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ADALÉKOK CSÁTH GÉZA 
ÉLETRAJZÁHOZ

Kevés magyar írónak olyan pontatlanok az életrajzi adatai a 

lexikonokban és a kézikönyvekben, mint Csáth Gézáé. Jóformán alig 

akad munka, amelyik megbízható fölvilágosítást nyújt e tekintetben. 

Még a legújabb és legnagyobb becsvággyal készült ilyen jellegű 

kiadvány, a Magyar Irodalmi Lexikon is helytelenül tönteti föl 

születésének évét és halálának napját. Ezért aztán nem csoda, hogy a 

centenárium alkalmából megjelent megemlékezések némelyike 

azokat a dátumokat emlegette, amelyeket már nem egy alkalommal 

helyreigazítottunk. Emiatt úgy véljük, hogy most, amikor első ízben 

próbáljuk meg összefoglalni azt, amit a Brenner és a többi vele 

vérségi viszonyban álló család történetéről tudunk, nem árt röviden 

megemlíteni a fontosabb eseményeket, amelyek Csáth Géza életében 

meghatározó jellegűek voltak, noha legtöbbjükről már szóltunk, 

némelyekről többszőr is.

Az Üzenet (1977/2-3.) emlékszámában Kolozsi Tibor már meg

írta, miért tekintjük 1887. február 13-át Csáth születése napjának, 

holott minden iratában - a szabadkai Szent Teréz-templom anya

könyvi kivonatában éppúgy, mint iskolai bizonyítványaiban - 14-e 

olvasható. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a plébánián a 

bejelentés napját jegyezték be a legidősebb Brenner gyerek születése 

napjául. A család azonban mindig 13-án ünnepelte a születésnapját, 

ezt a dátumot vésette be a sírkőbe korai halála után, s ezt mondta e 

sorok írójának az író Öccse, Brenner Dezső is.

A nyolc hónapra született fiú nyolcéves korában árván maradt, 

így édesanyjáról kevés emléke volt, de az a kevés elevenen élt benne. 

Olyannyira, hogy nevelőanyját mindig mostohának tartotta, sohasem 

tudta őszintén megszeretni, s későbbi eltévelyedéséért is részben őt 

okolta. Erről akart regényt írattatni unokabátyjával, Kosztolányi 

Dezsővel, aki - mint azt Mostoha címú regény- és színművázlata 

bizonyítja - eleget is próbált tenni kérésének.



Eugen Markovié (1908-1984) szabadkai műgyűjtő kollek

ciójában maradt fönn annak a mindeddig közöletlen Csáth-önéletrajz- 

nak második, harmadik és negyedik oldala, amelyből édesanyja 

halálának okáról és körülményeiről éresülünk:

„Szegény édesanyámat korán elvesztettem. Ő már leány korától 

szíbillentyű-elégtelenségben szenvedett. A teleket nagyrészt ágyban 

töltötte. Olykor hosszab időre is felkelt, jól nézett ki és ilyenkor 

boldogan élvezte a relatív jobb állapotot. Megújuló és állandó 

motívum volt házunknál az orvosság kiosztás. Apám délben kimérte 

és beadta anyámnak a rendelt strophantus-dosist. Születésemkor 

anyám mellhártyalobot kapott. Ezért születtem én 7 hónapra és ezért 

kellett dajkától szopnom. Anyámat Gleichenbergbe vitték és kigyó

gyult. A mellháityalob a csapolásnál savósnak bizonyult. Abban az 

időben nem tekintették az ilyen lobosodásokat tbc-s termé- 

szetűeknek. így történt, hogy anyámnak a terhességet nem tiltotta be 

a háziorvos és utánam még egy fiú s két lány született. Ezek közül az 

utolsó fiút anyám maga szoptatta és mindenki elismerte, hogy anyám 

sohasem volt oly erős, jókedvű, vidor, mint akkor.

1895 telén anyám tüdőgyulladást kapott: mint szívbajos nem 

tudta azt leküzdeni, 9-ik napra meghalt szegény. Halála előtti este 

odahívott mindhármunkat az ágyához és bágyadtan, de szenvedélye

sen megcsókolt mindeinkünket (!) kétszer is. Emlékszem, hogy tel

jesen közömbös voltam, nem értettem mi ez, aminthogy nemcsak a 

gyerek, de a makkegészséges ember is egyáltalán képtelen átérezni 

a beteg és a haldokló érzéseit, borzasztó helyzetét, tehát igazi 

részvétet sem képes iránta érezni.

Édesanyánk halála után fél évig majdnem naponta kijártunk 

apánkkal délutánonként a temetőbe anyánk sírjához. Ott apám le

vette a kalapját és soká némán nézte a sírhalom földjét, mi mellette 

álltunk, őt néztük, olykor apám sírt, ilyenkor minket is elragadott a 

bánat magnetikus árama, amely apánkból kiáradt, mi is sírtunk.

Gyerekkoromban elég egészséges voltam. Emlékszem, hogy még 

anyám halála előtt 3/4 évvel egy mogyorónyi mirigy volt a nyaka

mon, amely azonban, mikorra operálni akarták, eltűnt, visszafej

lődött a nyaralás alatt. Fürge, jó tanuló kis fiú voltam, de ha sokat 

futottam, oldalszúrást kaptam s ilyenkor véknyomat tapogatva lassí



tottam a futást. Nagyon szerettem szaladni. Ez volt az én normális 

közlekedési módom. Érzékeny voltam a széndioxyd iránt. Jól emlék

szem, hogy az elemi iskolában az előadások bevégzése előtti utolsó 

fél-órákban nagyon rosszul éreztem magam, szinte toporzékoltam a 

türelmetlenségtől. Ez nem volt beteges érzés, csak finom idegzetem 

jele, ellenben határozottan baljóslatú és különös volt az a nyugtalan

ság, amely estefelé szokott volt rám jönni és amely tetőpontját ren

desen 6 órakor érte el. (Ez volt az első jele betegségemnek, a pseu- 

do-leukémiának, vagy lymphosarcomának, amelyet nagyapám ha

gyott rám átkozott örökségül.) Azért emlékszem erre, mert babonás 

szokásom lett, hogy az esti 6 órát a nagy fali óránál kellett bevárnom 

és ha ezt az időt elütötte az óra, ez azt jelentette, hogy túl vagyok a 

rossz, kellemetlen időszakon.

Túloznék vagy utólag hazudnék, ha más egyebet is hoznék fel 

mint idevágó motívumot. 11 éves koromban skarlátot álltam ki - 

igen könnyen és sohase fogom elfeledni, mily boldog, nagyszerű 

érzések között töltöttem a lábbadozás iskolamentes 3 hetét apám tár

saságában olvasgatva, naplót írva, zongorázgatva. Ebben az időben 

teljesen vallásos voltam. Igen nagy izgalmak között gyóntam s 

áldoztam iskolatársaimmal együtt és boldogan, fiúi szeretettel for

dultam Istenhez, mint egy nagyapához, aki oly hatalmas, hogy apám

nak is apja és parancsol, rendelkezik felette. Érettségiig nem volt 

más bajom, mint héhány torokgyulladás, amelyet kedves kék szemű, 

ősz szakállú doktor bácsink édes és anis-szagú iprecacuanha főzettel 

és klorkáli szájvízzel gyógyított. Ötödik gymnazista koromban 

kezdtem érezni, hogy ellustulok és nem telik többé örömem a 

tornában. A foot-baalt forszíroztam ugyan tovább is, de igazi 

ügyességre nem tudtam szert tenni. Biciklizni nagyon szerettem, de 

bosszantott, hogy a tartós gyors iramot nem bírom. Érettségi körül 

néhányszor vért köptem, de orvosunk, akit azonnal fölkerestem, 

mindig megnyugtatott és alapos vizsgálat után kijelentette, hogy nem 

vagyok tüdőbajos. Rettegtem a tüdövésztöl. Ugyanis mosto

haanyámnak egy öccse szenvedett benne. Ezt a szegény fiút réme

sen...” (A folytatása hiányzik.)

Ifj. Brenner József az 1896-1897. tanévben kezdett el gimnázi

umba jámi. Közepes képességű tanuló volt mind a nyolc osztályban



(lásd az erről készült összesített táblázatot!), s az érettségi vizsgát is 

csak „egyszerűen érett” eredménnyel tette le 1904. június 15-én. Az 

első négy évben Haverda Mátyás, a második négy évben pedig 

Kosztolányi Dezső volt az igazgatója, osztályfőnöke az elsőben és 

másodikban Grohmann Vilmos latin-görög, harmadikban Mérey 

Ágost történelem-földrajz, negyedikben Mamuzsich Benedek ter- 

mészettan-kémia-földrajz, ötödikben és hatodikban Loósz István 

magyar-latin, hetedikben Csajkás Mihály matematika-fizika, nyol

cadikban viszont Toncs Gusztáv filozófia-magyar szakos tanár.

Az iskola szabályzata értelmében hetedikes korában lett az 

önképzőkör tagja. Már ugyanabban a tanévben második díjat kapott 

a Széchenyi és Vörösmarty című városi pályázaton, amelynek első 

díját Kosztolányi Dezső nyerte el. A következő évben 28 pályamű 

közül Arany élete és működése a szabadságharc után című munkája 

bizonyult legjobbnak. Uralkodó érzelmek Arany lírájában és Arany 

mint epikus című tanulmányáért, A fekete kutva és a Mese a 

kávéházról című elbeszéléséért, valamint a Szabofcska Mihály című 

jellemképéért dicséretben részesült. Az önképzőkör 1904. január 10-i 

ülésén fölolvasta A kályha című versnovelláját, s azt a kör di

cséretesre érdemesítette. Az írást elküldte Bródy Sándornak. Ezt a 

választ kapta:

Ritka egyszerűséggel van megírva, formában, kifejezésben, 

meglepő, a tárgya azonban szegényes. Más ilyen kicsiny genreképet 

kérek, azt hiszem jót, sőt feltűnőt kapok öntől. Küldjön és írja meg 

mi az életpályája, kora.

Üdvözlettel

Brody

Ha nem számítjuk A vadkacsa című novellát, amelyet Halmos 

József néven föltehetően ő írt az általa is szerkesztett diákújságba, az 

Elórébe, első írása 1903. február 25-én, tehát 16 éves korában jelent 

meg a Bácskai Hírlapban A Szabadkai Daleg\esiilet Krámmer-esté- 

Ive címmel, nem pedig 14 éves korában - legalábbis kutatásaink



eddigi eredménye szerint ahogyan arra később, az Érdekes Újság 

Dekameronjóban visszaemlékezett.

A budapesti tudományegyetem 1904. szeptember 12-én iktatta be 

anyakönyvébe mint rendes orvostanhallgatót. Tanulmányait időben 

elvégezte és 1909. június 25-én diplomát szerzett, majd ideggyó

gyász tanársegédként a fővárosi Moravcsik-klinikára került. Pedig 

muzsikus szeretett volna lenni, mert tehetséget érzett hozzá, a gim

náziumi évek alatt gyakran föllépett az iskolai ünnepségeken és sik

ereket aratott hegedűszámaival, korán komponálni is kezdett, de a 

fölvételin sem játékát, sem Szeptember című szerzeményét nem tar

totta jónak a bizottság.
1910 tavaszán enyhe lázt vett észre magán. Dr. Kuthy Dezső

egyetemi tanár megviszgálta és csúcshurutot állapított meg nála. 

Ettől kezdve képtelen volt aludni. Két-három átvirrasztott éjszaka 

után, mivel sem az aszpirin, sem a bróm, sem a Veronai nem segített 

rajta, 1910. április 20-án hajnalban 0,02 g morfiumot fecskendezett 

magába. A szer semmilyen élvezetet nem okozott számára, de a 

kedélye hisztériás túlizgatottságát megszüntette, eloszlatta féktelen 

elkeseredését, hogy pályája kezdetén, sikeres indulás után kell talán 

évekre félreállnia.

Május elsején fél évre az ótátrafúredi szanatóriumba ment segéd

orvosnak. A tüdőbajosok halálfélelme, életvágya, nemi izgékonysá- 

ga félelmet keltett benne. Lassanként azonban megnyugodott, mert 

lána, hogy hízik, erősödik. Csak olykor, ha délutánonként kis láza volt, 

vett be brómot, pár csöpp ópiumot vagy ritkán 0,01 g morfiumot.

A tátrai tartózkodás harmadik hónapjában ismerkedett meg a nála 

két és fél évvel idősebb Jónás Olgával, aki nővérével. Bözsivel 

együtt - itt gyógyította tüdőbaját. Három évvel később, 1913. június 

19-én feleségül vette. Ekkor már túl volt az első elvonókúrán, amely

nek 1912 őszén vetette magát alá. Termelékenysége még nem 

csökkent lényegesen, látszólag jelen volt az irodalmi életben, öccsét 

is aki Jász Desző néven publikált a Nyugatban írásra ösztönözte, 

mint például abban a keltezetlen levelében, amelyet föltehetően 1912 

októberében küldött neki:



Jelenleg nem a legrózsásabb napokat élem, de a remény éltet és 

valamiképp úgy érzem, hogy nemsokára szép korszakba jutok.

Most sokat írok. Tegnap egy ülő helyemben megírtam egy 40 

oldalas novellát, A bajnokot, amely Vermes Lajosról szól és nem 

más, mint egy finoman felskicceit portré. Igen könnyed és mégis teljes.

Rájöttem, hogy az íráshoz [!] való irtozásom tulajdonképp egy 

neurózis, egy idegbetegség volt. Hasonló a lelki impotenciához. 

Állandóan féltem, hogy nem írok jót, finomat, nagyszerűt, vagy ha 

igen, nem aratok vele olyan anyagi és erkölcsi eredményt, amilyet 

megérdemelnék. Tisztára ez okozta a tolitól való irtózást. Most, hogy 

összeszedtem minden erőmet és egyik novellát a másik után írom - 

az iszony elmúlt. De az első oldalak igen nehezen mentek. Folyton 

az a gondolat gátolt:

- Eh, nem érdemes.

- Mások jobbakat írnak.

- Ez nem elég feltűnő.

- Valami olyat kéne írni, amelyhez hasonló se létezett.

- Valami izgatót és bámulatosat kéne írni, hogy a legrosszabb 

májú ellenség és irigy is hasra vágódjék.

- Valami olyat, aminek elolvasásánál Molnár úr elsápad!

- Úgyse lesz nagyszerű.

Ilyen dolgok és gondolatok azelőtt arra kényszerítettek, hogy 

rögtön abbahagyjam az írást, cigarettára gyújtsak, zongorához üljek 

stb. A következő megfigyelést tettem. Az ember az írás egy bizonyos 

pontjánál megakad. Ekkor eszébe jut egy ötlet, hogy igy kéne foly

tatni. Aztuán az ötletet rossznak, szánalmasnak, közönségesnek talál

ja és mást keres. Nem talál. Ilyen esetben habozás nélkül fel kell 

venni az első ötletet és írni, írni erőszakkal... Az ember pár perc alatt 

visszazökken és a novella jól folyik tovább. Erre a szürke részletre 

szükség volt. Mint ahogy szükség van a szonátában a skálaszerü 

átmeneti frázisokra, amelyek csak töltelékek, kapcsok, háttéri színek, 

de éppolyan fontosak, mint a legkidolgozottabb, ragyogó felületek és 

poének.



Használd fel a tapasztalatomat és meglátod, jót írsz.
Le kell ülni azzal, hogy most teleírok 20 oldalt, de sűrűn, akármi 

lesz. Lesz, ami lesz, de a 20 oldalnak meg kell lenni. Tapasztalni 
fogod, hogy este 1/2 9-től 1/2 12-ig meglesz a 20 oldal.”

1913 elején még mindig bízott abban, hogy orvosi segítség nélkül 
is képes lesz leküzdeni kóros szenvedélyét. Legalábbis ez derül ki 
február 5-én ugyancsak öccsének irt leveléből:

„Panaszaidon, amelyek a dohányzás elvonására vonatkoznak, 
csak nevetni tudok. Mit mondjak én, barátom, aki százszor nagyobb 
vágyakat küzdők le, és mégis megteszem, mert kell. Te azt mondod: 
nem kell. De kell. Nekem az egészség komplex érdeke miatt muszáj. 

Neked pedig az anyagi komplex érdeke miatt muszáj. Muszáj, bár 
nem vagyok biztos bennek, hogy így tovább élek-e, mert dacára 
lemondásomnak, megölhet egy akut fertőző betegség. Muszáj neked 
is, bár nem vagy egészen biztos benne, hogy atya megjutalmaz-e és 
patikához segít. Mindkettőnknél bizonytalan, hogy nem hasztalan-e 
a lemondás, nem hiábavaló-e a jövőre nézve. De mindkettőnket 
vigasztalhat, hogy a jelenre vonatkozólag kétségbevonhatatlan 

hasznokat hoz. ilyen más étvágy. Milyen más álom. Milyen más 
érzések. - Mióta frey vagyok (febr. I.), az invencióm nőttön nő. 
Bánffy Miklós Naptegendá]át komponálom most. (Már jó 7-ed része 
megvan. Egy 6/4 órás felvonásnak.) Bízom most a jövőmben, az 
erőmben és a tehetségemben. (Ezt az érzést nem adhatja meg más, 
csak az alkotás.) Ezért alkoss te is. írj az újságba minden nap. Tanulj 
meg gyorsan, sablonosán írni. P. Futár stílus - ez a legjobb. Rövid 
mondatok. Pontos megállapítások. A határozatlanság nem szép. 

Mellékelve megkorrigálva küldöm kritikádat. Világosság, egy
szerűség - ezt ajánlom figyelmedbe. Ha leveleidben képes vagy erre, 
miért nem itt is? Ezentúl ha újságba írsz, mindig gondolj arra, hogy 

nekem írsz levelet. így talán sikerülni fog úgy ími, ahogy tudsz.”
Ebben az időben még éber figyelemmel kísérte a szellemi élet 

eseményeit. Igen tanulságos, kiket tartott a század első évtizedében a 
legjelentősebb magyar íróknak, művészeknek és tudósoknak: 
Zeneszerzők: Lányi Ernő, Mihalovich Ödön, Weiner Leó, Kálmán 
Imre, Bartók Béla, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő. Szabados Béla.



Szondy Árpád, Kacsóh Pongrác, Buttykay Ákos. - írók: Kiss József, 

Szilágyi Géza, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Dóczy Lajos, Ady 

Endre, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc, Kabos Ede, 

Mikszáth Kálmán, Biró Lajos, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Szini 

Gyula, Rákosi Viktor. - színművészek: Pethes Imre, Ódry Árpád, 

Hegedűs Gyula, Tanay Frigyes, Gabányi Árpád, Rózsahegyi 

Kálmán, Náday Béla, Ráthonyi Ákos, Varsányi Irén, Forgács Rózsi, 

Márkus Emília, Kiss Irén, Fedák Sári, Törzs Jenő, Góth Sándor, 

Báthory Gizella, Medgyaszay Vilma, Gál Gyula, Újházi Ede, 

Góthné Kertész Ella. - Képzőművészek és építészek: Szinyei Merse 

Pál, Iványi Grünwald Béla, Gulácsy Lajos, Mednyánszky László, 

Fényes Adolf, Rippl Rónai József, Kemstok Károly, Nagy Sándor, 

Teles Ede, Ligeti Miklós, Márkus Géza, Pásztor János, Horvay 

János, Kallós Ede, Pogány Móric, Jámbor Lajos, Bálint Rezső, 

Vágóék, Lechner Ödön. - Kritikusok karmesterek és előadómű

vészek: Hevesi Sándor, Márkus László, Cholnoky Viktor, Szini 

Gyula, Kóbor Tamás, Vészi József, Alexander Bernát, Riedl 

Frigyes, Rákosi Jenő, Kálnoki Izidor, Lövik Károly, Ignotus, Kemer 

István, Benkő Henrik, Bachó István, Mérő Jolán, Stefániái Imre, 

Bartók Béla, Krammer Teréz, Ambrus Zoltánná, Szomory Dezső, 

Szoyer Ilonka, Sándor Erzsi, Takács Mihály, Szemere Áprád, 

Venczell Béla, Arányi Dezső, Erdős Richard, Kerpely Jenő, Vecsey 

Ferenc, Földesy Amold. - Tudósok: Eötvös Loránd, Thán Károly, 

Lenhossék Mihály, Pikler Gyula, König Gyula, Méray-Horváth 

Károly, Genersich Antal, Dollinger Gyula, Thanhoffer Lajos, Riedl 

Frigyes, Simonyi Zsigmond, Korányi Frigyes. Jendrassik Ernő.

A testi és szellemi leépülés jelei azonban egyre inkább meglát

szottak rajta. Föltűnt ez Kosztolányi Dezsőnének is, aki - 

évtizedekkel később - két emlékezésében is fölelevenítette alakját. 

Noha bizonyos ismétlések és pontatlanságok vannak bennük, mind

kettőt közöljük, mert a szemtanú hitelességével számol be találkozá

saikról. A Magyar Taudományos Akadémia Kézirattárának 

Kosztolányi-hagyatékában fönnmaradt írások közül a második csak 

töredék, mert hiányzik az ötödik oldala.



CSÁTH G É ZA

„Iszonyú átkunk van nekünk a lelkűnkön, nekünk, kikben 

Brenner-vér csörgedez s emellett körülölel a XX. század...” 1904-ben 

17 esztendős korában írja ezt Csáth Géza 2 évvel idősebb unokabáty

jának, Kosztolányi Dezsőnek és ezt is: »...És bolondokká leszünk, 

azokká, felebarátom, aminek íme - kétségtelen jeleit van szerencséd 

engem illetőleg megállapítani...«”

18 éves korában névjegyet készített magának életében először. 

„Talán nem halok meg addig, míg az a 100 db névjegy tart” - mond

ja öccsének.

Amikor én először találkoztam vele, már orvos volt, a Moravcsik- 

elmeklinika tanársegéde (ezt a találkozást megírtam Kosztolányiról 

írott könyvemben), rendkívül vonzó külsejű, szeretetre, méltó fiatal 

orvos.

Kosztolányi valósággal bálványozta unokaöccsét, aki pompásan 

rajzolt, több hangszeren kitűnően játszott, jól írt, tudta, mi a lénye

ges, s kiváló szatíraérzéke, bámulatos emberismerete ellenére - vagy 

talán éppen ezért - segítőkészsége, embersége páratlan volt. Kinek- 

kinek bújával valósággal anyaian tudott törődni. Ritka tulajdonság ez 

fiatal férfiban.

És ebben a remek emberpéldányban a pusztulás csírája már korán 

benne volt - a fenti levél bizonyítja -, ő is tudta ezt.

Ha lélektanilag próbálnám megközelíteni szétesésének okát, 

talán megemlíthetném, hogy anyja tüdőbajban halt meg fiatalon, 

akkor, amikor ő a legveszélyesebb serdülőkorban volt, kemény, szi

gorú - ügyész apja hamarosan másik fiatal feleséget hozott a 

házhoz s az anya nélkül maradt túlérzékeny, túl érzéki fiatalembernek 

sok olyan vágyat és vádat, sok olyan indulatot kellett elfojtania, ame

lyet a vallásos polgári nevelés nem engedélyezett s amelyekkel min

den felvilágosodottsága ellenére ő maga sem tudott megbirkózni.

De mindez csak feltevés. Tény az, hogy nagyon korán nyúlt a 

felejtés pusztító mérgéhez, a morfiumhoz. Orvos volt, gyógyszerész 

család tagja, könnyen hozzáférhetett. Kosztolányihoz írott utolsó - 

végrendeletszerű - levelében, amelyben arra kéri unokabátyját, hogy 

írja meg az ő regényét ..Tanuljon regényemből az ifjúság, az



orvosok, de főleg a férfiak! A házasulandók. írd meg egy 500 oldalas 

regénynek és add k i...” a tbc-től való félelmét és egy lelkiis

meretlen, ostoba orvost okol az első morfiumadagért, de én úgy gon

dolom, hogy ezek csak afféle rákent, kivetített okok, annál is inkább, 

mert a tüdőbajtól való félelmet semmi sem indokolta a pompás 

testalkatú fiatalembernél. A lelki szétesés oka - hitem szerint - 

mélyebben gyökerezett s a gyűlölt háború [...] is legföljebb gyorsí

totta a folyamatot, mely hamarosan nyilvánvalóvá és megdöbben

tővé kezdett válni.

Mindennapos apróságokra is kiterjedő anyag- és valóságérzéke 

irrealitásba torzult. Például egyenesen Indiából hozatott egy méter

mázsa banánt, mert kiszámította, hogy így egynegyed fillérrel 

kevesebbe kerül darabja. A banánt, ezt az unalmas ízű, gyer

mekeknek való, hamar puhuló, hamar romló gyümölcsöt akkoriban 

Budapesten minden utcasarkon halomba rakva árulták fillérekért 

darabját, s néhánnyal hosszú időre el lehetett telni.

Orvosi segítőkészsége - naplójának tanúsága szerint is - szadista 

visszaéléssé fajult, főképpen nőbetegeivel szemben, vagy rokoni és 

baráti szeretete gyanakvássá, s már-már téveszmévé. Unokabátyjá

nak egy levelére, amelynek a végén a szokásos családi „Olgát 

(feleségét) ölelem” kitétel volt írva, azzal utasította vissza: „megtil

tom, hogy nőmet ilyen bizalmas módon üdvözöld, te legföljebb 

tiszteletteljes kézcsókodat küldheted neki”, holott ifjúságukban ö 

maga mennyit mulatott Dezsővel együtt altábornagy nagybátyjukon, 

aki egy levelében csaknem pontosan ugyanezekkel a szavakkal utasí

totta rendre Desirét, mert az nagynénjének, az altábornagy felesé

gének, aki egyben keresztanyja is volt, hasonló üdvözlő szavakat írt.

A másokban való feloldódás, a mindent megéités nem vált benne 

mindent megbocsátássá. Felboncolta a lelkeket, majd megvetéssel 

elfordult tőlük. Kemény lett, mint apja, s a müveit, felvilágosult 

orvos időként faji türelmetlenségbe, majd vallási tébolyba menekült 

saját lelkének pokla elöl.

A finom ízlésű, tapintatos férfi kissé testes feleségét mások füle 

hallatára „Sonká”-nak nevezi.

Megszületik a gyermekük, és levelében még büszke családi

assággal áradozik: „A kis Olga édes kis teremtés. Roppant kedves és



mi végtelenül boldogok vagyunk, hogy ily szép kislányunk van.” S 

néhány hónap sem telik belé, 1919. július 22-én a bölcsőjében alvó 

kislány mellett, morfiumos féltékenységi őrületében azzal vádolja 

mártír asszonyát, hogy a gyermeknek nem ö az apja, pisztolyt fog rá 

és agyonlövi. És ez nem is jut tudatába. Tagadja még azután is, hogy 

megmutatják neki a halottkém látleletét. Ekkor is még színleléssel 

vádolja feleségét. A lelke legmélyén azonban bizonyára mindennel 

tisztában lehetett, mert tette után közvetlenül felvágta ereit, nagy 

adag morfiumot is bevett, de ekkor megmentették, nem az életnek, 

csak még néhány hónapi szenvedésnek. Szept. 11-röl 12-re virradó 

éjjel megszökik a kórház elmeosztályáról, reggelre a határra ér, 

elfogják és egy óvatlan pillanatban beveszi a mérget, amelyet nagy

bátyja gyógyszertárából csent el. Ott hal meg este 6 órakor a magyar- 

jugoszláv határon 33 éves korában.

[A] Kortársak című posztumusz Kosztolányi-kötetben jelent meg 

Csáth Géza haláláról részletesebb beszámoló, s ahogyan Csáth Géza 

kívánta, életéről regényt és színpadarabot készült írni Mostoha 

címen. Ennek a regénynek és színdrabnak a terve és több fejezete 

megvan részben még kidolgozásra váró gyorsírásban.

EMLÉKEZÉS CSÁTH GÉZÁRA

1912-ben találkoztam vele először. Már orvos volt, második 

tanársegéd a Moravcsik-elmeklinikán, de már csaknem két esztende

je mindennap hallottam felőle az uramtól, Kosztolányi Dezsőtől, aki 

ekkor még nem volt a férjem. Úgy emlegett két évvel fiatalabb 

unokaöccsét, Brenner Józsit (ez volt a családi neve, apja, Szabadka 

város ügyésze édes testvére volt anyósomnak), mint valakit, aki 

elérhetetlenül túlszárnyalja őt mind testi szépségben, mind szellemi 

képességekben.

- Józsi unokaöcsém gyönyörűen fest és rajzol. Józsi csodálatosan 

hegedül, remekül zongorázik, zenét szerez, nagyszerű író, kitűnő 

orvos, pompás emberismerö, démonján mulatságos cimbora - ezt 

leggyakrabban emlegette. - Józsi sokkal szebb, mint én, bár hét 

hónapra született, még nálam is magasabb, vállasabb, roppantul



elegáns, érdekes ember, a legkedvesebb rokonom, anyám is nagyon 

szereti. Brenner Jóska családunk legtehetségesebb tagja...

Annyi szeretettel, bámulattal beszélt róla, hogy egyszer 

bánatomban, amikor éppen kis hidegség lopódzott unokabátyjának 

irántam való magatartásába, úgy mentem hozzá, klinikai szobájába, 

mint közeli rokonhoz, testvéremhez, orvoshoz, s talán gyóntatóhoz 

is. Tudtam, hogy ő, aki unokabátyja szemében maga a tökéletesség, 

szavával, ítéletével felém fordíthatja az elfordulni akarót.

Nem tévedtem.

Amikor beléptem a Balassa utcai idegklnika orvosi szobájába, 

első pillantásra a szépsége ragadott meg, az a fajta szépség, amely

ből béke, harmónia és emberszeretet árad. Zongoránál ült, szép 

hosszú ujjaival valami érzelmes kis kabarédalt játszott, a zongora 

mellett tündéri, szőke fiatal lány állt, nem lehetett több tizenöt-tizen

hat évesnél, azt tanította énekelni, színpadra vágyó proletárgyer

mek, nem volt pénze, s a doktor úr segíteni igyekezett rajta, mint 

mindenkin, aki közelébe került. Az orvosi tudományt nem érezte 

elegendőnek a segítéshez, sem a művészeteket egymagában, a 

művészet valamennyi ágát a lélekgyógyító tudománnyal együtt erre 

használta.

Sajnos, ő, aki mindenkin segíteni akart, az egész világ minden 

testi és lelki betegén, önmagán nem tudott segíteni mindazzal sem, 

amit tudott, s egy kétes értékű, veszedelmes szerhez fordult, a mor

fiumhoz.

Ez időtől fogva sűrűn találkoztunk, hol mi mentünk ki a 

klinikára, most már férjemmel együtt, hol ő jött hozzánk. Később 

megnősült, feleségéről nem sokat tudnék mondani, talán csak any- 

nyit, hogy nem volt művész, s csinosnak sem volt mondható, s ez 

annál inkább feltűnt, mert Csáth Géza annyira érdekesen szép férfi 

volt, hogy amikor négyesben sétálgattunk az uccán, ők ketten fér

jemmel elöl mentek, mi asszonyok hátuk mögött ballagtunk, nem 

akadt nő, aki a két bajnoki termetű, bájos arcú férfi után meg nem 

fordult volna. Hasonlítani inkább csak termetre hasonlítottak 

egymáshoz, Csáth Géza sötétebb, csaknem kékesfekete haja ren- 

dezetebben simult, hátrafelé hosszuló koponyájára, sötét szeme éle

sebben tekintett a külső világ felé az én uram ködös-kék szeménél, s



búsan csúfondáros s egyben megértő mosoly bujkált szája körül, 

melyet fehérebb s nem annyira tojásdad arc keretezett. Bár - 

említettem - két évvel fiatalabb volt unokabátyjánál, legalább 

annyival látszott idősebbnek.

Mostanában, olykor már, számunkra érthetetlen dolgokkal 

kezdett foglalkozni, apró-cseprő háztartási ügyekkel, felesége 

öltözködési gondjaival, bennem kényelmetlen érzést keltett, hogy 

feleségét Sonkának becézte.

Akkoriban úton-útfélen árulták nálunk a banánt, néhány fil

lérért lehetett kapni a lisztes, gyorsan puhuló, hosszúkás 

gyümölcsből, amellyel hamar eltelt az ember, ő állandóan azt 

fejtegette, hogy egyenesen Indiából kell hozatni nagy meny- 

nyiségben, mivel kiszámította papíron, így negyed fillérrel ol

csóbban juthatni darabjához. Valóban hzozatott is, több ládában, 

hatalmas ágakkal tele, s a sok banán ott rothadt kamrájában. A 

realitás álcájában több hasonló dolgot müveit. Kosztolányi Dezső 

írja róla Kortársak című kötetében:

.....  Érthetetlen kispolgári szokásokat vett föl ez a garabon

ciás müvésztermészet s olyan bárgyú emberekkel szőtt barátsá

got, kikhez azelőtt biztosan a szemükbe röhögött volna. 

Budapestről elment - »forró és aszfaltos pokol« írta nekem —, a 

klinikai állását otthagyta és vidéken fürdőorvoskodott. 

Mindenkitől eltávolodott, csakhogy zavartalanul élhessen a 

szenvedélyének, akár egy emberkerülő alkoholista. Diákos 

szokásai, melyeket tízéves korából ismerek, tüntetően visszatértek. 

Leveleit kék, zöld, piros tintával színezte ki, minden mondatát apró 

rajzokkal kísérte. Egy-egy szót gyászkerettel vett körül.

[...] Pár évvel ezelőtt folyton a kis fehér kutyát emlegette. 

Alig írt valamit. Egyszer [unszolásomra mégis] felolvasta egy 

írását, melyben azt fejtegette, hogy a háborúba vonuló katonaság 

számára előre apróra kellene vágni a húst, mert a harctéren nincs 

idő arra, hogy maguk az evők darabolják fel. Nagyon hosszú és 

fejfájasztó volt az idegenszerű értekezés. Maga is észrevette és 

abbahagyta az olvasását, bágyadtan intett kezével: »te ezt már 

nem értheted mondta ezt a taglejtés - én se értelek titeket.«”



Amikor öt magát is behívták egy délvidéki városba katonaor

vosnak, ezt a mindig higgadtnak és biztosnak, sőt most már 

olykor valóban bágyadtnak látszó embert oly nagyfokú izgalom, 

nyugtalanság és félelem dúlta föl, amelyet sehogy se lehetett 

megérteni, mert abban az időben az orvos helyzete a front mögöt

ti városkában veszélytelennek, sőt előnyösnek rémlett. Elutazása 

előtt engem kért, hogy menjek vele bevásárolni. Reggeltől estig 

mászkáltam vele, minden praktikusnak mutatkozó holmit 

megvett, de mégse nyugodott meg, nyilván abból, ami leg

fontosabb volt számára, a „szer''-böl nem tudott elegett kapni s ez 

dúlta föl oly rendkívüli módon.

Egy torokfájásom alkalmával belém is befecskendezte a mor

fiumot. Ettől fogva óvakodtam orvosi szolgálatait igénybe venni. 

Külseje is elvadultabbá vált, arca felpüffedt. Ő, „Aki úgy 

öltözködött, mint az élet hercege - írja unokabátyja -, semmit se 

törődött magával, pecsétes kabátjáról lógtak a gombok, a 

szellem, a tudás, a tehetség e nagyszerű jelensége egy vidéki 

kasznárhoz hasonlított. Irtózatos volt látni ezt a kísértetet. A 

környezetétől véres verekedéssel csikarta ki a mérget. Hogy 

pedig sírtak előtte a rokonai, így szólt hozzájuk: »csak látom a 

könnyeiteket, de én már nem értem.«”

Egy ízben az uram a hozzá írt levelét rokoni udvariaságból így 

fejezte be: „Olgát pedig, feleségedet sokszor csókolom, Dide.” 

Csáth Géza erre a levélre felháborodott válaszában csaknem 

párbajra szólította unokabátyját.

„Megtiltom - írta —, hogy feleségemet ily bizalmas módon 

üdvözöld, feleségemnek te legföljebb tiszteletteljes kézcsókodat 

küldheted...”

Fanyarul mosolyogtunk ezen, csodálkoztunk s még mindig 

nem tudtuk, tréfa ez, vagy komoly, s azt sem hogy mily tragiku

san komolyra fordul. Morfiumos és teljesen alaptalan 

féltékenysége mindjobban elhatalmasodott rajta s egy 

rohamában, [...] 1919. július 22-én, feleségét három revolver

lövéssel agyonlőtte. A szerencsétlen asszonyt kislánya mellett 

érte az első lövés, még volt annyi ereje, hogy a szomszédsághoz 

meneküljön, hol egy óra múlva meghalt. Utána Csáth Géza 

fölvágta karján az ereit és nagy adag morfiumot vett be. de egy



szerb katonaorvos kimosta a gyomrát, bekötözte, beszállították a 

bajai kórházba. Itt nem akarta elhinni, hogy felesége meghalt, bár a 

temetési számlákat is felmutatták neki. Szeptember 11-ről 12-re virradó 

éjjel Szabadkára szökött kórházi ruhájában, beállított gyógyszerész 

nagybátyjához, morfiumot, atropint kért tőle, de természetesen nem 

kapott, félórai ottidözés után Budapest felé indult gyalog, el is jutott 

a demarkációs ... {hiányzik az ötödik lap]... olyan öreg volt, mintha 

húszmillió évig szenvedett volna.

Még ma is úgy siratom, mint elveszett drága testvért.

Kosztolányi Dezsőné”

Mindehhez csak annyit kell hozzáfűznünk, hogy Decsy Etelka 

nem tüdő-, hanem szívbajban halt meg. Csáth életét nem egy szerb 

katonaorvos, hanem a regőcei születésű Preininger Tamás mentette 

meg, aki akkoriban fejezte be az orvosi egyetemet. A szabadkai 

kórházból szeptember 11-én a reggeli órákban szökött meg, s még 

aznap megmérgezte magát. A Mostoha mindkét változata 1965-ben 

megjelent az újvidéki Fórum kiadásában.

S ami nincs benne Kosztolányiné emlékezéseiben: Csáth 1913 

október elején újabb elvonókúrára vonult be a budapesti Liget 

Szanatóriumba. Innen is gyógyulatlanul távozott december közepén.

1914 augusztusában az elsők között hívták be katonának. Előbb a 

szerb frontra, Šabacra került, majd az orosz harctéren teljesített szol

gálatot. Októberben a trencsényi hadkiegészítő parancsnokságra,

1915 tavaszán pedig Budapestre, az I. honvéd gyalogezredhez 

vezényelték át. A fölül vizsgálat során előbb front-, majd katonai 

szolgálatra alkalmatlanná nyilvánították. így került Stósz (1911), 

Stubnyafíirdő (1912), Palics (1913), Élőpatak (1914) és (1915) és 

Földes (1915. október - 1917. január) után 1917 őszén Regőcére 

községi orvosnak. Mivel beteges szenvedélyét csak úgy tudta 

kielégíteni, hogy naponta többször idézett elő eufóriát, 1919 áprili

sában fölvételét kérte a bajai kórház elmebetegosztályára, de öt hét 

múlva hazaszökött. A többi már ismeretes.

Annyit azonban még meg kell említenünk, hogy az Októberi for

radalom utca 10-es számú ötszobás ház, amelyben lakott, akkoriban



192-es számot viselt, s hogy a helybeli anyakönyv 182. lapján talál

ható 53. számú bejegyzés szerint Jónás Olga halálát belső elvérzés 

okozta 1919. július 22-én, temetése pedig két nappal később volt 

Regőcén.

Csáth Géza édesapja, Brenner József ügyvéd, 1860. március 27-én 

született Szabadkán. Egy nappal azután, hogy - amint azt oly 

gyakran emlegette - Madách Imre befejezte Az ember tragédiáját. 

Abban a hatodik köri (később Deák, ma Matko Vuković) utcai 

házban látta meg a napvilágot, amelyben apjának a gyógyszertára 

volt. Anyja mindenáron azt akarta, hogy Józsefre kereszteljék, 

ahogyan a férjét és az apósát hívták, de a család, különösen pedig 

annak női tagjai ellenezték babonából, mivel másfél évvel előbb a 

bátyja, akit ugyanúgy neveztek, négy hónapos korában agyvelő- 

gyulladásban elhunyt. „Nem bánom. Ha meghal, akkor a harmadik 

is Józsi lesz - mondta a családi hagyomány szerint az anyja.” Végül 

is Hofbauer Aurélia akarata győzött, mert nemcsak testileg erős, de 

lelkileg is kemény asszony volt. A fényképek tanúsága szerint 

egészséges, magas termetű, szép nő lehetett. Ő  maga szoptatta mind 

a hat gyermekét, akik közül az elsőt huszonegy éves korában szülte 

meg. Férje kilenc évvel volt idősebb nála.

A Brenner család nem dicsekedhetett nemes elődökkel. Ősei 

egyszerű emberek voltak, némelyikük talán még jobbágy is. 

Különben is csak három nemzedékre tudjuk visszavezetni ezt az 

ágat. A dédapa, akit éppen úgy Józsefnek hívtak, mint fiát, unokáját 

és dédunokáját, Németországban született, de hogy hol, s kik voltak 

a szülei, leszármazottjai nem tudjuk. Csupán azt, hogy vándorló 

tímárlegényként eljutott Temesvárra, s ott feleségül vette Formwald 

Elisabeth-et, akinek apja, Gáspár temesvári gremialis (kebelbeli) 

polgár volt. A már említett Eugen Markovié gyűjteményében fönn

maradt az a latin nyelvű irat. amely ezt bizonyítja:

„Mi, Temesvár szabad királyi város bírója, konzulja, kapitánya 

és más szenátorai ezennel mindazokat, akiket illet, hogy a nagyra 

becsült Furmvaldot [!], e város lakosát, szabályszerűen beterjesztett 

kérelmére, e szabad királyi város kebelbeli polgárává fogadtuk, 

ennélfogva minden polgári kiváltságban, szabadságjogban és köny- 

nyítésben részesül .



Ezért szükségesnek tartottunk kiadni neki bizonylatot az így 

szerzett polgári jogról, hogy bizonyítékként szolgáljon számára. 

Magisztrátusunk 1810. március 21-én Temesvárott megtartott 

ülésén.

Fölolvasta és kiadta a fennebb említett város esküdt írnoka, Andr. 

Nikolich” [Lásd az 1. sz. mellékletet!]

Némi vagyona is lehetett, mert özvegye 500 bécsi forintot adott 

háztartási költségekre anyai örökség fejében lányának és vejének 

1821. április 25-én, amiről ugyancsak fönnmaradt a nyugta. Sőt az a 

német nyelvű végrendelet [Lásd a 2. sz. mellékletet!] is, amelyet 

1819. július 16-án írt alá nyolc tanú jelenlétében. Temesvár 

elővárosában. E szerint a helybeli kórházra és árvaházra, valamint a 

római katolikus plébániára egyenként 10-10, három gyermekére: 

Ignatzra, Elisabeth-re és Theresiára pedig 500-500 guldent hagyott 

azzal, hogy az apai örökség mindaddig feleségénél maradjon, amíg 

azok nem lesznek nagykorúak. Vagyonának örökösévé hitvesét. 

Krámmer Franciskát tette meg. Ebből a dokumentumból tudjuk, 

hogy az asszony apját Joseph-nek hívták, tehát a Formwald-ágat 

anyai oldalon egészen a szépapáig tudjuk visszavezetni. Továbbá azt 

is, hogy az ükapát lakóhelyén, temették el. Egyébként majna-frank- 

furti születésű, de nem ismeretes, mikor került Magyarországra. 

Másik lánya, Teréz nem ment férjhez és 76 éves korában 

bekövetkezett haláláig sógorának a családjával élt együtt. Fiát, 

Ignácot a Temesvárhoz közel fekvő Malenicfalvára plébánosnak 

nevezte ki Török Antal Csanádi püspök 1832. március 30-án. Egy 

hónappal később már kanonokká való kinevezését kérik a helybeli 

egyházközösség vezetői. Hogy sor került-e erre, nem tudjuk, de azt 

igen, hogy a nagy kolerajárvány idején hunyt el. Addig is azonban 

gondosan nevelte unokaöccsét és unokahúgát, mert testvére, 

Elisabeth korán meghalt, sógora pedig ismét megnősült és az árvák 

hozzá kerültek. A második házasságból is születtek gyermekek, de 

velük a nagyapa, miután Temesvárról Szabadkára került, nem tartot

ta a kapcsolatot. Mindannyian németek voltak, magyarul nemigen 

tudtak. A nagyapa kisgyermek korában jól beszélt magyarul, de 

később - mivel a temesvári gimnáziumban csupán latinul és németül 

folyt az oktatás elfelejtette a nyelvet, s csak fiatalember korában



tanulta meg ismét. Egyébként róla írta Kosztolányi Dezső Anyai 

nagyapám arcképe című versét.

A Hofbauer család női ágán ugyancsak harmadíziglen tudjuk, 

követni a fölmenőket. A nagyanya, Aurélia, akit mindenki csak 

Grószinak nevezett, „zömök vérmes, szeleburdi assszony volt... s 

roppantul rövidlátó”, amint azt Kosztolányi írta róla, akinek ugyan

csak nagyanyja volt. „Mindig túlzott, mindig lelkesedett, mindig 

rajongott. Mohón evett és rajongott. Már fiatalassszony korában 

ujjnyi vastag szemüveget viselt. A külső világot rég nem látta. Annál 

gazdagabb volt belső világa. Bőkezű volt, tékozló, könnyelmű, igazi 

bohém. Mindenkit szeretett.” Ö  volt a Hofbauer, a Brenner, a 

Kosztolányi és a Decsy család lelke.

Édesanyja az első szabadkai gyógyszertár sorrendben harmadik 

tulajdonosának, Cléry Imrének a lánya. Valószínűleg a francia for

radalom elől menekültek városunkba, mert abból a Cléry famíliából 

származtak, amelynek egyik tagja XVI. Lajos király ama 

komornyikja volt, aki öt lefejeztetése reggelén, 1793. január 21-én 

fölöltöztette, mielőtt elvitték a vesztőhelyre. Cléry Imre tehát minden 

bizonnyal még Franciaországban született 1784-ben. A kivégzés 

körülményeit Lamartine is megírta a Histoire des Girondins című, 

1847-ben megjelent történeti munkájában és Kosztolányi is büszkén 

emlegette szépanyja, Madeleine Cléry francia származását.

Fia, Imre egy eszéki bőrgyáros lányát, Stáger Alojziát vette 

feleségül. Érdekes mód gyógyszertárát nem az ugyancsak patikus 

fiára hagyta, hanem a lányára, akit az ott dolgozó segéd, Hofbauer 

Ignác feleségül vett. A kisemmizett fiú erre - szabadkai származású 

szerb feleségével együtt - Budára költözött, de ott korán meghalt. 

Özvegye visszajött Szabadkára, s itt nevelte fiát, Gyulát, akit 

Hofbauerék mégiscsak magukhoz vettek, de meglehetősen rosszul 

bántak, a könyörületböl eltartott szegény rokonnal. Később elkerült 

tőlük, külföldi ösztöndíjjal mérnöki diplomát szerzett és Arábiábán 

dolgozott.
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BRENNER JÓZSEF 
Q Temesvár, 1826. X. 3. 
x 1855. X. 3. 
tSz. 1887. II. 11.

LUJZA
OSz. 1856. V ili. 7. 
X  1875, IX. 14. 
t Bp. 1941. IX. 13.

DECSY DEZSŐ 
O 1846
t Sz. 1921. II. 18.

JÓZSEF
OSz. 1858. VI. 27. 
tSz. 1858. X. 24.

ILONKA
OSz. 1898. II. 3. 
tSz. 1903. III. 20.

fiuk: LÁSZLÓ 
O  Bp. 1927. VIII. 3.

LÁSZLÓ (1941-től Bánk) 
OSz. 1899. III. 2. 
t Huy, 1981. II. 17.

- KOLAR ALIZ (Antilca)
O Bp. 1907. X. 10.

DECSY ETELKA (csanádi) 
O Gödöllő, 1911, I. 9.

X 1931. XI.

JÓZSEF
O Bp. 1936. XI. 18.

I
EDIT
O Bp. 1942. VI. 13.

JÓZSEF — István — Izabella 
(CSATH GÉZA)
O Sz. 1887. II. 13. 
x Bp. 1913. VI. 19. 
tSz. 1919. IX. 11.

JÓNÁS OLGA. ANTÓNIA 
(szülei: Jakab, Stark Páni)
O  Szentes, 1884. VII. 2. 
tRegőce, 1919. VII. 22.

OLGA. ILONA. MAGDOLNA, 
ERZSÉBET, MÁRIA 
O Baja, 1918. X. 6.

MIHÁLY ANDRÁS
O Bp. 1917. XI. 7.

t Bp. 1993. IX. 19.

MÁTYÁS 

O 1946 VII. 19. 
1 1947 H. 13.

MAGDA
O Bp. 1950. IV. 19.

Jelmagyarázat: O született 

X esküdött 
t  meghalt 
Sz. Szabadka 
Bp. Budapest



HOFBAUER AURÉL1A 
Aranka — Eulilia — Amália 
OSz. 1835. II. 11. 
tSz. 1916. III. 25.

1

1
JÓZSEF

1
DEZSŐ

1
JENŐ

OSz. 1860. III. 27. OSz. 1862. VIII 4. 01863 
t 1965

tBp. 19*5. I. 10.

DECSY ETELKA --------
O  1861
x Sz. 1886. VI. 15. 
tSz. 1895. 11. 6.

----BUDANOVITS ILONA
OSz. 1876. IV. 19. 
x Sz. 1896. V ili. 17. 
tSz. 1929. X II. 27.

t Kolozsvár, 1882

1
ETELKA

1
DEZSŐ (JÁSZ)

1
ARANKA

OSz. 1888. IX. 22. 
x 1911. X. 16. 
t  Bp. 1960. VI. 16.

PÓKASZ BÉLA 
O Losonc. 1885. V. 5. 
f  Bp. 1967. V. 7.

ENDRE
OSz. 1912. VII. 6. 
t Jászberény, 1950. X. 30.

SZÉKELY ENDRE 
O Bp. 1912. IV. 6.

t Bp. 1989. IV. 14.

EULALIA
OSz. 1866. II. 12.
X Sz. 1884. VII. S. 
t-Sz. 1948. VI. 20.

KOSZTOLÁNYI ARPAD 
OSz. 1859. I. 11.
X Sz. 1884. VII. 5. 
fSz. 1926. X II. 3.

OSz. 1890. 11. 10. 
t  Bp. 1968. VI. 7.

SIGMUND ARANKA 
O ókér, 1890. X. 15.
1- Perkáta, 1977. II. 27.

OSz. 1891. XI. 3. 
tSz. 1892. X. 8.

MAGDOLNA 
O Bp. 1919. II. 9. 
t Bp. 1960. VI. 16.

DEZSŐ
OSz. 1885. JII. 29. 
X  Bp. 1913. V. 8. 
t  Bp. 1936. XI. 3.

ARPAD
OSz. 1886. X II. 27. 
X  1919. V. 1.
\Sr. 1966. I. 15.

MARIA
OSz. 1888. VII. 24. 
t Sz. 1967. VII. 7.

PIROSKA
O Bp. 1954. I. 5.

HARMOS ILONA 
O Bp. 1885. II. 21. 
t Bp. 1967. XII. 6.

ADAM

O Bp. 1915. IV. 18. 
t  Bp. 1980. IV. 17.

GUSZTDCA 
OSz, 1890. vm. 28. 
t Sz. 1890. VM. 29.

KOVÁCS TERÉZ 
O Bp. 1900. XI. 29. 
t Bp. 1972. IX. 18.

éIa olnK
OSz. 1921. VI. 3. 

tBp. 1996. VD. 23.

VERONIKA
O Ludas 1933. IV. 28. 
t Greiswald, 1977. I. 9.

TERÉZ
O  Ludas 1934. X. 8. 

tSz. 2001. XH. 15..



B REN E R  JÓZSEF T A N U LM Á N Y I ELŐM EN ET ELE  A 

G IM N Á Z IU M  I-VIII. O SZT Á LYÁ B A N

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. é.

Vallástan I I  I 1 2  2 2 1

Magyar nyelv 2 2 2 2 2 1 I I I

Irodalmi olvasmány 2 1 1 1 1

Német nyelv 3 2 1 2  2 3 3

Francia nyelv 1

Latin nyelv 2 3  2 2 2  3 3 2 2

Történelem 2 1 1 1  I I I

Földrajz I 2

Természettan i

földrajz 2

Természetrajz I I I

Természettan 3 3 3

Mennyiségtan 2 3 2 2 3 3 3 3 3

Rajzoló geometria 2 2 2 1

Rajz 3 2 2 1

Bölcseleti előtan 2

Tomázás 2 2 I I  2 1 I I

Szépírás 1 2

Ének 1 I 1

Gyorsírás I 2

írásbeli dolgozata- r r r r r r r r

inak külalakja

Mulasztott órák

száma (igazolt) 56 146 23 16 25 19 60 32

Magaviselet I I  2 I 2 2 2 1

A JEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

Az előmenetelre nézve: A maga\ iscletre nézxe: Rö\ idilések:

1 = jeles I  ̂ jó r rendes

2 =  jó  2 - s / .ih aK  s /e ii i é ' ére ttség i

3 = elégséges



Amikor lejárt a szolgálati ideje, Belgrádban telepedett le, mert 

anyja oda költözött, s fiát is szerbnek nevelte. Nevüket is megváltoz

tatták. így lett a szorgalmas és kiváló tehetségű fiúból Ljubomir 

Klerié. Csáth nagyanyját becsülte, tisztelte, mert gyermekkorában jól 

bánt vele. Tanított a főiskolán, írt egy fizikakövnyvet és fölfedezett 

egy higanylámpát, ami szép vagyonhoz juttatta. Később miniszter 

lett. századunk elején halt meg.

Hofbauer Ignác 1833-tól tíz éven át bérlője, majd 1843-tól 1866-ig 

tulajdonosa volt a Szép (később Egressy, majd Dušan cár) utcában 

levő patikának. Ekkor betegsége miatt fia, Vilmos vette át a 

vezetését. A dédszülők kezdetben itt laktak, később azonban 

átköltöztek a Wesselényi (ma Radié fivérek) utca 3-as számú házába. 

Első gyermekük, Aurélia után még hét fiuk született. Közülük hárman 

gyógyszerészek voltak: Adolf (egyik fia Marosvásárhely pol

gármestere lett), Vilmos és Simon, aki Boszniában élt, de már 

legénykorában megörült, tinktúrát és spirituszt ivott és meghalt. 

Ketten a katonatiszti pályát választották. Benjáminnak azonban 

adósságai miatt le kellett köszönnie hadnagyi rangjáról, elzülött és 

fiatalon elhunyt. István azonban altábornagyként ment nyugdíjba és 

megérte az öregkort. Ferdinánd kivándorolt Amerikába. A legkiseb

bik gyerek, Miklós orvos, lett. Érettségi után a szülei, akik addigra 

már eladták a gyógyszertárat, nem tudták ugyan tovább taníttatni, de 

vejük, Csáth nagyapja magas kamatra pénzt vett föl, hogy segíthesse 

egyetemi tanulmányainak elvégzésében sógorát. El is végezte és 

járási orvos lett Hódságon. Testvérei közül ö élt legtovább: 85 éves 

korában ütötte el egy kocsi.

