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Dettre János 1920 és 1925 között kez
deményező szerepet töltött be a vajdasági 
magyar szellemi élet kialakulásában. Az 
őszirózsás forradalom napjaiban Szeged 
kormánybiztos főispánja vo<lt; a forradal
mak bukása után, az ellenforradalom elől 
menekülve jött Szabadkára a társadalmi 
változásokat előkészítő magyar politika 
képzett és elkötelezett képviselőjeként. 
Nagy tapasztalatokkal és egy fájdalmas 
vereséggel az idegedben, gondolkodásában
— éppen ezért lehettek kezdeményezései 
megfontoltak és felelősséggel teljesek. In
nen érthető, hogy a bénaság és zavar ál
lapotában ő találta meg előiször az új 
helyzetben lehetséges termékeny maga
tartást, a cselekvés módozatait. A  jugo
szláviai magyar irodalom külön történeté
nek alig van olyan kérdése, melyet a kez
det kezdetén föl ne vetett volna, s vála
szaiban sok olyan elem van, mely máig 
ható érvényű. Ez a kötet a nálunk végzett 
miunkáját tükrözi, itt megjelent írásainak 
javát tartalmazza.
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A SZEGEDI ELLENFORRADALOM NAPJAIBÓL
Vázlatos feljegyzések egy készülő monográfiához

„A terror Szegeden született meg.” Friedrich Istvánnak a 
magyar nemzetgyűlésen december 13-án mondott beszédé
ből.
„Szegeden összegyűlt egynéhány gyáva ember.” Grieger 
Miklós közbeszólása a magyar nemzetgyűlés december 13-i 
ülésén.
„Gazságot követtek el, azután Szegedre menekültek.” Szilá
gyi Lajos közbeszólása a magyar nemzetgyűlés december 
15-i ülésén.
Vázsonyi Vilmos: Nem tivornyában töltöttük időnket. (Ru- 
pert Rezső közbeszól: Nem úgy, mint Szegeden.) A magyar 
nemzetgyűlés december 16-i üléséből.

Ügy látszik, „Szeged”-nek is bealkonyult. Szegedet eddig 
úgy szerepeltették a magyar közvélemény előtt, minit a nem
zeti megújhodás bölcsőjét. Az egyetemért való versengésben 
Szegednek leghatalmasabb érve az a „nemzeti kisugárzó erő” 
volt, ami megteremtette az ellenforradalmat. Mintha az újabb 
események megtépnék azt a glóriát, amit „a szegediek” — 
ahogy Gömbös Gyula beszédében említette azt a csoportot, 
amit a magyar ellenzék őszinte szókámondással kamarillának 
nevez — fontak a város köré.

Még a diktatúra hatalmon volt Budaipesten, amikor Sze
geden összetalálkoztam az októberi forradalom egyik veze
tőjével, akiinek a forradalom kirobbantásában tevékeny része 
volt, s akinek olyan koncepciója volt, ami, ha megvalósul, 
világtörténelmi jelentőségű lett volna.

Azt mondotta nekem, látván bölcsegében azt a szellemet, 
ami később úrrá lett az országban:

— Elkövetkezik még az az idő, amikor jobb lesz, ha leta
gadjuk, hogy részünk volt az októberi forradalomban.

A halottak gyorsan lovagolnak. Alig két éve múlt el 
ezeknek az eseményeknek, s .már majdnem ott tartunk, hogy 
Magyarországon kezdik letagadni azt, hogy a szegedi ellen- 
forradalomban részük volt. Kezd kényelmetlenné válni a sze
repvállalás abban a „nemzeti megújhodásiban, a „nemzeti 
erőnek kisugárzásáéban, amá két éven keresztül jogcím volt 
az érvényesülésre s ami két év múlva kezd kolonccá súlyo
sodig a nyakakon és lelkiismereteken.



Szegeden született meg a terror — mondja Friedrich 
István, akiit pedig terrorkérdésekben szakértőnek kell elis
mernünk. Mint politikus lehet iskolázatlan, .mint mérnök le
het tanulatlan, de mint terrorszakértő minden elismerésre 
méltó.

A  „szegedi csoport” kezd gyűjtőfogalommá válni a ma
gyar politikai nyelvben. Jelenti azt a katonai társaságot, ame
lyik a diktatúra alatt Szegeden verődött össze. Horthy Miiiklós, 
Prónay, Gömbös, Héjjas a vezetői ennek a ,»szegedi” csofport- 
nak, idetartozik Bethlen István 'is, a miniszterelnök, a volt sze
gedi kormány bécsi követe. Andrássynak és Rakovszkynak 
letartóztatását tárgyalva a magyar nemzetgyűlés, alig volt 
szónok, aki ne foglalkozott volna a szegediekkel. Lingauer 
Albin nyíltan megmondotta, hogy Feldbach és Szeged közt 
állandó az ellentét (Feldbach jelenti Lehárt és Szeged jelenti 
Horthyt), a magyar nemzeti hadsereg megszervezésének ér
deme s ebből az érdemből származó jogok éket vertek a két 
vetélkedő közé. Lehárék a ‘királyt ás azért hozták vissza, 
hogy letörjék vele Horthynak és a szegedi csoportnak hatal
mát.

*

Szegeden nem volt diktatúra. Megalakult ugyan a direk
tórium, aminek első ténykedése az volt, hogy engem kivetett 
a főispán-kormány biztosi hivatalból, de alig három [helyesen: 
öt] nap múlva, amikor még egyetlen szovjet rendeletet sem 
hajtottak végre, a franciák olyan fenyegetően léptek fel ve
lők szemben, hogy valamennyi szovjet alakulat elhagyta a 
várost. Másnap a francia parancsnokság, amelyik ezután az 
impériumot »is átvette, visszaültetett engem és a váro6 régi 
polgármesterét hivatalainkba.

Miután Aradot rövidesen elhagyták a franciák, s miután 
az olasz delegáción kívül a külföldi megbízottak valamennyien 
elhagyták Budapestet, Szeged volt az egyetlen érintkezési 
pont a diktatúra alatt Magyarország és a nagyantant között. 
Szeged lett a forradalom Vendée-je, a jövő kialakulás első 
sejtje. Nem mirajtunk múlott, hogy a magyar kibontakozás 
a véres reakció jegyében született meg.

Szegeden ebben az időben mindenki államférfi volt.
A  kávéházban az emberek kezdtek leszokni a kártyázás

ról, ha egy pár ember összegyűlt, kormánylistát állított össze. 
Három em/ber leült egy kávéházi asztalhoz, kértek krétát és 
táblát, és kormányt alakították.



Így született meg az aradi kormány is. Ekkor Gondre- 
court tábornok volt Arad katonai .parancsnoka, a segédtisztje 
Saiint-Laumert százados volit — mind a kettő gróf és royalista 
—, akiknek politikai ambíciójuk volt és — keresni is szerettek 
volna. (Saint-Laumert (kapitányt később le is fokozták áru
csempészés miatt.) Vairjasy volt a kormánybiztos, akiben egy
forma mértékben volt meg a kalandorság és a stréberség. 
összeült az aradi Fehér Keresztben egy pár aradi és temes
vári úr, megtették egymást miniszternek és államtitkárnak, 
s megalakították az első kormányt. Közben a franciák kiürí
tették és a románok megszállták Aradat, az aradi magán
kormány az egyetlen magyar védett helyire, Szegedre akarta 
áttenni „székhelyét” . El ás indultak. Mezőhegyesen a romá
nok feltartóztatták és pár naipág ott tartották őket. Hogy a 
mezőhegyes! állami ménes és az ellenforradalmi kormány kö
zött a szegedi humor menyi kapcsolatot teremtett, arról a 
Magyar anekdotakincs egy új kötetének kellene beszámolni.

Szegeden ekkor még stréberek gyerekjátékát látták csak 
a kormányban. Nevettek rajta. Azok, akik később legerősebb 
támaszai lettek a kormánynak, derűs kézlegyintéssel intézték 
el az egész mozgalmat. Természetes, hogy amikor szerepet 
kaptak benne, főként mikor tárcához jutottak, mindjárt szent 
nemzeti ügy lett az eddig stréber gyerekeskedés.

Szegeden az aradi kormány megérkezése előtt komoly 
ellenforradalmi törekvések nem is voltak. Az egész ellenfor
radalomnak a jámbor és lassú mozgású Szeged nem volt ki
tenyésztő talaja, csak hotelt adott az odasnenekülteknek s hi
vatali helyiséget a kabinetnek. Ez volt minden, amivel Szeged 
hozzájárult az ellenforradalomhoz. Addig csak csöndes kva
terkázások folytaik, a megriadt polgárok összejöttek terefe- 
rére, de ivam voltak ellenforradalmárok. Zadravetz Istvánnál, 
a ferencrendi zárda rendfőnökénél, a mostani tábori püspök
nél jöttek össze leggyakrabban, de inkább panaszkodni, mint 
összeesküdni. Zadravetzet féktelenül támadja az emigráns 
sajtó. Én igazságtalannak tartom ezeket a támadásokat. Ez a 
rendkívüli műveltségű s bár teátrális, de kétségtelenül nem 
közönséges szónoki erővel rendelkező pap az októberi forra
dalom után belépett a Károlyi-pártba s az októberi forradal
mat soha nem tagadta meg. Meg kell azt ért and, hogy mint 
tábori püspök megáldja a katonákat és magasztalja az „első” 
katonát, Horthyt. De Zadravetz támadja a kurzust is, és ez a 
támadó kedv és ez a politikai meggyőződés az otkóberi for
radalom tiszteletéiből sárgád ki benne.



A sok meddő beszélgetés és cselekedetekig el nem ért ké
szülődés közben végre megérkezett az aradi kormány Szeged
re. A szállodákban nem volt hely, a kormány azzal kezdte 
meg működését, hogy a Kass-szállóban 20 szobát lefoglalta
tott magának. A  szobákból kitett vendégek közül volt, aki föl
ment panaszra a francia parancsnoksághoz. Bétnix ezredes, 
az akkori francia városkormányzó, egy őrjáratot küldött a 
hotelbe, s a kormány tagjait minden poggyásszal együtt ki
rakatta az utcára.

Bétrix ezredes különben, aki embernek, katonának egy
ként kiváló volt, nemcsak ezzel mutatta meg mély szimpá
tiáját, amit a kormány iránt érzett. Ez már később történt. 
Akkor már Horthy Miklós ás Szegeden volt, Gömbös is és 
mindazok, akikről Szilágyi Lajos azt mondta a magyar nem
zetgyűlésen, hogy gazságot követtek el, aztán Szegedre me
nekültek. A  MOVE tartotta ünnepélyes újraalakulását a szín
házban. Horthy Miklós is megjelent, beszédet »is dadogott, ni- 
valgó éljenzéssel ünnepelték a „szegediek” . Mikor véget ért 
a gyűlés, a kitóduló tisztek vállukra vették Horthy* s úgy 
akarták visszavinni a törvényszék épületébe, ahol a kormány 
hivatalai voltak. Szembetalálkoztak azonban Bétnixszel. Ez 
elébük áll s szó nélkül int a kezével, hogy: le! Leparancsolta 
Horthyt a vállakról. Nem -lehetett ellenkezni, Horthy szépen 
lecsúszott a földre, a hangos tömeg szó nélkül követte meg
szégyenített vezérét.

A  kormány mégis Szegeden volt, s ahogy Kelemen Bélá
nak, aki a háború utolsó idején főispán volt Szegeden, föl
ajánlották a belügyminiszteri tárcát, a hangulat is — Kele
men Bélának és személyi híveinek agitációja folytán — meg
változott. A  szegedi kormány tagjai a sörözőasztal mellől 
fölmentek Károlyi Gyula gróf szobájába, s ott letették egy
más kezébe a hivatali esküt.

Ez a kormány rövidesen megbukott. A szegedi szedők 
buktatták meg. A  szedők elhatározták, hogy egyetlen sort 
nem szednek ki, amelyik a szegedi kormányról vagy annak 
intézkedéséről szól. Követeltek a munkások progresszív ala
kulást a reakciós kormány helyett. Az első kormány beleful
ladt ebbe a süketségbe, annyi hatalma nem volt, hogy akár
melyik szegedi lapban az ott székelő kormányról a legártat
lanabb kommüniké is megjelenhetett volna.

A  Szegeden összegyűlt politikusok — „a gyávák gyűltek 
össze Szegeden” , mondotta Grieger Miklós a magyar nemzet- 
gyűlésen — méltányolni akarták a progresszív átalakulást



sürgető követelést. A  kormány megbukott, s kormányalakí
tással a Szegeden összegyűlt politikusok egy értekezlete P. 
Ábrahám Dezsőt, a kiváló, bátor és gáncs nélküli októbristát 
bízták meg. Horthy Miklós az első kormányban hadügymi
niszter volt, kri kellett hagyni a kormányból, mert nyilvá
nosságra került — a Szegedi Napló név nélkül meg is írta 
—, hogy mulatozásai alkalmával a Gotterhaltét húzatja. Mi
után azonban a magas rangú katonát nem akarták megbánta
ni, megtették a nem létező hadsereg fővezérévé. Akkor még 
senki se gondolt arra, hogy ebből mii származik.

Visszatekintve ezekre az eseményekre, az vált az idők 
folyamán legérdekesebbé, hogy a P. Ábrahám Dezső vezeté
sével megalakult ellenforradalmi kormány nyíltan és hatá
rozottan az októberi forradalom alapjára helyezkedett. Horthy 
Miklós tehát októbrista kormány kezéből fogadta el először 
a fővezérre történő kinevezését, s a szegedi októbrista kor
mány bécsi követe — risum teneatis — Bethlen István gróf 
volt.

E kormány megalakulása előtt a francia városparancs
nokság előtt a kormány egyik tagja és köztem tárgyalások 
folytak, mert a francia városkormányzó azt kívánta, hogy én 
is belépjek a kormányba. Ekkor azonban már áthidalhatatla- 
nok voltak az ellentétek, s ahogy az események bizonyítják, 
Magyarország fölmérhetetlen kárára, nem az én koncepcióm 
valósult meg.

Nekem »ugyanis az volt a törekvésem, hogy francia csa
patok szállj ák meg Budapestet. A  .kormány pedig arra töre
kedett, hogy hadsereget toborozzon s a saját hadseregével 
vonuljon be Budapestre. Érthető volt ez a törekvés. Ha a 
szegedi kormánycsapatok vonulnak be Budapestre, akkor a 
szegedi kormány kezébe veheti a hatalmat. Ebben az időben 
rendkívül beható tárgyalásom volt de Lobit tábornaggyal, a 
magyarországi antantcsapatok főparancsnokával. (De Lobit 
tábornagy neve kikerülhetetlenül belekerült Magyarország 
történetébe ds, ő írta alá azt a jegyzéket, amit Vix alezredes 
máromis 20-án átnyújtott a magyar kormánynak s ami leg
közvetlenebb oka volt a diktatúrának.) Memorandumot is ké
szítettem, amiben a Budapestre vonulást sürgettem. Ezt a 
memorandumot a francia kormányzó pártoló javaslatával kül
dötte meg Framchet d’Espérey-nek, aki a Legfőbb Tanács elé 
terjesztette. A  memorandum sorsáról Franchet d'Espérey ak
kor értesített, amikor 1919 őszén keresztülutazott Szegeden. 
Mondotta, hogy Clemenceau a bevonulás mellett volt, Uoyd



George és Wilson azonban ellenezték, mivel már jelentéseik 
voltak arról, hogy a szegedi ellenkormány megkezdte a had
sereg szervezését, s az volt az álláspontjuk, hogy imkább a 
nekiik idegen ellenforradalmi csapatok vonuljanak be Buda
pestre, mint az antanitcsapatok, annál /is inkább, mert a fran
cia, angol és olasz szocialisták előtt nem akarták vállalni an
nak az ódiumát, hogy egy szociális forradalmat vernek le.

Ha tehát a szegedi kormány nem alakul meg s inem tobo
roznak ellenforradalma hadsereget — ami már csak azért ás 
kilátástalan mozgalom volt, mert a franciák csak 1300 főnyd 
magyar hadsereget engedélyeztek —, akkor a francia csapa
tok mennek fel Budapestre. A francia csapatok .rendkívüli 
megerősítésekkel és hatalmas parkú tüzérséggel már minden 
előkészületet megtettek a felvonulásra. Ha pedig a franciák 
kerülnek fel Budapestre, akkor elmarad a román megszállás 
s a román megszállás okozta negyvenmilliárdos kár. Ilyen 
közvetlen összefüggés van a szegedi ellenforradalom és a ro
mán megszállás között. Ma még csak etikád szempontok te
szik kérdésessé a szegedi szervezkedés eredményeit, mi lesz 
majd az ellenforradalmi érdemekből, ha egyszer a történelmi 
igazságszolgáltatás is megszólal! Az én feladatom abban az 
időben szánté beláthatatlanul súlyos volt. A  munkásság és 
polgárság két tüze között kellett képviselnem teljes magam- 
rahagyottságban a sub speoiae aeternitatis való magyar ér
dekeket. Tudtam, hogy akár a polgárság, akár a munkásság 
kerekedik felül, bennem, abi a kiegyenlítést és társadalmi bé
két szolgáltam, ‘ellenségét fogja látni. Forradalmak idején 
csak a szélső álláspontok győzhetnek, a mérséklet álláspontja 
törvényszerű fátummal mindig elbukúik. Mérhetetlen feladat 
volt ekkor a puszta rendcsinálás. Egyfelől a munkásság — 
ebben az időben a szegedi ítélőtábla elnökétől kezdve az utol
só útkaparóág minden közalkalmazott tagja volt a kommu
nista pártnak — követelte jogait s ezeket a jogokat nem 
lehetett teljesíteni, másfelől a megriadt és lelket vesztett pol
gárságnak kellett testi biztonságát és vagyonát megvédeni. 
Fbben az elképzelhetetlenül túlfeszített levegőben a francia 
katonaság rendet követelt a várostól, s 160 ágyút állított fél 
a Tisza másik partján arra az esetre, hogy ha felborul a rend 
és veszélyeztetett lesz a franciák helyzete, összelövetdk a vá
rost. Ilyen körülmények között, lilven helyzetben kellett ne
kem megőriznem a város rendjét és békédét. S ilyen körül
mények között s ilyen konzekvenciákkal számolva kellett 
megfelelnem azoknak a várakozásoknak is, amiket a meg



szálló katonásáig legfőbb parancsnokai munkásságom ered
ményéhez fűztek. Olykor pedig nem közönséges feladatoknak 
kellett megfelelnem. Egy alkalommal példáiul sietve jön hoz
zám egy francia ezredes s közölte, hogy Franchet d’Espérey 
tábornagy jelentést kér, hogy a román offemzíva, amit á 
Vörös Hadsereg ellan terveznek, előreláthatólag miilyen kiha
tással lesz a diktatúra uralmának biztonságára.

Hogy milyen választ adtam, azt ma nem lenne bölcs do
log nyilvánosságra hozná. Akkor úgy kellett szerepelnem sok
szor, mintha én lennék Magyarország külügyminisztere s ma, 
amikor nem a legtisztább szándék, a legjóltevőbb cselekedet, 
hanem a politikai érdekek szolgálata diktálja az igazságszol
gáltatást, soha nem tudhatjuk, hogy melyik cselekedetért le
szünk nemzeti hősök s melyikért hazaárulók és hazátlanok.

De térjünk vissza az eseményekhez!
A  szegedi kormány katonai szervezkedése hozta Szegedre 

azokat a lézengő nittereket, akikből a tiszti különítmények 
alakultak. Prónay — akkor — őrnagy köré tömörült egy cso
port, az Qnozó-féle Tisza-parti kocsmába jártak állandóan — 
ahol szegény jó Tömörkény Istvánnal de sok éjszakát vir- 
rasztottunk át, keresve a magyar lélek titkát a szavak és poha
rak mélyén —, s a Kass Szálloda sakktermében mint tiszti 
törzsszázad kezdte meg működését.

Mert a terror — igaza van a terrorszakértő Fniedrich- 
nek — itt, Szegeden született meg. A Madách utcai polgári 
iskola [helyesen: Szent Gellért konviktus] helyiségét foglal
ták el, és véres és irtózatos kegyetlankedéssei kezdtek hozzá 
működésükhöz. A  zsidók és munkások letörése volt a céljuk. 
Akit a Madách utcai kaszárnyába behurcoltak, az vagy össze
törve, vagy szivainral összeégetett testtel került ki, vagy mint 
úszó hulla került a Tiszába. Az ismeretlen tettesek által el
követett gyilkosságoknak s a legkülönösebb körülmények kö
zött elkövetett „öngyilkosságok^nnak száma ekkor nagyon 
megszaporodott Szegeden. Egy alkalommal a Tiszából kihúz
tak egy hullát, a franciáknál működött egyik tolmácsnak volt 
a holtteste. A  hulla zsebeiben kövek, a két keze dróttal hátra
kötve, fején lövési seb. A  rendőrorvosok megállapították, 
hogy „öngyilkosság esete forog fenn” .

A franciák hamar megismerték a törzstiszti század mű
ködését. Egy alkalommal az egyik szegedi szerkesztőségből 
tisztek elviszik az egyik újságírót. A  társai fölsietnek a fran
ciákhoz. A  tábornok segédtisztje leveszi a telefonihallgatót s 
kéri a számot: 15-55 [helyesen: 10-64].



ö  már tudta, hogy az eltűnteket a Madách utcában kell 
keresni.

Az újságíró előkerül, s előkerül az az öt tiszt is, aki el
vitte. A  beavatkozás jókor történt, még nem bántották. A 
francia tiszt, korbáccsal 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. 
Az egyik szegedi újságban még volt annyi bátorság, hogy 
csöndes szójátékkal — ki mert akkor már nyíltan beszélni? — 
szóvá tette a Madách utcai laktanyát. Azt írta: végre tudjuk 
igazán, hogy Madáchnak mennyi köze van az emberek tragé
diájához.

Ekkor már mindenki ott volt Szegeden. Qsztenburg — 
akinek különben nem ez volt az első szegedi látogatása, mert 
egy kommunista karhatalmi szervezetben, amelyik Neuber- 
ger Frigyes vezetése alatt állott, a diktatúra kikiáltásakor 
mint segédtiszt már Szegeden járt —, Héjjas Iván, Bibó, Ran- 
zenberger, Soós Károly már mind Szegeden voltak. Soós Ká
roly, aki kevés idővel azelőtt vörös zászló alatt vezette a ka
tonákat a szocialista népgyűlésre, aki a szegedi szocialista 
párt titkárának ajánló soraival kereste fél március elején 
Böhm Vilmos akkori hadügyminisztert, kérve, hogy hagyja 
meg forradalmi érdemei alapján kerületi parancsnoki állá
sában, aki előttem felháborodva tiltakozott az Ember egyik 
támadása ellen, ahol azzal vádolták meg, hogy nem őszinte 
híve a téves áthúzás [nyilván: a forradalomnak], ez a Soós 
Károly Horthy mellett a vezérkari főnök lett. Horthy szárny
segédje már akkor Magasházy százados volt, akinek még po
litikai ambíciói is voltak, földmívelésügyii miniszter akart 
lenni.

Horthy tisztjeivel állandóan németül beszélt. A  Szegedi 
Napló megírta, hogy a katonák az eskütételnél éljenezték Jó
zsef főherceget. Az újságírót felhívják a fővezérséghez. (Az 
én szegény hivatali szobámat foglalta le már akkor Horthy.)

Magasházy jelenti, kihallatszott a nyitott ajtón:
— Excellenz, hier ist dér Jaide.
Aztán az újságíróhoz fordul:
— Hogy meri maga a felséges oiralkodóház tagját aposzt

rofálni?



Az újságíró két predikátumom magyar (nemes volt. Akkor 
szakszervezeti titkár. Most a Nemzeti Újság belső munka
társa.

A  kormánynak tényleges hatalma nem volt, tekintélyé
nek súlya is egyre jdentéktelenedett. A  különítmények, a 
tiszti alakulatok vették birtokba Szegedet, ők rendelkeztek 
a városi és állami hatóságok, minden vagyon, minden élet s 
a ikormány felett is. Vérszag, gyűlölködés és ki nem elégíthe
tő bosszú telítették meg a levegőt. Egy izgalom volt az egész 
város. A  polgárságot sarcolták, a munkásokat kínozták, szál
lodából, kávéháziból kiverték a vendégeket, a járdáról lelök- 
dösték a zsidót, s ha egy miniszter 'kilépett a törvényszék 
épületéből — megszólaltak a kürtösök. A  katonáknak pénz 
kellett, a tiszteknek fizetni kellett, a (kormánynak nem volt 
pénze. A  vagyonosabb polgárokat, a zsidókat előszeretettel, 
felhívatták az adóhivatalba és ott aura kényszerítették őket, 
hogy a kormány által felveendő kölcsön egy része erejéig 
adjanak saját ingatlanaikra telekkönyvi biztosítékot. Szeged 
város tanácsát pedig arra kényszerítették, hogy közgyűlési 
jóváhagyás nélkül vállaljon kezességet azért a tízmillióért, 
amit a szegedi kormány a tisztek fizetésére a magánosoknak 
a pénzintézeteknél lévő pénzéből a kormány — az antibolse- 
v,ista kormány! — egyszerűen lefoglalt és elvett. És — igaza 
van Rupertnek — déliig tartó dorbézolások, dánidók, részeg 
duhajkodások verték fel a város csöndjét. Kávéházi botrá
nyok és (utcai verekedések — ezek voltak külsőségei a diadal
maskodó ellenforradalomnak.

Ez volt Szeged az ellenforradalom napjaiban. A  „nem
zeti újjáébredés” ebben a légkörben született meg.

Aztán — megbukott a diktatúra, olasz repülőgép hozta 
az első hírt, s hozta a Népszava augusztus másodiki számát.

A szegedi hadsereg megindult Siófok felé.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1921. december 25.



MAGYAR JÁTÉKSZÍN

Nagyváradon, az egykori „Pece-^parti Párizson” november 
18-án tartja meg alakuló gyűlését a Nagyváradi Színpártoló 
Egyesület. Az egyesület azért alakul, hogy biztosítsa a min
denkori nagyváradi magyar színtársulat működésének anyagi 
és -kulturális eredményét. Erdélyben van magyar színészet, 
Kolozsvárott, Temesváron, Nagyváradon, Aradon, Marosvá
sárhelyen, Szatmáron van magyar színház s néhány stagdone 
társulat működik még az erdélyi kisebb városokban. Minden 
városban alakult Színpártoló Egyesület azzal a misszió
val, hogy társadalmi úton pótolják a magyar színészetnek azt 
a támogatását, amit a magyar uralom idején az állami és vá
rosi segélyek jelentettek.

A Vajdaságban ma még nincs magyar színészet. De nem 
szabad még kétségesnek se tartani, ez az állapot nem marad 
sokáig így. Az az álláspont is, amelyik — többször kifejtet
tük már — a trianoni békeszerződés rendelkezéseivel ellen
tétben az opciós idő lejártáig megkülönböztetést tesz az ál
lampolgári jogok terjedelme közt, elismeri a nemzetiségek
nek azt a jogát, hogy az opciós idő leteltével joguk lesz szín
házhoz.

Ez az idő pedig már a küszöb előtt van. Ha van az itt 
élő magyarságban kultúrerő, van lelkesedés és áldozatkész
ség, nem veszteget el tétlen közömbösségben több időt azok
ból a napokból, amelyek már csak megszámlálva állnak az 
előkészületek rendelkezésére. Ha azt akarjuk, hogy a magyar 
színjáték valóban a magyar kultúrának legyen oltára, pré
dikálószéke, bizonysága és melegágya, még ma hozzá kell 
kezdeni a nagy munka elvégzéséhez. Nem üzletes kabarékat, 
profatos orfeumokat, női szépségeket szervírozó mulatóhelye
ket akarunk mi látni a magyar színjáték helyén, hanem a 
legigényesebb kultúra komoly és nívós tényezőjét. Ez a vál
lalkozás alig képzelhető el csak magánkézben, áldozatkészség 
és áldozatok nélkül. Hozzá kell már most kezdeni ahhoz, 
hogy megteremtsük a bázisát, megteremtsük az életfeltételeit 
a magyar színészet számára.



A magyar kultúra áldozatokat kér a magyarságtól. Ez 
az ügy csak nekünk szent ügy, s ezeket az áldozatokat nem 
várhatjuk mástól. Jól tudjuk, nehéz helyzet súlyosodik 
mindazokra, akiket most fölhívunk az áldozatkészség oltárá
hoz. A  kereskedők viaskodnak az adóterhekkel, az üzletme
netet megbénítja a bizonytalanság, a valuta esése a kedvezőt
len konjunktúrákat sokszor a krízisig nehezíti meg. A  birto
kosok vagyoni helyzetét a még mindig bizonytalan jövőjű 
agrárreform teszi nehézzé; a rég)i terhek megmaradtak akkor 
is, amikor a földbirtok legnagyobb részét igénybe vette az 
agrárreform. A  kisgazdák közömbösségét, ha kultúráról van 
szó, nem lehet még fölharsonázni nemes érdeklődéssé, s a 
tunya beletörődést vetélkedő áldozaitkészséggé szavaikkal alig 
lehet fölgyújtani.

És mégás — bátor hittel s bátor szóval hívjuk tettre az 
áldozatkészséget. Nem kételkedünk benne: nincs olyan el- 
kedvetlenedés, nem lehet olyan gazdasági depresszió, ame
lyik közönnyé tudja fagyasztani az áldozatkészséget. Vi
gyázzunk arra, hogy minden alkalom, amikor a magyar kul
túra érdekében tehetünk valamit, egyben próbaköve annak 
is, hogy déLibábkergetés-3, üres szellemi forma-e, meddő 
köldökbe bámulás, szédület-e mindaz, amivél a magyar kul
túra jövendőjét álmodjuk meg. Ez még csak nem is politika, 
ahol a szétágazó felfogások elválasztó korlátokat emelhetnek 
az egy nemzetiséghez tartozók közé. Ez a kultúra szent ügye, 
ami kell hogy egységet teremtsen a szándékok és cseleke
detek között. Be kell bizonyítani, nem a mások, hanem a ma
gunk számára, a magunk tétlenségben és közömbösségben két
séggé erőtlenedett meggyőződése számára, hogy a magyarság
ban van nemzeti öntudat, van kultúrképesség és van áldo
zatkészség. Meg kell mutatni, hogy az életgondok nem szív
hattak fei úgy minden életerőt, hogy e mozgalomnak ne 
legyen e saroknál hangosabb hirdetője és lelkesebb vezetője. 
A magyarságnak, ha maga nem akar tragikus hős lenni a 
történelem színpadán, szent akaratban és tiszta szándékban 
összefogva: meg kell teremtenie a Magyar Játékszínt.

Bácsmegyei Napló, 1922. január 17.



A GÉNUAI HÜSVÉT

A  világtörténelem nagyhetének még nancs vége. A  ha
rangszó ma még nem élőket szólít, csak halottakat temet. A  
viszálykodások kereplője tovább peréi. A  remény sugarából 
nem szőhetjük még a glória 'koszorúját. A  világ szíve jajt 
zakatol tovább, a meghajszolt tüdő a panaszok véres zsolozs- 
máját sípolja, s a bűnök és felelősségek súlya alatt megtört 
derék és összeroggyant láb tovább hurcolja kálvániás útján a 
harc hősét, a béke rokkantát: az Embert.

Az emberi, értelem, amelyik „az elillant évék szőlőhe
gyén” szüreteli le a mámor vigasztalását s a tanulságok fel
bátorítását a jövendő ködbe vesző útjaira, az emberi értelem 
nem úgy halad el a múltak mérföldkövei: a történelem ese
ményei mellett, mint az ismert és ezerszer bejárt tájak mel
lett a mozdonyvezető. Az eddigi tanítások azt hirdették: is
merni kell a múltat, hogy a tanulságait hasznosítani tudjuk 
a (jelenre S ma látjuk, a jelen napja világosítja meg a múlt 
szakadékait, azt látjiuik, úgy látjuk és olyannak látjuk a tör
ténelem eseményeit, mint ahogy azokat a ma eseményeinek 
világossága mutatja. A  kutatás vasútján százszor járhattuk 
be ugyanazt a tájat: ahol a materializmus lámpája vigasztaló 
megmozdulást lát, ott szakadékot ismer föl a konzervativizmus 
lampionja; ahol az emberi szolidaritás mécsese haladást ész
lel, a vallási és nemzeti türelmetlenség máglyája ott zuha
nást állapít meg.

És mégis: hasztalan tépi szét selyemrongyokká a múl
tat, hasztalan tördeli szét játékkövekké a jelent a vizsgáló
dás, a kutatásnak ezt a mikroszkópját az érdekek kerekei 
forgatják, s sokszínű világnézletek sokszínű lámpái vetnek 
fényt az alája tett tárgyra — a felfogások kakofóniájábói, az 
ítéletek ellentmondásai közül, a cselekedetek diszharmóniá
jából s az érdekek keserves birkózásából mégis fölmagasodik, 
kiárad, dominánssá lesz egy szándék, egy akarat, egy eltö
kéltség az eleve élrendeltetés predestinációs hitével. Az idők 
teljessége elérkezett — mondják a biblia szavai, s ezeknek a 
szavaknak nemcsak tömjénes emlékük és szimbolikus erejük 
van, ezek a szavak a meggyőződésbe égetett s hiifcbe formált



megformulázásai annak, hogy lehetnek a történelemnek is 
csudái, amikor az történik, amit mindenki akar, mindenki 
vár, mindenki sürget, s természetfölötti mondává szépülhet 
meg és magasztosulhat fel -az, amit a belátó értelem nem 
tud mindennapi törvénnyé szentesíteni: az emberiség össze
dobbanó szívének, egy ritmusra zakatoló vérének, egy aka
rattá összekeményedő álmának testté válása.

Hiába sikoltják túl véres szavak, gyűlölködő írások, hiá
ba öltöztetik az érdekek vaspáncéljába, — minden kiáltó 
szó hangoztatja, minden süket fül visszaverd, miniden lelki
ismeret erősíti a sors tragédiáját járó emberiség unisonóvá 
szélesedő kórusát: a békeakaratot.

Ez elől nem lehet kitérni, ezt nem lehet túlkiáltani, hasz
talan öntenének viaszkot fülükbe a világháború Odüsszeuszaá, 
mert ezt a dalt nem sellők éneklik, ez a kórus a tényekből, 
összefüggésekből, tanulságokból s az élethez való ragaszko
dás lehűthetetlen szerelméből ipatakzik föl. Ma már ibékedalt 
zengenek a Tyrtansok [Tartaroszok] is, s a háború Voilca- 
nusai is békét kovácsolnak. A  legönzőbb kizsákmányolás, 
legkíméletlenebb rabság, a legnyersebb erőszak ma már a 
béke bíbortógáját ölti magára.

íme: legyen végre béke — mondja Poincaré. A  németek 
fizessék meg a tartozásaikat, teljesítsék a jóvátételt, ezáltal 
távolítsák el mindazt a kontroveraiát, ami az európai béke 
megzavarására alkalmas. A  nemzeti önérzetében és gazdasági 
követeléseiben kielégített Franciaország lesz legbiztosabb őre 
és védője a békének.

Legyen végre béke — mondja Lloyd George is. Az angol 
demokrácia egyetlen hatalomínak se bocsátja meg, ha útjába 
áll a békeszerzés nagy munkájának. El kell ismerni az orosz 
kormányt, föl kell nyitni az orosz határokat, meg kell sze
rezni a német termelésnek az orosz piacot — egy [ez] az útja 
annak, hogy föllendüljön az angol termelés, s elhelyezhetők 
legyenek a munkanélküliek milliói. S a gazdasági válságból 
fölépülő Anglia, éppen úgy, mint a múltban volt, biztos tá
masza lesz a világ békéjének.

Legyen végre béke — mondja Amerika. Le kell szerelni 
a hadseregeket, korlátozni kell a flottaépítést. Törjék össze a 
kardokat és süllyesszék le a hadihajókat. Ha nem lesz fegy
veres erő, Amerika a fegyverekkel nem zavart gazdasági fö
lényével diktálni fogja a világnak a békét.



Legyem végre béke — mondj áik a sötét tekintetű oroszok. 
Amit belláz adások szításával és ellenforradalmaik szervezé- 
séval nem tudtak eddig elérni, a diplomáciai elismerés fölté
teleivel ne vegyék el az orosz néptől se az (Utolsó falatját, 
amáje már nincs, de az élet levegőjét, amije még megvan. 
Hadd építhesse (ki az orosz nép [ . . .  ] államát és kényszerítse 
rá a világra új delének új rendjét. Mert ez a rend fogja meg
adná a világnak a békét.

Legyen végre béke — mondjuk mi is a szenvedők szo
lidaritásával. Elég volt a békeszerző harcból, a nyugalmat te
remtő rabságból, a rendet kényszerítő táncból, a Sipka-szo- 
ros csöndjéből. Nem akarjuk se a kapitalizmus békéjét, se 
azt az új világrendet, amelyik emberi osztályokat akar te
metni 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. Kü
lönbségtevéssel meg nem fertőzött, tömjénnel el nem homá- 
lyosított, frigyládába el nem zárt, fegyverekkel be nem mocs
kolt örök emberi békét.

Génuától ma ezt várja a világ. A  génuai húsvéttól vár
juk a föltámadást. Az örök sír elől a sziklákat elhengergette 
már az emberiség békeakarata. A  csudatevő hit most töretlen 
fénnyel tekint Génua felé s a halott béke feltámadásának ün- 
népévé akarja szentelni ezt a húsvétot.

A  génuai .temető a világ legszebb temetője. Ezt a vigasz
taló szépségű temetőt nem fertőzhetik meg azzal, hogy oda 
temetik az örök békét.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1922. április 16.



A BÉKE POLITIKÁJA

Génua úgy emelkedik ki a vériszapos és nyomorkönnyes 
világot ellepő áradásból, miint az új idők Araxát hegye, s 
azzal a beszéddel, amit tegnap mondott Lloyd George, a béke 
olajágát tűzte ki az összeomló világ utolsó szirtjére. A  béke, 
az élet útja, gyógyszere, levegője, táplálóba, kenyere, a béke 
szent ígérete, balzsamos tömjénje áradt ki azokból a szavak
ból, amelyekkel a nagy háborúszerző, a morális és értelmi 
erőknek zseniális csatasorba állítója most odakötötte a béke 
partjához az emberiség lélekvesztőjét. Nem áltatjuk magun
kat hiú reményekkel. Jól tudjuk, nem a pacifizmus győzel- 
meskedik a militardzmuson, jól tudjuk, nem a béke valósága, 
csupán a béke jelszava győz Génuában. De amilyen kevéssel 
beérjük már, azt ás eredménynek hozsannázzuk, hogy megbé- 
lyegző szégyennek tekintik az uszító szavakat, a lázadásra 
hajló gyűlölködést, a meg nem alkuvó kérlelhetetlenséget. A  
béke divattá vált, mint a magas cipő és jazz-band. A  béke 
társasági téma lett, anyaga a társasági és politikai megnyi
latkozásoknak és állandó témája a vezércikkeknek. Mert a 
béke követelésének közhellyé kell válnia, hogy majd egyszer
— talán nem is sokára — valamilyen hirtelen megmozduló 
tömeg impulzusa a diadal trónjára ültesse. Hozzá kell szok
ni, bele kell törődni, mert az emberiségnek a béke állapota 
olyan (idegen, mint forró égövi embernek a sarki Míma. Meg 
kell szokni legalább követelését annak a világnak, ahol nem 
az erősebb győz, hanem a jobb, s a legyőzöttnek nem a rab
ság és kifosztottság lesz a sorsa. Hozzá kell nevelni magunkat 
ahhoz az államrendhez, ahol nem a kard tesz igazságot, ha
nem a gondoláit, s nem a robbanó eszközök, hanem a gondolat 
ereje s a moralitás hatalma fogják eldönteni a küzdelem sor
sát. Csak a gondolatnak ez a nagyarányú demokraitizálása 
teremti meg a békevárás közszellemét, a békeakarat pedagó
giai eredményeit.

Csak úgy történhetik az meg, hogy a fegyverek uralma 
idején már azok is a béke országának eljövetelét sürgetik, 
akiknek szavait kardok falanxa visszhangozza és ágyúk dö
reje teszi félelmessé. Csak így történhetik meg, hogy a mili-



tarizmus részeg napjaiban az első hajinali kijózanodás már a 
békét áhítozza és az első kéz, amelyik elvetette a fegyvert, 
már a béke zászlajához szövi az anyagot. Az a nagy elégedet
lenség, amelyik minden haladásnak legfőbb megindítója, s 
amelyiknek nem lecsálLapodását, hanem bajainak fokozását s 
kényelmetlenségeinek katasztrófává való borzalmasodását je
lentette a győzelem, most beláttatja a győzőkkel is, hogy nem 
a győzelem jelenti a törekvések végcélját, a harc végét, a 
küzdelem befejezését. A győzelem csak a csata végét jelenti, 
csak a katonai operáció befejezését, de nem megoldását azok
nak a gazdasági, politikai és szociális feladatoknak, amelyek 
összesürüsödéséből az első véletlen alkalom gyújtotta föl a 
háborút.

A  nyomornak tanulsága ránevelte az embereket arra, 
hogy ne tartsanak még szobatisztának se olyan gondolatot, 
amelyik nem a békét követeli. Ránevelte annak a szakadék
nak a belátására, ami a békekötés és a béke között tátong. 
Az eleven történelem élő formálói is belátják már, hogy az 
élő békét csak az írott béke feláldozása árán lehet megvaló
sítani. Az eddigi politika a háború politikája volt. Ezt követ
te a győzelem politikája. Ebből sarjadt ki a békeszerződésiek 
végrehajtásának politikája. S ami most kialakulóban van, az 
már a béke politikája.

A  militarramis még él, de a militarizmus jelszavai már 
halottak. A  béke még nem született meg, de a béke jelszavai 
már élnek. S ezek a jelszavak az utat jelző lámpák, az egyre 
erősödő kopogtatások a lelkiismeret téglával berakott ka
puján.

A háború babérjába kezdik beojtani a béke olajágait.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. április 26.



ÜJ PARTOK FELÉ

A fantázia, amelyik nem álmok /után lohol, hanem ösz- 
szefüggéseket sejt meg s bevilágít az ismeretlen sötét szaka- 
dékaiba, miLket még nem (tudott »kitapogatni a tudományos 
vizsgálódás, ez a fantázia bölcsője és melengetője minden in
tuícióinak, mindig előtte jár a legbátrabb cselekedeteknek is. 
Viteti magát a tények és történések sodró folyamában, mint 
az ökörszem emelkedik föl a sas hátán, de .ahová elér a fej
lődés, ha a legmagasabb fokot elérő és minden várakozást 
betöltő is ez az elérkezós, a fantázia onnan indul csak el föl
fedező útjára.

Inkább túlozni szeretnénk, mint lebecsülni annak a ta
nácskozásnak a jelentőségét, amit most tartanak Génuában 
a világ ouraá és rabszolgái. Inkább túlozná szeretnénk, mert 
minél nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki, miinél in
kább hisszük a mát a holnappal összekötő történelem sors
fordulatának, annál inkább tudunk bízná benne, hogy leg
alább a töredékét fogja megvalósítani azoknak a féladatok
nak, amiknek beteljesítését <remegve várija a megkínzott em
beriség.

S ma már, „hitek fogytán, erők apadtán, mikor immár 
hamut se hintünk” , hűvösen ítélkező gondolattal a legvérme- 
sebb aktualitásban ás csak jelenséget látunk s keressük a 
dolgok rendjének értelmét, amelyik úgy világít át minden 
megnyilatkozáson, mint a transzparensen a fény.

Nem véletlen az, hogy amikor Berlinben összeültek a ne
gyedik rend képviselői, hogy világmézlet-különbségeken és 
szervezeti szakadékokon túl legalább a taktikai egységét ko
vácsolják össze annak az osztálynak, amelyet gazdasági hely
zete a nyomor és vér árkaival különböztet él minden más 
társadalmi osztálytól, akkor válik a gémiaá zenekar leitmo- 
tívjává annak hangoztatása, hogy el kell végezni a népek nagy 
átcsoportosításának munkáját, s át kell adni megőrzés és el
rettentő példa végett a múltak múzeumának azt a megkülön
böztetést, amelyik központi hatalmakra és szövetségesekre, 
legyőzőitekre és győzőkre szabdalta szét az emberiséget.



A  múltak közös harcának közös emléked elhalványulnak 
akkor, amikor a közös jövendő közös feladatai új utakat tár
nak fel. A  dicsőséget nem lehet elvetni, trófeumokkal nem 
lehet táplálkozni, a tömjén is csak a jóllakottak parfőmje. 
Amikor mindent földúlt és mindent összerombolt a háború 
pusztítása, revideálni kell a csatasort s számba kell venni az 
erőket, hogy akrik együtt kivívhatták a győzelmet, azok együtt 
felépíthetik-e a jövendőt. Az a szövetség, amelyik diadalt ho
zott a harcban, diadalt hoz-e a békében? Az újjáépítés monu
mentális mimikáját vajon abban a csatarendben kell-e elvé
gezni, ahová összeterelte az emberek nagy csoportját az el
múlt háború kiszolgált érdeke?

Az elhomályosodott értelem és fölgyújtott szenvedély a 
háború idején erre igennel felelt, de a fölgyújtott értelem és 
elhomályosodott szenvedély a békevárás keserű napjaiban ne
met harsog. Megindul lassan a népek, országok, területek új 
átrendeződése. A  legyőzőitektől elvehették a fegyvert, de nem 
vehetik el a kalapácsot. Lassan szétfoszlanak azok a kötelé
kek, amikkel a háború vérszerződése kötötte össze a népek 
millióit, s megerősödnek azok a belátások, amelyek a fölbom
lott csatarend harcosait új munkarend jobbágyadként állítja 
egymás mellé.

Határtalan lehetőségékbe szédül balé a gondolat, s olyan 
távlatok nyílnak fel, melyeket a tekintet is csak fáradtan jár
hat be. Üjságok és népgyűlések, szolgabírók és kávéházai po
tentátok, képviselőjelöltek és ligatitkárok még harsoghatják 
azokat a szavakat, melyek az összoroskadt világ visszhangjai 
csupán, aki magasabban van, messzebb lát, s akik a fejlődés 
árbockosarában ülnek, azok előtt már kibukkan a messzeség 
ködéből a föld, ami felé halad a háború vérözönétől megme
nekült emberiség Noé-bárkája.

S azok, akik ezt a bárkát összeácsolták, jól tudják, elme
rül a dereglye, ha rejtett dugáruként fölpakolhatnak rá gyúj
togató csóvát, robbantó puskaport és gyilkos gyűlöletet.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. április 27.



ISAC EMIL ÉS JÁSZI OSZKÁR

A Bácsmegyei Napló mai számában két mév .került egy
más mellé, Isac Emilnek és Jászi Oszkárnak a neve. Isac 
Emil, az egykori magyarországi romáin költő, most szót emelt 
az erdélyi magyarság érdekében az „uszító és gyűlölködő le- 
vanteizmus” politikája ellen, mely tobzódik a türelmetlenség 
és habzsoló elnyomás gyűlölködő atmoszférájában. :

Isac Emii! neve nem ismeretlen azok előtt, akik figyelem
mel kísérték a háború előtti magyar irodalmat. Tudjuk róla, 
hogy jeles tehetség, Ady Endrének barátba, s találkoztunk ne
vével a Nyugat és Huszadik Század oldalain. Jól emlékszünk 
egy irodalmi hitvitára is, melyben a magyar imperializmus 
sajtó-reprezentánsa, a Budapesti Hírlap volt az ellenfele, s 
anatéma alá vonták őt, a románt, aki magyar szívvel és a 
magyar vakság éjszakájában prófétalélekkel hirdette a sovi
nizmus összeomlását s mindennek elpusztulását, amit erre a 
talajra építettek föl. Akkor még nem volt közkeletű a dest
ruktív szó, akii a faji és nemzeti veszedelem félelmével nar- 
kotizálták még el a jogok követelőit, akkor is — s azóta is
— még hatott, ha a progresszív gondolatot, a bátor és szabad 
szót a román és zsidó megbélyegzéseivel dászkireditálták,[?]* 
S ez az elhallgattatott, ki üldözött s a hazaárulás vádjával 
fojtogatott román költő egyenesedik most föl a gyűlölködés 
tengerében, hogy megvédje és megvigasztalja az üldözők és 
magbélyegzők fajtestvéreit.

Jakáic Žarko nyilatkozott e lap hasábjain a magyar szer
vezkedésről, annak céljáról és programjáról, s bár az itt élő 
magyarság teljes egészében nem is tudja magát azonosítani 
a nyilatkozat tartalmával, annyit mégis hálával kell elismer
ni, hogy ennél objektívebb, elfogulatlanabb, engedékenyebb 
és türelmesebb /nyilatkozat alig hangzott el a magyar szer
vezkedés körül. S Jakšdć Zarko nyilatkozatában azt is mond
ja, hogy ő Jászi Oszkár politikai tanítványa, s a nemzetiségi 
kérdésben való állásfoglalását Jászi Oszkár tanításai formál
ták ki.

* Homályos értelmű mondat. Föltehetőle? hibás szedés következ
ménye.



Nincs most helye annak, hogy Jászii Oszkár tanításait föl
mérjük akár asz elméleti meggondolások, akár a célszerűségek 
mérlegén. Csaik arra akartunk rámutatni, hogy a demokrata 
páirtnak az a kis cső,portija, amelyik Jakšić Zarko vezetése 
alatt áll, Jászi Oszkár politikájának volt követője a múltban, 
s maradt híve a jelenben. Az litt ólő magyarsággal szemben a 
türelmet, megértést és megbecsülést Jászii Oszkár tanításai 
érlelték kd bernnök, s a múltak tapasztalatai azért nem lob
bantak ki bennök .türelmetlen bosszúvággyá, mert ezek a ta
nítások vetettek gátat a szenvedélyeknek.

Elmondhatjuk még azt is, hogy Jászii Oszkárnak az el
szakadt magyarság memcsak azt köszönheti, hogy új urainak 
egy csoportjában! az ő tanításai vetették meg a megbecsülés 
és türelem alapját. Az uralmi helyzetből inemzeti kisebbséggé 
zuhant magyarság politikai és kulturális szervezkedésének 
legfőbb jogforrása Jászi Oszkár tudományos működése. Ő ve
tette meg alapját a kisebbségi jogok dogmatikájának, ő for- 
mulázta meg először a követelhető és megadandó jogok ter
jedelmét, s az utódállamok magyarsága számára megkönnyí
tette a .programkészítés nehéz miunkáját. S aiz ő politikai ak
tivitására lehet a legmeggyőzőbben hivatkozni akkor, amikor 
az elszakadt magyarság új uraitól annyit kér, mint amennyit 
az elszakadás prillanatában ő adott.

S Jászi Oszkárt — itt az Isac Emil exorbátánsra nőtt pél
dája — megtagadta a mai magyar közvélemény, Jászi Oszkár 
emigráns, a rá hivatkozást még otthon maradt hívei ás a bo- 
csániatkérés pózában kísérlik meg, s doktori címétől is meg
fosztotta a budapesti egyetem.

Az utódállamok magyarságának jótevőivel így bánik el 
a magyar isors. Hadd mutassunk erre csak rá, s hadd mu
laszthassuk el a tanulság levonásának keserű munkáját.

Bácsmegyei Napló, 1922. május 5.



A KULTÚRA ROMLÁSA

Akik ebben a ss kenyér, se vér világban meg tudtak ma
radni meggyőződéssel és viselten ás gyönyörű fanatizmussal 
annál a mondásnál, hogy ^nemcsak kenyérrel él az em
ber . . és akikben még mindig él és hisz „éhe a szónak, éhe 
a szépnek”, napról napra szomorúbban nézik a kultúra lázas 
agóniáját. A gazdasági züllés, a háború utáni politikai gyű
lölködés, az osztály harcok rengetegje: egyszóval a kapitaliz
mus és proletariátus válsága nemcsak a kenyeret vette ki szá
jából annak a sok millió munkanélkülinek, de a betűt, a szót, 
a szépet, a kultúrát is egyre szűkösebben méri azok számára, 
akik áhitják, szeretik és megbecsülik. Az utolsó négy eszten
dő — sőt a háború is — nem csupán a negyedik rend paupe- 
rizmusát, brutális nyomorúságát mélyítette és szélesítette el, 
de megteremtette a kultúra proletariátusát, egy nagy, rongyos 
és éhes csapatot, amely hiába várja, hogy a telefondrótok át
fussanak a határokon, hogy a (kultúra nemzetközi kapcsola
tait helyreállítsák, hogy német könyv magyar is legyen, hogy 
a francia gondolat Berlinben is világítsa meg a szellemjárás 
sötét útjait. Hiába — mert a gazdasággal együtt a kultúra 
épülete is összeomlott. A  helyzet olyan siralmas és tragikus, a 
politika olyan vandalizmussal tépte szét a szellem indusztriális 
szervezetét, a sorompók olyan sűrűk és megingathatatla- 
nok, hogy kétségbe kellene esni mindenkinek, aki a kultúra 
alattvalója, ha nem lenne remény a javulásra. Gondoljuk el: 
ha így megy tovább, mi lesz mondjuk azzal a generációval, 
amely most kerül ki az iskolapadokból, mi lesz vele, ha a 
kultúra nemzetközi vérkeringése továbbra is ilyen szakadt 
és beteg marad. Ha Párizsban, Londonban és a kultúra 
egyéb centrumaiban költők, tudósok, emberek hangjai, igéje 
és gondolata előtt továbbra fis leszakadnak a hidak és tilosra 
csukódnak a határok. Ma amit valaki, terhese a jövendőnek, 
az életnek, elmond valamelyik ország katedráján, nagy szót, 
vezető hangot, az csak a teremben visszhangzik, csak a te
remben, pár kilométerre már mindennek vége: elveszett.

Amikor Nietzsche kimondta: Imigyen szóla Zarathusztra, 
rövid pár nap az egész világba szétröppentek a német filozó
fus vehemens erejű prédákáoióá, a föld legmesszibb pontján



is tudták, hogy valaki szólt most az embereknek. A  kultúra 
nemzetközi iinstrumentuma akkor a legkisebb zajra rezonált, 
a legkisebb, a legcsöndesebb hangra, rebbenésre, hitre, pró
bálkozásra, és már fölbúgott az akkord a világ horizontja 
alatt. És ma? Einstein egy esztendeje tanítja a relativitás
nak az egész tudományos szintézist fölförgató elméletét, és 
kérdezzétek meg a szóra és szépre éheseket: ki tudja, ki hal
lotta, ki érti? A  próba megmutatná, milyen nagy a romlás és 
milyen nagy a veszedelem a kultúra területén. Megmutatná, 
hogy micsoda szellemi proletarizálódás ment végbe a háború 
után, micsoda sötétség vakít ma, az Űr 922. esztendejében.

Két oldalról fenyegeti a biztos halál az embereket. Egy
részt a kenyér fogy, a nyomorúság nő, a testi, a materiális 
nyomorúság, másrészt vele együtt elválaszthatatlanul a kul
túra ínségei [ínségesei], koldusai, bénái és bélpoklosai is sza
porodnak. Sem a kenyeret, sem a (kultúrát nem tudja a világ 
nélkülözni. Mindkettő fontos, súlyosan fontos. Nincs élet nél
külük, nincs ember és nincs újjáépítés. Az emberiség sorsa 
intézőinek kenyér mellé a könyvet, a kultúrát ás meg kell sze
rezni, ha békét akarnak, javulást és mem romlást, nem vesze
delmet. A  kenyérkérők mellett a kultúra proletárjai is ott 
állnak a remény pódiuma előtt. És akarják: a vonlaitokkal, a 
gyárakkal, a valutákkal, a politikával együtt egyszerre a kul
túrát iis érje béke és újjáépítés. Akarják: a világon legyen 
ismét rendje, igaza és nemzetközisége a kultúrának, hogy a 
gondolatnak, a szépnek, a szónak legyen újból salvus condue- 
tusa, vasútja, telefonja, papírja, mindenütt és mindenhová, 
ahol emberek laknak, élnek ezen a terhes földön.

Bácsmegyei Napló, 1922. május 9,



A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE

A nemzeti kisebbségek kérdésében két kifejtett álláspont 
fekszik előttünk. Az egyik az országos demokrata párt zágrá
bi német nyelvű orgánumának, az Agxamer Tagblattnak va
sárnapi vezércikke, a másik a horvát blokk ugyancsak vasár
napi rezolúoiója.

A demokrata párt vajdasági képviselői dicséretes meg
értést és .nemes türelmet mutatva keresnek a magyarsággal 
olyan politikai platformot, amelynek keretein — pártkeretem
— belül várják a magyarság politikai szervezkedését és ori
entálódását. S ezalatt az a pártorgánum, amelyik a vajdasági 
magyarság állásfoglalása által nem befolyásolható érdekeket 
képvisel, a szeretet nélküli szigorúságinak, a méltányosság 
nélküli törvényességinek és az engedékenység nélküli rideg
ségnek szempontjait akarja érvényesíteni az itt élő magyar
sággal szemben.

Ezt az elbánást két meggondolásra való hivatkozással kö
veteli az Agramer Tagblatt. Az egyik: a magyar ancien ré
gime politikája, a másik: a mai magyar kormányzat magatar
tása. Imperialista és soviniszta volt a letűnt magyair kor
mányzat szelleme — mondja a lap —, s ez az imperializmus 
saját népeinek s a szomszéd nemzeteknek leigázását tűzte ki 
célul. Ezek a politikai célok a háború alatt katonai célokká 
változtak át.

A  mai magyar közszellem — folytatja megállapítását — 
nem változott meg a változott viszonyokhoz képest. A  ma
gyar kormány világgá kiáltja az elnyomott magyarság pana
szait s az utódállamok kormányait kíméletlen atrocitásokkal 
vádolja, „mintha békésen vacsorázó magyarokat Jugoszláviá
ban röpítettek volna a levegőbe, mintha a holttestek százait 
Jugoszláviában hordozná a Duna, mintha itt kasztráltak vol
na magyarokat” .

Hiába tagadnék, bármilyen igaztalanoknak tartjuk is a 
következtetéseket, fáj látni, amit magunk tudunk legjobban, 
s aminek mi adtunk legelőször hangot: hogy a magyar kor
mányzat eseményei mennyire megsúlyosítj ák az elszakadt 
magyarság helyzetét s mennyire meggyöngítik érveiket és in
dokaikat. De most nem erről van szó, hanem arról, hogy sem



a letűnt kormányzatok bűneiért, .sem a mai magyar kormány
zatnak cselekedetben vagy mulasztásban való vétkességéért 
nem lehet felelősségre vonni az itt élő magyarságot. Ha az 
itt élő magyarságtól azt követelik, mint ahogy követelhetik is, 
hogy politikai törekvéseiben, szervezkedésében és program
kitűzésében a mindenkori magyar kormányzattól s Magyar- 
ország belső érdekeitől függetlenítse magát, akikor ezt a 
függetlenséget, ezt az összefüggésnélküláséget a felelősségek 
megállapításánál is szem előtt kell tartaná. Ha az itteni ma
gyarságnak nem lehet, mint ahogy nem is lehet vezetője és 
irányítója a magyar kormány, akkor a magyar kormány ma
gatartása nem ás súlyosíthatja az elszakadt magyarság hely
zetét. Logikai ellentmondás, politikai szűkkeblűség és a fogal
maknak összezavarása egyrészt azt követelni, hogy a magyar
ság vonja le új helyzetének tanulságát és hárítson el minden 
külső polátokai irányítást, másrészt pedig azt, hogy a külső 
események következtében, amelyekre az itteni magyarság ép
pen ezért nem tud semmi befolyást gyakorolni, mert a tőle 
követelt polátikai elszakadást híven és becsülettel végrehajt
ja, kíméletlenül, szeretet nélkül éreztessék mindenben a ma
gyarsággal a törvény szigorát. Az elszakadt magyarság egyre 
hangosabban kéri Magyarország egymás után következő kor
mányaitól, hogy ha segíteni nem tudnak rajta, legalább ne 
súlyosítsák a helyzetét. Ne röpítsék föl az irredenta szavak 
rakétáit, amiikre nekik saját tömegeikkel szemben szükségük 
lehet, mert minden irredenta szó és minden irred€*nta csele
kedet csak az elszakadt magyarság vállára rak terheket. Vi
tatkozhatnak és harcolhatnak egymással a pártok, bukhatnak 
el és emelkedhetnek föl uralmak, de az impérdsumaik alól ki
szakadt magyarságra való hivatkozás ne legyen fegyver a 
pártok tusájában. Mert ez a fegyver talán megvédhet pártér
dekeket, de az elszakadt magyarságot egész bizonyossággal 
csak megsebezni tudja.

Éppen azért, mert ma már ez nemcsak a mi álláspontunk, 
hanem — ezer jel mutatja — az egész levált magyarság men
talitása, tiltakozhatunk hangos és bátor szóval az ellen, hogy 
az elmúlt magyar kormányzatok vétkeit az itt élő magyar
sággal lakoLtassák meg, s hogy a .mai magyar hivatalos köz
szellemért ezt a magyarságot tegyék felelőssé.

Ilyen meggondolások mellett azután tanulságosan hat egy 
kormányon levő, a magyarsággal közeledést kereső orszá
gos párt hivajtalos orgánumának az a követelése, hogy az itt 
élő magyarok, a németekkel ellentétben, nem érdemlik meg



a jóakaratot, sem a múltjuk, sem a mai magyar kormányzat 
magatartása miatt, és hogy a magyarság ügyeit az államha
talomnak szeretet nélkül és bizalom nélkül kell kezelni.

S Zágrábban ugyanazon a napán, amikor ez a súlyosan 
inkriminált és az igazságot követelő politikai morállal össze
egyeztethetetlen követelés elhangzik, a horvát biok képviselő
tagjai gyűlést tartanak s a kisebbségi kérdésekben olyan re- 
zolúaiót hoznak, melynek gyakorlati megvalósulása tökélete
sen kielégítené a .kisebbségi politikai pártokat. A  magyarság 
politikai orientációját súlyossá teszi ez a szembeállítás. Az 
alkotmányt meghozó, az államegységet követelő, a centraliz
must megvalósító párt hivatalos orgánuma a múltak bűneiért 
s mások cselekedeteiért a türelmetlenség igazságtalanságával 
kíméletlen elbánást sürget a magyarsággal szemben, ugyan
akkor, .amikor [a] horvát blokk, melynek .politikai törekvé
seit nem kell részletezni, politikai és kulturális jogainak tel
jes és tökéletes elismerését veszi fel programjába. A magyar
ság — mint ahogy miiinden megnyilatkozásában hangsúlyozza
— államhű, lojális, az ország alkotmányának és törvényeinek 
engedelmes alattvalója. Ezer nehézséggel, megszámlálhatatlan 
akadállyal kell küzdenie még akkor is, amikor csak legális cé
lokért, csak legális eszközökkel harcol. Az ályen nyilatkoza
tokkal ne tegyék próbára — nem áliamihűséget, mert az füg
getlen a politikai pártok tusájától — politikai elhelyezkedésé
nek elhatározását, ne terheljék meg politikai orientációjának 
teherbíró képességét, amit a kormányzó pártok exponensei 
részéről ért sok sérelme és megbántottsága amúgy is erősen 
igénybe vesz.

Achiille Loria azt tanítja, hogy a munkásosztály a feudá
lis és ipari nagytőkés osztályok egymással szemben való har
cának köszönheti a legtöbbet, mert mind a két uralmi cso
port, hogy politikai hatalomhoz jusson, egymással verseng a 
munkásosztály megnyeréséért. Si licet magna componere par- 
vis a magyarság tisztában van vele, hogy a mai megmérge- 
z^tt közszellem mellett mem a fel világosodott gondolkodás, a 
progresszív állami berendezkedés és a tisztult válágnézlet se
gítik ‘kisebbségi igényeinek teljesüléséhez, hanem az a kímé
letlen politikai harc, amiben szemben állnak egymással a pár
tok, s amelyik a szövetségesek megválogatásában nem teszi 
a küzdőket finnyássá. Az államhatalom mai kezelőinek köz- 
igazgatási és gazdasági rendszabályai közel vannak már ah
hoz, hogy a magyarság minden gondolkodó tagjában a nem
zeti érzés puhaságát osztályöntudattá keményítsék. Ha a ma



gyár teherként fogja érezmá mindennapi munkájában! és fog
lalkozásában! a magyarságát, akkor könnyen olyan helyzet 
áll elő, mely a nemzetiségi küzdelmek széttagoltságát az osz
tályharcok nagy /integrálódásával fogja összekovácsolni. S ak
kor az analógia áthidalása nélkül tis érvényesül Achálle Laria 
igazsága, s a magyarságot küzdelmes útján nemcsak tapasz
talatai, de a tudomány fölvMágosításaá ás segíteni fogják előre.

Az alkotmányhű, a centralista, az államegységért harcoló 
Agramer Tagblattnak uszítása s a szeparatista horvát blokk
nak megértése és türelmet mutató állásfoglalása egyformán 
megnehezítik a magyarság küzdelmét. Nagyon emberi tulajdon
ság az, mely ellenséget lát aiz ellenség pártfogoltjaiban. Az 
uralmon lévő pártok türelmetlenségükkel, a szeparatista párt 
programjával kényszerítik magányos útjára a magyarságot. 
De legalább ezen az úton, melyet a legalitás traszírozott s a 
hűség mért föl, ne rakják elébe a rassz szándék barikádját.

(d.j.)
Bácsmegyei Napló, 1922. május 18.



A KÁROLYI-PER TANULSÁGAI

Nem szívesein foglalkoztunk a magyar belpolitika esemé
nyeivel. Valahogy nemcsak a belátás, az értelem, az új hely
zet új követelményed, hanem a szomorú, a bizalmat a kétség- 
beesés mocsaráig elhurcoló szégyen olyan lelkii diszpozíciót 
érleltek ki, amelyek az érzés és tudomásulvevés harmóniájá
val láttatják be, hogy külpolitikai események azok, amelyek 
a határon túl lezajlanak. Csak akkor horkanuink fel, amikor 
a segítés szavaival súlyosítják a helyzetünket, amikor példá
kat szolgáltatnak ahhoz, hogyan kall elhallgathatni azok vé
leményét, akik nem rendelkeznek a közhatalom eszközeivel, s 
hogyan kell úgy berendezkedni, hogy a más véleményen le
vők ne háborgathassák a hatalomban lévők biztonságát. Az el
szakadt magyarság ilyenkor fájdalommal látja, hogy hiába a 
közjogi elkülönülés, hiába az impérium széttördelése, olyan 
cselekedetek miatt, melyeknek megtörténtében nincs része, s 
amelyeket elhárítaná módjában nem áll, megnehezednie itt a 
helyzete, elerőitlenednek érvei, elhalványulnak hivatkozásai, s 
a jogrend páncéljából kifejtett puha teste érzékenyen sínyli 
meg mindazt, amit a példa mohó követése vele szemben el
követ.

De az a bizonyítási végzés, -amit Károlyi Mihály vagyon
elkobzás! perében a budapesti bíróság tegínap kihirdetett, sok
kal több, mint belpolitikai esemény. Sokszor rámutattunk 
már arra, itt is, másutt is, hogy az elszakadt magyarság kul
turális és politikai /törekvéseinek legfőbb és leghatalmasabb 
igazolója, segítője és támogatója az a jogállapot, amit — fáj
dalom, katasztrofálisan későn, bár az uralomra jutás első pil
lanataiban — az októberi forradalom teremtett meg. Ez a 
forradalom adott, nemcsak meghozott, de végre nem hajtott 
törvényében, hanem az államélet minden megnyilatkozásában 
tökéletes és fenntartás nélküli nemzetiségi egyenjogúságot, 
hibátlan állam- és polgára egyenlőséget Ennek a ténynek kor
szakos jelentőségét dokumentálja az a Clemenceau-féle kísé
rőlevél is, ami a trianoni határok kiigazítására a legvégső re
ménységet keltette fel Magyarországon s amit a magyar kor
mány nemizetköizá tárgyalásaiban oly nagy gyakorisággal és 
előszeretettel használt fel hivatkozásul és jogcímül. Ebben a



kísérőlevélben azt mondották a győző hatalmak, hogy a ma
gyarországi nemzetiségi kérdés megoldásánál kénytelenek 
voltak a területrendezés módszeréhez folyamodná, mert nem 
lehet bízni abban, hogy a magyarországi kormányzat a kisebb
ségek állampolgári jogának teljességét honorálná fogja, mert 
csak a legutolsó időben — az októberi forradalom után — 
vált valósággá a politikai jogrendszerben a nemzetiségi 
egyenjogúság elva. Ennek a nem szavai, de tartalma szerint 
reprodukált kijelentésnek az az igazi értelme, hogy a ma
gyarországi határok meg állapításán ál döntő súllyal esett mér
legbe az a bánásmód, amivel az októberi forradalmat megelő
zően a nemzetiségi kérdést kezelték. Olyan döntő súllyal, 
hogy azt a Károlyi-rezsnminek szabadságot, egyenlőséget és 
közjogi autonómiát megadó .nemzetiségi politikája már nem 
volt képes helyrehozni. (Jólesik ezt fölidézni a hazaárulás! 
per idején, a politikai kiátkozottság keserűségében.)

Az elszakadt magyarság törekvéseinek legnagyobb segí
tője az, ha arra hivatkozik, hogy az elszakadás pillanatában 
a régi Magyarország területén a nemzetiségi egyenjogúság 
jog állapota elevan valósággá vált, s hogy az elszakadt ma
gyarság nem akar mást és nem alkar többet, csak mint nem
zetiségi kisebbség élvezni lazoknak a jogoknak teljességét, ame
lyeket mánt államot alkotó nép /uralma végső korszakában 
megadott. Magyarország elszakadt területeinek volt nemzeti
ségei, akiknek a történelmi változások uralmat adtak a ke
zükbe, a szabadság édes ízét hozhatták magukkal új hazájuk
ba. S azok, akik »ezt érezték, nem lehetnek új helyzetükben 
egy nemzetiség elnyom ói. És még valami! A  volt nemzetisé
gek sorából kikerülő politikusok, a Jaksiéok, a Vlaškalinok, a 
Goga Ootavrianok és Isac Emilek, akiknek az elszakadt ma
gyarság a legtöbb megértést és legtermőbb türelmet köszön
heti, azoknak a politikusoknak voltak fegyvertársai, a küzde
lemben hűséges harcosai, akik Magyarországon az októberi 
forradalom idején jutottak uralomra. Ezt a türelmet, ezt a 
megértést az elszakadt magyarság, ha nem akar erőszakot 
tenni az igazságon, az októberi forradalom mártírhőseinek kö
szönheti.

És az elszakadt magyarságnak ezt a legfőbb jogcímét, 
ezt a leghatalmasabb támogatóját a magyarországi kormány
zati rendszer a legféktelenebb vádakkal diszkreditálja, a becs
telenség ráfogásaivai mocskolja be s a hazaárulás fertelmei
vel becsteleníti meg. Mindez annak a politikai rendszernek 
fenntartását szolgálja, mely őket uralomra emelte, mindez az



uralmon maradás gazdasági előnyeinek biztosítása, osztály- 
helyzetüknek monopolisztikussá tétele érdekében történik, 
minden arra való gondolat tökéletes és tudatos elnémításával, 
hogy mennyit ártanak vele .az elszakadt magyarságnak, s 
hogy uralmuk fenntartásának eszközei miilyen mértékben ne
hezítik meg az elvált magyarság politikai és kulturális törek
vésednek sikerét.

S mindezt olyan módon tették, hogy nemzetgyűlésükön, 
népgyűléseiiken, sajtójukban és a publicitás minden szószékén 
való megnyilatkozásaikkal azt a látszatot keltették, hogy 
mindez: bizonyítani felesleges köztudomás. Elvégezték a tör
ténelem szerepét, elvégezték a bíróság feladatát, diszkvaldfá- 
kálóvá tettek minden kétséget s a hazaárulásban részessé 
minden aggodalmaskodást. Károlyi Mihály hazaáruló — ezzel 
tiporták le a demokrácia követeléseit és ezzel védték meg 
nagybirtokaikat az a gr ár reform tói.

S most jön a bíróság, és azt mondja: bizonyítani!
Bizonyítani!
Tessék bebizonyítani a polgári perrendtartás politikum

tól mentes szabályai szerint, hogy mindaz az állítás, amit 
uralmuk páll éréivé építettek ki — igaz. Tessék bebizonyíta
ni, hogy mjindaz a vád, amivel három év óta folytatják a leg
kegyetlenebb politikai üldözést — jogosult. Tessék bebizonyí
tani, hogy mindaz a ráfogás, amivel elnémítják a demokrácia 
egyre hangosodó és mindenütt másutt a diadal felé száguldó 
követeléseit — indokolt. Bizonyítani, (bizonyítani, bizonyíta
ni! — harsogja a bírói végzésen keresztül a történelem lel
kiismerete.

