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Szentelcky Kornélról írott tanulm á 
nyainak füzérét tartalmazza Vajda G á
bor c kötete, irodalmunk alapítójának, 
szervezőjének pályafutását követve nyo
mon, annak bontakozó kezdetétől saj
nálatosan idő 'elő tti véget értéig. „Állo
másról állom ásra” haladva olyképpen, 
hogy a benne lévő egyes írások önm a
gukban is relevánsok lehetnek, összessé
gükben azonban szerves egészet is ké
peznek. Több oldalról közelítve meg 
tárgyukat, ugyanis egyaránt foglalkoz
nak Szentelekyvel a költővel és íróval, a 
szerkesztővel és irodalomszervezővel, az 
emberrel és orvossal, sőt -  mivel ez is 
kikerülhetetlennek látszik -  a beteggel 
és a szenvedővel is.

M ondhatni, komplex módon téve föl 
a kérdést: ki is volt valójában a vajdasági 
irodalom „vezére”: bizonyos kultúrszno- 
bizmusba hajló széplélek-e, távoli buko- 
likus tájak, festői romok, felemelő m ű
vészi alkotások rajongója, aki anyaor
szágunkról leszakított vidékünkre szo- 
rultan, voltaképpen alkatával és szelle
mi beállítottságával ellentétbe kerülve, 
netán kibontakozási lehetőségeit is fel
áldozva vállalja egyfajta muszáj-Herku- 
lesként megfeneklett világunk művelő
désének, m indenekelőtt irodalmi életé
nek megteremtését? E minőségében szi
gorú nyesegetője-e, avagy inkább elnéző 
ápolgatója-e a dilettantizm usnak, oly
kor akár a gicesnek is, alkotóként sem 
mentesen tőlük egészen? Nem igazán
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ELHANYAGOLT ÉLETMŰ 
Kortársak és az utókor Szentelekyről

Szenteleky Kornél munkásságával kapcsolatban a háború előtt 
és azt követően is polarizálódtak a vélemények. Az utóbbi évtize
dekben azoknak a szempontja határozta meg kultúránkat, akik sze
rint az ósziváci művelődésszervező kultúránk alapjait rakta le folyó- 
irat-alapításaival, regionális célkitűzéseivel. A helyzet mind a mai 
napig azért paradox, mert a sok cikk és résztanulmány, valamint az 
évi koszorúzások ellenére senki sem kísérelte meg analitikus és 
szintetikus formában tisztázni: miért és hogyan került sor az élet
idegen világpolgárnak a kisebbségi kultúra harcos védelmezőjévé 
való átváltozására; mekkora az esztétikai és szellemi súlya ma en
nek az ellentmondásokban bővelkedő munkásságnak. A megoldat
lanságra legnyomatékosabban Szeli István mutatott rá: „Az évtize
dek felgyorsuló múlása egyre sürgetőbbé teszi a régi adósság lerová
sát, a Szenteleky-életmű hiánytalan feltárását és lemérését. Mások
ról, másodrendbeli literátokról is készült már doktori értekezés, 
gondosan megrajzolt pályakép, széles korrajzba ágyazott monogra
fikus igényű nagytanulmány, komplettnek mondható bibliográfia és 
»összes művekre« alapozott értékelés. Szentelekynek azonban úgy
szólván mindmáig jellegzetesen »aspektus-irodalma« van. Szóltunk 
már róla emelkedett hangú emlékbeszédekben, évfordulós alkal
makból, folyóiratainak az ürügyén, irodalmi leveleinek és váloga
tott írásainak a »legszükségesebbekre« szorítkozó előszavaiban; a 
kézikönyvek, lexikonok és tankönyvek oldhatatlan töménységével, 
alakja felidézésének lágy pasztellszíneivel, irodalomtörténeti érte
kezletek feszes tárgyilagosságával, de mindig csak egy-egy szegmen
tumot láttatva, az egész látványának legfeljebb csak az ígéretével. 
Herceg János írta a hatvanas évek végén, hogy »ma már Szent-



elekyről sem kell hallgatni többé«. Ma azt mondanánk: nem sza
bad.” (Sáfárkodásunk a hagyománnyal. Híd, 1983. 9. sz.)

Szenteleky a húszas és a harmincas évek fordulóján bekövetkező 
pálfordulásának elemzése kultúránk alapkérdéseinek a tisztázásához 
segíthetett volna bennünket. Az elmúlt több mint hat évtized alatt 
nyilván azért nem vállalta senki e pálya értékelésének kalandját, 
mert az önmagunkkal való legteljesebb szembenézést kellett volna 
kockáztatnia. Ezt viszont senki sem merészelte megtenni. Igaz, iro
dalmunk első vezére a parlagiságnak tett váratlan engedménye so
rán is idealista maradt valamiképpen, de levelezésének tanúsága 
szerint nem lehetett annyira erkölcsös, mint ahogyan azt tanítvá
nyai, főleg a megszépítő emlékezet által befolyásoltan, elképzelték. 
Jóllehet nem volt s nem is lett nacionalista, de betegsége és törekvé
sének felemássága következtében megnőtt indulatossága, s több
ször is másokat (vallási felekezetet) sértő módon elragadtatta ma
gát. Emellett olyan magyarokkal is volt bensőséges kapcsolata, aki
ket a második világháború végén háborús bűnösöknek tekintettek. 
A mi „szocialista” beállítottságunknak viszont, a polgári hagyo
mánynak megfelelően, szeplőtlen személyre lett volna szüksége, és 
sehogyan sem tudtunk belenyugodni abba, hogy Szenteleky Kornél 
is csak ember, nemegyszer gyarló ember volt. Ha már művelődé
sünk nem dicsekedhetett kommunista vezérőssel, akkor csak a pol
gári értelemben vett feddhetetlenség adott erkölcsi alapot az illeté
keseknek az évi koszorúzásokhoz. Kulturális köztudatunknak tehát 
szüksége volt a szegénységért hihetetlen önfeláldozással küzdő or
vosnak, a kisebbségvédelemért és a magyar-délszláv barátságért 
írói munkásságát háttérbe szorító szentnek a mítoszára. Emellett a 
kutatókat az önigazgatás bürokratikus terhei is akadályozták a ve
zér munkássága egészének áttekintésében. Ti. a sokáig csak a köny
veinek élő Szenteleky világirodalmi indíttatásainak felkutatása, az 
ember, az író és a vezér változásainak elemzése időigényes feladat, 
amelyet az álszocialista társadalom semmiképpen sem honorált 
volna. Ezért aztán Szeli kritikáját követően sem szólt senki érdem
ben Szenteleky Kornél írásművészetének esztétikai jelentőségéről, 
s a vezér tevékenységét is csak egyes vonatkozásaiban tekintették át.

Ez nem is csoda, hiszen a két háború között a semmiből kellett 
megteremteni a vajdasági magyar irodalmat, és sem a kortársak, 
sem pedig a visszaemlékezők nem engedhették meg maguknak a



tárgyilagosság „luxusát”. Közvetve vagy közvetlenül érdekeltek vol
tak a jugoszláviai magyar kultúra fejlesztésében, s akkor sem lehet
tek teljesen kívülállók, ha az országhatáron túlról jelezték: figyelik 
és megértik a néhány nagy felelősségű kezdeményező erőfeszítéseit. 
A külföldre rekedt magyar életnek a jelei voltak fontosak számukra: 
a kibontakozás perspektíváját, nem pedig a pillanatnyi valóságos 
értékét becsülték a folyóiratszámokban és a ritkábban megjelenő 
könyvekben.

Szenteleky egyéni művei tekintetében sem panaszkodhatott a 
visszhang hiányára. Annál kevésbé, mivel az első világháborút kö
vető visszatelepedése után, amikor még előtte állt a vidéki életbe és 
a falusi orvos szerepébe való beilleszkedés, Dettre János, a Bácsme- 
gyei Napló szerkesztője kiemelte az ismeretlenségből. Dettre ugyan
is, talán nem is tudva, hogy Szenteleky Kornél szintén hozzánk 
került, A Hét c. hetilap egyik régebbi számából átvett s leközölt egy 
Szenteleky-írást, s így megismerkedett a tiszteletdíj végett rövide
sen jelentkező szerzővel. (Többen is készpénznek veszik vezérünk 
illem diktálta szavait, melyek értelmében nem is a pénzért, hanem 
az írás becsülete érdekében jelentkezett a szerkesztőnél. Az igazi ok 
talán az volt, hogy Szenteleky nem érte be családi körülményeinek 
rendezésével és orvosi hivatásával: neki a Pesten elkezdett írói pá
lya folytatása legalább annyira fontos volt, s írásának közlése jó 
ürügyként kínálkozott a kapcsolatteremtésre.)

Dettre János nem csupán azért egyik kulcsfigurája a két háború 
közötti jugoszláviai magyar irodalomnak, mert Szenteleky Kornél 
későbbi kisebbségi művelődési programját ő alapozta meg elméleti
leg a húszas évek első felében, hanem amiatt is, mert gyámolítója és 
első igazán tekintélyes kritikusa volt Szenteleky pályájának. Ez ak
kor is így van, ha Dettre mondta ki nálunk először nagy nyomaték
kai: a kritikusnak nagy megértéssel és segítő szándékkal kell köze
lednie vidékünk sarjadó irodalmához, s ha ennek szellemében való
ságos ódát írt az ósziváci orvos kisprózakötetéről, az Úgy fáj az 
életről. (Szenteleky Kornél új könyve. Bácsmegyei Napló, 1925. május 
28.) Ez az elismerés sokat jelenthetett a későbbi vezérnek, hiszen a 
még Pesten kiadott regénynek, a Kesergő szerelemnek, nem volt 
ilyen visszhangja. Hacsak nem tekintjük sajátos elismerésnek egy 
Császár Elemér elmarasztaló kritikáját. (Új regények és elbeszélések. 
Magyar Múzsa, 1920. 504-506.) Ez azonban kevés lehetett annak a



fiatalembernek, aki, habár nem tartotta magát epigonnak, nem volt 
elragadtatva saját művészi produkciójától.

Szenteleky Kornélra poétikájának világirodalmi tágassága, de 
még inkább kapcsolatteremtő készsége miatt volt szüksége a Bács
megyei Naplónak. írónk ugyanis, jóllehet mind kultúrája, mind pe
dig túlhangsúlyozott távoli nemesi származása szerint is magyar 
volt, de közelebbi vérségét sem tagadta meg. Ezért már 1922-től 
kezdve találkozhatunk a szerb irodalmat bemutató műfordításaival 
és cikkeivel a nagy tekintélyű napilapban. Ez az érdeklődés tette 
barátjává Mladen Leskovacot s hozta össze Debreczeni Józseffel, 
akivel aztán Bazsalikom címen kiadták a modern szerb költők anto
lógiáját (1928), amelyről többen (határon innen és túl, magyar és 
szerb nyelven) egyaránt elismeréssel írtak.

A meg- és elismerésnek azonban a Csuka Zoltán által összeállí
tott Kéve c. antológia (1928) jelentősebb állomása. Igaz, Szenteleky 
Kornél nem tartozott a kor kiemelkedő írói közé, s ennek saját 
maga is tudatában volt. Versei mindazonáltal két-három költőtársa 
produkciójával együtt fölülmúlták az antológia fércműveit. S ezzel 
a gyűjtemény mél tatói Budapesten és a kisebbségbe szorult magyar
ság alakuló művelődési központjaiban is tisztában voltak, noha véle
ménynyilvánításukban konzervatív vagy avantgárd nemzeti vagy 
szociális beállítottságuknak adtak hangot. Szenteleky, levelezésé
nek tanúsága szerint, hála főleg a Bácsmegyei Naplónak és a jól 
tájékozott Csuka Zoltánnak, tudott ezekről az igazolásokról. Kö
zöttük feltehetően egy, a Pozsonyi Magyar Néplap méltatása (A vaj
dasági magyar költők. 1928. július 29.) gondolkodtathatta el az ele
fántcsonttorony lakóját. Tamás Lajos ugyanis úgy vélekedett, hogy 
„Az egy Szenteleky Kornélt kivéve alig találunk némi vonatkozáso
kat e versekben a Bácskával, mely valahogy pedig mégis fogalom a 
magyar életben”. Hogyan lehet a Bácskától szellemben mindig, tér
ben lehetőség szerint a legtávolabbra menekülő, a tájunkkal szerve
zetileg és műveltségben egyaránt szemben álló a legbácskaibb? 
Mindenesetre a későbbiekben Szenteleky esetenként a tagadást is 
elfogadta a tájunkhoz való kapcsolódás ábrázolásaként.

Ehhez a legnagyobb támogatást még 1928-ban attól a Haraszti 
Sándortól kapta, aki a legkevésbé bátorításnak szánta epés, osztály
szempontú kritikáját: „A vajdasági irodalom egyetlen szembetűnő, 
élesen polgári jellegű iránya, amelynek hátvédje a mozgékony mer



kantilizmus, a Nyugat esztétikai járszalagján mozog: a lárpurláris- 
ták, a legvegyesebb szürkeségben, akiknek művészi fazonja hasonlít 
a magyarországi nyugatosokéhoz. A külön »vajdasági« ízt az adja 
meg, a különbség az köztük, hogy a vajdaságiakat erősen kínozza a 
nosztalgia egy fejlettebb, »kultúráltabb« polgári környezet után. Bü
dös parasztszag, sertészsír, trágyadomb, nyomorviskók: mindentől 
rettenetesen irtóznak és a »brutális, kellemetlen valóság« elől világ
fájdalmas romantika ringy-rongyaival lelki szépségtornyokba me
nekülnek, vagy dühös handabandázással keserveseket káromkod
nak. A legtipikusabb lárpurlárista Szenteleky Kornél, aki ha meg
szólal, csak panaszkodni, áhítozni tud elérhetetlen »kultúrák és 
finomságok« után; a nyers paraszti, agrár vajdasági élet helyett, 
amelyben nyugtalanul, idegenül érzi magát.” (Vajdasági magyar iro
dalom. 100%, 1928. 281.) Nyilvánvalóan ennek a túlzó kritikának is 
volt szerepe abban, hogy ezután Szenteleky többször elhatárolja 
magát mind a polgári életformától, mind pedig Fenyves Ferenc 
lapjának a tőkeérdekeitől.

Ha A fény felgyűl és ellobog c. drámának nem is volt meg a kellő 
visszhangja (Moher Károly az Erdélyi Helikonban eléggé lesújtóan 
vélekedett róla), Szenteleky alkotókedve nem lohadt. írónk a Vaj
dasági írás szerkesztőjeként és kisebbségi irodalmunk vezető tekin
télyeként egyre ismertebb lett, amikor az eredménytelen budapesti 
próbálkozás után, 1931-ben Kolozsvárott került sor Isola Bella c. 
regényének kiadására. Ez a mű, nem számítva az itthoni dicsérő 
méltatásokat, a magyar fővárosban és Erdélyben is többnyire pozi
tív kritikákat kapott. A Nyugatban Török Sophie írt róla elismerő 
hangnemben, a Képes Krónikában Kállay Miklós valósággal lelken
dezve értékelte, ahogyan a Literatura és a Pásztortűz kritikusának 
véleménye is hízelgő. Érthetően pozitív Szentimrei Jenőnek a mi
nősítése az Erdélyi Helikonban, amellyel a folyóiratok között a leg
szorosabb kapcsolatokat építette ki a Vajdasági írás, de amely 
ugyanannak a kritikusnak a tollából két évvel korábban, a Kéve 
kapcsán, eltanult mondanivalóval bélyegezte meg Szenteleky verse
it. Csak a Napkelet kritikusa kifogásolta a regény szűkszavúságát, 
motiválatlanságát.



A MUNKATÁRSAK TISZTELGÉSE

Szentelekynek már akkor túlnőtt a tekintélye a Bácsmegyei Nap
lón, amikor még csak a Pechán-tanulmánya és kisprózái jelentek 
meg önálló kiadvány formájában. Csuka Zoltán hetilapja, a Revü 
ugyanis már 1927-ben cikkben (A mi értékeink. Május 22.) magasz
talja az írót. Dicséri kultúráját, sokoldalúságát, műfaji besorolha- 
tatlanságát. Sztoicizmusát, arisztokratizmusát emeli ki, mint olyan 
humanistáét, aki kivonul a városi és polgári tülekedésből. Hasonló 
szellemben vélekedik az a László Ferenc is a Korunkban, akivel 
utóbb a vezér szintén konfliktusba keveredett. László előbb Milkó 
Izidor és Radó Imre jelentőségét emeli ki, majd a következőket írja: 
„Szenteleky Kornél izmos tehetsége is vezető és tanító-szerepre 
hivatott Vajdaságban. Legutóbbi kötete, Úgy fáj az élet, szubjektív 
írásait foglalja magában, ezenkívül azonban a legkitűnőbb, legszéle
sebb látókörű kritikusa is a vajdasági magyar irodalomnak s a vers
fordításai is említésre méltók.”(>l sarjadó jugoszláviai magyar iroda
lom. 1927. II. 95-96.)

A sorsdöntő fordulatot azonban, ahogyan irodalomtörténetünk 
már régóta jegyzi, Csuka Zoltán kínálta Szenteleky Kornélnak, ami
kor felkérte a Vajdasági írás szerkesztésére. A vezérre, szerepválla
lásától kezdve, úgy néznek, mint felsőbbrendű lényre. Vagy szinte 
vallásosnak mondható rajongással követik, vagy pedig ingerülten 
szembefordulnak vele. Még Fenyves, a Bácsmegyei Napló tulajdo
nosa is becsüli, aki pedig addigi irányító-összefogó szerepének el
vesztése miatt féltékeny rá. A tehetséges fiatalabbak közül, ha nem 
is mindegyik egyformán adósa, de szinte valamennyien legalább egy 
keveset köszönhetnek neki. S erről többségük írásban is tett vallo
mást. Szirmai, Herceg, Majtényi, sőt még Laták is, Szenteleky folyó
irataiban közreműködve, vagy legalábbis azokat kísérve, azok tapasz
talatát valamiképpen felhasználva formálta saját pályáját.

Szenteleky egyénisége nem rendelkezhetett volna akkora vonzó 
(illetve taszító) erővel, ha az újabb magyar irodalom két kiemel
kedő írójával, Móricz Zsigmonddal és Németh Lászlóval is nem 
tartott volna kapcsolatot, vagyis ha Magyarországon is nem igyeke
zett volna megtalálni a kisebbségi helyzetében erősödni kívánó ma
gyarság támogatóit, általuk mutatva példát a vidékiességnek a szno
bizmustól független fölülmúlására. A Kuncz Aladár transzszilvanis-



la törekvésével való lépéstartás szükséglete a hasonló helyzetből és 
az azonos feladatból eredt: nemhiába vállalta volna Kuncz az anyagi 
nyomorba jutott Vajdasági írás kéziratainak az általa szerkesztett 
Erdélyi Helikonban való közlését.

Szenteleky Kornél, a magyar irodalomban ismeretlen, jelenték
telen író, az általa szerkesztett folyóiratok révén s a jogos kisebbségi 
kulturális célkitűzés által, hírnevet szerzett magának. Olyképpen, 
hogy jelensége nem éles, hanem könnyen átjárható választóvonalat 
húzott a magyar szó iránt valamiképpen elkötelezettek közé. A vele 
nem egyetértőknek -  polgári oldalról -  Havas Emil adott a legnyo
matékosabban hangot a Vicinális irodalom című, a Kalangyában 
publikált vitacikkében (1933. 7. sz.), nem sokkal Szenteleky halála 
előtt. A kritikus a vezér törekvésének alapvető tévességére figyel
meztet, dilettantizmussal egyenlítve ki a helyi színek elmélete sze
rint szerkesztett Akácok alatt c. antológiát.

Szenteleky körül többnyire a fiatalabbak, az idealisták s azok 
tömörültek, akik szerényebb tiszteletdíjjal vagy anélkül is beérhet
ték. A betegsége és az elfoglaltsága miatt visszahúzódott Szenteleky 
iránti rajongás szinte lenyűgözően tükröződik abban a kéttucatnyi 
megemlékezésben, méltatásban és versben, amit a Kalangya 1933- 
as Szenteleky emlékszáma tartalmaz. Ebben Draskóczy Edének, az 
óbecsei művelődésszervezőnek, Szenteleky egyik legközelebbi ba
rátjának a méltatása egyike a legjellemzőbbeknek. Még akkor is, ha 
Draskóczytól különösen ez alkalommal állt távol a Szenteleky-moz- 
galom jelentőségének tárgyilagosabb megítélése. A többi között ezt 
írta: „Elöl jártál és ez a legnagyobb erkölcsi erő, a legvonzóbb és a 
legösszefogóbb. Volt idő, amikor szándékosan elhallgattak, serege
det elkerítették és tilalom alá helyezték a hozzád csatlakozókat. Te 
csak haladtál. Akinek elrendeltetésük van, azok tudják az utat. S 
utad végén csak egy sereg volt: a Tied. Csak egyhez nem értettél: 
önmagad ügyeinek kormányozásához. Szerkesztettél, sorozatosan 
megjelenő könyvtárat alapítottál, s abban csak egyetlenegy ember 
könyve nem jelent meg: Szenteleky Kornélé. Pedig tudnod kell, volt 
melletted álló ember, aki sürgette, aki könyvet követelt írásaidnak. 
De nem tartottad illőnek, hogy a szerkesztő könyve a többiektől 
elvegye a helyet, s úgy vélted, nem kell ma líra senkinek. Ma csak 
egy embernek nincs könyve: Szenteleky Kornélnak. Csak neked 
nincs könyved, akiből élünk, akire hivatkozunk, akit emlékezve



magunkhoz ölelünk, akit mindnyájan magunknak követelünk, aki
vel büszkén ékeskedünk.”(Leve/ az élőhöz. 10. sz.)

Ugyanebben a gyűjteményben találhatjuk Kállay Miklósnak, 
Szenteleky egyik legmélyebb értőjének vallomását is. Ebben a még 
csak álmodozónak „a lelki biedermeier rest jólét”-ét említi, mert 
tudja, hogy „mint minden magyar kisnemesben, ott fészkelt benne is 
az előkelő különcködés rögeszméje”. S ezen túlmenően a vezérség 
vállalásának lélektani hátterét is érinti: amennyire közeledett
hozzá a halál, ő maga, talán önkénytelen védekezésből, annál köze
lebb próbált férkőzni az élethez.” Kállay még azzal is tisztában volt, 
amit Szenteleky is tudott, de amit kritikusai és tanítványai közül is 
csak kevesen sejtettek. Szerinte ugyanis Szenteleky, a kritikus „je
lentékenyebb... a lírikusnál és a regényírónál”. (Szenteleky Koméiról. 
Uo.) Szirmai Károly ekkor még, a helyzetnek megfelelő illem sze
rint, önmagát vetíti rá Szentelekyre, amikor azt írja róla: „Nem tud 
megalkudni, kompromisszumot kötni, sem a közönséggel, sem az 
írókkal.” (Szenteleky Kornél. Uo.) Viszont annál őszintébb lehet 
Kázmér Ernő a Nyugatban, amikor, a Vajdaság Kazinczyára emlé
kezve, annak koncepcióját tartotta a legelfogad hatóbbnak, s a kör
nyezetet hibáztatta amiért „az európai orientációjú, kultúrákért 
rajongó, az egyetemes műveltség nemességében bízó Szenteleky 
Kornél volt kénytelen erőszakolt regionális irodalmat propagálni, a 
lokális kulör sokszor dadogó kísérleteit értékké avanzsálni.” (1933. 
II. köt. 262.)

Szenteleky Kornél tekintélye lényegesen csökkent a halála 
után, mert (miként a kutatók: Benkő Ákos, Bori Imre, Rónay Lász
ló és Utasi Csaba is kimutatták, s ahogyan Szirmai Károly kritikai 
írásai is elárulják) a szerkesztőnek az elburjánzott dilettantizmussal 
kellett felvennie a küzdelmet. Ha Szenteleky a vélt vagy valóságos 
tehetségeknek előlegezett bizalommal a jövőben akart kultúrát te
remteni, akkor Szirmai Károly ezt a jövőképet jelenként igyekezett 
felfogni, s fokozott esztétikai szigorral bírálta el a szellemi atyja 
által nyugtázott félírástudatlanságot. Szenteleky mellett ekkor már 
majdnem csak azok kardoskodtak, akik kihullottak Szirmainak a 
kortárs budapesti irodalmi normákat is érvényesítő kritikai rostá
ján. Nem csoda hát, ha a vezér özvegye amiatt panaszkodik 1942- 
ben a magyarországi Híd folyóiratban, hogy Szenteleky Kornélt 
elfeledték (Komáromi József Sándor: A költő képe a kedves szívé



ben. 1942. január 20.) A kihívásra Herceg János válaszol felhábo
rodva, minthogy a jelentős írók között egyedül ő alkotott tudatosan 
a vezér tanításának szellemében. (Az író özvegye. Délvidéki Magyar
ság, 1942. január 24.) Bizonyítékként az 1940-ben, ugyancsak a 
Kalangyában publikált Szenteleky szerepe c. írására hivatkozhatunk, 
amelyben pályaképvázlatot ad, szép és lényeglátó metaforával fejez
ve ki azt, amit Kállay a már idézett vallomásában lélektanilag raga
dott meg. Herceg szerint Szenteleky „A maga fájának gyümölcsét 
már nem várhatta meg, hát elültetett egy egész erdőt”. (7-9. sz. 305.) 
Ez különben annak a Herceg-parabolának, költői remeknek a som- 
mázása, amit a Szenteleky-emlékszámban közölt.

A jugoszláv érát követő magyar uralom a személyi szimpátián 
túl is időszerűvé tette Szenteleky regionalista koncepcióját. Okos
nak látszott értékes esszenciának tekinteni az itthoni sajátságokat, 
amelyeket feloldással fenyeget a nagy magyar víz. Éppen ezért 
Szenteleky Kornél halálának tizedik évfordulójáról méltó módon 
emlékeztek meg, kiadva a vezérnek a barátokhoz és munkatársak
hoz írt leveleit (Szenteleky Kornél levelei 1927-1933. Szenteleky Tár
saság, Zombor-Budapest), Csuka Zoltán és Bisztray Gyula részle
tes előszavának kíséretében. Rendkívüli fontosságú e már-már el
kallódó dokumentumok kiadása, függetlenül attól, hogy Szent- 
elekynek a neve a Herceg által szerkesztett Kalangya fedőlapján 
volt, s több írás is napvilágot látott a folyóiratban róla, illetve tőle. 
Csuka és Bisztray máig sugárzó hatással teremti meg a Vajdaság 
Kazinczyjának a mítoszát, három fontos vonatkozásról feledkezve 
meg részben vagy teljesen. Az egyik az, hogy Szentelekynek nem
csak hogy nívós kultúrát nem sikerült teremtenie, hanem legalább 
olyan mértékben adott helyet a dilettánsoknak, mint a Napló. Az 
általa szorgalmazott irodalmiság kisebbségi dimenziói nem 
fejlődtek ki, vagyis az itteni magyarság lelki világa feltáratlan ma
radt, mivel Szentelekyt alkati jellemzője, orvosi hivatása és családi 
érdeke akadályozta abban, hogy a kisebbségi élmények feltárásával 
nagyobb mértékben provokálja a hatóságot, s madárnyelv alkalma
zása helyett közvetlenebb szóval világosítsa fel népét, az emberi 
élethez való jog szükségességét hirdetve. A harmadik vonatkozás az 
előbbi kettőből következik: a Napló magatartása nem tekinthető 
egyértelműen negatívnak Szenteleky mozgalmának eredményeihez 
viszonyítva. A Szenteleky által felfedezett, vagy legalábbis felkarolt



néhány tehetséges író ugyanis, ha a Kalangya nem létezett volna, 
nyilván a NaplónÁl vagy másutt jelentkezik. Vagyis túloznak azok, 
akik Szenteleky leveleiben kritikátlanul felmagasztalták az eredmé
nyes irodalomteremtés dokumentumait, s szinte bálványozták azt, 
aki közvetlenül szolgálta a közjót, a nemzeti géniuszt, ahelyett, 
hogy egyéni szépirodalmi tevékenységére fektette volna a hang
súlyt. Miként Kállayra hivatkozva jeleztük már: Szenteleky lelki 
kényszerből, nem pedig önmagával dacolva vállalta az irodalmi élet 
megszervezését. Mindazonáltal a magyarországi Híd egyik kritikusa 
nem véletlenül állapítja meg a következőket: „A mű a maga nemé
ben megrázó és maradandó hatású élmény. Az utolsó három-négy 
év alatt kevés ilyen megrendítő tartalmú könyvet olvastam. A leve
lek hátterében csodálatos emberi és írói sors áll: dr. Sztankovich 
Kornélnak, az ósziváci falusi orvosnak műve és élete.” (V.N.B.: 
Szenteleky Koméi irodalmi levelezése. 1943. január 15.) Ez egészen a 
mai napig hitelesen hangzik, hajdani vezérünk kísérlete ugyanis 
egészen monumentális, hiszen -  a lényeget tekintve -  a semmiből 
akart valamit teremteni, minden erejét latba vetve a küzdelemben. 
A kritikusok által is méltányolt nagy erénye ezeknek a leveleknek (a 
szellemi erő végső megfeszítettsége mellett) az őszinteség, mely 
persze csak akkor mondható dicséretesnek, ha nem egyenlő az in
dulatok nyers kifejeződésével. Ám ezen sem akadhatunk fenn, ha
-  miként a méltatók -  arra gondolunk, hogy nemegyszer a halálos 
betegség előrehaladott állapota s a kultúránk kilátástalansága miat
ti kétségbeesés beszéltette Szentelekyt humanistához nem méltó 
módon. Nem csupán a Napló zsidóit szidta, hanem saját felelőtlen 
(vagy annak gondolt) munkatársait, köztük Csukát is. Az 1943-ban 
még élők nevét, a sajátján kívül, kipontozta Csuka, így legfeljebb 
csak sejthetjük, kikre vonatkoznak az epés megjegyzések. S azt is, 
kiknek voltak címezve a gyűjteményből kimaradt levelek.

A Szenteleky Társaságnak e kiadása és a benne megtestesülő 
szellemiség a háború vége felé még időszerűbb lett, úgyhogy magá
tól értetődőnek kell tartanunk a Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetségnek (személy szerint elsősorban Herceg Jánosnak) a vál
lalkozását. Ennek köszönhető, hogy 1944-ben könyvsorozat jelen
hetett meg Szenteleky Kornél addig kiadott és kiadatlan műveiből, 
olyan utószó kíséretében, amely az előretörő új rendszernek ismét a 
kisebbségi sorsba kerülő magyarjai számára mondja ki a végszót. A



szóban forgó Szenteleky-könyveket azonban fagyos csönd fogadta a 
háború után. Hogy miért és hogyan, azt elsősorban Herceg János
nak az érthetően hol félénkebb, hol pedig nekibátorodó önéletrajzi 
vallomásaiból tudjuk. Tudniillik az új hatóság számára az itteni 
magyarság és annak kultúrája csak a föntről érkező direktívák,- 
vagyis a bolsevista mezt viselő államnacionalizmus szerint létezett. 
Egy jelentős részében reakciós nemzetnek teljességében reakciós 
osztálya nem hozhatott létre továbbfejleszthető kultúrát. Szent- 
elekyék kisebbségi koncepciójára tehát még akkor sem volt szük
ség, amikor már eldöntetett: a jugoszláviai magyarságot nem fogják 
a németekhez hasonlóan kiüldözni. A Kalangya szerkesztője a ki
sebbségi önvédelmet, önszerveződést hirdette, ennek gondolata vi
szont csak ideig-óráig merült fel az új rendszer kialakulása során, 
hogy a testvériség-egység jelszava mögött hosszú időre a másodren
dű polgár a másodrendű kultúrájával (s az állandóan hangsúlyozott 
elsőrendűségnek a látszatával!) folyamatosan ösztönözve érezze 
magát az asszimiláció elfogadására.

A MELLÉBESZÉLÉS KÉNYSZERE

A jeget Lőrinc Péter törte meg 1950-ben a Két part között c. 
tanulmányával {Híd, 9. sz.), részben megismételve az előző évek 
vádjait, s a Szervezett Munkásnak és a Továbbnak a két évtizeddel 
korábbi szempontjait is felelevenítve. Ezek szerint Szentelekynek 
komoly mulasztása volt a pártfelettiségnek jelszóként való hangoz
tatása, mert ily módon valamennyire megosztotta a baloldali törek
véseket; az egyetlen hiteles irodalom látszatával és a kisebbségvé
delmi célkitűzésekkel megzavarta azokat, akik elhitték: a művészet
nek a Vajdaságban nem az osztályharc, nem a polgári viszonyok 
megdöntése a fő célja. Lőrinc mindenesetre igazságos igyekszik 
lenni az addig elhallgatott Szentelekyvel szemben, s kijelenti, hogy 
érzése szerint „a Szenteleky által irányított irodalmi szektor volt 
valószínűleg a legértékesebb, legszínvonalasabb”. Lőrinc tisztában 
van vele, hogy egy válogatott levelezés alapján nem vonhat le végér
vényes következtetéseket, mégis, a kornak megfelelő stílusban, in
gadozó kispolgárnak minősíti Szentelekyt, aki előtt az „örök embe
ri” eszménye mégsem világított olyan erősen, hogy ne tévedt volna



le időnként a fajiság tévútjára. Lőrincet érthetően elvakítja kincstá
ri optimizmusa, mégis elismeri: „habár egyáltalán nem ő és nem 
csoportja teremtette meg a vajdasági magyar irodalmat és a vajdasá
gi magyar közönséget -  mégis sokban hozzájárult az irodalom és 
közönség itteni megteremtéséhez.” Nem egészen világos, hogyan, 
hiszen a szocialista realizmus kritikusa anyagelvű, s dogmatikus 
sémájának megfelelően a kispolgár vezér csak a tőkével, Fenyvesék
kel azonos fegyvernemet vállalva küzdhet vértelen eszményéért. A 
sajátos irodalmi többletről Lőrinc nem beszél, nyilván egyáltalán 
nem szereti azt, csak nem akar szélsőségesen dogmatikus lenni.

Mi mást tehet egy évvel később Herceg János, a vezér hajdani, a 
háború után csak megtűrt s bizonyos mértékig befolyásolt tanítvá
nya, mint hogy igazolni, sőt elfogadtatni próbálja egykori közös 
ügyüket? A jelen igényeinek, a valóságtükröző realizmusnak meg
felelően a népünk életének ábrázolását sürgető, az így felfogott 
helyi színeket világirodalmi példákkal megtámogató Szentelekyt 
(kimondatlan példaként) támasztja fel. A barátot, az életet és a 
művészetet támogatót, nem a kétségbeesetten vagdalódzó vezért. 
(Híd, 1951.9. sz.)

Ezután egy évtizedig szinte teljes a csönd Szenteleky pályája körül. 
Jellemző, hogy 1958-ban B. Szabó György, Herceg János indulásáról 
szólva, ezt írja az ósziváci orvosról: „Ez a »feinschmecker«, aki 
éjszakáit írástudatlan írók kéziratainak javításával és átírásával fe
csérelte el, meggyőződésem szerint, jobb olvasó volt, mint író- 
kiváló mentora lett az ifjú Hercegnek.” (Vázlat egy írói arcképhez. 
Híd, 3. sz.) Kiváló mentora -  ti. a szovjet irodalom iránt is ér
deklődő szervező baloldali művekre hívja fel a forradalmi hangula
tú fiatal író figyelmét.

Megváltozott pozícióról, de ugyanennyire tagadó Bori Imrének 
a Szenteleky-féle irodalmiságot érintő értékelése a Vajdasági ég 
alatt c. költészeti antológia (1960) bevezetőjében. Bori szerint 
ugyanis „hagyománytalan irodalom a miénk”. Vagyis „költészetünk 
együtt született a felszabadulással”. Jellemző, hogy Szenteleky Kor
nél nevét egyáltalán nem találjuk ebben a radikális újrakezdést 
kilenc oldalon át ünneplő írásban. Pedig a vezér szelleme kimon
datlanul is jelen van, hiszen Bori sem talál hasznosítható, ihlető 
erejű művelődési hagyományokat a táj történetében. Ami volt, az 
provincializmus és epigonizmus; ami tizenöt éve született, az egyre



nyilvánvalóbb érték, mert ekkortól „énekel a költő felszabadultab
ban, először szólhat rólunk és beszélhet nekünk...” Borinak akkor 
magyarázatként ilyet kellett írnia: „Egyfelől a magyar költészet leg
szebb hagyományaira emlékeznek költőink, másfelől szocialista tár
sadalmi életünk és az új jugoszláv költészet dogmamentes, felszaba
dult, modern érzés- és kifejezésjellege erősen rányomta bélyegét 
költészetünk egészére. Ezek a mozzanatok adják meg sajátos jelle
gét is: formai és tartalmi modernsége egy újnak és sajátosan erede
tinek a kezdetét jelenti, amely új színeket, hangulatokat, lényegé
ben tájunk embere érzésvilágát viszi a jugoszláv szellemi életbe, de 
a magyar nyelvű költészetbe általában is.” Bori, nyilván a literátorok 
megnövekedett szabadsága fölötti örömében, aktualizálja a polgári 
eredete és célkitűzése miatt az eredeti formájában elavult cou- 
leur locale-t. Szerinte ugyanis az utóbbi években önmagukba 
esett vajdasági költők a vajdasági ég alatt népünk lelki történése
it tükrözik.

Minthogy az ötvenes években magyar, illetve magyar kultúrát is 
támogató intézmények alakultak nálunk, s tehetséges írók tömörül
tek a Híd körül, s mert Boriék politikai meghatározottságú múlt
szemlélete irritálta az idősebbeket, ezért az előtörténet tisztázásának 
igénye is felszínre került. Elsőként Majtényi Mihály vállalkozott rá, 
hogy visszaemlékezések formájában tárja fel mindazt, amit a két 
háború között a vajdasági irodalom születéseként átélt, illetve azóta 
felkutatott. Idézetekben bővelkedő, ironikusan nosztalgikus hang
nemű tanulmánykötete, A magunk nyomában, 1962-ben jelent meg 
könyv formájában, s a Szenteleky-kutatás szempontjából ma is igen 
jelentős. Nem csupán azért, mert az itteni irodalom hajdani vezér
alakjával évtizedekig senki sem foglalkozott ilyen nagy terjedelem
ben (majdnem nyolcvan oldalon), hanem azért is, mert egy Szent- 
eleky-tanítvány szembesül saját múltjával és mesterének tanításá
val, méghozzá mind az elfogultságot, mind pedig a politika által 
megkívánt vulgarizálást elkerülni igyekezve. Minthogy Majtényi 
minél teljesebb, erényeket és hibákat egyaránt láttató képet próbált 
alkotni az íróról, a szerkesztőről és a szervezőről, Szenteleky-képe 
mint előtanulmány ma is meggyőzően hat, s legfeljebb csak egyes 
részleteiben szorul korrekcióra.

Az érintett könyv Szentelekyvel foglalkozó fejezetének az a 
hangsúlyozott ürügye, hogy a vajdasági magyar irodalomnak meg



kell írni a törlénetét, amely azonban, a forradalom dogmatikusai
nak hitével ellentétben, akkor sem a //jy-mozgalommal kezdődik, 
ha végül is ennek irodalma győzött, s ha emiatt a jelen irodalma is a 
baloldaliság jegyében alakul. Majtényi felfogásában a vezér egyrészt 
felismerte a középrétegek elproletarizálódását, s a helyi színek igé
nye ezt is magában foglalta, másrészt pedig ezzel azért nem ártha
tott a forradalmi mozgalomnak, mert „nem voltak soha más szem
pontjai, mint irodalmiak”. Nemhiába hipotetikus Majtényinak ez az 
állítása, hiszen Szenteleky Kornél tágabb (kulturális), nem pedig 
szűkcbb (irodalmi) célt tűzött maga elé, amikor vezérként állt moz
galma élére. Ezt mindenekelőtt Szentelekynek a Csukához 1928. 
július 29- én írt levelével bizonyíthatjuk, melyben a készülő folyó
irattal kapcsolatban kijelenti, hogy „...nem tartom szükségesnek a 
művészinek (kiemelés -  Sz. K.) hangsúlyozását, mikor a V. I. sokkal 
inkább tudományos, mint művészeti szemle lesz”. S valamivel 
később az „írástudók árulásáénak gondolatára csak az reagálhat oly 
nagy érzékenységgel, aki az erkölcsi, vagyis az emberjavító misszió
tól sem idegenkedik.

Majtényi egy vonatkozásban igazságtalan Szentelekyvel szem
ben. Mert hiába állítja azt, hogy a couleur locale még a munkások 
valóságábrázolását is jótékonyan befolyásolta, ha nem érzékeli pon
tosan a vezér jelentőségének lényegét. Míg ugyanis abban a tekin
tetben maradéktalanul egyetérthetünk vele, hogy a Fenyvessel való 
konfliktusban mindkét embert egyformán befolyásolta a hatalom
vágy, az irányító szerep, jelentőségben való kiegyenlítésüket el kell 
utasítanunk. Fenyves ugyanis akkor különbözik össze Szent
elekyvel, amikor a Napló (immár a „bácsmegyei” jelzőtől is meg
fosztva) már elveszítette haladó és központi szerepét, ugyanakkor a 
Vajdaság Kazinczyja -  irodalmi köntösben -  kisebbségvédő progra
mot hirdet meg. Ebből a cenzúra, a vezér polgári tartózkodása, 
korai halála és a tehetségek gyér száma miatt nagyon kevés valósult 
meg, ám mégis övé a nagy kezdeményezés. (Még akkor is, ha -  mi
ként Bori Imre és Dér Zoltán azóta kimutatták -  Dettre János 
lényegláttatón alapozta meg Szenteleky későbbi tevékenységét.) 
Majtényi figyelmét ez vagy elkerülte, vagy nem merte szóvá tenni, 
minthogy nálunk az ötvenes és hatvanas évek fordulóján hivatalo
san a kisebbségi élmény ihletőként nem létezett. Szóval az helyte
len, hogy A magunk nyomában szerzője a vezérnek az erőszakosság



ra való hajlandósága mögött nem látja meg úgy, ahogy kellene, a 
küldetést teljesítőnek a vergődéséi. Pedig Majtényinak még ment
sége is van Szenteleky önellentmondásaira: a betegség tudatzavara
ival magyarázza azokat. Ugyancsak újdonságnak tekinthető az em- 
lékezőnek az a javaslata, hogy az irodalomszervező prózai műveit ki 
kellene adni, mert olvasmányosak, szemben az elméletíró idősze
rűtlen, csak szakemberekre tartozó elvontságaival.

Az 1963-ban, Szenteleky születésének hetvenedik és halálának 
harmincadik évfordulójára kiadott két, viszonylag vékony kötet a 
szépírói és a kritikusi munkásságot nagyjából egyenlő arányban 
mutatja be. Hercegnek, az anyag válogatójának, mellőznie kellett az 
emberi magatartásban a szeretetnek elsőbbséget adó Isola Bellái, az 
elméleti rész viszont nem nyújthatott ízelítőt az író és a vezér pán- 
európaiságából. S ugyanígy a kisebbségi érdekek hangadója sem 
mutatkozhatott meg a maga teljességében. Hogy ekkor még Szent- 
elekyt, a szépírót nem ismerte kellő mértékben a vajdasági értelmi
ség, a bevezetőnek ebből a téves állításából is kitűnik: „Szenteleky 
elképzelése egy sajátos ismertetőjelekkel bíró irodalom megterem
téséről, Vajdaság szellemi egységéről, különleges táji színeiről 
annyira tudatossá válik, hogy most már verseiben és novelláiban is a 
helytállás, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a helyi színek transz
pozícióját sürgeti türelmetlen hévvel, megalkuvást nem ismerő hit
tel.” A valóságban nem csupán a vezér magatartásában voltak (a 
Majtényi által is említett okok miatt) önellentmondások, hanem a 
szépíró sem volt képes teljes mértében lépést tartani a programadó
val. Vagyis Szenteleky Kornél munkásságában a folyóirat-szerkesz
tés idején eléggé feltűnő az egyöntetűség hiánya. Erről csak a leve
lezés is sokat feltár.

Bori Imre Majtényi Mihályon is túltesz szigorúság tekintetében, 
amikor úgy véli: „Szenteleky vajdasági irodalmat akar teremteni, s 
szervezett, ahelyett, hogy alkotott volna: levelezett, a mások írásait 
javítgatta, ahelyett, hogy a magáéba temetkezett volna.” (Megidézett 
sápadt hangulatok. Dolgozók, 1963. október 25.) Ha csak irodalom
ról lenne szó, akkor Bori állításának igazságához aligha férne két
ség. Csakhogy Szenteleky többet, emberi maximumot, vagyis kultú
rát akart. Emberszabású kisebbségi életet. Ennek kérdése a hatva
nas években nemigen terhelte az értelmiségi fejeket, ezért Burány 
Nándor szerint is elfogadhatatlan a couleur locale-t hirdető Szent-



eleky. Az volt az igazi, aki még nem korlátozta lapos elmélettel saját 
és mások alkotói szabadságát. (A „fiatalabb" Szenteleky. Híd, 1964. 
1. sz.)

Ha valakinek nem tetszenek a kései Szentelekyt fitymáló szem
pontok, akkor az mindenekelőtt a hűséges tanítvány, Herceg János. 
S a hatvanas évek közepén nem is kell visszafojtania méltatlankodá
sát. (Az ugartörő példája. In: Hazulról, 1965. 20-23.) Ám mivel az 
óvatosság ekkor sem árt, ezért Szenteleky rovására túlzottan bókol 
a kortárs vajdasági magyar irodalomnak: „Legyünk őszinték: a ju
goszláviai magyar próza messze meghaladta Szenteleky Kornél re
gényeinek és novelláinak értékét. Az esszében is kifinomultak az 
elemzés és megvilágítás eszközei, tehát sem művészi, sem kritikai 
szempontból nem lehet példa ma már Szenteleky.” Az is lehet, 
persze, hogy valamennyire Herceget is megtévesztette a Potyemkin- 
vállalkozásába rengeteget fektető nemzetiségi művelődéspolitika. 
Máskülönben érthetetlen lenne, miért feledkezik meg Herceg a 
hajdani vezér elméletének kisebbségi vonatkozásáról, vagy a kon
cepció széles körű világirodalmi hátteréről, ami a háború utáni Híd 
fiataljai előtt a liberalizálódó körülmények között is elérthetetlen 
volt, mert érdeklődésüknek a belgrádi szellemi változásokat kellett 
kísérnie. Mindazonáltal Herceg János kiáll a Kalangya egykori szer
kesztője mellett, mondván, hogy az az újabb jugoszláviai magyar 
irodalomban nem tapasztalható kvalitásokkal is rendelkezett, hi
szen a segítés, a lelkesedés szándéka állította az irodalmi élet köz
pontjába, ti. „nem egzisztenciális kérdés volt számára az irodalom”. 
A cikk befejezése jócskán ellenpontozza az idézett indítást: „Ha 
másoknak nem, de a fiataloknak kell megérezniük, mit jelentett az 
ő szerepe azoknak, akik a helyüket keresik. Kedvezőbb viszonyok 
között, közösségi pénzzel fenntartott, hivatalosan ajnározott iro
dalmi életünkben is árváknak és elhagyatottaknak kell érezniük 
magukat. Az ugartörő Szentelekynek a példája még ma is időszerű.” 
Az indítást szinte teljesen érvénytelenítő befejezés nagy kihívás, 
feladatkijelölés egy olyan tekintélyes, programszerűen vajdasági író 
részéről, mint amilyen Herceg János volt. Bori Imre kritikusi maga
tartásának átalakulása aligha függetleníthető ettől a lényegbevágó 
kinyilatkoztatástól, diagnózistól.



ÓVATOS FELMÉRÉSEK

Bori Imrének a Szenteleky munkásságával való behatóbb ismer
kedése a Magyar Irodalmi Lexikon (Budapest, 1965) és A magyar 
irodalom története (Budapest, 1966) számára írt cikkek kapcsán 
kezdődhetett. A lexikonban olvashatók természetesen az alapvető 
adatokra korlátozódnak, ám így is van bennük pontatlanság. Bori 
ugyanis -  nyilván Várkonyi Nándornak Az újabb magyar irodalom 
1880-1940 című munkája alapján -  azt állítja, hogy Szentelekyt „a 
szépség utáni sóvárgás mélabús, Juhász Gyulával rokon hangulatú 
versekre ihlette”. A valóság ellenben az -  s erre a későbbiekben Bori 
is rájön -, hogy Szenteleky verseit célszerűbb Tóth Árpád költésze
tével összefüggésbe hozni. Nem csupán azért, mert a vezér sorstár
sára ismert a tüdőbeteg debreceni költőben, s nekrológot is írt róla, 
hanem verseiknek belső sajátságai miatt. A Tóth-versek ugyanúgy 
nem találnak lélekmentő pozitívumot a nemzetben (Juhász Gyulá
val ellentétben), mint Szenteleky költeményei. S versmondataik is 
általában nagyobb lélegzetűek, szecessziósabbak. Tóth és Szent
eleky az érzékelhető valóság ürügyén is inkább a képzelet képeit 
sorakoztatják, Juhász viszont a tapasztalat foltokban való láttatása 
ellenére is valószerűbb, mérsékeltebb fantáziájú, hagyomány tisz
telőbb. S az esetenkénti erkölcsi tiltakozások sem érvénytelenítik az 
emberiség jövőjébe vetett hitét. Szenteleky költői világa, egy-két 
alkalmi verstől eltekintve, zártabb, reménytelenebb, dekoratívabb. 
Nála akkor is nagyobb a néppel szembeni távolság, amikor a szocia
lizmus iránti rokonszenve felerősödik, s a mindennapi, az általa 
annyira megvetett élet ábrázolását kéri számon.

A magyar irodalom történetének hatodik kötetében már telje
sebb Szenteleky-pályaképet olvashatunk. Itt azzal is tisztában van 
Bori, hogy írónk versei nem is olyan jelentősek, s noha itt helyszűke 
nem korlátozza, éppen csak említést tesz a létezésükről. Általában 
jól látja a vezér programjának és szépirodalmi műveinek jelentősé
gét, csupán némely részletben téved. Ez az Isola Bellával kapcsola
tos mondata például szerencsétlen: „Az impresszionista képek so
rába tézisszerűen fonódnak bele eszmék, »koreszmék«, akárcsak 
nagy rokona, Mann Varázshegyében is.” Nos, Szenteleky regényében 
nem (és Mann művében még kevésbé) impresszionista képek sorá
ba fonódnak bele az eszmék. Szenteleky sziget-képzete ugyanis a



szecesszió csztétizmusának a terméke, a Bori által is említett vágy
nak a folyománya. Szoros összefüggésben a századfordulón divatos
sá lett világmegváltó utópiákkal, az anyag fölötti lebegésre törekvő 
ábrándokkal. Az Isola Bella központi hősei is sajátos erkölcsük és 
erotikus hajlandóságuk jóvoltából átszellemülten élvezik a maga
sabb rendű lényüknek megfelelő rendkívüli életformát. Nem stati
kusak vagy passzívak tehát, akik csupán a külvilág rájuk gyakorolt 
hatásának élvezetére képesek. Igaz, ez a lehetőség is felbukkan a 
műben, ám nem véletlen, hogy egy francia lány, Lucy személyében, 
aki Párizs környékére akarja csalni Szabolcsot, hogy a festői őszben, 
a corot-i tájban élvezhessék az élet örömeit. Valóban vannak imp
resszionista szókapcsolatok is a regényben, ám ezek vagy leginkább 
szecesszionistáknak is minősíthetők, vagy pedig a mű jelzett újro
mantikus alapja, koncepciója felől kapják meg jelentőségüket. A 
regény szecessziósán művészettel, kultúrával beburkolt helyzetei 
különben belülről, lélektanilag realisztikusak, nem függetlenül a 
szerzőnek attól a szellemi-erkölcsi eltökéltségétől, hogy a Szép Szi
get (a regényben valóságosan is szereplő) hegyoldalából, kilátójáról 
világos képet alkosson a kor zavaros eszméiről, s egyértelműen 
meggyőződhessen a számukra egyedül megfelelő út járhatóságáról. 
A múló hangulatnak és az öncélú költőiségnek kevés köze van az 
Isola Bellához. A líra majdnem mindig Szabolcs és Inge egzisztenci
ális törekvésével, sorsélményével van összefüggésben, nem függet
lenül a több ezer éves mítosz színterétől, a vulkán közelségétől s 
Inge világszemléleti válságától, öngyilkos hangulataitól.

Bori értékelésének másik problémája inkább politikai kény
szerből, mint a regény felületes olvasatából eredhet. Ismét egy mon
dat állja utunkat: „Szenteleky pánhumanizmusa azonban nemcsak 
a katolikus dogma és a kommunizmus eszméjének gyakorlati szem
pontjai ellen feszül, hanem az úgynevezett »nemzeti sajátosságok« 
ellen is, s a fajiság fasizmusa ellen is pörlekedik.” Először is intenzi
tásban nem lehet kiegyenlíteni Szentelekynek a katolicizmussal, 
illetve a kommunizmussal szembeni ellenérzését. Természetesen 
nem csupán azért nem, mert számos művében maradéktalanul azo
nosult a katolikum világával, vagy mivel a Vajdaságban a katolikus 
értelmiségi körökben érezte magát legjobban, s élete végén át is tért 
a katolikus vallásra. Inkább amiatt, minthogy szóban forgó művé
nek a mottója attól a Dantétól származik, aki az egyház bűneit



ostorozva is, pápákat süllyesztve a pokol bugyraiba, lényegében 
reneszánsz bátorságú, keresztény értékrendű költő maradt. Sza
bolcs cselekvő szeretetelvűségének keresztény alapjáról az a körül
mény árulkodik, hogy nem száll vitába útitársukkal, a tiszte- 
lendővel, s enyhe bűntudattal titokban tartja útitársnőjével való 
kapcsolatának törvénytelenségét. Szabolcs oldalakon át győzögeti 
leendő felesége erőszakon alapuló világnézetének tarthatatlansá
gát, s Alinarival, a kétlaki penzióssal is megtárgyalják a fasizmus 
embernyomorító barbárságát. Ezzel szemben a tisztelendő dogmája 
akkor is hallgatást parancsol rájuk, ha Szabolcs ráérez a pap szemé
lyiségének megnyomorodott voltára. Ám olyasféle örökös megol
datlanság ez, amit saját maga is oszt, hiszen az ellenszenves környe
zetben vállalt humanista cselekvésnek a megszállottja. S ha a pap 
hivatásgyakorlásának színteréről, részben elidegenedett körülmé
nyek közül vágyik vissza szülőfaluja templomába és egyszerű embe
rei közé, akkor Szabolcs éppen ellenkezőleg, a falu durva hétköz
napjaiból fog a nagyvárosok, távoli dómok misztériumai után vá
gyakozni. Sorstársak tehát, s még a pogány életstílus sem választja 
el őket, hiszen Szenteleky hőse és hősnője, már csak a születendő 
gyermekük miatt is, törvényesíteni akarják kapcsolatukat.

Két évvel később az újvidéki könyvkiadás egyik legfontosabb 
könyve, a vajdasági irodalomtörténeti kutatások megalapozója, A 
jugoszláviai magyar irodalom története (1968) is megszületik. Túl 
sokat tartalmaz ez a monográfia ahhoz, hogy mindent megnyugtató 
pontossággal tisztázhasson. A számunkra ez alkalommal fontos 
Szenteleky-képet tovább árnyalja. Azt bővíti ki, amit már A magyar 
irodalom története is tartalmazott. Igaz, az Isola Bella írójának a 
katolicizmus dogmáival való leszámolásától most már eltekint. El
lenben megismétli az említett irodalomtörténeti fejezetben találha
tó tévedéseit. Eszerint „az intellektus regénye az Isola Bella, ugyan- 
azé az elvágyódó magatartásé, amely az Úgy fáj az élet darabjait is 
ihlette”. Először is: az idézet alapján arra is következtethetünk, 
hogy az Úgy fáj az élet miniatűrjeiben is az intellektus dominál. 
Valójában az eltökélt álmodozásé itt a szó, az intellektus akkor van 
jelen, ha a lelkiismeret előtérbe tolja. Azután: minthogy az Isola 
Bella az újra és újra beteljesülő vágy regénye az antik hagyományok, 
a természetbeli állandóság, a kultúremberek és a vonzó nők között, 
ezért az Úgy fáj az élet világa ellentétének tekinthető. Itt ugyanis a



valóság előli menekülés, a giccsel határos merengés dominál; még 
akkor is, ha Szenteleky egy helyen kijelenti: tudatában van gyáva és 
gyarló önellentmondásainak.