Népes volt a dédapa családja is: két lányról és hét fiúról kellett 

Hoffbauer Jakabnak gondoskodnia. (Ö még két f-fel írta a nevét.) A 

legidősebb gyermek, Ferenc (1780. IX. 28.) feleségül vette 

Sztregovai Madách Ludovikát (1781-1852. XI. 27.) és - Sándor, 

Szidónia és Lajos nevű gyermekeivel együtt - nemességet kapott fel- 

söteszéri előnévvel. Erről Barna János és Sümeghy Dezső Nemes 

családok Csanád vármegyében című, 1913-ban Makón megjelent 

könyvében a következőket olvashatjuk: „Hofbauer (felsőteszéri). 

Sztregovai Madách Sándor vejét. H. Ferencet I. Ferenc király neme

si rangra emelte 1817. VIII. 14-én s egyben neki adományozta a fel-



söteszéri Madách-birtok egy részét, illetve Madách Sándornak a váci 

káptalan előtt tett és az említett birtok átengedésére vonatkozó írás

beli nyilatkozatát jóváhagyta. A diploma felemlíti H. Ferenc őseit is, 

kik közül nagyatyja, János mint katona hadjáratban esett el, szépap

ja, Jakab pedig tanár volt.” Lendvai Miklós Temes vármegye nemes 

családjai című munkájának (Budapest-Temesvár. 1896-1905) 169. 

oldalán azt írja, hogy a nemesi rangra emelés Besztercén történt 

1817-ben, de az erről szóló címeres nemesi levelet 1818. március 5-én 

hirdették ki Arad vármegye közgyűlésén. „A címeres nemeslevél 

megemlíti, hogy Ferenc nagyatyja: Jakab tanár, szépatyja: János 

pedig jeles katonai állást töltött be mint hadparancsnok.” Mindkét 

idézett forrásmü tehát az elődök sorában említést tesz Jakabról és 

Jánosról. Mindkettő a Jakabot tanárnak, Jánost katonának mondja, 

de a származást illetően a sorrend fordított. Ezenkívül nem 

állapítható meg, hogy az 1758-ban született Jakab azonos-e a 

pedagógus Jakabbal, vagy az utóbbit a fölmenök között kellene 

keresni.

Az ükapáról különben el kell mondanunk, hogy a családi 

emlékezet szerint nem Jakabnak, hanem Antalnak hívták. Való igaz, 

a XV III. század utolsó évtizedében két Hofbauer is tanított 

Szabadkán: Antal az elsősöket, Jakab pedig a másodikosokat oktat

ta. Hogy kettőjük közül ki volt valóban az ükapa, azt az anyaköny

vek további tanulmányozásával kell eldönteni. Mi dr. Háznagy 

András szegedi c. egyetemi docensnek, a kémiai tudományok kan

didátusának a kutatási eredményeit vettük alapul, aki tüzetesen 

átnézte e korszak iratait és a legteljesebben dolgozta föl a Hofbauer 

család rokonsági kapcsolatait. Munkáját hitelesnek kell tartanunk, 

egyrészt azért, mert nem valószínű, hogy Hofbauer Antal legidősebb 

fiát is Ferencnek hívták és a Sztregovai Madách famíliába nősült, 

amint az ugyancsak a családi hagyományban élt. másrészt pedig 

mén a dr. Pókász Endre szolnoki tanár birtokában levő családfán is 

ugyanezek az adatok találhatók. HofTbauer Jakab egyébként az 

anyakönyv szerint 51 éves korában halt meg, ezek s/erint nem 1758-ben 

született, ahogyan arra a házassági anyakönyv bejegyzéséből 

következtetni lehet (ekkor ő 22, Magdalena Maier pedig 16 éves 

volt), hanem öt évvel előbb, mi mégis a/ előbbi dátumot tüntettük 

föl. mert valószínűbbnek látszik.



Meg kell még azt is említenünk, hogy némely források szerint a 

dédapát nem Ignácnak, hanem Ferencnek hívták.

Csáth Géza édesanyjának a családjáról már jóval kevesebbet 

tudunk, noha kiterjedt rokonsága volt. Decsy Etelkának még a pon

tos születési dátumát sem sikerült megállapítanunk, csupán a 

szabadkai Teréz-templom hájassági és halotti anyakönyvében talál

ható bejegyzés alapján következtetünk az évre. Ugyanis az előbbiben 

az áll, hogy egy évvel Fiatalabb az 1860-ban született férjénél, az 

utóbbiban pedig hogy 33 éves korában halt meg. Édesapja ügyvéd 

volt Baján, s ott is hunyt el 1875-ben gerincsorvadásban. Első 

házasságából nem született gyermeke, viszont a másodikból annál 

több: nyolc. Etelka volt a legfiatalabb és az egyetlen lány: Gyula 

jegyzőként dolgozott Csanádon, Béla viszont Madocsán, Dezső 

patikusként Szabadkán, Géza képezdei tanárként Aradon, Lajos 

kereskedősegédként ugyanott, Károly meghalt, János pedig száza

dosként szolgált Budapesten. Dezső, miután feleségül vette Brenner 

József gyógyszerész lányát, Lujzát, Szeghegyen patikát nyitott. 

Később visszatértek Szabadkára, s velük élt Klauser Antónia is, aki 

magas kort ért meg: 91 éves korában temették el a családi sírboltba.

A középtermetű, vékony, szerény, szomorú tekintetű Etelka 

Dezső bátyja esküvőjén ismerkedett meg későbbi férjével. Apja 

halála után testvére magához vette Szeghegyre, ahol Brenner József 

gyakran megfordult; az iskolai szüneteket rendszerint ott töltötte. 

Megkedvelték, megszerették egymást, s megfogadták, hogy össze

házasodnak. Amikor Etelka elvégezte a szabadkai tanítóképezdét, a 

fiú pedig a budapesti jogi egyetemet és megalapozta a jövőjét, 1886. 

június 15-én ötévi hosszú várakozás és tervezgetés után végre egy

bekeltek. A fiatalasszony azonban hamarosan erős szívdobogásra 

kezdett el panaszkodni, s ilyenkor nagyfokú levertség vett erőt rajta. 

Már lánykorában is hasonló panaszai voltak, de az orvosok nem 

ismerték föl bajának igazi okát. Dr. Wilheim Adolf, a család orvosa 

azonban megállapította, hogy gyógyíthatatlan szívbajban: szívbillen- 

tyü-elégtelenségben szenved. Meg is mondta a férjnek, hogy 

felesége nem lesz hosszú életű, fiatalon fogja elveszteni. Az asszony 

csakhamar teherbe esett, s nyolc hónap múlva egészséges, fejlett fiút 

hozott a világra. Ekkor Joó Nándor Teréz téri (ma a Fasizmus



áldozatainak tere 16-os számú) házában laktak. Apja följegyzéséből 

tudjuk, hogy a magzat a normálisnál gyorsabb szívverése meg

gyorsította annak fejlődését, úgyhogy a következő három gyermek is 

mind nyolc hónapra született, de már a Deák (ma Matko Vuković) 

utca 4-ben, Piukovits József bérházában. Az első kettőt nem, a másik 

kettőt azonban az anya szoptatta, miután az orvos megengedte neki. 

A negyedik, Aranka is szépen fejlődött, de tizenegy hónapos korában 

bélhurutot kapott és meghalt.

Az anya gyógyíthatatlan szívbaja idővel egyre súlyosbodott, úgy

hogy 1894 derekán már ágyban fekvő beteg volt. Addig keveset 

szenvedett, sőt még a dalegyesület vegyes karában is énekelt és - 

amint azt férje gyógyulása jeleként örömmel megállapította - a 

fiumei dalversenyre is elment. Mivel az út nem viselte meg, 

Velencébe is kirándultak. A következő év elején hirtelen rosszab

bodott az állapota, s február 6-án reggel, 33 éves korában megszűnt 

a szíve dobogni. Az orvos szerint betegségét gyermekkorában 

kaphatta, s mert szülei nem gyógyították, nem is volt remény arra, 

hogy betegségéből fölépüljön. Annál kevésbé, mivel egymagának 

kellett éveken át ápolnia nagybeteg apját, s ez igencsak megviselte 

amúgy is törékeny szervezetét.

Brenner József ügyvéd másfél évi özvegység után ismét meg

nősült, hogy három gyermekének nevelőanyjuk legyen. Budanovits 

Antal iskolaigazgató és Sturcz Jusztina tanítónő húszéves lányát, a 

szép, művelt és szerény Ilonát vette el, akinek ugyancsak nyolc 

testvére volt, köztük az 1976-ban, 82 éves korában elhunyt Mária, az 

Operaház örökös tagja, aki 1914-től 1946-ig az ország első dalszín

házában nagy drámai mezzoszoprán szerepeket énekelt. Az új 

házasságból újabb két gyermek született: Ilonka és László. Az előb

bi azonban agyhártyagyulladásban korán meghalt, az utóbbi viszont 

magas kort ért meg. Az anyja, aki mielőtt férjhez ment - előbb elemi, 

később polgári iskolában tanított, ugyancsak fiatalon: 53 éves 

korában, 33 évi boldog házasélet után elhunyt. Jó mostohának és jó 

feleségnek bizonyult. Tisztelte Decsy Etelkát, akit már lánykorában 

is jól ismert, mert együtt énekeltek a dalárdában. Egymás mellett is 

állnak azon a csoportképen, amely az együttesről készült a 

kilencvenes évek első felében.



Budanovits Antal apja jónevíi disznókereskedö hírében állt, amíg 

súlyos csontvelő- vagy gerincsorvadást nem kapott. Feleségének az 

apja Sturcz István borbély, anyja Gálfi Teréz, öt testvére közül pedig 

kettő: Irma és Gizella tüdővészben meghalt, Lajos borbélysegéd volt 

Béla üztetében. Gyula viszont órássegéd Bécsben.

Csáth húga, Etelka tragikus körülmények között halt meg. 

Szabadkán, ment férjhez Pókász Béla tanárhoz, itt is született első 

gyermekük. Endre: a második, Magdolna már Budapesten, ahova a 

világháború után költöztek. 1960. június 16-án az anya, a lánya és 

annak a férje, Szente László a Ferihegyi repülőtérre ment egy gyors 

járatú autóbusszal, de a gépjármű a vasúti pálya fölött áthaladó hídról 

lezuhant. Az előbbi kettő a helyszínen meghalt, az utóbbi pedig két 

nappal később a kórházban belehalt sérüléseibe.

Brenner Dezső gyógyszerész volt. A két háború közti időszakban 

kisebb bácskai helységekben dolgozott, majd Szabadkán élt. Később 

Magyarországra költözött, s a fővárosban hunyt el 1968-ban.

Mostohaöccse, László Budapesten volt mérnök. Első házassá

gából egy. másodikból két gyermeke lett. Az utóbbi évtizedekben 

Belgiumban lakott és ott is halt meg 1981-ben.

Legkevesebbet Csáth Géza feleségének családjáról tudunk mon

dani. Jónás Olga apja, Jakab a vasúttársaságnál volt tisztviselő. Hét 

gyermeket: négy lányt és három fiút nevelt föl. Közülük azonban mi 

csak négynek ismerjük a nevét. A már említett Böske (Erzsébet) és 

mérnök bátyja, Endre tüdőbajban hunyt el, amelyben édesanyjuk, 

Stark Fáni is szenvedett. Gyula építész volt Rimaszombaton. Jónás 

Olga Szentesen született, s innen költözött szüleivel Budapestre. 

Ennél többet nem sikerült megtudnunk róluk, mert a szentesi zsidó 

hitközség anyakönyvei megsemmisültek. Előkerült azonban egy 

kivonat, amely azt igazolja, hogy Barsy Viktor bajai káplán 1918. 

augusztus 28-án Jónás Olgát a római katolikus egyház kebelébe föl

vette s utónevét Antóniára változtatta.

A családfa összeállításához a legnagyobb segítséget dr. Háznagy 

András és dr. Pókász Endre nyújtotta. Rajtuk kívül sokban támogat

ta munkánkat Stipan Rudinski, a szabadkai anyakönyvi hivatal 

főnöke. Magyar László levéltáros, Pastyik László filológus. Harmat 

Béla író és Bánk László özvegye, Decsy Etelka. Mindannyiuknak



ezúton is köszönetét mondunk, mert nélkülük nem készülhetett 

volna el ez az összefoglaló és a két rokonsági táblázat. A legtöbb 

fölvilágosítást azonban Csáth Géza megboldogult öccsétöl, Brenner 

Dezsőtől és Kosztolányi Dezső húgától, Mariskától kaptuk több mint 

két évtizeddel ezelőtt.

M E LLÉ K LE T E K

1. NOS N. N. IUDEX CONSUL, CAP1TANEUS CAE- 

TERIQUE Liberae&Regiae Civitatis Temesvariensis Senatores 

Memoriae commendamus tenore prae sentium significantes, quibus 

expedit, universis; quod, siquidem Circumspectus Furmvald gremi- 

alis Inhabitator erga factam praevie Condecentem requisitionem pro 

verő, ac indubitato Liberae, Regiaeque Civitatis istius Cive per Nos 

assumptus, cunctorum item beneficiorum, libertatum, ac immunita- 

tum Civilium particieps effectus fuisset.

Hinc Eidem super taliter adepto jure Concivilitatis hasce Nostras 

pro nesessaria legitimatione deservituras, extradandas, &conceden- 

das esse duximus Litteras Testimoniales, Dátum e Sessione Nostra 

Magistratuali die 21-a Mensis Mártii Anno 1810 Temesvarini cele- 

brata.

PECSÉT SIG ILLUM  L1BER ET REGIAE CIVITATIS 

TEMESVARIENSIS

Lectum & extradatum per jurisfato Cittis Actuarium And. 

Nikolich

2. lm Namen dér allerheiligsten Dreifaltigkeit, Gott des Vaters, 

Sohnes und Heiligen Geistes Ámen.

Habé ich Caspar Fornwald in Anbetracht dessen, dass nichts 

gewisser als dér Tód, dessen Stunde aber angewiss seie, bei meiner 

dermahlen aufhabend schwerer Krankheit, jedoch wolkommen 

gesunder Vemunft in Beisein dér hierzu erbettenen und mitunterfer- 

tigten Herm Zeugen diese meine letzte Willensmeinung zu Papier 

setzten lassen.



Erstens. Empfehle ich meine Seele in die grundlose 

Barmherzigkeit Gottes, ihres Schöpfers und Seeligmachers, meinen 

entseelten Leichnam aber dér Mutter Erde von wovon er gekommen 

ist und dieser soll nach Gutbefinden meiner lieben Ehegattin 

Franciska auf dem allgemeinen Fabriquer Römisch-katholischen 

Gottes-Acker zűr Erde bestattet werden.

Zweitens. Vermache dem hiesigen Bürgerspital zehn Gulden, und 

dem auch hiesigen Armeninstitut ebenfalls zehn Gulden zusammen 

sohing zwanzig Gulden W. W. nichtminder.

Drittens. Vermache dér Fabriquer Römisch-katholischen Pfarr- 

Kirche zehn Gulden W. W.

Vieríens. Will meinen drei leiblichen Kinder und zwar dem Sohn 

Ignatz, denen zwei Töchtem Elisabetha und Theresia, jeder ins- 

besondem fiinfhundert Gulden W. W. zusammen demnach ein- 

tausendfílnfhundert Gulden W. W. mit dem vermacht habén, dass 

dieser váterliche Erbteil bei meiner lieben Ehegattin Franciska ohne 

allén Interessen bis Erreichung dér Grossjáhrigkeit meiner gedacht- 

en Kindem verbleiben solle, wofiir meine bemáhlte Ehegattin diesel

ben christlich zu erziehen verpflichtet sein wird. Endlichen und 

Fünftens. Zu meiner wahren und unbezweifelten universal Erbin 

setze ich meine liebe Ehegatin Franciska geboren Joseph Krámmer 

ein: und bitté zugleich Euren löblichen Magistrat unstőndigst, womit 

diese meine letzte Disposition bei voller Kraft belassen werden 

wolle und so wie ich dieselbe in namen Gottes angefangen habé, 

eben so ersuche die anwesenden Herrn Zeugen solche mittels ihren 

Namensfertigungen und Petschiers Beirückungen zu bekráftigen. 

Sigl. Vorstadt Fabrique den 16 ten Juli 1819.

(SL) Cyrill Stojanovits m. p.

Hiesiger als Zeuge 

(LS) Martin Bleban m. p. 
als erbetener Zeuge 

(LS) Elias Obradovits m. p. 
als Zeuge

(LS) Joseph (?) m. p. 

als Zeuge

(LS) Lorenz Grech m. p.



als Zeuge

(LS) Anton Ringer m. p. 

als Zeuge

(LS) Caspar Fomwald 

id est

Kaspar Fomwald

(LS) Demeter Georgievits m. p.

Etster Stadt Kanzlist als Verfasser und Zeuge 

(LS) Anton Stiller m. p. 

als Zeuge 
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ROMLÁS ES BOLDOGSÁG

EGY ÉLETMŰ ÚJ ELEMEI

Több mint nyolc évtizeden át lappangott az a kézirat, amelyet az 

olvasó az előző oldalakon megismerhetett. Feleennyi ideig csupán e 

sorok írójának gyűjteményében, ahova az ötvenes évek végén került 

egy ismert szabadkai műgyűjtőtől, aki viszont minden bizonnyal egy 

széthurcolt gazdag írói hagyaték megmentett értékes darabjaként 

jutott hozzá. Egy fiók mélyén várt tehát az idők jobbrafordulására, 

hogy megjelenhessen. Nem azért, mert írója nem a nagy nyil

vánosságnak szánta, hanem elsősorban azért, mert a politikai és tár

sadalmi körülmények nem tették volna lehetővé kiadását, ha egyál

talán fölmerült volna közzétételének gondolata.

De hogyan is merülhetett volna föl, amikor szerzője a „testvéri 

egyetértésben élő szomszéd népekről” például így vélekedett alig pár 

hónappal a világháború kitörése után: „Szomorú hírek. Belgrád 

kiürítése. Hallatlanul lever bennünket. Take Jonescu [belügyminisz

ter] szemtelen cikke is nagyon elszomorít: hát csakugyan nincs rá 

mód, hogy a gaz románon méltó bosszút álljunk? Milyen hamis, 

álnok, következetlen. Ok nélkül gyűlölködő ez az ún. államférfiú. 

Éppen olyan, mint minden román velünk szemben. Nem lehet őket 

megváltoztatni, jóindulattal, szívességgel meggyőzni. Csak az 

ökleinkre reagálnának. De milyen messze van az az idő, amíg 

módunk lesz rá, hogy igazán elbánjunk velük. Talán soha.” Módot 

kellene találni az erkölcsi bosszúállásra - írja a továbbiakban -, 

például „Románia csúfos meghódítására is”. (1914. dec. 13.)

Más nemzetekről sem volt sokkal jobb véleménnyel: az angolok 

barbárok, kapzsiak, önzők, gonoszak, nagyravágyók, a franciák 

bosszúra éhesek, a japánok uralomvágya határtalan, az oroszok 

falánkok, a szerbek pedig oly ostobák, hogy „dacból romlásba viszik 

egész országukat”. (1914. okt. 29.) Antwerpen bevételét ökölcsapás

nak tartja „a gaz angol pofába” és végső rúgásnak „a döglődö bel

gákba”, akiknek hatalmi tébolya nem fogja felforgatni 110 millió



ember életét (1914. okt. 1-10.). A kezdeti harctéri sikerek meg

győzték arról, hogy „nemsokára diktálni fogjuk a békét és a 

békességet”. (1914. aug. 28.) Ezeket a sorokat akkor írta, amikor 

Magyarországon tetőzött a nacionalizmus. Fiatal volt, huszonhét 

éves, de nem olyan vad, mint amilyennek az ember a fentiek alapján 

gondolná. Nacionalista szólamaihoz nem társult hatalomszerző 

ravaszság, de az is igaz, hogy az eseményeket már nem naiv 

észjárásának üde prizmáján át szemlélte, s - amint az decemberi 7-i, 

a háború kimenetelét mérlegelő, igen tanulságos sorai bizonyítják - 

jól tudta: a magyaroknak egyetlenegy barátja sincs, és Ausztria sem 

rokonszenves csaknem félszázada mások számára.

Hogy töretlen optimizmusába csakhamar kételkedés vegyült, 

ahhoz az is hozzájárult, hogy a Szerbiából hazatérő katonák akasztá

sokról, agyonlövésekröl, falvak fölgyújtásáról számoltak be. Föl is 

merült benne a gondolat, hogy ha hadifogságba esik, főbe lövi 

magát, mert a „magyar sereg is pusztít minden erejével gyereket, 

asszonyt, öreget”, s „ezt a szerbek nem bocsáthatják meg”. (1914. 

aug. 23.) S ami pár hónap azelőtt még elképzelhetetlen volt, felsej

lik benne a vereség lehetősége is: „A szlávok győzelme esetén 

Oroszország megkapja osztrák Lengyelországot, a szerbek Bácskát 

és Szerémséget, Franciaország Elzászt, Japán Kiaocsout, és 

elvesznek az összes német gyarmatok”. (Uo.) Előérzete beigazoló

dott: az antant a következő évben, amikor ő még mindig abban 

reménykedett, hogy „mi diktálhatunk majd a békekötésnél”, elis

merte Szerbia igényét. Abban azonban rossz jósnak bizonyult, hogy 

a hadban álló felek legkésőbb 1915 őszéig békét kötnek. (Később ezt 

az időpontot 1917 márciusában, majd 1918 januárjában jelölte meg.) 

Mint ahogyan túlértékelte képességét is, hogy vasakarattal úrrá tud 

lenni a koplaló napok kínszenvedésein. Vagy csak önmagát hitegette, 

hogy zaklatottságának e kritikus szakaszában végleges fordulat áll

hat be fölépülésében? A szerteágazó cselekvésre termett embereknél 

a bekerítettség tehetetlensége keres így kiutat.

Egyre világosabban látja, milyen pusztítást okoz a háború, amely

nek borzalmai mellett a napóleoni hadjáratok kínjai eltörpülnek. 

Sajnálja a kétségeesett legénységet, az öreg népfelkelőket és 

tiszteket, hogy a harctérre, a „vágóhídra” viszik őket. Tudja, hogy a



vérengzésből senkinek sincs haszna. Malakiás próféta jövendölését 

(religio depopulata - elnéptelenedett vallás) olvasva attól tart, hogy 

a római katolikus népek, talán a franciák és a magyarok, meg fognak 

tizedeltetni, elpusztul az európai férfiak fele, a görög-római- 

keresztény kultúra. Az emberiség nem éri meg a 2200. évet, mert a 

nagy üstökös kivégzi „az egész ocsmány, gaz emberi nemet”.

Ennek ellenére a végső kiábrándultság csak jóval később 

következik be: „A háború elvesz tőlünk mindent. Egészséget, bará

tainkat, otthonunkat, polgári életünk titkait dobra üti, egziszten

ciánkat, kenyerünket, szabadságunkat, jogainkat - ha az életünket 

még esetleg meg is hagyja.” (1916. márc. 13.) Csírájában ugyan már 

1915. máj. 9-i bejegyzésében megtalálható (“A kegyetlen háború... 

engem csaknem a végső pusztulásba döntött”), de tehetetlenségének 

és elveszettségének reménytelenségének és pusztulásának okául 

majd csak évekkel később, egykori tanárának, Moravcsik Ernő el

megyógyásznak írt, publikálatlan búcsúlevelében nevezi meg 

egyértelműen a világégést: ,....A háború halottjának tekintem 

magam, mert ha ez közbe nem jő, elvontam volna a szert és elváltam 

volna. így mindkettőt halasztgattam a békekötésig. Ez pedig oly soká 

váratott magára, míg számomra minden késő lett.”

Irodalmi újdonsággal is szolgál a napló, jóllehet hadba vonulása 

után a művészi élet perifériájára szorult. Egy-egy fővárosi kiruccaná

sa alkalmával beszámol olvasmányairól, arról, melyik színdarabot és 

filmet látta, értékeli őket, de nem avat be a műélvezés titkába, mint 

akinek nem fontos, hogy kritikusi erkölcsét demonstrálja. 

Véleményét természetesen ama társadalmi felekezet művelt

ségeszményének szellemében fejti ki, amelyhez tartozik, az elis

merés és a fönntartás váltakozása azonban mintha a kimondás - visz- 

szavonás, kijelentés - megszorítás benyomását keltené. Kosztolányi 

is föltűnik egyszer-kétszer, s azt is megtudhatjuk róla, hogy a háborút

- unokaöccsével ellentétben - nem tartotta a civilizáció és a bar

barizmus harcának.

Csáth Géza pályájának ismerői mindeddig azt gondolták, hogy 

1913 után főleg rövidebb, zömmel orvosi cikkeket publikált, novel

lát alig (1914-ben például csupán három újat, a következő három 

évben egyet sem, s az utolsót, a Dénes Imrét 1918-ban a Karinthy



Frigyes és Kosztolányi szerkesztette Esztendőben). Most azonban 

kiderül, hogy (noha a szépírói toll -mint ahogyan azt egy e kötetben 

nem olvasható feljegyzéséből tudjuk - 1914 júliusának végén volt 

utoljára a kezében) alkotóerejének koncentrációjával ekkor is 

folyamatosan dolgozott (több száz oldalas naplót vezetett, nagy

szabású operett-terv megvalósítása foglalkoztatta, visszaemlékezé

seit igyekezett mielőbb befejezni, rajzolt, festett, komponált), pedig 

egészségi állapota egyre rosszabbodott, fizikai bajai sokkal súlyo

sabbak, látomásai feketébbek, képzeleti riasztóbban voltak, mintsem 

gondolni lehetne. Fölsorolni is sok betegségének tüneteit: szív- 

gyöngeségre, rosszullétre, émelygésre, hányingerre, undorra, 

félelemérzetre, légszomjra, kettős látásra, fiilzúgásra, fejfájásra, 

szédülésre, ingerlékenységre, végtagszaggatásokra, lelki, reumás és 

izomfájdalmakra, érzékszervi zavarokra panaszkodik. Hipochond- 

riás kényszergondolatok, kínzó álmok gyötrik; gyakran bágyadt, 

kedvetlen, izzad, érzi, hogy testének teherbírása egyre kisebb; retteg 

a húgyvérűségtől, vérhastól, vesegyulladástól, tífusztól; olykor 

lebegés, máskor „emberevő hangulat”, néha pedig már a haldoklás 

érzése is erőt vesz rajta, a halál partján lévőnek, pusztu lóban érzi 

magát, mint például 1916 augusztusában, amikor attól tart, hogy 

beteljesül az anagramma: Földes = elföd. Reggelenként, a rosszul lét 

időszakának kezdetén páni félelmet érez, s irigyli az egészséges 

embereket, akik bámulni tudják a néptelen utcát és élvezni az élet tel

jességét. (E tekintetben különösen az 1915. augusztus 3-i 

összegezése tanulságos.)

A Liget Szanatórium-beli kezelés kudarca ellenére - hol a csőd 

tudatában, hol az önigazolás lázában - fölmerül benne a gondolat, 

hogy - ha a harctéren maradna - egy három hónapos kúra talán 

segítene rajta, hisz jobb tűrni, mint meghalni. Máskor a fokozatos 

leromlással különvilágának törvényeit helyezi szembe, s öncsalással 

próbálja meg föloldani szorongását, enyhíteni panaszait (mérték

letességgel remény van arra, hogy pantoponnal jó egészségben soká 

éljen az ember), habár jól tudja, hogy a morfinista érzései „önállóan 

születnek meg. Nem a mások érzései és gondolatai által szuggerálva, 

hanem a saját érzései és kombinálásai nyomán. Sokszor egyáltalán 

nem kapható érzésekre. Ilyenkor olyan, mint egy kellemetlenül



érzéketlen, állatian vegetáló lény. Máskor meg túlérzékeny, mint egy 

paranoiás a rögeszméivel, amik azonban senki mást nem hatnak meg, 

nem érdekelnek”. (1914. dec. 7.)

Összecseng ez azzal a vallomásával, amely a szanatóriumból 

öccsének küldött levelében olvasható, s mostani állapotára ugyanúgy 

jellemző, mint az akkorira, mert házasélete továbbra sem kiegyensú

lyozott, s a vádaskodás és megbocsátás, gyűlölet és szánalom, 

gyanúsítgatás és szégyenérzet árapálya gyakran váltakozik nála: 

„Megírom neked, hogy a válási tervek - ha még néha felbukkannak 

is - már nem komolyak többé. Mindjobban belátom, hogy Olga 

igazán kedves, jó és főképp pótolhatatlan feleség. Az a sok vád, 

amiket ellene magamban felhalmoztam, semmi egyéb nem volt, mint 

mérgezett állapotomból következő túlérzékenységnek a munkája. 

Minden tettét igyekeztem rosszra magyarázni, minden szavát 

kiszámított dolognak minősítettem stb., s ez az egész gépezet csak az 

önvádak leküzdésére való volt. Elsősorban magamat és magamat 

kellett volna vádolnom. Az m-ista azonban ebbe nem megy bele s 

inkább vádolja az egész világot, tehát elsősorban a környezetét, és 

szenvedéseiért másokat tesz felelősség, holott saját magának kéne 

szemrehányásokat tennie. Ez azonban újabb szenvedéseket jelentene 

számára - és főképp azt a konzekvenciát, hogy a mérget abba kell 

már végképp hagynia. Egyiket sem akarja és így inkább megfordítja 

a dolgot.” (1913. okt. 15.)

Ez a magyarázat minden bizonnyal válasz volt öccsének néhány 

hónappal előbbi levelére, amelyben az szemrehányást tett neki azért, 

hogy évek óta csupán ígérgeti: abbahagyja a kábítószerek szedését. 

Igaz, eddig komolyabb kárt nem okoztak, de nincs olyan morfinista, 

aki három év után ne sérült volna meg a bűnben. Ilyen még nem volt,

- miért áltatja hát magát azzal, hogy veszély nélkül vétkezhet, s tér 

vissza titokban a méreghez? Az ellenőrzők kijátszása mulatságos 

lehet, de ez ostobaság, mert a játék csakis az ő pusztulásával végződ

het. „Valahányan az elvonásra rábírni akartunk, mindannyiunkat 

ellenségnek tekintettél, s valószínűleg most is él benned az a néma 

vád, hogy én és talán apa is irigyeljük tőled a méreg gyönyöreit. »A 

szabadulás valóban közeleg« - ezt legalább tízszer írtad már nekem, 

s a leveledből azt olvasom ki, hogy most is csak tréfálsz és bennün-



két, akiket a bűnöd egészen lefoglal, újra félrevezetni akarsz. Nincs 

komoly és igazi elhatározásod az elvonásra.” (1913. máj. 12.) 

Megrendítő, lehangoló, kíméletlenül őszinte szavak, pontos diag

nózis, a végkifejlet veszélyének korai fölismerése. Csáth mégsem 

fogadta meg öccse intelmét.

De mert szelleme ekkortájt még viszonylag ép, alkotóképessége 

elernyedésének jelei még nemigen figyelhetők meg, folőrlődése 

során, annyi komor és véres élmény birtokában is meg tudta ítélni 

munkáinak érékét: megelégedéssel állapította meg, hogy írásai, ha 

nem is olyan hatásosak, mint amilyenek régebben voltak, nem 

mesterkéltek, „igazak és természetesség tekintetében elsőrangúak” . 

Valóban: a tárgyszerűség hűvös közlésmódja jobbára már-már a köz

napi beszéd dísztelenségével nyilvánul meg. A tempó ugyan idegi

leg kimerítette, különösen falusi orvos korában mindjobban érezte a 

mindennapok lekötözö nyűgeit, sok minden kényszermunka volt 

számára, a müvek zömének félkész állapota gyötörte lelkiismeretét, 

de bízott benne, hogy idővel, a háborús pszichózis megszűntével 

enyhül nyaka körül a tennivalók hurkának szorítása, s jönnek a 

mostaninál még termékenyebb idők. Mert ha egyszer hazakerül - 

ahogyan azt már néhány héttel bevonulása után megfogadta -, 

kigyógyul átkos betegségéből, üres kényszergondotataiból, és isteni 

bölcsességgel gyarapodva fogja berendezni új életét, a valódi 

értékeket tartja majd értékeknek, fölkészül a még nagyobb próbákra, 

s az ország jövőén és a polgári uralom eljövetelén dolgozhat.

Csak a morfiummámor szüneteiben, az érzékek csömör utáni 

újjáéledésének baljós, de friss ajzottságában érezhette így. Hogy volt 

oka kételkedni szándékának valóra váltásában, s hogy a 

nehézségekkel komolyan számolt, az e könyvből pontosan kiderül. 

Mint ahogyan az is, hogy tudatában volt elhivatottságának. Mert mi 

mással magyarázható, hogy érdeklődése eszmélkedésének e válsá

gos periódusában az irodalmon túli szélesebb társadalmi horizontok 

felé irányul?

Jóformán minden napja így telt el: szemben a halállal, de a 

hosszabb élet, derűsebb munkálkodás reményében. Ez nem biza

kodásának kiindulópontja, hanem egy nagyon keserű számvetés 

konzekvenciája volt. Meggyőzően demonstrálja azt a mélypontot.



melyről magát a megsemmisülésnek, önsanyargatásnak a léttel 

dacoló, a léttel szembeszegülő tragikus megnyilvánulása idején a 

fenség régióiba tornázta.

Novellát mind ritkábban ír. Nem csupán azért, mert elvisel

hetetlenül ránőnek a tennivalók. A téma súlya feszélyezi, olyannyira 

korlátozza, hogy mondanivalója nem tud szabadon kibontakozni. 

Talán ha kihasítana magának átfogó témáiból egy-egy szeletet, mely 

mélyfúrásra inspirálná, az egészre is érvényesebb, frissebb fölis

merésekkel szolgálhatna. Úgy. mint régebben, a szörnyűségek tövén 

sarjadt történeteiben, amelyek attól érdekesek, hogy lényegük sok

féle ember, sokféle sors valóságában öltöttek formát. Ezért is volt 

árfolyamuk tisztelői szemében egyre magasabb.

Kiadatlan emlékiratában írja a háború kitörésének évében: 

„Belekezdtem négybe-ötbe, de mire elkészültek, mindegyik úgy 

hatott, mint egy regény első fejezete. Be kellett látnom, hogy ha a 

novellista kifejlődik és férfivá lesz, akkor regényíróvá változik. A 

tapasztalataim, az élettől való megfigyeléseim nem engedték meg 

többé, hogy ugyanazt az eseményt vagy jelenséget pár mondatba 

beleszorítsam. Az úgynevezett novellatémák nem érdekeltek, gyer

mekes, kezdő íróhoz méltó dolognak tartottam egy úgynevezett 

novellatémát megírni. - Ehelyett sokat dolgoztam újabb pszichiátri

ai tanulmányaimon, és néhány olyan gondolatot fejtettem ki például 

az öröklésről, amellyel igazán meg voltam elégedve.” írás- 

művészetének a kulcsa található ebben a magyarázatban. A folya

mat, a változás, amelyről beszél, döntő fontosságú szépírói 

müveinek megítélésében, s megkerülhetetlen adalék tudományos 

tevékenységének megértéséhez és annak fölismeréséhez, hogy mi 

mindennel kellett szembenéznie, ha hű akart maradni eszményeihez.

Elsőrendű nóvum az is, amiről az 1914. november 20-i kétsoros 

bejegyzésből szerzünk tudomást: maga Csáth vette rá feleségét a 

narkotikumok élvezetére. Tette ezt annak ellenére, hogy jól tudta, 

milyen iszonyatos pusztítást okoz a szervezetben. Hiszen egy évvel 

előbb, az elvonókúra során nagyon sokat szenvedett, mert a délutáni 

injekciót megvonták tőle, s csak Olga jelenléte és az olvasás tette 

elviselhetővé számára a kezelést, külöbnen ahogyan arról öccsének 

1913. november elsejei levelében bevallotta - egy gyorsabb elvonás



esetén megszökött volna. Pedig ekkor még erejének teljében volt, 

s dús fantáziájának jóvoltából - különösebb megerőltetés nélkül

- naponta ötször-hatszor is szerelmi örömökben volt része, ka

matostul kapta vissza a sorstól azt, amit régebben elmulasztott.

A másféle gondolkodást, a szakmai tapasztalatok tanulságait 

levonni nem képes voluntarizmusa. rossz lelkiismerete akart 

elnémítani mindent, ami felelősségére figyelmeztette volna? 

Nem tudni, de cselekedete akkor válik igazán rémisztővé, ha 

tudjuk, hogy Olga, akit hol minden baj okának, hol mindenkinél 

szeretetre és tiszteletre méltóbbnak tartott, de akihez olykor 

brutális is volt, alig egy évvel előbb megnyugvással vette 

tudomásul: szanatóriumba vonult. „Tudom, hogy nehéz napokat 

is fogsz tölteni a kórházban - áll közöletlen, datálatlan levelében -, 

de arra kérlek (...), légy erős akaratú, kitartó, s akkor könnyen 

fogod legyőzni azt az aránylag csekély szenvedést, mely igazán 

semmi sem lesz ahhoz képest, melyet mindketten hónapok óta 

szenvedünk. Kedves Jóskám, gondold meg, micsoda öröm és 

boldogság már a puszta gondolata is annak, ha néhány hét múlva 

frissen, pompás egészségben, elfelejtve az elmúlt nehéz heteket, 

tisztán látva és felszabadulva a kínzó, hazug gondolatok alól, egy 

gyönyörű szép, egészséges, boldog életbe lépünk, mely új lesz 

mindkettőnknek, mert hiszen megszabadulunk a rémtől, a 

méregtől, mely téged úgy elvont tőlem.”

Nem szabadultak meg. A kudarcok sorozata nem ért véget. 

Próbálkozásai, hogy csökkentse a napi adagot, sikertelenek 

maradtak, a javulás elmaradt, mert nem kapcsolta ki a beidegzett, 

rossz reflexeket, s mert évekkel előbb valósággal szentté avatta a 

morfiumot és a többi hasonló szert Autoszuggesztióval seho

gyan sem boldogult, talán mem is akart, hiába könyörgött földön

túli segítségért, hiába bízta a Megváltóra a sorsát. Mégis úgy tar

totta, hogy minden tanácsa és cselekedete szentírás felesége 

számára, amit az készségesen belátott. Talán ezzel magyaráz

ható, hogy a későbbiek során sem utasította vissza a pantopont.

Ez újabb tanulsága a kötetnek: ő. aki tizennyolc évesen a hit

tan eltörléséért kardoskodott, mert „E tárgy nevetséges kény

szerzubbony a természetes elmén, a friss, egészséges agvvelön”,



s mert ..a XX. században ibseni és nietzschei elveket kell adni a 

jövendő férfiaknak (A hittuntanitásró\. Bácsország. 1905. júl. 23.). 

most egyre jobban hiszi, hogy van Isten, van túlvilág, ha kegyelmét 

érzi. tizenöt koronát oszt szét a szegények között. Krisztus tanításait 

csodálja, a Bibliát olvassa, s láthatatlan, szent erők kegyelmének tart

ja. ha a javulásnak a legkisebb jelét tapasztalja magán. Megrendítő 

vallomását majdhogynem teljes egészében érdemes idéznünk: ..Ó jó 

Istenem, ha élsz és létezel, add most tudtomra ezt, hogy otthagyva a 

bűnös és önző élvezetek hajszolását, visszakerülhessek az igazi 

munkás és emberi életbe, amelyet olyan könnyelműen és meggondo

latlanul elhagytam. Ha segítesz rajtam és kivezetsz a labirintusból, 

ahol a fekete »M« inotaurusz talán még halálra keresett engem, be

csületesen meg fogom becsülni az élet szép kincseit, tehetségeimet, 

és egyetlen célom lesz. hogy az embereket jobbakká, nemesebbekké 

és igazabbakká tegyem, s így hozzád közelebb hozzam őket. Ezt 

fogom tartani életem legszebb és legdicsőbb feladatának, és úgy gon

dolom. hogy akkor Te meg fogsz, engem ajándékozni a megelégedés

nek és a reménynek isteni ajándékaival, amelyek felülmúlnak min

den e földön elérhető értéket és élvezetet. Ezzel a gondolattal és 

reménnyel indulok az útnak a Te szent fiadnak, Jézusnak a nevével 

ajkamon! Segíts engem! - és én sem tógom magam elhagyni.” 

(1915. ápr. 18.)

Az álmok, vágyak tárhá/a azonban az idő múlásával lassan 

kiürült, mert a lélek televényéböl nem nőtt ki ismeretlen csoda. 

Fontos fejlemény, amely jól érzékelteti a munkásságában beállt 

korszakváltás lényegét: mivel szellemi frissesség tekintetében még 

távol volt a mélyponttól, s mert fölfedezte, hogy még mindig igen jól 

ír és jó ötletei vannak, az irodalomhoz való visszatérését tervezgette. 

Két regény megírása mellett a háború előtti és utáni nemi élet(!), az 

új szexuális erkölcs témáját akarta színműben földolgozni, aztán meg 

Balsors. akit régen tép címmel iránydarabot szándékozott ímí 1848-ról, 

hogy kifejthesse: a nemesség makacs kicsinyessége, rendi 

érdekeinek nyomorult védelmezése miatt bukott el a szabadságharc. 

Kegyetlen őszinteséggel akart rámutatni az ország átkára: az 

egyetemes érdeket néhány ember mindig föláldozta egyéni 

érdekeinek. Ezt azonban majd csak a vesztett háború végén, a for



radalmak közelségében. 1918. november l-jei. ugyancsak közöletlen 

toljegyzésében fogalmazta meg tömören: „A hatalomhoz görcsösen 

ragaszkodó mágnás- és dzsentripárt emberei (...) makacsul állítot

ták. hitték, hogy ök. csak ők a hivatott vezetői ennek az országnak. 

(...) Nem gondolták meg. hogy Angliával egyáltalán nem lehet, nem 

szabad kikezdenünk, mert nekünk sohase lehet akkora lélegzetünk, 

mint neki. Szóval ahhoz nem értő. tájékozatlan emberek ültek a 

diplomáciai főhelyeken. így jutott Magyarország nem most. hanem a 

négyévi vérfolyás által egy második Mohácshoz." Megváltozott 

tehát a véleménye Angliáról s az angolokról, akiket még nem is 

olyan régen. 1916 januárjában legszívesebben kiirtott volna, mert 

nem emberek, most pedig, három hónappal később azt tartja róluk, 

hogy sokat lehet tanulni tőlük: öntudatosságot és tudatos akarást.

Itt kell idéznem egy másik jegyzetét 1914-ből. mert szoros kap

csolatban áll a fontivel. Szorongva teszem, mert a sok idézgetéssel 

már eddig is alaposan visszaéltem az olvasó türelmével, de mert több

ségük itt jelenik meg először, adataik gazdagsága. Csáth lényegre 

szorítkozó érvelése némileg talán kárpótol mindenkit, aki kíváncsi 

arra. mennyire érvényesül és mennyire megbízható értéktudata, póz- 

talan tárgyilagossáua. Mivel azonban másutt (Üzenet. 1996''9.) már 

teljes terjedelmében közöltem. íme csupán politikai vonatkozású 

része: „Magamban levontam a szomorú tanulságot: Magyarország 

nem alkotmányos állam, csak játssza az alkotmányosdit. itt normális 

parlamentáris eszközökkel nem fog soha uralomra jutni a nemzet 

többsége, csak erőszakos eszközöktől lehetne sikert, változást remél

ni. Azt. hogy a látszatalkotmányból valódi alkotmány legyen. De 

ehhez az volna szükséges, hogy az egész nemzet együtt szálljon síkra 

a saját érdekeiért, mert ha nem. akkor esiv áruló kisebbség az ö 

relatív hatalma árán sikerrel árulhatja el újra és újra az összesség 

érdekeit. (Hazánk történelméből azt a következtetést vontam le, hogy 

ez újra és újra így lesz. Ha nem rosszhiszemű árulás, hát jóhiszemű - 

bár alapjában szintén önző érdekeken alapuló - pártoskodás mindig 

meg fogja hiúsítani a 67-es kiegyezés betű szerinti végrehajtását, tehát 

Magyarország anyagi felvirágzását és igazi kifejlődését.")

Föl-fölújulnak benne állandó ihlétforrásai, a régi szabadkai és 

palicsi emlékek, nosztalgiával uondol a üimnáziumi napokra, amikor



„békés lőtávolból” élvezte a világtörténelmet és nem szenvedett ret

tenetes viharában, mint most; keserűséggel töltik el az apja és közte 

feszülő ellentétek; kegyelettel idézi föl anyai nagyanyja alakját, s azt 

a huszonegy évvel előtti éjszakát, amikor imádott édesanyja meghalt. 

Olyan lírai szépségű sorokkal, hogy a naplónak ez a része legjobb 

novelláira emlékeztet. (1916. febr. 6.)

Nagymértékben növeli a kötet jelentőségét az álmok analízise. A 

szakemberek, a kutatók számára valóságos kincsesbánya, mert meg

mutatja, hogyan próbálta meg Csáth a gyakorlatban alkalmazni a 

freudi módszereket. Nem kevésbé fontosak és tanulságosak év végi 

mérlegei, amelyek nélkülözhetetlen adalékok egy majdan megírandó 

monográfia szerzője számára. A szerelemben is a „maró és szent” 

gyönyört hajszolja, akár a művészetben. Nála még az életöröm kul

tuszát szolgáló erők is rejtelmesek, vadak és félelmetesek. A szexu

ális intimitások a mámoros hangoltság közegében jutnak kifejezésre, 

s annyiban különböznek az eddigiektől, hogy még inkább a maguk 

pöreségében nyilvánulnak meg, mint régebben, például a pornográf 

képek rajzolásakor, amelyekről, ha emlékezetünk nem csal, itt 

szerzünk először tudomást.

Fontos dokumentum ez a kötet, megjelenése Csáth Géza 

utóéletének fontos eseménye, mert tesközelböl kísérhetjük nyomon 

emberi tragédiáját, új fölismerések ötvözetében láttatja velünk, 

milyen drámai küzdelmet vívott szenvedélyével a háború első két és 

fél évében. A 1912/13-as naplójánál többszörösen terjedelmesebb 

kézirat akár új Csáth-műnek is tekinthető, de mindenképpen annak 

folytatása, amely sok új, hiteles forrásként hasznosítható elemmel 

gazdagítja ismereteinket. Megkerülhetetlen munka, amely méltókép

pen reprezentálja szerzőjét: a világháborús mámor lelohadásának és 

a roncsolás folyamatának érzékeltetésével a démoni helyett az élet 

értelme mellett tanúskodik, fölfedi a csúnyaságok mögött rejlő 

nemességet. Egy olyan sokoldalú művész vajúdását, sebzettségének 

tépettségének okait, akiben a létezésbe kivetett ember egzisztencia

lista életérzésének előképét is láthatjuk, s akinek az élete - ahogyan 

azt egy hevenyészett levelében önmagáról megállapította - kettős 

volt: romlás és boldogság.

Üzenet, 1997/9-10.



„VIGASZTALÁSRA, BÁTORÍTÁSRA 
SZORULOK”

EGY ISMERETLEN BABITS-LEVÉL KÉRDŐJELEI

Az alábbiakban közölt három levél közül kettőt már ismerhetnek 

az irodalomtörténészek, habár nincs tudomásunk arról, hoty bárki is 

közzétette volna őket, egy azonban most jelenik meg először. Mind 

a kettőt Csáth Géza írta, az elsőt még polgári nevén, és 1952-ben 

jegyezték be az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattári Növen

déknaplójába 39 szám alatt (Fond III/345). Különösebb szenzációt 

egyik sem kelthet, mégis érdmes publikálnunk őket, mert teljesebbé 

teszik azt a képet, amelyet a Bécsben tartózkodó Kosztolányiról kap

tunk levélváltásaik révén. Annál is inkább, mert Csáth válaszle

veleinek töbsége elveszett, mint ahogyan azok a följegyzések sem 

maradtak fenn, amelyeket az unokabátyjának küldött lapokra írta.

A csaknem negyed évszázaddal ezelőtt megjelent Negyvennégy 

levél (Életjel Miniatűrök 21. Szabadka, 1972) második csoportjába 

fölvett húsz darab közül tizenkilenc az osztrák fővárosban töltött 

hónapok eseményeiről szól. Ezekből tudjuk, hogy a bécsi egyetem 

bölcsészkarán tanuló költő mennyire elveszettnek érezte magát, 

mennyire hiányoztak neki pesti barátai, mindenekelőtt Babits Mihály 

és Juhász Gyula, akikkel Négyesy László szemináriumán 

ismerkedett meg, amely hallgatói számára többet nyújtott egyszerű 

stílusgyakorlatoknál: az új eszmékkel és irányzatokkal is megis

mertette őket. Hiányzott persze az otthon is, a megszokott környezet, 

a pezsgő irodalmi élet, s a honvágy is gyötörte „az idegenszerűség 

megtanulásának keserű korszakában”, ahogyan életének ezt a perió

dusát a Babitsnak küldött, 1904. október 7-i levelében nevezte. Ezért 

is érezte úgy, mintha száműzetésben élne, s kért újságokat, folyóira

tokat, könyveket s egyéb szívességet oly gyakran Csáthtól, aki 

igyekezett megbízatásainak minél előbb eleget tenni.

így járt el akkor is. amikor megkapta Kosztolányi 1904. október 

14-én keltezett levelét, amelyben a 2. pont alatt a következő



olvasható: ..Jánosi műfordításait, Leconte de Lisle Baudelairet kérd 

el Babicstól, ki Aréna út I t.ll 18. alatt lakik (leginkább délután van 

otthon) s az ö műfordításaival együtt küldd nevemre". (Negyvennégy 

levél. 54.) Három nappal később postalapon fordult kérésével 

Babushoz, aki akkor még cs-vel irta a nevét, de a költő csak egy 

hónap múlva közölte Kosztolányival, hogy „A Leconte de Lisle 

fordítások Négyesynél vannak: ha hamarjában nem kapom vissza 

őket, a legszebbet leírom önnek, emlékezetből". (Babits-Juhász- 

Kosztolányi levelezése. Akadémiai Kiadó. Bp., 1959. 56. A leveleik

ből vett részletek lelőhelyére vonatkozó oldalszámok erre a 

gyűjteményre vonatkoznak.) A tanárjelöltek képzésével foglalkozó 

jeles proesszor, irodalomtörténész, esztéta és nyelvész elismerően 

nyilatkozott róluk, és néhány kiváló műfordítónak is megmutatta 

őket. (Uo. 258.) Ebből a kötetből tudjuk egyébként, hogy Babits 

Lisle-fordításait (Csillaghullás. Elfek. H ialm ár szive, Homéri cata. 

hí excelsis. I iole pntahis) eljuttatta György Oszkárnak is, aki annyi

ra rajongott Lisle verseiért, hogy' Victor Hugóval egyült a legna

gyobb francia költők közé sorolta, s szerinte is, akárcsak Babits 

szerint. Arany Jánossal egyenrangú poéta (253.) (Ennek ellenére 

nem tőle, hanem Baudelaire-töl és Verlaine-től fordított.)

Babitsnak nem kellett emlékezetből leírnia az ígért verset, mert 

végül is - a többivel együtt — elküldhette Bécsbe, csakhogy addig 

Kosztolányi ismét sürgette 1904. október 31-i levelében: „írjon bará

tom. derék, kiváló költő, - mit ír. mit olvas, de föleg küldje el összes 

Leconte de Lisle műfordításait, mert Jánosi halálosan megártott". 

(50.) Ugyanitt számol be arról is. hogy az Oresteiát egyelőre nem 

küldheti, mert (ordítja a Nemzeti Színház számára, abban a remény

ben, hogy az elfogadja. (49.) Csaknem egy teljes hónapig kellett még 

várnia, amíg megkapta őket, s két nappal később már meg is írhatta 

Babitsnak, hogy „jórészt tetszettek, különösen a »Csillaghullás« 

fordítása". (64.) Az Oresteiát „bámulatos alkotásinak tartotta, s már 

másfél hónappal Bécsbe való utazása előtt, 1904. augusztus 14-i le

velében hosszasan kifejtette szépségét és szándékát, hogy Hamletet 

és Orestest egy értekezésben összehasonlítsa. (37.) (A francia költő 

művészetéről a Magyar Szemle 1906. október 4-i számában közölt 

méltatást, s több verset is idézett tőle saját fordításában, ami két dol



got is bizonyított: egyrészt hogy a Jánosi Gusztáv Angol, francia és 

olasz költőkből című kötetében szereplő Lisle-fordításokat nem tar

totta sikeresnek, méltónak arra, hogy velük illusztrálja tanulmányát, 

másrészt liouv Byron Chileié Harolcf)Ának a Kisfaludy Társasát* 

pályázatán való mellőzése - nem készült el vele időben, s a határidő 

lejárta, 1904. október 31-e után küldte be - nem érintette külö

nösebben érzékenyen. Ezt. mellesleg, eddig is tudtuk, mert 1905.

február 16-án megvallotta Juhász Gyulának: ..... nem bántotta a

Kisfaludyak ítélete, mely tudomásul se vette nagy szorgalommal, az 

ihlet égő tüzében kovácsolt munkámat a »Childe Harold«-ot" (77.) 

Hogy miért, azt is megírta, de mivel ezt a Negyvennégy levélben rész

letesebben kifejtettük (43-44.), ezúttal nem tartjuk szükségesnek az 

okokat fölsorolni. Azt azonban még el kell mondanunk, hogy a 

Nemzeti Színház 1912-ben előadta a háromrészes Oresteia 

Erinnysek című részét, de nem Kosztolányi, hanem Ivánfi Jenő 

fordításában.)

A másik két levél több szellemi izgalmat ígér, de ugyanakkor 

néhány kérdést is megválaszolatlanul hagy. Ezek közül az első és 

legfontosabb keletkezésük idejével kapcsolatos. Mindjárt elöljá

róban be kell ismernünk, hogy csupán föltételezhetjük, mikor íród

hattak. teljes bizonyossággal megállapítani nem tudjuk.......manap

ság nem divatos többé az irók közötti levelezés. Ön is bizonyára - ha 

előre megnézi az aláírásomat - csodálkozni fog, hogy mi juthatott az 

eszembe*’ - kezdi Csáth levelét, amiből kiderül, hogy ha személye

sen nem is ismerték egymást, egyikük előtt sem volt ismeretlen a 

másik munkássága ... kétségtelen, hogy első pillanatra tudja már, 

miről van szó - folytatja Csáth. - Arról, hogy mennyire szeretem az 

írásait, mennyire örülök a sikereinek, milyen várakozással várom az új 

dolgait...'" Ez az utóbbi mondat kulcsfontosságú, mert tölsejlík benne 

a felelet a kérdésre, amelynek megválaszolására vállalkoztunk.

