az irodalomra, így szól a hidegen józan kérdés.
A cél a virág, s azután megint csak elölről kezdődik minden, 

hogy végre ismét eljusson a virágig.
Könnyű ott felelni, ahol a törvények örök bölcsessége oktat. Csak 

oda kell hajtani fejünket, és az örök ritmust eltanulni.
S mennyivel könnyebb ma mindenre felelni, mikor már él és 

működik Szenteleky Kornél Társasága.

1934
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IRODALMI ÉRTÉK ÉS NÉPSZERŰSÉG
Elmondotta a noviszádi Református Olvasókör által 
1936. szeptember 26-án a beográdi magyar tanítóképző 
hallgatóinak javára rendezett kultúrestélyen

Mikor az ember önmagára ébred, s először kimondja ezt a szót: „én”, 
mint különutú planéta, kiszakad a világból. Külön pályán kereng, 
mégis végzetesen odakötve a világhoz, amelyből vétetett. Nem va-
gyok többé tárgy, ez már én vagyok: elkülönített világ. Elkülönödöm, 
de ezer és ezer szállal ismét odafűzöm magam, elválakozom, és ismét 
pókszívóssággal szövöm tépett hálómat, hogy a világ dolgainak 
mindegyikéhez legyen egy szálam, míg ismét végzetesen a világhoz 
gúzsolom magam. Megszerzem énem, amely mindentől különálló, 
s ugyanakkor külön viszonyba lépek minden jelenséggel ítéleteket 
hozva azokról. Ezek a viszonyok, s ezek az ítéletek azok, melyek 
bennünket a világhoz kötnek. Ezekkel az ítéletekkel állapítjuk meg 
a jelenségek értékét, értékelünk dolgokat és történéseket, hogy meg-
találjuk helyünket a világban. Az értékeléshez pedig mérték kell, 
s minél abszolútabb, minél tökéletesebb mértéket találunk, annál 
igazabb s időállóbb lesz értékelésünk.

Hogyan értékeljem az irodalmat, milyen mértéket használjak, 
hogy tökéletes ítéletet hozzak róla, hogyan támasszam alá ezt az 
értékelésemet, hogy ne legyen malom alatti galuskás szájú beszéd 
és értelmetlen szólamok dühös hadarása.

A művészet a művészetért van – mondjuk –, az irodalom az 
irodalomért. Önmagáért és semmi másért.

Hát van-e az életnek más célja, mint maga az élet. Van-e más 
célja, mint éppen az, hogy fennmaradjon, hogy továbbteremtse ön-
magát férgeken és világokon keresztül, hogy teljes megcsonkítatlan 
és egész legyen.

S a művészet mi volna más, mint az élet. A művész újjáalkotja 
magán keresztül a világot, életet szül, örök életet teremt, meglopja az 
isteni tüzet, az isten képét és a hasonlatosságot hordozza magában, 
s annak legfőbb kitevőjét. A teremtés misztériumát, az élet titkát. 
A művészet, így az irodalom is, a kiválasztott ember kezébe letett 
teremtés vagy az élet. Az irodalomnak tehát csak az lehet a mértéke: 
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vajon teremtett-é a világ meg nem számolható dolgai mellé valami 
olyat, ami még nem volt és nem lesz, hanem csak egyszer van abban 
a formában, amelyben örök életre teremtetett.

Vajon törődött-e a teremtés azzal, mikor az örökkévalókat létre-
hozta, hogy azok nekünk eláradó boldogságot vagy elviselhetetlen 
fájdalmat okoznak? Volt-e más célja, mint az örökkétartóság, tehát 
az abszolút élet, hiszen az öröm és fájdalom: a mi emberi dolgunk, 
szerencsénk vagy csapásunk, s ez a világ nem a mi kényünkre és 
kedvünkre teremtetett.

A teremtésnek színjátéka pedig ismétlődik a kiválasztott ember-
ben, s mikor kilendül lelkéből a mű, mivel törődhetne mással, mint 
magával a művel: az egyes egyedüli egyetlen céllal.

Pedig manapság szeretik elvetni a l ’art pour l ’art elvét. Azt 
mondják, nem így igaz ez. Mert az irodalom nem tehetetlen elefánt-
csonttorony-faragás, nem hiábavaló, céltalan munka, körhintának 
émelyítő önmagába forgása. Az irodalom – így szokták mondani –, 
mint minden emberi munka: célkitűző és célratörő, aktív, ha kell 
harcias, fegyverkező, sőt ha sor kerül rá, hát háborúra lendülő.

Igen, de ha valaki nem teremteni akar, hanem csak célt elérni, 
annak az irodalom csak eszköz. S akinek az irodalom csak eszköze, 
annak ugyan nem kell az örök életet teremtés abszolút értékmérője. 
Ő az értéket a céllal méri, s minden teremtést abszolútnak mond, 
amellyel saját célját eléri, még ha annak élete tiszavirágélet is, és 
huszonnégy óra alatt halottan hull az élet bomlasztó vizébe két 
szárnyra terítve.

Mert mi különbség van a teremtés és az emberi cél között. A terem-
tés isteni tény, a cél csak emberi kitűzés. A teremtés: lelket megelégítő 
alkotómunka, a célkitűzés sovány útravaló, amely a cél elérésével 
kínzó éhesen hagy bennünket. A teremtés mindnyájunké, a cél csak 
egyeseké, akik azt maguknak kisajátítják. A teremtésben mindnyá-
jan egyek vagyunk, de az emberi célok borzalmasan szétválasztanak 
bennünket. Az egyik örök, a másik rettenetesen időleges.

Hányfelé szaggathat a célra irányított irodalom? Vajon melyik 
volna az igazi. A feudális húrokat pöngető irányzat, vagy pedig a 
középosztály irodalma, avagy talán a szociális, a munkás- vagy a 
kollektív irodalom? Hányfélék leszünk, és hányféleképpen tagadjuk 
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egymást, ha esendő célokat istenítünk, és célok szerint értékelünk. 
Az időn felüli teremtés azonban mindnyájunké anélkül, hogy volna 
valami más célja, mint önmaga.

Aki valamennyire is ismeri az Ady körüli harcokat, az nagyon jól 
tudja, hogy Ady palástját halála után mily sokan maguknak követel-
ték. Jobboldaliak és liberálisok, klasszikusok és modernek, naciona-
listák és szocialisták, hitetlenek és szent papok, mert mindegyikőjük 
azt hitte, hogy őt magát énekelte ki lelkéből a nagy vátesz. Pedig ő 
a csorbítatlan egészet teremtette meg, s ezért mindenki magáénak 
kellett, hogy vallja, aki az egésznek része volt. Isteni volt: alkotott, 
teremtő volt, életet adott, örök életet, mely áll, mint a szikla a célok 
el-elhalódó hullámainak erőtlen nyelvelésében.

A művészet, tehát az irodalom is, céloktól független és szuverén, 
s mikor e felségjogait kockára teszi: elveszti bíborát, kiejti jogarát, 
a mesebeli hat párna kihull alóla, s trónját vesztve földre zuhan. 
Nincs többé élet benne, panoptikumi viaszbaba, bántóan kifestett, 
üvegszemét értelmetlenül meresztgető halotti maszk.

Művészeten kívüli hasznossági célokkal nem lehet irodalmat 
csinálni, s ez a cél nem mérheti az értéket. Hogyan volnának éppen 
alkalmasak az értékmérésre azok a célok, amelyek a tömeg sodrába 
hullanak. Hogyan volna alkalmas értékmérésre a tömeg megnye-
résére irányuló cél.

Aki valaha hallotta a Panem et circenses! és a Feszítsd meg! 
iszonyatos ordítását, az éhség és a vér őrjöngő kórusát, az érzi azt a 
zavaros áradatot, amely a célokat magával ragadja. A tömeg üvöltő 
szája felnyílik, s amit követel az az egyedüli jó, s ami e pokoli dalár-
dának jó: az a cél.

A tömegek korában élünk, és sokak szerint az volna az igazság, 
hogy az irodalomnak nemcsak célokat, hanem tömegcélokat kell ki-
tűznie és kielégítenie. Nagy népkonyha volna ez, ahol a tömeg írja elő 
a receptet, s a kifőzők izzadva teremtenek elő minél több adagot.

Itt vagyunk tehát a tömegtetszés, a népszerűség kellő közepén, 
s joggal kérdezhetjük, hogy a népszerűség lehet-e értékmérője az 
irodalomnak.

A tömeg ízlését senki el nem ismerheti örök érvényű mértékül. A 
tömeg ízlése, mint a tömeg lelkének minden megnyilvánulása, alacso-
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nyabb rendű, mint a benne részt vevő lelkének megnyilatkozása. Mérni 
pedig nem alacsonyrendű, hanem magasrendű eszközzel kellene.

A népszerűség a tömeg ízlésének szenvedélyes állásfoglalása, 
miként lehetne tehát a népszerűség megbízható értékmérő? Öntu-
datlanul vak ösztönök lebírhatatlan zuhataga, vad áradás romboló 
zúdulása, korlátlanság és rakoncátlanság vitustánca lehetne-e mér-
téke örökkévaló értékeknek?

Nézzük meg néhány közismert példán, mit tettünk mi emberek, 
ha tömeg voltunk.

A szeretet istenének igéjére vérpadokat építettünk, s a kínzó-
kamrák idegbomlasztó üvöltése mellett értékeltük át a szeretetet 
gyűlöletté, a megbocsátást gyilkossággá, a szelíd türelmet borzalmas 
kényuralommá, a keresztet bitófává.

Emberi ideálunk volt mindenkinek egyenlő java, a kiváltságok 
megszüntetése, s mindenkinek egyenlő boldogulása a közös sza-
badságban. Mit tettünk, tömegbe süllyedt emberek? Romboltunk 
és öltünk. Vérpadok jelöltjeit, börtönök vőlegényeit ültettük piros 
bársonyszékekbe. Erénynek értékeltük az alacsony homlokú terhelt-
séget, államférfiúi erénynek a tömegvérengzéseket, és lángelmének 
a habzó szájú, kitágult pupillájú őrületet.

Mit tettünk mi tömeg, mikor a szabadság eszméje megszállott 
bennünket és megmozdultunk? Börtönöket emeltünk, s mikor azok 
kevésnek bizonyultak, szennygödröket neveztünk ki börtönökké, 
s megtöltöttük azokat testvéreinkkel a Libertas istennőjének szent 
nevében. Testvériséget hirdettünk, és iszonyatos Káinjai lettünk 
mindenkinek, aki Ábel ruháját viselte. Közénk hullott az egyenlő-
ség eszméje. Mit tettünk vele, tömegbe süllyedt ember? A nyaktiló 
iszonyatos demokráciáját ácsoltuk fölébe.

Milyen nagyszerű emberi eszme, hogy a népeket öntudatra kell 
ébreszteni. Színes népi sajátságok, hajlamok, tehetségek, az öröklés 
és nevelés kialakította faji szellem, vidék és éghajlat csodálatos össze-
játszása egy nemzet kialakulásán – mennyi szempont, mely megéri 
az öntudat ref lektorát. S mit tett a fajta mint tömeg e gondolatok 
birtokában? A másik fajtát ölte és gyilkolta, elűzte és kenyerét vet-
te, átkozta és gyűlölte. S mindezt ugyanannak az elvnek alapján, 
melynél fogva magát kiválasztottnak és sérthetetlennek ítélte. A 
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fajta szent nevében a művészet jogait meggyalázta, művészeket det-
ronizál, s helyükbe élharcosokat ültet. A művészetet racionalizálja, 
s a teremtést üzemmé értékeli át.

Bizony-bizony hányszor ült meg bennünket, embereket a madá-
chi álom iszonyatos boszorkánynyomása, mióta történelmet írunk 
magunkról.

Szabad-é hát hinnünk a tömegben, szabad-é hinnünk a tömeg 
ízlésében, s a tömegízlés csalókán szemérmetlen ajándékában, a 
népszerűségben mint értékmérőben.

Mit mond a mi nyelvünk arról, aminek tóduló és rajjal csődülő 
közönsége van? Aminek ilyen közönsége van: az közönséges. A mi 
nyelvünkben ennek a szónak becsmérlő jelentése van, mert azt jelen-
ti: ízléstelen, érdes, paraszti, durva, alacsonyrendű, pórias és vásári. 
Íme, a nyelvhasználat ítélete a tömegízléssel szemben.

Mikor az irodalmat pártprogramok tákolására késztettük és ve-
zércikkek írására kényszerítettük, azt egyúttal mindig közönségessé 
is tettük, tehát megöltük.

Célok és tömegek nagy destruálók. Tornagyakorlatokat tervelnek 
ki ahelyett, hogy örök erőforrások után kutatnának. Szép színűre 
festett gyári alkoholokat kortyolnak ahelyett, hogy az élet borát 
innák, megrendelésre zajos mulatókban divatos italokat kevernek 
ahelyett, hogy az élet szőlőhegyén szent dalokkal szüretelnének.

Az irodalom célja az irodalom. Minden más célt el kell vetni. El 
kell vetni a célt, mint hamis prófétát, különösen, ha az a tömeg, s 
el kell hajítani magunktól a tömeg céljait, még ha ezek a tömeget is 
nyerik meg a célokat kitűzőnek.

El kell tehát vetnünk a népszerűséget mint mértéket, mert 
irodalmat és általában művészetet ily megbízhatatlan mérlegen 
megmérni nem lehet.

Igen, de a népszerűség fogalma múlhatatlanul össze van kötve a 
közönség fogalmával. Hiszen a népszerűség a maga külső alakjában 
nem jelent egyebet az irodalomra vonatkozólag, mint azt, hogy az 
irodalmi műnek bőséges közönsége van.

S most mindjárt megkérdezhetjük – a nyelvünkre tódulás pillana-
tában –, meglehet-é az irodalom közönség nélkül, el lehet-é képzelni 
a nép lelkének teremtő megnyilatkozását maga a nép nélkül?

q  



e 208 w   q

Micsoda különös ellentmondásba keveredünk, mikor kérdéseket 
adunk fel magunknak, s arra válaszolni próbálunk. Egyszer kiáltva 
kiáltunk, távozz tőlünk sátán, pokoli tömeg, más a lényeged, mint a 
művészeté, nincs veled mit kezdenie a teremtő emberi erőnek, hamis 
és csalóka mérleg vagy. Máskor pedig egy kérdés közbevetésére a 
másik végletbe csapunk, és tiltakozunk: Nem, nem lehet meg a mű-
vészet, tehát az irodalom sem tömeg nélkül. És hevesen bizonyítunk: 
éppen azt jelenti az élet, hogy legyen az irodalmi műnek közönsége, s 
nem azt jelenti-é az örök élet, hogy hosszú évek felmorzsoló folyama 
az irodalmi mű táborát nem tünteti el, nem azt jelenti-é, hogy talán 
évszázadok után is rajongó közönsége van az író művének.

Joggal kérdezhetjük, hogy honnan származik e különös ellentmon-
dás, s mi volna az a szempont, a szemléletnek az a választóvize, mely e 
kérdések zavart fémeit zavartalanul tiszta elemekké különítené el?

Ez a szemlélet a kultúra szemlélete. De itt nem a statikus kultúrára 
kell gondolnunk, vagyis a kultúrára mint kincseskamrára, a kultúra 
javainak meglévő összességére, az emberi nem összegyűjtött vagyo-
nára. Nem is arra a kultúrára, mely önmagunk felé irányul, az ön-
művelés nemes egoizmusára, mely vékákkal merít magának a kultúra 
drágaságaiból. Mikor azt a szemléletet keressük, amely bennünket 
ebből az ellentmondásból kisegít, a kultúra harmadik dimenziójára 
kell gondolnunk, a művelésnek, a mások kulturálásának, a kultúrának 
mint propagandának fogalmára.

A kulturálás tisztán emberi célkitűzés. Mértéke tisztán és kizáró-
lag a kitűzött cél, módszere a tömegek megmozdítása, és vetőmagja a 
kultúra meglévő kincse. Nevelés az iskolákban, a társadalmi nevelés, 
s az egyéni vállalkozások akciója, újság, könyv, folyóirat, előadás, 
mind egytől egyig számol a tömeggel, s minél nagyobb tömeget tud 
megmozgatni, annál közelebb jut a céljához.

A kulturálás propagandája a népszerűség és a népszerűsítés tö-
megprogramja.

És ebbe az irányba esik az irodalom propagandája is.
Egy kor sem ismerte annyira a tömegek jelentőségét, mint éppen 

a mienk, mert egyik sem volt talán annyira tisztában a tömegek lelki 
alkatával, mint éppen a mi korunk. S a propaganda nem is egyéb, 
mint a tömegek megmozgatása, a tömegek érdeklődésének fölkeltése, 
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a tömegek megnyerése, egy ügynek a cél felé lendítése a tömegekben 
rejlő hajtóerők kihasználása által.

Az irodalom éppen úgy a propaganda kezében van, mint minden 
emberi ügy, amelyről úgy ítélkezünk, hogy annak népszerűsítése 
nekünk, embereknek hasznunkra van.

A művészet és irodalom, a legfelsőbb rendűek alkotása; alapvető 
fundamentumai a kultúrának. Ezért tehát természetes, hogy az aktív 
kultúra főleg ennek terjesztését vállalja kötelezettségének. De mivel 
a terjesztés a kultúra demokráciája korában csupán a népszerűsítés 
lehet, a művészet és irodalom érdekében is elkerülhetetlen a tömegek 
megmozgatása.

A művészet, a kulturálás, az aktív kultúra, a kultúra propagan-
dájának mint szemléletnek segítségül hívása, íme, megmagyarázza 
nekünk, miért tévesztjük össze gyakran az irodalmi alkotás értékét 
és értékmérőjét a tömeggel, tehát a népszerűséggel.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a teremtés nagysága, az irodalmi 
mű értéke nem függ a népszerűségtől, de mindig ott van a sarkában 
a kultúra aktivitása, amely, hogy célját elérje, a tömeggel bűvész-
kedik s így gyarló szemmel könnyen összekeverhetjük az alkotás 
értékét a tömegtetszés arányszámával. Pedig most láttuk, hogy az 
irodalom: új és örök értékek teremtése a művész lelkén keresztül, 
míg a népszerűség csak a kultúra propagandája, mely a műnek minél 
szélesebb talajt kívánna hódítani. Az irodalomnak önmaga a célja, 
a propagandának céljai tisztán emberi célok, amelyhez vezető úton 
sokszor nem is fekszenek igazi remekművek.

Így tételezhetjük tehát következtetéseinket: a teremtés nagysága 
nem függ a bámulók számától, a terjesztés eredményétől, a propagan-
dától, vagyis az aktív kultúrától, de a népszerűség függ a propagan-
dától, s a kultúra mélysége pedig függ a nagy alkotók szellemétől.

A nagy műalkotás olyan, mint egy hatalmas, magános csúcs, 
amelyhez az emberek felvonót építenek, hogy csodálhassák. Olyan, 
mint egy királyi táj, amelyhez vasutakat fektetnek le hegyeken és 
szakadékokon keresztül, hogy hódolhassanak annak, olyan, mint a 
végtelen víz, amelyet behajóznak, hogy csodálatában elmerüljenek. 
A műalkotásokhoz is kiépítjük idegpályáinkat, hogy hódolatunkban 
magunkéivá tegyük.
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Ahol kultúra van, ott nem lehet a művet, a teremtést, az alkotást 
a nép nélkül elképzelni, de az irodalom értékét népszerűséggel nem 
mérhetjük. De ne felejtsük el, hogy a kultúrának örök tárgya az örök 
mű, s ezért van az, hogy az örök művet minden kultúra felfedezi, 
minden kultúra ad az ő nagyjainak közönséget, népet és népszerű-
séget, míg az a termék, mely célokat hajszolt, a célok letűnésével a 
sötét semmibe hull.

Ne tévesszen meg bennünket, ha néha egy személyben sűrű-
södik író, propagáló és jó sáfár, s néha az irodalmat is eszköznek 
használja föl.

Az irodalom mindig az örök fényforrás marad – és a népsze-
rűsítők csak a látóvá tevők. Az irodalom mindig kincs marad, a 
kultúrmunkások csak a kincselosztók és a tömegek megnyerői.

Az irodalom az élet. A mi népünk pedig a kenyeret hívja életnek. 
Ha az irodalomhoz nyúlunk, illessük azt úgy, mint a fehér cipót. 
Mielőtt felvágjuk és élünk vele, pengessük rá késünk hegyével áhí-
tatosan, mint a mi népünk, a szent jelet.

1936
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TÖRVÉNYT ÜLÜNK

Nem gondoljátok-e, hogy a mi szőttesünkből kellett volna zászlót 
szabnotok és a mi fáink ágából rudat faragnotok? Most, mikor 
ismét megindult a vajdasági magyar irodalmi folyóirat, miért ra-
gaszkodtatok a régi Kalangya névhez? Nem vétek-e a mi külön népi 
öntudatunk ellen, hogy olyan nevet irtok zászlótokra, amely nem 
ebből a földből nőtt elő?

Igaz: a kalangya nem a mi tájunk termése. Mi kévébe és keresztbe 
gyűjtjük a kalászt. A kalangya mégis kisebbségi magyar szó, s ha 
nem is a mi tájunk szülötte, testvéri megértéssel jelzi szándékun-
kat. A Kalangya névhez mégsem ezért ragaszkodtunk. Nekünk 
hagyományok kellenek, hogy öntudatunk lehessen. Mi nem akar-
tuk a mindenáron újat. Csak újból fel akartuk emelni azt a zászlót, 
melyet egy ideig senki sem lengetett. A régi Kalangyát Szenteleky 
Kornél alapította. Az új Kalangya a régi törzsből nő tovább, és viseli 
alkotójának nevét. Szenteleky Kornélt nem lehet halottá merevíte-
ni. Hagyományként él bennünk, őrzője minden kezdésünknek, s 
vigyázója minden megindulásunknak. Kellett, hogy a Kalangya is 
az ő nevében induljon, így kívánta ezt a hagyomány, az igazság, így 
kívánta az élet folytonossága. „Alapította Szenteleky Kornél”: ez az 
egyetlen mondat a védelmünk.

A felelősséget azok viselik, akik az élre állnak. S végül is nem az a 
fontos, hogy milyen nevet adunk a keresztségben, hanem az a kérdés, 
hogy szükség van-e itt irodalmi folyóiratra. A gazdaságilag gyenge és 
szervezetlen magyarságnak minek az irodalom? Mivel lehet védeni 
azt az álláspontot, amely szellemi fényűzést hirdet, és nem törődik 
népének megpróbáltatásaival? Csak gazdag nép lehet művelt. Az 
irodalomhoz tehát a gazdasági megoldáson keresztül lehet csak 
eljutni. Ti pedig könnyelműen megfordítjátok ezt a sorrendet.

A sorrendről más a véleményünk. Az emberi kultúra a szellem 
teremtménye, de egyben lelki visszfénye is a világnak. Tudjuk, hogy 
az ember környezetét, melybe beleszületik, tisztán tunyaságból 
szereti egyszerűen tárgynak tekinteni. S mikor magát a szellem 
kizárólagos letéteményesének minősíti, s a tárgyakat ez örökségből 
kizárja, ugyanakkor ártatlan arccal maga fölé emeli az anyagot, s 
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imádja azt mondván: anyag, te vagy mindennek alapja, eleje és vége. 
Lomha elgondolkozni azon, hogy a tárgyak, melyek körülvesznek, 
és szolgálatunkra állnak, nem egyebek, mint megtestesült szellem. 
Az isteni és emberi teremtmények a szellem inkarnációi. A világ 
tehát sokkal inkább szellemi, sőt alapjában véve szellemi. Ezért ezt 
a világot csak a szellem útján lehet megközelíteni, megoldani és 
hasznunkra fordítani. Ezért mondtuk, hogy a kultúra nemcsak a 
szellem teremtménye, de egyben a világ tükre a szellemben. Az anyag 
törvényeinek megközelítése, tehát a gazdasági rendszerek is, melyek 
szemünk előtt nőnek ki a földből, a szellem óriási erőfeszítései. A 
gazdasági megoldás módja éppen annyira a szellem feladata, mint 
minden más emberi problémának megfejtése.

Ezzel talán nem akarjátok azt mondani, hogy az irodalom meg 
fogja oldani gazdasági bajainkat?

Ezt állítani valóban nagy merészség volna. Kétségtelen viszont, 
hogy az irodalom a szellemi mozgalmak egyik legelőkelőbbje. A szel-
lemi működésnek sokféle formája van. De az irodalom a teremtő szel-
lem foglalata, tehát vezérségre hivatott. Vajdasági magyar szellemi-
ségünknek úgyszólván egyetlen megnyilatkozási formája. A szellem 
uralmát hirdeti, és ezért harcol. Költöget, fölráz, ha kell, harsonáz. A 
szellem lelkiismerete a magyar közéletben. Kell, hogy fölkeltse azok 
szellemét is, akik a gazdasági és egyéb közéleti megoldásokra jobban 
hivatottak. Az éber és élő szellem megment bennünket.

Ez olyanformán hangzik, mintha az irodalomnak művészeten 
kívül álló céljai volnának. Pedig a művészet a művészetért van. A 
művészet a teremtés misztériuma. Isteni jegy az emberen. Itt tehát 
valami hiba csúszhatott gondolataitok rendjébe. Úgy tetszik, mintha 
az irodalmi célok igájába fognátok. Ébresztés, fölrázás, serkentés: 
tisztán emberi célkitűzések. Nem látjátok-e, hogy ellentmondásba 
keveredtek?

Az ellentmondás vádja alaptalan. Az irodalmi folyóirat a kul-
túra eszköze. Az eszköz fogalma pedig már magában rejti a célt. A 
folyóiratnak célja van. A tiszta irodalom, a szellem teremtőerejének 
hirdetése. Nem a művészetnek keresünk saját körein kívül eső célt, a 
folyóiratnak tesszük céljává, hogy az irodalmat szellemi életünkben 
méltó helyre állítsa.
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De várható-e a Kalangyán keresztül szellemiségünk felrázása, 
megújhodása, új lelkiség kialakítása és egy szebb élet reménysége?

Minden szellemi megmozdulásunk önfenntartási ösztönünkből 
rügyezik. Ez a törzs az életet jelenti, s egymásután veti a rügyeket. 
Virág lesz-e a rügyből, vagy levél, hajtás, avagy gyümölcs: ez az élet 
csodálatos titka. Ha letörik a virág, a levélrügy alakul termővé, s 
ha letörik a hajtás, alvó szemek pattannak ki, hogy levegőt kapjon 
a virág, s ha nincs más mentség, a termő rügy kezd hajtani, mert az 
élet így parancsolja. A sivár törzsön pattanó rügy bölcs kell, hogy 
legyen. Az életet hordozza. Az egésznek sorsa feszül benne. Így a mi 
szellemi megmozdulásainkba is annyira be van ágyazva az életfenn-
tartásnak parancsa, hogy lehetetlen az egész érdekét elfelejteni. A 
tiszta irodalmat hirdető folyóirat ebben az önfenntartásért kiáltó 
közösségben minden idegszálával ösztönösen kell, hogy érezze az 
egész parancsát. Az irodalmi igény küszöbén keresztül ajtót kell 
nyitni a magyar élet minden önfenntartó megnyilatkozásának. Az 
élet legkezdetén vagyunk, a munkamegosztás féltékenyen megszabott 
határú rendszerét, finnyáskodó válogatását nem ismerjük. Nekünk 
ez halál volna. A törzsön pattanó rügy bölcs kell, hogy legyen. A 
Kalangyának az irodalmi forma igénylésével a magyar kisebbségi 
élet minden jelenségét nyilván kell tartania. Ez adja a pezsgést, az 
egészséges nedvkeringést, az egész élet természetes egyensúlyát. 
Szót kívánunk tehát adni mindenkinek, aki életben tartási küzdel-
münkben részt kér a szellem jogán. Felrázni, megújhodni, új lelket 
kialakítani csak az egész szemmel tartásával lehet.

A feladatok elkülönülésének kezdetleges formájában egyes szer-
vek könnyebben átveszik a másik szerepét. A természet törvényei 
mindnyájunk számára egyformán igazak. S mi a magunk életében 
bőségesen tapasztaltuk ennek a tételnek igazságát. De vajon az alkotó 
szellem állásfoglalása a világ dolgaival szemben – mondjuk, a művész 
világnézete – összefüggésben áll-e az emlegetett önfenntartást, ösz-
tönnel? Vagy pedig úgy gondoljátok, hogy a Kalangya célja a tiszta 
irodalom, s azon belül minden világnézet kényelmesen elfér?

Minden világnézetnek lehet irodalmi áttétele, de a mi irodalmunk 
csak a kisebbségi magyar világnézetet ismerheti el benső lényegének. 
Irodalmunk önfenntartási ösztönünk legtövéből hajt ki, s nem bír el 
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romboló elemeket. Azt az elméletet, hogy minden irodalmi igényű 
írás, amely magyar nyelven jelenik meg, irodalmunk része: minden-
korra el kell vetnünk. Nemcsak magyar nyelven, de magyarul kell 
írni. A közös sorsba való beletartozás, a múlt hagyományai, a jelen 
feladatai, a jövő parancsai: olyan félre nem érthetően határoz meg 
mindnyájunkat, hogy erről vitázni felesleges. Csak azt tekintjük 
magyar alkotóművésznek, akinek lelke így töri magába a világ jelen-
ségeit. Az egész probléma a lélek lencséjének különös törési szöge. Ez 
azonban lényünk elkerülhetetlen szükségessége. S az elkerülhetetlent 
mindenekfelett szeretnünk kell. Ez létünk legfőbb igenlése. A kez-
dődő élet kilengéseket és tévelygéseket nem tűr. Kell egy talpalatnyi 
föld, amelybe biztosan belegyökeredzünk.

Ez nyilván különállást jelent minden más irodalommal, tehát a 
törzsmagyarság kultúrájával szemben is?

Nem egészen így van. A mi kultúránk egy és oszthatatlan. Mégis 
igaz, hogy ebben az egységben egészen különös az állásunk. Elkerülhe-
tetlennek tartjuk, hogy irodalmunknak külön zamata és íze fejlődjék 
ki. Egész életünk lényegbevágó eltéréseket mutat a törzsmagyarság 
életétől. Legalsó osztályunk, amely csaknem kizárólag földműveléssel 
foglalkozik, a háború után nem részesült azokban a népjóléti kivált-
ságokban, amelyeknek a többségi népek részesei voltak. De komoly és 
tervszerű közmunkákkal sem volt e rétegnek folytonos foglalkoztatása 
kellően biztosítva. A művelt középosztály sem találta meg ez osztály 
felé azt az utat, amelyen megnyugtató megoldás felé el lehetne indulni. 
Népjóléti gondozás híján és majdnem teljes elhagyatottságban ez az 
osztály meglehetősen könnyű játékszere a szélsőséges jelszavaknak, 
és csaknem mindig értelmetlenül és ellenségesen áll kisebbségünk 
többi osztályával szemben. A birtokosok zömét a kisbirtokosok teszik, 
mert a nagybirtokot a földbirtokreform megszüntette, a középbirtok 
pedig sorainkban egészen kivételes jelenség. Ez nemcsak egységesebb 
birtokelosztást jelent, de egyszersmind: a kisbirtokosság aránylagos 
vagyoni és társadalmi tekintélyét, mert fölötte más birtokos osztály 
nincsen. Ez a helyzeti erő bizonyos öntudatot és önbizalmat ered-
ményez, amely lelkileg kétségtelenül eltérő színeződést jelent. Igaz 
ugyan, hogy a kisbirtokosok osztályán belül sokféle rétegeződés van, 
de e rétegek határai meglehetősen elmosódottak, mert a kisbirtokok 
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fölaprózódása vagy néha összeolvadása a kisbirtokos családok helyét 
sokszor elmozdítja. Ennek az osztálynak különleges gazdasági és lelki 
helyzete sokkal hivatottabbá teszi, mint bárhol másutt, a nagyon is 
legyengült középosztály kialakítására és ijesztő hézagainak kitöltésére. 
Vajon mennyire sikerül az ideálok hordozására hivatott középosztály 
pótlása a leganyagiasabb osztályból származó nemzedéknek, arra csak 
a jövő válaszolhat. Középosztályunknak csak a roncsai maradtak meg, 
a repatriálás és az anyagi csőd egyes községekben úgyszólván egészen 
kiirtotta. Egy új középosztály kialakulásának és tudatos alakításának 
idejét éljük. Ebben a társadalmi alakulásban a középosztály szigorú 
elhatárolása megszűnik. Az áramlások minden oldalról megindultak, 
és ezek – egy rég elkoptatott szólammal élve – a magyar középosztály 
demokratizálódását segítik elő. Aki ebbe a folyamatba beletartozan-
dónak nem érzi magát, hanem fi nnyáskodásból vagy előkelősködésből 
magának kiváltságos különállást kíván biztosítani, azt az ár mint nem 
odavalót, használhatatlant s idejétmúltat félretolja, és a partra löki.

Középosztályunknak alkata is erősen eltér a törzsmagyarság 
középosztályának összetételétől, mert utóbbinak lényeges részét a 
tisztviselőréteg alkotja, holott a mi középosztályunk a hivatali pályán 
elhelyezkedésre nem számíthat, s így teljes mértékben a maga erejére 
van hagyatva. Felső osztályunk és főnemességünk egyáltalában nincs, 
s így ez az osztály mint nemzetfenntartó elem teljesen kiesett. A mi 
kisebbségünk alkata és képe tehát határozottan eltér a többi magyaro-
kéitól. Ennek a külön fajtájú magyarságnak osztályai között fönnálló s 
megint csak különös viszony, de egyszersmind a magyarság egészének 
a többségi néppel szembeni viszonya: egészen különös, és a magyarság 
törzsétől elütő lelki állapotok előidézésére vezet. Ez az új magyar lel-
kiség kénytelen összes előző ítéleteit, mondhatjuk talán: világnézetét 
átértékelni. Az irodalom, amely ebből az anyagból mintáz és alkot, 
magán kell, hogy viselje ennek az eredetnek ízét, színét és illatát. Az 
irodalmi folyóiratnak ezt a folyamatot látnia kell, s elősegítenie.

Ilyenformán irodalmi irányunkat döntően a nemzeti és tájjelleg 
határozná meg. Joggal kérdezhetnénk, hogy nem túlságosan szűkek-e 
ezek a határok az irodalom egészséges fejlődéséhez?

Csak azoknak szűkek, akik nem ebbe a keretbe valók, és nem 
ebből eredtek. Akinek lényege, annak egyúttal törvénye is ez. Aki 
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ez ellen lázadozik, az egyben ítél is önmaga fölött. A mi irodal-
munk ebbe a talajba gyökeredzik. Alattunk egy talpalatnyi föld, 
és felettünk a csillagos ég. A felfelé növekvésnek lombosodásnak 
és terebélyesedésnek semmi akadálya sincsen. Mint fajtánknak: az 
európai magyar, úgy irodalmunknak: az európai magasságokba növő 
irodalom az eszménye. De erről a földről kell dobbantanunk, hogy 
ilyen magasságokba fölrepülhessünk. A nemzeti erőkhöz való visz-
szatérés és tájjal színeződés ősi indításai nélkül nincsen erőteljes élet. 
Ez nem a maradiság szóvirágos önmegnyugtatása, hanem a fejlődés 
parancsa, amelyet csak azok szoktak tagadni, akiknek iránytűje nem 
az egésznek sorsa, hanem apró céljaik és önös érdekeik.

Vajon ez a fölfogás nem határolja-e el irodalmunkat a többi iroda-
lomtól, s nem állítja-e azokat szükségtelenül egymással ellentétbe?

A kisebbségek lelkisége egyáltalában nem szűk. Sokkal inkább 
áhítják az általános emberinek alkalmazását, semhogy megtagadnák 
ezt a tételt a többségi népekkel szemben. Ellenkezőleg: éppen a mi 
irodalmunk részéről történtek kifejezett és testvéri lépések a több-
ségi nemzet irodalmával szemben. Kétségtelen, hogy a fejlődéshez 
szükséges nyugodt légkör megteremtése elsősorban az irodalom 
képviselőitől függ. Az alapzatot itt is a szellemi téren kell lerakni. 
Az irodalmi folyóiratnak tehát egyformán kell gondolnia arra a 
talpalatnyi földre, amelybe az irodalom gyökeredzik, mint arra a 
légkörre is, melyben pompáznia kell.

Igen, de az irodalmi folyóiratnak nemcsak általános elvei, 
nagyban földrajzi irányvonalai vannak, az irodalmi folyóiratnak 
elsősorban arra kell törekednie, hogy az olvasóközönséget magához 
vonzza. Mert nemcsak az a célja, hogy – legjobbat termelő erőket a 
tiszta irodalom szolgálatába állítsa, hanem hogy közönséget talál-
jon a legjobbak meghallgatására. Nemcsak alkalmat ad a teremtő 
erők megmutatkozására, hanem kifejezetten propagálója a művészi 
alkotásoknak. Miképpen gondolja a Kalangya az olvasóközönség 
meghódítását? Melyek azok az irodalmi eszközök, melyekkel e cél 
elérését lehetőnek véli? Kimondjuk őszintén: a Kalangyát sokan 
felvágatlanul hevertették. Az indokolás ez volt: nem érdekes, nem 
mulattat, nem ragad meg. Nincs benne elég képzelet, elég mese, a 
lekötéshez szükséges vonzóerő. Lemondhat-e bármelyik folyóirat is 
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ezekről az eszközökről anélkül, hogy el ne szigetelje magát közönsé-
gétől, melyhez éppen szólni akar, hogy ki ne közösítse magát abból 
a közösségből, amelyért van? Ez eszközök híján céltalanná válnék 
mindjárt abban a pillanatban, mikor kitűzte célját.