A tisztánlátás útján, a nekibátorodás meredekjén a ma
gyar bíróság most azoknak az állításoknak bizonyítását kö
veteli, amiknek hamisított köztudomásán nyugszik ezernyi 
súlyos büntetőbírósági ítélet, ezernyi fegyelmi ítélet, mely eg
zisztenciákat Toppantott össze és a tehetségek díszeit söpörte 
ki az összetört országból. Olyan tényállítások bizonyítását kö
veteli, mert most, először, végre megtagadja tőlük a köztu
domás minden bizonyítást fölöslegessé tevő jellegét, amiknek 
százszázalékos bizonyossága kellett volna azokhoz a politikai, 
gazdasági és társadalmi változásokhoz, melyeknek három év 
óta szenvedője a magyar nép.

Ez a pör nemcsak Károlyi Mihály, nemcsak a magyar 
kormány, nemcsak az októberi forradalom pőre, hanem az el
szakadt magyarságé is, amely a példa és hivatkozás nagysze



rű erődít félthette eddig az elerőtlenítő lejáratás veszdelmétől. 
A  pörben még lesz ítélet, de ez a bizonyításra kötelező vég
zés már ítélete a maá magyar kormányzati rendszernek.

Ami ezután töntémk a perben, az már csak Károlyi Mi
hály személyét érdekelheti. Ami belőle világosító tanulság, az 
a mienk már ma és annak a meggyőződés köztoincsévé kell 
érnie — talán már holnap.

(d. j.)

Bácsmegyei Napló, 1922. május 24.



ÜZENET A NÉPKÖRNEK

A suboticai Népkor, melynek háza az itt élő magyarság 
egyetlen ingatlan vagyona, a most lezajlott gyermeknapom 
hangversenyt rendezett. A  hangversenyen tréfás számok, ko
moly produkciók egymást váltatták föl, s a jókedv és nemes 
szórakozás sokáig felejthetetlen emlékei maradnak. Zavar
talanul szép este volt. A  tágas udvart színültig megtöltötte a 
látogató közönség, melynek sorában majdnem mindenkit ott 
láttunk, akinek személye a suboticai magyarság körében a 
társadalmi tekintélyt és az érdem súlyát reprezentálja. Nagy, 
figyelmes és hálás közönség, tehetséges és önfeláldozó sze
replők, agilis rendezők, őszinte és nagy siker — ez a summá
ja a vasárnapi estének.

De ha ez így van, ha rendelkezésre áll mindaz a tényező, 
amelyik kedvet ad és fizetséget a fáradságért komoly és ní
vós előadások számára, nem érzi-e a Népkör, hogy nem tölti 
be maradék nélkül feladatát, ha működési körét nem vonja 
meg szélesebb területen, mint ahogy azt ma teszi. Ne legyen 
félreértés, nem gáncsoskodni jövünk. A  magyarságnak nagy 
ereje ez a Népkör, s ha más nem lett volna eddig, minthogy 
hajlékot adott azoknak, alkokét az egy nemzetiséghez való tar
tozás, a nyelv közösségének atyaüsága egymás felé hajtott, 
akkor se lehetne már lebecsülni eredményeit. Működésének 
elismerése és eredményeinek méltányolása mellett is, ma már 
mást is, többet is várunk a Népkörtől.

Dokumentálni kell, hogy táncmulatságok rendezése, csön
des preferanszok és vidám ikuglizások nem csillapítják ennek 
a magyarságnak kultúrszomját és nem elégítik ki kultúrigé
nyeit. Dokumentálná kell, hogy itt egy nagy tömeg ember él, 
aki soviniszta sallangok és imperialista görögtüzek nélkül 
munkása és hívője a kultúrának. Dokumentálni kell, hogy az 
itt élő magyarság meg akar maradni nyelvének kultúrájában, 
hogy a történelem változásai széttörhettek impériumot és da
rabokra szaggathatták politikai szuverenitását, a politikád és 
uralmi tendenciáktól tiszta kultúrája egységes maradt, az 
egész magyarság közös tulajdona, akár itt élünk, akár a Har
gita oldalán, akár a Duna—Tisza között, akár az Óceánon túl.



Előadásokat kell rendezni, felolvasásokat tartani, szaval
ni, énekelni és zenélni, aki írná tud, írjon, aiki festeni tud, 
fessen, aki olvasni tud, olvasson — ha magyar teszi, a magyar 
kultúrát gazdagítja vele. A  Népkor pedig adjon otthont min
den kultúrtörekvésnek. Adjon kultúrát azoknak, akiket a 
táncmulatságokkal közönségül megnyert.

Petőfi születésének százéves évfordulóját ünnepeljük. A 
fejérvári síkon összegyűl Erdély magyarsága. Néma marad
ható az ünneplés esztendejében a Népkor? Ha Dantét tudtuk 
ünnepelni az olasz—jugoszláv feszültség legkritikusabb nap
jaiban, ha Dosztojevszkij születésének százéves évfordulójá
ról iákkor emlékezhettünk meg, amikor egész Európa hadiál
lapotban volt Oroszországgal, nem sértő-e, nem dehonesztá- 
ló-e annak feltételezése, hogy a magyar kultúra elhalt, de 
örök életű napjainak ünneplését türelmetlen politikai szem
pontok megzavarhatják. Végtére is nem kell Buikarestbe 
menni az államhatalom méltóságos kezelésének elsajátítására. 
Nagyváradon az elmúlt hetekben impozáns Arany-ünnepet 
tarthattak.

Szervezzen műkedvelő színtársulatot is a Népkör, hogy a 
magyar színpadi kultúrát addig se kelljen nélkülözni, amíg 
magyar színtársulat itt játszási engedélyt nem kap. Ezt a 
nagy fontosságú kérdést se lehet hozzá nem értő jószándé- 
kúak kezén hagyni, akik ügybuzgósággal, de irodalmi ítélet 
nélkül szenesbéiákkal és hasonló bődületes bornírtságokkal 
rontják meg azt a kevés alkalmat, amikor a színpad prédiká- 
1 ószékéből magyar szó hangozhatok el.

Gyönyörű program, nagyszerű föladat, „jó mulatság — 
férfimunka” az, ami a Népkör előtt áll s amit, hogy elvállal
hat és teljesíthet, a vasárnap este sikere bizonyítja.

A  magyar kultúra szeretetében az atyafiságos összetarto- 
zandóság meleg érzésével üzenem ezt a Népkörnek.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. június 7.



JÚNIUS,

gyönyörű június, kalászok érlelője, virágok felruházója, ki 
érő magokat, a szent kenyérnek ígéreteit ülteted a búza föl
serdült szárába, aká bódító illatot lehelsz a nyíló virág szűz 
szirmai közé, aká színekkel harmatozod be a zsendülő mezőt, 
az ég kékjével, a tenger zöldjével és a baldogság rózsaszíné
vel, alki meleg vagy, mint szeretőnk ölelése és puha, mint a 
gyerekünk sóhaja, szent, csodatévő Június, hadd zengjen most 
téged ez az írás. A  tévedések útjain botorkálunk mindannyian 
s botor fontoskodással tévesztjük össze a lényeget a látszat
tal, amikor azt hisszük, hogy az emberi élet legnagyobb ese
ményeit politikusok szava, tudósak bölcsessége és hadvezérek 
tévedése teremti a világra. S amíg magunkra nevelt alázat
tal ünnepeljük a magától értetődőt és térdre kényszerített hó
dolattal kösz öntjük az éltéveszthetetlent, megfeledkezünk ró
la, hogy egy nyíló virág az élet pompázóbb nagyszerűségeit, 
magába szédítő titokzatosságát és megfejthetetlenebb miszti
cizmusát jelenti, mint a legkomplikáltabb gép, a legjobban 
célba találó elmélet s legbravúrosabban kiravaszkodott műre
mek. Zengő titok bújják meg a gyöngyvirág fürtjei közt, az 
emberi értelem kagylójával ki nem meríthető logüka nyilat
kozik meg abban a rendben, mely gyümölccsé neveld föl a 
feslő bimbót. Hegyeket hányhatunk fel sívó sivatagon, csator
nákat vághatunk ki kapzsi Shylodkként örök adósunknak, az 
eleven földnek testéből, szekerünk elé foghatjuk az erőt, mely 
tenyere egyensúlyában tartja a naprendszer csillagait, még
sem lesz soha annyii erőnk, hogy egyetlen satnya fűszálban 
elősegítsük a bimbózás és sejtoszlás sötét törvényeit attól az 
eleve elrendeltetéstől, amit az örök hatalmak örök időkre, 
örök érvénnyel elrendeltek.

Az arrna virumque cano örök vezérdikktémája helyett 
hadd csorduljon ki alázatunk megszentelt kelyhéből őszin
te, áhítatos és könnyes szavú magasztalása annatk az örök is
tennek, amelyik: fűben, fában, kőben, villámlásban és napsu
gárban árulja el örök hatalmát és mindenütt jelenvaló voltát. 
Ezt az istent, az öröktől fogva és öröikkévaló urat csak az alá
zatunk odaadásával magasztalhatjuk. Ha patak partján lovat 
áldoztunk föl, ha kicsurgatott embervérrél becstelenítették



meg az áhítat helyét, ha első fűbárányt, vért és velőt hordoz
tak ama Hatalmas elébe, vagy ha a megszépült és megtisztult 
keresztény vallás nem e világról való szimbólumaival mu
tatja be áldozatát, egyformán azt a fölöttünk uralkodó Eret, 
a betelhetetlen Szépséget, a magasságbelá Hatalmat ünnepel
jük, az első okot és végső okozatot, a sziklát, honnan kiszö
kött a fejlődés patakija, s az óceánt, hová befut a szélesen 
hömpölygő folyam. De az ember, aki saját magát főiken te a 
természet u»rának, holott csak reménytelen trónkövetelője le
het az élet határtalan birodalmának, az ember még az isten 
dicséretét is le akarja foglalni magának. Meg tud-e mérkőz
ni dobok pergése, orgonák zúgása és trombiták harsogása az
zal a zenével, amá erdők zúgásából, viharok dörömböléséből, 
villám csattogásából és tavasai hajnalok szűz csöndjéből árad 
ki? Melyik szebb háza az (istennek: a Szénit Péter^templom-e 
vagy az, amelyiknek alapja a vdrágos rét, kupolája a sugárzó 
nap, mennyezete a kék ég és tapétája a bíbor felhő? Mi kelt 
több és igazibb áhítatot: a tömjén füstje vagy a végtelen óce
ánok sós lehelete? Egyetlen rügy magasztalóbb dicsérete a 
fölöttünk és bennünk élőnek, mint az a gúla lenne, melyet az 
első embertől kezdve épített volna az emberiség, beleépítve a 
föld minden kövét, az értelem minden kigondolását és bele
keverve csurgó vérét a kövek közé.

Június, zengő szépségű, ömlő melegű, áldott ölű Június, 
a szent élet szent forradalma vagy minden halállal szemben. 
Fegyverzaj és férfidicsőség helyett megoldott sarukkal és da
dogó szavakkal hadd zengjük most áldó-dmádkozó földrebo- 
rulással a te dicséretedet, aki magad vagy a teremtő erő, a 
nyíló élet, fogantató ölelés, a föltaíkarózott titok, az örök 
szépség és örök vigasztalás.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. június 11.



A MAGYAR KULTÚRA

Három év óta egyebet sem lehet hallaná ia vajdasági ma
gyarok hivatalos vagy nem hivatalos pódiumaiért, minit ezt 
az egy szót: „kultúra” . Politikád vitákban és egyéb ddszkusz- 
szióiban sűrűin szerepel ez imnt argumentum, döntő és konk
rét argumentum, mánt olyan kvalitás, amelyet respektálná 
kell mindenkinek. Kultúrerejére hivatkozik a magyarság a 
legtöbbször, szinte már az unalomig, kultúrerejére, amelyet 
szerzett magyar költősorsok és tudós-fátumok révén és ame
lyet megtestesít a vele élő nemzetek között. Nem hivalkodás
ból, sérelmei megszenvedéseiben egyszerű tényként, tudato
san állott ikxi legtöbbször ezzel a szóval. Nem lehet vitás: jog
gal tette, mert valóban a magyarság kultúrklasszisát önérze
tesen, szégyenkezés nélkül lehet megmutatni mindenkor és 
mindenkinek, aki türelmetlenségében nincs hozzá jó szívvel és 
megértéssel. A  kultúra fontos valami, nagy érték, amit nem 
baj, ha nem tartanak véka alatt. S bár a kailtúrerejére a ma
gyarság túlontúl sokat hivatkozott, mégse lehet megróni a hi
vatalos és nem hivatalos reprezentánsait, ment sokáig egyedül 
ezzel vigasztalódott és harcolt társtalamul. A helyzet feloldja 
és felmenti az ízléstelenség vádja alól. Van valami azonban, 
ami ezzel kapcsolatban szembeötlik mindenkinek, aki itt lel
kiismeretesen magyar és aki többet kíván a szélmalomharc
nál. Három éve beszélnek itt kultúráról, magyarról, — há
rom éve, anélkül, hogy valamikor is gondolt volna valaki 
arra, hogy ezt a kultúrát, ezt a kultúnpozícdót el is veszítheti 
a magyarság, ha nem gyarapítója tovább, nem növeld, nem 
műveli és nem restaurálja kultúrmentalitását, erejét és kva
litásait. A kultúra élő, fejlődő valami, amit a közömbösség 
vagy nemtörődömség szárazsága könnyen elemészthet. A  kul
túra tőke, nemzeti kapitál, amit nem elég használni, dicsérni 
vagy pazarolna, de gyarapítani ás kell, mert — kimerülhet és 
semmivé zsugorodhatok: frázissá. II faut ©ultiver notre jár
dán — mondta Voltaire és a kultúrára gondolva, nagyon iga
za volt. Művelni kell a kertet, mert dudva nő a virágok he
lyén, ha elhanyagolják. A  magyarság kultúrája nem adott
ság, nem veleszületett apmorátás. Az élet tartja és a századok 
nevelték arra a nívóra, amelyen ma áll. Nehéz, nagy sorsok,



küzdelmek, mártkűumok, fájdalmak útján ért el a magyar 
szívekig is és a magyar életág sok munka, törődés, erő gazda
gította föl a mostani gazdagságra. Nem szabad megelégedni 
azzal, hogy vám, hozzá kell látná, hogy legyen ás.

Hozzá kell látni, hogy ne apadjon, ne vesszen, ne marad
jon vissza, hamem a nemzetközi kultúrmozgalom részeseként 
teljesedjék új eredményekkel és értékekkel. Büszke lehet az 
itteni magyarság kultúrnívójára, de a büszkeségnek szünte
len hangoztatásával nem szabad megelégednie. Ha azt akarja, 
hogy a kultúrában továbbra ás megtartsa pozícióját, dolgozni 
kell érte — cselekedni a magyar kultúráért. Nemcsak színház
ra gondolunk átt és műkedvelőd előadásokra. Ezeken túl szer
vezett kultúrmozgalomra van szükség, amely befogja a ma
gyar falukat — a magyarokat — és miindon rendelkezésre 
álló eszközzel utat csinál a nyugati gondolatnak és atmoszfé
rát ahhoz, hogy itt eleven, lüktető kultúrélet alakuljon ki. 
Aki látja és jól látja a vajdasági magyarok kultúrhelyzetét, 
az előtt nem titok, hogy ha tovább így tart, az a kultúrerő ás 
elsenyved és elpuhul, amit a magyarság áthozott a trianoni 
határon. Nem lehet azzal sem elütni a kérdést, hogy itt előbb 
politikai lehetőséget kell teremteni, hogy iskoláinkat kell el
sősorban megőriznünk és kiharcolnunk a politika fegyverei
vel. Az áskola nem egyedüli, ami kultúrcentrumot jelent. Az 
iskolán kívül ás lehet a mozgalomnak bázist teremteni. Köny
vek, folyóiratok, egyesületek rendelkezésre álló eszközök átt 
is, amelyeket föl lehet használná, csak el kell szánni magu
kat azoknak, akák illetékesek ennek a munkáinak a megkez
désére. Aki szívén viseli az itteni magyarság sorsát, vállalja 
ennek a nehéz misszióját ds. Jól tudguk: a politika súlyos 
princípium, amelyet nem lehet semminek sem megelőznáe. 
De követnie szabad, sőt kell: követnie kultúrmozgalomnak, 
a kultúra művelésének.

Sürgős és égetően aktuálás probléma ez, amit magyar pa- 
tópáloknak nem szabad tovább halogatnáok.

Bácsmegyei Napló, 1922. június 16.



MAGYAR ÁLDOZATKÉSZSÉG

Egy héttel ezelőtt egy hír jelent meg a Bácsmegyei Nap
lóban. Megírtuk, hogy egy volt magyar köztisztviselő, akit 
állásából elbocsátottak, s akire egy család eltartásának súlyos 
gondja nehezedett, fölélt kis vagyonának utolsó roncsait ér
tékesítette, hogy a kiutazáshoz szükséges iratokat beszerezze. 
Most itt áll útlevéllel a zsebében, kenyér nélkül, kereset nél
kül, éhező családja kapaszkodik belé, s elutazni már nem tud, 
mert az utolsó ágy és az utolsó fehérnemű árából útiköltségre 
már nem futja. Kértük azokat a magyarokat, akikhez könyö
rületesebb a sors, tegyék lehetővé, hogy ez a hivatalából — 
jaj, nem a saját hibájából — kibukott tiis27tváselő, családjával 
együtt Magyarországra mehessen kenyérért és munkáért. Ké
rő szavunkra egyetlenegy válasz érkezett, összesen öt dinárt 
kaptunk valakitől, aki magáról csak annyit írt, hogy vasutas 
volt és két évvel ezelőtt elvesztette állását.

Magyar összetartás, magyar áldozatkészség, magyar faj- 
öntudat, magyar segítés — ítélőszék elé idéz benneteket a 
lelkiismeret. Fájjon mindenkinek az arca pirulása, égessen 
mindenkit az elkandőzhetetlen szégyen, aki jóllakott és tiszta 
ruhában süttetd kívül langyos vízzel és puha fehérneművel, 
belül ízes falatokkal és gyöngyöző italokkal hízelgető tesitét az 
isten napjával. A  szemetek láttára pusztul itt egy család, vesz 
éhen a gyerek és esik össze az élet jármába fogott asszony, 
mert magyar, s annyit nem tudtok adni, ti jóllakottak, asz- 
szonnyal és borral bujálkodók, hogy kezébe vehessék a ke
nyeret, amit kínálnak nekik. Itt nem hallani mást, csak pa
naszt. Panaszkodik a kereskedő, iparos, háztulajdonos és föld
birtokos, panaszkodik a síber, a kártyás, a láncos, panaszko
dik az ügyvéd és az orvos, mindenkinek van panaszra oka, s a 
panasz Pamdora szelencéjéből kifogyhatatlan a jajszó, de — 
istennek hála — gyarapodunk és gazdagodunk s nem szen
vedünk hiányt ételben és italban. Ebéd utáni szórakozásaink 
közt ezerdinárosok csereberélik a zsebeket egy-egy dartli- 
parti után, a 200 dináros pezsgő kevés embertől vette még él 
a kedvet az éjszaka örömeitől, arra ás telik, hogy fehér csip
kékkel tegyük forróbbá a szeretőink testét, csak arra nem,



hogy pár száz dinárral visszarántsunk az elpusztulás örvényé
től egy magyar családot, akit magyarsága ítélt most el nyo
morra és pusztulásra.

Hallottam földbirtokost kétségbeesetten panaszkodni, hogy 
koldulni kell mennie, mert az 518 holdon felüld birtokát el
vették. Hallottam kifakadni a sors mostohasága ellen az öt
száz holdas birtokost, akinek a földjéből ugyan nem vettek 
el semmit, de a munkabérek elvesznek valamit a másfél ezer 
koronás búza profitjából. Látok kereskedőket, akik ma villa- 
tulajdonosok, nagyiparosokat, akik nem járnak gyalog, holott 
a háború előtt lélekszakadva (könyörögtek minden ultámo előtt 
halasztásért. A bőség nyosaolyájában nyugodtan alszik a lel
kiismeret, s a tegnapi nyomor emlékét is lemossa a jólét első 
langyos fürdője. S amikor egy magyar 'tisztviselő kézen fogja 
a gyerekeit s kiáll bús élete bús asszonyával a sarokra kol
dulni, egyetlen ötdináros hull reszkető tenyerébe.

Magyar színházat kellene építeni, magyar könyvet ki
adni, magyar folyóiratot megindítani, magyar kultúrszövet- 
séget szervezni, magyar néplíceumot, magyar középiskolát 
fenntartani — hol az a vagyon, .amelyik megmozdul, hol az 
a bőség, amelyik nem tanácsot ad, de aranyakat, telket és 
téglát, hol vannak az akadémiát alapító Széchenyinek, a telket 
ajándékozó Grassalkoviehinak és a színházat építő Lukács 
Györgyöknek utódjai? Ká álmodozhatok teremtő áldozatkész
ségről, amikor annyi nem telik ki az itt élő és jólétben élő 
magyarságtól, hogy egy magyarsága miatt éhező család el
jusson a már kinyújtott kenyeréhez?

Attól kell félni: a magyarságnak is az elnyomatás gettó
jában íkell élni ezer évig, hogy kifejlődjön benne az össze
tartás, az áldozatkészség, a szavalni tudó száj helyett az adná 
tudó szív.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. június 28.



A KENYÉR

A  polgári élet ünnepei egy fönséges, tömjénes mítoszba 
fölolvadt élet eseményeihez fűzödnak. Az istenid ember fo
gantatásának, születéséinek, halálának és mennybemenetelé
nek titkos értelmű jelenései még kétezer esztendő távolságá
ban is pirosra festik szürke köznapok fekete betűit. Az esz
tendőnek, a partatlan mederben elömlő időnek ezek a szige
tei, életünk múlása egy olyan élet eseményeihez fűződik, 
amely két ezredév előtt kezdette meg világtörténelmi hiva
tását.

Voltak forradalmak, melyek nemcsak az élők hatalma, de 
a tradíciók unalma ellen is törtek. A  francia forradalom el 
akarta törölni a Gergely-naptárt, s megteremtette a racioná
lis évbeosztást, amelyben nem a hit ünnepelt, hanem a munka 
pihent, s a megnyíló és elpdhenő életnek, a virágzó és hervadó 
természetnek, a virágba öltözködő nyárnak és hóval taka
rózó télnek a természet rendje szerint visszatérő jelenségei 
szabták meg a naptárt.

Ez a kísérlet elvérezhetett a tradíciókhoz való ragaszko
dás guillotine-gán, de ami benne késő századok után egekbe 
tört, az sokkal elevenebbül tartozik a természet rendjébe be
lenőtt emberhez, semhogy forradalmak játékának kelljen vi
lágra szülni vagy elpusztítani. A  kereszténység kétezer éves 
uralma nem pusztíthatta ki az ember leikéből, a tudatalattiak 
ösztönös megérzéséből az idegek rezonanciájában százezre- 
deknek pogány hitét, mely térdre kényszerítette minden hívő
jét a ragyogó nap, a dörgő felhők, a mennybe ívelő szivár
vány, a villám felgyújtotta fatörzs s a szálló felhő szálló ár
nyéka előtt. És ennek a hitnek nem voltak se tagadód, se 
újítói, se apostolai, ez a hit egyetemes volt, s olyan mindent 
magába záróan borult rá a Krisztus előtti emberre százezer 
esztendőknek útján, mint az éjszakára az égbolt kárpitja.

Ezek a tradíciók elpusztíthatatlanok, ezek a hitek kitép- 
hetetlenek, az ördögöt tei lehet űzni tömjénnel, de arra még 
a kereszténység mágikus ereje is kevés volt, hogy a termé- 
szetimádás .pogány hitének emlékeit, a vérré váltakat, ideggé 
finomodottakat és izommá kemény edetfceket kitépje az em
berből.



Ez a pogány hit, amelyik az értelem előtt föltakarózó 
panteisztikus titokkal nyilatkozik meg minden szerves élet
ben, virágnak, fának, madárnak, dúvadnak egy időt rendelt 
a páro-sodásra. Az embernek, aki a természet uralkodójának 
hitte magát, az örök törvényszerűség fölismerése azt paran
csolja, hogy a természet birodalmában játssza el Lear király 
szerepét, vegye le fejéről a koronát és ossza szét képzelt 
birodalmát, mint az anekdota drótostótja.

A természet nem pihenéssel, de munkával ünnepel. S 
ha a munka esztendejének is lenne Gergely pápája, fei kétel- 
kedhetiik abban, hogy az aratást tenné a legfőbb ünneppé, 
legszentebb nappá? A  dolgozó ember ilyenkor jár búcsút a 
búzatáblák csodájához, kezébe nem keresztet vesz, de kaszát, 
s karácsonyi áhítattal ünnepli a kenyér születését. Ez az 
áhítattá melegedő hála, amá elfog bennünket a föld szent 
ajándéka előtt, ez tette az első ember oltárkövére a búzát, s 
ez választotta az isteni test szimbólumává a kenyeret. A  po
gányság és kereszténység szertartásainak egyetlen érintkezé
se van: a kenyér.

Csatákat vívhatunk, ölhetünk és rombolhatunk érte, a 
föld jóságos marad, bőkezű és bosszút nem ismerő, s a verej
téket egyformán jutalmazza szent maggal, akár vérrel, akár 
salakkal tápláltuk. Az oltáni szentség az ő szent testét hor
dozza, Krisztus az ő testét törte meg az utolsó vacsorán, Asz- 
tarté és Baial bosszúálló haragját csak a garmadába hordott 
kenyér áldozatával lehetett megváltani.

A  föld ajándéka ő, Gaia anyánk vele táplálja gyerme
keit, minden harcunk célja, minden fáradságunk j/utalma, 
minden verejtékünk megfizetője. A  történelem érte van, há
borúk érte folynak, embertömegek a nagyobb kenyérért vív
ják meg legelszántabb (küzdelmeiket, a tudomány végső elem
zésében csak a nagyobb darab kenyeret szolgálja, s a ma mű
vészete csak a jóllakott ember boldogságát teszi teljessé.

Nincs igazabb, »nincs méltóbb himnusza az életnek, mint 
a kasza pengése.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. július 2.



A MI SORSUNK

Láttjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk mi — újság
írók. És látjátok, az újságíró meninyá szent akaratát, töretlen 
hitét, memes lendületét, gőgös aktivitását, álmát, diUúziódt, lel- 
kesültségét, eredményeit zárja be a koporsó. Mi újságírók 
nemcsak a mának vagyunk krónikásai. Mi újságírók a jelen
nek vagyunk történetírói, ítélethirdetők a történelem bírói 
székében, mi újságírók rajzoljuk meg először a (jövendő útjait, 
mi érleljük a közvéleményt, mi lázasítjuk forradalommá az 
elégületlenséget, s mi hintjük el a megbékélések olaját, mi 
vagyunk a harcok harsonásai s a béke szálláscsiinálói — amíg 
élünk. S ha meghalunk — egy kórhám ágy érte a fizetség.

Kedves barátunk, te is részese voltál annak a tékozló 
munkáinak, amelyik dicsőséget ad a hadvezérnek, babért a 
hősnek, elismerést a közélet harcosainak, amelyik kenyérhez 
juttatja az éhezőt és mainkához a megrokkantad, amelyik vá
gyat ad a diákinak, álmot a lányinak, meggyőződést a jóllakott 
szatócsnak és szórakozást az unatkozó dámáinak. Mindig ad
tál, mondént adtál és a végén mi maradt .neked? összerok
kant test, összerotncsolt tüdő és halál huszonkilenc éves ko
rodban.

Legalább az édesanyád állhatott volna melletted, hogy 
zokogásával megszelídítette volna a gyász kietlenségét, lega
lább testvéreid lettek volna itt, hogy elsimították volna ver
gődő orcád vonásait, melyeket a halállal egyedül, bátorító 
szó, vigasztaló csók, hűsítő siimogatás nélküli irtózatos ver
gődésed rémülete torzított el. Nem volt iitt senki. Halálos 
ágyadat, koporsódat csak újságíró társaid állják körül.

És mi, akik azon az úton járunk tovább, melyről te most 
a sírba szédültél, mi, akik tudjuk, hogy minden gondolatunk, 
amit agyiunk Mverejtékez, minden álmaink, ami szívünkből 
fölpárázdk, minden ötletünk, amit belevetünk az ólommezők
be, csak egy lépés előre — a kórházi ágy felé, mi mégis arra 
kérünk téged, add inekünk eltékozolt kincseid legutolsóját: 
életed értelmét és halálod tanulságát.

A  sírod szájánál világosodik föl ez a tanulság: nem a 
gyertyák ragyogása, koszorúk tömege s a ravatal dísze adja 
a halál békéjét, hanem a betöltött élet, ami mögötte áll. Te



jó harcot harcoltál, a hiiitet megtartottad, tiszta maradt tollad 
és szíved, mi, akik a céda élet terhét az összeroggyanásig hor
dozzuk, (irigykedve nézünk gyötrelmes életed megszépült vé
gére.

S csöndes szóval, könnyes szemmel búcsúzunk. Ha van 
túlvilág: legyen tiéd az üdvözítitek öröme. Ha most kezdődik 
a lélek vándorlása: szelíd galamb, daloló pacsirta, fehér si
rály ölelje fel megbékült szellemed. S ha a legvigasztalóbb 
végnek, az örök megsemmisülésnek opáLos kapud tárulnak fel 
előtted, ami belőled örök: energiádat hagyd nekünk bátorí- 
tóul és ösztönzésül abban a missziós harcban, aminek nem 
te vagy az első halottja s nem má leszünk az utolsók.

A  szívünk tnyoszolyájján vetünk ágyat emlékednek s ér
telmünk súlyosodiik keserű életed tanulságából.

Távozz körünkből békével, szegény halott, s távozzunk 
sírod mellől békével veled szegényebb élők.

Bácsmegyei Napló, 1922. augusztus 6. — Elhangzott Lukovieh 
Imre újságíró temetésén 1922. augusztus 5-én.



KÉT ÖREG

úgy hajlik most I/mdoriban Európa térképe fölé, mintha sak
koznának. Öblös karosszék, vastag szivarok, mákból cigány- 
kerekeket füstkanikázik az elégültség, főnöm tónus, csöndes 
szavak és nagy indulatok — ezek a tanácskozás külsőségei. 
A  két háborút szerző öreg, a hajdani ügyvédek összeültek, 
hogy megbeszéljék, eligazítsák, kimódolják a jövőt. Hejnye, 
h ejnye — mondhatja az egyik köhögés; hm, hm — mond
hatja a másik, megigazítva fülében a szélfogó vattát. S csön
desen beszélgetnek tovább. Poincaré azt mondja: Az elesett 
franciák becsülete követeli a Raihr-vddék vámvonalának elő- 
retolását; a földragyogó francia gloire a német vegyiparban 
való liatvamszázalékos részesedésért harcol; Európa új bé
kéje nem képzelhető el anélkül, hogy a német kivitelért be
szolgáltatott devizák 26°/o-át ne adják át a garanciabizottság
nak . A tengerek szabadsága, a kis nemzetek fölszabadítása, a 
nemzetiségi elv érvényesítése, a háborús lehetőségek kiirtása
— ez volt a háborúban a háborús cél. S hogy hangzanak most 
ezek a túl világi akkordok, a szférák zenéjének melódiái Poln- 
caré bronchitises torkán? Vámhatár, garanciaibizottság, ré
szesedés, vagyonkezelési ellenőrzés, a tőkemenekülés megaka
dályozása. Antoniókból Shylockok lettek.

És LLoyd George, a partnere, ez az ötletiüiuíminátoír, ez a 
kirakathumanista, a grandiózus pózok nagybirtokosa s a tör
ténelmi érzék és a missziós szerepbetöltés ekvilibristája. Aki 
békét hirdet és petróleumot szagol, történelmet csinál és kur
zusokat emleget, s egy jó befejezésért nem sajnálja az utat 
Gémiáig.

Nem szörnyűség-e az, hogy amikor a demokrácia diada
lát üvöltjük, amikor a tömegek politikai és gazdasági önren
delkezési jogáért vívott harcot már-már befejezettnek hisz- 
szük, két kiszikkadt agyvelő, melybe már csak hálni járnak 
a nagy .intuíciók, két megviselt idegrendszer, melyek már 
•nem bírják el a tradícióktól megtisztult nagy koncepciók sú
lyát, két enervált erő, két rekedt torok, két véredény-etme- 
szesedéses kezdeményezés, két háborúhoz kötött mentalitás 
törődjön, fáradjon, beszéljen és döntsön és cselekedjék és 
rendelkezzék, amikor a mának kenyere, a jövőnek békéje és



Európának újjáépülése forog kockán. A  kenyér és lelkek bé
kéjének két pillére ez a két reszkető fej, reszkető kéz és 
reszkető gondolat.

Gsaik üljenek még egypárszor össze, szivarozzanak és fe
ketekávézzanak a világháború véres lakomája után. Beszél
jék meg, tárgyalják meg, határozzák meg, hogy a kiömlött 
francia vér fejében mennyi idegen devizát követelhetnek, 
hogy a halottak becsülete — a halottaké, .aikiik kénytelenek 
eltűnni, hogy győzelmi szekérbe aranyborjúként fogják be 
becsületüket s halottá vált zengő fiatalságukat — s a rajnai 
vámhatár közt mennyi az összefüggés, s hogy a háború és a 
győzelem által kiharcolt népszövetségi gondolattal hogyan 
egyeztethető össze a Rajna menti állami bányák ellenőrzésé
nek problémája. Csak sakkozzanak tovább a jövendő nagy ér
dekeivel s a ma nagy frázisaival, játékuk veszedelmesen egy
szerűsödik a patt felé. Ebből aztán nem lesz menekvés se a 
Lloyd George-i póz számára, amely olyan szikrázó elegan
ciával tud belesimulni a korszellem és világváltozás atlasza 
tengerébe, se a poincaréi hajthatatlanság számára, amelyik a 
győzelem szekere elé akarja fogni a halottakat és élőket, a 
halott gondolatokat és élő frázisokat.

Csak játsszanak tovább. Lassan-lassan ez a tanácskozás, 
ami tegnap még történelem volt, ma még nemzetközi ügy, 
holnapra valóban játékká egyszerűsödik. A  jelek nem csalnak 
és a tömegérdeklődésnek soha nem tévedő bizonyító ereje 
van. Ha ma népszavazást rendeznének, egészen bizomyos, hogy 
a Capablanca—Aljohiin partinak töhbmézőije akad, mint a Lloyd 
George—Poáncaré játszmának. S mint a megcsalt férj, ők fog
ják legutoljáira megtudni sorsukat. A  világ épül, dalol, kivi
rágzik, a sírok kazöldülnek, a sebek begyógyulnak, a harcte
reken már negyedszer aratnak, s lassankiint mindenki elfe
lejti őket, szegény fontoskodó, reszkető térdű öregeket.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. augusztus 15.



LLOYD GEORGE

is arra az útra lépett, amelyen a győztes országok kormányai 
kikerülhetetlen végzetszerűséggel követik a legyőzött országok 
nagyjait, Lloyd George-on is túlnőtt az idő, alkalmazkodó
képességének monumentalitása, nemes patinájű demagógiájá
nak sodró ereje felőrlődött a küzdelemben. Nem kell számű
zetésbe mannáé, máint a legyőzött országok kormányzóinak, 
nem rosbad vtissza elmélete után szétbomló aggyal, mamit Wil- 
son, oroszlánvadájszatra se indul, mint Clemenceau, aki úgy 
beleszokott a vérbe, hogy afrikai vadászatra ment, amikor azt 
hitte, hogy vége van .a háborúnak. Lloyd George, aki tizen
nyolc éviig volt egyfolytában miniszter és több miint harminc 
évig aktív politikus, tovább ás tényező akar maradni az angol 
belpolitikában, s ami ezzel végzetszerűen egyet jelent: a vi
lágpolitika irányításában. De Uoyd George mégis megbukott, 
megbuktatta saját politikája, amelyet már évek óta a béke 
selymébe öltöztetett, s amiről a keleti elrendezés fölborulá
sakor föllebbent a fátyol s kátakarózott a háborús elszántság. 
Lloyd George, a békét prédikáló, háborút hirdetett, s az an
gol közvélemény, mely elhi/tte róla, hogy békeapostol, nem 
tudta megbocsátani, hogy háborúra uszít.

A  megalkuvás politikájának még nem volt olyan nagyra 
nőtt reprezentánsa, mint amilyen Lloyd George volt. Nagy- 
gyá az tette, hogy nemcsak a pártokkal, frakciókkal és klik
kekkel számolt, hanem az uralomra jutott eszmei áramlatok
kal is. Nemcsak a sztrájkoló krikötőmunkásoktoal, a munka 
nélküli bányászokkal, a konzervatívokkal és liberálisokkal al
kudott meg, hanem azokkal a társadalmi változásokkal ás, me
lyek a kor történelmének legfőbb mozgatói. És felszabadította 
Egyiptomot úgy, hogy az egyiptomiak rabok maradtak, telje
sebbé tette India önkormányzatát úgy, hogy az angol kizsák
mányolás nem csorbult meg, szabaddá tette az íreket oly 
módon, hogy Írország benne maradt az angol államtestben. 
A  győzelem gőzében tartotta meg a választásokat s a győ
zelem megválasztottjait békére tudta nevelni. Amíg most 
egyszerre kiderült a keleti kérdés kapcsán, hogy ami nagy
vonalú volt ebben a politikában, az csak a látszatok terem
tésében nyilatkozott meg. A  forrongó, békétlenkedő, véres



nyugtalanságok elé a béke szavainak kulisszáit tolta. A  vi
lágtragédiának ő volt a Reinhardtja, a legnagyobbszerű ren
dező, aki tudott radikális lenni a vöröis izzásig, tudott sza
badsághős lenni és rabszolgatartó, ha kellett, magára öltötte 
a szőrcsaihát s biblikus megilletődöttséggel harcolt, küzdött, 
verekedett — a hatalmon maradásért.

Meirt sokszínű, bő rótegeződésű elvii alap nélküli tényke
désednek ez volt az egyetlen őszinte alapja, ez az egyetlen 
tévedést kizáró magyarázata. Csak a nagy idők tették nagy- 
gyá, osiak az események, melyek keresztülfutottak kezén. De 
hol az a gondolat, melyet ő dobott bele az eszmék örökké 
megújuló forradalmába; melyik az a fejlődési fok, ahová el
jutott meggyőződésben és cselekvésben; melyik az a világ- 
nézlet, amelyet tisztán tudott megőrizni minden megalkuvás
tól?

A  világ parancsolója volt, a háborúnak és békének ura. 
De nincs egyetlen gondolat, amit bukásában örökül hagy
hatna. Nem volt se radikális, se reakciós, se konzervatív, se 
liberális, de minden tudott lenni. Minden hangszeren játszott, 
egyen se volt művész. Csak bravúros volt, de nem volt zseni. 
Az apostolok nyelvén beszélt, de nem volt apostol. Ügyvéd 
maradt a premier székében is, nagyszabású, virtuóz, briliáns 
sikereket elérő, de nem alkotó, nem missziós, nem teremtő, 
csak — ügyvéd. Egy világtörténelembe belenőtt fiskális.

Ezért nem távozhatok Lloyd George a kegyeletes hála 
nagy panteonjába. Ezért nem temetkezheták a dicsőség ba- 
béresője alá. Ezért vonul vissza — ahogy azt manchesteri 
beszédében megmondotta — a puszta sivatagjába.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. október 21.



UTAZÁS KÖZBEN

I.

Különös érzés az, amit hosszú útról hazatérve érzünk. 
Mint egy leideni palack az elektromosságot, úgy gyűjtöttük 
össze idegen világban, idegen emberek közt a régi kultúráik 
szépségeit s a kívülről nézett élet gondtalanságának és fele
lőtlenségének örömeit. S most, itthon, lassan lereagálódák 
minden, lehámlanak az Impressziók, lefoszladoznak az emlé
kek, mint a háncs a fa kérgéről.

Senki se felejtette el, aki olvasta azt a mély zengésű lí
rát, amivel Ignotus búcsúzott el a szépség és kultúra csoda
tevő helyeiről, amikor világháborúvá terebélyült ki a népek 
csatája. Frontok acélfalai, lövészárkok véres fblyói álltak 
elénk, ha Rómába, Párizsba, Londonba akartunk volna men
ni, pedig úgy éreztük, mindaz, amit az egymás (után jövő 
nemzedékek ezekbe a városokba építettek bele, egy kicsit a 
miénk is és jussunk van ahhoz, hogy ne csak a turisták kí
váncsiságával, hanem a házigazda büszkeségével is nézzük az 
emberi kultúra örök dokumentumait.

Veszik-e észre, hogy az útleírások kezdenek megint di
vatba jönni? De veszik-e észre azt is, hogy ezek az útleírá
sok menyire elütnek stílusban, hangulatban, témában az isko
la könyvek útilevelaitől? Külföldet járt embertől ma másokat 
kérdeznek, mint akkor kérdeztek, amikor a világot járás még 
hozzátartozott a nyaraláshoz. Aki ma Párizsból vagy London
ból jön vissza, arra úgy méznek föl, mint ahogy Stamleyre 
vagy Lávűngstone-ira bámulhattak föl kortársaá. A  pénznek kü- 
lünbsége nagyobb akadálya lett a nemzetközi érintkezésnek, 
mint a nyelvek különbsége. A  valutáms különbség jobban 
széttagolja az országokat, mint gyalogos turista előtt az uta
kat a tenger színe fölötti magasságok.

Tőlem még senki se kérdezte, miilyen megrendüléseket 
éreztem a Sistini Madonna előtt. Senki nem érdeklődött a 
szépségek felől, amiket Chiaveni álmodott nemes kőbe. 
Senki sem volt kíváncsi azokra a kincsekre, amiket Phei- 
diasz munkáiból őmz a drezdai gliptotéka. Senki se kér
dezősködött a József-legenda élményszerű szépségei felől. De 
azt mindenki megkérdezte, hogy szigorú volt-e a vámvizsgá
lat és mennyibe kerül egy pár selyemhairisnya.



Hiába, korok és művészetek stílusa helyett a mai embert 
jobbam érdekli a vámtisztek stílusa.

♦

Beszéljünk hát erről először. Időnkint jelemnek meg el
ijesztő hírek arról, hogy a bajor kormány nem engedi meg 
az idegenek bejövetelét, hogy a határ menti inémet városok 
nem tűrik az (idegenek összevásárlását, hogy a vámvizsgálat 
olyan szigorú, hogy egy gombostűt sem lehet kihozni sitb. stb. 
Mindez csak az újságcikkekben van így. A  valóságban a vám
tisztek előzékenyek és elnézőek, az osztrák—német határon 
átlag minden ötödik csomagot nyitnak csak föl, de azt se 
vizsgálják keresztül, s a leromlott márkájú Németország ma 
a világ legolcsóbb .piaca.

A  német vasutak példátlanul olcsók. Október elsején 
emelték a tarifát, de a fölemelt tarifa szénint is például Drez
da és München között — ez a távolság hozzávetőlegesen a 
Belgrád—Subotica közötti távolság kétszerese — harminc di
nárba kerül a gyorsvonata II. (osztályán való utazás. A  hotelek 
se túl drágák még, bár 30%-os a községi és 15%>hos .az állami 
ádegenadó. S az ipari cikkek! Egy dinárért lehet venni két 
jó női fátyolt, 25— 30 dinárért finom női selyemharisnyát, 
25—30 dánárért kitűnő minőségű selyem nyakkendőt. Férfi 
zefíring 300 jugoszláv korona, 1000 korona férfi lakkcipő, 
4000 korona kitűnő minőségű férfimha. Egy fél liter sör nem 
kerül egy fél dinárba, a zsemlye nem kerül egy jugoszláv ko
ronába, jobb vendéglőkben 10—12 dinárért mégyfogásos me
nüt lehet végigenmi. ö t dinár egy üveg rajnai bor. A  drezdai 
operában egy zsöllye a németeknek nem kerül többe, mint 
nekünk a mozi.

*

Az állami színházak és az állami tárlatok rendkívül ol- 
csóak a németek, osztrákok és a magyarok számára. Ezek, ha 
rendőri igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolják magukat, a 
hely árak egy hetedét fizetik s a belépődíjaknak csak egy ele
nyésző hányadát. A  müncheni pinakotékában például idegen
nek 200, németnek 10 márka a belépődíj. Az állami színhá
zakban minden jegyszedő mellett ott áll az ^igazoJjvány-ellen- 
őr” . A  jegyszedőnek át se adhatod a jegyedet addig, amíg



nem 'igazoltad magad. Ha .nem sikerül az (igazoltatás, a jegy
re az árának a hatszorosát kell lefizetni. Ilyesn a németor
szági „igazoltatása eljárás” .

*

A müncheni Hofkirchónek, ennek a csudálatos szépségű 
barokk templomnak vám egy kápolnája, melynek legnagyobb 
ékessége egy megrázó hatású Timtoretto-kép. A  kápolna be
járatánál két Mánia-kép van, amely körül a fal tele van ag
gatva apró nyomtatott emléklapokkal. Mint ahogy Lourdes- 
ban a csodatevő szűznek hagyják mankójukat, akik meggyó
gyultak, itt emléklapokat aggatnak a falakra azok, akiknek 
imádságát meghallgatta Mánia. Ezeknek az emléklapoknak 
egyforma a szövege és a képe. Mária-kép van rajtuk s alatta 
a szöveg: Maria hat geholfen. Kétségtelenül gyári készítmé
nyek s egy helyről valók. A templomból kijövet valóban ott 
találtam az árust, aki ilyen hálaemléklapokat áriul. Aiz ára 
10 márka, külföldinek — 100.

*

Ez a megkülönböztetés megvan minden állami tárlaton 
egész Németországban. Egyetlen kivétel van, a müncheni 
Deutsches Museum. Ez a kiállítás a német .nagyság múzeuma. 
A német indiusztrializmusnak, gyáriparnak, kohászatnak, a né
met vasutafenak, az egész német tudományosság fejlődésének 
múzeuma ez. össze van iitt gyűjtve minden, ami Németor
szágot naggyá tette fi -ami a német reménykedéseket ma is 
az izzásig melegen tartja. Ezt nem mutatják meg az idege
neknek se drágábban, mint ahogy ők megnézhetik. Itt a leg
olcsóbb a belépődíj, öt márka, tehát egy fél jugoszláv koro
nánál is kevesebb, még a doUármilliomosok számára is. Ne
hogy 'egyetlen idegennek elmenjen a kedve a megtekintésétől, 
nehogy egyetlen idegen elmulassza megnézni azt, hogy mi 
volt a német nagyság és — mi lesz.

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1922. október 22.



n .
A müncheni Nationaltheatermek — ahol a Festspielek egy 

része lezajlóik — belső folyosóm apró táblák vannak kiszö
gezve. A  táblákon olvasható a „tízparancsolat kezdő színház- 
látogatók számára” . Az első szabályok utasítást adnak a lá
togatónak, hogy nem szabad későn jönni, előadás alatt nem 
szabad a szomszédját zavarni, .nem szabad megindulni a kijá
ratok felé, amíg az előadásnak »nincs vége. Az utolsó szabá
lyok már arra is figyelmeztetnek, hogy elhamarkodott kriti
kát iné mondjunk a darab s az előadás fölött, amelyik sokszor 
egy egész emberi élet eredménye.

Bent majdnem tökéletes s mindenesetre a legstílusosabb 
Wagner-előadás folyik, s a folyosó táblája a legprimitívebb 
illemszabályokat közli. A  Wagner-operák közönségének vagy 
a Strauss Richard pantomim jának bámul ói és élvezői számá
ra szól ez a figyelmeztetés?

A  novemberi forradalom megnyitotta a nagyközönség kí
váncsisága előtt a királyok lakosztályait. Most kielégülhet az 
az alacsony érdeklődés, amelyik, miint parföm a dámát, vé
gigkísérte útján a királyi családok tagjait. Akik eddig csak 
messziről, az elérhetetlenség távolából táthatták szájukat a 
királyoknak és király asszonyoknak a presztízs glóriájával kö
rülfont alakjai felé, most a győző, a felülkerekedő tolakodó 
fölényével járhatják végig szobáikat. Benézhetnek hálószobá
jukba, bekukkanthatnak a mosdóik alá, s vigyorgó önelégült
séggel állapíthatják meg emberi lényük egyformaságát. Az 
idők változására nem is ez a pdszkoló kíváncsiságú tömeg fi
gyelmeztet, hanem — a kiakasztott táblák. Ahol valamikor a 
Wittelsbachok fogadták uralkodó vendégeiket, ahol a pfalzi 
választófejedelmek, tradícióvá szentesítve a szokást, eljegyzé
süket tartották, ahol az osztrák császároknak nászágyuk volt, 
a szász királyasszony budoárjábam most ott lóg a tábla: Aiuss- 
pucken ist verboten.

Legyünk igazságosak. Mi is hozzá vagyunk szokva figyel
meztető táblákhoz a legdemokratikusabb helyen, ahol olajjal 
szagtalanít! ák — a demokráciát. Ezeken a helyeken olvas
hattuk a figyelmeztetést, mely a távozás s a .ruházkodás ki
fogástalan befejezettsége közötti összefüggés szükségképpeni- 
ségét hangsúlyozta. A  vasúti kocsikban is találtunk minde
nütt figyelmeztetéseket: a (kihajolni veszélyest és édestest- 
véreát. De barokk királyi paloták szertartástermeiben? Kftrály- 
kisasszonyok hálószobáiban? Fejedelmi gobelintermekben?



Ilyen helyeiken olvasni daher verbotenokat kegyetlen figyel
meztetés arra a különbségre, ami a politikai és a társadalma 
demokrácia között tátong. Lehet gyűlölni a mobot és lehet 
küzdeni a jogaikért. Lehetünk érzésben és módónban arisz
tokraták s egyben a demokrácia kérlelhetetlen harcosai.

Ámbár ha elbámulásuinkkal végigtapogatjuk, tekántetünk- 
kel végiigcsákol juk mindazt a szépséget, amiit a királyi (udva
rok gyűjtöttek össze — s ami sokszor egyet jelentett —, men
tettek meg az elpusztulástól, kicsit megbékülünk azzal a feu
dalizmussal, amá — volt. Rengetóg műkincset, fölmérhetetlen 
vagyont, a művészetnek legnagyobbszerű alkotásait gyűjtöt
ték össze a német fejedelmek. Mi lenne a berlini National 
Galerie a porosz királyok nélkül, a Pinakotheka a bajor fe
jedelmek nélkül, s hol lenne a drezdai képtárlat, ha nem let
tek volna szász fejedelmek? Mi lenne Bécs, ha nem tették 
volna naggyá uralkodói? És mi lenne a Zwinger helyén, ha 
nem élt volna Erős Ágost?

Annyi szépségért, mint amennyit összegyűjtöttek, még a 
királyoknak is meg lehet bocsátani, hogy — éltek. Ne hara
gudjunk rájuk, akik összegyűjtötték mindazt a csudát, amit 
most — élvezhet a tömeg.

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1922. október 29.

III.

Utazhatunk repülőgépen Konstantinápolytól Párizsig, 
megválthatjuk a hajójegyünket Dél-Amerikába, felültethet
jük fantáziánkat az időgépre, amát H. G. Wells után Szdriusz- 
ra magyarosított Herczeg Ferenc, nem tudunk olyan messze 
eltávolodni-elmenekülni a mai időktől, mint ha belépünk egy 
képtárba. Kint az örök lárma, bent az örök szépség — ezért 
a cseréért érdemes lenne keresztüljönhi négy országon és fél 
Európán, ha maga az utazás sem lenne egzotikus öröm. Mert 
lekéséseken, zsúfoltságon, vámvizsgálaton és drágaságon túl 
az utazás mindig szenzáció marad. Mint ahogy mindennapi 
öröm a friss fehérnemű és a tiszta ruha. Az utazásnál azt a 
levegőt vetjük le, ami egy helyben maradásunk alatt meg- 
áporodott körülöttünk, s új tapétával ragasztjuk be életünk



falait. Hogy fájhat a vedlés a selyembog árnak, amikor levá
lik tastéről a régi takaró. S ha tudna örülni ez a puha hernyó, 
milyen büszkén sétálna új ruhájárnak tiszta hermelinjében.

A  lelkünk vedlik utazás közben.

*

A drezdai képtár egyik sarokszobájában őrzik a képtár 
minden csodájának legnagyobb csodáját: a Sistini Madon
nát, s a másik sarokszobában már ott vannak a művészet leg
újabb irányának forradalmi képviselői, az expresszionisták és 
kubisták. Valóban a wellai fantázia kell ahhoz, hogy ezt az 
utazást megtegyük az egyik szobából — a másikba. S köz- 
bül csodálatos Rembrandtok, égőszínü Gúorgicxnék, ünnepélyes 
Dürerek és Grecók, aztán az epáganokon túl az impresszioniz
mus fényhozái és Manet és Monet és Gauguin és már itt is 
vagyunk a dadaistáknál. A  haeckeli emhrionalizmus megfor- 
dítottja ez. Az emberiség megteszi a fejlődésnek azt az útját, 
amin keresztülment az ember születés előtti fejlődésében. De 
a művészet fejlődése ezt az utat visszafelé teszi meg. Mert 
minden feor forradalomnak tekinti a maga művészetét és 
klasszikusnak a múltét. A reneszánsz festői is forradalmárok 
voltak — de egy diadalmas forradalom hőseá. Dürer is forra
dalmat jelentett a perspektíva új tanával és Rembrandt is a 
sötétből kááradó fény megfestésével. Mikor Manet kiállította 
Olimpiáját, katonákat kellett őrizetül állítani elé, hogy a 
fölháborodott tömeg ne vagdossa szét. S ez a kép egy már 
meghalt irányzatnak volt úttörője. Ma már klasszikus. Ami 
ma forradalom, holnapra klasszidtás lesz. Semmi sem köny- 
nyebb, mint nevetni az új útra indulókon. De soha nem lehet 
tudni, száz év múlva ki lesz a glóriás és ká az elfelejtett.

S örök £igyelmeztetés: Drezdában egy födél alatt őrzik 
Raffaellót és — Kokoschkát.

*

Megállók egy kis fára festett kép előtt. A  pásztorok és 
napkeleti bölcsek imádják a csecsemő Krisztust. Valami pa- 
tetikus fenség árad ká a kép szent priamiáviitásából, mintha ez 
a primitívség már a leegyszerűsítésnek, summázva összefo- 
góan látásnak lenne az eredménye. A  kép festője: Meister des 
Todes Mardae. A  kép szépségétől megzavart tekintet egy pil
lanatra belehőköl a feneketlen múltba, tme, élt valaki, tanult,



szenvedett — óh, mert szenvedés nélkül nincs teremtés —, 
egy élet fájdalmát, egy zseni mindentudását festette rá a fá
ra, képei díszed a 1 egváloga tósabb képtáraknak, s amiket te
remtett, az emberi kultúra birtakállományának lett része, hí
resebb képe után említi a katalógus is. Műtörténészek vitat
kozhatnak rajta, hogy Joos van Cleve-vel azonos-e. Mit tu
dunk mi felőle, akik még a nevét se tudjuk? Nem tudjuk, az 
élete öröm volt-e vagy bú-e? — kérdeni egy versében hason
ló érzések közt Babits Mihály, hogy meglepjen a rímmel: 
Cimabue.

Néha csodálatos messzeségekből kapunk üzeneteket. Nem 
tudjuk, ki küldte s hogy labdáztak vele a szent véletlenek, 
amíg hozzánk ért az üzenet. Négy évszázad opálos távlatából 
szépséget küldött nekünk valaki, akiiről mást nem tudunk, 
csak azt, hogy művész volt.

A  katalógus egy adata hogy össze tudja kötni azt, ami az 
emberből véges s a művészetből végtelen.

*

Pár héttel ezelőtt olvastam, hogy Németországban egy 
állítólagos Luoas Cranach-kép hatmillió márkáért cserélt gaz
dát. Kicsit nehéz a számvetés, de azt hiszem, ha Amerikában 
adnák el a müncheni képtár anyagát, kapnának annyi dollárt, 
amennyivel ki tudnák fizetni a német jóvátételt. Egyetlen 
gyűjtemény árával Németország meg tudna szabadulná adós
ságától, meg tudná oldani a kozép-aurópai problémát, s a né
met márkát fel tudná pofozni arra a kurzusra, amit a német 
munka és értelem jelölnek iká. Egy gyűjtemény árával meg 
tudnák vásárolni a most élő és ezután következő nemzedékek
nek az élete nyugalmát s a kenyere biztonságát.

S ez még nem jutott eszébe egyetlen németnek, s nyil
ván felháborodva tiltakoznának ellene, ha másnak az eszébe 
jutna. Mert — így gondolják — a nyomorúság fertőjén majd 
csak átgázolnak, de az élet örökké nyomorult maradna Frans 
Halsok és Rubensek nélkül.

És ebben a gondolatukban van valami a művészettel ro
kon. Mert az élet kontinuitását érzékelteti meg.

Jean Jeudi



ÖRTÜZ

Hiába lenne az a (kötelességünk, hogy örvendjünk, ben
nünket mélységes s már csak a lélek fenekén rezonáló szo
morúság fog el, am/ikor látjuk, halljuk, olvassuk, hogy a ma
gyar kisebbségek hogyan teljesítik a magyar kultúra árán ti 
kötelességüket — másutt. Ma ért ide aninak híre, hogy Aradon 
megalakult az Ady Endre Társaság. Kolozsváron soha nem 
volt olyan irodalma élet, mint most. Nagyváradon felélesztet
ték a Szigligeti Táraságot, Temesvárott az Arany János Tár
saság megkezdette működését, Marosvásárhelyen is alakult 
irodalmi társaság, s a többi erdélyi város magyar lakossága 
is kiveszi derék részét az új magyar kultúra életre hívásában. 
És mi történik inálunk?

Fáradt kézlegyintés, elkomorult tekintet lehet cs>ak a vá
lasz. A nagy némaságot még a becskerekiek sem törik meg, 
pedig legtovább ők bírták lélegzettel s legelőbb ők kezdték 
nemes szándékkal. Most csönd ült rá a lelkekre, fanyar csönd, 
ködös csönd, amibe csüggedt fáradtsággal törődik bele az 
életakarat utolsó felhorkanása is.

Ne vigasztaljuk magunkat azzial, hogy a közállapotok pa
rancsolják ezt a csöndet. Az bizonyos, hogy a mérgezett köz
szellem, mely Közép-Európa minden országában otthon van, 
nem alkalmas levegő kultűrmozgalmakra. A kedvet ez a leve
gő nem erősíti szándékká, a megmozdulást nem sietteti hala
dássá s az egyetértést nem fűti föl lelkesedéssé. De — sub 
pondere ereseit palma. A  pálma fölnő a nehéz terhek alatt 
is. S ha aiz akadályok nagyok, növelni kell a lelkek ellenálló 
erejét.

Hiányzik itt minden. Hiányaik a kezdeményezés bátorsá
ga, hiányzik a tömeg helyeslő és bátorító érdeklődése, s hi
ányzik azokból a segítő jó szándék, akik visszhangossá tud
nák tenni az ébresztő szót. Itt nem elég jogcím a magyarság 
és a kultúráért végzett munka. Tegnapról mára megszületett 
p máról holnapra eltűnő kicsi érdekek fojtogatják a legtisz
tább szándékot. Kiben van annyi emelkedettség, annyi rajon
gás, hogy a oui prodest sunyd gyanúját el tudja hessegetni, 
ha olyan gondolat fogan, olyan szándék születik, mely javára 
szolgálna mindenkinek, aká itt él és magyar?



Vivos vooo. Hívom az élőket. Az élő szándékot, az eleven 
tettet, a még fölfigyelő gondolatot. íme, személytelenül és 
„már mit se várva” szólok azQkhoz, akikből még nem lobogott 
ki a magyarságuk, kezdjétek meg leróná azt az adósságot, 
amivel a magyar kultúrának tartoztok. Senkii nem akarhatja 
kisebbíteni a magyarság politikai szervezkedésének rendkí
vüli jelentőségét. De a magyarság kulturális szervezkedése is 
van iLlyen fontos. Ká emlékezteti ezt a magyarságot arra, hogy 
Petőfi, Madách születésének most van százéves évfordulója, 
hogy emlékünnepeken kell összeborulni mondén magyar szív
nek? Ká gondoskodik arról, hogy magyar könyvhöz (jusson a 
magyar szem s a magyar érdeklődés? Ki törődik azzal, hogy 
a magyar kultúra ellátatlanjai ne maradjanak sokáig ínsége
sei a magyar szónak?

Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a magyar újságok ha
sábjai néha-néha fölgyújtják a halott kultúra előtt a kegye
let gyertyáját. Soha ki nem hunyó tüzet kellene rakná, mág
lyát, amelyik bevilágítja a messzi »utakat is, és amelyiknek 
tüzérnél fel tud melegedni a leghidegebb közöny is. Szitáljuk 
ki szívünkből a beletörődés hamuját, s amit meg tudtunk 
őrizni a lelkesedés tüzéből, hordjuk most össze. Mert velünk 
együtt meghal itt a magyar szó, s ezért az irtózatos háládért 
mindenkinek kell vállalni a felelősséget, aki él.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. október 29.



OKTÓBER

„Erfülle deim Herz mit den Ideen dediner Zeit 
und das Kumstwerk wtird kommen.”

(Goethe: Faust)

Az októberi évforduló egy .pillanatra megállít abban a 
munkában, amivel minden napnak, egész örvénylő korsza
kunknak jelenségeit (kíséreljük meg a történelmi fejlődés 
perspektívájába belehelyezni, s világtörténelmi jelentőségé
nek súlyával fölmérni. Négy esztendő messzeségéből nézve 
már látjuk, hogy ami októberből szimbólum, az az egész em
beriségé.

Az október végi összeomlást a világ minden népe lobogó 
lelkesedéssel fogadta. Akkoar mindenki azt hitte, ez a háború 
vége, s a háborútól való megszabadulás lázas ujjongása vé- 
gigömlött a harctereken s a szíveken. A  béke narkotikuma 
elzsibbasztotta a lelkeket, mindenki csak azt érezte, hogy a 
háborút győzte le az emberi szenvedés. K i látta akkor előre, 
hogy a békefeltételék hogy fogják lehűteni ia legyőzött orszá
gok megkínzott népednek leLkesültségét? Ki látta előre, hogy 
a béke örökletessé fogja termi a háborút, s hogy a világhá
ború befejezése csak egy feltételes megállóhely volt — a há
borús kulmináció felé örvénylő úton?

Az örömnek ez a közkinccsé válása, a háborúviselés nem 
egyenlő, de közös nyomorúságtól való hirtelen megszabadulás 
új atmoszférát teremtett meg a militarista jelszavakkal és 
lőporfüsttel megmérgezett világban. A  békének, haladásnak, 
az elnyomott népek felszabadításának, az önrendelkezési jog
nak, a demokráciának atmoszféráját lélegzették ki magukból 
első szabad lélegzetvételre a megkínzott tüdők. A  háború 
alól fölszabadult emberiség az illúzióinak lett rabja. Azt hit
te, egyszerre eleven valóság lesz, ami a háborúban jelszó volt. 
Azt hitte, a világ újra berendezkedik s nem a kizsákmányo
lás és elnyomatás, nem a kaid és a nagytőke, hanem a béke, 
a demokrácia, az emberi boldogság követelései szerint.

Ha ma visszatekintünk az októberi hitre, azt kell lát
nunk, hogy aittól az októbertől a mai októberig csalódások 
romjain és kijózanodások szakadékadn vezet át az út. De még



százszor aranya csalódás s még százszor mélyebb szakadékok 
sem bizonyíthatnák az októberi ideológia csődjét. A  reakció 
lett úrrá a világon, s ez a reakció láncosa le az októberi szel
lemet. A fejlődés útja nem nyílegyenes és nem állandóan föl
felé haladó. Ma és már évek óta s talán még évekig a hul
lámhegyek völgyében szenvedünk. De mindem jelenség, min
den dokumentum, minden tanulság és minden meggondolás 
arra mutat, hogy a történelmi fejlődés irányvonala az októ
beri megújhodás felé mutat. És ezt az etápot el fogja érni az 
emberiség, „ha megtölti szívét a kornak meg nem hamisított 
ideáival” .

Az október diadala nélkül nem lesz béke, nem lesz vé
ge a háborúnak. Egyszer már a háború befejezésének szivár
ványát festette föl a vérfelhős egekre ez az október. S ez 
nem is volt csak a látszat. Mert amíg októbert meg nem ölték 
a fergeteges idők véres tettei, addig a béke volt az úr, s az 
öröm volt a fölséges király.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. október 31.



A VÉGLETEK VÁNDORA

Azokat az eseményeket, melyek most a világpolitika ak
tualitását szóigáltatják, nem szabad úgy szemlélni, hogy ne 
lássuk meg az események mélyén a széttörhetetlen összefüg
géseket. A  török győzelem, az olasz átalakulás annak a poli
tikának irányvonalába esnek, melyet a győzelem hiiite — mert 
a győzelem inkább hit, miint eleven valóság — rajzolt ki a 
népek országúján. A  történelmi fejlődésnek is vannak pace
makerjei, akik megszabják a haladás ütemét, akik cseleke
detükkel és kezdeményezésükkel a metronómot szolgáltatják 
a történelem zajjal daloló színjátékához.

A  mai kornak legmélyebb társadalmi, sőt történelmi 
problémáját ez a konvulzió teszi ki, amelyben a nacionaliz
mus érzése és narkotikuma a szociális feladatok parancsaival 
birkózik. Korszakot zárnak le és korszakot nyitnak mag a ma 
véres eseményei. A  nacionalizmus csökevénye és a szociális 
problémák felbukkanása jelzői annak a -nagy átalakulásnak, 
aminek egyformán, de nem egyforma szenvedői vagyunk 
mindnyájan. A  probléma teste inem változott, ami tegnap 
ránk nehezedett súlyos megoldatlanságával, /az fog kínozni 
holnap is. Az események fölviillamó fénye csak arra világított 
rá, hogy csupán lefoszló ruha az, amit mi a testtel összenőtt 
bőrnek hittünk, hogy a nacionalizmus nem más, mint az ural
mon levőknek vagy az uralomért küzdőknek kendőzése, mi
vel eltakarták meztelen érdekeik puffadt arcát.

Az emberiség most józamodik ;ki részeg illúzióiból és a 
véres lakodalom másnapján fájós fejjel tekint előre. Eddig 
a nemzeti érzését fűtötték lelkesedéssé azok, akik érdekeiket 
akarták melegen tartani a föllobbanó lángnál. De a harcból 
kimenekült és az új harcoktól .rettegő ember, ha szétnéz, 
csak romokat lát, sötét vigasztalanságot, örök nyugtalan
ságot.

A  háború után — az volt a legelső és legnagyobb csaló
dásunk, amikor azt hittük, hogy a háború után vagyunk — 
az igazságtevés szinte ösztönös erejével kereste az ember 
megkínzott jogainak diadalát. Az orosz forradalomnak azért 
volt az éhező tömegekre olyan hódító hatása, mert ideoló



giában, hátben, célokban s a megvalósulás ígéretében mást 
adott, mint azok a tanítások és világnézletek, melyek bele
fulladtak a világháború vérébe.

Akkor az orosz forradalom volt a fényjelző, utat bevilá
gító, ütemet vezénylő fölmozdulása a tömegeknek. Hatása alól 
nem vonhatta ki magát sem emberi közönség, sem társadalmi 
berendezkedés. A  szocializmus kurzusa következett a világra. 
Lloyd George a kapitalizmus törzsébe akkor ojtotta be az 
orosz forradalom hajtásait. Úgy látszott, mint Jerikó falait a 
trombitaharsogás, a reakció várát a forradalom dübörgése 
omlasztja le.

A  fejlődésnek ez a tempója azonban csak addig tartott, 
amíg az orosz csapatokat nem űzték vissza Varsó falai alól. 
Amikor Európa megszabadult az orosz nyomás nyomasztó 
fenyegetésétől, a gondolatnak és követeléseknek grandiózus 
átrendezése terelte jobbfelé a fejlődés útját. A szociális kur
zusra a nacionalista kurzus következett. S a törökök térfogla
lása Európában s a fasiszták térfoglalása a kormányhata
lomban, s az európai politika irányításában nyert befolyásuk 
új ütemet parancsol rá az eseményekre.

Az olasz puccsnak ezért nemcsak belpolitikai jelentősége 
van, s nemcsak a szomszéd államaihoz való viszonyában be
állható változás jelzi politikai hatását. A  fasiszták kormány
ra jutása megerősít minden nemzeti mozgalmat, táplálja a 
nemzetközi nacionalizmust — amit a hazug kor házáig jel
szavai tenyésztettek ki —, s bátorító ja s tettre serkentője 
minden szándéknak, mely eszközében és céljában a fasisztá- 
ékkal rokon.

S ez a hatás új szakadékok felé szédíti a végletek közt 
támolygó emberiséget.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. november 5.



ELŐADÁS UTÁN

Mai számunkban adtunk arról hírt, hogy Konstantin, a 
görög király harmadik száműzetésének helyéül Doomt vá
lasztja, a hollandiai várost, melynek közelében Vilmos csá
szár tölti emigráaiás esztendeit. Most meg arról olvasunk, 
hogy a török szultán, az angorai nemzetgyűlés által detroni- 
zált államfő Indiába készül, inem azért, hogy az ott élő moha
medánokat fegyverbe szólítsa, hanem hogy a „kedvelt hívei” 
körében töltse el élete hátralevő napjait.

Királyok száműzetésben! Ma egy kicsit operettes cím 
lenne ebből, amiből valamikor sötét tragédiák fojtó levegője 
áradt ki. Most nem tudunk mást látni benne, mint hogy vége 
van az előadásnak, a színész leteszi fejéről a koronát és ki- 
vetkőződik a királyi hermelinből, aztán elmegy vacsorázni — 
Doomba.

Egy kis különbség mégis van, egy kis különbség, amibe 
bele van sűrítve mindaz az irtózat, ami keresztülszántott 
rajtunk, s aminak borzalmas fenyegetése felriaszt álmunk
ból. A  tragédia hősednek felelősségét megkövetelik a drama
turgia szabályai, de a történelmi felelősséget nem kérik szá
mon az élők. A  hősnek, aki fellázadt az erkölcsi világrend 
ellen, el kell buknia, aki szelet vetett, vihart arat, mely őt 
is elsöpri. De a császárok és királyok, akik fellázadtak az er
kölcsi világrend ellen, a világ hatalmasai, akik lőporos zsá
kokból vetettek ágyat a népek millióinak, az uszítok és gyű- 
lölködők, akik meggyújtották a kanócot — mi történik azok
kal? Elmennek Doomba házasodni, elmennek Indiába pi
henni, mint a szultán, vagy Afrikába oroszlán vadászatra, 
mint Clemenoeau, s a vezércikkek s az élőkről írt nekrológok 
a történelem ítélőszéke nevében elküldhetik soha nem kézbe
sített idézésüket. Levetik a tábornagyi egyenruhát, vagy a 
diplomácia liliomos frakkját, s felveszik a lódén útiruhájukat 
és ezzel eleget tettek a megbántott erkölcsi rendnek és leve
zekelték világokat összeromboló munkájukat.

Mennyivel súlyosabb a színpadi hősök felelőssége! Az ő 
fátumuk kikerülhetetlen, tragikus sorsuk beteljesülése föltar
tóztathatatlan, nekik bűnhődniük kell, nekik meg kell hal
mok, nekik az életükkel kell megfiizetniök bűnükért vagy



tévedésükért, — pedig csak játszottak. S akik halálos való
sággal idézték föl a 'tragédiákat, akik gyűlöletet vetettek és 
háborút .arattak, aknk nem egy este játékára, hanem a tör
ténelem megmásíthatatlan örökkévalósága számára idézték föl 
a tragikus összeütközést, azok, ha elbuknak, elmennek Doorn- 
ba, a nyugdíjas uralkodók Grazába.

Valóban, nem vagyunk sokra az úgynevezett történelmi 
felelősséggel, meg az úgynevezett „felelősségem teljes tuda
tában” való cselekvéseknek sem láttuk soha következményeit. 
A  hatalmasok felelőssége csak fapénz, a hiszékenyeket ká le
het még vele fizetni. Ámbár azt hisszük, a háború elleni há
borút mégis valahogyan itt kellene kezdeni. A  nemzetközi 
szerződések, a becikkelyezett megállapodások csak addig ér
vényesek, amíg fönnáll az érdek, mely őket létrehozta, s amíg 
nem áll rendelkezésre elég erő, mely őket összetöri. Szerző
désekkel nem lehet a békét fönntartani. De ha egyszer, csak 
egyetlenegyszer azt kellene látnáok azoknak, akiknek mód
jukban van a béke és háború irtózatos kérdésében dönteni, 
hogy a háború nemcsak a népek millióinak bőrére, életére, 
vagyonára, jólétére és késői nemzedékeiknek sorsára megy, 
hanem a maguk életére is, hogy a vesztett háború nemcsak 
azzal a következménnyel jár, hogy az uralkodás dicsőséges 
gondjait föl kell cserélmiök a penzió dicsőség nélküli gond
talanságával, akkor kevesebb lesz a háború, kisebb a hábo
rús veszedelem, s a doomi királyi penziónak is kevesebb lesz 
a lakója.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. november 8.