Nem kétséges, hogy Csáth igen korán hallhatott Kosztolányitól 

Babitsról, hiszen unokatestvére már 1903-ben összebarátkozott vele 

a Négyesy-szemináriumon, s 1904 elejétől éveken át rendszeresen 

leveleztek egymással. Azt is tudjuk, hogy kezdettől fogva köl

csönösen becsülték egymást (“maga az IJj Költészet szelleme" - írta 

Babits első levelében 1904 májusában, mire Kosztolányi így vi



szonozta elismerő szavait három hónappal később, augusztus 24-én: 

„ön sakkfigura, akitől örökös sakkunk van, nem nyárspolgári bástya, 

könnyed futó. hanem elegáns vezér, aki mindenhová mehet s úgy 

járkál az élet sakktábláján, mintha nem is lenne ütőfiuura. Ön azon

ban ütőtigura" - 9.35.). s verseiket, fordításaikat elküldték egymás

nak bírálatra. Szinte biztosra vehető, hogy Kosztolányi megmutatta 

Csáthnak költötársa müveit, s jó néhányukról a legnagyobb elis

merés hangján szólt. Csakhogy ezek közül hosszú ideig csupán egy- 

kettő jelent meg, nem beszélhetünk tehát folyamatos publikálásról, 

még kevésbé sikerről. „Igaz, hogy első versem 1902-ben jelent meg

- mondta a költő vétizedekkel később egy interjújában de 

úgyszólván feltűnés nélkül, a nyilvánosság kizárásával történt; s 

mikor a híres A Holnap antológiában először jöttem nagyobb nyil

vánosság elé. már ötéves írói munkásság állt a hátam mögött, amiről 

alig tudott más, mint az íróasztalom fiókja. Öt éven át csak véletlenül 

jelent meg egy-egy versem, sohasem a saját kezdeményemből. 

Magamnak Írogattam, s ha elkészültem egy-egy dolgommal, bele

süllyesztettem a fiókomba a többihez. Nem azért tettem ezt, hogy 

engedelmeskedjem a horatiusi parancsnak, hanem azért, mert gyer

mekesen meg voltam győződve, hogy verseim túlszárnyalják a kort. 

A kortársak úgysem értenék ezeket a szépségeket - gondoltam —, a 

jövő számára kell őket tartogatnom." (Idézi: Belia György: Babits 

Mihály tanulóévei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1983.222—223.)

Ami bizonyos: 1905-ben egyetlen verse sem jelent meg 

nyomtatásban, egy év múlva azonban már hét; ezek közül öt a 

Magyar Szemle augusztus 30-i ún. Babits-számában, egy a Bácskai 

Hírlapban március 4-én (egyébként ezt a költeményét, a MementöX 

„legrégibb valamirevaló" versének tartotta), egy pedig, A Spinoza- 

szobor előtt című a Budapesti Naplóban június 22-én. Mindkettő 

közlését voltaképpen Kosztolányi szorgalmazta, aki ekkortájt. 1906. 

árpilis 17-én ilyen lelkes sorokban számolt be barátja müveinek 

fogadtatásáról. „Szép fordítását, pompás prózáját nagy örömmel és 

gyönyörűséggel olvastam s minden nap legalább egyszer elolvasom 

a versküldeményét is. F.N valósággal fanatizálva vagyok s bizony 

kérelmét sem tartom be, hanem az itt levő kevés intelligens 

embernek hencegő garral mutogatom a nagyszerű költeményeket és



bízvást állíthatom, hogy Szabadkán is több imádója van. Bámulják a 

nyelvét, az eredetiségét és káromkodva szidják mért nem lép már 

elő. Úgy látszik nekünk kell kezünkbe venni az ügyet s önt valóság

gal hajánál fouva kell kicibálni az irodalmi vásár szemetes piacára." 

(127.) A íonti sorokat 1906. április 17-én irta, alig két hónappal 

később, június 24-én viszont újabb örömhírt közölt barátjával: 

„Kabos Edének nagyon sokat beszéltem az ön bájos és nagy 

egyéniségéről s több versét megmutattam neki. Mind nagyon tetszett. 

A Spinoza-szonettet stante pede kikapta kezemből és leközöltette, 

engem pedig felkért, hogy írjak Önnek s kérjem meg szíveskedjék 

beküldeni összes verseit. Ennek a nemes és nagy modem írónak meleg 

érdeklődése elől semmi esetre sem szabad ridegen elzárkóznia." (130.)

S itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol megpróbálunk válaszol

ni kérdésünkre: mikor íródhatott a két említett levél? Úgy gondoljuk, 

hogy ez idő tájt, mert Kosztolányi következő levelében arról 

olvashatunk, hogy barátjának a levelezőlapja valósággal meg

döbbentette: „Atiért siránkozik * Miért ez a nagy szomorúság? Lelki, 

vagy testi betegsége van? (...) Barátom, ne csüggedjen. Barátom, 

dolgozzék. Önt mind nagyon szeretjük s hiszünk hivatásában, az írá

saiban." S itt írja le azt a mondatot, amelyben fönntartás nélküli hitet 

tesz mellette és művészete mellett: .,Ha másra nem, arra születtem, 

hogy az ön elöfutárja legyek s lábai elé terítsem a bíbor szőnyeget." 

(132.) A Kosztolányi által aláhúzott kérdésekre mintha csak válasz 

lenne a Babits-levélnek az a néhány sora. amelyben arra panasz

kodik, hogy „nincs ember, aki minden hiúság mellett is annyira nem 

bizna önmagában, annyit kételkedne, töprengene, félne önmagától", 

mint ö: „belek önmagámtól, télek önmagam hatásától az idegen világ

ra, félek a világtól, hogy nem ért, hogy félreért. (Precedensek vannak!) 

Ilyentormány vigasztalásra, bátorításra szorulok - mint vigasztalást, 

bátorítást köszönöm azt a kedves levelet." Vajon emiatt vonakodott 

gyakrabban a nyilvánosság elé lépni, holott az új hangra fogékony 

társai, akikkel már az egyetemen elhatározták, hogy megújítják a 

századvég epigon költészetét, korán fölismerték verseinek újsz

erűségét?

Az ország nyilvánosságának versszeretö és versértő része erről 

majd csak két évvel később. 1908-ban győződhetett meg, miután



A Holnap antológiába öt költeményét is fölvette a szerkesztő. A mo

dem és a konzervatív irányzat képviselői között hatására kibon

takozó, elmarasztalásoktól és sértegetődzésektől sem mentes irodaV- 

mi csatározások is kedvét szeghették Babitsnak, még ha a Duk-Duk- 

affér során Ady „nagy embernek és nagy költő”-nek nevezte is. Ezzel 

szemben Kemény Simon mind a hat szerzőt Ady-epigonnak tartotta 

a Nyugatban, de a lap szerkesztője, Osváth Ernő tompította a kritika 

élét azzal, hogy jegyzetében kiemelte Babits „nagy tehetségét” . Ezt 

követően, az év végén több költeményével és egy könyvkritikájával 

is bemutatkozott a folyóirat olvasóinak, amelyben a klasszikus 

értékű költemények és a kiváló tanulmányok hosszú sora jelenik 

majd meg tőle. Minderről bővebben Kardos Pál Babits M ihály című 

monográfiájából (Gondolat, Bp., 1972) és Rába György Babits 

M ihály költészete (1903-1920) című terjedelmes kötetéből (Szépi

rodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981) tájékozódhat az érdeklődő. S a fön- 

tiek ismeretében nem utolsósorban arról is elgondolkodhat, mennyi

ben helytálló az utóbbi következő megállapítása: „Kosztolányi, aki 

A Holnap Babitsáról még felemás képet rajzolt, csak 1911-ben ujjong 

föl »a modem lélek ideges, beteg hánykódását, harmóniával a disszo

nanciát« kifejező Herceg, hátha megjön a tél is! kötetet ismertetve.”

Föltételezésünket, hogy a levélváltás ekkoriban történthetett, az 

is alátámasztani látszik, hogy Csáthnak ekkor már megjelent első 

könyve, A varázsló kertje, nagy publicitást kapott, s a kritika is elis

merően fogadta, tehát Babits is fölfigyelhetett a fiatal tehetségre, sőt 

még az is valószínű, hogy elküdlte neki a kötetet. Azonkívül akkor 

már a legolvasottabb fővárosi lapok is közölték írásait, és a Nyugat 

munkatársai közé számított. Ezért is írhatta vallomással felérő válasz

levelében Babits, hogy „nem ismeretlen előtte”.

Ha pedig beigazolódna feltevésünk, hogy a Duk-Duk-affér 

késztette Csáthot levelének megírására, sikkor ez nem csupán szép gesz

tus a pályakezdő író iránt, hanem ugyanakkor eszmei elkötelezettség is 

A Holnap költői mellett „az önző, egymással nem törödő, általános 

marakodásban és becsmérelésekben kulmináló írói világban”.



CSÁTH G É ZA  ELSŐ  LEV ELE  B A B IC S  M IH Á L Y N A K

Tek.

Babics Mihály

úrnak

Budapest 

Aréna ut 11. szám, II. 18.

Tisztelt Babics Úr

Nem tudom a házmesterné átadta-e önnek az otthagyott 
értesítésemet? Itt újra kérem önt: szíveskedjék a Jánosi féle müford. 
Baudelaire, Leconte de Lisle műveit, mely Kosztolányi szerint önnél 
van, és ezek mellett az Ön műfordításait is. lakásomra (Ferenc körút 
44. III. 6) eljuttatni, lehetőleg gyorsan. Én azokat haladéktalanul 
Bécsbe küldöm Kosztolányinak, aki már türelmetlenül várja azokat.

Bpest. 1904.X. 17. Üdvözlettel

Brenner

CSÁTH G É Z A  M Á S O D IK  LEV ELE  BABITS 

M IH Á L Y N A K

Igen tisztelt uram,

manapság nem divatos többé az irók közötti levelezés. Ön is 

bizonyára - ha előre megnézi az aláírásomat - csodálkozni fog, hogy 

mi juthatott az eszembe. Mert az kétségtelen, hogy első pillanatra 

tudja már miről van szó.

Arról hogy mennyire szeretem az írásait, mennyire örülök a si

kereinek, milyen várakozással várom az új dolgait stb. stb.

Olyan belső életet élő embernek, mint amilyen ön - igazán a 

legcsekélyebb örömet sem lehet okozni effélével. Ezzel egészen 

tisztában vagyok. És tulajdonképpen ilyenformán nincs is értelme, 

hogy írjak önnek.



Mégis megteszem, magam miatt. Nem köszönetképen az öntől 

kapott művészt élvezetért, hanem a saját megkönnyebbülésemért.

Szóval ebben az önző, egymással nem törödő, általános 

marakodásban és becsmérelésekben kulmináló irói világban - én 

sem vagyok különb a többinél. Ez az üdvözlő, köszönő, hálálkodó 

levelem is merő önzés.

Őszinte hive

Csáth Géza

BABITS MIHÁLY VÁLASZLEVELE

Igen tisztelt Uram

Egyszerűen, lehető kevés szóval meg akarom köszönni vigasz

taló kedves levelét. De meg kell imom hogy mért esett az oly jól. 

Őszintén bevallom, hogy először is a hiúságomnak volt édes. Hiú 

ember, még hiúbb költő, nem örülök ugyan minden dicséretnek, de 

némelyiknek nagyon. De ez a kedves levél nem csak táplálék a 

hiúságomnak, hanem első sorban vigasztalásom lett.

Azt hiszem nincs ember, aki minden hiúság mellett is annyira 

nem bizna önmagában, annyit kételkedne, töprengene, félne 

önmagától mint én. Félek önmagámtól, félek önmagam hatásától az 

idegen világra, félek a világtól hogy nem ért, hogy félreért. (Prece

densek vannak!) Ilyen formán vigasztalásra, bátorításra szorulok - 

mint vigasztalást, bátorítást köszönöm azt a kedves levelet.

Talán kiábrándítottam ez őszinteséggel; de ime: jól esett 

panaszkodni is. És ez szintén önzés. Bizalmasságunk célja: vagy 

részvétet vagy bámulatot költeni magunk iránt - mondja La 

Rochefoucauld. Az enyimé legalább nem az utóbbi volt. -

Javíthatatlan Iyrikus, csak magamról szóltam, pedig önről is jól 

esett volna szólnom: hisz ön csakugyan nem ismeretlen előttem, 

mint ahogy én nem vagyok egészen az, ön előtt. De nem akarom 

hogy azt higyje, viszontbókolok sem hogy megunjon. Ezért bezárom 

e levelet maradva

régi, igaz hive

Babits Mihály
Üzenet, 1996/4 -6.



„A MAGA KÖVETŐJE LESZEK”

LÁ N Y I SAROLTA ÉS CSÁTH G É ZA  LEVÉLVÁLTÁSA

A hagyomány őrzésének és ápolásának ahhoz a munkájához, 

amely jó ideje nálunk is nem csak kibontakozóban van, de az 

évszázad utolsó évtizedének kezdetéig valóságos reneszánszát élte, s 

remélhetőleg ismét élni fogja, a több tucat ismeretlen Kosztolányi- 

és más levél után újabb két levél közzétételével szeretnénk hoz

zájárulni. Természetesen azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mind

kettő új árnyalatot ad szerzőik kapcsolatához, s bekerül annak a 

sorozatnak egyik darabjába, amelyet a Magvető Kiadó két évvel 

ezelőtt indított, s amelyben eddig - Szajbély Mihály szakszerű 

szerkesztésében, utószavával és eligazító jegyzeteivel - két kötet 

jelent meg: a Csáth Géza novelláit tartalmazó Mesék, amelyek 

rosszul végződnek (1994) és az esszéit, tanulmányait és újságcikkeit 

prezentáló Rejtelmek labirintusában ( 1995).

Látszólag ugyan nem tartoznak a kivételes jelentőségű irodalmi 

dokumentumok közé, noha első olvasásra is érdekesek, elmések, de 

ha tüzetesebben megvizsgáljuk őket, olyan részeket fedezhetünk föl 

bennük, amelyek megkülönböztetett érdeklődésünkre tarthatnak szá

mot, mert - túl a kollegiális kapcsolaton - spontaneitásukkal jól 

sejtetik azt a viszonyt, amely a fiatal költőnő (első verseskötete, az 

Ajándék 1912-ben jelent meg) és a nála négy évvel idősebb és ambi- 

ciózusabb, de akkoriban már meglehetősen enervált pályatársa 

között fennállt. Azonkívül az említett sorozat jó alkalmat nyújt arra, 

hogy a Csáth-leveleket ugyanúgy hozzáférhetővé tegyük az érdek

lődők számára, ahogyan azt például a Kosztolányi-levelekkel az 

Osiris Kiadó az idén tette Réz Pál szakavatott gondozásában, még 

akkor is, ha az előbbiek száma jóval kisebb, mint az utóbbiaké. 

Annál is inkább, mivel biztosra vehető, hogy az eddig ismert levelek 

a valóban megírt és elküldött leveleknek csupán töredéke, s joggal 

remélhető, hogy a kutatómunka során újabbak is előkerülnek.



Azt. hogy több szempontból is fontos dokumentumokról van szó, 

az írók neve önmagában is jelzi, de a levelekkel való közelebbi 

ismerkedés csak még jobban megerősíti bennünk ezt a véleményt. 

Jóllehet egyiken sincs dátum, mégis tudjuk, mikor íródtak. Az

egyikről egészen pontosan.......  három nap óta (...) huszonkét éves-

nek érzem magam..." - olvasható Lányi Sarolta jegyzeteiben, s 

ebből könnyen megállapítható, hogy 1913. június 8-án készítette a 

birtokomban lévő „másodlatát bélyegtelen eredetiről", mivel 1891. 

június 6-án született. Sorai nem csupán lírai, prózairói hajlamáról 

tanúskodnak (a század első évtizedének második felében több no

vellája. karcolata is megjelent a miskolci és a szabadkai lapokban, s 

ezekben, szinte kivétel nélkül, az atmoszféra, s nem a cselekmény 

elsődleges), hanem a műveltség fölhalmozásának azt a lázas és 

mohó időszakát is fölidézik, amelyet gyermekkori barátja is átélt a 

századelő Szabadkájának pezsgő szellemi életében, akinek a későb

biekben is - több társával ellentétben - megvolt az az előnye, hogy 

hiányoztak belőle a közéletiben rejlő rossz ízek. a nyüzsgés, a min

denbe beleavatkozó viszketegség jelentéselemei. Ezen túlmenően a 

szellemi légkört, annak intenzív áramlását, telítettségét is lemérheti 

belőlük az. akit a Nyugat nagy nemzedékének felkészültsége érdekel.

lovábbi tanulság, hogy Csáth művészete Lányi Saroltára is 

hatással volt. aki a vele való barátságot - éppen ez a levél bizonyíték 

rá - azután is fönntartotta, miután az Budapesten elvégezte az orvosi 

egyetemet, s a Moravcsik-klinika tanársegédje lett. Ismeretségük hat 

évvel előbbre, 1907 elejére nyúlik vissza, amikor Lányi Ernő 

feleségével és négy gyermekével: két fiával és két lányával 

Szabadkára költözött, s a törvényhatósági bizottság meghívására 

elvállalta a zeneiskola vezetését. Ebben nem kis érdeme volt Csáth 

zenekedvelő apjának, dr. Brenner Józsefnek, aki már régebb óta 

ismerte, s még jóval azelőtt fölhívta rá a város vezetőinek figyelmét, 

mielőtt Gaál Kerenc, a jeles zeneszerző, a tanintézet igazgatója 

elhunyt volna. Tulajdonképpen ekkor, Gaál halála után került a 

Lányi család városunk művelődési életének központjába s 

Brennerék révén Kosztolányiékkal is szoros kapcsolatba. A fiatalok 

-■ kivétel nélkül valamennyien - komoly érdeklődést tanúsítottak a 

művészetek iránt, s korán kipróbálták versírói képességüket és kom- 

ponálo készségüket.



Kosztolányi Dezső első verseskönyve már az említett évben 

elhagyta a nyomdát (Négy fal között), a következő évben pedig első 

növelláskötete is (Boszorkányos esték), ugyanekkor az idősebb 

Brenner fiú. Csáth Géza varázsló kertje címmel adta közre nauv 

töltünést keltő elbeszéléseit. (Mindketten ekkortájt ismerték meg 

Lányi Heddát, aki kezdetben az utóbbihoz vonzódott, majd az előbbi

be lett szerelmes, s Kosztolányi Fecskelányaként került be az iro

dalomtörténetbe. Mellesleg ő is írt verseket, akárcsak nővére, s kor

dokumentumként talán érdemes volna kiadni őket.) A tragikus sorsú 

ifj. Lányi Ernőnek már tizennyolc éves korában, 1904-ben több dala 

nyomtatásban is megjelent, s a következő évben V'irágfakadás címen

- Juhász Gyulával. Endrődi Bélával és Gulyás Józseffel együtt - 

szépirodalmi folyóiratot indított. (Érdekességként említjük meg. 

hogy ez az adat csupán a Dokumentumok a Magyar Tanácsköztár

saság zenei életéből cínui, Ujfalussy József szerkesztette, az 

Akadémiai Kiadó gondozásában 1973-ban készült gyűjtemény 629. 

oldalán található: sem a Magyar Irodalmi Lexikonban (1965), sem az 

Uj Magyar Irodalmi Lexikonban (1994) nincs benne, pedig mindket

tő még a munkatársak nevét is fölsorolja, sőt az előbbi azt is megem

líti, hogy a Nyugat szellemi előfutára volt, s legfontosabb feladatá

nak a fiatal írók felkarolását tekintette.) Három évvel fiatalabb öccse, 

Viktor (Géza) ugyancsak zeneszerző és író lett. 1910-től a Pesti 

Hírlap és a Nyugat zenekritikusa volt, dalokat, daljátékokat, san

zonokat komponált, operakalauza és zenei lexikona komoly fftltünést 

keltett, de számos szépirodalmi müvet és operaszövegkönyvet is 

fordított.

Lányi Sarolta az első Nyugat-nemzedék megbecsült költője, 

akinek köteteit nem kisebb írók méltatták, mint Füst Milán és Tóth 

Árpád. Az utóbbi például 1922-ben úgy emlékezett vissza az induló 

fiatal lányra, mint aki ..meglepően friss hangot tudott megütni az új 

magyar líra akkor pedig már nagyon sokhangú, nagyon gazdag dal

nokversenyében". Miután megállapítja róla, hogy megjelenése 

„varázslatosan új hatású" volt, így értékeli: „a Kosztolányival egya

zon városból induló Lányi Sarolta nem vonhatta ki magát a Négy fa! 

között költőjének szuggesztivitása alóT, de „költőnői mívoltá"-ra „a 

teljes versírói póztalanság, (...) a lírai közvetlenség" jellemző.



Márpedig „a Nyugat költői megújodást hozó évtizedében éppen a 

lírai közvetlenséget, a póznélküliséget áhítoztuk a legjobban és 

csaknem a legreménytelenebbül”. S tovább: „Olyan versekről 

álmodtunk, amelyek formailag tökéletesek, s mégse érződjék rajtuk 

sem a formai megkötöttségnek, sem a szenvelgő kirakatbahe- 

lyezettségnek semmi nyoma. Nehéz feladat volt, s eleinte a legki

tűnőbb, legnagyobb tehetségeknek sem mindig sikerült”. De ennek a 

fiatal leánynak sikerült megtanítania „az új generációt a keresetlenül 

is színes és meleg lírai beszédre”. „Az ő közvetlenségében éppen az 

a megejtően varázslatos, hogy bátor, ösztönszerű bravúrral él minda

zokkal az eszközökkel, melyektől mások mint a régi, retorikus isko

la rekvizitumaitól húzódoznak: pátoszt és olykor melodramatikus 

megoldásokat használ, de pillanatra sem lendül túl a természetesség 

korlátain, s nem zuhan olcsó közhelyek vermeibe. Valami csodá

latosan tiszta, ezüstös hangja van költészetének, amelyben alázat és 

igénytelenség cseng, valami nagy, reszkető odaadás a szép és örök 

dolgok iránt. Egyik versében maga is ezüst pataknak mondja 

költészetét, s keresve sem találhatunk szebb metaforát jellemzésül.” 

S végül a konklúzió: „gazdag és áldott patak, mely nem múló 

folyammá növekedve tart a halhatatlanság nagy és örök tengere 

felé.” (Lányi Sarolta. Nyugat, 1922. június 1. 766—768.)

A szokásosnál hosszabban idéztük Tóth Árpádot, de komoly 

okunk volt rá: egyrészt azért, hogy érzékeltessük, miként fogadták a 

legjobbak a pályakezdő költőnő jelentkezését, másrészt pedig azért, 

hogy rámutassunk költészetének sajátos vonásaira, mivel azok 

némelyike abban a levélben is fölismerhető, amelyet ezúttal köz- 

zéteszünk. De még valami megtudhatható ebből a levélből: nem 

csupán Kosztolányi, de Csáth is hatott Lányi Saroltára, aki 

követőjének, tanítványának tartja magát, hisz közvetve ő „oktatta kis 

egyes (irodalmi) dolgokban”. Hogy valóban az volt-e vagy még 

inkább: az lehetett volna-e, nehéz megmondani, mert hosszú élete 

során egyetlenegy prózai kötete sem jelent meg, pedig szinte biztosra 

vehető, hogy emigrációja idején nem csupán verseket publikált a 

moszkvai magyar lapokban, a háború utáni időszakban pedig az 

Irodalm i Újság munkatársaként is bizonyára számottevő prózaírói 

tevékenységet fejtett ki. Az azonban biztos, hogy a Csáth-novellisz-



tika iránti vonzódás nem elhanyagolható szempont Lányi Sarolta 

művészetének elemzésekor. Nem kétséges, hogy vallomása belső 

indíttatásból eredt, ha már fontosnak tartotta egy öt évvel előbb meg

jelent könyvvel kapcsolatos benyomásait közölni A varázsló 

kertjének szerzőjével: „édes szavú, szép írásainak hatása alatt” van.

A Lányi-hagyatékban található másik levél még ennél is 

fontosabb fölismeréssel szolgál. Közvetlenül azután íródott, amikor 

Csáth Géza egyre nagyobb morfium- és pantoponadagokat kezdett 

szedni, és alig tíz nappal azelőtt, mielőtt házasságot kötött volna 

Jónás Olgával. Az ezeket a napokat megelőző hónapokat jól ismer

jük az 1912 nyarától 1913. március 12-ig vezetett, több kiadást is 

megért Napló\zbó\. Meggyőzően tanúskodik arról, hogy életérzé

sében a halál gondolata egyre fontosabb szerephez jutott; hogy az 

életvágy és az életféltés ismét erősödött benne és kívánatossá tette 

számára - az egészség mellett - a személyes élet biztonságát is. 

Ekkor még - igaz, egyre erőtlenebbül - védelmezte emberi, 

értelmiségi függetlenségét, s úgy gondolta, nem kell még megalkud

nia önmagával és a világgal. A kiúttalanság érzete ugyan egyre 

erősödött benne, de a kortendenciákat még érzékelte, különösen a 

hazai irodalmi és politikai élet alakulásában. Hadd idézzük ennek 

bizonyítására egy 1914-ből származó, de az előző két évre 

vonatkozó, ismeretlen följegyzését:

„Valóban már régen megszűntem vallásos lenni - az én életem

ben vallásos képzetek, törekvések, események egyáltalán nem szere

peltek. A faji komplex is pihent. A politikai küzdelmek nemigen 

izgattak, a parlamenti élet legnagyobb, legizgatóbb eseményei, amik

ben az 1912. és 1913. év éppen nem szűkölködött, mindig a 

reménytelenség érzését keltették bennem.”

Ugyancsak ebből az időből származik egy másik jegyzete, amely

ben a háború romboló, aggasztó tünetei láttán támadt őszinte 

aggodalmát fejezi ki. Ez is azt bizonyítja, hogy gondolkodása még 

ép: az első elvonókúra után és közvetlenül a második, a Liget 

Szanatóriumban két hónapig, 1913. október elejétől december 

közepéig tartó kezelés előtt, a lét iszonyatainak közepette is látja az 

összefüggéseket, el tudja magában rendezni azt, amit figyelme 

említésre érdemesnek tart:



„A háború, amelyre - mint kiderült - az egész világ készült, ben

nünket legalább lelkileg teljesen készületlenül talált. És ha bele is 

ugrottunk, ha tüntetett és éljenzett is egész Budapest, mégsem tudta 

senki, hogy tulajdonképpen mit jelent az, amiért lelkesedik, amibe 

beleegyezik, amit ordítva helyesel. Az éljenzők és szónoklók nem 

sejtették, hogy a saját rövid időn belüli besoroztatásukat és harctéri 

nyomorúságaikat éljenzik, segítik elő és szavazzák meg mintegy 

utcai népszavazás útján: egyhangúlag.”

Kissé ugyan előrementünk az eseményekben, mert a világháború 

csak egy évvel később tört ki, mint ahogyan Csáth válaszát megírta, 

de mindkét idézet jól érzékelteti, milyen zaklatott, félelmekkel teli 

volt ekkortájt. Orvos létére tudnia kellett, hogy egyre mélyebb sza

kadék tátong közte és a környezete között, s hogy a kábítószer okoz

ta romlás miatt nemigen számíthat régi egészségére, legföljebb 

valamilyen elviselhető állapot kialakításában reménykedhet, bár 

időről időre fölébredt benne a gyógyulás reménye. Különösen 

olyankor, amikor a morfiummámor szüneteiben, a vágy és a csömör 

árapályának elmúltával, az érzékek fásultság utáni újjáéledésének 

baljós, de friss bódulatában fölhívták a figyelmét azokra a változá

sokra, amelyek idegrendszerének működésében végbementek, mint 

a második levélben említett barátja, vagy az édesapja, aki szerint 

„egészen elváltozott, nem hasonlít rá és nincs benne természetesség 

és őszinteség”. Le is vonta belőle a következtetést: érett készségeire 

támaszkodva változtatnia kell művészi irányán.

Nem tudjuk, hogy Lányi Sarolta helyeselte-e elhatározását vagy 

sem, de azt igen, hogy Csáth egyre kevesebb új novellát írt (1913-ban 

hatot, 1914-ben ötöt, ezt követően pedig haláláig mindössze egyet, s 

ezek sem azért érdekesek, mert a lényegük sokféle ember, sokféle 

sors valóságában ölt formát), így szándékát nem tudta megvalósí

tani, mint ahogyan a könyörtelenül bekövetkezett tragédiának sem 

tudta elejét venni. Úgy múlt ki az idővel, hogy már nem berzenkedett 

a halál ellen. Annak tudatában távozott, hogy a jövendő, melyet oly 

türelmetlenül és lázasan várt ő is, nemzedéke is, semmissé lett, 

kudarcba fúlt. A csönd, a béke és az óhajtott világ legfőbb értékei 

végérvényesen elvesztek számára. Kudarca egy távlattalan komoly



íróember szomorú csődje, a tévútra szorult szorgalom, a méltó ügyek 

nélkül maradt művészi és tudományos igény lassú felörlődésének 

lehangoló példája.

LÁNYI SAROLTA LEVELE

Másodlat bélyegtelen eredetiről.

Adante con tristesse. „Halál te vagy a hűvös éj.” marcato. De 

mondja meg, óh varázsló, tud-e a fényes, szép meleg reggel = 

kilencórából minden apropó nélkül belelépni a rejtelmes feketeszín 

éjszakába? Nem, édes varázsló, ezt nem teheti. Nem azért, mintha 

nem állana hatalmában, ha akarja, hanem azért mert ezt soha sem 

fogja tudni akarni. Igazán akarni. Az, hogy ifjúságának reggeli 

verőfénye olykor elborul és ránehezedik a délután VI. órának nehéz, 

bántó közönye fellegként - az még nem ok arra, hogy elmulassza kis 

dolgait (novellás kötetek, hangszerelt költemények stb) elmulassza 

fürdőjét (gondolom ez a nők korszaka lesz) és jó étvággyal ne üljön 

ebédjéhez, melynek menűjeből bizonyára nem fognak hiányozni a 

siker, a hírnév, sok muzsika és sok szeretet. Ebéd után aludni fog, ha 

jól gondolom, valami nagyon szép, merészen gyönyörű házasélet 

hűsre függönyözött tiszta szobájában.

És így tovább. Édes varázsló, ne kívánja, hogy tovább hurcoljam 

ezt a képletes beszédet, ez unalmassá válhat, meg azután nem is 

tudom tovább. A kezem is fáj, mert ágyban irok - kifáradni nem 

akarok addig, míg be nem fejezem imivalómat.

Igen, - hát a vége az, hogy az élete szép lesz és amennyire az én 

a maga boldogságát látni óhajtó látásom látja a jövőben nincs miért 

félni az idők járásától, az öregségtől. Ne haragudjék: írni úgy látszik

- inkább tudok kellemetlenségeket, mint modnani. Annak remé

nyében, hogy idővel meg is bocsájtja ezt nekem, azt is kimondom, 

hogy maga miért nem akar megöregedni. A dolog úgy áll, hogy a 

család hosszú életű, sok öreg ember van közöttük. És maga: 

győzelmes és idők múlását remegő fiatalságában, dacosan eltökéli: 

„én sohasem akarok ilyen lenni, nem fogok ilyen lenni.” Csak a 21. 

számú novellára válasz ez!



Espressivo.

Mindezt pedig magamról tudom. Mert maga édes varázsló és én 

bizonyos dolgokban megegyezünk. A különbség csak az, hogy 

nekem szabad ilyennek lenni, így gondolkodni. Kérem igazán és 

komolyan mondom: una jeunesse est una vie - Nem teszem idéző 

jelbe, mert épen most gondoltam ki és pedig franciául egyenesen. 

(Magyarul nem hangzik.) Francia szavaim különben fogynak erősen 

mintegy százra, százhúszra tehetők. - Tegnap megállt a hátam 

megett valaki nagyon komolyan s úgy tetszett, helyeslően bolintott 

mikor a köhögésem után, mikor maga s mindenki elment és én 

békésen és bágyadtan leültem. Megadással. Mintha a karom is 

megérintette volna...a Halál. Mégis egy óra múlva, mielőtt egész

ségesen elaludtam volna, éreztem, hogy mégiscsak hosszú életű 

leszek. A szemem nem fog változni s a lényem is az marad, ami ma. 

Ugyanis három nap óta - most sóhajtok, tudja már miért - úgyis hu

szonkét évesnek érzem magam s ettől fogva úgy hiszem, nem vál

toznak sokat a nők szellemileg.

Édes varázsló, ha unalmas ez az olvasmány, ugyan dobja el. 

Hálátlanság volna tőlem magának unalmas perceket okozni épen 

most mikor édes szavú szép írásainak hatása alatt vagyok. Mondom 

magának - köszönöm meghajtván fejemet. Oh jaj a béka. Ha a 

szobában lett volna, amint enyhén feljajdultam s a nyakamhoz kap

tam, mintha ott lenne a szörny. Még azt akarom mondani - gondo

lom ez a „Coda” - hogyha valaha írni fogok novellákat s egyebeket, 

a maga követője leszek. Érzem. Hisz úgy is, már is a „tanítványa” 

vagyok. Közvetve maga tanított oktatott ki „egyes dolgokban”. Ez 

csak nekem fájt, sajnos valószínű, hogy a másik dolog, a maga iro

dalmi követése - ez majd magának fog fájni. -

Allegro.

Ha ideje és kedve van írjon pár sort ebbe a füzetbe nekem, akár 

beszélek addig magával, akár nem s aztán úgy adja vissza. Csak ha 

jól esik.

Schnier György itt volt, s azt mondta semmi különös bajom nincs 

a kis meghűlésemen kivül. Fel is kelhetek. Fel is kelek és kimegyek 

a napra, ha ugyan addig be nem borul. Nem, ne boruljon be! Itthon 

maradok szerdáig.



Tempó. I: (Visszatérő motívum.) Cadenza. Az a lány, ahogy én őt 

ismerem meszerezte volna az arany kulcsot, még mielőtt kinyílt 

volna a koporsó. És üresen maradt volna a koporsó. És a varázsló 

hiába várta volna megnyílását sokáig. Az idő pedig elhagyta volna 

hamvazó szerda hideg hajnalát, tavasz lett, holt rügyekbe élet 

költözött. Feltámadás... Az arany kulcsot pedig bedobták a palicsi 

tóba. Kérem, ne nevessen ki és ne vegye komolyan. A varázsló 

halála szép és úgy szép ahogy megírta. Szép jónapot és kellemes 

pihenést. Pá, Saska.

Bocsásson meg a csacsiságaimért. Ne mutassa meg senkinek.

CSÁTH GÉZA VÁLASZA 

FELELET KÖNYVEMNEK EGYIK RECENSIOJÁRA

(Tulajdonképen levél.)

Maga plajbásszal írt nekem és ágyban. Én tintával és asztal mel

lett. Külömbség van tehát a helyzetben és a körülményekben. A 

külömbség nem látszik jelentősnek első pillanatra. Pedig fennáll. 

Mert a ceruzaírás tulajdonsága, hogy elmosódik ha sokat olvassák. 

Úgy, hogy nagyon vigyáznunk kell reá, ha azt akarjuk, hogy meg

maradjon. Épen ezért gondosan összehajtogattam és borítékban 

helyeztem el. A helyzetből folyik az a külömbség is, hogy maga 

utóbb változtatni szeretett volna - jól emlékszem - jegyzeteinek első 

és negyedik oldalain. Én ellenben most meglepő tisztán irok; 

egyetlen kéziratom vagy levelem nem hasonlít e tekintetben jelen 

írásomhoz. (Egy törlés van benne mindezideig s az is egészen jelen

téktelen.) Egyéb külömbségekről is beszélhetnék s remélem, hogy 

magának ez nem kellemetlen; példáúl a maga írása egyszerűsége 

mellett szándékosan elmosott és sokszorosan árnyékolt. Az enyém 

ellenben igen komplikált, de előadásban - amint akarom - tiszta. 

Nagy őszinteséget és közvetlenséget látok a magáéban, és olyan 

valamit, ami teljesen hiányzik az eddig ismert Írásaiból. Mikor 

megjöttem, az asztalomon találtam a verseit. Géza valakinek kölcsön

adta a kis gyűjteményt és az illető visszahozta. így került rá a sor.



hogy mindet újra elolvastam és azután külömbséget kerestem ezek 

között és könyvemről írt szíves irása között. Makacs külömbség- 

kereső vagyok és nem lehetetlen, hogy ezt a tulajdonságomat is 

egészen meg fogja utálni. - De folytatom. Tegnap este egy barátom

mal beszéltem, féltizenkettőkor este a Nagy körúton. Ő  szintén 

varászló olyan dolgokat tud, amit mások nem. Reámnézett, átnézett 

rajtam. Engedtem, bár egy szót sem szóltam; sem magamról. Azt 

mondotta, hogy az idegrendszerem nagy változásokon ment át. Oka 

ennek nem más, minthogy szellemi életem battériái közül egészen 

újak és érintetlenek kapcsolódtak be az asszociációs cirkulációmba.

Azután minden indok nélkül a maga művészetéről kezdett 

beszélni és bámulatos dolgokat mondott róla. Soha se olvasott ö 

magától egy sort sem; bámulnom kellett a tökéletes látását, amelyet 

talán az magyaráz, hogy huszonhárom vagy huszonnégy éves már. 

Jól érzem, hogy a jövő két évben még én is sokat fogok tanulni e te

kintetben: és emiatt nem irigykedtem reá.

Előttem egy apró üvegben parföm áll. Megszagolom és cigaret

tára gyújtok. A parfömöt magának akarom adni és azért szereztem 

hozzá ilyen ici-pici üveget, hogy első pillanatra minden szellemi 

ellenáram nélkül beleegyezhessék az elfogadásába.

Most az írásának ötödik oldalát olvasom el. A cadenciát, amely

ben zenei nekilendülésekbe csap át a nyugodt és szinte mosolygóan 

derült próza. „Ez út a versírás felé” - mondom magamban igen sok 

lelki durvasággal. De ez az összes durvaság, amely bennem van ezt 

állíthatom. Lehetetlen ugyanis, hogy észre ne vegyem azt a bájos és 

csiklandósan zsibbasztó kis fordulatot, amelybe ez a nekilendülés 

melankolikus hajlással folytatódik. E fordulatban arról van szó, hogy 

egy aranyból való értékes kulcsot pocsolyában helyeznek el. 

Pocsolyában, békanyállal és iszappal körítve. Szép és kedves, de 

hiányzik belőle az a bizalom és bágyadtság, amellyel behunyjuk a 

szemeinket midőn a hintán lefelé suhanunk. (És eszünkbe se jut az a 

jogos elővigyázati gondolat, hogy a kötél elszakadhat.)

írásának befejező mondtai szintén nagyon tetszenek nekem. 

Olyan mondatok ezek, amelyeken beigazolódik, amit mondtam 

egyszer: hogy a női tudás és művészet „mint olyan” complementair 

jellegű. Ezek a mondatok egy nő tollából: nagy művészetet képvisel



nek, míg viszont - lehetetlenségek. Épen ezért kétszeresen köszönöm 

őket. Mert azt látom bennök, hogy bár írásaimat szinte minden hullám

zásában és stiláris huncutságaiban követni tudta - bizonyos bizal

matlansággal saját maga iránt kér, hogy ne vegyem komolyan az 

észrevételeit. Azután búcsúzik...? Nekem is búcsúznom kell. 

Viszontlátásra, viszontlátásra.

P. S. Három nap előtt, amidőn eljöttem hazulról az édesapámmal 

igen komoly beszédem volt. Azt mondotta, hogy egészen elváltoz

tam, nem hasonlítok reá és nincs bennem természetesség és őszin

teség. Sokat gondolkodtam ezen és beláttam, hogy művészi irányo

mon változtatnom kell.

Helyesli??

Üzenet, 1996/9.



A KEZDEMÉNYEZŐ

„A tanultsága tudósé, a hite költőé, a hevülete fiatal harcosé, a 

kritikája higgadt férfié, a szíve szelíd gyermeki, az energiája for

radalmi hősé. Szeged fő ispán i székébe az új Magyarországnak egy 

legtöbb értéket reprezentáló embere került" (d. /'.) címmel a Szegedi 

Naplóban megjelent írásában Móra Ferenc jellemzete így Dettre 

Jánost 1918. november 21-én. A (d. /.) Dettre akkor már ismerős 

monogramja volt, s a népszerű vezércikkekre emlékeztet.

Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom története című 

munkájának (Növi Sad, 1968) nyitó fejezeteiben pedig egyebek 

között ez olvasható: „Dettre cikke négy pontba foglalja a vajdasági iro

dalom körüli problémákat és feladatokat, s megjegyzései voltaképpen a 

Szenteleky nevéhez fűződő couleur locale elméletének főbb tételeit is 

jelentik." (31-32.) S lentebb így húzza alá e fölismerést: „Szenteleky 

nemsokára éppen a couleur locale prófétája lesz majd, s alapjában véve 

arra a szerepre vállalkozik, amelyet Dettre cikke kínált fel.” (32.)

A Móra és Bori által jelzett jelentőség foka meglepő lehet annak, 

aki néhány idézetből ismeri Dettre János munkásságát, de teljesen 

jogosnak bizonyul, ha a pálya és a szerep egészét nézzük. Nagyon 

indokolt tehát az a sürgetés, hogy irodalmunk autonómmá vállásának 

ezt a homályba vesző útegyengetőjét, kezdeményezőjét, közelebbről is 

megismerjük. Nem volt igazi szépíró, de amit szervezőként, 

szerkesztőként és újságíróként alkotott, teljesen beleépült irodalmunk 

alapjaiba, s pályáját tanulmányozva irodalmunk személyekre le nem 

bontható összetevőit ismerhetjük meg. Azokat az erőfeszítéseket, 

melyek irodalmak kezdeteinél legalább olyan fontosak, mint a müvek.

A szerep ugyanis, melyet Dettre betöltött, nem volt megírva, 

elképzelése, kialakítása a történelem, a viszonyok, a szükségletek és 

Dettre egyéniségének közös műve. S ha abból az elemi igazságból 

indulunk ki, hogy alkalmassága a betöltött szerepre nem lehetett 

véletlen; hogy jellem és föladatok találkozásában törvény rejlik, akkor 

ez a jelentékeny szerep Dettre egész életét érdekes, beszédes távlatba 

állítja, a jelenségek mélyebb emberi értelmének fölfedezését ígéri.



Tudatában vagyunk az ilyen igény, az ilyen remény veszélyeinek. 

Az önéletrajzát író Balázs Béla naplójában olvasható: „Ami ellen 

küzdenem kell: 1. Hogy minden eseménynek értelmet tulajdonítsak. 

2. Hogy mindazt, ami velem történt, ne véletlennek tekintsem - 

hanem egy eleve elrendelt sors célzatos szándékát lássam benne.” 

{Álmodó ifiítság, Budapest, 1967. 445—446.) Óvakodnunk ettől a 

veszélytől Dettre János pályaképének rajzában is indokolt, bizonyos 

szempontból pedig kötelező is. Kötelező azon egyszerű oknál fogva, 

mert jóllehet Dettre pályaképét írjuk, de irodalmunk történetének 

összefüggéseire, súlypontjaira figyelve, s ez eleve megbontja a 

személyiség alakulását intéző folyamat szoros kísérésének mód

szerét, kizárja egy célja felé tartó elgondolás lehetőségét. A pálya 

több szakaszát homályban kell hagynunk, hogy a Vajdaságban 

végzett munka részleteinek nagyobb figyelmet szentelhessünk. S 

ezzel a személyiség törvényszerűségeinek több motívuma is háttérbe 

szorul, de erősebb világításba kerül az, ami bennünket közelről érint. 

Nem azt jelenti ez, hogy Dettre szerepét irodalomtörténetünk 

adalékaként szemléljük. Amit itt végzett, épp mert szerepének 

emberi jelentése is érdekel bennünket, részletesebben tárul föl, mint 

ahogyan egy irodalomtörténet összefüggéseiben foltárulhatna, de 

ezek a részletek se csupán személyes érdekük miatt érdemelnek 

figyelmet. Reméljük, hogy egy átfogóbb művelődéstörténeti kép 

emberi és szociológiai összetevőiként is hasznosíthatók, hiszen a 

húszas évek első felében, mikor Dettre itt dolgozott, az irodalom 

önmagában nem is volt öntörvényű, erőteljes szellemi erő, sőt maga 

a nemzetiségi kultúra is csak a nemzetiségi lét más összetevőit is 

helyettesítő, magába foglaló munkaként jutott főszerephez. Egy iro

dalomszervező tehetség története így. vagyis ekkor a szó szorosabb 

értelmében is része, kifejeződése az adott időszak történelmének.

ÉLETE

Budapesten született 1886. május 15-én. Abban az évtizedben 

tehát, melyben a modem magyar irodalom és a háború utáni for

radalmak vezérkarának szinte valamennyi képviselője. És abban az 

évtizedben, mely a nagy vidéki városokban, így Szabadkán és



Szegeden is. meggyorsította a művelődés, különösen a korszerű 

újságírás átalakulásának folyamatát. Ez az évtized tette nyilván

valóvá azt is. hogy a tiszaeszlári pör szervezőivel, szellemükkel 

szemben a polgári liberalizmus törvényei erősödnek meg. s a zsidó 

eredetű polgárság részvétele a gazdálkodásban, kereskedelemben, 

kultúrában fokozódhat. A vérvád riasztó emlékeinek, az asszimiláció 

kedvezőbb lehetőségeinek és az iskolák hazafias szellemének ered

ményeként az anyai ágon zsidó származású Dettre János is már kato

likusként s lelkes magyarként készült az életre. Külön említést ez 

azért érdemel, mert sorsának alakulásában származása és magyarsá

ga később is fontos szerepet tölt be. Akárcsak származásának szo

ciális motívumai: a korán ö/vegyen maradt tanítónő anya nehéz élete: 

erőfeszítései, hogy négy fiúgyermekét értelmiségivé nevelhesse.

Apja. Dettre Béni (1852 -1890) földbirtokos (gazdálkodó) és 

1885-től katolikus volt. Fiatalon, harmincnyolc éves korában halt 

meg. Anyja, Klein Mária ( 1859-1944) előbb hivatalnok volt. 1879-ben 

ment férjhez Nagyszombatban, az akkor még Diamant Benjámin

hoz. kinek apja. Diamant József 1881-ben vette föl belügymi

nisztériumi engedéllyel a Dettre nevet. Az anya fiának elhurcolta- 

tása után azonban mesménjezte magát, mert uvermekei közül öt 

szerette legjobban. Négy tiuk volt. Dettre Béla (1880-1951) száza

dost a Tanácsköztársaság idején tanúsított baloldali magatartása 

miatt 1921-ben a Tabódy /solt-pörben bíróság elé állították. Miután 

kiszabadult a börtönből. 1924-ben feleségül vette az 1903-ban 

Hódságon született Kekezovich Violát. Tőle tudjuk, hogy a Dettre 

család a század végén költözött Budapestről a Tisza menti városba, 

elsősorban a gyermekek taníttatása végett. A második fiú. Dettre 

István (1882-1944) állateues/.séüimvi főtanácsos Pécsett, ahol élt. 

sztrichnininjekcióval vetett véget életének. A harmadik testvér. Pál 

(1884-1926) ügyészként működött korán bekövetkezett haláláig. 

Kekezovich Viola 1981. augusztus 30-án hunyt el Szegeden.

Hogy Dettre János értelmiségivé lett. értelmiségivé a szó legtel

jesebb értelmében, abban a gimnázium utolsó évei bizonyára döntő 

szerepet játszottak. Ekkoriban került mélyebb barátságba Balázs 

Bélával, a későbbi költővel es tllmtudóssal. Nagyon jellemző, hogy 

Balá/s önéletrajzi regéin ében úgy ábrázolja kettőjük kapcsolatát.



mintha osztálytársak lettek volna, holott Balázs a föreáliskolába. 

Dettre meg a piaristákhoz járt. Nemes vetélkedésüket, mely mind

kettőnek ösztönző, önnevelö alkalma volt. Balázs költői szabadság

gal az iskolába helyezi át. Dolgozatot kellett írniuk - meséli - egy 

nyári estéről, s a tehetsége, mondanivalójának bőségében forrongó 

Balázs Béla húszoldalas dolgozattal rukkolt ki. Hegedűs Pál tanár úr, 

akinek türelmét és kedvét a bajok és a bor akkorra már igen 

kikezdték, fölháborodva tépte szét a müvet. A megszégyenített és 

magába roskadt ifjú szerző mellé a tanár úr kedvence, az irodalmi 

szerepre leginkább méltónak látszó diák ült le, „mutatóujja hegyével 

egészen finoman megérintette a kezemet. Nagyon gyengéd gesztus 

volt, hogy írásnak nevezte dolgozatomat...*' \ .z a gyöngéd vigasztaló 

Dettre János volt. Az idézőjelbe tett részlet Balázs Béla Álmodó 

ifjúság című önéletrajzi regényéből való. Az osztályba szerb fiuk is 

jártak, s ezek némely ike szorgalmasabb volt a magyaroknál, sőt a 

magyar nyelvtant, stilisztikát, poétikát és irodalomtörténetet is úgy 

tudták, hogy Hegedűs tanár is meghajolt e tudás előtt: „elfordította 

fejét, és rágta az ajkát, mikor a karcsú, halvány szerb fiúnak átnyúj

totta az ajándékot, benne az öt forinttal. Azután Dettrehez fordult 

[...] . aki párt fogoltja volt, és mérgesen rámordult: - Neked pedig 

ezt! - és fügét mutatott neki. Hegedűs tanár úr akkor is reszeg volt.” 

Az ifjú. aki Balázs Béla regényéből ránk néz. korántsem 

mutatkozik irányító, nagyra törő egyéniségnek. „Dettre Jamko 

valamivel nagyobb volt nálam, és pápaszemet hordott. Szűkszavú es 

halk, és torna alól fel volt mentve. Ügyetlen mozdulatai idegesen 

óvakodtak. Nagyon érzékeny volt es riadt természetű. Nem is 

barátkozott senkivel az osztályban. Ritkán nézett a szemebe annak, 

akivel beszélt." Sok mindent kellett megélnie, megtanulnia, míg ettől 

a riadt érzékenységtől a politika alakitásanak első vonalába jutott, 

hiszen ekkor még Balazs Bélának is inkább híve. pártfogója, közön

sége, mint egyenrangú partnere. A városszéli kiskocsma ingyenbor

ral ellátott hátsó szobájába ugyan Dettre viszi el Balázst, de ez a bea

vatkozás is a nagyobb tehetség iránti majdnem áhitatos tisztelet 

jegyében történik. ..Kísérő apród volt és »jó megérzője« annak, amit 

mások ereztek" ir|a róla Balazs Béla. s mert rendkívül hiteles moz

zanatokkal ezt igazolja is, azt kell hinnünk, ez a megérző készség, a



más jellemek, sőt más tájak törvényeire, szükségleteire ráhangolód

ni tudó alázat részes lehet abban is, hogy Dettre máról holnapra egy 

teljesen új helyzetben majd olyan hamar akklimatizálódni tud.

Meg lehet kockáztatnunk: talán a világban sem volt eléggé otthon

- félszeg óvakodása is erre vall -, s ezért tudott más jellemek, más 

világok törvényeire viszonylag hamar ráhangolódni. A városszéli 

kiskocsmát is ezért szerette. „Ez a mi magyar Nirvánánk” - mondta 

egyszer Janikó, s sürgette Balázst, menjen felfelé a maga útján, s 

hagyja el ezt a magyamótás Nirvánát.

Pedig Dettre már ekkor is igen művelt volt, de valószínűleg 

érezte, hogy a nagyságra képesítő zsenialitásnak híjával van, s mert 

akkoriban a minden vagy semmi igézetében éltek a föltörő tehet

ségek, Dettre is inkább a semmihez vonzódott. S a torzóban maradt 

tehetségek gőgös önfeladása jobban imponált neki, mint a lelkiis

meretes aprómunka. Például Bicskey Dénes, a szép hangú, de a ma

gyar nótába süppedt barát (a modell: Osskay Kornél), meg Szőri 

József, a festő, akivel akkor már szintén jó barátságban van. Hogy 

miért nem megy Szőri Párizsba, ahol tehetségét kiművelhetné? Mert

Háromszor kell átszállni, és nem vihetem magammal öreg Bodri 

kutyámat” . „Ha az ember lángész volna - mondotta egyszer nekem 

(Dettrének. D. Z.) Szőri akkor ötször is átszállna. De hogy csak 

úgy fessen, mint a többi is valamennyi... akkor már úribb dolog az 

oleander alatt a gyékényen feküdni, és álmodni a képeket.”

Az 1904-ben kitűnő eredménnyel érettségizett Dettre a maga 

hallgatag vívódásaiban nagyon intenzíven átélte tehát a nagyság, a 

kibontakozás esélyeiről való elképzeléseit, s a mohóság és a láz, 

mely nemzedékét fűtötte és Balázs Bélában meg égett, őt az ambí

ciók föladásának ellentétes végletébe szorította. A tartózkodóbb 

Dettre ekkori életéről hiányoznak a megbízható adatok. Az azonban 

bizonyos, hogy ő is szerette az orvosnak készülő Kiima Ilonát, akár

csak Juhász Gyula, aki évekkel később azt írta róla, hogy „fiús bájá

val, rövid göndör hajával, csodálatos és titokzatos nagy sötét sze

meivel, orosz diákkisasszonyokra emlékeztető alakjával [...] első 

pillanatra magára vonta az érdeklődő figyelmét [...] az embereket 

megállította és vonzotta, mint a mágnes”, de vonzalma nem lehetett 

messzeható esemény, vagy szemérmessége tartotta vissza látványos



megnyilatkozásoktól. Nem erőhiány, hanem az önismeret és a józanság 

abnormális túlzása volt ez. „Segédtanító leszek egy Isten háta mögötti 

faluban és véresen fogom kiköpni a tüdőmet” - válaszolta Balázsnak, 

mikor ez irodalomtörténészi nagyság esélyét vetítette eléje.

Irodalomtörténész valóban nem lett, a jogi karra iratkozott, tanult 

szorgalmasan, s mikor 1909-ben Kolozsvárott a diplomát meg

szerezte, visszament Szegedre, túlesvén a joggyakornoki éveken, 

ügyvédi vizsgát tett, és 1911-ben ügyvédi irodát nyitott.

Az ügyvéd reprezentatív figurája volt ennek a komák, a pénz

ügyietek, birtokperek, adásvételi műveletek és a közéleti civakodások 

hihetetlen konjuktúrát biztosítottak. Az ügyvéd, aki értette a mester

ségét, s nem volt túl finnyás, annyit kereshetett, amennyit akart.

Dettre is ambícióval látott neki egzisztenciája megalapozásához, 

de műveltsége és jelleme nemesebb volt, hogysem a pénzszerzéssel 

beérje. Egyetemi éveiről nem sokat tudunk, de az tény, hogy 

Szegedre visszakerülve, azok társaságába tartozik, akik a magyar 

radikalizmus szellemében az ország átalakításán munkákodnak. 

Újságírók, művészek, írók barátja, Ady egyik legkorábbi és leglelke

sebb híve. Juhász Gyula így emlékszik vissza ezekre az időkre:

„Az Ipar utcai fiúkra gondoltam, mikor a napokban meglátogat

tam őt, aki ma első vezető embere Szegednek. - A Tűz 1918. decem

ber 21-i számában Látogatóban dr. Dettre Jánosnál címmel jelent 

meg ez a cikk. s így folytatódik: - A régi szobában leltem, a régi 

könyvek, képek és szobrok között. Olyan ez a kis szoba, mint a 

kultúra leideni palackja, zsúfolva benne, ami szépet, jót, igazat 

művészetben, tudományban szegény, de dicső emberi fajtánk és 

szegény, de nem reménytelen szegedi életünk eddig megmutatott. 