A művészi formát előírni nem lehet. Minden igazi alkotóművész-
nek megvan a maga kifejezési formája. Ez a forma adja meg a művészi 
alkotás jellegzetes voltát. Míg ez a forma ki nem forr, végleges alakot 
föl nem vesz, a művész igazi alakjában meg nem jelenhetik előttünk. 
A forma a teremtés misztériumának legtitkosabb megnyilatkozása. 
Bajos volna arra vállalkozni, hogy ezt a szinte megfoghatatlan folya-
matot az irodalmi folyóirat kormányozza. Viszont az is igaz, hogy nem 
lehet kizárólagosságot biztosítani oly szépírói iránynak, amely csak a 
lehangolót, csak a kedélyre nehezedőt és visszahökkentőt, a csupáncsak 
visszariasztót és reménytelent hajszolja. Nincs komoly megokolása a 
legtöbbször különcködésből, polgárriasztás céljából felöltött modo-
rosságnak, mely nem a művész lényege, csak egy pohár alkohol. Ettől 
az író kissé megszédül, de párájától a művészet ligetébe tévedő vissza-
riad. Ma sokkal inkább kívánja népünk a mesét, mint valaha. Az élet 
keménysége, a sors zsibbasztó csapásai, a problémák vasketreceinek 
szorítása: meleg szívet, barátságos simogatást, elringatást keres. Keresi 
a művészetben az elérhetetlennek látszó, tehát valószínűtlen szépsé-
geket. Keresi azt a kis szédületet, amely a valóság förtelmeitől való 
ellendülése közben elbódítja. Keresi a művészet alkotta számtalan új 
és idegen életet, amelyben fölolvadva elszakad a mindennapi bajoktól, 
és következésképpen távlatban érzi mindazt, amiben tulajdonképpen 
benne él. Ez a távlat okozza azt, hogy a művészi élvezet fölemel és 
megtisztít. A művészetnek ettől a kincsétől nem szabad népünket 
megfosztani. S amennyiben nevelése és hagyományhiánya nem teszi 
alkalmassá minden irodalmi érték élvezetére, az irodalmi folyóiratnak 
föltétlenül céljául kell tűznie, hogy megtalálja a magyarság mesemon-
dóit, hegedőseit és énekeseit, így lehetne elérni, hogy népünk a művészi 
alkotásokban lelkének tudat alatti vágyait kiélhesse, s ennek fejében 
a műélvezet tiszta boldogságát elnyerhesse. Az irodalom, mely a nép 
lelkének virága, így hullana vissza az álmodni kívánó nép ölébe.

Úgy látjuk azonban, hogy a magyar írók sohasem voltak egysé-
gesek. Várható-e az, hogy a Kalangya a kitűzött feladatok megvaló-
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sításáért folyó nagy munkában az irodalom munkásait egy táborba 
tudja egyesíteni?

Általában tapasztalható az a lelki zavar, melyet megszokott 
kifejezéssel leginkább túllendülő becsvágynak nevezhetünk. Ez az 
érzés valami benső szorongás folyománya, mely a mű és szerzőjének 
sorsát kíséri. Ez a szorongás pedig az önértékelés következménye, 
mellyel a szerző a tudat alatt mértéken alulinak ítéli művét, s ezt a 
félve félt, de tudatosan soha el nem ismert hiányosságát megint csak 
tudat alatt egyensúlyba igyekszik billenteni. Erre való a becsvágy, 
mely a túlérzékenységgel nyomatékolva hivatva van, hogy a műnek 
és alkotójának megfelelő rangsort biztosítson. Ezeknek a horzsolt, 
sokszor sebes lelkeknek nem elegendő tudat alatti önigazgatásuk, de 
megkívánják, hogy művük értéke és rangsora tekintetében mások is 
elámítsák őket. Ebből ered fokozott vágyakozásuk, hogy a többiek 
közül minél gyakrabban kiemelkedjenek. Ezek a sajátságok, melyek 
nem feltűnőek, nem alkalmasak, hogy az írók zavartalan közösségét 
a közös munka érdekében kialakítsák. A becsvágy és túlérzékenység 
természetesen párosul a féltékenységgel is, mely kívánja, sőt követeli 
a rangsor soha többé meg nem változtatható megmerevítését. Ezek 
a lelki motívumok okozzák a különállást, s valamelyes összetartást 
leginkább csak akkor észlelhetünk, ha e lelki betegségek érdekei 
a szövetkezést megkövetelik. De ha a nemzet napszámosai végre 
megértenék, hogy a kincs, melyet az alkotó művész letétként ka-
pott, nem önkultusz ápolására adatott, hanem az alkotásban való 
elajándékozásra, akkor hamarosan megváltoznék a helyzet. A csak 
küldetését tekintő, alkotó hévvel telt, elhivatásáért igaz, bátor vallást 
tevő, a szellem igazságát magában érző és érte síkra is szálló csapat 
már magában véve egységet jelentene. Hisszük, hogy a Kalangyának 
sikerül e csapat összetoborozása.

Úgy látszik, megfordul a sorrend, s a vádlókból vádlottakká 
leszünk.

Mindnyájan egyaránt vádlók és vádlottak vagyunk. Meg kell 
feszítenünk minden erőnket, hogy a végső ítélet mindnyájunkra 
egyaránt felmentő legyen.

Sztáribecsej, 1937. május 10.
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ÖSSZEFOGÁS
Felolvasta Draskóczy Ede dr., a Szenteleky Társaság elnöke, a 
Novi Sad-i Polgári Kör helyiségében 1937. szeptember 12-én, a 
Szenteleky Társaság megalakulása alkalmával

Igen tisztelt alakuló közgyűlés!

Most, amikor az egész magyarságra fontos és elhatározó lépést kí-
vánunk tenni, tanácsba idézem azt a férfiút, aki az elhívottak közül 
talán csak egyedül nem kapott ide meghívót: idézem Szenteleky 
Kornélt.

Őnélküle ez a tanács nem lehet sem teljes, sem egész.
Nem lehet egész, mert mindenkor széthulló részek voltunk 

csupán, ha az Ő nevének és lényének összefogó ereje nem őrködött 
fölöttünk, s nem egyesített néven nem nevezett, földi alkotmányt 
nem nyert eszmei csapattá.

De nélküle nem is lehet teljes, mert kitölteni csak a lélek tud, és 
Szenteleky Kornél lelke kell, hogy kitöltessék rajtunk, ha teljesekké 
akarunk lenni drága ügyünk jó végzése érdekében.

Lehet, hogy a parancsoló szellemek is tudnak teremteni min-
denkin és mindeneken keresztül, de sokkal inkább a krisztusi 
lelkek mélységeiben sarjadnak az időket álló csírák, hogy biztos 
magasságokba nőjenek.

És úgy érzem, hogy ebben a pillanatban is Szenteleky lelkének 
ez az apostoli szelídsége a mi összeterelő és biztosan összefogó 
erőnk.

Most, amikor összejöttünk, hogy új nekibuzdulással eltelve, új 
munkára serkentve építsünk a magyar művészet és művelődés falain, 
boldogok lehetünk, hogy van Szenteleky Kornélunk, és őt magunk 
közé tanácsba idézhetjük.

Boldogok lehetünk, hogy nemcsak az enyészet képe: lehunyt 
szemű halotti maszkja maradt reánk, hanem most, a mi tanácsko-
zásunkban élő arcát fordítja felénk.

Mi, akik ismertük őt, akik vele annyiszor állottunk szemtől szem-
ben, most is érezzük fölfelé szélesedő, domborulatos homlokáról az 
európai magyar értelmének és műveltségének sugárzását, most is 
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látjuk szelíd tekintetét, elrévedő szemében az egész kék égboltot, a 
költő végtelen világát és puha ajkai körül valami figyelmeztető jelt: 
az apostol törhetetlenségét és elszántságát.

Szenteleky Kornél ma nekünk nemcsak mesterünk, nemcsak 
apostolunk, de ami ebben a pillanatban talán még többnek látszik: 
hagyományunk, ma már történelmi alakunk, forrásunk és kútfőnk.

Ez az országrész, amelyen élünk, oly sokszor lett martaléka a 
történelem és természet pusztító elemeinek. A tatár elpusztította, 
a török fölégette, a Duna és Tisza sokszor mocsarassá éktelenítette, 
úgyhogy soha sem lehetett a kultúra zavartalan és igazi fészke. S ak-
kor is, midőn békés és rendezett napok virradtak reá, csak termőföld 
lett anélkül, hogy egyszersmind teremtő föld is lett volna.

A kultúra növényét, amely itt nőni akart, elégették a történelem 
tűzvészei, elnyelték az idők földrengései, és a békés időkben elnyom-
ták a buja haszonnövények.

Mi nem a magunk sebeivel dicsekszünk lázári siránkozással, csak 
a történelem siralmas leltárát panaszoljuk.

Mert a mi munkánk itt nem a folytatás kényelmes kötelessége, 
hanem az elölről kezdés keserves vergődése.

Ebben a küzdelemben hihetetlen nagy erőnk, egyetlen hagyo-
mányunk Szenteleky Kornél.

Mert a hagyomány az a biztos talaj, amelyre dobbantva maga-
sabbra lendülhetünk, és ahova ha néha vissza is hullunk, abból mint 
Anteus a földanyából, újabb és újabb erőt merítünk.

Szentelekyt idézem tehát tanácsba, mikor művészetünk és mű-
velődésünk alapkövét akarjuk elhelyezni.

De miért kell nekünk most tanácsba gyűlnünk?
Azért, hogy alkotmányt adjunk szellemi életünknek.
A szellem a maga magas régióiban talán idegenkedéssel gondol 

mindarra, ami a földi élet sok visszásságával kapcsolatos, és elvonul 
a durva valóság elől elszigetelt magányába.

De ez a visszavonulás nem a tetterős szellem tulajdonsága, és ez 
a visszavonuló érzékenység nem lehet egy nép életakarásának sem 
példaképe, sem tüzelője.

A legmagasabb szellemi mozgalmak is kénytelenek voltak a tisz-
tán lelki működési térről a földre szállani, és földi szervezetet adni 
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annak az eszmének, amely kezdettől fogva éppen talán a földöntúli 
élet boldogságát hirdette.

A mi nemzeti művészetünk és kultúránk sem maradhat büntet-
lenül véka alá rejtve. Nem lehet az elvonultak és elszigeteltek halott 
tőkéje. A részek csak szervezetbe illesztve mozdulnak életre, s a 
központi idegrendszerrel összefoglalt részekben él csak az egész.

Éppen Szenteleky Kornél hirdette nekünk Becsén 1928-ban, az 
írók első vajdasági értekezletén, hogy szükség van az írók társaságára. 
Ajánlotta, hogy alapítsuk meg az irodalmi társulatot, s nevezzük 
el azt a budai görögkeleti plébános fiáról, Vitkovics Mihályról, aki 
Kármán Józsefnek Fanni hagyományai című munkáját szerbre for-
dította, a szerb népdalokat pedig magyarra ültette át, és egyik fő 
törekvése volt a magyar és szerb nép érintkezésének előmozdítása. 
Akkor ez az indítvány nem tudott valósággá válni. És sajnos az eszme 
születését előkelő messzeségben követi a megvalósulás.

Szenteleky Kornél nem érhette meg, hogy alapítója legyen annak 
a társaságnak, amelynek már eleve vezére volt.

A vezér halála azonban újabb indítást adott az eszmének.
Most már nem Vitkovics, hanem Szenteleky Irodalmi Társaság 

megalakításáról folyt a megbeszélés, míg sikerült azt az akkor még 
Becskereki Délvidéki Közművelődési Egyesület szakosztályaként 
1934-ben létrehozni.

Sajnos ez az alakulat sem működhetett sokáig, mert a Közmű-
velődési Egyesület feloszlatásával az irodalmi társaság munkás-
sága is megszakadt. Megtartotta alakuló közgyűlését, tartott egy 
felolvasóülést, mindkettőt Becskereken, s mielőtt még szélesebb 
körű munkásságot fejthetett volna ki, az anyaegyesülettel együtt 
megszűnt.

Azóta több kísérlet történt az írók egyesületének megalakítására, 
míg végre ismét komoly lendületet kapott a szervezkedés ügye. Ez 
a lendület megint csak szellemi vezérünk nevéhez fűződik, mert 
Szenteleky Kornél halálának évfordulóján Szivácon adtak végleges 
megbízást az ott megjelent írók az alakuló közgyűlés összehívására.

Az évek folyamán az eszme is egészebb és teljesebb lett. Ma már 
itt nemcsak az irodalmi egyesület, de az irodalmi és művészeti tár-
saság megalapításáról van szó.
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Arról van szó, hogy ezt a társaságot a jugoszláviai magyar művé-
szek egyeteme alkossa meg, s így a legmagasabb magyar kultúrának 
befelé és kifelé méltó képviselője, de egyben annak ellenőrzője, irányí-
tója, ébren tartója, terjesztője, de főképpen harcos csapata legyen.

Nyelv, irodalom és művészet mindig elsőrendű föltétele volt egy 
nép létének.

És nekünk nemcsak lennünk kell, hanem meg is kell mutatnunk, 
hogy a mi létünk a legjobbak jogán az európai kultúra egyik biztos 
alapja.

A kultúra versenye a legnemesebb verseny, és nekünk meg kell 
mutatnunk, hogy bármily kicsinyek és kevesek vagyunk, ebben a 
versenyben nem az utolsó helyen állunk.

Ennek a szent szándéknak eredménye a közös akarat és közös 
összefogás benső erejétől függ.

Félre kell tehát tennünk minden személyi érdeket, meglévő vagy 
vélt sérelmet, gyűlölködést, ellenszenvet és idegenkedést, mert a 
magyar nép életének egyik igen fontos fejezetéhez értünk.

Aki ehhez a néphez tartozik, aki igaz szívből mindenütt és 
mindenkor vallja e hitét, aki szellemi életünk alapkőletételénél 
igaz munkás akar lenni, ezt az őszinte és benső összefogást ebben 
az elhatározó pillanatban meg nem tagadhatja.

Abban a hitben, hogy ma a magyarság szellemi életét elhatá-
rozó, biztos és nagy lépéssel visszük előre – az alakuló közgyűlést 
megnyitom.

1937
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AZ ELSŐ ÁBÉCÉ

Az életösztönök a nép lelkének mélyén alszanak. Csak egészen vál-
ságos pillanatokban ébrednek fel, és pattannak ki az öntudatlanság 
puhán vetett, sötét ágyából. Kétségtelen, hogy mi már megéltünk 
ilyen válságot. Kisebbségi sorsunk elég bizonyíték arra, hogy az 
átmenet nélküli változás megrendülésein mi is keresztülmentünk. 
Ez a válság azonban felébresztette és megmozgatta ösztöneinket is, 
hogy a hosszú nyugtatás után feltörjenek az öntudatlan mélységeiből. 
Válság rázott bennünket. Nem ismert, új életet kellett élnünk nem 
ismert módon, s az egészből csak egy volt bizonyos: élni kellett. Az 
életösztön csodálatosan misztikus voltában jelentkezett. Azelőtt 
talán a tömegben elvesző és nem jelentős emberek azon vették 
magukat észre, hogy az élet megbízásából dolgoznak. Lehet, hogy 
éppen fölköszöntőket mondtak, lehet, hogy verseket írtak, lehet, 
hogy újságban cikkeztek, lehet, hogy dalolni tanítottak, lehet, hogy 
előadásokat tartottak. Az élet állott hátuk mögött, s pattogtatott 
ostoraival. S a közönséges és szürke emberek kiváltak a többiek közül. 
Eddig olyanok voltak, mint a többiek. Most az élet megbízása feszült 
bennük. Semmiféle érzékük nem volt a „nem érdemes” fogalmához, 
s nem volt félelmi érzetük a „mindhiába” madárijesztője előtt. Ro-
hantak a veszély helyére. Első- és gyorssegélyt vittek a veszélyezte-
tett pontokra. Volt-e hivatalosan elismert képzettségük, senki sem 
kérdezte. Nem elismert képesítés, hanem segítség kellett. Az ösztön 
önkéntelensége volt ez. Mint ahogy az izzó vas elől elrántod kezed, 
a vakító fénytől elkapod szemed, a lehulló tárgy után önkéntelenül 
utánanyúlsz. Nem az elgondolás, megítélés, nem az észokok moz-
dították meg őket, az egésznek élete misztikusan mozdult bennük, 
mintegy akaratukon kívül.

Ezek között az önkéntesek között nagyon kevés volt a tanító. A 
tanítók hivatalos szolgálatban állanak, s ez az állapot mindig erő-
sen feszélyezte őket a kisebbségi munka teljesítésében. Ez a helyzet 
eredményezte viszont, hogy a hivatottak közül éppen azok rostá-
lódtak ki, akik a hajlamok szabad érvényesülése esetén, nevelésük 
és tanulmányaik folytán megszervezhették volna az iskolán kívüli 
elemi oktatást, főképpen pedig a betűvetést és olvasást. Ennek az 
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elemnek elmaradásából természetesen következett, hogy az írás és 
olvasás oktatását jó ideig elhanyagoltuk, míg csak a jelentkező szo-
morú eredmények nem kérték számon tőlünk mulasztásainkat.

Szomorú helyzetünkben mégis érkezett vigasz. Megjelent a Ju-
goszláviai Magyar Népkönyvtár első száma, Az olvasás és írás könyve 
Marton Andor előszavával, Kelemen János összeállításában és szer-
kesztésében. Mint annyiszor máskor, most is az történt, hogy népünk 
életösztönei ismét nem szakembereinkben jelentkeztek. De annál 
hálásabbak vagyunk Marton Andornak és Kelemen Jánosnak, hogy 
lehetővé tették az első magyar ábécé megjelenését, és ezzel megterem-
tették az írástudatlanság leküzdésének egyik legfontosabb eszközét. 
Ezt a vállalkozást csak dicséret és különös megbecsülés illetheti.

De mint minden kultúrjelenségünknél, itt is figyelembe kell 
vennünk kisebbségi voltunkat, amely szerint szellemi javaink múl-
hatatlanul átértékelendők.

Az ábécé előszavának szóhasználatával élve az „anyanyelvünkön” 
írás-olvasásnak – szemben a többi magyar kisebbséggel – van egy 
sajátos nehézsége. Ott, ahol magyar tagozat nincs, gyermekeinknek 
mindenekelőtt a cirill írást-olvasást kell megtanulniuk. Így a magyar 
írást-olvasást egyidejűleg nem sajátíthatják el. Feltéve tehát, hogy 
elemistáink csak a szerb tagozatot, és annak csak első vagy második 
osztályát járhatják ki, a latin betűket nem tanulhatják meg, mert a 
latin ábécé csak a harmadik osztály tárgya. Tudjuk azonban, hogy a 
harmadik osztályban a latin betűk elsajátítása csaknem játszi köny-
nyedséggel megy, mert a kisdiák az írás és olvasás technikáját, tehát 
annak mesterségbeli tudását már előbb elsajátította. Megtanulta a 
betűk és szótagok összeolvasztását, folyékony és hangos előadását, 
sőt tollbamondás utáni leírását is. A latin betűk oktatásánál tehát 
tulajdonképpen nem „írni” és „olvasni”, hanem csupán újabb be-
tűket kell megtanulnia. Szolgálatot tesz tehát a magyar írás-olvasás 
érdekében már az is, ha gyermekeink a helyi viszonyok alakulása 
folytán egy vagy két osztályt nem magyar tagozatban végeztek. Az 
írás-olvasás mesterségbeli tudását elsajátítja, míg ha a harmadikat 
is elvégzi, a latin betűkkel is megismerkedik.

Ezekben az esetekben az első Ábécé kitűnő segédkönyv lesz, és nem 
kell vele szemben semmi különösebb követelményt felállítanunk.
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Különösképpen áll ez a véleményünk akkor, ha gyermekünk 
magyar tagozatban nyer oktatást.

Valójában tehát ott, ahol egyáltalában iskola van, városokban 
és községekben, bár az írás és olvasás könyve nélkülözhetetlen 
segédkönyv, az ábécén kívül a legtöbb gondot arra kell fordítani, 
hogy gyermekeink föltétlenül járjanak elemi iskolába, s azt semmi 
körülmények között el ne mulasszák. Miután az iskolakötelezettség 
az állami törvényekkel kikényszeríthető körtelezettség, nyilvánvaló, 
hogy ebben a munkában az opportunitás minden megsértése nélkül 
közreműködhetnének tanítóink. Más kérdés: hogyan lehelne ezt 
keresztülvinni. Megtudnák-e tanítóink évről évre mondani, vajon 
kik az iskolakötelesek, kik azok, akik kötelezettségük dacára sem 
járnak iskolába, s vajon akik nem járnak, miért nem járnak, és ha 
elmaradtak, hol maradtak. A tanítóságnak nem csupán törvény által 
reá rótt kötelessége és foglalkozása, de hivatása is volna, hogy ebben 
az irányban velünk együttműködjék.

A községekben és városokban tehát nem kétségbeejtő probléma az 
írástudatlanság. Lelkiismeret, erély és rendszer kérdése. S ha mégis 
vannak írástudatlanok, mert tényleg vannak, azokon az ábécé segít-
ségével és adott rendszerével mindenesetre lehet segíteni. A község-
ben és városban mindig akad valaki, aki az ábécé Tájékoztató a könyv 
használatához című fejezetét áttanulja, s maga is okulva megsegíti 
a rendszerint már öregebb tanulót a kásahegy átrágásában. Ebben 
a környezetben tehát a kiadott ábécé teljesen megfelel. Szakszerű, 
pedagógiai utasításaival pedig jóllehet nemcsak írni és olvasni tudó 
polgárokat, hanem egyszersmind jó tanítókat is fog nevelni, ami 
ismerve az írástudatlanok számát, szintén óriási nyereség és nem 
várt, nagyszerű mellékeredmény.

De a legsúlyosabb kérdéseket nem is a községek és városok teszik 
föl nekünk, hanem a szállások.

Általában ismeretes a várostól távol lévő és szétszórt szállásvilág 
közoktatásügyi állapota. Nemcsak ismeretes előttünk, de sokszo-
rosan fájdalmas. Nem szükséges különösebb bizonyítás annak a 
ténynek elfogadtatásához, hogy a magyar kisebbség gazdasági hely-
zete s főleg a kétkézi munkás kereseti lehetősége rendkívül gyenge. 
Legalsóbb osztályunk szociális támogatásban nem részesült. Ezt 
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csak tőlünk várhatta volna, de nekünk semmink sincs, és nem is 
volt. A szállások béresei, egyéb alkalmazottai és többi kisemberei 
csaknem száz százalékig magyar emberek. Ez a tény és a szállások 
közoktatásügyi állapota tehát világosan megmagyarázza, miért ter-
jed a magyarok soraiban oly vészes arányokban az írástudatlanság.

Vajon ezeken a leglényegesebb és legveszélyesebb pontokon 
érvényesül-e az ábécé rendszere, mely oly sokat bíz a vezetőre és 
tanítóra? Vajon állíthatunk-e minden szálláshoz egy irányítót, aki 
munkájában eligazítja a tanulót? Bizonyosan nem tehetjük. De ha 
mégis akadna, aki hébe-korba valami útbaigazítással szolgálna, va-
jon annak alapján tudna-e tanulónk tájékozódni Az olvasás és írás 
könyvében. Lelkiismeretünk szerint azt válaszolhatjuk: bajosan. De 
ha azt a kérdést tennénk föl, lehetett volna-e az ábécét kisebbségi 
viszonyainknak megfelelőbben átültetni, akkor azt kell válaszol-
nunk: igen, lehetett volna. Nézzük meg: hogyan.

„Mit csinál ez a legény?” – ez a kérdés az első képnél, az i betűnél. 
„Ír.” Ez kétségtelen. Mindenki ezt felelné, aki azt a képet megnézné. 
Jó és érzékeltető kép. Ír – tehát az a betű, amely itt az első képnél van, 
az ír kezdőbetűje i. Nagyon jó. El tudom képzelni, hogy e rendszer 
mellett csaknem minden segítség nélkül elsajátítható az írás-olvasás 
tudománya. A kép, a kérdés, a felelet, az első hangzó eligazít, rávezet, 
megtanít. Miért ne lehetett volna ezt a rendszert az egész könyvben 
megtartani. „Mit csinál?” – kérdezném mindegyik képnél, s a kép 
válaszolna, s immár tudnám is, melyik az a betű, mely éppen e kép 
alatt következik.

Az ábécé azonban korántsem tart rendszert e tekintetben. A 
második kép ábrázolása nem egyetlen cselekményre irányuló, tehát 
kétséges, mit kell felelnem. Kérdezem „mit csinál?”, és nem tudom 
bizonyosan, mit kell felelnem: a szegény ember vándorol-e, vagy a 
kutya ugat. Nem tudok tehát biztonsággal következtetni arra, hogy a 
v vagy az u betű-e az ismeretlen hangzó odanyomtatott képe. Hogy 
a negyedik és ötödik képnél lévő betűt kitaláljam, már úgy kellene 
kérdeznem: „Mi ez?” Tehát kérdésem már nem cselekményre, hanem 
tárgyra irányul. Megtörik a rendszer. A hatodik képnél helyesen fe-
lelünk a feltett kérdésre. Mit csinál? „Ül”. Viszont a kép alatt nem az 
ige kezdőbetűje van (miként az első képnél), hanem a l betű. Itt már 
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igazán megzavarodhatik a kis nebuló vagy a szemérmes öregdiák. A 
hetedik képen tyúkok kapargatnak. Mit kérdezzek: „mi ez?” vagy 
„mit csinál?”. Egyik kérdés sem jó. Itt milyennel kellene kérdeznem, 
az egyik tyúk búbos – a sorra következő betű b.

A szóvá tett esetek nem szándékos horgászás eredményei, csupán 
a rendszer megtörésének bizonyítására fölhozott adatok. Folytatni 
is lehetne azokat, de gondolatmenetünk igazolására ennyi is elég.

Ha felteszem tehát, hogy a kultúra végváraiban: a szállásokon 
van legnagyobb szükség az ábécére, ha feltételezem, hogy a szállási-
nak a lehető legcsekélyebb segítség mellett kell magát író-olvasóvá 
képeznie, ha viszont ebből azt a következtetést vonom le, hogy az 
az ábécé felel meg legjobban, amely módszereivel a legkisebb külső 
segítség nélkül eredményre vezet, akkor azt kell mondanunk, hogy 
Az olvasás és írás könyve nem számolt eléggé a kisebbség helyzetével 
és sorsával.

Drózdi Gyula rendszere talán megfelel a többségi népek szükség-
leteinek, ahol az állam teljes gépezetével segíti az egyéni kezdemé-
nyezést, s ahol maga az állam is óriási rendszert épített ki a hivatalos 
oktatás lehető legtökéletesebb keresztülvitelére. De nálunk, a ki-
sebbségi népeknél a magunkra maradottság és magunkra hagyottság 
kezdetleges állapotában olyan rendszerre volna szükség, amely nem 
annyira a tanítót, mint inkább az önállóságra kényszerített tanulót 
támogatja.

A kép oktató erejével kapcsolatosan egyéb rendszerek is tekin-
tetbe jöhetnének a kisebbségi ábécé megalkotásánál.

Angyal János, Kun László és Leviczky Pál a budapesti tanító-
testület megbízásából szerkesztett egy ábécéskönyvet Betűvár – 
Mesevár címen. Itt a gyermekek olyan szöveget is tudnak olvasni, 
melyben még nem tanult betűkből álló szavak fordulnak elő. Ez a 
rendszer szövegbe iktatott képekkel dolgozik. Gyermekünk már 
néhány betű ismerete után „olvas”, tehát a rendszer könnyűvé és 
élvezetessé teszi munkáját, megragadja képzeletét, és fokozza mun-
kakedvét. Képekkel dolgozni, s mi tudván tudjuk, milyen hatással 
van reánk mindnyájunkra a kép.

Ha az átdolgozó és átültető el is fogadná megjegyzéseinket, 
pillanatnyilag mindnyájunknak bele kellene nyugodnunk az adott 
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helyzetbe. A könyv megjelent, s azon egyelőre változtatni nem lehet. 
De kötelességünk e kérdésről beszélni és felhívni minden érdeklődő 
figyelmét. Talán le tudjuk fektetni a legjobb kisebbségi ábécé alap-
elveit, mire a második kiadás megjelenik.

Mert meg kell jelennie. Nálunk a legkelendőbb könyvnek az 
ábécének kell lennie.

Akikben pedig a nemzet életösztöne mozdul, engedjenek ennek 
az ösztönzésnek. Aki ma csak egy betűt megtanul ábécéskönyvvel 
a kezében, mint önkéntes tanító vagy az ábécé kiadásával, mint a 
nemzet életösztönének kifejezője, óriásit épít az omladozó falakon. 
Attól pedig senki se féljen, hogy csendes hangyamunkát végez, 
névtelen munkát folytat, hogy nem kerül a világ hiú vásárának 
dobjára, s nem csattognak magasztalására a mulandóság rettenetes 
réztányérjain. Ez a munka nem a mulandóságnak készül. Ez a nem-
zet életének vivőere és örök ereje. Ez a csendes és szerény munka a 
nemzet életében örökkévaló.

1938
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DRASKÓCZY EDE BESZÉDE 
CZIRÁKY IMRE 1938. FEBRUÁR 12-EI 
EZÜSTKOSZORÚS ÜNNEPÉLYÉN

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A művészi munka kiindulópontja a meglátás, vagy amint azt az 
annyira ismeretes szóval jelezni szoktuk: intuíció.

A meglátás azonban magában véve nem elegendő a művészi 
munkához. Az intuíció formát kíván, mert külső forma elnyerése 
nélkül nincs művészi alkotás. A forma az, melyben a művész mun-
kája létesül. A formába öntés maga az alkotás.

Egyik elfogadott formája az alkotásnak a novella. Különös és nehéz 
műfaj. Nem egyszerűen csak elbeszélés a szó eredeti jelentésében, mert 
ez nem tesz egyebet, mint a múltban történteket jelenbe vetíti, tehát 
egyszerűen leszögez, regisztrál. Nem is tárca, a közönségnek vonal alat-
ti könnyű csemegéje, irodalmi ízléssel gyúrt és sütött friss süteménye. 
Reggelink mellé készített omlós kalács csak azért, hogy hamarosan 
bekapjuk, és azután rohanjunk az irodába és hivatalba. A novella ép-
pen ott válik el ezektől a műfajoktól, hogy nem készen kapott tetszetős 
eseményeket pécéz ki, és tálal fel irodalmi ízléssel. Nemcsak kerekíti, 
nyújtja és teregeti azokat, hanem belső meglátásokat vetít ki. Nemcsak 
egyszerűen külső eseményeket szögez le, hanem belső élményeknek ad 
formát. De viszont nem a meglátások sorozatát önti formába, hanem 
csak egyetlen egy intuíciót. Ezért van az, hogy nem igényel hosszabb 
terjedelmet. Alakja prózai és rövid. Cselekménye nem ágazatos és 
bonyolult, mint a regényé, hanem egyszálú. De mert éppen rövid, 
minden szava, minden mondata hordozója a művészi meglátásnak. 
A belső látás feszül minden szóban, mozdul és gazdagodik minden 
mondatban, míg ki nem teljesül. Az intuíció egészében így élnek bent 
a szolgáló részek, s minden egyes részben él az egész megmásíthatatlan 
kapcsolatban. A novella csak forma, amelyben a művész meglátása 
valóságos életre kel. De a maga zártságában külön világ. A meglátás 
föléje feszül, mint az égbolt, de egyszersmind le is zárul. A regényt 
lehet folytatni, hiszen az élet keresztmetszete. A novella zárt egész, 
tehát nem is lehet folytatása. Az egyetlenegy meglátás formát nyer, a 
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teremtés műve befejeződik. De éppen a műfaj rövidsége, sűrítettsége 
és zártsága miatt mindig van benne valami drámai, s ezért éppen a 
novellát lehet leginkább drámai nyelvre lefordítani.

A novella egyik elfogadott formája az alkotásnak, de ez a forma 
próbára teszi a művészt, akár klasszikus, akár romantikus, akár lírai, 
akár drámai, akár köveket görget, akár könnyedén ábrázol, akár 
közvetlen, akár pedig szimbólumokon keresztül beszél. Az intuí-
ció villanásánál látni és teremteni művészi feladat. A legmagasabb 
rendű erőpróba.

„Úgy kerültem bele mint Pilátus a krédóba” – szoktuk mondani.
Ezt a közhelyet azonban Anatol France az intuíció fényénél látja. 

Látja Pilátust, a nagyurat, aki a barbár keletről a római nyugatra jön 
üdülni. A tengerparton Jézus Krisztus felől kérdezik, de hiába kutat 
emlékezetében. Közvetlen közelében született meg a kereszténység, 
de a nagy helytartó sem arra, sem Jézusra nem emlékezik. Íme, a 
meglátás és a novella. Az intuíció és a forma.

A közönséges élet lusta és közönyös tespedtségét és az eszelősen 
belénk vijjogó tragédiát vetíti ki Kosztolányi meglátása. Délután fél 
háromkor a laudatur ige alakjait gyakorolja az elbukott kis diák, s 
még nincsen három óra, mikor holtan húzzák ki a Balatonból. Így 
nyer formát az élmény a novellában.

Az akaraton kívül elkövetett bűn, a bűntudat és bűnhődés él-
ményét formázza meg Nyírő József egyik novellájában. A székely 
pásztor elveszti kedves borját. Abban a hitben, hogy farkasok tépték 
szét, megöli a farkaskölyköket. Tévedett, a kisborjú megkerül. De a 
farkasanya ordítva fedezi fel a gyilkosságot. A pásztor a találkozást 
el nem kerülheti: a lelkiismeretet kikerülnie nem lehet, meg kell vele 
ütköznie. A reggeli nap két mozdulatlan tetemre tekint: pásztor és 
farkas a harcban elesve, összeölelkezve halottan nyúlik el a harasztos 
fűben. Íme, a művész és a kifejezés. A lélek villanása és megjelenési 
formája. A novella.

Valójában azonban a magyar novellának korántsem innen ve-
zethető le a családfája.

A százados bajok: kultúránk és irodalmunk fejlődésének kerékkö-
tői nyilván egészen külön útra szorították a novella műfaját is. Mi volt 
ez a külön út és vajon mi volt közvetlen őse a magyar novellának?
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A fegyverek között hallgatnak a múzsák, de még jobban hallgat-
nak ott, ahol csak a zsenik törhetnek át, hébe-korba, századonként 
egyszer a közöny, tunyaság és fásultság lomha, lusta és fullasztó lég-
körén. Ez a levegőtlen és fojtó lelkiség a tehetségeket megölte. Lehet-
séges, hogy ez a lelki forma a magyar lélek önvédelme volt a századok 
megpróbáltatásai ellen, de annyi bizonyos, hogy itt az írás és irodalom 
csírájában elpusztult. De megmaradt valami. Megmaradt a szó és a 
hagyomány. Az élet védekezik a sivárság ellen. Virágot termel ki, hogy 
ékítse magát. Azok, akikben művészi vér folydogált, meglátták az élet 
számtalan eseményét, melyet az maga költött, megláttak számtalan 
történést, melyet szerencsés kézzel maga az élet szőtt. Megfigyelték az 
élet apró virágaiban a színt. Megérezték az illatot, érzékelték formáját, 
felüdültek hímporán és harmatán, s öntudatlanul is élvezték az élet 
csodáját: íme, ez a mi földünkből nőtt és van.

Ezt az életet jó ideig nem érintette az irodalom. Nem keresett és 
nem talált magának formát. Szájról szájra járt és öröklődött, mint 
a hagyomány.

Kúriáról kúriára hurcolták mesélőkedvű elődeink. Lehet, hogy 
éppen a farsang, rokonlátogatás, megyegyűlés, vagy talán a birtokper 
kívánta, hogy útra keljenek, behajtsanak egyik-másik rokoni kapun, 
s megrakodva ízes történetekkel továbbálljanak, ki kétlovason, ki 
négylovason, ahogy az akkor éppen illett és szokás volt.

Az élet teremtette kis történetek pedig kerengtek udvarháztól 
udvarházig megnövekedve, megszínesedve, itt-ott megtoldva, kike-
rekítve, az előadó-művészet hímporába meghentergetve.

Mikor a politika és a közügyek tárgyalásába belefáradtak, más-
képpen szórakoztak, mint mi manapság. Egy kis fordulat a példázat 
felé, s már is meglódult az áradat: az anekdota aranyos árja.

A magyarság anekdotás kedve volt közvetlen elődje a magyar no-
vellának, az a kincs, amely úton-útfélen hevert, és mégsem vette észre 
senki. A nemzet mesélt anélkül, hogy irodalmat csinált volna belőle.

Első novellistánk, aki ezt az életet fölfedezte, Mikszáth Kálmán 
volt. Hagyományai ebbe az életbe nyúlnak vissza, és élete ebből a 
világból sarjad.

Mikszáth Kálmán a tarokkozó, pipázó, politizáló és a maga életét 
jól-rosszul élő köznemesség és bocskoros nemesség írója. Akár mások-
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ról mesél nekik, akár róluk mesél másoknak, mindig úgy tetszik, hogy 
valamelyik udvarházban, kúriában vagy kastélyban ül bodros füstfel-
hőben, a kandalló barátságos közelében, lába előtt agár, s a röppenő 
szavak ízeket, fényeket, hangulatokat, rezdüléseket, néhol könnyel 
mosott mosolyt, néhol mosolyt robbantó kacajt idéznek. Mikszáth 
Kálmán a magyar anekdota első igazi művésze. S mert éppen nagy író 
volt, a magyar novellára ráütötte a hagyományok bélyegét.

A magyar novella ennek a családfának lemenője tehát, és nem az 
esztétizáló művész meglátásaiból és forma keresésétől származik.

Cziráky Imre is a mikszáthi hagyományok útján jár. Csakhogy 
mikor ő mesél, nem a nemesi udvarházak ámbitusán és kastélyok 
tornácán üldögél gomolygó pipafüst mellett, hanem egyszerűen 
csak a pitarban. A pipaszó, kandalló, agár, kényelmes karosszék; az 
elgondozottság és gondtalan úri jólét szimbóluma. Ő az egyszerű kis 
fapadon leli kényelmét és a kékellő füstöt nem az epikai lélegzetű 
pipa, hanem a gyorsan égő cigaretta bodorítja. Hja, itt a pitarban 
idegesebb és gondterhesebb az élet, mint volt akkorában, mikor 
házunk egyúttal várunk is volt.