MAGYAR SZÍNJÁTÉK

Jóleső örömmel adunk számat arról a nemes kezdemé
nyezésről, amivel a becskereki műkedvelők meg akarják ol
dani az állandó magyar színház problémáját. Ez a kezdemé
nyezés már biztatóan több a jó szándék első megnylilaitkozá- 
sainál, hiszen már együtt van a színtársulat, meg van szer
vezve nagyjában a zenekar, komoly és tanult vezetők vállal
ják a munka irányítását, minden megvan arra, hogy a mű
ködés feltételeit megteremtve, hozzákezdjenek úttörő mun
kájukhoz.

Megismétlődnek a történelem korszakai. A magyar szí
nészet hőskorának napjai térnek vissza, a Dérynéknek, Kele
men Lászlóknak küzdelmét kell újra megvívná azoknak, akik 
a magyar színjátéknak áldozzák erejüket, lelkesedésüket és 
tudásukat. Enervált energia, fásult közöny, lelket vesztett fá
radság, minden neszre visszahúzódó opportumitás teszik ne
hézzé ezt a küzdelmet. Pedig mennyi akadályt kell legyőzni, 
ami a magyarságon kívül esik, s mennyivel nehezebb legyőz
ni azokat az akadályokat, amelyek a magyarságon belül van
nak, a kontemplatív magyar lélekből lelkeztek. Akkor, száz 
évvel ezelőtt csak a nagy keleti közönyt kellett legyőzni, a 
kultúrálatlanság ellen kellett harcolni s korcsmaudvarokon, 
fészerek alatt, hordókra deszkázott színpadokon kellett hódí
tani közönséget a magyar szónak, magyar beszédnek, a kul
túra legelevenebb megszólaltatójának, a magyar színjáték
nak. Magyar földön kellett magyar kultúráért harcolná, s 
mégis milyen mártíriumos volt az önfeláldozás s milyen apos- 
tolos a misszió.

S most nem magyar földön élő magyarok közit kell ezt a 
munkát elvégezni. [...]

A  sokszor életre hívott, soha meg nem nyilatkozó ma
gyar áldozatkészség nem térhet most ki rásúlyosodó fölada
ta előtt. Az a maroknyi csapat s az a szívet kitöltő lelkesült- 
ség, amelyik befogta magát a vándorszínészet kordéjába, csak 
úgy teheti meg a célja felé közelebb vivő első lépéseket, ha 
a magyar tömegek érdeklődése tori puhára az út göröngyeit, 
s ha kinyílt szívek és nem garasoskodó bőkezűség támogatják 
missziós vándorlásaikban.



Politikai okok, utazási nehézségek s a közszellem bdzál
matlansága nem teszik lehetővé azt, hogy hivatásos színészek 
társulata egészítse ki az elzsibbadt kultúrigényeket. A  ma
gyar színjátszás első apostolainak magukból kell ki tény ész
tem a hivatásos színészek csoportját. Ennek a generációnak, 
amelyet tökéletes színpadok tökéletes produkciói neveltek 
föl a színpadi művészetnek, most örömet kell italálnna a kez
det nehézségeiben, a piűjmdtív színpad nem tépheti össze illú
zióit, az együgyű kulisszák, a műkedvelők szögletessége nem 
zavarhatják műélvezetét. Mert próbálkozásokon, akadályo
kon és kezdetlegességeken túl a felmozduló magyar kultúrtö- 
rekvéseket kell látaniok, s amikor először gördül föl a füg
göny, érezniök kell, hogy az itt élő magyarság életének új 
fölvonása kezdődik.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1922. november 9.



A NÉP SZAVA

Mire e sorok napvilágot látnak, az angol választásoknak 
eredménye már ismeretessé válik. A  jelek már nem csalhat
nak, a konzervatív párté lesz a többség. Azok, akik a válasz
tásoktól a világpolitika irányvonalának eltolódását várták, 
nem találhatnak — lelki berendezkedésük és politikai párt- 
állásiak szerint — sem vigasztaló, sem lehangoló tényezőt eb
ben az eredményben. Az angol konzervatív párt éppen olyan 
konzervatív, mint amennyire az SZHSZ knirályságfoeli „demok
rata párt” demokrata, mint amennyire egységes a magyar- 
országi „egységes párt” , vagy mint amennyire nemzetköziek 
a szociáldemokraták itt ás, másutt ás, mindenütt.

Ez a parlament a győzelem vérgőzében született meg s a 
béke jajai között múlt ki. Ez a két határkő összesűrítve és 
összezsúfolva magába zárja mindazt a tragikussá nőtt balfo
gást, mindazt a logikából kifordult koncepciót, mindazt a 
programot és hitvallást megbecstelenítő cselekedetet, amivel 
a béke korszakában, a békeszerzés munkájában folytatták 
azt, amiről négy évvel ezelőtt már azrt hittük, hogy elérkez
tünk a végére.

A  mánap választott Amerika, ma választott Anglia, a 
francia kormánykrízis előreveti a francia választások árnyé
kát, az a három nép, amelyiknek leghangosabb a szava, s 
amelyek külön-külön a győző hatalmakat, együtt a győző vi
lágot képviselik, hozzájut ahhoz, hogy helyeslésével vagy ta
gadásával igazolja vagy elbuktassa a háború likvidációjárnak 
új háborús állapotot szülő politikáját.

Ezek a választások, a választásokat megelőző jelenségek 
és főként a választások elrendelésének kényszere arra mu
tatnak, hogy lassan-lassan, bátortalanul ébredező öntudatos
sággal mégiscsak közeledünk ahhoz az állami berendezéshez, 
melyben a kormány omnipotenciáját a népek rendelkezési 
joga váltja fel. A  háborús gazdálkodás rendszabályait sokan 
az államszocializmus felé haladásnak tekintették, nem vevén 
észre azt a knegyenlíthetetlen különbséget, .ami a szocialista 
állam állampolgári jogainak s a háborús állam állampolgá
ri kötelezettségednek kiegyensúlyozottsága között tátong. A 
világháború muszáj,ja a legdemokratikusabb törvényhozási



szerveket ás statisztákká devalválta. A  népképviselők csak 
arra voltak jók, hogy a jövő-menő kormányoknak legyen kö
zönségük, amikor a hadvezetőségek által approbált deklará
ciókat kellett megtenmiiök. A  világháború a (nagy vezérkarok 
politikájának volt sikere, — sikere, mert mindig az történt, amit 
ők akartak, csak éppen az összeomlás terhét hárították másra. 
Erre már jó volt a nép ás. Jajgatni, terheket viselni, éhezői 
és szenvedni — ezt a jogukat a világ népei már közvetlenül 
gyakorolhatták.

A  telhetetlenség [tehetetlenség] törvénye nemcsak a fizi
kában érvényes. A  háború után összeült parlamentek Angliá
ban ás, Franciaországban ás, sőt Amerikában is folytatták előd
jeik munkáját. Csak a szavak módosultak, s azok sem túlsá
gosan. A  háborúban .az ellenséget kellett leigázim, a háború 
után a legyőzöttet. Amit akkor a gyorstüzelő ágyúk végeztek 
el, azt most elvégzi a jóvátételi bizottság. De megmaradt 
változtatás és enyhülés nélkül annak a hatalomnak a teljessé
ge, mely a háború alatt saját népe életének és halálának volt 
ura s most ura lett a legyőzött népek életének és halálának. 
Amíg nem lesznek kénytelenek belátni, hogy minden élet s 
mondén halál milyen fátumosan összetartozik.

Az angol választásokban, túl választási statisztikákon és 
pártarányok eltolódásain, mi most nem látunk mást, mint 
az angol nép akaratának a megnyilatkozását. Ma az angol 
nép nyilatkozik meg, holnap talán már a francia. És talán 
közeledik az az idő ás, amikor szóhoz jut Európa minden né
pe. S a szóhoz jutó nép még sohasem hívta a háborút és so
hasem ellenezte a békét.

<d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. november 18.



PETŐFI SÁNDOR

Emlékkiadás. Irta Vajda Gyula dr. Szerző kia
dása. Készült Suboticán, a Minerva nyomdában.

Amikor szinte mimdeai nap arról adunk hírt, hogy széles 
e világon mindenfelé Petőfi-üinmepségeket rendez a kegyele- 
tes megemlékezés — tegnap Budapesten, tegnapelőtt Szom
bathelyen tartottak ünnepségeket s most egyszerre készülőd
nek Petőfi-ünmepségekre Párizsban, Stockholmban és Cleve- 
landben —, százszoros szomorúsággal kell napról napra lát
ni, hogy a vajdasági magyarság egy-egy bátortalan kívánság 
megszólalásán kívül alig tett mást Petőfi születésének száz
éves évfordulóján.

Hálával kell a kezünkbe venni Vajda Gyula dr.-nak most 
megjelent könyvét mint jelentőségére nézve első és a múló 
időben utolsó figyelmeztetést arra az elmulaszthatatlan köte
lességre, melyet Petőfi emlékével szemben éreznie kell min
denkinek, akinek a .magyar kultúra sorsa nem Hekuba, de vi
gasztaló, fölemelő, életet megszépítő kötelesség.

Vajda Gyula Petőfi-emlékkiadása arra vállalkozik, hogy 
a költeményeiből rekonstruálja az utolérhetetlenül nagy köl
tő viszontagságos életét, hogy néhány vonással megrajzolja 
azt az összefüggést, ami Petőfi Sándor s a magyar és világiro
dalom közt olyan gazdagító módon van meg. A  könyv első 
része a következő fejezetekre oszlik: Száz év, Petőfi élete és 
költészete, Petőfi szülei, Szendrey Júlia, Petőfi Zoltán, Pető
fi és Arany, Petőfi és Jókai* Petőfi és Csokonai, Petőfi köve
tői, Ady Endre Petőfiről, Petőfi világhíre, Zmaj Jovan Jova- 
novics, Petőfi méltatása, Száz év után, Petőfi élettörténete.

Ez a tizenhét fejezet mindössze negyven oldalt tölt be. 
Természetes tehát, hogy egyik fejezet sem taglalhatja a kér
dést részletesen, nem méJyedhet a problémába, nem állt ele
gendő tér .rendelkezésre, hogy a filológia s a filológiának 
segédtudományai segítségével talajforrást [föltehetően: talaj- 
fúrást] végezhetett volna egyes verseken, felhozná belőle a 
költő leikéből, emberi fájdalmaiból mindazt, amát a szavak 
nem közlenek, de eltakarnak. Ez a tizenhét felé tépett negy- 

* Tördelési hiba miatt kimaradt: Petőfi és a kritika, Petőfi 
kortársai.



ve n  oldal természetszerűleg megakadályozta azt iís, hogy a 
Petőfi-irodalom minden jelentékeny eredményét az olvasó elé 
tárhassa a lelkes szerző. Petőfi költészetének és életének vad- 
regényes gránittömbjei közül s napsütéses lankáiról csak 
egy-egy képes levelezőlapnyit festett meg Vajda Gyula. De 
ezek a képes levelezőlapok, miint az utazáson gyűjtött fény
képek általában, örök emlékei maradnak a megtett út szép
ségének, s az ismeretlen szépségek felé vonzzák szemlélőjét. 
A könyvnek nincs is más célja, mint a Petőfi-kultusz melen- 
getése, ápolása az emlékezésnek s serkentője a legnemesebb 
érdeklődésnek.

A költeményeiből állítja össze Petőfi életrajzát Vajda 
Gyula. Nem azzal a finom lélekanalízissel dolgozik, ami Riedl 
szinte tűfestéssel készült portréját jellemzi. A  vászonra ő 
csak fölrakja a színeket, a Petőfi-versek magukért beszélnek, 
s a kontúrokat eleven élettel töltik meg.

Mi csak azt fájlaljuk, hogy a verssorokból összeállított 
életrajzmozaikot nem tették teljesebbé az Apostolból vett idé
zetek. Petőfi, igaz képét enélkül nem lehet hűen megfesteni. 
Enélkül nem lehet Petőfi viilágnézletét m-egérzékeltetni. Az 
Apostol minden pszichoanalitikus vizsgálódás nélkül hűen és 
igazán adjjia az igaz Petőfit. Petőfit, aki „nem alkuszik” .

Szerző megállapításaival nem mindenben értünk egyet. 
Ügy gondoljuk, ma már korszerűtlen az az ítélet, (amit Ady 
Endrének kimért, s hogy Gyóni Gézáit sem irodalomtörténeti 
szempontokból ítéli meg. Az egész könyv azzal a fiatalos lel
kesedéssel készült, mely Vajda Gyulát bizonyára mindig el
fogta, amikor miagyar gyermekek előtt beszélhetett Petőfi
ről. Ez a hang, a gyermekekhez szólás tiszta, lelkes, ünnepé
lyes, kicsit retorikus hangja ömlik el az egész könyvön.

A  könyv második része Petőfi-verseket közöl. Kiváloga
tásánál nem az irodalmi mérték, hanem az a szempont volt a 
döntő, hogy a költő életrajzához szolgáljanak dokumentum
mal.

A könyv a suhoticai Minerva nyomdában készült, szokat
lan bőkezűséggel. A  vajdasági nyomdaipar fejlettségének ér
tékes dokumentuma ez a könyv. Ennek a könyvnek kiállítása 
valóban nem méltatlan a belső tartalom által szolgálni kívánt 
célhoz. A  borítékot Geréb Klára ízléses, stílusos, tudással el
készített rajza ékesíti.

Jean Jeudi



IRODALOMPOLITIKA

Haraszti Sándor, az írásban kedves és megbecsült társam, a 
Bácsmegyei Napló vasárnapi számában ezen a címen írt oik- 
ket az ő pompásan kikovácsolt, célba találó szavú stílusával. 
Ez az írás azonban nemcsak a helyeslés tapsait kényszeríti 
ki, hanem magasára húzatja föl az ellenkezés szemöldökeit. 
Mert a szempontjaá feltétlenül helyesek, de feltétlenül — 
használhatatlanok. Az irodalompolitika iís  — politika, és ha 
politika, akkor nem az igazság s a kitervelt bölcsesség ab
szolút követelményed irányítják, hanem az okosság, a célhoz 
siettető szándék és az exiigencdáknak való engedelmesség.

Viajdasági irodalom nincs, vajdasági (irodalmat teremteni 
kell — ebben szent és megzavarhatatlan az egyetértés. Ám 
az linód alom szentelt berkeiből a hivatottságmélkülieket? (Ez 
hogy magunkra öltsük a lessingi tógát — ád est: gyapjú alsó
ruha — s magunkra erőltessük a kérlelhetetlenség szempont
jait, amikkel ki tudjuk űzni — ahogy eleink mondották — 
az irodalom szentelt berkedből a hivatottság nélkülieket? (Ez 
a Haraszti Sándor követelése.) Vagy az-e, hogy melengessünk 
minden tehetségpalántát, biztatg ássunk és szeressünk, szeres
sünk, szeressünk mindenkit, akin a tehetség istenszaga meg
érződák, akiben nem giliszta mozog, de talentum? Pirocul este 
dilettantes — mondom, sőt harsogom én is. Ami csöpp, szinte 
csak egy lélegzetrevaló levegője, csak egy talpalatnyi helye 
van itt a magyar írónak, azt nem szívhatják el és nem fog
lalhatják el sem a zsúrsikerek hajszolod, sem a schöngeistes 
önkritikátlanok. De lezárni a sorompókat s csak azokat be
engedni, akik Arany Jánosai tehetséggel vagy egy Petőfi zse
nijével fizetik le a vámot — lehet tiszteletre méltó megal- 
kuvásnélküláség, lehet a kritikai szempontok kérlelhetetlen- 
sége, csak egy nem lehet: irodalompolitika.

Mert azzal tisztában kell lenni, hogy aki irodalmat akar 
életre hívni, annak nem az Arany Jánosokra kell várni, ha
nem a zsengék mellé kell állnia bátorítóul és karóul. Iroda
lom itt nincs, csak irodalmi tradíciók vannak, s ezek a tradí
ciók, a magúik fénylő emlékeivel, glóriás múltjukkal inkább 
megfojtják a kezdeményezést, mint bátorítják. Miért nehéz



folyóiratot csinálná? Mert lesújt az összehasonlítás. Miért 
nehéz írókat nevelni? Mert lever az előttünk jártaknak nagy
sága.

Gazdagok vagyunk tradíciókban, szegények tehetségek
ben és koldusok áldozatkészségben — ezért nincs vajdasági 
irodalom. Ezért a fájdalmas hiányért mindent inkább lehet 
okolni, miint a kritikát. Ez a kritika valóban nem az irodalom
történet súlyával mérlegel. Ne is tegye. A  kritika ma és itt 
ne legyen az irodalomtörténet lejárat előtt leszámítolt váltó
ja. Ne az irodalomtörténet métermázsáival mérje meg a pe- 
helynyi tehetséget. Hanem a fölfedező bátorságával, le ren 
dezésével, akár kalandvágyával vegyen kezébe minden írást, 
ami itt születik meg. És a szeretet szárnyait kösse hozzá az 
ügyefogyottság lankadt testéhez.

És mennyire nem lehet Gyulai Pálokait és Alfréd Kerireket 
sürgetni a még csak vágyakban szunnyadó vajdasági iroda
lom számára. Gyulai Pál Arany Jánoson és Bánk bánon lett 
Gyulai Pál, Kerr pedig Ibsenen, Haaiptmannon és Strindber- 
gen lett — Kerr. Honnan jöjjenek világra itt a nagy kritiku
sok, ha nincs irodalom, lamelyik méhében melengetné őket?

A  csiga útját nem fényévekkel mérik, a fű zsendülésének 
nem az égi távolságok a mérői, A  bimbózó irodalmat sem 
szabad a klasszicitás tonnáival megmérni, ezerszer inkább az 
elnézés és segítő szándék patikamérlegén. S ez a termő, ez a 
langyos esővel fölérő segítő szándék tiltakozik az ellen, hogy 
a meg nem alkuvó kérlelhetetlenség szabja meg irodalmi ítél
kezéseinkben a mértékegységet. A  tipegő lábakra nem szabad 
vaspáncélt húzni. S azokkal is, akiknek már van mondani
valójuk s akik már megtalálták hangj/ukat, amíg nem szó
lalhatnak meg, mit tehet a kritika?

Más kellene ide, mást kellene sürgetni síppal, dobbal, 
lelkiíismeret-ébresztéssél. Fórumot, nyilvánosságot, levegőt 
kell teremteni a hivatottak, a tehetséggel eliegyzettek szá
mára. Jó szóval, lelkes sürgetéssel, nemes erőszakkal össze 
kellene toborozni száz embert, akiinek léikéhez nőtt a magyar 
kultúra ügye, s akik nem sajnálnának fea'enkiint, szinte azt 
mondom: szívenként egyetlen ezer drimárost egy drodalomtár- 
saság céliára. (Hányszor és milyen fájdalmasan jut ez eszem
be, »amikor ezerdínárosok cserélnék gazdát egy-egy dartli- 
partibanO Ha nincs még a hivatásosak között senki, akiinek 
üzleti szimata elfinomodott volna odáig, hogy merje vállalni 
az elsőség üzletileg is rentábilis érdemét, a társadalmi áldo
zatkészségnek kell elvégezni azt, ami előtt megtorpan az üz



leti kedv. Százezer diinár alaptőkével megalakulhatna egy 
altruisztikus részvénytársaság, amelyik irodalmi folyóiratot 
ad ki s könyvek kiadására vállalkozik. Ez lenne a reprezen
tánsa a vajdasági magyar irodalomnak, ez lenne a nyilvá
nossága, a levegője a vajdasági magyar íróknak. Amíg levegő 
mincs, nem hívhatjuk életre az írókat és nem korholhatjuk a 
kritikusokat. Ha életet akarunk, teremtsünk levegőt.

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1922. december 13.



AZ ELSŐ EZER DINÁR

Jámbor szándékkal, teremtő kedvvel, inkább csak a ma
gunk biztatására, minit komoly eredmények elérésére gondol
va kezdettünk egy vitát a Bácsmegyei Naplóban arról az 
örökszent és messze feladatról, hogy lehetne vajdasági iro
dalmat teremtem a vágyakból, az akaratból, a jó szándékból, 
ami ma itt a — magyar irodalom.

A  tegnap reggeli tárcánk ás ezekkel a gondolatokkal bab
rált. Fájdalmasan állapította meg, hogy melyek azok a ténye
zők, amiket meg kellene teremtetni, amiket ki kellene te
nyészteni ahhoz, hogy megteremtődjék a magyar irodalom. 
Nem az az .irodalom, amelyik íróasztalok rejtett fiókjaiban 
szendereg, nem az, arnii zsúrokon és .asztaltársasági összejöve
teleken mond aforizmákat, rigmusos felköszöntőt és disznó
toros tósztot, hanem amelyik méltó a magyar irodalom gló- 
riás tradícióihoz, a magyar faj teremtő erejéhez, a magyar
ság kultúrájának múltjához és jövőjéhez.

Ez a hozzászólás azzal végződött: nem lehet addig életre 
hívni a magyar irodalmat, amíg »nem teremtünk fórumot, 
nyilvánosságot, levegőt. Irodalmi folyóiratra van szükség, 
könyvkiadó vállalatra van szükség, mely a nyomtatott betű 
büszke boldogságát adhatja a tehetség bélyegeseinek. Altru- 
isztikus részvénytársaságot kell alapítaná — csak akad száz 
ember, aki nem sajnál a vajdasági magyar kultúrától ezer 
dinárt —, s ezzel a százezer dinárral meg lehetne teremteni 
azokat az anyagi előfeltételeket, amelyek ehhez a nagy cél
hoz elengedhetetlenek.

Meghatott örömmel jelentjük: nem a pusztába kiáltottuk 
szavunkat. Ma délelőtt a Bácsmegyei Napló szerkesztőségé
ben megjelent egy suboticai kereskedő s a maga és egy pár 
barátja nevében kijelentette, hogy szíves örömmel vesznek 
részt ebben az akcióban, nem kémek semmit, csak irányítást 
várnak. S letette a szerkesztőség »asztalára a maga ezer di
nárját.

Mindig meghatva szoktuk emlegetni annak a liukács 
Györgynek példáját, aki szegényül és félénken odament, ahol 
grófok és nagyurak a pesti Nemzeti Színház céljára ad akoz



tak s fölajánlotta, hogy ő ingyen hordozza majd a téglákat 
a magyar színjáték első kőépületének fölépítéséhez.

Ügy érezzük, ez az ezerdináros ás azokhoz a téglákhoz 
hasonló, amiket a magyar áldozatkészség hordott össze az első 
pesti színház fölépítéséhez. Itt sem történik más, itt sem ké
szülődünk másra, hajlékot akarunk teremtem a magyar kul
túráinak, papirosból és nyomdafestékből, de örök életűt.

Nem szabad kételkedni abban, hogy eninek az ezer di
nárnak nem lesznek követői. A  magyar áldozatkészségnek 
magába kell szállmia, s ahol komoly célokról, egyetemes ér
dekekről, a magyar kultúra életéről, a magyar .nyelv ápolá
sáról van szó, meg kell dobbanni aninak a magyar szívnek s 
meg kell mozdulni annak a magyar kéznek, amelyik sötét 
időkben, megpróbáltatások viharai közben mdindig tudott ma
gyarul érezni és férfiul cselekedni.

Az első ezerdmárost meghatva köszönjük miint első hír
nökét annak a vigasztal ásos időnek, amelyben inem kell majd 
a harangokat félrevermá s a szíveken végigdobolni, ha magyar 
ügy áldozatokat fog kívánni. Nem zárkózhatnak el most sem 
a szívek és erszények. A  karácsony elé megyünk, s gyermeki 
tiszta örömmel készülünk megajándékozni azokat, akiket sze
retünk. Fajunk (kultúrája, nyelvünk irodalma nem állhat majd 
szegényen a fölgyújtott karácsonyfa alatt. Akinek módja van 
hozzá, cselekedjék. Csak száz embertől kérünk, csak ezer di
nárt szívenkint. Akad talán száz magyar ember Jugoszláviá
ban, aki karácsonyi ajándékul tud és fog adni ezer dinárt
— a magyar -kultúrának.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1922. december 14.



A SZÁZESZTENDŐS PETŐFI

A  vándor, aki előtt az éjszaka fekete vizedbe merültek 
az uitak, aki elszakadt a régi partoktól s lelkének gyökereivel 
még (nem tudott belekapaszkodni az újba, akire ráborította 
az éj egyedül valóságának fekete takaróját, a vándor fölnéz 
a csillagokra. És arra gondol, talán éppen most tekint föl az 
égre két könnyes szemével az édesanyja ás, akitől elszakadt, 
s talán éppen most fordítja a csillagos ég felé szemét szere
tője, aiká várja valahol messze, messze. És így találkoznak 
csak, igy tudnak csak egymáshoz kerülni a csillagokon ke
resztül, a tekintetek útján, melyek egyszerre fordulnak föl
felé, s egy csillag fényéit isszák föl. S ha nincs, akinek meg
szorítsuk a kezét, ha nincs, akánek vállára hajthassuk gondok 
üszkétől (izzó fejünket, ha niincs, akibe meg tudjunk kapasz
kodni, amikor förgeteg kap föl s (játszani kezd szegény ma
gunkkal, ha senkiink sincs, aki meghallgatná lelkünk zokogó 
bánatát, emberek, tekintsünk föl a csillagokra.

Magyarok, tekintsetek föl a csillagokra. [...] Ha sötét az 
utatok, ha nehéz a terhetek, ha a gond tép és a bánat tör, 
ha .elkezd jajgatni a némaságra ítélt szó, ha fájni kezdenek a 
becsukott ajtók, az elszántott mezsgyék, nézzetek föl, mi vi
lágít, mi ragyog, mi fénylők fölöttünk, nézzetek föl, mit tu
dott fölgyújtani a magyar kultúra, hová tudott felnőni a ma
gyar zseni, nézzetek fel, s ha nem káprázik el gyászhoz szokott 
szemetek, meglátjátok a csillagtábor trónusán Petőfit.

Mert Petőfi a mienk, magyarok. A  .mi múltunk dajkálta, 
a mi reménykedéseink lelkesítették, a mi lelkünk szólalt meg 
benne, a mi földünk telítette szépséggel, a mi sorsunk gyúj
totta fel szívében a lázadást, a mi keserűségeink kovácsolták 
szikrázóvá haragját és nem aűkuvóvá kemény akaratát, — 
világra hívhatta egy szláv mészáros és szülhette egy tót cseléd, 
Petőfi mégás a mienk. Petőfit mégis mi ajándékoztuk — óh, 
tékozló koldusok — a világnak. A  mienk ő, magyaroké, akik 
itt élünk vagy Budapesten, Debrecenben vagy a Balaton mel
lett, Bukovinában vagy hírmondónak a Tátra ölén, a széke
lyek földjén vagy Bécsben vagy Bukarestben, New Yorkban, 
Bridgeportban, Ohióban vagy DélnAmeőkában. A  mienk,, 
magyaroké, akiket szétszórhatott az idők szele, szétszántha



tott a sors ekéje, akik mégis összetartozunk az élő nyelvben, 
az élő kultúrában, az élő emlékben, az élő Petőfiben. Petőfi a 
legnagyobb összetartó erőnk, a híd a lelkeiink közt. Mánt a 
falusi lányok a kútnál, úgy találkozunk össze mi szétszórt 
magyarok Petőfi emlékénél. S merítünk belőle gőgöt és büsz
keséget, ha gyöngeségünk térdet-fejet haj tóvá tesz, s merí
tünk belőle örök vigasztalást. Mert nem inémulhat el Petőfi 
nyelve s nem pusztulhat el a kultúra, amelyik Petőfit adta a 
világnak. Petőfi: a magyar kultúra egységének örökké zengő 
dokumentuma. Szétszakadhatnak és összeállhatnak a politikai 
egységek, impériíumok születhetnek és romba dőlhetnek, az 
idők változásától, a sors forgandóságától, emberi alkotásoktól 
és rombolásoktól függetlenül Petőfi marad a magyar kultúra, 
a magyar nyelv kátudhatatlan jussának örökélő, örökegy bi
zonyságaként.

Mint ahogy egy oltárképről a tömjén fekete füstjét, úgy 
kell megtisztítaná a frázisok patinájától Petőfi egekbe nőtt 
alakját. Jöhettek idők, melyek Petőfiben nem láttak mást, 
csak a népdalköltőt, jöhettek politikai irányzatok, melyek a 
Talpra magyar eposzi pózával helyettesítették a köztudatban 
Petőfit, jöhetnek divatok, melyek csak a forradalmárt ünne
pelték vagy gáncsolták Petőfiben. Minden korszaknak és min
den irányzatnak megvoltak a tanárai, akik a középiskolai ér
tesítők disszertációiba beletemetgették, ami Petőfiből halha
tatlan, [...] egész nemzedékekben hamisítván meg a csudála
tos és érthetetlen világzsenit, aki Petőfi volt. Megszámolhat
ták — mánt ahogy Négyesy tette —, hogy nyugati versfor
mában 23 690 sort írt, magyar versformában pedig 8853 ât, 
kisajátíthatták a szabadság és szerelem jelszavának, ennek 
az égi csudának minden megnyilatkozását, — a kimeríthe
tetlen s apró bölcsességek rozoga ladikjaival behajózhatatlan 
tengernek még felszínét sem fodrozták föl soha.

S mit tettek az egykorú hivatalosak a mai hivatalosak fél- 
remagyaráaott ünnep öltjével? Amikor kezdte szívére venni 
azt, amit a márciusi forradalmi népünnepély követelt, kom
munistának és zsidóbarátnak bélyegezte meg a március 16-án 
már megszületett ellenforradalom. Királyverseiért üldözni 
kezdték, s a nép, akiit a hatalom trónusára akart ültetni, ka
szával és kapával kergette meg. „A  szabadságharc Türtaiosza’*
— szavalják most róla az liskolakanyvek, s akkor búj káló
nak gyalázták és dekkolónak rágalmazták s kicsi fia bölcsője 
mellől marták ki a harctérre meghalni. Az iskolából meg
ugrott diákot, az obskúrus vándorszínészt, az obsitos közle



gényt látták csak benne, s a Híradó „a műveletlen Petőfi, al
jasságával” szembeállította és ünnepelte a finom és művéLt 
Hiadort.

A  szívünk szorul el, ha olvassuk azokat a kritikák art, 
amiket Petőfi még olvasott. Poór Jenő, Nádaskay Lajos, Sze- 
berényi Lajos, Szemere Miklós és Sáixxsi Gyula (aki egy ver
sét azzal a megjegyzéssel adott nyilvánosságra, hogy „egypár 
Petőfit leüssön v>ale”) a Honderű, a Hírnök, a Budapesti Híra
dó, az Életképek és Császár Ferenc, koránnak e Pékár Gyulája, 
aki csízáóféle sületlenségeknek nevezte a Petőfi-verseket, s 
aki féltette a népét, mert Petőfitől csak káromkodni tanul, és 
Zerffi, akii nem is értette, csak gyalázta Petőfáit — ezeket kel
lett olvasnia Petőfinek, aki már érezte magán a zseni bélyegét 
s érezte a halhatatlansággal való rokonságát. Petőfit megré
szegítette a vátesz szent mámora, jobban tudta, mint kortár
sai összevéve, életének és munkájának jelentőségét. Az idegei 
mindig túlfeszítettek voltak s ki-kirobbanó láza rezonált a 
még föld alatt morajló forradalmak lizenetedre — mit érezhe
tett szegény, amikor diákkorában bakának csúfolták, kato
nakorában diáknak; amikor Pesten vörös nadrágját jobban 
ismerték, mint a verseit; amikor zárt sorban vonult fel ellene 
a bornírt, a tudatlan, rosszakaratú, féltékeny, vaksággal és 
süketséggel megvert kritika, s amikor kétszer kellett tisztw 
rangjáról ás lemondania, hogy meghalhasson a fejéregyházai 
síkon? Petőfi ma mérhetetlenül több, mint a Petőfi-ver- 
sek, pedig ezek a versek is fölmérhetetlen gazdagodását, 
sőt büszke kiteljesedését jelentik a magyar költészetnek. 
S éppen ezért a százéves Petőfi nemcsak a Talpra ma- 
gyárt szavaló, nemcsak a Juhászlegény, szegény juhász
legényt daloló költő, nemcsak a szabadság és szerelem 
élő jeligéje s nemcsak a hősi halál olajképe — ez mind, de 
mindennél sokkal és bel áthat a ti anul több. Petőfiről emlékez
vén gondolnunk kell a meghajszolt életre, a töviskoszorús di
csőségre, a kierőszakolt hősi halálra, a megbélyegzett forra
dalmárra s a kaszával, kapával megkergetett képviselőjelölt
re, gondolni kell arra a közéletre, arra a közszellemre, mely
ben mindez nemcsak megtörténhetett, hanem amelyik mind
ezt meg As követelte. S akkor az ünnepünk nemcsak megható
dott emlékezés lesz, hanem bölcs tanulság. De ehhez egy kell. 
A  dicsőség bíbortrónjára, a halhatatlanság glóri&s székébe ne 
csak a halhatatlan verseket ültessék, hanem a halott költőt ás.

Mart a verseket nem azok tették halhatatlanná, akik a 
költőt halottá. A szabadságharc összeomlása után még so



káig Petőfi gyalázásábái éltek a leigazolt (kritikusok, amikor 
a szabadságharc emigránsai kezdték átadná a Petőfi-verseket
— Európának. S Petőfit is csak a segesvári csata mentette 
meg az üldözéstől és az emigráció nélkülözéseitől. Csudálatos 
megegyezéseket mutat a Petőfi halálakori és a százesztendős 
Petőfit ünneplő közszellem. Akikor lesújtottak rá a legsúlyo
sabb vádak dorongjai. És még az sem lehet mentségük, hogy 
nem tudták, mit cselekszenek. „Erkölcsös vagyok, tehát re
publikánus” — mondotta Petőfi és támadta az ellenforradalmi 
országgyűlést, támadta Kossuthot, Klapkát és Mészárost, tá
madta Vörösmartyt, követelte a márciusi programot és meg
írta a királyversedit — összefogott ellene minden mást akaró 
érdek és nem nyugodott addig, amíg Petőfit vissza nem haj
szolta a harctérre.

Milyen esztelen tékozlása volt az a sorsnak, ami fegy
vert adott Petőfi Sándor kezébe, ami huszonhat éves korában 
széttörte pályáját, huszonhat éves korában, miután későn 
meginduló fejlődése csodálatosan gazdag sokoldalúságig dia
dalmasan ért el. Magyar sors ez, keserű fátum, örök tragédia, 
polyvát vetünk a humuszba, s a tiszta búzát kiszórjuk a szél
be. Aki nem akar visszarettenni a látványtól, ne kísérelje meg 
soha összeállítaná veszteségi listáját »azoknak a magyar ígé
reteknek, amiket az elfogultság és ostobaság tiport le.

Petőfii példája a vigasztaló és fölemelő bizonyság: milyen 
teremtő, milyen fölmérhetetlen, milyen csudákat szülő képes
ségek szunnyadnak a magyar fajban, s kultúrassaLmiláló ereje 
egyetlen nemzedék lépésnyi útján milyen világcsudákat tud ki
nevelni magából. A  szorongattatások megsokasodott napjaiban 
erősítsen ez a tudat, mely büszkévé tesz, de alázatra nevel. 
Büszkévé tesz, ha magyar fajtánknak a társtalanság magas
ságáig felnőtt nagyszerű példáira gondolunk, de alázatot is 
nevel, a gondoskodás, a szeretet, a segítő szándék alázatát, 
mindennel és mindenkivel szemben, aki tehetség és magyar.

Petőfii Sándor, a költő egyetlenül marad meg minden idő
kig, de az üldözött sokadmagával szenved. Petőfi Sándor em
lékét nem ünnepelhetjük méltóan másként, csak az ő hajt
hatatlan igazságai cselekedetekkel való igazolásával. Mert még 
az emléke ellen is bűn lenne: ünnepelni a születését és meg
tagadni az életét. [...]

Dettre János



MADÁCH IMRE
Ma száz esztendeje született Az ember tragédiája költője

A csiga kiizzadja magából házát, amibe megbújj hat. A 
hal szervezete kifejlesztette a ikopol tyűit, aminek segítségével 
a víz alatt maradhat. A  természet védőeszközöket adott a 
gyöngéknek s támadó fegyvereket az erősöknek. A  természet, 
a világrend nagy embereket adott az emberiségnek, amikor 
nagy időkben vezetők, világító gondolatok nélkül sínylődtek. 
Az emberiségnek védő eszköze, támadó fegyvere: a gondolat.

Nem véletlen, hogy a mi komink a százesztendő jubi
leumok kora. Az a kor, amelyikbe a száz évvel ezelőtt szüle
tettek nőttek -bele, szinte sikoltozott nagy emberek után. For
radalmak és ellenforradalmak után, amikor a zsákutcába té
vedt tudományos vizsgálódás először fogott hozzá szintetikus 
munkájához, amikor az imperializmus ökle először kapcsoló
dott be a kapitalizmus karjába, s amikor az emberi törekvé
sekben először nyilatkozott meg az ébredező tömeglélek mo
numentalitása, az emberiségnek — mint csigának a házát — 
ki kellett tenyészteni magából olyan embereket, akiknek te
remtő gondolata egy egységbe fogja át, teremtő fantáziája 
egy képbe színesítse át a széthulló világ széthulló darabjait.

Ha azt nézzük, milyen gondolatgránitokból hordotta össze 
Madách Imre költői ereje azokat a pilléreket, amelyeken Az 
ember tragédiájának örök ragyogású fundamentuma nyugszik, 
a kor uralkodó gondolataihoz és uralkodó kétségeihez fordul
junk forráskereső utunkban. Madáchnak s Madách korának 
két jellegzetessége volt: a monumentalitás és a pesszimizmus. 
A tudomány vizsgálódásait ekkor kezdték először a nagy 
összefüggések gyűjtőmedencéjébe összeszümi, ekkor múlt ki 
végleg az emberi értelem pepecselő munkája, hogy toll, véső, 
ecset az örök emberi kutatásában feszítse szét a természet és 
uralom korlátait. S a monumentalitásnak árnyéka a pesszimiz
mus. Aki kis dolgokkal babrál, az lehet optimista, de akit a 
végső kérdések, az átfogó problémák gyötörnek, hasztalan 
akarna más lenni, mint pesszimista.

És nézzük Az ember tragédiáját! Minden színnek keserű 
tagadás és gyötrő kérdés a befejezése. A  legkorlátlanabb ura
lom birtokosa a népjogok harcosa lesz. Itt ás, ott ás keserű 
csalódások gyötrik. Hedonista lesz s a kéjbe temetkezik. Meg



nyugszik-e, talál-e boldogságot? A  kereszt szent varázsa rá
eszméltet! az élete kínzó meddőségére. S mát ad a kereszt? 
A  betűk céltalan vitáját s mártírok halálát. Ad-e a tudomány 
vigasztalást? Kepler összetört élete a válasz. Ad-e a szabadság 
és testvériség eszméje értelmet az életnek? Danton halála a 
felelet. A  londoni piac nagy sírvermébe belehullunk kikerül
hetetlenül mindnyájain. A  múlt nem vigasztal, a jelein nem 
bátorít, a jövő visszarettent. A  falanszter embereit gyötörni 
kezdi a gépies rendbe beletört gondolat s az amyagópben 
egyszerre csak fölsikolt a kiölt szeretet. És porból lettünk s 
nem tudunk elszakadná földanyánktól. A  kihűlő föld állattá 
aljasodott embere az utolsó ideált, a inő .ideálját ás megöld.

Örök küzdés, örök harc, örök újrakezdés — és örök vi
gasztalanság, örök meddőség és örök céltalanság. „A  cél meg
szűnte a dicső csatáinak. A  cél halál, az élet küzdelem. S az 
ember célja a küzdés maga.” A küzdés céltalan, a fáradozás 
hiábavaló. Minden erőfeszítés hasztalan, szabad-e, lehet-e bíz
ni? Csak a költői forma szépsége, a gondolatok nagyszerűségei, 
az elképzelés megelevenítő ereje tudnak világosságot adni a 
hádeszi sötétségnek.

S a kétségnek és pesszimizmusnak ebből a sötét költésze
téből mi ad (nekünk vigasztalást? A zseni, amelyik a magyar 
fajtából rnőtt ki, amit keserűvé tehetett Fráter Erzsébet s 
magányossá a keserű sors, mégis a faját terebélyesítette ki 
költészetében s csak azt hozta fel a .napfényre, ami ebben a 
szent humuszban megvolt. Petőfi-ünnepség után Madách-év- 
forduló — magyarok, ne panaszkodjunk. Akár hová vezetnek 
utaink, s akárhogy ráz is meg sorsunk döcögős szekere, nem 
veheti el tőlünk szent, áldott, termő kincseinket, a zsenit, akit 
mi adtunk a világnak, a költészet nagyszerűségeit, amivel a 
mi fajtánkból kinőtt óriások gazdagították a világ kultúráját.

Mondottuk, magyar, küzdj és bízva bízzál!

Bácsmegyei Napló, 1923. január 21.



A TEREMTŐ SZTRÁJK

Az Essenből Maimz felé száguldó vonat egyik lezárt fül
kéjében egy szelíd teikimteitű aggastyán utazik. Úgy látszik, 
nem ikéjiutazás ez az út; szuronyos francia katona iU mellette, 
s egy szuronyos francia katona áll a kupé előtt. Beant a leg
nagyobb német bányaművek tulajdonosa ül, az öregebb Thys- 
sen, vállán nyolcvankét esztendővel, mögötte egy szakadatlan 
munkában, lázas alkotásban eltöltött élettel, melynek útját a 
végső összeroskadás előtt már belepte a nagy ádők hava. Vele 
utazik hetvenötezer német munkásnak egy elhatározásba ősz- 
szekovácsolt akarata: nem dolgoznak, ha ennek az összetört 
öregembernek nem adják vássza a szabadságát.

Százezer katona (indult el a francia garrdzonokból, s 
százezer fináncba ojtott csendőr érkezik meg a német bá
nyákba. Megjelenésükre csodálatos átalakuláson megy ke
resztül a Ruhr-vidék kőszén/poros, verej.tékes élete. A  Ruhr 
folyón összetorlódnak a szénnel megrakott hajók, az állomá
sokon összezsúfolódnak a szénvonatok, s a bányákban mintha 
megismétlődnék a mese varázsa, megáll a munka, megbénul 
az élet, amiint az első francia katona beteszi a lábát. A  német 
szervezés csodákat művel, megszervezi a szervezetlenséget, 
organizálja a dezorganizációt, megteremti az anarchia rend
jét, törvénnyé teszi a törvény enkívüliséget.

A  német kormány irtózatos erőfeszítése mellé áll most a 
német munkás. Jól emlékezünk, a német Spartacus-mozgal- 
mák legtovább a Ruhr-vidéken vonaglottak, s a német reak
ciósok puccsára egyedül a Ruhr-vűdék munkássága felelt szov
jettel. Ha most hetvenötezer német munkás kockáztatja ke
nyerét és szabadságát egyetlen munkaadó érdekében, ha a 
Ruhr-vádék milliónyi munkássága — szocialisták és kommu
nisták, szociáldemokraták és bolsevikok — a .polgári német 
kormány mellé áll, senkit ne tévesszenek meg a jelenségek, 
s senkiit ne zavarjanak meg a tények. A  német munkásra 
nem nacionalista érzések parancsolják rá ezt a heroikus el
lenállást. A  német munkás a munkáját védi, a szenet, amit 
kitermel a verejtékével és amiért a napot és egészségét ál
dozza fel. Itt már nem lehet kritikátlan tömegindulatok sze
rint ítélkezni. A  német munkás értelemben, hatalomban és



szolidaritásban elérkezett oda, hogy meg tudja munkájának 
eredményét védelmezői az imperialista kizsákmányolás ellen. 
Ez a német munkás sztrájkolt a Kapp-puccs idején, s sztráj
kol akkor, amikor munkavezetőjét a francia katonai erő le
zárja. Ez a német munkás éppen úgy nem dolgoznék a csá
szári Németország számára, mint ahogy megtagadja a munkát 
az imperialista Franciaországnak.

A  Ruhr-vidék rémületes csöndjében szárnyaló igazságok 
születnek meg. A sztrájkoló bányászok a föld mélyéből kő
szén helyett daloló igazságokat hoznak föl, s a mozdulatlan 
gépek imádsággá kalapálják tki a megindult tanulságokat. Ha 
a iháború a polgári kormányzásnak folytatása más eszközök
kel, akkor a munkásság ellenállása is csaik politikai küzdelem
— más eszközökkel. Eddig mindig a megszervezett katonaság 
volt a kormányzat leghatalmasabb 'erőkifejtése, most kapjuk 
az első példát arra, hogy a megszervezett munka legyőzi a 
megszervezett erőszakot. Ez a tanulság tárul föl a Ruhr völ
gyében, s ennek a tanulságnak a vüágbékét ringató követ
kezményei fénylenek föl a kihűlt kohók felett.

S míg a vegyészek és a mérnökök új robbanóanyagok elő
állításán és új típusú repülőgépek megkonstruálásán fáradoz
va készítik elő a tömeggynlkoláaok új módjait, addig a Ruhr 
völgyében megpróbáltatások és hősi elszántságok közt szüle
tik meg az új hát, a munka szolidaritásának »mtemackmáléja.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. január 23.



LEVÉL
Tabakovics György dr. úrnak, a Növi Sad-i ítélőtábla 

tanácselnökének

Elnök Úr!

A bíró ítéletet mondott. A  bíró, aki az igazság pdedesz- 
tálján harag és gyűlölködés nélkül rendezi el az embereik vi
táját, s .jelenti ki minden felmerült esetben a törvényhozó 
akaratát, most olyan porban ítélt, amelyben az emberszeretet 
a vádlott, a fölvilágosodott gondolat az alperes, s amelyben 
az uszító gyűlölet és ártó türelmetlenség a vádló és a föüperes. 
Ez a pör kinőtt az aktacsomókból, kinőtt a tárgyalótermekből 
is. A mellékletei ott feküsznek az országutak mellett heve
nyészett temetőkben, — a nyomorúság és nélkülözés ütött rá 
pecsétet. Áldozata mondén halott, akit emberi gonoszság ta
szított be korai sírjába, tanúja minden élő, aki testében, lelké
ben megrokkantan vonszolja tovább keserű életét.

Ebben az irtózatos pörben, mely „évezredek óta folyik s 
még ma sincs vége” , most ítéletet mondott ön, Elnök Úr, azzal 
a bátorsággal s azzal az emelkedettséggel, mely a legkiválóbb 
bíráknak volt mindig lelki kincse. S ez az ítélet szégyenben 
és becstelenségben marasztalja el mindazokat, akik „hazugul 
a hazafiság köpönyegébe burkolózva a 1 egbrutálásabb és leg
vandálabb tettekre ragadtatják magukat, akák lábbal tiporják 
a legelemibb emberi (jogokat, akik a gyűlölködés magvát han
tik szét a megértés és megnyugvás helyett, amiire törekednie 
kellene minden emberileg ezen gondolkodó és érző embernek, 
csak elkeseredést és gyűlöletet teremtenek” .

Megindult hálával köszönjük, Elnök Űr, ezt a nemes 
igazságtevést. Úgy érezzük, hogy ezek a szavak nemcsak a 
bűnre sújtanak le, hanem gloriJfrkálják a tiszta szándék tiszta 
munkágát is. S ebben a munkában, úgy érezzük, részünk van 
nekünk is. Mióta megadatott nekünk az a fátumos hatalom, 
hogy kezünkbe vehettük az irótollat, ez a toll csak szeretetet 
prédikált, csak békéért könyörgött, csak a megértésért har
colt. Bátorító elégtétellel jutalmazó és vigasztaló megelége
déssel látjuk, hogy ennek a harcnak küzdői nemcsak az el
nyomottaknak, nemcsak az alulmaradottaknak, nemcsak 
az uralomról lezuhant kisebbségeknek soraiból kerül
nek ki — a magyar és szláv bánat találkozott az esz



me-bartikádokon —, hanem azok sorából (is. akiket sor
suk országunk hatalmasad »közé emelt. Most mi vissza
gondolunk azokra a hálás emlékezéstől könnyes szívvel, akik 
az olcsó hazafiság idejében, amikor érvényesülést, tekintélyt 
és mandátumot adott — és miikor nem ad? — a nemzetiségek 
elleni uszítás, a nemzetiségi egyenjogúsításnak voltak úttö
rői. Az Eötvös Józsefekre, Simonyi Ernőkre és Irányii Dánie
lekre gondolunk, s ezeknek, e nagyoknak a mértékével mér
jük most az ön bátor és nagyszerű állásfoglalását, Elnök Űr!

Ebben a korban, amikor a gyűlölet hadseregének napon
kint százezrével szaporodnak önkéntesei, amikor a háborús 
szenvedélyek öldöklőbbek és kíméletlenebbek, mint a fegy
veres csaták idején voltak, nincs tisztább öröm, nincs emelke- 
dettebb ünnepi érzés, miint ha Igaz Emberrel találkozunk. Az 
igaz emberrel, akit nem feszélyeznek az értelmetlenség és 
gyávaság tekintetei, akiinek az igazmondás és igazságtevés 
nem kenyérkeresete, de missziója, s akiinek lelküsmerete han
gosabban parancsolja a tiltakozást, mint a múló napok érdeke 
az alkalmazkodásit.

Az összeomló világ törmelékei között alig pislákol már 
haladó hitünk. Csak még annyi ereje van, hogy világítson az 
igazak útjára. Csak még annyi ereje van, hogy hánni tudjon. 
Elnök Űr, nem leszünk mindig magános vándorok. A jónak, 
a tisztának, a nemesnek mégiscsak győzni kell, s az igazak 
szélesre taposott útján fog még marsolni győzelmes hadsereg 
az új világ békéje felé.

Elnök Űr, minden elnyomott, minden meghajszolt, minden 
jogokból kitudott, minden magyar nevében hálával és szere
tettel szorítjuk meg testvérkezét.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. január 24.



ADY ENDRE

„Itt valahol, ott valahol esett, szép, szomorú fejekkel 
négy-öt magyar összehajol” s négy esztendőnek örökkévalóság
gal fölérő távlatából bámuló szemmel méz vissza arra, ki 
mimdene volt inekii, nemzedékének, fajtájának, vériszapos tör
ténelmének, /imádkozó meghatottságainak és káromkodó el
keseredéseinek a költő, akinek betegségektől és lázaiktól ösz- 
szeroncsolt testéből ma négy éve fogyott ki az élet szentelt 
olaja.

Hogyan kellene gyászolni örökkévalóságba dőltét győzel
mes életének? Amíg élt, úr volt és költő, magyar úr és ma1 
gyár költő, paraszt zsályáik közt született, s az örökkévaló
ságba .nőtt bele. Kik állítsanak neki ravatalt, hol az oltár, 
melyen föllángolhat az emlékezés, hol vannak a szívek, me
lyek komor dübörgéssel dobbantják el a gyászdobok induló
ját? Ő volt a kiáltó szó, a fölnianó lelkiiismeret, a korbácsoló 
vád, a tömjénező istenkáromlás. Ö volt, jaj, a szent vátesz, 
aki nagy öleléssel fordult a jövendő felé s dacos tagadással 
verte a múltat; ő volt, aki megtalálta elvesztett hangunkat, 
fölgyújtotta eltékozolt hitünket, fölrázta elzsibbadt szándé
kainkat. A szavunk volt, a cselekedetünk volt, harcbahívónk 
és bókeszerzőmk volt, nagy bátorítónk és keserű elbúsítómk 
volt. A  költőink volt. Költője annak a nemzedéknek, amelyik 
a huszadik század küszöbén Európát akart varázsolná a ma
gyar ugarra, szépséget és szabadságolt akart adni Dózsa György 
unokáinak.

„Dózsa György hóhérainak unokái kisajátították maguk
nak Petőfit” — jajdult föl Ady Endre, s hogyan kellene fel- 
i aj dúlni nekünk, amikor ez a szellemi elbirtoklás őt is hatal
mába készül keríteni. A  történelmi fejlődés értelemmel kimért 
egyenesén talán ma nem Ady Endre lenne a faltörő. ő  a fa- 
jiság költője, talán az utolsó nemzeti költő. Verseiben az éle
tébe beágyazott fajiság terebélyesedett és virágzott M, egye
temes emberérzését megtörték és határokhoz szögezték a Kár
pátok és az Adria. Ügy gondoltuk, az emberiség kinőtt a faja 
érzések huszáratnUáiból, a közös nyomorúság és közös szen
vedés, mint a könnyek irtózatos közlekedőedénye, az emberi 
szolidaritás hídjait építette ki a lelkek között. Már figyeltünk



az új dalosokra is, akiket ez a töretlen egyetemesség szólalta
tott meg, ha szavuk még dadogott is — Püthia is dadogott! 
—, s iszapos himnuszok szálltaik ás fel rekedt kiáltásaikból. De 
ránk talált az új ádők elrendeltetése s visszafordította életünk 
gyászkocsáját az elhagyott utakra. Megint harcosai lettünk 
magyar fajtánknak, őreá azoknak a kul hírértékeknek, melye
ket a „nótázó bűinak, hetyke gazság” a szunnyadó mélységben 
marasztaltak. A  harcunk örök, a vergődésünk predestinációs, 
nem enyhül az a szent bánok, amit fajtánk védelme fátumos 
paranccsal iránk kényszerít, csak az ellenfeleink változnak 
nyelv, ország és faj szerint, de úni bűneik változatlanul egyek. 
Az idő ígérete átsuhant Ady Endrén, de az idők visszafor
dultak elébe. A  költőnk volt s a költőnk maradt, régi vigasz
talónk az új bánatokra, régi szent öcsztökénk az új mezsgyé
ken. Sorsunk fordulásai tették elevenen élővé anakronizmusát.

Mert ez volt benne a legmélyebb: a fajisága. A  forradal- 
misága nem volt a leikétől lelkezett, inkább valami keserű 
elbűsulás volt ez nála, eburafakós forradalom, Ugocsa non 
coronat-elszárutság. A  forradalom nála csak hörgő-daloló tilta
kozás volt minden ellen, amá fajtája ragyogó értékei kibon
takozásának útjában állt.

... És most, talán először ezen a helyen, szólalhasson meg 
a líra lis, amá úgyás itt játszik bújócskát minden leírt szó ár
nyékában. Azok az idők, amelyek Ady Endrének missziós 
élete szent igazolását hozták, e sorok robotosára százhúszezer 
magyar vezetését és gondjait bízták. Ez a munka — ma már 
eltagadhatatlanul látom — a történelembe nőtt bele. S ha 
lehet valamire jó érzéssel visszagondolnom e tászta ádők el
torzult megítélésein keresztül, az csak az, hogy százhúszezer 
magyarnak a szegedi városházára fölhúzott fekete lobogó je
lentette Ady Endre halálát, s amikor temették, a városháza 
öreg harangja egy óra hosszáig sírta a búcsúztatót.

(d. j.)

Bácsmegyei Napló, 1923. január 28.



A NAGY SZÍNJÁTÉK

A  lausanne-i Grand Hotel tárgyalóteremmé átalakított 
olvasótermében Iszmet pasa meghajtotta magát, s ezzel a 
mozdulattal bejelentette, hogy nemcsak beszéde, de missziója 
is véget ért. Amikor másnap hajnalban levitette csomagjait 
a szállodája halijába, a konstantinápolyi angol csapatok pa
rancsnokának már a kezében volt a parancs, hogy vonuljon 
vissza a Gallipoli félszigetre az előre elkészített stratégiai 
vonalak védelmére. Ahogyan hajlongtak, beszéltek, hallgat
tak, jöttek és mentek LausanmeJban a diplomatáik, úgy ké
szülődtek Angorában és Londonban, Kievben és Koblenzben 
a csapatok s úgy számították ki az esélyeket a párizsi és New 
Yorkéi bankárok. Nagy föld alatti és tapétás ajtók mögötti 
készülődések folynak itt vérbe, aranyba, életra, halálra, a 
jámbor néző nem látott belőle többet, csak amennyit Lausanne 
képes levelezőlapja mutatott, ez a kékbe-zöldbe öltöztetett 
ragyogás a Genfi-tó vékony párájába burkolva. A naiv nézők, 
a balgatag hívők csak a (kacsalábon forgó színpadot látják, s 
szent elámulásukban nem is gondolnak arra, milyen hatalmas 
gépezetek forgatják ezt a babaszínházat, milyen ármádia mun
kást foglalkoztat, s mennyire igaz minden, ami ezen a szín
padon történik. Itt halálhörgésekből keverik ki a förgeteges 
szelet, alvadt vérből kenik föl a gyászdrapériát s leégett há
zak, felperzselt otthonok lángjaiból szűrik a görögtüzet. De 
a plasztron világít, a briliánsok ragyognak, kiesztergályozott 
mozdulatok s kimunkált szavak pókhálójába rejtegetik el gon
dolataik és szándékaik dugáruját. S a nagy vezérkarok szeiz
mográfja schermannii érzékenységgel reagált mondén neszre. 
Ha a török követ egy árnyalattal fölemelte hangját, valahol 
Kanadában népesebb lett egy kaszárnya. Ha Ourzon rövidebb 
mondatokban pattogta el a moszuli petróleumforr ásokhoz tá
masztott s a keresztények védelmének (jelszavába pakolt igé
nyét, az angorai kormány mellé küldött orosz ügyvivő súlyos 
szavakat bujtatott el a sifre számjeleibe. Mintha az egész 
világnak gazdasági felkészültsége és katonai szervezettsége 
egy rettenetes zenekar lenne — hol van az a Wagner Richard, 
akinek tomboló fantáziája ilyen instrumentális zenét s ennyi 
új hangszert el tudott volna képzelni: a francia gőg vadász



kürtjét, a inémet szenvedés csellóját, az amerikai önzés réz- 
tányér jait, az angol üzletiesség békeszólam-fuvolázását — és 
Lausamne lett voLna a dirigens.

Most szétszaladtak a lajusanneni bajkeverők s a szmiimai 
öböl bejáratát aknamezőkkel zárják el a Boszporusz felől — 
óh, Claude Farrer! — , a Boszporusz felől fegyverek lármájá
nak zaját hozza el a sós szél. Ki fogja, ká tudja megfizetni 
azt az árat, amit a hamrani petróleum vidékek követelnek 
még meg? A petróleum-konferenciák végigöntik csatakos, hab
zó iszapjukat Európa fölszaggatott, éhséggel, vérrel meggya
lázott ölű földjén. Génuában az orosz petróleummezők bir
tokáért birkóztak, most Moszulért s a hamranii petróleum- 
kincsekért folyriik a petroleurök harca. Anglia ezzel a petróle
ummal akar fizetni Amerikának, ezért foglalkoztatja Német
országban a francia csapatokat, Franciország úgyis megkapja 
a Lloyd George—Millerand szerződés alapján a moszuli pet
róleum egynegyedét. A török petróleumnak s a német szén
nek kell föltámasztani a francia kistőkéseknek Oroszország
ban elvérzett vagyonát — ezért lángolt föl a háború újra a 
Rajna mellett, s a Boszporuszon ezért ugratták szét a lausan- 
ne-d frakkosok gyászfeketés-vérvörös színekkel játszó rulett- 
bankját.

„Örök a bestia” — jajdult föl megkínzott látomásában a 
költő, s jaj, nem Szent Pálnak, hanem Galliónak volt igaza. 
A háború istene, a pogány Mars most veszsi birtokába az utolsó 
szirtfokokat iis, amiket emberi. szívekből építettek föl gátul 
a vízözön útja elé. Ha valami jóságos (istennek keckre telnék a 
tűzijátékban s haragjának csóváját ledobná a hamrani petró
leumtavakra, rá gigászi robbanás dörögné, felhőket nyaldosó 
lángcsóvák írnák föl az egek pergamen tjére az áment. Mert 
azt a határtalan energiát, azt a fantázia mérőónjával is föl- 
mérhetetlen munkavégzést, ami ezekben a föl nem tárt pet
róleumkincsekben szunnyad, csak a gyilkolás momstruózus gé
pednek hajtására használja föl a koronájával megcsúfolt ter
mészet ura: az ember.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. február 10.



s z ín j á t é k  a  s z ín h á z  k ö r ü l

A suboticai városi tanács megint honmentő kötelessége
ket vállal a gondjaira bízott szegény polgárokkal szemben. 
Megint kultúrpolitikát folytat, megint tényezőjévé válik e 
nemzetiségi küzdelemnek. A városi tanács tárgyalta a szín- 
igazgató kérelmét, amelyben a suboticai színtársulat vezetője 
arra kérte a tanácsot, változtassa meg azt a tilalmat, amely- 
lyel betiltotta a műkedvelő társulatok magyar nyelvű előadá
sait. A színház igazgatója látta, hogy az ő kérelmére hozott 
tilalom sokkal többet árt a színháznak, mint amennyi javí
tást a legvérmesebb délutáni álmaiban várt tőle. Az itt élő 
magyarságnak színházba járó része olyan megbántottnak érzi 
magát a hozott határozat által, hogy a színház további láto
gatására tnem tudja magát rászámnii. Az eredmény már meg
mutatkozott: a határozat óta volt olyan nap, amikor a rész- 
vétlenség miatt a színház nem tartotta meg az előadását, mert 
összesen csak hatan jelentek meg a nézőtéren.

Nem beszélünk arról, hogy a városi tanács a színigazgató 
akarata ellenére védi meg a színházat. A  szegény színigazgató 
már kézzel-lábbal tiltakozik az ilyen védelem ellen. Pedig 
arról is lehetne szó, hogy ennek a kérlelhetetlen álláspontnak 
mi lehet az indoka most a színiszezon vége felé, amikor úgyis 
több hetes vidéki turnéra megy a színtársulat. Igaz, hogy 
van egy húszesztendős szabályrendelet, mely az előadások 
engedélyezését szabályozza. Ám minden korábbi jogszabályt 
mutatls mutandis alkalmaznak. Miért tesznek most ezzel az 
eggyel kivételt, amikor már hónapokon keresztül túlhaladott
nak tartották? A  magyar myelvű színházat védte meg a ma
gyar (nyelvű műkedvelő előadások ellen ez a szabályrendelet, 
amire való hivatkozással most a szláv színházat — nyomorít
ják meg a magyar műkedvelők elleni védekezés címén.

Mi úgy gondoljuk, nemcsak a kultúra íratlan s a szabály- 
rendelet tévesen magyarázott jogszabályait sérti a városi ta
nács. Ha valaminek egységesnek s a végrehajtó hatalom ke
zelői érzésvilágától függetlennek kell lenni, az bizonyára a 
kultúrpolitika. Nem lehet sikeres az a kultúrpolitika, nem 
lehet eredményes az a nemzetiségi politika, melynek irányát 
nem a kormányzó hatalom szabja meg az egész ország testére



egységes elvek alapján, egységes módszer szerint, hanem ame
lyik hivatali szobák, járások, rendőrkapitányok és városi ta
nácsok szerint. Az mem mutat egészséges állapotra s nem ve
zethet kívánatos eredményekre, ha szolgabírók ötleted és ren
dőrkapitányok mentalitása tördeli szét a kormányzat kultúr
politikáját. Ha az egydk {járásban a .nemzetiségi béke dúl, a 
másikban a nemzetiségi türelmetlenség tép föl sebeket.

A  nemzetiségi politika irányítását, a kultúrpolitika ve
zetését ne végezzék azok a pici emberek, akik nem tudnak 
kilábolni a faji elfogultság gőzéből, s nem látnak messzebbre 
az első fenyegető plakátnál. Nem mondjuk azt, hogy a kor
mány a türelem tejében s a »megértés mézében fürdeti meg 
a nemzetiségeket, s hogy a közoktatásügyi kormányzat a kul- 
túriiberaLizmus álláspontján áll. De még mindig több kilátást 
nyújt az, ha a kormánynál kell orvoslást kémünk sérelmeink
re, mint ha miniden járás és miinden község rendészeti, köz- 
igazgatási és politikai vezetőjét kell meggyőzni .nagy iga
zainkról.

A suboticai színház körül folyó háború frontjelentéseit 
mii ezekbe a perspektívákba helyezzük bele. Keressük a cél
szerűségi, keressük a gyakorlati, keressük a törvényes ma
gyarázatot — nem találjuk. A türelmetlenség nagy, közös 
nevezőjével tudjuk csak ennek az egyenletnek ismeretlenét 
is megtalálni. Pedig miből fognak a politika növendékei élni, 
ha a türelmetlenség levegőjét is elszívják előlük a közigaz
gatás vénei? A bíróságnak az a feladata, hogy a törvényt kí
méletlenül hajtsa végre, de a közigazgatásnak méltányosság
gal, az ellentétek lefokozására irányuló törekvéssel, a sze
gények gyámolításával, a gyöngék istápolásával, megértést, 
békét, türelmet hirdetve és megvalósítva kell végezni felada
tait. Ezt tanítja legalább a tudomány. Követik-e ezeket az el
veket a suboticai városi tanács urai?

Bácsmegyei Napló, 1923. február 11.



A ZSENIK SZIGETE

Ibsen levelezését olvasom. És látom olaszországi éved 
alatt, amikor már a Peer Gynt gondolatait tördelte versso
rokba, sűrű és hosszú levelekkel ostromolta meg otthoni ba
rátait, folyamodványokat írt a királyhoz, a kormányhoz, a 
storbiüighoz, a krástiamai nemzeti színházhoz, amikben pénzt 
kért — mindösze négyszáz tallért évenként —, hogy békében 
és kenyérgondok nélkül tudja megalkotni műveit, amiket már 
lelkében rángatott. Váltókról ír és lejáratokról, előlegekről és 
kölcsönökről, s míg Peer Gymtöt utaztatta a fantázia tálto
sán, a sarki fűszeresnek adós maradt.

... A  Capri sziget kormányzója beadványt terjesztett a 
Népszövetség elé, amelyben a zsenik nemzetközi védelmét 
tűzi ki feladatul. Az élet megnehezedett, kisebb és feketébb 
lett a tudós kenyere s nyugtalanabb az álma. Anyagi függet
lenséget kell adni a teremtőknek. Az (indítványozó fölajánlja 
erre a célra Capii szigetét, ott az isteni csöndnek és derűnek 
földjén adjanak örökös szállást a teremtő lángésznek.

Gapri szigetét csak a Bi'arbaum-regényekből s a Sorren- 
tói emlékből ismerem. Csak nyomtatott betűk mankóira tá
maszkodva jártam Anacapiú ódon falai közt, a Kék barlang
ban, a zöld taréj ú földön, a bíbor ragyogásban, a tenger té
kozló kékjében. Ez az indítvány, amely a zsenik menházát 
akarja felépíteni a buja szépségű szigeten, rávall a földre, ahol 
megszületett. Szemet tágító, tüdőt feszítő gondolat, de botor 
és törékeny a kétségek súlya alatt, miint minden álom és 
minden csudaváró látomás.

Nemcsak a költő, minden lángész egy anyaméhből szüle
tett a sorshairaggal. Michelangelótól, Rembrandttól és Beetho
ventől kezdve, akúk a legtöbb gazdagodást adták és a legtöb
bet szenvedtek érte, mindenki, akinek a gondolata, teremtő 
ereje, lángesze új világokat hódított meg, új szépségeket tárt 
föl az emberiség előtt, kínnal fizette, sikoltó jajokkal szol
gálta meg, torzító fájdalommal vásárolta meg minden darab
ját az új csodáknak. S az emberiség mindig jobb esetben: ér- 
zéktelenre fagyott közömbösséggel, rosszabb esetben: a
mások kínlódásának örömével nézte a teremtő fájdalmat. 
Nemzetközi szerződésekkel védték meg a támadások ellen a



műemlékeket. Amikor a német gránátok a redmsi katedrális 
tornyát megrongálták, a világ fölháborodott közvéleménye 
tiltakozott a barbárság ellen. De amikor a háborúban elpusz
tult két generáció, amikor trágyává gyalázták a fiatal tes
teket, amikor elestek azok, akik tudása és zsenije pótolhatat
lan vesztesége az egész emberiségnek, a fölháborodott világ
közvélemény csak a háború áldozatát látta az elvetélt ember- 
kincsekbem. Házakat, tornyokat és várkastélyokat megvédtek 
a rombolás elől, s az emberiség legnagyobb jótevőit belete
mették a lövészárkokba. Az ember szeretete sohasem tudott 
versenyezni az anyag szeretetével.

Megható lenne fölidézni az elcsitult tragédiák hőseit, vé
gigkísérni, mint vérnyomokon a megsebzett vadat, életsorso- 
kat, fölrázná az elpdhent szenvedéseket, melyek mind szép
séggé értek, tudássá mélyültek vagy szent látomássá nyíltak 
föl. Mi lett volna Shakespeare-ből, aki Rómeóval tudott sze
retni, Hamlettel töprengett, Falstaffai kacagott, Othellóval 
féltett, Richárddal gyilkolt és Learrel üvöltött, ha nem kell 
színészekkel vesződnie, s ha boldog házasságban él? Mi lett 
volna Rembrandtból, akinek lángeszén kívül csak a bársony 
rongyai maradtak meg özvegységére, ha nem két forinto
kért kell kenyérért elvesztegetnie képeit? Mit tudott volna 
még alkotni Beethoven, ha lett volna valaki, aki neki, a hó
napos szobák örökös vándorának állandó lakást ad, jó kasz
tot a gyomorbajosnak és huszonöt forintnál többet a Sonata 
AppassionatáéTt? Mit tudott volna alkotni Michelangelo, aki
nek torzóban maradt minden alkotása, ha nem kell éveket 
tölteni kőbányában? És Petőfi, ha nem marják ki a harctér
re meghalni, és Ady, ha sorsa nem parancsolja be a magyar 
Pimodanba?

Óh, Capri, smaragd ragyogású sziget, céltalan dőreségek 
áldott bujaságú földje, ne gyújtsd össze a zsenit, ne tereld 
össze a teremtő lángészt, mert boldog földedet megátkozod 
minden kínnal, mondén vergődéssel, ami végiig von agl ott, vé
gigreszketett, végigszántott messzi időkön és messzi földeken 
át, s szépséggel és boldogsággal ajándékozta meg a szépség
re és boldogságra méltatlan embert.

(d.)



GYÖNGE SZOVJET

a Népszövetség — mondotta, ha nem is a budapesti jassz- 
nyelven LLoyd George az aingol alsóház keddi ülésén. Gyönge 
a Népszövetség, mondotta a volt angol premier, aki tizenhat 
évi miniszterkedés után a sivatagba ándiult, és a polgári el
lenzék vezéri székébe érzkezett meg. Gyönge a Népszövetség
— jelentette ki a háború dohosa, a háborús célok megszöve
gezője, akire sorsa — jaj, a mi sorsunk is — a háborús célok 
betöltését ás bízta, gyönge, mert Amerika, Oroszország és Né
metország nem tagjai, s mert a Népszövetséget nem ruház
ták fel a legfátumosabb problémáinkban a döntés jogával.

Az újságolvasó ne haragudjon helyrehozhatatlanul, ha 
azokra a hírekre emlékeztetjük, amiket két éven keresztül 
mindennapi pontos adagolással kapott a Népszövetségről, 
amikből két évig éltek a távirati irodák, s amiknek szinte 
már olyan állandó helyök volt az újságban, mint a tőzsdének 
és a sportnak van. Ezek a hírek arról szóltak, hogy Német
országot fölveszik a Népszövetségbe és Németországot nem 
veszik föl a Népszövetségbe, és Oroszországot meghívják a 
konferenciára és Oroszországot nem hívják meg a konferen
ciára. A  Népszövetséget két évig ez a probléma foglalkoztat
ta, s most Lloyd George, a Népszövetség egyik apja — mi
lyen lehet a közélet morálja, ha még ezen a szerepen is osz
tozkodni lehet? —, aki pedig „gyámoltalan volitát karolja leg
hőbben fiának”, megállapítja, hogy azért gyönge a Népszövet
ség, mert Németország és Oroszország nem a tagjai.

Csak a háború előtti és a háború utáni élet különbözik 
úgy el egymástól, mint ahogy a háborús célok elütnek a há
ború eredményeitől. A  háború, mint Kronosz, fölfialta saját 
fiaiit, a céljait is. A  célokat, amiket belevéstek a kardok pen
géjébe, az ágyúk lafétájába, belehímeztek zászlókba és be
szédekbe, amiket a történelem prédikálószékeán hirdettek — 
a német kancellár, az angol premier, a francia elnök, s ami
ket utánuk dadogtak a hadikölcsönök ágensei, a vöröskeresz
tes famegbízottak, a hivatásos följelentők, újságírókulik és 
mindenki más, akinek hazafis ága kimerült abban, ha má
sokat a harctérre küldött ki. Hirdették a nemzetiségi elv dia
dalát, s Közép-Euirápa új térképét úgy rajzolták meg a győ



zelem kohi/noorjai, hogy minős olyan állam, amelyik nem 
küszködnék nemzetiségi problémákkal. Hirdették a tengerek 
szabadságát, s a Németországtól elkobzott hajókon üzérkedik 
az amerikai nagytőke. Hirdették a világbéke megteremtését, 
a háború elleni háborút, s több katona áll most fegyverben, 
mint a háború előtt állott, s az események arra mutatnak, 
hogy még a háború kulminációjáig sem jutottunk el. Hirdet
ték a fegyverkezés korlátozását, s az államháztartások millá- 
árdjaá elapadnak a lőporgyárakban. Hirdették a döntőbíróság 
fölláilítását a nemzetek közötti viták elintézésére, a Népszö
vetség megalkotását, mely az államhatalmak felett álló nem
zetközi hatalmat képviselné, s az új és régi államok fölfegy
verkezve néznek farkasszemet egymással, angol és amerikai 
csapatokból áll a Wacht am Rheán, a Ruhr völgyében francia 
szuronyok (reprezentálják a leszerelés követelésének, a paci
fizmus princípiumának, a döntőbírósági eljárás elfogadásának 
a háborúból győztesen kikerülő gondolatait.