Fáradtan és csüggedtem jöttem, de a küszöbét átlépve éreztem, hogy 

tizenöt évet léptem át és szomorú, ám érdemes ifjúságommal 

találkoztam megint.
*

Az Ipar utcai fiúk az időben nagyon erősen készültek valamire. 

Az életre, a magyar életre, amelyé a jövő, így gondoltuk, és amely 

akkor Ady Endre első verseiben, Jób Dániel novelláiban, Rippl- 

Rónai képein bizonytalankodott. Mi oly végtelenül fiatalok voltunk. 

Rabok, akik a pávát várják, a szabadulást a tunya, beteg, romlott



magyar élet tömlöcéből. Jánosnak akkor gyönge volt a szeme sok 

könyvek fölött való virrasztástól, nagyon fájt neki az élet, egy her

vadt nyárvégi estén a platánok alatt Ady párizsi strófáit zümmögte 

leverten az őszről, amely itt járt és ő tudja csak, Lajos, a szobrász, 

aki távoli lüktető metropolisokból jött meg nagy tervei tüzével, 

Kornél, az énekes, akinek tündöklő tenorja akkor még néhányunk 

ígéretes titka volt és én vigasztaltam, mint ahogy ő adott erőt és hitet 

nekem, mikor egy sanyarú őszön beállítottam hozzá, mint egy ki

csinyes felföldi kisváros nyomorúságainak szökevénye.” (Juhász 

Gyula Összes Müvei. 6. kötet. Budapest, 1969. 117-118.)

A szobrász, akit itt Juhász említ, Petri-Pick Lajos, az énekes 

Ocskay Koméi, a későbbiekben még szó van Balázs Béláról és 

testvéröccséről, Bauer Ervinről és Szőri Józsefről is, s ez a névsor 

egyszersmind azt a szellemi-baráti kört is jelöli, melyben Dettre 

Szegeden élt. Az időpont, melyre Juhász emblékezése visszamutat, 

elég nagy időszeletet jelenthet, 1904-től 1913-ig is terjedhet, hiszen 

a „felföldi kisváros'1, amelyről szó van, Szakolca, s ott 1911-1913-ban 

tanárkodon. Ez a kis kronológiai számvetés csak megerősíti azt a 

föltételezést, hogy Dettre és művész barátai között gimnáziumi 

éveitől szoros volt a kapcsolat, s a légkör, amelyben élt, nyugta

lanítóbb, az érzékenység finomabb volt, hogysem az ügyvédi 

teendőkkel Dettre ambíciói kielégülhettek volna. Az irodalom és az 

újságírás vonzása erősebbnek bizonyult, s Dettre engedett ennek a 
vonzásnak.

Része volt ebben Móra Ferencnek is, aki 1913 őszétől a Szegedi 

Napló főszerkesztője lett, s ebben a funkciójában támogatta, serken

tette Dettre újságírói hajlmait: írásait, 1917-től vezércikkeit rendsze

resen közli. Demokratizmus, humanizmus, a polgári radikalizmus 

emelkedett szelleme hatja át ezeket a cikkeket. Az a szellem, melyet 

akkor Jászi Oszkár neve fémjelzett. Ez a munka a politikai harcok, a 

városi ügyek, az éppen zajló események számadójává avatja Dettrét, 

s figyelmet ébreszt iránta a közélet mértékadó fórumain. így veszik 

föl a szabadkőműves páholyba, s nevezik ki még 1913-ban Szeged 

város tiszti alügyészévé.

E funkcióját nem tekintette szinekúrának, kereste a lehetőséget, 

hogy a város gazdálkodásában a szociális szempontok is érvényesül



hessenek. E törekvés egyik rögzítésre érdemes eredménye a 

Betterment-akció néven ismert adóztatási rendszer elfogadtatása. 

Ennek az a lényege, hogy az ingatlan értékének emelkedése 

arányában növelhető az adója is. Vagy az állami és városi 

építkezések, közművesítések révén adódó értékgyarapodás egy 

részét a tulajdonostól az állam, illetve a város visszanyerheti, s újabb 

közérdekű beruházásokra fordíthatja. Az akciót természetesen erős 

ellenállás fogadta, de ésszerűségét kétségbe vonni nem lehetett, s 

Aradon már a világháború előtt be is vezették, és Szegeden is meg

valósulóban volt, mikor a világháború kitört.

Ez a közgazdasági akció és az alügyészség más teendői nem 

térítették el Dettrét a társadalomtudomány közvetlenebbül politizáló 

áramlataitól. Az a szellemi kör, melyről Juhász Gyula idézett cikke 

tudósít, ekkor hívja életre a társadalomtudományi szabadiskolát, s 

ebben Dettre is eredményesen tevékenykedik. A szellemi élet más

más területeiről - újságírás, képzőművészet, színház - ekkor 

választódik ki az az elit, mely 1918-ban majd a polgári forradalom 

szegedi vezérkarát alkotja. Alkalmak adódnak (ilyen volt például az 

a Hauptmann-bemutató is, melyet Dettre előadása vezetett be), 

melyek az összetartozást szövetséggé kovácsolják, s érlelik része

seiket a nagy szerepre. Ennek a folyamatnak a háború éveiben már 

intézményes keretei is kialakulnak. Dettre például 1914-től már a 

Jászi vezette radikális párt tagja, egyik szegedi elnöke, Jászit szemé

lyesen is ismeri, s így történhetett, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia bukását követő polgári forradalom kitörésekor a Szegeden 

megalakuló Nemzeti Tanács 1918. november 2-án öt választja 

titkárának, és a tanács javaslatára a kormány 25-én már őt nevezi ki 

kormánybiztos főispánná. Tabódy Zsolt ezredes mellett - aki a 

karhatalom parancsnoka volt - ö lett a forradalom legjelentősebb 

irányítója. Ezt az eseményt ünnepli Móra Ferencnek e tanulmány 

legelején idézett cikke. S ez a közéleti szerep határozta meg végzete

sen Dettre egész életét.

A tisztség, amelyet ráruháztak, több gonddal járt, mint örömmel. 

„Soha súlyosabb méltóság még ebben a városban emberi vállra nem 

nehezedett, mint most az övére, az első köztársasági főispánéra” - 

írta Móra előbb említett méltatásában. Helyzetét az tette drámaivá.



hogy a közellátás gond|ait, az iskolák, a színház demokratizálását, az 

új hatalom konszolidációját olyan helyzetben kellett intéznie, amikor 

a vereség utáni anarchia, valamint a forradalom továbbvitelének 

lendülete forrongásban tartotta a várost. S ehhez társult 1918 végén 

a francia megszállás, s aztán a proletárdiktatúra országos győzelme. 

K fejlemények során a radikális párt keretei is föllazultak, s 

képviselői közül többen, így Hollós József, Juhász Gyula. Móra és 

Dettre is, radikálisabb számvetésre kényszerülve őszintén közeled

tek, majd azonosultak a szocialista jellegű programokkal. Sürgette 

ezt a folyamatot a kommunista párt szegedi szervezetének 1919. 

január l-jén történt megalakulása, később a szociáldemokraták és a 

bolsevikok vitái, összetűzései Budapesten és Szegeden, aztán a 

Tanácsköztársaság kikiáltása március 2 1-én. Szegeden az események 

némileg meg is előzték az országos folyamatot, mert a március 9-én 

lezajlott kommunista nagygyűlés után, annak hatására is, március 

13-án a munkástanács „elhatározta, hogy átveszi a város vezetését, 

mert »csak így biztosíthatja a rendet és vagyonbiztonságot«. A 

munkástanács fölszólította Dettre János kormánybiztost és Somogyi 

Szilveszter polgármestert, hogy helyükről távozzanak ef\ s helyükbe 

a szociáldemokrata és a kommunista párt képviselőit nevezte ki. 

Péter László Juhász Gyula a forradalmakban című könyvéből 

(Budapest, 1965. 136.) idéztük az előbbieket, s ez a nagyon alapos 

munka lesz elsőrendű forrásunk a szegedi események további 

fejleményeinek ismertetésében is.

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy Dettre nem lett kommunista az 

események gyorsan érlelő sodrása közepette sem. Szociális 

érzékenysége, értelmének élessége, az ország tel|es fölbomlásától 

való félelem öt is fogékonnyá tette a következetesebb megoldások 

iránt, de akár Juhász Gyula, ö is fönntartásokkal nézte azt a hata

lomra törő lendületet, szenvedélyt, mely ekkor a magyarországi 

mozgalom balszámyát jellemezte. Féltette a parlamentarizmus, a 

humánum érdekeit. Szemléletének polgári gyökerei erősebben kötöt

ték, mint a proletár világforradalom közelinek hirdetett távlata. A 

munkástanács által kinevezett új vezetőknek tehát készséggel adta át 

a hatalmat. Azaz átadta volna, de akkor már. mikor erre sor került, 

ott voltak a francia csapatok is. A városparancsnok Bétrix ezredes a



fegyverek átadását, minden szervezkedés, gyülekezés megszün

tetését követelte, s olyan magatartást, mely a helyi direktóriumot a 

tanácskormánytól elszakította volna. S mikor a direktórium ezt nem 

vállalta, sőt Szegedet - a franciák ultimátumára válaszul, a hadügyi 

népbiztosság utasítására március 27-én el is hagyta, a március 21-e 

előtti vezetőket, tehát Dettrééket kérték föl, hogy vegyék ál ismét a 

város irányítását.

Péter László okkal ítélte tragikusnak a helyzetet, mely e fordulat 

során előállt. Mert hiába kötötte ki Dettre. hogy csak a munkásság 

támogatásával hajlandó a franciák szigorú kívánságának eleget tenni, 

hiába hitte, hogy a proletárdiktatúra érdekeit szolgálja, ha elejét veszi 

egy francia katonai diktatúrának, a direktórium és a hozzá hü munká

sok szembefordultak vele. ..Ahol franciák vannak, ott nincs kommu

nizmus!” - jelentette ki Charpy tábornok április 17-én. (157.) S már 

hiába vonta le Dettre a konzekvenciákat. Charpy tábornok nem 

fogadta el lemondásukat. Szándéka tisztaságát rossz színbe keverni 

később maga is segített, mikor a Tanácsköztársaság bukását követő 

hajsza közepette azzal védekezett: ,.a munkásságnak adtuk az uralom 

látszatát s a polgárságnak az uralom lényegét." (154.) A szegedi 

történetírók ma is vitatkoznak Dettre. Tabódy és a volt radikálisok 

szerepéről. Nem óhajtunk, nem is tudnánk igazat tenni ebben a 

vitában, de talán szükség sincs már erre. hiszen a nagyobb összefüg

gésben vizsgálódó magyar történetírás ma már nem tekinti döntő 

kritériumnak a Tanácsköztársaság zaklatott napjaiban kialakult ellen

téteket. Az újabb magyar történelemtudomány a művek és a pályák 

egészére figyelve igyekszik értékelni emberi és politikai tartalmukat 

és szerepüket az adott viszonyok között. Ezt a módszert véljük követ- 

hetőnek Dettre megítélésében is. Hűségét a forradalmakhoz a kora

beli progresszió teljes színképében, szemléletének állandóbb tartal

mai. ezek belső logikája szerint igyekszünk mérlegelni.

A Péter László által föltárt tények ismeretében ma már nyilván

való. hogy a tanácskormány rendeleteit. kivált a szocializálásra 

vonatkozókat, a francia szervek végrehajtani nem engedték. Még 

legtöbbet a kulturális életben érhetett el. E lehetőséggel elég 

következetesen élt is. Március végén a kultúra demokratizálódását 

szolgáló rendeletet adott ki. Elrendelte, hogy a színházak olcsó



helyárakkal tartsanak előadásokat a munkásság részére. Az előadá

sok rendezésével és a műsor összeállításával Juhász Gyulát bízta 

meg. Kirendelte, hogy ugyanezzel a céllal - a munkások művelődése 

érdekében - népszerű hangversenyeket tartsanak. S ezek keretében 

vagy tőlük függetlenül ismeretterjesztő előadásokkal kívánta a 

munkások könyv iránti figyelmét felébreszteni. F.z utóbbi föladat 

gazdájává Móra Ferencet nevezte ki. Mórát bízta meg az/al is. hogy 

a magántulajdonban és a rendházakban levő műkincseket leltárba 

vegye. Az ilyen rendeletekkel a reakcióval való megbékélés hídját is 

következetesen fölégette. (189.) A számonkérésnek során ezt a 

leltározást a „terror" megnyilatkozásaként aposztrofálták. (197.)

Fzt a rendeletet még népbiztosként jegyezte, de a Kiskunfélegy

házára távozott direktórium föllépésére később nem élt ezzel a cím

mel. A direktórium ugyanis a realitásokkal, vagyis a franciák jelen

létével nem számolva. Kiskunfélegyházán is a hatalom bir

tokosaként kívánt működni. Utasításainak, röpiratainak ismeretében 

mérhető hitelesen Dettre helyzete, s részben az is megmagyarázható, 

miért lett és maradt a későbbiek során is bizalmatlan a bolsevik for

radalom iránt. Március 28-án, mikor a direktóriumtól újra átvette a 

hatalmat, a Délmagyarország című lapban Mindenkihez! címen köz- 

zétett proklamációban ez olvasható: „A proletárdiktatúra az egész 

országban és Szegeden is továbbra teljes érvényben marad. Úgy 

Dettre János, mint Somogyi Szilveszter és Temesváry Géza csak 

azzal a kifejezett elhatározásukkal fogadták el a francia parancsnok

ság kezéből megbízatásukat, ha ők a szovjetkormány határozatait és 

rendeleteit mindenben végrehajtják.” (152.) S ezt a proklamációt 

nem Dettre. hanem maga a munkástanács tette közzé mint egyhangú 

döntést. Hogy a proletárdiktatúra érvényben marad és a szocializmus 

építése tovább folyik, ezt a Délmagyarország e napi számának egy 

másik cikke is nyomatékosan hangsúlyozza.

Illúzió volt ez. öncsalád? Ha arra gondolunk, hogy a franciák 

kommunizmusról hallani sem akartak, s hogy Somogyi Szilveszter 

nemsokára (155.) az ellenforradalomhoz szegődik, Dettre reményeit 

a proletárdiktatúra érvényben maradását illetően nem hihetjük mega

lapozottnak. Jóhiszeműségét azonban nem vonhatjuk kétségbe. Óv 

ettől nemcsak a pálya egészében érvényesülő törvényszerűség



ismerete, de az az őszinte igy ekezete is. mellyel a proletárdiktatúra 

szükségét és természetét Szeged népével megértetni igyekezett. 

Legbeszédesebb bizonysága ennek a Forradalmi Kis Káté címmel 

közétett és Péter László által fölfedezett dokumentum. Lzt a kátét 

Juhász Gyula fogalmazta, de kétségtelen, hogy Dettre és Juhász 

egyetérthettek ennek szellemével.

Ami tartalmát és szellemét illeti, arról talán a kérdések is tájékoz

tathatnak. A kérdések, melyekre felel: „Mit jelent a proletárdik

tatúra?" „Miért kell ez az átmenet?" „Miért van Magyarországon 

proletárdiktatúra?" Mi a proletárdiktatúra lényege?" „Milyen a ma

gyarországi proletárdiktatúra?" Lzután az orosz forradalomra 

vonatkozó passzusok jönnek, aztán a kommunista világrend ter

mészetével kapcsolatos kérdések és feleletek következnek. S ezek a 

feleletek mind az új rend szociális és emberi magasrendűségét, 

igazságosságát hirdetik, s egy szersmind azt is, hogy megvalósítása a 

világon szükségszerű. Magyarországon pedig kikerülhetetlen. A 

kapitalizmus rablóerkölcse, háborúba sodró természete ellenében, az 

emberiség gyógyulásának orvosságaként, új hitként a Dózsa- 

Martinovícs-Petöfi hagyomány beteljesedéseként jelenik meg ebben 

a kátéban az új rend. Hogy Juhász Gyula írta, az átüt minden passzu

sán: a fogalmazás tisztaságában, emelkedettségében, a hagyomány 

és az új hit szerepének kitüntetésében, s főként a megvalósulás békés 

jellegének hangsúlyozásában. De arról szó sincs, hogy ez a békés 

szellem le akarná szerelni a munkásság harci készségét. Az idevágó 

szakasz félreérthetetlenül kimondja: „Hz az átmenet azért kell, mert 

a megbukott kapitalizmus termelési anarchiája már képtelen a továb

bi rend fenntartására és mert a kommunista társadalmi és gazdasági 

berendezkedést csakis a proletárdiktatúra hajthatja végre, akár 

békésen, ha lehet, akár erőszakkal, ha kell." (Délmagyarországi 

1919. március 25. Vö. Péter László: i. m. 172-173.) A 10 passzus 

Marxra, Liebknechtre. Leninre és Irockijra hivatkozik, őket mondja 

az új világ megteremtőinek, s ez is arra vall, hogy a proletárdiktatúra 

szükségének igazolásában Dettre és Juhász Gyula akkor a bolsevik 

példákat és elméletet tartotta szem előtt.

Az eltávozott direktórium 1919. március 27-én Kiskunfélegy

házán kiadott röpiratában azt üzeni a szegedieknek, hogy a katonai



erő megmentése és a franciákkal való harc elkerülése végett és a 

hadügyi népbiztos utasítására hagyta el Szegedet, de hatalma vál

tozatlanul érvényben van: „Hatáskörét a direktórium teljes erejével 

fönntartja, így kizárólag ő az intézkedő és végrehajtó hatalom. Aki 

ezt el nem ismeri, aki bármit tenni merészelne parancsaink ellen, az 

ellenforradalmár és mint ilyennel könyörtelenül fogunk elbánni, 

érezni fogják sújtó fegyverünket. - Minden ellenforradalmi 

ténykedést, ha kell, vérbe fojtunk. E tekintetben kíméletlenek 

maradunk! - Tudomásunkra jutott, hogy holmi »direktórium«-félét 

rögtönöztek. Ezt senki el ne ismerje. A francia parancsnok dr. Dettre 

Jánost és dr. Somogyi Szilvesztert visszahelyezte az állásába. Ez az 

intézkedés semmis. A városi közigazgatás vezetését a szegedi direk

tórium ideiglenesen, mint közvetítő szervre, rábízta dr. Szekerke 

Lajos és dr. Szendrei Jenő elvtársakra. Tehát a Kiskunfélegyházán 

székelő direktóriumnak ők ma a szervei. Ebből következik, hogy 

senki mást elismerni nem szabad.”

Ez a Szeged népéhez! címzet röpirat természetesen Dettréékhez 

is eljutott. S nem intézhették el legyintéssel, hiszen a tanácskormány 

az akkori Magyarország hivatalos kormánya volt, a szegedi direk

tórium annak szerve, így az árulás bélyege nemcsak a direktóriumtól 

való elszakadást jelenthette. A szegedi munkástanácsot azonban 

maguk mögött tudták. S ennek fedezetével válaszolnak a direktóri

umnak: „Nem vádoljuk az eltávozottakat, mert feltételezzük róluk, 

hogy súlyos okuk volt a menekül ésszerű távozásra, de azt megál

lapíthatjuk, hogy az ellenforradalomnak senki olyan szolgálatot nem 

tett és nem tehetett, mint ők. Eltekintve attól a fejvesztettségtől és 

izgalomtól, amit távozásukkal okoztak, egyre fokozták a fejetlen

séget Kiskunfélegyházáról küldött utasításaikkal és üzeneteikkel, 

amelyek az itthoni helyzet teljes félreismerésére vallottak." ( Tisztul 

a helvzet\ A Proletár, 1919. április 8.) Ez az állásfoglalás azzal 

zárul, hogy a munkástanács töretlenül folytatja az új rend meg

valósítását. az irányítás kérdését a budapesti kormánnyal is tisztázta, 

a franciák nem akarnak ellenforradalmat, tehát „kezdődik a pro

letáruralom”. Ám a helyzet nem hogy tisztult volna, egyre zavaro

sabb, sőt sötétebb lett. A franciák valóban nem akartak ellenfor

radalmat. s míg Szegeden voltak, az ott gyülekező ellenforradalmi



tisztek garázdálkodását úgy-ahogy féken is tartották. Éppen Dettre 

írja le egyik visszaemlékezésében, hogy mikor egy szegedi újságírót 

a szerkesztőségéből elraboltak, a városparancsnok egyenesen a 

Madách utcai konviktusba, az ellenforradalmi tisztek szálláshelyére 

telefonált, s mikor az újságíró és vele a rabló tiszt is előkerült, a 

„francia tiszt, korbáccsal a kezében, arra kötelezte a tiszteket, hogy 

egymás után lépjenek az újságíró elé és kérjenek tőle bocsánatot. - 

Megtörtént. - Azt már el se kell mondani, hogy a franciák kivonulása 

előtt ez az újságíró milyen ész nélkül menekült el Szegedről". (A 

szegedi ellenforradalom napjaiból. Bácsmegyei Napló, 1921. 

december 25. 11.)

Ez lett a sorsa Dettrének is. Az ellenforradalmi szervezkedés 

április végén már egyre fenyegetőbb formákat öltött. A franciák is 

azon voltak, hogy létrejöjjön egy tárgyalóképes magyar kormány, de 

a nyílt reakció még egyébként sem mert álca nélkül porondra lépni, 

így történhetett, hogy az első ellenforradalmi kormány gróf Károlyi 

Gyula vezetésével Aradon alakult meg, s onnan 1919. május 31-én 

tette át székhelyét Szegedre. Ezt követte P. Ábrahám Dezső kor

mánya 1919. július 12-én, s fővezérként már jelen volt Horthy is, 

hogy később ő és a vele rokon politikusok vegyék át a teljes hatal

mat. Dettre szerint a franciák azt szerették volna, ha ö is belép ebbe 

az októbrista színezetű kormányba, a kormány egy tagjával - a fran

ciák jelenlétében - erről tárgyalt is, „ekkor azonban már áthidal- 

hatatlanok voltak az ellentétek”. Tehát Dettre nem lépett be. 

{Bácsmegyei Napló, 1921. december 25. 10.) Pedig volt elképzelése 

arra nézve, hogyan mérsékelhetők az adott helyzet nagy veszélyei. 

Idézett emlékezése szerint De Lobit tábornokkal, a magyarországi 

antantcsapatok főparancsnokával tárgyalt arról, hogy a francia 

egységek vonuljanak be Budapestre. A tábornok - aki a nevezetes 

Vix-jegyzéket aláírta - hajlott is erre a megoldásra, kormányától 

engedélyt is kért, Clemenceau ezt meg is adta volna, de Lloyd 

George és Wilson, éppen mert már tudtak a szegedi ellenkormány 

létezéséről, elvetették ezt a megoldást. így vonultak be Budapestre a 

román királyi csapatok.

Amikor 1919 májusában az ellenforradalom Szegeden nyíltan 

kibontakozott, dühének egyik céltáblája éppen Dettre lett. A pol



gárság elárulásával, a terror kiszolgálásával vádolták, gyilkos cikkek 

szórták rá a rágalmakat. Móra egy ekkor írt levelében így ad számot 

a helyzetről: „Tíz nap óta fehérterror őrjöng Szegeden. Kelemen, 

Kószó, Zadravetz, Becsey, Pálfy Dani, Back Bemát, - só, Almássy 

Endre! Két nap alatt 220 letartóztatás. A lateiner szocialisták 

széthullottak s ma mind letagadja, hogy szocialista volt. Engem a 

burzsoá, szegény, halálra ítélt, - s a franciák védtek meg, akik nagyon 

megszerettek mint múzeum igazgatót és Béranger-fordítót. A Naplói 

otthagytam, - én burzsoá lapot az életben többé nem csinálok... Én 

magam már meglehetősen közömbösen végzem a dolgaimat: a 

könyvtár régi kötéseit és ex libriseit dolgoztam fel. Dettre fiatalabb, 

ennélfogva kevesebb még benne a filozófia: sírógörcsökben fekszik. 

Minden jó barátja elhagyta, a kaszinóból és a páholyból kigolyózták, 

s ki akarják zárni az ügyvédi kamarából. így élünk mi itt, gyerekek. 

S mi talán már túl is leszünk rajta, mikor nálatok megkezdődik.” 

(Péter László: i. m. 193.)

Hogy Budapesten, ahova az előbb idézett levél ment, még ezután 

kezdődik a fehérterror, ebben Móra jósnak bizonyult, de Szegeden 

nem lett vége olyan hamar, mint gondolta. Az ingerültség csak foko

zódott, a számonkérések sokasodtak. Juhász Gyulának még 1925-ben 

is bűnként veti szemére az ügyész, hogy „Ő szövegezte a Dettre-féle 

kiáltványt, mely első arculverése volt a szegedi polgárságnak”. 

(Péter László: i. m. 294.) S 1919 nyarán még izzóbban parázslott ez 

a gyűlölet. Letartóztatták június 16-án Dettre legidősebb bátyját, 

Bélát, megfosztották katonatiszti rangjától és elítélték. Ez a sors várt 

Dettre Jánosra is. Még csak készült az ellenforradalom, mikor egyik 

leendő exponense már azt tervezgette, nem kell legyilkolni a „bűnös 

kommunistákat”, hanem száműzni kell őket Amerikába vagy 

Argentínába, „hadd csinálják meg orra- rnagttfc fcuffektívista, kom

munista államát. Dettre János belügyi népbiztos, Móra Ferenc kultúr 

népbiztos, dr. Hollós József pedig egészségügyi népbiztos legyen 

ott”. (Péter László: i. m. 193.)

Ha nem is Argentínába, de Dettre Jánosnak valóban menekülnie 

kellett, s szerencséje neki is, Szabadkának is, hogy ezt az emigrációt 

nem kellett száműzetésnek éreznie. Kommunizmust ugyan nem 

csinált, már nem is akart, azt akkor nem is lehetett, de amit létreho

zott, így is kivételes jelentőségű. Móra ugyan nem jött vele, se



Juhász Gyula, akiket a szegedi szellemi élet intézményeinek élére ő 

nevezett ki, akikkel eszmei és emberi rokonságát szorossá ková

csolták a forradalmi napok (elég a Juhász Gyula kritikai kiadás 

köteteinek jegyzeteit átnézni, hogy kitűnjön, milyen szoros szálak 

fűzték össze Dettrét Juhász Gyulával), de magával hozta ennek a 

szellemi rokonságnak magasrendű humanizmusát, s a lezajlott 

események súlyos és gazdag tapasztalat-halmazát.

VAJDASÁGBAN

Ezen a ponton be is fejezhetjük az életrajz külső folyamatának 

követését, mert ami ezután történik, abban a Vajdaságban végzett 

munka tartalma a lényeges. Figyelmünk elsősorban erre irányul, s 

tanulmányunk súlypontját is e munka jellemzése fogja alkotni.

Nem tudjuk pontosan, mikor érkezett Dettre János Jugoszlá

viába. A Szeged című, 1927-ben megjelent városmonográfia 79. 

lapján az olvasható, hogy „1920 telén... Szabadkára ment” . Más for

rások szerint már 1919 októberében vagy novemberében. 

Mindenesetre nagyon valószínű, hogy a franciák kivonulása előtt, 

tehát legkésőbb 1920. február végén el kellett hagynia Szegedet. 

Annyi pedig bizonyos, hogy 1920 szeptemberében már a 

Bácsmegyei Naplóban dolgozott, mert a szeptember 23-i számban 

meghirdetett regény- és tárcapályázat háromtagú bírálóbizottságának

- Stella Adorján és Radó Imre mellett - ő is tagja volt. (Kolozsi 

Tibor: Szabadkai sajtó 1919-1945. Újvidék, 1979. 52.) Városunk

ban kötött házasságot 1922 júliusában Eisenstein Ilonával, Sz. 

Szigethy Vilmosnak, a Szegedi Napló munkatársának volt feleségé

vel; ugyanabban az évben és hónapban tehát, amikor Budapesten ön

gyilkos lett Kiima Ilona orvosnő, Juhász Gyula, Balázs Béla és 

Dettre János diákköri szerelme, a szegedi aranyifjúság egykori ideál

ja és bálványa, akiről Juhász Gyula írt költői szépségű nekrológot, 

Kosztolányi Dezső viszont Egy leány emléke címmel megrázó erejű 

verset.

A Bácsmegyei Naplóról — melynek 1920-tól Dettre szerkesztője 

lett -, irodalmunkban betöltött szerepéről Boschan Sándor-tanul- 

mányában Szeli István (Utak egymás felé Újvidék, 1969. 205.). iro



dalomtörténetében Bori Imre érvényes fölismeréseket közölt. Ezeket 

nem óhajtjuk ismételgetni, csak a dolgozatunk témáját szorosabban 

érintő mozzanatok kinagyításával kívánunk hozzájárulni a visszony- 

lag ismeretlen tények áttekintéséhez, és munkánk szervessége 

érdekében mondjuk el, hogy a Bácsmegyei Napló 1920-tól fejlődött 

nagy példányszámú és közvéleményformáló orgánummá. Úgyannyi- 

ra, hogy 1924-ben, mikor fönnállásának huszonötödik évfordulóját 

ünnepelte, már a munkatársak is rajtuk fölül álló, öntörvényű nagy 

intézményként méltatják. Az ebből az alkalomból kiadott Jubiláns 

almanach Oh, nyájas olvasó című beköszöntőjében maga Dettre írja: 

„a Bácsmegyei Napló rajtunk kívül, magasan fölöttünk él s bár a mi 

munkánk eredménye, mégis élete független a mi munkánktól. Nem 

az jelenik meg a lapban, amit meg akarunk írni, a Bácsmegyei Napló 

diktálja nekünk, hogy mit írjunk. Nekünk lehetnek külön szempont

jaink, eltérő véleményünk, szétúzó felfogásunk — engedelmesen 

hajiunk meg a Bácsmegyei Napló ítélete előtt. Büszkék vagyunk rá, 

mint apa a gyermekeire, talán még büszkébbek: mint fiúk az 

apjukra.”

Az ünneplés nem alaptalan. A Bácsmegyei Napló a világháborút 

követő változás új viszonyai között aránylag gyorsan akklimatizáló- 

dott. Többszöri betiltás után 1920. augusztus 24-től ismét rendszere

sen megjelenhetett, s a Magyar Tanácsköztársaság leveretése után 

emigrációba kényszerült újságírók és írók közül olyan erősítéshez 

jutott, melyet a vérátömlesztés metaforájával szokás érzékeltetni. 

(Majtényi Mihály: A magunk nyomában. Növi Sad, 1961. 85.) 

Különösen a Pécs-Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság bukása után 

érkeztek számottevő erők: Csuka Zoltán, Fekete Lajos. Somogyi Pál, 

Haraszti Sándor, Diószeghy Tibor, Tamás István és mások. Az utób

bi három - Dettre Jánossal és a szintén Szegedről jött Bródy 

Mihállyal, az egykori főreáliskolai tanárral együtt - a Bácsmegyei 

Napló munkatársa lett. Valamennyien a zajló sajtóvilág ismeretében, 

otthon- és föladatkereső, kezdeményező nyugtalansággal jöttek, s 

Fenyves Ferenc fölismerte e friss erőkben rejlő tehetőségeket.

Azt már korábbi tapasztalataiból is tudta, hogy a gyors értesült- 

ség, különösen pedig a külpolitikai nóvum mindennél alkalmasabb 

arra, hogy egy lap figyelmet keltsen szűkebb és tágabb térségben. A



már idézett Jubiláris almanachban Katona Béla, a Bácsmegyei 

Napló egykori munkatársa emlékezetes riporteri tettei között fölidézi 

például a világháború kitörésének pillanatát is:

„Egyszer aztán egy rekkenö nyári délután odarohant a Városi 

Kávéház elé Fenyves Ferenc:

- Siess a vasútra, utazol Szarajevóba.

- Ne viccelj...

- Na gyerünk, gyerünk; meggyilkolták a trónörököst, még eléred 

a bródi gyorsot.

Elsőnek érkeztem le a magyar újságírók közül a felfordult város

ba. Boldogan adtam le az anyagot a másnap jött Kéry Pálnak és 

Herczeg Gézának. De így is kerestem pesti tudósításommal kilenc- 

száz koronát. Azóta se éreztem olyan gazdagnak magam.” (36.)

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után előállt helyzetben, 

a nemzetközi események fölgyorsulása, a rengeteg értekezlet, tár

gyalás közepette ez a gyors tájékozódás még fontosabbá vált. S a 

Tanácsköztársaság bukása után elmenekült magyar politikusok és 

újságírók jelen voltak Európa minden fővárosában. Ezek az újság

írók Fenyvest és egymást vagy személyesen vagy közvetve ismerték 

is, így nem volt nehéz a Bácsmegyei Naplónak olyan tudósítóhálóza

tot kiépítenie, amely révén Közép—Európában figyelmet tudott kel

teni. Hogy ennek a jól működő apparátusnak és egyszersmind Dettre 

stábjának arányairól és belső munkamegosztásáról konkrétabb fogal

mat alkothassunk, át kell tekintenünk.

A francia, német, angol lapok hasznosítható közleményeit, e 

nyelvterületekről érkező táviratokat Farkas Frigyes dolgozta föl. A 

Szabadkát környező vidékkel, a bácskai és bánáti városokkal még 

szorosabb és állandó volt a telefonösszeköttetés. Zomborból dr. 

Szántó Miklós, Zentárói Magyari Domokos, Újvidékről dr. Kardos 

Imre, Becskerekről Juhász Ferenc tudósított. A kisebb községeket - 

hírekért, riportokért - Mesterházy Ambrus járta. Belgrádban külön 

szerkesztőség kísérte figyelemmel a politikai élet eseményeit, de 

voltak a lapnak emberei - dr. Neményi Vilmos és Lampel Béla - 

Zágrábban is. Budapestről a rendkívül jó humorú Stella Adorján, 

Bécsből Barta Lajos, Prágából dr. Kasztor Ernő, Berlinből dr. 

Aranyosi Miklós és Bakonyi György, Párizsból Widinger Dezső,



Bukarestből Bodó Pál és Ligeti Ernő, New Yorkból dr. Kun Andor, 

Montevideóból Zeisler Andor küldtek híreket és alkalomadtán más 

természetű írásokat is. Közülük Stella, Barta és a Szabadkán élő 

Tamás István és Haraszti Sándor kitűnő írástudók, de igen jó 

újságíró hírében állt Diószeghy Tibor is. És jelen voltak a 

Bácsmegyei Napló veteránjai: Milkó Izidor, Műnk Artúr, Havas 

Emil és Radó Imre, akik szépírói önérzetüket nagyon is hajlékonyán 

tudták a publicisztika kívánalmaihoz igazítani. De a külföldi 

munkatársak és rendes cikkírók listáján ott szerepelt Kosztolányi 

Dezső, Laczkó Géza, Somlyó Zoltán és Sz. Szigethy Vilmos neve is.

Amilyen népes és hatékony volt ez a szellemi bázis, ugyanilyen 

kiépített volt és szervezetten működött a kiadóvállalati apparátus is. 

A lapnak jól fölszerelt saját nyomdája volt, eben kitűnő szak

értelemmel rendelkező gépmesterek és nyomdászok dolgoztak. A 

kész újságot széles körű terjesztő hálózat juttatta el az olvasókhoz. A 

szerkesztőség és a kiadóhivatal 1922-ben már csaknem száz embert 

foglalkoztatott, s az esti hír reggel már olvasható volt a lapban. S 

nemcsak Szabadkán, de Becskereken, sőt Nišben is. Elhihető tehát, 

ha a Jubiláris almanachban a belgrádi tudósító ezt írja: „A Magyar 

Távirati Iroda éppúgy a Bácsmegyei Naplóból tudta meg akkoriban 

a kisantant-külpolitika állásfoglalását, mint akár a bukaresti 

Adeverul, vagy a prágai Češko S/ovo." (68.)

S ennek a bonyolult és jól működő gépezetnek Dettre János volt 

a főmérnöke, a szerkesztője. Minden kéziratot átolvasott, ő csinálta 

meg a beosztást, a tükröt, kézben tartotta az egész gépezetet, vagyis 

föladatokat tii/ött ki, számon kért, s ezenkívül szinte napról napra 

megírta a vezércikket.

Szigorú volt és pontos. Még a tulajdonossal. Fenyves Ferenccel 

szemben is. de megértő és figyelmes az olyan fiatal tehetségek iránt, 

mint Tamás István volt, s amilyennek Haraszti Sándor mutatkozott, 

ízlése távol állt az aktivizmus szertelenségeitől, de kiegyenlítő, 

elnéző, türelmes magatartása révén elérte, hogy a szerkesztőségben 

olyan végletek, mint az érdekességre törekvő Fenyves és a „meg- 

botránkoztatoan" avantgarde Mikes Flóris. jól megférjenek. Részes 

lehetett ebben az a megértőkészsége is. mely már ifiúkorában 

vonzóvá tette ót a tehetséges emberek szemében, s kivételes művelt



sége és szellemessége, mely írástudók között a tekintély elsőrendű 

kritériuma.

Egyik vitájuk kapcsán, mintegy mellékesen, így írt erről Milkó 

Izidor: a szóban forgó disputát Dettre János elintézte „azzal a legje

lesebb franciákra emlékeztető szellemes okfejtéssel s azzal a szu

verén gúnnyal, amely e ragyogó tollú írónak a saját külön nagy 

erőssége. A pompás ötleteknek és igazságmegállapításoknak e pom

pázó tűzijátéka után legjobb volna pontot tenni s a polémiát a lova

giasság szabályai szerint befejezettnek nyilvánítani...” (A tár

sadalom és az írók. Bácsmegyei Napló, 1924. március 19.) S ezért 

mondhatta nyitottságáról és nagyfokú igényességéről egyik inter

jújában a szemtanú hitelességével Haraszti Sándor: „Dettre mindent 

megtett, hogy a Napló sok irányú hírszolgálata mellett szellemi, iro

dalmi színvonalát is emelje. Az irodalmi rovatban gyakran adott 

helyet a Nyugat-nemzedék otthon maradt nagyjainak, Móricznak, 

Babitsnak, Krúdynak, Tersánszkynak, Juhász Gyulának, Szomo- 

rynak, Somlyó Zoltánnak, Nagy Lajosnak, sőt a kezdő Kodolányi 

Jánosnak és Déry Tibornak is. Szinte hetente közölt verset, vers- 

fordítást vagy apróbb karcolatot Kosztolányi Dezsőtől, aki mint 

szabadkai sarjadék különös becsvággyal fáradozott azon, hogy nevét 

a Vajdaságban ne feledjék. A szerzők közül nem hiányzott Karinthy 

Frigyes sem. [...] De Dettre nemcsak a pesti Nyugat-nemzedéknek 

kínálta fel a lap hasábjait, hanem az emigrációban élő Hatvany 

Lajosnak és Ingotusnak, sőt egy-két esetben a polgári radikalizmus 

világgá üldözött vezetőjének. Jászi Oszkárnak is, aki a megszűnt 

Bécsi Magyar Újság és a Jövő után az utódállamok haladó szellemű 

magyar lapjaiban emelt szót Horthvék terrorizmusa ellen. A ma

gyarországiak mellett természetesen tág teret engedett az ismert 

helyi magyar irodalmároknak is. (...] Dettre János nemcsak túl 

radikális politikai nézeteimnak engedett időnként szabad utat, de 

abban sem akadályozott meg. hogy radikális, avantgárd irodalmi 

felfogásom kifejtésére a Bácsmegyei Napló hasábjait felhasznál

jam.” (7 Nap, 1977. július I. és 8.)

Ami Dettre újságírói stílusát illeti, arról másként vélekedünk, 

mint Milkó. s erre még viss/.a is térünk. A két jellemzést inkább a 

Dettre iránti respektus dokumentálása végett idéztük, mert



jellemzőnek találjuk. Milkó és Haraszti szavaiban Dettre emberi 

stílusának, nagyvonalúságának és kultúráltságának hatását, megnyil

vánulását véljük fölfedezni.

Kollegiális, tréfálkozó, szigorral álcázott céhbeli közvetlenségét 

a Diószeghy Tiborral rendszeresen játszott sakkmérközéseiről szól

va Magyari Domokos is vonzó tulajdonságként említi: „Egy alka

lommal Dió olyan nagy lendületbe jött, hogy a királyné helyett a 

királyt, ütötte ki, mire Dettre mosolyogva jegyezte meg: - Na látja, 

Diókám, nem is olyan rossz a megoldás. Egy királlyal ismét 

kevesebb.” (Feljeg\’zések Dettréről. Kézirat. 19.) Egy másik alka

lommal a Városi kávéházban hosszan sörözgető Tamás után küldött 

munkatársak is lent maradtak, végül Fenyves, a tulajdonos is - s 

Dettre - a szolga megrökönyödésére - mindnyájuknak leküldte a fel

mondólevelet. (Uo. 20-21.)

A Bácsmeg\>ei Naplónál tehát otthon érezte magát Dettre. sokat 

dolgozott, rengeteget írt, folyamatosan 1925. október 22-ig, amíg ki 

nem utasították az országból. Kiutasítása után néhány évvel a 

Bácsmegyei Napló is hanyatlani kezdett. Nemcsak Dettre hiánya 

miatt, de az tény. hogy az itt töltött öt esztendő idején élte fénykorát 

a lap, s hogy ebben neki nagy szerepe volt, bizonyos.

SZEREPE

Rokonszenves egyénisége, szervezőtehetsége, munkabírása, kol

legiális szigora, pontossága köztudomásúan részes abban, hogy a 

Bácsmegyei Napló a húszas évek egyik legjelentősebb vidéki lapjává 

nőtte ki nnigát. de e siker igazi titkát ezzel aligha neveztük meg. 

Magyará/iimak meg az élelmes hírszolgálat, a Duna-medencei 

tájékozottság és látószög sem elegendő. Meg kell vizsgálnunk az 

eszmei, politikai összetevőket. Aligha képzelhető, hogy ezek alkal

massága nélkül Dettre és munkatársai olvasóikat meghódíthatták, a 

felsőbb szerveket pedig belátásra bírhatták volna.

Ennek a mélyebb oknak a kutatása során mindenekelőtt annál a 

kérdésnél kell időznünk, hogy mit hozott magával Dettre: milyen 

eszméket es milyen érzelmi, indulati hajlandóságokat. Az utóbbiak



közül az a sebzetíség és iszonyat, mely a fehérterror eseményei 

nyomán az emigrációt áthatotta, Dettre szempontjából is fontos 

tényezőnek bizonyult. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság hivatalos 

szervei más indítékból, de szintén ellenséges szemmel figyelték az 

ellenforradalmi Magyarországot. Dettrében az ellenszenv mélyen 

átélt, személyes hitelű érzésként működött. Ő közelről látta a tiszti 

különítmények szervezkedését, ismerte az emberi silányságot, mely 

átvette hazájában a hatalmat. Látta Ostenburgot, Prónayt, Héjjast és 

társaikat, a fehérterror első megnyilatkozásait. „Mert a terror [...] itt, 

Szegeden született meg - írja egyik visszaemlékezésében. - A 

Madách utcai polgári iskola (konviktus) helyiségét foglalták el, és 

véres és irtózatos kegyetlenkedéssel kezdtek hozzá működésükhöz. 

A zsidók és munkások letörése volt a céljuk. Akit a Madách utcai 

kaszárnyába behurcoltak, az vagy összetörve, vagy szivarral össze

égetett testtel került ki, vagy mint úszó hulla került a Tiszába." (A 

szegedi ellenforradalom napjaiból. Bácsmegyei Napló, 1921.

december 25.)

Ezek az emlékek és a Horthy-kormányzat jellege Dettrében a 

humanistát, a meggyözödéses októbristát csak taszítani tudta. 

Törvényszerű, hogy rokonszenvet a magyar állam új politikája iránt 

sem érezhetett. Ez a viszony döntő módon meghatározta, megköny- 

nyítette Dettre vajdasági munkáját. Azt a munkát, melyet egy ma

gyar nyelvű lap szerkesztőjeként, magyar nyelvű olvasókkal számol

va kellett végeznie. E munka középpontjába természetesen a vaj

dasági magyarság létérdekeit kellett állítania, de úgy, hogy ez az 

SZHSZ Királyság hivatalos szervei számára is eltűrhető legyen. 

Hogy ennek nehézségét a mai olvasó is értse, emlékeztetnünk kell 

arra, hogy a világháború, melyben a monarchia szemben állt Szerbi

ával, még alighogy befejeződött. A sebek még elevenek voltak, a 

vajdasági szerbek üldözésének emléke, a kémhisztériák, a nemzeti 

gyűlölködés még parázs lőtt. s ez a magyarság állampolgári jogainak 

érvényesülését sem tette lehetővé. Ebben a helyzetben a magyarság 

érdekeit képviselő újságot csinálni, lapot, melyet sokan és szívesen 

olvasnak és a hatóságok is eltűrnek, csak a föltételek nagyon 

szerencsés összejátszása folytán volt lehetséges.



H föltételek között Dettréék függetlensége, sőt szembenállása a 

Horthy-rendszerrel csak egyik, de igen fontos adottság. „Nem 

szívesen foglalkozunk a magyar belpolitika eseményeivel - kezdi 

egyik tanulságos vezércikkét Dettre. - Valahogy nemcsak a belátás, 

az értelem, az új helyzet új követelményei, hanem a szomorú, a 

bizalmat a kétségbeesés mocsaráig elhurcoló szégyen olyan lelki disz

pozíciót érleltek ki, amelyek az érzés és tudomásulvevés har

móniájával láttatják be. hogy külpolitikai események azok. amelyek 

a határon túl lezajlanak.” (.-I Károlyi-per tanulságai. 1922. május 

24.) A kiemelt mondatrész állásfoglalás és vízválasztó jelentőségű.

Az első világháború után új államokba került magy ar értelmiség 

ama része, mely a hivatalos Budapestre figyelt, éppen azzal okozta 

új államának és önmagának is a legtöbb gondot, hogy az új helyzetet 

vonakodott tudomásul venni. Dettre számára a már említett 

függetlenség és természetesen a józan belátás is megkönnyítette a 

helyzet tudomásulvételét, s az adott viszonyokhoz való alkal

mazkodás programjának szolgálatát. Cikkek sorát írja arról, hogy az 

irredentizmus csak árthat a nemzetiségi sorba került magyarságnak. 

Az a vezércikke, melyet 1921 karácsonyára irt (Karácsony. 1921. 

december 25.). ennek a meggyőződésnek fokozatos kifejtésével 

nemcsak a szándékról, de a helyzetről, a közegről és az olvasókról is 

tanúskodik. A karácsony misztériumában rejlő békeüzenet ünnepé

lyes és tágas intonálása után igy tér rá az égető időszerűségre: 

„Pusztuljon szivünkből minden ártó szándék, a kemény gőg s a 

vériszapos bosszú, lelkűnkben ne készítsünk hajlékot az egyenet

lenkedésnek, ne vessünk ágyat a bizalmatlanságnak. Ha meg tudjuk 

becsülni a magyar szót, becsüljük meg qzt is, aki magyarul beszél.” 

S miután ezt az anyanyelvi alapon elképzelt összefogást hitvallássá 

avatta, rátér a nemzetiségi kultúra létezésének föltételeire: „Aki 

vétkezik a törvények ellen, vétkezik a magyarság ellen is. Ha csak 

egy lesz köztünk, akit a törvény hűségétől eltántorítanak felelőtlen 

szavak vagy hazug álomképek, gondoljon arra, hogy az itt élő egész 

magyarságnak rongálja hírét és tépdesi megbízhatóságának 

bizonyságát. A mi sorsunkat történelmi és emberfölötti erők 

elválasztották Magyarország sorsától, mámoros illúziók pókhálós 

szövetével senki ne akarja összekötözni azt. amit földrengések és 

hegyomlasok. a rianó tenger és a meghasadt égbolt szakítottak el



egymástól." írásának summája: „itt csak akkor les/ magy ar kultúra, 

ha az államhüségünk is hétpróbás lesz."

Nem csak a budapesti agitáció, de a beidegzödött ábrándok, az 

önismeret és helyzetérzék hamis tartalmai is útjában álltak annak, 

hogy a Dettre képviselte álláspont népszerűvé váljon. Az olvasók 

érzékenységére ügyelnie kellett, s tartania lehetett az árulás, a kor

mánnyal való paktálás vádjától is. A százesztendős Jókai című vezér

cikke (1924. december 25.) mintapéldája a tapintat és a követ

kezetesség összehangolásának. Megadja benne fölösen az egy etemes 

magyarság hitének is, ami megilleti, de fontosabb annak kifejtése, 

hogy a kisebbségi helyzetben megváltozott a köny vek értelme, új 

szempontok adódtak. Jókai világát a magyar szupremácia igézetében 

alkotott, mámoros és romantikus mitológiának minősíti, az „extra 

Hungárián non est vita" ábrándjának minősíti. S e mivoltában a 

nemzetiségi sorba került magyarság szempontjából részegítőnek, 

mérgezőnek és tragikusnak, hogy sokan mégis hozzá igazodnak. 

„Nézzünk körül - fakad ki őszinte keserűséggel -: hány Garanvölgyi 

Ádámra ismerünk rá a tétlenül küzdő, hangtalanul tilatkozó s szót

lanul panaszkodó magy arok között? Az élet harcot kíván, küzdelmet, 

okos tájékozódást, szívós kitartást, s »kik hivatottak vezérül a népnek«, 

csak az öreg Garanvölgyi szaváig, gesztusáig, tréfába fojtott kese

rűségéig. durcás sértődöttségéig, programos tétlenségéig jutnak el."

Ez a szemrehányó, cselekvést sürgető bírálat még a fájdalom 

érzéseivel árnyalt, de az így is kitűnik belőle, hogy egy másik 

szándék, egy másik erő áll szemben vele és lapjával. Ismeretes, hogy 

ezt az erőt intézményes formában elsősorban az Országos Magyar 

Párt képviselte. E párt vezetőinek befoly ása Vajdaság magyarságára 

elég nagy volt, de ezzel nem tudott méltóképpen élni: nem volt sem 

eléggé demokratikus, sem eléggé lendületes, a bácsmegyei Napló 

iránt pedig kevés bizalmat tanúsított. Ez a viszony időnként nyílt 

háborúvá mérgesedett. Dettre előbb idézett cikke a nézeteltérések 

alapokára utal, mikor a „hivatott vezéreket" Garanvölgyihez hason

lítja. S 1925 februárjában, mikor a választások során az Országos 

Magyar Párt nem tudta a magyarságot egyetlen képviselőhöz sem 

juttatni, Dettre saját igazuk tragikus bizonyságaként interpretálja ezt 

a vereséget, a „nagypipájú. kevés dohányú" magyarkodás csöd-



jóként." (.4 magyarság gyásza. 1925. február 10. II. 12.) Hz a cikk 

fölfedi a viszony mérgezettségét. s ezen belül a szabadkai újság ama 

sérelmét is. hogy javaslatait, elképzeléseit az Országos Magyar Párt 

vezetői nem vették figyelembe. Az írás végkövetkeztetése: ..A ma

gyarság politikai pártját még csak ezután kell megszervezni”, vilá

gosan adja tudtuk hogy nemcsak elvi. hanem hatalmi érdekek is 

szülték ezt a nézeteltérést.

S aligha vitatható, hogy a Bácsmegvei Napló álláspontját a 

helyzethez való alkalmazkodás készsége nemcsak kedvezőbbé, de 

termékenyebbé is tette. Akik nem fogadták el adottságnak, s nem 

huzamos létföltételként értékelték a helyzetet, mindent a politikai 

küzdelmektől, fejleményektől reméltek. A lap viszont a lehetséges 

konkrét teendők szorgalmazójává válhatott. Mert itt az ideje 

nyomatékosan hangsúlyoznunk, hogy Dettre programja: az. állam- 

polgári lojalitás és a nemzetiségi kultúra ápolása, egyszersmind a lap 

programja is volt. Újság és szerkesztő szándéka és szemlélete 

ösztönösen és tudatosan is találkozott ebben.

Hl is túloznánk Dettre jelentőségét, ha ezen a ponton nem mon

danánk el. hogy a Bácsmegvei Napló az új állam iránti lojalitását s 

az így megszolgált jog védelmét: a nemzetiségi kultúra szolgálatának 

jogát legbecsesebb hagyományának folytatásaként, e tradíció 

önérzetével gyakorolta. A Jubiláns almanach legfontosabb cikké

ben. melyet Huszonöt év címmel maga Fenyves irt, a lap történe

tének és liberális jellegének leglényegesebb vonásaként, jogforrássá 

avatható érdemeként emlékeztet arra. hogy „A közé a kevés magyar 

újság közé tartozott a Bácsmegvei Napló, amely komolyan küzdött a 

nemzetiségek egyen jogosítása mellett, s melynek hasábjairól 

száműzve volt a nemzetiségi uszítás". (13.) Emlékeztet arra, hogy 

még a világháború hisztérikus légkörében is az üldözöttek mellett 

emelt szót. Kzt a hagyományt, ezt az érdemet, valamint a „be

csületes lojalitást" így avatja a Bácsmegvei Napló programjává, jog

forrásává: „hirdetheti az S/HSZ királyságbeli magyarság becsületes 

lojalitását, békés munkakedvét, reprezentálhatja a magyarság 

kultúrképességét, s követelheti a magyarság számára az egyenlő 

jogokat, az egyforma elbánást, s felemeli szavát a visszaélések ellen. 

Ma is azt követeli a magyarság számára, amit a magyar éra alatt



követelt az itt élő nemzetiségek számára: egyforma elbánást, 

testvéries megértést.” (14.)

A „becsületes kisebbségi küzdelmek s az államhatalommal 

szemben tanúsított lojalitás” a Bácsmegyei Napló politikájának az 

almanach számvetéseiben és a lap napi gyakorlatában is refrénként 

vissza-visszatérő sarkpontja. Ami a lojalitást illeti, arról eleget mond 

az a tény, hogy a hatóságok 1920. augusztus 24-e után - ha 

nézeteltérések adódtak is - az újság egyetlen számát sem tiltották be.

De túl ezen: a huszonöt éves fönnállását ünneplő lapot elis

meréssel és megbecsüléssel köszöntő intézmények és pályatársak 

között ott van BoŠko Radovanović, a Beogradski dnevnik 

szerkesztője. Borivoje K. Jevtié, Milorad K. Ivanié. a Padne és 

Vlajko Lalié, a Beogradske novine szerkesztője. Az utóbbi így 

támasztja alá azt a véleményt, értékelést, melyet a lap önmagáról 

alkotott: „A Bácsmegyei Naplót mar a szerb, horvát és szlovén 

királyság létesülése előtt is mi már mint jól és becsületes újságírói 

munkával szerkesztett lapot ismertük. Az egyesülés után az én 

véleményem szerint a Bácsmegyei Naplónak bő alkalma nyílt arra. 

hogy az új viszonyokba beleilleszkedve, még tökéletesebbé váljék. - 

A Bácsmeg\ei Napló a magyarság szócsöve, de ez semmiben sem 

akadályozza meg abban, hogy a szerb, horvát és szlovén királyság 

legjobb és legtekintélyesebb lapja legyen.” (L m. 20.)