Az élet azonban gazdag, ha nem is sújtásos. Az élet dús, ha talán 
néha meztelen is. Az élet gazdag, dús és ajándékozó mindenütt, ahol 
csak élet van. Tehát itt ezekben a kis fehér házakban is. A hátsó 
szobában, a konyhában, a tisztaszobában vagy a pitvarban, az ut-
cán a kispadon vagy bent a búbos mellett. Élet van kint a mezőkön 
vagy bent a köri helyiségben, a mákos guba mellett otthon, vagy 
mindnyájunk legszentebb otthonában, Isten házában. Élnek ezek a 
fehér házikók néha örömben, boldogságban, de jaj, sokszor bajban, 
fájdalomban és megpróbáltatások súlya alatt.

Ennek az életnek ajándékait gyűjti össze Cziráky Imre, hogy 
istenadta érzékével beállítsa történeteinek tengelyébe.

Ilyen az élet mifelénk. Könny és mosoly. Így van, mélysége sen 
igaz.

De ha néhol rá is tapint a fájdalmas pontokra, Cziráky nem élezi 
a tragikumot. Egy-egy mosollyal elsimít és megszépít. Mint anya 
gyermekét, szebbnek látja az életet, szebbnek akarja látni, mint 
amilyen. A durva valóságoknak élét veszi, ölébe emeli, eldajkálja, 
és a maga képéhez idomítja azokat. Nála nem robban a sors, nem 
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vet szét emberi véres cafatokat. Néha könnyek, néha mosolyok árán 
megnyugszik és elcsitul.

Nem emberábrázoló igényű, nem irodalmi szobrász, de egy-két 
tulajdonsággal jellegzetesen világít rá történeteinek útjára.

Sohasem lép túl azon a határon, melyet ismer. Alakjai mind 
személyes ismerősei. Beszédjük, nyelvük, erkölcsük, tempójuk 
valódiságáért szinte a személyes barátság bensősége szavatol. Ezért 
ha valamelyikük megszólal, úgy szól, mint az a körülményekhez és 
alkalomhoz illő és illendő.

Az elbeszélés kis kanyargóit szereti. Be-bekukkant ide-oda: mit 
csinálnak az ő alsóvárosi emberei így gyertyagyújtás körül, de hir-
telen észreveszi magát, és belekezd történetébe, mely megindította 
elbeszélő kedvét.

Sohasem ajzotta fel túlságosan mondanivalóit, s ezért nem is 
drámai igényű. De nem is akar az lenni.

Ő mesél. Mesélni szeret a kis magyarok és a magyar kisemberek 
életéről. Az esztétika elméleteiben és formáskodásában nem sokat 
bízik, de annál szívesebben bízza magát írói ösztönére.

Közeleső a témája és mese a formája. Ez a két tulajdonsága tette 
Vajdaság-szerte népszerű íróvá.

Érdem-e nálunk a népszerűség, s mit jelent ez a fogalom kisebbsé-
gi szempontból. A népszerűség ma kisebbségi érték. Az irodalomban 
az olvasó és közönség erős kapcsolatát jelenti. A legnagyobb eleven 
erő, mely a betű szeretetét, az olvasás vágyát és élvezetét, s mindeze-
ken keresztül az irodalom bensőséges becsülését váltja ki.

Hiába prédikálunk, hogy irodalmunk: életünk talpköve és tá-
masza. Cselekedetek kellenek.

És Cziráky Imre írói munkássága cselekedet.
Népszerűsége mifelénk maga a tett.
Ez a tett, ez a cselekedet jutalmat érdemel. Ne csak önmagában 

és önmagáért legyen. Kell, hogy külső jelét adjuk annak, hogy mi 
érettünk is van.

Íme, ezért határozott úgy a Magyar Népkör, hogy az ezüstko-
szorúval az 1937. évre Cziráky Imrét jutalmazza.

1938. február hó 12-én
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KISEBBSÉG ÉS ERKÖLCSISÉG
Felolvasta a szombori magyar kultúrparlament ülésén

Világosan szeretnék beszélni, s ezért példázathoz folyamodom. A 
szőlővessző példázatát hívom segítségül, hogy rajta keresztül világo-
sabban szólhassak saját magunkról, törvényeinkről és életünkről.

Ez a szőlővessző a maga tőkéjén az érintetlen és teljes életet je-
lenti. Pattanó rügyéből levelek zöldülnek, fürtök virágzanak és dús 
gyümölcsök érlelődnek. Minden egyes rügyben ízes fürtök, hangos 
szüretek és mámoros borok ígéretes jövője rejtőzik.

De mi lesz ebből a szőlővesszőből, ha lemetszik a maga tőkéjéről? 
Lehet, hogy csak értéktelen és kallódó holmi az idők lomtárában. És 
végre is, akár lángban ég el hővé, akár korhadásban hull szét röggé, 
a tőről levágott vessző mégiscsak elpusztul.

Megkérdezhetjük, erőt tudna-e venni az ember ezen a pusztu-
láson. Volna-e hatalma a kiszáradás és elkorhadás ősi törvényén? S 
megtudná-e akadályozni, hogy tűzrevaló sorsa beteljesedjék rajta?

A tőkéről levágott vessző azt példázza nekünk, hogy van ha-
talmunk a pusztuláson. De akkor nem ott kell kezdenünk, hogy a 
levágott vesszőt rőzsébe kötjük és elégetjük. Ezt a gyökértelen vesz-
sződarabot bele kell ültetnünk az új életet ígérő édes anyaföldbe.

Ekkor kezdődik az a csoda, amit nálunk minden földműves ismer, 
de amit mégis az élet csodájának mondhatnánk. A földbe került 
rügy, amely a tőkén levél, virág és gyümölcs lett volna: gyökérré vál-
tozik. Drámai önzetlenséggel lemond a föld feletti élet pompájáról, 
hogy megmentse a szőlő életét, nehogy botor rügynek maradásával 
halált idézzen gyökértelen-magára, a lemetszett ágra.

A földbe került rügy önmegtagadása, virágról és gyümölcsről 
való lemondása, gyökérré változása, szent szerzetesi fogadalma, 
elrejtőzése a rögök cellájába: ősi és misztikus csoda.

A szőlővessző igaz története bennünket, kisebbségi népet is 
példáz. Mi is lehullottunk a tőkéről és gyökértelenek maradtunk. 
Nekünk is mindenekelőtt biztos és tápláló talajba kellett jutnunk. 
Mindenáron gyökeret kellett vernünk, le kellett ereszkednünk a 
föld mélyébe, rögöt kellett porlasztanunk, és éltető nedvek után 
kutatnunk, hogy minél több táplálékot szállítsunk a törzsnek, hogy a 
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törzsön ismét rügyeket pattantsunk, újabb meg újabb hajtás ígéreté-
vel, s eleget tegyünk az élet szünetet nem engedő, űző parancsának. 
A mi nemzedékünknek, melyben fölébredt a létfenntartás csodálatos 
ösztöne, le kellett tehát mondania a pompás napfényes életről, a dús 
lombokat hajtó és ízes fürtöket érlelő pompás tenyészetről.

A kisebbségi sors minden előkészület nélkül ért bennünket. 
Nem voltunk rá fölkészülve, nem voltak meg az élet működtetésére 
szánt szerveink. Teljesen magunkra maradtunk és magunkra vol-
tunk utalva. Az értelmiségnek az a része, amely hivatva lett volna 
a szerves működés átvételére, legnagyobbrészt emigrált. Az a része 
pedig, amely itt maradt, csak kis százalékban volt alkalmas arra, 
hogy változott viszonyokba illeszkedve átvegye a nemzetfenntartó 
szerep felelősségteljes munkáját.

Így ismétlődött meg nálunk a rügynek és gyökérnek története. 
Ha élve akartunk maradni, a pompát ígérő rügyből gyökérré kellett 
változnunk.

Meg kellett értenünk: nem az a fontos, hogy egyikünknek vagy 
másikunknak a pompás lombozat, vagy a virágba borulás dicsősége 
jusson, hanem az, hogy minél erősebb és bozontosabb gyökerűek le-
gyünk. Ez volt mindnyájunk életének, a nemzet egészének parancsa.

Nem voltak megfelelően képzett erőink az élet működésének vég-
zésére. Mi történt tehát? Akiben éppen jelentkezett a nemzetfenn-
tartó erő parancsa, akiben e parancs öntudatossá vált, aki mint az 
egésznek mintegy ref lex mozgása munkára indult, átképezte magát 
arra a feladatra, amelyre a sors véletlenje éppen oda állította, amint 
átképezte a természet a rügyet gyökérré, mikor a vessző tőkéjéről 
lemetszve, gyökér nélkül maradt.

Mi, akik ennek a nemzedéknek vagyunk sarjai, személyesen 
tapasztalhattuk, hogy miként váltak orvosokból politikusok, ügyvé-
dekből irodalmárok, tanítókból társadalmi szervezők, mérnökökből 
közgazdasági szakértők, tisztviselőkből novellisták, gyógyszerészek-
ből költők, egyszerű polgár emberekből színészek és rendezők; saját 
szemünkkel láthattuk, miként állítja oda az élet parancsa a megfelelő 
szerves működés ellátására a maga kiválasztott embereit. Nem nézi, 
készült-e erre a munkára, nem nézi, mi a polgári foglalkozása. Az 
életműködés folytatására szüksége van a maga kiválasztottjára, tehát 
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harcba küldi őt az egész életének fönntartása érdekében. Úgy látom, 
hogy a műkedvelésnek ebből a hősi korszakából még a mai napig sem 
léphettünk ki egészen. A mi létfenntartó szellemi tárházunk még 
most sem olyan bőséges, hogy minden őrhelyre különlegesen erre a 
célra képzett munkaerőt állíthatnánk. Folytonos készenlétben kell 
állanunk és vállalnunk azt a külön küldetést, amelyre bennünket 
mindnyájunk létének fönntartása kötelez.

Mindezekből azonban levonhatunk egy rendkívül fontos tanul-
ságot, amely nélkül hivatásunkat igazán soha be nem tölthetnénk, 
ez pedig az, hogy a kisebbség nem egyszerűen azt jelenti, hogy szám 
szerint kevesebben vagyunk, mint az államalkotó nép. A kisebbség 
életet, szerves létet, az életfenntartási ösztönök sürgető megnyilatko-
zását, s az ehhez szükséges szerveknek parancsoló szükségszerűséggel 
való munkába állítását is jelenti. A kisebbség tehát nem egyszerűen 
csak szám, nem a népszámlálás végösszege és eredménye, hanem 
magasabb természeti és erkölcsi fogalom.

Mert mi is az az erkölcs? A mi gyakorlati életünk szempontjából 
talán úgy lehetne leghelyesebben meghatározni, hogy a legszebbnek, 
legjobbnak, legtökéletesebbnek kellő időben való megtétele. Cseleke-
det, amely azonban a legtisztább és legemelkedettebb lélekből fakad. 
Ne szégyelljük a kifejezést, s határozzuk meg az erkölcsöt így: végez-
zünk istenit és emberileg minden bizonnyal erkölcsösek leszünk.

Az élet mindenképpen az erkölcs védelme alatt áll. Mert az élet 
nem tőlünk, emberektől függ. Az életet nem teremtettük, annak 
csak részesei vagyunk, de el sem vehetjük, mert újat képtelenek 
vagyunk helyette adni.

De éppen kisebbségi életünk parancsoló szükségei mutatták meg 
nekünk, hogy az erkölcs nemcsak magasabb lelki állásfoglalás a világ 
dolgaival szemben, hanem folytonos és állandó cselekvés, magasabb 
rendű munka az összesség épületén, önmagunknak szakadatlan 
áldozása nemzetünk fönnmaradása érdekében.

Az eddigieket tehát röviden a következőképpen foglalhatnánk 
össze:

 ◆ a kisebbség erkölcsi fogalom,
 ◆ erkölcsi parancs a nemzetfenntartó munkára,
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 ◆ a kisebbség a kellő időben, legjobb szándékból fakadó, lehe-
tőleg legtökéletesebb cselekvést követeli, amely boldogságot, 
örömet és megelégedést okoz.

Kisebbségünk életmegnyilvánulása nem haladta meg a létfenntar-
tás határát. Egész életünk nem egyéb, mint az életösztön legegysze-
rűbb megnyilatkozása. Nem hivatkozhatunk tehát sem a gazdasági, 
sem a szellemi élet terén akár felépítésében összetett és bonyolult, akár 
feladatköreiben finoman szétosztott és tagolt nemzeti szervezetre. De 
annál nagyobb szükségünk van az egész szervezet erőbefektetésére, 
hogy kisebbségi életünk biztosítva legyen.

Az életfenntartási parancs sürgető megnyilatkozása tehát meg-
tanít bennünket arra, hogy mi az osztályok szerint való tagozódás 
fényűzésével nem élhetünk, a divatos világnézetek őrlő mákonyát 
nem szívhatjuk. Megtanít bennünket arra, hogy minden olyan ma-
gatartás vagy cselekedet kisebbségünk szempontjából erkölcsellenes, 
amely a fenntartó erőt megosztja és szétforgácsolja.

A kisebbség azonban nemcsak az osztatlan erő erkölcsi parancsát 
jelenti, hanem azt is, hogy ebben az erőkifejtésben mindenkinek 
részt kell vennie.

A részvétel elsősorban úgy történik, hogy mindenki becsületesen 
megállja a helyét ott, ahová a sorsa polgári feladatok elvégzésére ki-
jelöli. A mi kisebbségi életünkben tehát minden jól végzett polgári 
munka a közösség szempontjából fokozott építő erőt jelent. Anyagi 
és erkölcsi építő erőt egyaránt.

A részvétel másodsorban úgy történik, hogy a kisebbség tagjainak 
vállalniok kell a nemzeti szervezet munkaszolgáltatását is.

Mindenkinek a munkája, polgári foglalkozása, hivatásteljesítése, 
szellemi műve vagy kézi munkája a mi kisebbségi igazságszolgálta-
tásunk előtt csak annyit ér, amennyit népünk létfenntartásában 
ténylegesen jelent.

De természetes is, hogy a nemzeti munkaszolgáltatást magunk-
nak kell végeznünk. A mi organizmusunkban szükséges szervi 
működéseket sem az állami, sem a közigazgatási hatóságok nem 
fogják ellátni. Mi a magunk erőire vagyunk utalva, senki másra nem 
számíthatunk.
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De a közkötelességeknek ez a végzése a mi és népünk közötti ter-
mészetes kölcsönösségből is ered. Mert ha mi a magyar kisebbségre, 
a magunk polgári foglalkozásában mint gazdasági hátvédre számí-
tani akarunk, ha azt akarjuk, hogy a mi kisebbségünk bennünket 
a magunk polgári munkájában erkölcsileg és gazdaságilag egyaránt 
támogasson, akkor ennek a kisebbségi közösségnek fönntartása cél-
jából áldoznunk is kell. Anyagiakat és szellemieket egyaránt, kinek 
miként adatott, de áldozni kell teljes szívből és világos öntudattal.

Minden nemzedék szellemi állományának hordozója, kifejező-
je és hirdetője az értelmiség volt. Most is ennek a rétegnek volna 
legelemibb kötelessége, hogy a népi közösség társadalmi és lelki 
föltételeit megvalósítsa, azt gazdasági alapon kiépítse, a csökevé-
nyes választó falakat lerontsa, a közlekedést a bizalom légkörében 
lehetővé tegye, hogy a köz-munkaszolgáltatás teljes felkészültséggel 
megindulhasson.

Láttuk azt, hogy a mi kezdődő kisebbségi életünk legsürgősebb és 
legalapvetőbb feladata a gyökérverés volt. Erre a feladatra válogatás 
nélkül mindenkit fölhasznál, akiben csak kisebbségünk életösztöne 
mint élő lelkiismeret megmozdul.

De az a hősi műkedvelés, amelyre kisebbségi életünk első két 
évtizede kötelezett, nem ment föl bennünket az alól a kötelezettsé-
günk alól, hogy tudományosan is elő ne készüljünk a kisebbség szervi 
működésének ellátására, és ne gondoskodjunk arról, hogy az egymás 
után fölnövő nemzedék oly nevelést és képzettséget kaphasson, mely 
lehetővé teszi a kisebbségi életműködés sokkal tökéletesebb fokát.

Különösen igaz ez a szellemi pályára lépőknél. Hiszen már régen 
hirdetjük, hogy a szellemi szabadpályákra való képesítésnél sem 
ismerhetjük el kielégítőnek csupán a vizsgák letételét és a szükséges 
gyakorlat megszerzését. A szellemi munkásnak foglalkozásában 
nem csupán kenyérkeresetet kell látnia, hanem egyben hivatást is. 
Mert hivatást kell betöltenie azon a helyen, ahol kenyerét keresi. A 
kisebbségi sorban élő egyén nemcsak saját magáért felelős, de felelős 
azért a népért is, amely az ő egyéni boldogulását lehetővé teszi.

Íme, látjuk, hogy a kisebbségi sors mily sok tekintetben jelent 
erkölcsi kategóriát. Foglaljuk tehát folytatólagosan egybe, amit a 
kisebbség erkölcsi voltáról megállapítottunk:
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 ◆ A kisebbség erkölcsi kötelezettség. Az osztálytalan és osztat-
lan nemzetet és az osztatlan erőt jelenti.

 ◆ Minden polgári munkának csak annyi erkölcsi értéke van, 
amennyit a kisebbségi életközösség szempontjából ér.

 ◆ Miként a tűzoltásban és gátemelésben mindenkinek részt 
kell vennie, a nemzeti szervezet fenntartásában is minden-
kinek egyformán erkölcsi kötelessége, bármilyen feladatot 
is teljesít a polgári életben.

 ◆ A kisebbségi életre komolyan és tudományosan fel kell 
készülnünk, hogy azt mentesítsük az alapvető hibáktól és 
kiemeljük a hősi műkedvelés kezdetleges állapotából.

De a kisebbség erkölcsi lényegéből nő ki az a törekvés is, hogy 
azt a hátrányt, amellyel a társadalmi, gazdasági, s az élet egyéb 
versenypályáin indulni kénytelen, a maga javára fordítsa. Általános 
lelki szabály, hogy hiányosságainkat igyekszünk kiegyensúlyozni. 
Ezt úgy oldjuk meg, hogy egyéb jó oldalainkat fokozott mértékben 
kifejlesztjük. Ennek a kiegyensúlyozási folyamatnak nemcsak öntu-
datlan lelki működésnek kell lennie, hanem éppen úgy, mint minden 
más kisebbségi életfeladatnak, teljes mértékben öntudatosnak. A 
mi kisebbségi életünk a maga kezdeti állapotában csak kezdetleges 
lehetett, de annál inkább tökéleteseknek kellene lenniök azoknak 
az egyéneknek, akikben a közösség életösztöne megnyilvánul, vagy 
akik a kisebbség valamely életműködésének feladatát magukra vál-
lalják. Kisebbségi életünknek tehát erkölcsi parancsa, hogy mi az 
egyéni képesítés, egyéni műveltség, egyéni arravalóság szempontjából 
különbek, jobbak és tökéletesebbek legyünk.

De nemcsak szellemi fölkészültségünknek kell magosabb fokon 
lennie, hanem érzelmi életünknek is. Aki azt hiszi, hogy szellemi ké-
pesítéssel, egy bizonyos ismeretanyag elsajátításával, a maga részéről 
mindent elintézett, az nincs tisztában a népi közösség fogalmával, e 
fogalom tartalmával és jelentőségével. Az ilyen érzelmi élet nélkül 
való lény sem az ő népébe nem tud bele gyökerezni, sem pedig az 
európai népek közös levegőegébe nem tud bele lombosodni. Lehet, 
hogy a száján fogja hordozni, sőt tajtékozni a népi szolidaritás esz-
méit, de soha sem fog érezni kisebbségi élettársával szemben sem 
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hajlandóságot, sem melegséget, sem szeretetet. Már pedig az úgyne-
vezett népi együttélés és népi közösség gondolata e belső melegítő 
érzések nélkül visszatetsző hazugság marad.

A szellemi műveltség, érzelmi kultúra és a gyakorlati alkalmazás 
ügyessége egyaránt szükséges annál, aki a kisebbségi életműködések 
ellátására vállalkozik.

A kisebbség tehát állandó szellemi elmélyülést, folytonos érzel-
mi készenlétet jelent, önzetlen és szakadatlan gyakorlati munkát, 
legtöbbször szerény és nem látszatos kötelességteljesítést, sokszor 
szerzetesi egyedüllétet és elvonulást, áldozatot és önfeláldozást, 
kisebbségi életünk társaival szemben meg nem szűnő hajlandóságot 
és segíteni akarást, de mindenekelőtt az elrendeltetésünkben való 
hitet, s annak mindenkori bátor bevallását jelenti.

Eszünkbe kell, hogy jussanak a katakombák őskeresztény lakói, 
akik primitív és szelíd közösségben éltek kegyességben, áldozat-
készségben és szeretetben, de meg nem ingatható hitben és a hitnek 
mindhalálig bátor vallásában.

A kisebbség mint erkölcsi fogalom tehát nemcsak új feladatokat 
ró reánk, hanem új embert is nevel belőlünk, de egyben visszavezet 
bennünket ahhoz az emberi eszményhez, amelyet a katakombák 
őskeresztényei maguknak alkottak.

A mag yarságnak mint kisebbségnek erkölcsi küldetésében 
hinnünk kell tehát, nemcsak azért, mert nemzetfenntartó munkát 
végez, hanem azért is, mert a magyarságnak egy tökéletesebb em-
bertípust nevel ki. Ez a típus edzettebb, harcosabb, igazságait bátran 
hívő és valló, tehát az anyagiaktól következésképpen eloldottabb, 
határozottan azt mondhatjuk: szellemibb, mint a régi ember. De 
különösen a népi együttélés és közösség gondolatában jártas, a tár-
sadalmi egység iránt sokkal több érzékkel bíró újabb ember.

Foglaljuk össze tehát azokat a tanulságokat, amelyeket folyta-
tólagosan levontunk.

Kisebbségi életünk erkölcsi parancsa tehát, hogy különbek, jobbak 
és tökéletesebbek legyünk, mert a kisebbség hátrányait csak töké-
letesebb szellemi fölkészültséggel lehet ellensúlyozni.
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Érzelmi kultúra nélkül nem tudjuk teljesíteni erkölcsi parancsa-
inkat népünkkel szemben.

A kisebbségnek mint erkölcsi fogalomnak felfogása közelebb 
juttat bennünket a keresztény ember eszményéhez.

A kisebbség mint erkölcsi fogalom új embert és új magyart nevel 
belőlünk.

Ne legyünk tehát kisebbségi életünkben tajtékozó vásári kiki-
áltók, de egymásnak megindult lelkű igaz szószólói. Ne legyünk 
rekedten kiáltozó hírverők, de az egybetartozás, az egy akol és 
egy nyáj gondolatának szelíd szavú hírvivői. Ne érdekhősök és vad 
banda-bandázók, hanem az egymáson segítők és az egymás iránt 
hajlandók szelíd gyülekezete. A kisebbség tőlünk egymás iránti tü-
relmességet, szeretetet, önfeláldozást, bátorságot és mindenekfelett 
cselekvést, cselekvést és cselekvést kíván.

Katakombák népei vezessetek bennünket, mutassatok példát! Hi-
szen ti voltatok az első igazi, kipróbált és győzedelmes kisebbség.

1940. június hó 30-án
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ÓBECSE

Óbecse nagyközség. Járási székhely. Huszonkétezer lakosa van, de 
sohasem tört városi rangra. Pedig megvolna rá a minősítése. Nemcsak 
azért, mert Orosháza után legnagyobb községe Magyarországnak, 
vasúti csomópont is. Újvidékre, Zomborba, Szegedre futnak vonalai. 
A Tisza partján fekszik, s a Ferenc-csatorna itt torkollik be a Tiszába. 
Zsilipe országos hírű. Hidat Torontálba sohasem tudott kapni, de 
azért a Bánáttal mindig nagyon élénk kapcsolatai voltak a törökbecsei 
kompon keresztül. A tiszántúli résznek is Óbecse volt a központja és 
piaca. Városi igényei idecsalják a kerti és mezőgazdasági termelőket, s 
nagy átmenő forgalmat bonyolít le a Tiszán keresztül Nagybecskerek 
felé. A járás községeivel: Bácsföldvárral, Péterrévével, Szenttamással 
és Turjával műutak kötik össze. Zentán és Horgoson keresztül szin-
tén műút vezet, innen egészen Szegedig, és Szenttamáson keresztül 
is műút kapcsol be bennünket a nemzetközi útba. Műutunk van 
Szenttamáson és Újverbászon keresztül Zomborig és Bácsföldváron, 
Temerinen és Tiszaistvánfalván át egészen Újvidékig, továbbá 
Óbecséről a törökbecsei kompátjáróig. A vasúti összeköttetéseken 
kívül Óbecse–Zombor és Óbecse–Újvidék között társasgépkocsik 
bonyolítják le a forgalmat. A tiszai gabonaforgalom központja, s 
kellemes vízi út fel Szegedig és le, egészen Titelig. Aszfaltos útjai és 
gyalogjárói városi igényűek, pazar villanyvilágítása az egész Bácskában 
híres, házai és polgári megállapodottságot és jólétet lehelik. Vasúti 
és tiszai parkja kellemes pihenést és üdülést nyújtanak. Társadalmi 
élete, pezsgő, nyilvános helyei hívogatóak, szórakozást kínálóak. 
Óbecséhez mindenki ragaszkodik, aki csak megismerte. Van benne 
valami vonzó, mint egy kedves családi otthonban. Mindenki úgy érzi 
magát itt, mintha már valaha élt volna közöttünk, mintha valami nem 
várt viszontlátást ünnepelne. Vagy éppen mintha hazatérne a rég nem 
látott meleg fészekbe. Van benne valami, ami mindjárt rokonszenvet 
gerjeszt, valami megmagyarázhatatlan szuggesztív erő, amely alól sza-
badulni nem lehet. A becsei ember aszfaltját selyemútnak hívja. Ha 
behajt a selyemútra, elhalkul a kocsija zörgése, megcsitul a tengelye 
rázása. Simán és kellemesen gördül a szekere. Ezt érzi mindenki, aki 
hozzánk egyszer befordul. Selyemút fogad mindenkit.
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Miért nem lett Óbecséből mégsem város? Az óbecsei polgár, vagy 
ahogyan közhasználatban mondani szoktuk: „becsei”, a rangra és 
címre nem sokat ad. A legnagyobb cím a „tekintetes úr” és a „bácsi” 
vagy bácskaiasan „batya”. Ezek közül választunk, ha valakit szívből 
akarunk megtisztelni. Városunkat is nagyközségnek hagytuk. Nem 
egyéb ez, mint a polgárember megállapodott józansága. Nem címe a 
fontos, hanem a maga biztonsága és belső egyensúlya. Nem a forma 
a döntő, hanem a lényeg a nyomós. És miért költsön a becsei olyanra, 
ami csak hiú formaság. Végre is a városi rang pénzbe kerül, sokkal 
többe, mint a községi közigazgatás. Nemcsak a megállapodottság és 
okos mértékletesség, hanem az egyszerű polgár józan takarékossága 
is ezt kívánja. A becsei selyemutat épít, villamos központra áldoz, 
amely öt szomszédos, átlag 10–12 000 lakosú nagyközséget is ellát 
árammal (Péterréve, Bácsföldvár, Mohol, Ada, Csúrog), iskolákat 
alapít, munkáslakásokat teremt, hősi emlékművet emel, de arra még 
nem lehetett rávenni, hogy városi rangjáért pénzt adjon ki. A becsei 
polgár sohasem mutat többet kívülről, mint amennyit belülről ér. 
Szerény és mértéktartó. A becseinek lehet, hogy vannak jó lovai, 
de nincsen fogata, amivel parádézzon. (Példákból látta, hogy aki 
másként csinálta, tönkrement.) Lehet, hogy mindene megvan ah-
hoz, hogy városa legyen, de ő csak ragaszkodik ahhoz, hogy Óbecse 
község maradjon. Talán van ebben egy kis büszkeség is. Jobban 
szeretünk a községek rendjében egészen elöl állni, mint a városok 
sorában hátulfelül. Mi tagadás, erre kissé rátartiak vagyunk, de ez 
az egyenes derék, s magabízóan emelt fej az egyetlen dísz, amit nem 
szívesen adnánk oda cserébe a világ semmiféle hiúságáért.

A becsei jelleméről azonban mást is kell mondanom. Óbecse 
határa 42 000 hold jó bácskai föld. Valamikor maga a község is egyik 
legnagyobb birtokos volt ezer holdon fölüli szántójával. Ha a váro-
siasodásra nem áldozott volna, még községi pótadóra sem lett volna 
szüksége. A járás községei mind ilyen gazdagok voltak. Bácsföldvár 
és Péterréve községében ismeretlen volt a községi pótadó fogalma. 
Ha az adónemfizetés nemesi privilégium, a község polgársága akár 
mind nemes lehetett volna. A jugoszláv földreform azután elszedte 
a község földjeit is. Valamit úgy tudott belőle megmenteni, hogy 
gimnáziumot építtetett, s ebből a célból a szükséges mennyiségű 
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földet fölmentette. Azóta közel annyi pótadót fizettünk, mint ál-
lami adót. A becsei tehát valamikor pótadómentes, szabad polgár 
volt. Ezt az öntudatát még ma is őrzi. Igaz, hogy azóta a község 
földjét a jugoszláv agrárreform kisajátította, de azért Óbecse határa 
mégiscsak 42 000 hold maradt. Nem tudom, miért mérik ennek a 
vajjal-mézzel folyó Bácskának földjét kataszteri holddal (1600 ☐-öl) 
hiszen kisebb terület is megér annyit, mint máshol sokkal nagyobb. 
Csanádban, a Tisza–Maros szögében, ahol sok helyen van bácskai 
minőségű föld, 1110 ☐-öles magyar holddal mérnek, mintha csak 
azt akarnák mondani: ér a mi magyar holdunk annyit, mint a ti 
kataszteritek. Ér is, mert volt olyan idő is, mikor a hold kitermette 
a saját maga árát a hagyma egyévi terméséből. De Óbecsén, ahol az 
ország legjobb földje van, csak a kataszterben és a telekkönyvben 
számolnak holdakban, a becsei láncokban beszél. Óbecse valamikor 
autonóm magisztrátusával a szabad koronakerület székhelye volt, 
amely Magyarkanizsától a határőrvidékig, vagyis a mi szóhaszná-
latunk szerint a csajkás kerületig terjedt. S a koronakerület 2200 
☐-öles láncokban mért. Ahogy mondani szokták: a kerületi láncot 
a becsei máig is megőrizte. A világért sem használná a kataszteri 
hold vagy éppen a magyar hold megjelölését, holott akkor sokkal 
nagyobb gazdának látszanék. Ha valaki azt mondaná nálunk, hogy 
65 kat. hold földje van, azt csendesen megmosolyognák. Óbecsén 
ez csak 48 kerületi láncot jelent. Ezt így illik mondani. S a hagyo-
mányos illem áthágása semmiképpen sem ajánlatos. Ha a 48 láncos 
egy kicsit túlozni akar, inkább azt mondja, hogy 50 lánca van. Így 
nem vét olyan sokat, mert ez a kerek szám már itt is jelent valamit. 
Talán már meg is süvegelik érte tulajdonosát. A becsei még a földje 
területének megjelölésében is mértéktartó. Ez éppen úgy jelleméhez 
tartozik, mint puritán ragaszkodása ahhoz, hogy Óbecse község 
maradjon. Jobban szeret inkább többet jelenteni, mint kelleténél 
többet mutatni.

A becsei polgárnak földbegyökerezése, magabiztonsága, a külső-
ségeket megvető puritán jelleme még sok más jellemvonással szapo-
rítja lelki alkatát. Reá van írva: senkire sem utalt önálló ember, úr 
a maga portáján és parancsol mezsgyéjén belül, és ha köztartozásait 
lerója, hozzá senki nem nyúlhat. Tudja, hogyha elúsznék a föld a 
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talpa alól, kiesnék a becsei polgárság közösségéből. Takarékos hát, 
és keménymarkú. Elvont eszmék iránt sokszor talán nem mutat 
kellő megértést. De ösztönös ragaszkodással tartja a földet, s benne 
éppen ez a nemzetfenntartó erő. Mondjuk meg őszintén: külsőleg 
és belsőleg büszke polgár.

Mikor negyedszázaddal ezelőtt Óbecsére jöttem, az ismerős 
becsei polgárokat tisztességtudóan megsüvegeltem. Nemigen vettek 
róla tudomást. Nagy zártkörű egység ez, titkosan működő százados 
szabályokkal. Nehéz ezeknek a törvényeknek nyomára jutni és azo-
kat tételekbe foglalni. Legtalálóbban a szerbek fejezik ki a bácskai 
zártkörű társaság idegenkedését a messziről beköltözöttel szemben, 
mikor azt mondja az ilyenre: „koferás”. Egyszóval olyan, aki csak 
úgy kofferral jött ide, a bácskaiak közé. Olyan, aki tudja az Isten 
honnan való, tehát inkább sehonnai, olyan, aki sok helyet megjárt, 
de sehol sem megülő, tehát jöttment, olyan kéretlenül betolakodó, 
tehát kissé gyanús ember, akit a római polgár egy finom fintorral 
homo novusnak nevezett, vagy akit az angol a maga világpolgársá-
got nyert rövidítésével sznobnak keresztelt, azaz olyan valakinek, 
aki sub nobilitate, azaz a nemesség ürügye alatt a felsőbb rétegek 
életterébe férkőzött. A büszkeség mindjárt valami kizárólagosságot 
is jelent. A büszke becsei polgár tehát bizonyos értelemben zártkörű 
is. S én nemcsak „koferás” voltam, mikor Óbecsére kerültem, ha-
nem „nadrágos” is. Ki az a nadrágos? Mindenki, aki nem földdel 
dolgozik. S úgy látszik nadrágos elődeim sokat vétettek valamikor 
Óbecsén is, mert bezárult előttem a kör. Hiába süvegeltem én az 
összehajló bácskai fejeket, az európai formáknak nem volt semmi 
hatása arra a magatartásra, amely a becseieket láthatatlan, de folyton 
ható törvényként szabályozza. Pedig az idők teltével a nadrágos szó 
sem jelentette többé azt, amit kezdetben jelezni kívánt… Időköz-
ben a polgárok is felhúzták a nadrágot. A polgáriasulás folyamata 
feltarthatatlan, s ők maguk is abba a hibába estek, amivel a rajtuk 
kívülállókat megbélyegezték: nadrágosak lettek. Persze most már ki 
kellett találni valami más megjelölést. Így lett azután abból, akinek 
nincs a földhöz köze: nyakkendős. Mert a polgár, ha nadrágot is 
húzott, szép patyolatfehér, lehajtós inggallérja alá nyakkendőt nem 
kötött. De lassan ez a kifejezés is rossznak bizonyul, mert a polgár-
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ifjúság európai divat szerint öltözködik, s éppen úgy nyakkendőt 
köt, mint a „nadrágos” ember.

A „koferás” és a „nadrágos” hallatlan nagy hiba valaki minősítési 
lapján. A becsei polgár nagyon nehezen emeli az ujját kalapjához, 
hogy az ilyet köszöntéssel tisztelje meg. Becseivé lenni tehát nem 
olyan könnyű dolog. Mindenesetre nem egyszerű közigazgatási 
tény. Semmi esetre sem elég csak illetékességet szerezni. Ezzel ugyan 
sohasem lesz valaki igazi becsei. Ebbe a földbe valósággal bele kell 
gyökerezni. Hiába: itt az értékmérő maga a föld. A becseiek láncok-
kal mérik a becsületet. Ha nincs láncod, „nadrágos” vagy, ha nem 
vagy benne a telekkönyvben „koferás” vagy. Ha valaki igazán becsei 
akar lenni, annak ajánlom, igyekezzék, hogy mielőbb a telekkönyvi 
mutatóba kerüljön.

Akinek diploma van a kezében, vagy más szellemi felkészültséggel 
jön Óbecsére, föllázad ez ellen a felfogás ellen. A szellem jogát látja 
benne megcsúfolva. Aki ahhoz van szokva, hogy mindent lánccal mér, 
a szellemet is azzal akarja megmérni. És ahol láncot nem talál, ott 
szellemet sem fog találni. A szellem táborának ez fájdalmas és kese-
rű. Számtalan szellemi indulásnak volt ez a szemlélet megölő betűje. 
Kisebbségi életünk idején sokszor állottunk kihűlve és kiábrándulva 
terveink romjainál. Azért hirdettük olyan kitartóan és soha meg nem 
fáradva, hogy a polgárosztályból folytonos pótlásra van szüksége az 
értelmiségnek, mert csak így állhat helyre az értelmiség egészséges 
kapcsolata a néppel. Így lehet elhárítani azt a bizalmatlanságot, amely 
legnagyobb akadálya az igazi magyar közösség megteremtésének. Csak 
így lehetne semlegesíteni a magyarság lelkületében a „koferás” és a 
„nadrágos” fogalmainak még mindig kísértő hatásait.

Pedig a polgárságnak ebben a lánccal mérő lelkiségében van va-
lami, ami bennünket komoly tanulságokra késztet. Már említettem, 
hogy a földhöz való ragaszkodás és a földbe való gyökerezés fontos 
nemzeti érdekünk. Akié a föld, azé az ország. Ezt mindnyájan tud-
juk, valljuk és cselekedjük. A magyar polgárság a maga szorgalmas, 
józan és munkától nem irtózó mivoltában, kisebbségi sorsunkban 
is eleget tett ennek a nemzeti kötelességének.