A jugoszláviai magyar irodalom történetének az Isola Bella-érté
kelése -  az ismét túlhangsúlyozott impresszionizmus ellenére is -  
már mond valamit a regény „leglényegéről”: „A lírai s impresszio
nista részletek, hangulatrajzok tanúskodnak elsősorban Szenteleky 
művészetéről, ezekben a részletekben játszódik le a konkrét olasz 
sziget nagy metamorfózisa, s itt realizálódnak Szenteleky vágyképei 
is, s oldódnak fel élet és álom közötti dilemmái...” Hogy azonban 
milyen nagy a távolság a két könyv világa között, az a Bori által 
érintetlen világszemléleti-politikai eltérésen is lemérhető. Míg 
ugyanis az Úgy fáj az életben a bácskai valóságot fitymáló világpol
gár élvezi az emberiség kulturális javainak képzeletbeli birtoklását, 
s e túl nagy, luxusnak tekinthető szárnycsapásai miatt bűntudat is 
kínozza, addig az Isola Bella főhőse, ugyanolyannak látva a vajdasá
gi hétköznapokat, mint a miniatűrök álmodozója, a nemzetiségi 
célok és a humanista feladatvállalás mellett érvel. Ezért korántsem 
elég annyit mondani a regény társadalometikájáról, mint amennyit 
Bori mond a két említett irodalomtörténeti fejezetben, azt tudniil
lik, hogy Szenteleky hőse Mussolini Itáliájában a „nemzeti sajátos
ságok” ellen is tiltakozott, hiszen a fasizmus embertelen gyakorlatát 
tagadva, éppen a nemzeti (kisebbségi) sajátosságok védelmében 
száll síkra. Ez azért központi fontosságú, mivel nem csupán az író 
„érzelmi-hangulati...” és „eszmei alakulása szintézisedként (Bori) 
olvasható az Isola Bella, hanem egy új minőségnek, a cselekvő, 
gerinces magatartásnak a progjamjaként is. A sok-sok ingadozás, 
kétértelműség után egyedül lehetséges magatartást, védekező etikát 
kínál. Nemcsak úgy általában, hanem kisebbségi alapon, közösséget 
vállalva azzal, amit korábban megvetett, alsóbbrendűnek tartott.

Nincs igaza tehát Bori Imrének, amikor A jugoszláviai magyar 
irodalom történetében azt állítja, hogy „azok az elbeszélések, ame
lyeket a posztumusz Holnap-holnapután című kötete tartalmaz, arra 
vallanak, hogy Szenteleky lírikus természete nem érezte magát ott
hon az elbeszélés oly jelenre irányuló törekvései között. Ő ugyanis 
elsősorban emlékező író volt, ezekben az írásokban pedig kora 
világának realista szemléletű megragadására törekedett”. Valójá
ban írónk az autentikus magatartásért, önnön tudatos epigonizmu-



sa ellen küzdött, amikor elrévedező attitűdjét fölülmúlva megírta az 
Isola Bellái, s műalkotás formájában propagálta a konkrét (kisebb
ségi) humanista cselekvést. Szerencsére azonban különben sem te
kinthető Szenteleky egyértelműen „emlékező” írónak. Legalábbis a 
vajdasági korszakában már nem. Az Úgy fáj az élet cím alatt (1925) 
összegyűjtött írások egy része (több mint negyede) még A Hétben 
látott először napvilágot, s nem véletlenül dominál bennük a múlt
ba, a gyermekkorba révedés, hiszen az ugyancsak a tízes években 
íródott Kesergő szerelemben tételesen dominál a hátratekintés, az 
önmarcangoló múltidézés. Időközben nemcsak Szenteleky lett csa
ládfenntartó férfi, hanem a vajdasági magyar publikum (elsősorban 
a Bácsmegyei Napló) is mást várt tőle. Ekkor még, igaz, nem lett 
realistává, sőt, szecesszióját némileg impresszionizmusa szorította 
vissza, ám olyképpen, hogy -  miként az Úgy fáj az élet anyagának 
legnagyobb része tanúsítja -  jelen idejűvé tette tapasztalatait, illet
ve csak ritkán hangsúlyozta ki az egykor megéltek és a visszaidézés 
közötti kisebb-nagyobb időtávot. Mintha állandóan a szájában len
ne Proust süteménye: még a halál időnkénti feltűnése sem zökkenti 
ki hedonista hangulatából. Legfeljebb az ocsúdhatja fel végül, ami 
később utópisztikus regénye megalkotására és a művelődési vezér 
szerepének vállalására ösztönzi. A Szép Sziget a szépnek és a jónak 
a képzeletbeli materializációja, az addigi álmodozások lényegének 
kivetítése (ilyen értelemben valóban szintézisnek tekinthetjük, mi
ként Bori teszi), ám ebben az összegzésben új minőség is van: a Szép 
Sziget gyakorlati megvalósításának igénye, két embernek (és a szü
letendő harmadiknak) önmegváltó és a környezetet megváltó prog
ramja.

A HOMÁLYOS SZENTELEKY-KÉP 
DOMINANCIÁJA

Európa „tavaszának” éve (1968) a Szentelekyhez való viszony
ban is fordulatot jelent. Nem csupán Bori említett filológiai alapve
tése készül el ekkorra, hanem más kezdeményezések is hallatnak 
magukról. Mindezt Tornán László a következőképpen foglalja 
össze a Hídban: „Szenteleky eddig ritkán emlegetett neve az utóbbi 
időben előtérbe került. Egy fejezetet kapott a Magyar Tudományos



Akadémia kiadásában megjelent magyar irodalomtörténetben, kö
zépiskolai tankönyveinkben is előkelő hely jutott neki. A Képes 
Ifjúság irodalmi alapítványát róla nevezték cl, s most szerzünk tu
domást arról, hogy egy vidéki gimnázium magyar önképzőköre az ő 
nevét vette fel. Pedig még emlékszünk arra, hogy voltak, akik sanda 
szemmel néztek Szenteleky művére, kispolgári irodalmárnak köny
velték el, mi több, amikor válogatott műveinek kiadását készítettük 
elő a hatvanas évek elején, volt olyan is, aki valamiféle cenzúrát 
követelt. Mindez elmúlt, csak még senki sem vállalkozott arra, hogy 
Szenteleky alkotásait felmérje, hogy teljes egészében értékelje mű
veit és tetteit. Előbb-utóbb azonban el kell készülnie egy mo
nográfiának Szentelekyről (miért ne írna róla valaki disszertáci
ót?), s a vajdasági magyar irodalom most készülő történetében is 
olyan helyet kell biztosítani Szentelekynek, ami végérvényesen 
tisztáz minden problémát.” (Lobogónk: Szenteleky? 3. szám) Ez
után kételyeket és javaslatokat sorakoztat fel Tornán: „Elvárhat
juk-e Sziváctól, a kis bácskai falutól, ahol talán már senki sem 
emlékezik rá, hogy méltó emléket állítson neki? Mert szülőváro
sában, Pécsett aligha gondolnak erre, s végeredményben ehhez a 
városhoz később semmi köze nem volt az írónak. Beszélnek már 
arról, hogy Zomborban állítsanak neki emlékművet. Nem lett 
belőle semmi. De legalább össze kellene gyűjteni a Szentelekyrc 
vonatkozó s még megtalálható anyagot: fényképeket, kézirato
kat, tárgyakat. Műveinek kiadásait. E sorok írója Szenteleky ba
rátaihoz fordult, amikor a Szenteleky-válogatás készült, s fenn
maradt levelek, kéziratok után kutatott: sehol semmi sincs már. 
Nyomtalanul eltűnt Szenteleky gazdag könyvtára, amely főleg a 
könyvekben található jegyzetek miatt lett volna érdekes. Ki vál
lalja magára mindennek összegyűjtését? Egy Szenteleky-emlék- 
könyv kiadása sem elhanyagolható feladat.”Tornán tele van kéte
lyekkel. Közöttük az írást befejező máig érvényes: „Lobogónk 
legyen, lehet-e Szenteleky, vagy csak múltunk alakja, akire néha 
visszatekintünk, emlékezünk, de nevétől, művétől, eszméjétől, 
harcától nem várunk már semmit?”

A következő évek mindenesetre rendkívül ígéretesek. Még ak
kor is, ha a felívelésnek a kezdetén álló Bori-féle irodalomtörténet 
már elővetíti a jövendő Szenteleky-kultuszának korlátait. Az első 
az író kezdeti, magyarországi munkássága egészének „hozzáférhe-



lctlcn”-sćgc. Ez természetesen nem önértéke miatt lett volna fon
tos, hanem az életpálya elmélyültebb megértése szempontjából. A 
másik, ezzel összefüggő, de ennél lényegesebb, a konkrét esztétikai 
értékelés mellőzése. Bori ugyanis leginkább csak alkotói törekvést 
tudatosít, ahelyett, hogy magát az eredményt is behatóbban méltat
ná. Ha a háborút követő években sommásan epigonizmusnak tekin
tette a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalmat, akkor a 
hatvanas évek közepétől kezdve attól is óvakodik, hogy szóvá tegye 
Szenteleky kultúrateremtő kísérletének csődjét, a dilettantizmus
nak a Kalangyában való elburjánzását. Nem beszélve arról, misze
rint az emlékezések és benyomások irodalmát értékesebbnek tartja 
az adott létfeltételekkel való szembenézés erőfeszítéseinél, a társa
dalomerkölcsi érdekeknek a megnövekedésénél és az esztétikával 
való összekapcsolásának kísérleténél.

Ez a felemás viszonyulás jelentős mértékben járult hozzá a kö
vetkező évek, évtizedek Szenteleky-képének formalizálódásához. 
Mert hiába nagyszerű Kristály Klára művelődésszervezőnek a lel
kes munkája, amely a következő évtized (a hetvenes évek) kezde
tétől lehetővé tette a Szenteleky-napok megtartását Szivácon, ven
dégségbe híva a vajdasági kultúra vezető alkotóit és rajongóit, ha 
nem Szenteleky alapgondolata volt a lelke ezeknek a találkozók
nak. Nem arra gondolok, hogy a többé-kevésbé jelentős írói tevé
kenységek, köztük a műfordítói vállalkozások nem jutalmaztattak 
meg rendszeresen, hanem hogy minderre ugyancsak a megalkuvás
nak az átka alatt került sor, ami már a kisebbségi kulturális önvéde
lem atyját is sújtotta. Szenteleky ugyanis, a rémisztő politikai nyo
más, a magyar szó végleges betiltása és egzisztenciális veszélyezte
tettsége miatti félelmében, külsőségekkel álcázta nemzetmentő 
programját, nem mindig hangsúlyozva ki a jugoszláviai magyar iro
dalom lényegbeli érdekét, az anyagi kultúra pusztulási folyamatá
nak, s a vele összefüggő szociális nyomornak a feltárását. Szóval a 
vezér (utolsó hónapjaiban már a halálközelségtől sem függetlenül) 
többször is mellébeszélt, amikor a helyi színek elméletének alkal
mazását sürgette. Ez a mellébeszélés egyre gyakoribb lett kultú
ránkban, úgyhogy Szenteleky Kornél neve (csak a neve, hiszen mun
kásságának egésze mind a mai napig értékeletlen) legtöbbször mű
velődési külsőségeknek lett az ellenőrizetlen igazolása. Látszólag 
szuverén alkotók voltunk, valójában pedig gyarmatként léteztünk,



nem sokkal kecsegtetőbb állapotban, mint amilyen ellen a vezér 
emelte fel a szavát hajdanában.

A hatvanas évek végén azonban még nem csupán a politikai 
körökben uralkodott az optimizmus szelleme. Irodalmunk ugyanis, 
jóllehet többé-kevésbé öntudatlanul, a kisebbségi élményrétegeket 
is magába szívhatta; amire Gion Nándor Testvérem, Joáb c. regényé
nek pályadíja jó példa. Akkor még a tartományi autonómia kivívása 
egyeseknél, a kisebbségi státusnál magasabb rendű nemzetiségi jo
gokon túl, a nemzetté válás lehetőségeit is magában foglalta. A 
jugoszláviai magyarok kultúrája tehát a felívelés szakaszában volt 
ekkor, s legfeljebb a legelőreláthatóbbak sejthették meg, hogy a 
rohamos intézményesedés egyúttal a látszatok egyre nehezebben 
áttekinthető rendszerét teremti meg, s hogy a szellemileg egyre 
lehatároltabb, megkötöttebb művelődési rendezvényekből lassan
ként több kár lesz, mint haszon, mivel elrejti, ahelyett, hogy megol
dani igyekezné a felgyülemlő problémákat. Hiába alakult meg tehát 
a Hungarológiai Intézet, hiába vállalkozott Bori Imre az irodalom- 
történeti projektum keretében a Szenteleky-életmű feldolgozására, 
ha az évek során csak az előtanulmányokig jutott el. Néhány (több
nyire rövidebb) írást publikált a folyóiratokban és a lapokban. Cél
szerűbbnek tartotta olyan magyar és jugoszláv íróknak a munkássá
gát interpretálni, akiknél a filológiai kutatást már mások elvégez
ték, s az elismerésükhöz elengedhetetlen közéleti harcot is megvív
ták. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Borin kívül másoknak is 
lehetősége lett volna a kulturális vezér pályájának intézményes tá
mogatással való kutatására.

A SZELLEMI BIRTOKBAVÉTEL FELEMÁS 
KÍSÉRLETEI

Mindazonáltal Bori Imre valóban Szenteleky Kornél szellemé
ben tevékenykedett a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján. Ám
-  miként a tanulmányai tanúsítják -  konstruktívan bírálni is igyeke
zett a művelődési hagyományok tekintetében tájékozatlannak tar
tott elődöt. Művelődéspolitikai érdekből, vagyis a vajdasági ma
gyarság stratégiájának szempontjából kifogásolta Szenteleky azon 
(pálfordulása előtt hangoztatott) téziseit, melyek szerint vidékünk



nek -  a történelem kegyetlensége és a földműveslakosság kulturális 
érdektelensége miatt -  nincs jelentős művelődési hagyománya. Eb
ben Szeli István és a Hungarológiai Intézet munkatársai is egyetér
tettek Borival, hiszen mind a művelődéstörténetnek, mind pedig a 
folklórnak a kutatási tervezete éppen azt állította vizsgálódásának 
középpontjába, aminek létezését a hajdani vezér nem vette tudo
másul. Akkor ez nagy felhajtóerőt jelentett számunkra, ma viszont 
kétségtelen: a külön vajdasági hagyományok elmélete csak egy, ak
kor perspektivikusnak látszó kisebbségi politikai törekvés hipotézi
se volt. S mikor néhány év múlva eljárt az idő fölötte, kiderült 
Szenteleky igazságának megalapozottsága. Kultúránk dekadenciá
ját az a körülmény fokozta, hogy művelődési dolgozóink nem akar
ták tudomásul venni viszonylagos kulturális függetlenségünk túl
hangsúlyozásának tarthatatlanságát, vagyis azt, hogy nem Szent
eleky jól értelmezett tanítása szerint cselekszünk. A hajdani prog
ramadó ugyanis kisebbségvédelmi alapon képzelte el a jövő (csupán 
a kortárs magyarországi irredentizmustól független) vajdasági iro
dalmát. A délszláv irodalom fordításában viszont egyszerre látta az 
ellenséges hatalom iránti lojalitás kifejezését és a magyarok előtt 
ismeretlen kulturális értékkel (emberekkel) való megbarátkozás 
lehetőségét. Viszont volt-e valóságos szükség a lojalitás bizonyítá
sára, s kellett-e lefordított könyvek nagy számával erőltetni a politi
kai életben naponta létezőnek, sok gyökerűnek deklarált barátsá
got? A Fórum által kiadott könyvek egy részének Budapesten kel
lett volna megjelennie, ott tehát, ahol nem tanulták az iskolában a 
délszlávok történelmét és művelődési törekvéseit.

Az ilyen rosszul számító alkalmazkodással tehát Szentelekyt 
nem csupán önmagától idegenítettük el, hanem saját magunktól is. 
Ezt nem csupán az évi koszorúzásokkal kapcsolatos cikkek többsé
ge tanúsítja, hanem az életművére vonatkozó gyéren meg-megje- 
lenő, egy-egy szempontra korlátozódó írások is. Ilyeneket össze
gyűjtött formában az 1973-as Üzenet decemberi számában találha
tunk. Dér Zoltán, az anyag egybegyűjtője máig érvényes hitellel a 
többi között ezt írja a bevezetőben: „Aki vele szövetkezett, saját 
munkája értékét és értelmét is érezhette, ösztönös helyzetérzékün
ket ő érlelte szellemi magatartássá. E helyzetérzék révén ismerte 
föl, hogy a történelmi földrengés után előállt új helyzetben építeni 
csak alulról: a föld felől, a vajdasági magyarság életének realitása



felől lehet. Lokálpatriotizmusa telítve van a néppel való azonosulás 
szemérmes alázatával, a megismerés s fölmutatás mélyen átélt igé
nyével.” Szenteleky egyes írásaiból és Herceg János vallomásaiból 
tudjuk: ez a lényeg, habár vezérünk ezt nemegyszer csak így vagy úgy 
becsomagolva nyújthatta át követőinek. A sors iróniája, hogy a mi 
egyre nyilvánvalóbban megmerevedő művelődési gyakorlatunk a 
csomag tartalmát magával a csomagolással azonosította, s ezzel, 
naivan vagy számításból meghamisította Szentelekyt. A vezér taní
tása ugyanis az itt élő magyarok sorsélményének az ábrázolását 
várta el és várta volna el a vajdasági magyar írótól. Nem a „vannak 
még hibák” laposságával, hanem azon a tudatszinten, amely az ön- 
gyilkosságra készülődőnek a lelkivilágát alkotja meg az adott író 
alkotásmódszerének megfelelően.

Aszóban forgó folyóiratszám írásai telitalálatokat és melléfogá
sokat egyaránt tartalmazó glosszák, esetleg a vezér alakját felidéző 
emlékezések. Az utóbbiak nem csupán azért jelentősebbek, mert 
Szenteleky munkatársainak, barátainak (Csuka Zoltán, Fekete La
jos, Dudás Kálmán és Herceg János) tollából származnak, hanem 
azért is, mert az írásművekre korlátozódó méltatások nem az élet
mű egészének, vagy legalábbis jelentős részének ismeretében ké
szültek. Ezt legjobban Szeli István tudja, aki nyomatékosan hangsú
lyozza: nincs teljesen tisztában megállapításai igazságfedezetének 
fokával (Szenteleky irodalomszemléletének margójára). Némely kité
tele azért vitatható, mert túl közvetlenül kapcsolódik a még nagy
szerű nemzetiségi távlatokat kecsegtető hetvenes évek elejéhez. Ek
kor a kisebbségi attitűd bűnnek, vagy legalábbis hibának számított, 
tehát egyáltalán nem jó, hogy Szenteleky szempontjai „az osztályér
dekeken felülemelkedő »magyar összefogástól« várják irodalmi éle
tünk felvirágzását, vagy egy bizonytalan tartalmú »magasabb humá
num« hirdetésében, amely -  szerinte -  »egyedül lehet alapja a ki
sebbségi világnézetnek« (jellemző az a törekvése is, hogy a kisebb
ségi állapotot és tudatot a világnézet rangjára emelje)”. A folytatás 
azért parciális érvényű, mert nem a vezér törekvésének lényegét, 
hanem egyik-másik alkalmi megnyilatkozását, végső kibontakozása 
előtti állásfoglalását érinti. Szeli szerint ugyanis Szenteleky „a hazai 
magyar irodalomnak jó részben csak kulturális közvetítő szerepet 
szán, s ugyanígy nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a nyelvben 
nem látja meg a hagyomány-átörökítő műveltségtartalmakat”. S az



a feltételezés sem teljes jogú, amely szerint „a nép... megismerése, 
életének, körülményeinek feltárása, lelkiségének behatóbb tanul
mányozása nagyobbára a korszellem követelményének tett enged
mények miatt kerül bele gondolatvilágába, a magyarországi, cseh
szlovákiai és romániai példák analógiájaképpen, s inkább csak az 
írói tájékozottság etikájának kérdése”.

A tanítványok és a barátok által festett Szenteleky-kép egyolda
lúságához, eszményítettségéhez aligha férhet kétség, ám nem való
színű, hogy a vezér vállalta volna a vidéki orvos hivatását, ha -  a 
durva prózaisággal szembeni undora, betegsége miatti életképte
lenségének következménye mellett -  nem élt volna benne a segítés 
szándéka, főleg azok irányában, akik hozzá hasonlóan szintén ele
settek voltak. Elsősorban tehát a nép iránt, akit az anyagi nélkülö
zés és a műveletlenség igen sokszor nála is szerencsétlenebbé tett. A 
részvét és a lelkiismeret már a fiatal Szentelekynek az írásaiban is 
felbukkan, egészen természetes tehát, hogy a húszas és a harmincas 
évek fordulóján belső kényszernek is engedett, amikor eltökélten 
népe sorsát ajánlotta írótársainak fő ihletőként. A hajtóerők között 
egy harmadik kategóriát is megnevezhetünk, s ez talán a legfonto
sabb. A negyvenedik életévéhez s ezzel együtt az elkerülhetetlennek 
tudott halálához is közeledő Szenteleky Kornél pályafutása koroná
jára ismert a populista irodalomalapítás törekvésében, az erdélyi és 
felvidéki (ahogy Szeli is mondja) példák követésében. S tulajdon
képpen ezáltal vált Ady Endre lényegbeli követőjévé, nem pedig 
azoknak a külsődleges hatásoknak a vállalásában, amelyekről Bori 
Imre néhány évvel később tanulmányt írt. (Szenteleky Kornél Ady 
Endréről. Hungarológiai Közlemények, 36-37. sz.)

Szenteleky Kornél tudniillik (elsősorban lélektani, de erkölcsi 
okokból is) az „ifjú szívekben élek” szellemében cselekedett, ami
kor folyóiratait, a fiatalabb munkatársakat maga köré gyűjtve, kezd
te szerkeszteni. Ezzel magyarázható az is, miért engedett a későbbi
ekben oly sokat a dilettantizmusnak. Nyilván az általa elvetett mag
ban bízott, vagyis abban, hogy -  miként többször is fejtegette -  a 
távlatot, a valószínű fejlődést szem előtt tartva, gondozni kell a 
zsenge műalkotásokat, nem pedig ítélkezni fölöttük. Hinnie kellett 
élete értelmében, folytatódásában, munkássága kiteljesülésében, s 
ennek érdekében a kisebbségi magyar ifjúság jövőjében, saját szel
lemének diadalában. Éppen ezért fején találta a szöget Dér Zoltán



a Szenteleky ismeretlen levelei című írásának első soraiban, amikor 
egyes régebbi méltatók gondolataihoz visszatérve kijelenti: Szent
eleky „életművéből levelei a legérdekesebbek, legfontosabbak”, 
azért is, mert „a jugoszláviai magyar irodalom kialakulását is e leve
lek révén követhetjük a legérzékletesebben nyomon”. Nem Bányai 
Jánosnak van tehát igaza, mikor a Kéve című antológiában levő 
Szenteleky-versek kapcsán úgy véli (Két világ): Szentelekynek a 
„verseit kell elsősorban közelebbről kutatni, hogy életműve iroda
lomtörténeti helyét és jelentőségét méltányosan jelölhessük ki”. 
Nem azért téved Bányai, mert a mai napig a vajdasági, magyarorszá
gi, erdélyi és felvidéki lapokban és folyóiratokban alig harmincvala- 
hány Szenteleky-verset sikerült felkutatnom, hanem azért, mert a 
vezér csak közepes költő, nem függetlenül attól, hogy a szépiroda
lom területén belül sem elsősorban ebben a műfajban akar érvénye
sülni. Az életmű egészének szempontjából azonban néhány verse 
(nem szűkebb esztétikai okokból) kulcsfontosságú. Fontos adalék 
az alkotó helyzetének, törekvésének és ízlésének jellemzéséhez.

Mindazonáltal Bányai -  a szerénység öniróniájával -  mást is 
mond. Azt, hogy „ha Szenteleky jelen van irodalmi tudatunkban, 
azért van jelen, mert minden mellett költő volt és író: ha nem így 
lenne, emléke egyszerű és könnyen lábjegyzetelhető irodalomtörté
neti adattá válna”. Irodalomszervezőként, kritikusként csak a benn
fentesek szűkebb körét érdekelné. Nos, nem véletlenül említi Bá
nyai 1973-ban Szenteleky jelenlétét, hiszen a Vajdaság Kazinczyja 
ekkor (miként a továbbiakban is) csak a félig már elfeledett, tíz 
évvel korábbi kétkötetes válogatásban és a Híd 1968. évi 6. és 12. 
számában szerepelt prózaíróként, illetve költőként. Ettől függetle
nül ez előtt és ez után is, nem csupán a középiskolások tudatában, 
hanem az irodalomértő felnőttekében is, az esetek nagy többségé
ben csak a Bácskai éjjel című verse által lehetett jelen a költő. Ám 
korántsem esztétikai okokból, hanem mindenekelőtt a tömény táj
jellemzés miatt, s azért is, mert egyéb művei, köztük elsősorban a 
levelezése és az Isola Bella, már alig voltak hozzáférhetők. S ez a 
hihetetlen helyzet mind a mai napig alig változott valamit. Hiába 
volt tisztában vele még akkor Juhász Géza, a Fórum Könyvkiadó 
főszerkesztője, hogy „Szenteleky irodalomszervező tevékenysé
géről levelezésének, szépírói munkásságáról pedig regényeinek is
merete nélkül aligha lehet képet alkotni”, s hiába telte hozzá, hogy



a kapitális művek kiadói kerettervében „szerepel -  mintegy 50 kötet 
között -  Szenteleky műveinek kiadása is, mégpedig hat kötetben!”,
-  a felkiáltójel kevés volt, a sorozat pedig túl nagy. Nem utolsósor
ban annak következményeként, amit a szóban forgó írásában (Pár
huzamos vonalak) Juhász Géza sem tartott nagy hibának: az író és 
irodalomszervező idealista világnézete miatt.

A FŐMŰVEK HELYETT TÚLÉRTÉKELT 
KESERGŐ SZERELEM

Bori Imre mindenesetre már ekkor, 1973-ban, az Üzenet érintett 
számában hozzálát az általa elsőként (jórészt Herceg Jánost követ
ve) megrajzolt Szenteleky-portrévázlat elmélyítéséhez. A Hét című 
lapban kallódó, első nagyobb terjedelmű Szenteleky-művet, a Ke
sergő szerelem című regényt veszi górcső alá, eltekintve a fiatal író 
egyéb ekkori cikkeinek sokaságától. Az irodalomtörténész ma is 
elfogadható módon látja Lengvárynak (a fiatal Szentelekynek) a 
problémavilágát, a kritikus azonban kevésbé. Ez azt jelenti: Bori 
Imre szellemtörténeti alapon egy fejlődésvonal első jelentős állo
mását tiszteli e műben, s esze ágában sincs, hogy erről az alkotásról 
mint önértékről is beszéljen. (Nyilván ennek a körülménynek lett 
tragikomikus következménye az a tény, hogy ez a regény, egyéb 
ifjúkori zsengékkel egyetemben, másfél évtizeddel később kiadásra 
került, akkor, amikor a levelezés és az Isola Bella még mindig a 
központi és a magánkönyvtárakban szunnyad.) Ha azonban a nagy
ságrend nem is, az összetétel ebből a szempontból is jól belátható. 
A Krúdy-hatás, a biedermeier érzelmek, a világirodalmi ösztönzé
sek, az önmegvalósítást akadályozó melankólia, a képzeletben való 
kielégülés valóban a legfontosabb érintők, ha e regényt akarjuk 
bemutatni. A túl bőséges idézés is érthető, hiszen e mű még a 
szakemberek előtt is, egészen 1988-ig, félig-meddig ismeretlen 
volt.

Kifogásaink a szociologizáló beütések ellen lehetnek. Bori 
ugyanis azt állítja, hogy „a Lengváryt elfogó »furcsa szomorúság« 
nem pusztán hangulat már, hanem társadalmi töltése van, hiszen a 
félig feudális, félig kapitalizált magyar társadalomban keresi helyét 
egy polgárra válni nem tudó egyéniség, ahol helye nem lehet, s hol



nincs cselekvésének tere sem, mert a cselekvés fogalma is időköz
ben megváltozott”. (Bori lejjebb enged állításának merevségéből: 
„... mint ahogy egzisztenciáját nehéz lenne meghatározni annak 
bizonytalan és megfoghatatlan jellege miatt..., csak a legnagyobb 
általánosságban emlegethetjük társadalmi közegeként a magyar 
dzsentrit, melynek fia.”) Aligha láthatunk bele társadalmi töltést 
Lengváry „furcsa szomorúságáéba, hiszen Szenteleky hőse a szere
lembe esése előtt olyan rokokó jellegű szabadossággal élt, mint 
amilyenre általában hajlamosak (főleg a színházi élettel foglalkozó) 
újságírók, függetlenül attól, hogy a XIX. század második felében 
vagy a XX. század közepén élnek.

Egészen más kérdés az, hogy Lengváry (nem már, hanem még) 
részben, objektíve a lezüllő nemesség megtestesítője. Azért csupán 
részben, mert a lejtőn való megállás óhaja, a megkapaszkodás gör
csös szándéka egészen rendhagyó módon, mindenféle társadalmi 
töltés nélkül jelentkezik. S ez annál fontosabb, minthogy a regény a 
derék polgárrá válás meghiúsító kísérleteiről szól, amit különben 
Bori is elismer [„Lengváry (és a regény) valóságköre... egészen kis 
sugarú, benne a cselekvésnek szinte nincs is helye.”]. így aztán kizá
rólag lélektani és „stílus”-töltésű regényről beszélhetünk a Kesergő 
szerelem esetében, mivel egy nagymértékben gátlásos (ezt Bori is 
hangsúlyozza), mazochista félőrült áll a középpontjában. Vajon a 
végső, váratlan helyzetben való meghökkentő döntése alapján ro- 
konítható-e Esti Kornéllal? Úgy gondolom: nem. Lengváry ugyanis 
alkatilag terhelt, gyöngesége, gyávasága és határozatlansága miatt 
botladozó művészfigura. Ő egyszerűen a testi-lelki betegsége miatt 
életképtelen, s mindebből csak keveset vall be önmagának. Szem
ben az összehasonlíthatatlanul illúziótlanabb Esti Kornéllal, egy 
átgondoltan abszurd világszemlélet, a kor színvonalán álló életböl
cselet kivetítésével. A végkifejlet nem teszi Esti Kornélra emlékez
tető démonikus alakká a szív emberét, hiszen ő ez alkalommal is 
(miként mindig korábban) a kisebb ellenállást választja, egyszerűen 
menekül az elől, aminek megoldása meghaladja önmegvalósításra 
képtelen, sznob ködökben szédelgő egyéniségét.

A regény befejezésében csak egy bizonyos: Lengváry Alfréd vég
érvényesen hátat fordított az általa megvetett vagy legalábbis nem 
méltányolt vidék kínálta boldogságnak. (Őt ugyanis beteges arisz
tokratizmusa, de még inkább a tehetetlensége a normális életöröm



ellensćgćvć tette.) Ám semmi jele annak, hogy ezzel nem csupán 
pillanatnyilag tért át az új (valójában a régi, a bohém) életformára, 
hanem hogy lesz is majd testi-lelki ereje a választott úthoz. A mű
ben ugyanis semmi jele a biedermeier eszményből való kiábrándu
lásnak, a kölcsönös szerelmen alapuló családi életről való lemon
dásnak. A szökéssel ugyanis Lengváry csak Litkovszky Vandáéktól 
távolodott el végérvényesen, budapesti szerelmétől, Margittól ko
rántsem. Sőt, a fonnyadó színésznőhöz való csatlakozás a korábban 
érzéketlen választott (Margit) megbüntetésének, szükségszerű 
bűnhődésének is tekinthető. A regényben azonban erre sincs célzás, 
ezért arra kell következtetnünk, hogy a még mindig bizonytalan 
jellemű Lengváry visszasüllyed korábbi meghasonlottságába, ki
kötőbe kínos lassúsággal sodródó hányatottságába. Hogy miért? 
Azért, mert neveltetése, alkata és egészsége csupán látszatértékűvé 
fokozza le a szerelmeiről való nagystílű lemondását, radikális és 
szuverén döntését.

Herceg Jánosnak erről egészen más a véleménye. Ő úgy gondol
ja: „Lengváry szerkesztő... elmegy erről a vidékről, mert úgy érzi, 
kötelesség szólítja, valójában azonban a veszélytől fél, a sártól és a 
paprikástól, a tespedéstől, amely elnyeléssel fenyegeti.” (Szenteleky 
szerepe. 1940. In: Nyíló idő. Újvidék, 1991.) Ha szem előtt tartjuk, 
hogy Lengváry Alfréd a budapesti csalódását követően korántsem 
az újjászületés reményében, hanem menekülve és sodortatva, barát
ja noszogatásának engedve jött a számára ismeretlen Délvidékre 
(Z. városba, vagyis Zomborba, Szenteleky gyermekkorának színte
rére), s hogy itt az emberek között csak egy lánnyal, a tárgyi környe
zetet illetően pedig csupán a természettel, a fákkal és a virágokkal 
barátkozott meg igazán, akkor a menekülésének legkézenfekvőbb 
oka, a határozatlanság mögött valóban a vidéki életmód elleni tilta
kozás is munkálhat. Ennek azonban nincs kimutatható nyoma a 
műben. Szenteleky művészete közel sincs annyira érett, hogy ilyen 
összefüggéseket is érzékeltessen.

Bori Imre ezzel szemben az „írói szándék fölött diadalmaskodó 
»valóság« munkáját” említi, amikor a vidéki élet megjelenítését a 
budapesti színtérnek az ábrázolásával veti egybe. Az előbbivel kap
csolatban elmosódó pasztellszínekről, az utóbbi vonatkozásában 
viszont már kidolgozott rajzokról beszél. Állítását két későbbi iro
dalomtörténeti összefoglalójában, erősen sarkítva, a következőkép



pen ismétli meg: „Pasztelles, álomszerű pesti képek és éles, részle
tes vidéki rajzok teszik érdekessé ezt a meseszövésében még bizony
talan, ifjúkori Szenteleky-művet.” (Irodalmunk évszázadai, 1975, 
A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, 1982.) Valóban van 
különbség a két miliő bemutatása között, ám az nem túl jelentős. 
Egyrészt a pesti alakok között viszonylag jól kidolgozott polgártí
pust is találunk Linder doktor személyében, másrészt viszont a 
vidékiek inkább csak a külső s legfeljebb az általános társadalmi 
vonásaik szerint szerepelnek: impresszionista felületességgel. A bu
dapesti Tallóy Margitnak is árnyaltabb a képe, mint a vidéki Lit- 
kovszky Vandáé. Nem a „valóság” győz itt tehát átmenetileg, hanem 
a szerelem, amely Vanda személyében egy időre felszabadítja Leng- 
váry mélyen lefojtott jó ösztönét, az egészséges életvágyat. Ez utób
bi nem szegül szembe a vidéki emberi viszonyokkal, de nem is 
rajong értük jobban, mint azért a családiasságért, amely Budapes
ten Tallóyéknál fogadta volna, ha kisebbrendűségét legyőzve meg
hódította volna Margitot.

Egyszóval -  s ebben Bori Imrének tökéletesen igaza van -  „sok
kal több probléma fogalmazódik meg a Kesergő szerelem lapjain, 
mint amennyit a kisregény lírai ihletése elbír”. Ezt Herceg János 
már 1940-ben (az előbb említett tanulmányában) a következőkép
pen látja: „Bácska csodálatos misztikuma nem bontakozik ki köny
vében. Azt sem érezni, ami tulajdonképpen naggyá és végzetszerűvé 
teszi ezt a vidéket, mint az ország viharsarkát, ahol a gondtalanság, 
a jólét álarca mögött, az együgyű nemtörődömség vastag levegőjé
ben, iszonyú dráma folyt és folyik azóta is.” Herceg értékelése fél 
évszázaddal később is meggyőző. A romantikus hatást tartja alap
vetőnek a regény keletkezésében, amely a „magyar irodalmi sze
cesszió szellemidézése”. (A szépség varázslatában. Híd, 1989. 1. sz. 
In: Nyíló idő.) Fontos számára az (ön)iróniát nélkülöző önéletrajzi- 
ság, a nagy eszményeknek (Leopardinak, Wilde-nak és Krúdynak) 
az önállótlan követése. S az is, hogy ez a -  már a maga korában 
divatjamúlt -  regény „ábrándosán szép elbeszélői kvalitásaival olva
sói sikerre is számíthat” -  ma is. Ennél azonban Herceg szerint jóval 
fontosabb, hogy „irodalmi köreinkben izgalmat kelthet, hiszen mi 
már egy másféle Szentelekyt ismertünk el vezérnek és honfoglaló
nak, miután késhegyig menő viták, sőt politikai inszinuációk után 
sikerült felszabadítanunk az átok alól, úgyhogy negyedszázaddal



ezelőtt még írásainak két kötetét is kiadhattuk, máig sem tisztázott 
szempontok szerinti tüzetes válogatás után. A háború alatt megje
lent kötetek hívebben mutatják be a hatalmas történelmi korfordu
lón átesett, művészi ízlésében is alaposan megváltozott Szenteleky 
Kornélt, épp ezért ideje lenne a teljes, amúgy sem túl terjedelmes 
életművet megjelentetni, hogy közel kerülve hozzá, elődjének is
merje el a fiatalabb nemzedék is, mindenki, aki ezen a tájon magya
rul akar írni!” Talán ezzel a rejtett ingerültséggel, sürgető szándék
kal magyarázható az írás második részének feltűnően vörös Szent- 
eleky-képe. Valószínűleg azonban az is közrejátszik a meghökkentő 
egyoldalúságban, hogy Herceg János egyre inkább az emlékeiből 
idézi meg a harcos mestert, aki viszont -  a rá jellemző alkalmazko
dó készséggel -  baloldali könyveket ajánlott hajdan a kommunista 
hírében álló ifjú írónak.

A BALOLDALISÁG 
TÚLHANGSÚLYOZÁSÁNAK OKAI

Aligha tehetünk tehát szemrehányást Herceg Jánosnak Szent
eleky szocializmus iránti vonzódása túlhangsúlyozásáért abban az 
időben, amikor a kinyilvánított kisebbségpártiság még nagyobb ta
bunak látszott, mint 1983-ban, amikor Herceg a Távlatok című 
jegyzetgyűjteményében ismét leírta: „Taine a maga elméletével po
litikai paraván volt az ő számára, amely mögé a kisebbségi író 
elbújtathatta nyíltan ki nem mondható mondanivalója célját és ér
telmét.” (31.) E mondanivaló Szenteleky tanítása szerint -  s ezt 
Herceg János több helyen is elmondta -  az általános emberinek a 
fedezetével, de a kisebbségben élő magyarság nemzeti-kulturális 
problémájának kifejezésével kaphatott művészi formát. Herceg 
szóban forgó 1989-es írása erről, nyilván az érintett okokból követ
kezően, megfeledkezik, ami az Isola Bella leszűkített értelmezé
séből még inkább kitűnik. A hajdani mestert pártfogoló emlékező a 
lényeget hallgatja el, azt tudniillik, hogy nem az „illegális pártmun
kát végző lány” vezette szerelmesét az „álom... és az utópia új világa” 
felé, hanem fordítva: Szabolcs szeretetelvűsége győzedelmeskedett 
az osztályharcon alapuló jóhiszemű erőszakkoncepción.



Vajon mi készteti Herceg Jánost 1989-ben, hogy ily módon igye
kezzen bebizonyítani: mestere nem volt „vérszegény polgári író”, 
nem képviselt osztályok és pártok fölötti kisebbségközpontú szem
léletet? Sőt „egy új társadalmi rend eljövetelének igézetét nyíltan 
vállalni kívánta”, tehát a mi szocialista világunknak, haladó ifjúsá
gunknak igenis szüksége van rá. Herceg túlzásának gyökere a körül
ményeket illetően abban van, hogy a jugoszláviai magyar irodalom, 
az Új Symposion első nemzedékével kezdődően hátat fordított a 
Szenteleky Kornél által képviselt irodalmiságnak, az értelmiség 
mindig lehetséges vidéki tragédiájaként értelmezve azt. Nem tartva 
igényt arra sem, ami -  Németh László minőség-szocializmusának 
megfelelőjeként -  valóban kihámozható a szabadkőműves Szent
eleky műveiből, s ami nélkül a szocialista társadalomra óhatatlanul 
pusztulás vár.

Valóságismeretünk és külső lehetőségeink akkor még naiv opti
mizmussal telítettek voltak, ezért az Új Symposion kozmopolitiz- 
musának kritikai hangadói a kultúra teljességét más irányban igye
keztek birtokba venni, mint Szenteleky. Egy ideig nem érezték ma
gukat másodrangú állampolgároknak, vagy ha valamiképpen észlel
ték is a megkülönböztetés jeleit, bíztak a viszonyok további javulá
sában. Ezért, jóllehet világirodalmi tájékozódási igényük figyelem
re méltó, a vidékünkről elvágyódó Szenteleky sem lehetett példa
mutató számukra, hiszen fiatalos kedélyük és az uralkodó dogmák 
egyaránt helytállásra, harcosságra ösztönözték őket. Megváltoztat
ni igyekeztek a valóságot, nem pedig finnyáskodva kitérni előle, 
vagy pedig önámító módon megalkudni vele. E mögött Sinkó Ervin 
állt, aki a végre hazataláltnak évekig tartó örömében, s a Zágrábból 
időnként tájunkra látogatónak korlátoltságával aligha tudhatott so
kat a mi életünk mélyrétegeiről.

így aztán egyáltalán nem véletlen, hogy tanítványa, Bosnyák 
István, a neki írt dolgozatában (amelyet azonban csak másfél évti
zeddel később, vagyis 1980-ban a Szóakció első kötetében publi
kált) szintén viszonylag mereven viszonyul a vajdasági irodalom 
alapítójához. Az általunk már említett Havas-cikknek ad igazat, 
nemcsak a Szenteleky jóváhagyásával elburjánzó dilettantizmus el
lenében, hanem a couleur locale elméletével, a vajdasági vagy a 
kisebbségi lélek létezésével szemben is. Bosnyák a nemzedéke és a 
történelmi korszak nevében beszél, amikor azt hiszi: a művész



szempontjából a világ bármely táján csak felvilágosult vagy előítéle
tekkel terhelt ember, haladó vagy reakciós osztály, megvalósítandó 
emberiségi (s ennek alárendelten: nemzeti) cél és művészi típuso
kat teremtő ihlet van. A szociológia dominál e szemléletben, szem
ben a pszichológiával. Ennek nem vulgarizálás, hanem leegyszerűsí
tés a következménye. Mert amit Bosnyák Szenteleky pálfordulásá- 
nak társadalmi és művelődéspolitikai feltételeiről mond, az pontos, 
csak nem elég. Az átváltás belső, az egész életművet mozgató rugói 
ugyanis így homályban maradnak. Kritikusunk e szemléletet 1973- 
ban, a Kalangya-értekezleten is érvényesnek tartja (Kérdések a Ka
langya Szenteleky-örökségéről. HITK, 21. sz.) Azzal a különbséggel, 
hogy itt már Szenteleky mások által méltatott érdemeit is elismeri.

Hasonlóképpen ítéli meg a vezér szerepét Utasi Csaba is. Mind
azonáltal ő már kritikusabb a Havas-féle kozmopolitizmussal szem
ben, s azt is kutatná, mi az, ami az irodalomalapító tevékenységében 
időtálló, tehát kamatoztatható érték. Szenteleky vállalkozásának 
igazi, máig érvényes alibijéig azonban a hatvanas vagy a hetvenes 
években ő sem juthat el, hiszen neki is viselnie kellett a nagyjugo- 
szláv szocialista szemellenzőt, az elsősorban osztály jellegű értelmi
ségi egységfrontnak a jövőformáló hitterhét. Teljesebben csak ak
kor azonosulhat a vezérrel, amikor a doktori disszertációját írva, 
Herceg János Szenteleky-képe által is engedi magát befolyásoltatni. 
Ennek eredményeként meggyőzően állíthatja 1983-ban a sziváci 
Szenteleky-napokon elhangzott előadásában: „Minthogy Szent- 
elekynek nem adatott meg a nyílt küzdelem lehetősége, hallgatni 
viszont nem tudott, hisz a rendszer intézkedései nemcsak embersé
gében alázták meg őt, de ismételten megkérdőjelezték íróságát is, 
kisebbségvédő politikai nézeteit kényszerűségből esztétikai köntös
be bújtatta. Európának, az irodalom és művészet egyetemességének 
bűvöletében élt, ezt az egyetemesség-eszmét azonban kénytelen 
volt pillanatnyi, részleges politikai mozzanatokkal beoltani, minek 
következtében esztétikai és ideológiai szempontjai meglehetősen 
előnytelenül kontaminálódtak.” (Egymással perlekedő álláspontok 
7 Nap, 1983. dec. 30.) Hogy miként juthatott el tíz év alatt Utasi 
Csaba a vezér törekvése igazolásának közelébe, arra akkor jöhe
tünk rá, ha a Lélekvesztő a „vajdasági nembánomságnagy óceánján” 
című, 1973-ban írt tanulmányát (In: Tíz év után. Újvidék, 1974) 
összevetjük annak doktori értekezés részeként átdolgozott változa



tával (A Kalangya eszmei irányvétele és irodalompolitikája. In: Iro
dalmunk és a Kalangya. Újvidék, 1984). Míg Utasi 1973-ban a forra
dalmi koncepciót hiányolja Szentelekynél alapvető hibaként, de 
nem főbenjáró bűnként (tehát nagyjából olyan mértékben, mint 
Juhász Géza már említett, ebben az időben publikált dolgozatá
ban), mondván, hogy Szenteleky „nem látja meg... hogy irodalmunk 
és egész kisebbségünk életét csakis a fennálló társadalmi rend meg
döntésével lehetne alapvetően megváltoztatni....”, addig egy évti
zeddel később a „fennálló társadalmi rend” „megdöntésé”-vel egyen
rangú lehetőségként a „gyökeres megreformálás” is felmerül. Ez a 
liberalizálódás akkor is fontos, ha Utasi nem járhatja végig a kínál
kozó szellemi utat, vagyis nem kutatja fel a vezérnek egy ilyen 
reformtörekvéshez fűződő valóságos vagy lehetséges kapcsolatait. 
Ha ezekből nem találhatunk sokat, emiatt aligha róhatnánk meg 
Szentelekyt, hiszen nem volt sem társadalomtudós, sem jogász, sem 
pedig pártember. Ahogyan többször és sokféleképpen leírta: a kul
túra volt a vezéreszméje. Ez viszont szorosan összefügg a reformtö
rekvésekkel, azokkal is, amelyek elsősorban a kisebbség önvédel
mét szolgálva mozgósítanák az írókat és az olvasókat. Arról van szó, 
hogy a műveltségnek, az erkölcsnek és az ízlésnek a szintemelkedé
se nélkül sem a jognak a követelésére (az elnyomottaknál), sem 
pedig a jognak a megadására (az elnyomók között) nem lehet szá
mítani.

Ám más vonatkozásban sincs Utasi Csaba túl messze a dogmá
tól. Bosnyák Istvánhoz hasonlóan a dialektika módszerét erőlteti, 
amikor Bori Imrének/I jugoszláviai magyar irodalom története című 
könyvére hivatkozva a szépléleknek a Levél D. J. barátomhoz a 
„vajdasági magyar irodalom"-ról című közismert vallomásáról azt 
állítja, hogy az nem önmaga jelentésével (s ennek megfelelően Szir
mai Károly és Herceg János véleményével), hanem önmaga ellenté
tével azonos, vagyis azzal, amire benne Bori Imre ráérez. Az utóbbi 
szerint ugyanis az elefántcsonttoronynak ez az eltökélt vállalása, a 
vajdasági valóságnak ez az undorteljes elutasítása „lényegében nem 
is tagadás, hanem a múltnak és a jelennek a kritikáját hirdeti meg”, 
aminek következtében „a kritikai ösztönzések” „a helyzet megvál
toztatásának az igényét is méhükben hordozzák”. Minthogy az 
időtlen múzsák elkötelezettje pálfordulásának külső és belső okai 
egyaránt vannak, a szépírói létben való csalódás „mennyiségi” föl



halmozódását kell feltételeznünk a harmincas évek fordulóján a 
szerkesztő gyakorlatában kialakult új „minőség” ismeretében. Az 
átváltás azonban, miként Szenteleky legtöbb kritikusa, köztük a 
legalaposabbak egyike, Utasi Csaba is tudja, nem volt teljes. Vívó
dásokra került sor, s ezért módszertani eklekticizmus, sőt önellent
mondás hozza zavarba az átgondolt szellemi alap, erkölcsi és eszté
tikai következetesség után nyomozó kutatókat. Ám az idézett nyílt 
levélben nyoma sincs az író belső drámájának. Még egy kevés ráha
tás kell, hogy -  a nyilvánosság előtt is -  felbillenjen a távolságtartás 
látszategyensúlya.

A Bori Imre és Utasi Csaba által feltételezett hosszan tartó 
érlelődési folyamat létezése viszont aligha vonható kétségbe. Annál 
kevésbé, minthogy Dettre Jánosnak a Bácsmegyei Naplóban közölt 
írásai -  közvetve -  éveken át csábították Szentelekyt arra a szerep
re, amelyet később csak a körülmények miatt nem töltött be ponto
san úgy, ahogyan azt Dettre -  a lehető legnemesebben és legokosab
ban -  elképzelte. Viszont a neveltetésénél fogva és a betegsége 
következtében erősen gátlásos széplélek csakis Csukának a felkéré
sére változhatott művelődési vezérré, harcos és szeretetteljes szer
kesztővé. A vezérségre való hajlam imitt-amott a korábbi írásaiban 
is feltűnik, de csak az ösztönösség szintjén, s csupán képességként 
ad hírt magáról. S ne feledjük: a szecesszió az életet másodlagosnak 
tartotta a művészettel szemben, amely csak akkor volt igazi, ha 
hűen követte a választottak arisztokratikus formakultúráját. Más 
szóval: Szenteleky Kornél életművében mind a lassú érlelődési fo
lyamatnak, mind pedig a csodálatos átalakulásnak a mozzanata je
len van. Rá kelleti eszmélnie, hogy a két háború közötti Vajdaság
ban kozmopolita-individualista író két súlyos okból nem lehet. Az 
egyik: a nagyszerb politikának már az sem felel meg, ha valaki nem 
szerbül ír. A másik: a sürgető cselekvés idejében sokkal kisebb 
értékű a vers vagy a prózai mű annál, amit művelődésszervezőként 
közvetlenül adhat. Ha nincsen az örökmozgó Csuka, nemcsak hogy 
nem kerülhet sor a széles körű gyakorlati cselekvésre, hanem a 
gondolatok ilyen arányú fejlődése is elmarad. Túl gyenge, határo
zatlan és szellemileg rest (!) volt ahhoz Szenteleky, hogy belső 
lehetőségeit, ritkán feltörő vágyait tudatosítsa és -  amennyire csak 
lehet -  egyenirányítsa. Valójában két nagyszerű mankó (Dettre és



Csuka) segítségével indult ő el szántani a bácskai ugaron. Mindenki 
nagy meglepetésére, aki addig csak a fellegjáró írásait ismerte.

Hogy irodalomtörténészeink egyre szabadabban, tehát mind 
több induktivitással s egyre kevésbé deduktívan közelednek Szent
eleky Kornél életművéhez, az elsősorban Bori Imrének a viszonyu
lásából tűnik ki. Ekkor, vagyis a hetvenes évek elején (amikor az 
Üzenet Szentcleky-száma megjelenik, benne Borinak a terjedelmes 
és igényes elemzésével a Keserű szerelemről), úgy látszik: monográ
fia készül irodalmunk hajdani megalapozójáról, az évente megko
szorúzott, szerepében azonban tisztázatlan vezéralakjáról. Mind
azonáltal hiába igyekszik Bori részletekbe menően árnyalni a szép- 
lélek pálfordulásának külső és belső feltételeit (Aki harcolt az „an
gyallal!’. Magyar Szó, 1973. szeptember 8.), a bolsevik ellenforrada
lom éveiben nem tanácsos teljességgel mellőzni a vörös szemüve
get. Ez azonban nem jelenti azt, mintha Bori elsősorban a baloldali 
elemeket helyezné előtérbe könyveinek Szentelekyt méltató vagy 
bemutató fejezeteiben. Nem, az ő engedménye az, hogy például az 
Irodalmi hagyományaink című antológiájában, a sokkal értékesebb 
Isola Bellái mellőzve, a jellegzetesen epigon Kesergő szerelemből 
közöl részletet. Igaz, a szerepeltetett szöveg Z.-ről, vagyis Zombor- 
ról, a gyermekkornak és a későbbi cselekvésnek a színhelyéről ad 
vázlatos képet, ám ennek sekélyessége aligha mérhető az Isola Bel
lának a szeretetből mint főmotívumból fakadó életrevalóságához, 
meggyőző esztétikai erejéhez, humanista, ám kisebbségpárti prog
ramjához. Csak hát a hetvenes évek művelődéspolitikája az etikát 
csupán az osztályharc dogmáival összefüggésben tűrhette el. Ezért 
kell irodalomtörténészünknek még 1976-ban is a Szentelekyről szó
ló kétnyelvű (egyébként leszűkített és egyoldalú válogatású) írás
gyűjtemény előszavában ilyen megjegyzést tennie: „Természetesen 
vannak téves nézetei az osztálybékéről, abból a hibás szemléletből 
eredően, hogy a jugoszláviai magyarság körében az osztályellenté
tek kisebbségi státusának a következményeként nem olyan élesek, 
mint az ország más vidékein és népei között.” (Szenteleky -  Sentele- 
ki. Újvidék.)

A vajdasági szellemi életnek a bolsevik politika általi ellen- 
őrzöttsége a nyolcvanas években sem szűnhetett meg. Ezért semmi 
lényeges sem valósulhatott meg Herceg János reményeiből, Juhász 
Géza kiadói tervéből és Bori Imre monográfusi ambícióiból. Csak a



Hungarológiai Intézet biztosított annak idején némi támogatási 
ehhez a munkához, a Fórum Könyvkiadó nem merte serkenteni az 
ilyen, esetleg utólag az egzisztenciája ellen irányuló munkát. Az Egy 
fáradt szív szerelmeinek (a Kesergő szerelem című korai Szenteleky- 
regénynek s A Hétben közölt egyéb írásoknak) a kiadása 1988-ban 
két okból is groteszk vállalkozás. Először is azért, mert a szóban 
forgó szövegek többsége önmagában értéktelen. Csak a későbbi 
vezér szellemi alakulásának mélyebb megértése miatt fontosak. Vi
szont ha így tekintünk rájuk, akkor még negyedszázaddal ezelőtt, 
tehát valahol a hatvanas években kellett volna napvilágot látniuk. 
Természetesen azon is vitatkozhatunk, hogy vajon a mi esztétikai
lag elmaradott olvasóközönségünknek -  akár az egyik, akár a másik 
időpontban -  szüksége van-e az ilyen jellegzetesen epigon művek 
kiadására. Ha igen, akkor is csupán egyetlen szempontból: azért, 
hogy a kritikus vagy a tanár a legjellegzetesebb példán elemezhesse 
az epigonizmusnak a lényegét. Erre viszont senki sem gondolt!