A lojalitásnak ezt a gratulációkból összerótt igazolását ter

mészetesen nem hisszük se eléggé meggyőzőnek, se eléggé tartal

masnak. Vannak ennek a lojalitásnak szemléletbeli összetevői és 

tanulságos stiláris jegyei is, de mielőtt ezekre rátérnénk, látnunk kell 

a program másik részét: a magyarság érdekeit szolgáló munka tar

talmát, jellegét. Kzek megismerése Dettre szerepének magvához is 

közelebb visz.

Ha csak abból indulnánk ki. hogy a Bácsmegyei Naplói el is kel

lett adni. magyar nyelvű olvasóknak kellett eladni (s hogy olvasói

nak a pénzéből tartja fönn magát, erre a lap büszkén és gyakran 

hivatkozott is), akkor törvényszerűnek kell tartanunk, hogy a ma

gyarság érdekeinek képviseletét komolyan kellett vennie. De ha ez 

igaz is. önmagában meglehetősen leegyszerűsítő és haszoné ívű ma

gyarázat volna. A lap szerkesztői meggyőződéssel, sokszor ihletet

te^ olykor pedig bátran is teljesítették ezt a föladatukat. Alig van az



újságnak olyan száma, mely a nemzetiségi ügyekkel valamiként ne 

foglalkozna.

Ha a Bácsmegyei Napló saját múltjával fedezhette a magyarság 

érdekeinek védelmet. Dettre is a saját múltjának, októbrista 

eszméinek jegyében foglalhatott állást ezekben a kérdésekben. Nem 

kétséges, hogy a két forradalom eszmevilágából, a Szegeden lezaj

lott küzdelmekből töretlenül elsősorban a népképviselet elvét, a 

népek, nemzetek egyenjogúságának eszméjét és azt a humanizmust 

mentette ki. amelyik készséges volt ugyan a szocialista megoldások 

iránt, de csak addig, amíg ezek a demokratizmust nem veszélyez

tetik. Ünnepélyesen vall erről a hozományról Október című vezér

cikkében: lehet, hogy pillanatnyilag a reakció lett úrrá a világon - 

írja -, de a fejlődés útja nem nyílegyenes, s az októberi ideológia 

veresége nem végleges, mert „minden jelenség, minden dokumen

tum, minden tanulság és minden meggondolás arra mutat, hogy a 

történelmi fejlődés irányvonala az októberi megújhodás felé mutat". 

(1922. október 31.) Ebben a politikai meggyőződésben, illetve ma

gatartásban a radikális pártban végzett hajdani munka emléke, 

közelebbről Jászt Oszkár tanításainak hatása nemcsak érzékelhető, 

de időnként közvetlenül is kiüt. Hogy Jászi a magyarság hegemóniá

ja idején dolgozta ki és képviselte a nemzetiségek hegemóniájának 

politikáját, azt a Bácsmegyei Napló többször is hangoztatja, idézett 

almanachbeli cikkében például Fenyves is. s fájlalja, hogy Jászi 

példáját az egykor elnyomott nemzetiségek képviselői nem követik 

(13.). Dettrének pedig elsőrendű argumentuma ez a példa, /sac Emil 

és Jászi Oszkár című vezércikkében, fölidézve a háborút megelőző 

magyar progresszió harcait, a Jászi-téle iskolát, melynek hatására 

1922-ben Isac szót emel az erdélyi magyarság érdekében. így mutat 

rá a szellem időszerűségére: „Csak arra akarunk rámutatni, hogy a 

demokrata pártnak az a kis csoportja, amelyik Jakšić Žarko vezetése 

alatt áll, Jászi Oszkár politikájának volt követője a múltban, s maradt 

híve a jelenben. Az itt élő magyarsággal szemben a türelmet, 

megértést és megbecsülést Jászi Oszkár tanításai érlelték ki bennök, 

s a múltak tapasztalatai azért nem lobbantak ki bennök türelmetlen 

bosszúvággyá, mert ezek a tanítások vetettek gátat a szenvedé

lyeknek." Ez az érvelés olyan fontos Dettre és a helyzet megértése



szempontjából, hogy folytatását is időznünk kell: ..Elmondhatjuk 

még azt is. hogy Jászi Oszkárnak az elszakadt magyarság nem csak 

azt köszönheti, hogy új urainak egy csoportjában az ö tanításai vetet

ték meí> a megbecsülés és türelem alapját. Az uralmi helyzetből 

nemzeti kisebbséggé zuhant magyarság politikai és kulturális 

szervezkedésének legfőbb jogforrása Jászi Oszkár tudományos 

működése. Ö vetette meg alapját a kisebbségi jogok dogmatikájának, 

ő formulázta meg először a követelhető és megadandó jogok ter

jedelmét. s az utódállamok magyarsága számára megkönnyítette a 

programkészítés munkáját." (1922. május 5. Vö. A Károlvi-per 

tanulságai. 1922. május 24.) S hogy ennek a vívmánynak a hivata

los magyar politikától való teljes idegenségét kitüntesse, hivatkozik 

arra. milyen ellenségesen bántak és bánnak Magyarországon 1922- 

ben is Jászival.

Magatartásának hitele szempontjából fontos tényező, hogy nem 

csak a nemzetiségi sorba került magyarság, de az európai politika 

minden eseményében a népképviselet és a demokratizmus ügye mel

lett tanúskodik. Riadtan figyel föl minden jelre, melyben a demokra

tizmus veszedelmét észleli. Különösen az olasz választásokon 

előretörő fasizmus sikerét véli fenyegető jelnek, de aggasztó 

törekvéseket sejt a török, az albán, a jugoszláv politikában, s nem 

csak sejti, de közelről méri a reakció magyarországi elter- 

peszkedését. Az olasz fasizmus sikerei láttán irja ebben az időben 

Szenteleky Kornél: „Jobbra megyünk - és ez egyúttal azt is jelenti, 

hogy távolodunk a tiszta álmoktól, a magas eszményektől, a csillogó 

utópiák délibábjaitól. Jobbfelé megyünk, a duzzadó sovén törek

vések. a papoktól megszentelt gyűlölet, az állatiasság véres törtelmei 

felé. A rombolás, a mészárlás, az éhezés, a nyomor, a társadalmi 

összeomlás félé. A végleges elsatnyulás. a kínlódó, köhögős kimúlás 

felé." (.4 destra! 1922. november 12. Vö. A végletek vándora. 1922. 

november 5.; Hát béke van? 1922. november 1 1.: A francia választá

sok. 1924. május 14.) A kortársak könnyen ítélhették túlzásnak ezt a 

baljós jövendölést, pedig nagyon érzékeny ösztön müve. s ha meg

gondoljuk. hogy 1922-ben írta mindezt, akkor az európai antifasiz- 

mus egyik legelső megnyilatkozását tisztelhetjük benne. S azt is 

bizonyosra vehetjük, hogy Dettre nézetét is tükrözte, ha már az álta

la szerkesztett liácsntcgyei Supluban vezércikként közölte.



A jobbratolódás irányzata azért tölti el zavarral, sőt fájdalommal 

Dettrét, mert meggyőződése volt, hogy a soviniszta mámor elsősor

ban a háború szüleménye, s a békének a „népszuverenitás”, a demok

ratizmus tendenciáit kellene erősítenie. (Hát béke van? 1922. 

november II.; A százarcú politika. 1924. december 12.; A népszava. 

1922. november 18.) A békéhez őt valami mélyen átélt, áhítatos 

érzés kötötte, karácsonyi, evangéliumi tartalmakat kívánt és remélt 

tőle, de józanon is átgondolt ismérveket: „Hozzá kell nevelni 

magunkat ahhoz az államrendhez, ahol nem a kard tesz igazságot, 

hanem a gondolat, s nem a robbanó eszközök, hanem a gondolat 

ereje s a moralitás hatalma fogják eldönteni a küzdelem sorsát. Csak 

a gondolatnak ez a nagyarányú demokratizálása teremti meg a 

békevárás közszellemét, a békeakarat pedagógiai eredményeit.” (A 

béke politikája. 1922. április 26.) „Nem akarjuk - írja egy másik 

békecikkében - se a kapitalizmus békéjét, se azt az új világrendet, 

amelyik emberi osztályokat akar temetni a fejlődés árkába. Nem 

akarunk keresztény békét és zsidó békét, angol békét és német békét, 

kapitalista békét és proletár békét, nem akarjuk se a fegyverek 

békéjét, se az ájult tehetetlenség békéjét. Békét akarunk. Csak békét. 

Különbségtevéssel meg nem fertőzött, tömjénnel el nem homályosí- 

tott, frigyládába el nem zárt, fegyverekkel be nem mocskolt örök 

emberi békét.” (A génuai húsvét. 1922. április 16.)

Ez az érvelés a szemlélet korlátait és illúziós voltát is jól 

példázhatja, még vissza is térünk rá, de ebben az összefüggésben a 

megindultság a fontos, a békeóhajban annak kinyilvánítása, milyen 

ne legyen a béke, s ebben egészen bizonyos, hogy a diszkrimináció 

az, amitói a leginkább tart. A béke politikája című írásában a 

„győzelem politikájának” nevezi ezt a veszedelmet, és cikkek egész 

sorában hadakozik vele. A legyőzött népek kizsákmányolásának, 

megszégyenítésének, elszigetelésének, új kalodák ácsolásának poli

tikája ez - mondja olyan elkeseredései, mintha mit sem tudna az 

imperialista háborúk és békék természetéről. (A sírt, hol nemzet siilv- 

lyedel... 1923. január 31.; Jaurčs a Panthéonban. 1923. július 22.; 

A hadviseltek háborúja. 1923. május 12.) Bizonyos, hogy saját 

nemzetiségének érdekeit is védi, mikor a humanizmus egyete

mességének csorbítása ellen emel szót, mikor az „egy akol s egy



pásztor” eszményét szögezi szembe a határokat megmerevítő 

cölöpökkel (Cölöpök. 1922. május 27.), de még Ady magyarságában 

is észlelt korlátozó tényezőt. Dettrét azonban humanizmusának 

emelkedettsége kiemeli az újságírói ügyeskedés szférájából. (Ady 

Endre. 1923. január 28.)

A magyarság érdekeit védelmező munka tehát szervesen 

illeszkedett egy átfogó szemlélet rendjébe. Demokratikus szem

léletében azonban kétségtelenül ez volt a középpont. Ellensége volt 

minden sovinizmusnak, de azt a meggyőződést, hogy a nemzetiségi 

sorba került magyarság új államához való hűsége, s az új helyzetben 

kialakult sajátos vonásai ellenére részese az egyetemes magyar 

kultúrának, minden aggály nélkül hitte és hirdette. Alig van 

nevezetesebb jubileum, melyen ki ne fejtené: „A magyarság politikai 

egységét széttörhette a végzet, de a magyar kultúra egységét 

aranypántok tartják össze. Csokonai, Petőfi, Madách, Jókai az egész 

magyarságé...” (A százesztendős Jókai. 1924. december 25.; Vö. A 

százesztendős Petőfi. 1922. december 24.) S ez a meggyőződése jól 

megfér azzal a messzire előremutató fölismeréssel, hogy „más a mi 

Jókaink és más Budapest Jókaija” . Nem csak hogy megfér, de épp a 

Budapesttől való függetlenség és az új haza iránti lojalitás teszi föl- 

szabadulttá. Úgyannyira, hogy ezek a magyar sorsról, „végzetről” és 

testvéri összetartozásról szóló vezércikkek, például a Magyarok 

vagyunk című (1925. április 12.), de a Petőfit ünneplő is, nemegy

szer áradó dagályként sodor fájdalmat, panaszt, büszkeséget, vigasz

talást: „Magyarok, tekintsetek föl a csillagokra. [...] Ha sötét az uta- 

tok, ha nehéz a terhetek, ha a gond tép és a bánat tör, ha elkezd jaj

gatni a némaságra ítélt szó. ha fájni kezdenek a becsukott ajtók, az 

elszántott mezsgyék, nézzetek föl, mi világít, mi ragyog, mi fénylik 

fölöttünk, nézzetek föl, mit tudott fölgyújtani a magyar kultúra, hová 

tudott felnőni a magyar zseni, nézzetek fel, s ha nem káprázik el 

gyászhoz szokott szemetek, meglátjátok a csillagtábor trónusán 

Petőfit.”

Ez az erőteljes összetartozás-tudat természetesen érzékenyen 

reagált a háború utáni diszkrimináció tényeire. Fölszólal 1922 

májusában, mikor az egyik pártlap azt javasolja, hogy a jugoszláviai 

németségnek igen, a magyarságnak nem kell megadni az állampol



gári jogokat. (A felelősség kérdése. 1922. május 18.) Tiltakozik az 

ellen, hogy a magyarországi irredentizmusért az ettől független és 

állama iránt hűséges vajdasági magyarokat tegyék felelőssé. S végül 

arra figyelmeztet, hogy a hátrányos megkülönböztetés következ

ményeként a magyarság esetleg az osztályharc frontján keresi sorsa 

megoldását. S 1925-ben, mikor az Országos Magyar Párt egyetlen 

mandátumot sem tud szerezni, a Bácsmegyei Napló számára fenékig 

kiaknázza ugyan ezt a kudarcot, de ezzel nem éri be, hanem bravúros 

érveléssel bizonyítja: ez a vereség, vagyis az, hogy a magyar 

lakosság a szláv pártokra szavazott, világos bizonysága annak, hogy 

nem akar elkülönülni, tehát itt az ideje, hogy állampolgári jogait 

elnyerje. (A magyarság g\'ásza. 1925. február 10, I I , 12.)

Hivatkozhatnánk a politikai érdekvédelem több ilyen, közvetlen 

példájára is, de mind a Bácsmegyei Napló, mind Dettre a termékeny 

munka elsőrendű terepének a kultúra világát tartotta. A közvetlen 

politizálást a felsőbb szervek sem nézték jó szemmel, az emigrán

soknak letelepedési engedélyt az esetek többségében azzal a kikötés

sel adtak, hogy a politikába, kivált a belpolitikába nem avatkoznak 

be. Azt már az eddigiek során is láthattuk, hogy ezt a tilalmat Dettre 

is sokszor megszegte. De ahhoz, hogy energiájának javát a vajdasá

gi magyar kultúra istápolására fordítsa, tartotta magát. Bizonyára 

tudatosan, hiszen bárhogy kardoskodott is a politikai jogokért, mint 

sok-sok cikkéből kitűnik, tudta, hogy mennyit ér a jog hatalom 

nélkül, tudta, hogy az adott helyzetben nemzetiségi élet csak a 

kultúra szférájában lehetséges.

Ilozzáhangolódnia ezekhez a föltételekhez korántsem volt olyan 

nehéz, mint szegedi szerepe után képzelhetné az ember. Amit 

Szegeden az utolsó hetekben átélt: a vereségek, a pálfordulások 

látványa, a direktórium és a polgárság felöl elhangzó vádak, aztán a 

forradalmak Európa-szerte bekövetkező apálya és az emigránslét sok 

láthatatlan, de elképzelhető gondja, keserűsége Dettre hitét a 

csalódások súlyos tanulságaival terhelte meg. Ahogy 1921-ben visz- 

szaemlékezik a maga szegedi tevékenységére, abban ez a rezignált

ság már pontosan érzékelhető: „A munkásság és polgárság két tüze 

kö/ött kellett képviselnem teljes magamrahagvottságban a sub 

spccie aeternitatis való magyar érdekeket. Tudtam, hogy akár a pol



gárság, akár a munkásság kerekedik felül, bennem, aki a kiegyen

lítést és társadalmi békét szolgáltam, ellenségét fogja látni.” (A 

szegedi ellenforradalom napjaiból. 1921. december 25.) Bekö

vetkezett amitől tartott. Tragédiája abban van, hogy - mint azt Péter 

László meggyőző érvekkel kifejtette a 7 Nap 1972. július 7-i 

számában - „az ellenforradalom hatalomra jutása után az úri polgári 

rend képviselői éppúgy árulással vádolták, mint - egzisztenciális 

szorongatottságában eltúlzott érvelésű védekezése miatt - utóbb a 

mereven ítélkező, dogmatikus történetírás” .

Abban a vezércikkében, melyet az októberi szellemhez való 

hűség példájaként idéztünk (Október. 1922. október 31.), arról is 

beszél, hogy 1918 októberétől 1922 októberéig bizony csalódásokon 

és kijózanodásokon át vezetett az út. „... ma már »hitek fogytán, 

erők apadtán, mikor immár hamut se hintünk«, hűvösen ítélkező 

gondolattal a legvéresebb aktualitásban is csak ellenséget látunk s 

keressük a dolgok rendjének értelmét” - írj^ Új partok felé című 

vezércikkében. (1922. április 22.) Ha a hit ébren tartása mellett érvel, 

annak tudatában tes/.i. hogy egy mindent megkísérelt és mindent 

elvesztő, „százszor megtört és százszor kifosztott” nemzedékben 

kell hitet ébreszteni. (Advent. 1922. december 10.; Békevár ás. 1923. 

július 4.) A pátosz arra vall, hogy a cselekvésre szomjas láz 

korántsem olyan megtört itt, de hogy a korabeli Európa fősodrából 

kiesett, ennek akkor is tudatában volt, mikor szabadkai hivatását a 

legnagyobb buzgalommal végezte: „Ne áltassuk magunkat: mi itt 

Suboticán, Becskereken, Növi Sadon vagy Szivácon messzire 

kiestünk azoknak a meg-megújuló törekvéseknek, szent lázaknak s 

álmokért vívott harcoknak sodrából, melyeknek összecsendülése. 

egy ritmusban öss/edobbanása az európai kultúrfejlődés fázisait 

jelöli. Mi itt partra vetődtünk...” (Közbeszólás. 1925. május 6.) De 

ha Európára néz. láttuk, ott is, mindenfelé a sötétség erőinek 

növekedését látja. A valóság volt ilyen vagy Dettre szemüvege? 

Tény, hogy az újjáformálódó Európa felöl ö Dévavár omlásának 

moraját hallja (Zsenik és kontárok. 1923. február 25.), s a szükebb 

környezetben szorgalmazott kibontakozást erőtlennek, lassúnak 

látja.



Ismételjük: megrendültségét és a veszteség érzését túlságosan is 

hangsúly ozza, nagyon is szónokias ezekben a cikkekben. Az alkat, a 

szellem jóval frissebbnek, lendületesebbnek bizonyult, de a csaló

dottság se színlelés, s arra jó, hogy Dettrét a harcias politikától visz- 

szatartsa. Úgy annyira, hogy a kulturális mozgalmat összhangban a 

Bácsmegyei Napló elveivel - a már ismert okokból hajlandó a poli

tikai szervezkedés fölé. illetve elé állítani. A politikai szervezet - 

úgymond - „akármilyen tökéletesen építették is ki, nem élő valóság", 

jó. ha a választások idején működik. Talán nélkülözhetetlenebb, „de 

a kulturális mozgalom bizonyosan a pótolhatatlanabb (A Csokonai- 

ünnepeié. 1924. február 17.)

I* rangsorolás és magyarázat mérlegelésekor számolnunk kell 

azzal, hogy Dettrének elsősorban az Országos Magy ar Pártra kellett 

gondolnia, mikor politikai szervezkedésről beszélt. Az igazsághoz 

azonban az is hozzátartozik, hogy nem remélt ö sokkal többet a 

munkásmozgalomtól sem. Mikor arról irt, hogy milyen békére 

vágyik az emberiség, láttuk, az osztály harc teremtette békét éppúgy 

elutasította, mint a kapitalista békét. Abban a visszaemlékezésében, 

melyben az ellenforradalom szegedi szervezkedéseiről beszél, nem 

titkolja, hogy a kommunisták, kivált akik máról holnapra azzá leltek, 

szinten rossz emlékeket hagytak benne. Lbben is mesterére. Jászi 

Oszkárra hasonlít, aki a Kun Béláéktól való elidegenedésről cikkek 

sorát irta. s aztán egy egész könyvet (Magyar tragédia, magyar feltá

madást. Dettre nem fordult szembe a vajdasági munkásmozgalom 

balszárnyával, az emigránslét törvényeit, ebben is betartotta, de 

mikor a/ Ilurópa-szerte észlelhető diktatórikus irányzatokat számba 

veszi, az akkori Szovjetuniót sem hagyja ki. Nem kétséges, hogy 

ilyenkor ugyanarról a platformról beszél, melyet a parlamentariz

mus. a népképviselet októbrista eszmei határoznak meg. Lnnék 

jegyében bírálja a politikai pártállás uralkodó szemponttá 

növelésének törekvéseit (.4 mindenható politika. 1922. november 

19 ). s kerül közel Julién Benda álláspontjához a kuliura és a politi

ka viszonyát illetően.

I //el be is /árható ama mélyebb motívumok köre, melyek alkal

massá tettek Dettrét az S /H S / Királyság Szabadkáién szerepének 

betöltésére. A ves/teségtudat föl fokozott lírája, a nemzeti panasz



retorikája türelmetlenebb fülek számára lehetett idegesítő, de ez a 

kozmikus régióban csapongó pátosz - kivált mikor a temiés/.etimá

dat mámorában és a világpolitika szféráiban szárnyalt - annyira 

fölötte lebegett a társadalmi cselekvés, az osztály harc megfoghatóbb 

és veszélyesebb realitásainak, hogy a hatalom bölcsebb képviselői 

eltűrhették. A testvéri üzenetekre, a nemzetiségi élet jeleire fogékony 

és lírára hangolt olvasók pedig magukénak érezhették.

így bontakozhatott ki majdnem zavartalanul az a szerep, amely a 

kultúrát tartotta elsőrendű hivatásának. S ha tudjuk, hogy milyen 

nagy csalódások után került erre sor, csak ámulhatunk azon a fárad

hatatlan szorgalmon, mellyel Detrre témák és ügyek sokaságára 

talált, s ezekkel mozgásba hozta a vajdasági magyar szellemi életet. 

Ha a temiészetélmény jegyében írt panteista vezércikkek ter- 

mészethimnuszként ható imitáló mámorát, vagy a szűkös bácskai 

horizont fölé számvaló világpolitikai elmélkedéseket az ..útfélre" 

került nagy politikus önmagát kárpótló mákony aként fognánk föl. és 

ez nem volna egészen alaptalan, akkor ezeket a kulturális témájú írá

sokat a cselekvő politikus gyakorlati érzékre valló tehetségének min

dennapi megnyilatkozásaiként értékelhetjük, jóval konkrétabbak is. 

mint az előbb említettek, és szónokiasságuk nem valami légritka 

közegben, hanem a hétköznapi valóság sűrűjében mozog, s igy való

di terheket emel. tény leges akadályokat mozdít el.

Elsőrendű szándéka is ez: az ájult tétlenségből, majd a meddő 

szónoklatok álserénységéböl értelmes cselekvésre mozgósítani a 

magyarság képviselőit. Ma már alig érthető, miért volt szükség ennyi 

bu/ditásra. ezért emlékeztetnünk kell rá. hogy az SZHS/ 

Királyságba vagy a királyi Romániába került magyarság kulturális 

életének gondjaival az akkori állam nem törődött. Amit ma 

államköltségen lehet és kell megoldani, akkor csak társadalmi össze

fogással lehetett. IJj helyzet volt ez az akkori értelmiség számara. 

amely a magyarság hegemóniája idején megszokta, hogy kész 

intézmények irányítják művelődési ügyét. Hozzá ez az értelmiség a 

maga kultúráját olyan magasrendü hatalomnak hitte, melyről föl sem 

tételezhető, hogy mindennapi istápolásra szorul.

Dettre első teendőjének éppen azt érezte, hogy ezt a hamis 

hely zeitudatol az új valóságra ébressze: ..Három év óta egyebet sem



lehet hallani a vajdasági magyarok hivatalos vagy nem hivatalos 

pódiumaiért, mint ezt az egy szót: »kultúra.« Politikai vitákban és 

egyéb diszkussziókban sűrűn szerepel ez mint argumentum, döntő 

és konkrét argumentum, mint olyan kvalitás, amelyet respektálni kell 

mindenkinek." tiismervén a már megalkotott magyar kulturális 

értékek jelentőségét, szerepét a kisebbségi sorban, figyelmeztet: „ezt 

a kultúrát, ezt a kultúrpoziciót el is veszítheti a magyarság, ha nem 

gyarapítja tovább, nem növeli, nem műveli és nem restaurálja kultúr- 

mentalitását. erejét és kvalitásait, f...] Nem szabad megelégedni 

azzal, hogy van. hozzá kell látni, hogy legxen is." (A magy ar kultúra. 

1922. június 16.)

Hogy „legyen is", ehhez nemcsak jó szándék kellett, de 1922-ben 

Dettre úgy látta, még sok más is hiányzik: ..Hiányzik itt minden. 

Hiányzik a kezdeményezés bátorsága, hiányzik a tömeg helyeslő és 

bátorító érdeklődése, s hiányzik azokból a segítő jó szándék, akik 

visszhangossá tudnák tenni az ébresztő szót." (Őrtűz. 1922. október 

29.) Mikor Romániában a magyar értelmiség keresni kezdi a szelle

mi élet megszervezésének lehetőségeit, ezeket a kezdeményezéseket 

Dettre nyomban sürgető, mozgósító példává avatja. A már idézett 

Magvar játékszín című cikke is a nagyváradi színpártoló egyesület és 

más irodalmi társaságok megalakulásának friss hírére íródott. S a 

Helikon létrejötte állandó érve. öszönzésre szánt példája a Bács- 

nwgvei Naplónak. Benne Kemény János báró szerepe különösen. 

Hiszen a kultúrális munkához a jó szándékon túl pénz is kellett, 

áldozatkészség. Ennek gyéren mutatkozó jeleit Dettre buzgón fel

nagyítja (Az első ezer dinár. 1922. december 14.), de állandóbb 

szólama a panasz, a szemrehányás: „Ebéd utáni szórakozásaink közt 

ezerdinárosok csereberélik a zsebeket egy-egy dartliparti után”; 

ötszáz holdas birtokosoknak csak az a gondjuk, hogy magasabb a 

napszám: kereskedők és nagyiparosok vagyona gyarapszik, de a 

„bőség nyoszolyájában nyugodtan alszik a lelkiismeret..." (Magvar 

áldozatkészség. 1922. június 28.) Ebben a cikkében, aztán cikkek 

sokaságában azt is előadja, mit kellene csinálni: ..Magyar színházat 

kellene építeni, magyar könyvet kiadni, magyar folyóiratot megindí

tani. magyar kultúrszövetséget szervezni, magyar néplíceumot, ma

gyar középiskolát fenntartani - hol az a vagyon, amelyik megmoz



dul. hol az a bőség, amelyik nem tanácsot ad. de aranyakat, telket és 

téglát, hol vannak az akadémiát alapító Széchenyinek, a telket 

ajándékozó Grassalkovichnak és a színházat építő Lukács 

Györgyöknek utódjai?" (Vö. Magyar játékszín. 1922. január 17.; .*1 

kultúra feladata. 1923. február 24.)

Valóban, hol is lehettek? Ha ennek is utánajárhatnánk, Dettre 

helyzetérzékéröl is pontosabb képet formálhatnánk, s pály aképünket 

kiemelhetnénk az irodalomtörténet egydimenziós síkjából. Lrre 

sajnos nem vállalkozhatunk. Annyit azért gyér ismereteink alapján 

és dokumentáció nélkül is megkockáztathatunk, hogy a vajdasági 

magyar birtokosok és talán az értelmiség nagyobb része is ideigle

nesnek tekintette az akkori helyzetet, ezért nem igyekezett hosszú 

távra berendezkedni. De akár így volt, akár nem, az nagyon 

valószínű, hogy a vajdasági gazdag magyarok nem a volt szegedi 

népbiztosra figyeltek, ha felelősségükről, tennivalóikról esetleg gon

dolkodtak. Sőt az árulás gyanújába kevert liberális szabadkőműves, 

aktivista munkatársakkal dolgozó Bácsmegyei Naplói sem respektál

hatták annyira, mint Dettre ünnepélyes fölhívásaiból gondolni 

lehetne. Röviden szólva: a józan helyzettudat kialakításán fáradozó 

Dettre előadása nem tükrözi elég pontosan a viszonyokat, melyek 

között szerepét be kellett töltenie. Néha szinte elszólásszerüen ttt'l- 

folfakad a panasz: ..Itt nem elég jogcím a magyarság és a kultúráért 

végzett munka. [...J Kiben van annyi emelkedettség, annyi rajongás, 

hogy a cui prodest sunyi gyanúját el tudja hessegetni, ha olyan gon

dolat fogan, olyan szándék születik, mely javára szolgálna minden

kinek. aki itt él és magyar?” (Őrtűz. 1922. október 29.) Csak később, 

mikor az Országos Magyar Párt révén intézményes formát is ölt a 

magyarság képviselete, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy akiket 

buzdít, nem csak tunyák, passzívak, közönyösek, de többségük ellen

sége is a Bácsmeg\'ei Naplónak. Kiderül, hogy ők azok, elsősorban

- ők. az Országos Magyar Párt vezetői, akiket a Bácsmegyei Napló 

ostorozott, akiket hiába ostorozott: „De milyen kevesen vannak a 

magyar párt vezetői közül, akik komoly munkát végeztek, s meny

nyire egy-két férfiú lelkiismeretére és munkabírására volt hárítva 

minden agitáció, minden propaganda s a párt minden életmegnyil

vánulása. (Ha egyik-másik úr csak tizedannyi hősiességet és



snájdigságot és kitartást tanúsított volna a magyar párt agitációs 

munkájában, mint amennyivel ferblicsatáit vívta, s mint amennyivel 

az utolsó előtti napon belénk mart, más és biztatóbb eredményt 

mutatnának a suboticai választási urnák.)” (A magyarság gyásza. 

1925. február 10.) Ebben a vezércikkben - mint említettük - az adott 

párt átszervezését, a „magyar nép demokratikus politikai 

szervezetének” létrehozását javasolja Dettre, bizonyára azzal a jogos 

igénnyel, hogy benne a Bácsmegyei Napló is elnyerje méltó helyét.

Ez nem következett be 1925 után sem; előtte eleve az említett lap 

nélkül működött az Országos Magyar Párt, így a Bácsmeg\’ei Napló 

a Dettre által szorgalmazott kulturális építkezést, a magyar munka 

elsőrendű területévé avatva, magát tekintette az itteni magyarság 

igazi képviselőjének. Ezt a meggyőződésüket többször is kifejtették. 

Az előbb idézett cikk szerint például azért nem álltak az Országos 

Magyar Párt mellé, mert a jelölésekben nem fejeződtek ki a magyar 

nép érdekei, s ők inkább szegődtek a magyar nép mellé. A Jubiláris 

almanach még határozottabban beszél erről: „A magyarság politikai 

megszervezése nálunk úgyszólván egyedül ennek a lapnak az 

érdeme és ma, amikor kormányzati rövidlátás vagy hatósági önkény 

még mindig korlátozza vagy tehetetlenné teszi a magyarság szabad 

agitációját, ezen agitatorikus munkát a Bácsmegvei Napló végzi el.” 

(50.) „Nem a kisebbségek csinálják a sajtót. A sajtó formája, hívja 

élre a bizonytalan utakra tévedt utódállami magyarságot és 

újjáteremtve azt, keresi meg számára intellektuális alapon a tovább

élni tudás lehetőségét és menti meg az oldott kéve sorsától.” (100.) 

Az előbbi szerepértékelés Graber László, az utóbbi Ligeti Ernő 

írásából való, tehát egyik se Dettrétől. de nem kétséges, hogy a 

Bácsmegvei Napló szerepét ő is hasonlóképpen értékelte. Emel

kedettsége, buzdító, fölhívó, mozgósító, magyarázó gesztusai, egész 

magatartása ennek a megnőtt szereptudatnak a jegyében alakult, s 

ennek fedezete a kulturális munka volt.

Nem az intézményes eredmény, hiszen színház, iskola, könyvtár, 

közművelődési intézmény - tudomásunk szerint - Dettre vagy a 

Bácsmegvei Napló kezdeményezése következtében nemigen létesült. 

Munkáját azonban nem is ez minősíit. hiszen ez már nem is rajta 

múlott. Ennek a munkának a felelösségtudatosítás, a lelkiismeret és



igény ébren tartása a vitathatatlan érdeme. S mikor más lapok és 

intézmények valóban nem dolgozhattak eléggé hatékonyan, akkor ez 

a kulturális munka intézményt pótolt, csírákat vetett el, s fönntartot

ta, éleszthette a nemzetiségi gondok megoldhatóságának reményét, 

szándékát.

AZ IRODALOMSZERVEZŐ

Az újjászerveződő vajdasági irodalom történetének kutatói is ide, 

a húszas évek elejének Bácsmegyei Naplójára kénytelenek figyelni, 

ha a kezdet, a különlét, az autonómmá válás csíráit keresik. A 

Bácsmegyei Napló majdnem mindig azt is jelenti, hogy Dettrére is. 

Munkásságának ez az irodalommal kapcsolatos része mind mennyi

ségre, mind súlya miatt meg is érdemli a figyelmet és - mert a kezde

teket eddig csak irodalomtörténetírásunk rögzítette - jóval ismertebb 

is, mint szerepének más vonatkozása. Az eredmények is itt a legta- 

pinthatóbbak: az e téren lezajlott kezdeményezései támasztották a 

legélénkebb eszmecseréket is, így ezek részleteiben még bőven van 

foltámivaló. De egy Dettréről szóló tanulmánytól egyébként is 

elvárható, hogy amit hőse művelt - ha már összefüggésekből esetleg 

ismert is a pálya folyamatába illesztve kapjon helyet.

Itteni munkássága kezdetén, ha irodalomról beszél, inkább a világ- 

irodalom. a könyvek sorsa általában és Európa-szerte és a nagy 

jubileumok a témái. A vajdasági magyar irodalom külön létéről zajló 

érdemleges eszmecserék - ahogy ezt irodalomtörténetében Bori Imre 

megírta voltaképpen Haraszti Sándor kihívásával kezdődtek. Bori 

szerint Haraszti Irodalom - 1922 című cikkével, a Bácsmegyei Napló

1922 karácsonyi számában. Ezt azonban helyesbítenünk kell. Az 

első vitát Harasztinak (H-i.) aláírással közzétett Irodalompolitika 

című cikke indította el még karácsony előtt, a Bácsmegyei Napló 

1922. december 10-i számában. December 13-án szintén 

Irodalompolitika címmel és Jean Jeudi aláírással - Dettre már vála

szolt is rá. S ez a vita nem az avantgárdról szólt, amelyről a Bori 

által nyitányként interpretált vita, hanem arról, ami akkor az avant

gárdnál is égetőbb gondja volt a vajdasági irodalomnak: van-e 

egyáltalán, lehet-e, s ha igen hogyan0 Haraszti, aki már a Nyugat



nagyjait is a türelmetlen aktivizmus nézőpontjából bírálta, az utódál

lamok irodalmáról s azon belül a vajdasági magyar irodalomról is 

sommásan ítélkezett: „Legyünk egyszer már őszinték, ne röstelljük 

és valljuk be. ho«iv az utódállamok magyarságának irodalmi élete ma 

bizony szegény, sivár és - és tehetségtelen." S ezen szerinte csak 

olyan kritika változtathatna, amely nincs tekintettel a testvéri össze

tartozás szempontjaira, s kegveletes dédelgetés helyett kisöpömé a 

dilettantizmust: vállveregetés, hajbókolás helyett Alfréd Kerr és 

Gyulai Pál szelleméhez híven csak az igazi esztétikai értéket becsüli.

Haraszti önéletrajzából úgy tudjuk, hogy ezt a cikket a közlés 

reménye anélkül küldte el a szabadkai újságnak. Dettre nemcsak 

közölte, hanem szerzőjét meg is hívta: legyen a lap belső munkatár

sa. Pedig nem értett egyet Haraszti türelmetlen maximalizmusával. 

Annyira nem, hogy meg sem várva a következő vasárnapot, már 

szerdán közzé is tette a maga véleményét. E szerint vajdasági iro

dalom valóban nincs („Gazdagok vagyunk tradíciókban, szegények 

tehetségekben és koldusok áldozatkészségben - ezért nincs vajdasá

gi irodalom"), de csinálni kell és lehet is, csak nem azzal a szigorral, 

melyet Haraszti sürget, sőt a hagyományokat sem szabad nyomasztó 

mementőként a még gyönge kezdemények fejére idézni. S itt, ebben 

a cikkben ölt tormát először a vajdasági magyar irodalom sajátos 

mértékének máig gyűrűző gondolata: „A csiga útját nem fényé

vekkel mérik, a fü zsendülésének nem az égi távolságok a mérői. A 

bimbózó irodalmat sem szabad a klasszicitás tonnáival megmérni, 

ezerszer inkább az elnézés és segítő szándék patikamérlegén." 

Dettre, aki az életre vergődés föltételein töpreng, nem tulajdonít 

olyan nagy jelentőséget a kritikának, mint Haraszti, s ebben is neki 

van igaza: „Más kellene ide. mást kellene sürgetni síppal, dobbal, 

lelkiismeret-ébresztéssel. Kórumot, nyilvánosságot, levegőt kell 

teremteni a hivatottak, a tehetséggel eljegyzettek számára. Jó szóval, 

lelkes sürgetéssel, nemes erőszakkal össze kellene toborozni száz 

embert, akinek leikéhez nőtt a magyar kultúra ügye..." Cikkét ezzel 

a mondattal fejezi be: „Ha életet akarunk, teremtsünk levegőt."

Hogy milyen jellegű legyen a vajdasági magyar irodalom, most 

még föl sem merül, hiszen itt még a puszta létezés a probléma, s még 

az 1924-ben Havas Emil indította vita is ennél a kérdésnél időzik a 

legtöbbet, de az első szót a jellegről is Dettre mondja ki: „Az utódál



lambeli magyar már most is egész más szemmel figyeli az 

eseményeket, mint idegen országok magyarjai, habár nyelvben és 

kultúrában édestestvérei maradtak. [...] A kisebbségi magyar hang

ja enészen új hanuot, egészen friss mentalitást és új lendületet fou 

hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi magyarság betöltetlen 

kívánságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokatlan, sokszor fájdal

mas elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat 

jelentenek majd a magyar irodalomban. Ez az új hang. az uj tartalom 

meg fogja találni a kifejezés új formáit is...'* A kisebbségi magyar 

irodalom című vezércikkében írja ezeket (1924. november 16.). s 

ebben a fontos cikkben olvasható a szintén irodalomtörténeti 

folytonossághoz jutott gondolat is: „Minden elkülönbözés. minden 

szétválás gazdagodást jelent. A magyarság szétszakadása gazdaggá 

fogja tenni a magyar irodalmat. Erdélyben, a Vajdaságban. Szlovensz- 

kóban a magyar kultúra új tengerszemei fakadtak, melyek fölé más

más ég borul, s más-más képét tükrözik vissza a foléje boruló arc

nak. Ami különbség letagadhatatlan a svájci francia és a párizsi fran

cia. az elzászi német és a berlini német között, az a különbség fogja 

szétválasztani a budapesti és a székelyudvarhelyi, félegyházi és zen- 

tai magyar lelki életének anyagát, akármenny ire eleven marad is a 

közös nyelvhez és a közös kultúrához való szerelmes ragaszkodás." 

(Vö. A százesztendős Jókai, 1924. december 25.)

Profetikus sejtés - mondhatnók. de nyomban elénk tolul a kérdés: 

hogyan lehetséges, hogy ugyanez a Dettre. Havas Emilnek az aradi 

Geniusban megjelent cikkére válaszolva, ennek szinte az ellenkezőjét 

fejti ki? Bori Imre irodalomtörténete behatóan tárgy alja ezt a vitát, de a 

talány, mely a Dettre-pályán belül jelent meg, megfejtésre vár.

Éjféli beszélgetés. majd Haszontalan beszélgetés - hasznos dol

gokról címmel (Genius, 1924. tébrurár. 13-15.; 1924. március. 

34-35.) három részben jelent meg ez a tűnődés. Az utóbbi részletet 

a Bácsmegy ei Napló is közölte 1924. március 2-án II. jelzéssel, két 

héttel később, március 16-án pedig egy Irodalmi társaság alcímű III. 

résszel is kiegészítette. E vitacikkek legszembeötlőbb állítása: „aki 

magyar író, az nem is törekszik nagyon arra. hogy vajdasági írónak 

elösmerjék. Ez a vajdasági, vagy erdélyi, vagy szlovenszkói jelző azt 

jelenti - ha nemcsak az író tartózkodási helyére vonatkozik . hogy



enyhébb mérték, vállveregetö elnézés, bátorító jóakarat vezette a/t a 

megítélést, mely az in) címet megadta." Kiutasítja a születési hely és 

tartózkodás szerinti kategorizálást, s tagadja a vajdasági irodalom 

különlétét: „Musivur innlalom  van. s a maiivar irodalomnak vannak 

erdély i és vajdasagi munkásai." -J kisebbségi magyar irodalom című 

cikkében mondottakkal leginkább ezen a ponton kerül ellentétbe: ,.A 

magyar irodalom egységét nem tördelte szét a trianoni szerződés. 

Aki magyarul ír. s maradandót alkot, az [a| magyar irodalom 

munkása, akár Budapesten, akár Kolozsváron, akár Suboticán 

született vagy él. Bessenyeiék bécsi írók voltak? Mikes Kelemen 

rodosíói író volt?"

Hogy a két álláspont közötti ellentmondást megértsük, és részben 

tol is oldhassuk, emlékeztetnünk kell arra. hogy Havas Timii 

cikkének vitát provokáló kérdése az volt: lehetnek-e vajdasági írók. 

akik nem Vajdaságban születtek, nem itt nőttek tol, s talán nem is 

akarnak itt maradni? Nem ez volt egyetlen kérdése. Cikke a magyar 

kisebbségek kulturális erejét mérlegelve a vajdasági magyarságot 

találta a leggyöngébbnek, li gyöngeség tényeit lelkiismeretesen és 

őszinte aggodalommal vette számba. Az emigránsokra utaló részlet 

sem olyan bántó a teljes szöveg összefüggésében, mint kiemelve 

belőle. De így is sértette az érintettek érzékenységét, s Dettrét is ez a 

sérelem indította szólásra. írásának egész fölépítése, iránya a 

megkülönböztetés ellen irányul. Sértettsége |ogos. hiszen ahogy ő 

magát a vajdasági magyarság helyzetébe beleélte, ahogy lehetőségeit 

fürkészte, abban sok ..bennszülöttet" fölülmúlt. Beszédes példája 

ennek az a cikke is, mely a Havassal való \ ita elölt Éjféli beszélgetés 

címmel jelent meg és a kisebbségi magyarság életrevalóságának 

nagy gondjával vivődik. I .rzékeny sége azonban akarva-akaratlanul 

a/ emigránst sarkallta szóra ebben a vitaban. Alátámasztja ma

gyarázatunkat az a tény. hogy a C/Vwj/.vban. ahol a vita elindult, 

ugyanez volt a tét: lehelnek-e az emigráns irok egy-egy közösség iro

dalmának hivatott képviselői? A kérdés nehézségét a mai olvasó nem 

értheti. S okkal, mert aknákat rejtő és máig tis/iázatlan kérdés ez.

A (ieniusban I ranyo Zoltán képviselte az emigránsok álláspont- 

lat. Szerinte mindegy, hol születik a mű. a lenveges az. hogy az 

emberiség problémait szólaltassa meg. (Kovács János: Aradi 

közjáték. Bevezető a C ( j (ientits 192 1 1925 antológiához.



Bukarest. 1975. 40^41.) Ivettre álláspontja látszatra megegyezik 

ezzel, mikor második közleményében ezt írja: ..A hely. ahol az író él. 

ahol az írásmü megszületik, lehet fa Bácsmegvei .Ya/>/óban: csak] 

téma. miliő, hangulatforrás: inspirálhatja va«v elgáncsolhatja az író 

munkáját, de nem lehet mérték, kategória, alap az osztályozásra" |a 

GV/////.vban még: és - kirekesztésre]. Az e gondolatokat kommentáló 

Kovács Jánosnak igaza van. amikor azt írja. hogy ..Dettre János 

egybemosott itt különböző kérdéseket, lebecsülte a helyi hagyo

mányokat. a valóságismeret jelentőségét, és a túlkapásokra túlzá

sokkal reagált". Mi mégis másként fogalmaznánk meg ennek az 

..összemosásnak" a lényegét. Azt elemi törvénynek hisszük, hogy 

mindenkit csak a müve minősít. Dettre tehát okkal és joggal tiltako

zott az ellen, hogy eleve különbséget tegyenek a többségi és a 

kisebbségi népek között. De amit Kovács János „helyi hagyo

mányoknak" és „valóságismeretnek" nevez, nem lehet túlbecsülni 

egy éppen léteésülő irodalom fonásairól gondolkodva. Ezek a forrá

sok mint mii előtti tényezők esnek tehát latba, s az események iga

zolták. hogy Erdélyben is. Vajdaságban is azok „csinálták meg" az 

irodalmat, az emigránsok sok énekes kezdeményezését azok vitték 

révbe, akiket élmény világuk, világképük egész rendszere és sorsuk 

erősebben kötött. S Kranvóval szemben Dettre már ekkor is érezte 

ennek a kötöttségnek a jelentőségét. Nem az elvont emberire 

hivatkozott, amikor a diszkrimináció ellen szót emelt: már ekkor 

tudta és hangsúlyozta, hogy akik nem gyökeres vajdaságiak, de 

tehetségesek, „mégis meg fogják éreztetni, még ha nem akarják, 

akkor is, annak a tőidnek, levegőnek izét. ami táplálja őket. annak az 

égnek a színét, ami rájuk borul, s annak a népnek a szenvedését, 

aminek látójává es tudójává tette a sorsuk. Higgye el végre, hogy ez 

csak a tehetségen múlik".

Ez a fogalmazás szavaiban is a másik cikkre utal. Dettre tehát 

nem tagadja a különlét. a másfajta latas. a másfajta élmények 

lehetőségét, szerepét. Ha a magyar irodalmat gazdagító funkció

jukról itt hallgat is. lehetőségét sem tagadja. Nem a vajdasági lét álta

la oly sokszor hangsúlyozott adottságait hagyja figyelmen kívül, 

hanem azt a helyzeti előnyt féltő belterjességet, mely „vajdaságiság" 

címén akar maris kiváltságot kovácsolni gyönge toliforgatók 

számára. Ha Harasztival vitatkozva a s/ereletet és a gyöngédséget



emlegette, ezt a leendő vajdasági irodalomnak kívánta: hogy 1922- 

ben. 1924-ben nincs vajdasági magyar irodalom, ezt ott is állította, s 

a jövőre gondolt, amikor a gazdagodás lehetőségeit jósolta. S az 

eiivetemes mauyar irodalom uazdauodására. Ennek létre, az 

egyetemes magyar kultúra „aranypántjának" jelentősége számára 

sohasem volt kérdés. Ekkor még a vajdasági irodalom önállósága 

sem lehetett gondja, hiszen a tegnap és a ma még anny ira elkeverten, 

összefolyva volt jelen a lassan rendeződő nemzetiségi kultúrában, 

hogy a fliggetlenités nem is leheteti valóságos program. Erről se 

Havas, se Szentelek}' nem vitatkozott Dettrével. sőt - mint ismeretes - 

Szenteleky még az 1927-ben zajló vita során is azt mondta: ne is 

legyen sajátságos vajdasági magyar irodalom!

Ám ha levonjuk is Dettre hangsúlyaiból a Havas okozta 

sebzettséget, a vajdasági jelző elutasításából a megkülönböztetést 

visszaverő igyekezet túlzásait, akkor is marad bizonyos ellentét 

A kisebbségi magyar irodalom című vezércikk és a Haszontalan 

beszélgetés hasznos dolgokról szelleme között. Ennek egyik oka 

bizony ára a két írás más-más rendeltetése. Az előbbi vezércikk, tehát 

nemcsak személyes megnyilatkozás, hanem a lap álláspontja is, s 

mint ilyen, a mozgósítás jegyében íródott, s a lehetőségek tiszteleté

vel, jövőt fürkésző figyelemmel és fegyelemmel. A Haszontalan 

beszélgetés hasznos dolgokról címével is jelzi jellegét: személye

sebb, tünődőbb, szeszélyesebb. Ezért szabadabban juthatnak szóhoz 

benne a vezércikkben talán zavart okozó kétségek, ellenérzések. De 

a műfajból eredő motívumoknál jóval fontosabb lehet, hogy Dettre, 

aki a leendő vajdasági irodalom értelméről olyan szép reménykedés

sel tudott beszélni, a létezőt ekkor mar |ol ismerte, s erről sok rossz 

tapasztalata volt. E magyarázat mellett szól az a szomorúsággal 

átszőtt, más összefüggésben már említett kitákadása is, melyet szin

tén egy meghitt műfajban tesz közzé. „Ne áltassuk magunkat: mi itt 

Suboticán, Becskereken. Növi Sadon vagy Szivácon messzire 

kiestünk azoknak a meg-megújuló törekvéseknek, szent lázaknak s 

álmokért vívott harcoknak sodrából, melyeknek összecsendülése, 

egy ritmusban összedobbanasa az európai kultúrfejlödés fázisait 

jelöli. Mi itt partra vetődtünk, s nem ragadnak tovább magukkal azok 

az áldott viharok, melyek a haladás magvait szórják szét a világon...



[...] Mi itt partra vetődtünk. [...] Ne tagadjuk el, hogy ítélkezésein

ket már nem a sub spécié aeternitatis szempontjai vezetik, megál

lapításaink a megszokottság és beletörödöttség szűk horizontjainak 

és kicsinyes szempontjainak Prokrusztész-áizvában látják meg a 

napvilágot." (Közbeszófás. 1925. május 6.)

Szentelekyvel vitázva írja e sorokéit, a szárnyaló vezércikkek 

utáni apály józan csöndjében, apró betűkkel, az újság negyedik 

oldalán. Tükrözve a helyzettudatnak azt a nyomasztó, bénító rétegét, 

mely a közeggel való huzamos ismeretség után, a v iszonyok meg

merevedése közepett jött létre. S amelyről erős akarattal küzdötte föl 

magát - ki tudja, hogyan? - naponta a vezércikkek irányt mutató 

magabiztosságába. Válaszcikkében Szentelekv vitatja a Szabadkán 

szereplő orosz színészek értékelésében kifejtett dettrei álláspontot 

(ez volt a vita szükebb tárgya, kiváltója), de a partravetettség 

kérdésében majdnem teljes köztük az egyetértés. „Kedves Barátom 

~ írja Szentelekv -. szomorúan, csüggedt fejbólintással kell igazat 

adnom Neked, hogy elvetödtünk. messzire vetődtünk haladástól, 

kultúrától, új csodák forrásától." A „majdnem"' azt jelenti: 

Szentelekv nem tudja és nem akarja hinni, hogy elszakadtak az 

„áldott viharoktól" is: „Ha más kapocs nem is. de az örökös, olthatat- 

lan vágy, mely mohón szív magába minden eltévedt sugarat, minden 

felénk hulló csöppet, valahogy fenntartja az összeköttetést/' 

(Knzheszőtás. 1925. május 9.)

I!z a véleményezés, de az árnyalatnyinak tetsző nézeteltérés is 

rendkívül tanulságos. Az egyezés sem igazi egyezés. A vélemények 

indítékaiban bizonyára nem. Hogy miről van szó, az 1927-ben lezaj

lott vitából érthető meg, s itt szólni róla már csak azért is jogosult, 

mert ez a vita is Dettre alapgondolatai körül zajlik. Ezek szerint a 

vajdasági magyar irodalomnak az a baja, hog\ nem elég vajdasági, 

nem tükrözi a maga világának természetét, nem eléggé kritikus: csak 

a tehetségeket kellene támogatni, s nincsen hivatott, szeretetet, 

kíméletlenséget és szakértelmet egyesítő szerkesztője. (Amnesztia 

vagy statárium? 1927. január 9.) Szentelekv e kérdésekben is 

egyetértett Dettrével, csak a magyarázatban tért el tőle. Ismeretes, 

hogy ebben Vajdaság egész klímáját, embereinek kultúráját, gondol

kodásmódját és a hagyomány egészét szegény esnek, szenv telennek.



sivárnak, jellegtelennek: terméketlennek mondta. Ezután, a

föltételek áttekintése után jutott arra a következtetésre, hogy ne is 

legyen „vajdasági” magyar irodalom.

Következmény tehát ez és nem kiindulás; s nem elméleti meg

fontolás, hanem a kétségbeesés müve. Az események Dettrét iga

zolták, de elképzelését Szenteleky valósította meg. S ez azért történ

hetett így, mert Szenteleky mélyebben élte át a hiányok, a tengödés 

tragikumát. S ahogy kétségbeesésében az egész hagyományt és az 

egész közeget átgondolja, lerombolva azt is, ami van, abban nem a 

„ne is legyen!” gondolata vezérli, hanem a ránehezedő gond, a foj

togató görcs valamilyen föloldásának indulata. Dettre gyakorlati

asabb, javaslatai érvényesek is, de túlbecsüli a szervezés szerepét, 

nem érzékeli eléggé a bajokban rejlő mélyebb törvényszerűségeket. 

Ugyanarról a tőről ered ez a józan prakticizmus, mint az „áldott 

viharoktól” való elszakadás illúziótlan megvallása 1925-ben. Szente

leky „ne is legyen!” gesztusának bizonyítékai, érvei pedig egy színes, 

szerves és gazdag hagyományon létező igazi irodalom látomásának 

negatívjaként hatnak: annak a sivársággal megbékülni nem tudó 

elkötelezettségnek a fonákjaként, mely az „áldott viharokkal” való 

összeköttetés elszakadásába nem tudott belenyugodni.

Meggyőzőbbé teszi magyarázatunkat, amit arról Szenteleky 

Szattler Katinkához 1926. július 13-án küldött levéltöredékében ír: 

„A legfontosabb ellenvetés, amely utolsó levele után toliamra tolak

szik, a Dettre-féle idézet és az azzal való azonosítás. Nem igaz, 

százszor nem igaz a »partra vetődés«, az elszakadás, a »messzire 

kiesés«! Én lázadozom eddigi életem és jelenlegi helyzetem ellen, de 

azért sohasem érzem, hogy elvesztettem a kapcsolatot a szent 

viharokkal, a szellem száguldó szárnyalásával. Én ott vagyok, velük 

vagyok, a harcosok, hívők első soraiban dalolok és marsolok, én nem 

maradtam le, nem vetődtem partra, én megyek, marsolok előre, 

lépésben, eleven kedvvel és erővel, és bizonyos vagyok benne, hogy 

nem is fogok lemaradni. Én nem hiszem azokat a meggyőződéseket 

és hiteket, melye[ke]t a partra jutás pillanatában vallottam, és más

nak, újabbnak érzem és hiszem magam, mint pl. hat év előtt, mikor 

Európa egyik parvenü fővárosát kilencévi ottlakás után elhagytam.” 

{Szenteleky Kornél irodalmi levelei IV27-I933. Zombor-Budapest,



1943. 445. levél, 388.) Még egy év sem telik el a Dettrével való vita, 

a „ne legyen!” után és Barta Lajosnak Magyar gyarmatok címmel a 

Nyugatban (1927. II. 223-233.) megjelent nevezetes írására már a 

vajdasági magyar irodalom hiteles szavú védelmezőjeként felel. 