De más tanulságot is le kell ebből vonnunk. Mikor 1918-ban 
levágtak bennünket a Szent István-i Magyarország területéről, csak-
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nem egész értelmiségünket elvesztettük. Megkezdődött a menekülés 
az elfoglalt országrészről. Ezek a menekülők elsősorban azok voltak, 
akik az állam kenyerét ették. Hiteles adatokkal ki lehet mutatni, 
hogy az állami tisztviselők közül csak azok maradtak itt, akik ide 
tényleg begyökereztek, s akik az idők során megszűntek „nadrágo-
sok” és „koferások” lenni. Akkor tűnt ki, hogy a nemzetfenntartó 
erőt a földbegyökerezett polgárok és a szabadfoglalkozásúak kép-
viselték, s azok, akik a maguk számtalan szálával szintén megbont-
hatatlanul bácskaiakká lettek. Mi becseiek bácskai láthatárunkról 
úgy látjuk: elsőrendű nemzeti érdek, hogy az állam tisztviselői is 
idevaló emberek legyenek. Nem egy elröppenő madárraj, de jól 
begyökerezett akácos, amit ha még annyiszor is kivágnak, mindig 
újból kihajt és erdőt sűrűsít.

Óbecse jellegének megítéléséhez mindenekelőtt azt kell tudni, 
hogy a lakosság legalább 80%-a földművelő, gazdálkodó és gazda, 
legfeljebb 10–15%-a kereskedő és iparos, a többi az értelmiséghez 
tartozik. A polgárság többségének tehát a föld ad megélhetést, kenye-
ret, vagyont és jólétet. Ezért nálunk polgárnak a földből élőt nevezik. 
Hivatalos kimutatásaink szerint Óbecsén nagybirtokok nincsenek. 
A legnagyobb földbirtok 501 holdas, ezenkívül van két 248 holdas, 
egy 345 holdas és két 265 holdas. Az első és utolsó helyen említettek 
magyar kézben, a középen említettek pedig szerb kézen vannak. 
Egyébként az óbecsei határ 65%-a az 5 holdig terjedő. 8%-a az 5–10 
holdig terjedő, 14%-a a 10–20 holdig terjedő, a 9%-a a 20–50 holdig 
terjedő, 3%-a az 50–100 holdig terjedő és 1%-a a 100 holdon felüli 
birtokok között oszlik meg. Arról most már lehetne vitatkozni, 
hogy ez a százalékos megoszlás egészségesnek tekinthető-e. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a becsei határban nagybirtok nincsen, a 
középbirtokok száma pedig nem túlságos, úgyhogy fölfelé az elosz-
tódás tekintetében aránytalanságot nem észlelhetünk. Az ország 
sok más részének birtokmegosztásához viszonyítva azonban azt kell 
mondanunk, hogy Óbecsén az arány szerinti megoszlás viszonyla-
gosan egészséges. Ezért soha senki sem érzett a másikkal szemben 
valami nagy különbséget, sem vagyoni, sem társadalmi helyzetben. 
Ha volt is különbség, az sem volt áthidalhatatlan messzeségben. A 
gyermekek száma a megosztódást, az összeházasodás, a szorgalom, 
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takarékoskodás, a megtakarított pénznek földbe fektetése és nem 
utolsó sorban a szerencse a földbirtokok növekedését szolgálták, s 
így közvetve a különbségek kiegyenlítődését. Mivel pedig a bácskai 
föld elsőrangú minőségű, a kisbirtok is aránylagos polgári jólétet 
biztosított tulajdonosának, úgyhogy nem kellett szégyenkeznie a 
nagyobbak előtt.

A földbirtoknak ez az aránylagosan kedvező elosztása eredmé-
nyezte, hogy a társadalmi különbségek nem éleződtek ki. Becsén 
nem sok emeletes ház van. De a földszintes polgári házak jómódú-
an, tisztán, gondozottan, öntudatosan, tekintélyesen sorakoznak 
egymás mellett. Maga a város jelképezi a polgári és társadalmi 
egyenlőséget. Amilyen a város képe, olyan a társadalma is: nyugodt 
és kiegyensúlyozott. A polgári jólét legmagasabb fokának Óbecsén 
a 100 láncot tekintik, s egy szép városi házat. Ennél magasabbra 
a legbujább képzelet sem vágyakozik. A polgári felfogás képére és 
hasonlatosságára alakult az óbecsei társadalmi élet is. A becsei nem 
lehet sem főúr, sem pedig dzsentri, csak egyszerűen polgár. Ez az 
egyszerűség és egyenlőség jó érzését adja, de egyszersmind biztos 
előfeltétele az annyira vágyott, s annyiszor hirdetett magyar közös-
ségnek is. Ez a közösségi érzés nagyot fejlődött kisebbségi életünk 
idején, mikor sokszorosan csak a magunk erőire s egymásra voltunk 
utalva, s mikor a nyugodt, biztos és megdönthetetlen polgári öntudat 
sokszor talán egyedüli menedékünk volt.

A lakosság kétharmada magyar, egyharmada pedig szerb. Tehát 
ugyanilyen arányban oszlanak meg vallás szempontjából is. A ma-
gyarok római katolikusak, a szerbek görögkeletiek.

A magyar lakosság tiszta családi életű és vallásos. Mivel csaknem 
minden magyar katolikus, a katolikus templomot magyar temp-
lomnak hívják. A magyar templom ünnepnapokon mindig telve 
van hívőkkel, s a főutcát csaknem elöntik, ha az igére szomjasan a 
templomba tartanak, s a mise után csoportosan hazaözönlenek a 
maguk kizárólagosan magyar negyedeikbe. A magyar ember csak 
a főtérig jön be, ott van a templom és a piac. Azon túl nem igen 
szokott mozdulni. Mintha tiszteletben tartaná a szerb negyedek 
kizárólagosságát. A templomon túli vendéglőbe sem megy el, még 
ha azt magyar is tartaná. Köreik, egyesületeik, szövetkezeteik, szó-
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rakozóhelyeik a magyar negyedben vannak. Egy ízben módomban 
állott volna az egyik egyesület elhelyezésére, amely végszükségben 
sem tudott hajlékhoz jutni, a főtérnek a templomon túl eső részén 
egy nagyon szép helyiséget szereznem. A terv azonban megbukott. 
A főtér közepe táján van egy bűvös határ, amelyet a magyar ember 
nem lép át. Ha ugyanezzel a tervvel ma kísérleteznék, ma is éppen így 
megbuknék. „Minek az, hát oda úgyse megy senki.” A kisebbségi idő 
alatt a magyar negyedbe eső két főutcába átszivárgott néhány szerb 
háztulajdonos. Ezt a hatásköri túllépést a magyarok nem szívesen 
bocsátják meg. Valami ősi megállapodás megsértésének tekintik. Ős-
apáktól átörökített hagyomány őrzi ezeket a felfogásokat, nézeteket 
és erkölcsöket. Az ilyen megkötöttség sokszor nyűg, akadály, fék, 
lendületzökkentő, haladást akasztó. A kisebbség idején azonban ez 
a maga szokásait és erkölcseit szertartásszerűen gyakorló s csaknem 
babonás tisztelettel őrző magyar tömeg: egyik megtartó ereje volt 
az egyetemes magyarságnak is.

A magyar templomban az óbecsei születésű Than Mór oltárké-
pei díszlenek. A magyarok bejövetele című hatalmas vászna pedig 
1918-ig a községháza nagytermét díszítette. Az 1918. év helyi for-
radalomban kitörő államváltozása által rombolásra ingerült szerb 
tömeg a Magyarok bejövetelét elpusztította, s darabokra vagdosva 
a községháza ablakaiból az utcára dobálta. Mintha ez az ezeréves 
múltat jelző kép lett volna akadálya a délszláv állam megalakulá-
sának, darabokra tépve a szélnek szórta. Szent István koronájának 
összefogó ereje azonban mégis erősebbnek bizonyult: a szimbólum 
elpusztult, a lényeg feltámadt. Óbecse 1941. április 13-án, húsvét 
vasárnapjának délutánján szabadult fel. Még az előző napon a 
visszavonuló szerb katonaság össze akart bennünket bombázni a 
községháza nagytermében, mert a magyar nemzetőrséget a visszavo-
nulóktól elkobzott szerb fegyverekkel láttuk el, húsvét első ünnepén 
azonban már magyar zászlóerdő lengett Óbecse utcáin. A magyar 
gyorscsapatok harcok után érkeztek Óbecse főterére, s még sem 
jutott eszébe senkinek, hogy az 1918-as eseményeket hasonlókkal 
torolja meg. A magyar nem haragtartó és nem bosszúálló. A főtéren 
emelkedő remek arányú és messze földön híres becsei szerb templom, 
a Prédics Uros akadémiai festő alkotta, művészi voltában csaknem 
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egyedülálló ikonosztáz, s a rengeteg sok házi védőszentkép, amely 
a szerbeknek legalább oly nemzeti szimbólumuk is, mint nekünk 
Than Mór képe volt, természetesen sértetlen maradt. A szerbek 
nem templomosok. Inkább az asszonynép jár istentiszteletre, s a 
férfiak, ha megöregszenek. Papjaikból nem csinálnak kultuszt. 
Mégis, e vallási hidegség ellenére akár papjukat, akár bármilyen 
más vallási megnyilatkozásukat érintenéd, tűzzé és lánggá válnának. 
Ők a maguk egyházi portáján gáncsoskodhatnak, áskálódhatnak, 
pörlekedhetnek, ócsárolhatnak, kisebbíthetnek és sértegethetnek. 
A magukét bántják. De ha kívülálló nyúlna hozzájuk, mindjárt 
egybeforrnak. Nem egyházukat védelmezik, hanem nemzetüket. 
Náluk az egyház maga a nemzet, s a nemzet maga a vallás. A szerb 
elnevezés egyként jelent vallást és nemzetet. Ezek szerint szerb hitre 
áttérni tulajdonképpen nem lehet. Csak szerbbé válni lehet. Akkor 
meg úgy is az a hited és vallásod is. Minden családnak van védszent-
je. De ez is inkább nemzeti jelentőségű. Azok a családok, akiknek 
közös védszentjük van és közös nevük is, ugyanabból a nemzetségből 
származnak. A védszent ünnepe tehát a nemzetségnek s egyben a 
nemzeti közösségnek ünnepe is. A védszentet az a szerb is ünnepli, 
aki istentagadó, mert nemzeti ünnepet lát benne. A konkordátum 
ellen, amely a katolikus egyház és a jugoszláv állam viszonyát volt 
hivatva szabályozni, nem a szerb papság, hanem véres harcokban a 
szerb nép kelt fel, mert nemzeti sérelmet látott benne. A kormány a 
felkelésbe majdnem belebukott – és a javaslat sohasem emelkedhe-
tett törvényerőre. A szerb vallási gyakorlatnak van egy igen érdekes 
oldala: a rendkívül fejlett énekkultúra. A szerb templomban nincs 
orgona. Az orgonát a templomi énekkarok helyettesítik. Századok 
óta ebben a nagy énekkultúrában nevelődik a nép. Ebben születnek, 
s ebben halnak meg. A magyar egy szólamban énekel, de ha egy 
csoport szerb végigsétál az utcán s a maga kedvtelésére dúdolgat, 
színes szólamaiba egy egész nép lelkét önti bele.

Az óbecsei magyarságot értelmiségi oldaláról is meg kell néz-
nünk. Már említettem, hogy Bácska szerb megszállása alkalmából 
az értelmiség nagy része elmenekült a végleg elsüllyedni látszó 
hajóról. Az állami tisztviselők úgyszólván teljes számban, a községi 
tisztviselők egy része, egy-két birtokos, sőt néhány más foglalko-
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zásbeli is a Csonkaországba költözött. Akik itt maradtak, részben 
elöregedtek, részben elhullottak mellőlünk. Kevesen maradtak 
olyanok, akik a kisebbségi harcot teljes szellemi fegyvertárral fel 
tudták volna venni. A szerb középiskolai nevelési rendszer pedig 
az utánpótlást csaknem lehetetlenné tette. Óbecsén 68% magyar 
van, ezzel szemben a helybeli gimnáziumban a magyar tanulók 
arányszáma az összesen 600 tanulóból, mindössze 7% volt! A szerb 
nyelvű felvételi vizsga, a negyedik osztály után kisérettségi, a szerb 
nyelvnek irodalmi tökéletességű tudása mint föltétel sokszor olyan 
legyőzhetetlen akadályt emelt, sokszor pedig oly goromba rostálást 
jelentett, hogy volt tanév, mikor a nyolcadik osztályba magyar tanuló 
nem is jutott föl. Emellett a magyar irodalom, nyelv és történelem 
tanulását egyenesen megtorolta a gimnázium tanári kara. A magyar 
önképzőkör miatt, melyet történetesen én vezettem, gyermekeinket 
a gimnáziumból kicsapták, az újvidéki kir. ügyészség által mind-
nyájunkat vád alá helyeztettek, s végül engem fogházbüntetésre is 
ítéltek. Mikor Jugoszlávia összeomlott, s fölszabadulásunk után 
bácskaiakkal kellett volna betölteni a hivatalokat és állásokat, akkor 
tűnt ki, hogy mily eredményesen sikerült a jugoszláv közoktatási 
rendszernek értelmiségünk sorait kiritkítani. Ezt a hiányt csak 
hosszú évek nehéz munkájával lehet csak pótolni.

De Óbecsének a magyar kultúráért folytatott harcaiért ennek 
ellenére sem kell szégyenkeznie. Ebben is vezérkedett. Ezt nemcsak 
a fészekszeretet mondatja velünk. Azt állíthatnánk egy kis túlzással: 
ez már történeti tény. Mi becseiek kultúrharcainkat az Óbecsei Nép-
kör keretében vívtuk meg. A Népkörnek házat vásároltunk, helyi-
ségeit berendeztük, könyvtárát ötezer kötetre emeltük. Az Óbecsei 
Népkör rendezte 1928-ban az első országos magyar kultúrünnepet, 
amelyen Jugoszlávia egész magyarsága találkozott. Ez az ünnep volt 
a magyar művelődési mozgalmak kovásza. Ugyanekkor rendeztük 
a magyar írók első összejövetelét. Ott volt Szenteleky Kornél, most 
már néhai irodalmi vezérünk, Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Farkas 
Geiza, s mindenki, aki csak táborba szállhatott. A magyar irodal-
mi társaság és a magyar irodalmi lapok kérdése volt napirenden. 
Csuka Zoltán Képes Vasárnapjának heti mellékletéből kellett volna 
önálló irodalmi folyóiratot teremteni. A Vajdasági Írás Szenteleky 
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szerkesztésében meg is valósult, majd ennek lett utóda a Szenteleky 
és Csuka Zoltán alapította Kalangya, amelynek Szirmai Károly és 
jómagam voltunk szerkesztői. Az óbecsei Magyar Népkör minden 
magyar megmozdulásnak szerves részévé lett. Az egyesületközi 
kultúrcsere, a vajdasági írók nyilvános szerepeltetése, a művelődési 
és irodalmi problémák megbeszélése, könyvek kiadásának kérdése és 
sok minden más közművelődési kérdés a Magyar Népkörön keresztül 
bonyolódott le. A Magyar Népkör alapította meg a vajdasági magyar 
írók jutalmazására az ezüstkoszorús ünnepet, s eddig három ezüst-
koszorúst avatott: Szirmai Károlyt, Cziráky Imrét s legutóbb Herceg 
Jánost. Diáksegély-mozgalmai ismeretesek voltak, s Vajdaság-szerte 
először alapította meg áldozatkész asszonyainak segítségével a cse-
csemővédelmi intézményt. A kisebbségi magyar kultúra és irodalom 
egyik boltíve azon az oszlopon nyugodott, melyet az Óbecsei Magyar 
Népkör emelt a Tisza és Csatorna szögében. Óbecsén jelentek meg 
Cziráky Imre óbecsei író könyvei, Óbecsén került sajtó alá a bács-
kai eredetű Lovász Pál, most pécsi költő verseskötete. Óbecsei volt 
Szulik József, a költő pap, akinek a Szent István Társaság irodalmi 
osztálya emelt Óbecsén gyönyörű síremléket. Óbecséhez fűződik 
Szászy István, a dalköltő és szerb műfordító munkássága. Óbecsei 
születésű az országos hírű zeneszerző, Losonczy Dezső és Kovács 
Ferenc, Huszka, volt alsóvárosi plébános híres természettudós. 
Megbecsülhetetlenül hasznos munkát végzett az Alsóvárosi Ka-
tolikus Olvasókör iskolán kívüli népoktatási munkájával, továbbá 
a Magyar Polgári Dalkör, a Jótékony Magyar Nőegylet, az Iparos 
Legényegylet, s általában a Belvárosi Katolikus Körök, s nem utolsó 
sorban a Gazdakör és Kisgazdakör, ahol komoly gazdanevelés folyt, 
tanfolyamok tartásával kapcsolatosan.

Most, amikor a becsei polgári önérzet egy-két fényesen tükröző 
felületét mutattam meg, nagyon jól tudom, hogy felém szegeződik 
néhány kérdés, amely elől kitérnem nem szabad. Kérdezzük meg tehát 
őszintén, van-e Óbecsén jelentékenyebb számú földnélküli mezőgaz-
dasági munkásság. Sajnos van. Körülbelül nyolcszáz családra rúg a 
számuk. Ez a becsei dolgozó szegénység. A jugoszláv uralom alatt szo-
ciálisan teljesen gondozatlanok és elhanyagoltak voltak. A jugoszláv 
agrárreform által kisajátított földekből egy barázdát sem kaptak. Dr. 
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Balassa Pál és társainak mozgalma folytán pár száz házhelyet osztot-
tak ki nekik. Ez is nagy áldás volt, de inkább csak jogcím arra, hogy 
többet ne kapjanak. A becsei földeket kizárólag szerb polgároknak és 
dobrovoljácoknak juttatták. Mikor a magyar munkásság 1936. május 
hó negyedikén megmozdult és szociális rendezést követelt, a hatóság 
egyszerűen magyar irredenta lázadásnak minősítette a munkásfelvo-
nulást, az idevezényelt állami rendőrség segítségével szétverette őket, 
s tömegesen fogatta el és tartóztatta le a résztvevőket a „nyomozás” 
érdekében. Ezt a nyomozást nagyon sokan ma is keserűen emlegetik. 
A magyar szegény ember, hacsak lehet, a maga kezére dolgozik. Kü-
lönösen mióta a napszámok kissé emelkedtek. Ezért a mezőgazda-
sági cselédviszonyok meglehetősen rosszak. A mezőgazdasági cseléd 
átlagos bére 14 mázsa búza, 12 mázsa kukorica, 1 lánc tengeri föld, 
200 négyszögöl kerti föld, 100 pengő készpénz, egy tehén, egy koca, 
hat tyúktartás, s ennek szaporulata, s természetesen lakás és fűtés. A 
mezőgazdasági cselédség helyzete csak akkor tűrhető, ha a dolgozó 
férj mellett derék asszony áll, s a termelőmunkában derekasan kiveszi 
a részét. Állítsunk itt ezeknek az ismeretlen derék magyar asszonyok-
nak emléket, akiknek látástól vakulásig folyó ernyedetlen munkájuk 
oly sok kis embernek adott békés otthont és sok mindent betermő 
portát az Újfaluban, a Holt-Tisza-szélen, az alsóvárosban, a juhszélen, 
a járáson, vagy ott, ahol a szegény emberek fehér falas házacskáikban, 
a magyar élet igazi váraiban meghúzódnak.

Most, amikor a magyar államra visszaszállottak a dobrovolyác- és 
ag rárföldek, s a kisbérleteknek és juttatásoknak bő alkalma nyílik, azok 
a sebek is orvoslást fognak nyerni, amelyek csaknem huszonhá  rom 
éven keresztül oly kínosan égették Óbecse polgárságának testét.

Alighogy Óbecse községe fölszabadult, mindjárt hozzákezdett 
a munkáslakások építéséhez. Kertes, kétlakásos gyönyörű tégla-
házak épülnek az Újfaluban, s az országos viszonylatban is remek 
megoldású új telep a fehér márványból épült 18 méter magas hősi 
emlékművel együtt kerül ünnepélyes felavatásra.

Óbecse városi jellegét végeredményében kereskedelme és ipara 
adja meg. A község életrevalóságát, élénkségét, forgalmát, s vonzóere-
jének nagy részét az ipar és kereskedelem viszonylagos fejlettségének 
köszönhetjük. A kereskedelem nagy része szerb kézen van. A szerb 
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népet vérmérséklete és százados hagyománya mindenekelőtt a keres-
kedelmi életre képesíti. Nagyon szívesen helyezkednek el ezért még 
többségi életükben is a kereskedelmi pályákon és ügyesen használják 
ki a viszonyokat, s adottságaikat a szabad pálya szabad versenyében. 
A magyarokra mindig az a panasz, hogy idegenkednek a kereskedel-
mi pályáktól, s ez a megállapítás általában valónak is tekinthető. A 
magyar kisebbségi élet azonban elzárta a magyarságot attól, hogy 
hivatalokban helyezkedjenek el, s mintegy a kisebbségi élet szigora 
kényszerítette rá őket arra, hogy kereskedéssel foglalkozzanak. A 
kisebbségi sors tehát ránevelt bennünket arra, amit annyi szép szó 
és biztatás után sem tudtunk addig megérteni és megszívlelni.

A kézműiparban a magyar iparosok száma már igen kedvező. 
Ügyességük, képzettségük, szorgalmuk, arravalóságuk, az igény és 
divat kiszolgálására való alkalmasságuk a környéket is Óbecsére 
vonzza.

A gyáripar tekintetében sem kell éppen szégyenkeznünk. A Bács-
kai Gyáripari és Kereskedelmi Rt. malom- és fűrésztelepe 180-200 
munkást foglalkoztat. 1940-ben leőrölt 1120 vagon búzát, 290 vagon 
egyéb gabonát. Fűrésztelepe pedig 100 000 pengő faárut forgalma-
zott. A Bácstiszamelléki Motormalom 20 munkást foglalkoztat, évi 
teljesítménye 345 vagon búza és 56 vagon egyéb gabona. A Glaser 
és Wittman-féle malom 1940-ben leőrölt 447 vagon búzát 85 vagon 
egyéb gabonát és 30 munkást foglalkoztat. Molnár, Ács és Társa ar-
tézi kútból származó, metán gázzal hajtott malma 1940-évben 450 
vagon búzát és 120 vagon tengerit őrölt, 25–30 munkás alkalmazá-
sával. Az említett vállalatokon kívül azonban még más motordarálók 
is működnek. A Merkur sörgyár évi teljesítménye 10 000 hektoliter 
sör. 14 tisztviselővel és 60 munkással dolgozik. A Tiszaáru Rt.kiviteli 
cég 1940-ben 800 000 kg vágott baromfit, 120 000 kg élő baromfit, 
50 000 kg vadat, 7 000 000 héjas tojást és 500 000 kg fagyasztott to-
jást exportált. Napi jéggyártása 4500 kg. A forgalom tetőpontján 400 
munkást is alkalmaz. A Mencsik J. szövőgyár, amely sajnos részben 
leégett, a tűztől megkímélt részében teljesen üzemképes volna, de je-
lenleg a nyersanyag hiánya akadályozza megindulását. A megmentett 
részben, ha nyersanyag megfelelő mennyiségben volna, 143 szövőszék 
azonnal munkába állhatna. A szövőgyár mellett vattagyár is műkö-
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dött. A Mencsik-féle gyár is legalább 3–400 munkást foglalkoztatott. 
A kefegyár és szőrfeldolgozó üzem 30 munkással évenként 60 000 
kg disznószőrt dolgoz fel. Weigner Károly márványipari vállalata, 
amely a hősi emlékmű munkálatait is végezte, állandóan 30–35 
munkással dolgozik. Óbecsének két vasöntödéje és fémárugyára 
van, amely egyenként kb. 15 munkással működik. Épületvasalást, 
jégszekrényeket, fürdőszoba berendezéseket, gépkocsi felsőrészeket, 
templomi kegyszereket stb. gyártanak. Annak idején ezt az óbecsei 
iparágat Belgrádból, Zágrábból, Laibachból, Újvidékről, Eszékről, 
Szkopjéból s a többi nagyvárosból oly nagymértékben halmozták 
fel rendelésekkel, hogy csak azért nem tudtak többet termelni, mert 
gyárüzemük mérete ebben őket megakadályozta.

Ha ehhez hozzátesszük még, hogy Óbecse a Tisza mentének 
talán legnagyobb gabonapiaca, akkor kb. képet adtunk Óbecse 
jelentőségéről és élénkségéről.

Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a bácskai földeket 
kettős forgóval művelik. Egyik évben búzát, a másik évben ugyan-
azon a helyen kukoricát termelnek. A szakértők nagyon jól tudják, 
hogy ezt a hajszolt termelési rendszert csak a bácskai föld bírja ki. 
Az 1940–41. gazdasági évben Óbecse határában 16 000 holdról 
arattak búzát, holdanként átlag 15 métermázsát. Legalább ennyi, de 
valószínűleg sokkal több volt tengeri alá megművelve. Az őszi termés 
adatai szerint holdanként kb. 40 métermázsa csöves tengeri termett. 
Az óbecsei határ többi részét más termények alá művelték meg. Már 
maguk a termésadatok is mutatják, hogy Óbecse gabonakereskedelme 
mily nagy jelentőségű lehet. A baromfi tenyésztés belterjességéről már 
a kivitel nagysága alapján is fogalmat alkothatunk. Sajnos ebben a 
bácskai Kánaánban az állattenyésztés nagyon hátra maradt. Részben 
azért, mert a jugoszláv időben az állatárak nagyon alacsonyak voltak, 
s így az állattenyésztés nem mutatkozott kifi zetőnek, részben azért, 
mert Bácskában legelők és kaszálók nincsenek. Minden talpalatnyi 
föld búza- vagy kukoricaművelés alatt áll. Így tehát az állattartás az 
okszerű gazdálkodás rovására háttérbe szorult. Az állatállomány 
ezenkívül minőségben is leromlott. Egyedül talán a sertésállomány 
példás, a sertéshízlalás jelentős, s ezzel kapcsolatban a sertéskivitel 
emeli Óbecsének kereskedelmi jelentőségét.
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Óbecsének négy pénzintézete van. Magyar kézben vannak a 
Hitelszövetkezet dr. Balassa Pál és az Óbecsei Népbank Rt. az én 
vezetésem alatt. A Bácstiszamelléki Hitelbank Rt. és a Szerb Föld-
művelők Takarékpénztára szerb érdekeltségű.

A felszabadulás után megindult a járás megszervezése. A Járásbí-
róságot vitéz Hódy István járásbírósági elnök, a járási közigazgatást 
Gyüre Károly főszolgabíró, az adóhivatalt Zury Béla ü. tanácsos és 
Osztrogonácz Sándor, a gimnáziumot Simon Mihály igazgató, a 
polgári leányiskolát dr. Maácz Jánosné igazgatónő, az elemi iskolai 
oktatást Bálind Ignác kerületi iskolai felügyelő és Pásthy Ferenc 
tanító, a községi közigazgatást pedig Berecz Gyula községi főjegyző 
szervezték meg.

Óbecse jellegéről, jelentőségéről és polgárságának jelleméről 
mindazt elmondottuk, amit ebben az országban, amely a magyar 
erőket most fokozott összefogásra készteti, mindenkinek tudnia 
kell. De nemcsak értékeket hoztunk visszacsatolásunkkal a magyar 
közösségnek, hanem vágyaink is vannak. A legrégibb és legnagyobb 
vágyunk az óbecsei Tisza-híd, amely bennünket Bánáttal összeköt-
ne. Századokon keresztül az óbecsei rész volt a tiszai átkelő hely. Ma 
már ezt a forgalmat ladikkal és komppal lebonyolítani nem lehet. 
Nagy kikindától a legtermészetesebben Óbecsén keresztül vezetne 
az a régen megálmodott vasútvonal, amely Erdélyt a Dunántúllal, 
Péccsel és a Balatonnal összekötné. Erdélyből az óbecsei medencén 
keresztül vonulnak Horvátország felé azok a vonalak, amelyek a föld 
mélyében olajat sejtetnek. Az óbecsei artézi vízzel együtt metángáz 
tör föl a föld mélyéből, a híres artézi fürdőt ezzel melegítik, és az 
ott emelt malmot ezzel hajtják. Az iparosításnak milyen biztató 
távlatai ezek! Óbecse községe erősen fejlődésképes. Termékeny földje 
gazdasági és természeti kincsei kezeskednek érte. Nem kell jelentő-
ségének mesterséges visszaállításáról vagy üresen maradt kereteinek 
kitöltéséről mindenáron gondoskodni, mint a felszabadulás után 
sok más bácskai városnál. Itt áll üdén, fejlődésképesen, tetterősen, 
gazdagon, munkára fölkészülve, lelkesen, fészekszeretetétől áthat-
va. Csak egyet vár, annak fölismerését, hogy ez a község a magyar 
életben nagy reményekre jogosult.

1941
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HOZTUK A ZÁSZLÓT…

A Délvidék irodalmi vezére és költője személy szerint már nincsen 
velünk. Lelkét és testét elégették a lázak. Kihamvadt. Mégis úgy 
beszélünk róla, mint aki közöttünk van. Még mindig költőnk és 
mindig zászlónk. És még mindig növekszik. Összes munkáinak első 
kiadásában még csak most ismerjük meg költői művét, még csak 
most világosodhatik meg előttünk, hogy miért lehetett Bácskában 
éppen ő a vezérünk. Még csak most jelennek meg művei, hogy egy-
ben, egészben és egyszerre láthassuk alkotását, amit a kortárs csak 
részleteiben, töredékeiben és néha csak morzsáiban látott.

Bácska költőjéről és a délvidéki irodalom fejéről nehéz szólani 
az irodalom és fejedelemség e klasszikus földjén.

A bőségben, a kiteljesedésben, az élet dús ömlésében, a pompában 
alig-alig lehet megérteni.

Mégis elhozzuk ide őt, az egyszerű fehér gyolcsból való jelképünket 
a villogó selymek új zászlói és a régi brokátok súlyos lobogói közé.

Nehéz arra válaszolni, miért oly egyszerű nálunk még a jelkép is.
Bácskában, a magyarok ősi települési helyén nincs egyetlen mű-

emlékünk sem. Mindent alföldi síksággá törölt róla az idő.
Bácskában talán még egy ősi rom sincs, ami előtt kalapunkat 

áhítatosan megemelhetnénk, és temetőlátogató meghatottságunk-
ban megtisztulhatnánk. Még az a szomorú bizonyságunk sincs meg, 
hogy itt valaha volt valami.

Bácskában nincs egy ember, aki ha kézen fogná őseit, a századok 
mélységének dobogását érezhetné. A történelem leseperte a foglaló 
ősök maradékát erről a remekül terített dús asztalról. Telepített 
népek lakják, és vékony rétegű hagyományaik csak a barázda imá-
datára serkentik.

Bácska jámbor jobbágya volt a magyarnak. Termelt és fogyasz-
tott, aratott és emésztett. Nem volt más gondja, mint hogy telik-e 
elég mérővel az acélos búza. Egyszerre volt Kanaán és fájó sivatag.

Ezenfelül még elkerítették egy idegen közösségbe, megcsonkol-
ták, ereit elkötötték, idegeit keresztülvágták és odahajították, mint 
egy koncot, a sivár testi létnek.
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Bácskában néha olyan magasra nő a kukorica, hogy egy lovas 
ember elvész benne. Hogyan lehetne ebben a rengetegben egy 
rőfnyi fehér gyolcsot meglobogtatni, vele jeleket adni, és hívőket 
toborozni?

Szenteleky Kornél mégis felemelte ezt a gyolcsot és zászló lett 
belőle.

Pedig mennyi ólmos súly húzta lefelé a mozduló kezet.
Szenteleky, a magyar vezér szláv vértől volt terhes, mint a költőüs-

tökös, akit a szlávok itt még ma is Petrovics Sándornak mondanak.
Szentelekynek itt a Bácskában nyugatisága is eredendő terhe volt, 

akárcsak a szabadkai Kosztolányi Dezsőnek. Magyarországában 
gyökerezett, de lombjait Európa szelei zúgatták.

Olthatatlan szomjúsággal a fényt és Nyugatot áhítozta, mint 
a költőfejedelem Ady Endre. De a tornyosuló határok napszomjas 
lelkét mindig csak árnyékban hagyták.

És kitörő vágyai mellett is maradt a falunak szenvedő láncosa, 
az utált sárnak rabja, a gyűlölt pornak csendes türelmese, mint a 
tizennyolcadik század vidéki költőnemzedéke.

Árnyék kapitány volt vezérré indulásában, mint az erdélyi 
Reményik Sándor.

Szörnyen és vigasztalanul egyedül volt, mint Madách Imre.
Érzékeny volt és mérhetetlenül szenvedett, mint Juhász Géza.
Testét a láz gyötörte, s mint annyi magyar költőnek, a morbus 

hungaricus volt a végzete.
Költő volt és orvos. Egyszerre látta az élet és a halál útjait.
És ennyi végzetes súly mellett mégis zászlónak emelte föl a 

gyolcsot, a bácskai durva szőttest, egy ív fehér papírost, egy verset, 
egy gondolatot, egy eszmét, szándékainak minden tisztaságát: a 
lelkét. Kitűzte magát termekre és söntésekre – baráti otthonokra 
és füstös kávéházakra –, kérészéletű újságcikkekre és igényes fo-
lyóiratokra – kitűzte magát tervezgetésekre és zajos gyűlésekre és 
lengett maga magának sorvasztó éjszakákon keresztül a sokféle láz 
öldöklő forróságában.

Bácskában nem lehetett hagyományokról felröppennie. Nem 
volt itt mire rádobbantani, hogy felszárnyalhasson a szédítően édes 
lendület lebbenésébe.
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Az árva és hagyománytalan bácskai síkságon a feltörő magyar 
ösztön volt. Az első mozdulat a semmiben. A szorongó és félelmes 
sötétségben az első sikoly.

Gyötrött testében szelíd lélek lakott, de szelídségében is meg nem 
félemlíthető erő. Halk volt, de zaj soha el nem nyomta. Szótalan, 
de szavak zúduló áradatával soha félre nem taszítható. Csendes, de 
küldetéses hitében téveszthetetlen és makacs erejű. Érezte, hogy 
életének kiszabott ideje alatt meg kell járnia a bácskai síkság egyetlen 
magaslatát: a kálváriát.

Falusi orvos volt, s mégis egy egész nemzetnek mozduló életösztö-
ne a legnagyobb sötétség idejében. És közben a lelke menthetetlenül 
elégett.

Így vált verssé, írássá, vitává, irattá, újsággá, folyóirattá, tanítássá, 
amitől legjobban idegenkedett: szabad beszéddé, s amit annyira 
szeretett: levéllé.

Így maradt itt közöttünk összes műveiben, kiadott levelezésében 
és a Kalangya irodalmi folyóiratban, amely ma is őrzi alapítójának 
nevét.

Soha hordóra nem állott, életében soha egy szónoklatot el nem 
mondott, soha a tömeggel dolga nem volt, mégis ő a bácskai magyar 
szellem megszervezésének vezére.

A különös magyar észjárás szerint a szervezésnek a veszély az ideje. 
Az egyéniségükben szenvedélyesen önkormányzó, külön portájukat 
féltékenyen őrző magyarok csak a veszélyben tudnak büszke sokféle-
ségükből eggyé ötvöződni. Ezekben a nehéz időkben a veszélyt nem 
kellett bizonyítani, mindenki a torkán érezhette a fojtogató kezét. 
A magyar észjárás szerint a veszély tudata a legjobb szervező. Ez a 
tudat akkor mindenkiben élt az összeolvadás keserves föltételeként. 
A magyarok várták a fehér szőttest, hogy zászlójuknak vallhassák.

A magyar logika szerint, ha a magam szándékainak a másik ma-
gyart meg akarom szervezni, akkor csak a jó szó hiányzik. A jó szó 
és a szavak közül is elsősorban az ige. Az ige, amely mondatainkat is 
lendíti, történeteinket pergeti, történelmünket görgeti. Az ige, amely 
a szellemet világra szüli és életünket bátran zuhogtatja. Csak a jó szó 
hiányzik, mondjuk, mikor kérnek tőlünk valamit. S ez a jó szó és ez 
az ige volt a veszély idején Szenteleky Kornél és mi megadtuk neki 
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a legtöbbet, amit az individualista magyar megadhat. Az összeálló 
egységet, az első szervezetet. Nem nyugati mintára történt ez a szer-
vezkedés, hanem az ősi magyar vendéglátás íratlan törvényeinek ural-
ma alatt, ahol mindenki egyforma és egyenlő marad akár felolvadó 
vendégszeretetében lelkének legjobbik részét ajánlja fel, akár látogató 
kedvében örömmel fogadja a legjobbat, amit a magyar személyiség 
portáján kaphat: a befogadást és az örökké nyitott kaput.

A veszélyben összeálló és a jó szónak magyarsága végre a szellemet 
látta vendégül kitárulkozott portáján.

És a szelíd szervező a vendég figyelmével hordozta ajándékba 
emberségének sokszínű csokrát, lelkének mézédes szellemmel telt 
kelyhét, és kedves volt a magyarok előtt.

De Szenteleky mégis halálában a legnagyobb szervező. A halál 
ölelésében ébredt igazán életre. Testetlen létével fogott össze ben-
nünket többé fel nem bonthatóan testvérekké, meg nem másíthatóan 
végleges szervezetben: a láthatatlan Szenteleky-társaságban, amihez 
nem kellett alapszabály, nem kellett hatósági jóváhagyás, mert a 
magasságokban és a lélekben élt, mint ő maga.

A bácskai vezér kihamvadt, de már láthatóan él és áll a szervezet: 
a Szenteleky Irodalmi Társaság súlyosan díszes ornátusban a szellem 
vendéglátóinak, a jó szó embereinek és a veszély igaz magyarjainak.