A fiatalkori Szenteleky-írásoknak a kiadása 1988-ban amiatt is 
groteszk, minthogy egyes szövegeket, amiként Bori Imre magyaráz
za jegyzeteiben, túlzott időhöz kötöttségük miatt ki kellett hagyni. 
Feleslegesnek tartjuk annak bizonygatását, hogy az ifjú „kultúr- 
sznob”-nak a magyar birodalom iránti szerelme mennyire természe
tes, milyen ártatlan és veszélytelen. Ha tehát hihetetlenül nagy ké
séssel kiadásra kerültek ezek az olvasmányélmények, a Szenteleky 
iránti kegyeletnek másféle elbánásban kellett volna részesítenie 
őket.

A kulturális múltunk iránti felemás viszonyulás megszüntetése 
volt célja Hornyik Miklósnak a nyolcvanas években, amikor a Hun
garológiai Intézetben folytatott kutatásai keretében Szenteleky Kor
nél és A Mi Irodalmunk címen terjedelmes irodalomtörténeti dolgo
zatot készített. Ebben a filológusi alaposságon kívül az dicsérendő, 
hogy feleleveníti és kiegészíti azt, amit a korábbi emlékezők és 
kutatók a két háború közötti kisebbségi magyar sorsról -  mint a 
kulturális igényeket minden tekintetben meghatározó körül
ményről -  mondtak. Hornyik műve akkor is jelentős, ha nem hasz
nálja fel teljes egészében az eddigi kutatásokat, s ha ebből kifolyó
lag túl éles az a határvonal, amelyet egyfelől Szenteleky és munka
társai, másfelől pedig az előzmények (Fenyves Ferenc és a Bácsme
gyei Napló) között húz. Dettre János publicisztikája nélkül aligha



képzelhető el az évekig visszahúzódó szépléleknek a felbátorodása 
és misszióvállalása.

Végül Mák Ferencet is meg kell említenünk, aki A rejtőzködő 
öntudat című esszéjében {Fényességek titkai. Szabadka, 1990) a le
hető legmélyebben érez rá a Szenteleky-opusban évtizedeken át 
rejtőzködő problematikára, minden vajdasági magyar író tisztázan
dó feladatára.

Majdnem fél évszázaddal a második világháború után legfeljebb 
csak az eddig összerakatlan részletek tekintetében tudunk többet a 
vajdasági irodalom legvonzóbb és legkiemelkedőbb egyéniségéről. 
A lényeget illetően a homály még mindig oly nagy, hogy -  miként 
láttuk -  még a vezér legtehetségesebb és leghitelesebb tanítványá
nak, Herceg Jánosnak sincs megnyugtatóan egységes képe hajdani 
mesteréről, vagy legalábbis ennek életműve átmentése érdekében a 
társadalmi rendszer érdekeinek megfelelő elemeket kénytelen túl
hangsúlyozni.

Jelenleg a történelmi körülmények is arra kényszerítenek ben
nünket, hogy pótoljunk valamennyit az elmúlt évtizedek bűnös mu
lasztásaiból.



KONZERVATÍV MÉRTÉKALAPOK 
A fiatal Szenteleky írásairól

„írók jöttek, akik a formára esküdtek. A művészetben a forma a 
lényeg” -  írta Kiss József 1913-ban A Hét című lap alapításának 25. 
évfordulóján. Ugyanebből az alkalomból Kóbor Tamás azt is meg
jegyzi: „A Hét mindig harcias. A Hét még mindig forradalmi.” A 
harciasság, persze, nem szinonimája a forradalmiságnak s e lapnak 
a szerepét is inkább az ekkor már az indulás küzdelmeiben meg
edződött és időszerűbb Nyugatban látjuk, hogy nemsokára Kassá
kék folyóirata vegye át a kezdeményezést az ember szellemi érdek- 
képviseletében.

Szenteleky Kornél 1918-ban A Hétben közölt cikkeiben (Új ne
vek) szintén a formának ad előnyt az írásművek más alkotóelemei
vel szemben. Ám nála a forma egészen mást jelent, mint az ekkor 
már beért avantgárd szótárában vagy a harcos humanizmus kellék
tárában. Szenteleky formaeszménye ugyanis nem több egyfajta 
klasszicizálódott romantikánál. A mű valóságképe nem lehet azo
nos a jelen durvaságaival, a háború és a forradalom embertelensé
geivel; a valóság ugyanis csak emlékekként, illetve a stílus által 
megszépített formában érdemesült a művelt olvasó figyelmére. Idé
zett cikkében ezt a következőképpen mondja: „A tehetséget nem 
vonjuk kétségbe, csupán előkelő nyugodtság és tökéletesség után 
áhítozunk. Több tervezgetést, több elmélyedést, gondosabb írást és 
a talaj talan mának feledését várjuk.” Igaz, Szenteleky nem a radiká
lis kifejezésbeli újítások, hanem a művészet elüzletiesítése, a best
seller térhódítása ellen tiltakozik. Elszaporodtak az írók, megfo
gyatkoztak az alkotók -  mondja. „A könyv jó üzlet lett, követ
kezőleg az írást is a kalmárszellem irányítja. Gondozottan, csiszol- 
tan, ábrándos művészettel alig ír valaki a mai magyar írók közül;



lázasan kapkodnak sietős sikerek, apró előnyök után, a regényeket 
nem gondolják végig.”

Szenteleky ízlése különösen a Kassák prózájához való viszonyá
ban mutatkozik meg egyértelműen. Örömmel állapítja meg az Egy 
szegény lélek megdicsőüléséről, hogy novellái „érthetőek”. Ez annál 
inkább jólesik neki, „mert forradalmat, rikító újszerűséget várt...” 
A kötet novelláiban azonban nem mindig visszafogott Kassák 
avantgardizmusa, ezért Szenteleky részben saját irodalomszemléle
tét ellenpontozza dicséretével: a vak tanító szerelme, a pelyhes
veréb tragédiája, a tót tutajos halála, a terhes asszony higgadt örö
me, a bűzös halottak vonata, a zavarosan hallucináló rokkant meg
dicsőülése nem megszokott, nem nyájas, nem sima és nem egészsé
ges téma, Kassák azonban sűrű vérű, lüktető erővel értékes, súlyos 
írást alkot belőle. írásmodora megkapó, vakmerő és közvetlen, ha
sonlatai kínosak, érdesek, bátrak; tékozolva tobzódik színekben, 
szavakban, villámszerű megjelenítésekben.” Annál meghökkentőbb 
ezeknek a jellemzőknek értékekként való elismerése, mert Szent
eleky nem csupán általában (főként az előbb érintett cikkében), 
hanem a bemutatott könyveket megválogató érdeklődésében is ki
fejezte ízlését, hagyományokhoz húzó rokonszenvét. Igaz, előfordul 
még olyan eset, amikor a háború elleni tiltakozás alkotói gesztusa 
megbocsáttatja a kritikussal a „klasszikus követelmények” elleni 
vétséget. Az író, akinek a közelmúlttal való leszámolását dicséri, 
Tabéry Géza; a regény pedig: a Golgothán.

Kik tehát Szenteleky Kornél mértékadó írói a tízes évek máso
dik felében? A múlt század nagy orosz (romantikus) realistái, akik
hez képest Kassáknak a Misilló királysága című regénye is csak 
erőltetett naturalizmus. Azután a franciák, közöttük elsősorban 
Maupassant; de a ma már teljesen ismeretlen Henri de Regnier és 
Hazajáró múlt című regénye is. Aki Szentelekynek ezt az írását 
elolvassa, az tudja: miért vonzódik írónk a családregényekhez és 
azoknak is egyfajta típusához. Egyértelmű lesz számára: miért a 
lényéhez közel álló esztétikai kategória Szenteleky Kornélnak a 
„fájdalmas szépség” és a „sajgó gyönyör”. Az említett és Szenteleky 
által aránytalanul feldicsért francia regénynek ugyanis egy család 
dekadenciája a témája, vagyis az, ami az ifjúságától kezdve betegsé
gekkel küszködő Szentelekyhez is közel állt. Akárcsak a Kesergő 
szerelem című regényéről tenne vallomást írónk, vagy mintha



későbbi kálváriajárásának színtere, a bácskai kövér jóllakottság el
len tiltakozna, mikor szinte vallomásszerűen szakadnak ki belőle a 
következő sorok: „Henri de Regnier (...) lírikus, bús, nemes, nyug
talan és igazi lírikus, aki nem keres megokolásokat, nem törekszik 
élethű alakokra, hideg megfigyelésekre, szigorú lelki rajzokra, kó
ros tünetek pontos észlelésére és hangsúlyozására; érzések, emlé
kek, tűnődések, rajongások búgnak, zenélnek, zsonganak ebben a 
regényben... (...) Itt mindenki a múltnak él... (...) A múlt illatozik, 
feslcdezik, mint rég nem látott virágokból kötött bokréta, a múlt 
sorsokat irányít, fájdalmakat korbácsol, élet és boldogság felett ítél
kezik, lelkeket hajt rabszolgaságba, akárcsak gőgös, hatalmas fáraó.” 
Ám nemcsak a leszakított virág, a Kesergő szerelem egyik leggyako
ribb motívuma tűnik fel ebben az ismertetőben, hanem egy másik is, 
a rokokó, hiszen ehhez a stílusirányzathoz tartozó épület előtt áll
nak az őseikről (!) beszélgető szerelmesek. Az előkelőségen, az 
álomszerűségen, az anyagi világ könnyed fölülmúlásán van itt a 
hangsúly -  Szenteleky meglátása szerint. írónk önarckép-keresé
se néhol egészen közvetlenül nyilvánul meg: „A főhős csupa 
fájdalmas fáradtság, csupa sápadt, komor, beteges érzelem és a 
többi alakokból se rikít ki paprikapiros egészség vagy öblös han
gú durvaság.”

Még ennél is többet mond írónk ízlésének konzervatív jelle
géről, hogy a kortárs magyar irodalomban nem csupán Krúdy Gyula 
és Kaffka Margit művészetéért lelkesedik, hanem Herczeg Ferenc, 
Tormay Cecil és Surányi Miklós regényeiért is. Méghozzá azért, 
mert mindenekelőtt a múltba menekülés jelen problémákat elfeled
tető hangulata fontos számára. A bonyolultságokat legfeljebb a 
nála is gyakran fellelhető jelzőhalmozás formájában szereti. Az 
összetett intellektuális fejtegetésektől idegenkedik. Ezért nem le
het jó szava Lukács Györgynek Balázs Béla és akiknek nem kell című 
könyvéről sem. „Hogy mit akar Lukács György tulajdonképpen, azt 
nem lehet sehol sem megtudni, sőt, megérezni sem” -  írja. -  „Ne
hézkes, bágyasztó, émelyítő okoskodás cammog, támolyog végig e 
könyvön, mindent menteni, magyarázni, elemezni akar, de a sok 
zavaros hasonlat, magyartalan írásmodor egy világos, értelmes gon
dolatot sem vetít elő.” Szenteleky Babits nyomdokain jár, ám sze
mélyes sérelmében ragadhatott tollat, hiszen a Lukács György által 
célba vett „esztétikai” kultúrának ő az egyik legjellegzetesebb kép



viselője a fiatalabbak között. A lágy impresszionizmus ćs az ábrán
dos romantika híve semmit sem kezdhet a Lukács-féle ideatannal, 
eltökélt lénycgkereséssel. Törekvésük ellentétes irányú: Szenteleky 
visszahúzódna és elfeledné azt, amivel Lukács szembenézni és amit 
túlhaladni igyekezne.

Hogy itt csak ízlésbeli, illetve világszemléleti különbségről van 
szó, az Szentelekynek a Vádak című vitacikkéből derül ki egyértel
műen. Itt Andor Józseffel, az Élet klerikális szemléletű szer
kesztőjével száll vitába, hangoztatván, hogy A Hét erotikuma egy
részt nem pornográfia, másrészt pedig azt a gátlástalanságot fejezi 
ki, mely nem csupán a kortárs művészi törekvésekben van jelen, 
hanem különböző korok alkotásaiban, így a Bibliában is. Andor a 
magyar erotikumot emeli ki, mely -  a zsidóval szemben -  nem fajul 
pornográfiává. Szenteleky ezzel szemben azt mondja, hogy A Hét 
írói nem annyira szabad szájúak, mint pl. Móricz Zsigmond. Andor 
csupán Gárdonyit és Herczeg Ferencet nevezi meg mint A Hét 
állítólagosán erkölcsös íróit. Szenteleky viszont a többi között Papp 
Dánielt, Ambrus Zoltánt, Lövik Károlyt és Kosztolányit is megem
líti. Szerinte az írások esztétikai vonatkozása fontos, nem az, hogy 
vajon a tartalom erotikus-e vagy nem.

Ez az „esztétikai” kultúra az olyan szocialista indíttatású író 
iránt sem tanúsít megértést, mint amilyen Barta Lajos volt. Nyilván
valóan nem akarja szóvá tenni a megbírált témáit, világnézeti elfo
gultságát, azért vélekedik róla ilyen homályos ellentmondásosság
gal: Barta „vázlatai meg beszélyei nem mondhatók érdektelenek
nek, nem vádolhatók papiros-illattal vagy írásbeli sekélyességgel, 
csupán valami vigasztalan vértelenségben, valami sivár sápadtság
ban, valami álmos laposságban, olvad és simul el mindegyik”. Szent
eleky kifogásai mintha a Kesergő szerelem és a hozzá hasonló tárca
írások hangulatát is tükröznék valamennyire.

Hogy az elsődleges fontosságúnak tartott forma jellemzői kö
zött a klasszicista mértékletesség áll legközelebb Szentelekyhcz, az 
főleg abból látszik, hogy akkor is méltányolni tudja, ha nacionalista 
szemléletet fejez ki. így aztán terjedelemben is érdemén felül mél
tatja Fáy András Attila című pályadíjas regényét, még ha kénytelen 
is előrebocsátani: nemzeti elfogultság formálta pozitív hősöknek 
Attilát és hunjait a gyarlóknak, rosszaknak ábrázolt rómaiakkal 
szemben. Szenteleky először higgadtan rámutat erre az egyoldalú



ságra, majd pedig a mű belső architektúráját dicséri: „Ha a regényt 
egyedül a belső szerkezet szempontjából kellene megítélni, úgy tö
kéletesnek mondhatnánk.” Végül aztán a kiforratlan stílus és a 
múltba vetített magyar szokások szervetlensége miatt kielégítetle
nül hagyja ez az akadémikusok által „az elhagyatottság dohos lom
tárádból előkotort, posztumusz dicsőséget megért regény.

A klasszicista mértékletesség és arányérzék azonban inkább vál
lalt nyűg, mint belülről jövő igény Szenteleky világában. Ahogyan a 
megértésre való készsége és humanista belátása esetenként a másik 
végletet, a háború elleni zaklatott tiltakozást, a jelen miatti nyers 
felháborodást is elfogadtatja vele, hasonlóképpen a csiszolt és kiér
lelt kompozíció is magával ragadhatja, hiszen azokat az időket idé
zi, amikor a kiválasztottak még elsősorban önmaguk gyönyörűségé
re alkottak. Nos, ez az utóbbi Szenteleky írásgyakorlatában is köz
ponti funkciót tölt be. Csakhogy az elvben eszményített klasszicista 
mértékek nélkül. Szenteleky szellemi világát ugyanis az a káosz 
jellemzi, amely már helyenként egészen közel van az izmusokat 
megteremtő energiához, feszültséghez. Ám mégis a végtelenbe tá
rulkozó líraiság és a tárgyi világon áthatoló meditáció játssza itt a 
központi szerepet. S ez már abból is látszik, hogy A Hétben közölt 
Szenteleky-tárcanovellák monológok vagy közvetett vallomások. 
Akkor monológok, ha nincs vagy alig van különbség a novella első 
személyben megnyilatkozó hőse és az író valóságos élményanyaga 
között; ha tehát az író túlságosan ragaszkodott egyes emlékeihez, 
semhogy egy higgadt alkotó szuverenitásával teremtette volna meg 
témáját. Közvetett vallomásoknak viszont azok a művészi ihletésű 
írások tekinthetők, amelyekben az író saját eszményeit és proble
matikáját egy történelmi helyzetbe, egy szereplő problematikájába 
vetíti. Nem hiányzik a konfliktus ezekből a szövegekből, ám inkább 
csak belső konfliktusként jelentkezik. A rendkívüli erkölcsi erő 
végül is legyőzi a kísértéseket és maradéktalanul érvényesíti önma
gát. Ez az, amit Szenteleky a konzervatív meggyőződésű íróktól 
tanult, s ugyanakkor ez az, aminek megvalósítására regénybeli alter- 
egója (Lengváry) képtelennek bizonyult, hiszen mind a mazochiz- 
mus önmegsemmisítő kalandja, mind pedig az emberek közé való 
visszatérés, a polgári keretekbe való belépési kísérlet meddőnek 
bizonyult, legvégül ismét ugyanolyan bizonytalan egzisztencia lett, 
mint amilyen eredetileg volt; mint amitől megcsömörlött.



Az elsőként említett monológok a melankőlia jegyében szület
tek. Az impresszionizmus jegyei a felsorolásokban, a névszók hal
mozásában, a benyomásokban való tobzódásban jelentkeznek, míg 
az újromantika a valóságtól való menekülés ösztönének vállalásá
ban, a fölülmúlás eltökéltségében, az anyagi világ és a történelmi 
jelen radikális elutasításában fejeződik ki. Ez az életen kívüliség 
azonban az expresszionizmustól sincs távol, ami pl. aNouurno című 
írás első bekezdésének főnévi igeneveiből látszik: „Élettelen utcá
kon kóborolni, a kalapot levenni és félrehagyott fejjel nézni a csilla
gokat, árnyakat, remegő lombokat, keskeny fényezésű ablakokat, 
melyek mögött lázas gyermekeket, vetkőző párokat, hortyogó apá
kat és haláltusás aggokat sejthet a tétova sétáló, nagyot lélegezni, 
tanyai távolban szendergő vagy soha nem látott személyek felé, 
könnyes kedvvel, név nélküli fájdalommal megtorpanni egy hársfa 
homályában, elkalandozott gondolatok után tekinteni és elbámulni 
a buzgó, dacos bogarak bárgyú táncát az utcai lámpa körül -  szelíd, 
szomorú és fenséges időtöltés.”

A merengés mindenhatósága tűnik tehát szembe a fiatal Szent
eleky világában. Már akkor jelen van nála az a mélabús szellemi 
fölény, amely néhány évvel később, immár a Bácskában született 
verseit és egyéb szövegeit hatja át. A lebegés mámora, a súlytalan
ság illúziója, a végtelenség élménye egyelőre kiutat jelent számára. 
Legalábbis a már idézett Nottumo sorai ezt bizonyítják: „Egy bizta
tó, tájékoztató, józanító fénypontot se látok már. Talán egy letűnt 
évszázadba tévedtem, talán ősidőkben járok, ember nélküli vidé
ken? Sehol egy szilárd pont, egy hideg, kemény jel, mely felébreszte
ne, mely okos kegyetlenséggel bevilágítana a képzelet zsombékos, 
szivárványos, ködülte útvesztőibe, mely megmutatná az utat az ér
des valóság felé.” A világ tehát csak hangulat a fiatal Szenteleky 
számára -  ahogyan egyik kedvenc költője mondta.

Nem, nem hiányzik a valóság keresésének az igénye ezekből a 
korai Szenteleky-írásokból, csakhogy a valóság nála a lélekben lera
kódott hajdani időrétegeket jelenti. A Találkozás a csendes tegnap
pal című írása ezt már a címében is kifejezi. Itt feltámadtak, akiket 
a kegyetlen kor már megsemmisített. A novella hőse ugyanis gyer
mekkora és ifjúsága városába megy, ahol, mintegy álmai törvényé
nek engedelmeskedve, az kel életre, ami egykor szép volt. A novella 
narrátora, mintha rossz álomból ébredne, úgy kapcsolódik ki a



háború éveinek nyomorúságából s úgy talál magára a távolmúlt 
tündérkertjében. Az átlényegülés azonban nem teljes. A hős a fo
lyamatos csodálkozás állapotában van.

Ennek a szövegnek ellennovellája is akad. A Karácsonyi legenda. 
Ez az első személyben elbeszélt történet a karácsony éjszakáján 
szánon hazafelé tartó emberről szól, aki szerettei helyett idegeneket 
talál otthon. Várt bensőség helyett: rettenet. Az izmusokkal közös 
élményanyag. Példabeszéd ez a szubjektív tudat és az objektív való
ság alapvető ellentétéről, az életnek a remény és bizalom iránti 
közönyéről. „Hazaérünk-e estére, Mihály? -  kérdezem hangosan s 
úgy rémlik, mintha a vén kocsis bólintana egyet...” A képzeletet 
érvénytelenítő nagy csalódás ugyanazt a közérzetet állandósítja, 
amely másoknál az expresszionista kiáltást váltja ki. Szenteleky 
Kornél azonban nem talajtalan kispolgár, ahogyan azt a szociologi- 
záló hajlandóságúak mondanák, hanem olyan úriember, akit mind 
családjának (részben elképzelt), részben pedig osztályának (meg
szépített) hagyománya kötelez. Vagyis a fiatal Szenteleky Kornél 
nem csupán A Hét szerkesztőinek és olvasóinak elvárásaihoz alkal
mazkodik, hanem azokhoz az eszményekhez is, amelyek ősei életvi
telének állítólagos irányelvei voltak. Az izmusok képviselői nagy 
többségükben gyökértelenek, ezért (alkatuknak megfelelően) ösz
tönösen vagy tudatosan lázadnak. Szenteleky ezzel szemben -  törté
nelmi és családi vonatkozásban egyaránt -  oda szeretne visszatalál
ni, ahonnan a kegyetlen idő kiszakította. Ezért nála az indulatban a 
megbékélés lehetősége is adott; a lázadás pedig a kompromisszum 
lehetőségét is kínálja. Ezzel magyarázható, miért nem következete
sebb egyes emberekkel és jelenségekkel szemben az irodalmi vezér 
magatartása a későbbi években. A nemesség, a fölényes megértés, 
az elfogadó azonosulás fontos számára, a harc pedig csupán értel
metlen, barbár gesztus.

Ide vezethető vissza az a tény is, hogy A Hétben közölt (általunk 
közvetve vallomásosnak mondott) novelláknak szinte kivétel nél
kül nők a főszereplői, akik látszólagos gyöngeségük és életképtelen
ségük mögött erkölcsi erejük segítségével lépnek túl a világi élet 
elvárásain és kötöttségein. Ez csupán arra az anyára nem vonatko
zik, akinek a haldoklása gyűjti egybe és sodorja hangulati válságba 
az élet delén már túljutott utódokat (Az anya távozása). Valójában 
itt is az anya, tehát a nő áll a középpontban, s ezt az a körülmény is



kihangsúlyozza, hogy a hozzá siető, immár deresedő halántékú 
gyermekei s azok családjai inkább csak általánosságban, tehát cso
portként nyernek bemutatást. Ez annál szembetűnőbb, mert Szent
eleky a lelki folyamatot írja le, az érzelmi magatartásra összponto
sítva figyelmét. Ezzel valójában az élet törvényét akarja érzékeltet
ni, a kollektív melankólia tartalmának lehetséges változására figyel
meztetve: „Végtelen elkeseredettséggel álltak a távozni készülő 
anya mellett. Nem az ő távozása fájt csak, hanem az egész élet, a 
hatalmas, gőgös enyészet, az örökre elföldelt múlt, a hasonló rút 
halálvívódást hozó holnap.” Ezt a hangulatot ebéd közben legyőzik, 
úgyhogy a halál pillanatában „komoly, ünnepélyes arccal, simatük- 
rű lélekkel indultak anyjuk szobája felé.”

Ha ebben a Maupassant-ízű novellában az élet hiányként, rossz 
közérzetként van jelen, akkori sátán a Nyulakszigetén című törté
netben (a középkor időhátterétől sem függetlenül) a sátán csábítá
sával egyenlítődik ki. Immár Szenteleky Kornél számára is olyan 
elérhetetlenek az élet eleven, érzéki örömei, mint a magyar király 
Jézussal eljegyzett lányának. Nincs dilemma, a pálya eleve elrendel
tetett, Margitból sem lehet cseh királyné. A béke, biztonság, kénye
lem világi érdekeivel szemben a magasabb rendűnek tartott lét 
vonzása erősebb. Margitot a kötelességérzete irányítja választásá
ban: ezért e novella a lelki nemességről, a választottságról szóló 
példabeszéd. Margittól olyan távol esnek az élet értékei, hogy nincs 
belső drámája. Magatartásának egyértelműsége a görög tragédiák 
hősnőire emlékeztet. Hasonló az üzenete a Jézus arája című novel
lának is. Ez Mária Ismelda nővérről szól, akinek képzeletében 
Krisztus életre kel és -  mint mesebeli királyfi -  magához veszi őt. Az 
irigykedő társak nem tudhatják, mi lett végül is a szűz sorsa: mere
dek kőfalról „a völgybe zuhant-e avagy az égbe szállott?” Az ő sorsa 
is tehát a többségnek hátat fordító választott megdicsőülése.

A Menekülés már világi tartalmat ad a történelmi témának, ám 
ugyancsak egy nő, a királyné gondolatain keresztül ábrázolja a ki
rály és a lázadó urak feslett életét. A törökökről egy szó sem esik, 
pedig a mohácsi vész korában lehetünk, mert azt a hírt hozzák, hogy 
a király patakba fulladt. A cselekmény a királynő és udvara szökésé
nek, a nép cserbenhagyásának leírására korlátozódik. A nemesség 
nemessége már a múlté, mindenki a bőrét menti. Ami a mi szem
pontunkból különösen lényeges: a királyné a novella elején energi-



kusabb életre készül, meg akarja javítani dőzsölő kedvű urát. Úgy 
érzi, már régebben meg kellett volna tennie.

Az Asszonyjárás az esztergán kúriában középpontjában nem nő 
áll ugyan, de a gátlásos papnövendék hasonló helyzetben van, mint 
a testét-lelkét túlvilági hatalomnak ajánló nő. Mintha csak Leng- 
várynak, a Kesergő szerelem főhősének jellemzéséi olvasnánk: „Fá
radt vergődése, fojtott lázongása, kínos keserve jutott eszébe, me
lyek egyedüli szülői voltak bús verseinek...” Az asszony, akivel várat
lanul találkozik, rokon lélek, aki úgy vélekedik férjéről, mint né
hány évvel később Szenteleky az anyagias Vajdaság gazdáiról: „Fér
jem csak enni szeret, meg a pórokkal pörölni, sokszor napokon át 
egyedül hagy, vadászni jár, vagy a birtokkal van baj és én magánosan 
maradok szomorúságommal, vágyálmaimmal, meg apró-cseprő 
gondjaimmal. A tájék is unalmas: csupa lapos, fakó rónaság.” A 
rövid dilemma után a fiatalember hasonlóképpen szűz marad, mint 
Margit, a királylány.

Két, e magatartásmintát ellenpontozó novellája is van Szent
eleky Kornélnak A Hétben. A  Nászéjszaka erotikától, az olasz táj 
éjszakai hangulatától fülledt jelenet. A királylány apródjának adja 
magát, mert tudja: érdekházasság vár rá. Azonban ez sem szabados
ság, erkölcstelenség Szenteleky részéről, hiszen a királylány nem 
egyszerűen a kisebb rosszat választja lettével, hanem azt az emberi 
erkölcsi maximumot, amelyet az adott körülmények között választ
hat. AzÁtkos, csókos éjszaka szintén az etika előbbi értelmezésének 
közelébe esik, noha nincs kifejtve az, ami magától értődő: miért tart 
szeretőt a nemes asszony. A grófnét a gárdakapitány lakásán rosz- 
szullét, tüdővérzés fogja el. A magyar nemes orvosért fut, de az 
asszony olyan gyenge, hogy nála kell töltenie az éjszakát. A botrány 
a levegőben van, a tiszt kétségbeesetten gondol az elhagyott magyar 
tájra és az édesanyjára. Nem kevésbé boldogtalan, mint a beteg. Itt 
már tehát nem a szentség vállalásáról van szó, s ezzel ugyanoda 
érkeztünk vissza, ahonnan, Az anya távozását méltatva kiindultunk. 
Ha ugyanis Szenteleky több novellájában a transzcendens erkölcsi 
értékek szerint olykor egészen élesen megkülönbözteti az embere
ket, akkor néhány szövegében a mindannyiukat egy közös sors osz
tóinak mutatja be. Az idő múlása, vagyis a betegség lehetősége és a 
halál fenyegetése igencsak egyformává teszi azokat, akik napi érde
keik szerint távol vannak egymástól.



Ezćrt van az, hogy Szentelekynek a társadalmi jelenhez ćs a 
napi politikához kapcsolódó cikkei közül nem egy többes szám első 
személyben íródott s ezzel a nemzet tagjainak sorsközösségére utal. 
Ez az ő felfogásában teljesen független a nacionalista elfogultság
tól, mivel csupán azon a meggyőződésen alapul, hogy a háború 
kitörése és a Monarchia felbomlása magának a kultúrának a halálá
val azonos. Azért azonosul teljességgel a millennium szellemével, 
mert a dicső múlt emléke számára a béke, biztonság és kollektívum 
áhítását is jelenti: „A gondtalanság, melynek ölében lomhán, ásítoz- 
va nyújtózkodunk, oly hirtelen olvadt széjjel, mint sártócsába hulló 
hópehely; nem tekinthetünk már vissza régi harcokra és háborúkra, 
szelíd múltakat vizsgáló érdeklődésünket elnyomta a ma, az én 
ólomnehéz gondja” -  írja Szent István napja című cikkében. Ez az 
élmény azonban a Kisfaludy-őseire büszke Szenteleky Kornél tuda
tában a magyar nemesség hagyományaival forrt össze. A történelmi 
jogfolytonosság volt az, ami erkölcsi alapot adott ennek a törékeny 
büszkeségnek. Szenteleky nem érezte szükségét, hogy támogassa 
ennek a korhadó birodalomnak a megerősítését, sőt kiterjesztését 
szolgáló háborút. Évforduló című cikkében egyes szám második 
személyben érzékelteti azt a távolságot, amely őt, a Heinéért, Re- 
viczkyért rajongó szerelmest a Szerbia ellen tüntető csőcseléktől 
elválasztotta. Hogy ez valóban így volt, arra a Kesergő szerelem című 
regény a bizonyság, amely a világháború kitörése körüli időben 
keletkezett. így aztán -  kissé naivan -  csupán önmagáról beszélhet, 
mikor a világháború végén a nemzet sorsát siratja, a magyarok 
jövője miatt esik kétségbe. Az önkritika hiánya kissé giccsessé teszi 
ezt a siránkozást: „Nem akartunk semmit, egy ártatlan idegen kato
na életét sem akartuk, mi kábán belesodródtunk a pokoli forgatag
ba, eskünk a császárhoz kötött, becsületünk pedig daliás múltak
hoz, lelkűnkön bilincsek zörögtek, akaratunkat leszögezték, mint 
eleven denevér szárnyát az ajtófélfára. Mi nem vagyunk felelősök a 
kicsorgott vérért, a megállón szívekért, a kihűlt testekért. Lelkűnk
ben hószínű galambok szálldostak a szeretet rózsái körül, mialatt 
kezünket a fegyver ravaszára kényszerítette a hatalmas, háborús 
önkény. Nem vagyunk bűnösök. Egy régi, korhadt rendszerért, eres, 
elévült, egykori erőszakért, elsüppedt, elsöprött, lelkiismeretlen 
emberekért nem lakolhat meg egy nemzet, mely frissen újjászületve 
eredeti szívével és arcával áll a világ elé, mint egy keserves, kegyet



len karnevál szereplője, amikor lerántja a hamis lárvát, a sok feszes, 
kínos, csörgős sallangot, melyek gonosz tirannizmusnak hazudták.” 
(Elhagyottan) Mélyen érthető, miért áll elő ilyen egyoldalú védőbe
széddel Szenteleky Kornél a nemzet pusztulásának előérzetében, 
ámde teljességgel mégsem igazolható, mert a felelősséget lényegé
ben áthárítja, mintha a magyarok esetében kizárólag a szorongó 
alkalmazkodásban, az elutasíthatatlan szolgálatban rejlene a végső 
soron önmegsemmisítő világháborúban való részvétei oka. Beszél 
ugyan a bűnökről is, de nem tisztázhatja: kit tart bűnösnek és kit 
ártatlannak a pusztulásért. Novelláinak logikája szerint alig vannak 
teljesen ártatlanok s azokat is a világ hiúságai előli elfordulás, egy
fajta önmegtagadás jellemzi. Olyasféle, mint Lengváryt vagy Szent- 
elekyt. S ennek alapján meg kell ismételni állításunkat: írónk aka
ratlanul is saját ártatlanságának ideájáról beszél, amikor a magyar 
kultúrfölény ideológiájáról megfeledkezve azt írja: „Lelkűnkben 
hószínű galambok szálldostak a szeret rózsái körül, mialatt kezün
ket a fegyver ravaszára kényszerítette a hatalmas, hivalkodó, hábo
rúsönkény.”

Nincs ellenségesség vagy gyűlölet Szenteleky hangjában a 
győztesek iránt. Nem mond rossz szót azokról a katonákról sem, 
akik elfoglalták a volt déli országrészt, s nem is csupán azokért 
aggódik, akik ott maradtak, s így elszakadtak a magyar kultúrától, 
hanem a fehérterror budapesti áldozatai is nyugtalanítják. „Levél 
sohasem érkezik távoli szerettektől, a kisváros hallgatag lakói sem
mit sem tudnak a nagyvilágról, az ellenforradalmi leleplezésekről, 
meg a Margit-híd öngyilkosairól, az éneklő hangú borbély nem mer 
híreket susogni a beszappanozott urak fülébe, a Magyar Olvasókör 
kapuja és ablakai unottan merednek a nagy piactérre, mint egy 
halott hideg, leesett szemkagylói...” (Magyarok odahaza) Hogy 
Szenteleky nem csupán a megkárosított magyarok ügyét viseli a 
szívén, az főleg A gyűlölködő tudomány című cikkéből derül ki, 
melyben a felszított nemzeti gyűlölködés kesereg és a megbékélés 
szükségességét, a türelmességet hirdeti, mivelhogy a nemzetek az 
emberiség számára is tartogatnak kincseket. Az általános emberi
nek az igénye különösen a humánum devalválódásának hónapjai
ban lett fontossá Szenteleky mércéjében. Jóllehet soha nem volt 
nacionalista, korábban aligha írta volna le ilyen határozottan a 
következőket: „Tagadhatatlan, hogy a Deák György magyarul meg



írt regény, de -  sajnálatos! -  más értéket, más érdekességet nem 
találni benne.” (Oláh György: Deák György)

Mind e mögött azonban a nemzeti megsemmisülés réme fenye
get az ekkor keletkezett Szenteleky-írásokban. Mintha a titokzatos 
járvány és a világválság egyaránt a megsemmisülés felé mutatna: 
„Lassanként talán mindenki eltávozik, csend és némaság költözik 
országunkba, üresen álldogálnak majd az alföldi tanyák, kietlenek 
lesznek a sáros országutak, mélán hallgatnak a völgyek, nem bődül 
fel rekedt katonanóta útszéli csapszékekben, szótlanul merengnek 
az elhagyott udvarházak, a városokban süket némaság nyúlik el és a 
leereszkedett zsaluk mögött az üres sötétség szuszog, mint otromba 
medve téli barlangjában.” (A divatos halál) Miként főleg a Kesergő 
szerelem kapcsán bizonyítható, s miként az előbb érintett novellák 
is sugallják: írónk magatartásában a halálvágynak is nagy szerepe 
van. Mert Szenteleky Kornélt kora ifjúságában sok szál kötötte 
ahhoz, amit a tízes évek végén pusztulófélben látott, következőleg 
önmaga „eleven” felét is siratja, amikor több írásában is gyászbeszé
det mond afölött, ami fölülmúlhatatlan értéket jelentett számára.

Mindez arra utal: fájdalmas veszteséggel érkezett Szenteleky 
Kornél Jugoszláviába. Évekig kellett temetnie a múltat, hogy rájöj
jön: számára egyetlen igazi lehetőséget az új kultúra születése körü
li bábáskodás kínál. Ehhez persze újjá kellett születnie annak, aki
nek az egyik énje nem halt meg a múlttal együtt, hanem inkább 
tetszhalottként viselkedett. Meg kellett teremteni a múlt értékes
nek vélt elemeinek és az idő új igényeinek az egységét -  csakis így 
múlhatta fölül Szenteleky egy évtizeddel később korai enerváltsá- 
gát, sápadt kultúráját.



KÍVÜL AZ ÉLETEN 
A Kesergő szerelemről

Szenteleky Kornél Kesergő szerelem című regénye -  jóllehet még 
1914-ben íródott -  először A Hétben jelent meg 1918-ban, folytatá
sokban. Könyv formájában csak két évvel később a Táltos kiadásá
ban látott napvilágot. E regény értékeinél fogva nem érdemelne 
tüzetesebb elemzést, mivel világképét szinte teljes egészében az 
akkori irodalmi divat határozza meg. Hogy mégis részletesebben 
foglalkozunk vele, az azért van, mert számos vonatkozása meg
könnyíti számunkra Szenteleky Kornél későbbi, már eredetinek 
mondható irodalmi munkásságának, ízlésének és művelődésszer
vezői elképzelésének megértését. A Kesergő szerelem főhőse, Leng
váry Alfréd ugyanis, ha nem teljes mértékben önéletrajzi is, de 
mindenképpen „önlélekrajzi” vallomás megtestesítőjének tekint
hető. Még akkor is, ha Szenteleky Kornél a mű megjelenését követő 
években nem azt az utat választotta, mint hőse. A tízes évek máso
dik felében orvosi stúdiumokat folytató egyetemi hallgatóként és,4 
Hét munkatársaként még regényhőséhez hasonlóan megoldatlan a 
helyzete, ezért az egyes jelentéshordozó nevek (Lengváry, Békássy, 
Iszákovics) ellenére sem beszélhetünk a mű ironikus célzatáról, 
mint alaptörekvésről.

A Kesergő szerelem hangvételének és stílusának jellemzésekor 
legátfogóbb fogalomként az újromantika kifejezést használhatjuk. 
Annál is inkább, minthogy a főhős belső éleiének semmi köze sincs 
a külső valósághoz; az utóbbi tehát csak arra jó, hogy vágyaiban 
legyen milől eltávolodnia. A romantikus alaphangulatra a Byron 
Manfredjéből vett mottó készíti fel az olvasót: „A félelem s idő 
bolondjai / vagyunk mindnyájan; lopva jönnek a Tűnő napok s 
lopvást osonnak el; / Élünk utálva életünket és / Meghalni mégis



félünk. A napok / Gyűlölt igáját hordva küszködő / Szívünkön, mely 
vagy bánatban remeg, / Vagy a gyönyörtől lázasan dobog.”

A mű romantikus vonásai a főhős jellemének kiforratlansága 
miatt nem tarthatók egészen hitelesnek. Lengváry ugyanis legalább 
annyira szenveleg, mint vágyakozik, lévén, hogy harmincas éveihez 
közeledve kamaszként viselkedik. Például a következőképpen áb
rándozik álmai asszonyáról: „Örökké mellette lenni, felcsókolni 
könnyét és búját, csókkal illetni a szalagot, mely kebelén szender- 
gett, elmerengni kis lábnyomokon, melyet sétakor a kert fövényé
ben hagyott, éjjel gitárt pengetni ablaka alatt, mint középkori tru
badúr és puha, kéklő hóban feküdni hideg, téli reggelen holtan, 
megfagyottan, átszűrt szívvel, vörös vérrózsák között -  mindent 
csak ő miatta.”

Lengváry a képzeletében, ábrándvilágában él, ez viszont a múlt
ból táplálkozik. Kedélybeteg, melankolikus ember, akinek nincs 
életereje. Nemesi származású, eredetileg diplomata akart lenni, de 
a nagyvárosi újságíró léha életmódja magával sodorta. Talajtalansá- 
gában, elidegenedett hétköznapjaiban csupán egykori élményei, 
kedves emlékei újjáélesztése jelent számára bizonyosságot. Mivel 
létének nincs önállósága, ezért gyakran olvasmányainak hőseit, 
azok helyzeteit utánozva viselkedik. A számára végzetesnek hitt 
párbajra készülve az Anyegint olvassa, melynek egyes részleteit kí
vülről tudja. Az éjjeli szórakozóhelyről hazafelé indulva konflisba 
ülteti asszonybarátait, hogy letűnt idők hangulatának áldozzon. Az 
utánzásért azonban csak álmaiban rajong, gátlásai nem engedélyez
nek számára Krúdy Szindbádjáéhoz mérhető szabadságot. A ki
mondott szó örömét sem ismerheti: élményvilága érdektelennek 
hat abban a környezetben, amelybe bekerülni szeretne.

Lengváry múltban élése kihangsúlyozott olvasmányélményeiben 
is tükröződik. Petrarca, Puskin, Byron, Hoffmann, Musset, Beran- 
ger, Schopenhauer, Wilde, Reviczky és Wagner neve vagy műve 
említődik a regényben, mint a hős viselkedését igazoló mérték, 
illetve, mint meghatározó eszmény. A regénynek és egyik fejezeté
nek címe, valamint a mű egyik kitétele Kisfaludy Sándorra utal, 
akiben Szenteleky Kornél, magyar nemesi származását bizonyítan
dó, egyik ősét tisztelte. Kisfaludy neves alkotása,^ kesergő szerelem, 
nem csupán szentimentalizmusára hathatott felszabadítólag, ha
nem a rokokó iránti vonzalmában is támogatta. Ezért többször is



találkozhatunk ezekhez hasonló sorokkal Szenteleky regényében: 
„Az óra hatot ütött, Tallóyné meghúzta zsinórját és Don Juan 
menuette-jébe kezdett a rozsdás szerkezet; rekedten kihagyott han
gokkal, de mégis kedvesen játszotta, cincogta el a kecses, finomko
dó tánc muzsikáját. Lengváry félrebillentett fejjel hallgatta, fehér- 
parókás dámákat és urakat idézett fel képzeletében, finom, csatos 
lakkcipők suhannak tova a parketton s mély bókkal, üres, nyájas 
mosollyal köszönik meg a táncot.”

A múltba temetkezés tehát Lengváry számára erkölcsöt, ízlést, 
egyszóval kultúrát jelentene. Ő az elszürkült, széttöredezett világ
ban egységre, harmóniára vágyik; a testi szépség mellett ezért be
csüli oly nagy mértékben imádottját, Margitot, a kispolgári mérték
letesség megtestesítőjét, akinek „becsületes” rajzú festményei nem 
érnek el kiemelkedő sikert. Margit egy időben az eszményt és az 
életben maradás lehetőségét jelenti annak az embernek, aki egyre 
inkább csak a szándéka szerint világpolgár, hiszen merengései 
minduntalan a halálhoz közelítik. Margit jelensége lehetőséget 
nyújt Lengvárynak, hogy a szerelemben ismét egységei teremtsen 
abból, ami undorítóan nyers valóságra és megfoghatatlan szépségél
ményre szakadt benne. Amit általában kamaszos gátlásosságnak 
szokás nevezni, azt az író különcködő harmóniaigényként jeleníti 
meg hőse imádottjához való viszonyában. Lengváry nem tesz vallo
mást, mert „Mindig volt valami zavaró vonás, valami bántó, rikító 
hang abban a harmóniában, melyben szerelmet szokás és lehet val
lani”. Ám nem egyszerűen önámításról van itt szó, hiszen hősünk, 
giccsességre hajlamos régimódi romantikusként csupán az ízlésé
nek megfelelő körülmények között lenne képes feltárni szíve titkát. 
Mesterkéltségére, szecessziós szédültségére mi sem jellemzőbb, 
mint hogy először kedvese rózsás pongyolájához fűzve akarja előad
ni vallomását, majd pedig egy budai cukrászdában érzi megnyilatko
zásra érettnek az időt. Platonikus hajlandóságából következik, hogy 
álmában már előre látta találkájuk helyét: „A valóság majdnem 
ugyanazt a cukrászboltot utánozta, amilyenek a képzelt színpad 
kulisszái voltak.” A hajlandóság még nem meggyőződés, ezért Leng
váry álomvilága sem önértékű valóság, hanem csupán színház, 
amely több mindent előre vetít abból, ami a valóságban történni fog.

A  Kesergő szerelemben, mint általában a romantikus felfogásban 
fogant művekben, jelentős szerepe van a színháznak, a színpadias-



Ságnak. Lengváry magatartása alapjában véve sem mentes a színész
kedéstől. Ő ugyanis nem csupán érzéseinek spontaneitása szerint, 
nem egyszerűen tudomásul vett érzései által, hanem eltökélten -  
szerelmes. Számára cél a szerelem: „Kissé gyáva, kissé határozatlan 
volt, vagyis az is meglehet, hogy valójában nem lobogott oly végze
tes, hatalmas lánggal a szerelem tüze, mint ahogy a szerkesztő gon
dolta és szerette volna.” A szerelem vállalása, választása, a szere
lembe való szerelmesség a „szerelmeskedést játszó ifjak” körében, a 
virágvásárlás kultuszában is érezteti jelenlétét. Jóval formálisabb 
kényszerűség ennél a hétköznapok által diktált, de azért a jellem
mel összefüggésben levő alakítás: „Hálás vagyok érte, asszonyom! -  
hangzott a válasz, mint a nyolcvanas évek francia színműveiben.” A 
színpadiasság kulminációja a regény befejezésével esik egybe. Leng
váry ugyanis két szerelmese között habozva azt a harmadikat vá
lasztja, akinek -  felelőtlenül álmodozva -  egyszer ígéretet tett.

Az álombéli színpadon, mint kétségbeejtő látomások, rémisztő 
sejtések, a kor divatos rémregényeinek kellékei is feltűnnek: „Más 
alkalommal szerelmi jelenet volt látható a légies színpadon, az 
asszony az imádott hölgy volt, a férfiban azonban az ágyban vergődő 
néző nem ismert önmagára. Ő sápadtan, az indulattól reszketve állt 
a színpad másik oldalán, elfeledett rejtekhelyén, mint féltékeny, 
gyilkolni vágyó Bajazzo, bohócsüveg volt a fején és nagyon komiku
sán, nagyon szomorúan festett. Hirtelen neki akart rohanni a csábí
tónak, ekkor azonban egy csontos kéz visszatartotta és erősen meg
szorította a karját. Visszanézett: a halál vigyorgott rá. A bohócruhá
ba öltözött szerelmes felsikolt, a csontos kéz erre leválik karjáról, a 
szőke Bajazzo szaladni kezd, mint sötétben megijesztett gyermek, 
de a vigyorgó skelétum utánaröpül s kaszájával levágja a hamuszür
ke fejet. A szomorú, ismerős fej gurul, gurul, a bohócsapka leesik 
róla, míg végre legurul a nézőtérre, a tompa sötétségbe.” A meg
semmisülés ehhez hasonló képeit nem a félelem, hanem az életben 
elszenvedett vereség, a halálvágy teremti. Mert noha Lengváry 
többszöri kísérlete ellenére sem képes megtenni a végzetes lépést, 
gondolataiban és életmódjában egyaránt az elmúlással kacérkodik, 
saját romlását sürgeti. Ez természetesen önkínzást is jelent, sőt 
mindenekelőtt ezt, hiszen a halálvágynak csupán az életörömök 
elutasítása, a szerzetesi életmód vállalása lesz a következménye 
Lengváry magatartásában.



Egy művészlelkületű bohćm a szerelem segítségével vissza akar 
térni a rend kisvilágába, s mivel első kísérlete csődöt mond, ezért 
hiteltelenségérzete már-már testi betegséggé változik át. Hogy 
Lengváry rendhagyó állapotában a helyzetnek, a körülményeknek 
legalább annyi szerepe van, mint az alkatnak, az onnan látszik, hogy 
Z. vidéki városban új szerelemre lelve, az életigenlés és a remény 
tölti ki lényét, még ha a szélesebb környezettel nincs is elragadtatva. 
A boldog házassággal kapcsolatos terv azonban aligha több kamasz
illúziónál, mivel Szenteleky a fiatalok jövőjét nem hivatás betölté
seként, hanem avval a vagyonnal összefüggésben képzeli el, amelyet 
a fiatalember szülői örökségként tartalékoltak. Valóban rendhagyó 
dzsentrimagatartás! -  jegyezhetjük meg némi iróniával.

A befejezés váratlan fordulata, a két előző eszménnyel fel nem 
érő harmadiknak a választása szerencsére illúzióként leplezi le a 
már-már valóságnak látszó illúziót. Hiába tavaszodott ki, Lengváry 
ábrándozásai ismét szürke tónusba lankadhatnak. Abba a monoton 
hangulatba, melankóliába, mely a regény első soraiban az őszi 
esőben ázó utca vigasztalan képeként jelentkezett és amely hősünk 
első választottjának lelkületét is áthatotta kiszolgáltatottságában, 
kényszerű magányában. Szenteleky főhősének és a három nősze
replőnek az újromantikus beállítottsága mögött a melankólia rossz 
közérzete, tehetetlenségállapota tűnik vagy sejlik fel. Belőle táplál
kozik a mű jellegzetes (a Szenteleky-opus egészét is átható) lírai- 
sága: „A napok szállnak, szállnak kényelmes szárnycsattogással, 
mint kövér, szürke madarak, mi üres tekintettel nézzük a sablonos 
egyformaságban szálldogáló madarakat, hiszen semmit sem vittek 
el, ami szép volt, ami fájna. Vagy felhőarcú, szürke köntösű fegyen- 
cekhez hasonlók ezek a naptestvérek, a rabokat levegőre vezetik a 
fogház udvarán, lassan, lehajtott fejjel körben sétálnak a szürke 
ruhájú, testvéreknek látszó bűnösök...” E melankóliából fakadó lí- 
raiságnak megfelelően a mű stílusát képvillanások sorozata alkotja
-  a világkép mögött megbúvó nyugtalanság kifejezéseként. A külső 
valóság a névszók halmozásának következményeként impresszio
nista foltokban oldódik fel. Ezért a központi alakok inkább hason
lítanak egymásra, mint különböznek; egyénibb arculat megalkotá
sára e világlátás nem nyújt lehetőséget. A pesti színtér mindhárom 
hőse az élet forgatagán kívül él. E tekintetben csak fokozati különb
ség van közöttük. Olivér, a férj, elmebetegsége miatt a legmesszebb



re került az emberektől. Lengváryt álmatagsága, platonizmusa és 
félszegsége különbözteti meg másoktól, míg Margit védtelensége, 
erkölcsi komolysága miatt marad egyedül. Az életben könnyen bol- 
dogulók csak mellékszereplők: Linder doktor, az önelégült csábító; 
Markovics gróf, az erőszakos kéjenc; Iszákovics, a féktelen duhaj.

A romantika szertelensége, mint az egymástól egészen távoli 
dolgok, jelenségek hasonlítónként, illetve hasonlóként való össze
kapcsolása, üt át a Kesergő szerelem stílusán: „A hold belefúrta nagy, 
sárga fejét a nádasok közé, sötét lett, sejtéses homály leselkedett az 
úton, a jegenyék tövében, a fekete torkú árkokban, meg a deszkake
rítések mögött, mint véres ingű, pisztolyt szorongató rablógyilkos, 
millió csillag ragyogott, remegett, sápadozott a sötét égbolton, né
melyik oly büszkén, mint bankámé brilliánsa, mások félénken, bi
zonytalanul, akárcsak a remény pislákoló mécsese keserű, szeren
csétlen imádók lelkében.” Jellemző, hogy e múltba, olvasmányélmé
nyekbe feledkező enerváltság formálisan, tehát hiányként jelzi azt, 
amit az expresszionizmus mint állapotot vagy akaratot fejez ki: 
„... sírni, akarni, vágyni, meghalni, szeretni, megnyugodni, moso
lyogni nem tudott...” Az oldódó görcs, a feszültség, az indulat hiány
zik Lengváry (alias Szenteleky) világából ahhoz, hogy korszerű mű
vészi erővel rendelkezhessen. Az ő ízlését mindenekelőtt az olyan 
szecessziósán biedermeier jellegű szókapcsolatok, illetve szóössze
tételek jellemzik, mint amilyen a „tavaszi alkonyhaldoklás”, „vágy
virágos asszony”, „idegen szógyöngy” és „banális egészségrózsa”. 
Esetleg -  elvétve -  a jártasságát, olvasottságát fitogtató hasonlatok: 
„... az ég kék volt, mint Nápoly felett...”, „... oly unott volt már, mint 
Anyegin Eugén...

Szenteleky Kornél bontakozó alkotói magatartását a kortársak 
közül Krúdy Gyula világképe befolyásolta legnagyobb mértékben. 
Ezt már Császár Elemér is megállapította a regény kiadását kö
vetően a Magyar Minervában (1920. 504.) A Kesergő szerelem kriti
kusa azonban rosszindulatú. Igaz ugyan, hogy Szenteleky hősei egy- 
ben-másban „pakolópapirosból kivágott szánalmas figurákéra em
lékeztetnek, de az sem kétséges, hogy a „sok szóval semmit sem 
mondó, unalmával csöndes álomba ringató előadás” Császár Ele
mér számára érzékelhetetlen lírai értékeket is tartalmaz, de minde
nekelőtt (s ez már csak a Szenteleky-életmű egésze felől állítható) 
egy erkölcsi igényű, igen művelt fiatalember önkeresésének, ön



megvalósításának (átmeneti) csődjéről a hírt, végül is félretolva a 
giccset, az önámítást.

Persze, ha ezt legalább sejteni lehetne, Császár Elemér számára 
akkor is valószínűleg a mesternek a tanítvány általi kijátszása lenne 
fontos. Hiszen azt mondja, hogy Szenteleky Kornél első nagyobb 
lélegzetű prózai műve „kevésbé rossz a Krúdy regényeinél”. Jóval 
később Herceg János is említi a Kesergő szerelem kapcsán a magyar 
szecessziós-impresszionista próza legnagyobb mesterét, és Rezeda 
Kázmér alakjának a meghatározó erejű hatásáról beszél. (Szent
eleky szerepe. Kalangya, 1940. 7-8-9. sz.). Bori Imre is látja Krúdy 
Gyula művészetének szerepét a szóban forgó Szenteleky-regény 
megszületésében, ám ő elsősorban a Francia kastély című Szindbád- 
regényben jelöli meg a fiatal író által követett példát (A Kesergő 
szerelem. Üzenet, 1973.12. sz.) E sorok írójának tapasztalata szerint 
a Kesergő szerelem mindkét Krúdy-műhöz közel áll. Lengváry is 
hasonlóképpen kalandozik el a múltban, mint Rezeda Kázmér, a 
tehetetlen álmodozó, aki szintén elsősorban Byron és Puskin ver
seiért rajong, noha ő meg is kísérli az öngyilkosságot, nem csupán 
játszadozik annak gondolatával. Mégis van egy lényeges különbség 
közte és Rezeda között: Lengváry pusztán azért gátlásos imádottjá- 
val szemben, mert -  nem függetlenül eszményítő hajlandóságától -  
magasabb rendűnek érzi annak kiegyensúlyozott életformáját. Szá
mára a nők életfeltételt jelentenek, nem pedig problémát, s ebben, 
no meg a lovagiasan vállalt párbajban, a Francia kastély Szindbádjá- 
hoz lenne hasonló a magatartása. Úgy is lehetne tehát mondani, 
hogy Lengváry Krúdy Szindbádjának egyik közvetlen, nála szenti- 
mentálisabb leszármazottja. Nem tagadja meg őse életgyakorlatát, 
hiszen legvégül az ő céltalan útjára tér vissza. Azonban ezen sem 
tart ki mindvégig, -  ami már Szenteleky Kornél pályatörténetének, 
nem pedig a Kesergő szerelem című regény hősének a problémája.