{Magyar gy>armatok. Bácsmegyei Napló, 1927. augusztus 28.) Ezért 

és így lett ő a vajdasági magyar irodalom Kazinczyja, akinek hiányát 

Dettre annyit emlegette és aakinek jövetelét annyit sürgette. 

Szellemük különbözősége, míg Dettre Jugoszláviában élt, nem 

ütközött ki élesen soha, de mikor a Bácsmegyei Napló egyeduralmi 

helyzete inogni kezdett, ő is elég értetlenséggel szólt bele az itteni 

vitákba.

A LITE RÁTÖR

Az a magabiztosság, avatottság, mellyel Dettre a vajdasági ma

gyar irodalom ügyeiről beszélt, ahogy a mérték szigorúságát szor

galmazta, s a dilettantizmus elleni türelmetlensége fölveti a kérdést: 

mi köze is volt neki mint alkotónak az irodalomhoz? Mert az 

valószínű, sőt bizonyos, hogy ha irodalomról beszélt, magát is 

részesének hitte, írt novellákat, kritikákat, az általa szerkesztett 

Vajdasági Magyar írók Almanach]ában szépíróként szerepelt.

Ami az itt számba vehető anyagot illeti, mennyiségre sem elég 

ahhoz, hogy Dettre pályáján belül egy Dettre. a szépíró című 

fejezetet is alkossunk. Ha kiemelkedő mű akadna köztük, a mennyi

ségi szempontot - természetesen - mellőzhetnénk. De nem akad, így 

nincs értelme új szépíróval gyarapítani különmúltunk írókkal amúgy 

is egyre zsúfoltabb történetét; ezért ilyen jellegű munkáit - kötetünk 

műfaji egységének megőrzése végett - nem is vettük föl. Pedig amit 

írt, kis fölnagyítással lehetővé tenné ezt. Töredék Gulliver új 

köm'véből című írása például, mely a fennebb említett almanachban 

jelent meg, akár a swifti módszer újjáalkotásának példájaként is 

magyarázható volna, mert valóban a modern állam mindent 

megadóztató mohóságáról szól. Csakhogy ez a mindenre kiterjedő 

pénzéhség olyan gépiesen terejed ki mindenre a széltől a földön és 

vízen át a levegőig, hogy az emberről, mely ebben a rendszerben 

létezik, szó sem esik. A furcsa világ különösségeinek fölfedezése, a



fölfedezések regényszerü izgalma helyett elmés spekuláció kíván itt 

figyelmet kelteni.

Más novellatípust példáz A halott arca című írása. (Bácsmegvei 

Napló. 1924. március 16.: Uenius, 1924. 6. sz. 27-28.) Ennek alapján 

több okkal lehetne szépirónak mondani a szerzőjét. Kivált amaz 

ötlete miatt, hogy Dénes, a megrekedt szobrász, öngy ilkossága előtt 

szép, híres szakállát leborotváltatja, haját lény írat ja. így családja alig 

ismer rá. Gyerekei groteszknek találják: orra „puha. nagy. szétömlő 

orr lett": a füle csacsifül: az álla kislányos, pubiáll: a feje szinte 

mulatságos: „Hátul óriási! - egy dudor, mintha krumpli lenne, s 

felül egy dudor, mintha püspöksüveget viselne/'

Dénesnek a célja is ez volt: elviselhetővé tenni családja fáj

dalmát. Hz tökéletesen sikerül a novellában, sőt végül egy mélyebb 

gondolat is formát ölt: az, hogy voltaképpen ez a megkopasztott fej 

volt a szobrász igazi arca. s ennek nyomán a sejtelem: hátha csődbe 

is azért jutott - tehetsége sem volt igazi, ahogyan emberi lénye nem 

volt se szép. se olyan férfiasan kemény, amilyennek látszott. Sőt az 

öngyilkosságra késztető számvetés is elsőrendű gondolati indoklás: 

„A testi élet nem tarthat tovább, mint a művészé. Ha a művész 

elpusztul, az ember nem élheti túl." így jobb ez a családjának is - 

gondolja végig tette esedékes következményeit a szobrász. Az Írás

nak tehát a logikai motivációja is ép, kifejtése, mint a jó novelláké, 

továbbgyűrűző, sejtető gondolatok mélységei télé nyit távlatot - 

mondhatnánk. De ez is amolyan írószaporító öncsalás lenne, mely - 

mivel ellenőrzésre, a szobán forgó írás elolvasására senkit sem indít 

vagy ingerel - beilleszkedhetne a halott adalékok tárházába. Hrre 

semmi szükség. Dettre írása intelligens és ügyes munka, de az ember 

eredeti látásának jegyei hiányoznák belőle. Hnélkül pedig igazi próza 

nem létezhet. Az igazi én cs a másik, amelyet a külső reprezentál, a 

kettő viszony a, az igazi lelepleződése vagy fölszabadulása régi témá- 

|a az irodalomnak. Kétségtelen, hogy Dettre eredeti cselekményben 

tárgy iasítja ezt a problémát, de nem tud eredeti emberi közeget alkot

ni. S ugy anez érvényes többi novellaszerű írására is.

Ami kritikusi munkásságát illeti, ezt nehéz elválasztani 

szerkesztői működésétől l l>27 januárjában, mikor már Szegedről 

ismét beleszól a vajdasági magyar irodalom létéről és természetéről 

za11o vitába, illetékességet így indokolja: „Ha szabad szubjektívnek



lennem: nekem a vajdasági irodalom szív béli ügyem volt és szívbéli 

ügyem maradt. Öt évet meghaladó időn keresztül ennek az iro

dalomnak lektora voltam: öt éven keresztül elolvastam és fölmértem 

mindent, ami itt megjelent, s mennyi mindent még. ami csak - 

szeretett volna megjelenni." (Amnesztia vagy statárium? 1927. 

január 9.)

Az ..elolvastam és fölmértem mindent" érdeme önmagában is 

jelentős, de - sajnos mérhetetlen. Ha Dettre müértéséröl fogalmat 

és mérleget akarunk alkotni, csak írott müveire támaszkodhatunk. 

Mindenekelőtt kritikáira. Számuk nem nagy. de elegendő ahhoz, 

hogy belőlük fogékonyságát és jellemzökészségét megismerhessük.

Jellegzetes típusként elsőnek a Borsodi Lajos Házihál című 

kötetéről szólót érdemes szemügyre vennünk. (1923. június 17.) 

Jellegzetes, mert bevezető passzusaiban a művelődéspolitikus Dettre 

exponálja a témát: Borsodit mint a Becskereken zajló kulturális moz

galom képviselőjét méltatja. Aztán a kötetre rátérve, az írások jel

legzetességét magyarázza, és ilyen szakszerű jellemzést ad: 

..Mindegyiknek két ötlete van. Az egyik felé halad a cselekmény, 

sodródnak a szavak, s amikor az ötlet megoldaná az összebogozott 

szavakat s a fölépített cselekmény problémáját, egy tudatos, 

meglepetésszerü zökkenővel a másik megoldás felé fordítja a cse

lekményt. Kicsit talán mesterkéltnek lehetne találni ezt az írásmódot, 

ha ennek a konstrukciónak technikai eszközei nem halvány ulnának 

el a mindig érdekes cselekményekben s a nemesen kikovácsolt gon

dolatokban."

Borsodit Bori Imre irodalomtörténete a ,,vidéki" irodalom 

képviselőjeként tartja számon, a régiek egyikeként, aki már a külön

válás előtt is író volt. már akkor is anakronisztikus. Tamás István a 

Pécsről jöttek egy ike, s a Bácsmegyei \ap/ő körének legfiatalabb 

tehetsége. Az ö Fekete majális című verseskötetéröl szólva Dettre 

ráhangoltsága kétségkívül ajzottabb, magy arázó kedve távlatosabb. 

{hekete majális. 1925. február 4.) Hgy új nemzedék képviselőjeként 

jellemzi Tamást, s a maga nemzedéke felöl, melyet a személyes 

csalódottság lírájával idéz: ..A mi hitünk, a mi meggyőződésünk 

íbldúlta a világot, elszerencsétlenitette az emberiséget, a mi kultúránk 

mérges gázokat termelt es tankokat improvizált, ki meri velük szemben 

védeni a mi etikai, morális és kulturális fölein iinket?"



Az önbírálat szigora, a megértés alázata eleve rokonszenvessé 

teszi a közelítést, a nemzedékváltás világarányokat, világese

ményeket idéz, s mindez a személyes érdekűség eszköze is. Ha 

Dettre átlagújságíró volna, ezzel be is érné, de tudja, hogy aki kritikát 

ír, annak jellemeznie kell, föl kell idéznie a jelenséget. A sokat 

emlegetett Alfréd Kerrtől és a Nyugat költöesztétáitól meg is tanulta 

a módszert, miként lehet az írás jellegzetességeit emberi jel

legzetességek fogalmaival érzékelhetővé tenni. Ezzel él a Tamás 

István könyvéről írt bírálatának közepén is: a versek tárgyköreit, 

mondanivalóját és természetét együtt jellemzi: „Véres szavak, szent 

álmélkodások, friss lendületek, világító csókok, az örök egekre 

kitáruló álmok s minden emberi szívhez szóló segélykiáltások fonód

nak itt össze sok csakazértis-hetykeséggel, vihogó fintorral, szele- 

burdi szertelenséggel, fricskázó tekintetnélküliséggel.” Amilyen 

találó ez a jellemzés, olyan tartalmatlan a besorolás, mely szerint 

Tamás István neoromantikus. Azért tartalmatlan, mert sem a 

koráramlatokhoz való viszonya, sem ezek természete nem fejeződik 

ki benne. Csak sejteni lehet, hogy az avantgárd valamelyik irányza

tára gondolt, s a frissességet, erőt és új színeket egyesítő jelleget illeti 

ezzel a jelzővel.

De sejteni lehet, mert Dettre műveltsége nem felületes, ezért nem 

éri be a hangzatos kategóriák és kinagyítások technikájával. A 

kultúra annyira belső sajátja, hogy akármiről szól, nagy művészek és 

müvek jutnak eszébe. Jelrendszere a művészetben élő ember jel

rendszere. Különösen a képzőművészet fogalomkörének szavai 

tolulnak gyakran a tollára. Folytatásokban közölt útirajzából jól 

kitetszik (1922. október 22.: 1922. október 29.; 1922. november 5.), 

hogy milyen otthonosan mozog a képzőművészet világában, s Juhász 

Gyula írásában láttuk, a Dettre-lakás belseje díszeivel is ezt hangsú

lyozta: az otthonosságot. Szenteleky Kornél Úgy fáj az élet... című 

könyvéről írt bírálatában különösen termékenyen kamatozik ez a jár

tasság: „A hangulat vásznára mindig egysíkú szavakat rak föl, soha 

egyik szó sem hangosabb, mint a másik, soha egy rajzhiba, sehol egy 

valörtúlzás. Gyöngyöző, kiesztergályozott. friss ízű, csendülő, simo

gató, kimosdatott, áruló és becézett jelzőket ir, a szomorúság völgyét 

jelzö-pointillizmussal ábrázolja." (1925. május 28.)



A kérdés óhatatlanul fölötlik bennünk: mit tudhattak a pointilliz- 

musról a Bácsmegyei Napló olvasói? Ám Dettrét nemigen nyugta

lanította a közérthetőség problémája. A kritikusok már akkor is 

egymásnak írtak, egymás előtt mutatták ki műveltségük méreteit. 

Ettől a kórtól Dettre se mentes, bár a képzőművészeti szavak közé 

elegyített köznapibb jelzők, a „friss ízű. csendülő, simogató, kimos

datott, áruló és becézett”, arra vallanak, hogy ezoterikus azért nem 

akart lenni. S nem akart elszakadni attól, ami körülvette. Érvényesül 

ez mértéktartásában is.

Hiába volt tele minden írása lángelmékre utaló mozzanatokkal, s 

követelte szívósan az elfogulatlan esztétikai mércét, gyakorlatában ö 

is engedékenynek bizonyult. A szigorból, melyet a dilettánsokkal 

szemben sürgetett, a mérték pontosságából gyakorlatában keveset 

valósított meg. „Kicsit talán mesterkéltnek lehetnek találni ezt az 

írásmódot” - írja Borsodi Lajos sematikus szerkesztésmódjáról, 

utána azonban jön a de a „nemes, kikovácsolt gondolatokról” és 

egyebekről. Ha anakronizmusát finoman szóvá teszi, nyomban ellen

súlyozza a dicsérettel: „Ezek az írások nem a kor problémáit fe

szegetik: ezek az írások - szép és meleg életdokumentumok.” S aki 

Borsodival szemben ilyen nagylelkű. Szentelekyről, az Úgy fáj az 

életei... című kötetéről kevesebbet már nem is mondhat, mint ezt: 

„Kevesen írnak ma szebben magyar nyelven, [...] A magyar iro

dalom hálával köszöni ezt a gyönyörű könyvet, a legszebb pünkösdi 

ajándékot.”

Vajon melyik magyar irodalomra gondolt? A magyarországira, 

amelynek végtelen figyelmetlenségét és közönyét Szenteleky még 

1928-ban is kénytelen volt fölpanaszolni? Vagy a vajdaságira, mely 

Dettre más cikkei szerint ekkor még voltaképpen nem is létezett? 

Kérdésünk nem szónoki: arra szeretne figyelmeztetni, hogy haszta

lan sürgette Dettre az 1924. évi és az 1927-i vitában is a hiteles 

mértéket, s hiába tett éles oldalvágást szóban forgó kritikájában is 

azokra, akiket csak a megbocsátó elnézés avat írókká, s emelte ki, 

hogy Szenteleky az európai mérték szerint is író, maga azzal az 

istápoló szeretettel járt el, melyet 1922-ben Harasztival szemben 

megfogalmazott



S másként nem is igen járhatott el: az elnéző, bátorító, földicsérö 

szeretet létszükséglete volt az akkori vajdasági magyar irodalomnak, 

s Dettre ezt a törvényt jobban tisztelte, mint a dilettánsok ellen 

hadakozó vitacikkei alapján gondolni lehetne.

Beszédes bizonyítéka ennek s egyszersmind a sok irányú 

figyelmesség és a hatalmi érdekek összehangolásának is a Vajdasági 

Magyar írók Almanachja. Megjelenését 1923 november végére ígéri 

a Bácsmegwi Napló, de csak 1924-ben látott napvilágot. A beha

rangozó cikkek a kezdeményezés úttörő jelentőségét és különleges 

rendeltetését hangsúlyozzák. Az olvasók meleg és biztató érdek

lődéssel várják az almanachot - kezdi az egyik. Miéit? „Ma minden 

politikum, amiben a kisebbségek élete megnyilatkozik. Könyv, szín

ház, képkiállítás, hangverseny, újság, előadás - ma mind jogcím, 

bizonyíték, érv. argumentum, ami - ki tudja, hol és ki tudja, mikor - 

egyszer mégiscsak jó lesz arra, hogy segítsen kopogtani a bezárt 

iskolák kapuin, segítsen szóra - magyar szóra - bírni a néma ajkakat, 

segítsen földet adni a magyar földmunkásnak s adjon közvetlenül is 

kultúrát a kultúra ellátatlanjainak.” (1923. november 4. Vö. 1923. 

október 28.) Egy másik cikk a rég tervezett, de meg nem valósult 

folyóirat helyettesítését várja az almanachtól. (1923. augusztus 26.) 

A „kultúrképesség” megnyilvánulásának szánják az Előszót író 

szerkesztők: Dettre János és Radó Imre is.

Mint a ..legelső kollektív megnyilatkozás” - ezt is az Előszó 

hangsúlyozza ez az almanach ma is kegyeletre késztet. Huzsonhat 

írást közöl, és Lányi Ernő egy ismeretlen dalának kottáját. A 

szerkesztők láthatóan arra törekedtek, hogy minden színt, irányzatot 

szóhoz juttassanak, minden műfajt megszólaltassanak. Versek és 

novellák mellett közölnek műfordításokat, két irodalompolitikai 

elmefuttatást és egy tanulmányt a haladásról, Szenteleky Kornél 

írása pedig dramatizált próza. A szándék, hogy a könyvben minden 

Vajdaságban élő író szerepeljen, kötötte a szerkesztőket, de csak 

azokat vették figyelembe, akik írtak, pontosabban szólva: akik pub

likáltak. Közölni, megjelenni viszont 1923-ban jobbára csak a 

Bácsmegvei Napló bán lehetett, ezért ez az antológia elsősorban a 

szabadkai lap írásaira támaszkodik. Ehhez képest elég nagyvonalúan 

járt el a szerkesztés, mert Csuka Zoltánnak, Haraszti Sándornak.



Tamás Istvánnak is megbecsülő helyet ad, s nem kétséges, hogy az ö 

expresszív vagy aktivista verseik a gyűjtemény legerőteljesebb, 

legfrissebb darabjai. György Mátyás is ezt a vonalat erősíthetné, de 

nyelvének szegényessége, mesterkélt nyelvfacsarásai ma már 

karikatúraként hatnak Csukákék robosztus nyelvi biztonsága mellett, 

íme néhány sor például a l érsek című György-ciklusból:

hullámzik a sohse remélt szüret, 

hull a szájatokba,

Szüretlenek! 

új nedvvel tömve 

törzsénél is nagyobb 

perc-teremtő, 

a levőt kiáltó.

S ugyanitt:

Szívünk csörgő, anyamartír közepébe 

akartok, hog\ éljetek?

Sápadj egész1

Hasonló részleteket még bőven idézhetnénk György itteni ver

seiből. s lehet, hogy Dettre is tudta, látta e versek zavarait. Többször 

idézett Közbeszólásábán talán az ilyen írásokra gondolva írta 

Szentelekynek: „gyerekes, torz. jelentéktelen műkedvelő próbál

kozásokat a »jótékony cél a fontos s nem az a kusza zagyvaság, amit 

összehordanak« jelszóval magasztalunk, holott tudván tudjuk, hogy 

mit cselekszünk../’ (1925. május 6.)

Akár a „jótékony cél", akár a teljes színkép fölmutatásának szán

déka. akár a vélt vagv valóságos érték miatt kerültek be 

almanachjukba ezek a versek, s kivált Csuka, Haraszti költeményei 

és Láng Árpád, László Ferenc, Vidor Imre elbeszélései, nem két

séges. hogy a tőkés világ romlottsága elleni lázadás, a társadalmi 

kérdések izgalmát hozták a kötetbe. Stern Lázár értekezése a hala

dásról alátámasztja ezt a célzatot, mikor a fölvázolt folyamat továb

bi lehetőségeként, ha nem szó szerint is, de lényegében a szocializ



mus távlatát vázolja tol. S Graber László cikke .1 kisebbségi 

küzdelem eszközeivöX a Bácsmegyei Napló munkájának legértékesebb 

eszméivel: a cselekvő, építkező önvédelem programjával erősíti a 

gyűjtemény termékenyebb vonalát. Ami e vonal szakmai és 

esztétikai értékét illeti, sajnos megállapítható: a cikkek és tanul

mányok eredeti fölismerést, új gondolatot nem tartalmaznak. A 

versek és novellák képe már bonyolultabb. Csuka és Haraszti formai 

dinamizmusa még eleven és jó találatokkal lep meg: Láng plakátsz- 

erííbb. László Ferenc és Vidor Imre pedig erőtlen, György Mátyás 

zavaros: tehát ez a nyitottság sem jelent egyértelmű esztétikai 

nyereséget, de a szerkesztői szándék helyességét, hasznosságát ez nem 

teheti kétségessé.

S nagyon el is kelt ez a nyersebb és erőteljesebb szólam, mert 

különben vértelen volna ez az antológia. Dettrének ama később több

ször is megfogalmazott igényét, hogy a sajátos közeg, a helyzet, a 

közérzet üssön ki a műből, legyen vajdasági, az itt közölt írások 

bizony nem igy ekeznek kielégíteni. Fllenkezöleg: többségük légüres 

térben lezajló képzelgés müve. fantasztikus és furcsa belső 

események, vágyak jó-rossz tárgy iasulása. Borsodi Lajos hőse példá

ul euv tiroli übermensch (IVerner): elvonul a vadonba, elégeti a 

köny veket, s egy villámlásos zivatar után fennkölten kinyilvánítja, 

hogy íródnak majd új müvek a megtért emberről, „aki majd szívében 

hordja az istent" Zengnek, harsognak itt ..a pusztulás megrázó 

dalai", „szinte égnek nőve", s ha ebben a becskereki express/ioniz

mus irodaimias tünete. Farkas Gezia rövidke írásában (Gonosz alom) 

az emberi nem elvadulását példázó parabola kezdetlegessége sejtet 

elhasznált irodalmi mintát. Havas Károly (,4r asszony és a semmi) 

egy haldokló asszony férjének képzelgését taglalja. Ismételjük: 

taglalja, mert egyéni motivációnak semmi nyoma itt. s eredeti gon

dolatnak sem. Juhász Ferenc (l áziatok) arról elmélkedik, hogy nem 

csak az Fszaki-sark. hanem az emberi lélek is rejtelmes, sőt ez a 

legrejtelmesebb, t sászár Géza, Páll lámás. Somfai János és szántó 

Róbert extrémitásai nem változtatnak ezen a képen. Sőt még Milkó 

Izidor és Szenteleky Konrél is. mintha csak szándékosan termek, az 

utóbbi majdani programjával szöges ellentéteként, olyan belterjes 

kalandokkal állnak itt elő. melveket csak stílusuk emel ki az



almanach érdektelen világából. Milkó meséje (Az elérhetetlen) arról 

szól. hogy Kelemen Árpád, a külföldet járó tehetséges költö meglát 

egy gyönyörű szőke nőt. beleszeret, eltervezi, hogy meghódítja, s ez 

sikerül is. mert ö „magas, széles vállú magyar úr volt, bronzszinü 

arccal, mély és rejtélyes két szemmel, acélizmokkal. rugalmas 

tagokkal". A/, ismerkedés az ősi sablon szerint történt: „i.gy erdei 

séta alkalmával - a nagy fenyötemplomban éppen misét celebráltak 

az ilmenaui énekesmadarak - a szőke hölgy rajta felejtette a szemét 

s elejtette a zsebkendőjét, egy drága darab csipkét." Kelemen - ter

mészetesen - villámgvorsan fölkapta, s ettől kezdve életét az tölti ki. 

hogy üdülőhelyről üdülőhelyre követi a szőke szépséget, akit óvnak 

tőle. mert egy liebensteini hercegnő. Végül a költö megnősül, a 

hercegnő férjhez megy, s mikor így találkoznak - minthogy most már 

szabad a hercegnőnek vele szóba állnia —, Kelemen szerencsét kíván. 

Alig észrevehető fájdalommal és szemrehányással. Az epekedés 

tehát elnyerte jutalmát, azaz csak így ny erte el. De Milkó mentségére 

elmondható, nem siet ehhez a ki fej léshez; ráérősen, kedély esen, 

néhol szellemesen csevegve mesél: csak súlya nincs annak, ami 

történik. Nem azért, mert nem vajdasági a közeg, hanem mert 

századunk emberének vágyaiból, érzéseiből, szenvedélyeiből szinte 

semmit sem tükröz.

Szenteleky írásában (Aki eljo. s aki elmegy) a ..vágyak hercegmj- 

je" utáni vágyakozás sokkal mélyebb és forróbb ráutaltságot drama

tizál. „Tudom, hogy esztelenség. de így élni egyedül, keserűen és 

örömtelenül. ez talán értelmes dolog?" - kérdezi az egyik szereplő. 

De ahogy a ..vágy ak hercegnője" megjelenik, s ahogy eltűnik, a való 

világot és a képzelgést elegyítő színjátékból épp a színjáték hiányzik, 

s ránehezedik a sóvárgás és panasz meglehetősen belterjes lírája.

Életszerűbb, epikusabb hatásokkal - az elbeszélők közül - első

sorban Radó Imre szolgál, aki egy orvosnak, kutatónak készülő 

fiatalember és az alispáni rokonság konfliktusát tudja új történetben 

megjeleníteni (Alleváltáros). Diószeghy Tibor (A halhatatlanság 

születése) egy zseniális költö halálának pillanatát és a költö környe

zetét idézi, a gonoszság szemüvegén át mutatva be a nagyság 

fonákját. Mélv re ez az írás sem hatol, de a modell sejthető közelsége

- világos, hogy Adyról van szó! a triviális szándékot érdekes 

anyaggal látja el. Ma már ez a gonosz fintor, a nagy irodalom aszta-



Iái körül fölszedett morzsákból és az asztalokhoz soha le nem 

telepedhető újságíró bosszújából létesült iromány is olvashatóbb, 

mint a vágyak vagy a fürdőhelyek világába áttett történetek.

Annyi bizonyos: a Vajdasági Magyar írók Almanachja igen 

tanulságosan szemlélteti a mélypontot, ahonnan irodalmunknak 

indulnia kellett, s a törvényeket, melyeket egy szerkesztőnek be kel

lett tartania. Nehéz elhinni, hogy Dettre ne látta volna, milyen 

gyöngék György Mátyás versei, Borsodi Lajos, Császár Géza, Páll 

Tamás, Somfai János, Szántó Róbert novellái, s hogy talán az ő 

Töredék Gulliver új könyvéből című parabolája sem antológiadarab, 

Fenyves Ferenc naplója pedig holtbiztos, hogy nem. Csakhogy 

Fenyves a Bácsmegyei Napló tulajdonosa volt, s a többi szerző több

ségét is kapcsolat fűzte a laphoz, s ha írtak, írónak számítottak.

Az újságírásnak ez a kiemelt szerepe, azonosítása az írói munká

val egyébként nem csak itt, az antológiában észlelhető. A 

Bácsmegyei Napló szélesebben értelmezett köre ekkor magát tudta a 

vajdasági magyar irodalomnak. Dettre ilyet soha le nem írt, de abban 

az újságíró-öntudatban, melynek hangot adott, fölismerhető a külön

leges szerep tudatának többlete: „Mi újságírók nem csak a mának 

vagyunk krónikásai. Mi újságírók a jelennek vagyunk történetírói, 

ítélethirdetök a történelem bírói székében, mi újságírók rajzoljuk 

meg először a jövendő útjait, mi érleljük a közvéleményt, mi láza- 

sítjuk forradalommá az elégületlenséget, s mi hintjük el a meg

békélések olaját, mi vagyunk a harcok harsonásai s a béke szállás- 

csinálói - amíg élünk.” (A mi sorsunk. 1922. augusztus 6.)

S persze írók is - tehetnénk hozzá enyhe iróniával és öngúnnyal. 

Minden, amire szökség van, s nem amíg élünk, hanem amíg a 

született írók és a képzett szakemberek föl nem nőnek. Dettre ennek 

a kezdeti állapotnak a szükségei és kényszerei révén avatta íróvá 

újságíró társait. Pedig jól tudta, mi az igazi művészet és az igazi iro

dalom. Petőfiről, Madáchról, Jókairól írt vezércikkeiből ez világosan 

kitetszik. Ezekben ugyan nem esztétizál, inkább az élethit és élet

akarat fölszítására törekszik, ezért - bár néhol, például Madáchról 

szólva, eredeti gondolatokat is fölvillant - esztétikai, kritikusi 

munkásságának áttekintésekor ezek a vezércikkek mellőzhetők is. 

S/ólnunk kell azonban az Adyról írt cikkeiről Hogy a modern iro



dalomról élményeken alapuló elképzelése volt, ezek a cikkek 

beszédesen tükrözik.

1923 januárjában vezércikkben idézi mint élete, sőt nemzedéke 

elhatározó nagy élményét, a magyarság sorsának és természetének 

fátumos képviselőjét. Ezzel a „magyar” Adyval, „az utolsó nemzeti 

költővel” bizonyára a forradalmas Ady iránt bizalmatlan olvasót 

szerette volna megnyerni. Ennek érdekében, vagy a magyarság és a 

forradalmiság összefüggéseinek meg nem értése miatt ezt írja: Adyt 

a fajtájának sorsa izgatta elsősorban, „forradalmisága nem volt a 

leikétől lelkezett”. De azt nem hallgatja el, hogy Ady a maga tár

sadalmi-politikai jelentőségű tartalmaival az, aki „Költője annak a 

nemzedéknek, amelyik a huszadik század küszöbén Európát akart 

varázsolni a magyar ugarra, szépséget és szabadságot akart adni 

Dózsa György unokáinak." (Ady Endre. 1923. január 28.) Egyéb

ként a cikk személyes hangja, annak megvallása, mit jelentett neki és 

a forradalmakat irányító nemzedéknek Ady, önkéntelenül is a for

radalmas Ady mellett tanúskodik. Ezekkel a fogásokkal is a viszony 

szorosságát, az előadás életszerűségét óhajtotta elérni. Ám szubjek

tivitását eredendő hajlamok is táplálták. Volt valami önmegmutató 

szenvedély abban a törekvésében is, hogy lehetőleg világarányokban 

mozogjon; a világtörténelem, a kozmosz és a világnagyságok 

arányaiban: „a világ színpadán irtózatos méretekben beláthatatlan 

tömegeket mozdítva és szólaltatva meg, rongyok drapériái között 

Antonio tragikus jelenetei ismétlődnek meg. Lesz-e Antonio szín

játékából Shylock tragédiája? - erre a történelmi igazság s a felhők 

bíborkárpítjából eddig hasztalan hívott erkölcsi világrend fogják 

megadni a választ." Ez az idézet A sírt. hot nemzet süllyed e l... című 

vezércikkéből való (1923. január 31.), mely a Ruhr-vidéki bányá

szok és a német munkásság, a dolgozó Németország kizsarolását, 

győző és legyőzött viszonyának embertelenségét teszi szóvá. A cím 

maga is kihívó, sokat sejtető és tragikus hangvételű, a részletekben 

pedig világbünné súlyosul a baj. Ebben az összefüggésben jut szóhoz 

a Shakespeare-t idéző kép. Az intonálás azonban tárgyszerű: egy 

orvosi folyóirat lesújtó adataiból lendül el, s később ismét visszatér 

a statisztika realitásához.



Dettre tehát tartotta magát az újságírás törvényeihez, nagy-biz- 

tonsággal lengett a tények és a képzelet távoli pólusai között, de nem 

kétséges: az utóbbi szférában időzött szívesebben. Nincsen egyetlen 

szabályos riportja, interjúja, s ahol konkrétumokkal dolgozik, ott is 

kész eredményekkel, tehát nem maga járt utánuk. így lett - 

bizonyára helyzete kényszereitől is szorítva - jellegzetes vezér- 

cikkíró, aki nem célratörő ökonómiával, hanem emberség, fele

lősség, cselekvő kedv felélesztésével tölti be hivatását. írásaiban a 

kitűzött cél praktikumát ezért görgetik a lírai neki fohászkodás hatal

mas hullámai. Ha oda akar kilyukadni, hogy legyen a pünkösd a vilá

gos értelem által megteremtendő emberi szolidaritás ihletője, ilyen 

biblikus emlékképekkel sugall megfelelő hangulatot: „Virágos áká- 

cok illatosították be útját, pünkösdi rózsák tépett szirmai terültek ki 

elébe puha takaróként, hintázó orgonavirágok mézszagú lélegzete 

édesítette meg a levegőt, a gyöngyvirágok elcsöndesítették a Tavaszi 

Szentlélek harangját...” S mikor azt hinnénk, hogy no most mindjárt 

megjelenik Jézus, a Renanon iskolázott októbrista racionalista ránk 

cáfol, mert így folytatja: „a nyárba pezsdülő élet a színnek, meleg

nek. illatnak tobzódó áradatát ontotta amikor elindult a pünkösd 

elébe.” (Pünkösd. 1922. június 4.) Ki ne venné észre, hogy ez a kép- 

bőség már nem csak az ábrázolást szolgálja, hanem föl akar idézni 

egy himnikus, a szentlélek, az emberi szó befogadására alkalmas 

érzelmi állapotot, ehhez akar hozzáhangolni? A mondat bő áradásán 

belül néhol versszerű numerózitás teszi lüktetőbbé a beszédet; a 

mondat Adyra emlékeztető formulával érkezik a „pünkösd elébe”. 

Később Ady „evoéja” is megszólal. Világi mámor, termékenység

himnusz és biblikus mozzanatok fonnak itt össze. S a képzelet kifogy

hatatlan találékonysággal látja el anyaggal ezt a megeredt dikciót.

Mondottuk már, hogy a kultúra, a művészet nagyjaihoz milyen 

természetes mozdulattal folyamodik Dettre. Erről itt bővebben kell 

szólnunk. Ha azt szorgalmazza, hogy a szabadkai színház művészei 

mehessenek vendégszerepelni magyarországi szerb falvakba, s a 

magyar színházak is ellátogathassanak Jugoszláviába, akkor a 

második passzusban már Barbusse-re hivatkozik: ha az új kenyér 

ünnepére ír vezércikket, akkor nem a kenyér megteremtésének napi 

gondjairól szól. hanem a föld áldását még értő és isteníteni tudó



pogány embert, Gea imádóját irigyelve borul le a kenyér előtt. (A 

kenyér. 1923. július 1. Vő. 1922. július 2.) Esőért úgy könyörög, 

mintha valóban imádkozna: „Uram, adj esőt!” (Könyörgés esőért. 

1922. augusztus 18.) Eszébe jut ennek során az embervér és az asz- 

szonykönny is, mely a földet öntözte, de jellemzően a valóságos 

öntözés nem.

A biblikus, mitologikus jelképeknél jóval gyakoribbak a 

költészetből, olvasmányélményekből táplálkozó hatások. Ennek 

lehetősége már a témákban is benne rejlett. Nem csak a Jókai-. 

Petőfi- és Madách-évfordulókra gondolunk, mert fölfigyel ő arra a 

hírre is, hogy Capri kormányzója szigetét a tehetségek otthonává 

akarja tenni. (A zsenik szigete. 1923. február 14.) Alkalom ez 

számára, hogy megemlítse a lángelmék sorsát; fölveti, milyen 

megható lenne „fölidézni az elcsitult tragédiák hőseit, végigkísérni, 

mint vémyomokon a megsebzett vadat, életsorsokat”. Innen jut 

ahhoz a gondolathoz, hogy voltaképpen a szenvedések érlelődtek 

tudássá, szépséggé. S végül fölkiált: „Óh, Capri! [...] ne gyújtsd össze 

a zseniket [...] mert boldog földedet megátkozod minden kínnal..

Az egész cikk a művészsors tragikumának fölidézésével készít 

elő és valósít meg egy szándékot: az emberiség nem érdemelt ennyi 

áldozatot és szépséget. Amit Capriról tud, meg a vémyomokon ha

ladó nyomozás képe az irodalmi reminiszcenciák stíluselemeként 

való hasznosításának két részletpéldája. Sok olyan cikket írt. ahol a 

téma köznapi, de ezeket is állandó irodalmi utalások, visszaem

lékezések emelik magasabb szintre. Hivatkozik Kantra, Leonardo da 

Vincire. Nietzschére, Adyra, Anatole France-ra, Petőfire, Madáchra 

és Shakespeare-re. S túl a művészeten, a természettudomány, a 

közgazdaságtan közegéből való tudását is imponáló biztonsággal 

tudja mozgósítani. Olykor egyetlen íráson belül is. A gyilkos 

emlékezés (1922. június 14.) például azzal kezdődik, hogy sok az 

eső. Ezt a bibliabeli negyvennapos eső emlékével avatja súlyosabbá, 

hogy kitűnjön: a mai embert már semmi sem zaklatja föl. 

Elközönyösödtünk - folytatja, s erről az jut eszébe, hogy Hamlet, 

akit élet-halál kérdései elé sarkalltak, a kor packázásai. vajon ma mit 

csinálna. Hamlet, aki - ezt mellékesen jegyzi meg a szakdiag- 

noszták szerint szívelzsírosodásban szenvedett. Nem túl fontos



adalék ez ebben az összefüggésben, de fokozza a mai közönyről 

alkotott kép élességét. Ezután átvált arra a gondolatra, hogy milyen 

alaptalanul nevezzük ma sötétnek a középkort vagy az ókort. Pedig 

ma sem drágább az emberélet. Erre a közlésre már a cikk közepén 

került sor, itt esik szó a közlekedési balesetek áldozatairól. Pedig hát

- folytatja, s elsorolja, hogy a középkor embere a liberalizmus korá

nak mely technikai vívmányait nem ismerte. Például nem volt vil

lanya s „a W. C.-je piain air-es volt...” De vajon boldogabb volna-e 

a ma embere is, ha s itt elsorolja a jelenkori tudományt izgató 

föladatokat - a levegőből elektromosságot tudna kivonni, megtalál

ná a Fermat-tétel bizonyítási módszerét, érintkezésbe tudna lépni a 

Marson tenyésző szerves élettel stb ? Ezután elárulja, hogy voltakép

pen a vasút megdrágulásáról akar írni, de ahogy témáját megváltot

ta, a „reflexiók dugárujával száguldott el vonata”. Mivelhogy itt 

minden kis bajról minden eszébe jut az embernek, s legjobb lenne 

nem emlékezni.

Mindez leegyszerűsített vázlata a cikk teljes szövegének. Amit 

például az előbbi mondatban mi „ itt’-tel intéztünk el, azt Dettre így 

írta: ,,S ilyenkor csak bőszítenének föl bennünket kenetes szavak, s 

sorsukat áldók, hogy a népvándorlás zivatarai közé lökött ki ben

nünket öntudatunk köldökzsinórján a szajhasors.” És ugyanilyen 

bonyolult, versszerű szórenddel is ajzott és vonatkozásokkal telített 

a többi passzus is. Láthattuk, hogy a középkortól, Hamlettól az 

impresszionizmus élményén át a modern természettudomány 

kérdéséig hogyan lendül és csapong a képzelet, s hogy eközben 

miként zsugorodik össze a vasút drágulásának témája, s ennek beval

lása miként engedi szóhoz a személyességet, hogy végül a sors elleni 

lázadás keserű panaszába torkolljon a cikk.

De ha a konkrét téma. valamely gyakorlati kérdés nagyobb teret 

kap is, a képzelet akkor is ilyen mozgékony, ilyen sokszor csap föl a 

kultúra és a tudomány régióiba, s az így keletkezett képek száma 

jóval nagyobb, mint a publicisztikában általában szokásos.

A példákból láthattuk, Dettre képei átgondoltak, ritkán banálisak, 

de kétségtelen az is, hogy nem eléggé eredetiek. Újságírótól ezt várni 

sem lehet, de mert stílusa bővelkedik képekben, előadását néhol túl 

virágosnak érezzük.



Ennél súlyosabb hiba. hogy ez a folytonos kilendülés a világ, a 

történelem s a kultúra szféráiba, olyasfajta „elefantiázist” hoz létre, 

melyről Szentelekyvel vitázva éppen ö panaszkodott. Elméretezünk 

mindent, az igazi eseményekkel szemben elveszítjük a mértéket - 

tette szóvá ott. Érvényes ez stílusára is. Azt a vezércikkét, melyet 

abból az alkalomból írt, hogy fölmerült a gondolat: a zseniket Capri 

szigetére kellene összegyűjteni, azzal kezdi, hogy Ibsen levelezését 

olvassa, s megdöbbenve látja, milyen kisszerű és sivár gondokkal 

kellett küzdenie a norvég írónak, míg képzelete „Peer Gyntet utaz

tatta a fantázia táltosán”. Bizony Dettre vezércikkeiben is sokszor 

megsarkantyúzott táltosként szárnyal a képzelet a mindennapok 

gondjainak csak nyomását sejtetve. „Állottál-e már, testvér, a Szent 

Péter-templom kupolája alatt?” - kezdi például Zsenik és kontárok 

című cikkét. (1923. február 25.) S ezután elmondja, mi az, amit meg

nevezni nem lehet. Ebbe az óriási mondatba beleszövi, hogy most 

nem erre vagy arra a Michelangelo-műre gondol, hanem a kupolára, 

ennek fenségére és építészeti tökéletességére. S innen jut el azokhoz, 

akik most az új világ fölépítését tervezik, vagyis a versailles-i békét 

diktáló hatalmakhoz, s ad hangot ama keserű gyanújának, hogy ezek 

kontároknak bizonyulnak. Ilyen cikkeiben még indítékát is fölfedi a 

magas légkörbe emelkedő példázat, s valószínű, hogy az egyenes és 

egyszerű beszéd nehézségeinek tudata már írásokra is kihat. De akár

mim legyen is: az aránytévesztés és a lírizálás túltengése sokszor 

ránő a tényleges kérdésekre, s a valószínűtlenség szivárványát bont

ja ki a vajdasági realitások fölött. Túlméretezi például Lányi Ernő 

jelentőségét is, mikor Kodály és Bartók elődjévé lépteti elő. (Lánvi 

Ernő meghalt. 1923. március 12.) Túlbecsüli a Lányi-emlékmű 

fölállításában rejlő erkölcsi-szellemi lehetőségeket is. (Emléket 

Lányi Ernőnek! 1923. március 14. Vö. 1923. március 25.: 1923. már

cius 27.; 1923. április 20.) Igaz, nekrológban, az érdemek 

előadásakor mindig vastagabban fog a toll. Dettre azonban - mint 

említettük — akkor is a nekrológok vagy a himnuszok hangvételében 

beszélt, ha élőkről, köznapi dolgokról szólt a cikk.

Persze lehet, hogy ezekre a szivárványokra szükség is volt. 

Különben aligha hihette volna Dettre az újságírót s így bizonyára 

magát is az emberiség „mindennapos, nyilvánosság előtti fiilgyón-



tójának”. {.4 gyilkos emlékezés. 1922. június 14.) Kellett valaki, aki 

állt a Szent Péter-templom kupolája alatt, otthonosan érezte magát a 

müncheni operában, a drezdai képtárban (Utazás közben. 1922. 

október 22.; 1922. október 29.) és ébren tartotta a reményt, hogy ez az 

otthonosság egyetemes emberi esély. Imponált az avatottság, mellyel a 

világpolitika szövevényén átlátott, a politikusok gesztusainak világ- 

politikai következményeit megsejtette, s úgy nézte az egész világ- 

politikát, mint egy színpadon összefogott és előtte lepergő szín

játékot. (A nagy színjáték. 1923. február 10.) S aki megérezte, hogy 

ez a fölény talán épp a távolság, a bele nem szólhatás kétes szabad

ságának köszönhető, a cikkeken mindig kiütő fájdalom azt is meg

békítette. Való igaz, hogy 1921-1925-ben Dettre szólaltatta itt meg 

folyamatosan a nagy szerepből száműzött emigráns lírája révén a 

helyére még nem talált magyarság világigényét, sokszor pedig 

konkrét lehetőségeit is ö fogalmazta meg.

V ISSZA  SZEG E D RE

Tisztelték őt legtekintélyesebb pályatársai is. Milkó Izidor, aki 

jobbára egyetértett vele; Havas Emil, akivel kényes kérdésekben 

vitatkozott; Szenteleky Koméi, aki más irodalmat szervezett később, 

mint amilyet a Bácsmegyei Napló köre elképzelt; a nem átlagos 

szellemek Dettréről mindig az őszinte megbecsülés jegyében nyi

latkoztak. Bölcsességét, finom és szellemes okfejtését emlegették 

vitafelei. S mikor a szabadkai rendőrség 1925. október 22-én kiu

tasította, s még akkor éjszaka el kellett hagynia az országot, a 

Bácsmegyei Napló megdöbbenéssel és fölindultán tálalta a történteket.

Az október 24-i tudósítás (Hogyan történt Dettre János kiu

tasítása?) még krónikási tárgyszerűséggel számol be a történtekről. 

A szabadkai rendőrkapitányság öt detektíve - Dušan Milošević cso

portvezető vezetésével csütörtökön, 22-én este 9 órakor lakásán 

fölkereste Dettrét és öt meg a feleségét magával vitte a főkapitány

hoz. Cvetko Horvat főkapitány közölte vele, hogy felsőbb rendeletre 

még az éjjel el kell hagynia az ország terüleét. Közölte azt is, hogy 

Horgosnál teszik át a határon. Dettrénének - ügyei elrendezésére - 

24 órányi időt engedélyeztek. Ezután hazakísérték őket, majd tíz



perc múlva az öt detektív és Dettre a főkapitány gépkocsiján elindult 

Horgos felé. Horgoson előbb a vasút parancsnokával tárgyaltak, de 

éjjel háromkor autón kivitték Dettrét a határra, s átadták a magyar 

határőröknek.

Dettrét Magyarországon már várták! A titkosrendőrségnek 

Belgrádban, az Országos Levéltárban őrzött iratai szerint kiu

tasításáról a magyar hatóságokat csak az akció után és a belgrádi 

magyar nagykövetség útján értesítették, s a visszazsuppolást olyan 

gyorsan szerették volna lebonyolítani, hogy elvbarátai ne kelthes

senek hangulatot. A rendőri jelentések szerint azonban a szabadkai 

újságírók azonnal fölhívták telefonon Linder Bélát, az őszirózsás 

forradalom hadügyminiszterét, aki emigránsként a jugoszláv 

fővárosban élt, sőt az esetről a magyar hatóságokat is értesítették. 

Ezért várta már a határtól háromszáz méterre Dettrét egy katonatiszt. 

Azonnal Szegedre kísérte, de hamarosan szabadon engedték.

Az egyik rendőri jelentés Dettre forradalmak alatt betöltött 

szerepét véli a legfontosabb terhelő bizonyítéknak. A kiutasítottban 

a hatóságok tehát nem a magyart, hanem a „kommunistát” kísérik 

figyelemmel, aki „Kun Béla idején, a magyar kommün alatt Szeged 

főispánja volt és főszerepet játszott a város környékén ekkor lezajlott 

eseményekben”. (Arhiv Jugoslavije. DTP za BBB. Br. fonda 14, br. 

fascikle 114 -400. Pov. ob. br. 968. 1925. X. 31.; Pov. ob. br. 1040. 

1925. XI. 30.; Pov. br. 1194. 1924. X. 21.) Mintha csak azt a bizal

mas értesülést olvasnánk, amelyet 1919. június 11-én küldtek 22. K. 

M ./ 1919 szám alatt az akkor még Szegeden székelő Magyar 

Külügyminisztériumnak, s amelyben a politikailag gyanús egyé

nekre hívták föl a belügyminiszter figyelmét. Ebben az első helyen 

Dettre János áll, majd Juhász Gyula, Bródy Mihály, a szegedi 

szabadkőműves páholy és a szegedi telefonközpont személyzete 

következik. A „megbízható forrásból” származó értesülés szerint 

„Dettre János volt városi tisztviselő Szegeden, a Károlyi Mihály-féle 

pártnak volt extrém híve. A háború alatt mint városi katonaügyi re

ferens szabotált. A múlt év októberi forradalmi puccs után szocial

ista, majd kommunista lett. A jelenlegi sztrájkmozgalmak egyik spi

ritusz rektora. Bétrix ezredes volt bizalmasa. Volt főispán kormány- 

biztos, kit a szocialisták és szabadkőművesek pénzeltek. - Úgy



nevezik: „Szeged rossz szelleme." A belügyminiszternek tudomásul

vétel végett június 18-án átadott titkos rendőri jelentés Juhász 

Gyuláról azt mondja, hogy középiskolai tanár volt, „azelőtt káro- 

lyista, majd szocialista újságíró. Betiltotta a himnusz éneklését. A 

kommunisták a szegedi színház intendánsává nevezték ki. Egzaltált, 

veszedelmes ember, ki ideggyógyintézetben is volt". Bródy Mihály 

volt föreáliskolai tanárról pedig, akit a szegedi direktórium gimnázi

umi igazgatóvá nevezett ki, hogy „úgy, mint a többiek, szintén 

veszedelmes szocialista, illetőleg kommunista agitátor”. (Magyar 

Országos Levéltár. BM. K 572 - 1919 74.)

A Bácsmegyei Napló  említett, október 24-i számának egy másik, 

a negyedik lapon dr. ff jelzéssel megjelent cikkében (Dettre János  

nélkül) a lap kiadója, Fenyves Ferenc már kommentálja is a történ

teket. Sebzetten és az eljárást is minősítő szavakkal. Ez az írás a kiu

tasítás okát is sejteti, amikor előadja, hogy „Horvat Cvetko 

főkapitány hivatali működését" a Bácsmegyei Napló  kénytelen volt 

tárgyilagos kritikával kisérni, s hogy Dragoslav Đorđević szabadkai 

főispán mindenáron való ragaszkodását állásához „veszélyes és 

végzetes politikai hibának" tartja.

Ez bizony elszánt cikk, más részleteiben még keményebb, mint az 

idézettben, s Fenyves Ferenc elszántsága a veszteség mértékét jelzi. Ő 

írta a következő napi vezércikket is, mely szintén Dettre miatt 

protestál, s a címe már túlmutat a szabadkai helyzeten: Ez is kon

szolidáció. Dettre kiutasítása egy üldözött, menedéket kérő és nyerő 

ember kiszolgáltatása üldözőinek - nemzeti sérelem: „a szerb lélek 

megsértése, ezért ellene a szerb nemzeti becsületnek kell tiltakoznia.” 

Tény, hogy a rendőri szervek nem tudhatták, hogy Dettrére, az ellen- 

forradalmi Magyarországon bűnösként számon tartott emigránsra mi 

vár. Fenyveséknek kapóra jött, hogy újságíró kollegájuknak akkor 

Magyarországon nem esett bántódása, s ezt a kártyát határozottan ki 

is játszották ebben a cikkben.

Október 27-én új cikk foglalkozott az üggyel. Adai választóinak 

kérdéseire Jovan Radonić országgyűlési képviselő a sajnálatos eset 

helyrehozását ígérte. (Radontcs Jován megígérte közreműködését a 

Dettre-ügy reparálására) Emlékeztetett a lap azokra az időkre, mikor 

Svetozar Markovié Belgrádból Újvidékre meneküli, s ott más emig



ránsokkal együtt a Zastava szerkesztőségében élénk irodalmi és 

agitációs tevékenységet fejtett ki. Szerbia történetéről szóló nagy 

munkáját Újvidéken írta meg, s ott alapította G/as zancitlija című 

lapját, melyben küzdött a magyarországi szerbek elmagyarosítása 

ellen. Markovié zavartalanul dolgozhatott Újvidéken, noha éles 

hangú könyveket írt a magyar kormány ellen. Mint ismeretes, 

Markovié barátja volt Nikola Pašićnak, az utóbbi pedig vezére annak 

a radikális pártnka, mely Đorđević főispánt kinevezte.

A Bácsmegyei Napló  október 28-i száma szerint Radonié 

képviselő tagadta, hogy olyan kijelentést tett volna, mely szerint a 

Dettre-ügy jóvátételét magára vállalja. (M it mondott Radonics 

A dán?)

Tabula rasa  címmel a november 15-i, vasárnapi vezércikk a vaj

dasági helyzet egészére kiterjeszkedő igénnyel tette szóvá az ügyet. 

Szerzője, Prokopy Imre egyebek között ezeket írta: „Dettre nem csak 

a vajdasági magyarságnak tett szinte megbecsülhetetlen szolgálatot 

ragyogó stílussal, imponáló tudással és meglepően finom politikai 

érzékkel megírt cikkei és kivételes szerkesztői rátermettsége révén, 

hanem legalább ugyanolyan mértékben a megértés és közeledés poli

tikájának is, ami az ország konszolidációja szempontjából talán 

mégiscsak inkább elismerést, mint előttünk teljességgel érthetetlen 

üldözést érdemelt volna.”

S még egy passzus ugyanebből a cikkből: Dettre hirdette a 

radikális párthoz való közeledés szükségét, s ha ma a magyarság a 

realitások mérlegelése alapján őszintén keresi a közeledés lehető

ségét, az „jórészt Dettre felvilágosító munkájának1' köszönhető. 

Aztán így folytatta: „A radikális párt némán tűrte a menedékjog flag- 

ráns megsértését és annak a magyar zsumalisztának kissé fasiszta 

módon történt kiakolbólíttatását, aki végeredményben az uralmon 

levő párt hatalmi érdekeit is szolgálta a magyarság új irányozódásá- 

nak tervszerű előkészítésével.”

Ezzel a kiutasítás heveny ingerültségével írt cikkeknek vége is 

szakad, s a méltó búcsúztató a lap karácsonyi számában jelenik meg. 

Ezt is Prokopy írja, s Dettre János  a címe. Elmondja ez a méltatás, 

hogy a közismert bácskai gondolkodásmódhoz képest milyen új, ter

mékeny szellemet hozott ide Dettre. Elsőként ismerte föl és dolgoz



ta ki azt a nemzetiségi politikát, mely az államalkotó szerb nép 

érzékenységével is számot vetve szolgálta a magyarság érdekeit. Az 

ő vezetése alatt emelkedett a Bácsmegvei Napló az ország egyik te

kintélyes orgánumává. Kifogyhatatlan ötletességgel, éles logikával, 

elmés hasonlatok káprázatos gazdagságával érvelt a magyarság igaza 

mellett. Síkraszállt az igazságos földreformért, az iskolákért, szín

házért, irodalmi társaság létesítéséért. Talán igaz, hogy csak az elit

nek írt, de kétségtelen, hogy az egész nemzetiségért küzdött: európai 

igényt képviselt, legnagyobb kulturális értékünk volt, az igazi 

kultúra fáklyahordozója. Nagy ür maradt a helyén.

Magyarországon érték Dettrét támadások a sajtóban, de bán- 

tódása nem esett. Ezt már Fenyves második cikke is tudni véli. 

Akkorra már véget ért a fehérterrorista különítmények zabolázhatat- 

lan bosszújának időszaka, és Bethlen István miniszterelnök konzer

vatív-liberális vezetésével konszolidálódott az ellenforradalom. Régi 

barátai szeretettel fogadták Szegeden, ellenségei kisebbségbe, 

védekezésbe szorultak, így az igazolóbizottság kedvező döntése után 

Dettrét visszavették az ügyvédi kamarába. 1930-ban beválasztották 

a város törvényhatósági bizottságába. Kevéssel visszatérése után 

már ismét írhatott a Délmagyarországban is. Vezércikkei Móra 

Ferenc és Juhász Gyula publicisztikájával együtt jelentek meg az 

ellenzék - a polgári demokratikus erők és a szociáldemokraták - 

napilapjában.

Szabadkai írótársaival tartotta a barátságot. Milkó Izidornak alig 

egy hónappal kiutasítása után, 1925 november 20-án a következőket 

írta: (Az eredeti levél dr. Milkó Aurél (1900-1985) tulajdonában 

volt.)

Drága jó Dóri bátyám,

csak lassan nyugszom meg annyira, hogy az érzésem szerint leg

első kötelességeimnek engedelmeskedni tudjak. Harcolok, küsz

ködöm, verekszem, hányódom izgalmak és nyugtalanságok között; 

nem futotta még időből és energiából, hogy elköszönjek tőled, drága 

jó, atyai barátom. A szabadkai sivatagban te vagy az - Európa. 

Mennyi felejthetetlen örömet adtál nekem bölcsességeddel, mely 

mindig méltó köntösbe ruházta a méltó gondolatot. A te véleményed



volt nekem az irodalmi ítélet, s milyen bőkezűen pazaroltad rám az 

elismerés és méltánylás szavait.