Bácska rónáiról, a Tisza partjáról elhoztuk kis fehér zászlónkat 
Erdély tetőire, a villogó új selymek lobogói és a régi brokátok súlyos 
zászlói közé. És úgy érezzük, hogy a kicsiny fehér zászló megéled, 
meglebben és meglobog a szellem ismerős légjáratában a díszes 
testvérzászlók között.

1943
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REGIONALIZMUS

A magyar embernek megvan a maga külön logikája. Az anyanyelvvel 
szívódik belénk észrevétlenül és öntudatlanul. Megnyilatkozása-
inknak ezért külön rendtartása és sortartása van megformázva a 
legdrágább anyagban, a nyelvben. A magyar logika azt jelenti, hogy 
miképpen jár az esze a magyar embernek. Nem a magyarnak, hanem 
a magyar embernek. Ha más nációkról beszélünk, azt mondjuk: 
német, francia, angol, olasz, finn, de ha beszéd közben a magyart 
említjük, azt mondjuk róla: magyar ember. Ezzel nem azt akarjuk 
kifejezni, hogy a másfajta ember nem ember. Hanem azt, hogy mi 
a magyarságunkban is mindig emberek vagyunk. Lehetünk száz-
szor és ezerszer, sokszorozva és hatványozottan, megfűszerezve és 
töményen, büszkén vagy elragadtatással magyarok, de azt sohasem 
hibázzuk el, hogy mindig emberek maradunk. Ebben a kifejezésben 
az elhivatottság önérzete formálódik meg. De ez a hivatás nem új, 
és nyelvbeli nyoma is évszázadokra vagy inkább talán évezredekre 
visszanyúlik. Mi az ezredévek során már másodszor nevezzük el ma-
gunkat magyar embernek. Az ősi mogyeri névben az eri szó megint 
csak embert jelent. Mikor azután elfelejtettük, hogy a magyar név-
ben egyszer már benne van ember voltunk, a magyar észjárás szerint 
megint csak nevünk mellé kellett tennünk lényegünk kifejezőjét. Így 
azután mi magyarok kétszeresen is embernek valljuk magunkat.

Ez a mi emberségünk, ha arról az oldalról nézzük, miként lehet 
magunkat az életbe átpalántálni: életforma, ha pedig arról az ol-
daláról nézzük, milyen rendeltetéssel állított Isten bennünket erre 
a helyre: hivatás, hit, színvallás. De belső lényege szerint az örök 
magyar lélek. A magyar személyiségnek gazdagsága. Beláthatatlanul 
messziről ránk szállott örökség. Kettős díszes palástként súlyosodik 
reánk. Méltóságteljesen és tempósan mozgunk benne. Nem enged 
elhamarkodott mozdulatot, túlságosan sietős lépéseket. Szavunk és 
tettünk is hozzá igazodik. A belső lényeg és a külső megnyilatko-
zás összefonódik. S abban az el nem választható, fel nem bontható 
egységben vagyunk azok, akik éppen vagyunk: magyar emberek. 
Örökségünk birtokában önérzetesek is vagyunk. Nemcsak mások-
kal, de egymás között is. Ősi törvényünk és örökségünk mindnyá-
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junkat egyformán megillet. Úgy látszik: az ilyen fajtának nem is 
lehet tömegben haladni. Emberséggel két oldalról megtámogatott 
személyiségünk büszkén és magában szeret állani.

A magyar ember bűnei közé sorozzák tehát azt is, hogy nem 
szervezhető. Nehezen melegszik idegen fejekből pattant gondolatok 
tüzénél, és hümmögő bizalmatlansággal tekint a máglyarakóra, 
aki több fényt és több melegséget ígér, ha tüzét körülállják. Nem 
szívesen sorakozik fel, nem szívesen verődik tömegbe, mintha en-
nek kötöttebb mozgását sem vállalná hámhoz nem szokott háta. 
Biztonságosabb az érzése, ha kívül van a szorító erejű kapcsokon és 
érintetlenebb a szabadsága, ha a maga feje után tehet-vehet. Vasárnap 
délelőtt a templom körül, a piacon, a községháza előtt a vasárnapi 
ruha tiszta komolyságában, vagy az ünnepi fekete egyszerű díszében 
bő áradással gyűlik össze belső szabályának kénytelensége szerint 
és a szertartás kikerülhetetlenségének érzésével. De négyes sorokba 
állítani, felvonultatni, erejét neki idegen formákon keresztül meg-
mutattatni, mintha nem az ő ízlése szerint való lenne. Ilyet szívesen 
elnéz, megtekint, elszemlél, de csak inkább a járda széléről.

Ezért a magyar ember bűnei közé sorozzák, hogy túlságosan 
magának való. Magánakvalóságában nehezen összeálló közeg. Ne-
hezen lehet duzzasztani és zsilipelni, mesterségesen sodró erejűvé 
zúdítani, még ha ez a zúdító erő a saját malmára hajtaná is a vizet. 
Sokkal inkább záporeső, millió csöppjéből áradattá duzzadó égi 
áldás, villámlással és mennydörgéssel megkönnyebbülő feszültség, 
sokkal inkább kikerülhetetlen cselekvés, mint mesterségesen sűrített 
erők szándékos kirobbantása. Mérnökileg szabályozott csatornái 
akár örökké is szárazan álljanak. Egy csöpp víznek sem jut eszébe, 
hogy a csatornák kedve szerint közlekedjék. Úgy látszik: van valami 
különös törvénye, maga magának való hajszálcsövessége, amelyen 
keresztül helyreáll és érvényesül belső lényege. Kell, hogy legyen va-
lami ki nem mutatott, be nem bizonyított, lehet, hogy már elfelejtett 
belső hálózata és keringése, amelyen minden idegen kapavágás egy 
ősi rendszer szabályosságát bontja meg.

Hiszen a magyarságnak értenie kellett a szervezéshez. Csak ő 
tudott megmaradni a világnak ebben a kis fészkében, ahol százado-
kon keresztül minden birodalom csak feloszlásra és pusztulásra volt 
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ítélve. Mégiscsak élnie kell valahol a magyar szervezési tudomány 
mélységes titkának, ha még nem is a nemzet tudatában, de a nép 
tudatalatti lelkében.

Mégis szórják ránk mások és szórjuk magunk magunkra a vádat, 
hogy hámot, féket, zablát nem tűrő szervezhetetlen tömeg vagyunk. 
Csakhogy bennünket leginkább Nyugatról akartak megszervezni. 
Idegen szellemben, idegen észjárással, idegen elgondolással. Ebben 
az elgondolásban mindig ott volt a kikényszerítő hatalom és ott volt 
az ázsiai magyarság pacifikálásának balga és együgyű gondolata. És 
mindig az tűnt ki, hogy megszervezhetetlenek vagyunk.

A magyar nép jogász nép, mindig tudott a maga jogával élni. 
De kettős emberségében mindig úgy élt a maga jogával, hogy az 
idegeneknek nem jogokat, hanem kiváltságokat adott. De a nyugati 
szervezéssel szemben csak jussát és emberségét látta veszélyeztetve, 
s ezért legfeljebb ellenállásában vált szervessé. Az idegen észjárás 
szerinti rendcsinálás és szervezés nem élesztett, hanem elfojtott. S az 
élet, a magyarul elgondolt és egyedül élhető élet hirtelen lobbanással 
válaszolt a fojtogató levegőtlenségre és úgy égetett, ahogy tudott.  
A magyar ember úgy érezte, hogy az idegen szervezés nem az életet 
adja, hanem az életét veszi. Mikor pedig az életéről volt szó: a ma-
gyar magyar akart maradni, személyiségét az élet jogán meg kellett 
óvnia, tehát kikerülhetetlenül individualitásává kellett merevednie. 
A magyar embert tehát nemcsak azért nem lehet megszervezni, 
mert individualista, hanem azért individualista, hogy ne is lehessen 
megszervezni. A magyarban az önvédelem individualizmusa: a maga 
szabad és független, de másképpen el sem képzelhető életének ősi 
parancsa, az idegen észjárás még idegenebb megszervezési hajlamával 
szemben az örök ellenállás.

Igen, de ott van a szörnyű ellentmondás, hogy a magyarságnak 
nagyon sokszor kellett hirtelenében, haladéktalanul, halaszthatatlanul 
és türelmetlen habzsolással európaivá lennie, az európaiságot magára 
öltenie és átvennie, hogy megmaradhasson és élhessen hivatásául 
kijelölt örökös birtokán. Nemcsak Szent István idején volt ez így, aki 
Magyarországot az európai államok közé sorozta, hanem utána egészen 
a mai napig még jó néhányszor történetünk folyamán. Vert, üldözött 
és szaggatott a sors, de mikor néha megpihentünk és észrevettük, hogy 
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hol elmaradtunk békében megőrzött népek mögött, akkor türelmet-
len vágtával hajráztunk a tőlünk eliramodott európai kultúra után. 
Akkor azután minden jó volt, ami európai volt. Minden, ami onnan 
eredt: lélekbenyúló, elmemozdító, pénzzel biztató, gazdaságot ígérő, 
polgáriasult, pallérozott, fi nom, előkelő, választékos, korszerű és di-
vatos volt, minél sürgősebben fel kellett ölteni, hogy az elmaradottság 
és bárdolatlanság gyanúját eltereljük magunkról.

Ezt a türelmetlen hajrát felső osztályaink tagjai vezették, akikre 
legfájdalmasabban nehezedett rá az életéért küszködő magyarság 
és a javaikkal dús életet élő nyugatiak közötti kirívó különbség. 
Európa elejét kellett beérni, vagy ha lehetett, megelőzni, s ezért már 
lépésben nem lehetett haladni. Ez a szervezés is megkerülte a szerves 
fejlődést, amit nálunk áthasonításnak nevezünk. Sürgősen pótolni 
kellett a mulasztottakat, s ezért kész rendszereket, kész módszere-
ket, kész szervezeteket ültettek át Nyugatról. Legtöbbször minden 
jó volt, ami nyugati volt, csak intézményeinkkel, szervezeteinkkel, 
gondolkodásunkkal és magatartásunkkal igazolhassuk: mi is valódi 
európaiak vagyunk.

Most már nemcsak a Nyugat akarta megszervezni a magyarságot 
a maga hatalmi eszközeivel és pacifikáló módszereivel, hanem a nyu-
gati szellem is a magyar vezető rétegen keresztül, amely kénytelen-
kelletlen belevetette magát az európaiság sodró áramába. És a réginek 
és elmaradottnak ezt a gyors átfestését az az osztály végezte, amely 
sorait maga is idegenből beolvasztott elemekkel egészítette ki.

A felsőbb osztályok a nyugati kultúrát egyszerűen magyarra 
fordították, és saját kultúrájuk is egyszerűen csak fordításkultúrává 
lett, amely lassanként nemcsak eltávolodott, de egyenesen elszakadt 
a magyarság zömének kultúrájától. Így a két réteg elszakadása szem-
beállította az egy törzsről fakadt kétféle magyarságot.

Kitűnt, hogy a magyar nép nagyon sokszor idegen szellemet, 
idegen észjárást és idegen magatartást tapasztalt a vezető magyarság 
oldaláról is.

Amit pedig a magyar ember a Nyugattól nem tűrt, azt a másik 
magyartól sem szívelte el.

A nyugati hatalmi szervezésének és pacifikáló módszerének 
a vármegye és a szabad királyi városok állottak ellen. A nyugati 
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észjárást követő magyar vezető osztály szervezésének pedig maga a 
magyar nép. Ősi jussát, szabadságát, függetlenségét, életformáját, 
hagyományait, érzelmi világát és esze járását féltette az idegen jel-
legű szervezéstől.

A szervezés pedig mindig a központból érkezett és a vidékre kí-
vánt hatni. A mindenáron Nyugat felé iramodóknak a vidék állott 
ellen. Vidék volt a vármegye, a szabad királyi város, és maga a magyar 
nép is. A Nyugat felé rontókban félreismerhetetlenül magyar csak 
a virtus volt, hogy évszázadok mulasztásait évtizedek alatt akarták 
helyrepótolni.

A többi idegen. A magyar nép tehát ősi szervezetével válaszolt: 
a passzív rezisztenciával és az eb ura fakóval.

Az onódi országgyűlés vétója, a nem koronázó Ugocsa, a karóba 
húzott Tyukodi pajtás, a kapát-kaszát fogó honvéd, a Bach-korszak 
népének kimeríthetetlen, de holt türelme, a trianoni kisebbségek 
fegyvertelen visszavágása, az ősi kimozdíthatatlanság vagy a kirob-
banó virtus, a művelődni nem akaró tömeg és a pusztuló magyarság 
mind ilyen válaszadások voltak a Nyugat vagy a nyugati szellem 
szervező módszereire.

És minél nagyobb megpróbáltatást, szenvedést, és összeomlást 
okozott a Nyugat szervezése, annál inkább megnőtt a bizalmatlanság 
minden új rend, minden új mód, minden új szer ellen, amely ben-
nünket az ősi kárára idegen képmásra akart újjáteremteni.

És mindig a vidék volt az ellenállás, a protestálás, a nem koro-
názás, a vétókiáltás, az ősi kimozdíthatatlanság, az individualista, 
tehát a szervezhetetlen magyar.

Ilyennek kellett lennie, hogy századokon keresztül megmaradjon, 
megőrizze saját magát és lényegét, átvészeljen sorsfordulatokat és 
próbatételeket, hogy ha majd ismét a maga rendje, belső törvénye 
és esze járása szerint éledhet, megtalálja önmagát és a magéledésből 
a maga képére életet is teremthessen.

Nem a nyugati kultúra elhajítása ez. Nekünk csak az kellett, amit 
abból a magunk szelleme szerint magunkévá tehettünk, áthasonlí-
tottunk, átlényegítettünk anélkül, hogy a magunkéból odaadtunk 
volna valamit. De mindent elvetettünk, aminek helyébe bennünket 
magunkat igényeltek cserébe. Önmagunkról, a mi magyar embersé-
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günkről sohasem voltunk hajlandók lemondani. Mert ez a két oldal-
ról is megtámasztott magyar emberségünk egyúttal Isten rendelte 
hivatásunk, amiről hitet tenni mindenkor hajlandók voltunk.

A magyar vidék pedig mindig a magyarságot mentette, mikor 
ellenállott.

A latin regio valóban vidéket is jelent, de a magyar észjárás szerinti 
regionalizmus nem a részlegesnek az uralma az egésznek a rovására. 
Nem élősködő a törzsön, nem a mindenáron való tagadás, nem állam 
az államban, nem centrifugális elszakadó erő.

A magyar regio a magyar élet óvója és őrzője, a magyar ösztön, 
a magyar lényeg.

A magyar vidék mindig a nemzet maga volt, az egésznek érvé-
nyesülése a részben, a rész küzdelme az egészért.

Emellett a latin regio nemcsak vidéket, hanem tájat is jelent. De 
a mi szemléletünk szerint ez a táj megint csak magyar táj. Nálunk 
éppen a Tisza–Duna köze, az Alföld, a bácskai róna, a kiapadhatatlan 
termőerő, a földbe szerelmes emberek, ahol a kalászos és kapás alig-alig 
hagy helyet a virágoskertnek, s mindennek népe: magyarok és nem 
magyarok úgy, amiként egymás mellett és egymás között élnek.

Ha magatartásunkat a vidék, színünket ez a táj adja meg.
Ezért a magyar logika szerint vidék és táj együtthatása nélkül 

nem is volna igazi magyar élet.
Szükség van itt erre a magyar regionalizmusra. S ezért van szükség 

a délvidéki irodalomra is. A „délvidékiben” a vidék jelenti az egészért 
való harcot az örök ellenállás magyar formájában és a dél jelenti a 
tájat, annak természeti és emberi sajátosságát, a levegőt, amit szívunk, 
a napot amin melegszünk, a talajt, amibe gyökerezünk, a népet, ami-
nek közösségében élünk, a népeket akikkel együtt élünk, a földet és 
eget: nehézkedési törvényünket és röptünk tempóját.

Így élünk, látunk, alkotunk, teremtünk az örök ellenállás magyar 
szervezetében a vidék bélyegével a homlokunkon, és a táj pírjával az 
arcunkon.

A magyar regionalizmus tehát nem gennyesztő idegen test a 
szervezetben, hanem életet adó és életet tartó elv, nem törvényellenes 
élősdi, hanem a törvény betöltése, a felelősség vállalása, a magyar-
ságnak a magyar észjárás szerinti biztosítása és megtartása.
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De a latin regio a magyar nyelv hangsúlyában így él: régió. Sőt 
rendszerint ebben az összetételben használjuk: magasabb régiók. 
Tehát valami tisztábbat, felemelkedettebbet, valami fenségesebbet, 
földön felülit, megtisztítót jelent.

Magyar személyiségünk gazdagságában, beláthatatlan messze-
ségből ránk szállott örökségünk birtokában, emberségünk reánk 
súlyosodó kettős díszes palástjában ezt a magyar életet nem is lehet 
másutt élni, mint a magyar régiókban: a magyar magasságokban.

1943
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MAGYAR KISEBBSÉGI IRODALOM A DÉLVIDÉKEN

Az Alföld fővárosát az árvíz pusztította el, mégis ebből a pusztu-
lásból sarjadt ki igazi és mai élete. Újjáteremtő lendületében Sze-
ged mondta ki elsőnek a fővárostól való függetlenítését, irodalmi 
önállósulását. A Dugonics Társaság hirdette meg ezelőtt 50 évvel 
(1894) az új tételt, hogy „a művelt nemzetek irodalma nincsen egy 
központhoz kötve, úgy, amint az nálunk volt sokáig”, s először 
kiáltotta el a népi mozgalom előfutárjaként, hogy az ősforráshoz, a 
vidékhez kell visszatérnünk.

Szeged központ mellett központot, törzs mellett törzset sarjasz-
tott, a Délvidéknek azonban más volt a sorsa. A trianoni béke folytán 
területi különállásra kényszerült, s így a bácskai magyarságnak – min-
den központtól elzárva – új szellemi életet kellett teremtenie. Az új 
szellemi és irodalmi élet azonban nem egy központ körül keletkezett. 
Az életösztön nem a városokat kereste, hanem éppen ott nyilvánult 
meg, ahol az életet legjobban biztosíthatta: a délvidéki magyarság 
elszórt, kicsiny, jobbára vidéki őrhelyein. Ha az irodalmi életnek 
ezeket az elszórt helyeit földrajzilag akarnánk ábrázolni, egy kereszt 
alakot mutatnának, melynek egyik ága Zombor, Ószivác, Újverbász 
és Óbecse, a másik ága Újvidék, Újverbász és Szabadka vonala.

A szétszórtan jelentkező szellemi élet tehát a maga ösztönössé-
gében az élet kezdetlegességének, primitívségének decentralizációja 
volt. Ennek az induló primitív életnek pedig az a leglényegesebb 
jegye, hogy ősi parancsok igazgatták, és időtlen időből jövő elren-
delések ébresztgették. Felvetjük a kérdést, milyen volt ennek az új 
szellemnek és irodalomnak a minősége. A minőség mértéke kényes és 
mindig azzal az igénnyel lép fel, voltak-e az ébredő délvidéki szellem 
képviselői között égberontó tüzes lelkek. Formaművészek voltak-e, 
vagy bátor hitvallók és áldozatos hősök, akik hittek és cselekedtek? 
Az úttörő munkáját a történelem folyamán azonban eddig sehol 
sem mérlegelték esztétikai normák szerint. Tehát itt sem ez volt a 
sorsdöntő. A kérdés inkább az volt, élet volt-e a bennük mozduló 
erő, hiszen csak így lehettek a magyarság örökös rendjének teljesítői 
és eszközei a csodálatosan örök elvnek, amely a részekben is az egész 
felé tör. Az irodalomtörténet finom mérlege szerint lehet, hogy a 
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délvidéki szellem képviselői kicsinyek és kevesek voltak, de az Isten 
néha éppen a méltatlanokkal végezteti el nagyságos dolgait. És akkor 
és ott a legszentebb dolog az élet megmentése volt.

A kétszeresen decentralizált délvidéki irodalomnak ez az élet-
mentés volt igazi küldetése és legtisztább érdeme. A délvidéki iroda-
lom harcos önvédelem és lelkes hit. Nem választotta a passzív rezisz-
tencia kényelmes, de meddő magatartását. Inkább az élet ébresztője, 
a nemzeti öntudat serkentője lett, mikor sokan a környezet és a sors 
szörnyű nyomása elől az álmodozásba menekültek. Az írók a közöny 
és tunya álmodozások ellen harcoltak. Hirdették a nyelv megtartó 
erejét és előadásokat rendeztek. Írni, olvasni tanítottak és cikkeket 
írtak. Bizonyítgatták, hogy műveltség és művelés nélkül nincs élet. 
Az öntudat lámpagyújtogatói voltak. Kilesték a föld titkait, hogy a 
nép zöméhez hozzáférjenek. Együtt éltek velük, hogy lerombolják a 
korlátokat és hirdették, hogy a nyelv és az irodalom a legmagasabb 
forma, amely nélkül népet a kultúra diplomáciájában el sem ismer-
nek. Az írók minden lépésével a magyarság egészének megmentéséért 
indult rohamra. Az álmokba és szállásokba visszavonult közösség 
azonban ellenállt a rohamnak. Amit az írók írtak, azt nem olvasta, 
lehet, hogy néha nem is tudott olvasni. Vagy fölvágatlanul dobálta 
el, ami keze ügyébe került, mert csak az vonzotta, ami érdekes, iz-
gató, amiben bonyodalom és mese van, és főleg, ami lelkiismeretét 
nem nyugtalanította, felelősségérzetét nem háborította. Innen 
származott a délvidéki irodalomnak az a jellegzetes sajátossága, hogy 
elvetette az üres szórakoztató irodalmat, elvetette és megvetette az 
olcsó ügyeskedést. Problémákat követelt, átértékelést sürgetett, az 
új élet új formába öntésén küszködött. Minél kevésbé vették észre a 
kortársak, hogy a délvidéki irodalom magát az életet hordozza, annál 
jobban rádöbbent harcos küldetésére. Keserűen, keservesen, torkot 
fojtogatóan, könnyeket nyelve, de mégis állva a harcot.

A történelmi igazság kedvéért lehetetlen meg nem állapítani, 
hogy a délvidéki magyar irodalom kezdetei a Bácsmegyei Napló 
hasábjaira nyúlnak vissza. A vasárnapi irodalmi mellékletbe kezdtek 
írni Szenteleky Kornél és társai. Az öntudatosodó íróknak azonban 
nemcsak ez a forma, de ez a hely is szűknek és kényelmetlennek bizo-
nyult, különösen mikor a lap szerkesztőségéből az építő irányzatúak 
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kiváltak és elköltöztek. A lap mögött mindinkább elterpeszkedő 
tőke diktáló hanghordozása elbírhatatlan volt az induló magyar élet 
fülének. A befogadó lapnak sima hotelkultúrája, amely minden jól 
fizető irányzatot vendégül lát, és udvariasan hajlong hatalmasoknak 
befelé és kifelé, nem felelt meg az éledő magyar szellemiségnek, amely 
megtűrte és szelíden nemcsak lakozni nem akart valahol, hanem 
fokozott életigényével és bátor szavával helyről helyre akart költözni, 
hogy be-betörjön az elhúzódó és álmodozók őrzött portáira. Ebből 
az időből származik a délvidéki magyarság irodalmának az a tétele, 
hogy „nem magyar nyelven”, hanem „magyarul” kell írni.

Azokkal, akik csak magyar nyelven írnak, nem lehet közössége 
olyanoknak, akiknek nyelve a magyar életnek kétségtelen jelrend-
szere, akik ha szólnak, bennük mindig egy egész nép csendül, akik 
ha írnak, bennük egy egész nép életösztöne duzzad.

A délvidéki magyar irodalomnak ez a tétele mindvégig jellemző 
tulajdonsága maradt megnyilatkozásaiban és harcaiban egyaránt.

Ez az öntudatos magyarság kényszerítette ki a napilap sivár és 
fojtó levegőjű hotelkultúrájából is a puszta lét kevély sorsába. S eb-
ben a kevély, de nehéz sorban kényszerült bele az irodalmi folyóirat 
megindításának mozgalmába.

Először Csuka Zoltán képeslapja, a szabadkai Képes Vasárnap 
adott helyt az akkor vajdaságinak nevezett magyar irodalomnak. 
Mellékleteként jelent meg a Vajdasági Írás. Ezt a szerény kis mel-
lékletet Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán az itteni első magyar 
irodalmi folyóirattá nevelték ki. Az irodalmi lapok szokásos alakjá-
ban és terjedelmében büszkén viselte borítólapján a képes vasárnapi 
kezdet büszke nevét, a Vajdasági Írást.

Ez a folyóirat törvényes felmenője a jugoszláviai és most már 
magyarországi Kalangyának is.

A folyóirat irodalmi fontosságát nem kell külön firtatni. De az 
irodalmi szempontok mellett más jelentősége is van. Folyóiratot 
indítani, fenntartani, anyagiakkal ellátni, a szemben levő tábor 
anyagi nyomásával szemben a harcos csoportot kialakítani, a lel-
keket megnyerni, az eszme és a közösség között az összeköttetést 
megteremteni, a lelkeket megnyitni, felvilágosítani, az öntudatot 
ébreszteni, megértetni, hogy csak a magunk erejére vagyunk utalva, 
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és csak ebből az erőből juthat a nemzeti erő életmentő kifejtésére, ez 
a sok feladat az irodalom vállaira rakta a szervezés kötelességét is.

A koreszme mítosza szerint ott, ahol életnek kellene indulni, 
szervezetet kell építeni. Ott, ahol az élet működése megfeneklik, 
a szervezet átépítésével kell gyógyítani. Bennünket sorsunk másra 
oktatott. Az életnek megvan a maga rendtartása, de ezt nem külső 
szándék, hanem belső törvény szabályozza. Hiába van ott szerve-
zet, ahol élet nem indul. És hiába kényszerítünk ki szervezkedést, 
erőszakkal életet teremteni nem lehet.

De a vajdasági magyar irodalom maga az induló élet volt és ebben 
a fakadó erejében kereste magának a lehetőségeket, hogy működő 
és magasabb rendű szervezet legyen.

Lehetőségeket keresett és talált – ez volt egyik sorshordozó, 
tiszta értelme.

De a vajdasági irodalomnak a magyar életet formába öntő, szer-
vezettel működtető, erőkifejtésre alkalmassá tevő és öntudattal 
megvilágosító munkája akkor vált nagy jelentőségűvé, amikor 1929-
ben, a délszláv diktatúra kihirdetésekor a magyar politikai pártokat 
és szervezeteket a január 6-i rendelet megszüntette. A jugoszláviai 
politikának ez az erőművi beavatkozása tette kétségtelenné, hogy a 
délvidéki magyar kultúra és irodalom hordozza egyedül és kizárólag 
a délvidéki magyar nemzeti életet.

Annak a tételnek, hogy a nemzeti feladatokat a kultúrának és 
irodalomnak kell viselnie, mihelyst a közélet megromlik, sohasem 
volt fényesebb bizonysága, mint éppen a vajdasági kisebbségi élet, 
amelynek sem magassága, sem mélysége, sem ereje, sem szervezete, 
sem hangja, sem szava nem lett volna a délvidéki irodalom nélkül.

A délvidéki magyar kultúrmozgalomba és magyar irodalomban 
lehetetlen meg nem látni a nemzeti erők előharcosát, és lehetetlen 
meg nem állapítani, hogy az elfojtott magyar közéletnek akkor 
egyetlen megnyilatkozási formája. Így kapta azután a délvidéki 
magyar irodalom azt a jellegzetességet, hogy sokszor nem lehetett 
biztos határvonalat húzni író és csak egyszerű lélekműves között. 
Mindnyájan ott nyüzsögtek a kultúra és irodalom harcos gátjain.

Az alkotás és az aktivitás, az írás és a harc, az irodalom és az 
önmagát kockáztató kiállás nem volt egymástól elhatárolható. A 
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határok elmosódtak, vagy a sajátosságok annyira egymás fölé to-
lódtak, hogy egyiket a másiktól megkülönböztetni nem is lehetett. 
Az irodalom maga a közélet volt: ennek minden átkával, terhével 
és gyönyörűségével.

Ennek a délvidéki szellemnek azonban nemcsak a magyar élet, 
hanem különösképpen az irodalom megszervezése is feladata volt. 
Abból a hivatásos tulajdonságából, hogy sorsunkat és életünket 
hordozta, következett áthidaló és összetartó ereje. Nem pazarolha-
tott, még kevésbé tékozolhatott. Az alkotás formája, az író irodalmi 
felfogása, sokféle társadalmi helyzetéből ki-kibújó alaptermészete, 
más-más rétegben gyökerező törzse, vagy más-más magasságba nyúló 
ága, másféleképpen sűrűsödő koronája, vagy különféleképpen zúgó 
lombozata, más és más nevelése és másképpen szívott kultúrája 
sohasem lehetett akadálya annak, hogy a sokféle fonálból szőtt 
zászlónak közösségi rostja legyen. Talán éppen az volt itt a szabály, 
hogy a legkülönfélébből váljon a legtartósabb szőttes. Lehet, hogy 
ez a maga primitív voltában a finom tapintású kezeket elriasztotta, 
de a szélvészekben és viharokban mégis ez volt a legtartósabb és a 
lobogásra mindig könnyen fölröppenő zászló.

Egy közös cél hidalt át eredeteket és irányokat. Így kellett ennek 
lenni, mert nem kevesebbről, mint az életről volt szó.

Ebből az összefogó erőből csak azok maradtak kívül, akiknek 
nem volt küldetésük a törvény betartása, vagy azok, akik az el-
hívatásnak éppen ellenállottak, vagy nem voltak eléggé hitvallók 
ahhoz, hogy kirántsák magukat a szégyenkalodákból, mikor az 
élet hívogat.

A Délvidék irodalmi szervezésének, ennek a szentül szelíd, de 
megszállottan kitartó és meg nem fordítható utú szerzetesi munká-
nak már áll az emléke Szenteleky összegyűjtött levelezésében, amely 
a Szenteleky Társaság kiadásában Bisztray Gyula és Csuka Zoltán 
bevezető tanulmányaival jelent meg.

Kisebbségi életünkben talán az irodalmi szervezés az a terület, 
amely a legvilágosabban áll a nemzet ítélőszéke előtt.

A délvidéki magyar irodalom belső törvénye szerint növekedett. 
A csodálatos és megfoghatatlan élet hajtóereje és ennek a kényszerítő 
erőnek a küldetése tudatában boldogan engedelmeskedett. Ez az iro-
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dalom azonban külső megnyilatkozásaiban nem volt a környezetétől 
független és növekedésében feltétlenül szabad. Ha a kor szellemének 
szülöttjével-szavával kellene meghatároznunk, ránk tolakodik az a 
megjelölés, hogy irányított irodalom volt. Az elrendelés, az elhíva-
tás, a belső törvény mindig az élettel egy irányú, annak mindig a 
szépségét, pompáját, fakadó erejét jelenti. Az irányítás pedig mindig 
valami olyan hatalmat jelent, amely a belső törvények igazságát töri 
meg. A törvény úgy érzi, hogy az irányítás a belső lényeg elárulása. 
Egyszeri lényünkkel a velünk adott istenit egyetlenegy formában 
kifejezni, az időben gyökerezni és mégis az időtlenbe lombosodni: 
a legszentebb törvény, a legbuzgóbb hit és a legáhítatosabb szer-
tartás. Csak az, aki a teremtésnek süketje, csak az hiheti azt, hogy 
az Isten zenekarát vezényelheti. Még a legnyomorultabb tilinkó is 
kényesebb erkölcsű annál, hogy az áhítatos dallamot elvétse. Az 
emberi hatalom a maga önteltségében és rendszabályozó kedvében 
a röppenő hangok után kapkod, hogy megfojtsa azokat. De csak a 
levegőben hadonászik és ökölbe szoruló markát saját körme marja 
föl. A hatalom mégsem szűnt meg soha, hogy a kisebbségi időben 
lehengereljen mindenkit, akit hitének megvallása eloldozott tőle. 
Egy újonnan született állam friss hatalmi vágya nem akart hallani 
arról, hogy a földi törvények mellett még más törvények is ural-
kodnak. A mindenekelőtt való rosta (cenzúra), a mindenkor lehető 
elkobozás és mindenek után alkalmazható szabadságvesztés, ez volt 
a kisebbségi magyar irodalom ellenőrzésének lényege. A kisebbségi 
lélek irodalmi megörökítésében nem az alkotás igazságát és szépsé-
gét szemlélte, nem az emberi lélek sokféleségének tiszta kiélését, az 
ember természetes jogainak nyilvánulását, hanem az egyformásító 
és a másfélét letagadó állam elleni békétlen mozgolódását, melyet le 
kellett nyírni, mint egy formabokrot, mert a maga törvényei szerint 
való növekedés különben elárulta a kellemetlen tényt, hogy ő is ott 
van, megvan, megmaradt és sűrű kultúrában, feltűnő csoportban 
együtt él. Ráfigyelt az allegóriákra, szimbólumokra, a le nem írt 
szavakra, az ártatlan írásjelekre, még az el nem gondolt gondolatok 
is izgatták és beleolvasott mondatokba értelmet, amely csak a saját 
lelkiismeretében kísértett. Az induló növény azonban a jól váloga-
tott anyagokból öntött és föléje sziklásított réteget megporlasztotta, 
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szétszakította és kibújt a napfényre. De a lét erőfeszítésében sokszor 
napszámosmunkára kellett elhasználnia azt az energiát, amivel belső 
lényege szerint alkothatott volna.

Ez az új növény természetesen egészen máshonnan szívta nedveit, 
egészen más nap sugarait kereste, más levegőben lélegzett. Nemcsak 
azért, mert a kisebbség növénye volt, hanem azért is, mert életet, 
jóleső fényt, mély lélegzéshez tiszta levegőt csak egy egészen más 
világban kaphatott.

Nem fogadhatta el, hogy az egyedüli nyelv az államnyelv. Nyelve 
a létét – léte a nyelvét jelentette. Erről öngyilkosság nélkül le nem 
mondhatott. Nem fogadhatott el olyan tételt, hogy a magyar mély-
ségekről és magasságokról a felnövő nemzedéket ne tájékoztathassa. 
Nem mondhatott le arról az igényéről, hogy az iskola a nagy magyar 
szellemművet (kultúrát) magyar nyelven oktassa. De még kevésbé 
arról, hogy magyar lényegét szabadon kifejthesse, a művészi alko-
tásban lényét szabadon kiélje. Nem fogadhatta el a mesterségesen 
emelt akadályokat, a kultúra és irodalom terjesztésének fájdalmas 
megszorításait. Semmiféle hengert, lakatot vagy bilincset sem 
hagyhatott jóvá.

Az állam ellenérdekű igényeit tagadnia kellett. El kellett ol-
doznia magát minden olyan felfogástól, amely az élete ellen tört. 
Liberálnia kellett magát minden olyan kötöttségtől, amely gúzsba 
gyötört sorvadást jelentett. El kellett hajítania magától minden 
olyan vélekedést, felfogást, elméletet, bölcsességet, mely az élete 
ellen szólt. A fojtó levegőtlenségből el kellett menekülnie az éltető 
levegőre, a szűk látókörökből a széles emberi távlatokba, a gyűlöl-
ködő bizalmatlanság ketrecéből az ember méltóságát hirdető kék 
égbolt alá, a méltatlan szűkmarkúság kicsinyességeiből az emberség 
bőkezűségeihez. Így jutott el a délvidéki magyar irodalom ahhoz a 
belső magatartáshoz, amely már csak az európai hagyományokból 
tudott élni. Magyar sorsából, ebből az oly kevés nappal melegített 
mélységből nézett föl ezekre az európai magasságokra, s teljes szívvel 
és lélekkel vallotta azokat magáénak. A sorson és a próbatételeken 
keresztül jutott el a legmagasabb ormokra, és tiszta áhítozással 
mindig csak ide vágyott vissza, valahányszor az alacsony homlokú 
szándékok visszalökték a homályba.
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Így volt egyszerre sok keserű csorbaságában kisebbségi magyar 
és emberi teljesség után vágyakozó európai. A nemzeti lét harcaiban 
az európai levegőből lélegzett és a legszebb emberi hagyományokból 
törve mindennapi kenyerét a legszentebb böjtöt tartotta elhajítva ma-
gától a kor minden ínycsiklandó eledelét. A méltatlan kisebbségi sors 
és az európai teljesség között megfeszülve hordozta harcos sorsát.

A kisebbségi sorsnak nagy élménye a délvidéki irodalomban 
mélyvizű forrásként buggyant elő, de vele együtt ömlött minden, 
ami az irodalmat ehhez a földhöz kötötte. Így határozta meg a dél-
vidéki irodalmat annak a földnek sajátossága, melyen a magyarság 
élt, az a néprajzi jellegzetesség, amely belőle kiütközött, az anyagi 
élet számtalan nehézsége, amellyel küszködött, a megélhetés ezer 
gondja, mellyel számot kellett vetnie, a matéria különös rendje, 
melyet messziről jövő ismeretlen törvények és a belföldön készített 
jól ismert paragrafusok alakítottak. Így határozták meg ezt az 
irodalmat a magyarok és nem magyarok szokásai, erkölcsei, egy-
mástól elhatárolódó hagyományai, szembeszállásuk vagy egymást 
keresésük, a történeti múlt és az élő jelen, szóval mindaz, amitől egy 
bizonyos időben és helyen emberi létünkkel függünk, és amitől örök 
áhítozással az Isten felé folyton elvágyakozunk.

Ezt nevezzük tájnak, amely bennünket, embereket megfog és 
rabjává ejt. Nem úgy, hogy ő ragad magához és tart foglyaként 
bennünket meg nem oldozható bilincsekkel, hanem úgy, hogy ezt 
a tájat mi alakítjuk át lélekké. Minden csak haszontalanság, hulla-
dék, csorba cserép, amit nem a lélek tükröz. Csak annyi a miénk, 
amennyit a lélek mienkké hasonlít. Sem a dolog, sem személy, sem 
eszme nem lehet a miénk, míg a lélek kohójában úgy hozzánk nem 
forrad, hogy az egésznek természetes részévé válik.