SCHOPENHAUERTŐL ADYIG 
Esztétikai szemlélete és világképe Trianon után

„A testvérek, a régi öreg esték, akik Scho
penhauert olvasták és ráncosán, súlyosan ha
lálvárosban csoszogtak át az éjszakába, ide
genül sandítanak fel kriptájukból ” (Könnyű 
este, 1928)

Szenteleky Kornćl magatartása az író jugoszláviai megtelepedé
sét követően Schopenhauer filozófiájának égisze alatt formálódott. 
Hogy nem alkalmi ihletésről vagy viszonylagos hatásról van szó, az 
abból is látszik, hogy a német gondolkodót nem is egy helyen példa
mutatóként említi Szenteleky. Elsőként Törekvések és irányok a 
modern művészetben című, a maga idejében kéziratban maradt 
előadására hivatkozom, amelynek már a kiindulópontja is schopen- 
haueri, hiszen írónk szerint „a halál gondolatától való menekvés 
teremti meg az első művészeti mozdulatot és gondolatot, de a mű
vészet célja emellett bizonytalan marad”. írónk mégis megkockáz
tatja a meghatározást, miszerint „a szépség... fenséges, sejtelmes, 
hatalmas érzést fakaszt lelkűnkben”, s ezért „ködösen az örökkéva
lóságot érezzük ilyenkor”. Legalább ennyire schopenhaueri a követ
kező mondat is: „A művészet szemlélete, a szép varázsos érzete 
tiszta magasságokba emel s alattunk rohan az idő, az élet, a marako- 
dós mindennap, mint szennyes, szánalmas, tajtékos ár.”

Az a körülmény nem zavarhat meg bennünket, hogy e tanul
mány második bekezdése nehezen magyarázható fenntartást fejez 
ki a német gondolkodó koncepciójával szemben. Miután ugyanis 
Szenteleky kissé egyoldalúan idézte Schopenhauer esztétikájának 
egyik alaptételét, mely szerint „a művészet célja a világ nagy eszmé



inek megismertetése”, ahelyett, hogy e tanítás szellemében fejtené 
ki a korszerű, az ő poétikáját is meghatározó szemlélet lényegét, 
kifogását hangsúlyozza. Schopenhauer ugyanis szerinte helytelenül 
a nagy eszmék kifejezésére korlátozza az esztétikai értékeket, ho
lott azok „sokszor aprók, igénytelenek, egyszerűek, kedvesek, mint 
például egy kurta népdal, egy Mozart-menüett vagy középkori gall 
szerzetesek miniatűr festményei”. Nyilván a saját lírai miniatűrjeit 
is védi Szenteleky, amikor még hozzáfűzi: „Itt nem lehet eszmei 
tartalomról, nagy ideákról beszélni, az alkotások művészi voltát 
azonban nem tagadhatjuk.” Ha itt tévesen vitatkozik Schopenhau- 
erral (hiszen annak esztétikája olyan műveket sem foszt meg a 
szépség rangjától, mint amelyeket Szenteleky véd), akkor néhány 
sorral feljebb valóban szembehelyezkedik vele, s vele együtt saját 
írásgyakorlatával is: „Nem kielégítő a l’art pour I’art magyarázat 
sem, mert a művészet nincsen a művészetért, hanem az életért, az 
emberért, a holnapért...” Ez azért meghökkentő, mert írónk, az Úgy 
fáj az élet című lírai prózakötetének, valamint útirajzainak és egyéb 
vallomásainak tanúsága szerint, többnyire nem bízik a holnapban. 
Ezt a még 1922-ben közölt Mi lesz holnap? című írásában (Krónikák, 
1944) fejti ki részletesen. Itt szélsőségesen pesszimista meg
győződésének ad hangot: „Mindig és mindig csak a mának élünk, 
szegényes örömök, kicsinyes kényelmek és sovány előnyök után 
kapkodunk, mint éhes, szomorú szemű állatok, agyunkban nem 
születnek nagyvonalú tervek, hatalmas álmodások, szívós és lelkes 
jövő-építések -  nem törődünk a következő lépéssel, nem küzdünk 
az ábrándok megvalósításáért, minden homályos és bizonytalan, 
mintha sűrű, sárga tájfunban járnánk.” Volt racionalizmus, volt 
anyagi biztonság és előrelátás, mondja Szenteleky, de a történelem 
ennek véget vetett, s az a bizonytalan kimenetelű változás is elma
radt, amelyet az oroszok ígértek. Van ugyan perspektíva, de az 
túlságosan távoli ahhoz, hogy lelkesedéssel töltse el az egyént s 
cselekvési programot kínáljon számára. írónk nyilván spengleri ala
pon feltételezi a napjai szétesését követő centripetális erő fölülke
rekedését s -  e gépiesen ciklikus változás jóvoltából -  az Európai 
Egyesült Államok megszületését. (A holnap vázlatkönyve, 1922. 
Uo.) Evégett az író azonban csak elvben küzdhet, vagyis előadó
ként, illetve publicisztikai megnyilatkozás formájában. Más szóval: 
Szenteleky Kornél számára a holnapért folytatott harc a különféle



nagy terhektől lefedett lelkiismereti igény s ezzel összefüggésben 
szónoki kellék is.

A betegséggel megvert ember így vall az Úgy fáj az élet című 
könyvének bevezetőjében: „Schopenhauer szavait hiszem, aki azt 
mondotta, hogy a fájdalom a való, a pozitívum, míg az öröm csak 
negatív érzés: a fájdalom hiánya.” Ezt a reménytelenséget, a fájda
lom közömbösítésére való beállítottságot (bizonyos mértékig a 
giccsszomjat) több minden indokolja. Mert hiába villan fel néha 
már most írónknál a holnapért küzdés attitűdje, ha alkata azt a 
konzervatív szemléletet fogadtatja el vele, amely szerint a nemzeti 
tulajdonságok eleve adottak és változatlanok, ti. „az ijedt gyorsa
sággal elröppent félszázad alatt csak külső, technikai változások 
formálták és szabták át országok és népek köntösét: a lélek ugyan 
maradt.” (Egy kopott könyv margójára, 1923. Krónikák.) Az indulat 
és a gyűlölet változatlan, a tanulságokra senki sem figyel. Az emberi 
lény problematikája önmagában van: „A népek lelkületét az érzel
mek fűtik, érzelmek, melyek sohasem tartanak lépést az értelmi 
fejlődéssel.” Ezzel kapcsolatban a húszas évek elején több cikket 
jelentetett meg a Bácsmegyei Naplóban. Ezekben a jobbra sodródás 
ellen tiltakozik, mivel a papoktól megszentelt gyűlöletnek, rombo
lásnak és mészárlásnak a látomásai kínozzák. (Dér Zoltán szerint 
„A kortársak könnyen ítélhették túlzásnak ezt a baljós jövendölést, 
pedig nagyon érzékeny ösztön műve, s ha meggondoljuk, hogy 
1922-ben írta mindezt, akkor az európai antifasizmus egyik legelső 
megnyilatkozását tisztelhetjük benne”. (Utószó. In: Dettre János: Új 
partok felé. Szabadka, 1979) Hogy a gyűlölködés magának a gyűlöl- 
ködőnek is árthat, azt annak a szerb pénztárnoknőnek az esete által 
érzékelteti Szenteleky, aki sovinizmusában annyira elvakult, hogy 
az államnyelv erőszakos érvényesítése érdekében még az üzleti ér
dekéről is megfeledkezik. (Egynyelvűség, 1927. Krónikák.)

Az ilyen világ undok mélységekbe löki az embert, aki viszont, 
miként az Úgy fáj az élet legtöbb darabja tanúsítja, röpülni vágyik. 
Mint ahogyan Schopenhauer képzeli el a zsenit, nem a mindenna
pok lámpása szeretne lenni, hanem a kornak és az időtlenségnek a 
Napja. Hiába választja azonban az Elégia poros prózában mottójául 
Adyt ("Mocsaras rónán bércekre vágytam...”), a mindennapokban és 
az örökkévalóságban egyaránt helytálló költő izzásának hőfokát 
képtelen elérni. Szenteleky inkább csak mímelni képes a szabad



szárnyalást, hiszen, a helyszíneket és a korokat váltogatva, csupán 
ide-oda csapong, méghozzá erőtlenül. Valójában álmodozik, kép
zelődik, aszerint, hogy mi jut eszébe abból, ahol járt, amit látott, 
illetve amit olvasott; egy kissé a bácskai kispolgár elkápráztatására. 
Mindazonáltal nem tárul fel kellő magasságból az élet és a halál 
egységének a panorámája, egyszóval nincs művészi megnyugvás, 
mivel az élethez túlságosan vonzódik az író ahhoz, hogy ne tűnjön 
fel nyugtalanítóan legtöbb írásában a halál képe. Egyelőre tehát 
sem a hasznos lámpásnak, sem pedig az egyetemes fényű Napnak a 
szerepével nem vigasztalhatja magát Szenteleky. Sem Schopenhau
er, sem pedig Ady nem mutathat számára járható utat.

Ezekben az években kizárólag imitálni tudja azt, amit a német 
gondolkodó a művész és a művészet alapfeladatának tart. Nincs 
bizonyítékunk arra vonatkozóan, mennyire ismerte Schopenhauer 
tanítását. Meglehet, hogy csak egyes műveit olvasta, s az esztétikai 
fejtegetéseknek csupán a saját problematikáját érintő részei kötöt
ték le a figyelmét. Mindenesetre nem is egyszer idézte, s akkor is 
sokat köszönhet e romantikus esztétikának (zsenikultusznak!), ha 
alkatának jóvoltából sok mindent másokon (például Reviczkyn) 
keresztül szívott is fel, hiszen a szóban forgó esztétika divatja a 
századforduló idején kulminált. Említett tanulmánya, bár látszólag 
elkanyarodik Schopenhauertől, legvégül oda tér vissza, ahonnan 
kiindult. Ezt mondja ugyanis műkedvelő közönségének: „A művé
szet -  Schopenhauer szerint -  megváltás, a művészet az élet iga
zolása. Egyedül a művész, a géniusz az, aki vigasztalást visz be az 
életbe.”

A viszonylag nagy kört a modern művészet szempontjaival azo
nosulva futotta be Szenteleky. Mondanivalóját eléggé leegyszerűsít
ve adja elő, minthogy alig lép túl azon az általánosságon, amely 
szerint a hagyományos művészei természet- és értelemközpontú, 
szemben a lélek világát tükröző új törekvésekkel. Minthogy könyv
tárának nyoma veszett, nem tudhatjuk, mely könyvekből készülve 
tartotta meg átfogó előadását. Ez pusztán ott késztet bennünket 
ellenvetésre, ahol elkerüli az előadó figyelmét, miszerint az exp
resszionista költők műveinek antropológiai (ősi szorongást, végte
lenbe vágyást tükröző), tehát objektív fedezete van. így aztán a 
modern törekvéseknek és a saját írói gyakorlatának a kompro
misszumaként kell szemlélnünk e meghatározást: „Az új irányok



költője a végletekig szubjektív. Nem akar kívül kerülni, hanem még 
mélyebben hatol saját leikébe. Csak érzéseket ád minden gátlás, 
formai akadály és tudatos megfigyelés nélkül. Felnyitja a zsilipeket, 
hadd zuhogjanak az érzések, a legtitkosabb ösztönök. Semmi tuda
tosság, semmi önelemzés, semmi fáradt meditálás, hanem csak fé
kezetten erő, melyet ősi ösztönök mozgatnak, és tettre vágyás, tenni 
akarás. Nem ismer rímet, formai nehézségeket, szinte azt mondhat
nék, nincs is formája, mert a forma is gátolná a tökéletes szubjekti
vitáskitörését.”

Szenteleky Kornél sohasem adta a józan értelmen alul, s ezért, 
nyilván Schopenhauer tételétől sem függetlenül, nem az irányzatot, 
hanem az alkotói individualitást tartotta mindenekelőtt fontosnak. 
Ez abban a vitacikkében is tükröződik, amelyet 1923. január 3-án 
Haraszti Sándor provokatív írása kapcsán közölt a Bácsmegyei Nap
lóban. Itt nem csupán egy alkotói módszernek az etikáját védi, 
hanem a saját lelkiismeretét is nyugtatgatja, amikor kijelenti: „az 
individualista művész még nem burzsuj művész is.” Ennek megfe
lelően (az előbb tárgyalt elméleti írásához visszatérve) a költők 
költőjének tekinti Ady Endrét, aki egy és oszthatatlan, vagyis egyet
len irányzat kaptafájára sem húzható. Arra példa ő, amit írónk 
hosszú évekig képtelen volt megvalósítani: meg-megújuló szellemi 
és erkölcsi erőből táplálkozó életpártiságra. Szenteleky magatartá
sa paradoxnak tetszhet ebben a kozmopolitizmusba menekülő 
időben, ha megfeledkezünk róla, hogy írónk, kissé konzervatív 
világirodalmi kultúrája mellett is, a mérsékelten újító magyar próza 
támogatója és művelője volt ,4 Hétnél, ahol azonban még távol volt 
tőle Ady költészetének és társadalomképének teljessége. Akkor 
még nem is szembesülhetett vele.

Nem is csoda, hiszen neki fiatalkorától kezdve abban a tudatban 
kellett élnie, hogy alkata eleve megakadályozza Ady csúcsainak a 
meghódításától. Pedig azok közé tartozott, akik, miként e tanulmá
nyában is olvassuk, legjobban tudták: „A művészet örök keresés, 
örök keresése annak az útnak, mely az örök szép hegyormára vezet.” 
Schopenhauer árnyéka azonban ekkor még elérhetőbb volt számá
ra, amit mi sem bizonyít annál jobban, mint hogy szóban forgó 
előadása végén ahhoz tér vissza, akit először a számára idegen, vagy 
legalábbis kevésbé rokonszenves nevekkel (Kanttal, Hegellel, Hu- 
me-mal, Szent Tamással, Nietzschével) együtt említett. Közvetlenül



e „hazaérkezés” előtt még egy (máskor is visszatérő) állomása van 
ennek a körutazásnak: a Leopardié. Nem véletlenül, mivel 1927- 
ben, tehát az Ady-féle magatartás melletti elkötelezettségét meg
előző évben, a Madáchról szóló tanulmányában (Madách Imre. In: 
Ugartörés, 1944) ismét egymás mellé kerül a német filozófus és az 
olasz költő. Méghozzá nem is csupán egy pillanatra, hanem -  mint 
kedves társaság -  viszonylag sokáig, az esszéíró szellemi rokont 
kereső ösztönének megfelelően.

Nem azért idézi fel Szenteleky ezeknek a nagyságoknak az ár
nyát, hogy kevesebbet kelljen beszélnie arról, akinek munkásságát a 
körülmények témaként kínálták számára. Nem, Szenteleky hosszan 
ír Madáchról, akinek eszméje nem csupán a drámáját, hanem ez
után következő cselekvő korszakát is ihlette, ám előbb fontosnak 
tartja megemlíteni azokat, akikre több vonatkozásban is hasonlí
tott, anélkül, hogy tudott volna róla. A betegség, a boldogtalanság, 
a zseninek a magánya az, ami szerinte összekapcsolja ezeket az 
embereket. A magyar drámaíró sorsában való túlzott elmélyedés 
indítéka jobban megvilágosodhat, ha arra emlékeztetünk, hogy a 
beteges ifjúnak a „biedermeier világfájdalom”-ban való szenvelgése 
két ízben is említtetik.

Szenteleky, aki tragikus tudattal, az önámítást elutasítva, gyönge 
írónak tartja magát, erőgyűjtés céljából, egy végső nagy lehetőség 
minél teljesebb kihasználásának lappangó reményében folyamodik 
azokhoz, akiknek az élete annyira nehéz volt, mint az övé, mégis 
hatalmasat alkottak. Úgy érzi, nincs igazán közel ezekhez az írók
hoz, példájuk idézgetése, nevük emlegetése még nem segített rajta. 
Akkor kerülhet majd igazán közel hozzájuk, ha a bátran vállalt 
cselekvésben önmagává válhat; ha mások után lebegő kísértetből 
élő és alkotó emberként születik újjá. A saját akaratából képtelen 
megtenni a sorsdöntő lépést. Pedig munkatársa, Dettre János már 
ebben az időben papírra veti azokat a sorokat, amelyek egyedüli 
hiteles megokolásai lehetnek a kisebbségi irodalom létezésének, s 
amelyeknél többet és mélyebbet Szenteleky későbbi programja sem 
adhat. Sőt, nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy ami a vezér szervezői 
és szerkesztői munkásságában időtállónak bizonyult, azt Dettre Já
nos a Bácsmegyei Naplóban már 1924. november 16-án megfogal
mazta: „Az utódállambeli magyar már most is egész más szemmel 
figyeli az eseményeket, mint idegen országok magyarjai, habár



nyelvben és kultúrában édestestvérei maradtak. Más célok hevítik 
őket, más problémák foglalkoztatják, más-más feladatok előtt áll
nak, más-más gazdasági elhelyezkedésben vívják az élet csatáit, 
megváltozott a miliő és megváltozott az élet tartalma, az új vizekre 
új evezők jöttek és új bor az új tömlőbe. (...) A kisebbségi magyar 
hangja egészen új hangot, egészen friss mentalitást és új lendületet 
fog hozni a magyar irodalomnak. A kisebbségi magyarság betöltet
len kívánságain, orvosolatlan sérelmein, új, szokatlan, sokszor fáj
dalmas elhelyezkedésén megsokasodott mondanivalók új tartalmat 
jelentenek majd a magyar irodalomban. Ez az új hang, az új tarta
lom meg fogja találni a kifejezés új formáit is, mint ahogy igazi, 
elhallgathatatlan, végzetes kikívánkozó mondanivaló még soha 
nem jelentkezett elnyűtt formában.” Nem véletlenül kapcsolja tehát 
Bori Imre Dettréhez Szentelekynek az 1924-es vitákban megfogal
mazott gondolatát, mondván, hogy a későbbi vezér lényegében osz
tozott „a Dettre János újabb megszólalásában olvasható gondolat
tal, hogy »az utódállamokban felpezsdülő irodalom mindenütt kriti
ka és tekintély után sóvárog...«”. (A jugoszláviai magyar irodalom 
története. Újvidék, 1968.26.)

Időnként, persze, a legkövetkezetesebb, legátfogóbb szemléletű 
publicistának, Dettre Jánosnak is elbizonytalanodik a hangja, hi
szen a szellemi provincia és a nehézségek nagysága nem mindig tölti 
el optimizmussal a vállalt feladatok teljesítőjét. Éppen ezért termé
szetes, hogy az orvosi hivatásának és műkedvelői magányának élő 
Szenteleky még sokáig nem érzi magát indíttatva, hogy az „új 
evezők”-ért nyúlva végre meglelje élete értelmét. Mivel pedig az 
irodalomteremtés anyagi vállalkozás, sőt gyakorlati szervezőmunka 
is, mi több: következetességre törekvő ítélkezés, tisztázott elvek 
szerinti válogatás, tehát naponta vállalandó kockázat, ezért Szent
eleky Kornélt Dettre Jánosnak a több mint két évvel későbbi, máso
dik nagy kihívása (Amnesztia vagy statárium? Bácsmegyei Napló, 
1927. január 9.) még nyomatékosabb elzárkózásra készteti. Ezzel 
együtt azonban belső háborgása, ellentmondásossága is nő. Hogy 
miként, azt már az elsőként idézett Dettre-cikkel kapcsolatos reak
ciója előrevetítette. Mert míg Dettrének igazat adott a haladó euró
pai szellemtől való elszakadás miatti aggályát illetően, a vágyra mint 
pótkielégülésre hivatkozva (Közbeszólás. Bácsmegyei Napló, 1925. 
május 9.), addig egy évvel később a barátnéjához, Szattler Katinká



hoz írt levelében ismét a vágyak általi teljes kielégülésre tevődik át 
a hangsúly, vagyis Szentelekyt, önmagával és Dettrével szemben 
ismét cserbenhagyja a realitásérzéke, tehát továbbra sem adja fel az 
önámítást. „A legfontosabb ellenvetés, amely utolsó levele után 
toliamra tolakszik, a Dettre-féle idézet és az azzal azonosítás. Nem 
igaz, százszor nem igaz a »partra vetődés«, az elszakadás, a »mesz- 
szire kiesés«! Én lázadozom eddigi életem és jelenlegi helyzetem 
ellen, de azért sohasem érzem, hogy elvesztettem a kapcsolatot a 
szent viharokkal, a szellem száguldó szárnyalásával. Én ott vagyok, 
velük vagyok, a harcosok, hívők első soraiban dalolok és marsolok, 
én nem maradtam le, én nem vetődtem partra... (...) Én nem hiszem 
azokat a meggyőződéseket és hiteket, melyet a partra jutás pillana
tában vallottam, és másnak, újabbnak érzem és hiszem magam, 
mint pld. hat év előtt, mikor Európa egyik parvenü fővárosát kilenc 
évi ottlakás után elhagytam.” Nem, Szenteleky Kornélnak az írásai
ban a húszas évek közepén szemernyivel sincs több optimizmus, 
mint mikor a Magyarországtól elcsatolt provinciában úgy látszott: 
már csak az édesanyjával, a húgával és a betegeivel törődhet. 
Időközben a húgát elveszítette, s ő is egyre inkább betegápolásra 
szorult, ám világpolgári magányának kifejezésére akkor is igényt 
tartottak a lapok, ha 6 nem tartotta hitelesnek azt, amit csinált. így 
aztán az idézett levélben említett együtthaladásnak a realitása nem 
több magasszintúségében elvont polgári humanizmusnál.

Mindezt tudva semmi újdonságot sem találhatunk az 1927-es 
Dettre-üzenettől való egyértelmű elzárkózásban. Legfeljebb a le
endő vajdasági irodalommal szembeni dacot találhatjuk túl nagy
nak. Ennek oka esetleg abban lehet, hogy Dettre cikke meghirde
tett, testre szabott pályázatra hasonlít. A későbbi vezér nyilván nem 
érez magában elegendő erőt, hogy egy ilyen magasrendűen új igényt 
kielégítsen. Dettre szerint ugyanis „nagy hiányossága a vajdasági iro
dalomnak, hogy nincs szerkesztője. Nem napilapok szerkesztő uraira 
gondolok -  mondja -, de egy kicsit Kazinczy Ferencre vagy akár Os- 
váth Ernőre, szerkesztőre, akinek egyetlen szent ügye van: az iroda
lom, aki felkutatja a tehetségeket, aki neveli az ígéreteket, aki verek
szik, harcol, hogy nyilvánosságot kapjon a hivatottság, akiben határ
talan sok a szeretet mindenkivel szemben, aki megérzi a tehetség 
istenszagát, de akiben határtalanul sok a kíméletlenség is, amivel a 
nyomdafesték nyilvánosságától távol tartja a tehetségtelenséget”.



Dettrćnek e hangzatos követelése szerkesztői-értelmiségi sze
repvállalásával függ össze. Könnyebb tudni, hogy mit kell tenni, 
mint a munka folyamatos végzését vállalni. Ezért oly határozott 
Szenteleky válaszában az elutasítás. Ez természetes is, hiszen -  mi
ként Dér Zoltán állítja -  „Szenteleky mélyebben élte át a hiányok, a 
tengődés tragikumát. S ahogy kétségbeesésében az egész hagyo
mányt 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”. (Uo.) 
Más szóval: Szenteleky eleve lehetetlennek tartja a vajdasági életet 
tükröző irodalom megteremtését, illetve még mindig úgy véli: a 
küszködés nem éri meg a fáradságot. Mert „nagy erőfeszítéssel, 
megtagadott hittel, kínos kereséssel lehetne csak olyasvalamit csi
nálni, amire a »vajdasági« jelző illene”. (Levél D. J. barátomhoz a 
„vajdasági irodalom"-róL Bácsmegyei Napló, 1927. január 30.) A 
közeg -  Szenteleky rokokós beütésű, újromantikusan biedermeie- 
res képzeteiben -  ősidők óta művészetellenes, rövidlátón önző, sőt 
romlott is. Ebből logikusan következik, hogy semmiből lehetetlen 
valamit alkotni, az emberanyag belátható időn belül nem tartalmaz 
magában célszerűen formálható, gyarapítható minőséget. „A hely
zet megváltoztatásának igénye” -  amit Bori Imre irodalomtörténete 
lát bele Szenteleky válaszába -  ekkor még csak páneurópai vágy
álom és mindennapi segítő szándék, cselekvő humanizmus. Betelje
sülés nélküli alkotói görcs. Mindazonáltal Bori kissé elnagyoltan és 
korszakközpontúan gondolkodik, amikor e válaszcikk kapcsán úgy 
véli, hogy „Szenteleky tagadása és a Napló körének negációja kö
zött különbségeket kell tennünk: az egyik oldalon ugyanis az alkotó 
ember problémái az ösztönzők, a másikon egy irodalmiság csődje 
ébreszti a tagadás szellemét”. (A jugoszláviai magyar irodalom törté
nete. Újvidék, 1968.) Egyrészt ugyanis Szenteleky ekkor még inkább 
fáradtan álmodozó epigon, mint „alkotó ember”, másrészt pedig a 
publicista és szerkesztő Dettre János, a Tanácsköztársaság idején a 
forradalmi átalakulás egyik vezető embere, a maga nemében vérbeli 
alkotó. Korántsem elsősorban azért, mert novellákat is írt, hanem 
azért, mert ő már a húszas évek közepén sürgette és lényegláttatón 
megfogalmazta mindazt, amit később a vezér, immár a művészetben 
is hiteles alkotó emberként, kultúrát és irodalmat teremtő prog
ramként vállalt. Mélyen befolyásolta, előkészítette azt a kisebbségi



művelődési koncepciót, amelynek megvalósításán, tehetségének, 
fölkészültségének és kivételes erkölcsiségének jóvoltából, elsőként 
ő kezdett dolgozni, s amelyet korántsem csak az elfoglaltsága miatt 
kellett másra bíznia, hanem főleg amiatt, mert még 1925 októberé
ben, tehát az itteni magyarság irodalmát elméletileg felvázoló cik
keit követően, kiutasították az országból. Későbbi vezérünk tehát 
nem csupán Dettre János művelődéspolitikai-esztétikai leckéjét ta
nulta meg, hanem vajdasági példaképe és barátja sorsából a tanul
ságot is levonta. Vagyis a Dettrének szóló elutasító válasza hátteré
ben az önvédelem szorongása is ott lappanghat: nem érthet nyíltan 
egyet azzal az emberrel, akit már több mint egy éve kiüldöztek, s 
most a távolból (Szegedről) élesztgetné a tüzet, amely megsütötte. 
A beteges Szenteleky tehát azért sem tartja lehetségesnek a dettrei, 
az igazi értelemben vett vajdasági irodalom megteremtését, illetve 
lényegében azért nem látja „kifizetődőnek”, mert nem akar úgy 
járni, mint az emigráns Dettre, akinek -  mint emigránsnak -  közel 
sem volt itt annyi veszítenivalója, mint neki, a házat vásárolt és a 
családjáért is felelős orvosnak. Szenteleky Kornél regionális irodal
mat megalapozó elmélete mögött (miként Herceg János erre már 
felhívta a figyelmet) azért van nagyobb szerepe a kisebbségi ember 
nyomorúságos tapasztalatának, mint ahogyan azt a felületesen olva
sók gondolni szokták, mert riasztó példa tanította meg arra, hogy 
nem ajánlatos teljesen nyíltan fogalmazni.

Mindez azonban már Ady zászlaja alatt van, ahova viszonylag 
későn jutott el Szenteleky és a köréje csoportosuló írók többsége. 
Mert Ady szelleme hamarabb és mélyebben befolyásolta az utódál
lamok magyarságának a szellemi életét, mint a Vajdaságban. Sze
rencsére ami nálunk késett, az nem múlt. S ez azt jelenti, hogy a 
vezér immár nem csupán előadásokat tartott Kelet-Közép-Európá- 
nak legnagyobb újabb kori költőjéről, s nemcsak Mladen Leskovac- 
nak segédkezett az Ady-versek szerb nyelven való megjelentetésé
ben, hanem cselekvő módon vállalta is annak a lehető legnagyobb 
látószögű programját, a magyar nemzeti sajátosságok megőrzését 
és az itt élő népek barátságának szolgálatát. Legalábbis úgy, aho
gyan a lehetőségéi engedték.



MENEKÜLÉSEK
Útitarisznya

Szenteleky Kornél útirajzai a húszas években elsősorban a Bács
megyei Naplóban jelentek meg s többségüket az Útitarisznya című 
gyűjtemény (1944) is magában foglalja. Ez utóbbinak Herceg János 
tollából származó utószója szerint „Útirajzait Szenteleky Kornél 
minden írásánál jobban szerette”. Azt is elmondja még itt a tanít
vány, hogy az utazót a környezetével való elégedetlensége vezette 
idegen tájakra, ám ez nem azt jelenti, mintha fenntartás nélkül 
átadta volna magát a szépség látszatainak s háttérbe szorultak volna 
nála az igazság szempontjai.

Valóban, jóllehet Szentelekyt a megkönnyebbülés, sőt a gyö
nyörködés vágya vezette távoli országokba, a maradéktalan feloldó
dásra kevés példát találunk az útirajzokban. Még akkor is, ha az 
utazó eleve olyan vidékeket keresett is fel, amelyek közel álltak a 
szívéhez. Mindenekelőtt Párizst, azután Rómát és más olasz váro
sokat, ezenkívül Egyiptomot. Szépségre és kultúrára áhítozott, nem 
a társadalmi igazságtalanságok számbavételére. Ha azonban nem 
azt találta, amit várt, nem hallgatta cl megbotránkozását. Vagy ha 
valami tipikus rendellenességre figyelt fel útközben, azt is a tollára 
tűzte. Bizonyos távolságról szemlélte, ami nem tetszett neki. Jel
lemző, hogy -  habár nyomorgó zsellérek között élt, s a nagyváros
ban sem lett volna nehéz felfedeznie a nyomort -  az expresszen 
utazva, Párizsról álmodva, az ablakon át szemléli az eléje táruló 
látványt: „Rút, rosszkedvű reggel, néhány piszkos, pálinkás munkás 
halad cl közönyösen, bamba, maszatos, szőrös arccal. Ruhájuk 
rongy és sár, vállukon csákány, ásó meg kapa. Olyan csodálatosnak 
és szinte érthetetlennek tűnik, hogy ezek az emberek ilyen nyugod
tan és egykedvűen ballagnak el e mellett az illatos, buja és gőgös



vasúti kocsi mellett. Természetesnek és indokoltnak tartanám, ha 
felordítana bennük minden csúfság: nyomor, alkohol, piszok, el- 
nyomottság, ha töltésjavítás helyett nekilátnának szerszámaikkal a 
büszke ablakoknak, az előkelő, lázító, kevély kényelemnek. De ó, 
semmi sem történik. Ők tovább mennek...” (Expresszen) Sajátos 
lelkiismeret-furdalás ez, nincs benne a privilégiumok féltése. Szent
eleky a Párizs felé vezető úton is át tudja adni magát a mély közöny 
hangulatának, annak a zsibbadt közérzetnek, amely már túl van a 
lehetséges megsemmisülés miatti félelmen. Reggel, a kábulat el
múltával az író azt is megjegyzi, hogy az étkezőkocsi pincére „mar- 
seille-i kiejtéssel jelzi a reggeli elkészültét”. Ennek, persze, semmi 
jelentősége sincs s csak a bácskai kispolgárok elkápráztatására jó.

Ha ehhez még a Bukarest című írást is hozzáolvassuk, azt is 
hihetnénk, hogy Szenteleky a párizsi életegyensúlyt tette meg a 
kultúra megítélésének mércéjévé. A román fővárosról ugyanis, alig
ha függetlenül Trianon tragikus emlékétől, csak rossz véleménye 
van. A látszatok, az utánzások, a barbárság elleplezésének kísérletei 
bosszantják. Amit viszont a párizsi mulató éjszakai életéről ír, az a 
csodált metropolis életkedvét is annak korlátai felől mutatja be. 
Nem véletlenül, hiszen a képességeit túlbecsülő öreg úrnak a felsü
lése mintha az író helyzetét is tükrözné. Különben nem lenne ilyen 
részletes a leírás: „Az öreg úrnak eszébe jutott, hogy ő most tulaj
donképpen fiatal s ezért dacosan, virgonc kedvvel indult a szamba 
felé. A tánc után azonban összeroppant, ráncokba hullott, mint 
felfújt, vásári bohóság, melyből sípolva kiszállt a levegő. Görnyed- 
ten, szapora lélegzettel, csüngő fejjel ült a széken, mint döglött 
keselyű. Zsebkendővel törölgeti gyöngyöző homlokát, a keze resz
ket, tétova.” (Öreg úr a Moulin Rouge-ban) Ám a szónak szoros 
értelmében a párizsi vásárban sem minden arany, ami fénylik. Amit 
azonban Szenteleky önmagának és az olvasónak bevall, azt éppen 
annak nem mondja meg, aki leginkább érdekelt az ügyben. Mert 
vajon mi haszna lenne a nyerésre álló munkáslánynak abból, ha 
megtudná, hogy a karóra, amely az övé lesz, nem arany. „Megnyug
tatom, nehogy elrontsam a boldog izgalmat és kiábrándítsam a 
hazug ideálból” -  magyarázza az író. (Vásár a Montronge-on) Ez a 
tapintat igen sokat mond róla. Arra a kételkedőre utal, aki nem 
hiszi azt, hogy az előítéletektől, illúzióktól megszabadítva boldoggá 
tehetők az emberek. Hogy a jövő tekintetében Párizstól sem vár



sokat, az abból a rossz sejtelméből látszik, amely a gondtalanul 
körhintázó francia gyerekek láttán lesz úrrá rajta: „Ha arra gondo
lok, hogy ők csinálják a holnap történelmét, abban a városban, mely 
századok óta a világtörténelmet diktálta, komor felhő árnyékolja be 
a könnyű, karneváli hangulatot.”

A megvetett aranynak, a kapitalizmus szimbólumának a motívu
ma a nápolyi énekes látványa kapcsán is feltűnik. (Nápolyi dalocs
ka) Nem csupán a dalok mámorára, a „düoniszoszi áhítatra” (ahogy 
ő mondja) érzékeny Szenteleky, nemcsak a produkció közben fog
lalkoztatja az utcai énekes, hanem akkor is szemmel kíséri, amikor 
már nem látszik többnek a tömegnél, amelyből egy rövid időre 
kiemelkedett; amikor tehát „az »előadóművész«-ből szegény szo
morú néző lett: az arany kicsi, káromkodós nézője, aki irigyen és 
tehetetlenül nézi, mint hullámzik, kering és korzózik a jólét, a 
parfümös kapitalizmus, amelynek ő örökkön csak törpe, topron
gyos nézője marad”. Az újgazdagok tolakodó műveletlensége iránti 
ellenszenvének másutt is hangot ad Szenteleky. Büszkén állítja, 
hogy neki, velük ellentétben, van kulcsa a szépséghez és a mű
velődési hagyományokhoz. (Mon Paris) Valószínűleg a kor intuici- 
onista törekvéseivel függ össze írónknak az a nézete, amely szerint 
a műtárgyak maradéktalan szellemi birtokbavételéhez „vissza kell 
fordulnunk önmagunkba, eredetünk, fajtánk, kultúránk életébe. 
Néhány pillanatig nem szabad éreznünk a jelent, s ez alatt a néhány 
pillanat alatt évszázadokat élünk át visszafelé”. (Séta azAkropolisz 
kövei között)

A húszas évek elején a civilizációnak a barbárságán, az amerika- 
nizálődáson akad meg az utazó szeme. Romantikus antikapitaliz- 
musa az autóktól félti Párizst, mert „ma az autóbűz adja meg az 
utcák jellemző illatát”, s „a dollárszag, a kurtapipaszag, a benzin
szag a jövő illata”. (Autóbűz) Az évtized vége felé viszont már konti
nensek és más kultúrák is érdekelni kezdik./! fehér kultúra apoteó- 
zisa című írásában a párizsi gyarmati kiállítás ürügyén nem csupán a 
hódító kapitalizmus barbársága miatt bosszankodik, hanem a faji 
türelmetlenség sincs ínyére, hiszen „az indiai kultúrák sokkal 
idősebbek, mint a miénk”. Nyilvánvaló tehát, mi a válasza erre a 
retorikus kérdésére: „Szabad-e, lehet-e itt alacsonyabbrendűségről 
beszélni és a nagyon is vitatható felsőbbség hatalmával elnyomni 
egy más kultúrát?”



Mindazonáltal a szépség, a gyönyör jobban kell az ítélkező szem
lélődésnél. A természetben, a művészetben s egy elit közösségben 
való feloldódás vágya eléggé nyomatékos ezekben az útirajzokban, 
úgyhogy nem véletlenül olvashatjuk egy helyen a következő benyo
mást: „... mintha a szépre szomjas vándorok nemzetközi szövetségé
be lépnék be”. (Nemzetközi ajtó) Ezek a beszámolók szélesebb olva
sótábor számára készülnek, s az író azzal is fokozza a kommunika- 
tivitást, hogy számos írását, mintha levelet fogalmazna, vagy mintha 
valakihez beszélne, egy fiktív kedves tájékoztatásának szánja. En
nek ellenére Szenteleky útirajzainak e csoportja sem erotikus. Még 
ott sincs közvetlen testiség, ahol a rokokó eszmény vonzásában 
alakul a szöveg, s ennek megfelelően az utolsó mondatban a kedves 
kezéhez nyúl az író.

A szóban forgó írás (Séta a Monté Pincion) azért is jelentős, 
mert felhívja a figyelmet: nem elég Szentelekynek a léteszményét 
kizárólag a biedermeier fogalmával minősíteni, ahogyan azt az író 
munkásságának alkalmi mérlegelői tették. Ha ugyanis a Kesergő 
szerelem című regényben és A Hétben közölt írásokban a biederme
ier életeszményen van is a hangsúly s a rokokó csak fűszerezi azt, 
akkor a húszas években lassan kiegyenlítődik a két princípium, 
hogy az évtized végén, az Isola Bella című regényben a rokokó 
kerüljön átmenetileg döntő fölénybe, s a mű végén egy, immár 
határozott körvonalú humanista-erkölcsi életvitelnek adja át a szót. 
A Séta a Monté Pincion című írás arra világít rá, hogy egyrészt 
milyen életvágy vezetett a szép szigetről szóló regény idilljéhez, 
másrészt pedig az is egyértelművé válik, mit kell legyőznie Szent
elekynek önmagában ahhoz, hogy végül is elvállalja a hosszú évekig 
rühellett prófétaságot a Vajdaságban.

A Róma fölötti hegyen -  hála a fentebb említett intuíciónak -  
enyhén giccses múltidézésbe merül az író. Amint kedvesének ára
dozik, nem csupán Watteau rokokós Citere-képéig, a boldog rózsa
színben úszó mesebeli szigetig ér el a képzelete, hanem egészen az 
ókori latinokig, az epikuroszi tobzódásig. Szerinte az a fő, hogy 
„Citere szigetére érkeztünk, a rokokó édes, nyájas levegője leng 
most erre, a kemény, bikanyakú latinok árnyai, a komoly, keresz
tény aszkétizmus szétfoszlanak és elmaradoznak, mint füstfelhők a 
vonat után”, úgyhogy „A múltat már nem érezzük tehernek vagy 
talánynak, szinte az időt sem érezzük, Citere szigetén járunk, ahol



nincs kezdete és vége a boldogságnak”. Ez az állapot, mint később 
az Isola Bcllábán, a megtalált idővel, magával az autentikus élettel 
azonos: „Az élet lélegzését hallani, az eleven életét, melyet szinte 
elvesztettünk a múltak ámulásában.”

Szenteleky Kornél tehát a húszas évek közepén menekülni sze
retne saját múltjától, attól az eltűnt időtől, amely, mint beteges 
úrigyereket, oly sok szenvedésben részesítette, de amelyet az előző 
évtized második felében, családja tagjaira és hajdani barátaira emlé
kezve, oly nagy szeretettel, elveszett édenként idézett fel. A múlt, 
persze, immár a Trianon miatt Pesten derékba tört írói karriert is 
jelenti, meg a betegségből eredő kényszerű távolságtartást mind a 
családias, mind pedig a bohém életformával szemben. Mivel nem 
lehetett határozott életcélja, s mivel sok munkája miatt is szinte 
állandó fáradtság gyötörte, a merengés ritkán engedte ki karmai 
közül, úgyhogy a saját meddő múltjával volt tele. Minthogy azonban 
rendkívüli intellektussal rendelkezett, nem érte be e testi-lelki fog
ságban egyedüli jóvátételként kínálkozó mazochizmussal, a fel
sőbbrendűség szenvelgéseivel, a vágyteljes ábrándokkal, a fölényes
kedő és önmegalázó panaszokkal, s időnként a nagyvilág látványai
ba vetette magát: legalább a látszólagos idegenben találjon egy 
rövid ideig otthonra: önmagára. Aki ugyanis impresszionista mó
don a benyomásainak adja át magát, az legalább átmenetileg mente
sül az önmagával való szembesülés kötelezettsége alól. Szenteleky 
kevésnek és betegesnek tartotta a könyvektől kapott kulturális és 
szellemi szenzációt, zártnak érezte azt a képzelet-pályát, amelyet 
nyűgös életformája és korábban szerzett (csak másokkal szemben 
széles körűnek érzett) tájékozottsága kínált számára. Neki, ahhoz, 
hogy valóságosnak érezhesse önmagát, hogy valamiképpen összeta
lálkozhasson a teste, a lelke és a szelleme, napfényes, művelődési 
emlékekben bővelkedő és szerelemmel is kecsegtető tájakra volt 
szüksége. Ezeket kereste utazásain, s ezek mítoszát alkotta meg az 
Isola Bellában.

Az orvosi praxis mellett ezek az utak segítették a fiatal orvost 
emberismeretének az elmélyítésében. Az otthon magába süllyedt, 
közösségi kapcsolatokat hasztalanul erőltető, műkedvelő tevékeny
sége által öncsonkító pszichopata így legalább átmenetileg magára 
találhat. Ha nem a nagyváros igénytelen emberáradatában vagy az 
önfeledt boldogok kavargásában, akkor az alkalmi ismeretségek



során, olyan magányosok társaságában, akik, hozzá hasonlóan, szin
tén egy kicsit önmagukat keresve vágtak neki a kultúra nagy zarán
dokújának. Részben az ilyen ismeretségeknek köszönhette Szent
eleky figyelmének kifelé fordulását, az önmagáról való megfeledke- 
zést, azt, hogy a múlt felé fordulás már nem a személyes emlékekbe 
merülést, hanem az emberiség kulturáis kincseinek a felidézését 
jelenti.

Ha Szivácon elővigyázatosságból tartózkodott a környezetében 
élő emberek portréinak megrajzolásától, külföldi útjain annál in
kább megmutathatja, milyen könnyedén húzza meg az embertípu
sokat jelző vonalakat, az egyéni és a nemzeti tulajdonságoknak 
megfelelően. Habár a szépséghez és a látszatokhoz vonzódik, az ő 
körében mozgó jómódúak megsejtett vagy meghallgatott sorsában 
is megérzi a tragikumot, vagy legalábbis a problémát. A derűs szín
foltok és a vidám hangok azonban elcsitítják a háborgásokat. Jel
lemző, hogy Szenteleky, aki egyéb írásaiban oly sokat kesereg az 
élet céltalansága miatt s képtelen megkapaszkodni az örök élet 
reményében, az olasz temetőkben járva abban a tudatban ismeri fel 
a nagy művészek szobrainak igazságát, hogy, mivel a szépség Is
tentől származik, maguk a művek tanúskodnak az örökkévalóság 
mellett.

Az írót terhelő ellentmondások mindig a helyzetnek megfe
lelően oldódnak fel. Úgy is mondhatnánk, hogy nem annyira Szent
eleky minősíti a környezetét, mint inkább az adott miliő írja be 
önmagát az utazó képlékeny leikébe. Egyetlen örök érvényű igazság 
helyett tehát még az egyéniségnek az igazságáról sem beszélhetünk. 
Legfeljebb a hangulatairól, ilyen vagy olyan egyensúlyállapotáról, 
így aztán nem csodálkozhatunk azon, ha a bácskai sárban a rotha
dás végtelenségét megélő Szenteleky Fra Angelico kolostorában 
természetszerűleg adja át magát a természetfelettinek, egyszeriben 
azt a szerepet játszva, amely után, az Isten közelében levőket iri
gyelve, otthon vágyakozott. Mert „Tisztaság, jámbor áhítat, paradi
csomi boldogság hárfázik, csilingel ebben a csendes, csodás kolos
torban. Nem freskók tarkállnak a falon, hanem együgyű gyermeki 
imák, mintha vasárnap lenne, tavasz lenne, hahotázó szellő szalad a 
hímes réteken, mintha könnyű lenne a léptünk, szeplőtlen a lel
künk, mintha repülni tudnánk fel a csillagokba”. (Fra Angelico da 
Fiesole)



Szenteleky útjainak ezek az átszellemüllségei azonban nem kor
látozódnak sem a szimbolikus értékű helyekre és helyzetekre, sem 
pedig a keresztény művészet kisugárzó hatására. A spontánul meg
élt egyszerű élet is nagy jelentőségű számára. Ha ennek vonzásába 
kerül, mint például Alexandriában, akkor romantikus egyoldalúság 
keríti hatalmába s a civilizációs csömör ilyeneket írat vele: „...itt 
soha sincsen munkanélküliség, nincsenek ijesztő, megrázó szociális 
problémák, melyeknek rosszkedvű árnya majdnem minden európai 
nagyvárosra ráfekszik, ahol csak gyárkémények füstölögnek és szak- 
szervezetek alakulnak. Itt vidám a nyomor és problémátlan az élet.” 
(Fáraók földjén) Ez a könnyedség nyilván elsősorban az író kedély
állapotát jellemzi, hiszen a mediterráneum levegője sokkal jobban 
megfelel a tüdejének, mint a szennyezett, jóllehet kulturális emlé
kekkel agyonterhelt közép-európai városoké.

Szenteleky útirajzai néhol fiktív, esetleg ténylegesen képzeletbe
li utazásoknak a termékei. Ilyen esetekben szoros összefüggésben 
vannak az Úgy fáj az élet címen összegyűjtött lírai próza anyagának 
egy részével. A művelődési és az esztétikai emlékeknek ugyanis 
ezekben a szövegekben is döntő szerepe van. Minthogy Szentelekyt 
szépségélményének múltja vagy jelene az időtlenségbe emeli, nem 
mindig lehetünk biztosak benne, vajon a tudat előterébe került régi 
tapasztalat vagy pedig egészen friss élmény emelte-e ki a sivár min
dennapok halálváró reménytelenségéből.



IMPRESSZIONISTA ÁBRÁNDOK
*

Úgy fáj az élet

Szenteleky Kornélnak az 1925-ben, Újvidéken kiadott, rövid, 
lírai hangulatú prózákat tartalmazó kötete rendhagyó előszóval kez
dődik. Eszerint a szerző egyrészt tisztában van vele, hogy műve 
jelentéktelen („Irodalmi szempontból haszontalan munkát végzek, 
mert tudom jól, hogy ezek az írások nem értékek, még csak nem is 
nemes forgácsai egy művész műhelyének.”), másrészt viszont a ki
adást fontosnak tartja, minthogy a szövegek az ő életét tükrözik 
(”Ez a könyv rólam szól, ez a könyv csupa líra” és „én élni szeretnék, 
élni ebben a szomorú könyvben”). Elképesztő szerénytelenség, meg
hökkentően hiteles önkritika. De rokonszenves alázatosság is, hi
szen a szerző bocsánatot kér az olvasótól s azt is bevallja, hogy 
filozófusnak sem tartja magát, s hogy Schopenhauer tanítása áll 
legközelebb hozzá, tehát „a fájdalom a való, a pozitívum, míg az 
öröm csak negatív érzés: a fájdalom hiánya”.

Hihetetlenül pontos önismeret. De vajon miért tartaná fontos
nak egy író az élete tényeinek, érzéseinek fennmaradását, ha nem 
bízik saját művészetében? Szentelekynek e miniatűrjei a lapokban 
(A Hétben és a Bácsmegyei Naplóban) láttak először napvilágot, s az 
elmélyedést nem túlságosan igénylő, de viszonylag művelt olvasó
nak szóltak. Az írások összegyűjtését és kiadását is az a körülmény 
indokolja, hogy az alkotói kifejezésmód összetettségét aligha igé
nyelte valaki a Vajdaságban, ahol a Bácsmegyei Naplón kívül alig 
olvastak igényesebb nyomdaterméket az emberek. Szentelekynek a 
szóban forgó szövegeivel nem kellett leereszkednie a pórnéphez, 
hiszen az áttelepedését követő években semmit sem változott az 
attitűdje ahhoz képest, amit még Budapesten alakított ki. Viszont 
az adott körülmények között (a kisebbségbe kerülés nyomorában, a



vaskosan gyakorlatias vidéki életvitel szorításában) az értelmiség
nek legalább egy szűkebb körét magával ragadhatta az a lélektanilag 
és társadalmilag is indokolt szentimentalizmus, amely az Úgy fáj az 
élet lapjairól áradt. Visszhang hiányában aligha szánta volna rá 
magát Szenteleky szétszórtan közölt írásainak az összegyűjtésére, s 
aligha bízott volna az előszóban aposztrofált olvasónak a megérté
sében. Ez utóbbit írásbeli visszhang formájában Dettre János, a 
Bácsmegyei Napló szerkesztője személyesíti meg, aki himnikus 
hangnemű ismertetőt ír róla, jóllehet maliciózusan megjegyzi: „Fi
nomkodó, hajporos, pittoreszk ez a próza, mint egy biedermeier 
dráma”, alkotója pedig a „magyar prózának a Watteau-ja. (1925. 
május 28.)

Ehhez annyit tennénk hozzá, hogy az említett festőiség (miként 
egyébként Bori Imre is állítja) impresszionista jellegű, a jelzett 
biedermeier pedig, ahogy a Kesergő szerelemmel kapcsolatban meg
állapítottuk, a bensőség keresésével, a meghitt otthon hiánya miatti 
elvágyódással, az intimitások kultuszával azonos; a rokokó viszont 
az élvetegségnek a helyenkénti eluralkodásaként, a nagyvilági férfi 
és a nő alkalmi ismerkedésének félig megélt idilljeként visszafogott, 
de félreérthetetlen erotikaként ad hírt magáról. Mindez többé-ke- 
vésbé mindenhol enyhén sznobisztikus színezetű, annak az ember
nek az értékhierachiája szerint, aki betegsége miatt inkább szemléli, 
mint éli az életet, s ezért minduntalan azzal a műveltségi többlettel 
hozakodik elő, amit egészségi állapotával összefüggő szenzibilitásá- 
nak jóvoltából halmozhatott fel sok-sok könyv elolvasásával. A 
valós élet hiányában ugyanis Szenteleky számára az igazi életet a 
művelődési tartalmú képzelgések kínálták.

A szóban forgó írások jellegzetesen mazochista hangulatokban 
születtek. Ha ugyanis az ember saját maga is értéktelennek tartja az 
általa önként végzett (mégoly könnyű) munkát, akkor a hiábavaló
ságnak a tudatával szórakozik el. A szenvedésében gyönyörködve 
alkot giccset. Szenteleky a művészi kiválasztó és kombináló készség 
hiánya miatt panaszkodik: „Lassanként minden összefolyik 
előttem: élet, anyag, lélek, elmúlás, alkotás, abszolútum, vég és 
végtelenség. Csak kérdőjelek ágaskodnak fel a lagymatag bizonyta
lanságból, a gondolatok és töprengés gomolygó gőzéből. Már nem 
is tanácsot kérek, csak megnyugtatást. Elringatást. Zsongó hazugsá
got. Bódulatot. Cukros mákonyt.” Az ilyen rossz közérzetben papír



ra vetett sorok minden kritikánál pontosabban leplezik le írónk 
áhítatos képzelgéseit. Az orvos az idézett szövegében (Rossz társa
ságban) pontosan figyeli meg önmagát: „Fáradt vagyok és kellemet
lennek találom ezt az ingerült fáradtságot. Erőtlenségem a tejbe 
csöppent légy meddő, kudarcos küzdelméhez hasonlatos.” Ilyen tes
ti-lelki állapotban szépnek, gyönyörteljesnek tetszik az, ami pedig 
legalább annyira kellemetlen, mint a beteg orvosnak a falujárása: 
„O, milyen jó lenne most kemény, kolostori ágyon aludni s hajnal
ban imával ébredni. Megbűvölten, zsolozsmás hangulatban térdelni 
assisi-i szent Ferenc oltárképe előtt és jámboran kitátott szájjal 
himnuszokat énekelni a szent Szűzhöz. Vagy komolyan, elszántan a 
szív fölé helyezni a fegyver csövét és szemrebbenés nélkül meggör
bíteni a ravaszra helyezett mutatóujjat...” Mintha csak a Kesergő 
szerelem Lengváryjának a vallomását olvasnánk, aki beteges gerinc- 
telenségében heroikus pózokba vetíti magát gyötrelmes éjjelein. 
Számunkra mindez azért fontos, mert Szenteleky írásának utolsó 
soraiban elárulja: lelkiismeret-furdalása is kínozza. Méghozzá azok 
miatt, akiket, mint egészséges, anyagias szemléletű élőket, lenéz. 
Tudniillik: „Mások már felkelnek, nyújtózkodnak, megdörzsölik 
szemüket, pálinkát isznak és ganéjszagú munkájukhoz látnak, én 
pedig még a tegnapot élem. Agyam gyűretlen, szemem száraz és 
meleg, izmaim ernyedtek, mint hajlékot kereső esti vándoré. Még le 
se feküdtem. Virrasztók. Züllöm. -  Rossz társaságban töltöm az 
éjszakát.” Ha tisztában vagyunk vele, hogy írónk nem tud cinikus 
lenni, s ha azt is szem előtt tartjuk, hogy az általa említett rossz 
éjszakai társaság tagjaiként Schopenhauert, Nietzschét, Hegelt, Des- 
cartes-ot és Bergsont nevezi meg, akkor máris megértettük: mi a 
pszichológiai előfeltétele annak, hogy az évtized végén Szenteleky 
látszólag máról holnapra leküzdötte a lebegésnek ezt a nem csupán 
hazugnak, hanem élősdinek is érzett állapotát. Nem érezhette ma
gát alkotónak. Ugyanakkor a mindennapi életrendben sem találha
tott magára a betegsége miatt.

A betegeket önfeláldozással gyógyító, az idézett vallomás tanú
sága szerint, elégedetlen önmagával, s nemcsak hogy nem tartja 
magát szentnek, hanem a szentekhez áhítatosan fohászkodó átlag
szerzetesnek sem. Annál kevésbé, mivel az orvostudományi tapasz
talatok materializmust csempésztek írónk gondolkodásába. Ezzel 
kapcsolatban egyik kollégájának halála alkalmával olyasmit ír le



(Bogdánka halálára), ami a többi írásában felsejlő ellentmondáso
kat, megoldatlanságokat egyértelművé teszi. Olyan igényeknek a 
megfogalmazásáról van szó, amelyeknek a nagy fordulata után is 
csak részben tudott eleget tenni Szenteleky: „Mi, orvosok nem já
runk meseországban, nem kószálunk felhők között, mi, ha becsüle
tesek vagyunk, úgy hitetlenek is vagyunk. Mi látjuk és tudjuk, hogy 
nincs tovább és nem vigasztalhatjuk magunkat Nirvánákkal meg 
Paradicsomokkal. Mi pucéran, nyitott szemmel megyünk a fekete 
szakadék felé. Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy végiggondoljuk 
a gondolatot, úgy nem marad borunk, vigaszunk vagy kábaságunk. 
Eldobtunk magunktól minden ámítást, hogy tudásunk tisztább le
gyen, ledobtunk magunkról minden színes fátyolt, hogy látásunk 
élesebb legyen, feláldoztunk minden ringató, simogató, babusgató 
hazugságot, csakhogy jobban, józanabbul segíthessünk mások baján 
és jaján. Ezért pusztulunk el mi a legnyomorultabban.”