Ne várd tőlem most, hogy elmondjam: Ki voltál nekem s men

nyit vesztettem a tőled való elszakadásban. Nem akarom még 

megírni az ismeretségünk, összetartozásunk, szabad-e írnom: barát

ságunk nekrológját. Hiszen a főkapitány sok mindent megtehet, de 

csak nem vethet ki engem a szívedből s nem szakíthatja szét azt a 

ragaszkodást, amivel hozzád tartozónak érzem és vallom magam 

örökre. Én legalább olvashatom írásaidat újságban és könyvben, de 

mi maradt utánam, hogy munkám szappanbuborékja elpattant?

De, ugye, velem maradt és velem marad a te szereteted.

Áldjon meg a jó isten, drága jó Dóri bátyám, egészséggel, nyu

galommal és derűvel. Az egészség ne legyen olyan ritka vendég 

házad tájékán, mint eddig volt. Házad nagyságos úrnőjének hódoló 

kézcsókomat jelentem, s a legmelegebb jókívánságok tolmácsa 

legyen ez a kézcsók. Addig is, míg feleségem nem fogja maga 

megírni, énrám bízta meleg köszöntésének, őszinte jókívánságainak 

jelentését.

Meleg szeretettel, eltéphetetlen ragaszkodással vagyok örök 

híved.

Dettre János

Tartotta kapcsolatát a Bácsmegyei Napióval is, az 1927. évi vitát 

arról, hogy van-e, s milyen legyen a vajdasági magyar irodalom, még 

ö indította, de lassan - mint Bori Imre írta - nem csak ö, hanem a 

szabadkai lap is elvesztette kezdeményező szerepét a friss erőkkel 

újjászerveződő vajdasági magyar irodalomban. Szegeden dolgozott, 

míg a németek 1944 tavaszán meg nem szállták Magyarországot.

A harmincas években ö volt a Dél magva/ország vezető publi

cistája. A szegedi ellenzéki lap hasábjain köszöntötte 1935. szeptem

ber 19-én a Napló főszerkesztőjét, egykori harcostársát. Fenyves 

Ferencet, életének ötvenedik, újságírópályájának harmincadik évfor

dulóján. Abban van rendkívüli érdeme - írta róla -. ..hogy száz és 

száz területet talált, hogy tökéletes, gyors értesülésii újságot adjon, s 

érvényesítsen minden érdeket a társadalmi életben, a helyi poli

tikában. a városszeretetben. a magyarság régi intézményeinek fenn

tartásában és konzerválásában, a gazdasági életben"



Két év múlva pedig, 1937. március 31-én a Dé/magyarország 

politikai küzdelmekben eggyéforrott szerkesztőség gárdája méltatta 

Négyszer vezércikk címmel Dettre János két évtizedes újságírói 

működését:

„Ha átlag száz sort számítunk egy vezércikkre, akkor négyszáz- 

ezer sor; ha hat szót számítunk egy sorra, akkor kétmillió

négyszázezer szó; ha átlag öt betűt számítunk egy szóra, akkor hét

millió betű. De ha legalább egy gondolatot számítunk egy vezér

cikkre, akkor négyezer gondolat. Dr. Dettre János vezércikkeivel 

pedig nagyon szerényen, nagyon takarékosan bánunk el, ha csak egy 

gondolatot ismerünk el egy-egy vezércikkben, hiszen ezek a vezér

cikkek, a legszürkébb, a legeseménytelenebb hétköznapján is az 

elröppent esztendőknek, mindig eseményszámba mentek, mindig föl 

kellett figyelni rájuk, mindig el kellett gondolkozni rajtuk.

Az ember hivatását egyszer úgy határozta meg valaki - régi gondol

kodó lehetett, fanatikus szerelmese az ember-gondolatnak-, hogy az 

teljesítette azt a magasabb rendű hivatást, aki egész életében lega

lább egy gondolattal gazdagította az emberiség gondolat-kincsét.

Négyezer vezércikk, négyezer gondolat.

Ha könyvívekre nyomatná ki valaki Dettre János húsz újságíró

esztendejének vezércikk-termését, negyven-ötven vaskos kötetre 

való könyvívet kapna belőle. Egész könyvtárra való könyvet. És ha 

elgondoljuk, hogy hány olyan ember él, lézeng, kiabál, vezet, lármáz 

közöttünk, aki a betűnek, a mások betűinek, a gondolatnak, a mások 

gondolatainak köszönheti társadalmi és közéleti pozícióját, de egész 

életében talán nem olvasott el. annál kevésbé vásárolt ötven kötet 

könyvet, talán fel tudjuk mérni képzeletben Dettre János négyezer 

vezércikkének értékét, jelentőségét. "

Ugyanennek az évnek a karácsonyán Dettre János terjedelmes 

vezércikkben elemezte a magyar-jugoszláv barátság történeti tanul

ságait. Fogjatok kezet, testvérek! című írásában egyebek között a 

következőket fejtette ki: „A kisebbségi magyarság szerepe a - hídé: 

össze kell kötni a testvérpartokat, mint szétvágott testet a kapocs, 

úgy kell összeforrasztania a kisebbségi magyarságnak a két 

nemzetet, az emlékhazának és a valóság-ha/ának népeit. Ennek a kis 

magyarságnak kell meggyőznie a két testvémépet a megbékülés ki

kerülhetetlen szükségességéről. A lelkek békekötésének feltételeit a



kisebbségi magyarságnak kell megteremtenie. [...] A két nép lelki 

alkata, az évszázados barátság, az »édes anyaföld« imádata, [...] a 

múltnak, jelennek és jövőnek szentháromsága fűzi egymáshoz ezt a 

két népet s jelöl ki számára a világpolitikában is közös utakat. Ennek 

a két népnek össze kell végre találkoznia, nem csak »az eszmék 

barikádjain«, hanem egy tervszerű, racionális gazdasági együttmű

ködés szabadságában is, - csak ki kell nyitni a szíveket és az utakat, 

meg kell nyitni az országutak sorompóit, hogy mindazzal, mit kéz és 

gondolat alkotni tud, gazdagítani tudjuk egmyást. - Nem ködös 

mítosz, nem délibábos igemagyarázat, nem rímeken kikovácsolt le

genda, de történelmi parancs, gazdasági kényszer és világpolitikai 

szükségesség sürgeti a két testvémép kézszorítását. Senki nem 

tudhatja, hogy a világpolitika ágyékából milyen veszedelmek 

szabadulhatnak ki, s hogy a Közép-Európára súlyosodó nyomás hol 

törheti be s hol szaggathatja szét a - világbéke fundamentumát. 

Magyarorság és Jugoszlávia békekötése új irányt szabhatna az euró

pai politikának. [...] Jugoszlávia magyarságának kell összeme

lengetnie azt a két népet, amelyek közül az egyikhez nyelvének és 

kultúrájának közössége köti, a másikhoz pedig állampolgárság 

hűsége, boldogulása, kenyere és békessége.”

A TOPOLYAI GYŰJTÖTÁBORBAN

A családi emlékezet, a Dettréröl ín kortársi emlékezések és a 

lexikonok szerint Dettrét a német megszállás után feleségével együtt 

elhurcolták, Lengyelországba deportálták, s minden bizonnyal 

Auschwitzben pusztultak el. Ezt a tényként kezelt föltételezést nem

rég Berey Géza meggyőzően helyesbítette. Hitler-allee című 

könyvében (Budapest, 1979) Berey. a Délmagyarország főrészvé

nyese és 1940 és 1944 közt foszerkezstöje, majd felelős szerkesztő

je és felelős kiadója, Dettre munkatársa és barátja, közös sorsukról 

beszél. Emlékirata annyi szegedi, zombori, topolyai és más vajdasá

gi vonatkozást tartalmaz, annyi ismerős személyről beszél, hogy 

ellenőriznünk könnyű.



Szegedre 1944. március 19-én reggel 9 órakor vonultak be a 

németek. Másnap dr. Ladomérszy Béla görög katolikus plébános, az 

Imrédy-párt szegedi vezetője megjelent Berey Gézánál, és a Délma- 

gvarország részvényeinek megvásárlása ellenében menlevelet aján

lott föl neki és feleségének: menjenek, ahova akarnak. Berey elu

tasította az ajánlatot. Dettre nem helyeselte ezt a választ; úgy 

vélekedett, hogy haladékot kellett volna kérnie. „A sárga csillag 

bevezetésének napján” a szerkesztőség tizenhét tagját, köztük 

feleségeket, egy gyermeket, Bereyt és Dettrét is, elhurcolták. 

Szegedről 1944 húsvétvasámapján, vagyis április 9-én vitték őket, 

összesen harminc szegedit Bácstopolyára, ahol a Bácskából össze

gyűjtött deportáltakat őrizték. Voltak itt partizánok és más baloldali

nak ismert politikai foglyok, de jehovisták, prostituáltak és zsidók is. 

Számuk meghaladta a kétezret.

Mladen Vrtunksi Kuéa utasa (A borzalmak háza) című 

krónikájában (Beograd, 1970) részletesen földolgozta e tábor 

történetét. Eszerint 1941. május 19-én létesítették a katonai hatósá

gok, s 1941. október 5-ig, amíg a honvédség igazgatása alatt állt, 

101-es mozgó, gyűjtő- és elosztó tábornak, ezután pedig a Magyar 

Királyi Rendőrség topolyai kisegítő toloncházának nevezték. A 

munkásmozgalom több kiemelkedő egyéniségét tartották itt fogva, 

köztük Cseh Károlyt, Matko Vukovićot és Simokovich Rókust is. 

1943 nyarán azonban már csak nők voltak a lágerban, 1944 már

ciusának végén viszont mindössze két kocsis és öt sajkásgyörgyei 

asszony. Aztán egyre szaporodott az internáltak száma, mind több 

ellenállót, kommunistát, partizánt, zsidót hoztak ide. így alig egy 

hónap alatt - április 17-e és május 15-e között - körülbelül háromez

er embert deportáltak Topolyára, majd innen tovább. Kiürítéséig, 

október 8-ig több mint hatezer személyt tartottak itt fogva. Mivel 

nyilvántartást nem vezettek róluk, Vrtunski említett könyvében, 

valamint egy másik munkájában, amelyben a tábor élőújságjának 

anyagát publikálta (Usmene nuvtne logoraša u Bačkoj Topoli 

1941 -1944. Növi Sad, 1969). csupán mintegy kilencszáz jugoszláv, 

magyar, román, lengyel, ukrán, osztrák, német, cseh és szlovák 

fogoly nevét sorolja föl. de a harminchárom magyarországi deportált 

között sem Dettre, sem Berey nem található. Ellenben az utóbbi ott



szerepel a névmutatóban, mert - amint az a 65., illetve a 186. lapon 

olvasható - a zombori dr. Pavle Protictyal és dr. Ilija Popadictyal, a 

szabadkai Jakša Damjanovval, a bajai dr. Emszt Lajossal és Ferró 

Józseffel együtt azok közé tartozott, akiket a foglyok szabad internál

taknak, az őrök pedig „Die sechs Ungam”-nak neveztek, s akiknek 

joguk volt egész nap sétálni a táborban. Róluk Berey könyvében 

gyakran szó esik.

A láger április végéig formálisan a magyar rendőrség felügyelete 

alatt állt, valójában az SS emberei parancsoltak, s hatalmukat a 

magas rangú rendőrtisztek is nagy szervilizmussal vették tudomásul. 

A bánásmód kezdettől fogva kíméletlen volt, az ordítozások, verések 

következtében hamar úrrá lett a félelem. Dettre ebben a helyzetben 

is kivált sztoikus okosságával, méltóságával. A megaláztatást persze 

ő sem kerülhette ki. Az egyik Szegedről ismerős rendőrnek például 

kezet akart nyújtani. „Maga volt az őszirózsás forradalom főispánja 

Szegeden tizennyolcban. Persze, mert zsidó!” - vetette oda a rendőr, 

s elhárította a kézfogást.

A sokféle fogoly között sokféle jellem akadt. Berey 

emlékezetében Dettre alakja a legvonzóbb. Emlékszik a beszél

getésekre, a válságos helyzetek lényegét megnevező Dettre-monda- 

tokra. A foglyok helyzete azonban rohamosan romlott. Előbb 

élelmiszer ellenében, aztán nyílt brutalitással megfosztották őket 

értékeiktől. Hírlett, hogy tízezer pengőért el lehet kerülni a 

Topolyáról való elszállítás rémét. Ennek hallatán sóhajtott föl Dettre: 

„Száz-százezer pengőt adnék, ha a feleségemmel együtt a háború 

végéig itt maradhatnánk...” Néhány nappal Hitler születésnapja, 

tehát április 20-a után azonban végső szakaszába fordul a dráma'. Az 

SS irányításával két csoportra osztották a foglyokat, az egyikbe 180, 

a másikba 1600 ember került. Az utóbbiakat kiszállították Lengyel- 

országba. Dettrét is közéjük sorolták, s az acsarkodó SS-ek szavaiból 

tudni is lehetett, hogy oda viszik őket. Ezt a sorsdöntő pillanatot és 

benne Dettrét Berey Géza így idézi föl:

„ - Vigyázzon Dettrére - szóltam rekedten az izgalomtól -, még 

fiatal, ötvennyolc éves...

Róna legyintett.

- Ma reggel híre jött, hogy a feleségét bevitték a szegedi gettóba, 

a téglagyárba... Azóta aggastyánná vált. Luminál van nála...



Vacsoraosztásnál láttam viszont, alig vonszolta magát. Odament 

Bíró főfelügyelőhöz, aki a porciózást ellenőrizte, összetette a két 

kezét, és rimánkodni kezdett: - Krisztus öt sebére kérem, főfelü

gyelő úr, a feleségem is, én is keresztények vagyunk.

Bíró vállat vont és szó nélkül odábblépett. Dettre ekkor 

végigkémlelt a sorokon, amikor meglátott, hozzám jött és a ruhája 

alól kivett egy selyempapírba csomagolt kispárnahuzatot.

Bíró vállat vont és szó nélkül odábblépett. Dettre ekkor végig

kémlelt a sorokon, amikor meglátott, hozzám jött és a ruhája alól 

kivett egy selyempapírba csomagolt kispámahuzatot.

- A feleségemé nyújtotta felém. - Maga hazamegy, adja át neki 

és mondja meg: utolsó leheletemig szeretem őt, de nem engedhetem, 

hogy elhurcoljanak szülőföldemről... [...]

A transzport tehát Lengyelországba indul. Lehet, hogy Dettre 

ebben a pillanatban vette be a luminált. Az azonban biztos, hogy a 

vagonba már nem került be. Állítólag a topolyai zsidótemetőbe vit

ték, és ruhátlanul, iratok nélkül eltemették abba a közös sírba, ahová 

a minapi transzport öngyilkosait is elföldelték.” (40—41.)

Ez tehát Dettre János hozzánk való visszatérésének hiteles 

története. Ismeretében még parancsolóbbnak érezzük a méltó vissza

térés útjának kiépítését.

Szoros kapcsolatát irodalmunkkal voltaképpen 1925-ben kiu

tasítása után vesztette el, de mikor az alapkérdések: a különlét, a vaj

dasági jelleg, a mérték újragondolásának ideje eljött, kezdeményezé

seivel ismét szembe kellett néznünk, s munkásságának gazdag, 

sokágú kérdésköreit tanulmányozva történelmünk ismeretlen moz

zanataira deríthetünk fényt. S mélyebben ismerhetjük meg a 

nemzetiségi létezés szellemi és emberi forrásait, magatartásformáit, 

egész folyamatát.

Ehhez a munkához kívántunk hozzájárulni ezzel a tényföltáró dol

gozattal.

* Dettre János: Új partok felé. Válogatott cikkek. Utószó. Életjel 

Könyvek 20. Javított változat. Szabadka. 1979.

Itt mondok köszönetét dr. Ruszoly Józsefnek, aki fölhívta figyel

memet néhány pontatlanságra, amelyeket e kiadásban kijavítottam.



SZENTELEKY ISMERETLEN LEVELEI

A szépíró emlékét elsősroban szépirodalmi művei őrzik. 

Szenteleky írásai közül, noha a lírában és az epikában is figyelemre 

méltót alkotott, elsősorban levelezését adták ki. S méghozzá halála 

után szokatlanul hamar, pontosan tíz esztendő múlva, 1943-ban.

Ez a sorrendcsere, amennyire szokatlan általában, Szenteleky 

esetében annyira természetes. Nem csak azért, mert életművéből le

velei a legérdekesebbek, legfontosabbak, hanem mert a jugoszláviai 

magyar irodalom kialakulását is e levelek révén követhetjük a 

legérzékletesebben nyomon. Dokumentumértékük tehát nem annyi

ra a Szentelekyröl közölt információikban rejlik, inkább abban, amit 

irodalmunk életéről, történetéről elmondanak.

Az előbbiek után talán mondanunk sem kell, hogy ezek a levelek 

nem irodalmi levelek, Esztétikai aspektusból nézve ez hiányokban is 

kifejezhető. Az a megformált líraiság, hatásos szellemesség, titok

föltáró vallomásosság, a kulturális tájékozódást szenzációvá avató 

izgalom, amely például Kosztolányi és Babits ifjúkori levelezését 

jellemzi, hiányzik Szenteleky leveleiből. Ő is írt önmagáról, bajairól, 

érzéseiről, de nem ezekért ült neki az írásnak, hanem hogy valami 

célszerű ügyet elintézzen általa. így aztán, ha a művészi hatásokkal 

adós is marad, bőségesen kárpótol azzal, amiért leveleit megírta: iro

dalmunk ügyelnek, gondjainak, lehetőségeinek dokumentumaival. 

Azzal, hogy amiről írt, minden fontos. Udvarias ő is, meghatott és 

keserű is sokszor, betegsége erre épp elég okot adott, de a konkrét 

dolgokat, a tennivalókkal kapcsolatos kérdéseket sohasem oldotta 

föl a személyes eredetű érzésben. Semmitmondó üdvözleteket nem 

küldözgetett, ha bókolt, annak is irodalomszervező funkciója volt. 

Számára a levél volt a szervezés elsőrendű eszköze. Munkája úgy 

lekötötte, hogy vendégeskedni nemigen ért rá, így lett üzeneteinek 

állandó formája a levél. Rengeteget írt, többet, mint amennyit az 

1943-as gyűjtemény tartalmaz, pedig az sem kevés. Jó volna, ha a 

mostani jubileum az ismeretlenül lappangó leveleket is napvilágra 

hozná. Kívánatos volna, hiszen minden Szenteleky-levél új adalék 

múltunk mélyebb megismeréséhez.



Ehhez a munkához szeretnénk hozzájárulni az alábbi levelek 

közlésével. Magukról a levelekről nem szükséges itt értekeznünk, 

beszélnek azok magukéit. Mind a Czakó Tiborhoz, mind a Dudás 

Kálmánhoz, mind a Fekete Lajoshoz írottak fontos ügyekre 

vonatkoznak, és Szenteleky irodalomszervezői elveit és módszerét 

illetően is értékes tanúskodások.

Czakó Tibort, akinek nevét Imádkozik a fattyú és Fekete kenyéren 

című verseskötete és Péterke mostohája című háromfelvonásos falusi 

története őrzi irodalomtörténetünkben, Szenteleky más leveleiben is 

említi. Olykor sértetlen, máskor recenzensi munkára ajánlva. Az itt 

közölt levél arra vall, hogy nem lehettek szoros, bizalmas kapcsolatban. 

De a fölmerült kérdésekről azért ugyanazzal a lelkiismeretességgel ír 

neki Szenteleky, mint mindenkinek, akit a vajdasági magyar irodalom 

szempontjából számon lehetett tartani.

A Dudás Kálmánhoz írott levelekben elsősorban arra hívnám föl 

az olvasó figyelmét, hogy ennek a nagyon elfoglalt embernek az ere

jéből, figyelméből mi mindenre futotta. A fiatal Dudás jugoszláv és 

francia tájékozódásában is támaszkodhatott rá, de fordításairól és 

eredeti verseiről is úgy tudta meg az igazságot, hogy a bíráló 

jóhiszeműségében kételkedni eszébe sem juthatott. Szentelekyt, mint 

e levelek is bizonyítják, a szerző tehetségének alakulása, érzékeny

sége, az esetleges kudarc visszahatása még jobban érdekelte, mint a 

mű. Rá vall ez is: nem csak ítész volt, hanem gazdája, felelőse is a 

jugoszláviai magyar irodalomnak.

Fekete Lajoshoz, mint ismeretes, különösen szoros szálak fűzték 

Szentelekyt, s mikor Fekete Magyarországra költözött, levelek egész 

sorát írta hozzá. Ezek zömét az 1943-as kiadás tartalmazza is. Az itt 

olvashatók mégsem érdektelenek. Fényt vetnek arra, milyen érzéke

nyen reagált Szenteleky a magyarországi irodalom eseményeire, de 

talán még érdekesebb az a levél, mely a budapesti rádiószereplés 

problémáival fogalalkozik. A harminc évvel ezelőtti kiadás le

veleiből már tudtuk, hogy milyen komolyan vette Szenteleky ezt a 

föllépést, milyen szívósan hadakozott azért, hogy a helyi színeket és 

a sajátos vajdasági szerepet, írói felelősséget demonstrálja. 

„Felháborodásomnak írta Cziráky Imrének - az volt az eredménye, 

hogy az általam összeállított műsort a maga teljességében elfogadták



és szeptemberre be is állították.” (I: m. 257.) Az itt közölt levél 

néhány hónappal korábbi, mint a Czirákyhoz írt, a bizonytalanság, 

melyet tükröz, innen ered: elsősorban a nehézségeket latolgatja. 

Talán épp az elkedvetlenítő terv miatt, Herczeg Ferenc miatt, akit a 

rádió nyakukba akart varrni. Éne vall az is, hogy bár e levélben a 

Csuka Zoltán emigráns voltából adódható problémát is fölveti, egy 

jó hónap múltán már verset kér Csukától erre az alkalomra (I: m. 

237.), Kristály Istvántól pedig azt kéri, hogy „Próbáld meg Áradás 

című novelládat hangjátékra átírni. Én úgy képzelem, hogy ebben a 

hangjátékba sokat lehet bevinni: a Tiszát, a nyomorgó földtelen ma

gyarság keserűségét...” (I: m. 236.) Érthető, ha ebben a koncep

cióban Herczeg Ferencnek nem jutott hely. Ebben nem a rang, 

hanem a közösség iránti felelősség volt a mérték. Mint minden le

vélben. Ezért lehet valamennyit ma is őszinte figyelemmel olvasni.

FEKETE LAJOSNAK

Drága Lajosom,

sokszor, szeretettel köszönöm jóságodat, érdekemben tett fáradt

ságos lépéseidet. Nem csak az eddig elért eredménynek örülök, 

hanem annak is, hogy ennyi jóság van Benned az én számomra. 

Olyan megnyugtató, szinte vigaszos dolog ez ebben a szürke, gyá

szos időben.

Sok érdeklődéssel olvasom a Nyugat válságos harcait és nagyon 

hálás lennék, ha néhány kulisszák mögötti eseményről is tájékoztat

nál. (Milyen a Napkelet állásfoglalása? Hozzászólt-e a napi sajtó az 

Ignotus afferhez? Mit jelent az a jobbra tolódás?)

Egyáltalán nagyon, nagyon örülnék, ha egy nyugodtabb, 

ráérősebb levelet küldenél, amelyben elsősorban magadról imái. 

Milyen hajszás dologba csöppentél bele?

Itt a Vajdaságban minden csendes. Zoltán rendes és csendes 

újságíró: kuli lett, a többiek is élik csendes, gyáva hétköznapukat. 

Hallom, hogy Streliczky barátunk megint »tárgyalni« akar egy



megindítandó szépirodalmi szemle ügyében, de ez már igazán nem 

érdekel.

írásodat várja és lankadatlan szeretettel ölel

öreg testvéred

Sztári Szivac, 1930-II-4. Kornél

Drága, jó Lajosom,

köszönöm vigaszos Írásod, ami mindannyiszor kibillent 

tespesztö melankóliámból. Te valószinüleg el sem hiszed, mennyire 

érdekel minden kis apróság, siker és elismerés, ami Rád mosolyog. 

Ebből a mosolyból én is kapok valamit, épen ezért nagyon várom 

ebben az örök, fojtott borúban. Ismételten kérlek tehát irj mindig 

magadról, hová irsz, kikkel barátkozol, kik és mit imák Rólad? Az 

igéit szekeres verseket türelmetlenül várom. Ne feledkezz meg 

róluk, illetőleg rólam.

Itt mellékelem Juhász és Hankiss könyvéről szóló recenziómat. 

Sajnos egy-két mondat kimaradt belőle, a Napló megszokott gyá

vasága kitörölte a kisebbségi helyzetről szóló nagyon is óvatos 

megállapításaimat. írnád meg, hogy helyesen láttam-e meg a dolgo

kat? A kisebbségi kérdés egyébként mint tudományos téma is na

gyon érdekel, most olvasom Morocutti könyvét, amely szinte lelke

sen tárgyalja ezt a keserű kérdést. Jól esik olvasni, miként jól esik 

hites, optimista emberekkel beszélgetni.

Kuncz Aladár arról értesített, hogy a Helikon kolportázsát 

valószinüleg hamarosan megadja a belügyminisztérium és arra kért 

engem, hogy addig is vegyem kezembe a dolog szellemi részét. 

Nagy örömmel vállalom ezt a feladatot, mert magam is belátom, 

hogy igy irodalmi szemle és irodalmi koncentráció nélkül végzete

sen széjjelzüllünk. Csak Borcsára és Szirákyra célzok, akik az írás 

megszűnésével elvesztették öntudatukat és helyes ítélőképességüket. 

Jól tudom, hogy a Helikon sohasem pótolhatja az írást, mégis bizom 

benne, hogy a nemesebb szempontok felszínen tartása, a feltűnni 

vágyás, az önkritika szigorúsága nem engedi elvetélni vagy elkal

lódni az itt-ott felcsillanó értékeket.



Könyvedet e levéllel egyideüleg (!) teszem postára. Nagyon 

köszönöm, hogy elküldted. Ha írsz róla, küld (!) el megjelent bírála

todat.

Nagyon szeret és ölel!

Sztári Szivac, 1930 augusztus 25-én Kornél

Drága Lajosom,

ma végre megérkezett a Tengerzúgás! Pedig már-már azt hittem, 

hogy nem érkezik meg, gondolhatod, hogy mennyi derűvel és 

ujjongással fogadtam a ma álmos reggelén keserű, köhögös éjszaka 

után. Milyen szép és gazdag könyv! Mohón estem neki, örömmel 

köszöntöttem az ismerősöket és nagy kíváncsisággal faltam az 

ismeretleneket. Első benyomásom az volt, hogy érettebb, öntu- 

datosabb lettél a Szent Grimasz óta, a hangod biztos, az éned a 

fejlődés magasabb fokán tisztább, szinte megdöbbentő kontúrokat 

ad, mintha a vizsgáló lencse fókuszába kerültél volna. Az arcod más, 

mert éles, biztos, életes vonások adják meg rajzát és a kép mögötti 

lelket. Sokra értékelem ezt a könyvet, amit talán kis rendszerrel és 

alapossággal talán értelmesebben fogom (!) kifejteni.

Az elveszett gyüjtőiveket talán mégis visszakaphatjuk, ha 

néhányszor szóvá tesszük a Reggeli Újságban. A M. I. legközelebbi 

számában ugyancsak kérni fogom a megrendelők ismételt jelent

kezését. Ami a terjesztést illeti, leghelyesebbnek tartanám, ha a 

szabadkai Literáriához fordulnál, amelynek élén most Radó Imre és 

Kende áll, akik nagy tisztelőid és a M. I. számára is minden szívesség

re kaphatók. (Cím: Subotica, Park Kralja Petra I I .)  Ők a 

legkönyebben (!) (cenzúra nélkül) kapják a könyveket s az ö általuk 

küldött könyvek nem vesznek el. Talán az lenne a leghelyesebb, ha 

utánvétellel vagy csekklappal küldenék a könyvet és azután leszá

molnának Veled. Biztos vagyok benne, hogy kész kiadásaikon kívül 

semmit se fognak Neked felszámítani.

A rádióban sajnos nem szerepelhetnénk abban az összeállításban, 

ahogy Te irod. Mi köze Herczegnek a mai Vajdasághoz? És ki merne



a revíziós liga elnökével együtt szerepelni? Az útlevéllel is bajok 

vannak. Kristályról szó sem lehet. Én talán kaphatnék, de nem 

tudom egészségileg hogy leszek addigra. Szirmainak nagyon rossz 

hangja van, kellemetlen előadó (!). Zoltán emigráns. Egyedül 

Borsodi maradna, aki kellemesen ad elő s aki elég független ember. 

De Herczeggel ö sem mer együtt szerepelni, azt előre mondhatom, 

azt hiszem 20.-án Becsén találkozni fogunk, akkor megbeszélem 

vele ezt a dolgot.

A kritikákra nagyon kíváncsi vagyok, nagyon hálás lennék, ha 

küldené! belőlük néhányat.

A honoráriumokat megsürgettem. Augusztus óta senki sem 

kapott egy párát sem. írtam Blazseknek, hogy Téged elégítsen ki 

leghamarább.

Nagyon szeret és könyvednek nagyon, nagyon örül

igaz társad és testvéred

Szt. Szivac, 1931 -XI1-8 Koméi

DUDÁS KÁLMÁNNAK

Kedves uram,

most jöttem haza Párizsból, ezért nem válaszoltam levelére. 

Amint talán észre is vette, a M. I. utolsó két számát nem én 

szerkesztettem. No de most helyre szeretném hozni a mulasztottakat.

Kérdésére a következőket válaszolhatom: az élő, jugoszláv 

költőktől okvetlenül kell engedélyt kérni müvük lefordítására. Ezt 

nemcsak a szerzői jog irja elő, hanem a kollégiális megbecsülés és 

udvariasság. Elhunyt költők hozzátartozóitól és más külföldi költőtől 

csak akkor kell engedély a fordításra, ha könyvalakban adunk ki egy 

fordítást. Ez az eset Önnél, úgy hiszem, nem fordul elő.

Ha már megjelent verseit más lap is leközli, ez nem ütközik a 

szerzői jogba. Én csak arra kérem Önt, hogy a M. I.-ba, mint a jugo

szláviai magyar irodalom egyetlen orgánumába csak le nem közölt 

írásokat küldjön.



Fordításokat is közlünk, noha itt kissé szigorúbbnak kell lennem, 

mint az eredeti verseknél. Nagyon kérem a fordításhoz, az eredeti 

verset is mellékelni.

Kollin József az Ön korában lehet, Becskereken él, de közelebbi 

címét nem tudom. Talán meg fogja kapni így is levelét.

Versei jönni fognak, az almanahba küldött versek közül kettő 

nagyon tetszik (Vágy kísérni magam, Tiszai alkony). A honorári

umok tekintetében kis türelmet kérek, még nem Írhattam meg a kiu

talásokat, a lapnak a bankzárlat miatt egyébként sincs pénze. De 

bízunk benne, hogy egy-két héten belül megoldódik ez a kérdés is.

Szeretettel köszönti

készséges híve

Sztári Szivac, 1931-IX-27 Szenteleky Koméi

Nagyon kedves uram,

végtelenül jól estek meleg, aggódó sorai, őszintén köszönöm tisz

ta, nemes szeretetét. Magam is szeretném kissé prolongálni bágyadt, 

beteg életemet, mert úgy érzem, hogy másoknak még szüksége van 

rám. Higyje el, hogy a magam egyéni élete már elég feleslegesnek 

látszik, csupa lemondás és örök búcsúzkodás minden napom s ezért 

nem ragaszkodom ehez (!) a zsugorodó, fakuló, kurtuló élethez. De 

van valami kötelességérzet, úgy érzem, hogy dolgoznom kell a 

lekopasztott életszépségek mellett, hogy még szükséges az itt létem 

s talán ez ad energiát a prolongáláshoz.

Örömmel regisztrálom az Ön fejlődését és tisztulását. Tanácsom 

mégis az lenne, ne kísérletezzen uj lapoknál, ne kopogtasson idegen 

ajtókon. Félek, hogy minden ajánló soraim mellett visszautasítanák 

s ez Önnek nagyon rosszul esne, talán munkakedvét is lehűtené. 

Összegező és összefoglaló cikkekre, eleven kritikai írásokra minden 

lapnál szükség van, de versekben roppant magasak és fínyásak a 

feltételek. Én nem érzem biztosan, vagy nagy valószínűség mellett 

azt, hogy verseit elfogadják. Miért akkor a kudarccal kacérkodni?



Remélem, hogy hamarosan elutazom s talán jobb bőrben és 

erőben térek vissza. Kéziratait ezélt küldje Csuka Zoltán címére 

Újvidékre.

Szeretettel köszönti és kezét szorítja

Szenteleky Kornél

Sztári Szivac. 1932—1V —! 4

Kedves, jó uram,

ha látta a Mi irodalmunkat és a Kalangyát, akkor láthatta, hogy 

verseinek nagy része már megjelent, a meg nem jelentek pedig sorra 

kerülnek. Fordításai nagyon tetszenek, hajlékonyak, ötletesek, sok

szor szabólörinci vagy totháipádi nivót érnek el. Eredeti versei nem 

ilyen megkapóak. az élmény átürö ereje, friss szuggesztivitása 

hiányzik belőlük. Szépek, finomak, salaktalanok. Mintha három

szorosan is megszűrné és szublimálná mondanivalóit. így ter

mészetesen formai és tónusbeli finomságokat ér el, de ugyanakkor 

elveszíti az eredeti ízt, a természetes illatot.

Versekkel bőségesen el vagyunk látva, ezért szíves türelmét 

kérem, sokat nem hozhatunk egyszerre, a közönség igy is panasz

kodik, hogy nagyon sok a vers. Persze a jó versnek azért mindig lesz 

hely, az Ön versei mindig sorra fognak kerülni. Szívesen venném, ha 

olykor novellával is felkeresne.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár tervbe vette egy verses antoló

gia kiadását Csuka Zoltán szerkesztésében. A címe: Vállvetve és 

1933 nyarán fog megjelenni.

A francia antológiára már itt-ott szükségem lett volna, néha bele 

szerettem volna pillantani. Ha Ön fordítani szándékozna belőle, 

akkor tartsa meg magánál, de ha nem, akkor kérem vissza.

Az irodalom - amint láthatta - szélesebb és biztosabb alapokra 

helyezkedett. Kiváncsi vagyok hogyan lehet a Magyar Könyvtár és 

Kalangya akciót beszervezni? Ettől függ további életünk és 

fejlődésünk.

Nagy szeretettel és barátsággal köszönti

Szenteleky Kornél

Sztári Szivac, 1932 - december 21-én.



Kedves uram.

köszönöm a visszaküldött antológiát, a nyáron, ha ideje lesz 

behatóbban foglalkozni vele, szívesen kölcsönadom megint. Saj

nálom, hogy uj francia regényeket nem küldhetek, de Soubse úr, a 

Librairie fransaise tulajdonosa annyira felemelte a könyvek árát, 

hogy alig lehet valamit megvásárolni nála.

A honorárium kérdésébe sajnos semmi beleszólásom sincsen, az 

én tiszteledijam is oly kevés, hogy még a szerkesztéssel járó 

postaköltségeket sem fedezi. De azért irodalmat, ha mindjárt üres 

zsebbel és gyomorral is kell csinálni, hogy ezzel (...) teremtő erőnket 

bizonyíthassuk.

Nagyon szívesen venném, ha Krlezsával beszélgetne és a beszél

getés irodalmi vonatkozásait riport formájában (une heure arcé.) a 

M. I. számára elküldené. Krlezsát én is becsülöm, noha kellemet

lenül érint többször fellángoló magyargyűlölete. Talán megkér

dezhetné tőle. honnan ered ez?

Az Úgy fáj az élet... c. könyvem úgylátszik már teljesen elfo

gyott. Nekem is csak egy példányom van belőle. Esetleg a szabadkai 

Minervánál érdeklődhetne, hogy van-e még raktáron. Az Isola Bella 

a Literariánál kapható. A Magyar Főiskolai Hallgatók Egyesülete 

még nem érdeklődött nálam.

Köszönöm uj Írásait. Kár, hogy próza nincs közte. A versek fém

jelzése természetesen a régi.

Nagy szeretettel köszönti

készséges híve

Sztári Szivac, 1933-1-17 Szenteleky Kornél

CSÁKÓ TIBORNAK

Nagyon kedves Czakó uram,

levele őszinte és nagy örömet okozott. Elsősorban azért, mert 

nyíltan, részletesen életes terveket vetett fel és nem mint eddig, 

amikor kartársaimtól hallgatást, fínyáskodó fintort, legjobb esetben 

egy sietve odavetett levélvégi megjegyzést kaptam munkámért és



irodalompolitikai tervezgetéseimért. Végre valaki, akinek öntudatos 

véleménye, komoly elgondolása van teendőinkről. Végre valaki, aki 

bírálatot mer és tud mondani múltról, jelenről és a jövő szük

ségességeiről. Nagyon köszönöm ezt Önnek, kedves Czakó Tibor.

Kötelességemnek érzem, hogy én is nyíltan, őszintén közöljem 

Önnel véleményemet a felvetett témákról. Én okvetlenül pesszimista 

lélek vagyok (s mint ilyen talán alkalmatlan is vezető szerepre) de 

egyben nem vagyok pesszimista. Ez a könyvközösség (!) ügye. Én 

igenis bízom benne, hogy még ebben az évben kiadunk néhány 

könyvet és hogy honorálni is tudjuk az Írókat. A szervezést a 

Literária fogja végezni (a napokban lesz tárgyalásunk Juhásszal és a 

Literária embereivel s én bízom benne, hogy tető alá hozzuk eddigi 

munkánkat). Mégis valahogy úgy érzem, hogy most komolyan, tel

jes erővel ezt a problémát oldjuk meg, amely már félig a megvaló

sulás stádiumában van s mikor megteremtettük közönségünket, 

akkor foghatunk uj terv megvalósításához.

Nekem a folyóirat tekintetében roppant keserű tapasztalataim 

vannak. Folyóiratot állandó alimentálás nélkül fenntartani nemcsak 

nálunk lehetetlen, hanem Magyarországon, Csehszlovákiában, sőt 

Franciaországban sem. (Most a Nyugat, a Slovenski Tisk és a 

Mercure de Francé példáira célzok.) Kik lennének a mi mecéná

saink? Nincs Hatvany Lajosunk, de mégha lenne is, az is inkább a 

vámvédett cipőkenőcs vállalkozásra adná a pénzét, mint az iro

dalomra. Ha tudná Ön, mennyi ostoba, szívtelen, öntelt és plefejű (!) 

»mecénással« tárgyaltam a Vajdasági írás rendszeres elimentálása 

ügyében (persze egyik sem adott egy vasat sem), akkor óvatosabban 

vetette volna fel az irodalmi szemle ügyét. Azt pedig lehetetlennek 

tartom, hogy mi írók tápláljuk saját lapunkat. Először nincs pénzünk. 

Közöttünk egyedül Galambos Margit tehetősebb, aki azonban annyi

ra fukar, hogy még saját verseskönyvét sem akarja kiadatni, mert fél, 

hogy nagyon ráfizetne. Govorkovich messze áll tőlük, mint író is 

gyenge, az ö mecénáskodása tehát a nívót veszélyeztetné. S mi töb

biek mit tudnánk adni? Egy-két száz, illetve ezer dinárt. Talán any- 

nyit sem, amennyi papirosra szükséges. És Ön nyomdavételre gon

dol! Az ötlet azonban nem rossz, de itt szélesebb társadalmi akció

nak kellene megmozdulnia és a nyomdát a Magyar Közművelődési 

Egyesület tulajdonában szeretném tudni, amely könyveinket is kiadja.



Végül meg kell mondanom, hogy kisebbségi szempontból sem 

tartanám helyesnek, ha mi egy reprezentatív irodalmi szemlét 

adnánk ki. Lehet, hogy egy-két szép kritikát kapnánk külföldről, de 

közönségünk megint nem lenne. Pedig irodalmunk nem lehet öncélú, 

nekünk meg kell találnunk a kapcsolatot közönségünkkel, különben 

irodalmunknak nincs sok létjogosultsága. Ezért olyan Pásztortűz - 

Uj idők ízű hetilapra gondolok, melyet tömegek olvasnának. Persze 

ami bekerülne, az tiszta irodalom lenne, de nem akadémikus. 

Elsősorban a magyar öntudatot szolgálná, azután oktató, ismeretter

jesztő rovatokat kellene nyitni, hiszen nekünk már nincsenek 

középiskoláink. A mi irói elhivatottságunk sokkal súlyosabb, mint a 

többségi iróké, a felelősség nehezedik minden leírt szóra, nekünk 

fenn keli tartanunk, sőt meg kell erősítenünk a magyar kulturát 

Jugoszláviában. Ezért vigyáznunk kell, hogy el ne térjünk ettől a 

legfőbb és elsősorban fontos iránytól.

A Mi Irodalmunkat okvetlenül tovább csinálom, mig valami jobb 

nem adódik. Az új forma, azt hiszem, több olvasót szerez az iro

dalomnak, s ezért gyakorlati szempontból mégis helyesebb. 

Kéziratom bőven van, boldogan látok fejlődéseket, Ígéreteket és 

kibontakozásokat. Erősödünk, előrébb megyünk. De azért még nem 

vagyunk elég erősek ahoz (!), hogy elhamarkodott ballépéseket 

tegyünk, amelyek haladásunkat ismét visszavetnék. Ha 

könyvközösségünk élete biztosítva lesz, akkor okvetlenül egy lépés

sel előrébb kell mennünk, és bízom benne, hogy ezt a lépést már 

könnyebben, több unanimisme-mel, az izmok helyes koordinációjá

val tesszük.

Sok szeretettel köszönti

hűséges társa

Sztári Szivác, 1932. január 7. Szenteleky Kornél



A BÁCSMEGYEI NAPLÓ ÉS A 
„BECSEI HELIKON”

ISMERETLEN SZENTELEKY-LEVELEK

Eredetileg azt terveztem, hogy közzéteszem azt a néhány 

Szenteleky-levelet, amelyet a kiváló író fia, dr. Milkó Aurél 

(1900 1985) nyugalmazott kórházi főorvos révén ismerhettem meg 

még a hetvenes évek közepén. Szenteleky azonban ritkán levelezett 

magánügyben, s mikor nyomozni kezdtem e levelek irodalom

történeti vonatkozásai után, hogy azokról az olvasót tájékoztassam, 

kiderült, hogy irodalmunk előtörténetének egyik legfontosabb 

állomását kell ismertetnem.

Mint annyi mindenről. Bori Imre irodalomtörténete erről az 

állomásról is tud. Idézetei és tömör értelmezései arra vallanak, hogy 

közelről is ismeri a vonatkozó dokumentumokat. Könyvének arányai 

miatt és az autonómia kialakulására öszpontosító figyelme azonban 

nem nagyíthatta ki jobban azt, ami ezen az állomáson történt. 

Esetünkben ez nem csak lehetséges, hanem kötelező is, a 

Szenteleky-levelek, melyeket ezúttal publikáltunk, csak az esemény 

részletesebben kirajzolt összefüggéseibe illesztve értelmezhetők 

jelentőségük szerint.

Bori Imre könyveiből és a magunk ismeretei alapján is úgy 

tudjuk, hogy a világháború után újjászerveződő jugoszláviai magyar 

irodalom létéről és jellegéről két nagyobb vitában öltöttek formát és 

szembesültek a nézetek. Az egyik a pécsi emigránsok kihívása 

nyomán 1922-ben robant ki, a másik 1927-1928-ban zajlott le. A 

vajdasági jeleg mindkettőben ütközőpontként szerepelt, s mindket

tőben a Bácsmegyei Napló állt a pást oldalán. Hogy melyiken, azt 

Bori Imre kézikönyve (A jugoszláviai magyar irodalom története, 

Fórum, Növi sad, 1986. 21-39.) után sem könnyű röviden megmon

dani, mert az egyetemes magyar irodalomhoz való viszony, a Nyugat 

és az aktivizmus ellentéte, az „idegenek” és a régi vajdaságiak vi

szonyának kérdései kuszán összevesződve néhol szinte elfedik a



tényleges indítékokat. Az 1927-1928-ban zajló viták pedig nem is 

csoportosíthatók egyetlen kérdés köré. A Dettere János és 

Szenteleky Kornél polémiájában kulmináló nézeteltérés előterében a 

vajdasági jelleg kérdése állt, viszont az 1928 novemberében lezajlott 

óbecsei találkozó az irodalom egzisztenciális ügyeit vetette föl

színre. Alaposabb kutatás bizonyára a többi vita indítékai között is 

fölfedezi az anyagi érdekeket, az óbecsei találkozó kapcsán azonban 

kirívóan jelentkeztek az ilyen természetű érdekellentétek. Szeren

csére más motívumok is szóhoz jutottak, s ezért okkal nevezte 

Szenteleky e találkozót a vajdasági írók első összefogásának. Leve

leink közül a fontosabbak erről szólnak. Nem csak ezek a levelek, 

hanem az 1943-ban megjelent nagy levélgyüjtemény (Szenteleky 

Kornél irodalm i levelei 1927-1933. Szenteleky Társaság, 

Zombor-Budapest) több darabja is. A Milkó Izidorhoz írottak új és 

fontos elemekkel gazdagítják az ezekről az eseményekről való tudá

sunkat. Különösen, ha a Bácsmegyei Napló vonatkozó cikkeivel 

együtt tekintjük át a törté-neteket. A kép, sajnos így sem lesz teljes. 

Föl kellene dolgoznunk más lapoknak e találkozóról szóló cikkeit és 

többet kellene tudnunk az óbecsei Népkörröl is, melynek hatvanéves 

jubileuma lett a szóban forgó vita ügye. Mulasztásunkat remélhető

leg még pótolhatjuk, de az sem volna baj, ha ifjabb filológusaink 

ebben megelőznének bennünket. Ilyen megelőzésre ösztönző fehér 

folt több is van.

Ami a jubileumot illeti, arról ezúttal csak annyit közölhetünk, 

hogy 1928. november 18-án került sor erre az ünnepségre. 

Főszervezője dr. Draskóczy Ede, a Népkör elnöke és a vajdasági 

magyar értelmiség akkor nagy szerepet játszó képviselője volt. 

Hónapokon át szervezte a találkozót. Ő írta alá a körlevelet is, ame

lyet a meghívottaknak küldtek, s azokat a leveleket is, amelyekben 

az írókat, költőket arra kérte, hogy lépjenek föl az ünnepi esten. A 

Fekete Lajos hagyatékban fönnmaradt példányokból szerencsére 

mindkettő szövegét ismerjük:



Stari Bečej, 1928. évi október hó 14.

Nagyságos

Fekete Lajos úrnak

Növi Sad

Magyar népkörünk 60. éves jubileumára készül. Ezt a kivételes 

nagy ünnepet ki szeretnénk emelni a helyi jelentőség keretéből. 

Kulturmunkánk, ugyan, csak a mi szükebbkörü közönségünk 

kereteinek szól, de szándékaink, céljaink és eszközeink közösek 

mindenkiével, akinek lelkiismerete élénken őrködik a magyar nyelv, 

irodalom és művelődés jövője fölött. Magyar Népkörünk a 60 év óta 

szolgál ennek a közös ideálnak és az egész Vajdaságban talán a leg

első volt, amelyet az 1867-es kiegyezés által felszabadított társadal

mi erők önkéntelen megnyilatkozása megteremtett a magyar kultura 

ápolására és terjesztésére. Azóta konzervatív hűséggel őrizzük cél

jainkat, de azok felé haladó szellemmel menetelünk. Ily módon bele 

akarunk kapcsolódni a vajdasági magyar kultura egészébe, ebbe az 

eszményi munkaközösségbe.

De most amikor ünnepet ülünk, úgy szeretnénk, hogy ünnep

ségünk necsak hat évtized munkájának lezárása volna, de az egész 

Vajdaság kulturéletnek (!) erőteljes új indítást adna. Ez volna múl

túnk parancsa és jövőnk igazolása.

Ezért a vajdasági Írókat és költőket

IRODALMI TALÁLKOZÓRA

kívánjuk meghívni, hogy egymást megismerjük, h o g y  

p a n a s z a i k a t ,  t e r v e i k e t  é s  p r o b l é m á 

i k a t  k ö z ö s e n  m e g b e s z é l j é k .

Eddig a szerb és magyar kulturközeledés problémája, a folyóirat 

és könyvkiadás kérdése s végül a mükedvelés 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 kul

túránk érdekében váltsa be s megjelenésével tegye teljessé azoknak 

számát, akik e kérdésekben szót emelni hivatva vannak.

Az irodalmi találkozó jelenlegi tervünk szerint november 17-én, 

szombat este történnék meg, mig 18-án d. e. díszközgyűlést tar

tanánk majd ünnepi kulturestet.

Miután programmunk összeállítása az elközelgő idő miatt 

halaszthatatlan jellegű, abban a reményben kérjük mielőbb s z ive s  

v á la s z á t ,  hogy kérésünket nem fogja elutasítani, hanem 

szándékainkban jóakaratúlag mellénk áll és meghívásunknak eleget 

tesz.

A STARI-BEČEJ MAGYAR NÉPKÖR nevében

őszinte tiszetelettel

dr. Draskóczi Ede 

elnök

„Igen tisztelt uram! - olvasható az 1928. október 12-i keltezésű 

levélben. - Egyidejűleg van szerencsénk Önnek megküldeni 

meghívónkat a vajdasági írók irodalmi találkozójára, amelyet 60 

éves jubileumunk keretén belül kívánunk valóra váltani.

Amint meghívásunkban jelezzük: November 17-én szombat este 

tárgyalnák meg a vajdasági írók kultúránk problémáinak kérdéseit, 

másnap, november 18-án d. e. a díszközgyűlést bonyolítjuk le és este 

pedig díszelőadást tartunk.

Ennek az előadásnak célja, hogy a vajdasági írókat eredeti s 

eddig sehol meg nem jelent műveiken keresztül szólaltassa meg.

Természetesen mindenkit szóhoz juttatni ez alkalommal 

lehetetlen, de reméljük, hogy Ön elvállalja a szereplő tisztét, s egy

két költeményének felolvasásával részt vesz az est emelésében.

Az ünnepi kultúrest szereplői a következők lesznek: Csuka 

Zoltán, Fekete Lajos, Radó Imre, Szántó Róbert és Szenteleky 

Kornél.



Természetesen a szereplők nagy számára tekintettel egyeseknek 

csak rövidebb időt szentelhetünk, amit annál is inkább tekintetbe 

kérünk venni, mert előadjuk Szenteleky Koméinak egy egyfelvoná- 

sos darabját is, továbbá a dalárdánk is szerepel egy-két dallal.

Abban a reményben, hogy nem fog bennünket elutasítani, kérjük, 

hogy a programm összeállítása érdekében a költemények címét 

velünk közölni szíveskedjék.

Vállalkozását előre is hálásan köszönve, mielőbb várjuk nagy

becsű beleegyező válaszát.

A Magyar Népkör nevében

Őszinte tisztelettel: 

dr. Draskóczy Ede 

elnök”

Hogy a Népkör hatvanéves fönnállásának megünneplésénél jóval 

nagyobb funkciót szántak szervezői e rendezvénynek, abból is sejt

hető, hogy Vajdaság minden falujából meghívták az olvasókörök 

vezetőit, s azok meg is jelentek. Jelen volt dr. Sántha György, dr. 

Várady Imre és dr. Streliczky Dénes országgyűlési képviselő, s az 

óbecsei szerb értelmiség képviselői mellett ott volt Stavra Hadži- 

Antunović ezredes, kerületi parancsnok, Svetozar Božin főjegyző és 

Jovan Stepanov görögkeleti föesperes. Az utóbbi föl is szólalt és 

emelkedett szellemű beszédben méltatta az ünnepség, valamit a 

szerb és a magyar kulturális együttműködés jelentőségét. Üdvöz

letüket küldték a belgrádi szerb írók is. Amit az magyaráz, hogy a 

találkozó programja egyik legsürgősebb föladatként a szerb irodalmi 

és kulturális egyesületekkel való együttműködést tűzte ki. Ezt a 

szándékot tükrözik Szenteleky Mladen Leskovachoz írt ekkori leve

lei, az a tény, hogy Žarko Vasiljević a Matica srpska képviseletében 

részt is vett az ünnepségen, Mladen Leskovac és Veljko Petrović 

pedig meleg hangú üdvözletét küldte. Szenteleky az együttműködés 

és a termékek kicserélésének, a fordítások megjelentetésének, közös 

műsorok szervezésének irányítására egy közös társaság mega

lapítását is tervezte. A Bácsmegyei Napló túl is licitálta e tervet, 

amikor arra buzdított, hogy az eredetiség hajszolása helyett cél

szerűbb lenne a szláv szerzők fordítását tűzni ki célül. (Köszöntő. 

1928. november IX )



Hogy mennyiben volt munkaértekezlet s mennyiben díszünnep

ség ez a találkozó, a Bácsmegyei Napló beszámolójából nehéz 

rekonstruálni. Ilyenkor érzi az ember az olyan érzékletes beszá

molók hiányát, amilyenek Herceg János Két világ című könyvében 

olvashatók. A Bácsmegyei Napló jelentéseiből (1928. november 18. 

és 19.) úgy rémlik, hogy a találkozó mindkét funkcióját fölösen 

betöltötte. Bővelkedett a vendégség társasörömeiben, az ismerkedés 

és összemelegedés szertartásaiban, s kulturális érdekű munkát is 

végzett.

A vendégeket a város „előkelő” és kevésbé előkelő, de az ügy

iránt lelekesedést tanúsító családjai látták vendégül.......  a drága

sztaribecsejiek egymást múlták felül a kedvességben, a barátságban 

és a figyelem ezerféle megnyilvánulásában” - írja a Bácsmegyei 

Napló helyszíni tudósítója, László Ferenc, majd - az ösztönző 

példára és becsvágyra rávilágítva - így folytatja: „A sztaribecseji 

ünnepet a marosvécsi Helikonhoz szoktuk hasonlítani és legalábbis 

annyiban méltán megáll ez a hasonlat, hogy minden sztaribecseji 

vendéglátó ház két napra báró Kemény János marosvécsi kasté

lyává, az erdélyi magyar írókat vendégül látó főúri kastéllyá alakult 

át. legalábbis a mi szívünkben.” (A vajdasági magyar Helikon. 

November 18.)

E „főúri” vendéglátás és a tényleges munka közötti átmenetnek 

egyrészt a jubileumi díszközgyűlés tekinthető, melyre vasárnap 

délelőtt a Centar Szálló nagytermében került sor, ahol a díszbeszédet 

Draskóczy Ede mondta. A másik ünnepi műsor már egészen az íróké 

volt, s este zajlott le ugyancsak a Centarban. A „költői számyalású” 

bevezetőt ugyancsak Draskóczy mondta, Kovács Antal erre az alka

lomra írt ódáját szavalta el, Juhász Ferenc előadást tartott, s az 

énekkari produkciók által színesedett műsorban Fekete Lajos, Radó 

Imre, Csuka Zoltán, Gergely Boriska olvasott fel műveiből, és színre 

került Szenteleky Műkedvelők című egyfelvonásosa.