A táj is csak akkor a miénk, ha itt belülről már valójában szellem-
mé finomult. Az egész tájból csak annyi a ténylegesen megfogható 
és tapintható, amennyit lelkünkben belőle valóságként őrzünk. És 
kétségtelen, hogy ez a szellemmé finomult külső valóság, a lelki táj 
bevonult az irodalomba.

Így kellett lennie ennek, mert mindenki önmagán keresztül szűri 
a világot, amikor abból újat és életet alkot. Nem hajlíthatja el magát, 
nem vehet mást cserébe, és csak ennek a lelki tájnak különös hajlá-
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sával kell megtörnie a világról belevetődő sugarakat és összefognia 
a gyújtó fénykévébe: a műbe.

A magyar szellemmű egységes és oszthatatlan, de ezen belül a 
délvidéki magyar irodalomnak egészen különös az állása. Lényege és 
belső törvénye szerint regionalista irodalom. Ezen a legmélyebb élmé-
nyen keresztül emelkedhetik csak a magyar és európai csúcsokra.

És most feltolakodik a kérdés, hogy a délvidéki magyar irodalom 
alkotott-e valamit, ami a maradandóság mérlegét megbillenti. Álljon 
itt a hivatalos magyar kritika józan állásfoglalása, amely nem az élet, 
hanem a tiszta irodalom felől érkezik.

„Nem voltak sokan magyar írók, többnyire fiatal emberek, egy-
két ügyvéd, orvos, magántisztviselő, egy kis csoport újságíró és még 
kevesebb volt a közösségük. Hazulról, az anyaország közönsége 
részéről nem kaptak jóformán semmi támogatást – ki tartotta ide-
haza, Budapesten számon, hogy mit csinálnak, hogyan küzdenek a 
Délvidék magyar írói? Lapjaink alig nyitották meg előttük hasáb-
jaikat és egy esetet sem tudnék felhozni, hogy magyarországi kiadó 
délvidéki író könyvével lépett volna a nyilvánosság elé. Magukra 
hagyottan dolgoztak azzal a szívóssággal, amivel csak az irodalom 
megszállottai tudnak dolgozni, akár van szavukra visszhang, akár 
nincs… A Kalangya története pontosan azonos a délvidéki magyar 
irodalom történetével; könyvek ritkán és szinte véletlenül jelentek 
meg, a folyóirat volt az íróknak csaknem kizárólagos közlőszerve. 
Egy-két jobb napilap is segített, amennyire lehetett. Nagy művek 
nem jöttek így létre, az élet gondjai nem engedték meg az íróknak, 
hogy nagyarányú munkára foghassák össze erejüket, legjobbjaik 
műve is töredék maradt.” (Schöpflin Aladár – Nyugat.)

Pedig volt nekünk, délvidékieknek nyugati kultúrájú írónk, pa-
rasztokat sorjáztató elbeszélőnk, motorikus erejű szervezőnk, lihegő 
és fújtató mozdonyunk, formákat tördelő új keletű modernünk, 
lobogó hajú, tiszta homlokú lírikusunk, kispolgári problémákat föl-
vető novellistánk, kísértetekkel küszködő, köddel vesződő, hajszolt, 
üldözött és szenvedő szépírónk, harcosan vitázó nyugtalanunk, 
szociális fájdalmú lázongónk és lelkes hitvitázónk.

És ezért kell megemlíteni legalább azt a kis csoportot, amely mag-
ja volt a délvidéki irodalomnak: Szenteleky Kornélt, Farkas Geizát, 
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Fekete Lajost, Csuka Zoltánt, Szirmai Károlyt, Kende Ferencet, 
Cziráky Imrét, Herceg Jánost, Csuka Jánost, Majtényi Mihályt és 
a fiatalokat, akiknek ez a mag már nem hagyomány.

A nagy magyar kritika már megmérte délvidéki irodalmunkat. 
De ugyanakkor nem vette észre a délvidéki irodalom nagy közösségi 
tettét: kollektív teljesítményét.

Ha mást nem is tett, mint hogy a nekünk ásott temetőárkot 
betöltötte és elsimította a jövő élet alkotóinak simább útjává, akkor 
is, talán névtelenül, de történetet írt.

Lehet, hogy név nélkül. Ám áll már az emlék szerte az országban 
a névtelen hősöknek.

Minden kornak megvan a maga feladata, amely nemcsak folyto-
nos helytállást, hanem teljessé tételt és betöltést is kíván, és íme, a 
délvidéki magyar irodalom átlépve kisebbségi életének kész művén, 
felvette az elrendelés újabb édes igáját.

Ebbe az új szellemi sorsba Szeged is beletartozik.
Az egyenesen délre igyekvő Tisza Szegedről kinyújtja utánunk 

a karját s egy tájba ölel bennünket. Mi is a Tisza mellett gyökere-
zünk, s ha talán más szelek edzették is törzsünket, más sugarak is 
színesítették lombunkat, más viharok tördelték is águnkat, egy a 
talaj, amibe kapaszkodunk. Az Alföld sorsközösségének vagyunk 
gyermekei, s negyed évszázad után ismét egymás szemébe nézünk, 
egymás kezét fogjuk, újítgatjuk síkföldi sorsunk közös emlékeit, 
fürkésszük egymás lelkét, hogy az ismerős képben mindig csak 
önmagunkra döbbenjünk. Firtatjuk rokonságunkat, s akárhova 
nézünk, csak közös törzset és közös ágat találunk. Közös lombozat 
bomlik szemünk előtt, amely ugyanegy törvénnyel él, ugyanannak 
a napnak áldó fényéből. Szemléljük egymást és bámuljuk a közös 
vonásokat, az árulkodó hasonlatosságot, a mozgást, mely csalhatat-
lanul ugyanaz, a viselkedést, mely csak ugyanannak az egy családnak 
lehet sajátja, s nyiladozó szemmel ismerünk rá magatartására, amely 
csak ugyanannak a léleknek lehet külső megnyilatkozása.

A közös sors űz bennünket egymáshoz, és a család természetes 
kapcsolata, amely oly édes ajándék: a rokontalanság kietlenségében.

A veszély és biztonság egyaránt egymás felé terel.
1944
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Becse csiholta belőlem ezeket a verseket, és Becsének küldöm őket. 
Ha nincsenek is égig érő bércek, vannak ott égig érő lelkek, akik 
a bácskai nehéz fekete televényen is érzik a magasságok felíveltető, 
roppant feszülését.

      Csuka Zoltán

APOSTOLOK KÜLDETTEK

   Draskóczy Edének

Álljunk meg hát az égbefutó ugarokon
kétszer is mondjuk szives köszöntéssel: testvér,
boldogok az egymásrataláltak,
kik kimozdítani jöttek
a kátyúbazökkent embert,
kik jöttek, hogy szivük tépjék ki a mellükből,
tenyerükön hordják,
s magasra tartsák mint a biztos fároszt.
Bizony, eddig rossz kezek nagyon összekeverték az utakat
jöttünk hát hittel;
kibogozzuk ezt a csomót,
agyak örvényes szakadékain
átverjük az új hidakat,
hátra se nézünk,
amerről iszkolt háborúk nyomán
a gyűlölet kénkövei még felvillognak,
jöttünk hát hittel;
előrefordított arccal, hogy meneteljünk
és megnemesítsük hervadó hitek
rossz magvait.
Küldettek új apostolok a világnak,
nem tizenkettő, de ezerek.
Mindegy, hol élnek,
egy domborodó kupola fog ja fel a szívverésük,
egy vihar viszi szerte a hang juk,
egy napsugár játszik szemük tiszta tükrén,
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folyók értük kanyarognak,
mezők táblái bennük sorakoznak hatalmas képbe
erdők zúgása bennük növekszik dallá,
házak melegsége mind őket fűti
nyomorgók jajszava bennük fut össze riadóvá
s minden ige új hajtása belőlük rügyezik.
Küldettek új apostolok
és szerte a világ minden táján összehajolnak utaik,
összehajol általuk talán a milliók lelke is.
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Fekete Lajos
BÍZÓ SZÓ AZ ERŐSEKHÖZ

  (Draskóczy Edének s a Vajdasági Írás 
  többi munkatársának)

Emberóhajtó remeteségem
köznap-csuháit ime lehányom
s magam mondom először: ünnep;
ünnep,
melyen megtérek közétek, mert hallom valaki van köztünk
aki ember,
valaki van köztünk aki bátor
s megbecsülendő, mert hitványul állunk az erőben.
Az erőseknek nem kell a szép szó, az erőseknek nem kell
hajrázni, vihar kell, fadöntő, szélvész kell
ami a lelkekbe zúgat,
villámverés,
amit kishitű, ha lát, ijedt-magára keresztet hány,
keresztet vet s aztán: – elájul.
Kit biztassak?…, mindenki álljon a helyén,
mindenki szive álljon a helyén s a háborgó életet
figyelve, értse meg az idők parancsát.
Ki szorul köztünk biztatásra?… Álljon ki a sorból
ha akad ilyen.
Álljon az idők útfelére, kezdjen valami koldus-kántát,
markolja ökölre hökkent szivét
s ha az erősek elrobogtak, tépje ki bátran
s kilobbant csóvának vesse utánunk,
lehet, hogy ezzel vezekelhet.

q  



e 284 w   q

NOVEMBER 17-ÉN ÉS 18-ÁN ÜNNEPLI MEG 
FENNÁLLÁSÁNAK HATVANÉVES JUBILEUMÁT 
A SZTÁRIBECSEJI MAGYAR NÉPKÖR
A Népkör vezetősége megrendezi a vajdasági magyar írók első 
találkozóját

A becsei magyarság igazán példás és megható szeretettel ragaszkodik 
kultúrájához és minden téren igyekszik a kultúra épületén tényleg 
munkás kézzel dolgozni is. Csak pár hét előtt ünnepelte a becsei ipa-
ros dalárda negyvenesztendős jubileumát, és most a Magyar Népkör 
készül megünnepelni fennállásának hatvan esztendős jubileumát. 
Ez a jubileumi ünnepség nem – itt a Bácskában igen előszeretettel 
megrendezett, de egyébként üres – bankett keretében fog lezajlani, 
hanem tényleg áhítatos és értékes kultúrmunkával lesz átitatva. A 
becsei Népkör vezetősége, amelynek élén dr. Draskóczy Ede, az ízig-
vérig kultúrember áll, sokkal bensőségesebben, sokkal mélyebben 
és maradandóbban igyekszik megünnepelni a hatvanéves jubileu-
mot; a kétnapos ünnepségen a díszközgyűlésen kívül megrendezi 
a vajdasági magyar írók első kézfogóját is. A magyar írók és költők 
becsei találkozója november 17-én, szombaton este lesz, mikor is 
az írók mint a Népkör vendégei találkoznak össze, hogy barátságos 
kézfogással ünnepeljék meg a vajdasági magyar irodalom feléledését, 
és megbeszéljék a legfontosabb és a legégetőbb problémákat. Másnap 
este pedig gazdag műsorral rendezik meg a vajdasági magyar irodalmi 
estét, amelyen az itteni magyar írók és költők mutatják be a becsei 
közönségnek termésük legjavát. Valóban lélekemelő és nagyszerű 
gondolat volt a becsei Népkörtől ennek az ünnepségnek ilyen kere-
tekben való megrendezése, mert így a jubileum nemcsak megérdemelt 
ünneplés, hanem mély erkölcsi és kulturális tartalom is lesz. A Képes 
Vasárnap rövidesen ismertetni fogja a teljes programot és az irodalmi 
este műsorát is remélve, hogy az egész Vajdaság területéről nagyon 
sokan fognak megjelenni, akik az itteni magyar kultúra ügyének 
felvirágoztatását igazán a szívükön viselik. Most örömmel és nagy 
büszkeséggel ismertetjük azt a körlevelet, amelyet a becsei Népkör a 
vajdasági írókhoz intézett, és amely a következő szavakkal hívja meg 
az itteni magyar írókat erre az első találkozásra.
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Magyar Népkörünk 60 éves jubileumára készül. Ezt a kivételes nagy 
ünnepet ki szeretnénk emelni a helyi jelentőség keretéből. Kultúr-
mun kánk ugyan csak a mi szűkebb körű közönségünk kereteinek 
szól, de szándékaink, céljaink és eszközeink közösek mindenkiével, 
akinek lelkiismerete élénken őrködik a magyar nyelv, irodalom és 
művelődés jövője fölött. Magyar Népkörünk 60 év óta szolgál ennek 
a közös ideálnak, és az egész Vajdaságban talán a legelső volt, melyet 
az 1867-es kiegyezés által felszabadított társadalmi erők önkéntelen 
megnyilatkozása megteremtett a magyar kultúra ápolására és terjeszté-
sére. Azóta konzervatív hűséggel őrizzük céljainkat, de azok felé haladó 
szellemmel menetelünk. Ily módon bele akarunk kapcsolódni a vajda-
sági magyar kultúra egészébe, ebbe az eszményi munkaközösségbe.

De most, amikor ünnepet ülünk, úgy szeretnénk, hogy ünnep-
ségünk ne csak hat évtized munkájának lezárása volna, de az egész 
Vajdaság kultúréletének erőteljes új indítást adna. Ez volna múltunk 
parancsa és jövőnk igazolása.

Ezért a vajdasági írókat és költőket irodalmi találkozóra kívánjuk 
meghívni, hogy egymást megismerjék, hogy panaszaikat, terveiket 
és problémáikat közösen megbeszéljék.

Eddig a szerb és magyar kultúrközeledés problémája, a folyóirat- és 
könyvkiadás kérdése s végül a műkedvelés és irodalom viszonya volná-
nak azok a sarkalatos pontok, melyek megvitatás tárgyai lennének.

Nem egy oldalról kaptunk már lelkes biztatást és ígéretet a csat-
lakozásra. Kérjük Önt is, hogy ezt a jóakaratú szándékunkat kultú-
ránk érdekében váltsa be, s megjelenésével tegye teljessé azoknak a 
számát, akik e kérdésekben szót emelni hívatva vannak.

Az irodalmi találkozó jelenlegi tervünk szerint november 17-én, 
szombat este történnék meg, míg 18-án de. díszközgyűlést tarta-
nánk, majd ünnepi kultúrestet.

Miután programunk összeállítása az elközelgő idő miatt halaszt-
hatatlan jellegű, abban a reményben kérjük mielőbb szíves válaszát, 
hogy kérésünket nem fogja elutasítani, hanem szándékainkban 
jóakaratúlag mellénk áll, és meghívásunknak eleget tesz.

A Sztáribecseji Magyar Népkör nevében őszinte tisztelettel

    Dr. Draskóczy Ede elnök
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Bizonyosra vesszük, hogy ennek a találkozónak, amely a vajdasági 
magyar írók Helikonja lesz, feltétlenül sok kultúrhaszna is lesz, és 
még jobban elő fogja segíteni a magyar írásnak oly szépen megindult 
lombba borulását.

1928
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Fenyves Ferenc
DR. DRASKÓCZY EDE

Mentegetőznünk kell a líra és a szubjektív elérzékenyülés miatt, 
amely sehogy sem illik józan korunkhoz. De nem lehet elérzéke-
nyülés nélkül írni arról a vajdasági magyar értékről, amely a becsei 
ünnepségek alatt mutatkozott meg előttünk és nem lehet mellőzni 
a lírikus hangot, ha dr. Draskóczy Edéről írunk. Bocsássa meg 
az olvasó, és bocsássa meg dr. Draskóczy Ede, hogy az ő munkás 
lelkesedése minket is lelkesedésbe visz, és engedje meg, hogy az 
ő nemes példáját állítsuk oda, hogy munkára biztassa a vajdasági 
magyarságot, és megtörje a magyar közönyt.

Két napon át ünnepelt Bácska gyöngye, Sztáribecsej. A magyar 
kultúrát ünnepelte. A 60 esztendős Becsei Magyar Népkör talán 
soha nem teljesített olyan hivatásszerű missziót, mint ma, és az, 
hogy ezt a küldetését úgy tölti be, hogy minden magyar szív örömre 
dobban, dr. Draskóczy Ede érdeme. Az a két nap, amelyen a Tisza-
parti, fejlődő és gyönyörű város ünnepelt, megmutatta nekünk, akik 
ennek az ünnepségnek tanúi voltunk, hogy milyen értékek vannak 
a vajdasági magyarok között, és megmutatta dr. Draskóczy Ede 
tudását, képességeit, agilitását és sokoldalúságát.

Négy jelentős beszédet tartott dr. Draskóczy az ünnepségek során 
és e négy, gondolatokban gazdag szónoklat minden szava visszhang-
zott szívünkben, amelyet megedzett, megvigasztalt és felemelt. E 
beszédek révén kiviláglott, hogy egy gondolkodásában modern, 
agilitásában fiatal, tetterős és alkotó egyéniség él Sztáribecsejen, 
akit számba kell vennünk akkor, ha értékeink felett népszámlálást 
tartunk. Nem vagyunk olyan gazdagok igazi értékekben, hogy 
pirulnunk kellene a lelkesedés miatt, amelyet érzünk, ha vissza-
gondolunk a sztáribecseji ünnepségre, és ha visszagondolunk dr. 
Draskóczy Edére.

Dr. Draskóczy Ede vajdasági magyar ügyvéd. A magyar ügyvé-
deknek abból a nemes fajtájából, amely tudását a jognak és igaz-
ságnak szolgálatába állítja, abból a fajtából, amelyet a kenyérkereső 
foglalkozás és gond nem köt le annyira, hogy álmot, akarást és 
munkát ne tudna a közügyek szolgálatába szegődtetni. Amikor a 
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múlt szombat este egy vendéglő különtermében a vajdasági magyar 
írók gyülekezete előtt programot adott és hitvallást tett, első sza-
vaival megihletett bennünket. Valami csodálatos tisztaságot érez 
a lélek az ő nemes tisztasága láttán és bámuló csodálkozás kíséri 
szónoki képességét, gondolatgazdagságát, nemes lelkesedését. A 
magyar nyelv és a magyar szó új színt és új lendületet vesz az ajkán. 
Van benne valami Ady Endre nyelvének gazdagságából, báró Eötvös 
József gondolatainak nemességéből, Deák Ferenc bölcsességéből és 
igazságából és van benne valami csodálatos egyéniség, amely minden 
szavánál jobban és jobban bontakozik ki. Úri megjelenése, higgadt 
komolysága, gondolkodásának fennköltsége, érdeklődése minden 
iránt, ami kultúra és ami magyar, azt a megnyugvást és büszke ér-
zést kelti fel hallgatóiban, hogy a vajdasági magyarság nem veszhet 
el, amíg ilyen magyarok vannak, és hogy Sztáribecsej adja az új 
gondolkodású vajdasági magyarok új vezérét. Láttuk őt az ünnep 
parádéjában és láttuk hétköznapi kultúrmunkájának ünnepi ered-
ményeit. Megismertük harmonikus családi életét, és elragadtatott 
bámulatunk, büszke magyar érzésünk percről percre nőtt iránta. 
Hála Sztáribecsejnek, amely felejti a kisváros szokott kicsinyessé-
gét, féltékenykedését, széthúzását és teret biztosít Draskóczy Ede 
kiváló tehetségeinek. Hála Sztáribecsejnek, amelynek magyar és 
szerb intelligenciája alkalmat adott, hogy egy megható kultúrünnep 
keretében a Vajdaság minden részéből odasereglett magyarság 
megismerje dr. Draskóczy Ede páratlan értékeit. De több volna, 
mint irigykedő féltékenység, ha Sztáribecsej csak a maga számára 
foglalná le dr. Draskóczy Edét. A vajdasági magyarság politikája 
és kultúrélete elválaszthatatlan egymástól. Demonstrálta ezt az 
is, hogy a magyarság politikai vezetői is jelen voltak a sztáribecseji 
kultúrünnepségen. Dr. Draskóczy Ede tudását, képességeit, lelki 
nemességét és ambícióját a magyarság politikai vezetésében sem lehet 
nélkülözni. Új magyarok is kellenek a régiek mellett. Új magyarok, 
akiknek tanultsága, gondolkodása, tehetsége, egész élete tekintélyt 
és elismerést biztosít számukra nemcsak a magyarság előtt, hanem a 
szerbség előtt is, amely felé a vajdasági magyarság a közös munkára, 
az ország felvirágoztatására nyújt baráti kezet.
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Mi, vajdasági magyarok főleg azért vagyunk rosszabb helyzetben 
romániai és csehszlovákiai fajtestvéreinkkel szemben, mert nekünk 
nem volt a békében sem olyan vezető magyar egyéniségünk, aki köré 
fenntartás nélkül csoportosult volna az egész vajdasági magyarság. 
Közel voltunk Budapesthez, amely felszívott magához minden ki-
válóságot. És valljuk be, hogy a Vajdaság nem is igen termelt ki eget 
vívó nagy tehetségeket. Azok, akik itt éltek, és akiknek politikai 
múltjuk volt, az új államalakulás után vagy elhagytak bennünket, 
vagy visszavonultak. Nekünk, akik kisebbségi sorsba kerültünk, 
nemcsak meg kellett tanulnunk a kisebbségi életet, hanem magunk-
nak kellett megteremteni azokat a vezéreket is, akiknek szavára 
hallgatunk, s akik után indulunk. Ezek körében, még pedig az első 
sorban a legelsők között kell számba venni dr. Draskóczy Edét, és 
boldog lehetne a magyarság, ha nemcsak sztáribecseji helyi vonat-
kozásban, hanem az egész magyar közélet vezetésében számíthatna 
rá. Ha dr. Draskóczy Ede nem is új jelenség a vajdasági magyarság 
közéletében, mégis boldog büszkeséggel hívjuk fel nemes egyéniségé-
re a vajdasági magyarság figyelmét. Ennek a magyarságnak szüksége 
van vezetőkre, és hinnie kell, ha számíthat arra a sok nemes értékre, 
amelyet dr. Draskóczy Ede reprezentál.

1928
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NAGY SIKERREL ZAJLOTT[AK] LE 
A BECSEI MAGYAR NÉPKÖR HATVANÉVES 
JUBILÁRIS ÜNNEPSÉGEI
A vajdasági írók találkozóján elhatározták a Magyar Irodalmi 
Társaság megalakítását – Beszámoló a Vajdasági Írás eddigi 
erkölcsi sikereiről – Rengeteg vidéki vendég is részt vett a dísz-
közgyűlésen és a kultúresten

Szombaton este és vasárnap zajlottak le a sztáribecseji Magyar Nép-
kör hatvanéves fennállásának jubiláris ünnepségei, amelyekről egyet 
lehet megállapítani: világító fáklya gyanánt szolgáltak mindenkinek, 
akik itt a magyar kultúra ápolásán és fejlesztésén dolgoznak. Nem-
csak a becseiek körében volt hatalmas és imponáló az érdeklődés, 
hanem a vidékről is nagy számban jelentek meg vendégek, egyrészt 
kiküldöttek, másrészt pedig, akiket a szívük hozott a becsei magya-
rok pompás kultúrünnepére.

A Magyar Népkör elnökét dr. Draskóczy Edét illeti elsősorban 
a dicséret és hála szava, mert ez az ünnep az ő valóban apostoli 
munkájának volt az eredménye. Őt illeti elismerés a vajdasági írók 
találkozójáért is, amelyen csaknem teljes számban jelentek meg a 
Vajdasági Írás munkásai, de ott voltak a magyar társadalmi és po-
litikai élet reprezentánsai is. A gyűlésen, amelyen dr. Farkas Geiza 
író elnökölt, a következők neveit jegyeztük fel: Szenteleky Kornél, 
Vaszilyevics Zsárkó, a Srpska Matica kiküldötte, Lucia, Juhász Fe-
renc, Csuka Zoltán, Fekete Lajos, László Ferenc, Borsodi Lajos, dr. 
Mara Jenő, Kohlman Dezső, Gergely Boriska, Laták István, Vidor 
Imre, Kováts Antal, Kristály István, Fenyves Ferenc, Radó Imre, 
Somogyi Pál, Fetter Imre, dr. Lampel Béla, Havas Károly, László 
B. Jenő, Markovics Mihály írók és hírlapírók, dr. Strelitzky Dénes 
és dr. Várady Imre nemzetgyűlési képviselők, valamint a magyar 
társadalmi és közélet számos jelese élükön a vendéglátó házigazdával, 
dr. Draskóczy Edével.

Az írók találkozóját dr. Draskószy Ede nyitotta meg üdvözölve 
a megjelenteket, elsősorban Vasziljevics Zsarkót, a Matica srpska 
kiküldöttjét, majd felolvasta Petrovics Veljko, Leszkovac Mladen 
és a betegsége miatt távolmaradt Milkó Izidor üdvözlő leveleit. 
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Indítványára a találkozó résztvevői elhatározták, hogy táviratban 
üdvözlik Milkó Izidort.

Szenteleky Kornél a szerb–magyar kultúrközeledésről tartott 
beszámolót, és azt indítványozta, hogy alakíttassék egy szerb–ma-
gyar kultúrtársaság, amelynek feladata a szerb és magyar nép közötti 
kultúrkapcsolatok kiépítése legyen. Szenteleky beszámolóját nagy 
örömmel fogadta a gyűlés, de úgy határoztak, hogy egy magyar 
irodalmi társaságot alakítanak meg, melynek első feladatává teszik 
a szerb–magyar kultúrközeledés kiépítését. Ennek az irodalmi 
társaságnak a megalakítására, illetőleg az előkészítő munkálatok 
elvégzésére nagyobb bizottságot küldöttek ki, amelynek tagjai: 
dr. Draskóczy Ede, Szenteleky Kornél, dr. Fenyves Ferenc, Havas 
Károly, dr. Várady Imre, dr. Strelitzky Dénes, dr. Farkas Geiza, dr. 
Borsodi Lajos és Juhász Ferenc. A vitában részt vett a jelenlevők csak-
nem valamennyije, és különösen értékes hozzászólások hangzottak 
el dr. Strelitzky Dénes, dr. Várady Imre és Farkas Geiza részéről.

A hosszú vitatkozás lezárása után a napirend második pontja 
került megvitatásra; a vajdasági magyar irodalmi szemle kérdése. 
Csuka Zoltán és Szenteleky Kornél, a Vajdasági Írás megindítói az 
írók előtt első kötelességüknek tartották, hogy a folyóiratkérdésben, 
amely miatt annyi vezércikk íródott, annyi lelkes nekiindulás tör-
tént, részletesen tájékoztassák írótársaikat az eddigi anyagi és erköl-
csi eredményekről. Csuka Zoltán a Vajdasági Írás megteremtésének 
és fenntartásának ügyében a következő beszédet mondotta:

„Igen tisztelt hölgyeim és uraim!

Mintegy négy hónappal ezelőtt, amikor néhány társammal arról 
beszélgettünk, hogy a vajdasági magyar költők antológiáját, a Ké-
vét kollektív munkával sikerült létrehozni, és ezzel megteremteni a 
vajdasági magyar költészetnek azt a dokumentumát, amelynek híre 
azóta bejárta úgy az utódállamokbeli, mint a magyarországi sajtót, 
és amelyről szerb laptársaink is szimpátiával emlékeztek meg. Felme-
rült az az eszme, hogy ugyanilyen lelkes összefogással a különböző 
látszólagos vagy valóságos ellentétek félretolásával és egymás mun-
kájának megértésével sikerülne létrehozni azt az irodalmi lapot is, 
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amely állandó és időszakonként fel-fellüktető bizonysága lenne az 
itteni magyar irodalom életrevalóságának. Jól megvitattuk a dolgot, 
jómagam sokszor sétálgattam órák hosszat azon tépelődve, mi is len-
ne a alkalmasabb módja az emberek összefogásának, másrészt pedig 
a folyóirat kiadásának, és az a meggyőződés érlelődött ki bennünk, 
hogy lehetetlen egy ilyen folyóirat megteremtése, ha azon az úton 
indulunk el, amelyen az elmúlt tíz év alatt annyi jó szándék bukott 
el, ti. egy külsőleg is fényes előállítású és havonta vagy félhavonta 
megjelenő folyóirat kiadása, mert itt a Vajdaságban olyan kevés 
számú egy ilyen drága és csak tisztán magas irodalmi célokat maga 
elé tűző irodalmi lap közönsége, hogy lehetetlen a megvalósítása, 
vagy ha meg is indulna, hamarosan elbukna. Egyik kalkuláció a 
másik után született meg, de mind azt bizonyította, hogy az ilyen 
folyóirat kiadása először rengeteg pénzt emésztene fel, másodszor az 
amúgy is csekély olvasóközönség egy szűk rétegére támaszkodhat-
na, és hamarosan elvirágzana. Ezt bizonyítja különben az is, hogy 
az utóbbi nyolc esztendőben már néhányszor is megtörtént, hogy 
nagy és tőkeerős lapok indítottak propagandát ennek az irodalmi 
folyóiratnak a kiadása érdekében, vezércikkek sora hangzott el, sőt 
nagyobb összegeket is felajánlottak, de mindhiába, főleg anyagi okok 
miatt nem lehetett az irodalmi lapot létrehozni.

Ezért tehát hosszú gondolkozás után a külsőleg talán nem olyan 
tetszetős és vonzó, finnyás uraknak talán nem éppen olyan megfelelő 
utat választottunk a számítások helyességének megtalálására, ti. azt, 
hogy ezt az irodalmi folyóiratot lehetőleg ugyanolyan terjedelemben 
kell kiadni ugyanolyan nívósan, mintha önálló lenne, de mégis olyan 
laphoz csatoltan, amely formájával és céljaival a nagyközönség széles 
rétegeihez is megtalálja az utat, és amely megtalálja a kapcsolatot a 
reklámvilággal is, ami pedig manapság egy lap fenntartására nézve 
olyan fontos. Így tehát ezen az úton indultunk el számításainknál, 
és rájöttünk arra, hogy a széles nagyközönséghez legjobban egy 
képeslap juthat el, amelynek könnyű és szórakoztató tartalma, a 
friss riportképek, összeköttetése a különböző vajdasági kultúr- és 
zeneegyletekkel, műkedvelőkkel, a legszélesebb közeget biztosíthat-
ják a lapnak, olyan széles közönséget, hogy egy kis áldozattal ennek 
a lapnak kapcsán könnyen fenntartható lenne egy formájában és 
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tartalmában is független, terjedelmében pedig olyan nagy irodalmi 
folyóirat, mint lenne a havonta megjelenő. Ez az irodalmi szemle 
feltétlenül bátor, mindenkitől és mindentől független és művészi 
céljaiban megalkuvás nélküli folyóirat lehet.

A tervezgetések, számítások lassan-lassan egészen reálisak lettek. 
A nagyközönséghez való eljutáshoz kész hetilap kínálkozott, a Képes 
Vasárnap, amely szerkesztésemben ez év februárjának végén indult 
meg, és amely az itteni nehéz gazdasági és kulturális viszonyok és 
a tőkehiány dacára is hónapról hónapra mind jobban előrehaladt, 
és abban az időben, mikor a kettős lap terve megszületett, már 
mintegy háromszáz előfizetővel és jelentékeny kolportázzsal ren-
delkezett. Azonkívül a Képes Vasárnap ténylegesen szeretettel és 
hűséggel számolt be a vajdasági magyarság kulturális eseményeiről, 
képekben örökítette meg a nívósabb műkedvelői előadásokat, da-
loskörök ünnepségeit stb., és így a vajdasági magyarság illusztrált 
kultúrkrónikása lett. Így tehát a Képes Vasárnap is biztosíték volt 
arra, hogy a Vajdasági Írás megindulása esetén azzal tulajdonkép-
pen párhuzamos munkát fejthet ki, és amit a Vajdasági Írás adna 
irodalomban, azt adná a Képes Vasárnap képekben, és ezenkívül a 
lap kifejlesztésére mint gazdasági biztosíték is szolgálna.

Ezek után újabb terv merült fel. A gondolat már megvolt, de 
biztosítani kellett a lap teljes függetlenségét, és olyan szerkesztőt 
kellett keresni az élére, akinek a személye egyrészt garancia arra, 
hogy a lap tényleg nívós és kifelé is értékes dokumentuma lesz az 
itteni írásnak, másrészt pedig, akinek a személye és tudása, tehetsége 
és egyéni presztízse biztosítják azt, hogy kivétel nélkül valamennyi 
vajdasági magyar író csatlakozik ehhez az akcióhoz, hiszen egy 
irodalmi folyóirat még mint testvérlap is csak akkor lehet életképes, 
ha mint az a Kévénél is történt, lelkesen összefog minden író, és 
kollektíve vesz részt az alkotás munkájában.

Az alkalmas vezető személyt igazán nem volt nehéz megtalálni. 
Jobboldali vagy baloldali író, fi atal vagy öreg, abban mindnyájan 
egyetértettünk, hogy csak Szenteleky Kornél írótársunk, akinek esz-
tétikai ítélőképessége is olyan világos, mint amilyen tiszta és megértő 
a szíve és szeretete, és mint amilyen lelkes a munkássága, szóval csak 
Szenteleky lehet az, aki alkalmas lehet arra, hogy ezt az akciót végre-
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hajtsa. Szenteleky sohasem tartozott irodalmi klikkhez, egyéniségét 
mindannyian becsüljük, és csak természetes, hogy az ő kezébe tettük 
le a terveket, őt kértük fel arra, amit akarunk, és ha úgy találja, hogy 
céljaink becsületesek, szándékaink tiszták, vegye kezébe az ügyet és 
személyesen forduljon a Vajdaság valamennyi magyar írójához. Ezzel 
a legalitásnak is eleget teszünk, írja meg nekik, mit akarunk, részle-
tesen és becsületesen tájékoztassa őket, és ha az írók legnagyobb része 
csatlakozik, minden késedelem nélkül megkezdhetjük a munkát.

És Szenteleky kollégánk munkához látott. Peregtek a hetek, a 
meghívók is szétmentek, és nem telt el két hónap, minden egyes 
vajdasági magyar írónak a csatlakozása biztosítva volt. A legnagyobb 
rész lelkesen, egy kis töredék egy kis pesszimizmussal, de mindenki 
csatlakozott az akcióhoz, és megkezdhettük a munka második ré-
szét, a sokkal nehezebbet, az anyagi kiépítés ügyét.

A Vajdasági Írás hetenként harminckét, havonta tehát 128 oldal. 
A Képes Vasárnap magára vállalta, hogy megindítja a beszervezés 
munkáját, a Vajdasági Írást is megteremti, de tőke híján ideiglenes 
segélyre volt szüksége. Nem számítottunk mást, csak azt kértük, 
hogy amíg az első hónapokban ügynökeinkkel a közönség meg-
szervezésének súlyos anyagi áldozatokat kívánó munkáját lefoly-
tatjuk, a Vajdasági Írás ezer példányának szedés és papírköltségét 
– természetesen egy fillér haszon nélkül – kérjük néhány lelkes és 
irodalompártoló magyar egyesülettől, vagy a magyar irodalmat 
szívén viselő magyar kultúrembertől. Havi ötezer dinárt kértünk, 
amiből négyezer-négyszáz a Vajdasági Írás előállítására és egyelőre 
szerényen hatszáz dinárt az írók díjazására szántam.

Azt is pontosan lefektettük, hogy előfizetőink számának emel-
kedésével arányban a Vajdasági Írás segélyezése csökken és kétezer 
előfizető elérésekor semmi további segélyre szükségünk nincsen.

Elsőnek a szuboticai Magyar Népkör ajánlott fel három hónapra 
havi ezer dinárt, másodiknak a becsei Magyar Népkör csatlakozott 
ugyancsak havi ezer dinár támogatással, Becskereken Marton Andor 
bankigazgató úr és néhány lelkes társa ajánlottak fel három hónapra 
havi ezer dinárt, Szomborból dr. Deák Leótól kaptunk ígéretet, a 
Magyar Nőegylettől pedig kétszáz dinárt, ami csak első pillanatra 
látszik kevés összegnek, de ha meggondoljuk, hogy a szombori Ma-
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gyar Nőegylet egész évi költségvetése csak négyezer dinár, akkor 
lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson Krisztus példázata a szegény 
özvegyasszonyról, aki csak egy fillért adott a szükségben levőnek, 
de ezzel az egész vagyonát adta. Noviszádon dr. Lampel Béla és dr. 
Kovács Bódog urak a Magyar Kaszinóval karöltve ajánlottak fel havi 
ezer dinárt, s ezzel lehetővé tették, hogy a Vajdasági Írás megindítsa 
az ugartörés nehéz munkáját. És talán első helyen kellett volna meg-
említenem Horváth Ferenc bácskogradistei földbirtokos urat, aki a 
Kéve megjelenése idején is dicséretreméltó példával egymaga húsz 
Kévét vett át, most pedig, midőn a Vajdasági Írás megindítása tudo-
mására jutott, ötszáz dinárt küldött el a Vajdasági Írás céljaira.

A pénzek elosztása természetesen nem a Képes Vasárnap admi-
nisztrációjában történik, hanem Szenteleky szerkesztő úr utalja azt 
ki, és utólag elszámol a szerkesztőbizottságnak mindaddig, míg a 
segélyezés történik. Talán nem érdektelen megjegyeznem, hogy ed-
dig kilenc számot jelentettünk meg. A Képes Vasárnap és a Vajdasági 
Írás előfizetőinek száma azóta megduplázódott. Az eddigi nyom-
daköltség kilencezer-kilencszáz dinár, és erre a kilenc számra eddig 
hatezer-hétszáz dinár segély folyt be és ebből csaknem ezer dinárt 
kéziratok díjazására fordítottunk. Tehát a Képes Vasárnap vállalta 
nemcsak a kezdeményezést, hanem bizonyos kezdeményezést, hanem 
bizonyos fokon a rizikót is abban a biztos tudatban, hogy munkánk 
erkölcsi eredménye, amiről különben Szenteleky kollégám számol 
be, megteremti azt a bizalmat, amely további munkánkhoz a még 
szükséges anyagi támogatást is megadja.