Hová zsugorodott össze a Népszövetség hatásköre, hová 
hullottak ki feladatai, hová vetélt el célja, hol roggyantak 
össze feladatai? A Népszövetségnek nincs súlya — állapítja 
meg Lloyd George —, mert elintézetlen ügyeket nem lehet 
elébe terjeszteni. A  Népszövetség tehát olyan bíróság lett, 
amelyik csak nem vitás ügyekben ítélkezhetek. Csak olyan 
kérdésekben dönthet, amelyekben a felek meg tudnak egyez
ni. Ha a felek megegyeznek, akkor dönt a Népszövetség, ha 
a felek nem egyeznek meg, akkor ezután ás a fegyverek dön
tenek. Ez lett a Népszövetségből, a nemzetek felett álló kor
mányból, az állaimhatalmak feletti hatalomból, amelyik a vi
lág kormányzója volt, amíg nem élt, s hatalom nélküli dísz 
lett, amikor megszületett. Azt hittük, ez lesz a nemzetközi 
parlament, s kiderült, hogy pacifisták önképzőköre.

S vdlágforrongások kavargó förgetegében, rengő tenge
rek vihar korbácsolta hullámai közt ebbe az üres dióhéjba 
ültették be a — nemzeti kisebbségek védelmét.

(d .)

Bácsmegyei Napló, 1923. február 22.



A KULTÜRA FELADATA

A Bácsmegyei Napló mai száma adott hírt azokról a tár
gyalásokról, melyeknek az lenne a célja, hogy magyarorszá
gi művészek jöhessenek előadások tartására a Vajdaságba s 
a suboticai színház személyzete mehessen vendégjátékra 
azokba a magyaronszági községekbe, ahol szerbek nagyobb 
számmal élnek. A  terv olyam szép, a gondolat olyam tészta, »az 
ötlet olyan nemes, olyannyira inem a mai időkhöz és a mai 
emberek lelki habitusához mént, hogy szinte vártuk a cáfola
tot. Az a meleg fogadtatás, az az örömteljes ölelkezés, ami a 
híradást fogadta, csak siettette a démentit. A  gondolattal 
mégás foglalkoznunk kell, se non é verő.

Barbusse vezetésével világszervezet alakult, mely azt a 
feladatot vállalta, hogy a nemzetközi haladásnak, az előítéle
tek legyőzésének, az emberek és társadalmak közti különbsé
gek lerombolásának lesz harcos, meg nem alkuvó szervezete. 
Erdélyben irodalmi társaság alakult a magyar és román szel
lemi élet egymáshoz közeledésének előkészítésére. Kolozsvá
rott társaság alakult, mely feladatul tűzte ki, hogy a tudo
mány és művészet nemzetközi eszközeivel segítse lerombol
ni a nemzetiségek közti válaszfalakat. Nem állítjuk, hogy a 
szervezetek és egyesületek rendelkezésére álló szellemi és 
anyagi erők arányban állnak a vállalt feladatok nehézségei
vel. De szimptomatikus jelentősége kétségtelen, s azt bizo
nyítja, hogy itt is, ott iis lassan-Jassan mindenütt megindul az 
a folyamat, mely ki akarja küszöbölni azt a különbséget, 
amit a születések véletlenje dobott az emberek és emberi 
csoportok közé.

Az SZHSZ Királyságban még ilyen vigasztaló szimptó- 
mák (nincsenek. Olvastuk, hogy Jászai Mari a cseh Pozsony
ban szavalt; hogy Bartók Béla a román Kolozsváron zongo
rázik; hogy Kassán a budapesti opera tagjai énekelnek; Ara
don Hegedűs Gyula vendégszerepei; hogy a Góth-pár szlo- 
venszkói vendégszereplésre indul, s Sándor Erzsi a kolozs
vári magyar színházban lép fel. Olvassuk a híreket, 
s a világ legitnsztább irigységével liragykedümk. Ott vannak 
magyar színházak, élnek, beszélnek, játszanak [ . . .  ] magyar



színészek, amit a magyar színpadi irodalom termel, az nem 
kerülő utakon és halott betűkön jut el hozzájuk, hanem az 
élő nyelv zengő szépségében. S írni, vajdasági magyarok, ma
gyarországi művészek nevével csak azokban a hírekben ta
lálkozunk, amelyek arról számolnak be, hogy a magyaror
szági művészeknek a budapesti jugoszláv .konzul a beutazási 
engedélyt — megtagadta.

A  kezdetleges gazdasági élet forgalma csere útján bonyo
lódott le. Amikor a gazdálkodás kinőtt a legprimitívebb álla
potából, mely még a cserekereskedést sem ismerte, az egyik 
nép odaadita termésének fölöslegét olyan javakért, amik má
sik néptörzs termeléséből kerültek ki. A  háború s a háborút 
követő események pergőtüze alatt romként porlott szét a ré
gi élet. A  kereskedelmi elet előtt már nemcsak a közgazdasá
gi tankönyvekből ismeretes a cserekereskedelem, s abban a 
nagy (munkában, melyben mindent újra kell kezdenünk, hogy 
legalább a réginek alapjait építsük fel, a cserekereskedésre 
kell berendezni a kultúrjavak forgalmát is.

Egyetlen nép sem olyan gazdag, hogy exkluzív életet 
tudjon élni. Jól tudjuk, nem a szeretet, hanem a szükségletek 
teremtik meg a népek testvériségét. Ám a kultúrszükségletek 
éppen olyan kínzóak, miint az anyagi nélkülözések. Ha gabo
nát, vegyi termékeket, gazdasági gépeket be szabad hozni 
Magyarországból, miiért nem jöhet be a művész, aki Beetho
vent játszik, Schubertét énekel, Goethét szaval vagy Shakes- 
peare-t szólaltatja meg? S miért csak -ide nem jöhet be? Miért 
kell megteremteni olyan helyzetet, hogy a bukaresti és prá
gai kormányok türelmesebbeknek, belátóbbaknak és méltá- 
nyosabbaknak bizonyulnak, mint a SZHSZ Királyság kor
mányzata? A  vajdasági magyarságtól miért tagadják meg azt, 
amit az erdélyi és szlovenszkái magyarságnak megadnak?

A lelkek integrálódásának, népek összemelegedésének, 
ellenségek megbékülésének útját a kultúra jelöli ki. Trénko- 
csák és ágyűtalpak csak ideig-óráig tehették járhatatlanná ezt 
az utat. Ez az út az igazak útja, járatlan ösvényből széles or- 
szágúttá tágul. Ez az út a béke és boldogság felé vezet. Miért 
akarják itt röghöz kötött gondokkal, vak türelmetlenséggel 
elárkolni?

(d.)



ZSENIK ÉS KONTÁROK

Állottál-e már, testvér, a Szent Péter-templom kupolája 
alatt?

.Nem lehet szavak festéktubusaiból kikeverni azt a színt, 
amiivei írásba lehetne tördelni a szépség súlya alatt vonagló 
lélek megrendüléseit. A  inéma reszketéstől a haUelujázó uj- 
jongáság, a térdre ereszkedő alázattól az emberi értelem gőg
gé fölmagasodó indulatáig minden megmozdulásból, minden 
szóra botló, kiáltásba belefulladó ráeszmélésből, minden szé
dületből, kanokat szétfeszítő odaadásból, fölcsukló sóhajtás
ból, mélyből fölszakadó lélegzetből kellene valamit összehor
daná, ha betűkbe akarnánk fagy asztam azt a lélegző, páhegő, 
örökeleven megihatódást, amit a legfönségesebb műremek 
kényszerít ránk lerázhatatlam hatalmával .Ha az emberi alko
tóerő legnagyobbszerű bizonyságára kell hivatkoznom, Michel- 
angelóit idézem s a Szent Péter-templom kupoláját. Nem a 
Mózest, nem a Dávid-^szobrot, nem azt, amiit II. Gyula sírem
lékében kőbe tudott metszeni fönséges elgondolásából, inem a 
Farnese-palotát s a Sixtusi kápolna falfestményeit — pedig 
ezek közül mindegyik külön-külön is a legtökéletesebb meg
nyilatkozása, legnagyobbszerű bizonysága az emberi alkotó
erőnek. Ennek megértésére van szó, van fogalom: a lángész, 
a zseni, amá szintén titokzatos csoda, fölfejthetetlen rejtély, 
de magyarázatot ad s elpáhenteti az (ismeret gyötrődő vágyát. 
De a Szent Péter-templom kupolája minden alkotás között a 
legtitokzatosabb. A  mérnöki tudomány ma már ismerá azo
kat a számítási módokat, amik egy kupola fölépítésénél nél
külözhetetlenek. Ki tudják számítani súlyát, meg tudják álla
pítani a teher elosztásának legkedvezőbb módját, .azt a nyíró 
erőt, amáit le kell győznie, meg tudják rajzolná a súlyban je
lentkező erő irányát, amát hordania kell az alapépítménynek. 
Ma mindennek a számítási eljárásnak ismerete mellett ds 
rendkívüli építészeti feladat lenne — még a vasszerkezetek és 
vasbeton építkezés korszakában is — egy 131 méter magas 
kupola tervednek elkészítése. Rendkívüli feladat, rendkívüli 
teljesítmény és rendkívüli felelősség.



És Michelangelo a zseni fölszabadító bátorságával hoz
zákezdett ehhez a munkához mindezen számítási módok is
merete nélkül. Hozzákezdett, s az építő művészet és emberi 
lángelme örök csudájára be is fejezte. A mai kor építészei 
szédülő bámulattal néznek föl erre az alkotásra. Michelange
lo lángelméje rábbukamt az építés törvényeire s megérezte 
azokat az eredményeket, amiket sokkal később tudott csak 
tisztázni fokozatos fejlődése során a tudomány. Nem ismer
ve az építkezés törvényeit, fönségeset, túl nem szárnyalhatót 
tudott ialkot/ni a lángész.

... A  világháború után föl kellett újra építeni a porrá 
zúzott, vérbe fojtott, szenvedésekbe taszított Európát: Ver- 
sailles-ban összejöttek a világ építőmesterei, hogy elkészítsék 
a monumentális építkezés tervét, kirajzolják az új világ alap
rajzát s megállapítsák, melyik inép mennyi munkával és ál
dozattal fog részt venni a nagy építkezésben. A  versailles-i 
építőmesterek kitűnően .ismerték annak az építkezésnek tör
vényeit, amihez hozzákezdtek. Tudósai voltak -a közgazdaság- 
tannak, a pénzügyi politikának, a nemzetiségi kérdésnek, a 
világforgalom tényezőinek, armit tudásban, ismeretekben, 
adatban az emberiség nagy szellemei összehordtak, mind ren
delkezésükre állott. A  versaillesni építők hozzáfogtak -az épít
kezéshez, de úgy építenek, mint Déva várának kőművesei: 
amát nappal építenek, éjszakára összeomlik. Azt gondoltuk, 
mindenkinek építenek békés hajlékot, csöndes otthont, tiszta 
műhelyt, s Európa népe fölött összeomlott az épület, s a há
ború el sem takarított romjaira ráhullanak a friss béke vá
lyogtéglái.

Michelangelo törvények és szabályok ismerete nélkül 
örök időkre építette föl kupoláját, s a versailles-i tanult és 
tudós építők munkája máris romokban hever. A  zseni bele- 
kontárkodhatott a teremtés műhelyébe, mert — zseni volt, 
a kontárok romhalmazzá döntik össze a legmonumentálisabb 
koncepciót is.

Versailles-ban Michelangelóknak kellett volna teremte
niük, s csak Kőműves Kelemenek építkeztek.

(d.)



[ . . .  ] Lányi Ernő meghalt, s jaj, mii mindent (kell vele 
temetnünk. A  legnagyobb magyar dalköltő volt. Dalai a leg- 
igazabb népdalokká váltak, nagyon sokról már azt sem tud
ják, hogy volt-e szerzője, s hogy a szerzője Lányi Ernő volt. 
A magyar műdalnak ő volt úttörője, s azt az utat, amin Bar
tók és Kodály most a világsiker felé indultak el, az ő zseni
je törte föl. A  magyar kórusnak ő volt legkiválóbb művelője, 
minden magyar dalárda az ő alkotásain nőtt fel, s harminc
nál több első díj jelentette egyedülállóságát. Mint dirigens a 
legelsők közül való volt, a zenekar volt legigazabb szerelme, 
ebből a városból magyar Lipcsét akart teremteni, s míg ke
zében tarthatta .a dirigensi pálcát, valóban nem maradt mesz- 
sze kitűzött céljától. K i felejthette el, aki tankja volt, hogy 
Casals Pablótól kezdve a legnagyobbak, akik enre jártak, 
milyen őszinte csudálattal, milyen ünneplő elismeréssel hó
doltak kivételes karmesteri tehetsége előtt? S mit szóljunk 
most, a gyász első óráiban szerzeményeiről, amiket olyan bő
séggel, tékozló tudással ontott magából, hogy már ő maga 
sem tudott számot adni megjelent opusairól? Alig van a ze
neirodalomnak olyan műfaja, amiben nem komponált volna, 
s alig van olyan kompozíciója, mely nem méltóan reprezen
tálná mindig friss teremtő eregét s nem töltené be azt a meg
alkuvás nélküli mértéket, amit saját magától követelt meg a 
legszigorúbban. Dalait a nép énekli, műdalai egyre sűrűbben 
hangzanak fel a hangversenytermekben, kórusaiból kerül ki 
a magyar dalárdák műsora, zongoradarabjait kedvvel és sze
retettel játsszák az egymás után következő generációk, egy
házi szerzeményei az istentiszteletek méltóságát emelik ma 
is — kell-e több dicséret, keli-e tömjénezőbb elszámolás, s 
lehet-e siker mélyebb és maradandóbb? A  karmesteri pálca 
kieshetett örökre kezéből, alkotó zsenije elpihenhetett örök
re, de dalai beletartoznak örökre a magyar kultúra legéke
sebb kincsei közé.

*



Alig húszéves volt, a Tavasz elmúlt már országos hírnevet 
adott nevének. S ki tudja már számon tartami, hogy az olyan 
népdalok is, mint: Elmennék én, de nem tudom, hova, Volt 
nekem egy szép kedvesem, Nem kell a szőke énnekem, Hej 
more, more, Régi nóta, híres nóta, Nagyságos és tekintetes, 
Kalapom, kalapom csurgóra, Októbernek elsejére be kell ma
sírozni, Semmi, babám, semmi — mind Lányi Ernő kompo
zíciói? Petőfi, Arany, Tompa, Kölcsey, Kosztolányi és Ady 
verseit zenésítette .meg s sok népdalának ő maga a névtelen 
szövegírója.

Hatvankét éves korában érte utol a halál. Kora gyer
mekségétől kezdve foglalkozott a zenével, tanulóéved után 
Drezdában, Müncheniben és Párizsban fejezte be tanulmá
nyait. Színházi karmesternek jött Magyarországra. Egerbe 
került, ahol fényes tehetségét gyorsan felismerték, s az egri 
székesegyház karnagya leüt. Volt karmester az Operában 
Mahler alatt, volt Székesfehérvárom székesegyházi karnagy, 
volt Máramarosszigeten zeneiskolája. Ide Subotiicára 1907-ben 
jött, miikor Gaál Ferenc halála után meghívták a zenede igaz
gató jánaik.

Fölmérhetetlen az, hogy mennyit tett ennek a városnak 
kultúrája érdekében. Mint tanár, mint dirigens, mint a dalár
dák karmestere, mint zongoraművész, ki tudná felsorolná ezt 
a kincses sokoldalúságot, s ki tudná felmérni generációkra ki
ható hatását? Hogy itt zenei kultúra volt, az Lányi Ernő ér
deme. Komponált, kísért, előadott, dirigált, szervezett, lelke
sített, dolgozott, kultúrát teremtett a sívó homokon, s a kö
zömbösségből kátenyésztette a lelkesedést. És mi volt érte a 
hála? Mivel fizettek meg ennek a drága életnek, mely örök
ké adott, mely szeszélyes dúsként szórta szét lelkének kin
cseit? Mivel volt hálás a város, .mivel fizetett meg a magyar
ság? Mit tettek azokkal, akiket legjobban szeretett?

Nem alkarunk történelmet írni. Csak átengedjük magun
kat a fájdalomnak, s ahogy egy halálba hanyatlott gazdag 
élet eredményed felötlenek az emlékezés előtt, tétován és 
rendszertelenül, úgy siratjuk meg Lányi Ernő halálát. Meg 
kellene rajzolni Lányi Ernő emberi portréját is. Gyönyörű 
fejét, amiből sugárzott a fölényes tudás és intelligencia. Két 
szemét kellene megrajzolná, amelyik nem maradt soha száraz, 
ha a gyerekeiről beszélt. Az ő gyönyörű, drága gyerekei, az 
ő Gézuskája, akinek Pesten vannak sikerei, Ernő fia, akii már 
vele vetekedik komponálásban, orvos lánya, Heddi és sze
gény kiüldözött kis Saskága. „Csak még őt láthatnám egy-



szer, csak ne ikelleme dtthagynom az ón drága jó feleségemet”
— mondogatta látogatóinak, amikor már birkózott a halál
lal. Sokszor emlegette, hogy csak a családjának komponált, 
csak a gyerekednek, s nem volt nagyobb öröme, mint mikor 
zongorán kísérhette a gyereked dudálását. A  zenénél ás job
ban szerette a gyerekeit. Büszke ás lehetett négy gyermekére, 
kik külon-külön .is egészben örökölték az ő csodálatosan gaz
dag tehetségét. Az dfjjabb Lányi Ernőnek, aki most Szaitmá- 
ron ügyvéd, már komoly és jelentős zeneszerződ súkered van
nak. Vdktór író és muzsikus, most egy budapesti kabaré mű
vészi vezetője. A  legközelebbi múltban jelentek meg Petőfi 
szövegére komponált dalai, nagy elismerést szerezve szerző
jüknek. Hedvig lánya orvos Déván. Saska lánya pedig — Lá
nyi Sarolta — az új magyar irodalom egyik büszkesége, a 
legszomorúbb és 1 ̂ bánatosabb magyar versek írója. Most 
Moszkvában él, elment a férije után.

Drága, finom öregúr volt. Préoieux modora a finomko
dásra hajlott, nem volt benne semmi durva, semmá közönsé
ges. Csodálatos tájékozottsága volt, sokfelé járt, sokat olva
sott, maga ds írt sokat. Csak fájtak neki a dolgok nagyon, be
felé fájt az élet, el nem zsonguló fájással. „Kiinek-mdnek?”
— kérdezte sokszor fáradt mozdulattal. Beethovent akart di
rigálná, és zongoraórákat adott. És ki felejti el, aká hallotta 
zongorázna? Mikor Beethovent játszott és ráhárult a zongorá
ra — elsüllyedt a világ és elnémultak a fájdalmak, csak a 
zene patakzott, szárnyalt, ömlött a zongorából. Beethoven 
szólalt meg a zongora húrjai között.

Most vége ennek ds. Szegényebbek vagyunk Lányi Ernő
vel. Egy összenyal ábolhatatlan nagy csomó kéziiirtat maradt 
utána. Ká fogja megmentem a magyar kultúra kincseit?

Mindig zenekar után vágyódott. S most elérte vágyát. 
Magyar fátumosan, keserűn, halállal fizetve érte.

A  szféráik zenéjét dirigálja már a má drága, felejthetet
len nagy emberünk, az én drága, felejthetetlen öreg barátom, 
Lányi Ernő.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1923. március 12,



Beszéljünk róla már most, amikor még el sem apadtak a 
könnyek, amivel elsirattuk ezt a kidőlt nagy embert, amikor 
még el sem csitult a panasz fel-feltörő zokogása, hogy azt 
kellett elvesztenünk, aki közöttünk a legnagyobb, az egye
dül múlhatatlan érték volt. Akik élünk, vagyunk bús magya
rok a világ minden táján, mindnyájan örökösei vagyunk Lá
nyi Ernőnek. Mindannyiunknak jutott valami az ő zsenijé
ből, a hagyatékának osztályosa minden magyar. Egy-egy dalt, 
egy felejthetetlen élményt, bánatának elrángatását, örömének 
kivirágzását, az élet minden baját, gondját, keservét elsimo
gató dalt még azok is örököltek utána, akik személy szerint 
nem ás ismerhették gyönyörű emberségét. Az egész magyar
ság most egyetlen család, amelyik megtépett ruhával gyá
szolja a magyar dal sírba hanyatlott nagy poétáját.

De az örökösökre a kegyelet terhet is ró. Akik osztoz
kodnak ebben a bús, ebben a mindenkinek szépséget juttató 
örökségben, azoknak vállalnáok kell a kegyelet kötelezettsé
geit ás. Nem szabad azt megengedni, hogy csak a dalai le
gyenek Lányá Emő el nem múló emlékének megőrződ. Nem 
lehet azt megengedni, hogy Lányi Emő még ezt a síremlékét 
is maga állítsa föl magának. Kell lenni egy helynek, ahová el 
tudunk menni, fáradt vándorai sötét sorsunknak, elpihené- 
sért és fölfnissülésért; kell lenmi egy (jelnek, amelyik világgá 
tárja, hogy nemcsak hangoztatjuk, de meg is becsüljük kul
túránkat; kell lenni egy kézzel tapintható és szemmel látha
tó bizonyságnak, amelyik hirdeti a csüggedőknek és kételke
dőknek, hogy aki a magyarság kultúráját szolgálta egy mun
kában, sikerben, harcban és eredményekben hosszú élet sza
kadatlanságában, az nem tengerbe vetett búzát, nem förge
tegbe zengte dalait, annak életében kijárt a szeretet hódolata, 
s halálában az övé lesz emlékében megtisztuló szívünk ke
gyelete.

A barátság nem végződhetik a halállal, a hálát nem nyeld 
el a sír gödire. Jöjjenek össze a kegyelet áldozatkészségében 
mindazok, akik barátai voltak Lányi Ernőnek, s akiknek kin
cseket juttatott gazdag életéből s minden kitüntetésnél töb
bet érő meleg barátságából. Jöjjenek össze a volt tanítvá



nyai, akiket nemcsak aongorázni, de muzsikára tanított, akiiik 
neki köszönhetik azt az aranyakkal meg nem fizethető szép
séget, amit a zene jelent megszépült életüknek. Jöjjenek 
össze mindannyian és adakozzanak, törlesszék le ennek az 
adósságuknak egy parányát a halottal szemben, amit már 
az élőnek nem tudnak megfizetni.

Jöjjenek össze mindnyájan, akik harcosai voltak és har
cosai akarnak maradni e város kultúrájának, s a kidőlt vezér 
síremléke javára tartsanak hangversenyeket. Soha a zene 
nem szolgált ennél nemesebb célt.

És fölkérjük a dalárdákat, a vajdasági, magyarországi, 
szlovensakói, erdélyi és amerikai, magyarul éneklő dalárdá
kat, amelyeknek Lányi Ernő volt a legnagyobb jótevőjük, 
amelyeknek műsora a Lányi Ernő kórusaiból került [ki], s a 
legnagyobb sikereiket az ő dalaival szerezték, szeretetből, 
hálából, megbecsülésből, kegyeletből áldozzanak egy estét 
Lányi Ernő emlékének, s a befolyó jövedelmet fordítsák a 
megalkotandó Lányi-alapra. És felkérjük a világ minden 
magyar lapját, álljanak ennek a nemes tervnek szolgálatába, 
s dokumentálják vele a magyarság kultúrközösségét. A ma
gyarul éneklő dalárdák Lányi-ünnepének legyen a magyar 
sajtó a propagálója.

Ebből az alapból emeljünk emléket Lányi Ernő sírja fö
lé, és ebből az alapból tegyük gond nélkülivé az élet terhe 
s a gyász súlya alatt roskadozó özvegy életét. Alakítsuk 
meg a Lányi Ernő-emlékbizottságot, mely e kegyeletes föl
adat adminisztrációját fogja végezni.

Aki után mindnyájan örököltünk, nem gondoskodhatott 
a hozzátartozóiról. Vállasuk magiunkra mi ezt a kegyeletes 
föladatot, akik megaj ándékozottjaá vagyunk az ő gazdag te
hetségének, s akiknek ő szegényen is csak adni tudott.

Állítsunk emléket Lányi Ernőnek!

<d.)
Bácsmegyei Napló, 1923. március 14.



MAGYAR GYÓNÁS

Megint új ötlet, megint új nekilendülése — a szavaknak, 
új terv, mely friss erőket fog be a régi hámba, melyben ed
dig toporzékoltak táltosok, de nem indítottak és nem húztak 
ki a meddőség kátyújából; megint új gondolat, amelyik, fáj
dalom, aligha lesz másra jó, csak hogy újabb bizonyítékául 
szolgáljon szavainknak, melyek sziporkázni, falakat döngetni, 
könnyeket megindítani tudnak csak, idézni a múltat nagy pi- 
pafüstszárnnyal, s könnyekkel terhesen keresni boros poha
rak fenekén az egy órára elég vigasztalást — de nem tud
ják munkára lendíteni a kart, nem tudják elkoldulni az ál
dozatkészség filléreit, s melyek mint fagyott verebek hulla
nak le a tervek álombástyáinak pereméről.

Egy pár lelkes művész összeállt azzal az áldott tervvel, 
hogy megalakítják a műbarátok körét, összemelengetik egy 
társaságba azokat, akikből még nem szitálódott ki az áldozat- 
készség s a művészet szeretete, s teremtsenek az ő segítő 
szeretetükkel állandó otthont azoknak a képeknek, szobrok
nak és műipa/ni alkotásoknak, amelyek itt születnek meg s arra 
hivatottak, hogy az itt élő magyarság kultúrfokának szolgál
tassanak jogcímet és bizonyítékot.

Most művészek álltak össze, hogy egyesületet alakítsa
nak, mely egységes szervezetbe tudná összefogni az itt dol- 
gozó-éhező-álmodó-harcoló-vergődő művészeket. Csak a mi
nap fulladt a közömbösség homokjába »egy kezdeményezés, 
melyet itt élő magyarok indítottak útnak s melynek egy iro
dalmi társaság megalapítása volt hittel vallott, de cselekede
tekkel nem szolgált s áldozatkészséggel nem segített célja. 
Alig pár hete, hogy egy altruista részvénytársaság megala
pítása végett vertük meg a dobot magyar lelkiismereten, 
melynek az lett volna a hivatása, hogy magyar folyóiratot 
indít meg s magyar könyveket ad ki. Két újságíró meg is 
kezdte a részvények aláírását, de a földnek, emeletes házak
nak, gyáraknak, részvényeknek s könnyű jövedelmeknek urai 
nem követték őket az adakozás szűk ösvényein. A  dob elper- 
gett, a kiáltó szó a pusztába fulladt, s a magyar közöny, a 
fölrázhatatlan, a fátumos keleti ajándék teleszórta a temető 
homokijával. Magyar lapok felhívásokat közölnek: föl akarják



építeni a magyar kultúra házát, pénzt kérnek hozzá, nem 
ajándékba, nem ingyen, hanem csak kölcsön, a visszafizetés 
szigorú kötelességével. Ki nyitotta meg erszényét és szívét 
a kérő szó szerény kopogtatására? Emléket akarunk állítaná 
kidőlt nagy emberünknek, aki muzsikájával gazdagította, da
laival megvigasztalta, művészetével megszépítette életünket, 
s akinek mindnyájan adósai maradtunk örökre. Ez az emlék 
a magyar kultúrképesség köbe faragott bizonyítéka lenne, a 
magyar háláé, mely szívébe zárja nagyjai emlékét. S egyikét 
barátján, tisztelőjén és tanítványán kívül hol van azoknak 
hosszú sora, akik csak kézszorítással és csak tapssal köszönték 
meg neki a szépség, a lelki gazdagodás s a vigasztalás megfi
zethetetlen kincseit? Hányszor csendítettük meg a lelknás- 
meret kötelével a magyar szívek harangjait a magyar kultúr- 
szövétség megteremtése érdekében; hányszor harsogtuk bele 
a rész vétlenség süket csöndjébe: magyarok, ha nem akarjátok, 
hogy veletek együtt temessék majd el a magyar nyelvet is, 
ha azt akarjátok, hogy unokáitokkal még magyarul tudjatok 
beszélni, hozzátok össze nemes szándékotokat, megkínzott fa
jotok szeretedét, adjátok össze ki nam hűlő lelkesedéseteket 
és fogatokhoz nem vert garasaitokat s — teremtsük meg a 
magyar kultúrszövetséget. Meggyónhatjuk sírva mulasztása
ink bűneit, de kitől remélünk feloldozást?

A szó elhangzik, a betű elszürkül, a kiáltás elcsöndesedik, 
a harangok elnémulnak, a dobverő elpihen, a fillérek elfut
nak boron, kártyán, aszonyon. Elfárad a biztató szó, s a kö
zömbösség nagy éjszakájában hamvába dől az utakat jelző 
fény is.

Ki marad virrasztónak a ravatal mellett? Kinek szavára 
ébred föl az alvó leányzó?

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1923. április 20.



HALOTT KÖNYVEK

Párizsban a minap nemzetközi kongresszusra gyűltek 
össze a világ könyvbarátai, hogy egy évtized után szétnézze
nek az európai kultúra mezői fölött, amelyet gránátok és 
ütközetek éppúgy feldúltak, mint ia nemzetek békéjét és — 
gazdaságát. A  kongresszuson ott voltak az amerikai magán
könyvtárak szorgos és lelkiismeretes gyűjtőd, a Szajna-parti 
boltosok, az angol bibliofilek és a svéd államkönyvtárak tu
dós tisztviselői, akik komoly tervvel és derék jó szándékkal 
érkeztek meg a franciák fővárosába. Rövid két napig tartott 
a könyvbarátok tanácskozása, amelyről hiányoztak sokan, sok 
ország bibliofiljei, akik a mai abnormális viszonyok között 
nem tudtak ellátogatni a párizsi kongresszusra.

Egyelőre semmi hír sincs arról, hogy mit beszéltek a 
kongresszus tagijai, mi volt a tanácskozás akkordja, de minden 
pozitív jelentés nélkül el lehet képzelni, mi történt a könyv
barátok kongresszusán. Európa kultúrmezői sávárok és leta
roltak: a könyvgyűjtés drága luxus, -amely ma csak azoknak 
való, akik milliók fölött /rendelkeznek. A  könyv hétpecsétes 
kincs lett, megfizethetetlen portéka a bibliofilek nemes és 
tiszteletre méltó szenvedélye számára. A párizsi találkozás 
szomorú és kétségtelen igazságként fogadta bizton el azt az 
európai igazságot, amely különösen azokban az országokban 
érvényes, ahol a valiutáris romlás a gazdasági nyomor ször
nyű szakadékát teremtette meg. Ha összegezték az eredményt 
a tudós bibliofilek, bizonyára megdöbbentek láttán a pusz
tulás méretednek. Amint a fegyvereket követő politika a szén
termelést lefokozta (jóval a békebeli nívó alá, a nemzetek kul- 
tűrprodukcióját is lezüllesztette a legminimálisabbra. Ana- 
tole Francé finom kedélyű Szajna-parti könyvboltosai ma 
csak keserűen panaszkodni tudnak. Panaszkodni azon, hogy 
vesztik el napról napra régi és állandó vevőiket, professzoro
kat, amatőr könyvgyűjtőket, diákokat és irodalom csemegéi
re éhes asszonyokat. Ma (inkább eladnak, mint vesznek köny
veket azok, akiknek a könyv szerető barátjuk az élet küz
delmes útjain. Tudósok, akiknek mesterségéhez leginkább 
szükségesek a könyvek, az élet nehéz gondjait keserves türe
lemmel összegyűjtött könyveik árán váltják legtöbbször meg.



Magánkönyvtárak tűnnek el, rombolódnak szét a drágaság 
viharaiban. A  könyvek a 'tudományos élet fegyverei — és 
ezek a fegyverek kihullottak már sok ember kezéből, akik 
az emberi élet új hódításai elé indultak. Valamikor, ha nem 
ás volt minden tekintetben könnyű a szellemi munkára való 
fölkészülés, meglehetős egyszerűen és sámán mentek a meg- 
frássülő generációk kultúrhadgyakorlatai. A  könyv olcsó volt, 
mindenki számára hozzáférhető, és a könyvtárak szaporodtak 
és gazdagodtak. Ma a helyzet ellenkezően alakul végleges 
gyorsasággal: a könyvek vesznek, muzeális értékre szállnak. 
Semmi se igazabb, miint az a mondás, amit egy francia író 
mondott az európai kultúra állásáról: a könyvnek munka
nélkülijei vannak, halottjai, akik szánandóbb halotfctak a harc
terek halottjainál. És ezek a .halottak egyformán okosodnak 
mindenütt: a ködös Angliában éppúgy, mint a vörös Orosz
ország földjén.

Pedig Európa számára most kellenének csak igazán a 
kultúra hadseregei, a könyvek erejének tanításaival zászló
sán indulásra kész katonák, akikkel le lehetne győzni a Halál 
részt leső franktirőrjeit...

Bácsmegyei Napló, 1923. április 22.



SZAVALÁS ÉS VERS

A versek elmondásáról tartott mély és szellemes előadást 
tegnapelőtt a budapesti Zeneakadémián Babits Mihály, a 
szavalással mint az irodalompropaganda legfőbb eszközével 
foglalkozott a Bácsmegyeá Napló tegnapi tárcája.

Babits szerint az előadott vers olyan, mint a napsütötte 
táj. A  domináns benne: a napfény, a hegyek, -a völgyek, a 
lombok, a színek csak annyiban fontosak, amenyiben hozzá
tartoznak a sugárzásból és árnyékból kialakuló képhez. A 
vers: a táj, az előadás: a napfény. Az előadó mindig hamisít, 
mint ahogy hamisít minden kommentátor, amikor olyan 
részleteket .magyaráz, amiket a költő homályban akart tar
tani. A  költő célja: a tökéletesség, márpedig a tökéletesség 
egyet jelent a befejezettséggel. Mire való hát az ontepretátor, 
aki felesleges és művészellenes feladatra vállalkozik, amikor 
a könyv vers befejezett egészéhez a maga művészetéből is 
hozzá akar adni? Babits az előadó művészetét az illusztrátor 
művészetével azonosítja. Az illusztrátor nem pontosan és 
nemcsak azt ábrázolja, amit az író szavakba foglalt. Az illuszt
rátor vagy többet mond, vagy kevesebbet, mint az író. Ami
kor egy más művészet formanyalvére fordítja le a költőt, 
akaratlanul és óhatatlanul meghamisítja.

Bátor vagyok ellentmondani ennek a dogmának és azt 
vitatni, hogy amit Babits a versek interpretálásával szemben 
felhoz, az csak a tökéletlen interpretálással szemben áll helyt. 
Minden olvasás: néma interpretálás. Az olvasóra sem lehet 
rábízni a verset a meghamisítás veszélye nélkül. Aki olvassa 
a verset, az is hangsúlyozza a szavakat, az is érez ki muzsi
kát a sorokból, az is igyekszik engedelmeskedni az olvasás me
netében a vers belső és kifürkészhetetlen s külső és vers
mértékbe tördelt ritmusának. Az olvasó is felolvas, csak — 
némán. Aki tehát az interpretálástól félti a vers tökéletessé
gét, az joggal féltheti a kinyomtatástól is. S az meg kell hogy 
elégedjék a versnek azzal a tökéletességével, amit a versnek 
belső szépségein túl a bezárt iróasztalfiók biztosít.

A  baj másutt keresendő: az interpretálás tökéletlenségé
ben. Még nem alakult ki a versmondásnak az a stílusa, mely 
tökéletes és maradéktalan teljességgel engedelmeskednék a



modern versnek. Egyszer írégen Bartók Béla mondotta e 
sorok írójának, hagy a modern magyar műd alnak azért nin
csenek európai sikerei, mert -nincsenek még énekesek, akik 
azt el tudnák énekelni. A  Schiubert-dalokon és Loewe-balla- 
dákon felnőtt énekesgenerácdának merőben idegen maradt az 
új magyar dal manírja. A  modern magyar versnek is azért 
kell még hosszú időkig döngetni „kaput, falat” , mert még 
nem alakult ki a verselmondásnak az a stílusa, mely hami
sítás nélkül tudná reprodukálni e nagyszerű versek csudá
latos szépségeit.

Mint minden költőnek, az elmondás szempontjából min
den versnek külön stílusa van. A  reprodukáló zeneművészet 
sokkal régibb, mint a szavalóművészet. Ezért van az, hogy 
egy Chopin-noctume előadásától egész más stílust követelhet
nek meg, mint egy Beethoven-szonáta eljátszásától, Bachot 
nem lehet úgy játszani, mint Debussyt, Verdit énekelni kell, 
Wagnert deklamálni, Petőfit inem lehet úgy szavalni, mint 
Arany Jánost, Babits-verseket nem lehet úgy elmondani, mint 
ahogy az Ady-verseket kell. A  romantikus versek egész más 
előadóstílust követelnek meg, mint a Kassák-versek. Valaki 
kitűnően szavalhat Arany-balladákat, de suta, értelmetlen 
és szentségtörő lesz, ha Adyt akar interpretálni. Magam is 
megpróbálkoztam versek elmondásával, s talán sikerült olyan 
stílust kiérlelnem, amilyent az Ady s talán Kosztolányi-ver- 
sek elmondása megkövetel. De soha nem vállalkoztam arra, 
hogy az ettől az előadói stílustól idegen Babits- vagy Kassák- 
verseket mondjak el, bármilyen tökéletesen tudtam tartalmi
lag és értelmileg appercipiálni a verseket.

Nem követek el nagy bűnt az általánosítással, ha azt 
mondom: a színészek tették tönkre a szavalást. A színpad egé
szen más követelményeket ró az előadóra, mint a szavalás, 
ha az eszközei többé-kevésbé megegyeznek ás. A  színészek, 
akik ezt cselekedték, s a közízlés, amelyik tekintélyektől 
megfertőzötten ezt tűrte, ott kezdték a tévedést, ahol az esz
közök hasonlóságát összetévesztették a feladat hasonlóságá
val. Így történt, hogy a versek elmondásánál olyan stílust 
formáltak ki, amilyent tőlük az éppen uralkodó színpadi stí
lus megkövetelt. Amikor a színpadon deklamáltak a Nagy 
Imrék, Kainzok és a Théátre Erangaise megcsontosodott stílu
sú művészei, akkor deklamálták a verseket is. Minden szavalat 
akkor egy-egy rétori teljesítmény volt. Harsogó pátosz, or-



gonáló hang, széles gesztusok voltak a szavalás eszközei. (Ez 
az előadásmód ma már népkörök hazafias ünnepélyem és 
középiskolák önképzőköreiben található meg.) Amikor a szín
padon a deklamálás helyébe a természetes beszéd lépett, a 
kotornuisos szavalást a természetességre törekvő alőadás vál
totta fel. Ez volt a naturalista színjáték átültetése a vers- 
mondásba. Ez a stílus valóban hamisít. Kezdték minden pá
tosz nélkül mondaná a verseket, kezdték elsikkasztaná a rí
meket, bűn volt a versmérték megéreztetése, s az volt a leg
jobb szavaló, aki a verset a legtökéletesebben hamisította át 
prózává. Holott a vers szavaknak, rímeknek, értelemnek, rit
musnak, a magánhangzók csengésének s a mássalhangzók zö
rejének, a gondolatnak és érzésnek misztikus összekeverése, 
titokzatos és fölfejthetetlen összehangolása. Az előadónak 
egyetlen kötelessége az, hogy megszólaltassa a költő minden 
eszközét. Ne tegyen hozzájuk s ne sikkasszon el belőlük, a 
beszéd eszközeivel rekonstruálja a verset: rímeljen az elő
adás, ahol rímelt a vers, daloljon, ahol dalol a vers, az élő
szó rátmákájával ringassa hallgatóját a vers lakottázhatatlan 
belső ütemébe. Pattogjon a jambus, harsogjon a hexameter, 
csengjen a rím, csilingeljen az aUiiteráoió, s rímből, ütemből, 
ritmusból, a szavak zenéjéből, értelméből, hangsúlyából, idő
mértékéből szülessen újra maga — a vers. Aki nem így mond 
verset, az vagy hamisít, vagy sikkaszt. Hogy Babits képéhez 
ragaszkodjunk: vers és szavalat közt az a viszony, amá a táj 
és a tájkép között. De a szavalatnak ez a módja csak fény
kép. Csak a gondolat formáját, az értelem vonalait adja, de 
elsikkasztja a rímnek, ritmusnak színét, a szavak belső mu
zsikáját.

A  versmondásnak divatos típusát képviseld Beregi Oszkár 
is. (Öt bizonyára mindenki hallotta már szavalni.) Aki iga
zat ad az eddig elmondottaknak, igazat fog adni abban is, 
hogy Beregi szavalata s az elszavalt vers között rendkívüli tá
volságok vannak. Beregi s az ő előadásmódjának követőd meg- 
játsszák a verset. Mindent kihoznak belőle, ami színpad
szerű, amát játszani lehet, alakítani, a színészet eszközeivel 
reprodukálni, ök a vers megjátszható tartalmát adják. Ezt 
talán tökéletesen, de a verset biztosan tökéletlenül. A  vers
ből ahsztrahálják a drámát, ezt kitűnően meg is játsszák, de 
megölik a verset.

Ám azzal a hasonlattal is vitába szállhatunk, mely a vers 
tájával a szavalat tájképét állítja szembe. A  valóban jó sza
valatban maga a vers éled újra. A  kinyomtatott vers nem



versebb az elmondott versnél. A  vers csak addig könyvvers, 
amíg kéziratban van meg a ládafiában. A  szavaló torzíthat, 
de az olvasó majdnem mindig torzít. Minden meg nem értett 
költőt — az olvasók értettek félre. S arra is volt már példa, 
hogy az olvasók „félreolvasásával” szemben a tverselmondók 
állították helyre a költő és az irodalom közti viszonyt. A  sza
valat tehát nem lefordítása élő beszédre az írott versnek. Az 
előadó ugyanannak a művészetnek ugyanazon a formanyel
vén szólaltatja meg a verset, mint amelyiken az író megal
kotta.

Könnyű a muzsikusnak, aki valami elmiagyarázhatatlan 
muszájból, a teremtés autonómiájával választja meg zenei 
gondolatához hangszerét. Tud zenekarra komponálná s tud 
zongorára, más-más dalt szerezhet tenorústának és basszis
táinak. A  költő emberhangra komponál — hiába mondja Ba
bits, hogy csak a néma olvasónak. Az olvasó úgy élvezi a 
verset, mint a muzsikus, aki partitúrát olvas. Van, aki így is 
tökéletesen hallja a zenét, van, aki olvasva ás tökéletesen érzi 
a verset, de magyon-nagyon kevesen vannak ilyenek. Aki jól 
mond el verset, az nem tesz mást, csak az élőszó eszközeivel 
megeleveníti a költő betűkbe temetett eszközeit. Ezt a meg- 
elevenítést Babits minden olvasóra rábízza. Holott a versel
mondó nem más, csak finomabb érzékű, tökéletesebben re- 
ronáló, csalhatatlanabb ihletű, biztosabb ítéletü, egyszóval: 
őszintébben átélő — olvasó.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1923. április 22. — Rövidített változata: 
Nyugat, 1923. II. 118—119.



A KULTÚRA PROPAGANDÁJA

A  szerkesztőségi szobámban, ahol immár harmadéve 
minden áldott és áldatlan napon egy írótoll parányi kagyló
jával merítek a végtelenség tengeréből, egy Pechán-^kép lóg 
velem szemben a falon.

Dús, zöld kert közepéin egy házikó. Ennyi az egész. De 
rajta a sugárzó napfény ömlik el, mely a halott festékből 
tündöklő színeket varázsol, a kép sugárzik, ragyog, szikrá
zik, tündököl a fényben, s a színnek és fénynek békét és 
megnyugvást párázó harmóniáját zengi. Ez a kép tobzódó 
színével és sugaras napjával — a fölfrissül és, a biztató derű, 
a vigasztaló szépség, az újra-újra feldobó lendület.

A  festőge, Pechán József már halott. Mint az ős keleti 
fejedelmek, kettős koporsóba van ő ás temetve. Kettős sírja: 
a ráboruló bácskai föld és a ráboruló feledés.

Sorsunk parancsa, az életünkhöz való ragaszkodás bús 
kényszere, a bennünk, szándékainkban, akaratunkban és cse
lekedetünkben parázsló vitalitás tiltakozik az ellen az eszte
len tékozlás ellen, amivel mi fáradtan és lemondással a fe
ledés örvényébe engednénk beleveszni legnagyobb értékein
ket. Az »itt élő magyarok és németek a kisebbségek útját 
járják. S ezen az úton akarva, nem akarva a nemzetiségi ér
dek, a faj életparancsa jelölik ki a célokat s válogatják meg 
az eszközöket. A  fegyverek zaján, a gyűlölködés uszító jel
szavain s a kenyér és kutúra éhezőinek sirámain is áthallat- 
szik a történelmi tanítás: elszakadt népnek, egyedül járó 
nemzetnek a kultúra volt igazi, el nem gyáviuió, el nem lan
kadó, örök harcos, örök diadalmas védője s a kultúrképesség 
volt az élethez való jog legigazibb bizonyítéka. A  fajból ki
szakadt nagyok példája és emléke volt igazi biztosítója, ki 
nem húnyó fénykévéje a népkisebbségek harcainak. A  béke- 
szerződések elrendeléseinél, nemzetközi megállapodások ren
delkezéseinél s törvények és rendeletek kijelentésednél hatá
lyosabban, maTadandóbban és diadalmasabban védték meg 
kis népeik dgazát a nagy emberek és nagy alkotások, ök, az 
emlékükön fölnevelt bátorság s a rájuk való hivatkozásban 
fölfrissülő s erőre kapó faji gőg törik föl ú̂ jra az iskolákhoz 
vezető begyöpösödött utakat, ők harcolják ld a nyelv jussát,



ők érlelik ki az összetartozandóság érzését, a sorsközösséget ők 
tágítják ki a föladatok, célok és harcok tudatos egységéve s 
ők adják nekünk a kultúrképesség megdönthetetlen jogcímét. 
A  kisebbségek számára minden politikum. Minden iskola, min
den templom, minden szem (nemesített búza, minden gyár
kémény, minden előadás, mondén képkiállítás és hangverseny, 
amiit nemzeti .kisebbségekhez tartozók építettek, tartanak fenn, 
vetettek el, nyitottak meg vagy rendeznek, harci eszközzé, 
bizonyítékká, jogcímmé, törekvéseik igazolójává válik fajtájuk 
küzdelmében. S ebben a küzdelemben azok a legnagyobb jó
tevői, akik példaképpen és bizonyítékul módot adnak a rájuk 
való gőgös hivatkozásra. A  nemzeti kisebbségek többet kö
szönhetnek íróknak, festőiknek és muzsikusaiknak, mint a 
trianoni szerződés védelmének. És mennyit köszönhetünk és 
mennyi termő érdeme lesz még — Peohán Józsefnek. Művé
szete nemcsak szépséget adott, de jogcímet s összeterelő bátor
ságot ás az életünkhöz, a kultúránkhoz való [a kultúránkba 
kapaszkodó], meg nem lazuló s le nem fejthető ragaszkodáshoz.

Magyar szó ünnepli most a bácskai németségből kinőtt 
nagy festőt. Legyen ez szimbólum, program, munkavállalás, 
s ez a kézszorítás pecséteden meg egy vértélén szerződést. A  
költő álomlátása valóra vált, a költő álomlátása ne törjön 
meg: a magyar és német bánat összetalálkozott az eszmék 
barikádján — Pechán József emléke előtt.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1923. május 6. — Előszó Szenteleky Kornél 
Színek és szenvedések című füzetéhez.



A HADVISELTEK HÁBORÚJA

Különös hírek érkeznek Párizsból. A  francia hadviseltek 
szövetségében kitört a viszály, a hadviseltek a háborúellenes 
szövetségben egymás ellen viselnek háborút. A rokkantak 
kezűikbe mankóikat s szájukra a háborús jelszavakat veszik, 
s két frontba rendeződve, hadakoznak egymás ellen. Az egyik 
párt azt követeli, hogy a hadviseltek háborúellenes propa
gandájukban keressenek érintkezést minden pacifista szerve
zettel, a másik tábor szerint (nem szabad, minden támogatás 
elől el kell zárkózni, a francia hadviseltek csoportja nem
zetközi szervezetnek része nem lehet, ők magáik kövessenek 
el mindent annak a célnak érdekében, hogy soha többet há
ború ne legyen, de még a cél érdekében se tegyenek a nem
zetköziség eszméjének olyan koncessziókat, amilyenek ellen 
hangosan tiltakozik a nemzeti becsület s a hazafias érzés.

Ez a jelenség nem új, s ez a törekvés nem specifikusam 
francia. A  hadviseltek a háborúban való részvételt jogcímmé 
léptették elő politikai és gazdasági küzdelmükben. A  mai lőpor
füstös közhangulat még kedvez annak a felfogásnak, mely e 
jogcímet érvényesíthetőnek, sőt legálisnak ismeri el. Az olasz 
fasizmus a hadviselt katonák mozgalmából nőtt bi. A  német 
C-szervezetek módjára KözépnEurópa majdnem minden or
szágában a hadviseltek szövetségei a reakciónak, az erőszak
nak, az egyéni akaiónak voltak szervezetei. A  hadviseltek 
szervezetei a háború után ás folytatják azt a háborút, amelyik 
a jog, a méltányosság és emberiesség detronizálása után a 
puszta erőszak uralmát ismerte el. A  háború erkölcseit mo
rálként tanítják a békében iis, mintha remény lenne arra, 
hogy a legbravúrosabb egyéni akcióért, a legsnájdigabb ki
lengésért kijár még a vaskereszt s a Mária Terézia-rend.

Csudálatos, de egészen a reménytelenségig elszomorító 
látványban van részünk megint: menyire rabjai tudnak lenni 
az egyének s a tömegek azoknak a jelszavaknak, amelyeket a 
háború üszke égetett be a lelkűkbe. Mintha álarcos bálban 
dőzsölne be emberiség, senki sem ismeri fel barátjait és el
lenségeit. A  reakció vak szolgálatában állnak azok, akik csak 
a liberális eszmék diadalától remélhetik sorsuk javulását. 
Nemzeti jelszavakat hangoztatnak azok, akik csak nemzet



közi kapcsolatokban reménykedhetnek. A  tőke szolgálatába 
szegődnek a szociálpolitika rászorultjai, s munkásvezérek 
lesznek üzemek és házak urai. Akiken a demokrácia még se
gíthet, azoik konzervatív politikát folytatnak, akik e társa
dalma, ,nemzetiségi és vallási különbségek megszűntétől vár
hatják emberi jogaik elismerését, azok társadalmi elhelyez
kedés és vallása viszonyok szerint szervezkednek.

íme: a francia hadviseltek hadat üzentek a háborúnak, 
de nem ismerik el fegyvertásakul a német pacifistákat. Fran
ciaországnak s talán a francia győzelemnek határain belül 
küzdenek a háború ellen, de ellenségnek tartják tovább ás a 
német rokkantat, a magyar hadiözvegyet s a bolgár hadi ár
vát. Ügy küzdenek a háború ellen, hogy terjesztik a gyűlö
letet, a legvirulensebb háborús miazmát. Még ennek a hábo
rúnak a győzelméből is ki akadják zárná a németeket, a le- 
győzöttek még annak a háborúnak »is legyőzöttjei maradnak, 
amelyiket a háború ellen viselnek. Jobban gyűlölik volt el
lenségeiket, mint ahogy szeretniök kellene új szövetségesei
ket. Fél szívvel szeretőik az emberiséget, fél szívvel gyűlölik a 
németet. A  háború ellen hirdetnek háborút, s egymás ellen 
viselik. A  háborút nem irthatják ki a háborús szellem baci- 
lushordozóL A ragályt terjesztő orvosok ők.

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. május 12.



KÖNYVEK

Borsodi Lajos: Házibál. (Pleitz Fér.—Pál könyv
nyomdája, Veliki Bečkerek, 1923. 73 oldal)

Ha a vajdasági magyar kultúra üvegházba való cserép 
virágát, amit mándannyimnk meleg lélegzete tud csak meg
óvná az elhervadástól, a botanikus lelketlen munkájával szed
nénk szét, meg lehetne állapítani, hogy a vajdasági városok 
mumikafelosztással végzik azt a keveset ás, amit átt a kultúra 
kirakatába lehet tennd. A hírlapirodalom terén Subotica ve
zet, műkedvelői előadásokban Zombor produkálta a legtöbbet 
s a legmagasabbrendűt (bár igazságtalanság lenne Száváéról 
megfeledkezni, ahol már eredeti pantomimet ás mutattak be
— műkedvelők), a legtöbb előadást Verbászon (tartják s a 
legtöbb könyv Becskereken .jelenik meg. Becskereken van 
már két műkedvelő társaság, filharmonikus zenekar, két ma
gyar kultúregyesület, a város magyar intelligenciája való
ban -méltó arra, hogy a bánáti, de az egész jugoszláviai ma
gyarság vezetője legyen.

Ennek a kultúrmunkának alig van szorgalmasabb, tisz
tább eszközű, nemesebb szándékú és hivatottabb vállalója, 
mint Borsodi Lajos. Ha sivatag vár ds itt minden nemes gon
dolatra, ha homokba fullad is minden jó szándékú ötlet, ha 
a közömbösség lefelé rángatja is a fölfelé fordított tekintetet
— Borsodi Lajos egyre ír, s esztendőnként kötetbe foglalja 
össze legjava írását.

Ezek .az írások nem a kor problémáit feszegetik: ezek az 
írások — szép és meleg életdokumentumok.

Utolsó kötete — A kirakat — a pasztellszínek és pasz- 
tellhangulatok színes könyve volt. A  most megjelent köny
vében, a Házibálban inkább drámai történéseket foglalt össze. 
Egypár írását egyfelvonásos formájában is írta meg, a többi 
is jórészt párbeszédes. Érdekes jellegzetessége van mindegyik 
írásnak. 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 problémá
ját, egy tudatos, meglepetésszerü zökkenővel a másik meg
oldás felé fordítja a cselekményt. Kicsit talán mesterkéltnek



lehetne találná ezt az írásmódot, ha ennek a konstrukciónak 
technákaá eszközei nem halványulnának el a mándág érdekes 
cselekményekben s a nemesen kikovácsolt gondolatokban. Az 
első darab, amint [amitől] a könyv címét ás kapta, a leg- 
színpadiképesebb, s érdeklődéssel várjuk, hogy mikor kerül 
egy nívósabb, irodalmi célokat is vállaló műkedvelő társaság 
műsorába.

A  kötet egyéb darabja is méltó reprezentánsa Borsodi 
Lajos írásművészetének, s mindegyik külön-külön ás bizonyít
ja annak a tiszteletnek és elismerésnek jogosultságát, amivel 
az író Borsodit megbecsüljük. A  csöndes tónusoktól, álmodozó 
kontemplációktól, a színeikkel való drága babrálgatásofotól, 
ami az ő külön műfaja volt, mintha eltávolodnék ebben a 
kötetében. Mostani irányaiban több szerepe van a fantasz
tikumnak, az egzotikumnak, s egyik-másik darabja az élmé
nyek egészséges illatát árasztja. Ma még nem lehet megállla
pítani, fejlődési fokot jelent-e ez vagy csak játékos próbál
kozást. A  következő kötetek erre is választ fognak adni. A 
mostani kötet betölti szerepét, ha azt bizonyítja, hogy Bor
sodi Lajosban van még annyi frisseség, fiatalság és lendület, 
hogy új színeket tud felhordaná palettájára, új formákba 
tudja törni mondanivalóit, s új bizonyítékokkal tudja iga
zolni kétségbevonhatatlan hivatottságát.

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1923. június 17.



BÉKEVÁRÁS

Most Növi Sadon konferencia ülésezik, melynek tagjait 
a legszentebb s a legterméketlenebb akarat hívta össze közel
ről és távolról: a béke akarata. Nőst Növi Sadon pislákol föl 
a láng abban a nagy éjszakában, melytől szuronyerdők, bom
bavetők és magasba emelt pajzsok tartják távol a világossá
got. A  gyűlölködés korma felhőai be a bíboreget s ágyútorkok 
és szószékek okádják pusztító, perzselő láváját ekrazitnak és 
uszító jelszavaknak. Alig serked ki a fű, a vértengerben az 
első oázis ígérete, jön a csorda és letapossa. Alig hangzik föl 
valahol a szó, a megváltást ígérő, életet lehelő, a szó, mely 
szent talizmánja lenne ennek a nemzedéknek, mely, jaj, ezer
szeresen megbűnhődte már nemcsak a műitat s a jövendőt, 
de az égbekiáltó jelent is, — túlüvölti a gyűlölet rekedt és 
vérgőztől részeg rikoltozása. A dal, ha túl akair ás szárnyalná 
az egek kárpátján, hogy a békehimnusz megvalósult ígéreted
nek örök melódiáiban fürdessen fel minden könyvet és vért, 
belefullad káromkodásba és tivornyába. A  kéz, amelyik szom
jasan és párját kereső epekedéssel nyílik föl romok és hullák 
mélyéből, hogy valahol, akárhol testvérkezet szoríthasson 
meg, melyet nem szennyez be sem vér, sem arany, ijedten 
búvik vissza, mert meleg kézszorítás helyett a társtalamság 
dermesztő hidege fogadja. S a toll, amelyik mindig csak bé
kéért harcolt s szeretetet prédikált, elfárad a meddő küzde
lemben, mert a világ minden tintatartója hamarabb kiszárad, 
mint a könnynek és vérnek forrása.

És százszor megtörten, százszor kifosztottan, száz egy edszer 
is töretlenül azt valljuk s azt hirdetjük: ha elhalkul a szó, 
elfárad a toll, elnémul a dal s elszikkad a gondolat, maradjon 
meg mégis vigasztalóul, megszépítőül, erőt adóul s szakadé
kokon átsegítőül — a hát. Ma még csak a valóság cölöpéitől 
elszabadult illúziók festik föl a győzelem jeleit a vérvörös 
égre, ma még csak suttogó hangok 'viaskodnak a förgeteges 
égi háborúval, fűszálak állnak a gleccserek elé s lélekvesz- 
tőre bízzák magukat azok, akik a történelem tengerén kere
sik az Újvilágot, a béke áldott földjét. S mégis ne csügged
jünk. A  béke gondolata nem egyetlen nemzedék életébe be
zárt gondolat. Nekünk még az utat kell építeni, hogy mások



majd bejuthassanak a szent falak közé. Az élet úgyis csak 
akkor férfdélet, ha másokért élünk. A  cél még messze ködük, 
sivatagba fulladnak még az utak iís, mégis vállalná kell mun
kát, missziót és mártíromságot, mert azok vezetik a népet 
az igaz ígéret földjére, akik a béke világát hozzák közelebb.

A minap még Londonban hangzott föl a „Soha többet 
háború” jelszava. Nemrégen volt, hogy a Barbusse kemény 
szava Bécsben riasztotta föl az emberiség lelküsmeretét. Most 
Nová Sadon gyulladt föl a sízent fény, mely a béke gondolatát 
glórnázza körül. Ne essünk kétségbe, hogy csak a fényjelek, 
csak a szentjánosbogarak csillogásai. Miinél kisebb a láng, 
annál többen hallgassunk rá. S meleg leheletünkkel, forró 
páránkkal élesszük a tüzet s ne hagyjuk kialudni — sohasem.

Vegyük egyszer hasznát is annak, hogy százfelé tago
lódtunk, hogy nyelv, születés, vagyon, hit korlátokat állított 
közénk. Végezze el mindenki kötelességét ott, ahová a nyo
morúság lökte vagy a jólét dajkálta. Mindenki némítson el 
legalább egy hangos szót, mindeniki oltson él /legalább egy 
zsindelyt s fogjon föl iszeretete legalább egy gyűlölködő te
kintetet. Ha százfelé szaggatott bennünket a fátum, a szeszély, 
a születés véletlensége: végesszük százfelé a kötelességünket. 
Ha ezerfelé törtünk ás, tükrözzük minidig a napot, ragyogó, 
világító, meleget adó, foganható, éltető, soha le nem áldozó 
napját a — békének.

(d.)
Bácsmegyei Napló, 1923. július 4.



JAURÉS A PANTHÉONBAN

Az Emberi Jogok ligája azt a kívánságot terjesztette 
Paincaré mriimsziterelnök elé, hogy Jaurés földi -maradványait 
szállítsák át a Pamthéonba. Poincaré kijelentette, hogy kész 
teljesíteni a kívánságot.

Kilenc évvel a halála <után, kilenc évvel a vérlavina el
indulása után, a béke utoljára kidőlt oszlopának hamvai oda
kerülnek, ahol a hazug hála s a pózoló kegyelet legnagyobb
jainak emlékét óraik. Jaurés hamvad a Panthéomban, de 
hol van Jaurés lelke s (hol vannak tanító szavai? Ami 
testéből megmaradt, kiszikkadt csontok — haj, ki
szikkadt agyvelő —, széteső sejtek, összeszáradt izmok, elhe
lyezhetik már szemrebbenés nélkül a Panthéonban. Nem za
varhatja már a győzők tervét, nem foghatja le a kezet, ame
lyik Berlin felé mutatja az új Iaszónoknak útját, nem némít- 
hatja el a szavakat, melyek a haldoklók utolsó, rekedt léleg
zetéből gargarizálják a bosszúállás és kíméletlenség követelé
seit. Az enyészet elvégezte dolgát Jaurés halálba döntött tes
tén, ünnepelhetik már az elnémult, a telhetetlen, az örök moz
dulatlanságba merevedett holttetemet.

Síppal, dobbal, orgonabúgással, jaj vesz ékelő szavakkal 
ünnepelhetik az immár nem veszedelmes halott testet. Búg
hatnak az orgonák, zúghatnak a harangok s a gyász kóru
sai betölthetnek minden tereket, csak jó hangos legyen a 
gyászpompa s minden neszt túlharsogjanák a gyász kürtjei, 
hogy valahogy meg ne hallják, ne figyelhessen rá senki: mit 
tanított, mit követelt, miért harcolt, amíg élt a nagy halott. 
Földdé vált porának megadnak minden tisztességet, hogy 
minden tisztességet megtagadhassanak tanításaitól. Ami ben
ne múlandó, azt az örökkévalóság panteonjában helyezik el, 
ami bene örökkévaló, azt át akarják adni a múlandóságnak. 
Testének maradványait kiemelik a földből, hogy a tanításait 
temessék el helyette. S nem volt az a keleti fejedelem, akinek 
holttestét több koporsóba zárták volna be, s nincs az a pes- 
táses beteg, akinek hulláját jobban dezrónfioiálnák, mint az ő 
tanításait.



Máért ez a dadogó félelem, ez a hidegleléses reszketés? 
Mert Jaurés a békének volt apostola. Ma már annyira a tör
ténelembe belenőttnek látjuk megtisztult alakját, hogy azt 
sem tudjuk, a világégést melyik revolvergolyó gyújtotta föl 
inkább: a szarajevói-e vagy a Jaurés életét kioltó. Jaiurésnek 
meg kellett halnia, hogy megkezdődhessék a nyílt háború 
uralma, s Jaurés tanításait némaságra kell kényszeríteni, 
hogy össze ne dőljön ez az uralom.

Jaurés holtteste a Panthéonbam, s a francia katonák a 
Ruhr-vidéken? Jaurés holtteste a Banthéonban, s belga tisz
tek parancsolnak a német munkásoknak? Talán Jaurés felett 
is Poimcaré fogja a hivatalos gyászbeszédet mondani és a 
győzelem véres babérágát fogja letenni a nagy halott kopor
sójára? Majd szó esik a halottakról, akik olyan türelmes jog
címek mindig, amikor a vesztfáliai bányák szenét francia va
gonokra hányják fel, s amikor a jóvátétel! követeléseket szö
vegezők meg, mintha egyetlen elpusztított életet, kitépett kart 
vagy kioltott szemet lehetne jóvátenni. A  halottak miiind az ő 
gyilkosának halottjai; egyetlen golyó olyan rendet még nem 
döntött ki az emberiségből, mint amelyik Jaurés szívén járt 
keresztül. Egész országrészeket perzselt fel a revolver fölvil
lanó fénye, nemzedékeket döntött sírba vagy halálnál kese
rűbb rokkantságba, ami éhség, nyomorúság, könny, vér, jaj, 
szenvedés, szenny erre a világra rászakadt, azt mind az az 
egyetlen revolvergolyó szabadította ránk.

És szabadítja ránk még most is. A  kilencedik évforduló 
véres küszöbén még jobban gázolunk a gennyben, mint vala
ha. Jaurés temetési gyászpompája még nem ért véget: égő 
tetők és égő szívek állnak örök ravatala mellett fáklyaként. 
A világ gyulladt ki, aurakor ő meghalt. Soha irtózatosabb ra
vatalra nem tettek holttestet, mint az övét.

Ne Jaurés holttestét helyezzék el díszsírhelyen, hanem 
Jaurés tanításait a lelkek panteonjába!

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. július 22.



KOROMMAL, FEKETÉRE

Rákosi Viktorról, fiatalságom felejthetetlen örömednek 
bőkezű adakozójáról olvasom a nekrológokat. Egyszerre csak 
megkap egy mondat: „Aikkor lett súlyos beteg, amikor — ki
lenc évvel ezelőtt — a fia elesett a háborúban.” Egy pillanat
ra elfelejtem az évszámokat, s a kilenc évvel ezelőtti időre 
nem a kivonás józan útján révedek vissza. Egy pillanatra az
zal a mértékkel mérem vissza az időt, amit a „kilenc év” az 
időérzékelés pontatlanságával idéz föl. Csak a „kilenc év” 
messzeségére gondolok, s azokra a végtelen utakra, amiket 
kilenc év jelent életben, sikerben, asszonyban, illúziókban, a 
hajunk színében, a derekunk keménységében, a kezünk resz- 
ketésében, a lélegzetünk forróságában, arra a visszafelé is 
csak darabokban előtüinedező útra, »amelyik a -boldog álom
tól a ^keserves álmatlanságig, az első cigarettától a kezdődő 
érelmeszesedésig, a fürge sétapálcától a mianikániak beillő tá
masztékig, az első váltótól a kosztpénzuzsoráig, a kükkere- 
zéstöl a bokszmémkőzésig, a délelőtti ébredések derűs nyu
galmától a hajnala elalvásak .megfehérítő tépelődéséig veze
tett el — kilenc év alatt. A  magiunk életének ezzel a fényév 
mértékével lapoztam hirtelen vrissza a világtörténelemben, 
s a nagy távolságtól megbódulrtan kezdtem az emlékezet lom
tárában utánakutatná: milyen háború ás volt csak kilenc év
vel ezelőtt? A  görög—török? Nem. A  japán—orosz? Ez sem. 
A spanyol—amerikai? Várjunk csak! De mégsem. S ahogy 
hasztalan dörömböl gondolatom az emlékezés bezárt kapuin, 
egyszerre csak megvilágosodik bennem a legprimitívebb ki
vonás: 23—9, az tizennégy. Lehet némán felhördülni, mert 
most jajgatná és sikoltozná kezdett bennem ez a szám. Hát 
már kilenc éve annak, hát jövőre már egy évtizedes lesz az, 
tíz év hullt ka miaitta e felnőtté paskolt generáció életéből, 
kilenc éve bukott már le a véres alkonyba az a nap, kilenc 
éve lohol már utánunk, gyorsan lovagló halottak után az a 
sötét gond?

Emberek, emberek, semmit sem tudunk, csak felejteni. 
Kimostuk szánkból a vér /részeg ízét, letöröltük kezünikiről a 
testvérünk halálverejtékét, úgy gázoltunk át a halottakon, 
mintha csak azért dőltek volna le az utunikra, hogy puhábbá



tegyék, elfelejtettük a kenyértelenség keservét, a harci indu
ló fül tépő sirámát, elfelejtettük frázisokkal bebalzsamozott 
halottaámkat, — visszafordítottuk a ruhánkat és eJőrefordí- 
tottuk a tekintetünket. Ki méz ma vissza? Hisz a könnyek só
ja bálvánnyá merev ülne össze az első visszanéző tekintetre 
bibliai csoda nélkül is.

A lelkünk köré évgyűrűket von az emlékezés. A  fájda
lom gyűrűi ezek; örök jegyesei vagyunk a halálnak és szen
vedésnek. Hasztalan ipairkodás szem ellenzők börtönébe zárni 
a tekintetet. Jön hirtelen, magunk sem tudjuk, honnan, talán 
amikor a könyvet lapozná fáradt a tétova kéz, vagy amikor 
a zongora mellett felejtjük magunkat, vagy mit sem sejtve 
olvassuk mindennapi evangéliumunkat: az újságot, — jön 
hirtelen egy révület, s mintha ólmos ájulásból eszmélnénk 
fel, látná, érezni, szánté a kitapántásig érzékelni kezdjük, hogy 
mik voltunk és mivé lettünk. Hiába dörzsöljük le kölnivízzel 
a vérnek rozsdáját, hiába felejtetjük el puha kaláccsal az or
dító éhséget, hiába táncolunk — tomboló dervisek vitustánca
— a sírokon, hiába szeretünk a világira új életet a sírbagá- 
zoltak helyett, csak viskókat tudunk építeni a ledöntött palo
ták helyére, csak hogy ne kopogjon olyan irtózatosan, gumi
védőt tudunk húzni a mankóra, az elprédált fiúkért csak 
aranybetűs táblákat adunk és a gyerekek ágya mellől sírba 
fektetett apák helyett rokkantsegélyt.

Teremtő isteneknek kellene lennünk, s pusztító Belzebu
bok vagyunk. Kilenc év távolságának végtelenjében tűnik el 
lassan az elhagyott part utolsó lámpása. Lassan kihuny fan
táziánk lampionja is. A  végtelen éjszaka lassankLnt egészen 
ránk teríti baldachánjját. Hol van az az isten, erő, csoda, lá
tomás vagy őrület, amelyik föl tudná még egyszer gyújtaná a 
visszaforduló út őrtüzeit?

(d.)

Bácsmegyei Napló, 1923. szeptember 21.



ADY LAJOS KÖNYVE ADY ENDRÉRŐL

Mindén portré két képet mutat. Nemcsak annak adja ha
sonmását, akit a művész le akar festeni, hanem a művésznek 
is. Minden életrajzban legalább két élet tartalmával (ismer
kedünk meg: akiről az életrajz szól s aki az életrajzot írta. 
Lehet az életrajz írója elfogulatlan, szerény, engedelmes és 
alázatos teljesítője a vállalt feladat kötelességeinek, de a sze
rénység, engedelmesség, hűség és alázat nem jellegzetes em
beri tulajdonságok-e?

Ebben a kettősségben, mely óhatatlan és szükségképpe
ni, rejlik oka annak az irodalmi háborúságnak, mely — a 
catalaunumi ütközet ismétlődik itt meg, amikor az élők el
hullottak, a halottak kezdenek harcolni — Ady Lajosnak Ady 
Endréről írt könyve nyomán újul ki. Ebben a könyvben nem
csak Ady Endrének élete viharzik el előttünk, hanem föltá
rul az öt évig segédtanárkodó, bátyjának, Ady Endrének ké
résére végre tanárrá kinevezett, a Károlyi-Rezsimben főispá- 
ni állásra törtető s csak főigazgatód állásra eljutott s a for
radalmak után állását féltő Ady Lajosnak élete is. Ezt az 
életet s ezeket a törekvéseket érheti bírálat s sújthatja kri
tika, az elfogulatlan szemlélődés észreveheti azt is, hogy az 
életrajz írója hogyan törekszik a versek légiójának dörömbö
lő tiltakozása ellenére is a ma uralmon levő ideológiával ki
békíteni Ady Endrének politikai és közéleti helytállását s 
egész világnézetét — a könyv mégis csak Ady Lajos portréját 
torzítja el, csak Ady Lajos törekvéseit és érvényesülési esz
közeit marasztalja szégyenben, — mindez mit árthat Ady 
Endre fönmamentumok fölé nőtt alakjának? A  könyv mégis
csak Ady Endre életének viharzását, égését, lángolását s 
összeroskadásait tárja fel, s minden új adatért csak hálásak 
lehetnek a hívők. Hasztalan úgyis minden próbálkozás: ahol 
az Ady-versek megszólalnak, ott el kell hallgatni minden té- 
továzóan kísérletező értelmezésnek, mely megtörténésében, 
az emlékezésnek s a reprodukálásnak hűségében amúgy is 
ellenőrizhetetlen félmondatokkal s az elborult értelem dado
gásával akarja lerontani annak világos és hajlíthatatlanul ke
mény értelmét, amit Ady Endre akart, cselekedett és igazolt.