Vajon erény vagy bűn a tudományosan humanista istentagadás? 
Szenteleky saját maga sem egészen biztos benne, úgyhogy a szkepti
cizmusát is bevallja egy helyen: „...ó, ki tudja, hol az igazság? A 
napfényben, a hitetlenségben, a gőgös, tudományos pogányságban, 
vagy itt, titkok, félelmek, misztikumok, hallucinációk és borzongós, 
holdfényes legendák között?” (Csónak-út a Dunán) Mindazonáltal 
nem csupán fogyatékos vallásossága miatt érzi magát bűnösnek. 
Szenteleky lelkét ugyanis az a fölény is terheli, amellyel az életből 
való kitaszítottsága miatt a spontánul élőket szemléli. Lelkiismeret- 
furdalása van, mert képtelen hasznosítani, közkinccsé tenni az em
beriség legkiválóbb elméinek a tanításait. Más írásaiban arról is 
beszél, hogy gyöngesége nem egyszerűen szervi bajoknak a követ
kezménye, hanem önzésével is összefüggésben van.

Erről az Önarckép című kötetzáró írásából tudhatunk meg leg
többet. Ez azért is fontos, mert igen sokat mond a szerző önszemlé
letéről és erkölcsi lényének természetéről. Ennek a lelkiismeret- 
vizsgáló belső dialógusnak az egyik énje azon a pozíción van, mint a 
kötet írásainak többsége, amely a képzelet csapongása, a sirámok 
szabadon engedése által élvezetté alakítja a rossz közérzetet. A 
dialógus másik énje viszont azt az önmarcangoló kétségbeesést tes
tesíti meg, amely az előbb említett írást hatotta át, s végül lelkiisme- 
ret-furdalásként fogalmazódott meg. Itt szemrehányásként, egyér
telmű erkölcsi igényként jelentkezik s önzést, irigységet vet a tételes



krisztusi jóságot hirdető szemére. Sőt hitetlenséget és kiegyensú
lyozatlanságot is: „Nagyravágyó vagy. Vágyak, dölyfös, zsarnokos 
vágyak borzolják fel futó nyugalmadat, mint csípős, dacos szelek a 
tó simaságát. Kínlódol, keresel és kudarcokban bukdácsolsz. Fáradt 
vagy, pogány vagy, nem hiszel jóságban, istenben, igazságban. Kese
rűen átkozod a nyúlós szürke napokat, majd türelmetlenül űzöd a 
boldogság mosolygó álmait, mint ostoba, akaratos gyermek. Kezed 
üres marad, lelked keserű lesz. Valami nagy űr, fájdalmas be nem 
töltöttség ásítozik a bensődben. A lelki nagyság a nagy, belső nyuga
lomban rejlik, mely rezzenés nélkül tűri a legsajgóbb fájdalmakat 
is.” Szenteleky tehát folyamatosan késztetést érez az erkölcsi maxi- 
malizmusra, ám a már érintett okok miatt ennek képtelen eleget 
tenni, s ezért a másik, gyarlóbb énjének engedve, a képzelet és a 
könnyek hedonizmusa által igyekszik elfojtani a mélyebbről hangzó 
figyelmeztetést. Vagyis egyfelől a cselekvés és az alkotás, másfelől 
pedig a menekülés és a meditáció princípiumai nagyíttatnak ki 
ebben a belső vitában, annak jeleként, hogy a lélek nagyra hivatott
nak érzi magát, ám egyelőre nem találta még meg a módját annak, 
hogyan nyújthatna legtöbbet másoknak és önmagának. Ez az igény 
azonban létezik, s csupán a külső körülményeknek, a művelődési 
viszonyoknak kell megérniük ahhoz, hogy Szenteleky Kornél má
sok tanácsára ráeszmélhessen, milyen formában valósíthatja meg a 
legteljesebben önmagát, illetve melyek azok a célok, amelyek meg
érdemlik, hogy a szolgálatukba állítsa hátralevő rövid idejét.

Mindazonáltal a húszas évek sokáig nem kínálják az újjászületés 
lehetőségét. A rossz közérzetet és a lelkiismeret háborgását csupán 
meneküléssel lehet úgy-ahogy fölülmúlni: „Elrejtőzöm, mint búvó- 
kát játszó ravasz kisgyerek, senki sem lát és én szabadon szeretkez- 
hetem a vággyal és a gondolattal.” Olykor azonban, ha szinte miszti
kus elvontsággal is, az igazi remény is megcsillan: „Ha holnap elin
dulok kemény akarattal, titáni lendülettel, talán rátalálnék az igazi 
útra, az új csapásra, az én utamra, amely engem vezet felfelé új 
mámorok és új megtalálások felé.” (Október) A távolban felsejlő 
sok újdonság mellett írásról írásra többször a nagy kezdőbetűvel írt 
halál is megjelenik, ami Adynak a hatására utal, s egyúttal arra is, 
hogy Szenteleky Kornél ezekben az években még képtelen volt 
leküzdeni epigonizmusát. Ez néhol az együgyűségig fokozódik, hi
szen a Párisi este című írásában (amelyet Ady közismert párizsi



versének első sorával indít) az élet szerelmese csak a felszínét látja 
meg a vágyott életnek: „O, milyen szép itt az élet még ebben a 
ráncos, rosszkedvű estében is, a nagy gondolatok, nagy érzések és 
nagy gyönyörök városában!” írónkat a világváros fénye, az embertö
meg hömpölygése kábítja el, s teljesen megfeledkezik arról, hogyha 
nem vagyunk sznobok, teljesen mindegy, hol olvassuk a Párizsba 
beszökő, halálfélelmet gerjesztő Ady-verset, következőleg „otthon 
a Duna száraz, színtelen, szuszogó lapályán” sem rosszabb az elmú
lásra gondolni, mint Párizsban, főleg akkor nem, ha a nagyváros 
kínálta örömök még fokozottabban éreztetik az emberrel az életen 
kívüliségét. Igaz, Szenteleky merengésében a hiány élvezetté alakul 
át, s nem is annyira a műalkotások érdeklik, mint a saját hozzájuk 
kapcsolódó asszociációi.

Jól példázza ezt a Karnevál című szövege is, amelyben szintén 
Adyra emlékeztetve játssza el a szépség koldusának szerepét. A 
templomfal tövébe húzódva részvétet koldul, s ideig-óráig sikerül is 
magát beleképzelnie a diadalittasan vonulók szerepébe, az élet él
tetőinek sorába. A színpadias megalázkodás, a spontán öröm eről
tetett megközelítése természetesen csak beteges élvezet lehet, ami
nek a menet végén közeledő, ijesztő fekete alak (számos Szent- 
eleky-írás végzetet jelentő figurája) vet véget. Jó lenne, ha ez a 
lehangoló élmény művészetként nyugtathatná meg az írót. Sajnos, ő 
tudja legjobban, hogy erről nem lehet szó. Nincs tehát igaza Bori 
Imrének, amikor A jugoszláviai magyar irodalom történetében 
(1968) ezt állítja: „Adys a hangulat, Szenteleky élethelyzete azon
ban hitelesíti ezt a táj- és lélekélményt...”, tudniillik ez csupán em
beri hitelt jelent, s ennek -  miként az előszóban láthattuk -  a szerző 
is tudatában volt.

írónk ekkor még képtelen kitörni a melankóliából. Azt sem 
állíthatjuk, hogy az akaraterő hiánya a legfőbb fogyatékossága. Egy
szerűen nem tudja elkötelezni magát bármi mellett, oly nagy a szaka
dék közötte és a környezete között, annyira igénytelenek körülötte 
az emberek, akiket egyébként orvosi lelkiismerete szerint szolgál. A 
húszas években a bácskai sártenger közepén, Szivácon is ugyanaz a 
fiatalember ő, akit -  budapesti irodalmi bemutatkozására visszaem
lékezve -  „lélekben, vágyban, gondolatban forradalmár”-nak lát 
(Szendergés a tegnap vánkosán). Ez a forradalmárság az új tömeg
eszményekkel szembeni arisztokratikus tartózkodást, ugyanakkor



viszont cselekvő humanizmust jelent. Ennek gyakorlata az orvosi 
tevékenységben, ideológiája pedig a szabadkőművességben nyilvá
nul meg. Szenteleky szelleme azonban ennél többet akart, anélkül, 
hogy fogalma lehetett volna róla: eszményének miként és kikkel 
társulva szerezhetne hathatósabban érvényt. Kezdetben a rá felfi
gyelő Bácsmegyei Napló liberalizmusát érezte magához közel, ám 
egyrészt Szabadkától viszonylag távol élt, másrészt viszont alkatilag 
is idegenkedett attól a kíméletlen harctól, amelyet a tőkés vállalko
zások feltételeztek. Ugyanakkor a szocializmus gyakorlata sem fe
lelt meg neki, hiszen az osztályharc jelszavaival feltüzelt tömeg 
legfeljebb a tőle távoli, elérhetetlen jövőben valósíthatta volna meg 
azt, amit ő fontosnak tartott: a közboldogságot, az egymás iránti 
méltányosságot.

Szóval Szenteleky egyszerűen nem tud mit akarni. Annál kevés
bé, minthogy mindenekelőtt meggyógyulni szeretne. Ennek az őt 
napról napra terhelő gondolatnak azonban csak egyszer ad helyet 
könyvében. Ehelyett a felfokozott életvágyat fejezi ki rendszerint 
impresszionista formában. Ha azonban a hevület már-már expresz- 
szionista izzást ér el, írónk vágya akkor sem sugárzik át a biederme- 
ier-rokokós kereteken: „És szeretni szeretnék. Szeretni lüktetősen, 
leborulósan, meghalósan. Égni, lobogni, lángolni szenvedélyben, 
tébolyító tűzben, szertelen rajongásban. Szikrázni, mint sistergő 
rakéta, ragyogni, mint vészes, vörös üstökös s azután... Eh, előbb át 
szeretném kulcsolni a legfehérebb térdet és csőkot szívni a legéde
sebb szájról. Louise de la Valliére ágyában hemperegni. Kleopátra 
izzó testétől perzselődni. Lukrécia Borgia tobzódásától megittasod- 
ni. Szeretni, szeretni, szeretni zölden, boldogan, remegőn és végte
lenül. Szeretném, ha pajzán ujjongás feszítené lelkemet, mint hor
dóját a gyöngyöző bor, ha forrna, muzsikálna, kacagna bennem a 
vér. Szökkenős szatír szeretnék lenni, amint habfehér nimfát rabol 
az erdőszélen, vagy gáláns nápolyi lovag, aki a bűvös donna ablakán 
mászik be. Vergődésben, ájult ölelésekben hintázni és elfáradni, 
lebegni a kába, kacagós, odaadó éjszakában, vidáman dobogó szí- 
vecskére hajtani fejemet, és mikor a hajnal rózsás sóhaja beszökik 
az ablakon, feltépni a hunyorgató ablakfödőket és szétpattant kar
ral, sikolyos örömmel egyszer, ó, csak egyetlenegyszer ekképpen 
szeretnék kiáltani: -  Enyém az élet! Enyém az élet!” (Ősz Fontaine- 
bleau-ban)



Mint látjuk, a dionüszoszi mámoron nem terjedhet túl Szent
eleky akarása. Vagy ha igen -  s erre ugyanebben a szövegében 
találhatunk példát -, akkor az a regény- és drámaírás. Ennél vadabb 
expresszionizmust a mozgalom alapítói sem hirdettek: „Csak ösztö
nök, akarások, felhördülések, fenyegető élni vágyások lüktetnének, 
lihegnének az élet örök és rejtélyes céltalanságában. Olyan lenne ez 
a regény, mint gigászi orgona, melynek összes változatai búgnak, 
dalolnak, dörögnek, dübörögnek.” Impresszionistább módon aligha 
akart bárki is gátat szakítani a lélek áradása előtt, nem véletlen 
tehát, hogy Szenteleky Kornél nem a prózájában, hanem csak egyik
másik költeményében fejezhette ki expresszív teljességgel sorsél
ményét. Nyilván azért, mert alkata csak rövid ideig tette lehetővé 
számára a nagyobb koncentrációt, a tudat alatti rétegeknek a felsza
badítását. De talán a közösségkeresés reménye sem engedélyezte 
számára a gyakorlatias értelem és érzelmi beállítottság számára 
hozzáférhetetlen szókapcsolatoknak a hajszolását. írónk a szóban 
forgó könyvében a kultúra nábobjaként és az élet koldusaként mu
tatkozott be. Császárként adományozni és kéregetőként megaláz
kodni akart. Expresszionista alkotóként jóval kevesebbet adhatott, 
illetve kaphatott volna a mi tájunkon.

Nincs lehetőség az igazi alkotásra, nincs igazán távlatos életcél, 
a mindennapi humanista gyakorlatot nem kíséri a jól végzett munka 
öröme. Az író nem érheti be az emberek testének a gyógyításával 
(annál kevésbé, mert saját magát sem gondozhatja úgy, ahogyan 
kellene), ő a lelkűket, mi több: a szellemüket szeretné szabaddá 
tenni, hogy a vidéki műkedvelők látszatközössége helyett az anyagi 
érdekek és parlagi szokások fölött állóknak az igaz testvérisége 
szülessen meg. Társadalmi vonatkozásban is eléggé szűkösek ennek 
a ködös nagyot akarásnak a határai. Ez főleg az írónak egy később 
megírt drámájára vonatkozó elképzeléséből látszik. Koncepciójá
nak megoldatlanságára vall, hogy Szürke Jánosnak nevezi hősét, 
akinek eszmevilága nem terjed túl a biedermeieren: „A huszadik 
század Szürke Jánosa jó szívvel, zűrös fejjel áll meg a pusztulás 
marakodós, recsegős riadalmában. Segíteni szeretne mindenkit és 
önmagán. Tiszta hittel, fehér gyermekszobaemlékkel, őszinte jó 
szándékkal nekifog, nekiindul, de csupa kudarc, csupa csalódás 
minden kísérlet vége, minden beléfúl a hazugságba, az eszméletlen
ségbe, sehol sincs kiút, sehol sincs menekvés, megoldás, megnyug



vás. És Szürke János, a tiszta törekvések, az egyenes akaratok be
csületes embere összeroppan, megsemmisül a hazug, zsiványos tü
lekedésben...” Hogy a derék embert milyen konkrétumok buktatják 
meg, arról nyilván azért nem esik szó, mert Szenteleky az emberi 
egyedet önmagában is abszurdnak tartja. Olyan valakinek, mint
-  több írása értelmében -  saját magát: nagyotmondásra hajlamos
nak, a napi küzdelembe belefáradónak, inkább csak elvontan akaró
nak. Olyan valakinek, aki -  miként Az éjszakán keresztül tanúsítja -  
a fény, a cél, „az élet lángcsodája” felé haladna, ahol a szeretet, „a 
legszüzebb kéz” várja. S ezenkívül más is, minthogy a folytatás 
akaratlan önparódia, hiszen az idealista biedermeier lapos rokokó
ba süllyed: „És csillog a babér, ujjong a rózsa, hősies himnuszt 
játszik az orgona, a levegőben pedig kacagós nászt ülnek a hangok, 
illatok, gyönyörök.... Csillog, ragyog, ujjong, vijjog, közeledik a 
megváltó fény, fellobognak a piros nyelvű mámorlángok, tündököl 
a beteljesülés, és én kábán megyek feléje, feléje, mindig feléje...” Ha 
azt is megemlítjük, hogy az írót az éjszaka hangja Madách Lucifer
jére emlékeztető módon tartaná vissza a közmegbecsülés és az ero
tikus gyönyör, vagyis a beteljesülés egyensúly felé való haladásától, 
akkor kikerekedik annak a szerencsétlen sorsú írónak az arcképe, 
aki a húszas években inkább csak depressziós állapotaiban, a pilla
natnyi megkönnyebbülés kedvéért vett tollat a kezébe.

Az oka mindenesetre megvolt rá. A betegségével kínlódva 
ugyanis az önazonosság drámájával is gyakran meg kellett küzdenie. 
Délszláv származása ellenére is magyarul írt, magyar írónak vallotta 
magát. Pravoszláv vallású létére a szerb irodalom csak a Bácskába 
telepedését követően kezdi érdekelni. Hiába közli írásait a szabad
kai napilap, egyelőre nincs lehetősége az íróként való kiteljesedés
re. Azokat gyógyítja, azok számára ír és rendez alkalmi színdarabo
kat, akiket eluralkodó melankóliájában mint műveletlen anyagel- 
vűeket mélyen megvet. Azokat szereti tehát a mindennapi élet
ben, akiknek világától, ha összegyűlik a pénze s ha szabadságot 
kap, távoli, napfényes országokba menekül. Nem igaz, hogy 
elsősorban egészségügyi okokból, miként rajongói közül utóbb 
többen is állították. Nem, hiszen a hozzánk közeli hegyvidékeken 
sokkal kedvezőbbek a tüdőgondozás feltételei, mint a világ nagy
városaiban vagy akár a középkor és a reneszánsz műtárgyainak 
közelében.



A fontos az, hogy a világpolgár a mucsai parasztok és iparosok 
művelődési igényeit is ki tudja elégíteni, hogy minél kevesebbet 
kelljen olyan magányban dideregnie, amely csak az előbb érintet
tekhez hasonló felemás szövegeket eredményez. Fontos a kallódás 
rossz közérzetének a társasági életben való feloldása, esetleg alkal
mi kiírása. Fájó az a távolság, amelyet a környezetével szemben 
rossz egészségi állapota, rossz testi kondíciója miatt érez. Kínos az 
élet örömeitől való tartózkodás kényszerűsége, a kevés cselekvés 
lehetősége, a szinte örökös szemlélődés állapota. A megoldatlanság 
tudata, ami képzeletében új, határozott irányba fordítja életét, el
vontan élve meg azt, amit majd Csuka Zoltán gyakorlatként, való
ságként kínál fel neki, s ami egy művelődési program fanatikusává 
teszi.



VÁGYTELJES PANASZOK 
Versei

Ahhoz képest, hogy a több antológiában is szerepeltetett s oly 
sokszor idézett Bácskai éjjel című vers inkább költőként, mint pró
zaíróként őrizte meg Szenteleky Kornélt az utókor emlékezetében, 
a versíró csak elvétve hallatott magáról, s nem is jelentetett meg 
önálló verseskötetet. Ez érthető is, ha arra gondolunk, hogy terje
delem tekintetében igencsak szerény lett volna a Szenteleky-költe- 
mények gyűjteménye. Vajon az önmaga iránti túlzott igényesség 
fojthatta bele a legnagyobb művészek alkotásaiért rajongó vidéki 
orvosba a költői szót? Aligha teljesen hiteltelen e feltevés, még ha 
Szenteleky nem csupán a Bácsmegyei Naplóba, és a helyi antológiák
ba juttatta el verseit, hanem több esetben az országhatáron túli 
magyar folyóiratokba is.

A kritika mindenesetre többre becsüli az író Szentelekyt a 
költőnél. A prózaírót azonban csak akkor helyezhetjük a költő fölé, 
ha az Úgy fáj az élet című gyűjtemény anyagát nem tekintjük prózá
nak. Vagyis ha egyetértünk Bányai Jánossal, aki az Üzenet 1972. évi 
decemberi számában Bori Imre irodalomtörténetének egyik vonat
kozó állításával ért egyet. Bori szerint ugyanis Szenteleky „költőisé- 
gének maradéktalan kifejezést mégis az Úgy fáj az élet prózaversek
nek is minősíthető lírai miniatűrjeiben tudott adni”, nem pedig a 
költészetében. Azonban ez utóbbi azért áll legalább olyan esztétikai 
fokon, mint az említett prózaversek, mert töményebb, illetve mert
-  ahogy Bori írja ugyanott -  „a szabad vers jellegzetesen álmodozásra 
beállított, melankóliával telített változatát teremtette meg Szent
eleky Kornél ezekben a versekben” Mindazonáltal az összevetés 
során több önámító érzelmességet, divatjamúlt vágyképet találunk 
a szerző által művészietlennek bélyegzett lírai prózában, a korlátlan



ömlengésnek e formátlan műfajában, mint a szabad versben, amely 
önkritikát parancsolt a költőre. Meglehet, ezért is írt kevés, eleve 
fegyelmet, mívességet igénylő verset a könnyű hangulatokban ma
radéktalanul feloldódni vágyódó. A jó versért ugyanis meg kell 
küzdeni, a jó vers a lényeget mondja ki, szemben a szabadabban 
áradó prózaformájú monológgal, amely a szépség giccses eszményé
nek leplével igyekszik letakarni a túlságosan rútnak érzett valósá
got. Természetesen a versek között is vannak ömlengések, úgyhogy 
Szentelekynek inkább csak néhány verse múlja fölül nagymérték
ben lírai prózáját.

Mégis megérdemlik a versek, hogy összegyűjtsük és megkülön
böztetett figyelemmel olvassuk őket. Még ha Bányai mindenképpen 
túloz is, amikor említett írásában így vélekedik: „Szenteleky verseit 
kell elsősorban közelebbről kutatni, hogy életműve irodalomtörté
neti helyét és jelentőségét méltányosan jelölhessük ki.” Nem, hiszen 
nem csupán az elbeszéléseknek és az Isola Bellának az írója konku
rál a költővel, hanem a kisebbségi kultúra elméletírója és szervezője 
is. Tehát a versek egy részének esztétikai és irodalomtörténeti je
lentőségén túl azért foglalkoztat bennünket Szenteleky költészete, 
mert ily módon közvetlenebbül megismerhetjük ezt a rendkívül 
érdekes, ellentmondásokkal terhes egyéniséget. A lírai próza 
ugyanis inkább csak beszél az eszményről, eljátszadozik vele, míg a 
vers meg is testesíti azt; ahelyett tehát, hogy eljátszana a lehetősé
gekkel, egyik vagy másik mellett elkötelezi magát.

így például a Bácskai éjjel is, amely akkor született, amikor a 
költő későbbi hivatásának Jónásaként még tartózkodott az utóbb 
oly nagy lelkesedéssel vállalt szereptől, a vajdasági magyar kultúra 
és irodalom megteremtésétől. Mindazonáltal a Bácskai éjjel nem 
önértékénél fogva került az utókor figyelmének középpontjába. S 
nyilván Csuka Zoltán sem azért állította a Kéve című antológiájába 
(1928) besorolt Szenteleky-versek élére, mert remekműnek tartot
ta, hanem azért, mert tipikusnak érezhette mind a költő magatartá
sára, mind pedig az adott vajdasági kultúrálatlanságra nézve. S ha
sonló véleményen van az utókor is. Mindenekelőtt Bori Imre, aki 
Szenteleky verseinek irodalomtörténeti méltatásában az érintett öt 
költemény között a Bácskai éjjel az egyike azoknak, amelyek alap
ján az említett következtetését levonja. S Bányai is ezzel a verssel 
kezdi a Kéve című antológiára korlátozódó minősítését, amelyben



-  kisebb terjedelemben -  még két versre hivatkozik. Jellemző azon
ban, hogy mindkettő naturalista ízű s az egyik közülük (Hajnalban, 
kis állomáson) azonos a Bori által is idézettek egyikével. Hozzáte
szem, hogy mindkét irodalomtörténész a reál és ideál szorításából 
(s nem kizárólag egyikből vagy másikból) eredezteti Szenteleky 
költőiségét.

E sorok írója is ezt teszi. Annál is inkább, mert a versek mögött 
álló körülményekre is tekintettel van. Mindenekelőtt ugyanis azt 
kell szem előtt tartanunk, hogy a világvárosi kultúrával rendelkező 
fiatalember, gyógyíthatatlan betegségének tudatában, olyan embe
rekkel kényszerült hosszú évekig együtt élni, akik majdnem min
denben eltértek attól az embereszménytől, amelyhez a költő egyre 
görcsösebben ragaszkodott. Látszólag ugyan a húszas években sem 
volt teljesen elszigetelt. Ám mind a társasági magatartására vonat
kozó visszaemlékezések (amilyen pl. a későbbi feleségéé), mind 
pedig az általa írt és rendezett színdarabok a környezetével szembe
ni távolságtartását domborítják ki. Az utóbbiakban (Műkedvelők, 
Jakab álma) a falusiak együgyűségét veszi célba, remélve, hogy mint 
jó orvosnak meg fogják neki bocsátani epés szatirikusságát. Ez a 
Műkedvelőkben anyáknak és lányaiknak a partivadászata, vagyon- 
éhsége ellen irányul, bohózati túlzásokkal, aligha függetlenül attól, 
hogy a beteges orvos nem tartozhatott a nők által körülrajongottak 
közé. Jólszituáltsága és jó megjelenése ellenére sem. Tartózkodva 
viselkedett, visszavonultan élt, s ezzel (no meg a betegségével) aka
ratlanul is elriasztotta magától az embereket. Nyilván nem véletlen 
tehát, hogy a Jakab álma című operettjében is az emberek közötti 
távolságot, az osztálykülönbséget hangsúlyozza, amikor az úri kis
asszonyba szerelmes Jakab parasztfiút legvégül ráébreszti: csak a 
vele azonos társadalmi helyzetű lánnyal lehet boldog.

Az elmondottak után könnyebb megértenünk, mi rejlik a Bács
kai éjjel irracionalizmusba átcsapó, panaszosan indulatos retorikája 
mögött. S azt a kérdést is könnyebb megválaszolnunk, milyen mér
tékben fogadható el objektív valóságképként, ami a magányában 
álmodozó vidéki orvost testileg-lelkileg megbénítja. Végső soron 
milyen mértékben realitás s mennyire csupán érthető komplexus a 
rossz értelemben vett vajdaságiasság? Á szóban forgó vers je
lentősége e felvetett kérdésre adható válaszban van, s nem önmagá
ban, amire az említett irodalomtörténészek is ráéreztek, különben



behatóbban elemezték volna a verset. Egyedül Utasi Csaba szánja 
rá magát rövid esztétikai értékelésre, mondván, hogy hiába érzékeli 
Szenteleky Ady módjára Ugarnak a Bácska világát, meg sem közelí
ti a nagy költő megfelelő verseinek színvonalát. „Kitűnik ez már 
abból, hogy verse nyelvi anyagának megszervezésekor Szenteleky 
elhanyagolja a hangok informatív szerepét, kerüli a kötött formá
kat, s a gondolatritmusra hagyatkozva, a »mindennapi« logika 
szintjén fejezi ki mondandóját.” (A Kéve. Hungarológiai Közlemé
nyek, 1986. december)

A vers emellett bőbeszédű is. A költőt oly nagy ellenszenv fűti, 
hogy hosszadalmasan fejti ki azt. Nem a szegényeknek az ő orvosi 
gyakorlata során naponta tapasztalt nyomora jut eszébe, egyelőre 
nem arra gondol, hogyan keseríti meg minden magyarnak (tehát 
szegényebbnek és gazdagabbnak egyaránt) az életét a nagyszerb 
politika. Tehetetlensége egy inkább elképzelt, mint valóságos ellen
ségkép felé fordítja. A Trianon előtti Bácskában (s így nem csupán 
érthetően, hanem indokoltan is a budapesti A Hétben közölt Szent- 
eleky-írásokban s a Kesergő szerelem című regényben) volt tipikus az 
önfeledten zabáló és dőzsölő bácskai parasztnak (kuláknak) az el
lenszenves (vagy esetleg szórakoztató) portréja. Szenteleky azon
ban ekkor még csak önmaga beszűkült életterét érzékeli, s az egyre 
fokozódó elszegényedést csak addig veszi tudomásul, ameddig a 
hivatását gyakorolva a maga lehetőségei szerint segíthet rajta. Túl
ságosan egyedül érzi magát s hite sincs ahhoz, hogy írásaiban azok
kal azonosulhasson, akikkel napról napra találkozik s akiken -  oly
kor anyagi áldozatok árán -  segít is. A sziváci orvos egyelőre kisebb 
rossznak tartja a műkedvelő írónak a státusát, semhogy a cenzúra, 
az államhatóság falaiba ütközve még nagyobb bajokkal tetézze 
szenvedését.

Magától értetődik tehát, hogy amit Szenteleky a Bácskai éjjel 
című versében (és főleg a Bácsmegyei Naplóban publikált vitacikke
iben) atavisztikus vajdasági barbárságnak minősített, az nem csu
pán az ő arisztokratikus műveltsége és a parasztság iskolázatlansága 
közötti szintkülönbséget tükrözi, hanem az alkatilag adott életide- 
genséget is. A magas kultúrának, a művészi alkotótevékenységnek 
valóban nem volt itt élő hagyománya, s ezért sok mindent elölről 
kellett kezdeni. írónk becsületére válik, hogy -  miként említettem -  
ellenszenvét leküzdve hozzálátott a neveléshez: erkölcsjavító célza



tú darabokkal vállalt népművelői szerepet. Ezzel azonban nem 
küzdhette le betegségéből eredő életidegenségét, úgyhogy igazi énje 
versbe kívánkozott. Itt mondhatta el mindazt, amit hétköznapi éle
tében senkivel, még az édesanyjával sem közölhetett, hiszen az ő 
esztétikai igényeinek és lelki bajainak súlyát neki magának kellett 
elviselnie.

Szenteleky lírai megnyilatkozásai mindazonáltal többnyire csu
pán egy-egy, olykor egymásnak ellentmondó hangulatot tükröznek. 
Nála az indulat gyakran elválik az élettapasztalattól, s ennek követ
keztében a vers nem mindig emelkedik egyetemes érvényűségre. Ez 
a Bácskai éjjelen is megfigyelhető. Itt a költő megfeledkezik arról, 
hogy néhány évvel korábban Pesten is boldogtalan volt (amit regé
nye fejezett ki legegyértelműbben), s hogy gyermekkori emlékekből 
táplálkozó nosztalgiája a falusi biedermeier környezetbe, édesanyja 
közelébe űzte volna, oda tehát, ahol a húszas években ismét talajta- 
lan. Rossz egészségén túl ennek egyre inkább kisebbségi okai van
nak, ám írónk egyelőre sem az ízlése szerint, sem pedig magányából 
eredő félelme miatt nem szembesül ezekkel. Marad tehát az epéssé
gében is elvont lírai kitörés. Nem gondolva arra, hogy a világ bár
mely táján vannak rabjai az anyagelvűségnek. Pedig ezzel saját ma
ga is tisztában van, hiszen egyik írásában a művelődési emlékekben 
bővelkedő Svájcot említi meg a művészettel szembeni közöny, az 
önelégült nyárspolgáriság példájaként. Ettől pedig már nincs távol 
az a következtetés, amely szerint a művészi érzékenységű ember a 
világ bármely táján a kiteljesedését akadályozó erők megnevezésére 
kényszerül: jelentkezzenek ezek előtte elvontan, általános emberi 
gyarlóságok formájában, vagy pedig konkrétan, kegyetlenül lehúzó, 
megsemmisítő környezetként. S ezt más aligha tudhatja jobban 
nála, hiszen az Ismét Leopardi című versének tanúsága szerint az 
általa kedvelt olasz romantikus több mint egy évszázaddal korábban 
éppen úgy alsóbbrendűnek, barbárnak érezte környezetét, mint ő, 
pedig Leopardi vidéke a Szenteleky által csodált Itália területén 
volt. Ennek ellenére írónk egyelőre még a szecessziós impresszio
nista szenvelgésnek a híve, az édesen fájdalmas önsajnálatnak, az 
igazságtól, a lényegtől elforduló kínszüntető kábulatnak. A logikus 
és összetett gondolkodás túlságosan nagy és feleslegesnek tetsző 
erőfeszítés annak az embernek a számára, aki reggelenként fárad
tan indul betegeihez, s esténként még fáradtabban tér haza, hogy



éjszakai lázas álmatlanságában ragadjon tollat, hátha a terhes emó
cióktól megszabadulva kipihentebben ébredhet.

Mindennek megfelelően a Bácskai éjjel a kétségbeesett sznobiz
musnak a vallomása, a tehetetlen önelveszejtésnek a dokumentu
ma, egy (átmeneti) értelmiségi csődnek a bizonysága. Nincs igaza 
Utasi Csabának, aki említett tanulmányában (Bori Imre hatására) 
azt állítja, miszerint Szenteleky e versében, „ha undorral is, lélek
ben már elindult a vajdasági táj felé”. Ennek ugyanis semmi közvet
len jelét nem tapasztaljuk a versben, s legfeljebb abból következtet
hetünk arra, amit Utasi állít, hogy a lélektani törvény értelmében az 
ember valamiképpen vonzódik is ahhoz, amit nyomatékosan kár
hoztat. Ez azonban nem ennek a versnek a kérdése, hanem annak a 
külső és belső hatásegyüttesnek, amely egy kérés (cselekvési le
hetőség) eredményeként radikálisan megváltoztatta Szenteleky 
Kornél habitusát. Ez az átminősülési folyamat legkevésbé a versek
ben mutatható ki, közöttük főleg abban a típusban nem, amelyhez a 
Bácskai éjjel is tartozik. Azt aligha tekinthetjük a közeledés jelének, 
hogy a költő, miután oly sok rosszat mond el környezetéről, végül saját 
felsőbbrendűsége után is kérdőjelet tesz. Mert vajon mit érnek a „tün
dérszép virágok”, ha „magtalan”-ok és a „téboly”-ból származnak?

E vers -  a lényege szerint -  folyamatos tagadás, kétségbe vonás. 
A hangnem szatirikus élű, fanyarul rezignált felhangokkal, ha a 
költő saját magáról beszél. A táj leértékelését Szenteleky olykép
pen végzi el, hogy a józanság fogalmát három ízben is használja, 
ironikusan, a vidéki mentalitást jellemezve. Ennek szellemében 
kétszer is hangsúlyozza: „Minden oly hasznos.” Vádiratának tenge
lyében az ostoba rövidlátás fogalma áll, lényegében ennek kellékeit 
sorolja fel s az ennek megfelelő erkölcsöt pellengérezi ki, amikor 
megállapítja: „az önzés határköveket állít, / és megbízható lakatot 
tesz a magtárra”; avagy „nagy értéke van a trágyának”, s „a késnyelők 
és komédiások / félve, idegenül kullognak e tájon / és alázatosan 
köszönnek a füstölgő trágyaszekereknek.” Az sem felemelő megsze
mélyesítés azonban, amikor horkoló „pöffedt hasak”-at, „dagadt 
disznóhizlaló”-t említ, s az itteniek közül csak a „százláncos gazdá”-t 
nevezi meg, aki „gutaütötten emészti / az esti vinkót meg a paprikást”.

Hadd mondjuk ki becsületesen: az élhetetlennek az irigysége 
vetette papírra ezeket a maró sorokat. Ennek ellenére a mindenna
pi szédületben mégsem torzul el teljes mértékben Szenteleky



arányérzéke, hiszen saját torzított képmásával is megajándékozza 
az utókort. Igaz, azt még kétely nélkül írja le, amin mi ma már 
inkább csak mosolyogni tudunk, mert giccsesnek minősítjük. Azt 
gondoljuk ugyanis, hogy a „hurkaszagú házakból” aligha űzték ki „a 
szépség apró angyalkáit”, hanem inkább vonzódtak azokhoz, meg 
aztán éppen a műveletlen, álnépi kultúrán nevelkedett fejeket vi
hette az álom „smaragdos, rubintos óperenciákba”. Annál is inkább, 
mert ha a többé-kevésbé mindenkit sújtó gazdasági és kulturális 
nyomor nem érvénytelenítette teljesen a régi Bácska mítoszának 
valóságfedezetét, akkor ez (főleg a gazdáknak) az operettkultuszá
ban őrződött meg.

A vers második részében önmagáról, az álmodozás jogáról, az 
elvágyódás felsőbbrendűségéről, a mámor csodáiról, az erotikum 
szentségéről beszél Szenteleky. Részben Ady bűvkörében, ahogyan 
azt Bori és Utasi is megállapította. Költőnk lázadása azonban ar- 
tisztikusabb mintaképénél:

... én spanyolul tanulok,
Höláerlint vagy Rimbaud-t forgatom büvölten,
Van Gogh lángoló vonalait ámulom, 
vagy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel

Mélyen érthető, de annál jellegzetesebb sznobmagatartás ez. 
Nem az a probléma, hogy a túlérzékeny fiatalember Szivácon az 
utóbbi száz év legnagyobb szellemeiért rajong, hanem az, hogy tel
jesen ki van szolgáltatva pillanatnyi élményeinek, tehát testi és 
lelkierő, valamint szövetségesek híján nem tud mit kezdeni velük, 
mivel áthidalhatatlannak érzi az élet és a művészet közötti szakadé
kot. Ezért ekkor az esztétika és a művelődés nem a valósággal való 
szembesülés eszköze számára, hanem az illuzórikus menekülés 
alagútja. Mint Ady-epigon egyelőre csak a bűnözőnek, a „kazalgyúj- 
togató”-nak a fikciójában nevezheti meg önmagát. Aligha véletle
nül, hiszen az általa felsorolt alkotók mind a négyen őrültség híré
ben állottak, s Szenteleky tudatosan, állapotának megfelelően vá
laszt ilyen ősöket.

Megoldatlan, beteg állapotot tükröz tehát a Bácskai éjjel. A 
költő nem csupán a környezetét tartja benne visszataszítónak, ha
nem végül saját magát is „gonosz”-sággal, „alattomosság”-gal bé



lyegzi meg. A vers utolsó sorai szerint ugyanis elülteti „a téboly / 
mákonyos, magtalan, tündérszép / virágait / a hasznos, trágyás, egye
nes, bácskai barázdákba”. Tévednénk, ha helyzet és hangulat diktál
ta cinizmust éreznénk e sorokban. Nem, Szenteleky, a képzeletben 
oly sokat akaró, a valóságban tehetetlen ember egyszerűen kényte
len bevallani, hogy képtelen többet, illetve kevesebbet tenni. Alka
tilag nem tud beilleszkedni az általa alsóbbrendűnek tartott életfor
mába, ugyanakkor pedig bűntudatot érez vállalt különbözősége mi
att. Hogy miért? Nyilván amiatt, mert ezzel a verssel is inkább 
elfedi, mint feltárja a viszony lényegét. Azt a tényt, hogy -  miként 
jeleztük is már -  a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság valóságát még 
a Bácskában sem a gondtalanság jellemzi. Az igazi haszonelvűség a 
magyar gazdák körében a szorongató soviniszta politika hatására 
már letűnőben van, a szerbeknek viszont még nem volt idejük bele
szokni a kapott földek kamatoztatásába. Bizonytalanság, nem
törődömség, durvaság jellemzi az emberi magatartásokat, s a sajá
tos bura alatt élő Szenteleky még a külső látszatot sem veszi tudo
másul ebben a versében, a lelki lényegről, a szorongásokról, az 
ügyetlen akarásokról nem is beszélve. Költőnk csak a saját lelki 
valóságában otthonos, itt kénytelen megnevezni saját irracionális 
énjét, amelyből a vers logikája szerint mindenkinek, még saját ma
gának is csak kára van. Iszonyú ez a megoldatlanság, az elviselhetet
len belső feszültség. Nos, ennek feloldására kínálkozik lehetőség, 
amikor az életben gyakorlatiasabban mozgó Csuka Zoltán felkéri a 
költőt: legyen folyóirat-szerkesztő és álljon egy mozgalom élére. 
Nem elsősorban a világot, hanem önmagát akarja megváltani 
Szenteleky, amikor a kérésre igen mond. Hogyne vállalna közössé
get a nagyvállalkozással, hiszen ily módon a gyújtogató egyszeriben 
alkotónak, a meddő, időnként jótékonykodó úriember szentnek és 
prófétának érezheti magát. A korábban haszontalannak, felesleges
nek látszó passziók (amelyek káros volta a valóság képzeletbeli 
teljes leértékelése által csökkent) némi szemléletváltozással külde
téssé, közhasznú cselekvéssé minősülhetnek.

A Bácskai éjjel idejében azonban még csak értelmetlenül nőtt az 
a feszültség, amely később hasznos energiává változott. Értelmetle
nül nőtt, mert nem eredményezett esztétikailag hiteles víziót. A 
vers belső igazságát ugyanis nem hitelesítheti az ábrázolt valóság
elemekre vonatkozó tudásunk. Az ember még ezen a mi, városi



szellemtől elhagyatott lapályunkon is összetettebb jelenség, s nem 
húzható egy előítélet kaptafájára. Költői erőt csak a befejezésben 
érezhetünk, ahol Szenteleky túlzottan önkritikus vallomásra szánja 
magát s eszelős túlzással jeleníti meg saját irigységét. Azért meg
döbbentő s egyben antologikus jelentőségű ez az önmagában fe
lemás értékű vers, mert -  a maga elhamarkodottságában -  a táj 
emberét mint megmásíthatatlan rosszat tematizálja. Ezzel azon bu
dapesti, illetve európai érdekeltségű értelmiségi közérzetének is 
hangot ad, aki -  miként a Bácsmegyei Naplóban zajló viták is tükrö
zik -  nagyon nehezen barátkozott meg az új életfeltételekkel, hi
szen a művelődés szempontjából a nagy központok elérhetőségét 
létfontosságúnak tartotta.

Szenteleky Kornél verseinek közös jellemzője, hogy legtöbbjük
ben a költő a megalázottságál, tehetetlenségét és reménytelenségét 
fejezi ki, leginkább közvetlenül vallomásos formában. Ilyen lelkiző- 
áradozó szövegeket főleg a húszas évek közepe táján, magányának és 
betegségének elviselhetetlensége idején írt. A Kéve című antológiába 
is tehát ezek a költemények kerültek. E versek között jó néhányban 
formailag is kifejezésre jut a -  képszerűen fogalmazva -  szakadék
ban veszteglő költőnek a felfelé irányuló, könyörgő tekintete, amint 
ahhoz intézi szavait, aki mélybe taszította, vagy pedig ahhoz, aki 
kimenthetné poklából. A Csodálkozó sóhaj az Idegenhez nem vélet
lenül fohászkodik egy antik istenséghez, Oziriszhez, hiszen számára 
a kereszténység inkább jelent vállalt kultúrát, mint vallást, tehát a 
hatás kedvéért célszerű nem közkeletű módon megszólítani azt, aki 
talán a leginkább felelős az embert ért szerencsétlenségekért. Ozi- 
risz különben is egyiptomi isten, a folyamatosan megújuló élet meg
testesítője, úgyhogy Szenteleky valóban úgy fordulhat hozzá, mint a 
létnek számára felfoghatatlan titkához. Egyébként van költőnknek 
még három olyan verse (Alázatos kérdés az élethez, Hiszed-e, drága, 
Kleopátrához), amely ennél még közvetlenebbül tárja fel a beteg 
ember nyomorúságát s majdnem közvetlen könyörgését. Ezek a 
művek is a jobbak közé tartoznak. Halk, klasszicisztikus hangnemű 
fohász, egyszerű önfeltárás a Csodálkozó sóhaj az Idegenhez, mégis 
hiteles a maga nemében. Különb, mint az Úgy fáj az életnek a 
darabjai, mert -  habár ez is monológ -  nincs benne szószaporítás. 
Az emberféregnek az őszinte esdeklése, a teljesen kiszolgáltatott
nak a helyzetképe ez a vers. Fő erénye, hogy nem mesterkélt. Ha az



előző versben a túlzás és a póz zavarhatott bennünket, akkor itt a 
költő elhihetőbben adja önmagát, még ha az alább következő idé
zetben tautologikusnak látszana is a „melegtenyerű jó barátom” 
szókapcsolat, s hasonlóképpen a „tiszavirágos” szecessziós jelző 
funkciója is vitatható:

Ó, ha testvéremnek tudnálak, 
milyen könnyű volna!
De jaj! te elviszed hitem és múltam, 
apámat, kis húgom, melegtenyerű 
jó barátom, elcsened álmaimat, ifjúságom, 
ritka, rejtett, tiszavirágos mosolygásom, 
elviszed, ami szép, ami drága, 
ami meleg, ami vigaszos, 
és pucéran társtalanul hagysz 
az évek kopasz, hűvösödő őszében.

Magának az életnek az allegóriája tehát a megszólított idegen 
istenség, annak a költői eszköznek adva előnyt, amely több Szent- 
eleky-versben is felbukkan. Költőnk legszívesebben ditirambust 
írna, másképpen aligha fordulna ekképpen az istenséghez: „Sze
retni szeretnélek, / hatalmas idegen”, de kedélye itt, mivel az 
általa elérhetetlen élet egészéről van szó, nem juthat túl az elégi- 
kus hangulaton.

Nem így mindjárt az antológiában szereplő költemények harma
dik darabjában, a Barátom, a szamár címűben, amely formailag 
ugyancsak allegorikus, ám tartalmilag ódái távlatú. Habár naivan 
azt is hihetnénk, hogy csupán írónk útleírásainak egyik rendkívül 
tömör változatával van dolgunk, annál is inkább, mert találunk még 
ilyet az antológiában vagy a többi vers között (Az Olimposz alatt). A 
Barátom, a szamár azonban más, mint a néhány hasonló: ezt ugyan
úgy kell versként olvasnunk, mint azokat, amelyekben emberi sor
sot allegorizáló állat van a vers középpontjában, vagyis az általáno- 
sító-egyetemesítő szándékra (és eredményre) kell ügyelnünk benne. 
Pedig a vers luxori keltezésű s a Királyok völgyében tett kirándulás 
a témája. A költő a hőségben „barátja”, a szamár nyakába kapasz
kodva hálálkodik: milyen jó, hogy biztonságban érezheti magát, 
mert „van a sivatagban, / aki becsülettel visz és vezet, / mert tudja az 
utat, a célt, és megbocsátja tudatlanságom”.



A szamárra való hagyatkozás a helyzetnek megfelelően keleties 
bensőséggel is rendelkezik: az ember saját igazi érdekében mélyebb 
kapcsolatot őriz az európai értelem által lekezelt állatvilággal. Ez a 
vers ugyanis, miként már a címe -  Barátom, a szamár -  is hirdeti, 
nem egyszerűen a hasznos háziállatot tiszteli a szamárban, hanem 
egyenrangúnak tekinti, vagy legalábbis olyannak, akinek lététől, sze
repétől az ember sorsa elválaszthatatlan. Emberekhez csak a levelezé
sében fordul ilyen ódái hangnemben Szenteleky Kornél. Azt is gondol
hatjuk tehát, hogy mivel ezekben a társtalan években a faj-, illetve 
nemzettársai közül a nőkön kívül senkit sem tisztel meg ilyen módon, 
a szamárhoz való fordulásnak ez a közvetlensége az elidegenedésnek a 
sajátos kifejezése. Mindenképpen ez is, de talán más is.

A szamár a gyakorlatiasságot, a tájékozódási ösztönt, a szívóssá
got és megbízhatóságot jelenti Szenteleky Kornél számára. A sza
már a létezés feltétele, tehát egzisztenciális kérdés költőnk szem
pontjából. Ezzel különösen akkor lehetünk tisztában, ha szem előtt 
tartjuk, hogy Szenteleky (a tüdőbajával is összefüggésben) fojtogató 
űrnek, vigasztalan pusztaságnak érzékelte az életet, amelyben na
gyobb mértékben szorult másoknak (az édesanyjának, később Dett
re Jánosnak, Csuka Zoltánnak, majd a feleségének) a támogatására, 
mint mások, s csak így, támogatva támogathatta kezdetben a testi 
betegeit, később a Vajdaság szellemi nyomorékjait. így aztán a szó
ban forgó vers szamár-élményében nemcsak az iróniának, hanem az 
öniróniának az elemei is jelen vannak. Költőnkről tehát nem felté
telezhetjük azt az együgyűséget, ami kizárólag egy alkalomnak és 
egy állatnak a vers formájú dicséretét váltja ki belőle. A Barátom, a 
szamár című vers tehát a szamár ürügyén egy emberi magatartásért 
(is) parodizáló módon lelkendező óda. Pusztán a konkrét versbeli 
élethelyzetet figyelve, nincs benne fölényérzet, hiszen nem az utas 
tudja az utat és a célt, hanem a háziállat, amely -  hozzá képest -  
bölcsnek bizonyul. Ám mégiscsak háziállatról van szó, s aligha felté
telezhető Szentelekyről, hogy, akár a legrosszabb hangulatában is, 
egy szamarat okosabbnak tartson saját magánál.

Az eddig mondottak továbbgondolásaként a szóban forgó vers, 
persze, Szenteleky tudatalattijának a kivetüléseként is felfogható. 
Annál is inkább, mert Jézus krisztus is szamárháton ment be Jeru
zsálembe, másfelől pedig a húszas, majd a harmincas években a 
körülmények részben az írástudókra is rákényszerítették a nyájszel



lemet. A szent életű, korlátozott mozgású, vidéken is vidéki orvos 
jól tudta ezt, amikor először a Bácsmegyei Napló, majd pedig a 
Vajdasági írás csábításának engedve, megvalósító'a írói, később 
vezéri ambícióit. Igaz, a Barátom, a szamár még nem utal megváltói 
célkitűzésre, ám aligha lehet véletlen, hogy a sokat utazó Szenteleky 
rengeteg külföldi élményei közül, még néhány mellett, éppen ezt a 
szamaragolást tartotta megverselésre (!) érdemesnek. Nyoma sincs 
itt valamiféle elhivatottságnak: a gyarló ember fejezi ki benne hálá
ját a sivatagi forróságban.

Általában az élet, a számára elérhetetlen spontaneitás, vagy az 
előtte felmagasodó, titokzatos, gyönyörteljes lét elé szokott Szent
eleky leborulni az ódaköltő alázatával. A romantikus vágynak dio- 
nüszoszi tombolás lenne a célja: „...kitárnám karomat / pogány pap 
módjára / s kiáltanék ekképpen: / enyém a nap, / enyém a fény, / az 
asszony, az is az enyém. / Az Isten, az is az enyém! / Enyém az élet! 
(Milyen jó lenne...) Nem juthat el azonban ehhez, ahogyan a vers 
indítása is csupán közeledés az expresszionizmus felé, függetlenül 
attól, hogy jó néhány főnévi igenevet találhatunk itt: „Milyen jó 
lenne / elindulni, vándorolni / valahova. / Elindulni, vándorolni, / 
megpihenni, megérkezni /és lehajtani fejemet egy kőre, mint Jákob, 
a bibliai.” Nincs belső feszültsége, zaklatott misztikuma ezeknek a 
soroknak. Hiányzik belőlük a költői énnek a hasadtsága s az így 
keletkezett izzása a látványnak. Nem az én elszakadásának, hanem 
csupán a vágyának vagyunk itt tanúi.

Jellemző, hogy gyűlölettel kezdődik s szeretettel végződik 
Szentelekynek a Kévében szereplő verscsokra. Költőnk a modern 
(vagy legalábbis mindig időszerű) költők és festők bástyája mögül 
szórja átkait azok felé, akiket lényegében (s ezt másutt nemegyszer 
bevallja) irigyel. Ez a kezdés az ösztön szabadságának nevében (epi- 
gonisztikusan) lázad a számára elérhetetlen, de őt folyamatosan 
csábító élet, valóság ellen. Értéktelennek, csúnyának láttatja azt, 
hogy minél messzebbre (s minél megokoltabban) eltaszíthassa ma
gától. Hogy mi van emögött, azt a következő versében árulja el, 
amikor az „Idegenhez”, Ozirisz istenhez, valójában magához a vágy 
céljához, szenvedése okához: az élethez fohászkodva ad teljes képet 
saját helyzetéről. Kiszolgáltatottságát, gyámolatlanságát ugyancsak 
ódái hangvétellel (jóllehet némi ironikus mellékzöngével) a sza
már-versében panaszolja el. Ezután a tiszta érzelem verse követke



zik, a Giomo dei morti. Ez a húga halálának alkalmával született, s 
az alkalmiság jegyeit viseli magán: finomságában is privatizáló. 
(Családias bensőségében ezzel rokonítható, de tényfeltárásra való 
korlátozódása miatt ennél kevésbé tekinthető versnek az antológiá
ban nem szereplő Az anyám című szöveg is. Szenteleky a súlyos 
tüdővérzést követő évben, 1926-ban írta ezt a rendkívül megrázó 
vallomását anyjának, aki ápolója volt. Az évekig tartó abszurd hely
zetnek a lényegét a következőképpen határozza meg a költő: „A 
fiad gyenge és szegény, / és nem ad reményt meg biztatást / fakuló 
alkonyatodnak. / A fiad Krisztus évében van, / és a te öreg, beteg 
szerető szívedbe / tőröket döf az Atya, / aki szeret minket.” (Az 
utolsó cinizmusa Szenteleky hitre vonatkozó kettősségének a gyö
kerét jelzi.) Különben még néhány verse („Valaki elmegy a szomszéd 
szobából”, Aki elvisz, A szeme, Az első hó) kapcsolódik húga halálá
hoz.

A Giomo dei mortil követően durván józanító kontrasztként hat 
a naturalista megalapozású Hajnalban, kis álláson című, amelyet a 
váratlanul feltűnő úrnő, mint erotikus vágyálom megszemélye
sítője, tesz Szenteleky módra szecessziósán jellegzetessé, tehát né
mileg műkedvelő formájúvá. (Ennél hitelesebb a hasonló jellegű, itt 
közöletlen Éjjeli menekvés. Az álmot nem álmodozásként, hanem 
őrületként, merész szókapcsolatok formájában szuggerálja a költő. 
Ezért a képzeletbeli kaland -  mint vers -  valóságosabb.) Ezt a nő 
jelezte magaslatot a következő versben már Olimposznak hívják, 
annál is inkább, mert ez a görög isteneknek hódoló szöveg nem 
több egy úti élmény kifejezésénél. Ennél az Ismét Leopardi azért 
összehasonlíthatatlanul jelentősebb, mert a költő számára kínos 
vonatkozásokat tár fel. Elmondja, hogy Leopardihoz, az övéhez 
hasonló sorsú olasz romantikushoz, ambivalens módon viszonyul, s 
„mint javíthatatlan bűnöző, / mint szívó szenvedély reszketős rabja”, 
úgy tér vissza hozzá. Bevallottan azért vádolja önmagát Leopardi 
olvasása miatt, mert annak pesszimizmusa az ő életkedvét is elveszi, 
vagyis olyannak látja a tipikus bácskai embert és önmagát, amiként 
a Bácskai éjjelben megfigyelhettük. Számára viszont csak a „mámor
buborék” (ahogy mondja), az illúzió, a giccsízű hangulat jelentheti 
az életörömét magányában. A szintén köhögős Leopardi a halál 
vigasztalanságának, az élet boldogtalan rövidségének az érzését tu
datosítja benne, s ő, nem lévén igazi művész (hisz neki gyógyítania



és nevelnie kell az embereket), képtelen elviselni ezt az igazságot. 
Neki az életet kell szolgálnia, s nem engedheti meg magának a 
Bácskai éjjel által jelzett meddő határhelyzeteket. Annál kevésbé, 
mert nincs ideje és lelki ereje átjutni a másik oldalra, s rendkívüli 
heroizmussal elviselni a művészek magányát. Ez nem egyeztethető 
össze hivatásával.

Időként lehet, sőt kell is egy kicsit sóvárogni, ábrándozni (Milyen 
jó lenne...), a lélekemelő hangulat néha megélt valóságból, úti ta
pasztalatból is táplálkozhat, főleg akkor, ha a boldog időtlenséget 
sugalló szépségélmény nem utólag, nosztalgikus visszaemlékezés
ként került papírra (Könnyű esté). Ilyenkor boldogan szolgáltatja ki 
magát a költő az esti mediterrán táj impresszionista látványának, 
hiszen nem elsősorban a vers, hanem a súlytalanság fontos; az tehát, 
hogy „hígan, lengén libeg az este”. Nyilván e hangulat könnyed 
leírása is kellemes művelet, ami, persze, nem művészet, hanem az 
életnek, a betegeihez majd visszatérő orvosnak az önszolgálata. Az 
eredmény, a boldogság, az „oly egyszerű az élet!” állapota azonban 
csak rövid ideig tarthat, talán attól sem függetlenül, hogy az önkri
tikus értelmiségi tisztában van vele: az igaz művészi feladat csak a 
papírra vetett sorok után következne, ha egyáltalán megérdemli e 
felszíni naturalizmus az alkotói megmunkálást.