Hogy befelé és kifelé mit jelentett a Vajdasági Írás, arról részletesen 
Szenteleky Kornél, a lap szerkesztője számol be, itt csak azt jegyzem 
meg, hogy a vajdasági írók a Vajdasági Írással nemcsak életképes és 
értékes munkáihoz kifelé is elvivő, befelé pedig hosszú időkig meg-
őrző irodalmi dokumentumokhoz jutottak, hanem olyan orgánumot 
teremtettek meg, amely gondoskodni fog arról, hogy a munkás meg-
kapja a maga jutalmát, amelyre méltó. A Vajdasági Írás csak addig 
üzleti vállalkozás, amíg a vajdasági magyarság kultúrszemléjének 
életképesítéséről van szó, de a Vajdasági Írás vezetőségében oly 
emberek vannak, akik belátásuk szerint fogják a honoráriumukat 
kiosztani. Mi eddig bebizonyítottuk a Kévével és a Vajdasági Írással 
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is, hogy dolgozni akarunk, és lelkesen tudunk is dolgozni, a jövőben 
pedig ennél sokkal többet fogunk bebizonyítani. Azt, hogy a magyar 
irodalom és magyar folyóirat-, a magyar könyvkiadás nem lesz mindig 
a sajnálkozók koldusa, hanem meg fog élni a maga lábán, büszkén, 
lombosan. Mi a legnehezebb munkát vállaltuk, közönséget teremteni 
és közönséget nevelni magunknak és az itteni magyar irodalomnak. 
És hisszük, hogy nemcsak írótársaink, hanem azok is velünk lesznek 
ebben a munkánkban, akik meglátják bennünk a dolgozó emberek 
igaz szívét és igaz akarását. Azokat várjuk magunk mellé, akik 
társadalmi s egyéb tereken vezetői a magyarságnak, és azokat, akik 
anyagi erejükkel most, munkánk legnehezebb idejében hozzájárulnak 
a kiépítés nagy munkájához. Ennek a munkának a gyümölcse pedig 
elsősorban nemcsak néhány ember kenyere és egzisztenciája, hanem 
az egész vajdasági magyar irodalom kiteljesítése lesz.”

Szenteleky Kornél a Vajdasági Írás erkölcsi eredményeiről számolt 
be részletesen ismertetve azt a kitűnő hatást is, amelyet a Vajdasági 
Írás eddigi fennállása alatt úgy az utódállamokbeli, mint a magyar-
országi író és sajtóvilágban elért. Az írók egyhangúlag, örömmel 
vették tudomásul a Vajdasági Írás eddigi sikereit, majd Strelitzky 
Dénes nemzetgyűlési képviselő azt javasolta, hogy a Vajdasági Írás 
fenntartása és megerősítése, a szükséges anyagkiépítés ügyében a 
jelenlegi szerkesztőbizottság vele, dr. Fenyves Ferenc és dr. Mara Jenő 
lapkiadókkal egészíttessék ki, amelynek feladata lesz ezt a kérdést 
másnap szűkebb körben letárgyalni. Ezt az indítványt a gyűlés el 
is fogadta, és így az egyetlen irodalmi lap kiépítésére megtörténtek 
az előzetes lépések.

Díszközgyűlés és bankett

A vasárnapi jubileumi programot a különböző felekezetek templo-
maiban tartott istentiszteletek vezették be, majd a Central Szálloda 
nagytermében tizenegy órakor díszközgyűlés volt, amelyen hatalmas 
tömeg vett részt.

A díszközgyűlésen megjelentek a magyar testvéregyesületek 
kiküldöttjei, Hadzsi Antunovics ezredes, kerületi parancsnok, 
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Bozsics Szvetozár főjegyző, Sztepanov Jován görögkeleti esperes, 
Petrányi Ferenc római katolikus apátplébános és más előkelőségek. 
A díszközgyűlést a polgári magyar dalkör énekszáma vezette be. A 
dalárda Rácz Imre karnagy vezetése alatt a himnuszt énekelte el. 
Dr. Draskóczy Ede, a Népkör elnöke gondolatokban gazdag ma-
gas szárnyalású ünnepi beszédében méltatta a nap jelentőségét, és 
indítványozta, hogy Őfelségének és Őfelsége családjának üdvözlő 
táviratot küldjenek.

Dr. Varró János ismertette a Népkör történetét. Gombos Teréz 
elszavalta Szulik József és Csupor Gyula verseit. Rácz Imréné Szászy 
István egyik dalát, Knecht Andor pedig Szulik József egyik magyar 
dalát énekelte el. Dr. Varró beszéde után Petrányi Ferenc apátplé-
bános emelkedett szólásra, és dr. Varró János érdemeit méltatta. 
Sztepanov Jován görögkeleti esperes beszédében a szerbek nevében 
üdvözölte a Népkört, majd dr. Draskóczy felolvasta a Srpska Matica 
üdvözlő táviratát.

A szerb olvasókör, a jótékony nőegylet, a katolikus legényegylet és 
a katolikus földműves egyesület nevében üdvözölték a Népkört. Dr. 
Zelenay Miklós a gazdakör és az iparos olvasókör, dr. Farkas Geiza 
a vajdasági írók, Várady Imre dr. a bánáti Magyar Közművelődési 
Egyesület, Sulyok János a bácskatopolai gazdakör, Flachbart Károly 
evangélikus lelkész a novibecseji polgári olvasókör nevében mondot-
tak üdvözlő beszédet, majd a pacséri magyar Népkör kiküldöttje, 
az adai iparos olvasókör, a horgosi gazdakör ifjúsági szervezetének, 
a horgosi gazdakör ifjúsági szervezetének a horgosi kisgazdakör 
kiküldöttének üdvözlő szavai következtek. Hadnagyev Dimitrije, 
a sztáribecseji szerb olvasókör és tűzoltóegylet, dr. Ruby Gyula 
a szuboticai Népkör, Szmik Gyula a sztáribecseji polgári magyar 
dalkör nevében. Dr. Kovács Bódog a noviszádi magyar kaszinó, dr. 
Deák Leó a szombori magyar olvasókör, Buzás Béla a sztárakanizsai 
olvasókör nevében mondottak üdvözlő beszédeket.

A díszközgyűlés után bankett volt, amelyen az első felköszöntőt 
Dras kóczy Ede Őfelségére mondotta, utána dr. Zelenay, Horváth ador-
jáni plébános, dr. Várady Imre és mások mondtak felköszöntőket.

Délután a temetőben megkoszorúzták Lázár Józsefnek, a Népkör 
alapítójának sírját.
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A kultúreste

Este fél kilenc órai kezdettel a Central Szállóban kultúreste volt, 
amelyen szintén hatalmas közönség jelent meg. A bevezető szavakat 
dr. Draskóczy Ede mondotta, majd Kovács Antal szavalta el nagy 
hatással az ünnepi alkalomra írott ódáját. Szántó Róbert akadá-
lyoztatása miatt nem jelenhetett meg az előadáson, és így helyette 
Juhász Ferenc mondott rendkívül értékes és mély gondolatokban 
bővelkedő beszédet a magyar kultúrfeladatokról. A becsei Polgári 
Magyar Dalkör énekszámai rengeteg tapsot kaptak, és újra meg újra 
meg kellett ismételniük fellépésüket.

A második részben Fekete Lajos, a kiváló költő szavalta el Magános 
ember áll című döbbenetesen hatalmas versét, amiért a közönség 
percekig ünnepelte. Radó Imre Hölgyeim című novelláját olvasta fel 
mindvégig aranyos humorban tartva a közönséget. Csuka Zoltán 
szavalta el ezután két versét, melyekkel nagy sikert aratott. Gergely Bo-
riska Becséről Becsének címen tartott kedves és szellemes előadást.

A harmadik részben a becseiek legjobb műkedvelői adták elő 
Szenteleky Kornél kitűnő egyfelvonásos vígjátékát, amely finom 
szatírával mindvégig a kacajhullámok áradatát zúdította végig a né-
zőtéren. A szereplőkről nem a szokásos dicséretet kell írnunk, mert 
valóban olyan teljesítményt végeztek, amely a legszebb kilátásokat 
nyújtja az eljövendő magyar színészet jövőjére nézve. Sándor Janka 
nagyszerű készséggel és megértéssel adta elő a prológot, Bácskap 
Valika a postamesternő szerepében volt természetes és közvetlen. 
Tihanyi Lilike Bébikét alakította közvetlenül, Gyarmathy Bo-
riska mint Garasné volt pompás, Katona Aranka pedig Cuncika 
szerepében nyújtott elsőrangú alakítást. Milyácsky Elek Jópárthy 
szerepében meleg és közvetlen játékot adott, ugyancsak kitűnő volt 
Czabaffy a jegyző szerepében. Gráf János Ábrándffy szerepében 
lelkes és kedves alakítást nyújtott, Rózsa István Pityókás Vendele 
pedig egészen a zsáneralakítások határáig ment el. Kis szerepében 
is jó volt Klimes Andor. A rendezésért Fetter Imrét illeti a legtelje-
sebb elismerés. A közönség a színpad elé szólította a szerzőt is, akit 
a kitűnő műkedvelőkkel együtt újra és újra felzúduló tapsok között 
hosszú ideig ünnepelt.
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A becsei ünnepségek telítve voltak tartalommal, megértéssel és 
sok-sok kultúrszeretettel. Aki ott volt, biztos, hogy egész életében 
szeretettel fog visszaemlékezni.

1928
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EGY JELENTŐS DRASKÓCZY-LEVÉL
[SZIRMAI KÁROLYHOZ]

1937. október 21.

Kedves Barátom!

Nem tudom egészen pontosan meghatározni, hogy mikor kapcsolód-
tál bele a vajdasági irodalmi életbe, és mikor lettél szakácsa ennek a 
boszorkánykonyhának, s ezért fogalmam sincs arról, vajon ismered-e 
egyeseknek magatartását azzal a tisztán ideális munkával szemben, 
amely minden anyagi előny nélkül itt irodalmat és kultúrát akart 
teremteni.

Az igaz, hogy Fenyves Ferenc kezdetben adott lapja mellé iro-
dalmi mellékletet, amelynek igenis volt jelentősége, miután a mi 
irodalmunk más formában nem jelentkezhetett. Azonban mikor az 
irodalom függetlenül a napisajtótól kívánt jelentkezni és módokat 
keresett arra, hogy itteni írók művét megfelelőbb formában jelen-
tesse meg, akkor Fenyves Ferenc olyan színben jelentkezett, mint 
akinek az egész irodalmi kérdés tisztán lapkérdés, azaz nem szívügy 
és önzetlen elgondolás.

Ugyanis amikor a Vajdasági Írás a maga mezítlábas és egyinges 
formájában a Képes Vasárnap mellékleteként megjelent, Fenyves 
Ferenc ellene fordult ennek az irodalmi erőfeszítésnek.

Ezt az álláspontját kitartóan fenntartotta, akkor is, amikor a 
Vajdasági Írás már folyóirat alakjában és igényesebb külsőben került 
az olvasóközönség elé.

Szenteleky Kornél már régen szerkesztője volt a Vajdasági Írás nak, 
amikor a Napló nap-nap után olyan cikkeket tett közzé, hogy végre 
szükségessé vált egy magyar irodalmi lap megalakítása megtagadva 
ezzel a Vajdasági Írás létezését, nem szólva arról, hogy a magyar iro-
dalom e hősi korszakát elhallgatta és nem esett meg egyetlenegyszer 
sem, hogy hírt adott volna a Vajdasági Írás megjelenéséről vagy annak 
tartalmáról.
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Ez a magatartás később a Kalangyával szemben is hasonló volt, 
sőt oda fajult, hogy Fenyves Ferenc megtiltotta a Napló íróinak, 
hogy a Kalangyába dolgozzanak.

Fenyves Ferencet tehát a Napló politikája addig vitte, hogy 
megtagadta Szenteleky munkáját, és akkor még a maga erőinek 
teljességében levő Napló útján mindent elkövetett, hogy Szenteleky 
irodalmi művét megtörje.

Ez a körülmény magyarázza meg azután azt a személyes viszonyt 
is, amelyben Szenteleky és Fenyves Ferenc egymással szemben voltak, 
s amelyik viszony mindennek volt nevezhető, csak nem megértő, 
szövetséges és baráti viszonynak.

Ennek folytán a történelmi tényeknek nem felel meg az a beál-
lítás, helyesebben az az egymás mellé állítás, melyben Szegedi Emil 
Szenteleky és Fenyves alakját feltünteti, de még kevésbé felel meg a 
tényeknek a cím, amely szerint lelki örökségünknek tekinthetnénk 
oly lelkiséget, amely a mi munkánkat tőstől akarta volna kiirtani.

Akkor tehát, amikor valaki a Szenteleky Társaságról és Szente-
lekyről ír, nem írhat egyszersmind Fenyves Ferencről mint egyen-
rangú alapkőről.

Miután Szegedi Emil cikke nyilván nélkülözi a történelmi igaz-
ságot, hiszen Szegedi Emil ezeket a dolgokat nem is ismerheti, kény-
telen vagyok a cikk megjelenése tekintetében vétót mondani, s azt 
Neked visszaküldeni.

A cikk megjelenését az előadottakon kívül még azért sem tartom 
helyesnek, mert az eseményektől még nem távolodtunk el annyira, 
hogy ezekről a dolgokról nyugodtan és izgalmak nélkül tárgyal-
hatnánk.

Márpedig ha a Kalangyában ez a cikk megjelennék, nyilván há-
borúskodás központja lennénk, de főképpen elkerülhetetlen volna, 
hogy Fenyves Ferenc a vitába bele ne vonassék, és eljárása az irodalmi 
mozgalmakkal szemben kritika tárgyává ne tétessék.

Ez végtelen sajnálatos dolog volna, és ezért mindenképpen el 
kell kerülni, még azon az áron is, hogy Szegedi Emilnek ez a cikke 
nem jelenik meg.
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De az ilyen vitákat az éppen már kristályosodó irodalmi életünk 
nem bírja el, s ezért mindenképpen ragaszkodnom kell a kimondott 
vétóhoz.

Az igazság kedvéért még annyit hozzá kell a dologhoz tennem, 
hogy Fenyves Ferenccel a diplomáciai viszonyt állandóan fenntar-
tottam, és bajtársaim ellenzése dacára is többször elmentem hozzá, 
hogy a fönt leírt lehetetlen helyzetet szüntesse be, sajnos azonban 
ez a közbenjárásom nekem sohasem sikerült.

A cikknek végül még az a szépséghibája is van, amit egyébként 
megokolásomban föl sem hoztam, hogy a cikk éppen a Napló ol-
daláról jött, tehát nem tekinthető föltétlen elfogulatlan forrásnak, 
márpedig nekünk vigyáznunk kell a kritikai hitelre is.

Már többször el akartam Hozzád menni, de elfoglaltságok nap-
ról napra eltolják az ígéret teljesítését. Remélem azonban, hogy a 
legrövidebb időn belül ott leszek.

Kézcsókomat jelentve szívesen köszönt őszinte híved:

      Draskóczy Ede 

1937
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SZTÁRIBECSEJI FŐSZOLGABÍRÓSÁG 
MINT RENDŐRI BÜNTETŐBÍRÓSÁG VÉGZÉSE
[Fordítás]

Kih. sz. 399/1939

A dr. Draskóczy Ede sztáribecseji ügyvéd elleni kihágási ügyben, me-
lyet az egyesületekről, gyűlésekről és gyülekezésről szóló törvénybe 
ütköző kihágás címen indíttattak ellene, a főszolgabíróság a nyilvá-
nos tárgyalás és bizonyító eljárás lefolytatása után a gyűlésekről és 
gyülekezésről szóló törvény 37. § alapján a következőképp

ítélkezett:

Dr. Draskóczy Ede, 47 éves, evangélikus vallású ügyvéd, nős, ka-
tona volt, sztáribecseji lakos, bűnös az egyesületekről, gyűlésekről 
és gyülekezésről szóló törvénybe ütköző kihágásban, amit azáltal 
követett el, hogy a sztáribecseji állami gimnázium növendékei 
sorából a lakásán „magyar önképzőkört” alakított, és ugyanezzel 
gyülekezéseket tartott az illetékes hatóságok tudta és jóváhagyása 
nélkül, ezért a fenti törvény 36. § alapján 5 napi rendőrségi elzárásra 
és 1500 dinár pénzbüntetésre ítélte, mely összeget végrehajtás terhe 
mellett 15 napon belül kell befizetni a sztáribecseji községi pénztárba 
azzal, hogy behajthatatlanság esetén ez a büntetés további 15 napi 
elzárásra változtatható át, amit a sztáribecseji rendőrkapitányság 
fogdájában kell kitölteni.

A kiszabott pénzbüntetés teljes egészében az államkincstárt 
illeti. Köteleztetik az elítélt, hogy az illetéktörvény 82. és 5. pontja 
értelmében illeték címén 40 dinárt kifizessen.

Indokolás:

A gyanúsítottat feljelentették, hogy az ezen ítélet rendelkező ré-
szében ismertetett kihágást elkövette. A fent nevezett kihallgatása 
során nagyjából beismerte, hogy nála az itteni gimnázium tanulói 
gyülekeztek, de tagadta, hogy ez a gyülekezés egyesület keretében 

q  



e 304 w   q

folyt volna le, de különösen nem tekinthető illegális egyesületnek, 
melynek előre elkészített programja lett volna. Beismerte, hogy a 
diákoknak ez a gyülekezete, amely azért gyülekezett nála, hogy 
magyar verseket olvasson, megismerje a magyar irodalmat és könyv-
termelést, elnevezte magát önképzésre szánt magyar egyesületnek 
(Magyar Önképzőkörnek) ezen gyülekezetnek azonban nem volt 
sem alapszabálya, nem tartott rendszeresen összejöveteleket, és nem 
volt vezetősége (tisztikara) sem.

A kihallgatott tanúk: Pásti Ferenc, Danis László, Komáromi Ot-
ti lia, Antal Jenő, Fetter László és mások vallomásából megálla pí tást 
nyert, hogy az elítélt meghívására minden vasárnap fél 2 órakor 
összegyűltek a helybeli gimnázium tanulói az elítélt ügyvédi iro-
dájában, és ezeken a gyülekezéseken előadásokat tartottak az 
irodalomról, felolvasták az egyes diákok referátumait, vitát foly-
tattak e beszámolókról, határoztak és elhatározták, hogy Vagyunk 
címen hetilapot indítanak ,és pedig az illetékes hatóságok tudta 
és jóváhagyása nélkül, s miután az elítélt ezzel az egyesületekről, 
gyülekezésről és gyűlésekről szóló törvény 2., 3., 7. §§ ütköző ki-
hágást követett el, a fentebb idézett törvényes előírások alapján el 
kellett ítélni azzal, hogy az egyesület többi tagjai, tekintettel arra, 
hogy fiatalkorúak és a gimnázium tanulói az 1913-as évi 28. § VIl. 
szakasza alapján átadattak az illetékes iskolai hatóságnak, mint a 
büntetésre illetékesnek.

A büntetés kiszabásánál a főszolgabíróság enyhítő körülménynek 
vette nevezett büntetlen előéletét, súlyosbító körülménynek vette, 
hogy a tanuló ifjúság gyülekezéséről van szó, és hogy egy ügyvéd 
követte el, akinek ismernie kellett az ez ügybeni előírásokat, ezért 
e körülmények és a cselekmény súlyosságát figyelembe véve kellett 
e büntetést kiszabni.

Erről értesítetik:

 1)  dr. Draskóczy Ede,
 2)  községi elöljáróság Sztáribecsej azzal, hogy ezen ítélet ellen 15 

napon belül fellebbezést lehet benyújtani a főszolgabíróság 
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útján kellően felülbélyegzett fellebbezéssel a királyi báni 
hivatalhoz.

Sztáribecsej, 1939. május 13.
       
Főszolgabíró
(aláírás olvashatatlan)
Körpecsét

A dokumentumot a Petőfi Irodalmi Múzeum bocsátotta 
a rendelkezésünkre.
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DRASKÓCZY EDE LEVELE DR. IMRE KÁLMÁNHOZ

Óbecse, 1941. január 14-én

Kedves Kálmán!

Legutóbbi személyes megbeszélésünk alkalmával arra biztattál, hogy 
írjam össze úgynevezett érdemeimet abban a reményben, hogy a 
magyar kisebbségi élet idején végzett szolgálataim könnyítenének 
fiaim várható kemény sorsán, vagy éppen, ami sokkal rosszabb – 
megaláztatásain. Mivel előtted úgyis ismeretes a múltam azt hiszem, 
minden álszemérem nélkül hivatkozhatom arra felsorolva azokat az 
eseményeket, amelyeknek én voltam a megindítója és beteljesítője. 
Az apák bűneit Jehova tizedíziglen büntette. Vajon Isten országában 
az érdemek után is büntetés jár, s ha igen hanyadíziglen – ez itt most 
a kérdés. De mielőtt kérdeznék, s mielőtt az elmarasztaló ítéletet 
meghoznák, álljon itt a védekezésem.

1925-ig mint közkatona szolgáltam a magyar művelődés ügyének. 
Valószínűleg a munkásságom ideje alatt terelődött rám a figyelem. 
Lelkes, tetterős és bátor emberekre volt szükség, akik az új hely-
zetben megtalálták a nemzeti érdekek érvényesítéséhez szükséges 
eszközöket és módokat. Fiatal voltam, s úgy látszik, bennem találták 
meg az alkalmas embert. Az Óbecsei Magyar Népkör abban az idő-
ben úgyszólván halálán volt. Egy-két könyvszekrényével kocsmáról 
kocsmára vetődött, s éppen ott akadt meg, ahol a kocsmáros abból 
az egy-két törzsvendégből valami kis üzleti lehetőséget kiszagolt. Az 
Óbecsei Magyar Népkör 1925-ben már sehol sem kellett, s az Iparos 
Legényegylet, ahol menhelyet nyert, ha nem is hivatalosan, de kites-
sékelte. A népköri beszélgető asztalon ott állott egy cédula, ráírva 
egy felszólítás, hogy költözzünk ki. A Magyar Népkör hontalanná 
vált. Ekkor választottak meg engem elnöknek.

1925. március havában választottak elnökké. Augusztus har-
madikán már aláírtuk a Népkör székházára vonatkozó adásvételi 
szerződést, s a vételárat teljes összegében kifizettük. 200 000 di-
nár kamatmentes kölcsönt gyűjtöttem össze, úgyhogy az adásvétel 
megköthető volt. A megvásárolt házat átalakítottuk, s még az évben 
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működésünket az új székházban megkezdettük. A siker váratlan 
nagy volt. A kétkedők és rosszakarók elhullottak. A munka meg-
indult.

Kezdetben csak Óbecsére szorítkozott. Egymásután vettük elő 
a klasszikusokat és moderneket, élesztgettük az ismereteket, és 
melegedtünk a kultúra tüzénél. Az Óbecsei Magyar Népkör háza 
minden magyar menedéke lett, a magyar nemzeti gondolat védővára. 
Így tekintette ezt a szerb hatalom is, s eszerint is bánt el velünk. A 
kamatmentes kölcsönök visszafizetésének ígéretét nem ámításnak 
szántuk. A magyar kultúra ígérete szent volt. Valahányszor összegyűl-
tünk, áldoztunk is ennek a célnak. Részben ezekből az összerőkből, 
részben a korcsmáros által fizetett bérösszegekből, részben a nagyobb 
ajándékokból a kölcsönvett egész összeget visszafizettük. A Népkör-
nek így egy tiszta tehermentes házat szereztünk.

Hangsúlyozom, hogy semmiféle segélyben nem részesültünk, 
hivatalos helyektől nem kértünk, nem kaptunk. Mindent a magunk 
erejéből teremtettünk meg. Közben a Népkör jelentősége Óbecse 
határain is túlterjedt. 1928-ban rendeztük meg a Népkör hatvanéves 
jubileumát. Ez országos ünnep volt. Innen senki sem hiányzott. A 
vajdasági magyarság öntudatának születési napja volt e nap. Min-
denki így emlékezik erre vissza. Dr. Deák Leó így ír róla: „Erre a 
jubileumra mi, az úgynevezett Vajdaság magyar kultúrintézményei-
nek reprezentánsai szorongó szívvel mentünk, részben atrocitásoktól 
féltünk, részben a mi speciális magyar kultúránknak ellaposodá-
sától tartottunk, de amit ott a Te vezetésed alatt álló jubileumon 
tapasztaltunk, az példaadás volt részünkre, fellélegzés, jótékony 
injekció, hogy nem veszett el a múltból nehezen átmentett kultúra, 
sőt annak regenerációja előtt állunk. Könnyes szemmel élveztük az 
ünnepséget, és már akkor Benned láttuk a magyar kultúrának méltó 
reprezentánsát.” Ettől kezdve az Óbecsei Magyar Népkör nemcsak 
a becsei egyesületek között emelkedett vezetői rangra, de országos 
értelemben is az elsők közé ugrott. Ettől kezdve a Népkör nélkül úgy-
szólván semmiféle kultúrmegmozdulás nem történhetett, viszont ez 
az ünnep a kultúrmegmozdulások egész sorát váltotta ki.

1928-ban a hatvanéves jubileum alkalmával rendeztük meg az 
első vajdasági magyar írói találkozót. Ott voltak néhai Szenteleky 
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Kornél, a közben budapestivé vált Fekete Lajos, Csuka Zoltán, s 
budapesti menedékében élő Farkas Geiza és még nagyon sokan 
mások. Az irodalmi társaságról volt szó, az írók megszervezéséről, 
az irodalmi folyóirat megalapításáról. Addig az írók csak a napi-
lapokban jelentkezhettek, majd pedig a Csuka Zoltán által kiadott 
Képes Vasárnap irodalmi mellékletében a Vajdasági Írásban. Arról 
volt szó, hogy a Vajdasági Írást irodalmi folyóirattá kell kifejleszteni, 
természetesen önállóan, megfelelő külsőben. Ez a kezdeményezés 
később sikerült is, s a Vajdasági Írás jó ideig fennállott, míg a 
bácskai közönyben el nem süllyedt s meg nem fulladt. De az eszme 
továbbélt.

A Vajdasági Élet [sic!] utódja a Kalangya volt. Szenteleky és 
Csuka alapította. A megbeszélések itt folytak, Óbecsén. Minden 
innen indult el, és ide tért vissza. A Kalangya megindult, s mikor 
el kellett buknia, ismét talpra állott, Szenteleky halála után. Ekkor 
már a hivatalos magyar körök is érdeklődtek utána. Így sikerült mai 
napig is fenntartani. Az Új Kalangyát Szirmai Károly hívta életre, 
s kezdettől fogva mi ketten vagyunk szerkesztői.

Szenteleky halála után megalkottuk a Szenteleky irodalmi társa-
ságot. Más módunk nem volt rá, tehát a becskereki Közművelődési 
Egyesület (a volt Demke) kereteit használtuk fel. Szép ünnepségek 
keretében megkezdődtek a „székfoglalók”. A Közművelődési Egye-
sületet a hatóság betiltotta, s akkor mi is megszűntünk. A Szenteleky 
társaság elnöke én voltam. A lelki Szenteleky társaság azonban 
tovább működött. Néhány év múlva újból próbálkoztunk. Megala-
kultunk önálló alapszabályokkal. Ekkor újból engem választottak 
elnökké. De az újvidéki rendőrség és az újvidéki bánság megint 
elgáncsolta az egész mozgalmat. Az újonnan megalakult Délvidéki 
Közművelődési Egyesület indítványomra alapszabályába iktatta 
mint programot a magyar irodalmat is, s úgy tervezte, hogy az írók 
külön szakosztályban dolgozunk, de ez a közbejött események miatt 
eddig meg nem valósulhatott.

Munkásságom során majdnem minden jelentősebb helyen tar-
tottam előadást. Természetesen mindenütt csakis meghívásra. 
Nagybecskereken, Szabadkán, Zomborban, Újvidéken, Magyar-
ka nizsán, Bácstopolyán stb. Nem tudtam volna annyi cikket írni, 
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amennyit el ne helyezhettem volna bármelyik lapban. Az volt a hiba, 
hogy annyit áldoztam a helyi mozgalmaknak, hogy már nem volt 
érkező időm a tollforgatásra. Nemcsak napilapok, de szépirodalmi 
lapok is kitüntettek meghívásukkal. Csak példaképpen említem 
meg, hogy Csuka János hírlapjának éppen asztalomon fekszik 
meghívója: „...az lenne a kérésem, hogyha időd engedi és van va-
lami mondanivalód, légy szíves, és keresd fel soraiddal a Hírlapot. 
Mindig örömmel közlöm dolgaidat, akármilyen természetűek is.” 
Óbecsén természetesen nagyon sokszor szerepeltem, és hosszú ideig 
szerkesztője voltam a Tiszavidéknek, éspedig egészen a megszűntéig, 
majd pedig később a Kis Tiszavidéknek. Így napszámoskodtam, ahol 
csak lehetett és persze kellett is.

A becseiek elnökségem alatt a Népkör örökös tiszteletbeli tagjá-
nak választottak, és a kör részére megfestették arcképemet. Így rót-
ták le hálájukat. Tizenhárom évi elnökösködésem után tiszteletbeli 
elnökké választottak ugyanazon jogokkal, amelyek a mindenkori 
megválasztott elnököt illetik. (Az alapszabályok intézkednek így. 
Természetesen ezekkel a jogokkal nem élek.) A Népkör 73 éves fenn-
állása alatt ezt a tisztet egyedül csak én értem el. Megválasztatásom 
idején a közgyűlés meghagyta, hogy munkásságom és érdemeim 
megörökítendők, de ez nem történt meg a következő elnökök alatt. 
Ha megtörtént volna, nem kellene ezt a levelemet megírnom.

Nemcsak a népköri házat szereztem meg, de később az egész be-
rendezést is, székeket, asztalokat, biliárdot stb. Csak megjegyzem, 
hogy később, midőn a népköri vendéglő nem volt kifizető vállalko-
zás, e nélkül a berendezés nélkül a Népkör nem is működhetett vol-
na. Ugyanis ha a vendéglős elvitte volna berendezését, csak a puszta 
falak maradnak meg. Ez persze egy újabb halállal lett volna egyenlő. 
Így azonban mindig fennakadás nélkül tudtunk működni.

Egyik legnagyobb érdememnek tartom azt a senki által el nem 
ismert, de nem is észlelt eredményemet, hogy a Népkör körül meg-
szerveztem a magyar értelmiséget, vagy ha úgy tetszik, középosztályt. 
Az értelmiségnek a legnagyobb része kiköltözött az Anyaországba 
az összeomlás után. Az itt maradottak jó része elhalt vagy munkára 
képtelen lett. A zsidókat a szerbek terrorizálták, s mindentől vissza-
vonultak. Egy kis részecske pedig arisztokratáskodásból nem vett 
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részt a munkában. Hirtelen olyan hézag támadt sorainkban, hogy 
minden akció megfeneklésétől lehetett tartani. Ekkor alapítottam 
meg a szerda estét. Évekig tartott, míg az ügyvédné mellé le lehetett 
ültetni a kereskedő feleségét, a kishivatalnokné mellé az orvosnét, 
a középbirtokos felesége mellé a tanítónét. Behoztam az egy asztal 
rendszert. Feleségemmel együtt ott voltunk közöttük, áthidaltuk 
az ellentéteket, témákat kerestünk, közös munkákat szerveztünk. 
Éveken keresztül fáradoztunk, míg a társaság összekovácsolódott. 
Mindig úgy viselkedtünk velük szemben, mint a házigazdák vendé-
geivel. Hallatlan energiát pocsékoltunk erre a munkára. De végén 
is kialakítottunk Becsén egy középosztályt, mely egységesen készen 
állott a munkára és áldozatra. Évekig minden szerdán fél kilenckor 
pontosan ott voltunk a Népkörben, a végén mindenki tudta, hogy 
szerdán, ha mást nem, bennünket ott talál a Népkörben. Ha mi nem 
vagyunk ott, mindjárt az első visszafordul. Mindenkinek mi voltunk 
az összekötő kapocs. Végül oly népszerű lett a népköri szerdaeste, 
hogy az emberek már programba állították, s a világért el nem mu-
lasztották volna.

A szerda estéken összeszokott asszonyokkal lehetett azután 
megoldani a csecsemővédelmi akciót. Ennek a mozgalomnak meg-
indítása és megszervezése a feleségem érdeme. Tapintatosan ez is 
úgy volt megcsinálva, hogy nem volt elnöknője. Senki sem lehetett 
féltékeny, így mindenki szívesen dolgozott.

Részt vettem a zombori kultúrparlament munkájában. Ott hí-
zelgően mindjárt lelki vezérnek kiáltottak ki.

Elnökségem alatt a Népkör könyvtárát ötezer kötetre szaporítot-
tam. Ebben az egy irányban kaptam hivatalos helyről segítséget, azaz 
néhány száz kötet ajándékot. A többit saját erőnkből szedtük össze. 
(Jellemző, hogy az utolsó egy-két évben szaporulat nem volt. Pedig 
a könyv volt a legnagyobb propagatív eszközünk. Mikor a Népkört 
átvettem, alig volt 1500 könyvünk. Ebben az arányban állítottuk 
be a könyvszekrényeket is.)

Elnökségem alatt alapítottam meg az írók és költők jutalmazására 
az ezüstkoszorús ünnepet, amelynek mindig vajdasági jelentősége 
volt. Az ezüstkoszorút eddig Szirmai Károly, Cziráky Imre és 
Herczeg János kapták meg.
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Magyar önképzőkört tartottam fent, s azon állandóan előadtam. 
Azon fiúk és lányok egyaránt részt vettek. A szerbek ebből ková-
csoltak ellenünk tőkét. Úgy engem, mint a gyerekeket feljelentették 
a szolgabíróságnál, a gimnáziumban, az ügyészségnél, s végül az 
ügyvédi kamaránál. Engem emiatt le is zártak tiltott összejövetelek 
tartása címén. Fiamat, aki egyben a Vagyunk diáklap szerkesztője 
is volt harmadmagával a gimnáziumból kicsapták. A sajtóperben 
azonban a törvényszéknél mindnyájunkat felmentettek. Az ügyvédi 
kamara ellenem az eljárást nem indította meg.

A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség helyi szerve-
zőbizottságának elnöke voltam, s mint ilyen még a szerbek alatt 
szerveztem meg a helyi fiókot 5000 taggal.

A helyi ev. egyház ügyésze vagyok. Míg a németekkel együtt 
tudtunk dolgozni, egyh. megyei ügyész is voltam, s az időben az 
egyházi ügyek súlypontja is Becsén volt. Tagja voltam az alkotmá-
nyozó egyházi zsinatnak mint zsinati atya!

Elnöke vagyok az Óbecsei Népbanknak, éspedig fizetés nélkül. 
A magyar kiskölcsönöket favorizáltuk. A Népbank épületét modern 
üzletházzá alakítottuk át. Ezt a bank nekem köszönheti.

A mezőgazdaság terén is van némi kis érdemem, mint minden 
intelligens gazdának, aki állandóan tanult, az újításoknak propa-
gandát csinált.

Kedves Kálmán! Arra sincs időm, hogy levelem elolvassam és 
átjavítsam. De 21. pontként még megjegyzem (talán ez lesz a szeren-
csés pont), hogy jún. 8-án a Kisebbségi Intézet meghívására Pécsett, 
az egyetem aulájában láthatóan szép sikerrel előadást tartottam. A 
Janus Pannonius Irodalmi Társaság felszólított, hogy vele az össze-
köttetést tartsam fenn. Előadásomat meg akarja jelentetni a Sorsunk 
című folyóiratában.

Mindnyájan nagyon hálásak vagyunk Neked. Isten áldjon meg! 
Szeretettel ölel Benneteket, Sárikának kézcsókom küldöm.

1941
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december 2. 1–2.
(d.) [Draskóczy Ede]: Hitközségi közgyűlés [Belváros]. Tiszavidék, 1923. 

december 30. 2.
Kultúrelőadások [II. est: Draskóczy Ede az erdélyi irodalomról]. 

Tiszavidék, 1924. február 24. 3.
d. e. [Draskóczy Ede]: Végre [Az egyesületek együttműködéséről]. 

Tiszavidék, 1924. február 10. 1–2.
d. e. [Draskóczy Ede]: Elektromos kultúrhullámok [A rádiótelefonról]. 

Tiszavidék, 1924. március 16. 1–2.
(D.) [Draskóczy Ede]: Bűnt követ el [A kivándorlásról]. Tiszavidék, 

1924. november 30. 2.
d. e. [Drasakóczy Ede]: Nagy Péter király szobra. Tiszavidék, 1924. 

november 30. 1–2.; [Az eseményhez:] A szoborleleplezési ünnepély 
programja. Tiszavidék, 1924. november 30. 2.; Városunk ünnepe. 
Tiszavidék, 1924. december 7. 1–2.

Dr. Draskóczy Ede: Jókai Mór. Tiszavidék, 1925. április 26. 1–2.
d. e. [Draskóczy Ede]: Az igazságszolgáltatás. Tiszavidék, 1925. novem-

ber 22. 1.
Dr. Draskóczy Ede: Elnöki jelentés a Népkör választmányának és tisztvise-

lőkarának 1925. évi működésérőé. Tiszavidék, 1926. január 24. 1–2.
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d. e. [Draskóczy Ede]: A kék postakocsi. Tiszavidék, 1926. június 13. 2.
d. e. [Draskóczy Ede]: A július 27-iki képviselőtestületi ülés. Tiszavidék, 

1926. augusztus 1. 1–2.
A Tiszavidék t. olvasóihoz! [Előfizetési felhívás]. Tiszavidék, 1926. 

december 19. 2. és december 26. 2. – Munkatársaink között a helyi 
magyar társadalom legkiválóbb tagjait találjuk, akik arra töreksze-
nek, hogy olvasóinknak mindig elsőrendű szórakoztató és hasznos, 
nevelő-tanító olvasmányokkal szolgáljanak.