Ami a könyvben tisztáin és zavartalanul Ady Endréé, az 
gyönyörű és megható föltakarózása az Ady-versek minden 
titkaiiaiak. Ama abban Ady Lajos „ágazolása”, az úgyis köny- 
nyűnek találtalak az Ady-versek hallatlanul súlyos és minden 
ferdítési törekvéssel dacoló bizonyságának. Ady Lajos most
— Ady Endre kilenc kötete után! — arra vállalkozik, hogy 
Ady Endre cselekedetekben és írásban megnyilatkozó politi
kád konfesszióját, mely Tisza István politikájának konok, kér
lelhetetlen, elszánt és vehemens gyűlöletében mutatkozott 
meg legjellegzetesebben, egy Tisza Istvánnal történt találko
zása kényelmetlen emlékévé hígítsa föl — mintha sziklából 
faragott meggyőződését lehetne a magyarázatok limonádéjá
ban feloldani! —, s azt igyekszik bizonyítani, hogy lélekben a 
ma Magyarországon uralmon levő politikai irányzat követe
léseivel értett egyet, hogy az októberi forradalomtól elfor
dult, s hogy a zsidók közé is csak szerencsétlen elhelyezke
dése vitte. S ezen túl <a könyv paszkvullussá őszinitésedlik, ami
kor Ady Endre feleségéről szól, akit a költő összeroppanásá
ban és halála siettetésében vétkesnek tart.

Méltatlan volna Ady Endre költészetéhez, ha a verseit 
állítanánk szembe ezzel a posztumusz magyarázattal. Már 
úgy is halottgyalázás-számba megy az az iparkodás, mely 
Ady világnézetét egy nem barátságos fogadtatás kényelmet
len emlékére szeretné levezetni. „Kan Báthori Erzsébet” , 
„gyújtogató, csóvás ember” , „a geszti bolond, úrnak, magyar
nak egyként rongy” csak azért volt hát az Ady-versekben 
Tisza István, mert egyszer nem volt hozzá barátságos? Ady 
Kasszandra-próféciája, a tegnapi cselédek s a mai Csák Má
ték ellen vívott keserű és dühös harca, a Galilei Körnek kül
dött márciusi ódák s a proletárdalok harsogó igazolásának 
értelme ide egyszerűsödik le, egy audiencia hűvösségére? 
Ki nem érzi ennek a kegyetlen blaszfémiánaik vigyázat- 
mázolva-hamisítását?

De Ady Endre tagja volt a radikális pártnak, tagja volt 
a Választójogi Ligának, tagja volt a szabadkőműves szövet
ségnek, versei nem a Budapesti Szemlében, az Űj Nemzedék
ben vagy a Magyar Figyelőben jelentek meg, hanem a Nyu
gatban s olykor a Népszavában s a Világban, a Budapesti 
Naplóban történt elindulás után nem Farkas Pál, Kiss Meny
hért és Pékár Gyula voltak a barátai, hanem Jászi Oszkár, 
Révész Béla, Kumfi Zsigmond és Hatvany Lajos — mit tud 
most ezekkel a tényekkel szemben „a védelmére felhozni” az 
életrajz? Ady Lajos az unásig ismételgeti minduntalan, ami



kor ezek az életdokumentumok felötlenek, hogy Ady Endrét 
nem végiggondolt politikai meggyőződés, hanem a szegények 
és az elnyomottak iránt érzett őszinte és forró szimpátiája 
vetette politikai barátai közé. A  verseknek és cikkeknek föl
hördülő igazságai, azok a fel-feljagdsuló jövőbelátások, melyek 
végül Erdély elvesztésének gondolatával akarták fölrázni a 
magyar léLkáismeretet, Adyt azoknak táborába sodorta, akik 
már a háború előtt, de a háború alatt ds őszinte és bátor har
cosai voltak a nemzeti egyenjogúsítás követelésének. És most 
Ady Lajos Ady Endrének a nemzetiségi kérdésben vallott ál
láspontját Apponyi nemzetiségi politikájával vallja egyértel
műnek!

A  könyvnek egy jellegzetes téves adata megérdemli a 
külön fölemlítést. Milotay István egyik minapi, nagyszerű di
alektikával, de nem is rossz-, hanem gonoszhászeműséggel 
megírt cikkében Adyt kisajátítja az általa szolgált politikai 
irányzat számára. Ehhez a kisajátításhoz egyetlen jogcímül 
egy látogatásra hivatkozik, melyet a költő 1918 decemberé
ben — akkor először, mondja Milotay István — tett meg az 
Űj .Nemzedék szerkesztőségében. Ezen a látogatáson dadogott 
egypár szót az akkor már hűdéses és elsötétült értelmű költő, 
amivel Milotay most egész életének és költészetének tanúsá
gát akarta lerombolni. Ady Lajos most ezt a látogatást, hogy 
annak politikai jelentőséget kalózkodjon, 1918 tavaszára 
tesai.

Messzire vezetne, ha az „igazoló bizottság” elé állított 
Ady Endrének minden „vád”-dal szemben a verseit küldenénk 
segítségére. Az életrajzot nemcsak ezért az átszíneződésért 
érik támadások, hanem az Ady Endre feleségéről írt s az 
asszony dolgait felbolygató részei miatt. S ezek a támadások 
főképpen a könyv tendenciája ellen tiltakoznak, mely dug- 
áruként akarja a győztes lobogó alá átmenteni Ady Endre 
életének és költészetének múlhatatlan jelentőségét.

Az életrajz azonban nemcsak a támadást érdemid meg, 
hanem a védelmet is, mert Hévész Bélának magas atmosz- 
férájú és bő lélegzetvételű, de kevés konkrétumot nyújtó kí
sérlete és Kémem Sándornak pepecselő visszaemlékezései 
után mégis vonzóan megírt s teljes életrajzot ad. Csak az a 
sajnálatos ebben a vonatkozásban is, hogy Ady Endre gyer
mek* és ifjúkoráról miilyen szánni valóan keveset tud az élet
rajzíró. Milyen keveset tud a fiatalabb testvér arról az idő
ről, amikor még nem figyelmeztették mások bátyjának költői 
nagyságára...



De Ady Endréről mondjon el mindenki mindent, amit 
tud. Róla lefej tőd tek már az asszony karok, nem „csüngnek 
már rajta világok, szívek, mint jégcsapok ítélem kunyhó- 
ereszről” , sem lovagias póz, sem hazug pátosz nem lehet 
akadálya ammiak, hogy Ady Endre élete, túlnőve „hazug hir 
hínárján” s minden röghöz tapadt szemponton, őszintén és 
igazul álljon elénk. Bár a meghamisított Petőfii példája másra 
kötelezné az irodalmi és történelmi igazság harcos híveit az 
új hamisítási kísérlettel szemben, mégis csituljon még most 
el mondén tiltakozó szó, amikor Ady Endrét és Ady Endre 
költészetét azok is „kezdik már nyakukba venm”, akik éle
tének és versednek zsoltáros igazságait megtagadják. Legyen 
Ady az övék is, olvassák és imádkozzék az Ady-verseket ők 
is, talán így Ady Endre életének és verseinek bibliai értelme 
hamarabb „gyújtatik lelkek víg mécsesének ott, hol Sötét 
ül várost és falut” .

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1923. október 25. — Rövidített változata: 
Dettre János: Ady Lajos — Ady Endréről. Genius (Arad), 1924. 
január. 1. sz.



MAGYAR KULTÜRBIZOTTSÁGOT!

Nem tudjuk, az a kommüniké, amit a Magyar Párt el
nöki tanácsa szombati üléséről adott ki s közölt a magyar la
pokkal, mennyire elégíti ki azok várakozását, akik aktivitást, 
vezetést és irányítást várnak a Magyar Párt vezetőségétől. A  
kommüniké kilátásba helyezi az ügyrend módosítását és az 
ország magyar népéhez lintézendő -kiáltvány kibocsátását. Sem 
a nyilvánosság, sem azok, akiknek a nyilvánosság informálá
sa a hivatásuk és kötelességük, ennél itöbbet nem tudnak, s 
így nem áll módjukban a kijelentések mögött keresni az el
határozások kontúrjait s a kommüniké szűkszavúságában 
fölkutatni a terveknek és ötleteknek gazdagságát s a koncep
ció széles méreteit.

Azok, akiknek nem a választás ténye adott megbízást a 
magyarság ügyeivel való foglalkozásra, de akiknek a ma
gyarság ügye szívbelá, lélektől lelkezett ügye, azt szeretnék, 
ha ez az ügyrend olyképpen módosulna, hogy a magyarság 
aktivitásba lépő szervezete a magyar kultúrára iis kiterjesz
tené gondoskodását. A  viszonyok a passzivitását feladó Ma
gyar Párt számára is teremthetnek olyan helyzetet, mely az 
aktivitásra elszánt pártot ds mozdulatlanságra és némaságra 
kényszeríthetik ón politáoiis, de a magyar kultúra elárvult me
zején rengeteg a (tennivaló és jó lélekkel senki sem állíthatja, 
hogy a közállapotok akadályozzák meg ennek az ezer fela
datnak vállalását és teljesítését.

Magyar kultúrmozgalom nélkül a magyar politikai moz
galom egész munkát nem végezhet. Az elhatározott aktivitás, 
de tényleges kényszerű passzivitás idején ami erő, energia, 
kezdeményező szellem, lelkesedés, tudás és áldozatkészség 
rendelkezésre áll, azt a magyar nép művelődésének előmoz
dítására, az ‘iskolán kívüli oktatás megszervezésére, a ma
gyar szó és magyar írás kultuszának megszervezésére kell 
fordítaná és az elcsüggedt, várakozásában csalódott, tetteket 
váró s nyilatkozatokat kapó magyar népben kultúresemé- 
nyek (rendezésével demonstrálni az életet s ébren tartaná a 
vigasztaló hitet.

A  bánáti magyarság vezetője elvégzi ezt a feladatot. 
Gyönyörűen működő, megható eredményekkel ékes kultúr-



szervezete van a bánáti magyarságnak, mely fáradhatatlanul 
dolgozik s lelkesen építi ki azokat a hidakat, melyeik az 
egyetemes kuiltúxa eredményeit magyar szóval s magyar írás
ban vezetik el a bánáti magyar néphez. A  bánáti magyarság 
vezetőd a kényszerű passzivitás idején ás találtak maguknak 
munkakört s munkaeszközöket, s a kultúra szolgálatának kö
zösségével kapcsolják magukhoz lefejthetetleniil a bánáti 
magyar népet.

A  Tisza nem lehet elválasztó vonal a bánáti és a bácskai 
magyarság kultúrmunkája között. Hol látjuk a bácskai ma
gyarság vezetőit a magyarság kultúrmegmozdulásain? Nagy 
üggyél-bajjal, de mégiscsak megjelennek magyar könyvek. 
A bácskai magyarság vezetőit még a könyvvásáriák sorában 
sem látjuk. A  suboticai magyarság emlékünnepen emlékezik 
meg a százesztendős Petőfiről. A  magyarság vezetői nem 
tartják kötelességüknek, hogy megjelenjenek az emlékünne
pen. A  magyarság arra készül, hogy megünnepelje öt ven 
éve itt élő, dolgozó, gyönyörű eredményeket elérő magyar 
íróját, talán az egyetlent, aki az ország határadn túlmenő je
lentőséggel képviselheti az dtt élő magyarság irodalmát. Má
sutt gyönyörű demonstrációvá, visszhamgos ünneppé, magyar 
tultúrünnepéllyé avatnák a politikusok a félszázados évfor
dulót. A  bácskai magyarság politikai vezetőd még annyi fá
radságot sem vesznek, hogy hallgatóként részt vegyenek a 
jubileum előkészítő ülésein.

A  politikusok még azt sem dsmerdk fel, hogy mdlyen ha
talmas agátaitorikus erő, propagandaeszköz van s milyen meg
becsülhetetlen politikai erőforrás nyílnék meg a kultúrmunka 
eredményedben, s így azt, amdre a kultúrszeretetüik nem kész
teti, politikád veszélyességből sem végzik. Mável peddg a po
litikai mozgalom nem olyan gazdag sikerekben és nem vá
logathat olyan bőséggel az eszközökben, hogy le tudjon mon
dani a legfőbb sikerre kilátást adó eszközről, bátrak vagyunk 
azt indítványozni, hogy a Magyar Párt ügyrendje módosítása 
kapcsán alakítson központi kultúrbdzottságot s kötelezze szer
vezeteit helyi kultúr bizottságok megalakítására.

Bízunk abban, hogy a párt vezetősége hozzáértéssel és 
szeretettel fogja magáévá tenni ezt az indítványt s a hatás
kör megállapításával s a föladatok (kijelölésével biztosítani 
fogja tudná a kultúrbdzottságok eredményes és életképes mű
ködését.



A CSOKONAI-ÜNNEP ELÉ

A  suboticai Népkor Csokonai Vitéz Mihály emlékezeté
nek megünneplésére készül.

Éppen egy hete annak, hogy vagy háromszáz lelkes ma
gyar fogadkozásától voltak hangosak a Népkor termei. Fehér 
asztal és fehér gondolatok gyűjtötték akkor össze a kör ma
gyar tagjait. Öröm volt hallgatná a lelkes szavakat, öröm volt 
együtt látni vidám, lelkes hangulatban háiroanszáz magyart. 
Egyetlen szó sem hangzott akkor el a politikáról, sem a ku
darcokról, sem a kilátástalanságokról, sem a szervezetlenség
ről, sem a széthúzásról, vetélkedtek a szavak és ígéretek, a 
szent esküvések és komoly fogadkozások, hogy kultúrát, kul
túrát, »kultúrát adnak a magyarnak.

Az ígéretekre most követkeaik az első cselekedet: a Cso- 
konai-ünnep. Bízunk benne, hogy ez az elhatározás nagy és 
bő magyar program megvalósításának legelső dús — föiviirág- 
20tt — állomása. A  magyar ügyet csak fél karral karolja föl 
az, .aki a magyarság politikai szervezkedésének kiépítésén 
fáradozik. A  politikai mozgalmat a kulturális szervezkedés
sel kell teljessé, hatékonnyá, erőteljessé, egésszé tenni.

A  politikai szervezet, akármilyen tökéletesen építették 
is ki, nem élő valóság. Választásokra való készülődések önták 
csak belé a lelket, választásokon elfarsangolja rövid léleg
zetű életerejét s választások után, mint a bálá ruha, bekerül 
a sublót legalsó fiókjába. Politikai szervezet kell, tragikusan 
kell a magyarságnak, de nem azért, hogy faji öntudatát éb
ren tartsa, nem azért, hogy szívósságát megkeményítse, el
lenálló erejét fokozza, hanem hogy parlamenti képviselethez 
jussion, hogy számarányának megfelelően vehessen irészt a 
községi életben s így .kiválassza azokat a vezetőit, akik sé
relmeinek föltárod, kívánságainak előterjesztői lesznek, s 
hogy ezeknek fáradozását megszervezett tömegeinek súlyá
val támogassa. (Mert a politikai életben módosulnak a fizika 
szabályai, csak a megszervezett tömegnek van súlya s tömeg
vonzást is csak a megszervezett tömeg gyakorolhat.) De a 
politikai harc csak közvetve szolgálja azokat a föladatokat, 
amelyeknek betöltése a faj, a nemzetiség élete folytatásának 
nélkülözhetetlen föltétele. A  politikai harcnak egyik elsőren



dű föladata az, hogy megszerezze az eszközöket, simává 
törje föl az utat a kulturális mozgalom számára. A  politikai 
akoió tailán nélkülözhetetlenebb, de a kulturális mozgalom 
bizonyosan a pótolhatatlanabb. Mert sokkal inkább szolgálja 
a nemzetiség életérdekeit, a nyelvet, a kultúrát, sokkal inkább 
melengeti a faji hűséget s erősíti a faj természetes ellenálló 
erejét. Választójog nélkül élhet nemzetiség, de nemzetiségi 
nyelv nélkül nem. (Az írek kivétele .nem általánosítható 
szabállyá.) A  választójog csak azért kell, hogy a nyelvünk 
jogait elismertethessük.

A  kulturális akció bizonyára nem merülhet ki irodalmi 
emlékünnepélyek tartásában. Mert könyvek, folyóiratok, iro
dalmi társaság, magyar írás-olvasás (tanítása, miagyasr színjá
ték, magyar könyvtárak, magyar ismétlőiskolák nélkül igazi 
kultúrélet nem lesz. De ezeknek az irodalmi ünnepségeknek 
lebecsülhetetlen agiitatorikus erejük van. összegyűjtik, össze
terelik a fáradt, letargiás magyarokat, akik amíg egyedül 
vannak, társtalanoknak érzik magukat, összeterelik azokat, 
akik a magánosság árva útjait róják, akik elhagyatottaknak, 
egyedülvalóknak hiszik s ezért erőtleneknek érzik magukat 
s hasztalannak ítélnek minden iparkodást. Ezek az irodalmi 
ünnepek, mint messzi posztokra kiállított távirászok fény
jelei, hírt adnak arról, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy egy
máshoz tartozunk. S amíg lehajtott fővel hódolunk irodal
munk nagyjai előtt, a hódolók tömegeitől merítünk erőt, bá
torságot, kitartást és lelkesedést.

Bácsmegyei Napló, 1924. február 17.



HASZONTALAN BESZÉLGETÉS 
HASZNOS DOLGOKRÓL

II.
(Ugyanazok)

2: (Egy folyóiratot lapozgatva) Lássa, én is ezt mondom 
(olvas): akák nem e földből nőttek ki, nincsenek ide
kötve, csak a jelenünkért dolgoznak, de nem ismerik a múltun
kat s nem számolnak a jövőnkkel. Igyekeznek a legjóhisze- 
műbben, hogy a fal, amit építünk, erős legyen és megbírja a 
tetőt, amely alá menekültek. De nem vettek részt a funda
mentum lerakásában s nem óhajtanak mindig a tetőnk alatt 
maradni.”

1: Ez az idézet ugye abból a cikkből való, \amelyik a vaj
dasági magyar kultúrával foglalkozik?

2: Igen, és ön nem ad neki igazat?
1: Nem. Ez a felfogás klasszifikál, regisztrál, katasztert 

készít az írókról, akik egy nyelven írnak, egy kultúrához tar
toznak, a születési hely s a tartózkodás véletlene alapján. Ez 
a felfogás újabb különbségeket konstruál — minden baj, vér, 
nyomor, katasztrófa a mesterségesen megalkotott különbsé
gek ágyékából szakadt ki — a magyar irodalom munkásai kö
zött. A  magyar nyelv és magyar kultúra csak olyan selyem- 
szál-kapcsolatok, összefogó erejük olyan könnyen legyőzhető, 
hogy akik egyformán szerelmesei a nyelvnek és munkásai a 
kultúrának, azok között komoly különbséget jelenthet az is, 
hogy ikö. hol született? Ugyanannyi irodalmi különbség vá
lasztja el azt, aki Subotácán született, attól, aki Budapesten 
jött a világra, mint amennyi a földszinten születetteket az 
első emeleten világraj öttefctől megkülönbözteti.

2: De mégis, aki nem a Vajdaságban született, nem lehet 
vajdasági író.

1: És nem lehet az sem, akit pólyáskorában hoztak ide? 
És aki minden iskoláját itt végezte, itt maradt, itt él és itt 
dolgozik?

2: Dehogynem, ezeknek vajdasági volta ellen nem is le
het kifogást emelni.

1: Hol van hát a cezúra, amelyik biztos mértéket ad an
nak eldöntésére, hogy magyar író a vajdasági író büszke cí
mét mikor veheti fel? Ha hatéves korában került ide, akkor 
igen, de ha hétéves korában, akkor már nem? Ha tízéves volt,



akkor még igen, de tizenegy éves »korában már nem? Hu
szonkét éves korában igen, de huszonhárom éves korában 
nem? Ki fogja ezt a vitát eldönteni?

2: Ez a vita mégis megvan, ha senki sem tud benne dön
teni.

1: De irodalompolitikus olyan vitát nem kezdhet, amit 
megnyugvással s az irodalomra hasznosan nem tud eldönteni. 
Higgye el, aki magyar író, az nem ás törekszik nagyon arra, 
hogy vajdasági írónak elösmerjék. Ez a vajdasági, vagy er
délyi, vagy szlovenszkói jelző azt jelenti — ha nemcsak az 
író tartózkodási helyére vonatkozik —, hogy enyhébb mérték, 
vállveregető elnézés, bátorító jóakarat vezette .azt a megíté
lést, mely az író címét megadta. Visszautasítás helyett Milkó 
Izidort, mindannyiunk édes tanítóapját, éppen mert nem vaj
dasági magyar író, hanem a Vajdaságban élő magyar író, 
még soha nem hallotta senki (tiltakozni az ellen, hogy valakit 
besoroznak a vajdasági írók közé, de a prigrevioad (szentiváni) 
laptudósító már kifogásolta azt, hogy Szenteleky Koméi ma
gyar író.

2: De hát vajdasági irodalom nincs? Erdélyi irodalomról 
nem lehet beszélni?

1: Nem bizony. Magyar irodalom van, s a magyar iro
dalomnak vannak erdélyi és vajdasági munkásad. 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 Subotácán 
született vagy él. Bessenyeiék bécsi írók voltak? Mikes Ke
lemen rodostói író volt? Az irodalomtörténet ismerhet cso
portokat és — a könnyebbség kedvéért— egy geográfiai hely
hez fűzött osztályozásokat. De iaz a vélemény, iámat aiz imént 
felolvasott, az irodalomtörténet esetleges osztályozását olyan 
fi ódon akarja előlegbe venni, hogy abból korlátokat emeljen 
ts megkülönböztetéseket bélyegezzen. A  hely, .ahol az író él, 
ahol az írásmű megszületik, csak téma, miliő, hangulatforrás; 
inspirálhatja vagy elgáncsolhatja az író munkáját, de nem 
lehet mérték, kategória, alap az osztályozásra.

2: De mégis, „akik nem e földből születtek, nincsenek 
véglegesen idekötve. . . ”?

1: ... azok, ha írók, mégis meg fogják éreztetni, még ha 
nem akarják, akkor is, annak a földnek, levegőnek izét, ami 
táplálja őket, annak az égnek a színét, amd rájuk borul, s 
annak a népnek szenvedését, aminek látójává és tudójává



tette sorsuk. Higgye el végre, hogy ez csak a tehetségen mú
lik. Ha van tehetsége, nem is tud másképpen ínná, ha nincs 
tehetsége, születhetett itt akárhányszor, élhet itt ezer év óta, 
mégsem tudja megmutatná írásaiban azt az életet, aminek 
részese lett.

2: De „nem ásmenik a múltunkat, nem vettek részt a 
fundamentum lerakásában s mem óhajtanak mindig a tetőnk 
alatt maradná” .

1: Nem ikell ásmerná azt a múltat, aminek nincs folyta
tása. Az nem fundamentum, amire nem lehet építeni, az csak 
rom, omladék, amit el kell takarítaná, hogy lehessen épít
kezni. Nem óhajtanak mindig itt maradni? Ez irodalmi szem
pont? Mit változtat a vers szépségén, hogy a költője feltételes 
megállóhelyen vagy végállomáson írta? Aztán a mai zűrza
varos ádőben ki tudja előre megmondaná, hogy ki marad itt 
tovább és ki megy .ininen el hamarabb? Azt még értem, ha 
a választói jog vagy községi illetőség tartózkodási .időhöz van 
kötve. De mi köze ennek az árodalomhoz? Az irodalom nem 
képesítéshez kötött ipar, nincs községi illetőséghez kötve az 
írói cím, hogy bizonyos tartamú helybenlakást lehetne meg
követelni attól, aki ínná akar.

2: És adóbizonylatot. És erkölcsi bizonyítványt.
1: Ügy van. Lássa, ha én ínom azt, amát ön mond, milyen 

értelmesen tud beszélni!.
2: Kiiknek fontos hát a vajdasági jelző?
1: Akik ezzel ás szűkíteni akarják a kört, mert az az ér

dekük, hogy mánél kevesebben legyenek. Goethe biztosan nem 
bánta volna, ha még száz Schiller él, de Patacsy Dénes soha 
nem fogja megbocsátani Adynak, hogy költő volt.

Jean Jeudi
Bácsmegyei Napló, 1924. március 2, — Genius (Arad), 1924. 

március. 3. szám.

III.

IRODALMI TÁRSASÁG  
(Ugyanazok)

2: Hát ön máért nem vesz részt az irodalmi vátábam? 
1: Részt veszek.



2: Nem olvastam még a hozzászólását s így nem tudom, 
kit tart írónak s kit nem tart annak.

1: Nem is fogja. Ha nyomtatásban meg jelenhetik „két
ségtelen intelligens” ember véleményéként az, hogy Milkó 
Izidor nem író, akkor én kinek az író voltát védelmezzem? 
Bizonyítsam, hogy Shakespeare író? Tolsztoj elég „intelli
gens” ember lehetett, mégis kétségbe vonta. Szegény Milkó 
Izidor kihúzta a lutrit, a jubileumi bizottság titkára — jubi
leum helyett — megírta róla, hogy van intelligens ember, aki 
nem tartja írónak. És még azt mondják a magyarságról, hogy 
hálátlan élő nagyjai iránt. Ötvenéves íród múlt után végre 
megkapta embertársai hálájának, hódoló elismerésének ju
talmát. Miilyen fölemelő érzés ez! Érdemes érte átdolgozni 
hosszú férfiéletet, érdemes ólommezőkbe vetni ötven tavasz 
virágát, érdemes megírni egy polcot megtöltő könyveket, az 
író megkapja jutalmát, jubileum helyett „intelligens” véle
ményt.

2: Nem is afelett kellene vitatkozni, hogy ki az író, ha
nem hogy ki az intelligens.

1: Hanem Milkó Izidor méltó és nemes módon válaszolt. 
Olyan tündöklő igazságú és tündöklőén megírt tárcával, hogy 
kicsit elszégyeilheták magukat a műveletlen intelligensek.

2: De miért nem írja ezt meg?
1: Magának ezt megmondhatom, de meg nem írhatom. 

Nem lehet az a célom, hogy érintkezési pontok keresése he
lyett horzsolási felületeket vérezzek fel. Hallgassa csak meg 
az orvosokat, ha egymásról beszélnek. S én azt mondom, az 
orvosaknak .kollégáikról tett nyilatkozatai a wartburgji dalnok- 
verseny próbaóneklése ahhoz képest, ahogy az írók beszél
nek egymásról.

2: Mindez érthető ds, természetes is. Hogy ki az orvos, azt 
tudom. Aki tagja az orvoskamarának. Hogy ká a jó író, azt 
is tudom. Csak azt nem tudom, hogy ki az író. De most meg
alakul a Vajdasági Magyar írók Irodalmi Társasága, s akkor 
ennek a kérdésnek eldöntése sem lesz nehéz. Aká a Társaság 
tagja lesz, az író, aki nem lesz tagja, az nem író.

1: Bár úgy lenne! Bár magára tudna ölelni a Társaság 
mindenkit, aki itt él és magyar író. Bár ez a Társaság lenne 
a kritérium, az arbitrium, a hiányzó tekintély s a közmegnyug
vást keltő ítélet...

2- Ügy lelkesedik érte, mmtha mindez nem lenne?
1: Ügy lelkesedem érte, mdntha mindez lenne. Csak attól 

félek, hogy nem lesz.



2: Miért?
1: Lássa, ha erre a kérdésre őszintén lehetne felelni, ak

kor nem lenne szükség megvitatni a nyilvánosság előtt, hogy 
ki az író. Akkor nem kellene vigasztalódni azzal, hogy van
nak „feltétlenül intelligensek”, akik Műkő Izidort sem tart
ják írónak.

2: Megánt csak azt kérdem: Miért?
1: Hát nézze. Ha egypár író összeáll, hogy társaságot 

alapít, akkor az összeszokottság, a kávéházi asztaltársi viszony, 
esetleg egy rediakoióhoz való tartozás, egy lap körüli tömö
rülés vezetheti a kiválasztást. Senkinek nem lehet kifogása 
az ellen, ha (ilyen módon megalapítják a Koroda Pál, Prém 
József vagy Inczédi László Társaságot. De ha az a nemes 
szándékuk és becsületes törekvésük — mert a szándék ne
mességében s a törekvés tisztaságában nem lehet és nem 
szabad kételkedni —, hogy egyetemes, mindenkit magába záró 
Társaságot, a Társaságot akarják megalakítani, akkor ez a 
cél, az egyetemesség, a kizárólagosság többre és másra kö
telez.

2: Pedig ez a törekvésük.
1: Éppen azért helytelen a megalakítás módija, s attól kell 

remegni, hogy meddő lesz emiatt a Társaság működése. Ha 
a Társaságot akarják megalakítani, ha a Vajdaság magyar
ságának s a magyarság kultúrájának lakannak Irodalmi Társa
ságot adni, akkor a személyes jelentkezés nem lehet a tagság 
jogcíme. „Levelezőlapra házhoz jövök” módszerrel teremtő 
irodalma egyesületet nem lehet .alakítani, önkéntes jelentke
zéssel lehetett dobrovoljac zászlóaljakat szervezni, de irodal
mi társaságot úgy nem lehet, hogy írókból és íróknak jelent
kező nem írókból — irodalmi dobrovoljaookból — összeáll 
az íród egyetem.

2: De mondja meg őszintén, olyan nagy szerencsétlenség 
az, ha nem írók kerülnek be irodalmi társaságba?

1: Senki sem lesz tőle beteg, az bizonyos, de megsínyli 
az irodalom, amit pedig mindannyian, szervezők és nem szer
vezők, szolgálni akarunk. Mindenütt vannak emberek, akik 
nem írók, de az irodalom rajongói, s irodaloanszeretetük ta
lán egy-két irodalmi kísérletig elvezette őket, aminek vagy 
az elnéző kegyesség, vagy iszemélyi érdekesség nyilvánosságot 
is szerzett. Higgye el, az irodalmi akciók sikere sokkal inkább 
függ ezektől a lelkes és áldozatkész irodalombarátoktól, mint 
az íróktól, ők  rendezik az előadásokat, gyűjtik az előfize
tőket, ők tapsolnak az első sorban. Most már ki fogja végezni



ezt a hasznos és lelkes munkát, ha az irodalom szálláscsi- 
nálói ás tagjai lesznek az egyesületnek s ha ok, mert már 
írók, másoktól várják annak a munkának elvégzését, ami ne
kik tagságot adott?

2: Ha más ellenvetése nem lenne, ezzel még vitába tud
nék szállni.

1: Ha más ellenvetésem nem lenne, ez sem lenne. Az 
utódállamokban felpezsdülő magyar irodalom mindenütt kri
tika és tekintély után sóvárog. Ha a tagság nem jelent elis
merést, ha a választás nem kritika s a Társaság nem tekin
tély, akkor az Irodalmi Társaság egyik legfőbb drodalompoli- 
tikai kötelességét hárítja el magától. Megmondom őszintén, 
ha ez a Társaság úgy alakul meg, mint ahogy a szervezés 
megindult, iákkor nem az irodalomnak lesz szüksége erre a 
Társaságra, hanem azoknak, akiknek a Társaságon kívül csak 
a legközelebbi vérségi hozzátartozói adják meg az Írói cí
met. S minthogy megszünteti a különbséget író és nem író 
között, így kell formuláznom, nem az íróknak lesz rá szük
ségük, hanem a nem író íróknak. Végre lesz egy főműn, mely 
őket íróvá üti.

2: Nem panaszkodhatnak, hiszen a kritika ás — üti.
1: Írónak nem megtiszteltetés, ha dilettánsok maguk közé 

sorozzák. írót nem serkent munkára a dilettánsok staffázsa. 
S aki, mert író, nem érzi annak szükségét, hogy az írói cím
mel és jelleggel fölruházzák, fájdalom, nem is fogja nagyon 
ambicionálni azt, hogy a vajdasági írók hivatalos, de háva- 
tottság nélküli lajstromába betelekkönyvezzék.

2: Bezzeg a körsaakállas, nyugalmazott telekkönyweze- 
tök, kabarékonferanszáék, kékhaimsnyák, titkos drámaírók s 
szerkesztőségeket ostromló rohamcsapatok ...

1: Az Irodalmi Társaságnak azonban az volna egyik fel
adata, hogy irodalmi ízlésre neveljen, irodalmi közvéleményt 
teremtsen, mely egyedül ás tud majd uitat nyitni az írók előtt 
s felhúzná a sorompót a nem írók előtt. A  szeretet kötelez a 
szigorúságra s a személyi és baráti tekintetek félretételére. 
De irodalmi kérdésekben csak egy szeretet jogosult: az iro
dalom szeretete. Politikában lehetünk a legnagyobb demokra
ták, irodalmi kérdésekben gőgös arisztokraták legyünk. Ha 
jótékonykodná akarunk, alakítsunk jótékonysági egyesületet. 
De ha az irodalomról esik szó, akkor: le a kalapot és föl a 
sorompókat.

Jean Jeudi



A KISEBBSÉGI MAGYAR IRODALOM

Egyik csehszlovákiai magyar lap fölveti a kérdést s nyom
ban megindítja a vitát: lehet-e érték az utódállamok terüle
tén élő kisebbségek irodalma, vagy pedig az adott helyzet
ben kénytelen-e megmaradni nudlimentális értéktelenségében?

A kérdés még akkor is érdemes a megválaszolásra, ha 
csak egy feleletet lehet is rá adni, s ha minden gondolat, mi 
a kérdés myomábam felszáll, csaik ezt az egyetlen gondolatot 
indokolja, A  felelet nem mondhat mást, csak azt: igen. Csak 
ennek az igennek tartalmát, mélységét, lehetőségének kor
látjait s beteljesülésének feltételeit mérheti csak föl a vizs
gálódás.

A  nemzeti irodalomnak az a feladata, hogy a nemzet gon
dolatkörének, érzésvilágának, lelki tartalmának, kedélyrezdü
léseinek, tradícióinak, alkotó erejének, teremtő zsenijének sa
játosságait, különösségeit, specifikumait az irodalom közve
títésével átadja az emberi kultúrának. Ha a magyarországi 
magyar lelki tartalma más tényezőkből tevődött össze, mint 
a kisebbségi magyaré, akkor a nyelv megegyezése ellenére 
dogmatikusan is indokolva van a kisebbségi magyar irodalom 
hivatottsága.

Azt pedig be kell látni mindenkinek, hogy a monarchia 
összeomlása s a régi Magyarország darabokra válása nemcsak 
a politikai határokat változtatta meg. Az utódállambeld ma
gyar már most is egész más szemmel figyeli az eseményeket, 
mint idegen országok magyarjai, habár nyelvben és kultúrában 
édestestvéreá maradtak. Más célok hevítik őket, más problé
mák foglalkoztatják, más-más feladatok előtt állnak, más
más gazdasági elhelyezkedésben vívják az élet csatáit, meg
változott a miliő és megváltozott az élet tartalma, az új vi
zekre új evezők jöttek és új bor az új tömlőbe. Megmaradt 
és megmarad a nyelvnek s a kultúra tradíciódnak közössége, 
de a lelki élet matériája, tartalma merőben megváltozott. 
Nem természetes-e, ha a megváltozott tartalom új formákat 
is keres, ha az új matéria elhagyja a réginek kifejezési esz
közeit?



De nemcsak a magyarországi magyarság útijától vált el 
az elszakadt magyarság ösvénye, — az elszakadt magyarság 
egymástól is elszakadt. A székely magyart a nyelvnek és kul
túrának elszakíthatatlan testvéri láncában is az érzéseknek, 
gondolatokm&k és érdekeknek messzeségei választják el a Mu- 
ra-vidéld vagy komáromi magyartól. Tagadhatatlan, hogy sok, 
súlyos és vérző problémának közössége összetartja őket s a 
közös nyelvnek és közös tradícióknak fundamentumán a közös 
sors sokágú és sokrétegeződésü kapcsolatot teremt. Sorskö
zösségben valójában már csak az utódállamok magyarjai él
nek, s ez a sorsiközösség a ima élő nemzedékben sokkal eleve
nebb kapcsolatot teremt, mriint amennyire a múltaik közössége 
a magyarság szétszakadt ágait összefűzi.

A  kisebbségi magyar hangja egészen új hangot, egészen 
friss mentalátást és új lendületet fog hozni a magyar iroda
lomnak. A  kisebbségi magyarság betöltetlen kívánságain, or
vosolásán sérelmein, új, szokatlan, sokszor fájdalmas elhe
lyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat jelen
tenek majd a magyar irodalomban. Ez az új hang, az új 
tartalom meg fogja találni a kifejezés í̂ j formáit is, mint ahogy 
igazi, el halig a thatatlan, végzetes (kikívánikozó mondanivaló 
még soha nem jelentkezett elnyűtt formában.

Minden elkülönbözés, mondén szétválás gazdagodást je
lent. A  magyarság szétszakadása gazdaggá fogja tenni a ma
gyar irodalmat. Erdélyben, a Vajdaságban, Szlovenszkóban a 
magyar kultúra új tengerszemei fakadtak, melyek fölé más
más ég borul, s más-más képét tükrözd vissza a föléje boruló 
arcnak. Ami különbség letagadhatatlan a svájci francia és a 
párizsi francia, az elzászi német és a berldni német (között, 
az a különbség fogja szétválasztani a budapesti és székely- 
udvarhelyi, félegyházá és zentai magyar lelki életének anya
gát, akármennyire eleven marad is a közös nyelvhez és a 
közös kultúrához való szerelmes ragaszkodás.

Bácsmegyei Napló, 1924. november 16.



A SZÁZARCÚ POLITIKA

Érdekes megfagy élni, hogy a közkeletű igazságok meny
nyire állják ki a tények próbáját.

A  német választások eredményének méltatása kitűnő al
kalmat nyújt erre a vizsgálatra. Szinte elképzelhetetlen az a 
szempont, amelyiknek nem vetették volna alá a választási 
eredmények vizsgálatát. Nem volt a 'viliágnak valamirevaló 
lapja Cherbourgtól Yokohamáig a világ két féltekéjén, ame
lyik nem keresett s nem talált igazolást a maga törekvései 
és programja számára a német választások eredményében. 
Azokait a számokat, melyekben a pártok erőviszonyai kife
jezésre íjutottak, górcsövekbe tették be, lakmuszpapírt nyom
tak bele, megnézték, mennyi benne a cukor, a lúg, a reakció, 
a bolsevizmussal való fenyegetőzés, kifőzték, kiszárították, 
fölszeletelték és mikroszkóp alá tették, megfestették vörösre, 
sárgára, zöldre és feketére a vizsgálatot eszközlők házi színe 
szerint, elektromossággal fölbontották vegyi elemeire, meg
vizsgálták szívverését, megmérték vérnyomását, kikopogtat
ták s próbaireggelit nyomtak belé. Röntgen elé állították, sós 
kútba tették, onnan is kivették, kerék alá tették, onnan is 
kivették, s mit mondjunk még, hogy érzékeltessük azt az 
ezerarcú szempontot és azt az ezerirányú vizsgálatot, ami 
mind érvényesült a választási eredmények jelentőségének 
megállapításánál.

Tant de bruiLt pour <une omelette. Miért ez az általános 
vegyelemzés, miért alakult át egy csapásra minden szerkesz
tőség és minden pártklub széles e világon vegykonyhává, 
hogy lábasokban, tálakban, lombikokban főzzék, nyárson süs
sék és roston pirítsák a német választások eredményét, ami
kor ugyanezekben a vegykonyhákban kifőzött elméletek tá
lalták fel a világ közvéleménye elé azt az igazságot, hogy — 
a parlamentaírizmus megbukott? Miért tulajdonítanak ilyen 
jelentőséget a parlamenti választásoknak, miért hallelujáz
nak minden rebbenésnek, ami a választási statisztikát egy
két százalékkal módosítja, ha már a parlamentarizmus elju
tott a csődig, vagy legalább — a kényszeregyezségi eljárá
sig? Ha a parlamentarizmus elvesztette értelmét, a parlamen
ti választásokkal hogyan lehet mindent megmagyarázni?



Ki felel erre, kedves kollégák .a vezércikkben? Népszu
verenitás, mondhatják ki erre a nagy szót, a népfenség szólal 
meg a választásokon, a nép közvetlenül fejezi ká akaratát, s 
ezt a megnyilatkozást engedelmesen kell fogadná s függetle
níteni kell minden következménytől, amivel az államgépezet 
technikai fölszerelése hozza csak összeköttetésibe. De itt már 
megint kitaposott elméletek útjára tévedünk, s ezt az utat 
kiszáradt vezércikkek s elfonnyadt politikai szólamok dud- 
vái szegik be kétfelől. Mert vagy van általános, egyenlő és 
titkos választás, vagy nincs. Ha nincs, akkor a kérdés egy
szerű. Akkor nem nyilatkozhatok meg az egész nép, a válasz
tás eredményét csak a kiválasztottak érdeke hamisítja meg a 
nemzet akaratává. Ha pedig van, akkor a feladat még egy
szerűbb. Csak föl kell ütni a politikai tankönyvek „általános 
választójogáról szóló fejezeteit s érvek, bizonyítékok, cáfo
latok és okfejtések dandárját találjuk ott, melyek egyértel
műen bizonyítják, hogy a tömegek nem nyilváníthatják ki 
szabadon akaratukat, mert még a saját érdekeok fölismeré
séig sem jutottak el, egyrészt a kapitalista sajtó, másrészt a 
szociális nyugtalanságból táplálkozó agitáció elvégzik kerí
tőmunkájukat, jelszavak mákanyával altatják el a tömegek 
lelkiásmeretét, ígéretek mámorával bódítják el az ítélőképes
séget s úgy terelik be vakon, süketen, ájult-tehetetlenül a mé
lyen tisztelt választópolgárok százezreit uralmi törekvéseik 
sáncai közé, oszályküzdelmük táborába.

S amíg erre a kérdésre nincs felelet, álljunk be mi ás a 
sorba, dobjunk má is rögöt a parlamentarizmus sírgödörbe 
leeresztett koporsója után, s a temetőből visszajövet magya
rázzuk el a német parlamenti választások kül- és belpolitikai 
hatását s az európaá politika irányára gyakorolt rendkívüli 
jelentőségét.

(d.j.)

Bácsmegyei Napló, 1924. december 12.



A SZÁZESZTENDŐS JÓKAI

A  magyar glóbusz az idő százesztendős fordulatán égd pá
lyájának újra azt az útiját futja, melyet a menny bolt legragyo
góbb, örök fényű őrtüzed teittek tündöklővé. Csokonaii, Ma
dách és Petőfi csillagképed gyulladtak fel egymás után a ma
gyar firmamentumon. S ebbe a túlvilága tündöklésbe most 
beleragyogja fényét a százesztendős Jók ad ás.

Az ég mezőin kigyulladnak a pásztortüzek, s fölparázsLik 
az emlékezés tüze a szívekben is. Múltak olvasmányainak so
ha ka nem húnyó emléked nagy pdpafüstszámnyal szálldosnak 
körül s visznek magukkal bennünket is fölkeresni a régi ar
cokat, a régi utcákat, az ódon kapuboltokat s a leomlott kú
riákat. Ránk nyit a lőcsei fehér asszony, s Erdély bérced 
közül ránk függeszti bízó-pairancsoló két nagy szemét az Egy 
az Isten apostola, bekukkannak hozzánk Az aradi nők, s Po
zsonyból küldd köszöntését a magyar nábob.

Mennyi gazdagság volt a legnagyobb magyar regényíró 
írásaiban s milyen fölmérhetetlenül növekedett ez a gazdag
ság — azóta.

*

A  magyarság politikád egységét széttörhette a végzet, de 
a magyar kultúra egységét aranypántok tartják össze. Cso
konai, Petőfi, Madách, Jókad az egész magyarságé, születésük 
százesztendős évfordulóját meg szabad, meg lehet ünnepelni 
niég egyszer — a Kárpátoktól az Adriáig. Jókai ünneplésében 
összebotrulhat ez a ikdcsd magyarság. Bennünket összetéphet a 
sors és ledgázhat a végzet. De az ég csali agad meg nem zavarva 
folytatják örök pályájukat s egyformán sugározzák ránk 
büszke fényüket, akár véres orcáinkat fordítójuk feléjük, akár 
elbizakodottan versenyezni akarunk velők a gőg lopott fé
nyével.

*

És mégis, akármilyen erővel, akármilyen őszinte meggyő
ződéssel valljuk is a magyar kultúra egységét s az egyenlő 
osztozkodás jogát a magyar kultúra kincseiben, mégis érez-



nünk és látnunk kellett, s ma már be ás kell vallanunk, hogy 
,.más értelme lett a magyar igének” . A  magyar kultúra egy
sége megvan, de hatását eddig ismeretlen tényezők szabják 
meg. Eddig egyformán olvastunk, egyformán hallgattunk, 
egyformán figyeltünk; vérmérséklet, beidegzettség, egyéni 
diszpozíciók vezethették ítéletében <az ízlést, de Jókai — 
egyformáin volt Jókai Budapesten, Kassán, Kolozsvárt és 
Szabadkán. Ma azonban kétarcú lett a magyar kultúra s 
kétarcú lett a magyar kultúra minden alkotása. A  kisebbségi 
sors új szempontokat adott, az igényesség új jogcímeit te
remtette meg, az értelmet új vizsgálódások elé állította, s a 
lelki hangoltságot egészen új matériával töltötte meg. Ma 
másképp olvasunk itt, minit ahogy olvasnak a magyar hatá
ron belül. Előbb csak más hangsúlya lett minden kimondott 
szónak. A  határokon túl minden szó hangosabban zengett, itt 
suttogóbb lett a beszéd. Aztán kezdett a szó jelentése is 
megváltozni. Itt minden útjára bocsátott szóhoz a gondok és 
aggodalmak, a tépelődésnek és önmarcangolásnak fájdalmas 
rezonanciája tapad. A  magyar kultúra magyarországi terüle
tén már nem ebből a mélységből szakadnak ki a szavak, s nem 
ennek a vérnek alvadt törmelékét viszik fel magukkal. Nem
csak a magyar impérium, a magyar sors is darabokra tört, s 
ha minden darab, mánt üvegcserép az egész égboltot, tükrözi 
is a magyar kultúra egységét, s ha Jókai ünneplésében össze
találkozik mindenki, akit magyar szóra tanított az édesanyja, 
az elszakadt, a kisebbségi magyarságnak Jókaájja már más, 
mint a régi Magyarországé volt. S ha az ünneplés melegsé
gében, a büszkeség örömében s az írói nagyság elismerésének 
alázatában nincs is különbség, más a mi Jókaink és más Bu
dapest Jókaija.

Nemcsak mi változtunk meg — óh, nem a magyarsá
gunkban, csak ítéletünkben, érzéseinkben, egész mentalitá
sunkban —, de megváltozott minden, amit magunkkal hoz
tunk új történelmünk útjaira. A  talaj még a régi, de más 
eke vágja belénk vasát, s más magvak hullanak a felszántott 
barázdába. [...]

*

Mi már világosan látjuk: az extra Hungáriám non est vita 
érzéskomptexumának, gőgnagybirtokának, bódító mámorának, 
kanosaiul festett egekbe néző ábrándjának, konok és mak
rancos balhitének — Jókai Mór volt a legzseniálisabb és leg



termékenyebb, legköltőibb és legnépszerűbb kitermel ője. Re
gényeiben valóban kiélhette magát a nemzeti gőg, minden 
lapjától kövérre hízhatott és a sárga földig lerészegedhetett. 
A  csodálkozástól száját tátó világ előtt elkérkedhettünk: néz
zétek, mát tud a magyar. Gondoljunk csak Kadar kuthy Vik
torra, Berend Ivánra, az Eppur si muove vagy az Egy 
az Isten hősére. Ami nagyságot, szépséget, erőt, a férfiasság 
csodatevő hatalmát, hősiességet és zsenialitást egy rendkívüli 
költői erő, vagy ahogy Péterfy Jenő mondotta: a mese dé
mona meg tud eleveníteni s egy férfi tulajdonságaivá tud 
összegyúrná, az mind maradéktalanul együtt van a Jókai- 
regényhősökben. Einstein és Eddi Polo, Gunnar Thoiness és 
Edison, Bergonié és Szemere Miklós, ha a véletlen valami pá
ratlan szérieséből egy személyben született volna meg, az erő, 
tehetség, tudás, zsenialitás és úri gavalléria ez óriássá gyúrt 
gélemének is még hogy kellene szégyenkeznie Tatrángi Dávid 
mellett. Jókai kifogyhatatlan patakzású teremtő ereje új ma
gyar mitológiát teremtett, hősökkel és félistenekkel népesí
tette be a magyar ugart. Az ő hősei szinte kivétel nélkül a 
magyar Walhallában keltek életre s a magyar panteonban tér
hetnek nyugovásra.

•

Az a kor, melyben ezek a regények megszülettek, Ma
gyarország föllendülésénék, iparosodásának, a városi élet ki
virágzásának kora volt. A  feudális Magyarország ekkor tért 
át az iindusztrializálódás útjára. Ebben a rohamos, lüktető, 
hónapok alatt évtizedes mulasztásokat pótló, lázas korban 
mindenki csudát várt és mindenki csudát látott. A  feudális 
társadalomtól az ipari nekilendülésig, Arany János klasszi
cizmusától Jókai Mór zsumaliizmusáig és látványos rögtön
zéséig — Jókai a világirodalom legnagyobb rögtönzője — a 
fejlődő élet egyre gyorsulóbb üteme vezetett el. Ebben a kor
ban, melyben mindenki csodát várt és csodát látott, el kel
lett jönnie Jókai varázsos mesemondásának, s el kellett jön
niük — igazolásul és bátorításul — a Jókai-hősöknek. Íme, 
mire képes a székely gyáros, mit tud, ha akar, a magyar bá
nyamérnök. Az ország rohamos fejlődése igazolta a csodákat, 
s ezek a csodák magyarázták meg a nagyszerű lendület okait. 
Jókai teremtette meg a mindenható és mindentudó magyar 
százarcú alakját, s a fizikai törvények föliborítását s a fizikai 
törvények átlépését a magyar élet megnyilatkozásával de



korálta el. Amit e kor teremtett meg, azt Jókai regényhősei 
a faji büszkeség oltárára helyezték. A  nemzeti gőg alattvalói 
szolgálatával teremtette meg Jókai zsenije azt a korszelle
met, mely a világ minden népe iközött a magyarságot ruház
ta fel a magasabbrendűség álhitével, mely ennek a szegény 
magyarságnak azzal okozta vesztét, hogy a nemzeti büszke
ségnek, a fajú rátartiságnak, a történelmi küldetés hitének s a 
legyőzhetetlenség babonájának tüzes trónjára ültette.

*

És bizony-bizony mondom: a Jókai-regények gyönyörű 
álmainak, napsugaras délibábjainak terhes öröksége bénítja 
meg azt a lelkierőt, amitől a termékeny magyar kisebbségi 
mozgalom a nekilódítást várja.

Más nép, ha az uralom széles országújáról a kisebbségi 
élet ösvényére parancsolja végzete, magával viheti az ősök
től örökölt tradíciókat, a küzdelem emlékeit, magával viheti 
„vezéreit és prófétáit” , magával viheti a tapasztalatok irány
tűjét s a tanulságok hamuban sült pogácsáját az ismeretlen 
utakra. Nekünk, magyaroknak nem voltak tradícióink és 
nem voltak prófétáink. A  mii generációnk a világtörténelem 
első magyar kisebbsége. A  mi útitarisznyánkba csak egypár 
Jókai^regényhős olajnyomat-emlékeit pakoltuk be.

A Jókai-regények hatása rányomta bélyegét kisebbségi 
küzdelmeinkre, ezt a bélyeget nem nőtte ki máig sem az ele
ven élet. S a tragikus az, hogy Jókai kiformálta még a világ
uralom magyar hősét is, megalkotta a fizikai világ törvényei 
felett győzedelmeskedő héroszt, csak eggyel maradt adós: a 
kisebbségek útjára terelt magyarság Mózesének alakjával.

*

S a tragikus az, hogy a kisebbségi magyar az uralmon 
volt magyarság iüiodalmi példái után hangolja szavát és gya
korolja gesztusait. Nézzünk körül: hány Garanvölgyi Áriám
ra ismerünk rá a tétlenül küzdő, hangtalanul tiltakozó s szót
lanul panaszkodó magyarok között? Az élet harcot kíván, küz
delmet, okos tájékozódást, szívós kitartást, s „kik hivatottak 
vezérül a népnek”, csak az öreg Garanvölgyi szaváig, gesztu
sáig, tréfába fojtott keserűségéig, durcás sértődöttségéig, prog- 
ramos tétlenségéig jutnak el. S a tragikus az — de fájdalma
san kell ezt sokszor megállapítani —, hogy olyan „sírni, sírni 
leborulva”-meghatottsággal lehet csak nézni az öreg tábla



bíró nemes pátoszú figuráját, hogy ennek a bűbájos, megszé
dítő romantikának vonzó hatása, utánzásra ingerlő, például 
kínálkozó nagyszerűségeinek emléke tudatlanul és észrevétle
nül határozza meg gondolataink tartalmát s cselekedeteink 
irányát. Ez a költészet mérgez, ez a költészet részegít. Van 
lelkiállapot, amikor a részegség áldott ajándék. Lehet fájdal
ma a magyarságnak, amire egyetlen gyógyszer van: a felejtető 
mámor. De a magyarság, melyet a kisebbségek útjaira terelt 
végzete, a legridegebb józansággal, a leghűvösebb számvetés
sel, a pátosz minden mennydörgésétől, az illúzió ködfelhőjé
től mentes értelemmel közelítheti csak meg céljait, töltheti 
csak be történelmi és kulturális hivatottságát.

Ennek a romantikának vagyunk koldusai.

♦

Mindez azonban nem zavarhatja az ünnepet. Jókai csak 
gyönyörködtetná akart, Jókai csak varázsos szépségekkel 
ajándékozta meg nemzetét s a világirodalmai. Csak a mi bű
nünk, ha ezekből a szépségekből s varázslatokból állítjuk 
össze politikai programunkat. Jókai regényeket írt, nem párt
programot. Az ő ezerarcú, ezertitkú, délibábos, tündöklő ve
rőfényű világát, ezt az új magyar mitológiát nem árnyékol
hatják be azok az emberi gyöngeségek, melyek e sáros élet 
vesződségeiből Jókai magyar tündérvilágába menekülnek pél
dákért, vigasztalásért és útmutatásért. Csodáljuk és szeres
sük, legyünk rá büszkék, forduljunk örökké világító fénye 
felé a tűzámádók szent áhítatával, de ne égessük meg ma
gunkat a lángon s ne részegesünk le szépségeinek mámorá
tól. Jókai már a „glóriásokkal ül egy sorban”, s a magyar 
glóbusz valahányszor az ég tengerében elsuhan mellette, 
mindannyiszor újra és újra megittacul örök életű meséd va
rázsától.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1924. december 25.



FEKETE MAJÁLIS
Tamás István verseskönyve

Ki látja a húszéveseket? — kérdezi a húszéves költő. 
„Lelkűk boszorkány üstjébe ki nézett, strázsát ki áll a holnap
jukért, ki érti hetyke hiúságuk, a robbanó vért ereikben, vad, 
csahos éjszakákon ki leste őket, veszett éji sírásuk indulóján 
ki perdült táncra s ki vérzi szemük alatt a vágy kék jegy
gyűrűjét?”

Ki látja a húszéveseket? — kérdezzük mi is. Ki veszi ész
re azt a generációt, mely a nyomukba lép? Észre se vesszük, 
hogy a fiatalság jogáért csak addig harcolunk, amíg magunk 
is fiatalok vagyaink, meglett férfiborban már csak a meglett 
férfiaknak követeljük a hatalmat, politikában, irodalomban, 
művészetben egyaránt, s ha megöregszünk, megöregednek 
velünk meggyőződéseünk is, s csak a tapasztalt bölcsesség
nek, a sűrű évgyűrűs megfontoltságnak reszkető kezébe akar
juk adni a vezetést. K i látja harminc éven túl a húszévese
ket, akik .most dörömbölnek az agtókon, könyvfedeleken és 
kiállítási termek kapuin, ki veszi észre ezt a most felnövő ge
nerációt, amikor ősz fejű forradalmárok élnek közöttünk s 
olyan tökéletesen elmaradtunk a repülőgépen s a Hertz-féle 
hullámokon száguldó fejlődéstől, hogy aggastyán forradalmá
roknak kell összetördelni a régi hitek és régi formák kiaszott 
tömlőit?

Tamás István verseiben ez a generáció szólal meg szinte 
legelőször. Az a generáció, mely egyszerre tanulta a latin 
deklinácáót a fedezékekkel s hamairiabb ismerte Hindenburg ne
vét, mint Hannibálét. Ez a fiatalság most lépte át a húsz 
esztendő hídját, s költője felé akkor (is a legemlberibb érdek
lődéssel kellene tekinteni, ha nem a tehetség kétségtelen bi
zonyságával jönne is. Mit hoz a jövendő, aminek meglett fér
fiad már ebből a nemzedékből kerülnek ki? Mit akarnak, mit 
követelnek a húszévesek, melyik hit lángja világítja be útjai
kat, milyen meggyőződés, dac, akarat, elszántság tálja föl 
előttük a kapukat? A  jövendőt nem a halott múlt határozza 
meg, hanem a serdülő élet. Az emberiség tavaszi vetése ez a 
nemzedék, milyen lesz a termés? Dús asztagok mellé jjön- 
nek-e majd össze aratóünnepre?



Tamás István verseiben már az utánunk jövők dalol
nak, fogadkoznak s készülnek a harcra — ellenünk. A  fiata
lok óh, akik az iskola porával lerázták magukról a régi meg
győződések jármát s a régi világszemléletek szemellenzőit. 
Ami bennünk tradíció, tekintély, preszbizs volt, arra nekik 
csak egy gesztusuk van, a gúnyos fintor gesztusa. A  mi hi
tünk, a mi meggyőződésünk földúlta a világot, elszerencsét- 
lenítette az emberiséget, a má kultúránk mérges gázokat ter
melt és tankokat improvizált, ki meiri velük szemben védeni 
a má etikai, morális és kulturális fölényünket? Joguk van 
hozzá, amit tesznek. Joguk van a szemünkbe nevetni, joguk 
van leborulni azok előtt, akikről mi sunyi gonoszsággal még 
a tekintetünket is elfordítottuk, s jussuk van megoLbálíná fü
lét mindannak, ami a mi „erkölcsi világnézet’’-ünk és kul
túránk tabuja volt. Kontárabb és tehetségtelenebb nemzedék 
nem élt, mint a maá felnőtteké. Ha még imádkozni tudunk, 
imádkozzunk: legalább ők ne legyenek ilyenek. Legyenek 
jobbak, legyenek rosszabbak: mások legyenek. Mi csak rom
bolná, öldökölni és gyűlölködni tudtunk, s bennük máris 
olyan szavak ébredeznek, olyan gondolatok cikáznak s olyan 
hitek tündökölnek fel, melyek ezerszer vigasztalóbbak, gyö
keresebbek és lelkesebbek minden tömgénes hazugságainknál.

Az a megállapítás, hogy Tamás István ennek a nemze
déknek költője, tehát költője egy nemzedéknek, nagyobb el
ismerés, mint amilyent a poétika kitaposott szavai elbírnak. 
Véres szavak, szent álmélkodások, friss lendületek, világító 
csókok, az örök egekre kitáruló álmok s minden emberi szív
hez szóló segélykiáltások fonódnak itt össze sok csakazértis- 
hetykeséggel, vihogó fintorral, szeleburdi szertelenséggel, 
fricskázó tekintetnélküliséggel. Itt .ugyan hiába keresnéd a 
wertheri keservet, hiába az Arany János-ú balladát és hiá
ba már Ady magyar ugar-fájdalmát ás. Ezekben a versekben, 
függetlenül a hely, a nyelv, a nép s a nemzeti kultúra eset
legességeitől, a húszéves ember, az elinduló férfi fájdalma lo
bog, szenvedelme szédít s akarata fűt. Talán nem lenne ne
héz utánajárná azoknak a költöd hatásoknak, melyeken for
makészsége nevelkedett. A  kamaszkor dzsungelj ét kellett át
törnie, s nem lehet hibájául felrónd, ha egy levél, egy virág, 
egy gyökérdarab elhagyott fák bozótjából került rá. Néha 
felötlik egy Kassák-kép, olykor kiütközik egy Ady-ízü jel
szó, mindez azonban nem csökkentheti újszerűségének, frisse



ségének hallatlanul eleven hatását. Húszéves korában senki 
sem tépheti el tökéletesen azokat a köldökzsinórokat, melyek 
az előtte legnagyobbakhoz fűzik.

Ez a költészet, mint a húszéves férfá, az élet ánaséved- 
ből felszabadult legény lelkivilága, még két fókusz körül ke
ring. Az egyik az elhagyott gyerekség, az otthoni tűzhely, 
édesanyjának, kis húgának babusgató emléked, a másák: a 
harc, amáit felvállal, az élet, amiiinek sűrített parancsait az uj- 
jaii hegyében érzi s aminek jussát véren és aranyon keresztül 
is ki akarja harcolná. Minden húszéves érez magában vala
mit a forradalmár, az apostol és a mártír hivatofttságából, s 
mennyit érez az, aki húszéves és költő. Nincs semmá, aminek 
emlegetésére nagyobb kedvteléssel találnának ki groteszk 
jelzőket, bukfencező szavakat, mint a má romantikánk. Ez az 
álhazafias, álerkölcsös s még hazugnak ds — álhazug roman
tika. Pedig ők ás romantikusok, s tornászó szavaikban, jelző
gimnasztikájukban, furcsa szókötéseikben, tekántélyednkre 
füttyentéseikben, ránk döbbentő furcsaságaikban az ősi, az 
igaz romantika, minden költészet tápláló méhlepénye mutat
kozik meg. Minden apostol romantikus hős, s ők apostolok 
akarnak lenni. Minden mártír romantikus hős, ts ők vállalják 
a mártiromságot. És romantikus volt és lesz ás mindig min
den költő.

Ennek a neoromantikának ígéretes költője Tamás István. 
Annyi frisseség, erő, újszerűség, .annyi új szín, megkapó rá- 
találás, gyökeres életérzésnek annyi közvetlen megmutatko
zása — mit részletezzük tovább —, annyi tehetség kér helyet 
ebben a verskötetben, amennyi hosszú időre rajzolja ki a 
fölfelé vezető utat. Meghatva állunk az elindulásnál. Ki tud
ná megjósolni ennek az elinduló tehetségnek, hogy milyen 
magaslaton talál rá a harmadik évtized?

A  könyvet a Minerva nyomda adta ki. A  címlap Bíró Mi
hály bravúros munkája. Ez a legszebb magyar könyv, ami 
ebben a hat évben itt készült.

Jean Jeudi

Bácsmegyei Napló, 1925. február 4.



A MAGYARSÁG GYÁSZA

I.

Mielőtt még fölmérhetnénk a választások eredményének 
országos jelentőségét, s mielőtt hozzákezdenénk ahhoz a 
munkához, mely a legnagyobb katasztrófa tanúságait is hasz
nosítaná akarja a kisebbségi küzdelemben: most adjuk át ma
gunkat a szégyennek és a fájdalomnak.

Az országos választások első eredménye az, hogy a ma
gyarság nem jutott parlamenti képviselethez.

Mi soha nem becsültük túl a parlamenti kisebbségi küz
delmet, a kisebbségi harcnak a parlament fórumára való ki- 
terjesztését, de nem becsültük le a küzdelemnek ezt a hatá
sos, vnsszhangos, sőt dekoratív móc ĵát. Nem ás az fáj legjob
ban, hogy a most összeülő parlamentben nem lesz egyetlen 
magyar képviselő sem, s az ország ötszázezer magyar lakosá
nak nem lesz egyetlen parlamenti szószólója sem, hanem fáj 
látná a meddőségbe fulladt iparkodásokat, fáj látni a kifosz
tott reményeket, fáj, rettenetesen fáj látni a magyarság 
erőtlenségét s azt a szégyent, amá a nagypipájú, kevés do- 
hányú magyarságot érte. Ha a magyarság politikai szerve
zeteit feloszlatják, ha lehetetlenné teszik, hogy a magyarság 
képviselőket jelöltessen, ha megakadályozzák a magyar vá
lasztókat abban, hogy jelöltjeikre leszavazzanak, — mind
ez kisebb szerencsétlenség, elviselhetőbb csapás lett volna. 
Mert megmaradt volna illúziónk, hogy csak az erőszak aka
dályozhatta meg a magyar felvonulását, megmaradhatott vol
na <az a hitünk, hogy csak (törvénytelenséggel lehetett elütni a 
magyarságot parlamenti képviseletétől, hogy a magyar erő
nek megmutatkozását, a magyar faji hűség igazolását csak a 
kíméletlenségig fokozott hatalmi eszközök hiúsíthatják meg. 
De így honnan veszünk vigasztalást a jövőre és igazolást — 
az elmulasztottakra? Nem a parlamenti képviselet, hanem a 
hitünk elvesztése fáj a legjobban.

Mert nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy terror, 
törvénytelenség és erőszak törte le a magyarságot. Nem akar
juk szépíteni az eseményeket, nem kendőzzük el a történte
ket. Amit a hatalom kezelői a hatalom megtartása érdeké
ben megtehettek, azt meg is tették. Nem lehet tagadni azt 
sem, hogy véres emlékű attrocitások sokfelé hűtötték le a lel



kesedést s helyi intézkedésekkel sok helyein megnehezítették 
a választók egyes csoportjainak a választód jog szabad gya
korlását. De az országos eredmények mégis -tiltakoznak ama 
beállítás ellen, hogy lehengerelték az ellenzéket s az ellen
zékkel lehengerelték a magyarságot is. A  suboticai választá
si kerületben elért eredmény meghazudtolja ezt a vigasztaló 
mentséget. Ha volt erőiszak és ha volt terror, az egyformán 
nyilatkozott meg minden nem kormányzó párttal szemben, s 
még ha a Radáó-párt fitt ás bizonyos megkülönböztetésnek ör
vendhetett, tagadhatatlan, hogy a hatósági elbánás nem tett 
különbséget Suboticán a Davidovic-párt s a magyar párt kö
zött. Ha pedig egyenlő feltételek mellett a Davádovic-párt 
listáján bejöhetett a második jelölt ds, akkor nem az erőszak
nak s nem a terrornak kell tulajdonítaná, hogy a magyar párt 
listavezetője sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges vá
lasztókat.

Fájdalom, nem vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy a 
terrxyr törte le a magyar pártot. Fájdalom, a hibát a magyar 
pártban kell keresni.

A  betegség fölismerése nélkül nem lehet gyógyítani.
A  magyar párt hibázott a jelölésekben, hibázott a propa

gandájában, de az eredendő hibát a párt szervezésében kö
vette el.

Amikor a magyar párt megejtette jelöléseit, többek kö
zött a következőket írtuk: „Nem folytatunk személyi harco
kat. A  hozott határozat még nem kötelező, elég idő áll még 
rendelkezésre, hogy engedelmeskedjenek a magyarság érde
keinek. Ká vállalja a felelősséget a kudarcért, ami az egész 
magyarságra fog nehezedni, ha egyesek hiúságát és érzékeny
ségét az egyetemes magyar érdekek rovására akarják kielégí
teni? A  magyarság vezetődnek nem kell mást tenmáök, csak 
érvényt kell szerezniök akaratuknak és meggyőződésüknek. 
Ezt a jelöltséget nem ők akarták és nem akarják a magyar 
választók. Van még idő arra, hogy a magyar választók ne 
csak az urnák előtt juttathassák kifejezésre akaratukat.” Rá
mutattunk »ugyanekkor arra is, hogy a választás nem az al
kalmatlan jelölteket fogja kibuktatni, hanem az egész ma
gyarságot, s hogy a magyarság politikai vezetői most nemcsak 
vezéri hivatottságukról tehetnek tanúságot, de arról is, hogy 
a magyar párt s a magyarság érdekei elérkeztek a válasz- 
útra.



Mindez, fájdalom, inem használt. Aggodalmainkra, gond
teljes figyelmeztetéseinkre egyetlen válasz az a pózos és el
bizakodott figyelmeztetés volt, hogy ha szalmabábokat állí
tanak jelölteknek, a magyarságnak a szalma/bábokra is le kell 
szavaznia. Ez a szalmabábelmélet azonban rettenetesen megbu
kott. A  faji összetartozandóság, a nyelvi közösség nem ele
gendő alap arra, hogy a tömegek kívánságárnak teljesítése, 
sőt ismerete nélkül választási győzelmet lehessen ráépíteni. A 
választók ezreit nemcsak a program s nemcsak a nemzetiségi 
küzdelem érdekei vezetik, hanem foglalkoztatják a személyi 
tekintetek is. A  magyarságnak azonban — és ez a rettenetes
— nem volt alkalma arra, hogy a választások előtt visszauta
sítsa a pártvezetőség által kelletlenül jelölteket. Bevált Kasz- 
szandra-jóslatunk, s a magyar választók csak az urnák előtt 
juttathatták kifejezésre tiltakozásukat.

Ebben a választási kampányban mi — minden akara
tunk, kívánságunk, sőt elszántságunk ellenére — nem állhat
tunk nyílt mellel a magyar párt mellé. A  jelölések megejté- 
sekor a magyar párt érdekei elváltak a magyarság érdekeitől, 
s mi a magyarság érdekei mellé szegődtünk. Újévkor — még 
egyszer — megkíséreltük a nyilvánosság előtt kibékíteni a 
magyar pártot a magyarsággal: újévkor még egyszer föl
ajánlottuk szolgálatainkat a magyar pártnak. [ . . .  ]

Erre a félj aj dúló felajánlkozásunkra még csak magán- 
vélemény formájában sem kaptunk választ A  magyar párt 
vezetői nem tettek meg semmit a szakadék áthidalására, de 
mindent megtettek a szakadék kimélyítésére. Ragaszkodtak 
tovább ds azokhoz a jelöltekhez, akiknek alkalmatlanságáról 
maguk is meg voltak győződve s akikről maguk mondják, 
hogy soha többet vezető szerepet a magyarság politikai moz
galmában nem vihetnek. (Eléggé, sőt fájdalmasan világító 
példa a zentai: a zentai magyarok közül a teljesen ismeret
len Lovrekovic-pártra többen szavaztak le, mint a magyar 
pártra. Ki tudja fölmérni az elvesztett előnyt az elmaradt 
nyereséggel, hogy felelni lehessen arra a kérdésre: a zentai 
magyar jelölt személye mit tett a magyar pártnak?) De azért 
egyetlen szót sem írtunk le a magyar párt ellen — a hirdeté
sekért éppúgy nem vagyunk felelősek, mint ahogy nem fele
lünk azért a hirdetésért sem, hogy a Fridol borzsír használ-e 
legjobban a börszerszámoknak —, s jóleső elégtétellel állapí
tottuk meg, hogy a jogot, földet, iskolát választási vezérszó 
a Bácsmegyei Napló vezércikkeiből került a magyar párt vá
lasztási kiáltványába.



Sokat kellene írni s sokat fogunk is még ínná a magyar 
párt választási propagandájáról. Jól ismerjük — a magunk 
testéin is — azokat az erőket s azokat a tényezőket, melyek 
majdnem lehetetlenné tették a nyilvános választási agitációt. 
De — a német párt mégás dolgozott, hallatlan erőfeszítéssel, 
hallatlan kockázatvállalással, de mégis dolgozott, s négy kép
viselőt küldött a parlamentbe, de — a suboticai Davidović- 
párt mégis dolgozott rendkívüli szívóssággal, rendkívüli ele
venséggel dolgozott és annak dacára, hogy Pleszkovics Lu
kács tis a jelöltjei között volt, mégis két mandátumot szer
zett. De milyen kevesen vannak a magyar párt vezetői kö
zül, akik komoly munkát végeztek, s mennyire egy-két férfiú 
lelkiásmeretére és munkabírására volt hárítva minden agitá
ció, minden propaganda s a párt minden életmegnyilvánulá
sa. (Ha egyik-másik úr csak tizedannyi hősiességet és snájdig- 
ságot és kitartást tanúsított volna a magyar párt agitációs 
munkájában, mint amennyivel ferblicsatáiit vivta, s mint 
amennyivel az utolsó előtti napon belénk mart, más és biz
tatóbb eredményt mutatnának a suboticai választási urnák.)

A magyar pártot át kell szervezni, s a magyar pártveze
tőség szervezete helyett meg kell teremteni a magyar nép 
szervezetét. Nem kételkedünk a magyar párt eddigi vezetői
nek jó szándékában és nemes akaratában. De a miagyar tö
megek ítélete nagyjában már kialakult abban a kérdésben, 
hogy kikre kívánja politikai vezetését bízni. A magyar párt
nak sokat ártott <az a rágalomhadjárat, amit igazi ellenségek 
és álbarátok vezettek ellene. Bármennyire hazugok is a rá
galmak, félre kell állni azoknak, akik eddig is csak támadási 
felületet nyújtottak a magyarság ellen. Meg kell szüntetni a 
személyi kérdések megoldásával is azt a látszatot, minitha a 
magyarságot osztályérdekek céljára akarnák felhasználni. A  
magyar párt munkáját a magyarság nyilvánosságának védel
me alá .kell helyezni. A  párt demokratikus újjászervezése 
megszüntetné azt az eddig is károsnak (bizonyult rendszert, 
hogy a magyarság csak a meghozott határozatokból, csak a 
megtett intézkedésekből tudjon következtetni arra, hogy — 
milyen problémákat kellett neki megoldania. A  pártvezető
ség omnipotenciája helyett ki kell építeni a magyar nép de
mokratikus politikai szervezetét. A magyar pártnak eddig 
csak a vezetősége volt megszervezve, de a magyar nép maga 
szervezetlen maradt. Csak a párt kerete volt meg, de együtt
érző fegyelmezett tömeg nem töltötte ki az összes kereteket. A  
választás szerencsétlen balsikere most világit arra az ágaz-



ságra, hogy nem elég a pártvezetőség, párt ős kell. A  ma
gyarság politikai pártját még csak azután kell megszer
vezni.