Mindazonáltal a fájdalom is megédesedhet, a pusztulással való 
szembenézés is kivételesen verssé alakulhat Szentelekynél. Még
hozzá jobb verssé, mint amilyenek a kulturális vagy eksztatikus 
természetélmény diktálta impresszionista sorai szoktak lenni. 
Emellett az Egy pillanat, vagyis az antológiabeli verscsokrot befe
jező darab azért is fontos, mert a költő, szemben a bevezető, gro
teszk módon gyűlölködő Bácskai éjjel\e\, a szeretet húrjait szólaltat
ja meg. S ez még akkor is jelent valamit, ha nőhöz szólnak a sorok, 
nem távol attól a hangulattól, amely Petőfinek a Szeptember végén c. 
költeményét hatja át. A korai elmúlás elfogadása s a kedveshez való 
síron túli ragaszkodás adja ennek a prózai lejtésű monológnak a 
tartalmát és varázsát; miként másutt is: némi misztikummal fűsze
rezve: „Én ugyan akkor már táltossal vágtatok / a fekete feledés felé, 
/ mely titokzatos és dermesztő, / mint minden halál, / de lehet, hogy 
halvány fényecske villan / a révedt feketeségben / és lehet, hogy te 
látsz engem, kedves.” Szenteleky ebben a versében a nehezebbet és 
igazabbat választja, tehát bevallja: misztikus érintése nem felemelő



hatású, vagyis csak akkor feledkezhet bele ismét a kedves a kártya
játékba, ha az ő árnya már tovatűnt: ekkor a keze -  a vers ironikus 
befejezéseként -  a „a tök felsőt / leteszi az asztalra”.

A Kévéből kimaradt, vagy az utána következő években született 
versek némileg eltérő világképet és költői eljárást tükröznek. Pél
dául az expresszionizmus elemeiből találhatunk bennük többet. 
Mindenekelőtt az Erdélyi Helikonban 1930-ban napvilágot látott 
Fülemet rányomom a földre címűben, amely -  mint költőnk egyik 
legjobb verse -  a Holnap-holnapután című, nagy visszhangot kivál
tott elbeszélésére emlékeztet. Mindkettő iszonyú látomás. Szent- 
elekynek nem kellett szónoki erőfeszítéseket tennie, hogy az embe
riség veszélyeztetettsége miatti aggályait kifejezze. Ő ugyanis saját 
magát érezte napról napra veszélyeztetve s csak a hangulatközpon
túság falát kellett áttörnie ahhoz, hogy verse (prózája) több legyen 
a saját személyét féltő sirámnál. Valójában a Fülemet rányomom a 
földre is első személyben indul, s a rémült csodálkozás formájában 
mindvégig meg is őriz egy keveset ebből a formából. A helyzet és a 
pátosz Tóth Árpád-i. A költő a falu határában elmereng, s ez alka
lommal nem a falusi életforma alsóbbrendűségének tudata kínozza, 
hanem az erőszak okozta megsemmisülésének a lehetősége, egy 
valószínű háborúnak a víziója.

Szenteleky sorait itt nem csupán a saját, naponta meggondolt 
testi megsemmisülésének átérzése hevíti szokatlanul magas 
hőfokra, hanem a Vajdasági írás munkatársainak körében társa
dalmi szerepet vállalt humanistának az aggálya is, aki immár a 
saját többletmunkáját is félti az emberi ostobaság okozta rombo
lástól.

E vers nem csupán a minőségével, hanem formajegyei szerint is 
kiemelkedik a többi közül. Elejétől végig rímek fegyelmezik némi
leg a sorokat, tehát a verselés nem annyira szabad, mint amilyen 
Szentelekynél szokott lenni. Ez paradoxonnak látszik, minthogy a 
Fülemet rányomom a földre tekinthető a leginkább expresszionistá
nak Szenteleky versei között. Az impresszionista helyzetjelölés 
(„Éjjel. Bácska. Csak én heverészek / fáradt földek tikkadt kebe
lén.”) a háború előérzetének elhatalmasodásával alakul át fenye
gető jelentésű igéket halmozó expresszionista látomássá. A legkü
lönfélébb hangok szimultaneista kollázsa figyelmeztet az apokalip
szisre:



Recsegés, rikoltás. Egy szónok beszélne.
„Testvérek! Testvérek!..." Érteni nem lehet.
„Adjatok kenyeret! Adjatok életet!”
Pokoli már a zaj, itt a végítélet.
Bombák robbannak fel. „Jó anyám, megölnek!"
Házak dőlnek össze. „Meghalok! Meghalok!"
Ropognak, zuhannak tornyok és templomok

A félelem fakasztja fel tehát költőnkben az expresszionizmus- 
nak a forrását. Hogy az valóban egzisztenciális mélységből tör fel, 
arra a Bárkaút az éjszakában második szakasza közvetlen bizonyság: 
„Amott azonban a tenger pereméjén / egy kéz nyúlik fel. Gigászi 
istenkéz, / mint átkos felhő, mint rettentő csók, / mely egyre na
gyobb lesz és egyre közelebb jön. / Evezzünk! Siessünk! Rajta! 
Tovább! / Az óriási kéz, az örök hatalom / bele akar tépni gitárom 
húrjaiba, / szét akarja törni öreg hangszerem, / de én nem engedem 
és szívemre szorítom.” Jellemző azonban, hogy itt is képzőművésze
ti élmény segíti hozzá költőnket az önkifejezéshez.

Az akarás ennyire meggyőző eredményhez sem vezet. Mert ha
bár egyetértünk Bori Imrével abban, hogy az 1929-ben született 
A fény felgyűl és ellobog című színpadi játék expresszionisztikus- 
szimbolikus jellegű, ám csak akkor, ha inkább a törekvést, mint az 
eredményt akarjuk minősíteni. Ez a fenntartásunk még inkább vo
natkozik arra a nyolc, a Vajdasági írásban megjelent versre, 
amelyből Bori Imre hatot közölt az Ugart kell tömünk című antoló
giában (Újvidék, 1983), a folyóiratból készült válogatásban. (Mel
lesleg: a két kihagyott költemény jellegzetesen impresszionista.) 
Bori szerint „Határozott karakterű költemények ezek, célratörőek 
mind mondanivalójuk, mind pedig kifejezési eszközeik tekinteté
ben. Expresszivitás fűtötte jelképeket hordoznak, így az ugartörőét 
a Csuka Zoltánnak dedikált Ugart kell tömünk című versében, az 
ázott, mostoha sorsú kakasét a Kakas az esőben címűben, valamint 
a fűtő kezében az őszirózsákét az Őszirózsák a fűtő kezében című 
költeményében. Politikai vallomásával olaszországi útitarisznyájá
ból származó Testvéri köszöntő című verse emelkedik ki. A vers 
utalásaiból arra lehet következtetni, hogy a Lipari szigetek táborá
ban raboskodó forradalmárt, Domizzio Torrigianit köszönti antifa- 
sizmusának... bizonyítékaként...”



Nos, ha e versek nyelvét vizsgáljuk meg, akkor kiderül: nem 
elsősorban expresszivitás fűtötte jelképek jellemzik őket. A költő 
belső drámáját, vívódásait, tehát a nekibuzdulásait és lelankadásait 
hordozzák. Ha valamikor is cselekedni akart Szenteleky, akkor 
most, a vele szövetkező munkatársakhoz legalább szándékban kö
zel, mindent egy lapra tesz fel. Jól tudja: ettől a vállalkozástól függ, 
vajon többet ér-e a munkássága egy beteges orvosénál. így aztán az 
„ugart kell törnünk” jelszava a lehető legteljesebb valóságfedezettel 
rendelkezik. Ellenben: jóllehet e cselekvő akarat kifejeződik a vers
ben, de nem expresszionista jelképként. Az ugartörő buzdítása alle
gorikus felhívásként vonul végig benne, s a szimbolizmus összetett
sége és misztikuma helyett népnevelői egyértelműség uralkodik itt. 
Tehát még a nagy kezdőbetűvel írt Lelkiismeret sem lehet szimbó
lum, hanem -  mint elvont fogalomnak a megszemélyesítője -  szin
tén allegória. Szentelekynek különben sem elég mély az ihlete, nem 
kellőképpen koncentrált a művészi ereje ahhoz, hogy az expresszio- 
nizmus eksztázisának megfelelő mértékben szellemítse át világát. 
Az ő többes szám első személye túl racionálisan (s ugyanakkor 
rezignáltan) programadó, következőleg csak a második versszak 
főnévi igeneveivel közelíti meg az expresszivitást. Mikor ugyanis azt 
mondja: „Ugart kell törnünk feszülő inakkal, / gyöngyöző homlok
kal, lankadatlan szívvel, / és hittel, mely elcsuklik, de százszor is 
felkel”, akkor itt az energia nem a kifejezésbeli merészségben, a 
szócsavarásban van, hanem abban a valóságos erőfeszítésben, amit 
az allegorikus kép kifejez. S még ilyen értelemben sem gátlástalan 
az énnek mint erőnek a kiáradása, hiszen a „kell” segédige öt ízben 
is gyöngíti az eleve expresszívnek tudott kifejezésformák hatását. 
Vagyis egyfajta muszáj-herkulesség, illetve erkölcsi credo fogalma
zódik itt meg, egy közösségi igényű program, az Adytól átvett termi
nológiával, nagy tiszteletet érdemlő, eltökélt, de nem teljesen 
meggyőző költői erővel.

Ha az Ugart kell tömünk aktivista programbeszéd, a cselekvő 
szabadkőműves felhívása, akkor a Te vagy a legkegyetlenebb: idő 
egyrészt mélyebben gyökerezik Szenteleky biológiai meghatáro
zottságú természetében, másrészt pedig az idő és a saját lelkiisme
rete diktálta követelményeket is nekiszegezi bujdosásra, betegsége 
miatt lustálkodásra hajlamos önmagának. Az eredmény itt olyan 
sajátságos expresszionisztikus líra, amelynek hangulatát a nyugta



lanság határozza meg. A költő maradna, elhagyná magát, de képte
len megfeledkezni róla, hogy neki indulnia kell valahova. A kimoz
dulásnak ez a belső kényszere a „Tovább kell menni!” önfelszólí- 
tásszerű refrénjében jelentkezik. E prózaversben Szenteleky életé
nek drámai magva válik érzékelhetővé. Fáradt impresszionizmus
sal, révedő romantikával, önfeledt rokokóval felesel itt a korpa
rancs, amely humanista tartalma ellenére is a kegyetlenség érzeté
vel nyűgözi le a költőt. S ez az, ami senki másra nem jellemző, csak 
Szenteleky Kornélra! Azt kell tenni, ami legbelül ellenére van a 
költőnek, s ezért nem ünnepelheti diadalát a felszabadultság, ha
nem a tehetetlenségi nyomaték mutatkozik meg a maga nyűgössé- 
gében. Amin tehát az expresszionista költő túllép, azon Szenteleky, 
az akadályokat szemlézve, csak túllépni igyekszik. Az expresszionis
ta az akarat szabadságát ünnepli, Szenteleky szinte kétségbeesik az 
akarat elkerülhetetlensége miatt. Ám nem olyan nagy mértékben, 
hogy emiatt a rémület expresszionizmusáról beszélhessünk. Mert 
jellemző módon a vers főnévi igeneveit a verskezdő „szeretek” ige
alak vezeti be. Vagyis itt is a vágyat, kívánságot emeli ki a költő, 
hiszen az egész költemény az ő legbenső vonzalmainak a tömény és 
törékeny leltára, amelyet a korparancs, vagyis a cselekvő humaniz
mus megsemmisítéssel fenyeget. Az tehát, ami legbelülről jön, 
szemben áll az idővel, a mozgással, költőnk tudniillik, hedonista 
ösztönére, kiéletlen életvágyára hallgatva, a legszívesebben megállí
taná az időt. Szerinte legjobb volna „egy olasz este megállítani a 
Nagy Mutatót: zúgna a tenger, lihegnének a szegfűk, és enyém 
lenne az élet...” Ezzel eredetivé is válik a vers, melyben, miként itt 
láthattuk is, reminiszcencia szerint van jelen az expresszionizmus.

Hasonlóképpen az olasz szabadkőművesnek ajánlott Testvéri 
köszöntő is csupán közeledés az expresszionizmushoz. A kezdet 
ugyanis egyértelműen újromantikus-impresszionista: „Az estnek 
könnyes, ibolyás ködében / ott púposodnak a Lipari szigetek.” Csak 
a folytatás tartalmazza a jóra esküvő moderneknek az ismert fra
zeológiáját és gesztusát: „Kinyújtom karom, és kiáltom: / -  Test
vér! / Veled vagyok!” Itt akár epigonizmusra is gondolhatunk, ám, a 
költő résen van, s ahelyett, hogy behódolna a divatos irányzatnak, 
elsősorban saját lehetőségeire, lényére ügyel. Ezért a következő 
sorok emberileg hitelesek és esztétikailag is elfogadhatók:



És mi mind, akik a Tiéd vagyunk, 
gyengék vagyunk, mint békés pálmaág, 
mellyel harcot vívni nem lehet.
Nincs fegyver, harag, hatalom a kezünkben, 
s ezért nem adhatjuk Neked vissza 
a munkát meg a szabadságot.

Több itt a magyarázat, mint a világot teremtő költészet, mégis 
érezzük az eltökélt humánumból eredő emanációl, s ez valóban 
Kassákék és Csukáék közelében láttatja a verset s valamennyire a 
költőt is. Mégsem egészen meggyőzően, minthogy a továbbiakban 
Szenteleky forma szerint is expresszionista akar lenni, tehát azt 
erőlteti, ami nem megy neki. A Fény, a Béke, az Eszme, a Kelet és a 
Világosság allegóriái idegenek ugyanis a költői szótárától: nem 
mozgalmi ember ő, s még csak remény sem fűzheti a kommuniz
mushoz. Emiatt némileg mesterkéltnek, alkalminak találjuk az 
olasz szabadkőművesnek ezt az együttérző ünneplését.

Mindazonáltal a másokkal, a boldogtalanokkal vállalt szolidari
tás szavai vallomásértékűek, ezért nem mindig hangzanak rosszul. 
Szenteleky a néhány ilyen megnyilatkozásában a hozzá legközelebb 
állókat nevezi meg. (Néhányszor a szónak szoros értelmében, mint
hogy korán elhunyt húgára több versében céloz s ugyanakkor terje
delmes verset ír őt önfeláldozón gondozó, mostoha sorsú édesany
járól.) A szenvedők, a megalázottak, a kizsákmányoltak az ő testvé
rei, így tehát az ő világának szerves része a Szerencse kereke című 
vers impresszionista körképe, hiszen a felsorolt névszók jelentései 
többé-kevésbé rá is érvényesek:

Mikor azonban a croupier eléd teszi 
a zsetonok tarka vagyonát -  
órájuk gondolok, az éhezőkre, 
a fáradtakra, az izzadókra, 
a dolgozókra, a milliókra, 
a mocskosokra, a nagyon jókra, 
a tűrőkre, a krisztusokra, 
akikkel gúnyt űz a játék, 
de akik nem zúzzák össze 
a szerencse kerekét.



Ugyanebben a nyughatatlan szellemben íródott egyik legsikerül
tebb verse, amely a Levél a kedveshez késő éjjel címet viseli. Ennek 
az a különlegessége, hogy költőnk itt (1931-ben) már képtelen sze
relmi képzelgésekbe menekülni. A költemény valójában a belső 
feszültség feloldhatatlansága miatti méltatlankodás. Szenteleky 
nyíltan bevallja a kedvesnek (és az olvasónak): aggálya és felelőssé
ge nem engedélyezi számára a fantáziának hosszú éveken át fo
gyasztott kábítószerét.

A kellemetlen hírek formájában a korábban kiközösíteti világot 
engedi magába áramlani Szenteleky. Nem juthat túl a kínzó kérdé
seken, a megnevezett problémákon: „Mint a vak, aki idegen világba 
került, botját elvesztette, / tétován tapogat, a levegőt reszketve / 
fogdossa. Hova megyek? Hova megyünk? / Világos választ ki adna 
nekünk? / Ötvenmillió a munkátlanok száma...” Az emberiségi gon
doknak ilyen kötött formájú leltározásával nyilván azoknak az ér
deklődésére is számít, akik korábban, mint életidegen költőről, 
nem vettek tudomást róla. A társadalmi igazság tekintetében legbe- 
lül fiatalkorától kezdve baloldali Szenteleky most végre kinyilvánít
hatja rokonszenvét, anélkül, hogy politikai párt szószólójává válna. 
S eközben önmaga ellen küzdve vállalja önmagát. Fáradtan me
rengő énjével most nem a muszáj-herkulesség elkerülhetetlenségét 
s ugyanakkor ennek reménytelenségét állítja szembe, az álmodozás
ba menekülve. Ehelyett egyrészt elutasítja a giccs pótkielégülését, 
másrészt pedig felhúzza panaszainak zsilipjét, jóllehet a felsorolt 
bajok eleve közösségiek, tehát nem pusztán az egyéni bajok hiteles 
feltárása révén válnak egyetemessé. íme az alkotói lelkiismeret, a 
kulturális akcióprogram és a Neue Sachlichkeit milyen sorokat írat 
vele:

Ha tiszta lenne a láthatár s falat 
nem látnánk sehol. Oh, sápadt kezű kedves, 
ne haragudj, de erről álmodni üres 
buborék-játék Hallod, mit mond a rádió?
A munkátlanok száma ötvenmillió.
Halál, materializmus, gázbomba,
Hitler, Al Capone, földrengés, India...
Fáradt vagyok, aludni kéne már, 
az álomban nincs talaj és határ.



Bután horkolni! S ha felnyitnám szemem, 
megpillantanám, egy riadt reggelen, 
mint úszó, hívó messzi délibábot, 
az igazi embert s az igazibb világot.

A vers befejezése nem műoptimizmus. Szenteleky radikálisan 
elveti az újromantikus cafrangokat és kimondja: a világ jobbra for
dulásának látszata csak illúzió. Elkerülhetetlen az alkalmi remény, 
de erről tudni kell, hogy csak egy bizonytalan lehetőség a fedezete.

Akkor igazán hiteles Szenteleky költői hangja, ha saját sorsát 
fejezi ki, anélkül, hogy siránkozna. A Kakas az esőben című versét 
azért kell a jobbak egyikének tartanunk, mert olyan öntörvényű 
valóságot alkot meg benne, amely -  mint egyetemesítő erővel ren
delkező kép -  nem csupán az ő lényét fedi, hanem mindazokét, 
akiknek kísérletei meghiúsultak a körülmények fölülmúlásában. 
Mindazonáltal ennek a költői látomásnak is alig van köze az exp- 
resszionizmushoz. Az esőben ázó kakasnak a képe klasszicisztiku- 
san metszett, naturalista hangsúlyokkal és impresszionista árnyala
tokkal. Sorsszimbólumokról, költői allegóriáról van szó, mert „a 
falusi utca híglevű sarában / behúzott nyakkal gubbaszt” ő, aki nyil
ván eltévedt, s most valószínűleg a fejedelmi múltról álmodozik, 
miközben „egy kis paraszt hajít röhögve / törött, sáros cserepet 
feléje”, lényegében ugyanazt mondja, mint a költő legtöbb verse és 
az Úgy fáj az e7e/nek a darabjai, csak közvetve, tehát objektiválva s 
ezért igen gátlásosán. Fontos itt a hangzásnak a méltósága, amely 
azonban csak a letűnt időket illetheti: „Ó, hajnal hírnöke, hol van a 
peckes lépés, / a büszke nyak, a tollak ünnepi fénye?” S e visszate
kintésben mintha az expresszionista izzás egy hiteles pillanata avat
kozna közbe: „mikor parancsoló szavára vérvörös isteni tányér / 
emelkedett a pajta fölé...” Másutt aligha, hiszen, ha néhol halmo
zódnak is az igék (álmodik, ázik, gubbaszt, mélázik), akkor először 
is ezek már önmagukban is a passzivitásnak, a melankóliának a 
kifejezései, azután pedig az őket bevezető állapot-, illetve módhatá
rozó s ennek jelzője ("árván, megható megadással”) még egyértel
művé teszi azt, ami különben is nyilvánvaló. S ha ehhez még
-  egyúttal a vers befejezéseként is -  „az átkos, fénytelen bácskai 
sárban” helyhatározója és annak jelzői is társulnak, cáfolhatatlanná 
válik a tény, miszerint a kétségbeesés Szentelekynek ebben a versé



ben sem válik sikollyá, indulatos tiltakozássá. Az ő kakasa ugyanis 
nem a jövő, a hajnalhasadás, hanem a múlt, vagyis -  még pontosab
ban -  a köldöknézés felé fordul. Beteg, életunt, s ezt az állapotot a 
költő nem lázadó módon jeleníti meg. A jelzők túltengése egyéb
ként több helyen is a még nem teljesen leküzdött stílromantikára 
hívja fel a figyelmet: „lehunyja lázas, vizes szemét, / szederjes tarajá
ról, ázott, mállott tollairól...”; „A rekedt, beteg, panaszos csuklásra 
senki sem figyel....”; „a nagy, fényes és forró tányér sem izzik át...” Az 
együttérzés kiváltása, a megértetés a költő célja; s ugyanakkor a 
beletörődés szükségszerűségének az elhitetése. S ami nincs közvet
lenül a versben, de végső célként feltétlenül a hátterében rejtőzik: 
az olvasó eszméltetése, állásfoglalásra kényszerítése. Csakhogy ez 
legfeljebb imitt-amott érinti az avantgárdnak a módszereit. S 
ugyanez vonatkozik a Naplóban közölt Verebek az orgonán című 
versre is. Itt a tikkadt júliusban orgonafán gubbasztó madarak 
árasztják magukból a reménytelenséget. Nem expresszíven, hanem 
a névszóhalmozás impresszionista módszerével, a hiábavaló létezés 
allegóriáiként. Egyébként a zeneiség másodrangú szerepe és a sej
telmes többértelműség, a miszticizmus folyamatos jelenlétének hiá
nya miatt beszélünk szívesebben allegóriáról, mint szimbólumról 
Szenteleky szóban forgó versei kapcsán. A hozzájuk hasonlók kö
zött az Akácok az őszben című tekinthető kivételnek. Az akác itt az 
egész versen végigvonuló sorsszimbólum, amely az eredeti szándék 
szerint talán szintén allegória akart lenni, nemhiába vitatkoztak 
már többen is a jelentésével kapcsolatban. Értelmezése aligha füg
getleníthető attól a ténytől, miszerint az akác a szabadkőművesség 
szimbóluma. Talán ez ad magyarázatot arra, miért nem egy konkrét 
fáról vagy facsoportról szól a vers. Csak az mond valami konkrétat, 
hogy a színhely Bácska. „Állnak csendben, árván a csatorna mentén, 
/ állnak szerteszórva a Tisza vidékén...” A kiszolgáltatottság, a hű
ség, a röghöz kötöttség, a testvériség üzen itt a magukra hagyott 
akácok jelképén keresztül.

Ahogyan költőnk az életterében korlátozott, létében a civilizá
ció által nyomorgatott vadállat helyett a hátsó udvar bensőségéből 
védtelenül az utcára tévedt kakast vagy a nyár tüzében tehetetlenül 
szenvedő verebet ábrázolja, mint az elveszettségnek, a hontalanság
nak az allegóriáját, s ezzel a romantikus naturalizmus érzelemvilá
gát választja, ugyanígy az Őszirózsák a fűtő kezében is mellőzi a



mozdony látványában eleve benne rejlő expresszív lehetőséget s az 
élet durvaságának és a szépségnek a feloldhatatlan kettőségén bo
rong. Itt már -  miként az akácokkal kapcsolatban -  inkább szimbó
lumokról, mint allegóriáról kell beszélnünk, mivel a mozdonyon 
kívül sem a fűtőnek, sem pedig a rózsáknak a jelentése nem egyér
telmű. Valójában szimbolikus jelentéshátterű naturalista életképet 
alkot Szenteleky ebben a költeményében. A mozdony ugyanis nem 
lelkesítőén vagy rettegést keltőn világhódító gép, a fűtő pedig nem 
a hatalmába került anyagot céltudatosan irányító isten s nem is a 
technika vívmányát az emberek leigázására felhasználó ördög. 
Szenteleky egy nyomorúságos bácskai vicinálist mutat be, melynek 
füstjét, annak keserűségében, „vágyó, váró lelkek lemondásáéhoz 
hasonlítja, az „öreg, nyűtt mozdonyét pedig „piszkos, püffedt, vén 
parasztéhoz. Noha „rongyos Belzebubénak titulálja a fűtőt, ily 
módon csak a külsejét minősíti. A fűtő lelkében ugyanis az eszmé
nyek iránti vágy ég, különben nem venné kezébe a szénrakáson 
heverő őszi rózsákat, nem muzsikálna benne „a szépnek vékony, 
halódó dallama...”, s nem álmodna éjjel azzal az asszonnyal, „akit 
egyszer a moziban látott”. Szenteleky többi versének ismeretében 
ezt a költeményt is közvetett vallomásnak kell tekintenünk. Némi 
erőltetéssel úgy is fogalmazhatnánk, hogy a vicinális a nagy nehezen 
létre hozott folyóiratra, a fűtő viszont fájdalmas mosollyal magára a 
szerkesztőre utal. Arra a valakire, akivé a korábban mindig finom
kodó orvos a tájirodalom melletti elkötelezettsége során egyre in
kább lett. Mindenképpen az ízlésében kénytelen-kelletlen megal
kudott esztétának a sajátos önkritikájaként kell tehát olvasnunk az 
Őszi rózsák a fűtő kezében című verset, akkor is, ha a mozdonynak és 
a fűtőnek az allegóriaként való felfogását nem vállaljuk. A hangsúly 
itt is a valóság és az eszmény közötti távolság áthidalhatatlanságán 
van. Ami van, az alsóbbrendű, mocskos; amit tenni kell, az nehéz és 
hiábavaló; ami magasabb rendű, az tovatűnő jelként (hervadó őszi
rózsaként) ad hírt magáról: beteljesülést -  itt „tiszta fehér asszony” 
formájában -  csak az álom hoz.

Az ugyancsak antológiába került Tavasz a hosszú tél után is a 
bánatos passzivitásnak állít emléket. Pedig a mozdony és a fűtő 
mellett a hosszú telet követő tavasz is nagyszerű ürügy lehetne az 
expresszív üzenetek megformálására. Nem; Szenteleky kikeletre re
agáló öröme nem terjed túl a rövidebb első versszakon s az imp



resszionista kifejezésmódon. Ha ugyanis a „tűzpiros virág” még 
„lángol az oszlopokon”, a „mimózák” már csak „remegnek”, a „szeg
fűk lihegnek”; „az élet” viszont „oly duzzadt, gazdag, illatos”. A 
befejező sor pedig igétlenül közhelyes: „Annyi virág és annyi fény!” 
A második versszak ezzel szemben a költő télies, tavasz által még 
érintetlen kedélyéről szól, amely jellemző módon aktivitás helyett 
„puha, hosszú ujjak”-ra vár, amelyek majd eltávolítják „a komor, 
keserű napok kérgét”, félresimítják az „elfonnyadt sóhajok avarát, / 
ellobogott vágyak hamuját / és meg nem mutatják benne... a ta
vaszt...” Szenteleky tehát legbelül ugyanaz maradt, aki volt, s ezért 
költői hangneme sem változhatott meg lényegesen. Nyelve nem 
áraszt magából új energiát, versei sajátos módon keveset tükröznek 
abból az aktivista lendületből, amely szerkesztői vállalkozását jel
lemzi. A költő (tehát legbelül az ember) nem tart lépést a lelkes és 
állhatatos közéleti emberrel.

Néhol azonban az igyekezetét is kifejezi. Nem csupán az egyete
mes humánumhoz, hanem a tájhoz is kapcsolódó etikai elkötele
zettségének legegyértelműbben a Szélmalomharc című ismertebb 
költeményében ad formát. Ebben (aligha függetlenül attól a körül
ménytől, hogy a vers 1932-ben jelent meg) a költői én és a durva 
bácskai valóság, a Bácskai éjjelben tapasztalható metafizikai elszi
geteltség helyett, dialektikus kapcsolatban vannak egymással. A 
harc Don Quijote-i, tehát az adott körülmények közöli értelmetlen, 
de aligha távlattalan, hiszen a harcolókat többes szám első személy 
jelöli. Vagyis a reménytelen küzdelemnek az Adyra emlékeztető 
pátosza egy új, kiteljesülését mindazonáltal meg nem érő nemze
déknek az indulója lett, s emellett a mindenkori fiatalság buzdítója 
az eszmények meredek kapaszkodóin.



ÉLNI AKARÁS 
Az elbeszélések

Szenteleky elbeszéléseit (közéjük sorolva a tárcanovellákat is) a 
halálfélelem, az élet utáni vágy, az életigenlés és az erkölcskritika 
motiválja. Herceg János az 1944-ben általa sajtó alá rendezett Hol- 
nap-holnapután... című válogatásában joggal azokat részesítette 
előnyben, amelyek az író személyiségének mélyebb rétegeiből fa
kadtak. A szóban forgó szövegek a húszas évek végén és a harmin
cas évek elején keletkeztek, amikor már Szenteleky -  világirodalmi 
példákra figyelve, de még inkább saját lehetőségeit és feladatait 
felismerve -  engedett világképének és stílusának arisztokratizmusá
ból, a konkrét tér és idő felé tájékozódva. Az életnek értelmet adó 
célok mellett az egyéni és a közösségi, testből és jellemből egyaránt 
adódó akadályok is jelen vannak a szóban forgó elbeszélésekben. 
Az egyikben szélsőségesen elcsügged, a másikban lelkesen feltámad 
a vezér, akinek mindenekelőtt önmagával kellett küszködnie ahhoz, 
hogy -  a művészet eszközével is -  hitet és tudást plántálhasson 
másokba.

Mindez abból a körülményből következik, hogy a halál motívu
ma kezdettől fogva jelen van Szenteleky prózájában, olyannyira, 
hogy akár az egész opusnak a tengelyében az elmúlásba való bele
törődést vagy a vele szembeni dacot kell látnunk. Ez A //é/ben 
napvilágot látott tárcanovellákra és a Kesergő szerelem című regény
re éppen úgy vonatkozik, mint a főleg néhány évvel későbbi lírai 
prózából összeállt Úgy fáj az életve. Mindazonáltal ezekben a szöve
gekben a halál hangulatnak, sejtelemnek a kérdése, úgyhogy szim
bólumként, ritkábban allegóriaként tűnik fel a természeti képek
ben. Leggyakrabban édes fájdalmat okoz, ritkábban riadalmat, 
szenvedélyes tiltakozást.



Emellett Szenteleky másokon is szemléltette, illetve másokra is 
átvetítette az őt kínzó problematikát. Azaz elbeszélt történetek 
formájában is érzékeltette azt, amiben élt, ami rendhagyóvá tette 
hétköznapjait. A halálfélelem a szóban forgó elbeszélésekben is, 
miként korábban, többnyire a tüdőbaj okozta lelkiállapotként van 
jelen. Az író ezáltal azt a kegyetlenséget domborítja ki, amelyet az 
élet tanúsít egyes kiszolgáltatott emberekkel szemben. E tapaszta
lat annyira fontos számára, hogy még a kultúrált városi környezet
tel, műkincsekkel, arisztokratikus hagyományokkal összefüggő 
szépségélményt is háttérbe szorítja. Méghozzá a korábbi évektől 
kezdve. Hadd emlékeztessek az Atkos, csókos éjszaka című, 1920- 
ban írt novellára, amelynek -  jóllehet a császárváros a színtere s 
grófnő a hősnője -  az asszonyt váratlanul elfogó tüdővérzés a főhős 
gárdakapitány képzeletének a nagyvilágba vágyódó íróéval ellenté
tes irányt ad. Az elalélt szerető láttán egyszeriben az lesz vonzóvá a 
kapitány számára, ami Szentelekyt a legtöbbször taszította: „Mily jó 
volna otthon Szabolcsban, a lapályos egyszerű tájon, a vastag falú 
kúria oszlopos verandáján ülni, a foltos vizsla farkát csóválja a 
karosszék alatt, egy szelíd arcú öregasszony magyar ételekkel, ked
venc süteményekkel kedveskedik, talán épp most virágzanak az 
édes illatú, fehér fürtű akácfák, az udvaron sárga pelyhes csibékkel 
bajlódik a haragos kotló, muskátli virít a jobbágyviskó ablakában, a 
Tisza partján feltűrt szoknyával sulykolnak a fehér lábú pórleányok, 
és délelőtt vékony hangú harangszó himbálódzik a tiszta, tavaszi 
levegőben.” A biedermeier vágykép tehát falusi környezetre is ráve
tülhet, ha Szenteleky hőse egzisztenciálisan veszélyeztetve érzi ma
gát (miként az említett novellában, ahol a kapitány azért szorong, 
mert a váratlan baj miatt rajtacsípik a kalandon).

Az viszont már könnyebben érthető, hogy 1928-ban is megtalál
hatjuk ezt a novellaképletet Szentelekynél, hiszen ekkor a vállalt 
hivatás is értékfogalmainak megváltoztatására készteti. A Gáláns 
kalandban a korábban oly sokszor csodált olasz háttér nem minősít
heti át a tragikus eseményt, vagyis azt, hogy Palinak, a parasztszár
mazású egyetemi hallgatónak a francia szeretője váratlanul meghal, 
s ebben a kényszerhelyzetben, amikor gyilkossággal is megvádolhat
ják a fiatalembert, elérhetetlen, vágyott világgá alakul az otthoni 
nyomorúság, az édesanya szeretete. Ennél kidolgozottabb és 
sorsszerűbb az említett antológiában található, A körgalléros ember



Parisban című elbeszélés. Ugyanaz az élet utáni nosztalgia, indula
tos szemrehányás és vigasztalan kétségbeesés ez, mint amivel az Úgy 
fáj az élet oldalain már találkozhattunk. A különbség annyi, hogy itt 
látszólag másról, egy huszonhárom éves párizsi egyetemistáról be
szél Szenteleky -  a fájdalom gordonkahangján. Valójában legmé
lyebbről fakadó vallomásainak egyike ez, még akkor is, ha művészi
leg ilyen önmagától elidegenített formában sem sikerült egyeteme- 
sítenie kínzó élettapasztalatát. Itt ugyanis nem tudja különösebb 
eredetiséggel érzékeltetni az emberek közötti kapcsolatban a szere
tet hiányát, ami főleg akkor válik érezhetővé, ha valaki megbeteg
szik. A fiatalember személyiségének mélyrétegeiről ugyanis semmit 
sem tudunk meg. Ahelyett, hogy maga az elbeszélés lenne a halállal 
való szembesülés okozta megrázkódtatás, nagy szemléletváltozás, 
Szenteleky allegóriát csinál a halálból, és -  körgalléros emberként -  
hőse nyomába szegődteti. Ilyenformán az a látszat, mintha az egye
temistának teljesen ártatlanul kellene szenvednie, szemben a közö
nyös felületesekkel, a boldogokkal. Nem tudjuk meg, vajon miben 
különb László az iránta közömbös barátnőjénél. így viszont Szent
eleky csak azt üzeni, amit korábban is tudtunk: az élet kegyetlen, az 
egyik ember időnap előtt elhull, a másik pedig továbbra is virul. A 
végokok ismeretlenek.

Lényegében ugyanezt mondja, csak hatásosabb formában, az a 
történet, amely arról szól, miként veszítette el egy rendkívül értel
mes kisfiú az anyját, aki őt, a fogékony csemetét, a János vitéznek, a 
magyar irodalmi kifejezésnek a tiszteletére nevelte (Kálmán kései 
csókja). A gyanútlan gyermek erkölcsön és értelmen túli okokból 
kerül szembe a legszörnyűbbel, a fájdalmas megsemmisüléssel. 
Hogy ez alakuló jellemét, sőt magát a sorsát is meghatározza, arra 
így utal az író: „Anyjára azért még jól emlékszik. Különösen a 
szemére, nagy riadt szemére, amely látta, hogy már nincs menekvés, 
amely meglátta azt, amit az élők csupán az utolsó pillanatban lát
hatnak meg: a halált. Riadtan remegtek meg ezek a szemek, csodát 
vártak, segítséget kerestek, majd a téboly cikázott bennük, az élet 
utolsó, kótyagos tünedező lámpása. Kálmán sohasem tudta feledni 
ezt az életet könyörgő, tébolyos utolsó pillantást, és még most is 
összeszorult a szíve, amikor az utolsó estére gondolt.”

Az érzelmesség legvégül lopózik be a történetbe, mint a befeje
zésbe az anyának az árnya, amint észrevétlenül megcsókolja kisfia



homlokát. Nem véletlenül kerüli be ez az elbeszélés A Mi Irodal
munk Almanach}ába 1931-ben, hiszen az író életérzése megfelelhe
tett a közönség elvárásnak. Ám akkor sem kellett itt a formaösztön
nek megalkudnia, ha ez a pszichológiai naturalizmus még a múlt 
század második felében volt divatos, például a szintén tüdőbajjal 
küszködő Jacobsennél, akinek a Niels Lyhne című regényéért Szent
eleky a művelődéspolitikától függetlenül is rajongott, miként egyik 
nyilatkozata tanúsítja. Az időszerűség mozzanata, a pedagógiai 
szándék az anyának abban a törekvésében testesül meg, hogy mesét 
és elbeszélő költeményt olvas a gyermekének. A kibontakozó tragi
kum felhívja a figyelmet az édesanya szerepének fontosságára. 
Vagyis felnőttek és gyerekek számára egyaránt hozzáférhető, sőt -  a 
maga közvetett módján -  pedagógiai hatású ez a történet. A gyer
mek szempontjából legfontosabb értékeket tudatosítja. Először az 
anyanyelvi írásos kultúrára, a fantázia szerepére, azután pedig arra, 
aki által ez a legteljesebben válik hozzáférhetővé: a szülőre, az édes
anyára. Ezek fontosságát -  alkotói kegyetlenséggel -  az utóbbinak a 
megsemmisülésével vési az érzékeny idegekbe Szenteleky Kornél.

A Holnap-holnapután... című válogatásnak még két elbeszélése 
nő ki ebből az élménykörből: a Boriska árva lesz és a Kirándulás az 
életbe. Mindkettő a betegség miatt az élettől elszigeteltek világát 
festi, fokozottan hangsúlyozva az elzártság okozta lelki kínokat. 
Ezzel azonban ezek az elbeszélések nem kapnak szimbolikus tölte
tet, minthogy érezhetően a Neue Sachlichkeit szelleme formálta 
őket, még akkor is, ha a társadalmi élet mélyebb rétegeit nem 
érintik: ha tehát nyomorélményük nem a közösségi sors megoldat
lanságából, az emberi lét kilátásialanságából ered is, hanem az 
egyénnek, illetve az egyének csoportjának a szerencsétlenségéből. 
Más szóval: Szenteleky nem azt sugallja ezekben az ő életköréhez 
tartozó történetekben, hogy az élet súlyos problémái (jelen esetben 
a tüdőbaj) eleve boldogtalanságra predesztinálják az embert, ha
nem azt, hogy vannak, akiket a természet (illetve a teremtő) igaz
ságtalanul boldogtalanságra ítélt. E méltánytalanság, meg nem ér
demelt kínlódás a legtöbb művének a tartalma.

A betegek, a korai pusztulásra ítéltek életkörülményeik realisz
tikus leírása ellenére sem úgy viselkednek itt, mint általában a 
naturalista történetekben. Végzetüket tehát nem a természetük
ben, hanem a rossz egészségükben hordják. Nem összeférhetetle



nek, nem önzők vagy gonoszok. Ellenkezőleg: rendkívüli tapintat
tal viseltetnek egymás iránt, úgyhogy a Boriska árva lesz hősnője 
körül valóságos összeesküvés alakul ki: nehogy megtudja (s ennek 
következtében rosszabbra forduljon az állapota), hogy az édesanyja 
meghalt. Szentelekyben nyilván a kisebbségi író pedagógiai ösztöne 
formálja vallási és faji előítéletektől függetlenné a szanatórium foj
tott világát: „A beteg emberek rendszerint túlértékelik azokat, 
akiknek szeretetére számítanak. De talán egy anyát nem is lehet 
túlértékelni... Marica okosan beszélt és úgy látszott, teljesen együtt 
érez Boriskával. Azok közé a puha, meleg, megértő zsidó asszo
nyok közé tartozott, akik mindjárt az első találkozáskor azt az 
érzést keltik, mintha régi, meghitt, azonos érzésvilágú ismerősök 
lennének.”

A tragikumot ebben az elbeszélésben az fokozza sajátos módon, 
hogy a lehető legteljesebb emberi összefogás sem segíthet Boriskán, 
akinek még annyi bűne sincs, hogy szép lenne. Pedig olyan erő is 
segítené a talpra állásban, amely leginkább másfajta szerepet kap 
ezekben az években. Az író az általa tudomásul vett és elviselhetővé 
színezett élet felé irányítaná ily módon: „Egyszerre csak Jovica, a 
fiatal noviszádi tengerészhadnagy jelent meg az ajtóban, aki több
ször fel szokta keresni Boriskát mint földit. Noha Jovica sohasem 
járt magyar iskolába, mégis jól beszélt magyarul. Ennek oka nem
csak az volt, hogy gyermekkorában mindig magyar szomszédai és 
magyar játszótársai voltak, hanem az is, hogy eddig jóformán csakis 
magyar lányoknak udvarolt. Boriska nem volt szép, kemény voná
sai, makrancos szőke haja és mosolygáshoz kibukkanó felső 
metszőfogai nem tették csinos jelenséggé, a tengerészhadnagy még
is úgy találta, hogy benne is megtalálható az a titkos varázs, amely
nek eredete talán ősrégi, ázsiai szerelmi kultuszokból magyarázha
tó. Jovica legalábbis így hitte, s csökönyösen tűrte barátainak gú
nyolódását, magyaron-vádjait. Mindig derűs volt, és nagyon kelle
mes, meg szellemes társalgó.” A háttérben tehát ott vannak a ki
sebbségi sors nyomorgatói, mégis egy példamutató férfi áll előtér
ben. Egy olyan szerb, aki a magyar nőhöz annak csúnyasága ellenére 
is vonzódik. Az író bízni akar az együttélésben, ezért fekteti a 
bizalomra a hangsúlyt a magyarok és a szlávok kapcsolatában.

Egyszerűbb formában, mégis ugyanezt mondja el a Kirándulás az 
életbe című novella is. Itt azonban már csillapíthatatlan szenve



déllyé fokozódik az élet iránti vágy, aminek aztán olyan kirándulás 
lesz a következménye, amelyet csupán a szanatórium orvosai te
kinthetnek kicsapongásnak. Autózás, tánc, dohányzás, mérsékelt 
iszogatás az, amit a számkivetettek egy este megengednek maguk
nak, megfeledkezni igyekezvén a kellemetlen következményről, a 
várható lázemelkedésről. A különféle nemzetiségű nők, férfiak ön
feledten társalognak, s csupán a visszatérésükkor szembesülnek 
mindennapi valóságukkal, amikor az egyik ifjú hölgy elsírja magát: 
„Mikor olyan szép ez a rongyos élet...” A két írás közül ez a gyön
gébb, hiszen inkább csak felületi ábrázolást nyújt, nem teremtve, 
hanem leírva figuráit. A Boriska árva lesz világa összetettebb, réte
gesebb.

Az író legjelentősebb elbeszélésének, a Párizsban is közlésre 
érdemesnek találtatott Holnap-holnapután... címűnek is az élet ve
szélyeztetettsége határozza meg az élményvilágát. Kulturális tekin
tetben a világ egyik legfontosabb nagyvárosának, Párizsnak a közel
jövőben bekövetkezhető katasztrófájáról van szó benne. Szenteleky 
a tudományos fantasztikumra emlékeztető módon érzékletes való
ságként szemlélteti azt, ami közönséges halandó számára elképzel
hetetlen, annyira iszonyatos. Róbert, aki korábban kereskedelmi 
ügynök volt, kétségbeesetten hatol át a leglülönfélébb akadályokon 
(a katonakordontól kezdve a némileg még mindig mérgezett le
vegőn át a hullarakásokig), hogy Párizsba jutva esetleg még életben 
találhassa az övéit. Gépiesen halad előre, gondolataiban emlékké
peibe menekülve, a valóságban viszont mind teljesebben beleveszve 
az iszonyatos látványba. Nemhiába rokonszenvezett Szenteleky az 
expresszionistákkal, a dermesztő csend tapasztalata s ebben a vég
zetet jelentő iszonynak az átérzése e kétségbeesetten (is) tiltakozó 
irányzatot juttatja eszünkbe.

Mindazonáltal ez az elbeszélés is csak olyan értelemben sorol
ható a „hangosan kiáltó” műveknek a sorába, ha mint képzőművé
szeti víziót szemléljük Szenteleky alkotását. A nyelv ugyanis köze
lebb van a realizmushoz és az impresszionizmushoz. Ilyen nyelvi 
erőszakosságra ti. csak elvétve bukkanhatunk benne: „Nem tudott 
egy lépést sem tenni, lábai zsibbadtan, bénultan cölöpöztek a föld
be.” Az igék a megszokott alakjukban sem túlságosan gyakoriak. Az 
elképzelt benyomások érzékeltetéséhez megfelelőbbek a névszók. 
Közöttük a főnevek. A város például nagy kezdőbetűvel írva válik



metonímiává. A csend viszont -  miként a Csend a víz felett című 
költeményben -  halálra utaló allegóriává. A többi között így: 
„Csend! Csend! Süket, végtelen csend! -  Mintha bedugultak volna 
a fülei. De lépéseit, a kavicsok riadt zörrenését tisztán hallja. Körü
lötte tehát a halál hallgatott. Csak ő élt, csak ő egyedül.” Ez annak a 
bizonyos ember utáni csendnek a rettenete, amely írónk kedvenc 
költőjének, Tóth Árpádnak Elégia egy rekettyebokorhoz című verse 
nyomán vált az apokalipszis költőien hangzó közhelyévé. A halál
nak ebben az öntudatot még őrző állapotában a végzetes némaság 
még meg is személyesül: „De ez a csend kibírhatatlan. Ujját ismét 
fülébe fúrja és oly türelmetlenül rázza, hogy fájdalom hasogatja a 
fejét. Mikor pedig kihúzza, körmén friss, piros vér csillog. A csend 
azonban süket és mozdulatlan, mint a keleti istenszobor.” A lélek
nek ezt a pusztulásban pusztulását homályos jelentésű szimbólum
mal, nagy kezdőbetűvel írt főnévvel is érzékelteti Szenteleky: „Ró
bert most sietős léptekkel botorkált tovább és tovább. Tekintete 
ismét zavaros lett, már nem vette észre a megdermedt életet, meg a 
kimúlt és rothadó Szív megrázó jeleit: az összetorlódott autókat, a 
felborult autóbuszokat, a hullák döbbenetes helyzetét, mely olykor 
élőt sejtett az oszladozó emberekben.”

A „kimúlt és rothadó Szív”-nek a képzete csak akkor hozhat 
bennünket zavarba, ha nem tudunk róla, miszerint Szenteleky -  egy 
Volkelttől vett idézet tanúsága szerint -  az újkantiániusok tanítá
sairól is tudott. Az Einfühlung-teória egyes képviselői szerint 
ugyanis az általunk tudomásul vett valóságot csak pszichológiai, 
illetve esztétikai képességünk tölti fel sajátos tartalommal. Vagyis: 
az elbeszélésben a világpusztulásra valló romok és holttestek csak 
viszonylagosan létezők, minthogy csupán a szintén pusztuló szívnek 
a jelei. Nincs tehát megismerés, nincs bizonyosság: maga a félőrült 
keresés -  mint szenvedés -  a realitás. Időtlen, tehát állandó s ezért 
hiteles léte a mi földi viszonyaink között csak a víznek van. E 
mitikus sejtelem már útközben, mielőtt a végén a Szajnába zuhan
na, nagy nyomásként nehezedik Róbertre: „Alig tudott átmenni a 
hídon. Valami húzta, hívogatta, hogy ezt a boldog vízzúgást hallgas
sa. Ez az élet egyetlen jele ebben a végtelen és könyörtelen halál
ban. -  Szinte elbűvölte a víz surranó, örvényes játéka...” (Hadd 
jegyezzem meg, hogy ,4 víz örökké él címen Szenteleky cikket is írt a 
Napló egyik 1930-as számában.)



A végkifejletben Róbert elborult tudatát a krisztusi kegyele
mért, a békéért esdeklő elpusztult millióknak az éneke tölti ki. 
írónk művészete csak a csúcspontján produkálhat ilyen sorokat: 
„Róbert felállt a híd karfájára. Ő lesz a karmester! Lassan, méltósá- 
gosan, ünnepélyes gesztusokkal vezényelte a láthatatlan énekkart 
és maga sem vette észre, amikor a vízbe loccsant. Abba a vízbe, 
amely évezredek óta siet, kanyarog, tovasiklik, de sohasem állt meg 
az emberi gonoszság előtt.” Nem csupán a pacifistának az állásfog
lalását fejezi ki ez a megdöbbentő látomás. Azért is lehet a jó 
értelemben vett propagandánál több ez a történet, mert az író 
Róbert esete által -  akaratlanul -  önmagáról is vall. A mérges gázok 
ugyanis -  megtévesztő barackillatként -  a légzőszerveken keresztül 
fenyegetnek; ahogyan a bacilusok az író tüdejét. Aligha véletlen 
tehát, hogy írónk éppen a légzőszerveken át támadó foszgént, ezt az 
alattomos harci mérget választotta ki mint milliók pusztulásának 
okát.

A Herceg János által szerkesztett válogatás élére állított szöve
gek is összefüggnek szerzőjük sorsával: csupán lazábban. Az első 
három az író társadalmi-kulturális programját illusztrálja, jóllehet 
művészi színvonalon. Ez bizonyos mértékben még a Tilike már tíz 
éves múlott címűre is vonatkozik, holott ez meghökkentően, néhol 
szó szerint tükrözi Szentelekynek a Vajdasági írás szerkesztésével 
vállalt elkötelezettségét. Egy családias ünnepélyen a kisebbségi sor
sukat öntudatosan vállaló magyarok gyűlnek össze, s a házigazdát 
vezérként tisztelik. Róla egyébként csak annyit tudunk meg, hogy 
Ernő a neve, helyette ugyanis a tisztelendő beszél, a többi között 
akkor, amikor felköszönti: „Ő az, aki összefog bennünket, szatócso
kat és papokat, diplomásokat és kisgazdákat, és öntudatossá teszi 
hitünket és fajiságunkat. Ő az, aki egymásba akasztja kezünket és 
azt mondja: szeressétek egymást, hiszen testvérek vagytok, egy csa
ládnak gyermekei...” A névnapja alkalmával felköszöntött házigaz
da szerénykedve válaszol s a szeretetet emeli ki, mint a kisebbségi 
közösség összekötő erejét. Amit mond, abban semmi újdonság 
sincs. Nyilván azért beszél így, hogy mindenki megértse: a dzsentri
származású Zsiga bácsin, a jogász Jóskán és a művelt Lőrinczin 
kívül a paraszt Török Pista és a kéményseprő Buzási is. Szenteleky 
valójában azért írta ezt az elbeszélést, hogy ily módon is hirdesse: a 
kisebbségi sorsban nem lehetnek a társadalmi beosztás vagy az



anyagi körülmények által meghatározott osztálykülönbségek. Ezt 
azáltal is nyomatékosítja, hogy Ciliké, a társaság szépe nem az urak 
közül választ jövendőbelit, hanem az életerős parasztfiúban véli 
megtalálni jövőjét. Túl sok a szereplő egy elmélyültebb emberkép 
megalkotásához, s a társalgás sem tartalmaz többet a kisebbségi élet 
időszerű problémáinál, a kulturális önvédelem szükségességénél s 
annál, hogy Tilike, a kisfiú már jól tud szerbül, s ezért nyilván sokat 
ígér a sorsa. Mégsem elvetendő ez a felszíni művészet, hiszen irodal
munk története szempontjából kulcsfontosságú. A maga nemében 
ugyanis utópiának tekinthető: arról vall benne Szenteleky, hogy 
milyennek szeretné látni azokat az embereket, akikkel együtt akar
na cselekedni.

Ha itt az ünnepi hangulatnak s az ebben elrejtett pedagógiai 
célnak megfelelően mutatkoztak az emberek, s ezért perspektivi
kusnak ígérkezett a jövő, akkor a sorrendben második darab, A sár
szegi menyecske már a mindennapok feltételei között csak halvá
nyan csillanthatja meg a reményt. Mégis megcsillanthatja, minthogy 
az úri származású Alföldi már magától értődőnek veszi a szerb 
nyelv hivatalosságát, s más nyelvű hivatalnoktársának gorombasá
gát is (annál is inkább, mert az ugyancsak szerb kolléganője viszont 
segítőkész). Emellett pedig abban a körben is barátságra talál, ame
lyet már rég távol tudott magától. A magányos, „szegényes és szo
morú életű” hivatalnokot ugyanis felvillanyozza a gyermekkorának 
színteréről váratlanul feltűnő parasztmenyecske, akinek csevegése 
egyszeriben élővé varázsolja, amit ő már holtnak hitt. Ez a szöveg is 
példabeszéd értékű, hiszen arról tanúskodik, hogy a kisebbségi élet- 
körülmények között egy váratlan találkozás hirtelenében átértékeli 
az ezeréves osztályviszonyokat. Alföldi, a hajdani jegyző fia számára 
azonban elsősorban az életrevaló nő fontos a fiatalasszonyban. Ám 
egyáltalán nem véletlenül kelti fel az érdeklődését éppen gyermek
korának tanúja, egy parasztasszony, akit, ahelyett, hogy -  mint ősei
-  ő is csupán egy kaland lehetőségét látná benne, a lakásukra, az 
édesanyjához invitál.

A harmadik helyre a Kis kávéház című elbeszélés került, amely
-  logikailag nézve -  az első helyre kívánkozik. Ám csupán mai 
ésszel. Herceg János ugyanis 1944-ben nem azt a nyomorúságot 
akarta előtérbe állítani, amely a trianoni döntést követően az itteni 
magyarság nyakába szakadt, hanem -  ellenkezőleg -  azt kívánta



hangsúlyozni, hogy az önmagára utalt magyarság saját erejéből 
akart talpra állni. Ezért bújtathatta el némileg a Kis kávéház című, 
egyéni és nemzeti pesszimizmust árasztó, osztályönzésben rekedő 
történetet. Annak az életidegen úri írónak a panasza ez, aki számá
ra Nagy-Magyarország a még úgy-ahogy elfogadható életet jelentet
te. Nem nacionalizmusból, hanem a viszonylagos biztonság, egyes 
fontosnak tartott értékek érvényessége miatt. Hogy ez így van, arra 
az elbeszélés főhősének sorsa a bizonyság, s azon sok emberé, kik
nek tragédiája helyett áll a szóban forgó történet. Géza ugyanis, 
mint az új helyzetbe beilleszkedni képtelen hivatalnok, az utcára 
kerül, nyomorba jut, s a kocsmai hangulat a turanizmusnak a szóla
mait, a nemzeti búbánat szavait is előcsalja, s a következőket mond
ja a cigány pincérnek: „Az anyám beteg, Adolf. Maga, persze, nem 
tudja, mi az: maga mindenütt otthon van, de mi már ezer esztendő 
óta itt kínlódunk, harcolunk és idegenek vagyunk... Idegenek va
gyunk... Adolf! Maga nem érti azt, mikor az emberben felszakad a 
vágy, az a vad, végtelen, hatalmas vágy: vissza az ősi, a gyermeki, a 
testvéri boldogságba! A fajtám, az agyonrugdosott fajtám fájdalma 
bőg most itt a lelkemben.” Itt a fajta fogalma még az úri Magyaror
szág retorikájára emlékeztet, nem úgy, mint az előbb tárgyalt, 
később született elbeszélésekben, amelyek immár egy új nemzetfel
fogás jegyében születtek.