A már említett beszámoló szerint valamennyi müsorszámot nagy 

tetszés fogadta, s ha a mi visszatekintésünk kissé ironikusra sikere

dett, ennek csak az az oka, hogy a riporter dagályos szövegéből 

nehéz rekonstruálni az ünnepség tényleges hangulatát. Azt az őszinte 

örömet és megindultságot, amelv a sokéves atomizáltság és



tehetetlenség után azon a/ óbecsei találkozón a szereplőkön és a 

közönségen átcsaphatott. Valószínűleg ez volt az a pillanat, amikor a 

sok félbemaradt kísérlet, kudarc és terveztetés után Szenteleky és 

íróbarátai megérezték, liogv nem csak szükséges, de lehetséges is az 

összefogás és a vajdasági magyar irodalom intézményesítése. „A 

rossz elmúlik - írta e találkozó után Szentelekv Draskóczy Kdének - 

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 hatalamas jóban szinte észre se venni azokat a 

gonoszságokat, melyek vézna és erőtlen hanggal hápogtak bele a 

hozsannás harangzúgásba." (L m. 101.)

Szentelek) célratörőbb természet volt. hogysem a „hozsannás 

harangzúgás"-sal beérte volna, ha a találkozó kimerült volna a 

szónoklatokban. A vívmány nagyobb volt. A szétszórtan küszködő 

népkörök, olvasókörök, dalegyletek vezetői itt ismerkedtek meg 

egymással, itt merült tol határozott programként egy vajdasági ma

gyar kultúrszövetség magalakításának terve, s került napirendre a 

Vajdasági Magyar Irodalmi Társaság ügye. Mindezt élénk viták, 

eszmecserék közepette tervezték el a jelenlevők, s ezek során az 

anyagi föltételeket, az áldozatkészség arányait is fölmérhették. 

Előtérben végig az irodalom ügye állt, főszereplők az írók voltak, 

lehetőségeiket és gondjaikat külön értekezleten is megvitatták, s ha a 

Vajdasági Helikont - mecénások híján nem is hozhatták létre, egy 

szerényebb célhoz, a Kalangya megvalósításához közelebb jutottak. 

Egyelőre csak a szándékok összehangolásáig jutott ez a folyamat, de 

Szenteleky ekkori leveleinek tanúsága szerint ez nagymértékben föl

gyorsította a társadalom es a politika lélől is gerjesztett szervezkedést.

A dokumentumok arra vallanak, hogy a Bácsmegvei Napló és 

köre nem örült ennek a fejleménynek. Vagy ha örült, öröme nem volt 

őszinte. Hogy miért nem. arra Bori Imre irodalomtörténete - keretei

hez mérten - elég meggyőző válaszokat adott. Ismeteljük: vála

szokat, mert a Bácsmegvei Napló magatartását valóban nem lehet 

egyetlen okkal magyarázni. Körének avuló irodalmi eszményei, az 

új törekvések nyers vagy kihívó jellege, az elütő politikai szándékok, 

az ú| hatalomhoz való viszony különbségei s a monopolhelyzet 

féltése, ha nem is azonos mértékben, de belejátszottak a lap maga

tartásának alakulásába.



A becsei talákozó dokumentumai megerősítik Bori diagnózisát: 

ekkor már. vagyis a húszas évek vége felé, a Bácsmegyei Napló  iro

daim isága fölött ..megkondult a lélekharang". Az avantgárd képvi

selői. a munkásmozgalom vonzásában haladó Szervezett Munkás 

irodalompolitikája s a majdani Kalangya  írói már idegennek és 

akadályozónak érzik azt, amit a Bácsmegyei Napló  müvei. (1. m. 29.) 

Nagy jelentőségű fejlemény ez, hiszen a Bácsmegyei Napló  volt 

Vajdaság legerősebb és legtekintélyesebb orgánuma. Az impéri- 

umváltozást hamar kiheverte, az új helyzetet gyorsan tudomásul 

vette, s kikerülvén a kockázatos politikai ütközéseket, időnként 

bátorságra is elszánhatta magát, vállalta a magyar kultúra képvise

letét. Elsőrendű ambíciója azonban - hagyományaihoz híven - a 

színes és gyors tájékoztatás volt. Jó tollú munkatársai és neves 

fővárosi írók müvei révén közönségét nem csak megtartotta, hanem 

gyarapította is. Amikor fönnállásának huszonöt éves jubileumára

1924-ben sor került, az erre az alkalomra megjelent almanachban 

hajdani és jelenlegi munkatársként Babits Mihály. Kosztolányi 

Dezső, Juhász Gyula. Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Móra Ferenc. 

Nagy Endre, Milkó Izidor, Somlyó Zoltán. Karinthy Frigyes. 

Szenteleky Kornél, Laczkó Géza, Móricz Zsigmond is szerepel. 

Persze jól tudjuk, hgy a húszas években Kosztolány i is, Karinthy is 

másodközlésre engedte át müveit a Bácsmegyei N aplónak, a többi 

nevezetesség pedig régen és alkalomszerűen jelent meg a lapban, de 

a belső munkatársi gárdát ekkor is jó újságírók alkották, s a teljes 

apparátus, mely a lap írásától a terjesztésig mindent intézett ,.120 

főre rúgott, tehát a Bácsmegyei Napló  a húszas évek végén jól mega

lapozott vállalat volt. egyetlen a vajdasági magyar újságok közül, 

amely meg is tudta fizetni munkatársait. Ez. valamint a tekintélyes 

múlt a hegemónia önérzetét is kifejlesztette a különben racionális 

szerkesztőkben. „Soha kérő szó meghal Igatat lan nem maradt a 

Bácsmegyei NaplőniA - olvasható az említett évköny vben -, soha 

igaz ügy nem volt, amelynek nem mi lettünk volna a harcosai és soha 

önös érdek, vagy személyes ambíció nem vezetett bennünket. Ha 

volt üzleti politikánk, ez mindig az volt és az marad a jövőben is: jó. 

érdekes, friss, nivós és igaz újságot adni." (Bácsmegyei Napló  

juh iláris  almanachija. 151.)



Érthető, ha a húszas évek végén mások irányításával kezdődő 

mozgolódásokra ez az önérzet fölszisszent. Pedig Szenteleky vigyá

zott, hogy a Bácsmeg\ei Napló ne érezze magát mellözöttnek. 

Fenyves Ferencet, a főszerkesztőt többször is fölkereste, megma- 

gyarázata a becsei találkozó célját, a szándék tisztaságát és 

nemességét. Fenyves hajlott is a belátásra, s hogy ígéretéhez magát 

tartani igyekezett, a találkozóról lapjában közölt lelkes tudósítás is 

tanúsítja. Az egyetértés és a béke azonban nem lehetett őszinte. 

Nemcsak Szenteleky leveleiből következtetünk erre. aki ekkoriban 

írta Fenyvesről: „Banális és émelygős partom áradt ki az ö leve

leiből. Fngem valami bizonytalan és éppen ezért kellemetlen érzés 

fogott el cikkének olvasásakor: nem tudtam, nem láttam, mi van a 

cikk mögött, mert az önzetlen lelkesedést, sajnos, már nem tudom 

feltételezni nála. ' (I. m. 105.) S Szenteleky gyanúját a Bácsmegvei 

Napló vonatkozó cikkei is megerősítik.

A főszerkesztő szívélyessége, a találkozóról közölt lelkes beszá

moló s a gáncsoskodó cikkek közötti ellentmondást talán az ma

gyarázza. hogy Bródy Mihályt, a lap egyik legbensöbb emberét 

Szentelekyék valóban nem hívták meg Óbecsére, s az említett 

cikkeket Bródy irta. Lehetséges, hogy Fenyves kedve ellenére?

Ez nem valószínű. A szóban forgó cikkek természete: a furcsa 

kettössség, konstruktivítás és gáncs ügyes vegyítése is arra vall, hogy 

a lap vonala érvényesül bennük. A sort az erdélyi Helikon című 

vezércikk nyitja meg (1928. október 27.), amely - címéhez híven - 

az Erdélyi Helikon budapesti szerepléséből indul ki. Budapesti 

lapvéleményeket citálva méltatja a Helikon írásainak erdélyi jellegét 

és egyetemes emberi érvényét. Azután összeveti az erdélyi és a vaj

dasági föltételeket, s arra az eredményre jut, hogy az utóbbiak jóval 

mostohábbak, mint a hagyomány, mind a tehetségek, mind a karak- 

terisztikum, mind az anyagi föltételek szempontjából. Részletezi 

báró Kemény János és gróf BánfTy Miklós mecénási szerepét. 

Ezután igenlő hangsúllyal foglalja össze, hogy a vajdasági magyar 

irodalomnak úgy kell emberinek és vajdaságinak lennie, hogy ez ere

jéből természetszerűen következzék (ezt a formás passzust Bori Imre 

részletesen idézi), ezután azonban ismét a becsei találkozó iránti fönn

tartásokra tér át. Szűkkeblüséget, ötletszerűséget észlel a szervezés



ben, egészséges szelekciót sürget, s leszögezi: „A vajdasági magyar 

irodalom még gyönge ahhoz, hogy ilyen erőpróbára vállalkozzék, de 

már nem olyan primitív, hogy jövőjének gondozására nélkülözhe

tetlenek volnának a műkedvelők."

A „műkedvelők" elleni berzenkedés vissza-visszatérő motívuma 

a Bácsmegy ei Napló ily természetű cikkeinek, s abból a hitből ered, 

hogy a Bácsmegyei Naplóba csak kvalifikált szerzők írnak, tehát a 

színvonal képviseletének pozíciójából. Szentelekyék számára na

gyon kellemetlen lehetett ez a vád. Egyrészt azért, mert egy szellemi 

összefogásban az irodalompártoló műkedvelőkre is szükség volt, 

különösen, ha befolyásuk és hatalmuk is volt. Azután egy új, 

közösségi szellemű irodalom köré csoportosuló friss erőkről nem is 

tudható előre pontosan, hogy ki marad közöttük dilettáns, s ki válik 

íróvá. S végül a Bácsmegy ei Adtában a jó nevű újságírók között 

több is akadt, akinek a szellemessége és ügyessége olajozottan 

működött ugyan, de a vajdasági irodalom égető gondjaiban nem 

lehetett rájuk számítani. Szenteleky tehát ekkor még okkal félt a 

szigorú szelekciótól, s Fenyvest arról igyekezett meggyőzni, hogy 

„kegyetlen, léleknélküli dolog lenne ez a drótsövényhúzás, a harci 

riadó tüvása, hiszen ennek a harcnak első hősi halottja a vajdasági 

magyar irodalom lenne". (L m. 103.) Később, mikor Fekete Lajos a 

Bácsmegyei Napló körével szemben sürget szigort, s kíván színval

lást, Szenteleky ugyanebben a szellemben érvel vele szemben is. 

(Uo.) Ö tehát komolyan vette az összefogást, s a türelmet nem a 

dilettanizmus istápolása, hanem a hasznos erők koncentrálása, a 

folyóirat-indítás és a könyvkiadás megalapozása érdekében érezte 

szükségesnek.

Bródy is tudta, hogy erről lesz szó Óbecsén, de a Bácsmegyei 

Naplónak nem volt érdeke, hogy rajta kívül más életképes orgánum 

is létezzen. A magyar kultúra ügyével azonban nem fordulhattak 

szembe, ennél többet adtak magukra, ezért lett magatartásuk 

felemás: igényük kényszeredett, aggályuk tehetetlenségre kárhoz

tató. S ebben az igyekezetükben a dilettanizmus elleni föllépést 

használták fegyverül. Különösen a Bácsmeg\ei Napló október 30-i 

vezércikke, mely Marosvécs és Sztaribecsej címmel ismét összeha

sonlítja a két vállalkozást, s ez utóbbi hitelét igencsak kérdésessé



teszi, mikor rákérdez a kényes és fájdalmas gondra: lesznek-e 

mecénások, lesz-e pénz? Ezután kerít sort a dilettánsokra mondván: 

„...szükség van valamely törzskönyvelésre, mert enélkül a szervezés 

munkája, az elvek kitűzése és a program megállapítása illetéktelen 

kezekbe kerülhet és a legjobb intenciók is zátonyra futhatnak. Nincs 

olyan erős irodalmunk, hogy igen magas cenzust szabhatnánk s a 

jószándékú és szerény műkedvelőket kirekeszthetnők a mozgalom

ból, de azért főszerepeket mégsem bízhatunk - statisztákra.”

A már idézett beszámoló szerint ez a veszély nem is volt 

tényleges, s tudjuk, hogy főszerepre korábban és későbben is Csuka 

Zoltán. Szenteleky Kornél és Szirmai Károly voltak a jelöltek. A 

Bácsmegyei Napló tehát olyasmit kevert gyanúba, ami szilárd formát 

még nem is öltött, s ártalmasan élezte ki a Helikonnal létesített 

párhuzamot is. Mert ha igaz is, hogy az Erdélyi Helikon minden 

szempontból kedvezőbb föltételekkel rendelkezett, az óbecsei kísér

let jogosságát és értelmét ez nem tehette kétségessé. A szándékok 

összehangolása és tudatosítása, a lehetőségek fölmérése önmagában 

is fontos eredmény volt. Eredmény, mely bízvást minősíthető, a 

Kalangya előzményének.

Ebben a helyzetben nagy súllyal esett latba Milkó Izidor állás- 

foglalása. Az ő tekintélye vitán felül állt, számítottak rá a becsei 

találkozó szervezői is, sőt táviratban is üdvözölték. S mindenekelőtt 

Szenteleky, akit régi baráti kapcsolat fűzött Milkóhoz. Néhány 

ismeretlen levelet e régebbi, még zavartalan évekből is közlünk itt. 

Kitűnik belőlük, hogy Milkó és Szenteleky mennyire egymásra utál

tán képviselték új irodalmunk kezdetének éveiben a magas ízlést, 

kultúrát és a nélkülözhetetlen alkotói figyelmességet. Bródyék azon

ban hatékonyabb agitációval ál Ihattak elő, mert Erdélyi Helikon és 

vajdasági irodalom című cikkében nyíltan Bródy mellé állt. Nem 

bizonyos, hogy csupán a laphoz fűződő kapcsolat szorossága vagy az 

agitáció nyomása alatt. Valószínűbb, hogy nem is igen hitt ő vaj

dasági irodalom értelmében. S 1928 táján számára, aki részese volt a 

századvég fővárosi irodalmának, s mértéke Vajda János közelében 

formálódott, a húszas évek eredményei után ez nem is lehetett köny- 

nyű. Ezért írhatta: „Hiába is akarná erőltetni valaki, hogy vajdasági

nak dicsérje vagy stigmatizálja az itt termett irodalmat. Századok



tradíciója, erősen kifejtett speciális népélet és népiélek, különleges 

népszokások és extra történet, amelyek másutt nem található 

motívumokkal szolgálnak az írónak, létrehozhatnak határolt, ország

részhez tapadt, vármegyei vagy tartományi irodalmat, ami imitt- 

amott (Ausztriában, Erdélyben, Svájcban) már nagy remekeket, 

klasszikus műveket is ajándékozott az emberiségnek. De legalábbis 

kétséges, hogy ilyenfajta irodalom - legalább az egyetemes literatúra 

és a magyar írás gazdagodására és igazi előnyére - támadhasson 

itten. (...) Elsőrendű vágy, célkitűzés, föladat és kötelesség, hogy 

legyen itt - mennél súlyosabb, mennél számottevőbb - magyar iro

dalom. Olyan, hogy ne kelljen szégyenkeznünk az erdélyrészi írók 

produktumai mellet, (...) De azzal már ne sokat törődjünk, hogy 

ennek az irodalomnak vajdasági legyen a jellege, - fontosabb, hogy 

értékes legyen. Hiszen még az is közülünk (Szenteleky Kornél), aki 

legjobban buzgólkodik a Vajdasági Írás boldogulásáért, az ország

részi irodalom nagy gyümölcsterméséért s a »couleur locale« 

láthatóságáért, olyan kevéssé vajdasági író, mintha soha életében 

meg se fordult volna ezen a drága földön." (Bácsmegyei Napló, 

1928. október 31. - In: Harun a! Rasid. Fórum, Növi Sad, 1966. 

158.)

Szenteleky nem is vonta kétségbe Milkó jóhiszeműségét, erről az 

itt közölt levél egyértelműen tanúskodik. A régi ismeretség mellett a 

szabadkőművesség is összefűzte őket. A „testvérem” megszólítás 

határozottan erre vall. Fenyvesékkel azonban már sohasem tudott 

őszintén megbékélni. Ettől kezdve a leveleiben gyakran szereplő 

erkölcsi-szellemi érték és a tőke ellentétében jobbára Fenyvesék 

jelentik a tökét. Ebben a küzdelmében - a levelei szerint - később 

Milkót is sikerült olykor maga mellé állítania (i. m. 107.), jeléül 

annak, hogy az összefogás alapját képező törvényekben ők egyet

értettek. Bródy azonban, még a Fenyvessel kötött egyezség után is, s 

ugyanabban a számban, mely a lelkes beszámolót közölte, olyan 

intelmet intéz a becsei szimpozionhoz, mely finomabb formában, de 

megismétli az előző cikkek vádjait. Szót emel a diszkrimináció ellen, 

holott a Bácsmegyei Napló minden nevesebb íróját megívták Óbe

csére, szólt emel a dilettánsok ambíciója ellen, olyan hangsúllyal 

buzdít a szláv szerzők fordítására, mintha ez lenne a dilettantizmus



kiszorításának leghatékonyabb eszköze, s Szentelekyék rá is szorul

nának erre a buzdításra.

Mindezt azonan a kirekesztett, nem szavakkal, de tollal 

munkálkodó ember rezignáltságával, az összefogás óhajának 

jegyében sok részigazság fedezetével és szellemesen adja elő. 

IJgyannyira, hogy a kései utód. ha Szenteleky elkeseredett leveleit 

nem ismerné, azt hihetne, ez a szerző csupa jó szándék, mértéke 

magas: igazi európai a mucsai tósztolók között. Hogy a ..lélekha

rang" szavát, melyről Bori Imre beszél, hallaná, azt remekül leplezi. 

Oktat, buzdít és ironizál, noha valójában már szorong. Csak a 

rezignáció jelzi, hogy érzi a talaj megrendülését, s talán a fölény eről

tetése is. Szenteleky zaklatottabb és keserűbb, de a jövőt: hogy a vaj

dasági irodalom föl fog nőni. ő érzi hitelesebben.

Hogy mennyire így van. a találkozó utáni sajtóvitából is kitetszik, 

l'enyvesék ugyanis gondosan vigyáztak arra. hogy a becsei sikert a 

maguk számára jól kiaknázzák. Ennek során élesen szétválasztották 

azt a munkát, amelyet Draskóczy végzett, attól, amely a szépirodal

mi folyóirat megalakulására irányult. Közheszólás címen már 

november 20-án újabb vezércikket közölnek, ebben úgy méltatják a 

tespedésböl való kimozdulás tényét, hogy az új irodalmi társaság és 

a lap létrehozásának nehézségeit bénító aggályossággal részletezik: 

„A vajdasági magyar írók szépirodalmi folyóiratának az volna a ren

deltetése. hogy a publikumnak tisztességes irodalmat, az íróknak 

tisztességes fiztetséget nyújtson és a két kellék kölcsönhatásával 

lendítsen a vajdasági magyar irodalom ügyén. Sokkal több körülte

kintést, sokkal gondosabb és szélesebbköríi előkészítést igényel a 

szépirodalmi folyóirat megalapozása, semmint egy sebbel-lobbal 

teremtett kész helyzet fundamentumul elfogadható volna. Ez a meg

fontolás indította a Sztaribecsejen összegyűlt magyar írókat és 

mecénási szerepre hivatott férfiakat arra, hogy a szépirodalmi folyói

rat kérdésében tartózkodó álláspontot foglaljanak el és a döntést arra 

az időre halasszák, amikor a reális lehetőségek kibontakoznak. 

Inkább várjunk még egy darabig, hogy az írói érdekek hathatós 

védelemben részesülhessenek, semmint a vajdasági magyar szépirodal

mi folyóiratot a koraszülöttség veszedelmeinek tegyük k i”

Ettől kezdve, szorosan egymást követve, még öt cikket szentel a 

Bácsmegxei Napló e témának, de valamennyi ugyanezeket az aggá



lyukat variálja: több körültekintés, igazi tehetségek és anyagi 

eszközök kellenek egy folyóirathoz, s a Bácsmegyei Napin  láthatóan 

nem hiszi, hogy ezek a föltételek adottak volnának. Ezt így tételesen 

nem fejti ki egyetlen cikk sem, de valamennyi ezt sugallja.

Okot erre dr. Streliczky Dénesnek, a magyar párt országgyűlési 

képviselőjének a Havas Károly szerkesztette Hírlap november 22-i 

számában megjelent aláiratlan fölszólalása is adott (Szépirodalm i 

folyóirat). Streliczky meglehetősen borúlátóan tekint egy irodalmi 

folyóirat megindítása elé* noha jól tudja, gyűjtő szervnek kell lennie, 

amelyből „egy részről messze visszatükröződik, hogy a Vajdaságban 

jelentékeny magyar irodalmi erőfeszítés, irodalmi élet van, más

részről. amely módot és lehetőséget is nyújt, hogy a már kialakult és 

kiforrott és az erőteljesen feltörő új írói tehetségek egymás tár

saságában. figyelmet felhívó gyűjteményben kerüljenek a magyar 

olvasóközönség elé". Ennek megvalósítása azonban anyagi nehéz

ségekbe ütközik, hiszen íróink kénytelenek polgári foglalkozást is 

vállalni. „Ez azonban nem ok arra fejezi be fejtegetését Streliczky 

Dénes hogy elejtsük az irodalmi folyóirat kiadásának eszméjét, 

vagy hogy a megvalósítást, ad draecas calendas, eltoljuk."

Kenyvesék azonban még aznap. A szépirodalm i folyóirat című 

vezércikkükben pörbe szállnak egv ik-másik érvelésével és korri

gálják némely megállapítását. Mindenekelőtt kijelentik: ..A mi író

ink beletörődnek abba. hogy polgári foglalkozással vagy zsurna

lisztikával keressék meg mindennapi kenyerüket és nem táplálnak 

hamis illúziókat az irodalom jövedelmezősége iránt. Mindamellett 

nem lehetnek olyan szerények, hogy ötdináros tiszteletdíjakkal beér

jék - a d  maiorem litterature Hungaricae g lóriám . Aztán azon éke

lődnek, hogy dr. Streliczky mélyen sajnálná, ha a meglevő szépiro

dalmi folyóiratot betemetné a magsai közönség közönye. „Mi ezzel 

szemben úgy látjuk - teszik hozzá hogy egyelőre még nincs is meg 

az, amit a közöny betemethetne. Van egv képes heti riportlap, amely 

irodalmi mellékletet is ad. A riportnak és az irodalomnak ez az 

összeházasítása a magyar szépirodalmi folyóirat prosperálása szem

pontjából fölötte káros, mert az áldozatkészséget lohasztja az a tudat, 

hogy a támogatás gyümölcseit egy olyan riportlap élvezi, amelynek 

fenntartása nem tartozik a magyar kisebbségi kultúra feladatai közé."



A képviselő azonban már három nap múlva válaszol a fölhozott 
érvekre. Megvonja az addigi csatározások mérlegét mondván: a vita 
kettőjük között abban van, hogy „a Bácsmegyei Napló szerint érlel
ni lehet és kell a gondolatot s az érlelő idő kedvez a megvalósítás
nak, s hogy a meglevő folyóirat elbukása nem fog katasztrofálisan 
bátortalanítóan hatni, míg a mi véleményünk szerint ellenkezőleg 
van a dolog. (...) fölfogásunk szerint nem is az volt a tulajdonkép
peni célja a becseji találkozónak, hogy a Vajdasági írás a mai for
májában tartassék fenn, hanem az, hogy a néhányak mindenesetre 
tiszteletre méltó kezdeményezését mindnyájan, akik ott voltunk: írók 
és könyvbarátok, úgy támasszuk alá s úgy alakítsuk át, hogy abból 
szellemileg és anyagilag egészségesebb alkotás támadjon. Erre pedig 
az ottlevőknél megvolt minden anyagi és szellemi előfeltétel. Sajnos 
ennek a kérdésnek a tisztázása a vita szétfolyása miatt nem volt 
lehetséges s így nem volt tisztázható ez előtt a kompetens fórum előtt 
az a kérdés sem, hogy ez a folyóirat tartassék fenn megfelelő áta
lakítással, amint azt mi gondoljuk, vagy pedig egy egészen új 
létesíttessék, amint az ellenkező vélemény kívánja”.

Válasza jó alkalmat szolgáltatott Fenyveséknek, hogy kötelezett
ségeire emlékeztessék. Nem titkolt önérzettel írják, hogy senkit ők a 
cselekvésben meg nem akadályoztak, senki kezét, aki a zsebébe akar 
nyúlni, lefogni nem akarják: hic Rhodus, hic salta - hiszem, ha 
látom. Más szavakkal, de ez a vitacikk kicsengése. (Cselekedjék! 

1928. november 25.) S persze tartalmazza a már ismert szemre
hányásokat: a folyóirat Ugye azért feneklett meg, mert „érthetetlenül 
csak a találkozón pattantották ki”, amit úgy értelmezhetünk, hogy 
előkészületeiből a Bácsmegyei Napló körét kihagyják. Erre vall az is, 
hogy a későbbi cikkek külön nyomatékkai és ismételten sürgetik a 
közös tanácskozást.

S ha igaz, hogy az új lap irányításában Fenyveséknek nem szán
tak fontos szerepet, akkor az utóbbiak magatartását mindjárt meg
győzőbben tudjuk magyarázni. S érthető, ha az átmeneti megtor
panást saját szerepük igazolására fordítják: „előreláttuk”. Hogy a tét 
nagyságát megsejtették, az abból is kitűnik, hogy november 25-én 
maga Fenyves ír ünneplő, sok helyen dagályos méltatást 
Draskóczyról (Dr. Draskóczy Ede), 28-án pedig író és irodalom cím



mel epés vezércikket közölnek, mely azon gúnyolódik, hogy 
Vajdaságban mennyire elszaporodtak az írók, az írók, akik voltakép
pen nem is azok. Ezért a folyóirat, ha létrejön, „Nívós, fájdalom, 
nem lesz. »Nem adhatunk mást, csak mi lényegünk«”. Folyóirat per
sze kell - ismeri be a kényszerűséget, de olyan beismerések ezek - 
végig a cikken melyek inkább gáncsolják a vállalkozó kedvet. S 
hogy a gáncs nemcsak a jobboldalnak szól, a Kévére tett célzás vilá
gosan mutatja: „El kell fogadnom a Kéve mértéket s az irodalmi 
ízlés, irodalmi esztétika és irodalmi törekvések osztályozása helyett 
vajdasági magyar írónak kell tartani mindekit, akinek írása 
nyomtatásban megjelenik.” Ehhez képest Fenyves ízlésborzoló dics
himnuszában is konstruktív a célzás, mikor Draskóczyban a ma
gyarságot képvsielö politikus-garnitúra fölfrissítésének lehetőségét 
látja, s ezt a lépést szorgalmazva Draskóczy modem gondolkodását 
s fiatalos agilitását méltatja.

Persze, másokról ő se szól egy szót sem, Szentelekyről sem, 
amiből arra lehet következtetni, hogy ha a politikában hajlandó is 
lelkes hódolatra, az irodalom ügyeiben változatlanul saját körét véli 
a vezetésre Hegálkalmasabbnak. Az aggályok és gúnyolódások láttán 
elképzelhető, milyen nehéz lehetett a Kalangyának bebizonyítania, 
hogy szellemileg és anyagilag is meg tud állni a lábán.

Nemigen hitt ebben Milkó Izidor sem. A vitába ugyanis végül ő 
is beleszólt. Ő már Szentelekyt is említi, munkásságát önzetlennek 
és minden elismerésre méltónak mondja, de Bródy Mihály és 
Streliczky vitáját ugyanilyen hasznosnak tartja. (Baedeker: Egy kri
tikus albumából —Vajúdó kérdések. Bácsmegyei Napló, 1928. 
november 29.) Nivellál tehát, és közös tanácskozásokat sürget, 
tartózkodik a gúnytól, de a Bácsmegyei Napló gáncsaival nem 
vitatkozik. A csevegő modor, a joviális tűnődés azt a benyomást 
kelti, hogy fölötte áll a pömek, de mikor a lapalapítás eddigi 
műveleteit a „nemes illúziók” szférájába helyezi, s tisztábban látó 
elmék bevonását sürgeti, akaratlanul is alátámasztja a Bácsmegyei 
Napló korábbi gáncsait. Új elemet nem hoz a vitába, csak a régieket
- van-e elég tehetség?, lesz-e pénz? stb. - gondolja át újból, elárul 
egy-két oldalszempontot, melyek a vitában szóhoz juthattak (például 
igényt tartanak-e zsidó pénzre az alapítók?), s híven önmagához, a



konstruktivitás szellemében zárja le a cikkét: „Mindannyiunknak az 
a kötelességünk, hogy ott legyünk ennél a folyamatnál és segítsük 
elő a vállalkozást. De nem úgy, hogy a sok bába között elvesszen a 
gyermek, hanem hogy szakértő kezelés és segédkezés mellett 
egészséges és életerős gyerek jöjjön a világra.”

A Vajdasági írás és később a Kalangya világra jött. Nem olyan 
lett, amilyennek a Bácsmegyei Napló elképzelte, nem olyan, ami
lyennek Streliczky, hanem amilyennek Szenteleky és munkatársai 
ennyi bába és várományos között fölnevelni tudták. Hogy az előbbi 
milyen volt, arról képet kaphatunk abból a gyűjteményből, amely bő 
válogatást nyújt a teljes anyagából és közli repertóriumát. (Ugart 
kell törnünk. Fórum, Újvidék, 1983.) S történetének megítélésében 
mindezzel számolnunk kell: nem egy légüres térben, hanem többféle 
aspiráció, ambíció és érdek szövevényében, nyomása közepette lett 
olyan, amilyen lett.

Megszületésének körülményeiről értékes adatokat tartalmaznak 
azok a levelek, amelyeket ezzel kapcsolatban Szenteleky Kornél 
Milkó Izidorral váltott. Valamennyi - a korábbiakkal együtt, ame
lyek ugyancsak hiányoznak az 1943-as kiadásból - most jelenik meg 
először, mert csupán Bori Imre idézett egyikükből két mondatot a 
fennebb említett könyv utószavában, amelyben egyébként - a 
402-406. lapon - összefoglalta az óbecsei találkozó legfontosabb 
fejleményeit, vonatkozásait, tanulságait is. Ugyanitt ismertette azt is, 
hogyan reagált az összejövetelre a harcos szabadkai lap, a Szervezett 
Munkás, idézvén fönntartásait, nem egy éles hangú megállapítását, 
ezért eltekintünk attól, hogy bevezetőnkben kitérjünk erre a vissz
hangra is. Mint ahogyan azokra a cikkekre is, amelyek a Vajdasági 
írásban jelentek meg a becsei Helikonról (129., 160. és 163. tétel).

A leveleket betűhíven közöljük, s csak a legkirívóbb helyesírási 
hibákra hívjuk föl szögletes zárójelbe tett fölkiáltójellei a figyelmet.



SZENTELEKY KORNÉL LEVELEI MILKÓ IZIDORHOZ

1.

[1927. január 20.]

Közvetlenül elutazásom előtt jutott eszembe ígéretem a 

Kísértetek konferanszát illetőleg. Nagyon szeretném, ha a dolog nem 

lenne aktuális hazaérkezésemig és kérem a Te, valamint a műked

velő társaság szíves elnézését hanyagságom miatt, melyet az utazás 

nehézségei és előzetes akadályai magyaráznak, ha mindjár nem is 

mentenek. - Egyébként Athén gyönyörű! „II y a un bien oú la per- 

fection excite; il n's en a pás deus: c'est celui-lá.”1

Sok szeretettel ölel igaz barátod

Szenteleky

[A képeslap másik oldalán Athén látképe.]

2 .

Kedves Barátom,

a könyveket2 ma kaptam kézhez, sok örömet, sok élvezetet okoz

tak már így első kézbevevésnél és gyönyörűek. Finomak, kedvesek, 

előkelők, nyugodtak, meghittek. Drágák. Szeretettel forgatom és 

simogatom őket, mint tarka, drága, selymes madarakat. Gyerekes 

jámborsággal örülök nekik, mint egykoron ujjongós, gyertyalángos 

karácsonyestén Gulliver utazásainak. Valamint azonban be kell val

lanom. Kerestem valahol, valamelyik kötetben azt a pár szót, amely 

azt jelezte volna, hogy ezeket a könyveket Milkó Izidor küldi 

Szenteleky Koméinak. Ne értsd félre: nem vagyok dedikált könyvek 

gyűjtője, nem az agresszív hiúság beszél most belőlem és világért 

sem akarok émelygős, cirogatós ajánlást zsarolni Tőled, csak azt 

szeretném, ha egyszerű és hiteles nyoma lenne valamelyik kötetben 

annak, hogy én a könyveket Tőled kaptam, megkülönböztetésül a 

többitől, amelyeket a kiadó küldött egy előfizetőnek. No de talán 

ezen még lehet segíteni.



Ha a könyvek olvasásával készen leszek, írni szeretnék róluk. Ez 

a szándékom azonban senkit se akadályozzon meg abban, hogy 

addig is ne ismertesse őket a lapban, sőt kritikailag is foglalkozzon 

velük. Az én írásom hangja és formája mindenesetre elütő lesz, így 

nem kell ismétlésektől tartani. Ezekről a könyvekről pedig sokat kell 

írni, nagyon sokat.

Szeretettel köszönt és meleg kézsszorítását küldi

öreg barátod,

St. Sivac 1924. nov. 20 Szenteleky

3.

Drága, jó barátom,

mély meghatottsággal köszönöm Neked azokat a meleg, símo- 

gatós sorokat, amelyeket Spitzer Sándornak írt leveledben nekem 

juttattál. Tudom, hogy Te elfogult vagy velem szemben, szeretsz és 

puha, finom szereteted befolyásol akkor is, mikor tehetségemet és 

egyéniségemet értékeled. De nekem nagyon, végtelenül jól esik 

elfogultságod; végtelenül jól esett, hogy annyi szeretettel gondoltál 

rám, hogy tekintélyed és munkás múltad tiszta nagyságával álltái 

mellém, mikor tudtak, hogy az első lépéseim félszegek és csempék 

lesznek. Mégegyszer, ismételten és nagyon sokszor köszönöm finom 

figyelmedet, azt a sok, sugáros szeretetet, melyet rám pazaroltál, 

nagyon sok örömöt, hitet és megnyugvást okoztál vele, hiszen olyan 

jó érezni a nemes és nagyszerű szívek melegét. Az életben ez a tar

talom s ez a vígasztalás.

Hálásan, lelkesen, bíboros boldogsággal szorítja jóságos, áldott 

kezedet.

St. Sivac 1926 - 1 - 26 Szenteleky



leveledet megkaptam és készségesen vállakozom arra, hogy a 

Kísértetek előtt néhány elöljáró szót mondjak illetve olvassak az 

ibseni drámákról és az előadandó darabról. Nagy örömmel üdvöz

löm egyébként ezt a nemes és kevés köszönetét ígérő törekvést. 

Végre a sok lapos és otromba operett után valami más, valami több: 

vidám tanítónők helyett [?] lelkek fognak sétálni a műkedvelők szín

padán. Ha sután is, ha csempén is, de lelkek lesznek.

Szeretném ha az előadás karácsony előtt lenne, mert karácsony, 

esetleg újév után mindjárt útra kelek Egyiptomba négy-ötheti séjour- 

ra. A kéziratot azonban ebben az esetben is elküldeném, hogy más

valaki olvassa el helyettem a beköszöntő sorokat.

Sok szeretettel ölel

igaz híved és igaz barátod

St. Savac 1926 - dec. 6 Szenteleky

5.

A fáraók ijesztősen impozáns városából, gigászi emlékek közül 

küldi köszöntését sok rágondolással és szeretettel

igaz barátod

Luxor 1927 II - 1 Szenteleky

[A képeslap másik oldalán: Luxor-Temple: Statue of Ramses II.]

6 .

Drága barátom,

az utóbbi időben sokszor jártam Szabadkán és mindannyiszor 

kerestem és kívántam a véletlent, hogy veled összehozzon. Sajnos 

ottlétem mindig csak egy-két óráig tartott s igy a találkozás



lehetősége igen kicsi volt. Elsősorban is azt a figyelmes és mindket
tőnknek nagyon jóleső látogatást szerettem volna megköszönni, 
amelyről anyám úgy emlékszik meg, mint legkedvesebb és legmé
lyebb kórházi élményéről. Adósságom azonban veled szemben 
egyre növekedik. Megérkezett leveled és megérkeztek könyveid, 
most már igazán nem tudom, mit köszönjek meg legelőször. Nekem 
a könyved3 nagyon sokat adott. Váratlan, nem remélt bőség és gaz
daság árad ki e vaskos kötetből. Nem győzöm csodálni azt a végte
len könnyedséget és fordulatosságot, amellyel emberek, korok, 
világszemléletek között vezeted ámuló olvasódat. De ez a fölényes, 
széles tudású vezető egyúttal nagy művész is. Az a forma, melybe 
ezeket a történelmi eseményeket öntötted annyira üde, bájos, színes 
és közvetlen, hogy az ember szinte érzi a levegőt, a valóságot. A 
párbeszédek nemes tűzzel csillognak, a szavak pedig oly előkelöen 
csengenek össze a gondolattal, mint Stendhalnál vagy France-nál. 
Eddig ismert könyveid közül ezt tartom legsúlyosabbnak. Ezért ezt 
köszönöm meg neked legelőször.

Levelednek nagyon megörültem. A könyvbarátok megalakulását 
kíváncsian várom. Radó4 említette, hogy eredményesen leveleztél a 
bibliofil szemle ügyében. Ha legközelebb Szabadkára megyek, talán 
már kellemes bizonyosságokat fogok hallani a megalakulásról.

Sokszor és hálásan köszönöm úgy neked, mint feleséged ő 
nagyságának azt a finom és gondos figyelmet, amellyel anyámat 
megleptétek. Nagyon, nagyon jól esett neki és megkért, ha irok 
neked, úgy ne felejtsem el borítékba tenni az ő meleg, őszinte üdvöz
letét.

Sok hálával és szeretettel szorítja kezedet öreg barátod, híved, 
hódolód

Szenteleky Kornél
Szt. Szivac, 1927 junius 26án

[Géppel írt levél.]



hálásan és sokszorosan köszönöm azt a meleg és megható érdek

lődést, amelyet fájdalmas szomorúságunk iránt tanúsítottál. Jól esik 

nagy, nemes lelkednek melegsége ezekben a sivár, didergős napok

ban, amikor a legtisztább vigasz annak a felismerése, hogy minden 

ború és görnyedő gond ellenére is érdemes élni, ha a Tiédhez hason

ló nagy és szép szívek hintik ránk símogatós melegüket.

Engedd meg, hogy egy nyűgös kéréssel toldjam meg köszönő 

soraimat. Ugyanis arra kérlek, hogy próbálj - megerőltető rábeszélés 

nélkül - néhány aláírást szerezni a mellékelt gyüjtőívre. Tekintve, 

hogy nem saját munkámról van szó, hanem egy időszerű és értékes 

angológiáról,5 talán elevenebb lesz az érdeklődés a könvvel szemben 

is így kisebb kellemetlenséget okozok kérésemmel.

Forró ragaszkodással szorítja jóságos kezedet

hálás testvéred

Szenteleky

8.

Drága, jó barátom,

sokszorosan és szeretettel köszönöm fáradozásodat, ked

vességedet, törődésedet, melyet rám, illetve a Bazsalikomra pazarol

tál. De engedd meg, hogy rámutassak egy disszonáns jelenségre, 

mely bánt és feloldó harmóniát kíván. A gyüjtőíven ugyanis Milko 

Izidor neve is szerepel, aki mindenképpen tiszteletpéldányt fog 

kapni, mert azt hiszem minden vajdasági könyvből az első példány 

őt illeti. Sietek mindjárt ellenvetésedre is válaszolni. Hiába próbálod 

Baedekert különválasztani Milko Izidortól, hiába próbál az egyik 

keserű, igaztalan és szellemes kritikát írni a mások könyvéről: 

Baedeker és.Milko Izidor mégis csak egy személy, ha mindjárt két 

nagyszerűen gazdag lélek is telne ki belőle. A Szenteleky-Stankovits



analógia rád semmiesetre sem vonatkozik, mert Dr Stankovits 

községi orvos, aki az ólmos nappalban a szomorú, szivaci sarat 

tapossa mégis csak más ember, mint Szenteleky Kornél, aki ájult 

éjszakákon a múzsákkal szeretkezik. Szenteleky Koméi még sem

miféle gyüjtőívre sem írta rá nevét mert ő is elvárja - ha mindjárt 

kevesebb joggal, mint Milko Izidor - hogy az e tájon megjelent 

könyvekből tiszteletpéldányt kapjon. Ezért tehát komolyan és 

szeretettel kérlek, intézd el a Minervával ezt a disszonáns befizetést, 

amely határozottan zavarni fogja a Bazsalikom siker-örömét.

A Könyvbarátok Társaságának fiaszkóját magam is nagyon 

sajnálom. Őszintén szólva nem értem ezt a nagy sikertelenséget. A 

föhibát én is azokban az emberekben látom, akiknek az agitátor 

szerep jutott volna, de akikben a turáni közöny vagy a bővérű, bács

kai lustaság elfojt minden kedvet, lángot, lelkesedést. De nemcsak 

bennük lehet a hiba. Már sokat gondolkoztam afelől, hogy másokkal, 

másképen kellene életre kelteni a dolgot, de a tervek kalandosoknak 

látszanak. Talán legközelebb beszélhetünk is róla, noha nem igen 

hiszem, hogy tovább juthatnánk vigaszos szónál s tűnő terveknél.

Még egyszer köszönöm fáradozó szívességedet és sok szeretettel, 

örök ragaszkodással ölellek.

Szenteleky

Szt. Szivac 1927 november 15.

9.

Nagyon, nagyon jól esett símogatós leveled, sok köszönet és tisz

ta hála érte. Oly szép itt Azurországban, Napfényországban, sok 

fényben, felhőtlenségben, gondtalanságban, olyan jó lenne, ha Te is 

itt lehetnél ámulásokban és melegségekben, még szebb lenne az ittlét 

és melegebb lenne a nap.

Sok szeretettel ölel és rágondolását küldi örök testvéred

Sanremo 1928 - II - 25 Szenteleky

[Képeslap.]



mellékelem a felhívást,6 a gyüjtőívet és 400 dinárt a gyűjtött elő
fizetések fejében. A felhíváson nyugodtan csináljál változtatásokat. 
Főleg az adatokban voltam bizonytalan, de még mindig helyesebb
nek gondolok hibás adatokat a felhívásba írni, mint határozatlansá
gokat, amelyek sokszor bizalmatlanságot és tétovaságot váltana ki 
az olvasóban. Ha szükségesnek találod a felhívást többekkel aláírat
ni, úgy az én (írói!) nevemet is aláírhatod akármilyen változtatást is 
alkalmaztál a szövegben. Én mindenkor és mindenben hozzájárulok 
a Te véleményedhez. Egyébként roppan kíváncsi vagyok hogyan 
fognak a dolgok fejlődni és alakulni. Egyelőre - minden pesszimisz- 
tikus hajlandóságom ellenére - bizom benne.

hűséges híved és testvéred

Sok szeretettel ölel Szenteleky

U. i. Ne feledd el kérlek, hogy könyvedből7 egy tiszteletpéldányt 
Leszkovác Mladennek,8 a Vreme és Letopisz munkatársának 
küldessél, aki bizonyára meg fog emlékezni róla a Letopiszban. 
Talán Tamást9 is tedd erre figyelmessé. Leszkovác címe: Beograd 
Studenička ul. 77

11.

Drága, jó barátom,

pénteken Draskóczyval10 Szabadkán jártunk és Téged is meg 
akartunk látogatni, de a Bácsmegyeinél úgy elmúlott az idő, hogy a 
Te látogatásodról nagyon nagy fájdalommal, de kegyetlen, menet
rendes kényszerűséggel le kellett mondani. Pedig végtelenül fontosnak 
tartottuk volna a Veled való beszélgetést és ezért így levelében vagyok 
kénytelen helyre hozni a szükségből elmulasztottakat.



Mi ugyanis arra szerettünk volna kérni, hogy fogadjad - ha nem 
is szeretettel, de - bizonyos tiszta jóindulattal a becsei mozgalmat. 
Nekünk ugyanis nagyon fájt, hogy TE Bródi Mihály" rosszindulatú, 
romboló szándékú cikkeit a Te nagy és mindnyájunk számára értékes 
neveddel affirmáltad. Nagyon jól tudom és egy pillanatig sem 
kételkedem abban, hogy Te a legtisztább jóhiszeműséggel tetted ezt 
épen ezért rá kell mutatnom a cikkek mögött lappangó gáncsoló és 
romboló szándékra, melyet Te, aki csak egyoldalról kaphattál infor
mációkat, nem is vehettél észre. Bródy ugyanis olyasvalamit bírált, 
amit nem is ismert, igy tehát már eleve is elfogult volt, hiszen azt se 
tudta kik lettek meghiva, nem tudott a gondos előkészületekről sem, 
mégis állandóan csak „néhány toliforgatóról” beszél és a marosvé- 
csi példát ajánlja figyelembe venni, holott Draskóczy már egy év óta 
foglalkozik evvel a kérdéssel és egész könyvtára van az erdélyi 
Helikon keletkezéséről, szerkezetéről, történelméről. Nem lehet 
tehát helyénvaló a lekicsinylés és a teljes tájékozatlanság feltéte
lezése. Bródy a legnagyobb szívtelenséggel meg akarja ölni azt a 
kevés lelkesedést is, ami végre fellángolt ezen a tájon, meg akarja 
ölni a csirát, aminek holnapját nem is ismerheti. Mi csak összehord- 
tuk az anyagot, hogy majd építeni fogunk Becsén és Bródy már szét 
akarja rombolni ennek a kaláka munkának első, hiteles készülődé
seit.12 Tollát talán a megsértett egyéni hiúság, vagy talán valami 
beteges destruálási szándék vezette, azonban az a körülmény, hogy 
az első komoly irodalmi megmozdulást akarta elgáncsolni nem 
járhat miden [!] felelősség nélkül. Evvel a destruktív munkájával a 
magyar kultúra ügyét árulja el és ezért úgy ő, mint a B. N. felőséggel 
[!] tartozik az egyetemes magyar kultúra itélőszéke előtt. Ügyes, 
vezércikkes rabulisztikája persze elleplezi romboló szándékait, igy 
eshetett meg, hogy Te is a komoly kritikust láttad benne és nem vet
ted észre a gonosz gáncsolót.

Nagyon kérlek tehát úgyis mint testvért, úgyis mint a magyar 
kultúra régi és dicső munkását, ne add oda súlyos nevedet és 
helyeslő szavadat ehhez a gáncsoló, romboló munkához. Mi egy uj, 
egy életesebb életformát szeretnénk építeni Becsén, szeretnénk 
összefogni a hiteket, az erőket, az embereket. Tous ce qui réunit les 
hommes est le bien et le beau - tous ce qui les sépare est le mai et le



Iáid13 - irta Tolsztoj Romain Rolland testvérünknek sok-sok évvel 
ezelőtt, de ez az igazság változatlan és most is időszerű.

Azonkívül arra kérlek még, hogy próbáljad Fenyvest14 is 
befolyásolni, aki eddig könnyen megnyerhető volt a jó és az igaz 
számára, de aki legutóbb - valószinüleg Bródy hatása alatt - 
kegyetlen és harcias terveket kovácsol ellenünk, aki pedig semmiféle 
veszélyt vagy anyagi kárt nem jelenthetünk számára. Én bizom 
benne, hogy Neked sikerülni fog megnyerni őt a béke és a konstruk
tív munka számára. Kérlek legyél nagy szavaddal és feltétlen tekin
télyeddel [!] segítségünkre építő munkánkban. Remélem megérté
sedet és jóságodat.

A régi, ragaszkodással és szeretettel ölel odaadó híved és igaz 
testvéred

Sztári Szivac, 1928 november 5-én. Szenteleky

12.

Drága jó barátom,

becskereki kirándulásom miatt csak most köszönhetem meg leve
leidet és kéziratodat. Nagyon nagy örömet okoztál telük! ÉN azt 
hiszem, hogy eddig minden aforizmádat elolvastam, ami csak a B. 
N.-ban megjelent, de ezek különösen tetszenek, nem túlzás, ha azt 
mondom, hogy ezek tetszenek legjobban az eddigiek közül. Minden 
kritikus elfogult s jól tudom, hogy én se vagyok kivétel, épen ezért 
kíváncsi lennék arra, hogy azért találom-e szebbeknek, mert nekem 
küldötted őket (kéziratban, sajtóhibák nélkül) avagy igazán válogat
tál belőlük? Egyelőre sokszor, lelkesen, boldogsággal köszönöm 
őket. Persze minden változtatás nélkül jönnek a következő számban, 
amelyet a Te írásod ünnepi számmá avat.

Becse előtt most már nem kerülök Szabadkára s így élénken 
sajnálom, hogy nem beszélhetek Veled. Talán majd a nagy ünnep 
után találkozhatunk, amikor mindesetre [!] több lesz a beszélni és 
beszámolni való. Addig is azonban ismételnem kell múltkori 
mondatomat: mi nem kételkedünk abban, hogy a legtisztább



jóhiszeműséggel aflfirmáltad Bródy cikkeit. Rólad mint testvéremről, 

mint a magyar kultura nagymultú munkásáról még futólagosan se 

mertem mást feltételezni. Mi elsősorban tájékoztatni szerettük volna, 

a második kérésünk - az t. i., hogy fogadd szeretettel építő 

szándékunkat - a tájkoztatás után, jól tudom, teljesen felesleges lett 

volna. Mi nagyon jól tudjuk, hogy Belőled csak szeretet áramlik 

felénk és épen ezért fájt, hogy szíved meleg, megértő sugarait 

eltérítették tőlünk s nekünk azt kellett éreznünk, hogy homályban és 

hidegben maradtunk. De a rossz elmúlik és a jó megmarad. Mi 

bízunk benne, hogy Becsén az építők fognak győzni, hogy lefektet

hetjük alapjait egy ígéretesebb jövőnek.

Igaz szeretettel és testvéri ragaszkodással

Szenteleky

Sztári Szivác, 1928 - november 13-án

JEGYZETEK

1 Vannak értékek, amelyekben a tökéletesség az izgató; ilyenekből nincs 
kettő: és ez éppen az.

2 Bciedeker írásaiból. Novellisztikus dolgok és cikkek. Asszonyok. 

Novellák és más írások. A miniszter barátja. Mosolygó történetek. 
Spekuláné és társai. Régi és új figurák. Fireznei eset és egyéb elbeszélések. 
Írók és könyvek. Novellák és tárcák. A hat könyvet Budapesten a Révai 
Testévérek Irodalmi Intézet és Szabadkán a Minerva adta ki 1924-es és
1925-ös keltezéssel.

3 Milkó Izidor: ketten. Képek, jelenetek. Minerva, Subotica, 1928.

4 Radó Imre (1885-1944), regény- és újságíró, a Kalangya egyik 
szerkesztője.

5 Debreczeni József-Szenteleky Kornél: Bazsalikom. Modern szerb 
költők antológiája Minerva, Subotica, 1928.

6 Kéve. Vajdasági költők antológiája 1928. Egybegyüjtötte Csuka 
Zoltán. A Képes Vasárnap kiadása, Növi Sad, 1928.

7 L. a 3. jegyzetet.

8 Mladen Leskovac (1904-1990). költő, tanulmányíró és iro
dalomtörténész.

9 Tamás István (1904-1974), költő. író. újságíró.



10 Draskóczy Ede (1891-1945). irodalomkedvelő, jogász Becsén, 
később Budapesten.

11 Bródy Mihály (1883-1944), szegedi főreáliskolai tanár, az őszirózsás 
forradalom egyik vezető alakja; 1919 után Szabadkán telepedett le és a 
Bácsmegyei Naplót szerkesztette.

12 E két utóbbi mondatot Bori Imre idézte az Ugart kell törnünk. 
Válogatás a Vajdasági írásból című könyv (Fórum, Újvidék, 1983) utósza
vának 403. oldalán.

13 Ami összeköti az embereket, az a jó és a szép - ami szétválasztja őket, 
az a rossz és a csúnya.

14 Fenyves Ferenc (1885-1935). közíró, újságíró, a Bácsmegyei Napló 
szerkesztője.
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„Jelentős és nagyarányú Dér Zoltán szövegfeltáró 
tevékenysége” -- írja a szerzőről Bori Imre a Jugoszláviai 
magyar irodalom rövid története című összegező művében.

A Romlás és boldogság könyv alcíme utal arra, hogy a 
szerző ebben a munkájában is dokumentumokat közöl, ezzel 
eddigi szövegfeltáró tevékenységét gazdagítja, teszi teljesebbé, 
s számunkra jóval többet jelent „adalékoknál és dokumen
tumoknál".

A most kötetbe rendezett tanulmányok, írói pálya
képek, levelezések többsége lapokban és folyóiratokban jelent 
meg eddig, közkinccsé vajdasági magyar irodalmunkban 
jobban eligazodni kívánó igényes olvasó számára hasznos 
útmutatóul, titokfejtő olvasmánnyá azonban igazán csak így, 
egymás mellé sorakoztatva válhatnak.

Az irodalmunk és íróink titkait fürkészők számára 
megkülönböztetett érdeklődésre tarthat számon a nagy 
lélegzetű Adalékok Csáth Géza életrajzához című írás, amelyben 
az irodalmi lexikonokban is pontatlanul szereplő életrajzi 
adatok mellett igazi irodalomtörténeti csemegéket, Csáth Géza 
családfáját meg a Brenner és a Kosztolányi család rokonsági 
táblázatát is közreadja a szerző, nemkülönben a Dettre János 
életéről és munkásságáról szóló ismeretlen részletekre is 
rávilágító alapos összefoglalót Dér Zoltán úgy írja meg jeles 
„kezdeményező”-nk pályaképét, hogy irodalmunk történe
tének összefüggéseire, súlypontjaira is figyel közben.

Megkülönböztetett olvasói érdeklődésre tarthat számot 
Lányi Sarolta és Csáth Géza levelezése is vagy az az ismeretlen 
Babits-levél, amelyet a nagy költő Csáth Gézához írt, de 
ugyanez mondható el irodalmunk megalapozójának, 
Szenteleky Kornélnak az ismeretlen leveleiről is. Ezek 
dokumentumértéke - ahogy erre a közreadó is rávilágít - nem 
annyira a Babitsról, Csáth Gézáról és Szentelekyről közölt 
információkban rejlik, inkább abban, amit irodalmi életről, 
történetről, kisebbségi léthelyzetünkről elmondanak.

A kötet írásai tovább gazdagítják és színesítik Dér 
Zoltán eddig is jelentős irodalmi titokfej tői tevékenységét, s 
ezáltal a jugoszláviai magyar irodalomtörténet-írás egészét is.

DUDÁS Károly