Hogy ezt a munkát személy szerint kik fogják elvégezni, 
másodrendű kérdés. A  magyar párt »jelenlegi vezetőd között 
vannak olyanok is, akik eddig csak rátermettségükről, csak 
vezéri hivatottságukról tettek tanúságot s akiknek személyét 
az egész magyarság osztatlan megbecsüléssel és szeretettel 
veszi körül. Hogy a párt újjászervezésének munkájában 
jut-e szerep annak a győzedelmes csoportnak, mely magát 
ellenzéki magyarságnak nevezte, erre a későbbi események 
fognak felelni.

Bácsmegyei Napló, 1925. február 10.

II.

Bármilyen nagy szerencsétlenség szakadt is a választá
sok vasárnapiján a magyarságra, nem szabad kitérni a tanul
ságok elől. Ezek a tanulságok kétségtelenül kijózanítók; bűnt 
követnek el a magyarság ellen, akik továbbra ás annak az 
illúziónak mérgével akarják narkotizálni, mely a választások 
ájult tehetetlenségéig vezetett el. A  Radic-párt ellen még na
gyobb mértékben nyilvánultak meg a hatalom eszközei, s a 
Radic-párt több mandátumot nyert, mint amennyit a felosz
latás, az urnaőrök megfélemlítése, a bizalmi férfiak lemon- 
datása, az; igazolványkényszer s a hatalom több más jogosan 
panaszolt módszere el tudott tőle venni. A  német párt ellen 
sem érvényesült kevesebb erő és kevesebb praktika, mint a 
magyar párt ellen, s a német párt mégis szerzett öt vagy hat 
mandátumot. S Suboticán a Darvidováé-párt két mandátumot 
szerzett, holott a hatadom birtokosai előtt egy tekintet alá 
esett a Daviidovié^párt és a magyar párt. De a választás ered
ményei mindenütt megcáfolják ezt a magyarázatot. Horgos 
színmagyar község, s a horgosi magyarok közül csak ötven
négyen szavaztak le a magyar pártra, ellenben hatszázhetven 
magyar szavazott le a Davidovdé-párt listájára. Topolya ma
gyarjai közül négyszázan a magyar pártra és hatsz ázan a Da- 
vidovié-pártra. Az ugyancsak színmagyar Kanizsa magyar 
választói közül 194 szavazott a magyar pártra és 280 a de
mokrata pártra. S ha még a bajsai jegyzőnek lehet tulajdo
nítani, hogy a bajsai magyarok közül csak tizenöten szavaz



tak le a magyar pártra, az már csak nem a bajsad jegyző 
„érdeme”, hogy kétszáznál több bajsai magyar szavazott a 
a Davidovdc-pártra? S Suboticán ás több magyar szavazott le 
a Daviidoviic^pártra, miint a magyar pártra. Ezekből az ada
tokból hangos szóval kiált ki a tanulság: nem igaz az, hogy 
a magyar párttól a megfélemlítés, a terror s a választási prak
tikák vették el a választók ezreit, mert arra senkit nem 
kényszerítettek, hogy ne a magyar pártra, hanem a Davido- 
vdc-pártra szavazzon. Akit fenyegetéssel meg lehetett félem
lítem, az a radikális pártra szavazott. A  Davridovic-pártra 
szavazó éppen annyi kockázatot vállalt, mint a magyar párt 
választója. A  józan ész legpmimdtívehb szabályaival ellenke
zik az a magyarázat, hogy a magyar párt szavazói félelmük
ben szavaztak le a — Davidovdc-pártra. A  Davddovic-párfcra 
valóban nagyon sok magyar szavazott, azok a magyarok, akik 
nem voltak megelégedve a magyr párt jelöltjeivel, vagy a 
magyar párt politikájával, de nem akartak a radikális pártra 
sem szavazni. A  Davidovié-párt a magyar párttal elégedetlen 
magyarok tábora lett.

Nem lehet szemet hunyni ezek előtt a tények előtt. Aki 
nem akarja folytatni az öngyilkosságnak azt a politikáját, 
amelyik ehhez a ma még felmérhetetlen valóságos és presz
tízsben vereséghez vezette el a magyar pártot, az kénytelen 
meghallgatni a világosan beszélő tényeket s kénytelen enge
delmeskedni a tények parancsának. A  magyarság jövendője 
ellen ismétlik meg a magyarság jelene ellen elkövetett bűnt 
azok, akik azt hirdetik, hogy a magyarságban, a magyar párt 
vezetőségében, a választási harc irányításában, a munka vég
zésében nem volt semmi hiba, mem volt semmi mulasztás, 
mindenki becsülettel és híven végezte el kötelességét, csak 
külső tényezők fosztották meg a magyar pártot a jól meg
érdemelt sikertől. Ez a beállítás elkendőzd a hibákat, fölmenti 
a mulasztókat, s annak a részeg (illúzióinak rabjává teszi to
vábbra is a magyarságot, amelyből — íme — még ez a vá
lasztási katasztrófa sem ébreszti fel. A  magyar párt vezetősége 
folytathatja továbbra is ezt az iutat, de a magyar nép nem 
fogja követni. Az a magyar nép, melyiket, ha meggyőződése 
nem vitte oda, sem erőszakkal, sem ijesztésekkeJ nem lehetett 
a radikális párt támogatására megnyerni, inkább két man
dátumhoz juttatja a Davndovdé-pártot.

A  magyar párt politikája két mandátumhoz juttaitta a
— Davidoviénpártot és egyetlen mandátumot sem szerzett 
magának. Annyi elégedetlenség gyűlt össze a magyar párt ve-



zetőlnek egy részével, a magyar párt jelöltlistájával, a ma
gyar párt taktikájával szemben, amennyi elég volt két man
dátum szerzésére is — egy másik párt részére. Hiába volt 
Várady Imrének minden népszerűsége, hiába volt Sán/tha 
Györgynek minden önfeláldozó fáradozása, a kortesekből lett 
s a kortesi színvonalon felülemelkedni nem tudó pártvezetők 
elvesztették a csatát. S a tragikus csak az, hogy ez a csata 
nem az övék volt, hanem a jugoszláviai magyarságé, s hogy 
a csatavesztés szégyene és kára nem rájuk nehezedik, hanem 
a jugoszláviai magyarságra.

Az a beállítás, hogy a magyarság s a magyarság vezetői 
megtették kötélességüket, csak a tőlük nem függő tényezők 
foszthatták meg őket a győzelemtől, folytatása az eddigi poli
tikának s kezdete az — ez lenne még a legjobb eset — ön- 
ámítás politikája újabb fedezetének. Ez a beállítás a kataszt
rófa politikájának eddigi útján halad. Márpedig lehet-e el
hanyagolni azt az elégedetlen magyar tömeget, amelyik két 
mandátumot szerzett a demokrata pártnak, amikor a pártve- 
zetőség magyar pártja egyetlen mandátumot sem ért el? Le
het-e azokra bízni a további küzdelem vezetését, akik a múl
tak hibáit nem ismerik fel, de el akarják kendőzni, s akiknek 
népszerűtlensége, a tömegek kívánságával szemben való ér
zéketlensége a mn/ndenkori helyzetnek gyökeres félreismerése, 
a rendelkezésre álló erők túlbecslése, az akadályok semmibe
vevése, egyszóval: az ítélőképesség hiánya a jugoszláviai ma
gyarság mohi csatájához, mohácsi vészéhez, a vasárnapi vá
lasztások katasztrofális eredményéhez vezetett? Lehet, hogy 
hiúsági szempontok követelik a kendőzés politikáját, de ezek 
a hiúsági szempontok okozták <jórészben a katasztrófát is, s 
a magyarság életérdekeit, a magyarság jövendőjét egyszer 
már mégiscsak többre kell becsülni, mint egynkét jogcím és ér
dem nélküli pártvezér merőben személyes tekinteteit.

Leonardo da Vinci írja feljegyzései között, hogy soha
sem olyan biztató az ég kékje, miint ha romok közül nézünk 
föl. A  vasámaípi katasztrófa romjai közül föl kell néznünk 
a jövendő fiirmamentumára, még ha ez a tekintet meghazud
tolja is Leonardo da Vinci föl jegyzését. De el kell végeznünk 
kötelességünket magunkkal és a magyarsággal szemben, a kö
telességünket, aminek vállalására és teljesítésére a magyar 
sors és a magyar jövendő kötelez,



Az SZHSZ Királyság politikai életének két jellegzetes 
egyénisége: Pribičević Svetozar miniszter és Grol Milán, aki 
külügyi államtitkár, (nagyköveti és operaházi lintendánsi múlt 
után — minden tisztségében kivételes tekintélyt szervezve 
képességeinek és européerségének — jutott be a most össze
ülő »nemzetgyűlésbe, a nyilvánosság előtt vitába bocsátkozott 
egymással. Prifaičević azt mondja, hogy a Davidoviić-párt Su- 
boticán a magyar szavazatok ezreinek támogatásával szerzett 
két mandátumot, Grol iszerint pedig a radikális párt a suboti
cai kerületben váratlanul nagy győzelmét ötezer magyar sza
vazatnak köszönheti. Pribičeviić bizonyára jól van informál
va s Grol is bizonyosan megbízható helyi tapasztalatok alap
ján tette meg ezt a bejelentést.

Mi nem akarunk bírák lenni ebben a perben. Mi most az 
elmondandók kedvéért mind a két vitatkozó politikus állítá
sát elhásszük: elhisszük Pribičevičnek, hogy magyar válasz
tók szerezték meg a Davidoviic-párt két mandátumát, s el
hisszük Grolnak, hogy a radikális párt fölényes győzelmét a 
magyarok támogatásának köszönheti. Sőt mind a két meg
állapítás — amiben egyébként logikai ellentmondás nincs ás
— valószínűségét alátámasztjuk még azzal a reánk nézve fáj
dalmas ténnyel, hogy a magyarság mandátumot szerzett a Da- 
vidovi ̂ pártnak, győzelmet biztosított a radikálisoknak, csak 
a magyar pártnak nem szerzett egyetlen mandátumot se.

Ha leégett a ház, a romokat nem szórjuk szét a szélben. 
Igyekezzünk a magyarság javára hasznosítani még azt a leg
nagyobb szerencsétlenséget is, ami most érhette.

A  nagy szláv pártoknak, a nagy szláv pártok vezetődnek 
s még azoknak a vajdasági szerb politikusoknak ds, akiknek 
őszánte magyar barátságában és türelmességében mancs okunk 
kételkedni, a magyarság politikai szervezkedésének legelső 
pillanatától kezdve meg nem változó álláspontjuk az, hogy a 
magyarságnak nem lenne szabad önálló nemzetiségi pártiban 
szervezkednie s nem is lenne szabad a nemzetiségi összetar
tozást poLiitikai szervezkedésük alapjává tenni, hanem vagy 
az egyik országos párt keretei között kellene elhelyezkedést 
keresni, vagy pedig osztályérdekeikben, társadalmi elhelyez
kedésükhöz s politikai törekvéseikhez képest kellene a ma
gyaroknak belépni az országos szláv pártok valamelyikébe. 
Azok a szerb politikusok, akik kezdettől fogva ezt az állás
pontot képviselik, minden alkalommal rámutalnak arra, hogy



a magyarság saját maga építi maga köré a bizalmatlanság 
sáncait a külön nemzetiségi szervezkedéssel, s a külön uta
kon való haladással maga erősíti az elülni nem tudó gyanút 
s azokat a vádakat, melyek az igazság tiizén mindig elham- 
vdnaik, de a gyűlölet füstjéből mindig újra megszületnek. 
Azt hangoztatták állandóan, hogy a magyarság nem is vár
hatja kisebbségi helyzetének megjavjulását, feisebbségi követe
léseinek teljesítését addig, amíg (bizalmatlanná neveli magá
val szemben az államalkotó tényezőket, s amíg a iküiön szer
vezkedéssel maga hangsúlyozza azokat a különbségeket, ame
lyekkel a magyarság el akarja magát választani az államot 
alkotó nemzettől. Ha egyszer — mondották sokszor — a ma
gyarság lemond a nemzetiségi szervezkedésről s nemcsak 
szavakkal, de azzal a ténnyel is, hogy szláv pártokba viszi po
litikai törekvéseit, igazolni fogja engedelmességét az új vi
szonyokkal s hűségét és lojalitását az új hazával szemben, 
akkor nem marad jogos kívánsága teljesítetlen s egy pillanatig 
sem fogja hiába követelni az állampolgári egyenlőség megva
lósítását.

Nem akarunk most vitába szállni ezzel a felfogással, nem 
akarjuk csoportosítani azokat az érveket, melyek e felfogást 
igazolják, de nem akarjuk azokat a komoly megfontolásokat 
sem kifejteni, melyek a magyarságot a külön szervezkedés 
útijára terelték. Mindez most közömbös. Az egyetlen lénye
ges most az, hogy a magyarság a választások eredménye alap
ján s Pmhicevic s Grol kijelentéseire hivatkozva, odaállhat az 
ország nyilvánossága elé és azt mondhatja: „Teljesedésbe 
ment, amit az országos szerb pártok követeltek tőlünk. A  vá
lasztások eredménye szerint csak a suboticai kerületben dön
tő győzelemhez segítettük a radikális pártot és két mandátu
mot szereztünk a demokrata pártnak ugyanakkor, amikor 
egyetlen magyar párti jelöltet nem választottunk meg kép
viselőnek. Azt kívántátok tőlünk, hogy hagyjuk el a magyar 
pártot, térjünk le a nemzetiségi szervezkedés alapjáról s tá
mogassuk a szerb pártokat. A  kormánytámogató szerbek bi
zonyára hisznek Pribióeviánek s az ellenzéki szerbek bizonyá
ra nem kételkednek Grol megállapításában. S ők mind a ket- 
ten azt mondják, hogy ezt a követelést a magyarság már tel
jesítette, amikor két mandátumot szerzett csak Suboticán a 
demokrata pártnak s döntő győzelemhez segítette a radikális 
pártot. Nem mi mondjuk ezt, nakünk talán nem is hinnétek 
el, de Ptribičevdć és Grol mondja, s mind a ketten a válasz
tási eredményekre hivatkoznak bizonyítékul és igazolásul.”



Pribičević és Grol tanúbizonysága szerint tehát elérke
zett az idő, amikor a magyarság nem követelheti többé hiá
ba az alkotmányon és nemzetközi szerződéseken alapuló kí
vánságai teljesítését, elérkeztünk tehát ahhoz az időponthoz, 
amikor — az országos szláv pártok, pártvezérek és kormány
zó politikusok kijelentése szerint — az állampolgári egyen
lőség megvalósításának .nincs többé akadálya. Pribičević és 
Grol lényegileg megegyező tanúbizonysága szerint a magyar
ság olyan politikát folytat, mint amilyent az államalkotók 
kívántaik tőle. A  magyarsággal szemben tehát -nincs semmi 
alap a gyanakvásra, elérkeztünk a testvériesség aranykorsza
kába.

Akik nemcsak kortescélokból törődnek a magyarság po
litikai elhelyezkedésével, azoknak most kivételesen kedvező 
alkalmuk van levonná a tényeknek s maguk szavának konzek
venciáját. Nagyszerű alkalom van meggyőzni a magyarságot 
arról, hogy a jogok megadásában s az állampolgári egyenlő
ség megteremtésében valóban csak erre vártak. Pribičević és 
Grol szerint a -magyarság teljesítette azt, amit évek óta kíván
nak tőle. Most már a magyarság «is várhatja annak teljesí
tését, amdt neki ezért cserébe ígértek.

Bácsmegyei Napló, 1925. február 12.



KÖZBESZÓLÁS

Amikor a Hudozsesztvennij tyeatr első ízben (játszott 
Subotiicáin, .azt olvastam a Bácsmegyei Naplóban, hogy ez a 
színtársulat egyik zsebébe teheti a budapesti Vígszínházát, a 
másik zsebébe a Nemzeti Színházat. Most meg azt olvasom 
a fíinom, a tanult, a pompás íráskószségű Szenteleky Koméi 
cikkében, hogy most látója, milyen könnyelműen tékoaoltuk 
el a dicséret jelzőit Varsányi Irénre, (Moissira — Dúséra! —, 
amikor Germanova asszonyról és Pavlov úrról kell írnunk.

Bátraik vagyunk ezt .az ítélkezést megfellebbezni. Óh, ne 
legyen félreértés, amit a Hudozsesztvennij-együttes produkál, 
az valóban a tökéletességig viszi törekvéseiket s vállalt fel
adatuk megoldásának módját. Amit Germanova és Pavlov és 
Sarov és a többiek produkálnak, az kétségtelenül maga a 
színpadi művészet. Amit ez az együttes a mozdulatnak, hang
nak, gesztusnak, a jajgatásnak és kétségbeesésnek összehan
golásában nyújt, ahhoz valóban eljöhet tanulni — nem Moi- 
ssi és nem Duse, de — a világ valahány rendezője.

Ne áltassuk magunkat: mi átt Suboticán, Becskereken, 
Növi Sadon vagy Szivácon messzire kiestünk azoknak a 
meg-megújuló törekvéseknek, szent lázaknak s álmokért v í
vott harcoknak sodrából, melyeknek összecsendülése, egy rit
musban összedobbanása .az európai kultúrfejlődés fázásait je
löli. Mi itt partra vetődtünk, s nem ragadnak tovább maguk
kal azok az áldott viharok, melyek a haladás megvait szór
ják szét a világon s melyek minden megújuló nap új tájakat, 
új néprétegeket és új csudákat tárnak fel. Má itt partra ve
tődtünk, .ki húsz-, ki harminc-, kd negyvenéves korában, s él
jük tovább azt az életet, valljuk tovább azokat a meggyőző
déseket, hisszük tovább azokat a hiteket, amelyet a partraju- 
tás pillanatában éltünk s a partra jutás pillanatában hittünk 
és vallottunk. Egy-egy külföldi út, két-három — fájdalom, 
már csak időtöltésül olvasott — jó könyv nem képesek már 
összeforrasztaná a szétszakadt kapcsokat. Ne tagadjuk el, 
hogy ítélkezésednket már nem a sub spécié aetemitatis szem
pontjai vezetik, megállapításaink a megszokottság és beletö- 
rődöttség szűk horizontjainak és kicsinyes szempontjainak 
Prokruisztész-ágyában látják meg a napvilágot.



Elméretezünk mindent. Vagy a konvenció saokványha- 
zugságai, vagy az önbizalom lokálszínei, vagy a lelkendezés 
elefantiázisa vezetik sivatagba művészetet szimatoló szomj un
kát, vagy magasztaljuk lelkendezve értékéin és érdemén felül 
a komoly és nemes eredményeiket is. Ezért van az, hogy gye
rekes, torz, jelentéktelen műkedvelő próbálkozásokat a „jó
tékony cél a fontos s nem az a kusza zagyvaság, amát össze- 
hordamk” jelszóval mag asztalunk, holott tudván tudjuk, 
hogy máit cselekszünk, de ezért van az is, hogy az igazi ese
ményekkel szemben akaratunk ellenére ás elveszítjük a mér
téket, s a lelkendező csudálkozás, az áhítatos hódolat s az a 
határtalan öröm, amit az igazi művészet földerít bennünk, a 
szuperlatívuszok túlságaába, a kritika kritikátlanságába s a 
mérték kilengéseibe szédít mindannyiunkat.

A  hudozsesztvennájek valóban tökéletesen szolgálják a 
maguk törekvéseit, de talán ők maguk sem hárítják el a vi
tát abban a kérdésben, hogy azok a törekvések, melyeket ta
gadhatatlan tökéletességgel valósítanak meg, nem egy túlnőtt 
színpadi irány, művészi elv szolgálatában állnak-e. Amát ők 
alkotnak, az tökéletes, de ez a tökéletesség megállt a mei- 
ningenáeknél, megállt Brahm Ottónál és — bármilyen gro- 
teszkül hat is — megállt Sztanyiszlavszkájnál. Amát Ők mju
tatnak, az a veszteglő naturalizmusnak — Alfréd Kerré ez a 
szó — Ewágkeátsznigja, de Raffaello ás maga volt a tökéletes
ség, s melyik festő mer ma Raf faello-képet festem, s Rembrandt 
is maga az utolérhetetlenség, s csak az akadémiai növendé
kek festenek ma Rembrandt modorában A  hudozsesztvenni- 
jek valóban megrázó biztonsággial ábrázolják nemcsak a 
pszichológiai, de a fiziológiai embert ás, az ő — megint egy 
Alfréd Kerr-á szó, mintha nagykereskedők volnánk. — Ar- 
meleutstiljük az ember ábrázolás tökéletessége, de megint le
hetne vátát kezdeni akkor, hogy amikor a leeresztett szuffi- 
ták között egy szék szobát s egy léc kerítést és utcarészletet 
szimbolizál, jogosiuit-e a naturalizmus örökérvényűségét s 
korlátlan szabadságát orrpiszkálással, fültisztogatással és a 
test ülésre szolgáló részének vakarásával bizonyítani. Brahm 
Ottót detronizálta Re&nhardt, a naturalizmust a szimboliz
mus (hogy az expresszáonázmusról ne is essék szó), de a 
hudozsesztvennájek még a naturalizmust és Brahmot szolgál
ják, ágaz, hogy nemcsak felülmúlhatatlanul, de utolérhetetle- 
nül ás.



E/ninek a művészi irányinak tagad ha ta tlaimul színészórdások 
állnak alázatos szolgálatában, de ne higgyük azt, hogy ha 
olyan színészi zsenik, mint amilyen Pethes Imre, Fenyvesi 
Emiil, Nyáraá Antal vagy Mitterwurzer voltak, vagy amiilye
nek Szentgyörgyi István, Jászai Mari, Ódry Árpád vagy Moi- 
ssi, állnának össze egy teremtő, az utakat föltáró rendezőzseni 
vezetése alatt s hat éven keresztül összesen csak tizenkét da
rabot játszanának, úgy, hogy minden színész nemcsak saját 
szerepét, de az egész darabot tudja kívülről, nem éppen ilyen 
tökéletesen, éppen ilyen megrázóan, éppen ilyen fölülmúlha- 
tatlanul valósítanák meg — a vezető gondolatnak és vezető 
rendezőnek minden törekvését.

A  hudozsesztvennijeké legyen minden hódolatunk, szór
juk eüébük a dicséret tömjénes szavait, mert amit adnak, va
lóban komoly és nemes művészet, s ahogyan adják, az vilá
gító példája lehet az emberábrázolást[ól] a tömeggesztus 
euritmusáig a színjáték tökéletességének, — de a művészet 
nem Kronosz, hogy felfalja saját gyermekeit, s a hudozseszt- 
venmijek nem bűvészek, hogy zsebükbe tüntessék el testvérei
ket a művészetben.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1925. május 6.



Hírt adtunk róla, hogy a budapesti szerbek nemzeti kul
túrájuk ápolása és fejlesztése érdekében újjáalakították a 
háború előtt már harminc év.ig működő Sloga dialegyletet, 
melynek alapszabályai szerint jugoszláv honos szerbek ás ren
des tagjai lehetnek. S egy nappal később, hogy a belgrádi 
Vreme a szerb kultúra új hídfőjének újraf ölépítéséről beszá
mol, kapjuk a hírt, hogy a belügyminisztérium a magyar mű
kedvelő társaságok működésének betiltását már „megfonto
lás tárgyává” tette.

A  műkedvelő társaságok legnagyobb részét a színház utá
ni vágyakozás hívta életre. Azért van sok miagyar műkedve
lő /társaság, mert a magyarságnak nincs egyetlen színháza 
sem. Ahol nincs orvos, elszaporodnak a kiunuzslók. A  szín
házhoz szokott tömeg bultűréhségét tiltó rendszabályokkal 
nem lehet kielégíteni. Ha nincs színház, megelégszik a szín
ház pótszerével: a műkedvelő előadásokkal. Talán .igaz, hogy 
a régi magyar uralom alatt ezen a területen kevesebb szláv 
műkedvelő előadást tartottak, mint ahány magyar nyelvű 
előadást rendeznek most. A magyarországi szerbeknek azon
ban nem volt olyan égető szüksége színház-pótszerre, mert 
volt színháza. Növi Sadon állandó szerb színház volt, s Zom- 
borban és Suboticán ás rendszeresek voltak szláv színiszezo
nok. A  magyarországi szerbeknek voltak színházaik, s a ju
goszláviai magyaroktól el akarják venni még a műkedvelő
ket is? Mi soha nem voltunk azon iaz állásponton, mely az itt 
élő magyarságot akarja felelőssé tenmá a régi magyar uralom 
alatt élt szerbeket ért sérelmekért. De azok, akák ezt az életet 
elnyomatásnak bélyegezték, nem járulhatnák hozzá olyan 
megoldáshoz s nem helyeselhetnek olyan intézkedést, mely 
az itt élő magyarságnak kevesebb kultúrszabadságot ígér, 
mint amennyiben a magyarországi szerbségnek része volt. 
Budapesten alakult meg a nagy múltú s gyönyörű eredmé
nyeket teremtő Matica, s a vajdasági magyarság nem alakít
hat iirodalmi egyesületet; a Növi Sad-d szerb színház magyar 
uralom alatt is működött, s most a magyar műkedvelő elő
adások tartását ds meg aikar̂ ják tiltaná.
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Ennek <a rideg ál ás pontnak indokait egy (nyilatkozat 
igyekszik megvilágítani, melyet a Bácsmegyei Napló tegnapi 
számában közölt. A nyilatkozat szerint a magyar műkedvelő 
társaságoknak azzal kellene dokumentálni az állameszméhez 
való ragaszkodást, hogy szerb nyelvű előadásokat is tartanak. 
Nincs olyan magyar ebben az országban, aki becsülettel és 
hűséggel ne dokumentálhatná az állameszméhez való törhe
tetlen ragaszkodást. Akik itt maradtak s akik itt élnek, azok 
ezt az alattvalói engedelmességet tették elhatározásuk alap
jává. Az dtt élő magyarságnak mincs, de nem is lehet sem 
olyan törekvése, sem olyan földalatti gondolata, mely nem 
lenne hanmóniában az állameszme legteljesebb tiszteletével. 
Ez a tisztelet a mi meggyőződésünk szerint ds ró kötelessége
ket a műkedvelő társaságokra, de mi más feladatok vállalá
sában ismerjük fel ezeket a kötelességeket. Időnkint a ma
gyar műkedvelő társaságoknak magyarra lefordított szerb 
darabokat ás kellene játszanátok, hogy a maguk módján s a 
maguk eszközeivel ezáltal ds lehetővé tegyék a szerb—magyar 
kultúrközeledést s hogy az ország magyarságát a szerb iro
dalom alkotásaival is megismertessék. Úgyis — és joggal — 
sok kifogást lehet emelni a magyar műkedvelő társaságok re- 
pertoáüTja ellen, mely tökéletesen elhanyagolja az irodalmi 
szempontok érvényesülését. Az irodalmi szempontoknak a 
színpadról való teljes leszorítását némileg le tudnák vezekel
ni, ha legalább a szerb irodalom jelesebb alkotásaival ismer
tetnék meg olykor-olykor a magyar (közönséget.

Azt azonban ne kívánják a magyar nyelv ápolására s a 
magyar kultúra támogatására alakult magyar műkedvelő tár
saságoktól, hogy szerb nyelvű előadásokat rendezzenek. Ez 
egyrészt meghaladná a magyar műkedvelők erejét, akik — 
valljuk be — anyanyelvükön ás csak dadognak s a sagát lábu
kon ds csak csetlenek-botlanak. A  szláv kultúra minden igaz 
barátjának nem sürgetni, de tiltakozni kellene az ellen, hogy 
a nyelvvel küszködő magyar műkedvelők torzítsák el a szerb 
irodalmi /termékeket. Másrészt azonban a szerbségnek nincs 
is arra szüksége, hogy magyar műkedvelők játsszanak nekik, 
hiszen van állandó szerb színház s vannak rendszeresen mű
ködő szerb műkedvelő társaságok. Ilyen körülmények között 
tökéletesen meddő vállalkozás volna a magyar műkedvelők 
szerb nyelvű előadása: a magyarok nem látogatnák az elő
adásokat, mert nem értenék, a szerbek pedig bizonyára to
vábbra is szerb színházba és a szerb műkedvelő társaságok 
előadására járnának. így céltalan és meddő erőfeszítés ma-



radina a magyar műkedvelők szerb .nyelvű előadása. Ellenben 
ha magyar műkedvelő társaságok magyarra fordított szerb 
darabokat is veimének fel repertoárjukba, sikerrel töltenék 
be azt a feladatot, melynek kapuit szerb nyelvű előadásaik
kal hiába döngetik.

Ha azonban győz az a belátás, hogy túlságosam sóik ma
gyar műkedvelő társaság működik, s ha nem lenne irodalmi 
szempont, mely a szelekciót elvégezné, a magyar műkedvelő 
társaságok elszaporodása ellen ajánlanánk egy biztos mód
szert: adjanak engedélyt magyar színházra. Ha az itt élő ma
gyarság kissé halk szavú is, s ha a kultúrához való örök em
beri jogot nem (is tartanák elegendő jogcímnek, a Szerb Ma- 
ticának s a Növi Sad-i szerb színháznak a magyar uralom 
alatt több évtizedes működése segítse teljesedéshez a hűséges 
és engedelmes magyarság régi kívánságát.

Bácsmegyei Napló, 1925. május 20.



ÚGY FÁJ AZ ÉLET . . .
Szenteleky Kornél új könyve

Nemsokára öt éve lesz már annak, hogy a Bácsmegyei 
Napló új folyama megindult. Ma már — inem is egészein öt év 
múlva — csak rostelkedve lehet beszélni arról a hírszolgálatról, 
arról az anyagszerzésről, arról a riportázsról, ami akkor az 
újságcsinálás feltételeit megszabta. Rostelkedve, mert sza
vunk hátelét kockáztatjuk annak a valóban hősi küzdelemnek 
elmondásával, amit a lap megjelenéséért minden nap újra 
meg újra (kellett folytatnunk. Mennyi ötlettel, invencióval, fá
radhatatlansággal ‘kellett akkor pótolni az eseményektől való 
tökéletes elszigeteltségünket. Egyszer ikezünkbe került a há
ború alatti A  Hétnek egy száma s benne olyan cikket talál
tunk, amit az események bizonyos vonatkozásában újra aktu
álissá tettek. A  cikkből tárca lett, s harmadnapra levelet kap
tunk dr. Sztanikovács Koméi Stani Sivac-i községi orvostól, 
amelyben az értelemzavaró sajtóhibák kiigazítását kérte. Ez 
a véletlen találkozás meleg és termékeny barátságnak lett ki
röpítő fészke. A  Bácsmegyei Napló azóta büszkélikedhetiik 
vele, hogy Szenteleky Koméi a munkatársai közé tartozik, s 
most, hogy Szenteleky egy kötetbe foglalja össze az itt meg
jelent java írását, a Bácsmegyei Napló a maga házi ünnepé
nek is érzi a vajdasági irodalmi életnek ezt az ünnepnapját.

Szenteleky Koméi háta mögött nemcsak az öreg Morav- 
csik mellett töltött pár esztendei asszásztenskedés, de egy 
húszéves .korában írt és Budapesten megjelent regény s A 
Hétben megjelent sok száz cáfek, krónika, novella állott már 
akkor, amikor ia vajdasági irodalom gondolata egyáltalán föl
merülhetett. Kétféle vajdasági író van. Az egyik csak azért 
író, mert vajdasági, — a megbocsátó elnézés, kis helyi szem
pontok rombolják le előtte azokat a gátakat, melyek közte és 
az irodalom között mindenütt másutt az eleve elrendeltetés 
fátumos megváltoztathatatlanságával meredeznének; a má
siknál a vajdasági jelző nem irodalmi mérték, csak geográ
fiai meghatározás. Szenteleky is vajdasági író, a szó geográ
fiai s nem irodalomkritikai értelmében, mert ő „minden más 
táján a világnak szent dalnok” lehetne. Szenteleky egyik 
legkomolyabb értékünk, köztünk az európai mérték, a helyi, 
a vidéki szempontokon magasan felülemelkedő színvonal.



Csak most, hogy kötetbe foglalja össze kisebb terjedelmű 
írásait, vált szemlélhetővé, milyen csodálatos gazdagság zsú
folódik össze írásaiban. Ebből a gazdagságból nemcsak mese 
csörgedez, nemcsak a fantázia világít, ebben a gazdagságban 
tündöklővé fürdik minden emlék, .minden látomás, minden 
adat. Nehéz, (iromba szavak finomodnak el korcsú spadassii- 
nekké, elkopott jelzőik friss színekben ujjonganak fel, s a köz
napi beszéd szavait úgy szövi össze, mint a szőnyegszövő per
zsa durva gyapjúiból a legtündöklőbb szőnyegét. Kényes és 
játékos, lelkendezve hajbókoló és ámultán csodálkozik el a 
meseképeskönyv-világ minden lapján. Az olvasottak emlé
keivel, a látottak hangulatával s a vágyak képeivel sűrűsödik 
meg körülötte a levegő s ott vibrál körülötte, mellette, ben
ne a nosztalgiának folyton áramló fluiduma. A  nosztalgiának 
költője ő. Vágyak aranybilincseinek rabja. Vágya úgy von
szolja a szépségek stációdhoz, mint a vallás parancsa a hívő
ket. Egyformán fájón és fájón messze van tőle a gesztenye- 
virágos gyermekség s a párizsi este, a karnevál tündérei s a 
régi szerkesztőség bűbájos hangulata, egy asszony, akit a pá
rizsi Operában meglátott, a régi május elseje s a fontaine- 
bleau-i ősz. Ahogy ő maga írja: „panaszok, sóhajok, áramlá
sok, vágyak, rajongások, nyöszörgések, elkábulások, csügge- 
dések, álmok, emlékezések, meglátások, hazugságok, dalok, 
jaiok, tűnődések, hívások, várások, lázadások, elfáradások, 
mindig csak érzések, érzések és érzések . ..” vannak ebben a 
könyvben.

ő  csak „néz és hallgat, miint bámész fiiúcska tün
dérek táncát és énekét” . S ezekből a szent elámiulásokból, fáj
dalmas messzeségekből, xnegríkató elsodoirtságokból, vonszo
ló nosztalgiából megejitően szép líra csendül össze.

Kevesen írnak ma szebben magyar nyelven, mint Szent- 
eleky Kornél. A  hangszere talán egyhúrú, de felső hangjai 
telített gazdagságban zengenek. Einomkodó, hajj,poros, pitto- 
reszk ez a próza, mint egy biedermeier dáma. Ha szabadna 
mondani, ő a magyar prózának Watteau-ja. A hangulat vász
nára mindig egysíkú szavakat rak föl, soha egyáik szó sem 
hangosabb, mnint a másik, soha egy rasjzhiba, sehol egy 'valőr- 
tűlzás. Gyöngyöző, feiesztergályozott, friss ízű, csendülő, simo
gató, kimosdatott, áruló és becézett jelzőket ír, a szomorúság 
völpvét ijelző^pointillizmussal ábrázolja.

Ügy fáj az élet — mondja már a címben is, s a könyv 
minden sora a nosztalgiának, a be nem teljesedő életváev- 
nak fájdalmát zokogja. De ez a fájdalom nem a mimózáé,



mely becsukódik az élet érintésére. Nem azért fáj az élet, mert 
nem tud előle elbújni, hanem azért, mert nem tudja elérni. 
Képek színfoltjai, szobrok vonalai, széthulló melódiák, a pá
rizsi utcák zaja, Lacrome szigetéül a píineáik árnyékai, La 
Tour pasztelljei, Firenze és Cimabue, Louise de la Valliére 
hajfürtjei táncolnak el két szomjas szeme, két reszkető karja 
előtt, s az fáj, hogy beléjük karolni, benmük elmerülni, velük 
eggyé lenni nem tud. Nem azért fáj az élet, mert tagadója az 
örömnek, azért fáj, mert végzetes szerelemmel szereti. Min- 
den, amit csodálatosan sokrétegeződésű kultúrázottsága ma
gába olvasztott, csak olaj erre az örökégő szerelemre. Hall
gassuk csak, hogy fáj neki az élet:

Ó, milyen szép az élet — írja Párizsban —, abban „az 
óriási, meleg, mámoros szívben, mely az egész világnak szét- 
küldi piros vérét és lázas lüktetését. Tavasz és ünnepnap átt 
az élet... Itt állok az estében, a Szajna partján és szinte 
szédülök a szép, a gyönyörű, a hatalmas, zűrös, zajos, bájos 
rengetegben. Ebben [a báva], bús estében feltárul előttem az 
élet, .mintha titkos, fekete ajtók nyílnának fel, melyek távla
tában káprázatos kincsek tündökölnek. Az élet! Mint bűvös., 
vágyott asszony, most takarja fel az arcát, a karját, a keb
lé t ... Bámiulom öt. Szeretem öt. Le szeretnék térdelni előt
te, átkul csalni vakító fehér lábait és megköszönni azokat a 
morzsákat, amelyeket nekem szór” .

Akinek így mutatkozik meg az élet, aki előtt így tárul
nak fel a titkok, akiinek így fá(j az élet, az csak — mint Szent- 
eleky — rajongó szerelmese, zsolozsmázó, térdre ereszkedő 
hívője, vallója, megszállottja lehet az életnek s az élet tiszta 
és múlhatatlan örömeinek.

A magyar irodalom hálával köszöni ezt a gyönyörű köny
vet, a legszebb pünkösdi ajándékot. A ikönyv címlapja Geréb 
Klári artísztákus művészetének újabb ‘bizonysága. A  nyomdai 
kiállítás a Minerva nyomda hozzáértését és áldozatkészségét 
dicséri.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1925. május 28.



AZ AKARAT SZÁRNYÁN
Bálint István története

Radó Imre új regényét egyidőben közölte egy divatos 
budapesti hetilap és az egyik legtekintélyesebb /napilap, s 
kötetben [a] Pantheon szépirodalmi kiad ványai között jele
nik meg abban a sorban, amelyben Baurget, Galsworthy, 
Jack London, Rabindranáth Tagore és H. G. Wells nevei is 
szerepelnek. Ez a példátlan sikeres start nehézzé teszi az iro
dalmi lemérést. Végtére az irodalmi kritika nem az a mű
gyűjtő, aiki a padlások limlomjai között Tintorettókat fedez 
fel. A  tömegsiker valamilyen irányban mindig befolyásolja az 
irodalom ítélkezéseit, már csak azért is, mert a siker magában 
véve is jellemző. Vagy a könyvre, vagy a közönségre.

Mindjárt elöljáróban megállapíthatjuk: Radó Imre regé
nyét irodalmi kvalitásai dobták keresztül a siker célszalag
ján. Az irodalmi értéket nem lehet kétségbe vonni sikkor sem, 
ha ezt a regényt nem tartjuk az 1925. év regényének. Termé
szetesen nem a regény cselekményének idejére gondolunk ez
zel. Ferrero az ókori Rómáról ír most regényt, s ez a regény
— lehet, hogy kiváló lesz, lehet, hogy rossz lesz, de — bizo
nyosabb maibb lesz, miint Bellamy Visszapillantása vagy Jó
kaiinak a huszadik századról írt regénye. Radó Imre regénye 
mögött nem áll világnézlet hinterlandja s nincs alápincézve a 
mélységeket föltáró bölcselet belátásaival. Radó Imre meg
elégszik a poétika költői igazságszolgáltatásával, nem propa
gál, mint Wells, nem oktat, mint Chesterton és nem cáfol, 
mint Shaw. Radó Imre mesél. Érdekes cselekményt mond el 
soha nem lankadó élénkséggel, soha el nem bágyasztó mese
mondással. Nem is akar mást, csak érdekes, különösen érde
kes cselekményt adni. S ezt a célját kétségbevonhatatlan si
kerrel éri is el.

Az irodalmi élet szempontjai, melyek ennek megállapí
tásával örvendetes értékeket nyugtatnak M, nem esnek össze 
az irodalompolitika »normáival. Az irodalmi ítélkezés a poé
tika konzervatív mérőeszközeivel méni le a súlyt, a mélységet, 
függetlenül időtől és társadalomtól. Az irodalompolitika nem 
csupán a poétika rőfjét vagy ikilométerszalagját tartja kezé
ben, de a kornak metronómját s a társadalmi erők kornnektor- 
ját is. Tagadhatatlan, hogy Radó Imre ás többet mond el, mint



Bálint István történetét. A  kerítő -pénz hatalmát is bemutat
ja, mely egyformán iszapol el lányszerelmet, asszony kívánsá
got és férfiiakaratot. De ez a probléma a regényben .mégsem 
kapja meg a mai idők felső világítását, még sincs a mai em
ber .idegrendszerébe beleágyazva s a regénye országútjának 
két oldalán — minden igazi regény vándorlás az élet ország- 
útján, s minden ligazii novella körültekintés egy mozdulatlan 
ponton — nem a mai ember álom virágai nőnek.

*

Az (irodalompolitika észreveszi azt is, hogy ezt a regényt 
csupán íróijának személyi adatai révén lehet a vajdasági iro
dalom gazdagodásának tekinteni. Ez a törekvés — minden 
jel arra mutat — teljesen kívülállótt az író magára vállalt és 
nem közönséges sikerrel megoldott feladatának körén. Vaj
dasági irodalom alatt — nehogy félreértés legyen — nem et- 
nografiizálást értünk. De a vajdasági magyarnak vágyai, tö
rekvései, céljai, örömei és bánatai, a vajdasági magyarnak 
egész lelki tartalma, ha úgy tetszik: mentalitása már ma is 
differenciálódott a túladunaá vagy debreceni, sőt: kolozs
vári és kassai magyar gondolattartalmától és lelki habitusá
tól. Ez a különvált magyar léleik ma még alig takarózik fel az 
irodalomban. Talán egy-ikét vers mutat már egy-két vonást 
az új geográfia ú(j iareulatából, de ez a regény, a vajdasági 
irodalom első regénye, még a szét nem tagolt magyar iroda
lom fiirmamentumát tükrözi. Az irodalmi értékelés elismeré
sével szemben áll az irodalompolátikáinak ez a ki nem elégí
tett várakozása.

A kritikának azonban nemcsak az a kötelessége, hogy az 
irodalmi ítélkezés kereteit jelölje ki. Nem elég, ha a kritika 
a legnagyobb elismerés hangján emlékszik meg a mohó olva
sásra késztető érdekességről, arról a pompás iramról, melv- 
lyel a regény cselekménye szinte száguld a megoldás felé. És 
ez annál nagyobb dicséret, mert a regény első feiezete a sű
rített történések drámai megoldásának valóban kitűnő példá
ja, s ez után az első fejezet után nemcsak hivatottság, de ön
tudatos mesterségbeli ökonómia is kellett a regény cselek
ményének sebességméréséhez. Vannak autóversenyek, ahol a 
motorok indítási sebességét próbálják ki. Radó Imre regénye 
az ilyen összehasonlítást diadalmasan állná ki. S a regénynek 
nem kis érdeme, hogy végig meg tudja tartani ezt az indítási 
sebességet. S a regény motorja átrobog bankok elnöki szobá



in, zöld asztalokon, hol egy szó, egy aláírás mérhetetlen va
gyonokat hív életre és zúz össze, elrobog a bankokrácia pillé
rei /között, a pénz országútján a szmokingos aranyásók kö
zött, úri szalonokon, szerelmeiken, szíveken és börtöncelláin 
keresztül. Feltárul reflektorának fénye mellett a legújabb 
nagyhatalom: a Bank, a pénz hatalmának egész diplomáciája, 
harci bravúrja, süppedő szanyegű és párnázott ajtajú vezér
kari szobájának minden titka. S keresztülsz ág üld élő embe
reken, eleven emberi sorsokon, mindenki iura akar lenni s 
mindenki meggyötört rabszolgája. S a reflektor fénye nem
csak profilokat rajzol ki, a sdstergő rohanás nem akadálya 
annak, hogy a profilokat hús és csont tegye eleven emberi 
arccá s aiz eleven arcokhoz eleven élet kapcsolódjék. A  regény 
mindegyik alakja él, mindegyik igaz szót mond, mindenki csak 
akkor szólal meg, ha van mondanivalója, s csak akkor kerül 
az olvasó elé, ha tennivalója van. Az írói önkormányzatinak 
van-e ennél biztosabb jele s igaaabb mértéke? Vannak a re
gényben ötletek, melyek fejezeteket érdemeltek volna meg, 
vaninalk alakok krétával fölskiccelve, akik méltóak lennének 
aranyrámás olajfestményhez modellnek. Csak ennek a siet
ségben összeszorított mondanivalónak lehet betudni azt is, ha 
olykor, ritkán, egyikét szó sommázza el a cselekmény való
szerűségéhez elengedhetetlen lélekanalízist.

Radó Imire új regényét büszkén tarthatja számon a vaj
dasági irodalom is, s igényes várakozással tekinthet az el
ért eredmények ígéretének újabb (betetőzése élé. A  cselek
mény érdekességétől az élet érdekességéig már nem hosszú az 
út, Radó Imre hivatottsága és tehetsége ezt az utat még meg 
fogja tenni.

A  regényt a budapesti Pantheon adta ki nemes és méltó 
köntösben.

Dettre János

Bácsmegyei Napló, 1925. június 27.



AMNESZTIA VAGY STATÁRIUM?
A „vajdasági magyar irodalom” kérdéséhez

A Bácsmegyei Napló karácsonyi számával egyiidoben ikerült 
a ikezemibe egy kisebb monográfia („Az elszakított magyarság 
irodalmi élete”, írta: Gagyd Jenő), melynek megállapításad hom
lokegyenest szállnak szembe mindazzal, amit a karácsonyi 
szám hangsúlyoz, manifesztál s amire a karácsonyi szám bi
zonyítékul ajánlkozik. A  Vajdaságnak nincsenek íród, nincs 
irodalmi élete, a Bácska híres volt mulató, duhaj uradról, aga- 
rászataáról, hajnalig tartó kártyacsatáiról, zsíros parasztjai
ról, de egyúttal .nagy gazdasági haladásáról, munkaidőben 
dolgozni tudó embereiről, csak éppan kultúréletáről nem volt 
soha híres, hangzik a múltról és jelenről a lesújtó ítélet 
Budapest felől — s minden Budapest irodalmi székéből hir
detett ítélet azt mondja —, s vagyunk, élünk és dolgozunk, 
mondja a karácsonyi szám.

Kinek van itt igaza? Ha magyarországi író az utódálla
mok magyar irodalmáról szól, a Vajdaságról vagy egészben 
hallgat — s ez a jobbik eset—, vagy vigasztalanul lesújtó íté
letet mond. A  Vajdaság magyar íród hiába döngetnek kaput, 
falat, a magyarországi irodalmi életnek sem akadémikusad
tól, sem szabad szervezetedtől nem kapják meg a de facto, de 
még a de jure elismerést sem.

Ha szabad szubjektívnek lennem: nekem a vajdasági iro
dalom szívbéli ügyem volt és szívbéli ügyem maradt, ö t évet 
meghaladó időn keresztül ennek az irodalomnak lektora vol
tam: öt éven keresztül elolvastam és fölmértem mindent, ami 
itt megjelent, s mennyi mindent még, ami csak — szeretett 
volna megjelenni. Ez a történeti félmúlt adjon jogcímet ah
hoz, hogy vitába szálljak a vajdasági írókkal s igyekezzek hoz
zájárulni a jogos önérzet és jogos 'irodalmi kritika összebékí- 
téséhez.

Először is

a karácsonyi szám pompás újságírói teljesítmény: kiváló, sőt 
nagyszerű zsurnalisztikad munka, de nem — bizonyítéka az 
irodalomnak. Azt bizonyítja, hogy — ahogy Baedeker mon
daná — írók vannak, de irodalom (nincs. Az irodalom vala



mi kollektív megnyilatkozás — eszközben, célban, hangban 
—, lehet — ugyanis — a legféktelenebb differenciáltság, de 
„száz alakban, százképpen” mutassa meg azt az embert, aki 
ott él, ott vergődik, ott roppan ősze vagy sikolt fel az öröm
től — a Vajdaságban. A  vajdasági irodalomnak legnagyobb 
baja, hogy nem — vajdasági. Csak másodsorban baj az, hogy 
nem irodalom.

Micsoda határtalan lehetőségeket ad az Írónak az a me
rőben új helyzet, amibe a vajdasági embermatéiia belesod
ródott. Milyen kimeríthetetlen témát ad a tegnap és a ma: 
a társadalom dezálált organizmusa, a nemzetiségi mimájkri-el- 
mélet ezen eleven példája, az asszimiláció problémája, a ví
vódó régi és vajúdó új társadalom első formái, hogyan pat- 
togzanak le a társadalom mennyezetéről a frázisok freskói, 
hogyan birkózik az új viszonyokkal a irégi ember s az új em
ber a régi tradíciókkal — ötletek és témáik kagylóival ki tud
ná kimeríteni ezt a végtelen tengert.

•Mindebből egyetlen szó, egyetlen hangulat, egyetlen 
probléma nem került még vajdasági író tollára. Ez a törté
nelmi kollektivizmus vajdasági író számára még nem téma. 
A legnagyobb baj az — ha szabad 'visszatérni a karácsonyi 
szám bizonyító erejéhez —, hogy ahol magyar újság megje
lenik Marosvásárhelytől Qhióig, az az irodalmi melléklet bár
hol megjelenhetett volna. Csak a lapfej jelöld meg a helyet, 
hogy hol született meg az irodalom. Csak az hiányzik belőle, 
aminek egyedül kellene benne lenni: az a föld, az az égbolt, 
az a munka, az a keserűség, az a lelkes öröm, az a reményte
len szenvedés, a jövőnek az a mohó keresése s az a múltat 
felejteni akaró lázas iparkodás, az a szociális élettartalom, 
ami együttvéve formálja ki a Vajdaság mai emberének lel
két. Hol az az ember a vajdasági irodalomban? Hol a hely 
színe, (hol a mai Bácska levegője? Dosztojevszkij orosz tudott 
maradni, akárhol írt, a vajdasági író első kötelessége, hogy 
vajdasági legyen.

Másodszor pedig

mindennel inkább szabad törődni, mint a hivatásos író és di
lettáns író megkülönböztetésével. Elvégre: Cervantes vámsze
dő volt, Katona József pedig fiskális: senkit sem szabad a di
lettantizmus szégyenében elmarasztalni. A  hivatásos újságíró 
még nem hivatásos író s a hivatásos ügyvéd még lehet igazi



értékeket adó író. A  kritika ne a foglalkozást, ne a kenyér- 
keresetet nézze, (hanem a tehetséget. Aki tehetséges, az előtt 
nyíljon meg a nyilvánosság kapuja s annak számára nyíljon 
meg az áldozatkészség erszénye — akár hivatásos író, akár 
dilettáns. Aki pedig tehetségtelen, -azt inem szabad közel sem 
engedni a nyomdafestékhez.

Harmadsorban

ellent kel mondanom Béta barátomnak, aki az irodalmi mel
léklet bevezetésében azt követeli, hogy minden irodalmi tö
rekvést támogatná kell, minden megjelenő könyvet meg kell 
vásárolni, mert a vajdasági irodalom termékeit nem szabad 
az abszolút irodalom követelményeinek látószögéből megítél
ni, hanem bele kell őket helyezni egy most bontakozó új kor
nak tárlatába. Ez igaz lehet, de csak a tehetséges író írásaira, 
ezen a címen azonban senkitől még csak azt sem lehet kíván
ni, hogy értéktelen könyvet csak azért vegyen meg, mert az 
„vajdasági” .

Rossz könyvet nem lehet „egy most bontakozó kornak 
tárlatába belehelyezni”, a vajdasági irodalom szűz talajá
ról kíméletlen kézzel kell kitépni a rossz könyvek dudváit. 
Miinden értéktelen könyv többé-kevésbé akadálya a jó könyv, 
a tehetséges író munkája megjelenésének. A  Vajdaságban ke
vés ember van, aki könyvet vásárol, — már kultúrpolitikai 
szempontból sem szabad tűrni azt az állapotot, hogy ennek a 
pár lelkes és áldozatkész fcultúrembernek érdeklődését ér
téktelen könyvek előfizetési felhívásával hűtsék le. Aki egy
más után öt rossz „vajdasági” könyvet megvett, az a hatodik 
értékes könyvet csak azért, mert vajdasági író írta, nem fog
ja már megvenni. A  lelkes irodalomszeretetnek s a legbuz
góbb áldozatkészségnek is van határa: bűn volna értéktelen 
könyvek számára foglalná le a rendelkezésre álló kevés ér
deklődést és vékonyan csörgedező áldozatkészséget. A  jó 
könyv megjelenésének egyetlen nagy ellensége van: a rossz 
könyv.

És végül negyedszer

nagy hiányossága a vajdasági irodalomnak, hogy náncs szer
kesztője. Nem napilapok szerkesztő uraira gondolok, de egy 
kacsái; Kazinczy Ferencre vagy akár Qsvát Ernőre, szerkesz



tőre, akinek egyetlen szent ügye van: az irodalom, aki fel
kutatja a tehetségeket, aki neveli az ígéretet, aki verekszik, 
harcol, hogy nyilvánosságot kapjon a hivatottság, akiben ha
tártalan sok a szeretet mindenkivel szemben, aki megérzi a 
tehetség istenszagát, de akiben határtalanul sok a kímélet
lenség ás, amivel a nyomdafesték nyilvánosságától távol tart
ja a tehetségtelenséget. Szeretet és kíméletlenség egyfelől, 
hozzáértés, buzgóság és biztos ítélőképesség másfelől: a vaj
dasági .irodalomnak nemcsak az a hiányossága, hogy nem vaj
dasági és nem irodalom, hanem az, hogy nincs — mutatás 
mutandis — Kazinczyje. Mint ahogy a vasút teremti meg a 
forgalmat, a szerkesztő hívja életre az írókat. Az irodalomból 
hiányzik a szerkesztő, a tésztából az élesztő, az autóból a so
főr.

Nem szolgálja az irodalom érdekeit az, aki amnesztiát 
hirdet mindenkinek, aki nem hivatottságból, csak felbuzdu
lásból ír. Kétségtelenül tehetséges írók élnek a Vajdaságban, 
de vajdasági irodalom addig nem lesz, amíg a vajdasági írók 
csak geográfiailag tartoznak a Vajdasághoz, nem lesz irodal
mi élet addig, amíg a tossz könyveknek és tehetségtelen ipar- 
kodáknak csak zörögmiök kell ahhoz, hogy bebocsáttassanak, 
s nem lesz irodalmi lap, amíg nem lesz szerkesztő. A  Mia
tyánk csak az ellenünk elkövetett vétkek megbocsátását ígér- 
teti meg velünk: az irodalom ellen elkövetett vétek ellen 
nincs bocsánat. S az értéktelen könyv megvásárlása még na
gyobb bűn az irodalom ellen, miint az értéktelen könyv meg
írása. Mert minden vásárló egy-egy felbúj tó újább haszonta
lan könyv megírására, tehát újabb bűncselekmény elköveté
sére, s a felbújtó mindig bűnösebb, mint a tettes. A  tehet
ségteleneknek — akár hivatásosak, akár dilettáns „széplel- 
kek” — nem amnesztiát kell hirdetni, hanem — statáriumot.

D. J.

Bácsmegyei Napló, 1927. január 9.



AZ APOSTOL SZÜLETÉSE

Az elszürkült, (kispolgárivá simult élet kulisszái mögül égj 
brutálisan megrázó újsághír fellobbanó fénye mellett az élő
nél elevenebben áll elém hirtelen Szenteleky Koméi emléke. 
Barátom volt, társam a hitben és a harcban, s e pdllainatban 
nincs számomra fájdalmasabb, miint hogy róla kell írnom 
ahelyett, hogy neki írhatnék . . .

Az erdélyi irodalomnak van már történetírója, egyszer 
még meg fogja valaki írni a jugoszláviai magyar irodalom 
történetét tis. S az ébredésről s az első tapogatózásokról szóló 
fejezetben jut majd bizonyára pár sor a jaigoszláváaá magyar 
újságírás hősi kezdetének is. Érzésben és nyelvben magyar 
lapot írná kellett, a modem újságírás és hírszerzés mimden 
eszköze /nélkül újságot csinálná, mikor az esemény és az új
ság között ezennyá akadály volt az, de .nem volt egyetlen kap
csolat, s máikor a -kisebbségi .magyar publácá&ztákának még a 
stílusát is ki kellett alakítani, a szavak máodeninapi értelmét 
új jelentéssel és hangsúllyal gazdagítván.

Alkalom szüli a tolvajt — s a mettőr zaklató sürgetése 
közben kirángattam a régá folyóiratok közül A  Hétnek pár 
éves kötetét s abban lapozva egy frissen, európiaá szemlélet
tel s nagy kultúrázottsággal megírt cdl&kre találtam. A  cákk 
megjelent, s harmadnap megjelent a száváci községi orvos le
vele ás: Ha már hozzájárulása nélkül közöltük egy A  Hétben 
megjelent régi cikkét, legalább — nem a pénz, hanem az írói 
munka tisztessége és megbecsülése végett — küldjünk el ne
ki negyven koronát.

Szenteleky Koméiból, a Stani Sivacon élő budapestá író
ból így lett a jugoszláviai magyar nemzeti kisebbség írója. A 
véletlen összeásmerkedésből levelezés, a levelezésből találko
zások s a találkozásokból zavartalan, elmélyült, leggyöngé- 
debb s a legnemesebb ösztönzésekkel teli barátság fejlődött 
ki. Szentélekyt úgy kellett megnyerni a jugoszláviai magyai 
irodalomnak, mmnt ahogy később ő szervezte meg a jugoszlá
viai magyar írói rendet. Mennyi rábeszélésre, nógatásra, ösz
tönzésre, meggyőzésre, a kérő és sürgető szavaiknak mennyi 
zaklatására volt szükség ahhoz, hogy — magyar kisebbségi



író legyen toelő/le, hányszor kellett megfogni a kezét s a ba
rátság tolakodásával s a szeretet erőszakával tollat kényszerí
teni a tiltakozó ujjak közé, amíg eltökélte magát arra, hogy 
írni fog, s a töredék magyarság írójának sorsát, kötelességét 
vállalja. (Nem sokkal később megjelent egy kis füzete Pechán 
Józsefinek, a verbászii piktornak életéről és műveiről, ehhez a 
tanulmányhoz még nekem kellett az előszót írni.)

Ami ezután jött, az már a jugoszláviai magyar kisebbség 
nyilvánossága előtt ment végbe. Szenteleky Kornélban tehet
sége mellett felragyogott a küldetés hite is, nemcsak írt, de 
teremtett .is irodalmat, s ma még csak gyászolni tudjuk a tor
zó élet nagyszerű eredményei mellett a még nagyszerűbb ígé
retek örök megsemmisülését.

Nincs még annak ideje, hogy az örökkévalóság számára 
igyekezzünk megrajzolni emberi »portréját, vagy ‘hogy műkö
désének, alkotásának és hatásának lirodalomtörténeti jelentő
ségét lemérjük. Ma még — csak gyászolni tudjuk s könnyes 
vágyódással gondolni rá, aki a vágy költője volt, hittérítője 
a szépségnek, apostola a rajongásnak, az örökkévaló művé
szet országának követe s ezeken túl s ezeken felül: magyar, 
s akinél melegebben, színesebben, törékenyebb szavakkal, 
meghatóbban és könnyesebben senfei sem tudta megszólaltat
ni örök nosztalgiáját az után a csendesség és béke után, aho
vá harcos lelke s kifáradt teste már elérkezett.

Az óceán mélyében élnek növények, melyekhez már nem 
jut el a nap. Ha világossághoz akarnak jutni, kénytelenek 
mag.uk világítaná. Mintha Szenteleky Kornél életét is ez a 
végzet predesztinálta volna. Sötét utakon a fény követe volt, 
s a lelke azért ragyogott a tehetség és küldetés izzásában, 
hogy mégis legyen körülötte világosság. Nem hold volt, mert 
nemcsak „lopott fényt’1 tükrözött, benne nemcsak az európai 
kultúra s a magyar irodalom fénye ragyogott, önfénye ds volt, 
az örök művészet napjának egy csóvája tündökölt benne s a 
maga fényét adta át csillagtestvéreinek. Vannak égitestek, 
melyek fónyezredévekkel ezelőtt szétporladtak, de fényük 
még mindág tündököl. Szenteleky Kornél lelke is ellobbant, 
de fény leni fog addig, amíg másak látják és őrzik a szent 
tüzet, mint új Vesta-papjai egy zsendülő iradlomnak, s amíg 
vetése: a jugoszláviai miagyar irodalom az áldott termékeny-



ségű rögökön ki fogja bántam — olyan mindegy, hogy parasz
ti pipacs lesz-e vagy Mtenyésztett orchidea — a magyar (ki
sebbségi nemzet irodalmának az európai kultúra törzséből ki- 
sarjadzott virágait.

S ezeket a virágokat kell majd letenni Szenteleky Kornél 
síkjára.

Dettre János

Kalangya, 1933. október. 10. sz. (Szenteleky-emlékszám)



UTÓS ZÓ

A KEZDEMÉNYEZŐ

„A  tanultsága tudósé, a hite költőé, a hevülete fiatal 
harcosé, a kritikája higgadt férfié, a szíve szelid gyermeki, 
az energiája forradalma hősé. Szeged föispánd székébe az új 
Magyarországnak egy legtöbb értéket reprezentáló embere 
került.” (d. j.) címmel a Szegedi Naplóban megjelent írásában 
Móra Ferenc jellemezte így Dettre Jánost 1918. november
21-én. A  (d. j.) 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 egye
bek között ez olvasható: „Dettre cikke négy pontba foglalja 
a vajdasági irodalom körüli problémákat és feladatokat, s 
megjegyzései voltaképpen a Szenteleky nevéhez fűződő cou- 
leur 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 Boni által jelzett jelentőség foka meglepő 
lehet annak, akd néhány idézetből ismeri Dettre János mun
kásságát, de tejesen jogosnak biaonyiul, ha a pálya és a szerep 
egészét nézzük. Nagyon indokolt tehát az a sürgetés, hogy 
irodalmunk autonómmá válásának ezt a homályba vesző 
útegyengetőjét, kezdeményezőjét közelebbről is megismerjük. 
Nem volt igaza szépíró, de amát szervezőként, szerkesztőként 
és újságíróként alkotott, teljesen beleépült irodalmunk alap
jaiba, s pályáját tanulmányozva irodalmunk személyekre le 
nem bontható összetevőit ismerhetjük meg. Azokat az erő
feszítéseket, melyek irodalmak kezdeteinél legalább olyan 
fontosak, mint a művek.

A  szerep ugyanis, melyet Dettre betöltött, nem volt 
megírva, elképzelése, kialakítása a történelem, a viszonyok, 
a szükségletek és Dettre egyéniségének közös müve. S ha 
abból az elemi igazságból indulunk ki, hogy alkalmassága a 
betöltött szerepre nem letetett véletlen; hogy jellem és fölada
tok 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 ve
szélyeinek. Az önéletrajzát író Balázs Béla naplójában ol
vasható: „Ami ellen küzdenem kell: 1. Hogy minden esemény
nek értelmet tulajdonítsak. 2. Hogy mindazt, ami velem 
történt, ne véletlennek tekintsem —  hanem egy eleve elren
delt sors célzatos szándékát lássam benne.” ( Á lm o d ó  ifjúság.  
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 módszerét, kizárja egy célja felé tartó elgondolás 
lehetőségét. A  pálya több szakaszát homályban kell hagy
nunk, hogy a Vajdaságban végzett munka részleteinek na
gyobb figyelmet szentelhessünk. S ezzel a személyiség tör
vényszerűségeinek 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 föl
tárulhatna, 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 ön
törvényű, erőteljes szellemi erő, sőt maga a nemzetiségi kul
túra is csak a nemzetiségi lét más összetevőit is helyettesítő, 
magába foglaló munkaként jutott főszerephez. Egy iroda
lomszervező tehetség története így, vágyás ebkor a szó szoro
sabb értelmében is része, kifejeződése az adott időszak tör
ténelmének.

ÉLETE

Budapesten született 1886. május 15-én. Abban az évti
zedben tehát, melyben a modern magyar irodalom és a háború 
utáni forradalmak vezérkarának szinte valamennyi képvise
lője. 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 nyilvánvalóvá azt is, hogy a tiszaeszlári



pör szervezőivel, szellemükkel szemben a polgári liberalizmus 
törvényei erősödnek meg, s a zsidó eredetű polgárság rész
vétele a gazdálkodásban, (kereskedelemben, kultúrában foko
zódhat. A vérvád riasztó emlékeinek, az asszimiláció kedvezőbb 
lehetőségeinek és az iskolák hazafias szellemének eredménye
ként az anyai ágon zsidó származású Dettre János is már ka
tolikusként s lelkes magyarként készült az életre. Külön 
említést ez azért érdemel, mert sorsának alakulásában szár
mazása és magyarsága később is fontos szerepet tölt be. 
Akárcsak származásának szociális motívumai: a korán özve
gyen maradt tanítónő anya nehéz élete; erőfeszítései, hogy 
négy fiúgyermekét értelmiségivé nevelhesse.

Apja, Dettre Béni (1855— 1890) földbirtokos volt és kato
likus. Fiatalon, harmincöt éves korában halt meg. Anyja, 
Klein Irma (1859— 1944) fiának elhurcoltatása után megmér
gezte magát, mert gyermekei közül őt szerette legjobban. Négy 
fiuk volt. Dettre Béla (1880— 1951) századost a Tanácsköztár
saság idején tanúsított baloldali magatartása miatt 1921-ben, 
a Tabódy Zsolt-pörben bíróság elé állították. Miután kisza
badult a börtönből, 1924-ben feleségül vette az 1903-ban szü
letett, jelenleg is Szegeden élő Kekezovich Violát. Tőle tudjuk, 
hogy a Dettre család a század végén költözött Budapestről a 
Tisza menti városba, elsősorban a gyermekek taníttatása vé
gett. A  második fiú, Dettre István (1882— 1944) állategészség
ügyi főtanácsos, miután a németek visszafoglalták Pécsett, 
ahol élt, sztrichnininjekcióval vetett véget életének. A  har
madik testvér, Pál (1884—1926) ügyészként működött korán 
bekövetkezett haláláig.

Hogy Dettre János értelmiségivé lett, értelmiségivé a szó 
legteljesebb értelmében, abban a gimnázium utolsó évei bizo
nyára döntő szerepet játszottak. Ekkoriban került mélyebb 
barátságba Balázs Bélával, a későbbi költővel és film tudóssal. 
Nagyon jellemző, hogy Balázs önéletrajzi regényében úgy 
ábrázolja kettőjük kapcsolatát, mintha osztálytársak lettek 
volna, holott Balázs a főreáliskolába, Dettre meg a piaris
tákhoz járt. Nemes vetélkedésükért;, mely mindkettőnek ösz
tönző, önnevelő alkalma volt, Balázs költői szabadsággal az 
iskolába helyezi át. Dolgozatot kellett írniuk — meséli — egy 
nyári estéről, s a tehetsége, mondanivalójának bőségében for
rongó 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 művet. 
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. . Ez a gyöngéd vigasztaló 
Dettre János volt. Az idézőjelbe tett részlet Balázs Béla Ál
modó ifjúság című önéletrajzi regényéből való. Az osztályba 
szerb fiúk is jártak, s ezek némelyike szorgalmasabb volt a 
magyaroknál, sőt a magyar nyelvtant, stilisztikát, poétikát és 
irodalomtörténetet is úgy tudták, hogy Hegedűs tanár is meg
hajolt e tudás előtt: „elfordította fejét, és rágta az ajkát, 
mikor a karcsú, halvány szerb fiúnak átnyújtotta az ajándé
kot, benne az öt forinttal. Azután Dettréhez fordult [...], aki 
pártfogoltja volt, és mérgesen rámordult: — Neked pedig 
ezt! — és fügét mutatott neki. Hegedűs tanár úr akkor is 
részeg volt.”

Az ifjú, aki Balázs Béla regényéből ránk néz, korántsem 
mutatkozik irányító, nagyra törő egyéniségnek. „Dettre Jani- 
kó valamivel nagyobb volt nálam, és pápaszemet hordott. 
Szűkszavú és halk, és torna alól fel volt mentve. Ügyetlen 
mozdulatai idegesen óvakodtak. Nagyon érzékeny volt és riadt 
természetű. Nem is barátkozott senkivel az osztályban. Ritkán 
nézett a szemébe annak, akivel beszélt.” Sok mindent kellett 
megélnie, megtanulnia, míg ettől a riadt érzékenységtől a po
litika alakításának első vonalába jutott, hiszen ekkor még 
Balázs Bélának is inkább híve, pártfogója, közönsége, mint 
egyenrangú partnere. A városszéli kiskocsma ingyenborral 
ellátott hátsó szobájába ugyan Dettre viszi el Balázst, de ez a 
beavatkozás ás a magyolbb tehetség iránti majdmem áhítajtos 
tisztelet jegyében történik. „Kísérő apród volt és »jó meg
érzője« annak, amit mások éreztek” — írja róla Balázs Béla, 
s mert rendkívül hiteles mozzanatokkal ezt igazolja is, azt 
kell hinnünk, ez a megérző készség, a más jellemek, sőt más 
tájak törvényeire, szükségleteire ráhangolódni tudó alázat ré
szes lehet abban is, hogy Dettre máról holnapra egy teljesen 
új helyzetben majd olyam 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 ha
mar ráhangolódni. A  városszéli kiskocsmát is ezért szerette. 
„Ez a má magyar Nirvánánk” — mondta egyszer Janikó, s 
sürgette Balázst, menjen felfelé a maga útján, s hagyja el ezt 
a magyarnótás Nirvánát.

Pedig Dettre már ekkor is igen művelt volt, de valószí
nűleg érezte, hogy a nagyságra képesítő zsenialitásnak híjával 
van, s mert akkoriban a minden vagy semmi igézetében éltek



a föltörő tehetségek, Dettre is inkább a semmihez vonzódott. 
S a torzóban maradt tehetségek gőgös önfeladása jobban im
ponált neki, mint a lelkiismeretes aprómunka. Például Bicskey 
Dénes, a szép hangú, de a magyar .nótába süppedt barát 
(a modell: Ocskay Kornél), meg Szőri József, a festő, akivel 
akkor már szintén jó barátságban van. Hogy miért nem megy 
Szőri Párizsba, ahol tehetségét kiművelhetné? Mert „— Há
romszor 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 ambíciók 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, akárcsak Juhász Gyula, aki 
évekkel később azt írta róla, hogy „fiús bábjával, rövid gön
dör hajával, csodálatos és titokzatos nagy sötét szemeivel, 
orosz diákkisasszonyokra emlékeztető alakjával [. . .] első pil
lanatra magára vonta az érdeklődő figyelmét [. . .] az embe
reket megállította és vonzotta, mint a mágnes” , de vonzalma 
nem lehetett messzeható esemény, vagy szemérmessége tar
totta 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 iratko
zott, tanult szorgalmasan, s mikor 1909-ben Kolozsvárott a 
diplomát megszerezte, visszament Szegedre, túlesvén a jog- 
gyakornoki éveken, ügyvédi vizsgát tett, és 1911-ben ügyvédi 
irodát nyitott.

Az ügyvéd reprezentatív figurája volt ennek a kornak, 
a pénzügyietek, birtokperek, adásvételi műveletek és a köz
életi civakodások hihetetlen konjuktúrát biztosítottak. Az ügy
véd, aki értette a mesterségét, s nem volt túl finnyás, annyit 
kereshetett, amennyit akart.



Dettre is ambícióval látott neki egzisztenciája megala
pozásához, de műveltsége és jelleme nemesebb volt, hogy sem 
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 munkálkodnak. Űjságírók, művészek, írók ba
rátja, Ady egyik legkorábbi és leglelkesebb híve. Juhász Gyu
la így emlékszik vissza ezekre az időkre:

„Az Ipar utcai fiúkra gondoltam, mikor a napokban meg
látogattam őt, aki ma első vezető embere Szegednek. — A 
Tűz 1918. december 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 kö
zött. Olyan ez a kis szoba, mint a kultúra leideni palackja, 
zsúfolva 'benne, ami szépet, jót, .igazat művészetben, tudo
mányban szegény, de dicső emberi fajtánk és szegény, de nem 
reménytelen szegedi életünk eddig megmutatott. Fáradtan és 
csüggedten jöttem, de a küszöbét átlépve éreztem, hogy tizen
öt évet léptem át és szomorú, ám érdemes ifjúságommal talál
koztam megint.