Ha itt többnyire külsődleges élettények soroltattak fel, tehát az 
ábrázolás vázlatos és rövid volt, akkor az Érvényesülni! már a nagy 
terjedelem által is a feladat tekintélyességét jelzi. Ez az elbeszélés 
nem csupán Szenteleky Kornélnak, hanem a vajdasági magyar pró
zának is egyik legkiválóbb alkotása. Mégsem véletlen, hogy eddig 
alig esett szó róla. Az Érvényesülni! ugyanis már a címében is azt a 
célt tükrözi, amely értelmiségünknek az alaptörekvésével volt 
egyenlő az utóbbi évtizedekben. Az elbeszélés tehát azt bontja 
atomjaira, amit művelődésünk sáfárai elrejteni igyekeztek. A ki
sebbség többséghez való helytelen alkalmazkodásának belső drá
májáról van itt szó, -  egy hivatalnok tragikomikus esete ürügyén. 
Jenő átlagos képességű karrierista, aki végül önkéntesen a besúgó 
szerepére is vállalkozik, csakhogy megnyerhesse az új szerb hatóság 
kegyeit. A véletlen azonban nem kedvez ambícióinak, minthogy 
felettesei nem soviniszták, sőt, a túlzott törleszkedésével még árt is 
önmagának. Hiába tagadná meg tehát az anyját, a feleségét, hiába



szeretne Szűcs Jenő helyett legalább Evgen Szics lenni, hiába jelenti 
fel négygyermekes ismerősét, aki kétségbeesett duhajkodásában a 
szerbeket szidta, hiába hallgat felettese pénzügyi manipulációjáról, 
a rossz túlzások végül betemetik. S talán az elárult ismerős komikus 
félreértéséből születő barátság kínálja a talpra állás lehetőségét. Az 
elbeszélés formája szerény, a pszichológiai realizmus kissé hosszú 
útján jár az író. Az erkölcsi szenvedély mégis elfogadtatja velünk a 
lélekvalóságnak ezt a részletező ábrázolását. Szentelekyt ugyanis 
ekkor már pedagógiai megszállottság kerítette hatalmába, s az volt 
a célja, hogy mondanivalóját minél több emberrel közölje. Ezt mű
vészi szinten sikerült elérnie, mivel hőse a mai olvasó tudatában is 
életre kel.

Szenteleky Kornél elbeszélői útja tehát A Hét melankolikusan 
lírai kisprózájától, az impresszionista vágyképektől a helyzetrajzig, 
az élettapasztalat epikai megformálásáig, majd ezen túlmenően a 
típusalkotásig és az erkölcskritikáig alakult. Kiérlelt, egységes alko
tásmódról vagy állandósult magas színvonalról itt sem beszélhe
tünk. Viszont annál inkább szólhatunk kiemelkedő szenzibilitásról 
s ennek megfelelő alkotói telitalálatról. Még akkor is, ha vezérünk
nek nemigen voltak illúziói saját írói képességeit illetően (eltekint
ve a Vajdasági írás megszűnését követő hónapokat, amikor egy nagy 
kisebbségi regény születését emlegette), s ha energiáját a művelődé
si élet szervezésében tudta elsősorban hasznosítani.



BIEDERMEIERES VILÁGMEGVÁLTÁS 
Az Isola Bella összefüggései

Noha nem sikerült Fekete Lajosnak Budapesten kiadatnia 
Szenteleky Kornél regényét, az Isola Bellái, úgyhogy az csak Erdély
ben (1931-ben) és a Vajdaságban jelenhetett meg, nem pusztán 
regionális vonatkozásai miatt jelentős, s nem is csupán az irodalmi 
vezér iránti kegyelet idézi az utókor emlékezetébe. Az Isola Bella 
esztétikai értékeinél fogva is kiemelkedő alkotás, tehát joggal írja 
róla Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom történetében, hogy e 
regényében „Szentelekynek sikerült lírába ömlesztve megragadnia 
annak az intellektuális attitűdnek a tragikumát, amelyet ő képviselt 
a legszenvedélyesebben a vajdasági magyar irodalomban.” Szent
eleky ugyanis „országos” volt abban a „pusztulásban”, amelyet hero
ikusán az optimista oldalról igyekezett megragadni az Isola Bellában.

Néhány évvel egyre elkerülhetetlenebbnek érzett halála előtt 
született meg az egész életpálya tapasztalatát összegező mü. A mí- 
vesség nem játszhatott nagy szerepet benne. Nemcsak azért nem, 
mert Szenteleky a valóságfeltáró realizmus szószólójaként sem volt 
képes egyéni írásgyakorlatában teljességgel elvetni a romantikát és 
az impresszionizmust, hanem azért sem, mivel mindennapi orvosi 
munkája, irodalomszervező tevékenysége, kiterjedt levelezése, s 
nem utolsósorban egyre fenyegetőbb betegsége jelentősen lecsök
kentették a szó szűkebb értelmében vett alkotói munkára fordítha
tó időt. így aztán időnként Szabadkára utazva a zsidó kórház Margit 
kisasszonyának mondta tollba az Isola Bella egy-egy folytatását, 
amelyek először folyóiratában, a Vajdasági írásban látták meg a 
napvilágot.

Az Isola Bella programszerű, vallomásos értékű mű. A Szent- 
eleky-opus alapgondolataiból, főmotívumaiból, stílusjegyeiből és 
egyes életrajzi tényeiből épül. Azért tarthatjuk (jó) regénynek, mert



az írónak ekkor a már gyakorlat felé fordult gondolkodói attitűdjét 
szerencsésen egészítette ki a cselekménybonyolítás lírai hangsúlya. 
Ha a cselekményváz nem túlságosan eredeti, s a fordulatok is
merősek is, a gondolatok súlya alatt nem törik össze s a líra hatására 
sem olvad lágy masszává. Hogy a benne megtestesülő gondolati 
(etikai-cselekvő) igényű lírai alkatot megérthessük, a hozzá legkö
zelebb álló mintaképhez kell fordulnunk. Hölderlinről van szó, aki 
nem játszik jelentősebb szerepet Szenteleky elméletíró tevékenysé
gében, s ismertebb műveiben csak elvétve bukkan fel. így például a 
Bácskai éjjel című gyakran idézett versben:

... Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten,
Van Gogh lángoló vonalait ámulom 
vagy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel.

Nincs tudomásunk róla, hogy a Pesten tanult és ott íróvá lett 
Szenteleky a húszas években, amikor a Bácska művelődési légszom
jával kellett megküzdenie, egészen közel került volna a német 
költőhöz, akire annak idején hasonló súllyal nehezedett a német 
nyomorúság. Szenteleky végül azért fordulhatott Hölderlinhez, 
mert önigazolásra lelt benne, minthogy költői alkata és élethelyzete 
meghökkentően hasonlított az övéhez. Mindketten hajlandóságot 
mutatnak önmaguk istenítésére, de ugyanakkor szeretetvallást hir
detnek, s az ősi egységet keresve legszívesebben feloldódnának a 
természetben. Egyaránt melankolikusak s a fény mint valóság és 
mint szimbólum magasrendű érték számukra. Mivel azonban a vele 
összefüggő becsület és szerelem az életben nem lehet abszolút jelle
gű, ezért időnként halálvágy is kínozza őket, de szentimentális és 
elégikus hangulatok is felbukkannak náluk. Álmodozásukban az 
emberiség kultúrájának csúcspontja felé sodródnak. Az antik világ 
kultusza, a görögség -  az öröm, a szerelem, a szabadság, a szépség, a 
barátság és az igazság egységének keresését jelenti számukra.

Nem tartanánk fontosnak e párhuzam felvillantását, ha Szent
eleky szóban forgó regénye nem mutatna meghökkentően közvet
len összefüggéseket Hölderlin prózai, illetve drámai műveivel, a 
Hüperíónnal és az Empedoklésszel. Szenteleky ugyanis szinte folya
matos csalódásai, környezetétől kigúnyolt utazásai során jut el Szi
cíliára -  1919 márciusában. Innen visszatérve egyik levelében buk



kan fel a regényírás gondolata. „Oly messze s oly bizonytalan az új 
Isola Bella, a holnap szigete, amelyen ismét megpihenhetek és vará- 
zsos napokat, heteket élhetek, ezért ma még visszafordulok, az 
emlékek herbáriumát rakosgatom, csinosítom, rendezgetem az illa
tokat, mosolyokat, kósza, foszlós, meleg mondatokat. Szeretném 
megírni ezt a káprázatos Isola Bellát, mely boldogan ragyog a szür
ke élettengeren s valószínűleg meg is fogom írni, csak felszabadul
jak az első depresszió alól, mely itthon rám borult és megbénította 
hívő, alkotó és élni vágyó kedvemet.” Szicília tehát -  akár tudato
san, akár öntudatlanul -  döntő élmény volt a regényterv megszüle
tése előtt. Ám hogy Hölderlin fantáziáját is nagymértékben befolyá
solta ez a mediterrán sziget, azt az bizonyítja, hogy remete hőse, 
Hüperíón, a görögországi szabadságharcban csalódva, Szicílián ke
resztül tér vissza hazájába. Ezzel szemben az Empedoklész-tragédia 
hőse már szicíliai származású s maga a történet is itt játszódik. 
Empedoklész is meghasonlott mind a természettel, mind népével 
(miként Szenteleky, illetve regényhőse: Szabolcs). Számára a nem
lét szenvedéséből a létbe, vagyis az önkéntes halálba vezet az út, ti. 
végül is az Etnába veti magát. Nos, ez a tűzhányó Szenteleky regé
nyében is jelen van, s nem is csupán akkor, amikor Szabolcs és 
barátai meglátogatják azt a várost, amelyből, a néhány hónappal 
korábbi lávaömlést követően, alig maradt valami. Azonban sem 
Szenteleky, sem pedig hőse nem lettek öngyilkosok Szicílián. Vajon 
mit kerestek ott? Továbbra is hölderlini szempontból keresve a 
választ: az antik korszak művelődési és művészeti emlékét, a görög
ség nyomait; a még viszonylag romlatlan ősiséget és az önmagát 
ismétlő természetet. Mindenekelőtt pedig önmagukat, remélve, 
hogy a napfényes szigeti lét önnön borongós sziget voltukat is átér
tékeli. S még valamit: a fenségessel való szembesülés borzongását, a 
természet halálos erejének megtapasztalását: „Itt van az Etna, a 
legfélelmetesebb mítoszok tanyája, amelyre borzalommal és boldog 
ámulással tekintett már évezredek előtt is az etruszk, szikán, vagy 
szaracén pásztor, vagy Odisszeusz, Itaka bolygó királya” -  olvashat
juk a regényben. Erre a rendkívüli élményre azonban nem csupán a 
szörnyűséges tettét bármikor megismételhető, füstölgő tűzhányó 
nyújt lehetőséget, hanem Szabolcs önkínzásra való hajlandósága is. 
Különben nem tartaná fontosnak, hogy „az első rettenet elevensé
gével” érezze, „milyen vigasztalanul igaz, amit mindennap el kell



ismételnie. Egy város borzalmas kihűlő hullája felelt tovagázol a 
ma, az élet és a szerelem.” S „a romantikus öngyilkosok sziklája” 
sem vonzaná a sziget szigetén. De főleg a búcsú, az elválás gondola
tába nem nyugodna passzívan bele, nem változtatná át igen gyorsan 
örömmé a kínokat: „Nagy, nyugodt és tiszta szomorúság öntötte el 
a lelkét, mint vastag éjjeli hó a fénylő tájat. Mennyire fájt itthagyni 
az Etnát, a tengert, a violákat, a szép szabad napokat, s milyen 
rettenetes lesz holnapután elválni Ingétől. Mégis ez a könyörtelen 
holnap, ez a tiszta, kikerülhetetlen fájdalom megnyugtatta. Úgy 
érezte, hogy az az ideges nyugtalanság, az a furcsa bizonytalanság, 
ami az utóbbi napokban lelkében vibrált, most nyugodt, redőtlen és 
biztos fájdalomba simult. Elmondott mindent Ingének, megvallott 
mindent neki, most könnyebb a lelkiismerete és bizonyosabb, vi
gasztalanabb a szomorúsága. El kell válniok.” S ha nem lett volna 
mazochista hajlandóságú, akkor nem juthatott volna oda, hogy „ke
serűen, fásultan elszigetelte magát a környező világtól” s „szinte 
kéjelegve kereste az elhagyatottság keserűségeit”. így aztán saját 
magányában is az Etna közvetlen közelében lehet -  életének egé
szen az utolsó percéig: „Lehunyta a szemét. Ha most valami kis 
vérrög eltömeszelné a szív egyik kis erét... Ha egy hegyes kötőtű itt 
baloldalt besurranna a negyedik vagy ötödik bordaközbe... Ha a szív 
idegei egy pillanatra megállnának... Milyen egyszerű lenne min
den... Csend lenne a szobában és a mellkasában.”

Szabolcsnak e magatartása azonban csupán végső formája az 
önvédelemnek, ő ugyanis a mítosznak inkább a pozitív, az életet 
igénylő oldalához vonzódik. Mert noha az Etna és a vele nem 
mindig összefüggő morbid, pesszimista elemek olykor a regény 
előterébe is beszüremlenek, a lét felfokozódásának élménye a 
főmotívuma Szenteleky regényének. „Önnek szeretni kell az éle
tet!” -  figyelmezteti Szabolcs Ingét, aki, mint „a ködös, gyilkos 
Észak” leánya, tüdeje gyengeségére panaszkodik. Máskor viszont 
önmagát szólítja fel: „El innen! A levegőbe, a fények harsogó him
nuszába!” Ez kívánságként is elhangzik a részéről: „... még több 
fényt akarok, még szabadabb levegőt...” Hogy az élet és halál miti
kus egységében az életvágyé az elsőbbség, azt már a regény első 
oldalai tanúsíthatják: „Az Etna mögött sápadt rózsaszínek sóhaj
toztak, mint angyali énekek. Valahol a kert alján tilinkó mélázott. 
Valami ősi pogány dallam szökdécselt, hullámzott az estében, talán



egy etruszk pásztor vagy egy szćp okeanida után kószáló pán furu
lyázott ilyen egyszerűen, ilyen jámbor és tiszta életszcrelemmel ezer 
esztendőkkel ezelőtt.” Az élet a halál hátteréből emelkedik ki a 
maga elbűvölő szépségében, melynek a zene is szerves része. Ezzel 
magyarázható az Isola Bella című regény zenei telítettsége. Azon
ban nem csupán a pásztorsípok, az ősi dallamok hangzanak fel 
benne többször, hanem a műzene klasszikus alkotásai is, lévén, 
hogy a Pensione Rosa vendégei muzikális hajlandóságúak. Hogy ez 
nem véletlen, arra az író filológiai magyarázatot is ad: „Most érezte 
át először az olasz »aria« kettős jelentését. Dallam és levegő. A 
fények zenéje!” E két princípium egységesülésére a szürke valóság 
minél teljesebb fölülmúlása céljából van szükség. A szürke valósá
got a fasizálódás hírei mellett főleg hangeffektusok jelzik az Isola 
Bellában. A szamárordítás ugyanis, mint a Föld rabjainak pana
sza, többször „sírás’-ként hangzik fel. Ez az a szint, ahonnan, 
egyebek között a fény- és a zeneélmény segítségével, fel kellene 
emelkedni.

A csúnya prózaiságot, a mindennapi robotot tehát csak a szép
ség teljességével s -  ami ebbe beletartozik, sőt, szinte előfeltétele 
ennek -  a szerelemmel lehet leküzdeni. Ezért a nemek kapcsolatára 
igen nagy hangsúly esik Szenteleky művében. A mediterrán ragyo
gás és a szárnyaló dal az erotikus kalanddal egészül ki, amikor 
Lucie, a játékos kedélyű francia lány szerelmével ajándékozza meg 
a gyakori lelkesedése ellenére is komor férfit. S ezzel az Isola Bellá
nak. a Hölderlinnél modernebb rétegei tárulkoznak fel, hiszen Hü- 
períón Diotimája szinte földöntúli eszmény légies megtestesítője. 
Azonban Szabolcs (alias Szenteleky) számára is csupán röpke ki
rándulás a könnyed játékként felfogott szerelem, az ő útja ugyanis 
nem abba az irányba visz, amelyet az új arisztokratizmus elszemély
telenedés-elméletének cinizmusra hajlamos képviselői mutatnak 
főleg a húszas években. Ő a keskenyebb és meredekebb ösvényt 
választja, azt, amelyik Isola Bellára, a Szép Szigetre és annak hegy
oldalára vezet, méghozzá egy olyan nővel, aki korábban, átmeneti 
kommunista tevékenységével, csoporttagként igyekezett helytállni 
a társadalmi életben. Az Isola Bella, noha mint jelkép a cselekvő 
humanizmusra utal, a múlthoz is legalább olyan szorosan kötődik, 
mint a jövőhöz, s tulajdonképpen a tudatosult emberi folytonosság
nak a metaforája. Csak apálykor közelíthető meg s egy ismeretlen



herceg a birtokosa, akinek megbízásából éjjel zárva tartják a bejára
tot. Itt, a kis Szép Sziget csúcsán, esőfelhők közelében csap össze az 
a két szemlélet, amelyek értékbeli kiegyenlítésének lehetősége so
hasem merült fel Szenteleky Kornél világszemléletében. Ezért ter
mészetes, hogy az eszmék párharcából a férfi, vagyis Szenteleky 
magatartásának képviselője kerül ki győztesen, jóllehet ő a látszó
lag férfiatlannak is mondható harcellenes magatartás híve. Igazság
eszmény, szeretetpártiság, szolgálatvállalás, bizonytalanság -  csupa 
ilyen elvont fogalmakkal írható körül az a moralista attitűd, mely 
erősebbnek bizonyul a cselekvő harciassággal, az osztályszem
pontú észlogikával szemben. Hol lehet ennek a gyökere túl azon 
a valószínű tényen, hogy Szenteleky ismerte Julién Bendának az 
írástudók újabb kori pártoskodásával kapcsolatos világhírű röp- 
iratát?

Úgy gondoljuk: a széleskörűen tájékozott Szenteleky számára 
kortársai közül Babits Mihály lehetett példamutató. Nem csupán 
azért, mert a Halálfiai című regény élményanyaga és szociológiai 
vonatkozásai miatt egyaránt elbűvölte, hanem azért is, mert Babits 
1925-ben kiadott verseskötete, a Sziget és tenger a bevezető lírai 
esszében és az utána következő költeményekben egészen hasonló 
gondolatokat fejez ki, mint a néhány évvel később született Isola 
Bella. Babits e könyvében embertestvériséget hirdet, s jóllehet a 
létet ésszel felfoghatatlannak tartja, az értelemtől várja a nemzeti 
érdekellentétek megoldását. Abban az igazságban hisz, „mely túl 
van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein”. A művé
szettől vallásos tartalmat is vár, ám ezáltal „a kozmosz polgárává” 
akar lenni. Ez egyben a békének, a harmóniának és a szépségél
ménynek is feltétele. Legalább ennyire fontos, hogy könyve beveze
tésében Tolsztoj-idézettel kezdi eszmefuttatását: „A hit az élet ere
je: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz... Ha nem hinné, 
hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne...” Szenteleky-értelmezé- 
sünk szempontjából azonban az Ideges esztendők című vers mond 
legtöbbet, amelyet akár Szabolcs is írhatott volna. A különbség 
annyi, hogy ami a Babits-versben évekre vonatkozik, az Szenteleky 
regényében néhány napba, sőt egy éjszakába sűrűsödik, s mint ér
zékletes valóság, részletekben sokkal gazdagabb. Mindenesetre Ba
bits is nagy kezdőbetűvel jelöli szimbólumait, mint Szenteleky a 
Szép Szigetet:



Emlékszem... A Szerelem jött, galambszeme volt, 
halkan jött, mint a galamb, és halkan dalolt: 
de a hangja oly meleg, véres-puha volt, 
hogy lelkem könnyes forróságban fuldokolt.
S egyszerre a Félelem nagy lámpái kigyúltak, 
eltakarták az álmokat, eltakarták a Múltat.
Szent zablák, kötelek nyúltak, lazultak, lehulltak: 
de a forró kapcsok, a húskarok, összeszorultak.

Ó, kedvesem, a szél elállt, a viharnak vége van: 
ám a tenger egyre zúg még körülöttünk nyugtalan, 
kapcsainkat megcibálja, ráncigálja bús-vadan.
Lelkünk nézi a sós vizet remegve, de szomjasan.

Legfeljebb a szerelem kínál boldogságot, ám tartósan az sem 
adhatja meg -  ez Babits versének végkicsengése, és az Isola Bella is 
ezzel a gondolattal fejeződik be. Inge és Szabolcs ugyanis, annak 
ellenére, hogy szeretik egymást, csak azért vállalhatják a házassá
got, mert gyermek és humanista szolgálat adhat tartalmat életük
nek. Abban a tökéletesebb emberben hisznek, aki majd csak a 
jövőben születik meg, s akit ők készíthetnek fel egy emberségesebb 
életre a tudatlanok és megalázónak világában.

A Babits emlegette „Félelem nagy lámpái” az értelmiség korlá
tozott, de eltökélten vállalt lehetőségeit világítják meg az Isola 
Bella egyetlen éjszakájában, de -  immár az egymással szövetkezett 
emberpár perspektívájából -  a szicíliai nyaralás végén, a szürke 
hétköznapokba való visszatérés előtt. Szabolcsnak a Szép Szigeten, 
annak csúcsán kifejtett szemlélete olyan ellenállhatatlan hegyi be
szédként hangzik el, mint ahogyan Nietzsche prófétája, Zarathustra 
szól híveihez. Az idill csábításai közepette szinte szentségtörésként 
hat az ilyen program: „A boldogság nem lehet etikai cél, az emberi
ség hivatása nem a boldogság, hanem a kötelesség. Kötelességünk 
az igazságot keresni, az abszolút igazság irányában menni.” Hogy 
ezek valóban „a rigorisztikus humanizmus dogmái”, ahogyan Inge 
vélekedik, arról nem csupán Szenteleky pályájának későbbi állomá
sai tanúskodnak, hanem már e regény is. Szabolcs szerint ugyanis 
„vannak kiválasztottak, akikben tiszta teremtő erő lakozik, akik az 
istenség szellemét és akaratát érzik magukban. Az istenség teremti



az embert, azok tehát, akik az istenség akaratát hordozzák, hivatva 
vannak megteremteni az igaz embert, a szebb holnapot”. A további
akban Inge befolyása abban jut kifejezésre, hogy a férfi szemléleté
ben visszaszorulnak a jezsuita felhangok és a polgári moralizálás 
medrébe terelődik a párbeszéd. Kissé elavult, a közhelyekhez is 
közel álló magatartás a Szabolcsé, mikor egyebek között olyanokat 
mond, hogy „A szeretet áll a gyűlölettel szemben”, s ahelyett, hogy a 
szembenállást az emberi jellemen belül látná meg, szemet huny a 
valóság előtt s kijelenti: „komolyan hiszek abban, hogy az emberben 
a szeretet az egyedüli mozgató energia.” Ilyet az egyház emberei is 
ritkán mondanak, s Szabolcs szájába is irodalmi (dantei) ihletés 
adja e szavakat. Ezeknek azonban nincs a Babitséval kiegyenlíthető 
vallási háttere, s talán azért sincs, mert a vágyott európaisággal 
történelmi okok miatt nehezebben fér össze a görögkeletiség, mint 
a katolicizmus. Az intézményes vallással szembeni fenntartását a 
szabadkőműves Szenteleky mindenesetre úgy is kihangsúlyozza, 
hogy egy jámbor, enyhe iróniával ábrázolt katolikus papot is szere
peltet regényében. Balthasar tisztelendő a naiv életen kívüliség, a 
cselekvésbeli passzivitás megtestesítője, akivel szemben a főhős 
tettre késznek, céltudatosnak mutatkozik. Szabolcs felfogása értel
mében az egyház nincs hivatása magaslatán, mert „ha... pozitív, 
produktív cselekedetet kívánt volna híveitől, úgy más lenne ma a 
világ és az emberi lélek arculatja”. Szabolcs (és Szenteleky) tehát 
fenntartással vonzódik a vallási idealizmushoz.

Az Isola Bella című regény egy elhivatott értelmiségi szellemi 
törekvéseinek kifejezése -  abban a pillanatban, amikor már az író 
megtalálta szerepét a Vajdaságban. Éppen azért jól fogalmazott 
Szentimrei Jenő az Erdélyi Helikonban, amikor azt írta, hogy Szent
elekynek „Ebben a könyvében is a hangsúly a sokoldalúan művelt 
író útkeresésén van s a mese és a cselekmény vonalvezetése is 
inkább csak érdekes illusztrációja azoknak a gondolatoknak, melye
ket a humanizmus fáklyafénye mellett népe és embertársai javára 
magából kitermel”. De vajon a Napkelet kritikusának is igaza lenne? 
Szerinte ugyanis „Szabolcsnak nem jut más szerep, csak az, hogy 
létezik és egyszerűen birtokba veszi a lányt, Inge pedig, aki évek óta 
lankadatlan buzgalommal dolgozik a társadalom felszabadításáért, 
kissé túl könnyen válik meg elvtársaitól és a kommunista mentali
tástól”. Az Isola Bella valóban tételregény, ám az írói szándékot



megértve nem érezhetjük elnagyoltnak a jellemzést; legfeljebb kor
szerűtlennek. Jobban vonz ugyanis bennünket a dosztojevszkiji po
lifónia, amely úgyszólván előttünk teremti meg az igazságokat, s a 
magasabb szempontú eleve elrendelés nem csiszolja le a durva, ám 
ősi eredetűnek tetsző éleket. Minthogy azonban az Isola Bella a 
maga némileg korszerűtlen formája ellenére is jelentős alkotás, fel 
kell oldanunk az Inge alakjával kapcsolatos dilemmákat. Ezek meg
alapozottaknak látszanak, hiszen Török Sophie-nak a Nyugat bán 
közölt kritikája szerint Inge törekvése csak „egy szenvelgő kékha
risnya éretlen marxi ábrándjai, mely ábrándok szerencsére még rob
banás előtt belevesznek az egyedül boldogító és leghatásosabban 
férjszerző anyaságba”. Meggyőződésünk szerint Babitsné közel jár 
az igazsághoz, csak éppen a kifejezései indokolatlanul rosszallóak. 
Inge mögött ugyanis egy gyermekkor nélkülözése, apátlansága áll, 
tehát természetszerűleg csatlakozott a mozgalomhoz, nem pedig 
passzióból vagy számításból. Ösztönéletének lefojtottsága pedig a 
mozgalmi etikának is következménye: a többé-kevésbé fanatikus 
férfiak körében csak úgy maradhat meg, ha elvárásaiknak megfe
lelően viselkedik. így azután csupán az az ember hathat rá igazán 
felszabadítólag, aki nőiességére, rejtett igényeire érez rá s ugyanak
kor az általa kínált eszme nincs merő ellentétben azzal, amelynek 
dogmái mintha távolabb lennének az emberi természettől. Szent
eleky napló formájában ábrázolta hősnője belső átalakulását s mód
szere eredménnyel járt. Eredeti célja annak bizonyítása volt, hogy a 
szerelem átlényegíti, felemeli, hivatására eszmélteti az embert, ám e 
katartikus állapothoz meggyőző belső vívódásokon vezeti el 
hősnőjét. Igaz, az egyénítés inkább csak elfogadható, mint magával 
ragadón elmélyült. Inge ugyanis túlságosan felvilágosult ahhoz, 
hogy ne a kor divatos kétségei terheljék lelki életét. „A kétkedés 
többször felüti fejét: lehet-e szolgálni az Eszmét és amellett függet
len egyéni életet élni? Nem kerül-e a kettő összeütközésbe?” -  teszi 
fel a kérdést naplójában. Leendő férjével közösen adott válasza az 
individualizmusnak ad igazat, ám olyképpen, hogy a vállalt magán
életet csak a közösség iránti nyitottságban, a szolgálat alázatosságá
ban tartja elfogadhatónak és megvalósíthatónak. Inge magatartásá
nak átalakulására azonban nem csupán érzelmi okok s az egyéni 
életre való jog felismerése miatt kerül sor. Ugyanis már Szabolcs 
„hegyi beszédét” megelőzően bejegyzi naplójába, hogy S. elvtárs



árulást követett el, s ez megrendítette a mozgalomba vetett hitét. 
No meg aztán, miként a szigeten vallja Szabolcsnak s ezzel mintegy 
bevezeti annak előadását, forradalmi tevékenysége fiatalkori lelke
sedésétől is elválaszthatatlan volt. A történelmi események azon
ban egyre inkább a rezignációnak kedveznek, hiszen az emberiség 
főleg a moszkvai „személyi harcok” miatt legalább annyit lépett 
hátra, mint amennyit előrehaladt. Eszerint Inge emberekben való 
csalódottságából eredő belső válságát szünteti meg azzal, hogy re
negát lesz, hogy, már-már érvénytelenné lett célját továbbra is vál
lalva, módszert cserél. Különben az ő alakjának előképe is már 
idejekorán felsejlik Szenteleky irodalmi munkásságában. Több 
mint egy évtizeddel korábban A Hétben Diákkisasszonyok címen 
közölt tárcájában konzervatív szempontból szemléli a női sorsot. 
Megérti az öngyilkos diáklányokat, mert szerinte bizonyos, hogy „a 
nő mindig megfizet akkor, ha a férfi hivatását vállalja”. Szerinte 
ugyanis a nőnek tipikus, a férfitól különböző tulajdonságai vannak. 
Nos, mivel Szabolcs először csak a magános ember heroikus pesszi
mizmusának formájában tudja elképzelni, illetve folytatni további 
otthoni életét, Inge a megtagadott és a még el nem nyert életforma 
közötti határhelyzetben szó szerint is hasonló helyzetbe kerül, mint 
A Hétben közölt Jézus arája című Szenteleky-tárcanovella apá
canővére. Szabolcs ugyanis a robogó vonat ablakából a sziget szikla
falán abban a veszélyes helyzetben látja leendő feleségét, mint ami
lyenben Imelda nővér volt. akiről az irigykedő társak nem tudhat
ják, hogy vajon égbe szállt-e Krisztusához, aki képzeletében életre 
kelt, vagy pedig lezuhant a meredek kőfalról. Inge is szent a maga 
módján, hiszen kabátját, saját egészségére nem gondolva, az utca
seprő köhögős feleségének ajándékozza.

A nőnek e hagyományos kiszolgáltatottsága olyképpen tük
röződik az Isola Bellábán, hogy Inge, a botrányosan önálló nő, a 
kommunista meggyőződésű illegális párttag tartása belső és külső 
okok miatt elbizonytalanodik, sőt semmivé válik. Lelkesültségében 
úgy érzi: új fény gyűlt a lelkében, ám józanabb percében nem tartja 
tragikusnak a képzelt szabadságától való búcsút. Ezzel a Szent- 
eleky-féle patriarkalizmust igazolja: „Elvesztette volna egyénisé
gét? Igen, most már tisztán érzi, hogy igen. Más, egészen más ma, 
mint pár héttel ezelőtt volt. Engedelmesen, szelíd mosollyal szol
gálja a férfit, az övé akar lenni, az ő útját akarja járni. Ezért mindig



mellelle vagy mögötte lépked. Neki most már nincs külön vélemé
nye, egyéni útja és célja. Nincs többé zárt eszmevilága, melyet kö
römszakadtáig védelmezne. Szabolcs vezeti őt és ő együgyű boldog
sággal követi urát és társát. Szabolcs majd vitatkozik, kifejti vélemé
nyét és úgy lesz helyesen, ahogy ő mondja. Szinte megdöbbentő, 
mennyire helyesnek tartja minden mondatát és mozdulatát. Mi len
ne ez? Nem keres feleletet, nem boncolgatja érzéseit, lelkének vál
tozásait és a változások okát. Kábán duruzsoló homályban imbo- 
lyog a lelke és olyan jó, hogy elvesztette önállóságát. Most hozzási
mulhat és lehunyhatja szemét: Ő vigyáz az útra, ő a vezető, a paran
csoló, a zsarnok.” Önként vállalt mazochizmus? A férfi fölényének 
túlzott hangsúlyozása? Mindkettő, hiszen Szenteleky számára a nő 
eleve éretlenebb lény, s ezt már előbb említett cikkében, a nők 
gyerekességéről szólva is kidomborította. A női léleknek e sajátos
sága Ingénél akkor jelentkezik, amikor „Azt a tiszta egyszerű örö
möt érezte áthullámozni lelkén, amit gyermekkorában érzett...” 
vagy amikor „gyerek lett, amilyen talán még sohasem volt”. A nemre 
jellemző kiszolgáltatottságba való belenyugvás viszont olyan 
kettősségként nyilvánul meg, amely felől a magasabb szempontból 
alantasnak ítélt jövendő életforma még csak nem is ellenszenves, 
nem hogy vérlázító lenne. Ez az író beleélő képességének természe
téről vall, hiszen Inge az elvtársának írja azt, hogy „egy idegen 
ember idegen országba visz, ahol polgári környezetbe és ideológiá
ba leszek bebörtönözve”. E vallomás a többi hasonló sorral együtt 
ugyanis az átmeneti magányban, a kétségbeesés szélén született, 
amikor már, ahogy a Babits-vers mondta, „a Félelem nagy lámpái 
kigyúltak, / eltakarták az álmokat, eltakarták a Múltat. / Szent zab
lák, kötelek nyúltak, lazultak, lehulltak...” Ekkor egy új, immár érett 
fejjel s ezért szabadabban választott rabság küszöbén merülnek fel a 
kételyek. S itt mutatkozik meg legegyértelműbben Szenteleky élet- 
szemléletének realizmusa. A Szép Sziget élménye mint „keretbe 
szorult műalkotás” már akkor a múlté, amikor látszólag még jelen 
van. S most Ingének is szembe kell néznie azzal, amitől Szabolcs a 
megérkezését követően így búcsúzott el átmenetileg a barátjának 
írt levelében: „Mintha valami boldog szigetre vetődtem volna 
hosszú, verejtékes tengeri út után. Az időnek szépséges szigetére. 
Sok-sok szürke, ólmos vergődéses nap után végre partra vetődtem 
az Időnek, az Életnek ezen a kis szigetén. És talán meg fogsz érteni,



ha nem akarok visszanézni az útra, a küszködő, hánykolódó vitor
lákra, ha a szigetet járom, mélyen magamba szívom a ciprusok és 
mimózák sóhaját és az ég fényessége felé tartom arcomat.” S mi 
maradt meg ebből a még tovább gazdagodott közös élményből Inge 
számára? Az, hogy a „szerelmi szimfónia” befejeztével s egyéb gyö
nyörűségek után valamiképpen vissza kellene térni az éleibe. A 
megoldást, miként mondtuk, a klasszikus humanizmus kínálja, mint 
teljes embert igénylő újszülöttet.

Amint látjuk, az Isola Bellában még mindig több az illúzió, mint 
Szenteleky életében, vagy (hogy irodalmi példánál maradjunk) a 
Varázshegy ben, amelyet méltán említenek (Herceg János, Bori Im
re) a regényünkkel összefüggésben. Véleményünk szerint az össze
vetésnek a forma hasonlósága miatt van értelme, nem beszélve 
arról az apróságról, hogy Ingének és feltehetően Szabolcsnak (alias 
Szentelekyinek) is gyönge a tüdeje, mint a davosi szanatórium lakó
ié. Itt is és ott is varázslatos élményekben van részük a valóságos 
élettől eltávolodottaknak. Ha Mann-nál Castorp, az eszmék össze
csapásának tanúja jön rá az élet korábban nem sejtett összefüggése
ire s az idő addig ismeretlen élményére, a létezés csodájának határ
talanságára, addig Szentelekynél az egyik vitapartner adja be a dere
kát és kötelezi el magái az övével nem egyező világszemlélet és 
erkölcs mellett. Ebből is látszik: Szenteleky nem függetlenítette 
magát olyan radikálisan az ideológiától s világképe indulásától te
kintve sem változott lényegesen, míg Mann-nak néhány év alatt a 
múlt legsúlyosabb kölönceit kellett elvetnie, hogy eljuthasson a 
korszerű emberszemlélet kötetlenségéig, a Varázshegy modem realiz
musáig. Más szóval: testi és lelki felgyógyulásának köszönhető, hogy 
Naphta alakja által kivethette magából a jezsuitát, míg az egyre 
súlyosabban beteg Szentelekynek ez az önfelszabadítás nem sike
rülhetett teljesen. Talán ezért fogható fel a szeretethez írt himnusz
ként is az Isola Bella című regénye, s a dühkitörésekkel váltakozva 
ezért hangsúlyozódik többször is a szereteteszmény levelezésében.

Jelenleg a Mann regényével való párhuzamban az a fontos, hogy 
az Isola Bellában is gyújtópontba kerülnek a kor legégetőbb kérdé
sei. Szenteleky becsületére legyen mondva: sznobisztikus elvontság 
helyett azok a kérdések kerülnek a Pensione Rosa-beli viták során 
előtérbe, amelyek Szentelekyt, a Vajdasági írás, majd később A Mi 
Irodalmunk, végül pedig a Kalangya szerkesztőjét állandóan foglal



koztatták. A vidék, a perem, a másodrendűség lesz itt a szó jó 
értelmében mércéje a humánumnak és az európaiságnak. Annál is 
inkább, mert Szabolcs nincs egyedül az elnyomott jugoszláviai ma
gyarság érdekeit védő szempontjaival. A flamand Mellaert ugyanis 
egészen hevesen teszi szóvá a népét ért nagy igazságtalanságokat, a 
beolvasztás kíméletlen politikáját. Nem így Duhaut úr, a sztoikus 
francia, aki mintha Szenteleky korábban domináns, ám szer
kesztőként immár óvatosan takargatott énjének adna hangot, ami
kor így válaszol a méltatlankodónak: „A mai Európa hasonlatos a 
Bábeli torony népeihez, mikor a hatalmas torony építése azért 
akadt meg, mert nyelvi és nemzetiségi problémák keletkeztek. Eu
rópa békéjének, békésebb holnapjának felépítése is a sok probléma 
miatt fog megakadni. Higgye el, kedves Mellaert úr, hogy nemcsak 
flamand igazságtalanság van. Van katalán, van német, van szláv, van 
török és indus igazságtalanság. Ha Szabó úr mesélő kedvében len
ne, úgy mesélhetne magyar igazságtalanságokról. Ezek a problémák 
tarkák, érdekesek, sokszínűek, de megoldhatatlanok.” Hogy Duhaut 
professzor is Szenteleky nyelvén beszél, mint mindegyik fonto
sabb szereplő az Isola Bellában, az főleg akkor tűnik ki, amikor a 
praxitelészi istenszobrok szeretetvallását és áhítatos szépségét 
szembeállítja a komornak és nagyképűnek mondott fejdiászi fen
séggel, az isteni zordsággal. Duhaut-nak, miként Szentelekynek is, 
a dekandencia lágysága és bája az eszménye, annak a gondolat
nak megfelelően, mely szerint csakis a megértés, az engedékeny
ség fogja megoldani az emberiség és emberség egyre súlyosabbá 
váló ügyét.

így aztán az is érthető, miért nem ábrázolja Szenteleky alsóbb- 
rendűnek Signor Alinarit, a Pensione Rosa tulajdonosát, aki sza
badkőműves létére, tehát meggyőződése ellenére, kényszerből belé
pett a fasiszta pártba. Ha elkerülhetetlen, az élet és a jövő érdeké
ben alkalmazkodni kell, míg a színre nem lép egy nagy egyéniség, 
aki majd megállítja a saját pusztulása felé sodródó tömeget. Mert 
Signor Alinari legalább még siránkozik, ám amikor Szabolcs vonat
ra száll és a mindennapok közelébe kerül, a közöny és a sodortatott- 
ság jeleit kell tapasztalnia az embereken. Hogy mennyiben befolyá
solta Szentelekyt az érdektelen népről alkotott véleményében az 
akkor Európa-szerte ismert Ortega y Gasset, nem tudhatjuk, ám 
előbb idézett versében egyebek között ez is olvasható:



Éjjel van, horkol a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikát, 
mialatt én spanyolul tanulok...

Bárhogyan is van, abban az időben a Gerinctelen Spanyolország 
és a Korunk feladata szerzője hangoztatott olyan gondolatokat, 
amelyek a Szabolcs és Alinari közölt folyó párbeszédben fogalma
zódnak meg: „Hiányzik egy vallási és politikai tarkaságokon felülál- 
ló erkölcsi nagyhatalom, mely az önzési és a féltékenységet féken 
tartaná, mely tisztán és feltétlenül a szeretetet, az abszolút ember- 
szeretetet helyezné mindenek fölé.” Ez így persze kissé naivan 
hangzik s a nem érzelmes Ortega nyilván nem is vállalta volna. Ti. 
ha az erkölcs nagyhatalom, akkor már nem erkölcs; ha a szeretet 
abszolút, akkor már (emberi értelemben) nem szeretet. Ezek az 
ellentmondások egyébként Szenteleky szerkesztői tevékenységében 
is kifejezésre jutnak. A megfontoltan vállalt szeretet ugyanis a mód
szerben és az eszközökben való kételkedést is feltételezi. Egy prog
ram erőltetése a rugalmasságot korlátozza, a szeretetet pedig hát
térbe szorítja. A valóságos hatalmat nélkülöző szellemi terrorja 
azonban nem lehet igazán veszélyes, ezért csak képletesen használ
hatjuk a szót, ha Szenteleky Kornél művelődési diktatúrájáról be
szélünk. Humanizmusa hasonlóképpen szűkült be időnként, mint 
például Németh Lászlóé is. E tény azonban nem homályosítja el 
igazi értékeit, csupán ember voltát, helyzetéből következő gyarlósá
gát szemlélteti. Kétségbeesetten kereste a kor és saját egyéni válsá
gából a kiutat, s időnkénti lázas kapkodásai során hibákat követett 
el, de neveltetése korlátai miatt is betévedt olykor egy-egy zsákutcá
ba. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem volt becsületes útkereső, 
különben képtelen lett volna megalkotni irodalmi főművét, az Isola 
Bellái, ezt a maga nemében vitathatatlanul elbűvölő, maradandó 
értékű regényt.

Szenteleky e műve valójában a már meglelt megoldást tükrözte. 
Folyóiratai ugyanis, a világnézeti törekvésektől lehetőleg eltekint
ve, az értékek megmentésére vállalkoztak, tehát tudatosan és el
szántan szigetekként emelkedtek ki a történelem és a társadalom 
viharos tengeréből. A sziget szerepének az övéhez hasonló értelme
zésére a harmincas években került sor, elsősorban olyan érték-



mentő humanisták jóvoltából, mint amilyenek Kerényi Károly, 
Hamvas Béla, Németh László és Szerb Antal voltak. Szenteleky 
természetesen csupán abban a sziget-élményben tekinthető 
elődjüknek, amelyet az Isola Bellában örökített meg, hiszen a Vaj
dasági írás pusztán sekély vizű, mocsaras tónak lehetett a szigete. 
Az Isola Bella viszont ugyanakkor a mítosz és a valóság egyeztetési 
kísérletével előlegezi annak az alkotócsoportnak a vállalkozását, 
amely a hamisnak és gonosznak érzett „felszíni” életből való kivo
nulásban, a kulturális távolmúlt élményszerű feltámasztása által 
találta meg szellemi hazáját. Az igazi élet görögség általi visszahódí- 
tását minden bizonnyal Szenteleky Kornél is üdvözölte volna, ha 
megéri a humanistákat végképpen magányba szorító harmincas 
évek közepét. Regényében akkor érhette volna el maradéktalanul a 
nevezett gondolkodók színvonalát, ha lett volna alkotói ereje a 
szimbolista és romantikus-szecessziós örökség teljesebb továbbfej
lesztéséhez, vagyis ha eljuthatott volna az avantgárd szintetikusabb 
kifejezésformájához. Az Isola Bellában ugyanis nem került sor a 
jelennek és a múltnak létélménybeli azonosságára, noha ennek ele
mei szép számban jelen vannak, s már szóltunk is róluk. Mi az oka 
az eredmény felemás voltának? Az, hogy Szenteleky Kornél (mint 
művész, nem pedig mint programhirdető) mindvégig a hangulatok
nak, a pillanatnyi benyomásoknak és a fájdalmasan szelíd álmoknak 
az embere volt, tehát az ő habitusából hiányzott az intuitív erő, a 
világteremtő képesség. Éppen ezért, noha elvétve valóban „exp- 
resszionisztikus felhangok vegyülnek” a regénybe, miként Bori Imre 
állítja (Ugart kell törnünk. Fórum, 1983. Utószó), azokat (vele ellen
tétben) nem minősíthetjük „erősek”-nek. A szürrealizmusból pe
dig, amely a felelevenítendő múltnak, fény- és hanghatásokból álló 
jelennek -  mint eszménynek -  leginkább megfelelne, még ennyi 
sincs. Talán attól sem függetlenül, hogy írónk először is azt szerette 
volna, ha a Vajdaságban fogadják megértéssel és szeretettel a mű
vét. Az olvasmányosságot, mint regénye egyik tulajdonságát, saját 
maga is említi Fekete Lajosnak Kispestre írt ajánlólevelében. Ami 
egyébként expresszionisztikusnak (szimultanistának) hat az Isola 
Bellában, az is a cselekvéstől viszolygó átlagember önámító szere- 
tetigényének felel meg. A giccs rózsaszínje is beszüremlik ugyanis 
abba a jelenetbe, amelyben a két szabadkőműves, Szabolcs és Alina- 
ri, a tűz eltulajdonítása érdekében Zeusz ellen lázadó Prométheusz



emlékét idézve, pezsgőt poharazgat. „Alinari rátette kezét Szabolcs 
kezére és melegen mondotta: -  Most én mondom, hogy fáj a búcsú. 
Olyan jó lenne, ha még együtt lehetnénk... Hitem lángja meg-meg- 
remeg a gonosz szelekben... Olyan fájdalmas és csüggesztő elgon
dolni, hogy nem messze innen testvéreink tétlenül, betegen szen
vednek a megszabadulás minden reménye nélkül. Én nem látom 
még az új Hajnalt, a Világosság visszatértét. Éjszakában élünk, 
erősebb lennék hitben és bizakodásban. -  Hiszem, hogy a Pensione 
Rosa felejthetetlen napjai még visszatérnek -  koccintott Szabolcs 
és szeme vidáman lobbant. -  Az Isten tartson, testvér! Mire megint 
eljövök, már Hajnal lesz és világosság. -  Úgy legyen! (Valahol, egy 
kopár vulkános szigeten a deportált foglyok már régen aludtak. 
Mikor a két pezsgőspohár összekoccant, itt-ott szelíd, hervatag mo
soly suhant át a foglyok fakó, fonnyadt orcáin.)” Túl sokat ígér az 
ilyen pezsgős poharak melletti hangulat ahhoz, hogy megnyugtató 
lenne, amit ad.

Ám az ilyen kényszerű, pohár melletti önmegbecsülésekben 
sincs egyedül Szenteleky Kornél a maga korában. Egyébként, vagyis 
más előzmények nélkül, aligha írhatta volna meg néhány évvel 
később Prohászka Lajos A vándor és a bujdosó című szellemtörté
neti művét, mely nagy visszhangot keltett a magyar kulturális élet
ben. Ezek a motívumok az Isola Bellában akkor tűnnek fel, amikor 
Szabolcs zongorán népdalokat ad elő szerelmesének, s közben így 
mereng: „Mindig egyedül... Vajon van-e még egy nép, amely annyit 
panaszkodik dalaiban az egyedüllétről, az árvaságról... Egyedül, 
testvértelenül búsulunk, iszunk, nótázunk, délibábot nézünk, csilla
got ámulunk és pusztulunk Európa közepén.” Mondanunk sem 
kell: mind a vándor, mind pedig a bujdosó motívuma adva van 
Szenteleky attitűdjében. Miként idézettel is jeleztük már, Szabolcs 
szindbádi-odüsszeuszi viszontagságokra utal, mikor a „boldog szi
getire  való megérkezéséről tudósítja barátját. Erőgyűjtő pihenése, 
szerelmi kalandjai ugyanakkor elbujdosásának gyümölcse, hiszen 
az otthoni problematikáról csak nagy általánosságban, jellemző cél
zattal esik szó, olyan eltökélten fordított hátat Szabolcs egy rövid 
időre mindennapi robotjának.

A mű alkotójának, Szentelekynek valójában a bujdosás kifejezés 
jelöli meg legpontosabban az élethelyzetét. A vidéken is vidéken él, 
álmodozásaiba és kötelességébe menekülve az élet durvaságai és a



politika bestialitása elől. Időnként azután „el-elcsavarog” a nagyvi
lágban, hogy testét, de főleg szellemét gyógyíttassa. A halála előtti 
időben sem adhatta teljesen egyértelműen önmagát. Hol taktiká
zott, hol pedig indulatoskodott, ahogy azt az egyre zavarosabbá váló 
helyzet lehetővé telte, illetve kikényszerítette. Ezért Szabolcs csak 
egy eszményített önarcképét képviselheti annak az embernek, aki 
szelleme eredendő jóságát csupán az ilyen rendkívüli alkalmakkor 
sugározhatta szét zavartalanul. Figyeljük meg, hogyan tükrözteti őt 
(vagyis önmagát) az író Inge naplójában: „Érdekes és rokonszenves 
ember. Úgy látom, hogy érzelmi élete uralkodik egész lelkiségén, az 
befolyásolja tagadhatatlanul magas értelmiségét is. Nagyon sok sze
retet lehet ebben az emberben, amit eddig önmagáról mondott, az 
majdnem mind ezt igazolja. Néha olyan, mint egy gyerek, naiv, 
hiszékeny és rajongó. Olyan őszintén tud lelkesedni és olyan hamar 
csügged el, szótlan, szomorú lesz. Tegnap például otthonáról be
szélt. Eleinte humorral, majd gúnnyal rajzolgatta az otthoni viszo
nyokat, azután egyre keserűbb lett a hangja és a grimasza. Végül 
elhallgatott és alig akart újból beszédbe kezdeni. Ha vágyairól be
szél, úgy csupa élénkség és elevenség. Úgy gondolom, ő vágyakban 
éli ki igazi életét. Milyen káprázatos dolgokról tud néha beszélni! 
Keleti utazásokról, őserdőkről, mesealakokról, bizarr álomké
pekről. Úgy tudom, hogy a magyarok Ázsiából jöttek Európába és 
valószínűleg sok mindent hoztak magukkal az őshazából. így talán 
ezt a lángoló képzeletet, ezeket a tarka, puhaszövésű vágyképeket 
is, amelyek benne úgy élnek, izzanak, mint a parázs. Ez a nagy 
vágyélet valószínűleg sok keserű percet okoz neki, a szeméből néha 
mély szomorúságot lehet kiolvasni, mégis: ő titkolja szomorúságát.” 

Az önarckép a szent szelídségének ad előnyt, a próféta haragos 
kedve alig hallat magáról a regényben. A szentnek és a prófétának 
Szentelekyben zajló dialektikája főleg egy csoport előtt ismeretes, 
azok előtt, akik levelezésben voltak a vezérrel, mert vele együtt 
azonos ügyben kötelezték el magukat. Harc nélkül a kezdeménye
zés befulladt volna, ezért a szerző, önmagával is küszködve, gyakran 
találta magát a porond közepén. Ennek részletezése azonban már 
nincs közvetlen összefüggésben az Isola Bella című regény világával.



PRÓBÁLKOZÁS A LEHETETLENNEL
✓

A Vajdasági írás szerkesztője

Te tespedő lelkiismeret!
Hát nem hallod az énekünket,
Mely panasz, vágy és szeretet?
A Don Quijoték énekelnek,
Szent hit ragyog a harci kincsen,
De a szélmalomnak füle nincsen,
A szélmalomnak szíve sincsen.
Hát nem érzed a szél nyögését,
Az élet ezer új keresztjét,
Hogy forog minden körülötted?
S te alva vársz reggelt meg estét...

(Szélmalomharc )
Szenteleky Kornél művelődéspolitikai, magatartásbeli s részben 

esztétikai szemléletének megváltozására úgy került sor, hogy az író 
szövegei alig tükröznek valamit ebből a folyamatból. Az írások 
patologikus lelkiállapotokról, megoldatlan életformáról, a megva
lósulatlan alkotói ambíciók miatti keserűségről tanúskodtak. A ki
sebbségi s ugyanakkor felsőbbrendűségi komplexusban szenvedő 
fiatalember lassan másokkal együtt felismerte: immár végleg elsza
kadt a budapesti kulturális körtől, tehát a magánya még feloldhatat- 
lanabb, mint amilyen a tízes években volt. Halálvágy és életakarat 
váltakozik hangulataiban, s ő valójában nem annyira magányos, 
hogy ne inkább az életösztönére hallgasson. Ahogy múlik az idő s az 
irodalmi önállósodás egyre inkább erkölcsi szükséglet lesz, Szent
eleky- s ezt Bori Imre pontosan mondja -  mindinkább a Jónása lesz 
missziójának. Ám egészen 1927-ig sehol sem adja jelét annak, hogy 
valamiképpen hajlandó lenne közreműködni a kisebbségi irodalom



megteremtésében. Tagadása akkor a leghatározottabb, amikor a 
kiutasítottak, a pécsi emigránsok távozásával magára hagyott táj 
írók és szervezők, sőt vezér után kiált. Szenteleky a Dettrének 
immár Szegedről érkező programjavaslatára (Amnesztia vagy statá
rium? Bácsmegyei Napló, 1927. január 9.) adott válaszában az eluta
sításnak a nyomatékossága, kategorikussága s az egész kérdéskör 
fölényes belátása alapján feltételezhetjük, hogy a leendő vezér az 
évek során egyre többször játszhatott el a szervezői főszerep gondo
latával, annál is inkább, mert képtelen volt olyan íróvá nőni, ami
lyen szeretett volna lenni.

Tartózkodó magatartásának okát Csuka Zoltánnak írt levelében 
vallotta be nyíltan, 1928 májusában, amikor a szerkesztői szerepre 
felkéretett: „Nem tagadom: lennének terveim, akarásaim, ábrándja
im, de félek építeni arra a talajra, melytől mindig menekülni szeret
nék: a valóságra.” (Szenteleky Koméi irodalmi levelei 1927-1933. 
Zombor-Budapest, 1943) Ekkor, a kész tények elé állítottság álla
potában, amikor úgy látszik, hogy a vezér jórészt mentesülhet a 
gyakorlati teendők alól, írónk meghökkentően rövid idő alatt dönt. 
Igaz, az átváltásra utaló közvetlen jelnek kell tekintenünk azt a 
Barta Lajosnak a cikkére írt válaszát, amelyet fél év választ el a 
Dettrének címzett elutasítástól. Szenteleky a szóban forgó cikkében 
(Magyar gyarmatok. Bácsmegyei Napló, 1927. augusztus 28.) fájdal
masan megdöbbenve veszi tudomásul a Barta által hangsúlyozott s 
számára sem ismeretlen igazságot, miszerint a budapesti könyvki
adás és általában a művelődés irányítói gyarmatnak, nem pedig 
értékteremtőnek tekintik a magyarságnak a trianoni döntéssel le
szakított részeit. Ez azt jelenti, hogy Szenteleky szellemi lázadása, a 
provinciával való szembenállása csak magánügy, meddő képzelgés. 
A páneurópai beállítottság tehát egyszerűen nem létezik, mert 
nincs visszhangja, hiszen a Bácsmegyei Napló szava nem hangzik 
messzire. Az alkotói törekvést a határon túl nem veszik tudomásul, 
mivel nem értik, létezővé válni tehát csak a hasonló sorsúak össze
fogásával lehet. Ez a nyilván nem új gondolat kísértette meg ismét 
Szentelekyt Bartának a Nyugatban közölt írása (1927. II. 223-233.) 
kapcsán, úgyhogy válasza befejezésében korábbi szemléletét átérté
kelő felismeréseket vet papírra. Valójában a vállalás kilátásba he
lyezése, az optimista elszántság ténye az, amivel fölülbírálja korábbi 
önmagát: „A valóság mindenesetre az, hogy minden magyar népda



rab önálló szellemi életre van utalva, és ebben az életre kelésben 
nincs karon fogó szülője, segítőtársa vagy gyámolítója, csak önma
ga. Ez nagyon komor és kegyetlen dolog, mégis: ennek belátása és 
tudatos beismerése a jövendő élet első bizonyos és boldog szívveré
se.” írónk a vajdasági kultúra jövendő intézményesedésének kérdé
sében is igazat ad Bartának.