Dr. Draskóczy Ede: Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör január 30. 
közgyűlésén. Tiszavidék, 1927. február 6. 1–2. és február 13. 1–2.

Dr. Draskóczy Ede elnöki jelentése a Népkör választmányának és tiszt-
viselőkarának az 1927. évi működéséről. Tiszavidék, 1928. február 
19. 2–3.

Dr. Draskóczy Ede: A becsei padok. Tiszavidék, 1928. április 8. 4. 
[Húsvéti melléklet]

Draskóczy Ede: Írók kézfogója. Vajdasági Írás, 1928. október 7. 85–86. 
In Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írásból. Újvidék, 1983, 
Forum Könyvkiadó, /Hagyományaink, 12./, 254–255.

Draskóczy Ede: Ünnepi beszéd a sztáribecseji Mag yar Népkör 60 
éves jubileumi díszközgyűlésén. Vajdasági Írás, 1928. december 2. 
321–324.

Draskóczy Ede: Magyar mentalitások, magyar irodalmak. Vajdasági Írás, 
1928. december 23. 417–420.

Dr. Draskóczy Ede elnöki megnyitóbeszéde a Magyar Népkör 1929. évi 
március hó 10-ikén tartott közgyűlésén. Tiszavidék, 1929. március, 
17. 1–3.

Draskóczy Ede: Új Aurora. Irodalmi Almanach 1929. Bratislava–
Pozsony. Vajdasági Írás, 1929. április–május, 6–7. sz. 385–389.

Draskóczy Ede: Dilettantizmus. Vajdasági Írás, 1929. augusztus, 10. 
sz. 109–117.

 Dr. Draskóczy Ede: Emlékezés dr. Szászy Istvánról. Tiszavidék, 1929. 
december, 8. 2–3.

Draskóczy Ede: A becseji szerzők estjén. A Mi Irodalmunk, 1931. május, 
24. 26–27.

Draskóczy Ede: Kincsesládánk és őrizője. Kalangya, 1932. augusztus, 
4. sz. 209–213.
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Draskóczy Ede: Farkas Geiza regénye: „A fejnélküli ember”. Kalangya, 
1933. május, 5. sz. 349–353.

Draskóczy Ede: Levél egy élőhöz. Kalangya , 1933. október, 10. sz. 
591–596. [Szenteleky-nekrológ]

Draskóczy Ede: Bizonyítás egyszerű utakon. Kalangya, 1934. március, 
3. sz. 165–171.

Dr. Draskóczy Ede: Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népkör 1933. 
április hó 2-án tartott közgyűlésén Tiszavidék, 1933. április 9. 2–3.; 
április 16. 2–3. és április 23. 2–3.

 d. e. [Draskóczy Ede]: A múlt héten [Az iskolákról]. Tiszavidék, 1933. 
július 9. 1.

 Draskóczy Ede: Irodalmi érték és népszerűség. Kalangya, 1936. novem-
ber, 8. sz. 469–475.

Draskóczy Ede: Törvényt ülünk [A vajdasági magyar irodalomról]. 
Kalangya, 1937. június, 3. sz. 97–104. 

Draskóczy Ede: Összefogás [A Szenteleky Társaságról]. Kalangya, 1937. 
október, 7. sz. 233–236.  

Draskóczy Ede: Üdvözlőbeszéd Cziráky Imre ezüstkoszorús ünnepségén. 
Kalangya, 1938. március–április, 3–4. sz. 97–101. 

Draskóczy Ede: Az első ábécé. Kalangya, 1938. március–április, 3–4. 
sz. 156–160.

Draskóczy Ede: Kisebbség és erkölcsiség. Kalangya, 1940. július–szep-
tember, 7–9. sz. 289–295.

Draskóczy Ede: Óbecse. In Csuka Zoltán szerk.: A visszatért Délvidék. 
Budapest, 1941, Halász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, 191–201.

Draskóczy Ede: Hoztuk a zászlót… [Délvidéki írók Erdélyben]. Kalangya, 
1943. július 15. 7. sz. 294–296.

Draskóczy Ede: Regionalizmus. Kalangya, 1943. szeptember 15. 9. sz. 
394–397. 

Draskóczy Ede: Magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. [Elhangzott 
a Délvidéki Szellemi Találkozón 1944. március 19-én a szegedi város-
háza dísztermében.] Délvidéki Szemle, 1944. 6. sz. 244–251.
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Draskóczy Ede és az óbecsei Magyar Népkör

Kultúrestek [Az egyesületek együttműködéséről]. Tiszavidék, 1924. 
február 3. 2.; (r.): Kultúrelőadások. Tiszavidék, 1924. február 17. 2.; Kul-
túrelőadások [II. est: Draskóczy Ede az erdélyi irodalomról]. Tiszavidék, 
1924. február 24. 3.; (r.): Kultúrelőadások [III. est: Dr. Galambos Pál 
a magántulajdon szentségéről]. Tiszavidék, 1924. március 2. 2.; (r.): A 
kultúrelőadások [IV. est: Dr. Zelenay Miklós ügyvéd a büntetőjog fejlő-
déséről]. Tiszavidék, 1924. március 16. 2.; A Népkör V. kultúrestje [Dr. 
Varró János orvos a nizzai farsangról vetítéssel egybekötött előadása]. 
Tiszavidék, 1924. március 30. 2.
A Magyar Népkör első kultúrestje [Draskóczy Ede előadása Ady Endre 
költészetéről]. Tiszavidék, 1927. január 30. 3., február 6. 3.; Az I. kultú-
rest. Tiszavidék, 1927. február 13. 2.; A Magyar Népkör [II. kultúrestje: 
Frachbart Károly előadása Arany Jánosról]. Tiszavidék, 1927. március 6. 
3.; II. kultúrest. Tiszavidék, 1927. március 13. 2.; A Magyar Népkör [III. 
kultúrestje]. Tiszavidék, 1927. április 17. 4.; III. kultúrest [Szenteleky 
Kornél előadása Madách Imréről]. Tiszavidék, 1927. május 8. 3–4.
(h): A kultúra egységfrontja felé [60 éves a Magyar Népkör]. Tiszavidék, 
1928. február 19. 1.; A Népkör évi közgyűlése – Impozáns keretek között 
ülik meg az egyesület fennállásának hatvanadik évfordulóját. Tiszavidék, 
1928. február 19. 1–2.; A Népkör I. kultúrestje [Dr. Müller Andor orvos 
a test és a lélek edzéséről]. Tiszavidék, 1928. április 1. 2–3.; A Magyar 
Népkör második kultúrestje. Tiszavidék, 1928. április 29. 3.; A Ma-
gyar Népkör II. kultúrestje [Galambos Ferenc a házasság történetéről]. 
Tiszavidék, 1928. május 6. 3.
Irodalmi találkozó városunkban. Folynak az előkészületek a Népkör 60 
éves jubileumára. Tiszavidék, 1928. október 28. 1.; Szó és tett (60 éves a 
Népkör). Tiszavidék, 1928. november 11. 1.; A helybeli Magyar Népkör 
jubileumi ünnepségének programja. Tiszavidék, 1928. november 11. 2.; 
A hatvanéves Népkör – Üdv a vendégeknek! Tiszavidék, 1928. november 
18. 1.; Nagyban folynak az előkészületek. Tiszavidék, 1928. november 
18. 2.; Rovás. Tiszavidék, 1928. november 25. 1.; A 60 éves Népkör ju-
bileumi ünnepélye. Tiszavidék, 1928. december 1. 2–3.; A siker részesei. 
Tiszavidék, 1928. december 1. 1–3.
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Irodalmi találkozó. Délbácska, 1928. október 19. 3.; A becsei Helikon. 
Délbácska, 1928. október 27. 1.; A vajdasági magyar irodalom. Délbácska, 
1928. november 4. 3.; A sztáribecseji Magyar Népkör jubileumi prog-
ramja. Délbácska, 1928. november 9. 6.; Polácsi Lajos: Mit várunk a 
sztáribecseji irodalmi esttől? Délbácska, 1928. november 11. 9.; Becse 
ünnepe. Délbácska, 1928. november 18. 1.; A becsei Magyar Népkör 60 
éves jubileuma. Délbácska, 1928. november 20. 3.
Közbeszólás. Bácsmegyei Napló, 1928. november 20. 1.; László Ferenc: A 
vajdasági magyar Helikon. Képek a sztáribecseji Magyar Népkör jubile-
umi ünnepségéről és a vajdasági magyar írók találkozójáról. Bácsmegyei 
Napló, 1928. november 20. 7.; A szépirodalmi folyóirat. Bácsmegyei 
Napló, 1928. november 22. 1.; Fenyves Ferenc: Dr. Draskóczy Ede. 
Bácsmegyei Napló, 1928. november 24. 17.; Cselekedjék! Bácsmegyei 
Napló, 1928. november 25. 1.; [Prekomurjei:] Író és irodalom. Bácsmegyei 
Napló, 1928. november 28. 1.
Arcunkat [a szégyen pírja égeti]. Sentai Friss Újság, 1928. november 21. 
1.; Markovics Mihály: Vajdasági írók társasága. Képek a becsei Népkör 
jubileumáról. Sentai Friss Újság, 1928. november 21. 1. 
November 17-én és 18-án ünnepli fennállásának hatvanéves jubileu-
mát a sztáribecseji Magyar Népkör. A Népkör vezetősége megrendezi a 
vajdasági magyar írók első találkozóját. Képes Vasárnap, 1928. október 
21. 34. sz. 17.
Nagy sikerrel zajlott[ak] le a becsei Magyar Népkör hatvanéves jubiláris 
ünnepségei. Képes Vasárnap, 1928. november 25. 39. sz. 6–9.
Ünnepi ének. A becsei Magyar Népkör 60 éves jubileumára írta, s az 
ünnepen szavalta Kováts Antal. Délbácska, 1928. november 25. 4.
Diószeghy Tibor: A Vajdasági Helikon. Korunk, 1929. január 1. sz.
A Magyar Népkör évi közgyűlése. Tiszavidék, 1929. március 17. 2.
A Magyar Népkör kultúrestje [Dr. Draskóczy Ede: Párisi benyomások]. 
Tiszavidék, 1931. március 8. 2.; A Népkör első kultúrestje. Dr. Draskóczy 
Ede felolvasása Párisról. Tiszavidék, 1931. március 22. 2.; A Népkör 
második kultúrestje. Tiszavidék, 1931. március 29. 2.; A helybeli szerzők 
estje a Népkörben. Tiszavidék, 1931. április 19. 2.; A Magyar Népkör 
kultúrestje [Draskóczy Ede, Cziráky (Fetter) Imre, Csizofszky István, 
Darvas Gábor és F. Galambos Margit. Részletek hangzottak el Szulik 
József és Szászy István műveiből is.]. Tiszavidék, 1931. április 26. 2.; 
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A Népkör harmadik kultúrestje [Draskóczy Ede, Szenteleky Kornél, 
Szirmai Károly, Csuka Zoltán, Kristály István, Farkas Geiza és Borsodi 
Lajos]. Tiszavidék, 1931. május 10. 2.
Vidéki írók a Magyar Népkör szombati kultúrestjén [Borsodi Lajos, 
Borsodi Ferenc, Juhász Ferenc és Szenteleky Kornél]. Tiszavidék, 1932. 
február 7. 1.; A Népkör szombati kultúrestje [Borsodi Lajos Adyról]. 
Tiszavidék, 1932. március 13. 2.; A Népkör kultúrestje. Tiszavidék, 
1932. március 20. 2.

Draskóczy Edéről

Esküvő. Tiszavidék, 1920. február 1. 2. – Dr. Draskóczy Ede ügyvéd 
kedden délután 4 órakor tartja esküvőjét a helybeli ev. ref. templomban 
Székely Mária úrleánnyal, dr. Székely Ignácz ügyvéd kedves leányával.

[Draskóczy Ede a Tiszavidék élén]

Bácskay Bódog [halála]. Tiszavidék, 1922. szeptember 3. 2.; Bácskay 
Bódog temetése. Tiszavidék, 1922. szeptember 10. 3.; Felelős szerkesztő: 
Tihanyi Ernő. Tiszavidék, 1922. szeptember 10. 1.; Felelős szerkesztő: 
Dr. Draskóczy Ede. Tiszavidék, 1922. október 22. 1.; Felelős szerkesztő: 
Dr. Draskóczy Ede. Főmunkatárs: Rácz Imre. Tiszavidék, 1925. október 
18. 1.; Felelős szerkesztő: Dr. Draskóczy Ede [egyedül]; Tiszavidék, 
1928. február 5. 1.
Szabadságon. Dr. Draskóczy Ede lapunk szerkesztője családja kíséretében 
négyheti üdülésre külföldre utazott. Tiszavidék, 1924. augusztus 3. 2.
Csuka Zoltán: Apostolok küldettek. Draskóczy Edének [vers]. Vajdasági 
Írás, 1928. december 2. 324–325.
Fekete Lajos: Bízó szó az erősekhöz. Draskóczy Edének s a Vajdasági Írás 
többi munkatársának [vers]. Vajdasági Írás, 1928. december 23. 423.
Megalakul a vajdasági magyar írók „Szenteleky Kornél” társasága. 
Tiszavidék, 1933. szeptember 24. 2.; Megalakul a Szenteleky Kornél 
irodalmi társaság október 22-én. Tiszavidék, 1933. október 15. 1–2.; 
A Szenteleky Irodalmi Társaság október 29-én alakul meg. Tiszavidék, 
1933. október 22. 2.; Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság. A Köz-
művelődési Egyesület ezüst tulipánját dr. Várady Imre kapta. Tiszavidék, 
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1933. november 5. 2.; A Szenteleky Társaság első ülése. Tiszavidék, 
1933. november 12. 3.; Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság. A 
Társaság elnöke dr. Draskóczy Ede, titkára Cziráky (Fetter) Imre lettek. 
Tiszavidék, 1933. november 19. 2.
A Szenteleky Társaság első felolvasó ülése. Tiszavidék, 1934. március 
4. 2–3.
Megyer József: A zombori ünnep. A Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság 
március 14-i alakuló gyűlése. Délvidéki Szemle, 1943. 4. sz. 177–179.   
Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933. Sajtó alá rendezte, és 
bevezetéssel ellátta Bisztray Gyula és Csuka Zoltán. Zombor–Budapest, 
1943, Szenteleky Társaság, 403. 
Egy jelentős Draskóczy-levél. 1937. okt. 21. [Fenyves Ferenc és Szenteleky 
Kornél]. In Szirmai Endre: A magányos óriás. II. köt. München–Stutt-
gart, 1979, 100–102.
Bori Imre: Irodalmi társulatok. In uő: A jugoszláviai magyar irodalom 
története. Újvidék, 1998, Forum Könyvkiadó – Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 288–295.
Kalapis Zoltán: Draskóczy Ede. In uő: Életrajzi kalauz I. Újvidék, 2002, 
Forum Könyvkiadó, 249–250.
Majtényi Mihály: Érzelmes utazás a becsei Helikonra. In uő: A magunk 
nyomában. Novi Sad, 1961, Forum Könyvkiadó, 7–22.
Majtényi Mihály: Mindennapi kenyerünk. In uő: Szikra és hamu. Novi 
Sad, 1963, Forum Könyvkiadó, 203–214.
Németh Ferenc: A Szenteleky Társaság. Egy irodalmi tömörülés ötvenöt 
évvel ezelőtti zászlóbontása. Magyar Szó – Kilátó, 1989. február 25. 16.
Péter László: Három Draskóczy Ede. Marosvidék, 2009. augusztus, 2. 
sz. 35–41.
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Péter László
HÁROM DRASKÓCZY EDE

A magyar művelődés történetében azonos névvel három jeles fér-
fiú tevékenykedett. Mind a három más-más területen, de mind 
a három a maga területén jelentős szerepet töltött be. Draskóczy 
vezetéknéven több családot ismernek lexikonjaink. Föltehetően 
szögről-végről rokonok, de rokonsági fokuk kiderítése bonyolult és 
szempontunkból fölösleges föladat lenne. Távoli oldalági rokonság 
református. D. Gábor (1837–1903) gimnáziumi tanár Temesvárt 
hunyt el. Két gyermeke Máramarosszigeten született. Fia, szintén 
Gábor (1875–1935 után), bíró volt; lánya, Jörg Endréné D. Ilma 
(1880–?) költő, főügyész özvegye. D. Gábor fia D. László (1905–?) 
lelkész, öccse, István (1906–?) teológiai tanár.

A mi Draskóczy famíliánk evangélikus, és a draskóczi és dolinai 
nemesi előnevet viselte. Legrégebbről ismert képviselője D. Sámuel 
(Harkács [ma Hrkáč Szlovákiában], 1794. febr. 26. – Harkács, 1864. 
ápr. l8.), D. Sámuel és Szontagh Klára fi a, főszolgabíró, majd Gömör 
megyei alispán, evangélikus egyházmegyei főgondnok. 1830-tól a ren-
di országgyűlésben követ, 1836-ban alispán. Szemének megromlása 
miatt 1843-ban lemondott tisztéről. Fia, D. Gyula (Harkács, 1824. 
máj. 30. – Pozsony, 1873. márc. 23.) Rozsnyón végezte középiskolá-
it, Eperjesen evangélikus teológiát tanult, 1848–49-ben a Bocskay 
huszárok közt kapitányként harcolt. 1865–68 közt országgyűlési 
képviselő, 1871-től Sopron vármegye főispánja. Lánya, Vay Dénesné D. 
Klementina (1856–?), valószínűleg édesanyja után, katolikus volt.

Az évszámokat tekintve D. Gyula öccse lehetett D. Lajos (1834–
1908) hódmezővásárhelyi evangélikus lelkész. Ő a város közéletében 
is élénk szerepet töltött be; városatya volt, a helyi szabadelvű párt el-
nöke, gazdasági egyesület, ipartestület elnöke is. Hódmezővásárhely 
története II/2. kötete (1993) Szeremlei Sámueltől vett idézetben így 
summázta tevékenységét: „páratlan buzgósággal és önzetlenséggel 
szolgálta a város közügyeit is, mely érdekében a Hód-Mező-Vásárhely 
hasábjain nagymérvű irodalmi munkásságot is fejtett ki.”

Öccse volt D. Ede, 1848-as honvéd, 1861–1867 közt evangéli-
kus népiskolai tanító. Az ő nevét örökölte D. Lajos idősebbik fia. 

q  



e 320 w   q

Ennek öccse, D. Pál (1861–1899) ügyvéd, a Hód-Mező-Vásárhely 
című lap szerkesztője (1893–96), a Csongrád-Csanádi Evangélikus 
Egyházmegye főjegyzője, a helyi egyházközség ügyésze, a vásárhelyi 
sportélet föllendítője, a nyári színkör (1898) kezdeményezője és 
kiharcolója. Másik öccse D. Lajos (1868–1942), ugyancsak evan-
gélikus lelkész, 1898-tól az eperjesi teológiai főiskolának tanára, 
később dékánja volt. Trianon után Pestre költözött, 1924-ben 
nyugállományba vonult.

Draskóczy Ede (1860–1935)

Draskóczy Ede Lajos Soma 1860. március 14-én született Hód-
mezővásárhelyen, az evangélikus paplakban. Apja az említett D. 
Lajos, édesanyja Nagy Klementin. Két házaspár is keresztszüleje 
volt: nagybátyja, D. Ede és Nagy Emma, valamint Kiss Gusztáv és 
Nagy Róza.  Középiskoláit szülővárosában, a teológiát Pozsonyban, 
Halléban és Berlinben végezte. 1882-ben szentelték pappá, és kez-
detben Vásárhelyen meg a fővárosban lelkészkedett. 1885-ben került 
Makóra. Alelnöke volt az Úri kaszinónak, alapítója és 1887. nov. 
3-tól 1889. febr. 7-ig szerkesztője a Makói Hírlapnak, és két éven a 
Makói Friss Újságnak. Arcképét közli a Csanád vármegye tíz évvel 
Trianon után (1929) című gyűjtemény és Makó monográfiájának 
5. (2002) és 6. kötete (2004).

A makói evangélikus egyház kezdetben Nagylakhoz, később 
Tótkomlóshoz tartozott. 1853-ban vált önállóvá. A megerősödött 
eklézsia 1863-ban az addigi lelkésztanító helyett külön lelkészi 
állást rendszeresített. 1854-től Szeberényi Andor (1824–1895); ő 
Nagylakra távozott. Egy évig Jeszenszky Nándor helyettesítette. 
1857-től utóda a bátyja, Petőfi selmecbányai diáktársa (1837), 
Szeberényi Lajos (1820–1875) később hírlapíró, író, teológiai tanár 
lett. Őt 1860 végén a szegedi gyülekezet hívta meg. (Szegeden adta 
ki 1861-ben Burger Zsigmond betűivel emlékezését Néhány év Petőfi 
életéből címmel.) 1861-től Kemény József; 1881-től Kemény Lajos 
lett a lelkész. Nevéhez a templomépítés kezdeményezése fűződik.

A megvalósítás érdeme azonban Draskóczy Edéé. Erről valameny-
nyi várostörténeti mű egyértelműen bizonyságot tesz. Az építkezés 
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1903. május 4-én kezdődött, és az új templomot december 13-án 
már föl is szentelték. A helyi egyház hívőinek száma a XX. század 
elejére ötszáz fölé emelkedett.

Draskóczy Ede fél évszázadon állt a makói evangélikus egyház 
élén. Pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából, hívei 
emléktáblán örökítették meg érdemeit. Szövegét a várostörténeti 
monográfia is közli:

„EMLÉKEZZETEK ELÖLJÁRÓITOKRA, AKIK
NEKTEK AZ ISTEN IGÉJÉT HIRDETTÉK.”

A NAGY APOSTOL EZEN INTÉSÉT KÖVETVE
HELYEZTÜK IDE EZEN EMLÉKTÁBLÁT

DRASKÓCZI ÉS DOLINAI DRASKÓCZY EDE T. B.
FŐESPERES

LELKÉSZÜNK ÉRDEMEINEK ELISMERÉSÉÜL,
AMELYET A TEMPLOM FÖLÉPÍTÉSÉVEL SZERZETT

HŰSÉGES LELKIPÁSZTORI
SZOLGÁLATÁNAK 48. ÉVÉBEN, LELKÉSSZÉ TÖRTÉNT

FÖLAVATÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN:
1932. ÉVI JÚLIUS HÓ 9. NAPJÁN

HÁLÁS HÍVEI.

A gyászjelentés szerint – csaknem pontosan három évre rá, 1935. 
július 8-án – életének 76., apostoli munkásságának 53., makói lel-
készségének 50., házasságának 50. évében, hosszú szenvedés után 
csendesen elhunyt.

Draskóczy Ede (1891–1945)

Özvegyén és Lajos öccsén kívül három gyermeke gyászolta. D. Pál, 
D. Ede és Bóna Pálné D. Emma. Menyén, D. Edéné Székely Márián, 
vején, Bóna Pálon kívül unokái, ugyancsak Ede és Pál.

Draskóczy Ede Jenő 1891. november 21-én született Makón, az 
evangélikus paplakban. A keresztlevelén még a következő neveket 
olvassuk. Apja a vele azonos nevű lelkész, édesanyja Ott Emma. 
Keresztapja dr. Draskóczy Pál ügyvéd és Ott Lujza kisasszony. A 
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keresztelő lelkész Draskóczy Lajos hódmezővásárhelyi evangélikus 
lelkész. Kalapis Zoltánnak (1928–2005) a Híd című újvidéki folyó-
iratban közölt Életrajzi kalauza (1999) alapján életrajzát tömören 
így foglalhatom össze. (Kötetben is megjelent 2002-ben.)

Elemibe és gimnáziumba szülővárosában járt. Érettségi után főis-
kolai tanulmányait a kecskeméti református jogakadémián végezte, 
és befejezése után egy évre Bécsben tájékozódott, majd 1913-ban a 
kolozsvári egyetemen szerzett jogi doktorátust. Joggyakornokként 
1916-ban az óbecsei (ma Bečej Szerbiában) járásbíróságra, majd 
az újvidéki (Novi Sadi-i) törvényszékre került. 1920. február 3-án 
Óbecsén feleségül vette principálisának, dr. Székely Ignác ügyvéd-
nek és Geiger Teréznek leányát, Székely Máriát (1895–1992).

Ez már Trianon után volt, s azzal a döntéssel járt, hogy nem tér 
haza a csonka országba, hanem a szerb királyság, a későbbi Jugo-
szlávia területén marad. Örökölte apósának praxisát, és hamarosan 
Óbecsének és környékének egyik vezető jogi szakembere, jól kereső 
ügyvédje lett. Ötvenláncnyi (egy lánc arrafelé 2200 négyszögöl) 
tanyás birtokra tett szert. Helyi újságot indított és szerkesztett 
Tiszavidék, majd Kis Tiszavidék címmel. Ő lett az Óbecsei Népbank 
elnöke. Zöldfás utcai nagy családi házát kényelemmel rendezte be.

A nagyközség közéletének egyik főszereplőjévé emelkedett. 
Művelt irodalomkedvelőként az 1920-as évektől bekapcsolódott 
az akkor kibontakozó vajdasági irodalmi életbe. Ezt főként Sza-
badkán a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében a szegedi emigráns 
publicista, Dettre János (1886–1944) szorgalmazta, másrészt a félig 
szerb ósziváci (Sivac) orvos, a Stankovićból Szenteleky Kornéllá 
(1893–1933) hasonult tollforgató ösztönözte. Ez utóbbi főként az 
erdélyi magyar írók, az Erdélyi Helikon példájára kezdte szervezni 
a vajdasági írástudókat. Dettrét 1925-ben kiutasították az SZHSZ 
Királyságból, így a föladat Szentelekyre maradt. (A szabadkai Feny-
ves Ferenc ugyan féltékenyen próbálta őrizni elsőbbségüket, de tőle 
csak ármánykodásra tellett.) Szentelekynek legjobb, legmeghittebb 
barátja és küzdőtársa Draskóczy Ede lett.

A lelkes irodalomtudós, Bisztray Gyula (1903–1978) egyetemi 
magántanár és Szenteleky másik fáradhatatlan munkatársa, a kitűnő 
költő, műfordító, Csuka Zoltán (1901–1984) összegyűjtötte, és a 
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Szenteleky Társaság kiadásában Zombor–Budapest helyjelöléssel 
1943-ban megjelentette a „Vajdaság Kazinczyjának”, Szentelekynek 
1927-től haláláig folytatott irodalmi levelezését. (A kötet könyv-
ritkaság. Nincs meg sem a szegedi egyetemi könyvtár, sem a So-
mogyi-könyvtár állományában. Mint a vajdasági magyar irodalom 
alapműve megérdemelné a hasonmás kiadását.) Ebből egyértelmű, 
hogy Szenteleky legfőbb bizalmasa, akinek nézeteit őszintén ki-
fejtette, akivel elgondolásait megvitatta: Draskóczy Ede volt. Bori 
Imrének Szentelekyről írott kiváló monográfiájában (Szenteleky 
Kornél. Újvidék, 1994) sajnos nincs névmutató, amelyből kitűnnék, 
hogy a Draskóczynak írott sok-sok levélből vett idézetnek milyen 
fontos irodalomtörténeti forrásértéke van. Vajda Gábornak Borival 
ugyan vitázó, de szintén értékes szempontokat fölmutató műve (A 
muszáj-Herkules, Szabadka, 1997) ugyancsak azt bizonyítja, hogy 
Szenteleky életműve elválaszthatatlan Draskóczy Edéétől.

Ez az életmű nem nagy terjedelmű, mert Draskóczy Ede nem volt 
az írásnak olyan megszállottja, mint barátja, Szenteleky. De irodalom-
szervező szerepe mellett előadásokat tartott, könyvbírálatokat írt; egy 
karcsú kötetet alighanem megérne a Vajdasági Írásban (1928–29) és 
a Kalangyában (1932–44) szétszórt írásainak gyűjteménye.

Szenteleky korai halála után Draskóczy Ede – Szirmai Károly 
társaságában – a Kalangya szerkesztője lett, majd szervezője és egyik 
vezetője a barátjának emlékezetére és nevére 1934. február 25-én 
Nagybecskereken megalakított irodalmi társaságnak. Gyanúm 
szerint oroszlánrésze van a Szenteleky-levelezés kiadásában is.

Kalapis Zoltán szerint Szenteleky a mecénás szerepénél is többet 
szánt Draskóczynak: „a szellemi élet vezéri magaslatán látta őt”. 
Úgy ítélte meg barátját, hogy erre alkalmassá teszi „higgadt, helyes 
és magyar életszemlélete, összefogó, teremtő ereje”. Buzdította is 
barátját, kéziratot kért tőle, sürgette. Draskóczy maga is igazodott 
Szentelekynek emelkedett stílusához.

A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei címmel 1941-ben 
írott összefoglalásában Herceg János a Kalangya kapcsán 1937-ről 
beszámolva így minősítette: „Ekkortájt írja Draskóczy Ede, kit 
műveltsége és hivatástudása méltán emelhetett volna vezéri magas-
latra, Törvény ülünk című tanulmányát, amely a helyzeti okokra 
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támaszkodva egyszer s mindenkorra megszabja mozgalmunk irá-
nyát.” (Összegyűjtött esszék, tanulmányok. Belgrád, 1999. 1. k. 162.) 
Majd később: „Szirmai Károly és Draskóczy Ede szerkesztésében a 
Kalangya sokkal több volt, mint irodalmi folyóirat, ők már egészen 
közel jutottak a Szenteleky által megjelölt célhoz: kisebbségi lapot 
szerkesztettek, amelyben állandóan felszínen tartották a magyar 
sorskérdéseket.” (Uo. 174.) Óbecse művelődési képét fölvázolva 
1978-ban szintén azt emelte ki, hogy Draskóczy volt az összekötő-
kapocs a magyar politikusok és a Kalangya között (uo. 3. k. 739.). 
Szenteleky nem volt alkalmas tárgyaló fél a vajdasági magyar urak 
társaságában: Draskóczy sikeresen helyettesítette, így szolgálta a ma-
gyar irodalmat. Népszerű volt az írók közt is társadalmi és politikai 
különbség nélkül. „Ez azonban korántsem volt valamilyen elvtelen 
leereszkedés vagy egyenlősdi. Nagyon is tudott különbséget tenni 
tehetség, korszerűség és ízlés dolgában…” (uo. 740).

A Délvidék visszacsatolása után, úgy látszik, szükségesnek mutat-
kozott, hogy ki-ki számot adjon a szerb uralom alatti magatartásáról. 
Óbecse bírája és jegyzője 1941. augusztus 27-én kiállított Községi bizo-
nyítványában 12 pontba sorolta Draskóczy Ede érdemeit a kisebbségi 
elnyomatás alatt. Az első: „A helybeli és vajdasági magyar művelődési 
mozgalmak egyik vezére volt.” Azután sorban így: 1925-ben a Magyar 
Népkör elnökévé választották. (Tizenhárom évi elnökség után örökös 
díszelnök lett.) Kétszázezer dinár kamatmentes kölcsönt gyűjtött 
össze a Népkör székházának megvásárlására. A Népkör könyvtárát 
1500-ról 5000-re szaporította. 1928-ban a Népkör 60 éves jubileumát 
országosan megünnepeltette. Ugyanakkor megrendezte a vajdasági 
magyar írók első találkozóját. Ebből született az első vajdasági ma-
gyar folyóirat, a Vajdasági Írás, amelynek egyik szerkesztője lett. „A 
Vajdasági Írás utódjának, a Kalangyának, ma is egyik szerkesztője.” 
A szerbek föloszlatta Szenteleky Társaság megalakítója és elnöke 
volt. A föloszlatás után 1937. augusztus 21-én, Szivácon megalakított 
második Szenteleky Társaságnak szintén ő lett az elnöke. (A magyar 
uralom alatt harmadszor, 1943-ban, Zomborban megalakult társaság 
elnökévé Herczeg Ferencet választották.) 

A vajdasági írók jutalmazására a Népkör elnökeként ezüstko-
szorús kitüntetést alapított. „A magyar önképzőkör létesítője és 
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vezetője, ami miatt gyermekeit a középiskolákból kicsapták, illetve 
megbüntették, őt magát pedig elzárták.” „Még a szerb katonaság 
kivonulása előtt a nemzetőrség szervezésében részt vett, s mint 
ilyennek élete nem volt biztonságban. Nevezett a felszabadulás 
első napjaiban [1941. ápr. 11.] a városparancsnok helyettese, majd a 
járásbíróság ideiglenes vezetője volt.”

Érthető, ha mindezek után 1944 őszén el kellett hagynia munkál-
kodásának színhelyét. Családjával Budapestre menekült. A főváros 
ostromakor, 1945. január 13-án, délután 2 órakor, az Akadémia u. 
5. sz. házat, amelyben meghúzódott, bomba érte. Holtteste a romok 
alól nem került elő. Csak 54 éves volt!

Draskóczy Ede (1921. december 7.)

A Makón született Draskóczy Ede élete Óbecséhez és Vajdasághoz 
fűződött; Óbecsén, 1921. december 7-én született fiáé ismét Makó-
hoz. Draskóczy Ede Kalapis Zoltánnak az édesapjáról megjelent élet-
rajzi vázlatára válaszolva, 2000. január 11-én ezeket írta: „Jó apám 
felnőtt korában tanult meg szerbül, mert szerbül kellett tárgyalni, 
szerbül kellett vezetni az irodát. Én már másik generáció voltam, 
szerb elemit és gimnáziumot végeztem. Ismertem a szerb irodalmat, 
érzékeltem a szerb történelmi gondolkodást, szerb nyelven szerb 
érvekkel szemben is vitaképes voltam.” Fölelevenítette gyermekkori 
emlékeit: „A házunk nyitott volt a magyar kultúra emberei előtt, és 
a vidékiek igencsak ott is éjszakáztak nálunk. Ha Szenteleky, Szir-
mai érkeztek, az én dolgom volt, hogy fiákerrel menjek ki eléjük az 
állomásra, illetve ha Várady Imre bácsi Bánátból [Nagybecskerekről] 
érkezett, a kishajóhoz.”

Az imént említett önképzőkörből, amelynek üléseit vasárnap 
délutánonként az ügyvédi irodában tartották, nőtt ki Vagyunk 
címmel kis diákújságjuk, amely miatt a becsei gimnáziumból a 
hetedik gimnazista Draskóczy Edét kicsapták. Ezért volt kény-
telen tanulmányait az újvidéki szerb gimnáziumban folytatni és 
befejezni. Erre az iskolára egy rossz szava sincs: „erős és jó iskola 
volt”. Irodalomra (persze szerb irodalomra) a magyarul kiválóan 
beszélő és a magyarsággal szemben elfogulatlan, 1976-ban magyar 

q  



e   q  

Bazsalikom-díjjal jutalmazott író, Mladen Leskovac (1904–1990) 
tanította. „Neki köszönhetem – úgymond Draskóczy Ede –, hogy 
abban az időben igen alapos tájékozódást szereztem a szerb és a 
horvát irodalomban.” Elismeréssel emlékezik igazgatójára, az eu-
ropéer úriemberre, Branko Magaraševićre (1892–1986). „Engem 
itt abszolút korrektül kezeltek…”

Jogi tanulmányait 1940 őszén a belgrádi egyetemen kezdte. A 
Délvidék visszacsatolása után a pesti egyetemen folytatta, és 1944-
ben doktori oklevelet szerzett. A fővárosban kezdte meg ügyvédje-
lölti gyakorlatát. A katonai behívónak nem tett eleget: bujkált, amíg 
a szovjet csapatok be nem vonultak. Édesapjának tragikus halála 
után, 1945 tavaszán apjának szülővárosába, nagyapjának működési 
területére, Makóra tért vissza.

Azonnal bekapcsolódott a földreform munkájába. Az év végéig 
a Csanád Megyei Földbirokrendező Tanács jegyzőjeként működött. 
Utána ismét ügyvédjelölt lett, majd az 1948 februárjában megszer-
zett bírói-ügyvédi vizsgája után 1948. május 1-jétől ügyvédként 
működött a Szegedi Ügyvédi Kamara tagjaként. 1953. március 15-én 
társaival megalapította a Makói 1. sz. Ügyvédi Munkaközösséget. A 
két makói ügyvédi munkaközösség 1965. december 31-i egyesítésétől 
a Makói Városi Ügyvédi Munkaközösség vezetője.  Mint édesapja és 
nagyapja, tevékenyen részt vett a helyi közéletben. 1963 és 1985 közt 
tagja volt a városi tanácsnak. Hosszú időn át tagja volt a Népfront 
városi elnökségének, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi 
elnökségének, egy időben elnöke is. 1970-ben Árvízvédelemért ki-
tüntetést kapott. Az Országos Ügyvédi Tanácstól és az Igazságügyi 
Minisztériumtól több alkalommal részesült elismerésben.

Méltóan édesapjához és nagyapjához.
2009
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Draskóczy Ede (1891–1945) óbecsei ügyvéd, 
lapszerkesztő, kisebbségi politikus, a délvidéki 
magyar irodalmi és művelődési élet fáradhatatlan 
szervezője 120 évvel ezelőtt született Makón. Ifj ú ügyvéd-
gyakornokként került Óbecsére, ahol rövid néhány év alatt or-
szágos hírű fórumot teremtett a jugoszláviai magyarság számára. 
Szenteleky Kornéllal és Kende Ferenccel együtt vallotta, hogy 
az irodalom nem létezhet a maga intézményei – a lapok, folyó-
iratok és a könyvkiadók – nélkül. Mára már elfeledett írásaiban 
a kisebbségi ember szellemi szerepvállalásának jelentőségéről, 
a közösségi elkötelezettség morális lényegéről és a magyar élet 
megkövetelte feladatok parancsáról szólt. 

Publicisztikai írásaiból, elnöki beszédeiből, tanulmányaiból 
és a vele kapcsolatos dokumentumokból válogatva állította ösz-
sze a Délvidéki Soroló második, jubileumi kötetét a szerkesztő, 
Mák Ferenc egy tüzetes és átfogó tanulmány, valamint bibliog-
ráfi a kíséretében.
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