*

Az Ipar utcai fiúk az időben nagyon erősen készültek 
valamire. Az életre, a magyar életre, amelyé a jövő, így gon
doltuk, 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 a sok könyvek fölött 
való virrasztástól, nagyon fájt neki az élet, egy hervadt nyár
végi 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 ak
kor még néhányunk ígéretes titka volt és én vigasztaltam, 
mint ahogy ő adott erőt és hitet nekem, mikor egy sanyarú 
őszön beállítottam hozzá, mint egy kicsinyes felföldi kisváros 
nyomorúságainak szökevénye.” (Juhász Gyula összes Művei. 
6. kötet. Budapest, 1969. 117— 118.)

A  szobrász, akit itt Juhász említ, Petri-Pick Lajos, az 
énekes Ocskay Kornél, 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 em
lékezése visszamutat, elég nagy időszeletet jelenthet, 1904-től 
1913-ig is terjedhet, hiszen a „felföldi kisváros” , amelyről szó 
van, Szakolca, s ott 1911— 1913-ban tanárkodott. 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, nyugtalanítóbb, az 
érzékenység finomabb volt, hogysem az ügyvédi teendőkkel 
Dettre ambíciói kielégülhettek volna. Az irodalom és az új
ságírás 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, serkentette Dettre újságírói hajlamait: írásait, 
1917-től vezércikkeit rendszeresen közli. Demokratizmus, hu
manizmus, 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 le
hetőséget, hogy a város gazdálkodásában a szociális szempon
tok is érvényesülhessenek. E törekvés egyik rögzítésre érde
mes eredménye a Betterment-akció néven ismert adóztatási 
rendszer elfogadtatása. Ennek az a lényege, hogy az ingatlan 
értékének emelkedése arányában növelhető az adója is. Vagyis 
az állami és városi építkezések, közművesítések révén adódó 
értékgyarapodás egy részét a tulajdonostól az állam, illetve 
a város visszanyerheti, s újabb közérdekű beruházásokra for
díthatja. Az akciót természetesen erős ellenállás fogadta, de 
ésszerűségét kétségbe vonni nem lehetett, s Aradon már a 
világháború előtt be is vezették, és Szegeden is megvalósuló
ban volt, mikor a világháború kitört.

Ez a közgazdasági akció és az alügyészség más teendői 
nem térítették el Dettrét a társadalomtudomány közvetleneb
bül politizáló áramlataitól. Az a szellemi kör, melyről Juhász 
Gyula idézett cikke tudósít, ekkor hívja életre a társadalom- 
tudományi szabadiskolát, s ebben Dettre is eredményesen te
vékenykedik. A  szellemi élet más-más területeiről — újság
írás, képzőművészet, színház — ekkor választódik ki az az 
elit, mely 1918-ban majd a polgári forradalom szegedi vezér
karát alkotja. Alkalmak adódnak (ilyen volt például az a



Hauptmann-bemutató is, melyet Dettre előadása vezetett be), 
melyek az összetartozást szövetséggé kovácsolják, s érlelik 
részeseiket a nagy szerepre. Ennek a folyamatnak a háború 
éveiben már intézményes keretei is kialakulnak. Dettre pél
dául 1914-től már a Jászi vezette radikális párt tagja, egyik 
szegedi elnöke, Jászit személyesen is ismeri, s így történhetett, 
hogy az Osztrák—Magyar Monarchia bukását követő polgári 
forradalom kitörésekor a Szegeden megalakuló Nemzeti Ta
nács 1918. november 2-án őt 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 — ő lett a forradalom legjelentősebb irá
nyítója. Ezt az eseményt ünnepli Móra Ferencnek e tanul
mány legelején idézett cikke. S ez a közéleti szerep határozta 
meg végzetesen 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 mélta
tásában. Helyzetét az tette drámaivá, hogy a közellátás gond
jait, az iskolák, a színház demokratizálását, az új hatalom 
konszolidációját olyan helyzetben kellett intéznie, amikor a 
vereség utáni anarchia, valamint a forradalom továbbvitelé
nek bolsevik lendülete forrongásban tartotta a várost. S ehhez 
társult 1918 végén a francia megszállás, s aztán a proletárdik
tatúra országos győzelme. E 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 közeledtek, majd azono
sultak a szocialista jellegű [programokkal. Sürgette ezt a folya
matot a kommumíista párt szegedi szervezetéinek 1919. január
1-én történt megalakulása, később a szociáldemokraták és a 
bolsevikok vitái, összetűzései Budapesten és Szegeden, aztán 
a Tanácsköztársaság kikiáltása március 21-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 „elhatároz
ta, hogy átveszi a város vezetését, mert »csak így biztosít
hatja a rendet és vagyonbiztonságot«. A  munkástanács föl
szólította Dettre János kormánybiztost és Somogyi Szilveszter 
polgár mestert, hogy helyükről távozzanak el” , s helyükbe a 
szociáldemokrata és a kommunista párt képviselőit nevezte 
ki. Péter László Juhász Gyula a forradalmakban című köny



véből (Budapest, 1965. 136.) idéztük az előbbieket, s ez a na
gyon alapos munka lesz elsőrendű forrásunk a szegedi esemé
nyek további fejleményeinek ismertetésében is.

Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy Dettre nem lett kom
munista az események gyorsan érlelő sodrása közepette sem. 
Szociális érzékenysége, értelmének élessége, az ország teljes 
fölbomlásától való félelem őt is fogékonnyá tette a követke
zetesebb megoldások iránt, de akár Juhász Gyula, ő is fönn
tartásokkal nézte azt a hatalomra törő lendületet, szenve
délyt, mely ekkor a magyarországi mozgalom balszárnyát 
jellemezte. Féltette a parlamentarizmus, a humánum érdekeit. 
Szemléletének polgári gyökerei erősebben kötötték, mint a 
proletár világforradalom közelinek hirdetett távlata. A mun
kástanács által kinevezett új vezetőknek tehát készséggel adta 
át a hatailmait. Azaz átadta volna, de aikkior már, miikor erre 
sor került, ott voltak a francia csapatok is. A  városparancsnok 
Bétrix ezredes a fegyverek átadását, minden szervezkedés, 
gyülekezés megszüntetését 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 át 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 kí
vánságának eleget tenni, hiába hitte, hogy a proletárdiktatúra 
érdekeit szolgálja, ha elejét veszi egy francia katonai dikta
túrának, a direktórium és a hozzá hű munkások szembefor
dultak vele. „Ahol franciák vannak, ott nincs kommuniz- 
mus!” — jelentette ki Charpy tábornok április 17-én. (157.) 
S már hiába vonta le Dettre a konzekvenciákat, Charpy tá
bornok nem fogadta el lemondásukat. Szándéka tisztaságát 
rossz színbe keverni később maga is segített, mikor a Ta
nácsköztársaság bukását követő hajsza közepette azzal véde
kezett: „a munkásságnak adtuk az uralom látszatát s a pol
gárságnak az uralom lényegét” (154.) A  szegedi történetírók 
ma is vitatkoznak Dettre, Tabódy és a volt radikálisok sze
repéről. Nem óhajtunk, nem is tudnánk igazat tenni ebben a 
vitában, de talán szükség sincs már erre, hiszen a nagyobb 
összefüggésben vizsgálódó magyar történetírás ma már nem 
tekinti döntő kritériumnak a Tanácsköztársaság zaklatott nap
jaiban kialakult ellentéteket. Az újabb magyar történelemtu



domány a művek és a pályák egészére figyelve igyekszik 
értékelni emberi és politikai tartalmukat és szerepüket az 
adott viszonyok között. Ezt a módszert véljük követhetőnek 
Dettre megítélésében is. Hűségét a forradalmakhoz a korabeli 
progresszió teljes színképében, szemléletének állandóbb tar
talmai, ezek belső logikája szerint igyekszünk mérlegelni.

A  Péter László által föltárt tények ismeretében ma már 
nyilvánvaló, hogy a tanácskormány rendeleteiít, kivált a szo
cializálásra vianatkozókait, a francia szervek végrehajt ami nem 
engedték. Még legtöbbet a kulturális életben érhetett el. E 
lehetőséggel elég következetesen élt is. Március végén a kul
túra demokratizálódását szolgáló rendeletet adott ki. Elrendel
te, hogy a színházak olcsó helyárakkal tartsanak előadásokat 
a munkásság részére. Az előadások rendezésével és a műsor 
összeállításával Juhász Gyulát bízta meg. Elrendelte, 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 fölébreszteni. Ez utóbbi 
föladat gazdájává Móra Ferencet nevezte ki. Mórát bízta meg 
azzal is, hogy a magántulajdonban és a rendházakban levő 
műkincseket leltárba vegye. Az ilyen rendeletekkel a reak
cióval való megbékélés hídj át is következetesen fölégette. 
(189.) A  számonkérések során ezt a leltározást a „terror” meg
nyilatkozásaként aposztrofálták. (197.)

Ezt a rendeletet még népbiztosként jegyezte, de a Kis
kunfélegyházára távozott direktórium föllépésére később nem 
élt ezzel a címmel. A  direktórium ugyanis a realitásokkal, 
vagyis a franciák jelenlétével nem számolva, Kiskunfélegy
házán is a hatalom birtokosaként kívánt működni. Utasítása
inak, röpiratainak ismeretében mérhető hitelesen Dettre hely
zete, s részben az is megmagyarázható, miért lett és maradt a 
későbbiek során is bizalmatlan a bolsevik forradalom iránt. 
Március 28-án, mikor a direktóriumtól újra átvette a hatal
mat, a Délmagyarország című lapban Mindenkihez! címen 
közzétett proklamációban ez olvasható: „A  proletárdiktatúra 
az egész országban és Szegeden is továbbra teljes érvényben 
marad. Úgy Dettre János, mint Somogyi Szilveszter és Temes- 
váry Géza csak azzal a kifejezett elhatározásukkal fogadták 
el a francia parancsnokság kezéből megbízatásukat, ha ők a 
szovjetkormány határozatait és rendeleteit mindenben végre
hajtják.” (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, öncsalás? Ha arra gondolunk, hogy a fran
ciák kommunizmusról hallani sem akartak, s hogy Somogyi 
Szilveszter nemsokára (155.) az ellenforradalomhoz szegődik, 
Dettre reményeit a proletárdiktatúra érvényben maradását 
illetően nem hihetjük megalapozottnak. Jóhiszeműségét azon
ban nem vonhatjuk kétségbe. Óv ettől (nemcsak a pálya egé
szében érvényesülő törvényszerűség ismerete, de az az őszinte 
igyekezete is, mellyel a proletárdiktatúra szükségét és termé
szetét Szeged népével megértetni igyekezett. Legbeszédesebb 
bizonysága ennek a Forradalmi Kis Káté címmel közétett és 
Péter László által fölfedezett dokumentum. Ezt a kátét Juhász 
Gyula fogalmazta, de kétségtelen, hogy Dettre és Juhász 
egyetérthettek ennek szellemével.

Ami tartalmát és szellemét illeti, arról talán a kérdések 
is tájékoztathatnak. A  kérdések, melyekre felel: „Mit jelent 
a proletárdiktatúra?” „Miért kell ez az átmenet?” „Miért van 
Magyarországon proletárdiktatúra?” Mi a proletárdiktatúra 
lényege?” „Milyen a magyarországi proletárdiktatúra?” Ezu
tán az orosz forradalomra vonatkozó passzusok jönnek, aztán 
a kommunista világrend természetével kapcsolatos kérdések 
és feleletek következnek. S ezek a feleletek mind az új rend 
szociális és emberi magasrendűségét, igazságosságát hirdetik, 
s egyszersmind azt is, hogy megvalósítása a világon szükség- 
szerű, Magyarországon pedig kikerülhetetlen. A  kapitalizmus 
rablóerkölcse, háborúba sodró természete ellenében, az embe
riség gyógyulásának orvosságaként, új hitként a Dózsa—Mar
tinovics—Petőfi hagyomány beteljesedéseként jelenik meg 
ebben a kátéban az új rend. Hogy Juhász Gyula írta, az átüt 
minden passzusán: a fogalmazás tisztaságábain, emelkedett
ségében, 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 félreért
hetetlenül kimondja: „Ez az átmenet azért kell, mert a meg
bukott kapritaMzmjuis termelési amarchiiáijia már 'képtelen a to
vábbi rend fenntartására és mert a kommunista társadalmi és 
gazdasági berendezkedést csakis a proletárdiktatúra hajthatja 
végre, akár békésen, ha lehet, akár erőszakkal, ha kell.” (Dél
magyarország, 1919. március 25. Vö. Péter László: i. m. 
172— 173.) A  10. passzus Marxra, Liebknechtre, Leninre és 
Trockijra hivatkozik, őket mondja az új világ megteremtői



nek, s ez is arra vall, hogy a proletárdiktatúra szükségének 
igazolásában Dettre és Juhász Gyula akkor a bolsevik példá
ikat és elméletet tartotta szem előtt.

Az eltávozott direktórium 1919. március 27-én Kiskunfél
egyházán kiadott röpiratában azt üzeni a szegedieknek, hogy 
a katonai erő megmentése és a franciákkal való harc elkerü
lése végett és a hadügyi inépbiztos utasítására hagyta el Sze
gedet, de hatalma változatlanul érvényben van: „Hatáskö
rét 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 ellenforra
dalmár és mint ilyennel könyörtelenül fogunk elbánni, érezni 
fogják sújtó fegyverünket. — Minden ellenforradalmi tény
kedést, ha kell, vérbe fojtunk. E tekintetben kíméletlenek 
maradunk! — Tudomásunkra jutott, hogy holmi »direktóri
um «-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 direktórium ideiglenesen, 
mint közvetítő szervre, rábízta dr. Szekerke Lajos és dr. Szend- 
rei Jenő elvtársakra. Tehát a Kiskunfélegyházán székelő di
rektóriumnak ők ma a szervei. Ebből következik, hogy senki 
mást elismerni nem szabad.”

Ez a Szeged népéhez! címzett röpirat természetesen Dett- 
réékhez is eljutott. S nem intézhették el legyintéssel, hiszen 
a tanácskormány az akkori Magyarország hivatalos kormánya 
volt, a szegedi direktórium annak szerve, így az árulás bélyege 
nemcsak a direktóriumtól való elszakadást jelenthette. A 
szegedi munkástanácsot azonban maguk mögött tudták. S 
ennek fedezetével válaszolnak a direktóriumnak: ,,Nem vá
doljuk az eltávozottakat, mert feltételezzük róluk, hogy 
súlyos okuk volt a menekülésszerű távozásra, de azt megálla
píthatjuk, hogy az ellenforradalomnak senki olyan szolgálatot 
nem tett és nem tehetett, mint ők. Eltekintve attól a fejvesz- 
tettségtől és izgalomtól, amit távozásukkal okoztak, egyre 
fokozták a fejetlenséget Kiskunfélegyházáról küldött utasítá
saikkal és üzeneteikkel, amelyek az itthoni helyzet teljes 
félreismerésére vallottak.” (Tisztul a helyzet! A  Proletár, 
1919, április 8.) Ez az állásfoglalás azzal zárul, hogy a mun
kástanács töretlenül folytatja az új rend megvalósítását, az 
irányítás kérdését a budapesti kormánnyal is tisztázta, a 
franciák nem akarnak ellenforradalmat, tehát „kezdődik a 
proletáruralom” . Ám a helyzet nem hogy tisztult volna, egyre 
zavarosabb, sőt sötétebb lett. A  franciák valóban nem akartak



ellenforradalmat, 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 elrabol
tak, 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. Bács
megyei Napló, 1921. december 25. 11.)

Ez lett a sorsa Dettrének is. Az ellenforradalmi szervez
kedés április végén már egyre fenyegetőbb formákat öltött. 
A  franciák is azon voltak, hogy létrejöjjön egy tárgyalóképes 
magyer kormány, de a nyílt reakció még egyébként sem 
mert álca nélkül porondra lépni. Így történhetett, hogy az 
első ellenforradalmi kormány Szegeden P. Ábrahám Dezső 
vezetésével alakult meg, s még októbrista programmal, de 
„fővezérként” már jelen volt Horthy is, hogy később ő és a 
vele rokon politikusok vegyék át a teljes hatalmat. Dettre 
szerint a franciák azt szerették volna, ha ő is belép ebbe az 
októbrista színezetű kormányba, a kormány egy tagjával — 
a franciák jelenlétében — erről tárgyalt is, „ekkor azonban 
már áthidalhatatlanok 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 fő- 
parancsnokával tárgyalt arról, hogy a francia egységek vo- 
nulijanaik be Budapestre. A  .tábornok — aki a nevezetes Vix- 
jegyzéket aláírta — hajlott dis erre a megoldásra, kormányától 
engedélyt is kért, Clemenceau ezt meg is adta volna, de Lloyd 
George és Wilson, éppen mert már tudtak a szegedi ellen- 
kormány 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  polgárság 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, 
Beosey, Pálfy Darm, Badk Bemát, — s ó ,  Almássy Endre!



Két nap alatt 220 letartóztatás. A  lateiner szocialisták szét
hullottak s ma mind letagadja, hogy szocialista volt. Engem 
a burzsoá, szegény, halálra ítélt, — s a franciák védtek meg, 
akik nagyon megszerettek mint múzeumigazgatót és Béran- 
ger-fordítót. A  Naplót 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. Min
den jó barátja elhagyta, a kaszinóból és a páholyból kigolyóz
ták, 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 bizo
nyult, de Szegeden nem lett vége olyan hamar, mint gondolta. 
Az ingerültség csak fokozódott, a számonkérések sokasodtak. 
Juhász Gyulának még 1925-ben is bűnként veti szemére az 
ügyész, hogy „Ö szövegezte a Dettre-féle kiáltványt, mely 
első arcul verése volt a szegedi polgárságnak” . (Péter László: 
i. m. 294.) S 1919 nyarán még izzóbban parázslott ez a gyű
lölet. Letartóztatták június 16-án Dettre legidősebb bátyját, 
Bélát, megfosztották katonatiszti rangjától és elítélték. Ez 
a sors várt Dettre Jánosra is. Még csak készült az ellenforra
dalom, mikor egyik leendő exponense már azt tervezgette, 
nem kell legyilkolni a „bűnös kommunistákat”, hanem szám
űzni kell 6ket Amerikába vagy Argentínába, „hadd csinálják 
meg ott a maguk kollektivista, kommunista 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 létrehozott, így is kivételes jelen
tőségű. Móra ugyan nem jött vele, se Juhász Gyula, akiket a 
szegedi szellemi élet intézményeinek élére ő nevezett ki, akik
kel eszmei és emberi rokonságát szorossá kovácsolták a 
forradalmi napok (elég a Juhász Gyula kritikai kiadás köte
teinek 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 folya
matának követését, mert ami ezután történik, abban a Vajda
ságban végzett munka tartalma a lényeges. Figyelmünk is 
elsősorban erre (irányul, s tanulmányunk súlypontját is e 
munka jellemzése fogja alkotni.

Nem tudjuk pontosan, mikor érkezett Dettre János Jugo
szláviába. A  Szeged című, 1927-ben megjelent városmonog
ráfia 79. lapján az olvasható, hogy „1920 telén . .. Szabadkára 
ment” . Más források szerint már 1919 októberében vagy 
novemberében. Mindenesetre nagyon valószínű, hogy a fran
ciák 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 tárca
pályázat háromtagú bíráló bizottságának — Stella Adorján 
és Radó Imre mellett — ő is tagja volt. (Kolozsi Tibor: Sza
badkai sajtó 1919— 1945. Újvidék, 1979. 52.) Városunkban 
kötött házasságot 1922 júliusában Eisenstein Ilonával, Sz. 
Szigethy Vilmosnak, a Szegedi Napló munkatársának volt 
feleségével; ugyanabban az évben és hónapban tehát, amikor 
Budapesten öngyilkos lett Kiima Ilona orvosnő, Juhász Gyula, 
Balázs Béla és Dettre János diákköri szerelme, a szegedi 
arany ifjúság egykori ideálja 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 szer
kesztője lett —, irodalmunkban betöltött szerepéről Boschan 
Sándor-tanulmányában Szeli István (Utak egymás felé. Újvi
dék, 1969. 205.), irodalomtörténetében Bori Imre érvényes 
fölismeréseket közölt. Ezeket nem óhajtjuk ismételgetni, csak 
a dolgozatunk témáját szorosabban érintő mozzanatok kina
gyításával kívánunk hozzájárulni a visszonylag ismeretlen 
tények áttekintéséhez, és munkánk szervessége érdekében 
mondjuk el, hogy a Bácsmegyei Napló 1920-tól fejlődött nagy 
példányszámú és közvéleményformáló orgánummá. Ugyany- 
nyira, hogy 1924-ben, mikor fönnállásának huszonötödik év
fordulóját ünnepelte, már a munkatársak is rajtuk fölül álló, 
öntörvényű nagy intézményként méltatják. Az ebből az 
alkalomból kiadott Jubiláris almanach Oh, nyájas o Iv c ls ó  
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 szempontjaink, eltérő véleményünk, széthúzó felfogá
sunk — 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 világ
háborút követő változás új viszonyai között aránylag gyorsan 
akklimatizálódott. Többszöri betiltás után 1920. augusztus 
24-től ismét rendszeresen megjelenhetett, s a Magyar Tanács- 
köztársaság leveretése után emigrációba kényszerült újságírók 
és írók közül olyan erősítéshez jutott, melyet a vérátömlesz
tés metaforájával szokás érzékeltetni. (Májtényi 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 utóbbi 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 lehetőségeket.

Azt már korábbi tapasztalataiból is tudta, hogy a gyors 
értesültség, különösen pedig a külpolitikai nóvum mindennél 
alkalmasabb arra, hogy egy lap figyelmet keltsen szűkebb és 
tágab térségben. A  már idézett Jubiláris almanachban. Ka
tona Béla, a Bácsmegyei Napló egykori munkatársa emléke
zetes riporteri tettei között fölidézi például a világháború 
kitörésének pillanatát is:

„Egyszer aztán egy rekkenő 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 felfor

dult városba. Boldogan adtam le az anyagot a másnap jött 
Kéry Pálnak és Herczeg Gézának. De így is kerestem pesti 
tudósításommal kilencszáz koronát. Azóta se éreztem olyan 
gazdagnak magam.” (36.)

Az Osztrák—Magyar Monarchia szétesése után előállt 
helyzetben, a nemzetközi események fölgyorsulása, a rengeteg 
értekezlet, tárgyalás közepette ez a gyors tájékozódás még



fontosabbá vált. S a Tanácsköztársaság bukása után elmene
kült magyar politikusok és újságírók jelen voltak Európa 
minden fővárosában. Ezek az újságírók Fenyvest és egymást 
vagy személyesen vagy közvetve ismerték is, így nem volt 
nehéz a Bácsmegyei Naplónak olyan tudósítóhálózatot kié
pítenie, amely révén Közép-Európában figyelmet tudott kel
teni. Hogy ennek a jól működő apparátusnak és egyszersmind 
Dettre stábjának arányairól és belső munkamegosztásáról 
konkrétabb fogalmat 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 telefonösszekötte
tés. Zomborból dr. Szántó Miklós, Zentárói Magyari Domokos, 
Újvidékről dr. Kardos Imre, Becskerekről Juhász Ferenc tudó
sított. A kisebb községeket — hírekért, riportokért — Mester- 
házy 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, Bécs- 
ből Barta Lajos, Prágából dr. Kasztor Ernő, Berlinből dr. 
Aranyosi Miklós és Bakonyi György, Párizsból Weidinger 
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. Szágethy Vilmos ineve is.

Amilyen népes és hatékony volt ez a szellemi bázis, 
ugyanilyen kiépített volt és szervezetten működött a kiadó
vállalati apparátus is. A  lapnak jól fölszerelt saját nyomdája 
volt, ebben kitűnő szakértelemmel rendelkező gépmesterek és 
nyomdászok dolgoztak. A kész újságot széles körű terjesztő 
hálózat juttatta el az olvasókhoz. A szerkesztőség és a kiadó
hivatal 1922-ben már csaknem száz embert foglalkoztatott, s 
az esti hír reggel már olvasható volt a lapban. S nemcsak 
Szabadkán, de Becskereken, sőt Niáben 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 Ceško Slovo/’ (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 tar
totta az egész gépezetet, vagyis föladatokat tűzött ki, számon 
kért, s ezenkívül szinte napról napról 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 „megbotránkoztatóan” 
avamtgiairde Müikes Flómis, jól megférjenek. Részes lehetett eb
ben az a megértőkészsége is, mely már ifjúkorában vonzóvá 
tette őt a tehetséges emberek szemében, s kivételes művelt
sége és szellemessége, mely írástudók között a tekintély első
rendű kritériuma.

Egyik vitájuk kapcsán, mintegy mellékesen, így írt erről 
Milkó Izidor: a szóban forgó disputát Dettre János elintézte 
„azzal a legjelesebb franciákra emlékeztető szellemes okfejtés
sel s azzal a szuverén gúnnyal, amely e ragyogó tollú írónak 
a saját külön nagy erőssége. A pompás ötleteknek és igazság
megállapításoknak e pompázó tűzijátéka után legjobb volna 
pontot tenni s a polémiát a lovagiasság szabályai szerint 
befejezettnek nyilvánítani. . ( A társadalom és az írók. Bács
megyei Napló, 1924. március 19.) S ezért mondhatta nyitott
ságáról és nagyfokú igényességéről egyik interjújában a 
szemtanú hitelességével Haraszti Sándor: „Dettre mindent 
megtett, hogy a Napló sok irányú hírszolgálata mellett szelle
mi, irodalmi színvonalát is emelje. Az irodalmi rovatban 
gyakran adott helyet a Nyugat-nemzedék otthon maradt 
nagyjainak, Móricznak, Babitsnak, Krúdynak, Tersánszkynak, 
Juhász Gyulának, Szomorynak, Somlyó Zoltánnak, Nagy 
Lajosnak, sőt a kezdő Kodolányi Jánosnak és Déry Tibornak 
is. Szinte hetente közölt verset, versfordítást vagy apróbb 
karcolatot Kosztolányi Dezsőtől, aki mint szabadkai sarjadék 
különös becsvággyal fáradozott azon, hogy nevét a Vajdaság
ban ne feledjék. A  szerzők közül nem hiányzott Karinthy 
Frigyes sem. [...] De Dettre nemcsak a pesti Nyugat-nemze
déknek kínálta fel a lap hasábjait, hanem az emigrációban 
élő Hatvany Lajosnak és Ingotusnak, sőt egy-két esetben a 
polgári radikalizmus világgá üldözött vezetőjének, Jászi Osz



kárnak is, aki a megszűnt Bécsi Magyar Üjság és a Jövő 
után az utódállamok haladó szellemű magyar lapjaiban emelt 
szót Horthyék terrorizmusa ellen. A  magyarországiak mellett 
természetesen tág teret engedett az ismert helyi magyar 
irodalmároknak is. [...] Dettre János nemcsak túl radikális 
politikai nézeteimnek engedett időnként szabad utat, de abban 
sem akadályozott meg, hogy radikális, avantgarde irodalmi 
felfogásom kifejtésére a Bácsmegyei Napló hasábjait felhasz
náljam.” (7 Nap, 1977. július 1. és 8.)

Ami Dettre újságírói stílusát illeti, arról másként véle
kedünk, mint Milkó, s erre még vissza is térünk. A  két jellem
zést inkább a Dettre iránti respektus dokumentálása végett 
idéztük, mert jellemzőnek találjuk. Milkó és Haraszti szavai
ban Dettre emberi stílusának, nagyvonalúságéinak és kultú- 
ráltságának hatását, megnyilvánulását véljük fölfedezni.

Kollegiális, tréfálkozó, szigorral álcázott céhbeli közvet
lenségét a Diószeghy Tiborral rendszeresen játszott sakkmér
kőzésedről szólva Magyarii Domokos is vonzó tulajdonságként 
említi: „Egy alkalommal Dió olyan nagy lendületbe jött, hogy 
a királyné helyett a királyt ütötte ki, mire Dettre mosolyogva 
jegyezte meg: — Na latja, Diókám, nem is olyan rossz a 
megoldás. Egy királlyal ismét kevesebb.” (Feljegyzések Dett- 
réről. Kézirat. 19.) Egy másik alkalommal a Városi Kávéház
ban hosszan sörözgető Tamás után küldött munkatársak is 
lent maradtak, végül Fenyves, a tulajdonos is — s Dettre
— a szolga megrökönyödésére — mindnyájuknak leküldte a 
felmondólevelet. (Uo. 20—21.)

A  Bácsmegyei 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. Nem
csak 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, szervező tehetsége, munkabí
rása, kollegiális saigioira, pontossága köztudomásúan részes 
abbain, hogy a Bácsmegyei Napló a húszas évek egyik legjelen
tősebb vidéki lapjává nőtte ki magát, de e siker igazi titkát 
ezzel aligha neveztük meg. Magyarázatnak még az élelmes 
hírszolgálat, a Duna-medencei tájékozottság és látószög sem



elegendő. Meg kell vizsgálnunk az eszmei, politikai összetevő
ket. Aligha képzelhető, hogy ezek alkalmassága nélkül Dettre 
és munkatársai olvasóikat meghódíthatták, a felsőbb szerve
ket pedig belátásra bírhatták volna.

Ennek a mélyebb oknak a kutatása során mindenekelőtt 
annál a kérdésnél kell időznünk, hogy mit hozott magával 
Dettre: milyen eszméket és milyen érzelmi, indulati hajlan
dóságokat. Az utóbbiak közül az a sebzettség 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, sze
mélyes hitelű érzésként működött. Ö közelről látta a tiszti 
különítmények szervezkedését, ismerte az emberi silányságot, 
mely átvette hazájában a hatalmat. Látta Ostenburgot, Pró- 
nayt, Héjjast és társaiikat, a fehérterror első megnyilatkozásait. 
„Mert -a terror [...] itt, Szegeden született meg — írja egyik 
visszaemlékezésében. — A Madách utcai polgári iskola* helyi
ségét 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 összeégetett testtel került 
ki, vagy mint úszó hulla került a Tiszába.” (A szegedi ellen- 
forradalom napjaiból. Bácsmegyei Napló, 1921. december 25.)

Ezek az emlékek és a Horthy-kormányzat prefasiszta 
jellege Dettrében a humanistát, a meggyőződéses októbristát 
csak taszítani tudta. Törvényszerű, hogy rokonszenvet az iránt 
az irredentizmus iránt sem érezhetett, mely Trianon után a 
magyar állam politikájának alapjává lett. Ez a viszony döntő 
módon meghatározta, megkönnyítette Dettre vajdasági mun
káját. Azt a munkát, melyet egy magyar nyelvű lap szer
kesztőjeként, magyar nyelvű olvasókkal számolva kellett 
végeznie. E munka középpontjába természetesen a vajdasági 
magyarság létérdekeit kellett állítania, de úgy, hogy ez az 
SZHSZ Királyság hivatalos szervei számára is eltűrhető le
gyen. Hogy ennek nehézségét a mai olvasó is értse, emlékez
tetnünk kell arra, hogy a világháború, melyben a monarchia 
szemben állt Szerbiával, még alighogy befejeződött. A sebek 
még elevenek voltak, a vajdasági szerbek üldözésének emléke, 
a kémhisztériák, a nemzeti gyűlölködés még parázslott, s ez 
a magyarság állampolgári jogainak érvényesülését sem tette

* Helyesen: konviktus. (D. Z.)



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.

E föltételek között Dettréék függetlensége, sőt szemben
állása a Horthy-rendszerrel csak egyik, de igen fontos adott
ság. „Nem szívesen foglalkozunk a magyar belpolitika ese
ményeivel — 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 diszpozíciót érleltek 
ki, amelyek az érzés és tudomásulvevés harmóniájával láttat
ják be, hogy külpolitikai események azok, amelyek a határon 
túl lezajlanak.” (A Károlyi-per tanulságai. 1922. május 24.) 
A  kiemelt mondatrész állásfoglalás és vízválasztó jelentőségű.

Az első világháború után új államokba került magyar 
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 alkalmazkodás programjának 
szolgálatát. Cikkek sorát írja arról, hogy az irredentizmus 
csak árthat a nemzetiségi sorba került magyarságnak. Az a 
vezércikke, melyet 1921 karácsonyára írt (Karácsony. 1921. 
december 25.), ennek a meggyőződésnek fokozatos kifejtésével 
nemcsak a szándékról, de a helyzetről, a közegről és az olva
sókról is tanúskodik. A karácsony misztériumában rejlő béke- 
üzenet ünnepélyes és tágas intonálása lutáin így tér rá az 
égető időszerűségre: „Pusztuljon szívünkből minden ártó 
szándék, a kemény gőg s a vériszapos bosszú, lelkűnkben ne 
készítsünk hajlékot az egyenettenkedésmek, me vessünk ágyat 
a bizalmatlanságnak. Ha meg tudjuk becsülni a magyar szót, 
becsüljük meg azt 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 törvényhűségétől eltántoríta
nak 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 össze
kötözni azt, amit földrengések és hegyomlások, a rianó tenger



és a meghasadt égbolt szakítottak el egymástól.” írásának 
summája: „itt csak akkor lesz magyar kultúra, ha az állam
hűségünk is hétpróbás lesz.”

Nemcsak a budapesti agitáció, de a beidegződött ábrán
dok, 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 kormánnyal való paktálás vádjától is. 
A százesztendős Jókai című vezércikke (1924. december 25.) 
mintapéldája a tapintat és a következetesség összehangolásának. 
Megadja benne fölösen az egyetemes magyarság hitének is, 
ami megilleti, de fontosabb annak kifejtése, hogy a kisebb
ségi helyzetben megváltozott a könyvek értelme, új szempon
tok adódtak. Jókai világát a magyar szupremácia igézetében 
alkotott, mámoros és romantikus mitológiának minősíti, az 
„extra Hungáriám non est vita” ábrándjának minősíti. S e 
mivoltában a nemzetiségi sorba került magyarság szempont
jából részegítőnek, mérgezőnek és tragikusnak, hogy sokan 
mégis hozzá igazodnak. „Nézzünk körül — fakad ki őszinte 
keserűséggel — : hány Garanvölgyi Ádámra 'ismerünk rá a 
tétlenül küzdő, hangtalanul tiltakozó s szótlanul panaszkodó 
magyarok között? Az élet harcot kíván, küzdelmet, okos 
tájékozódást, szívás kitartást, s >»kik hivatottak vezérül a 
népnek«, csak az öreg Garanvölgyi szaváig, gesztusáig, tréfába 
fojtott keserűségéig, durcás sértődöttségéig, programos tétlen
ségéig jutnak el.”

Ez a szemrehányó, cselekvést sürgető bírálat még a fáj
dalom 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 befo
lyása 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 alap
okára utal, mikor a „hivatott vezéreket” Garanvölgyihez 
hasonlítja. S 1925 februárjában, mikor a választások során 
az Országos Magyar Párt nem tudta a magyarságot egyetlen 
képviselőhöz sem juttatni, Dettre saját igazuk tragikus bizony
ságaként interpretálja ezt a vereséget, a „nagypipájú, kevés 
dohányú” magyarkodás csődjeként. (A magyarság gyásza. 
1925. február 10, 11, 12.) Ez a cikk fölfedi a viszony mérgezett-



ségét, 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” , 
világosan adja tudtul, hogy nemcsak elvi, hanem hatalmi 
érdekek is szülték ezt a nézeteltérést.

S aligha vitatható, hogy a Bácsmegyei Napló álláspontját 
a helyzethez való alkalmazkodás készsége nemcsak kedve
zőbbé, de termékenyebbé is tette. Akik nem fogadták el 
adottságnak, s nem huzamos létföltételként értékelték a hely
zetet, mindent a politikai küzdelmektől, fejleményektől remél
tek. A lap viszont a lehetséges konkrét teendők szorgalmazó
jává válhatott. Mert itt az ideje nyomatékosan hangsúlyoz
nunk, hogy Dettre programja: az állampolgári lojalitás és a 
nemzetiségi kultúra ápolása, egyszersmind a lap programja 
is volt. Újság és szerkesztő szándéka és szemlélete ösztönösen 
és tudatosan is találkozott ebben.

El is túloznánk Dettre jelentőségét, ha ezen a ponton nem 
mondanánk el, hogy a Bácsmegyei 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 Jubiláris 
almanach legfontosabb cikkében, melyet Huszonöt év címmel 
maga Fenyves írt, a lap történetének és liberális jellegének 
leglényegesebb vonásaként, jogforrássá avatható érdemeként 
emlékeztet arra, hogy „A  közé a kevés magyar újság közé 
tartozott a Bácsmegyei 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 üldözöt
tek mellett emelt szót. Ezt a hagyományt, ezt az érdemet, 
valamint a „becsületes lojalitást” így avatja a Bácsmegyei 
Napló programjává, jogforrásává: „hirdetheti .az SZHSZ ki
rályságbelli magyarság becsületes lojalitását, békés munka- 
kedvét, rejprezant álhatja a magyarság kiül túliképességét, s kö
vetelheti a magyarság számára az egyenlő jogokat, az egyfor
ma elbánást, s felemeli szavát a Visszaélések ellen. Ma ás azt 
követeli a magyarság számára, amit a magyar éra alatt köve
telt .az itt élő nemzetiségek számára: egyforma elbánást, test
véries megértést.” (14.)

A  „becsületes kisebbségi küzdelmek s aiz államhatalommal 
szemben tanúsított lojalitás” a Bácsmegyei Napló politiká
jának az almanach számvetéseiben és a lap napi gyakorlatá
ban 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 
elismeréssel és megbecsüléssel köszöntő intézmények és pálya
társak között ott van Boško Radovanović, a Beogradski dnev- 
nik szerkesztője, Borivoje K. Jevtić, Milorad K. Ivanić, a Pod- 
>ne és Vlaijko Laliié, a Beogradske novdine szerkesztője. Az 
aitóbbi így támasztja alá azt a véleményt, értékelést, me
lyet a lap önmagáról alkotott: „A  Bácsmegyei Naplót már 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 
Bácsmegyei Napló a magyarság szócsöve, de ez semmiben 
sem akadályozza meg abban, hogy a szerb, horvát és szlovén 
királyság legjobb és legtekintélyesebb lapja legyen.” (I. m. 20.)

A lojalitásnak ezt a gratulációkból összerótt igazolását 
természetesen nem hisszük se eléggé meggyőzőnek, se eléggé 
tartalmasnak. 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 tartalmát, jellegét. Ezek megisme
rése Dettre szerepének magvához is közelebb visz.

Ha csak abból indulnánk ki, hogy a Bácsmegyei Naplót 
el is kellett adni, magyar nyelvű olvasóknak kellett eladni 
(s hogy olvasóknak a pénzéből tartja föon magát, erre a lap 
büszkén és gyakran hivatkozott is), akkor törvényszerűnek kell 
tartanunk, hogy a magyarság érdekeinek képviseletét ko
molyan kellett vennie. De ha ez igaz is, önmagában meglehe
tősen leegyszerűsítő és haszonelvű magyarázat volna. A  lap 
szerkesztői meggyőződéssel, sokszor ihletetten, 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 ma
gyarság érdekeinek védelmét, Dettre is a saját múltjának, 
októbrista eszméinek jegyében foglalhatott állást ezekben a 
kérdésekben. Nem kétséges, hogy a két forradalom eszmevi
lágából, a Szegeden lezajlott küzdelmekből töretlenül elsősor
ban a népképviselet elvét, a népek, nemzetek egyenjogúságá
nak eszméjét és azt a humanizmust mentette ki, amelyik 
készséges volt ugyan a szocialista megoldások iránt, de csak



addig, amíg ezek a demokratizmust nem veszélyeztetik. Ünne
pélyesen vall erről a hozományról Október című vezércikké
ben: 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, min
den dokumentum, minden tanulság és minden meggondolás 
arra mutat, hogy a történelmi fejlődés irányvonala az októ
beri megújhodás felé mutat” . (1922. október 31.) Ebben a poli
tikai meggyőződésben, illetve magatartásban a radikális párt
ban végzett hajdani munka emléke, közelebbről Jászi Oszkár 
tanításainak hatása nemcsak érzékelhető, de időnként közvet
lenül is kiüt. Hogy Jászi a magyarság hegemóniája idején 
dolgozta ki és képviselte a nemzetiségek autonómiájának po
litikáját, azt a Bácsmegyei Napló többször is hangoztatja, 
idézett almanachbeli cikkében például Fenyves is, s fájlalja, 
hogy Jászi példáját az egykor elnyomott nemzetiségek képvi
selői nem követik (13.), Dettrének pedig elsőrendű argumen
tuma ez a példa. Isac Emil és Jászi Oszkár című vezércikké
ben, fölidézve a háborút megelőző magyar progresszió harcait, 
a Jászi-féle iskolát, melynek hatására 1922-ben Isac szót emel 
az erdélyi magyarság érdekében, így mutat rá a szellem idő
szerűségére: „Csak arra akarunk rámutatni, hogy a demokra
ta pártnak az a kis csoportja, amelyik Jaksić Zarko 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 lobban
tak ki beninök türelmetlen bosszúvággyá, mert ezek a taní
tások vetettek gátat a szenvedélyeknek.” Ez az érvelés olyan 
fontos Dettre és a helyzet megértése szempontjából, hogy 
folytatását is idéznünk kell: „Elmondhatjuk még azt is, hogy 
Jászi Oszkárnak az elszakadt magyarság nemcsak azt köszön
heti, hogy új urainak egy csoportjában az ő tanításai vetették 
meg 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 dogma
tikájának, ő formulázta meg először a követelhető és meg
adandó jogok terjedelmét, s az utódállamok magyarsága szá
mára megkönnyítette a programkészítés munkáját.” (1922. 
május 5. Vö. A Károlyi-per tanulságai. 1922. május 24.) S hogy 
ennek a vívmánynak a hivatalos magyar politikától való 
teljes idegenségét kitüntesse, hivatkozik arra, milyen ellensé
gesen bántak és bánnak Magyarországon 1922-ben is Jászival.



Magatartásának hitele szempontjából fontos tényező, hogy 
nemcsak a nemzetiségi sorba került magyarság, de az európai 
politika minden eseményében a népképviselet és a demokra
tizmus ügye mellett tanúskodik. Riadtan figyel föl minden 
jelre, melyben a demokratizmus veszedelmét észleli. Különö
sen az olasz választásokon előretörő fasizmus sikerét véli 
fenyegető jelnek, de aggasztó törekvéseket sejt a török, az 
albán, a jugoszláv politikában, s nemcsak sejti, de közelről 
méri a reakció magyarországi elterpeszkedését. Az olasz fasiz
mus sikerei láttán írja ebben az időben Szenteleky Kornél: 
„Jobbra megyünk — és ez egyúttal azt is jelenti, hogy távo
lodunk a tiszta álmoktól, a magas eszményektől, a csillogó 
utópiák délibábjaitól. Jobbfelé megyünk, a duzzadó sovén 
törekvések, a papoktól megszentelt gyűlölet, az állatiasság 
véres fortéiméi felé. A rombolás, a mészárlás, az éhezés, a 
nyomor, a társadalmi összeomlás felé. A  végleges elsatnyulás, 
a kínlódó, köhögős kimúlás felé.” (A destra! 1922. november 
12. Vö. A végletek vándora. 1922. november 5.; Hát béke van?
1922. november 11.; A francia választások. 1924. május 14.) 
A kortársak könnyen ítélhették túlzásnak ezt a baljós jöven
dölést, pedig nagyon érzékeny ösztön műve, s ha meggondol
juk, 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 általa szerkesztett Bácsmegyei Naplóban vezércikként 
közölte.

A  jobbratolódás irányzata azért tölti el zavarral, sőt fáj
dalommal Dettrét, mert meggyőződése volt, hogy a soviniszta 
mámor elsősorban a háború szüleménye, s a békének a „nép
szuverenitás” , a demokratizmus tendenaiá/irt kellene erősíte
nie. (Hát béke van? 1922. november 11.; A százarcú politika.
1924. december 12.; A nép szava. 1922. november 18.) A  béké
hez 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 gon
dolat, 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 zsádó bé



két, angol békét és (német békét, kapitalista békét és proletár 
békét, .nem alkarjuk se a fegyverek békéjét, se az ájult teheteit- 
lenség békéjét. Békét akarunk. Csak békét. Különbségtevéssel 
meg nem fertőzött, tömjénnel el nem homályosított, frigylá
dába 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 összefüg
gésben a megindultság a fontos, a békeóhajban annak ki- 
nyilvánítása, milyen ne legyen a béke, s ebben egészen bizo
nyos, hogy a diszkrimináció az, amitől a leginkább tart. A 
béke politikája című írásábam <a „győzelem politikájának” 
nevezi ezt a veszedelmet, és cikkek egész sorában hadakozik 
vele. A  legyőzött népek kizsákmányolásának, megszégyení
tésének, elszigetelésének, új kalodák ácsolásának politikája 
ez — mondja olyan elkeseredéssel, mintha mit sem tudna az 
imperialista háborúk és békék természetéről. (A sírt, hol nem
zet süllyed e l . .. 1923. január 31.; Jaurés a Panthéonban. 1923. 
július 22.; A hadviseltek háborúja. 1923. május 12.) Bizonyos, 
hogy saját nemzetiségének érdekeit is védi, mikor a humaniz
mus egyetemességének csorbítása ellen emel szót, mikor az 
„egy akol s egy pásztor” eszményét szögezi szembe a határo
kat megmerevítő cölöpökkel (Cölöpök. 1922. május 27.), de 
még Ady magyarságában is észlelt korlátozó tényezőt. Dettrét 
azonban humanizmusának emelkedettsége kiemeli az újság
írói ügyeskedés szférájából. (Ady Endre. 1923. január 28.)

A  magyarság érdekeit védelmező munka tehát szervesen 
illeszkedett egy átfogó szemlélet rendjébe. Demokratikus 
szemléletében 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 nél
kül 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 magyarsá
gé . . . ” (A százesztendős Jókai. 1924. december 25.; Vö. A száz- 
esztendős Petőfi. 1922. december 24.) S ez a meggyőződése jól 
megfér azzal a messzire előremutató fölismeréssel, hogy „más 
a mi Jókaink és más Budapest Jókaija” . Nemcsak hogy meg
fér, de épp a Budapesttől való függetlenség és az új haza 
iránti lojalitás teszi fölszabadulttá. Ügyannyira, hogy ezek a



magyar sorsról, „végzetről” és testvéri összetartozásról szóló 
vezércikkek, például a Magyarok vagyunk című (1925. április 
12.), de a Petőfit ünneplő is, nemegyszer áradó dagályként 
sodor fájdalmat, panaszt, büszkeséget, vigasztalást: „Magya
rok, tekintsetek föl a csillagokra. [...] Ha sötét az utatok, 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 föl
gyújtani a magyar kultúra, hová tudott felnőni a magyar zse
ni, nézzetek fel, s ha nem káprázik el gyászhoz szokott szeme
tek, meglátjátok a csillagtábor trónusán Petőfit.”

Ez az erőteljes összetartozás-tudat természetesen érzéke
nyen reagált :a háború oitárui diiiszknimiináaió tényekre. Fölszólal 
1922 májusában, mikor az egyik pártlap azt javasolja, hogy a 
jugoszláviai németségnek igen, a magyarságnak nem kell 
megadni az állampolgári jogokat. (A felelősség kérdése. 1922. 
május 18.) Tiltakozik az ellen, hogy a magyarországi irreden
tizmusért az ettől független és állama liránt hűséges vajda
sági magyarokat tegyék felelőssé. S végül arra figyelmeztet, 
hogy a hátrányos megkülönböztetés következményeként a 
magyarság esetleg az osztályharc frontján keresi sorsa meg
oldását. 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 gyásza.
1925. február 10, 11, 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 emigránsoknak letelepedési engedélyt 
az esetek többségében azzal a kikötéssel adtak, hogy a politi
kába, kivált a belpolitikába nem avatkoznak. Azt már az ed
digiek során ás láthattuk, hogy ezt a tilalmat Dettre is sokszor 
megszegte. De ahhoz, hogy energiájának jiavát a vajdasági 
magyar kultúra istápolására fordítsa, tartotta magát. Bizo
nyára 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 nem
zetiségi élet csak a kultúra szférájában lehetséges.



Hozzáhangolódnia ezekhez a föltételekhez korántsem volt 
olyan nehéz, mint szegedi szerepe után képzelhetné az ember. 
Amit Szegeden az utolsó hetekben átélt: a vereségek, a pál- 
fordulások látványa, a direktórium és a polgárság felől el
hangzó vádak, aztán a forradalmak Európa-szerte bekövetkező 
apálya és az emigránslét sok láthatatlan, de elképzelhető 
gondja, keserűsége Dettre hitét a csalódások súlyos tanulsága
ival terhelte meg. Ahogy 1921-ben visszaemlékezik a maga 
szegedi tevékenységére, abban ez a rezignáltság már pontosan 
érzékelhető: „A  munkásság és polgárság két tüze között kel
lett képviselnem teljes magamrahagyottságban a sub spécié 
aeternitatis való magyar érdekeket. Tudtam, hogy akár a pol
gárság, akár a munkásság kerekedik felül, bennem, aki a ki- 
egyenlítést és társadalmi békét szolgáltam, ellenségét fogja 
látni.” (A szegedi ellenforradalom napjaiból. 1921. december 
25.) Bekövetkezett 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, imiint — egzisztenciális szorangatottságábam eltúlzott 
érvelésű védekezése miatt — utóbb a mereven ítélkező, dog
matikus 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 aktuali
tásban is csak jelenséget látunk s keressük a dolgok rendjének 
értelmét” — írja Üj partok felé című vezércikkében. (1922. 
április 22.) Ha a hit ébren tartása mellett érvel, annak tuda
tában teszi, hogy egy mindent megkísérelt és mindent elvesz
tő, „százszor megtört és százszor kifosztott” nemzedékben kell 
hitet ébreszteni. (Advent. 1922. december 10.; Békevárás. 1923. 
július 4.) A  pátosz arra vall, hogy a cselekvésre szomjas láz 
korántsem olyan megtört itt, de hogy a korabeli Európa fő
sodrából kiesett, ennek akkor is tudatában volt, mikor szabad
kai hivatását a legnagyobb buzgalommal végezte: „Ne áltas
suk 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 össze- 
dobbanása 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 felől ő Dévavár omlásának moraját 
hallja (Zsenik és kontárok. 1923. február 25.), s a szükebb 
környezetben szorgalmazott kibontakozást erőtlennek, lassú
nak látja.

Ismételjük: megrendültségét és a veszteség érzését túl
ságosan is hangsúlyozza, nagyon is szónokias ezekben a cik
kekben. Az alkat, a szellem jóval frissebbnek, lendületesebbnek 
bizonyult, de a csalódottság se színlelés, s arra jó, hogy Dett- 
rét a harcias politikától visszatartsa. Űgyannyira, hogy a kul
turális mozgalmat — összhangban a Bácsmegyei Napló elve
ivel — a már ismert okokból hajlandó a politikai szervezkedés 
fölé, illetve elé állítani. A  politikai szervezet — úgymond — 
„akármilyen tökéletesen építették is ki, nem élő valóság”, 
jó, ha a választások idején működik. Talán nélkülözhetetle
nebb, „de a kulturális mozgalom bizonyosan a pótolhatatla
nabb” . (A Csokonai-ünnep elé. 1924. február 17.)

E rangsorolás és magyarázat mérlegelésekor számolnunk 
kell azzal, hogy Dettrének elsősorban az Országos Magyar 
Pártra kellett gondolnia, mikor politikai szervezkedésről be
szélt. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem 
remélt ő sokkal többet a munkásmozgalomtól sem. Mikor ar
ról írt, hogy milyen békére vágyik az emberiség, láttuk, az 
osztályharc teremtette békét éppúgy elutasította, mint a kapi
talista békét. Abban a visszaemlékezésében, melyben az ellen- 
forradalom szegedi szervezkedéseiről beszél, nem titkolja, hogy 
a kommunisták, kivált akik máról holnapra azzá lettek, szin
tén rossz emlékeket hagytak benne. Ebben is mesterére, Jászi 
Oszkárra hasonlít, aki a Kun Béláéktól való elidegenedésről 
cikkek sorát írta, s aztán egy egész könyvet (Magyar tragédia, 
magyar feltámadás). Dettre nem fordult szembe a vajdasági 
munkásmozgalom balszámyával, az emigránslét törvényeit 
ebben is betartotta, de mikor az Európa-szerte észlelhető dik
tatórikus irányzatokat számba veszi, bizony az akkori Szov
jetuniót sem hagyja ki. Nem kétséges, hogy ilyenkor ugyan
arról a platformról beszél, melyet a parlamentarizmus, a 
népképviselet októbrista eszméi határoznak meg. Ennek je
gyében bírálja a politikai pártállás uralkodó szemponttá nö
velésének törekvéseit (A mindenható politika. 1922. november 
19.), s kerül közel Julién Benda álláspontjához a kultúra és a 
politika viszonyát illetően.



Ezzel be is zárható ama mélyebb motívumok köre, melyek 
alkalmassá tették Dettrét az SZHSZ Királyság Szabadkáján 
szerepének betöltésére. A veszteségtudat fölfokozott lírája, 
a nemzeti panasz retorikája türelmetlenebb fülek számára le
hetett idegesítő, de ez a kozmikus régióban csapongó pátosz
— kivált mikor a természetimádat mámorában és a világpoli
tika szféráiban szárnyalt — annyira fölötte lebegett a társa
dalmi cselekvés, az osztályharc 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 ámul- 
hatunk azon a fáradhatatlan szorgalmon, mellyel Dettre témák 
és ügyek sokaságára talált, s ezekkel mozgásba hozta a vaj
dasági magyar szellemi életet. Ha a természetélmény jegyében 
írt panteista vezércikkek természethimnuszként ható imitáló 
mámorát, vagy a szűkös bácskai horizont fölé szárnyaló vi
lágpolitikai elmélkedéseket az „útfélre” került nagypolitikus 
önmagát kárpótló mákonyaként fognánk föl, és ez nem volna 
egészen alaptalan, akkor ezeket a kulturális témájú írásokat 
a cselekvő politikus gyakorlati érzékre valló tehetségének 
mindennapi megnyilatkozásaiként értékelhetjük. Jóval konk
rétabbak is, mint az előbb említettek, és szónokiasságuk nem 
valami légritka közegben, hanem a hétköznapi valóság sűrű
jében »mozog, s így valódi terheket emel, tényleges akadályo
kat mozdít el.

Elsőrendű szándéka is ez: az ájult tétlenségből, majd a 
meddő szónoklatok álserénységéből értelmes cselekvésre moz
gósítani a magyarság képviselőit. Ma már alig érthető, miért 
volt szükség ennyi buzdításra, ezért emlékeztetnünk kell rá, 
hogy az SZHSZ Királyságba vagy a királyi Romániába került 
magyarság kulturális életének gondjaival az akkori állam nem 
törődött. Antit ma államköltségen lehet és kell megoldaná, 
akkor csak társadalmi összefogással lehetett. Üj helyzet volt 
ez az akkori értelmiség számára, amely a magyarság hegemó
niája idején megszokta, hogy kész intézmények irányítják 
művelődési ügyét. Hozzá ez az értelmiség a maga kultúráját 
olyan magasrendű hatalomnak hitte, melyről föl sem tételez
hető, hogy mindennapi őst ápolásra szorul.

Dettre első teendőjének éppen azt érezte, hogy ezt a ha
mis helyzettudatot az új vad óságra ébressze: „Három év óta 
egyebet sem lehet hallani a vajdasági magyarok hivatalos



vagy nem hivatalos pódiumaiért, mint ezt az egy szót: »kul
túra.« Politikai vitákban és egyéb diszkussziókban sűrűn sze
repel ez mint argumentum, döntő és konkrét argumentum, 
mint olyan kvalitás, amelyet respektálni kell mindenkinek.” 
Elismervén a már megalkotott magyar kulturális értékek 
jelentőségét, szerepét a kisebbségi sorban, figyelmeztet: „ezt 
a kultúrát, ezt a kultúrpozíciót el is veszítheti a magyarság, 
ha nem gyarapítja tovább, nem növeli, nem műveli és nem 
restaurálja kultúrmentalitását, erejét és kvalitásait. [...] Nem 
szabad megelégedni azzal, hogy van, hozzá kell látni, hogy 
legyen is ” (A magyar 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 szellemi élet megszervezésének 
lehetőségeit, ezeket a kezdeményezéseket Dettre nyomban 
sürgető, mozgósító példává avatja. A már idézett Magyar já
tékszín című cikke is a nagyváradi színpártoló egyesület és 
más irodalmi társaságok megalakulásának friss hírére író
dott. S a Helikon létrejötte állandó érve, ösztönzésre szánt 
példája a Bácsmegyei Naplónak. Benne Kemény János báró 
szerepe különösen. Hiszen a kulturális munkához a jó szándé
kon túl pénz is kellett, áldozatkészség. Ennek gyéren mutat
kozó jeleit Dettre buzgón fölnagyítja (Az első ezer dinár. 1922. 
december 14.), de állandóbb szólama a panasz, a szemrehá
nyás: „Ebéd utáni szórakozásaink közt ezerdinárosok csere
berélik a zsebeket egy-egy dartliparti után” ; ötszáz holdas bir
tokosoknak csak az a gondjuk, hogy magasabb a napszám; 
kereskedők és nagyiparosok vagyona gyarapszik, de a „bőség 
nyoszolyájában nyugodtan alszik a lelkiismeret. . . ” (Magyar 
áldozatkészség. 1922. június 28.) Ebben a cikkében, aztán cik
kek sokaságában azt is előadja, mit kellene csinálni: „Magyar 
színházat kellene építeni, magyar könyvet kiadni, magyar 
folyóiratot megindítani, magyar kultúrszövetséget szervezni, 
magyar néplíceumot, magyar középiskolát fenntartani — hol 
az a vagyon, amelyik megmozdul, hol az a bőség, amelyik nem 
tanácsot ad, de aranyakat, telket és téglát, hol vannak az 
akadémiát alapító Széchenyinek, a telket ajándékozó Grassal- 
kovichnak és a színházat építő Lukács Györgyöknek utódjai?” 
(Vö. Magyar játékszín. 1922. január 17.; A kultúra feladata.
1923. február 24.)



Valóban, hol is lehettek? Ha ennek is utánajárhatnánk, 
Dettre helyzetérzékéről is pontosabb képet formálhatnánk, s 
pályaképünket kiemelhetnénk az irodalomtörténet egydimen
ziós síkjáról. Erre sajnos nem vállalkozhatunk. Annyit azért 
gyér ismereteink alapján és dokumentáció nélkül is megkoc
káztathatunk, hogy a vajdasági magyar birtokosok és talán 
az értelmiség nagyobb része is ideiglenesnek tekintette az ak
kori helyzetet, ezért nem igyekezett hosszú távra berendez
kedni. De akár így volt, akár nem, az nagyon valószínű, hogy 
a vajdasági gazdag magyarok nem a volt szegedi népbiztosra 
figyeltek, ha felelősségükről, tennivalóikról esetleg gondol
kodtak. Sőt az árulás gyanújába kevert liberális, szabadkő
műves, aktivista munkatársakkal dolgozó Bácsmegyei Naplót 
sem respektálhatták annyira, mint Dettre ünnepélyes fölhí
vásaiból gondolni lehetne. Röviden szólva: a józan helyzettu
dat kialakításán fáradozó Dettre előadása sem tükrözi elég 
pontosan a viszonyokat, melyek között szerepét be kellett töl
tenie. Néha szinte elszólásszerüen föl-fölfakad a panasz: „Itt 
nem elég jogcím a magyarság és a kultúráért végzett munka. 
[.. .] 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 
mindenkinek, aki itt él és magyar?” (Őrtűz. 1922. október 29.) 
Csak később, mikor az Országos Magyar Párt révén intézmé
nyes formát is ölt a magyarság képviselete, akkor válik nyil
vánvalóvá, hogy akiket buzdít, nemcsak tunyák, passzívak, 
közönyösek, de többségük ellensége is a Bácsmegyei Napló
nak. Kiderül, hogy ők azok, elsősorban ők, afc Országos Ma
gyar Párt vezetői, akiket a Bácsmegyei Napló ostorozott, akiket 
hiába ostorozott: „De milyen kevesen vannak a magyar párt 
vezetői közül, akik komoly munkát végeztek, s mennyire 
egy-két férfiú lelkiismeretére és munkabírására volt hárítva 
minden agitáció, minden propaganda s a párt minden élet- 
megnyilvánulása. (Ha egyik-másik úr csak tizedannyi hősies
séget és snájdigságot és kitartást tanúsított volna a magyar 
párt agitációs munkájában, mint amennyivel ferblicsatáit vív
ta, 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” létre
hozását 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 Bácsmegyei Napló a Dettre által szorgalmazott kulturális 
építkezést, a magyar munka elsőrendű területévé avatva, ma
gát 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 Juhi- 
láris almanach még határozottabban beszél erről: „A  magyar
ság politikai megszervezése nálunk úgyszólván egyedül ennek 
a lapnak az érdeme és ma, amikor kormányzati rövidlátás 
vagy hatósági önkény még mindig korlátozza vagy tehetetlen
né teszi a magyarság szabad agitációját, ezen agitatorikus mun
kát a Bácsmegyei Napló végzi el.” (50.) „Nem a kisebbségek 
csinálják a sajtót. A sajtó formálja, hívja élre a bizonytalan 
utakra tévedt utódállami magyarságot és újjáteremtve azt, 
keresi meg számára intellektuális alapon a továbbélni 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 Bácsmegyei Napló szerepét ő is hasonlóképpen értékelte. 
Emelkedettsége, buzdító, fölhívó, mozgósító, magyarázó gesz
tusai, egész magatartása ennek a megmőtt szereptudatmak 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 Bácsmegyei Napló kezdeményezése következté
ben nemigen létesült. Munkáját azonban nem is ez minősíti, 
hiszen ez már nem is rajta múlott. Ennek a munkának a 
felelősségtudatosítás, a lelkiismeret és igény ébren tartása a 
vitathatatlan érdeme. S mikor más lapok és intézmények — 
elsősorban a munkásmozgalom szervezetei — valóban nem 
dolgozhattak eléggé hatékonyan, akkor ez a kulturális munka 
intézményt pótolt, csírákat vetett el, s fönntartotta, éleszthette 
a nemzetiségi gondok megoldhatóságának reményét, szándékát.

Az irodalomszervező

Az újjászerveződő vajdasági irodalom történetének kuta
tói is ide, a húszas évek elejének Bácsmegyei Naplójára kény
telenek 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 mennyiségre, mind súlya miatt meg is 
érdemli a figyelmet és — mert a kezdeteket eddig csak iro
dalomtörténetírásunk rögzítette — jóval ismertebb is, mint 
szerepének más vonatkozása. Az eredmények dis itt a legta- 
pinthatóbbak; az e téren lezajlott kezdeményezései támasz
tották a legélénkebb eszmecseréket is, így ezek részleteiben 
még bőven van föltárnivaló. De egy Dettréről szóló tanul
mánytól egyébként is elvárható, hogy amit hőse müveit — 
ha más összefüggésekből esetleg már ismert is —, a pálya 
folyamatába illesztve kapjon helyet.

Itteni munkássága kezdetén, ha irodalomról beszél, inkább 
a világirodalom, a könyvek sorsa általában és Európa-szerte 
és a nagy jubileumok a témái. A vajdasági magyar irodalom 
különlétéről zajló érdemleges eszmecserék — ahogy ezt iro
dalomtörténetében Bori Imre megírta — voltaképpen Harasz
ti Sándor kihívásával kezdődtek. Bori szerint Haraszti Iroda
lom — 1922 című cikkével, a Bácsmegyei Napló 1922 kará
csonyi számában. Ezt azonban helyesbítenümk ikeU. Az első 
vitát Harasztinak (H—li.) aláírással közzétett Irodalompolitika 
című cikke (indította el még karácsony előtt, a Bácsmegyei 
Napló 1922. december 10-d számában. December 13-án — szen
ten Irodalompolitika címmel és Jean Jeudi aláírással— Dettre 
már válaszolt liss irá. S ez a vita nem az avaintgiarde-ról szólt, 
amelyről a Bori által nyitányként interpretált vita, hanem 
arról, ami akkor az avantgarde-nál is égetőbb gondja volt a 
vajdasági irodalomnak: van-e egyáltalán, lehet-e, s ha igen, 
hogyan? Haraszti, aki már a Nyugat nagyjait is a türelmetlen 
aktivizmus nézőpontjából bírálta, az utódállamok irodalmáról 
s azon belül a vajdasági magyar irodalomról is sommásan 
ítélkezett: „Legyünk egyszer már őszinték, ne röstelljük és 
valljuk be, hogy az utódállamok magyarságának irodalmi 
élete ma bizony szegény, sivár és — tehetségtelen.” S ezen 
szerinte csak olyan kritika változtathatna, amely nincs tekin
tettel a testvéri összetartozás szempontjaira, s kegyeletes dé- 
delgetés helyett kisöpörné a dilettantizmust; vállveregetés, 
hajbókolás helyett Alfréd Kerr és Gyulai Pál szelleméhez hí
ven csak az igazi esztétikai értéket becsüli.

Haraszti önéletrajzából úgy tudjuk, hogy ezt a cikket a 
közlés reménye nélkül küldte el a szabadkai újságnak. Dettre 
nemcsak közölte, hanem szerzőjét meg is hívta: legyen a lap 
belső munkatársa. Pedig nem értett egyet Haraszti türelmet
len maximalizmusával. Annyira nem, hogy meg sem várva a



következő vasárnapot, már szerdán közzé is tette a maga 
véleményét. E szerint vajdasági irodalom valóban nincs („Gaz
dagok vagyunk tradíciókban, szegények tehetségekben és kol
dusok áldozatkészségben — ezért nincs vajdasági irodalom”), 
de csinálni kell és lehet is, csak nem azzal a szigorral, melyet 
Haraszti sürget, sőt a hagyományokat sem szabad nyomasztó 
mementóként a még gyönge kezdemények fejére idézni. S itt, 
ebben a cikkben ölt formát először a vajdasági magyar iroda
lom sajátos mértékének máig gyűrűző gondolata: „A  csiga út
ját nem fényévekkel mérik, a fű zsendülésének nem az égi 
távolságok a mérői. A bimbózó irodalmat sem szabad a klasz- 
szicitás 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 kel
lene ide, mást kellene sürgetni síppal, dobbal, lelkiismeret-éb- 
resztéssel. Fórumot, nyilvánosságot, levegőt kell teremteni a 
hivatottak, a tehetséggel eljegyzettek számára. Jó szóval, lel
kes sürgetéssel, nemes erőszakkal össze kellene toborozni száz 
embert, akinek leikéhez nőtt a magyar kultúra ügye . ..” Cik
két ezzel a mondattal fejezi be: „Ha életet akarunk, teremt
sünk 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 en
nél a kérdésnél időzik a legtöbbet, de az első szót a jellegről 
is Dettre mondja ki: „Az utódállambeli magyar már most is 
egész más szemmel figyeli az eseményeket, mint idegen orszá
gok magyarjai, habár nyelvben és kultúrában édestestvérei 
maradtak. [. . .] A kisebbségi magyar hangja egészein i\j han
got, egészen friss mentalitást és új lendületet fog hoziroi a ma
gyar irodalomnak. A  kisebbségi magyarság betöltetlen kíván
ságaid!, orvosolatlan sérelmem, új, szokatlan, sokszor fájdalmas 
elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat je
lentenek .majd a magyar (irodalomban. Ez az újj ham«*, az új 
tartalom .meg fogja találni .a kifejezés új formáit ás . . . ” 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 iro
dalmat. Erdélyben, a Vajdaságban, Szlovenszkóban a magyar 
kultúra új tengerszemei fakadtak, melyek fölé más-más ég



borul, s más-nmás képét tükrözik vissza .a föléje boruló arcnak. 
Ami különbség letagadhatatlan a svájci francia és a párizsi 
francia, az elzászi német és a berlini német között, az a kü
lönbség fogja szétválasztani a budapesti és a székelyudvar- 
helyi, félegyházi és zentai magyar lelki életének anyagát, 
akármennyire eleven marad is a közös nyelvhez és a közös 
kultúrához való szerelmes ragaszkodás.” (Vö. A százesztendős 
Jókai. 1924. december 25.)

Profetikus sejtés — mondhatnék, 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 irodalomtörté
nete behatóan tárgyalja ezt a vitát, de a talány, melyet a 
Dettre-pályán belül jelent, megfejtésre vár.

Éjféli beszélgetés, majd Haszontalan beszélgetés — hasz
nos dolgokról címmel (Genius, 1924. február. 13—15.; 1924. 
március. 34—35.) három részben jelent meg ez a tűnődés. Az 
utóbbi részletet a Bácsmegyei 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 vita
cikkek 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, vállveregető elnézés, bátorító jóakarat 
vezette azt a megítélést, mely az író címet megadta.” Eluta
sítja a születési hely és tartózkodás szerinti kategorizálást, s 
tagadja a vajdasági »irodalom külanlétét: „Magt/ar irodalom 
van, s a magyar irodalomnak vannak erdélyi és vajdasági 
munkásai.” A kisebbségi magyar irodalom című cikkében 
mondottakkal leginkább ezen a ponton kerül ellentétbe: „A  
magyar irodalom egységét nem tördelte szét a trianoni szer
ződés. Aki magyarul ír, s maradandót alkot, az [a] magyar 
irodalom munkása, akár Budapesten, akár Koloszváron, akár 
Suboticán született vagy él. Bessenyeiék bécsi írók voltak? 
Mikes Kelemen rodostói író volt?”

Hogy a két álláspont közötti ellentmondást megértsük, 
és részben föl is oldhassuk, emlékeztetnünk kell arra, hoigy 
Havas Emil cikkének vitát provokáló kérdése az volt: lehet- 
nek-e vajdasági írók, akik nem Vajdaságban születtek, nem itt 
nőttek föl, s talán nem is akarnak itt maradni? Nem ez volt 
egyetlen kérdése. Cikke a magyar kisebbségek kulturális 
erejét mérlegelve a vajdasági magyarságot találta a leggyön
gébbnek. E gyöngeség tényeit lelkiismeretesen és őszinte



aggodalommal vette számba. Az emigránsokra utaló részlet 
sem olyan bántó a teljes szöveg össszefüggésében, 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. Sértett
sége jogos, 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 vita előtt Éjféli beszélgetés címmel 
jelent meg és a kisebbségi magyarság életrevalóságának nagy 
gondjával vívódik. Érzékenysége azonban — akarva-akarat- 
lanul — az emigránst sarkallta szóra ebben a vitában. Alá
támasztja magyarázatunkat az a tény, hogy a Geniusban, ahol 
a vita elindult, ugyanez volt a tét: lehetnek-e az emigráns 
írók egy-egy közösség irodalmának hivatott képviselői? A 
kérdés nehézségét a mai olvasó nem értheti. S okkal, mert 
aknákat rejtő és máig tisztázatlan kérdés ez.

A  Geniusban Franyó Zoltán képviselte az emigránsok 
álláspontját. Szerinte mindegy, hol születik a mű, a lényeges 
az, hogy az emberiség problémáit szólaltassa meg. (Kovács 
János: Aradi közjáték. Bevezető a Genius — Űj Genius 1924— 
1925 antológiához. Bukarest, 1975. 40—41.) Dettre álláspontja 
látszatra megegyezik ezzel, mikor második közleményében 
ezt írja: „A  hely, ahol az író él, ahol az írásmű megszületik, 
lehet [a Bácsmegyei Naplóban: csak] téma, miliő, hangulat
forrás; inspirálhatja vagy elgáncsolhatja az író munkáját, de 
nem lehet mérték, kategória, alap az osztályozásrá” [a Genius
ban még: és — kirekesztésre]. Az e gondolatokat kommentáló 
Kovács Jánosnak igaza van, amikor azt írja, hogy „Dettre 
János egybemosott itt különböző kérdéseket, lebecsülte a 
helyi hagyományokat, a valóságismeret jelentőségét, és a 
túlkapásokra túlzásokkal reagált” . Mi mégiis másként fogal
maznánk meg ennek az „összemosásnak” a lényegét. Azt 
elemi törvénynek hisszük, hogy mindenkit csak a műve 
minősít, Dettre tehát okkal és joggal tiltakozott az ellen, 
hogy eleve különbséget tegyenek a többségi és a kisebbségi 
népek között. De amit Kovács János „helyi hagyományoknak” 
és „valóságismeretnek” nevez, nem lehet túlbecsülni egy éppen 
létesülő irodalom forrásairól gondolkodva. Ezek a források 
mint mű előtti tényezők esnek tehát latba, s az események 
igazolták, hogy Erdélyben is, Vajdaságban is azok „csinálták 
meg” az irodalmat, az emágiránsok sok értékes kezdeményezé
sét azok /vitték révbe, akiket élményvilágaik, világképük egész 
rendszere és sorsuk erősebben kötött. S Franyóval szemben



Dettre már ekkor is érezte ennek a kötöttségnek a jelentősé
gét. Nem az elvont emberire hivatkozott, amikor a diszkri
mináció 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 földnek, levegőnek ízét, ami táplálja őket, annak az égnek 
a színét, ami rájuk borul, s annak a népnek a szenvedését, 
aminek látójává és 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 külonlét, a másfajta látás, a másfajta 
élmények lehetőségét, szerepét. Ha a magyar irodalmat gaz
dagító funkciójukról itt hallgat is, lehetőségét sem tagadja. 
Nem a vajdasági lét általa oly sokszor hangsúlyozott adott
ságait hagyja figyelmen kívül, hanem azt a helyzeti előnyt 
féltő belterjességet, mely „vajdaságiság” címén akar máris 
kiváltságot kovácsolni gyönge toliforgatók számára. Ha Ha
rasztival vitatkozva a szeretetet 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 egyetemes magyar irodalom gazdagodására. Ennek léte, 
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 
annyira elkeverten, összefolyva volt jelen a lassan rendeződő 
nemzetiségi kultúrában, hogy a függetlenítés nem is lehetett 
valóságos program. Erről se Havas, se Szenteleky nem vitat
kozott Dettrével, sőt — mint ismeretes — Szenteleky még az 
1927-ben zajló vita során is azt mondta: ne is legyen saját
ságos vajdasági magyar irodalom!

Ám ha levonjuk is Dettre hangsúlyaiból a Havas okozta 
sebzettséget, a vajdasági jelző elutasításából a megkülönböz
tetést 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 bizonyára a két írás más-más rendeltetése. 
Az előbbi vezércikk, tehát nemcsak személyes megnyilatkozás, 
hanem a lap álláspontja is, s mint ilyen, a mozgósítás jegyé
ben íródott, s a lehetőségek tiszteletével, jövőt fürkésző fi
gyelemmel és fegyelemmel. A  Haszontalan beszélgetés hasznos 
dolgokról címével is jelzi jellegét: személyesebb, tűnődöbb, 
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 
reménykedéssel tudott beszélni, a létezőt ekkor már jól is
merte, s erről sok rossz tapasztalata volt. E magyarázat melleti 
szól az a szomorúsággal átszőtt, más összefüggésben már 
említett kifakadása is, melyet szintén egy meghitt műfajban 
tesz közzé: „Ne áltassuk magunkat: mi itt Suboticán, Becske
reken, Növi Sadon vagy Szivácon messzire kiestünk azoknak 
a meg-megújuló törekvéseknek, szent lázaknak s álmokért 
vívott harcoknak sodrából, melyeknek összecsendülése, egy 
ritmusban összedobbanása az európai kultúrfej lődés fázisait 
jelöli. Mi itt partra vetődtünk, s nem ragadnak tovább maguk
kal azok az áldott viharok, melyek a haladás magvait szórják 
szét a világon... [. ..] Mi itt partra vetődtünk. [.. .] Ne tagad
juk el, hogy ítélkezéseinket már nem a sub spécié aeternitatis 
szempontjai vezetik, megállapításaink a megszokottság és 
beletörődöttség szűk horizontjainak és kicsinyes szempontjai
nak Prokrusztész-ágyában látják meg a napvilágot.” (Közbe- 
szólás. 1925. május 6.)

Szentelekyvel vitázva írja e sorokat, a szárnyaló vezér
cikkek utáni apály józan csöndjében, apró betűkkel, az újság 
negyedik oldalán. Tükrözve a helyzettudatnak azt a nyomasz
tó, bénító rétegét, mely a közeggel való huzamos ismeretség 
után, a viszonyok megmerevedése közepett jött létre. S amely
ről erős akarattal küzdötte föl magát — ki tudja, hogyan? — 
naponta a vezércikkek irányt mutató magabiztosságába. Vá
laszcikkében Szenteleky vitatja a Szabadkán szereplő orosz 
színészek értékelésében kifejtett dettrei álláspontot (ez volt 
a vita szűkebb tárgya, kiváltója), de a partravetettség kérdé
sében majdnem teljes köztük az egyetértés. „Kedves Barátom
— írja Szenteleky — , szomorúan, csüggedt fejbólintással kell 
igazat adnom Neked, hogy elvetődtünk, messzire vetődtünk 
haladástól, kultúrától, ú<j csodák forrásától.” A „majdnem” 
azt jelenti: Szenteleky nem tudja és nem akarja hinni, hogy 
elszakadtak az „áldott viharoktól” is: „Ha más kapocs nem 
is, de az örökös, olthatatlan vágy, mely mohón szív magába 
minden eltévedt sugarat, miLnden felénk hulló csöppet, vala
hogy fenntartja az összeköttetést.” (Közbeszólás. 1925. má
jus 9.)

Ez a véleményezés, de az árnyalatnyinak tetsző nézet- 
eltérés is rendkívül tanulságos. Az egyezés sem igazi egyezés. 
A  vélemények indítékaiban bizonyára nem. Hogy miről van 
szó, az 1927-ben lezajlott vitából érthető meg, s itt szólni róla 
már csak azért is jogosult, mert ez a vita is Dettre alapgondo



latai körül zajlik. Ezek szerint a vajdasági magyar irodalom
nak az a baja, hogy nem elég vajdasági, nem tükrözi a maga 
világának természetét, nem eléggé kritikus: csak a tehetsé
geket kellene támogatni, s nincsen hivatott, szeretetet, kímé
letlenséget és szakértelmet egyesítő szerkesztője. (Amnesztia 
vagy statárium? 1927. január 9.)* Szenteleky e kérdésekben 
is egyetértett Dettrével, csak a magyarázatban tért el tőle. 
Ismeretes, hogy ebben Vajdaság egész klímáját, embereinek 
kultúráját, gondolkodásmódját és a hagyomány egészét sze
gényesnek, szenvtelennek, sivárnak, jellegtelennek: terméket
lennek 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 
megfontolás, hanem a kétségbeesés műve. Az események 
Dettrét igazolták, de elképzelését Szenteleky valósította meg. 
S ez azért történhetett így, mert Szenteleky mélyebben élte 
át a hiányok, a tengődés tragikumát. S ahogy kétségbeesésé
ben 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 fojtogató görcs 
valamilyen föloldásának indulata. Dettre gyakorlatiasabb, ja
vaslatai érvényesek is, de túlbecsüli a szervezés szerepét, nem 
érzékeli eléggé a bajokban rejlő mélyebb törvényszerűsége
ket. Ugyanarról a tőről ered ez a józan prakticizmus, mint 
az „áldott viharoktól” való elszakadás illúziótlan megvallása
1925-ben. Szenteleky „ne is legyen!” gesztusának bizonyítékai, 
érvei pedig egy színes, szerves és gazdag hagyományon létező 
igazi irodalom látomásának negatívjaként hatnak: annak a si
vársággal megbékülni nem tudó elkötelezettségnek a fonákja
ként, mely az „áldott viharokkal” való összeköttetés elszaka
dásába nem tudott belenyugodni.

Meggyőzőbbé teszi magyarázatunkat, amit arról Szent
eleky Szattler Katinkához 1926. július 13-án küldött levéltöre
dékében ír: „A  legfontosabb ellenvetés, amely utolsó levele 
után toliamra tolakszik, a Dettre-féle idézet és az azzal

* A többi hozzászólás adatai: Tóth Ferenc: Irodalom és közönség. 
Egy olvasó hozzászólása a vajdasági magyar irodalom kérdéséhez. 1927. 
január 10.; Dr. Szántó Miklós: A vajdasági irodalom. 1927. január 23.; 
Szenteleky Kornél: Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-r  61. 
1927. január 30.; Dr. Vidor Imre: Vajdasági irodalom. 1927. február 6.; 
Dr. Borsodi Lajos: Széljegyzetek a vajdasági magyar irodalom kérdéséhez. 
1927. február 13.; Baedeker [Milkó Izidor]: Irodalmi levél. Uo.; Dr. Hess- 
lein József: Vajdasági irodalom. 1927. február 20.; Baedeker: Irodalmi le- 
vél. Uo.; László Ferenc: A vajdasági magyar irodalom és a kritika. 1927. 
február 22.



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 szá
guldó szárnyalásával. Én ott vagyok, velük vagyok, a harco
sok, hívők első soraiban dalolok és marsolok, én nem marad
tam 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 meg
győződéseket és hiteket, melye[ke]t a partra jutás pillanatában 
vallottam, és másnak, újabbnak érzem és hiszem magam, 
mint pl. hat év előtt, makor Európa egyik parveaiü fővárosát 
kilencévi ottlakás után elhagytam.” (Szenteleky Kornél iro
dalmi levelei 1927—1933. Zombor—Budapest, 1943. 445. levél, 
388.) Még egy év sem telik el a Dettrével való vita, a ,,ne 
legyem!” után és Barta Lajosnak Magyar gyarmatok címmel 
a Nyugatban (1927. II. 223—233.) megjelent nevezetes írására 
már a vajdasági magyar irodalom hiteles szavú védelmezője
ként feled. (Magyar gyarmatok. Bácsmegyei Napló, 1927. 
augusztus 28.) Ezért és így lett ő a vajdasági magyar iroda
lom Kazinczy ja, akinek hiányát Dettre annyit emlegette és 
akinek 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 literátor

Az a magabiztosság, avatottság, mellyel Dettre a vajda
sági magyar irodalom ügyeiről beszélt, ahogy a mérték szigo
rúságát szorgalmazta, s a dilettantizmus elleni türelmetlensége 
fölveti a kérdést: mi köze is volt neki mint alkotónak az 
irodalomhoz? Mert az valószínű, sőt bizonyos, hogy ha iro
dalomról beszélt, magát is részesének hitte, írt novellákat, 
kritikákat, az általa szerkesztett Vajdasági Magyar Írók 
Almanachjában szépíróként szerepelt.

Ami az itt számba vehető anyagot illeti, mennyiségre sem 
elég ahhoz, hogy Dettre pályáján belül egy Dettre, a szépiró 
című fejezetet is alkossunk. Ha kiemelkedő mű akadna köz
tük, a mennyiségi szempontot — természetesen — mellőzhet
nénk. De nem akad, így nincs értelme új szépíróval gyarapí
tani különmúltunk írókkal amúgy is egyre zsúfoltabb törté
netét; ezért ilyen jellegű munkáit — kötetünk műfaji egysé



gének megőrzése végett — nem is vettük föl. Pedig amit 
írt, kis fölnagyítással lehetővé tenné ezt. Töredék Gulliver 
új könyvéből című írása például, mely a fennebb említett 
almanachban jelent meg, akár a swifti módszer újjáalkotásá- 
nak példájaként is magyarázható volna, mert valóban a 
modern állam mindent megadóztató mohóságáról szól. Csak
hogy ez a mindenre kiterjedő pénzéhség olyan gépiesen 
terjed 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 fölfede
zések regényszerű izgalma helyett elmés spekuláció kíván itt 
figyelmet kelteni.

Más novellatípust példáz A halott arca című írása. (Bács
megyei Napló, 1924. március 16.; Genius, 1924. 6. sz. 27—28.) 
Ennek alapján több okkal lehetne szépírónak mondani a 
szerzőjét. Kivált amaz ötlete miatt, hiogy Dénes, a megrekedt 
szobrász, öngyilkossága előtt szép, híres szakállát leborot- 
váltatja, haját lenyíratja. Így családja alig ismer rá. Gyerekei 
groteszknek találják: orra „puha, nagy, szétomló orr lett” ; 
a füle csacsifül; az álla kislányos, pubiáll; a feje szinte mulat
ságos: „Hátul — óriási! — egy dudor, minha krumpli lenne, 
s felül egy dudor, mintha püspöksüveget viselne.”

Dénesnek a célja is ez volt: elviselhetővé tenni családja 
fájdalmát. Ez 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 ezért 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 elpusz
tul, az ember nem élheti túl.” így jobb ez a családjának is — 
gondolja végig tette esedékes következményeit a szobrász. 
Az írásnak tehát a logikai motivációja is ép, kifej lése, mint a 
jó novelláké, továbbgyűrűző, sejtető gondolatok mélységei 
felé nyit távlatot — mondhatnánk. De ez is amolyan írószapo
rító öncsalás lenne, mely — mivel ellenőrzésre, a szóban 
forgó írás elolvasására senkit nem indít vagy ingerel — be
illeszkedhetne a halott adalékok tárházába. Erre semmi szük
ség. Dettre írása intelligens és ügyes munka, de az ember 
eredeti látásának jegyei hiányoznak belőle. Enélkül pedig 
igazi próza nem létezhet. Az igazi én és a másik, amelyet a 
külső reprezentál, a kettő viszonya, az igazi lelepleződése 
vagy fölszabadulása régi témája az irodalomnak. Kétségtelen,



hogy Dettre eredeti cselekményben tárgyiasítja ezt a prob
lémát, de nem tud eredeti emberi közeget alkotni. S ugyanez 
érvényes többi novellaszerű írására is.

Ami kritikusi munkásságát illeti, ezt nehéz elválasztani 
szerkesztői működésétől. 1927 januárjában, mikor — már 
Szegedről — ismét beleszól a vajdasági magyar irodalom 
létéről és természetéről zajló vitába, illetékességét így indo
kolja: „Ha szabad szubjektívnek lennem: nekem a vajdasági 
irodalom szívbéli ügyem volt és szívbéli ügyem maradt. Öt 
évet meghaladó időn keresztül ennek az irodalomnak lektora 
voltam: öt éven keresztül elolvassam és fölmértem mindent, 
ami dtt megjelent, s mennyi mindent még, ami csak — szere
tett volna megjelenni.” (Amnesztia vagy statárium? 1927. 
január 9.)

Az „elolvastam és fölmértem mindent” érdeme önma
gában is jelentős, de — sajnos — mérhetetlen. Ha Dettre 
műértéséről fogalmat és mérleget akarunk alkotni, csak írott 
műveire támaszkodhatunk. Mindenekelőtt kritikáira. Számuk 
nem nagy, de elegendő ahhoz, hogy belőlük fogékonyságát és 
jellemzőkészségét megismerhessük.

Jellegzetes típusként elsőnek a Borsodi Lajos Házibál 
című kötetéről szólót érdemes szemügyre vennünk. (1923. 
június 17.) Jellegzetes, mert bevezető passzusaiban a művelő- 
déspolitúikus Dettre exponálja a témát: Borsodit miint a 
Becskereken zajló kulturális mozgalom képviselőjét méltatja. 
Aztán a kötetre rátérve, az írások jellegzetességét 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, meglepetéssze
rű zökkenővel a másik megoldás felé fordítja a cselekményt. 
Kicsit talán mesterkéltnek lehetne találni ezt az írásmódot, 
ha ennek a konstrukciónak technikai eszközei nem halványul
nának el a mindig érdekes cselekményekben s a nemesen 
kikovácsolt gondolatokban.”

Borsodit Bori Imre irodalomtörténete a „vidéki” irodalom 
képviselőjeként tartja számon, a régiek egyikeként, aki már 
a különválás előtt is író volt, már akkor is anakronisztikus. 
Tamás István a Pécsről jöttek egyike, s a Bácsmegyei Napló 
körének legfiatalabb tehetsége. Az ő Fekete majális című 
verseskötetéről szólva Dettre ráhangoltsága kétségkívül aj- 
zottabb, magyarázó kedve távlatosabb. (Fekete majális. 1925. 
február 4.) Egy új nemzedék képviselőjeként jellemzi Tamást, 
s a maga nemzedéke felől, melyet a személyes csalódottság



lírájával idéz: „A mi hitünk, a mi meggyőződésünk földúlta 
a világot, elszerencsétlenítette az emberiséget, a mi kultúránk 
mérges gázokat termelt és tankokat improvizált, ki meri 
velük szemben védeni a mi etikai, morális és kulturális 
fölényünket?,,

Az önbírálat szigora, a megértés alázata eleve rokonszen
vessé teszi a közelítést, a nemzedékváltás világarányokat, 
világeseményeket idéz, s mindez a személyes érdeküség esz
köze 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 költőesztétáitól meg is tanulta a módszert, miként 
lehet az írás jellegzetességeit emberi jellegzetességek fogal
maival érzékelhetővé tenni. Ezzel él a Tamás István köny
véről írt bírálatának közepén is: a versek tárgyköreit, mon
danivalóját és természetét együtt jellemzi: „Véres szavak, 
szent álmélkodások, friss lendületek, világító csókok, az örök 
egekre kitáruló álmok s minden emberi szívhez szóló segély- 
kiáltások fonódnak itt össze sok csakazértis-hetykeséggel, 
vihogó fintorral, szeleburdi szertelenséggel, fFÍcskázó tekin
tetnélküliséggel.M Amilyen találó ez a jellemzés, olyan tartal
matlan a besorolás, mely szerint Tamás István neoromantikus. 
Azért tartalmatlan, mert sem a koráramlatokhoz való viszo
nya, sem ezek természete nem fejeződik ki benne. Csak 
sejteni lehet, hogy az avantgarde valamelyik irányzatára 
gondolt, s a frisseséget, 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 akár
miről szól, nagy művészek és művek jutnak eszébe. Jelrend
szere a művészetben élő ember jelrendszere. 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 írásábam láttuk, a Dettre-lakás belse(je díszeivel ás ezt 
hangsúlyozta: az otthonosságot. Szenteleky Kornél Ügy fáj 
az élet... című könyvéről írt bírálatában különösen termé
kenyen kamatozik ez a jártasság: „A  hangulat vásznára 
mindig egysíkú szavakat rak föl, soha egyik szó sem" han
gosabb, mint a másik, soha egy rajzhiba, sehol egy valőrtúlzás.



Gyöngyöző, kiesztergályozott, friss ízű, csendülő, simogató, 
kimosdatott, áruló és becézett jelzőket ír, a szomorúság völ
gyét jelző-pointillizmussal ábrázolja.’’ (1925. május 28.)

A  kérdés óhatatlanul fölötlik bennünk: mit tudhattak a 
pointillizmusról a Bácsmegyei Napló olvasói? Ám Dettrét 
nemigen nyugtalanította a közérthetőség problémája. A kriti
kusok 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, kimosdatott, áruló és becézett” , 
arra vallanak, hogy ezoterikus azért nem akart lenni. S nem 
akart elszakadni attól, ami körülvette. Érvényesül ez mérték
tartásában is.

Hiába volt tele minden írása lángelmékre utaló mozzana
tokkal, s követelte szívósan az elfogulatlan esztétikai mércét, 
gyakorlatában ő is engedékenynek bizonyult. A  szigorból, 
melyet a dilettánsokkal szemben sürgetett, a mérték pontos
ságából gyakorlatában keveset valósított meg. „Kicsit talán 
mesterkéltnek lehetne találni ezt az írásmódot” — írja Bor
sodi Lajos sematikus szerkesztésmódjáról, utána azonban jön 
a de a „nemes kikovácsolt gondolatokról” és egyebekről. 
Ha anakronizmusát finoman szóvá teszi, nyomban ellensú
lyozza a dicsérettel: „Ezek az írások nem a kor problémáit 
feszegetik: ezek az írások — szép és meleg életdokumentu
mok.” S aki Borsodival szemben ilyen nagylelkű, Szenteleky- 
ről, az Ügy fáj az é le t.. . című kötetéről kevesebbet már nem 
is mondhat, mint ezt: „Kevesen írnak ma szebben magyar 
nyelven, [. ..] A magyar irodalom hálával köszöni ezt a gyö
nyörű könyvet, a legszebb pünkösdi ajándékot.”

Vajon melyik magyar irodalomra gondolt? A  magyaror
szágira, 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 hasztalan sürgette Dettre az
1924. évi és az 1927-i vitában is a hiteles mértéket, s hiába 
tett éles oldal vágást 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, 
földicsérő 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 no
vember végére ígéri a Bácsmegyei Napló, de csak 1924-ben 
látott napvilágot. A  beharangozó cikkek a kezdeményezés 
úttörő jelentőségét és különleges rendeltetését hangsúlyozzák. 
Az olvasók meleg és biztató érdeklődéssel várják az alma
nachot — kezdi az egyiik. Miért? „Ma műindein poJártüikoim, 
amiben a kisebbségek élete megnyilatkozik. Könyv, színház, 
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 ko
pogtatni 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 kész
tet. Huszonhat 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 közöl
nek műfordításokat, két irodalompolitikai elmefuttatást és 
egy tanulmányt a haladásról, Szenteleky Kornél írása pedig 
dramatizált jpróza. A  szándék, hogy a könyviben minden Vaj
daságban élő író szerepeljen, kötötte a szerkesztőket, de csak 
azokat vették figyelembe, akik írtak, pontosabban szólva: 
akik publikáltak. Közölni, megjelenni viszont 1923-ban job
bára csak a Bácsmegyei Naplóban lehetett, ezért ez az anto
lógia elsősorban a szabadkai lap írásaira támaszkodik. Ehhez 
képest elég nagyvonalúan járt el a szerkesztés, mert Csuka 
Zoltánnak, Haraszti Sándornak, Tamás Istvánnak is megbe
csülő helyet ad, s nem kétséges, hogy az ő expresszív vagy 
aktivista versedk a gyűjtemény legerőteljesebb, legfrissebb 
darabjai. György Mátyás is ezt a vonalat erősíthetné, de nyel
vének szegényessége, mesterkélt nyelvfacsarásai ma már



karikatúraként hatnak Csukáék robosztus nyelvi biztonsága 
mellett. íme néhány sor például a Versek című György-cik- 
lusból:

hullámzik a sohse remélt szüret, 
hull a szájatokba,
Szüretlenek! 
új nedvvel tömve 
törzsénél is nagyobb 
perc-teremtő, 
a levőt kiáltó,

S ugyanitt:

Szívünk csorgó, anyamartír közepébe 
akartok, hogy éljetek?
Sápadj egész!

Hasonló részleteket még bőven idézhetnénk György itteni 
verseiből, s lehet, hogy Dettre is tudta, látta e versek zava
rait. Többször idézett Közbeszólásábán talán az ilyen írásokra 
gondolva írta Szentelekynek: „gyerekes, torz, jelentéktelen 
műkedvelő próbálkozásokat a »jótékony cél a fontos s nem az 
a kusza zagyvaság, amit összehordanak« jelszóval magaszta
lunk, holott tudván tudjuk, hogy mit cselekszünk .. (1925.
május 6.)

Akár a „jótékony cél” , akár a teljes színkép fölmutatá
sának szándéka, akár a vélt vagy valóságos érték miatt 
kerültek be almanachjukba ezek a versek, s kivált Csuka, 
Haraszti költeményei és Láng Árpád, László Ferenc, Vidor 
Imre elbeszélései, nem kétséges, hogy a tőkés világ romlott
sága elleni lázadás, a társadalmi kérdések izgalmát hozták a 
kötetbe. Stern Lázár értekezése a haladásról alátámasztja 
ezt a célzatot, mikor a fölvázolt folyamat további lehetősé
geként, ha nem szó szerint is, de lényegében a szocializmus 
távlatát vázolja föl. S Graber László cikke A kisebbségi küz
delem eszközeiről a Bácsmegyei Napló munkájának legérté
kesebb eszméivel: a cselekvő, építkező önvédelem programjá
val erősíti a gyűjtemény termékenyebb vonalát. Ami e vonal 
szakmai és esztétikai értékét illeti, sajnos megállapítható: a 
cikkek és tanulmányok 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 plakátszerűbb, 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 többször is megfogalmazott igényét, hogy a sajátos 
közeg, a helyzet, a közérzet üssön ki a műből, legyen vajda
sági, az itt közölt írások bizony nem igyekeznek kielégíteni. 
Ellenkezőleg: többségük légüres térben lezajló képzelgés mű
ve, fantasztikus és furcsa belső események, vágyak jó-rossz 
tárgyiasulása. Borsodi Lajos hőse például egy tiroli über- 
mensch (Werner); elvonul a vadonba, elégeti a könyveket, s 
egy villámlásos zivatar után fennkölten kinyilvánítja, hogy 
íródnak majd új művek a megtért emberről, „aki majd szívé
ben hordja az istent” . Zengnek, harsognak itt „a pusztulás 
megrázó dalai” , „szinte égnek nőve” , s ha ebben a becskereki 
expresszionizmus irodalmias tünete, Farkas Geiza rövidke Írá
sában (Gonosz álom) az emberi nem elvadulását példázó pa
rabola kezdetlegessége sejtet elhasznált drodalm/i mintáit. Ha
vas Károly (Az asszony és a semmi) egy haldokló asszony 
férjének képzelgését taglalja. Ismételjük: taglalja, mert egyé
ni motivációnak semmi nyoma itt, s eredeti gondolatnak sem. 
Juhász Ferenc (Vázlatok) arról elmélkedik, hogy nemcsak áz 
Északi-sark, hanem az emberi lélek is rejtelmes, sőt ez a 
legrejtelmesebb. Császár Géza, Páll Tamás, Somfai János és 
Szántó Róbert extrémitásai nem változtatnak ezen a képen. 
Sőt még Milkó Izidor és Szenteleky Kornél is, mintha csak 
szándékosan tennék, az utóbbi majdani programjával szöges 
ellentéteként, olyan belterjes kalandokkal állnak itt elő, me
lyeket csak stílusuk emel ki az almanach érdektelen világából. 
Milkó meséje (Az elérhetetlen) arról szól, hogy Kelemen Ár
pád, a külföldet járó tehetséges költő meglát egy gyönyörű 
szőke nőt, beleszeret, eltervezi, hogy meghódítja, s ez sikerül 
is, mert ő „magas, széles vállú magyar úr volt, bronzszínű 
arccal, mély és rejtélyes két szemmel, acélizmokkal, rugalmas 
tagokkal” . Az ismerkedés az ősi sablon szerint történt: „Égy 
erdei séta alkalmával — a nagy fenyőtemplomban éppen misét 
celebráltak az dlmenauii étnékesmadariaík — a szőke hölgy 
rajta felejtette a szemét s elejtette a zsebkendőjét, egy drága 
darab csipkét.” Kelemen — természetesen — villámgyorsan 
fölkapta, s ettől kezdve életét az tölti ki, hogy üdülőhelyről 
üdülőhelyre követi a szőke szépséget, akit óvnak tőle, mert 
egy liebensteini hercegnő. Végül a költő megnősül, a hercegnő



férjhez megy, s mikor így találkoznak — minthogy most már 
szabad a hercegnőnek vele szóba állnia —, Kelemen szeren
csét kíván. Alig észrevehető fájdalommal és szemrehányás
sal. Az epekedés tehát elnyerte jutalmát, azaz csak így nyerte 
el. De Milkó mentségére elmondható, nem siet ehhez a kifej
téshez; ráérősen, kedélyesen, néhol szellemesen csevegve me
sél; 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 eljő, s aki elmegy) a „vágyak 
hercegnője” utáni vágyakozás sokkal mélyebb és forróbb ráu
taltságot dramatizál. „Tudom, hogy esztelenség, de így élni 
egyedül, keserűen és örömtelenül, ez talán értelmes dolog?”
— kérdezi az egyik szereplő. De ahogy a „vágyak 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
— elsősorban Radó Imre szolgál, aki egy orvosnak, kutatónak 
készülő fiatalember és az alispáni rokonság konfliktusát tudja 
új történetben megjeleníteni (Allevéltáros). Diószeghy Tibor 
(A halhatatlanság születése) egy zseniális költő halálának pil
lanatát és a költő környezetét idézi, a gonoszság szemüvegén 
át mutatva be a nagyság fonákját. Mélyre 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 asztalai körül fölsze
dett morzsákból és az asztalokhoz soha le nem telepedhető új
ságíró bosszújából létesült iromány ás olvashatóbb, mmt a vá
gyak vagy a fürdőhelyek világába áttett történetek.

Annyi bizonyos: a Vajdasági Magyar írók Almanachja 
igen tanulságosan szemlélteti a mélypontot, ahonnan irodal
munknak indulnia kellett, s a törvényeket, melyeket egy szer
kesztőnek be kellett 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 többségét is kapcso
lat fűzte a laphoz, s ha írtak, írónak számítottak.



Az újságírásnak ez a kiemelt szerepe, azonosítása az írói 
munkával egyébként nemcsak 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 különleges szerep tudatának többlete: 
„Mi újságírók nemcsak a mának vagyunk krónikásai. Mi új
ságírók a jelennek vagyunk történetírói, ítélethiirdetők a tör
ténelem bírói székében, mi újságírók rajzoljuk meg először a 
jövendő útjait, mi érleljük a közvéleményt, mi lázasítjuk 
forradalommá az elégületlenséget, s mi hintjük el a megbéké
lések olaját, mi vagyunk a harcok harsonásai s a béke szál- 
láscsinálói — amíg élünk.” (A mi sorsunk. 1922. augusztus 6.)

S persze írók is — tehetnénk hozzá enyhe iróniával és 
öngúnnyal. Minden, amire szükség 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 irodalom. Petőfiről, Madách- 
ról, Jókairól írt vezércikkeiből ez világosan kitetszik. Ezekben 
ugyan nem esztétizál, inkább az élethit és életakarat fölszí
tására törekszik, ezért — bár néhol, például Madáchról szól
va, eredeti gondolatokat is fölvillant — esztétikai, kritikusi 
munkásságának áttekintésekor ezek a vezércikkek mellőzhe
tők is. Szólnunk keli azonban az Adyról írt cikkeiről. Hogy a 
modern irodalomról élményeken alapuló elképzelése volt, ezek 
a cikkek beszédesen tükrözik.

1923 januárjában vezércikkben idézi mint élete, sőt nem
zedéke 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 összefüg
géseinek meg nem éirtése miiatt ezt írja: Adyt a fajtájának 
sorsa izgatta elsősorban, „forradalmisága nem volt a leikétől 
lelkezett” . De azt nem hallgatja el, hogy Ady a maga társa
dalmi-politikai jelentőségű tartalmaival az, aki „Költője an
nak a nemzedéknek, amelyik a huszadik század küszöbén 
Európát akart varázsolni a magyar ugarra, szépséget és sza
badságot akart adni Dózsa György unokáinak” . (Ady Endre. 
1923. január 28.) Egyébként a cikk személyes hangja, annak 
megvallása, mit jelentett neki és a forradalmakat irányító 
nemzedéknek Ady, önkéntelenül is a forradalmas Ady mellett 
tanúskodik. Mégpedig különösen a zárópasszusban olyan meg



rendült költőiséggel, hogy Ady utóéletének történetében már 
csak ezért is hely illetné meg ezt az írást: „És most, talán 
először ezen a helyen, szólalhasson meg a líra is, ami úgyis 
itt játszik búj ócskát minden leírt szó árnyékában. Azok az 
idők, amelyek Ady Endrének missziós élete szent igazolását 
hozták, e sorok robotosára százhúszezer magyar vezetését és 
gondjaát bízták. Ez a munka — ma már eltagadhatatlanul lá
tom — a történelembe nőtt bele. S ha lehet valamire jó ér
zéssel visszagondolnom e tiszta idők eltorzult megítélésein ke
resztül, az csak az, hogy százhúszezer magyarnak a szegedi 
városházára fölhúzott fekete lobogó jelentette Ady Endre ha
lálát, s amikor temették, a városháza öreg harangja egy óra 
hosszáig sírta a búcsúztatót.” S éppen az ő, Dettre János 
rendeletére!

Dettre ezt a forradalmas Adyt védi 1923 októberében Ady 
Lajossal szemben is. (Ady Lajos könyve Ady Endréről. 1923. 
október 25.) Tájékozottban, mintha nagyon is közel élne azok
hoz az „áldott viharokhoz”, melyeknek távoliságát Szentele- 
kynek panaszolta. Jól ismeri Ady Lajos emberi, politikai jel
lemét, s bizonyítja, hogy az arckép, melyet rajzolt, inkább a 
szerzőre, mint a költőre jellemző, s ezt olyan avatottsággal, 
hogy 1923-ban szakmabeli sem kívánhatna jobbat.

Nem, nem óhajtjuk ezzel Dettrét kritikussá vagy iroda
lomtörténésszé avatni. Adyt jól ismerte, s nem kellett a szakma 
bensőbb titkaiba, sajátos módszertanába elmélyülnie, hogy 
Ady Lajos ferdítéseit kiigazíthassa. Avatottsága sok minden
ben ilyen mérvű. Babitscsal például a versmondásról vitat
kozik. Ez a cikke a Nyugatban is megjelent (Szavalás és vers. 
1923. április 22. — Nyugat, 1923. II. 118— 119.), s nem rí ki 
a lapból: olyan szerzőre vall, aki Babitscsal szemben is vita
képes. Éberebb elemzés talán kimutathatná, hogy amikor 
ilyeneket ír: „Pattogjon a jambus, harsogjon a hexameter, 
csengjen a rím, csilingeljen az alliteráció, s rímből, ütemből, 
ritmusból, a szavak zenéjéből, értelméből, hangsúlyából, idő
mértékéből szülessen újra maga — a vers”, akkor hexameter
hez, jambushoz, rímhez, alliterációhoz olyan állandó tartalma
kat köt, melyek nem föltétien járnak együtt az említett 
verselemekkel. Valami dilettáns tudálékosságot gyaníthatna 
itt a vágt fülű céhbeto, de azt nem vonhatná kétségbe, ami 
Dettre álláspontjának lényege: a szavaiénak a vers minden 
összetevőjét ki kell bontania, s az olvasott vers nem állítható 
szembe a szavalt költeménnyel, mert „a verselmondó nem 
más, csak finomabb érzékű, tökéletesebben rezonáló, csalha
tatlanabb ihletű, biztosabb ítéletü, egyszóval: őszintébben át



élő — olvasó” . S míg Dettre e lényeghez ér, áttekinti a vers
mondás irányzatait, nagy példákra hivatkozik. Ezek azok az 
adottságok, a művészetekben való jártassága, amelyek miatt 
avatottnak mondjuk.

Ady állócsillaga volt ennek az újságírót ellátó műveltség
nek, jelen van a stílus fordulataiban s még a magatartásban, 
a gesztusokban is, de a kultúra egésze is állandóan keze ügyé
ben van, hogy a meglendült ihlet belőle példát, analógiát, vo
natkozási pontot, kínálkozó fordulatot, idézetet, látványos ha
tásokat adjon a stílusnak.

Az újságíró stílusa

Dettre stílusáról érdemes külön is szólnunk. Részelemzé
sekbe nem merülhetünk, csak néhány, messzebbre utaló jel
legzetességét próbáljuk megnevezni.

Legjellegzetesebb vonása az ünnepélyesség. Szerette is az 
ünnepélyes alkalmakat: a jubileumokat. Vezércikkeinek elég 
jelentős része jubiláns írás. Szívesen írt nekrológokat, mon
dott búcsúbeszédeket (például Lányi Ernőről), s írt ünnepélyes 
bevezetőket antológiák elé, Szentelekynek Pechán Józsefről 
szóló tanulmánya elé. (Ez a tanulmány — a bevezetővel 
együtt — külön füzetként is megjelent 1923-ban a szabadkai 
Minerva kiadásában.) Készséggel írt világeseményekről, gyak
rabban, mint a jugoszláv politika fejleményeiről, és téma, 
ismétlődő téma volt számára a karácsony, a húsvét, a pün
kösd, a június, a természet életének nagy fordulói. Az egyházi 
ünnepekről szóló vezércikkek vallásos hangvételében azonban
— amint Péter László találóan megállapította — könnyű ész
revenni a szó- és képkincs laikus, társadalmi és művelődéspo
litikai alkalmazását. Dettre számára a vallásos alkalmak csu
pán metaforákat kínáltak az emberiség, a magyarság, a 
vajdasági magyar társadalom és kultúra időszerű kérdéseinek 
latolgatásához, tennivalóinak fölvetéséhez.

Nem a témáit vesszük leltárba, csak arra hívjuk föl a 
figyelmet, hogy ezek a témák már önmagukban is ünnepé
lyességre kapattak. A  kor is kedvelte ezt az írásmódot. Móra 
Ferenc és Juhász Gyula szintén hajlamos volt az ilyen pá
toszra. Dettrét azonban alkati hajlamai is erre késztették. 
Ezért szerette a személyes jellegű közelítést, saját élményével 
kapcsolni össze azt, amiről írt. Gyakran az olvasót megszólít
va létesített személyes kapcsolatot, néha kérdezve haladt célja



felé. Ezekkel a fogásokkal is a viszony szorosságát, az előadás 
életszerűségét óhajtotta elérni. Ám szubjektivitását eredendő 
hajlamok is táplálták. Volt valami önmegmutató szenvedély 
abbain a törekvésében fis, hogy lehetőleg világarányokban mo
zogjon; a világtörténelem, a kozmosz és a vrilágn agyiságok ará
nyaiban: ,ya világ színpadán irtózatos méretekben beláthatat
lan tömegeket mozdítva és szólaltatva meg, rongyok drapériái 
között Antonio tragikus jelenetei ismétlődnek meg. Lesz-e 
Antooiio színjátékából Shylock tragédiája? — erre a történelmi 
igazság s a felhők bíborkárpítjából eddig hasztalan hívott er
kölcsi világrend fogják megadni a választ.” Ez az idézet A 
sírt, hol nemzet süllyed el . . . című vezércikkéből való (1923. 
január 31.), mely a Ruhr-vidéki bányászok és a német mun
kásság, a dolgozó Németország kizsarolását, győző és legyőzött 
viszonyának embertelenségét teszi szóvá. A cím maga is ki
hívó, sokat sejtető és tragikus hangvételű, a részletekben 
pedig világbűnné 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 biztonsággal lengett a tények és a képzelet távoli pólu
sai között, de nem kétséges: az utóbbi szférában időzött szí
vesebben. 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 vezércikkíró, aki nem 
célratörő ökonómiával, hanem emberség, felelősség, cselekvő 
kedv fölélesztésével tölti be hivatását. írásaiban a kitűzött 
cél praktikumát ezért görgetik a lírai nekifohászkodás hatalmas 
hullámai. Ha oda akar kilyukadni, hogy legyen a pünkösd d 
világos értelem által megteremtendő emberi szolidaritás ihle
tő je, ilyen biblikus emlékképekkel sugall megfelelő hangula
tot: „Virágos akácok illatosították be útját, pünkösdi rózsák 
tépett szirmai terültek ki elébe puha takaróként, hintázó or
gonavirágok mézszagú lélegzete édesítette meg a levegőt, a 
gyöngyvirágok elcsöndesítették a Tavaszi Szentlélek harang
ját . . S mikor azt hinnénk, hogy no most mindjárt megjele
nik Jézus, a Renamon liskoláziott októbrista »racionalista ránk 
cáfol, mert így folytatja: „a nyárba pezsdülő élet a színnek, 
melegnek, illatnak tobzódó áradatát ontotta, — amikor elin
dult a Pünkösd elébe.” (Pünkösd. 1922. június 4.) Ki ne venné 
észre, hogy ez a képbőség már nemcsak az ábrázolást szol
gálja, hanem föl akar idézni egy himnikus, a szentlélek, az



emberi szó befogadására alkalmas érzelmi állapotot, ehhez 
akar hozzáhangolni? A mondat bő áradásán belül néhol vers
szerű numerózitás teszi lüktetőbbé a beszédet; a mondat Ady- 
ra emlékeztető formulával érkezik a „Pünkösd elébe” . Később 
Ady „evoéja” is megszólal. Világi mámor, termékenységhim
nusz és biblikus mozzanatok forrnak itt össze. S a képzelet 
kifogyhatatlan találékonysággal látja el anyaggal ezt a meg
eredt dikciót.

Mondottuk már, hogy a kultúra, a művészet nagyjaihoz 
milyen természetes mozdulattal folyamodik Dettre. Erről itt 
bővebben kell szólnunk. Ha azt szorgalmazza, hogy a szabad
kai színház művészei mehessenek vendégszerepelni magyaror
szági szerb falvakba, s a magyar színházak is ellátogathas
sanak Jugoszláviába, akkor a második passzusban már 
Barbusse-re hivatkozik; ha az új kenyér ünnepére ír vezércik
ket, 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. Vö. 1922. július 2.) Esőért úgy könyö
rög, mintha valóban imádkozna: „Uram, adj esőt!” (Könyör
gés esőért. 1922. augusztus 18.) Eszébe jut ennek során az 
embervér és az asszonykönny 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. Nemcsak a Jó- 
kai-, Petőfi- és Madách-évfordulókra gondolunk, mert fölfi
gyel 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 vérnyomokon a megseb
zett vadat, életsorsokat” . Innen jut ahhoz a gondolathoz, hogy 
voltaképpen a szenvedések érlelődtek tudássá, szépséggé. S 
végül fölkiált: „Óh, Capri! [...] ne gyűjtsd 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 vérnyomokon haladó nyomozás képe az irodalmi remi
niszcenciák stíluselemeként való hasznosításának két részlet
példája. Sok olyan cikket írt, ahol a téma köznapi, de ezeket 
is állandó irodalmi utalások, visszaemlékezések emelik ma



gasabb szintre. Hivatkozik Kantra, Leonardo da Vinciire, 
Nietzschére, Adyra, Anatole France-ra, Petőfire, Madáchra és 
Shakespeare-re. S túl a művészeten, a természettudomány, a 
közgazdaságtan közegéből való tudását is imponáló bizton
sággal tudja mozgósítani. Olykor egyetlen íráson belül is. A 
gyilkos emlékezés (1922. június 14.) például azzal kezdődik, 
hogy sok az eső. Ezt a bibliabeli nagyvennapos 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 
koir paokázásaii, vajon .ma miit csinálna. Hamlet, aki — e ezt 
mellékesein jegyzi meg — a saakdiagnioszták szerint szível - 
zsírosodásban szenvedett. Nem túl fontos adalék ez ebben az 
összefüggésben, de fokozza a mai közönyről alkotott kép éles
ségét. Ezután átvált arra a gondolatra, hogy milyen alaptala
nul nevezzük ma sötétnek a középkort vagy az ókort. Pedig 
ma sem drágább az emberélet. Erre a közlésre már a cikk 
közepén kerül sor, itt esik szó a közlekedési balesetek áldo
zatairól. Pedig hát — folytatja, s elsorolja, hogy a középkor 
embere a liberalizmus korának mely technikai vívmányait 
nem ismerte. Például nem volt villanya s ,,a W. C.-je piain 
air-es vo lt. . De vajon boldogabb volna-e a ma embere is, 
ha — s itt elsorolja a jelenkori tudományt izgató föladatokat
— a levegőből elektromosságot tudna kivonni, megtalálná a 
Fermat-tétel bizonyítási módszerét, érintkezésbe tudna lépni 
a Marson tenyésző szerves élettel stb.? Ezután elárulja, hogy 
voltaképpen a vasút megdrágulásáról akar írni, de ahogy 
témáját megváltotta, 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 bennün
ket kenetes szavak, s sorsukat áldók, hogy a népvándorlás 
zivatarai közé lökött ki bennünket öntudatunk köldökzsinór
ján a szajhasors.” És úgy amilyen bonyolult, vemaszerű szórend
del is aj zott és vonatkozásokkal telített a többi passzus is. 
Láthattuk, hogy a középkortól, Hamlettól az impresszionizmus 
élményén át a modern természettudomány kérdéseiig hogyan 
lendül és csapong a képzelet, s hogy eközben miként zsugo
rodik össze a vasút drágulásának témája, s ennek bevallása 
miként engedi szóhoz a személyességet, hogy végül a sors 
elleni lázadás keserű panaszába torkolljon a cikk.



De ha a konkrét téma, valamely gyakorlati kérdés na
gyobb teret kap ás, a képzelet akkor is dilyen .mjOizgákxxny, lilyen 
sokszor csap föl a kultúra és a tudomány régióiba, s az így 
keletkezett képek száma jóval nagyobb, mint a publicisztiká
ban 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, & történelem s a kultúra szféráiba, olyasfajta „elefan- 
tiázist” hoz létre, melyről Szentelekyvel vitázva éppen ő pa
naszkodott. 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 kel
lene összegyűjteni, azzal kezdi, hogy Ibsen levelezését olvassa, 
s megdöbbenve látja, milyen kisszerű és siivár gondokkal kel
lett küzdenie a norvég írónak, míg képzelete „Peer Gyntet 
utaztatta 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?” — kez
di például Zsenik és kontárok című aiikkét. (1923. febmár 25.) 
S ezután elmondja, mi az, amit megnevezni nem lehet. Ebbe 
az óriási mondatba beleszövi, hogy most nem erre vagy arra 
a Michelangelo-műre gondol, hanem a kupolára, ennek fensé
gére és építészeti tökéletességére. S innen jut el azokhoz, akik 
most az új világ fölépítését tervezik, vagyis a versailles-i bé
két 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 más írásokra is kihat. De akármint legyen is: az arány
tévesztés és a lírizálás túltengése sokszor ránő a tényleges 
kérdésekre, s a valószínűtlenség szivárványát bontja ki a vaj
dasági realitások fölött. Túlméretezi például Lányi Ernő jelen
tőségét is, mikor Kodály és Bartók elődjévé lépteti elő. (Lányi 
Ernő meghalt. 1923. március 12.) Túlbecsüli a Lányi-emlékmű 
fölállításában rejlő erkölcsi-szellemi lehetőségeket is. (Emlé
ket Lányi Ernőnek! 1923. március 14. Vö. 1923. március 25.; 
1923. március 27.; 1923. április 20.) Igaz, nekrológban, az érde
mek előadásakor mindig vastagabban fog a toll. Dettre azon-



bán — mint említettük — akkor is a nekrológok vagy a him
nuszok 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 fülgyóntatójának” . (A gyilkos emlékezés. 1922. június
14.) Kellett valaki, aki állt a Szent Péter-templom kupolája 
alatt, otthonosan érezte magát a müncheni operában, a drez
dai képtárban (Utazás közben. 1922. október 22.; 1922. október 
29.) és ébren tartotta a reményt, hogy ez az otthonosság egye
temes emberi esély. Imponált az avatottság, mellyel a világ
politika szövevényén átlátott, .a politikusok gesztusainak világ- 
politikád következményeit megscg tette, s úgy mézte az egész 
világpolitikát, mint egy színpadon összefogott és előtte leper
gő színjátékot. (A nagy színjáték. 1923. február 10.) S aki 
megérezte, hogy ez a fölény talán épp a távolság, a bele nem 
szólhatás kétes szabadságának köszönhető, a cikkeken mindig 
kiütő fájdalom azt is megbékítette. 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 ő fogalmazta meg.

V ISSZA SZEGEDRE

Tisztelték őt legtekintélyesebb pályatársai is. Mílkó Izi
dor, aki jobbára egyetértett vele; Havas Emil, akivel kényes 
kérdésben vitatkozott; Szenteleky Kornél, aki más irodalmat 
szervezett később, mint amilyet a Bácsmegyei Napló köre 
elképzelt; a nem átlagos szellemek Dettréről mindig az őszinte 
megbecsülés jegyében nyilatkoztak. Bölcsességét, finom és 
szellemes okfejtését emlegették vitafelei. S mikor a szabadkai 
rendőrség 1925. októben 22-én kiutasította, s még akkor éj
szaka el kellett hagynia az országot, a Bácsmegyei Napló meg
döbbenéssel és fölindultán tálalta a történteket.

Az október 24-i tudósítás (Hogyan történt Dettre János 
kiutasítása?) még krónikási tárgyszerűséggel számol be a tör
téntekről. A  szabadkai rendőr kaipi'tányság öt detektíve — Du
sán Milosevic csoportvezető vezetésével — csütörtökön, 22-én 
este 9 órakor lakásán fölkereste Dettrét és őt meg a feleségét 
magával vitte a főkapitányhoz. Cvetko Horvat főkapitány 
közölte vele, hogy felsőbb rendeletre még az éjjel el kell



hagynia az ország területét. Közölte azt is, hogy Horgosnál 
tesziik át a határon. Dettrénének — ügyei elrendezésére — 24 
órányi időt engedélyeztek. Ezután hazakísérték őket, majd 
tíz perc múlva az öt detektív és Dettre a főkapitány gépkocsi
ján elindult Horgos felé. Horgoson előbb a vasút parancsno
kával tárgyaltak, de éjjel háromkor autón kivitték Dettrét a 
határra, s átadták a magyar határőröknek.

Dettrét Magyarországon már várták! A titkosrendőrség
nek Belgrádban, az Országos Levéltárban őrzött iratai szerint 
kiutasításáról a magyar hatóságokat csak az akció után és a 
belgrádi magyar nagykövetség útján értesítették, s a vissza- 
zsuppolást olyan gyorsan szerették volna lebonyolítani, hogy 
elvbarátai ne kelthessenek hangulatot. A rendőri jelentések 
szerint azonban a szabadkai újságírók azonnal fölhívták te
lefonon Linder Bélát, az őszirózsás forradalom hadügyminisz
terét, aki emigránsként a jugoszláv fővárosban élt, sőt az 
esetről a magyar hatóságokat is értesítették. Ezért várta már 
a határtól háromszáz méterre Dettrét egy katonatiszt. Azon
nal Szegedre kísérte, de hamarosan szabadon engedték.

Az egyik rendőri jelentés Dettre forradalmak alatt be
töltött szerepét véli a legfontosabb terhelő bizonyítéknak. A 
kiutasítottban a hatóságok tehát raem a magyart, hanem a 
„komimuinlistát” kísérlik 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 
bizalmas értesülést olvasnánk, amelyet 1919. június 11-én 
küldtek 22. K. M./1919 szám alatt az akkor még Szegeden 
székelő Magyar Külügyminisztériumnak, s amelyben a politi
kailag gyanús egyénekre hívták föl a belügyminiszter figyel
mét. 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 vá
rosi tisztviselő Szegeden, a Károlyi Mihály-féle pártnak volt 
extrém híve. A  háború alatt mint városi katonaügyi referens 
szabotált. A  múlt év októberi forradalmi puccs után szocialis
ta, majd kommunista lett. A jelenlegi sztrájkmozgalmak egyik 
spiritusz rektora. Bétrix ezredes volt bizalmasa. Volt főispán 
kormánybiztos, kit a szocialisták és szabadkőművesek pén
zeltek. — Ügy nevezik: Szeged rossz szelleme.” A  belügymi
niszternek tudomásulvétel végett június 18-án átadott titkos



rendőri jelentés Juhász Gyuláról azt mondja, hogy középiskolai 
tanár volt, „azelőtt károlyista, majd szocialista újságíró. Be
tiltotta a himnusz éneklését. A kommunisták a szegedi színház 
intendánsává nevezték ki. Egzaltált, veszedelmes ember, ki 
ideggyógyintézetben is volt” . Bródy Mihály volt főreáliskolai 
tanárról pedig, akit a szegedi direktórium gimnáziumi igaz
gatóvá nevezett ki, hogy „úgy^ mint a többiek, szintén vesze
delmes 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 kom
mentálja is a történteket. Sebzetten és az eljárást is minősítő 
szavakkal. Ez az írás a kiutasítás okát is sejteti, amikor 
előadja, hogy „Horvat Cvetko főkapitány hivatali működését” 
a Bácsmegyei Napló kénytelen volt tárgyilagos kritikával kí
sérni, s hogy Dragoslav Đorđević szabadkai főispán minden
áron való ragaszkodását állásához „veszélyes és végzetes politi
kai hibának” tartja.

Ez bizony elszánt cikk, más részleteiben még keményebb, 
mint az 'idézettben, s Fenyves Ferenc elszántsága a veszteség 
mértékét jelzi. Ö írta a következő napi vezércikket is, mely 
szintén Dettre miatt protestál, s a címe már túlmutat a sza
badkai helyzeten: Ez is konszolidáció. 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 ellenforradalmi Magyarországon bűnösként számon tartott 
emigránsra mi vár. Fenyveséknek kapóra jött, hogy újságíró 
kollégájuknak 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 vá
lasztóinak kérdéseire Jovan Radomić országgyűlési képviselő 
a sajnálatos eset helyrehozását ígérte. (Radonics Jován meg
ígérte közreműködését a Dettre-ügy reparálására) Emlékez
teit a lap azokra az időkre, mikor Svetozar Markovié Belg- 
rádból Újvidékre menekült, s ott más emigránsokkal együtt 
a Zastava szerkesztőségében élénk irodalmi és agitációs tevé
kenységet fejtett ki. Szerbia történetéről szóló nagy munkáját 
Újvidéken írta meg, s ott alapította Glas zanatlija 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 pártnak, mely Đorđević főis
pánt kinevezte.

A Bácsmegyei Napló október 28-i száma szerint Radonić 
képviselő tagadta, hogy olyan kijelentést tett volna, mély 
szeránt a Dettre-ügy jóvátételét magára vállalja. (Mit mon
dott Radonics Adán?)

Tabula rasa címmel a november 15-i, vasárnapi vezércikk 
a vajdasági helyzet egészére kiterjeszkedő igénnyel tette szóvá 
az ügyet. Szerzője, Prokopy Imre egyebek között ezeket írta: 
„Dettre nemcsak a vajdasági magyarságnak tett szinte meg
becsülhetetlen szolgálatot ragyogó stílussal, imponáló tudás
sal és meglepően finom politikai érzékkel megírt cikkei és 
kivételes szerkesztői rátermettsége révén, hanem legalább 
ugyanolyan mértékben a megértés és közeledés politikájának 
is, ami az ország konszolidációja szempontjából talán mégis
csak 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 ma
gyarság a realitások mérlegelése alapján őszintén keresi a 
közeledés lehetőségét, ez „jórészt Dettre felvilágosító mun
kájának” köszönhető. Aztán így folytatta: „A radikális párt 
némán tűrte a menedékjog flagráns megsértését és annak a 
magyar zsurnalisztának kissé fasiszta módon történt kiakol- 
bólíttatását, aki végeredményben az uralmon levő párt hatalmi 
érdekeit is szolgálta a magyarság új irányozódásának terv
szerű előkészítésével.”

Ezzel a kiutasítás heveny ingerültségével írt cikkeknek 
vége ős szaikad, s a méltó búcsúztató a lap karácsonyi számá
ban jelenik meg. Ezt is Prokopy írja, s Dettre János a címe. 
Elmondja ez a méltatás, hogy a közismert bácskai gondol
kodásmódhoz képest milyen új, termékeny szellemet hozott 
ide Dettre. Elsőként ismerte föl és dolgozta ki azt a nemzeti
ségi politikát, mely az államalkotó szerb nép érzékenységével 
is számot vetve szolgálta a magyarság érdekeit. Az ő vezetése 
alatt emelkedett a Bácsmegyei iNapló az ország egyik tekin
télyes orgánumává. Kifogyhatatlan ötletességgel, éles logi
kával, elmés hasonlatok káprázatos gazdagságával érvelt a 
magyarság igaza mellett. Síkraszállt az igazságos földrefor
mért, az iskolákért, színházért, ilrodalmi társaság létesítéséért. 
Talán igaz, hogy csak az elitnek írt, de kétségtelen, hogy az



egész nemzetiségért küzdött: európai igényt képviselt, leg
nagyobb kulturális értékünk volt, az igazi kultúra fáklya
hordozója. Nagy űr maradt a helyén.

Magyorországon érték Dettrét támadások a sajtóban, de 
bántódása nem esett. Ezt már Fenyves második cikke is tud
ni véli. Akkorra már véget ért a fehérterrorista különítmé
nyek zabolázhatatlan bosszújának időszaka, és Bethlen István 
miniszterelnök konzervatív-liberális vezetésével konszolidáló
dott az ellenforradalom. Régi barátai szeretettel fogadták Sze
geden, ellenségei kisebbségbe, védekezésbe szorultak, így az 
igazoló bizottság kedvező döntése után Dettrét visszavették az 
ügyvédi kamarába. 1930-ban beválasztották a város törvény- 
hatósági bizottságába. Kevéssel visszatérése után már ismét 
írhatott a Délmagyarországban ds. Vezércikk ed Móra Ferenc 
és Juhász Gyula publicisztikájával együtt jelentek meg az 
ellenzék — a polgári demokratikus erők és a szociáldemokra
ták — napilapjában.

Szabadkai írótársaival tartotta a barátságot. Milkó Izi
dornak alig egy hónappal kiutasítása után, 1925. november 
20-án a következőket írta:*

Drága jó Dóri bátyám,
csak lassan nyugszom meg annyira, hogy az érzésem 

szerint legelső kötelességeimnek engedelmeskedni tudjak. Har
colok, küszködöm, verekszem, hányódom izgalmak és nyug
talanságok között; nem futotta még időből és energiából, hogy 
elköszönjek tőled, drága jó, atyai barátom. A  szabadkai siva
tagban te vagy az — Európa. Mennyi felejthetetlen örömet 
adtál nekem bölcsességeddel, tudásoddal s azzal a tökéletesre 
csiszolt formakészségeddel, mely mindig méltó köntösbe ru
házta a méltó gondolatot. A  te véleményed volt nekem az 
irodalmi ítélet, s milyen bőkezűen pazaroltad rám az elis
merés és méltánylás szavait.

Ne várd tőlem most, hogy elmondjam: Ki voltál nekem s 
mennyit vesztettem a tőled való elszakadásban. Nem akarom 
még megírni az ismeretségünk, összetartozásunk, szabad-e 
írnám: barátságunk 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 olvas
hatom írásaidat újságban és könyvben, de mi maradt utánam, 
hogy munkám szappanbuborékja elpattant?

* Eredetije dr. Milkó Aurél birtokában.



De, ugye, velem maradt és velem marad a te szereteted.
Áldjon meg a jó isten, drága jó Dóri bátyám, egészséggel, 

nyugalommal és derűvel. Az egészség ne legyen olyan ritka 
vendég házad tájékán, mint eddig volt. Házad nagyságos 
úrnőjének hódoló kézcsókomat jelenítem, s a legmelegebb jó
kívánságok tolmácsa legyen ez a kézcsók. Addig is, míg fele
ségem nem fogja maga megírni, énrám bízta meleg köszönté
sének, őszinte jókívánságainak jelentését.

Meleg szeretettel, eltéphetetlen ragaszkodással vagyok 
örök híved

Dettre János

Tartotta kapcsolatát a Bácsmegyei Naplóval is, az 1927. 
évi vitát arról, hogy van-e, s milyem legyen a vajdasági 
magyar irodalom, még ő indította, de lassan — mint Bori 
Imre írta — nemcsak ő, hanem a szabadkai lap is elvesztette 
kezdeményező szerepét a friss erőkkel újjászerveződő vajda
sági magyar irodalomban. Szegeden dolgozott, míg a németek 
1944 tavaszán meg nem szállták Magyarországot.

A  harmincas években ő volt a Délmagyarország vezető 
publicistája. A szegedi ellenzéki lap hasábjain köszöntötte 
1935. szeptember 19-én a Napló főszerkesztőjét, egykori har
costársát, Fenyves Ferencet, életének ötvenedik, újságíró
pályájának harmincadik évfordulóján. Abban van rendkívüli 
érdeme — írta róla —, „hogy száz és száz területet talált, 
hogy tökéletes, gyors értesülésű újságot adjon, s érvényesítsen 
minden érdeket a társadalmi életben, a helyi politikában, a 
városszeretetben, a magyarság régi intézményeinek fenntar
tásában és konzerválásában, a gazdasági életben” .

Két év múlva pedig, 1937. mároius 31-én a Délmagyaror
szág politikai küzdelmekben eggyéforrott szerkesztőségi gár
dája méltatta Négyezer vezércikk címmel Dettre János két 
évtizedes újságírói működését:

„Ha átlag száz sort számítunk egy vezércikkre, akkor 
négyszázezer sor; ha hat szót számítunk egy sorra, akkor 
kétmillió-négyszázezer szó; ha átlag öt betűt számítunk egy 
szóra, akkor hétmillió betű. De ha legalább egy gondolatot 
számítunk egy vezércikkre, 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 vezércikkek, a legszür
kébb, 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 
gondolkodó lehetett, fanatikus szerelmese az ember-gondo
latnak —, hogy az teljesítette azt a magasabb rendű hivatást, 
aki egész életében legalább egy gondolattal gazdagította az 
emberiség gondolat-kincsét.

Négyezer vezércikk, négyezer gondolat.
Ha könyvívekre nyomatná ki valaki Dettre János húsz 

újságíró-esztendejének vezércikk-termését, negyven-öt ven vas
kos 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 kö
szönheti társadalmi és közéleti pozícióját, de egész életében 
talán nem olvasott el, annál kevésbé vásárolt ötven kötet 
könyvet, talán fel tudjuk mérni képzeletben Dettre János négy
ezer vezércikkének értékét, jelentőségét.”

Ugyanennek az évnek a karácsonyán Dettre János terje
delmes vezércikkben elemezte a magyar—jugoszláv barátság 
történeti tanulságait. Fogjatok kezet, testérek! című írásában 
egyebek között a következőket fejtette ki: „A  kisebbségi 
magyarság szerepe a — hídé: össze kell kötni a testvérpar
tokat, mint szétvágott testet a kapocs, úgy kell összeforrasz
tania a kisebbségi magyarságnak a két nemzetet, az emlék
hazának és a valóság-hazának inépedt. Ennek a kis magyar
ságnak kell meggyőznie a két testémépet a megbékülés 
kikerülhetetlen 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 szent- 
háromsága fűzi egymáshoz ezt a két népet s jelöl ki számára 
a világpolitikában is közös utakat. Ennek a két népnek össze 
kell végre találkoznia, nemcsak »az eszmék barikádjain«, 
hanem egy tervszerű, racionális gazdasági együttműködés 
szabadságában is, — csak ki kell nyitni a szíveket és az utakat, 
meg kell nyitni az országutak sorompóit, hogy mindazzal, 
amit kéz és gondolat alkotni tud, gazdagítani tudjuk egymást.
— Nem ködös mítosz, nem délibábos igemagyarázat, nem 
rímeken kikovácsolt legenda, de történelmi parancs, gazda
sági kényszer és világpolitikai szükségesség sürgeti a két 
testvémép kézszorítását. Senki nem tudhatja, hogy a világ- 
politika ágyékából milyen veszedelmek szabadulhatnak ki, s 
hogy a Közép-Európára súlyosodó nyomás hol törheti be s 
hol szaggathatja szét a — világbéke fundamentumát. Magyar- 
ország és Jugoszlávia békekötése új irányt szabhatna az



európai politikának. [...] Jugoszlávia magyarságának kell 
összemelengetnie azt a két népet, amelyek közül az egyikhez 
nyelvének és kultúrájának közössége köti, a másikhoz pedig 
állampolgársági hűsége, boldogulása, kenyere és békessége.”

A  TO PO LYA I GYÜJTÖTÁBORBAN

A családi emlékezet, a Dettréről írt kortársi emlékezések 
és a lexikonok szerint Dettrét a német megszállás után fele
ségével együtt elhurcolták, Lengyelországba deportálták, s 
minden bizonnyal Auschwitzben pusztultak el. Ezt a tényként 
kezelt föltételezést nemrég Berey Géza meggyőzően helyes
bítette. Hitler-Allee című könyvében (Budapest, 1979) Berey, 
a Délmagyarország főrészvényese és 1940 és 1944 közt főszer
kesztője, majd felelős szerkesztője és felelős kiadója, Dettre 
munkatársa és barátja, közös sorsukról beszél. Emlékirata 
annyi szegedi, zombori, topolyai és más vajdasági vonatkozást 
tartalmaz, annyi ismerős személyről beszél, hogy ellenőriz
nünk könnyű.

Szegedre 1944. március 19-én reggel 9 órakor vonultak 
be a mérnetek. Másnap dr. Ladomérszy Béla görög katolikus 
plébános, az Imrédy-párt szegedi vezetője megjelent Berey 
Gézánál, és a Délmagyarország részvényeinek megvásárlása 
ellenében menlevelet ajánlott föl neki és feleségének: men
jenek, ahova akarnak. Berey elutasította 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 gyer
meket, Bereyt és Dettrét is, elhurcolták. Szegedről 1944 hús- 
vétvasárnapján, vagyis április 9-én vitték őket, összesen 
harminc szegedit Bácstopolyára, ahol a Bácskából összegyűj
tött deportáltakat őrizték. Voltak itt partizánok és más 
baloldaJiiinak dismert palitok ad foglyok, de jehovtisták, prosti
tuáltak és zsidók is. Számuk meghaladta a kétezret.

Mladen Vrtunski Kuća uiasa (A borzalmak háza) című 
krónikájában (Beograd, 1970) részletesen földolgozta e tábor 
történetét. Eszerint 1941. május 19-én létesítették a katonai 
hatóságok, 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 tolonc- 
házának nevezték. A  munkásmozgalom több kiemelkedő egyé
niségét tartották itt fogva, köztük Cseh Károlyt, Matko Vu-



kovićot és Simokovich Rókust is. 1943 nyarán azonban már 
csak nők voltak a lágerban, 1944 márciusának végén viszont 
mindössze két kocsis és öt durdevói aszony. Aztán egyre 
szaporodott az internáltak száma, mind több ellenállót, kom
munistát, partizánt, zsidót hoztak ide. így alig egy hónap 
alatt — április 17-e és május 15-e között — körülbelül három
ezer embert deportáltak Topolyára, majd innen tovább. Kiü
rítéséig, október 8-ig több mint hatezer személyt tartottak 
itt fogva. Mivel nyilvántartást nem vezettek róluk, Vrtunski 
említett könyvében, valamint egy másik munkájában, amely
ben a tábor élőújságjának anyagát publikálta (Usmene novine 
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. Ili ja Popa- 
diótyal, a szabadkai Jakša Damjanovval, a bajai dr. Ernszt 
Lajossal és Ferró Józseffel együtt azok közé tartozott, akiket 
a foglyok szabad internáltaknak, az őrök pedig ,,Die sechs 
Ungarn”-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 szerviliz- 
mussal vették tudomásul. A  bánásmód kezdettől fogva kímé
letlen 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!” — ve
tette oda a rendőr, s elhárította a kézfogást.

A  sokféle fogoly között sokféle jellem akadt. Berey em
lékezetében Dettre alakja a legvonzóbb. Emlékszik a beszél
getésekre, a válságos helyzetek lényegét megnevező Dettre- 
mondatokra. A  foglyok helyzete azonban rohamosan romlott. 
Előbb élelmiszer ellenében, aztán nyílt brutalitással meg
fosztották őket értékeiktől. Hír lett, hogy tízezer pengőért el 
hallatán sóhajtott föl Dettre: „Száz-százezer pengőt adnék, 
lehet kerülni a Topolyáról való elszállítás rémét. Ennek 
ha a feleségemmel együtt a háború végéig itt maradhat



nánk. . 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 
Lengyelországba. Dettrét ds közégük 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 izgalom
tól —, 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, főfelügyelő úr, a feleségem is, én is kereszté
nyek 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 kispárna
huzatot.

— 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 topo
lyai zsidótemetőbe vitték, és ruhátlanul, iratok nélkül elte
mették abba a közös sírba, ahová a minapi transzport öngyil
kosait is elföldelték.” (40—41.)

Ez tehát Dettre János hozzánk való visszatérésének hite
les története. Ismeretében még parancsolóbbnak érezzük a 
méltó visszatérés útjának kiépítését.

Szoros kapcsolatát irodalmunkkal voltaképpen 1925-ben, 
kiutasítása után vesztette el, de mikor az alapkérdések: a kü- 
lönlét, a vajdasági jelleg, a mérték újragondolásának ideje 
eljött, kezdeményezéseivel ismét szembe kellett néznünk, s 
munkásságának gazdag, sokágú kérdésköreit tanumányozva



történelmünk ismeretlen mozzanataira deríthetünk fényt. S 
mélyebben ismerhetjük meg a nemzetiségi létezés szellemi 
és emberi forrásait, magatartásformáit, egész folyamatát.

Ehhez a munkához kívántunk hozzájárulni ezzel a tény
föltáró dolgozattal, s Dettre János nálunk írt legjobb cikkei
nek megjelentetésével.

DÉR ZOLTÁN



JEGYZET

Ez a válogatás — mint a fülszöveg jelzi — Dettre János 
1921 decemberétől 1925 júniusáig írt cikkeit tartalmazza. 
Azokat tehát, emelyeket szabadkai munkálkodása idején tett 
közzé. Kívülük azonban két olyan írását ás közöljük, amely 
későbbi ugyan, de tartalmánál fogva szorosan összefügg a ko
rábbiakkal, hiszen az egyik 1927-ben egy fontos vitára tér 
vissza, a másik pedig Szenteleky Kornélról mondja el 1933-ban, 
az író halála alkalmából a vajdasági irodalommal kapcso
latos gondolatait.

Mivel kötetünk csak a nálunk megjelent publicisztikai 
munkáit foglalja magába, nem vettük föl A demokrácia inter- 
nacionáléja és A kisebbségi jogok védelme című értekezéseit. 
Mindkettő a kolozsvári Napkeletben olvasható; az előbbi 1921. 
november 1-i (21.), az utóbbi pedig 1921. december 1-i (23.) 
számában. Hiányzik továbbá a Haszontalan beszélgetés hasz
nos dolgokról című elmélkedés első része is, amely az aradi 
Genius 1924. februári számában látott napvilágot Éjféli be
szélgetés címmel. A  második és a harmadik rész azonban így, 
az első nélkül is érthető.

Könyvünk anyaga kizárólag a Bácsmegyei Naplóból való, 
kivéve a Szenteleky-portrét, amelyet Dettre a Kalangya szer
kesztőségének kérésére írt. Ezért utószavunkban idézett mű
veinek csak a címét és megjelenési idejét közöljük. Amennyi
ben valamelyik írását más lap is átvette, ennek lelőhelyét 
és időpontját is föltüntettük. Ezek az adatok, valamint a szer
ző aláírása, szignója a cikkek végén találhatók. Dettre rejlik 
a Jean Jeiudii álnév és a D. J., (d.), (d. q.) betűjegy mögött áiS.

Gyűjteményünk az említett időhatárokon belül sem tel
jes, minthogy a számba jöhető legkomplettebb könyvtári 
állomány, az újvidéki Matica srpskáé is hiányos. Néhány 
cikkét pedig félreérthető felhangjaik miatt, másokból viszont
— ugyanilyen okból — részleteket kellett kihagynunk. Eze
ket a hézagokat szögletes zárójelbe tett három ponttal — 
[...] — jeleztük.

Alapos mérlegelés után szerepeltetünk tizenkét aláíratlan 
glosszát is, mert gondolataik és stiláris sajátságaik határozot
tan Dettrére vallanak Ahol kételyeink támadtak, ott — az



előbbi szempontok mellett — az egykori szerkesztőség egyet
len élő munkatársának, Haraszti Sándornak a segítségével 
döntöttük el a hitelesség kérdését.

Dettre János csekély mennyiségű és súlyú szépirodalmi 
munkáit és ma is hozzáférhető előszavait mellőztük, hogy az 
Űj partok felé műfaji szempontból minél egyneműbb legyen. 
Ezért lehetővé vált az időrendi közlés.

Fontosnak véljük hangsúlyozni, hogy a gyakran előfor
duló „faj” szó Dettre és nemzedéke nyelvében — miként Ady 
vagy Juhász Gyula publicisztikájában is — a nemzetet, a 
népet jelentette, s nem volt köze a nemzetiszocializmus tollán 
később eltorzult értelmezéséhez.

A Dettrétől eredő és az akkori újságírásban szokásos 
kiemeléseket — a zavartalanabb olvasás végett — elhagytuk. 
Az alcímek is csak ott maradtak meg, ahol szerepük van. A  
sajtóhibáktól megtisztított szöveget helyesírásunk mai sza
bályai szerint adjuk.

Itt mondunk köszönetét Kolozsi Tibornak, Péter László
nak és Haraszti Sándornak e kötet létrejöttét sokban előse
gítő fontos adataikért és értékes tanácsaikért.

A  fényképeket Fejes György és Főző József (Szabadka), 
Hernádi Oszkár és Horváth Dezső (Szeged) készítette.



IDEGEN SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK

Csak az Idegen szavak és kifejezések szótárában (szerkesz
tette Bakos Ferenc. Budapest, 1973) nem szereplő szavakat, kife
jezéseket magyarázzuk.

agitatorikus =  lázi tó, bujtogató, (izgató
Armeleutstil =  a szegény ember ábrázolásának sajátos stílusa
ausspucken ist verboten =  köpködni tilos
ouíí prodest =  kinek használ?
daher verboten =  ennélfogva tilos
dartliiparti =  kártyajáték
deziilált =  szétszórt, erejében megtört
Erfülle dein Herz mát den Ideen deiner Zeáft und das Kunst- 

werk wird kommen =  telítsd meg szíved a kor eszméivel; 
abból születik a mű (Goethe)

Ewigkeitszug =  az örökkévalóság jegye 
Festspiel =  ünnepi játék
gyönge szovjet — 1919-ben Szovjet névvel cigarettát gyártot

tak; erről született a kétértelmű, tréfás szólás 
laszán =  a görög mitológia hőse, a feddhetetlen, szép és sike

res férfi jelképe 
il faut cultiver motre jardin — művelnümk kell a kertünket 

(Voltaire)
in politicis =  a politikában, a politikai élet viszonyai közt 
Marda hat geholfen =  Mária megsegített 
procul este dilettantes =  legyetek távol, dilettánsok! 
si Mcet magna componere parvis =  ha szabad a nagyokat a 

kicsikkel összehasonlítani (Vergilius)

Sipka-szoros — a Sipka-szorosban minden csendes= az orosz— 
török háborúiban a hadiijelentésekben a súlyos vesztesége
ket leplező állandósult formula, amely szállóigévé vált 
(1877)

sub pondere ereseit palma =  teher alatt nő a pálma

Türtaiosz =  görög költő, aki harci indulóival lelkesítette győ
zelemre a spártaiakat

Ugocsa non coronat =  Ugocsa nem koronáz! (A jelentéktelen 
akadékoskodásra utaló szállóige)
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