A Vajdasági írás indulását a Kéve című antológia körüli előmun
kálatok előzték meg. Ez, miként ismeretes, szintén Csuka Zoltán 
nevéhez fűződik, aki nem elégedett meg hetilapjának, a Képes Va
sárnapnak a szerkesztésével, hanem legendás művelődési heroiz- 
musával újabbnál újabb vállalkozásokba kezdett. Ugyanis, noha ő 
sem talált haza, amikor Bácskába érkezett, költészete és publiciszti
kája mellett lapkiadó tevékenységével is az itteni magyarságot igye
kezett szolgálni. Méghozzá önzetlenül, különben aligha becsülhette 
volna meg a vele sokban ellentétes természetű, fanyalgő hajlandó
ságú, a parasztot és a polgárt egyaránt bizalmatlanul méregető vi
lágpolgárt: Szenteleky Kornélt. Csuka már színházi lapjában, a /te
vőben is magasztaló sorokat közölt a művelt humanistáról, amikor 
pedig annak a Debreczeni Józseffel közös műfordítói munkája, a 
szerb költők verseit bemutató Bazsalikom megjelenik, meleg hangú 
cikket ír róla a Bácsmegyei Naplóban, amit Szenteleky levélben meg 
is köszön neki. Barátságuk még inkább megszilárdul, amikor Csuka 
a Kévében tőle közöl legtöbb verset, holott mint költők hárman 
(Csuka, Fekete Lajos, Tamás István) legalább olyan jelentősek, 
mint ő.

A leendő vezér számára a tájunk örökmozgó emberével kiala
kult barátság csupán Szenteleky, az alkotó hajlandóságú, mélyen 
érző és -  szándéka szerint -  mélyen gondolkodó ember szempontjá
ból is igen fontos. Az írásaiban fellegjáró vidéki orvost ugyanis 
néhány gyakorlatias szemléletű publicista egyre inkább kinézte a 
Bácsmegyei Naplóból. Ez abból is látszik, hogy amikor Csuka a 
napilapban beharangozza az irodalmi korfordulónak ígérkező an
tológiát, Szenteleky nevét kihagyják a névsorból, míg néhány kék
harisnya jelen van benne. írónk, aki nem csupán a saját jelentőségé
vel van tisztában, hanem másokéval is, nem tudhatja pontosan, kire 
legyen dühös. Jóllehet tagadja a hiúságát, mégis Csukán kívül má
soknak is panaszkodik a személyét ért méltánytalanság miatt. Úgy 
érzi, tiltakozása azért is jogos, mert meg van győződve róla -  s ezt



több mint két hónappal az őt éri sérelem után hangsúlyozza hogy 
törekvése „nem krisztusi vagy gandhi póz”, hanem „mély, pánhuma- 
nista meggyőződés, ha tetszik, eszmény, törtetés az Örök Jó felé”. S 
ugyanebben a Csukához írt levelében (1928. május 8.) azt az igényét 
is bejelenti, amelynek a következő években nem mindig lesz képes 
eleget tenni: „Nem vagyok a harcok embere, a Dietrich Miklósok, a 
Tamás Istvánok gonoszságait én sohasem fogom csúnya, csatázó 
indulatokkal visszafizetni.” A következő években a körülmények, a 
vállalt feladat miatt már nem hangozhat egészen hitelesen az, hogy 
mi (ti. a teljesebb idegéletet élők, a túlérzékenyek -  V. G. megjegy
zése) „ítéletet tartunk önmagunk felett”. (Fekete Lajosnak, 1928. 
május 9.)

Habár Dettre Jánost már két éve kiutasították az országból, a 
Bácsmegyei Napló számára lényegében még mindig nem terhes 
Szenteleky jelenléte. Pedig ő az, aki többé-kevésbé folyamatosan 
tiltakozik a tőkétől irányított kultúra s ezen belül a legnagyobb 
vajdasági hetilapba állandóan beszivárgó dilettantizmus ellen. Ez
zel kapcsolatban azonban inkább csak a leveleiben foglal nyíltan 
állást, kezdetben azzal a rezignációval, melynek értelmében a 
minőségért csak elszigetelt, magányos -  jóllehet európai igényű -  
alkotói szinten érdemes és lehet küzdeni, persze, nagy remények 
nélkül. Eszerint az egyénnek, a hiteles írástudónak az állásfoglalása 
erkölcsi önérték, példamutatás, még akkor is, ha a külvilágban 
nincs is reális lehetőség a minőségi változásra. Szenteleky akkor is 
tudja, hogy „sajnos, visszahullik a fel-feldobott kő” (Dr. Draskóczy 
Edének, 1928. február 17.), ha az óbecsei Népkör is érdeklődik 
irodalmi munkássága iránt, sőt ha a távolabbi művelődési központ
ban, Becskereken, a Közművelődési Egyesület nevében is felkérik, 
tartson előadást Adyról. (Dr. Draskóczy Edének, 1928. január 17.)

Természetesen a végleges elkötelezettség előtt önámítás, öntet- 
szelgés is rejtőzik a szelíd magányos farkasnak a heroizmusában, aki
-  miként ezt kortársai és utódai közül többen is hitték -  magát 
gyógykezeltetni járt külföldre, ha ideje és pénze engedte. írásainak 
tanúsága szerint inkább a lelkét, mint a testét gyógyítandó látoga
tott el nem csupán a mediterrán kulturális emlékekkel teli térségek
be. Mindazonáltal nincs mindig lelkiismeret-furdalása luxusa miatt: 
„Azokat a szép, életes, idegenben töltött napokat mindig igen sava
nyú robottal kell megfizetnem. No de talán mégis jobb így, mintha



ezeket a drága, derűs napokat semmivel sem tudnám megvásárolni. 
Mert nagyon szépek voltak. A tiszta, boldog, bőséges Hollandia épp 
oly mély és nagy élmény volt számomra, mint Rembrand »Éjjeli 
őrsége« vagy »Doktor Tulpe anatómiai leckéje«. Azonkívül bájos 
kurta napok Bécsben és Pesten, gondtalan órák, friss csevegések és 
háttérben a Város lázasan lihegő szíve, amelyben szédülten kerin
gek, mint messzi tájról odavetődött vérsejt. Érzem a vér, az arany, a 
jaj zuhogását, míg itthon mindig az az érzésem van, hogy minden 
áll, az élet nem lüktet, a vérsejteket nem löki tova az élet sodra és 
keringése.” (Fekete Lajoshoz, 1929. szeptember 25.) Minthogy be
teges és fáradékony volt -  s ezt néhány írásában jelzi is -, aligha 
élvezhette zavartalanul ezeket az utazásokat, amelyek csak egyes 
részleteikben, de még inkább rájuk való visszaemlékezésként gyö
nyörködtették. Az utazói sznobizmus, de még inkább a feltétele
zett olvasói elvárás, az ilyen világjárással kapcsolatos kisebb-na- 
gyobb kellemetlenségeknek, csalódásoknak az elhallgatására 
vagy legalábbis a megszűrésére kötelezte. Nem azért, mert félre 
akarta vezetni olvasóját, hanem mert egyrészt az előkelő idegen
nek a póza egészen a fordulatig elválaszthatatlan volt egyénisé
gétől, másrészt pedig úgy vélte, elég, ha az otthoni színtérre 
korlátozza szenvedéseit, hiszen az olvasó csak akkor kíváncsi rá, 
ha saját magáról szinte kizárólag a művelődési szenzációkkal 
összefüggésben ad számot.

Nos, a föl-földobott kőnek ebből a felemás állapotából keresi a 
reális kiutat Szenteleky, anélkül, hogy erről nyíltan beszélne. Egyál
talán nem véletlen ugyanis, hogy A fény felgyúl és ellobog című 
drámája főhősének Kereső a vezetékneve. Mi lehet itt az összefüg
gés? Mit kereshet vajon Szenteleky? -  kérdezheti a későbbi vezér 
világában tájékozatlan olvasó. A lelki egyensúlyát, az igazi alkotás 
módját, önmagát -  válaszolhatjuk. S ezzel azt is megokoljuk, miért 
nincs érzékletes tárgya, célja Jánosa keresésének. Amit ugyanis Fekete 
Lajosnak ír (még a Vajdasági írás megindítása előtt), az csak látszat, a 
tisztázatlanságok elleplezése: „Mi tisztán csináljuk a poézist, az írást, 
nincs közönségünk, nincs könyvpiacunk, szóval spekulatív szándékok 
és közönség-előítéletek nem befolyásolnak az írásnál, önmagunkat 
adjuk s bennünket nem formál a kiadó ízlése vagy az olvasó kíván
sága.” (1928. április 27.) Csakhogy ez az „önmagunk” kiadó, közön
ség és cselekvés híján nem több fájó hiánynál, olyannyira, hogy e



vákuum még a szűkebb, desztilláltabb értelemben vett esztétikai 
erőt is bénítja. Ezért írt viszonylag keveset s meglehetősen igényte
lent a húszas évek első felében Szenteleky. Nem csupán az egészségi 
állapotával és mindennapi munkájával magyarázható alkotói fel
emássága, hiszen mellette még négy orvos volt Szivácon. A válság
ból művek szoktak születni, viszont a Szenteleky-művek ekkor (az 
Úgy fáj az élettel az élen) leginkább csupán válságok kifejezői. Nem 
hiába írta később a vezér A vers a Vajdaságban című híres esszéjé
ben, hogy a vers közönség nélkül, jelen és jövő nélkül is megszüle
tik. A vers többnyire, a hiteles költészet már ritkábban -  mondhat
juk ma.

A kisebbségvédelmi program mellett az önmaga és a mások 
esztétikai alkotóereje iránti kétely késztethette Szentelekyt arra, 
hogy az Elöljáró szavakban, a Vajdasági írás első számát bevezető 
írásban ne elsősorban az irodalom fejlesztésére, hanem a kultúra és 
a tudomány szintjének emelésére fektesse a hangsúlyt. Igaz, szó- 
használata ekkor még mindig romantikus, hiszen számára a kultúra 
a sasok magasságában röpülő szellemmel, a „bőséges, vegetatív 
örömök élvezése, a boldog, egyszerű, telt hasú materializmus” merő 
ellentétével azonos. S ez azt is jelenti, vezérünk egyelőre a magános 
lelkek körénél még nem tolja kívülebbre a kultúra határait. Pedig 
ennek igényét is magukban rejtik sorai, hiszen „lentről”, másoktól is 
vár kezdeményezéseket: „Tükre szeretnénk lenni e zsíros földdarab 
mostohán mellőzött szellemének és minden kulturális megmozdu
lásának”. Az irányítás fölénye és a szolgálat alázata egyaránt meg
van ebben a kinyilatkoztatásban. A harmonikus együttműködésnek 
nyilván akkor is az erkölcsi tartás a feltétele, ha ezt Szenteleky 
külön nem hangsúlyozza. Önmagában is sokat mond, hogy a szel
lem közösségét egy svájci szecesszionista festő allegorikus képével 
szemlélteti: „Az összefogás, az együttdolgozás készsége meghatóan 
és hatalmasan egyöntetű, mint Hodler képe az Einmütigkeitről.” 
Vezérünk az összetartás szükségességét mégsem kizárólag valami
féle transzcendens (etikai) elvből, hanem a nemzeti kisebbség eg
zisztenciális szükségletéből is származtatja: „Ennek az egyöntetű
ségnek talán az is az oka, hogy mindnyájan érezzük azt, hogy sokkal 
szegényebbek és kevesebben vagyunk, semhogy irányok, elvek, vi
lágnézetek szerint tagozódjunk, éppen ezért a Vajdasági írás kol
lektív megnyilvánulás akar lenni minden irány, világnézet vagy mű



vészi hivalkodás nélkül, mely szabadon és feltétlenül helyt ad érté
kes, komoly irodalmi alkotásoknak.”

Ezután a Vajdasági írás két kötelességét említi meg a szerző. 
Szenteleky két okból is magától értetődően fontosnak tartja azt, 
hogy folyóirata „a szerbhorvát kultúrával keressen szoros és meg
értő kapcsolatot”. Kimondatlanul azért, mert a múlt század máso
dik felétől kezdődően a magyar nacionalizmus egyoldalú szemléle
tet alakított ki a szerb kultúráról. Másodsorban pedig helyzeti szük
ségszerűségből következően, ti. az államhatóságot meg kellett 
győzni a szervezkedni készülő kisebbség lojalitásáról. Az még elfo
gadható, hogy írónk -  a dettrei alapvetésnek megfelelően -  a kultú
rára korlátozza kisebbsége szellemi törekvését s a politikától távol 
tartja magát; az viszont már kevésbé, hogy a többségiekkel való 
kapcsolatkeresést első kötelezettségként javasolja, míg a többi 
utódállamban hasonló önellátásra kényszerült magyarság mű
velődési törekvéseinek ismertetését csak másodlagosan említi. S 
még furcsább, hogy az anyaország nagy, az irredentizmust elutasító, 
vagy legalábbis iránta közömbös íróinak bemutatásáról egyáltalán 
nem beszél. Az utóiratban nyíltan elismeri: „A valóság ridegen 
gyúrja át a vágyakat, az élet csupa megalkuvás... A lényeg a hitünk, 
tiszta törekvésünk, áhítatás munkánk, rajongó együttérzésünk.” Te
hát az ország királyi diktatúráját megelőző évben (1928) az első 
programszerűen vajdasági kulturális (irodalmi) folyóirat főszer
kesztőjének bevezető cikkét nem kell egészen komolyan vennünk. 
Azért sem, mert ezt megelőzően az írókhoz intézett felhívás tartal
masabb, részletesebb. Igaz, a folyóiratot bevezető sorok szellem 
fogalma is magában rejti az európaiság igényét, ám a körlevél akkor 
is nyomatékosan kiemeli ezt („A Vajdasági írás nem akar zárt, 
önmagát csodáló és becéző életet élni, hanem bele akar kapcsolódni 
az európai kultúrákba és velük együtt ütemesen menetelni új és 
szebb tökéletességek felé.”), ha mindjárt ezután, még a magyar szi
getek kultúrájáról való híradás szükségességének említése előtt, a 
„szerb-horvát” irodalom és művészet eredményei közvetítésének 
fontosságát nyomatékosítja, s majd csak a kisebbségbe szakadt ma
gyarságról való tájékoztatás kiemelését követően tér ismét vissza az 
„idegen népek időszerű kiválóságaidnak a bemutatására, az Idegen 
költők című rovatnak a tervére. Ebben az íróknak szóló programter
vezetben esik először szó a couleur locale-ról, a kisebbségi szigetek



tájarcúságáról, amelynek mint elméletnek a megszületését a „min
den kulturális jelenség”-et felölelő Figyelő című rovattól várja 
Szenteleky.

A Vajdasági írás szerkesztésének gyakorlata nem javíthatott 
ezen a programon, s a körülmények miatt annyit sem valósíthatott 
meg, mint amennyit a bevezető ígért. Foglaljuk hát még egyszer 
össze a sorrendet, a lényeget. Vezérünk -  az olvasók s részben a 
hatóság felé fordulva -  a nem konkretizált kultúra szolgálatából 
indult ki. Szellem, magasságigény, spontán egyöntetűség, reprezen
tativitás -  ennyit s nem többet ajánlhat Szenteleky Kornél a köréje 
tömörülő sorstársainak. Ehhez még kötelezettség társul: az első a 
szerb (és a horvát) kultúra értékeinek az átültetése (amire írónk a 
visszatelepedésétől kezdve példát mutatott); a második az erdélyi és 
a felvidéki magyar szellemi élet szemlézése. S marad még a harma
dik, a legfontosabb kötelezettség: a megalkuvás, ha a szerkesztő 
nem akarja megkockáztatni a betiltást és a kiutasítást.

Ha azonban e bejelentkezésben is volt optimizmus, az alig két 
hónapra rá, a becsei írótalálkozó ürügyén íródott Új életformák felé 
a maga elvontságában még több meggyőző erőt közvetít. Az Elöljá
ró szavakban a szellem még csak kénytelen-kelletlen nyújtotta a 
kezét az anyag felé, itt viszont már -  miként az írás címe is jelzi -  
megfogja és megrázza. Az Új életformák felé ugyanis kimondja: a 
kultúra (nem magasröpülés, hanem) új életforma. Igaz, most is csak 
közvetve, madárnyelven fejtheti ki véleményét. Elvontan a keresők, 
kísérletezők igazságáról elmélkedik, amely előbb-utóbb új 
(élet)formaként hitelesítődik. Meghökkentő, hogy példaként a ha
gyományos ízlésűeket megbotránkoztató párizsi avantgárdot említi, 
s ha nem lennénk tisztában vele, hogy tudatosan beszél mellé, sznob 
kezdőt is gyaníthatnánk az írás mögött. Pedig időszerű, már koráb
ban hangoztatott javaslat is van az írásban: a gazdag pesti kultúra 
elsősorban önmagának él, tehát a támogató testvéreket Erdélyben 
és a Felvidéken kell keresnie a jugoszláviai magyarságnak. Az „élet” 
és az „új” névszók meglepően gyakran szerepelnek ebben a lelkes 
szövegben. Miért?

A határváltozást követő csaknem évtizednyi idő (a két kritikus
tól, Dettrétől és Bartától sem függetlenül) végképpen ráeszméltette 
a vajdasági magyarság egy csoportját arra, hogy önálló kulturális 
életet kell élnie, ehhez viszont új intézményekre van szüksége. Az



óbecsei Magyar Népkör alapításának hatvanadik évfordulója nagy
szerű alkalomnak bizonyult az erőknek és a lehetőségeknek a fel
mérésére. íróink több nosztalgiával, mint iróniával elevenítik meg 
fiatalságuk sorsdöntőnek érzett napjait, a vajdasági magyar iroda
lom szimbolikus születésének idejét. Hogy mi is történt azon az 
őszön a Tisza-parton, annak lényegét László Ferenc a követ
kezőképpen határozta meg a Bácsmegyei Naplóban: „A sztaribecseji 
ünnepet a marosvécsi Helikonhoz szoktuk hasonlítani és legalábbis 
annyiban méltán megáll ez a hasonlat, hogy minden sztaribecseji 
vendéglátó ház két napra báró Kemény János marosvécsi kastélyá
vá, az erdélyi magyar írókat vendégül látó főúri kastéllyá alakult át, 
legalábbis a mi szívünkben. (1928. november 12.)

Szándéknak és eredménynek, célnak és lehetőségnek e kettősé- 
ge nem csupán ennek a kiváló publicistának a véleményében tük
röződik, hanem a megjelentek egy részének hozzáállásában s -  ezzel 
összefüggésben -  a Bácsmegyei Napló értékelésében is. Ez a rendkí
vüli tekintélyű sajtóorgánum (sőt irodalmi-kulturális intézmény) 
képtelen volt beletörődni vezető szerepének leszűkülésébe, s noha
-  főleg a húszas évek első felében -  jelentős kisebbségvédelmi érde
mekkel dicsekedhetett, s főszerkesztőjének, Fenyves Ferencnek 
később is volt kellemetlensége a hatósággal, nem csupán a józan 
értelmet, a valós lehetőségek ismeretét közvetítette az óbecsei író
találkozó kritikájában és a Vajdasági írás jelentőségének kisebbíté
sében, hanem -  ahogyan Szenteleky többször is állította levelezésé
ben -  a reakciót, az idejétmúltságot is. Méghozzá azért, mert a 
Vajdaságban születő írásművek tájjellegének kidomborításában, a 
sajátságos intézményesedésben nem látta meg a fokozottabb kultu
rális önvédelemnek a lehetőségét. A Bácsmegyei Napló „föntről”, a 
hiteles esztétikum és a magasrendű kultúra felől kételkedett a szer- 
vezkedők, irodalomalapítók törekvésének hitelességében, miköz
ben saját maga is bőven közölt epigonokat, dilettánsokat. Emiatt 
Szenteleky joggal emelte ki a fentebb említett cikkében az új élet
forma szükségletét, amely elsősorban a táj emberének szabadabb 
önkifejezését jelenti, szemben a Bácsmegyei Napló koncepciójával, 
amely mind a folyóiratban, mind pedig az írótalálkozóban eredeti- 
eskedésre gyanakszik s az itteni írók műveinek támogatása helyett 
fontosabbnak tartja a délszláv irodalom fordítását (Köszöntő. 1928. 
november 18.) Amint látjuk, Szenteleky óvatos s csak a nehéz kö



rülmények miatt elfogadható folyóirat-bevezetése -  tudva, hogy an
nál is többet rejt magában, mint amennyit közvetlenül mond -  az 
adott pillanatban tartalmasabb, perspektivikusabb annál, amit a 
napilap kínál, hiszen azt akarja valóra váltani, amit az haladó kor
szakában propagált. Korántsem egyedül, hiszen Becsén -  a Vajda
sági Magyar Irodalmi Társaság megszervezésén kívül -  egy létreho
zandó egyetemi tanszékről, megalapítandó művelődési szövetségről 
és a színjátszás rendezendő ügyéről is szó volt. Ha ehhez még azt is 
hozzátesszük, hogy az óbecsei találkozón Szentelekynek a Műked
velők című egyfelvonásosát is bemutatták, máris egyértelművé vá
lik, miért hirdet újjászületést a vezér a már említett írásában.

Egyfelől Szentelekynek és körének, másfelől pedig a Bácsme
gyei Napló munkatársainak hol nyílt, hol pedig leplezett viszályát 
először Bori Imre, majd utána (alaposabban) Dér Zoltán elemezte. 
Eszerint a napilapot a féltékenység, a vezért pedig a túlérzékenység 
akadályozta a nálunk oly nélkülözhetetlen összefogás megteremté
sében. Ha kizárólag a Vajdasági írásx szem előtt tartva az eredményt 
mérlegeljük, akkor a Napló jóslatát érezzük igazolva. Ha viszont a 
jelentős írókat is felfedező, a királyi diktatúrának oly nehéz idősza
kában létesült Kalangyához vezető utat is fontosnak tartjuk, sőt 
ezen túlmenően az irodalmi-szociográfiai önvizsgálat előfutárairól 
sem feledkezünk meg (tudva azt, hogy a tehetségeket a Napló is 
felfedezhette volna, ám aligha bátoríthatta volna őket terjedelme
sebb, kisebbségi életvitelből ihletődő szövegek írására), akkor in
kább Szenteleky Kornélnak kell igazat adnunk ebben a kevés érvet 
felvonultató, előítéletekkel terhelt, érdemlegesen semmit sem tisz
tázó vitában. Jobban mondva viszályban, hiszen a nyilvánosság vi
szonylag keveset tudhatott meg arról, aminek emlékei sajtóanyag
ként és a Szenteleky-levelezésben maradtak az utókorra.

Annál is inkább, mert a levelezés tanúsága szerint a vezér nem 
mellőzhette folyóiratában a Bácsmegyei Napló munkatársait, mint
hogy nem csupán az anyagiak hiányával küszködött, hanem a mun
katársak toborzásával is. Ezért olykor csakugyan úgy látszott: való
ban nincs szükség a Vajdasági írásra, hiszen a megjelenését kö
vetően, amellett, hogy fokozódott a napilap válsága, a folyóiratnak 
sem sikerült állandó munkatársakat maga köré gyűjtenie. így aztán 
Fenyvesék húzásai (a folyóirat fitymálása, íróinak lekenyerezése), 
ha erkölcsileg nem is igazolhatók teljesen, de mindenképpen ért



hetők. Azt viszont már Szenteleky nem tudhatta, hogy az általa oly 
sokszor lekezelt (valójában irigyelt) „tőkés”-nek, Fenyves Ferenc
nek, Kosztolányi barátjának is robotban telt el az élete, s hogy 
viszonylag sokat tett a kisebbségi sorsba jutott magyarságért, mi
közben az egészségét is feláldozta, s nem sokkal élte túl Szentelekyt. 
A halálát követően kiadott, válogatott cikkeit tartalmazó kötet 
(Mégegyszer elmondom. Szubotica, 1938) tanúsága szerint a liberális 
polgári átalakulás egyik vezető, szellemes úttörője volt, akit inkább 
a hivatástudat fűtött, mint a pénzszerzés vágya, s akiről a Szenteleky 
által megkülönböztetett figyelemmel támogatott Kristály István is a 
legjobbakat tudta mondani. Nem csupán azért, mert -  a legnagyobb 
magyar írók mellett -  vajdasági ismeretleneket, a tájélménytől ihle
teiteket is közölt, hanem azért is, mert már 1927-ben falukutatásra 
írt ki pályázatot napilapjában, s még ugyanebben az évben dereka
san kivette a részét a Könyvbarátok Társaságának megteremté
séből. Vagyis aligha túloz Szegedi Emil az említett posztumusz 
könyv bevezetőjében: „Szenteleky Kornél még távoli világokról ál
modozott, amikor Fenyves Ferenc a szerkesztőségi íróasztal mellől 
leveleket küldött szét íróknak, költőknek, és olyan írásokat sürge
tett tőlük, amelyekben ennek a tájnak a lelke, színe, hangja él.” Mi 
inkább úgy mondanánk: Fenyves bölcsebb volt annál, semhogy 
meggyőzni igyekezett volna Dettrét az általa szorgalmazott kisebb
ségi magyar irodalom jövőtlenségéről. De azért meglehet: Fenyves
nek is volt közvetlenebb érdeme a vidéki írók felkarolásában, figyel
müknek életesebb témákra irányításában. Mindenesetre Csuka és 
Szenteleky folyóirat-indításának idején a Napló körüli friss szelle
mű emigránsok jelentős része már elhagyta az országot, s ő is fárad
tan végezte felelősségteljes munkáját, amelyben az újító szellem 
már kisebb szerepet játszott.

Vele szemben vezérünk a fellépésekor bátor, sőt harcias is. Saját 
alkata ellenében is a rációt, a megismerést, a népszolgálatot helyezi 
előtérbe. Ezért írja Csukának, hogy „nem tartom szükségesnek a 
művészinek a hangsúlyozását, mikor a V. I. sokkal inkább tudomá
nyos, mint művészeti szemle lesz.” (1928. július 29.) A tehetségekre 
és a minőségre igyekszik fektetni a hangsúlyt, az összefogásnak, a 
közös érdekek tudatosításának adna előnyt a közvetlen politizálás
sal szemben. Ezért idézett levelében, noha nincs kifogása az őt 
bíráló Haraszti mint alkotó, valamint Mikes Flóris költészete ellen,



elzárkózik szélsőséges törekvéseik elől. Ő ugyanis a társadalom 
erőszakos felforgatása helyett a magyarság megmentését s ezzel 
együtt a többségiekkel való barátság megteremtését tűzi ki célul. 
Hogy ekkor a megalkuvó félelmet szilárd meggyőződés ellensúlyoz
za benne, az abból is látszik, hogy a következőképpen bírálja a 
folyóirat vizuális képét: „A betűk véleményem szerint nagyon 
rosszak. Bizonytalanok, puhák, fáradtak, unalmasak. Én sokkal ke
ményebb, feszülősebb, határozottabb betűket szeretnék látni a lap
fejen.” Vagyis Szenteleky egyelőre nem annyira a céljában, mint 
inkább a hiányérzetében, a türelmetlenségében és a bátorságában 
különbözik Fenyvestől. A Napló főszerkesztője nem csupán üzlet
embernek, hanem a lehetőségek határáig önzetlennek, sőt misszio
náriusnak is tudja magát. Szenteleky viszont a maga gyógyíthatatlan 
idealizmusának megfelelően nem hiszi (mert nem is látja), hogy a 
tőke és a „kultúreszme” frigyéből életképes jövő születhet.

Pedig a végre megtalált alkotói szerep gyakorlása már kezdetben 
a jól ismert akadályokba ütközik. A második számmal kapcsolatban 
kézirathiányra panaszkodik, nem tudja, miként töltse ki a tervezett 
harminckét oldalt. Ha már az első számban a Napló jelentős neveit, 
Farkas Geizát, Kristály Istvánt, Debreczeni Józsefet, Fekete Lajost, 
Tamás Istvánt, Gergely Boriskát, Szántó Róbertet és Aszlányi 
Dezsőt vonultatta fel, a másodikban rajta kívül szintén csak Csuka 
Zoltán, Draskőczy Ede, Csányi Endre, László Ferenc és Vidor 
Imre, valamint ismét Kristály, Szántó, Gergely, Farkas, Fekete és 
Aszlányi neve található a hazaiak közül. Az írások, amellett, hogy 
gyéren születnek, csak terjedelemben, alaposságban különböznek a 
Napló anyagától, hiszen Fenyvesék is közöltek erdélyi és felvidéki 
költőket. A Vajdasági írás (és majd a Kalangya) szempontjából is 
végzetes dilemma így fogalmazódik meg az egyik levélben: „... ilyen 
kéziratínségben az ember kísértésbe jön, hogy olyan műkedvelő
írásokat is hozzon, melyek a B. N. mértékét sem ütik meg..., pedig a 
nívó egy olyan reprezentatív lapnál, mint amilyennek a V. I.-t hir
detjük és akarjuk, mindenesetre a legfontosabb.” (Csuka Zoltán
nak, 1928. szeptember 20.) Nem egész egy hónap múlva már félre
érthetetlenül relativizálja mércéjét. Csányi Endre kapcsán ugyanis a 
következőket írja Fekete Lajosnak: „Kevesen vagyunk, és ezért 
egy-két dilettánsnak mégis csak meg kell bocsájtanunk.” (1928. ok
tóber 15.)



Szenteleky jól tudja, hogy mind a folyóiratnak, mind pedig saját 
magának annak élén, csak a hirdetett új életforma, vagyis a kisebb
ségi sors tudatosítása ad létjogosultságot, ezért az óvatosságnak a 
már jelzett határain belül többször is bátorságra ösztönöz. Sajátos 
valóságfeltárás tehát az ő íráseszménye. Ami például az egyik kezdő 
írásából hiányzik, az szerinte „valami belső történés, valami jól 
meglátott vagy őszintén átérzett lelki emóció”. (Uo.) Ez az igény 
nem skatulyázható be sem a realizmusnak, sem pedig az expresszio- 
nizmusnak a poétikájába, s az adott körülmények között inkább 
felszabadítja, mint megköti a kezdő fantáziáját. Igaz, a kisebbségél
ményt alapvetőnek tartja. Ezért írhatja a következőket Kristály 
István műveiről: „Vannak ebben a regényében egészen artisztikus 
foltok, más írásaiban is találtam már szaggatott szépségeket. Ma
gyartalansága nem bántó, hiszen egyszerű és óvatos. Én legfőbb 
gyengeségét gyávaságában, szűklátókörűségében találom. Nehezen 
látja meg a dolgokat, és amiket meglát, azokat se meri megírni. De 
mintha az utóbbi időben több lenne a bátorsága.” (Fekete Lajosnak, 
1928. szept. 25.) S a Vajdasági írásban folytatásban közölt regény, az 
Isola Bella is (miként egyes motívumai és a befejezés tanúsítja) 
cselekvő kiállás a kisebbségi sorsban élők, az elnyomottak mellett. 
Alig hagyja el a nyomdát ez a műve, folyóiratának megszűnése sem 
tántorítja el szándékától, hogy -  miként Fekete Lajosnak jelenti -  
megírja „az asszimilálódó és asszimilálódni nem tudó kisebbségi 
magyar lelkek nagy regényét”. (1930. január 27.)

Mint szerkesztőnek is igen nehéz a helyzete s alkata szerint is 
hajlik az ellentmondásosságra, ám ő mindaddig kitart a folyóirata 
mellett, míg legalább csekély lehetőséget lát annak fenntartására. 
Számára oly fontos a Vajdasági írás, mint művésznek a hiteles önki
fejezés. Ő, persze, mindig erkölcsi okokat hangoztat, amikor szer
kesztői szerepének okairól nyilatkozik. Többször is idézi Fichtének 
azt a gondolatát, amely a kötelességet, a szolgálatot magával az 
élettel egyenlíti ki. A vezérnek megrövidül az élete e teljes erővel 
teljesített feladat miatt, ám ennek ellenére sem elsősorban önfelál
dozásról kell itt beszélnünk, miként Szenteleky méltatóinak a több
sége teszi. Nem, az önmegtalálás itt a lényeg: annak tudata, hogy 
végre meglelte azt, amiben képességeinek a maximumát nyújthatja; 
hogy végre igazán fontos az, amit másoknak ad, hiszen nem a szak
mai etikáján múlt, hogy egészséges orvoskollégái jobban elláthatták



a betegeiket, s nem a tehetsége volt az oka, hogy sem ideje, sem 
ereje nem volt a művészi forma nagy kihívásainak vállalására. A 
szerkesztés munkája a lehetséges emberi teljességgel, a megtalált 
idővel volt azonos számára. Ezért a magára talált ember még a 
túlzott szerénységet sem érzi önmegalázónak, mert felemelő „hinni 
az elhivatottságban, a magam mosolygósán kicsi és jelentéktelen 
elhivatottságában, de hinni azt, hogy rám is szükség van ezen a 
földön, célok felé kell mennem, silbakolni kell a vártán, vagy talán 
apró tüzeket kell piszkálnom, hogy el ne aludjanak. A szívem felfog 
egy titkos parancsot, az élet parancsát. Lehet, hogy hibásan értet
tem és értelmeztem ezt a parancsot, de én teljesítem. Ha ezt a 
kötelességet nem érezném, nagyon üresnek találnám az életet. Köny- 
nyű játéknak, melybe hamarosan bele lehet unni, kicsinyes műked
velésnek, ahol apró, egyéni problémák, szeszélyek állnak a művé
szet elé”. (Draskóczy Edének, 1929. november 7.) A semmiből a 
valami felé menekült vezérünk számára, amikor engedett a felké
résnek, s habár ezáltal még inkább megrövidítette különben is rö
vidnek ígérkező életét, a minőség fontosabb volt a mennyiségnél. S 
egyébként is, míg a kéziratok javításába temetkezett, vagy míg me
cénásokat kutatva utazgatott, kevesebbet kellett gondolnia arra, 
amitől csak néhány év választotta el.

Kevés a munkatárs, nincs elég lelkesedés, s a pénz még egy 
enthuziaszta folyóirat esetében is perdöntő lehet -  mindennek felis
merése fájdalommal tölti el a vezért, de a harci kedvét is fokozza. 
Erre valóban szükség van, hiszen a Bácsmegyei Napló csak addig 
nem ellensége a Vajdasági írásnak, míg nem kell attól tartania, hogy 
irodalmi munkatársainak nagyobb része átpártol a nagyobb teret 
biztosító folyóirathoz.

így aztán a tekintélyért, az irányító szerepért folytatott küzde
lem egyre kíméletlenebbé válik, miközben mindkét fél felhasználja 
a rendelkezésére álló eszközt. Fenyves nem csupán megfizeti mun
katársait, hanem végül meg is zsarolja őket: választaniuk kell az ő 
lapja és a folyóirat között. Kapcsolatuk elmérgesedésére főképpen 
az adhatott okot, hogy az óbecsei Helikont követően László Ferenc 
a Napló-beli cikkében Draskóczy Edét emelte ki, akit „Modern 
műveltsége, világos és pompás szónoki képessége valóban a legal
kalmasabbá teszi a vajdasági kultúrmozgalmak irányítására”. (1928. 
november 18.)



Ez a saját értékeivel, lehetőségeivel tisztában levő vezér számára 
akkor is katasztrofális, ha László megdicséri az ünnepség során 
előadott egyfelvonásosát, a Műkedvelőket. Szenteleky barátja, Dras- 
kóczy modern műveltségének, szónoki képességeinek kiemelése 
annál inkább fájhatott a vezérnek, mert -  s ezt viszonylag sokan 
tudták -  az őbecsei ügyvéd felkészültsége egyrészt nem volt a Szent- 
elekyéhez mérhető, másrészt pedig a művelődés irányításához nem 
kellettek feltétlenül szónoki adottságok; azok, amelyekkel a félszeg, 
köhögős szerkesztő nem rendelkezhetett. Hogy a Napló lényegében 
nem támogatta, sőt, inkább ellenezte a kulturális megmozdulást, az 
nem csupán Bródy Mihálynak az aláíratlanul közölt (fenntartásos, 
kételkedő hangnemű, megfontoltságra intő) cikkeiből látszik (mi
ként azt eddig látta az irodalomtörténet), hanem Fenyves Ferenc
nek a Draskóczy Edét, annak vezetői elhivatottságát Lászlóra rálici
tálva dicsérő írásából is. Aligha férhet hozzá kétség, hogy ezt a 
dicshimnuszt nem konstruktív szándék, hanem közvetve bántó go
noszkodás szülte. Fenyves szerint ugyanis az óbecsei ügyvédben van 
„valami az Ady Endre nyelvének gazdagságából, a báró Eötvös 
József gondolatainak nemességéből, Deák Ferenc bölcsességéből és 
igazságából, és van benne valami csodálatos egyéniség, amely min
den szavánál jobban és jobban bontakozik ki”. Ezért benne látja a 
magyar közélet jövendő vezetőjét. (1928. november 24.)

Ez volt abban az időben a legnagyobb sérelem, ami Szenteleky 
Kornélt érhette, akit a legkedvesebb barátjával játszottak ki. S ez 
annál fájóbb, mert (legalábbis érveik szerint) nem a megújulást, az 
intézményalapítást, a folyóirat létét ellenezték, hanem a vállalkozá
sok előkészítetlenségét és -  kimondatlanul is -  a vezért. Emiatt 
Szenteleky, esetenkénti békekötési javaslatai mellett is, saját törekvé
sének s a folyóiratát támogatóknak az esküdt ellenségét látja Fenyves
ben és munkatársaiban. Ahogyan szaporodnak a Vajdasági írás körüli 
tennivalók, amiként fokozódik a folyóirat anyagi és erkölcsi válsá
ga, ő mind vétkesebbnek minősíti a Napló főszerkesztőjét, a kapita
listát, a kultúra halálos ellenségét. Leveleinek egyoldalú kitételei 
mögött azonban taktika is rejtőzik; ami azt jelenti, hogy nem lehet 
kizárólag a vezér egyre patologikusabb állapotával magyarázni a 
meggondolatlanul sértő jelzőket. Fekete Lajosnak ugyanis bevallja, 
hogy „A mártír szerepe mindig hálásabb, és mindig a nagy igazság 
harcosát látják a szenvedőben”. (1928. november 27.)



Ez azonban nem jelenti azt, mintha Szenteleky nem igyekezett 
volna túltenni magát a személyét, csoportját és vállalkozását ért 
sérelmeken, illetve hogy -  munkatársainak a halhatatlanság és a 
honorárium közötti ingadozását látván -  ne kereste volna Fenyves
sel a békekötés lehetőségét. A nyílt levél, amelyet 1929. január 
27-én közöl Csuka hetilapjában, a folyóiratot létrehozó Képes Va
sárnapban, a nyilvánosság előtt tanúsítja: a Vajdasági írás, a rosszin
dulatú híresztelésekkel ellentétben, nem a már összegyűlt, csekély 
erő megosztásának céljából indult. Arra kéri Fenyvest, változtassa 
meg napilapja magatartását s fogadja el az első vajdasági magyar 
folyóirat létezését. Meglehet, e levélnek újságban való közlése tak
tika is egyben, ám kétségbevonhatatlan, hogy a vezér vallomása 
mélyről fakadó és lényegláttató. A következőket ugyanis az alkotó 
igényű ember állítja: „Nekünk... életszükséglet volt, hogy hittel, 
gonddal, szeretettel megírt írásaink ne hervadjanak mind el egy 
napilap tiszavirág életében. Minden művészi alkotás örökkévaló
ságra törekszik, az újságpapír meg az örökkévalóság azonban na
gyon messze esnek egymástól.” Szemére veti Fenyvesnek, hogy két 
táborra akarja osztani az írókat, nem engedve meg saját munkatár
sainak, hogy a Vajdasági írásnak is dolgozzanak. „Lehet, hogy Te 
sok kéziratot fogsz vásárolhatni, hiszen tiéd a Tőke és miénk a 
szegénység, de teremtő erőnket, holnap-hitünket és erkölcsi igazsá
gunkat sem harccal, sem pénzzel nem fogod megvásárolhatni” -  írja. 
Szerinte a Bácsmegyei Napló kezdeményező irodalmi szerepe már a 
múlté, tehát fontos lenne a napilappal kötendő szövetség, minthogy 
attól tart: a harcnak a vajdasági magyar irodalom lenne a „hősi 
halottja”.

Mivel e nyílt levél a folyóirat indulását követő negyedik hónap
ban, a királyi diktatúra utáni hetekben íródott, amikor az első nagy 
csalódások ellenére még feltámadhatott a művelődéspolitikai egy
ségnek s ezzel együtt a kisebbségi irodalom önszerveződésének re
ménye, Szenteleky igazságához aligha férhet kétség. Viszont tíz 
hónappal később, amikor már nemcsak az derült ki, hogy a Vajdasá
gi írás nem tud más lenni, mint a káros kompromisszumok folyóira
ta, s a napjai is meg vannak számlálva, már legalább annyira a 
féltékeny vezér, mint a minőségi átalakulásra esküvő humanista 
beszél Szentelekyből, mikor a következőket írja kiadójának, Csuká
nak: „Ami a Fenyves ügyet illeti... két részre oszlik: az irodalmi



békére és Fenyves belépésére a V. 1. anyagi megszervezésébe. Az 
irodalmi béke majdnem egyetlen feltétele az volt, hogy én ismét a B. 
N. munkatársa legyek. Ennek fejében Fenyves megígérte, hogy sem
minemű szeparatisztikus törekvése sem lesz többé, az eddigi ulti
mátumok hatályukat veszítik, becsületes párhuzamos munka fog 
folyni, a V. I. kommünikéi a Naplóban is megjelennek stb. Mivel 
szinte egyedül az én személyem, illetve irodalmi munkásságom ke
rül az ügy homlokterébe, nem mondtam nemet és addig, amíg Feny
ves betartja ígéretét, én is vállalom ígéretemet. Semmi okom se lett 
volna most szembekerülni Fenyvessel, mikor egy-két cikkemért sok 
ember békéje, vágya, szabadsága megy teljesedésbe, mikor a V. I. 
számára csak hasznot jelent ez a kompromisszum. Más lapra tarto
zik Fenyves részvétele a V. I.-ben. Ezt a dolgot nem tartom egészsé
gesnek, mert ő a pénzért okvetlenül kíván is valamit, az ö kívánságai 
pedig nem lehetnek párhuzamosak a V. I., illetve a mi törekvéseink
kel.” (1929. október 29.) Vajon miért nem? Hiszen Fenyves -  régeb
bi gyakorlatából kifolyólag -  nyilván jobban szorgalmazta volna a 
kor legnagyobb magyar íróinak közlését és bemutatását, mint 
Szenteleky. Vagy éppen ezért?

Kezdettől fogva ez a többé-kevésbé tudatos sarkítás, a fekete-fe
hér elvű polarizálás hatja át Szentelekynek a levelezését, a barátai
hoz, illetve az ellenségeihez való viszonyulását. A harc vélt vagy 
valós igazsága élteti. Ennek hevében (a saját szempontjából nagyon 
is érthető módon) idejekorán túldimenzionálja a Vajdasági írás 
jelentőségét, amikor a „provokáló, sértő, lekicsinylő írások”-kal 
szemben kiemeli „nagy, lelkes és kézzelfogható teljesítményük”-et. 
(Fekete Lajosnak, 1928. november 27.) Eltévelyedettségének egyik 
legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az a Csukának írt levele, amelyben 
örömmel közli, hogy sikerült megegyeznie Fenyvessel, aki megígér
te, hogy „többé nem fog engedni semmiféle sértő hangú cikket a 
V. I. ellen, és ha íródna ilyen, úgy előbb nekem is megmutatná”. Ez 
eddig rendjén van. A baj tünetei a következő mondatban rejtőznek: 
„Ő maga sem helyesli Dettre prekomurjei cikkét, ha ő szerkesztett 
volna, úgy be se került volna a lapba.” (1928. december 11.) Ha 
elolvassuk a problematikusnak mondott cikket (író és irodalom. 
1928. november 28.), akkor megrökönyödünk, hiszen Dettre írása 
ez alkalommal is mértéktartó, okos. Miért ne kellene ébren tartani 
a kritikai tudatot azzal a megállapítással, hogy még nincsenek igazi



írók a Vajdaságban, s hogy a dilettantizmus árvize fenyeget? Dettré
nek megvan az erkölcsi joga e figyelmeztetéshez, hiszen egyfelől ő 
alapozta meg elméletileg a Vajdasági írás kulturális-irodalmi moz
galmát, másfelől pedig a felemás helyzetet ismerve és kimondva is 
fontosnak tartja a folyóiratot, még akkor is, ha -  miként kijelenti -  
a vajdasági író másutt csak olvasó lenne.

Miként fentebb idéztük már: Szenteleky a saját szeretetelvűsé- 
gét, erkölcsi maximalizmusát szegezi szembe a rossz érdek, a lelket
len tőke által vezérelt külvilággal. A vajdasági életről alkotott ké
pén a paranoia jelei is megfigyelhetők. így például amikor azt írja 
Draskóczy Edének, hogy „A közönyt még talán valahogy fel tudjuk 
rázni, de a rosszindulatot, a nagy vajdasági Rosszindulatot ma még 
aligha fogjuk legyőzni”. (1928. december 4.) Ezzel összefüggésben 
szidalmazza több ízben is a Napló zsidóit s rajtuk kívül másokat, 
esetenként a legközelebbi munkatársait is, mert a haszonelvűségük- 
kel és felelőtlenségükkel a tönk szélére sodorják az egyszerinek, 
monumentálisnak érzett művelődési vállalkozást. Ennek kezdetén 
Szenteleky többször is mentegetőzött, hogy a hiúság nem befolyá
solja magatartását. Ez lényegében így is volt, hiszen -  miként fejte
gettük is már -  sokkal többről volt szó. Az utolsó és leghitelesebb
nek érzett alkotói lehetőségről. Ez olyannyira így van, hogy vezé
rünk, több ízben is cezaromániával vádolva Fenyvest, nem veszi 
észre: saját maga is túlbecsüli önnön fontosságát. A Vajdasági írás 
megszűnése okozta mély depresszió ugyanis a következő, ma már 
megmosolygásra késztető sorokat íratja le vele: „A V. I. körüli 
lelketlen és lehetetlen állapotok ugyanis hosszas tépelődések után 
arra kényszerítettek, hogy lemondjak annak szerkesztéséről. (...) ...a 
nagy felelősség átérzése után jutottam el erre a sötét határozatra, 
amely talán örökre lehetetlenné teszi, hogy ezen a földön magyar 
irodalmi szemle megjelenhessen.” (Szirmai Károlynak, 1930. január 
9.) Mintha a Magyar Párt, Streliczkyék nem kísérleteztek volna a 
szerb és a magyar művelődési kapcsolatokra kisebb hangsúlyt fek
tető folyóiratnak a megindításával. Vezérünk a saját koncepciójá
nak az abszolutizálásában egészen addig megy, hogy -  miután nem 
sikerült kikényszerítenie az ő elképzelése szerinti békét, a kritikai 
gondolatnak a lefegyverzését, az irodalmi képmutatást -  saját maga 
is intrikál. Kristály Istvánnak a könyvét például azért nem hajlandó 
megértő szeretettel bírálni, mert azt Fenyvesnek ajánlotta a szerző,



a Napló főszerkesztőjének a vajdasági magyar kultúrában betöltött 
kezdeményező szerepét hangsúlyozván. Vajon a következő sorok 
nem a humanista européer csődjéről tanúskodnak-e? Vajon nem 
kicsinyes sértődékenységről és cezaromániáról vallanak-e? „Mivel 
semmi okom sincs arra, hogy könyvével szemethunyó jóindulattal 
foglalkozzam, őszintén és alaposan írhatok róla. Alig hiszem, hogy 
Kristály örülni fog ennek az őszinte és alapos értékmegállapítás
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je, hogy magasabb szinten tartson egyensúlyt a lehúzó körülmé
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Egyértelmű tehát, hogy Szenteleky nem csupán teremteni, ha
nem temetni is akart. Ám ennek okát, különösen a Vajdasági írás 
szerkesztése idején, nem csupán az író beteges élethelyzetében ta
láljuk meg, hanem a külső körülményekben is, vagyis abban, hogy a 
Napló, a főszerep elvesztési lehetőségének sokkhatása alatt, a meny- 
nyiség látszatával akarja pótolni a minőséget. Ennek legszembe
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lom a Vajdaságban elvét, méghozzá az általa megkülönböztetett 
módon minősített Szenteleky-pályával összefüggésben. Ennek fel
vázolása azért kerülhetett be ebbe az előszóba, mert belőle az olva
só megtudhatja: a pártütő Szenteleky is Fenyvesék felfedezettje a 
határváltozás után. írónk lényegében a Naplóhoz tartozik, mondja 
Fenyves, majdnem ennyire közvetlenül: „A haragos orvos helyett 
nemsokára megismertük a szíves, kedves, halk szavú írót, akinek 
azóta állandóan jelennek meg cikkei a Bácsmegyei Naplóban és



akinek újabban megjelent könyvei reprezentálják, hogy van és le
het, ha nem is vajdasági irodalmat, de magyar irodalmat a Vajdaság
ban (kiemelés: F. F.) csinálni.”

írónk számára azért sértő e dicséret, mert korábbi, hiteltelennek 
érzett művészi gyakorlatára korlátozódik; arra, aminek sápadt, kor
szerűtlen esztétikáját (a Milkó Izidor és Borsodi Lajos jelezte atti
tűdöt), a fiatalabbakhoz, az életesebbekhez csatlakozva, túlhaladni 
igyekezett. Nem igazságtalan azonban, amikor levelezésében 
szélsőségesen elmarasztalja az almanachot, nem törődve a szer
kesztő jóindulatával. Mert Fenyves végeredményben az írók rend
szeres anyagi támogatásától teszi függővé a magyar irodalom vajda
sági jövőjét, tehát a tőkében (saját erejében) bízva, lebecsülve a 
mecénásokat. Ez azért demagógia, mert a zseniális, korszakot nyitó 
tehetségek és vállalkozások sohasem maradtak a józan mérlegelés
nek a függvényei. S ha valahol szükség van a bátor, az anyagiaktól 
minél teljesebben függetlenedő szellemi megújulásra, akkor az a 
húszas évek végének vajdasági kulturális nyomorúsága. Ilyen érte
lemben tehát megokolt a vezér támadó beállítottsága, amikor pél
dául azt írja, hogy „teljesen miénk lesz a jövő s a B. N. legközelebbi 
almanachja már csak a »Voltunk« címet viselheti”. (Fekete Lajos
nak, 1929. január 5.) Ha tehát önmagában, az eredménytől függetle
nül vizsgáljuk vezérünk célját, akkor ebben az időben a fichtei patolo
gikus önabszolutizálás az általános kulturális szükségleteknek megfe
lelően jut kifejezésre. Itt a vezérség nem öncélú, a program nem dokt
riner módon dogmatikus. Még akkor sem, ha a vezér -  olykor időtle
nül -  csak önmagát tartja a főirányítói szerepre alkalmasnak.

A tágas látókörből, a jóhiszeműségből fakadó erkölcsi többlet 
vitathatatlan. Szenteleky legbelül úgy érzi: teremtő igénye végre egy 
népközösség művelődési érdekeivel forrhat össze. Valójában Feny
ves sem cselekszik rosszat, hiszen, saját maga is szívósan munkál
kodva, egy nagy embercsoportnak kenyeret ad, s igazi értékeket is 
tartalmaz a kultúra, amelyet a vajdasági magyar embernek nyújt. 
Ám elzárkózik a művelődési élet egyik feltételétől: az újítástól, a 
kockázatvállalástól, s ezzel akaratlanul is igazolja Szenteleky kon
cepciójának jogosságát. A cselekvési kísérlettel párosult nagy aka
rás, a hiány kiküszöböléséért kifejtett emberfeletti erőfeszítés vi
szonylag csekély eredmény esetében is tiszteletre méltó, s ezért 
akkor is inkább a vezérnek adunk igazat, ha túlérzékenysége, szo-



rongatottsága már kezdetben sem zárja ki magatartásából a beszű
külés lehetőségét. Az igazi kultúrát ugyanis az ő szemében egyre 
inkább csak azok képviselték, akik az ő csoportjához tartoztak, akik 
az ő felfogása szerint intrikáltak. Tanításának egyik méltányolója, 
Majtényi Mihály erre így emlékszik vissza: „Csodálatos, hogy ő, aki 
a tenger csöppjében mindig meglátta az egész tengert, a vajdasági 
magyar irodalom csöppjében váratlanul valami »uni sono« elemet 
keresett, egyedül üdvözítőt. Inkább egy rossz verssorral tetézett egy 
jó költeményt, csakhogy harcosnak, hitesnek, nagynak tűnjön... (...) 
Szenteleky a vajdasági irodalomért folyt küzdelmet más lapok ha
sábjain nemcsak hogy nem értékelte, hanem élete utolsó szakaszá
ban... el is zárkózott előle. Sőt a maga felemás miszticizmusával 
eredményeinek megsemmisülését kívánta. Vagy nem is olvasta. 
Kezdte a vajdasági irodalmat azonosítani az őhozzá befutott kézira
tokkal s nemcsak minőségi szempontból. Nem akarta már szemét 
rajta tartani mindenkin, kiválogatta maga köré a tanítványok sere
gét (én is köztük lehettem).” (A magunk nyomában. Újvidék, 1961. 
229-230.)

A Vajdasági írás szerkesztése idején a megmerevedésnek még 
csak az előjelei tapasztalhatók. Szentelekyt ekkor még inkább a 
húszas évek végén népszerűvé lett bendai gondolat, az írástudók 
felelősségének elve vezérli, s noha a helyi színek elmélete már ek
kor megkísérti, m ikénti vers a Vajdaságban című esszéje tanúsítja, 
a műnek a környezetével való összefüggését a hiányérzet szabad 
kifejezésében határozza meg. S az is sajátos rugalmasságra vall, 
hogy a Kéve című antológia kritikusait bíráló Haraszti Sándorral 
vitatkozva, a világszemléleti elfogultságok ellenében a kritikát 
(impresszionista módon) önálló alkotásnak fogja fel, melynek igaz
sága önmagában van. Ha azonban jól odafigyelünk, akkor vezé
rünknek már e polémiájában felfedhetjük a zsákutca felé sodró 
elemeket. Szenteleky tudniillik a kritikus jelentőségét függetleníti 
az utókor által igazolt ítéletektől, s minthogy a szépség fogalmát 
sem határozza meg, valójában arisztokratikusan misztifikálja az ér
tekező prózának a századforduló táján divatba jött formáját. „A jó 
kritika nem függ az elvektől, a következetességtől, a kritikus polgári 
foglalkozásától vagy a Holnap ítélőszékétől. A jó kritika önálló 
művészi alkotás, amelynek jóságát és nagyszerűségét az értékítéle
tek világosságában, szépségében és meggyőző, megjelenítő erejében



találjuk.” (A kritika gáncsolhatósága. Vajdasági Írás, 1929. február 
17.) Meg a bizonyítható igazságfedezetében, tegyük hozzá, ami nem 
jelenti azt, hogy osztozunk Haraszti Sándor ideológiai (baloldali) 
elfogultságában.

Szenteleky egyre merevebb szerkesztői gyakorlata felől nézve itt 
az a lényeg, hogy a kritika fogalmának meghatározásában kifejezés
re juttatott öncélúság eleve magában rejti a kritikusi mérce el
lenőrizhetőségének, illetve a szerkesztői gyakorlat fölülbírálhatósá- 
gának tagadását. Más szóval: vezérünk e kritikafelfogással egy sajá
tos szellemi (szellemtelen) önkényuralmat alapoz meg. Ennek 
előjelei abban az elfogultságban nyilvánulnak meg, amellyel a folyó
iratában legtöbbet publikálókat fogadja. No meg abban a közöny
ben és ellenséges magatartásban, amelyet a tanításától idegen- 
kedőkkel, azt nem is ismerőkkel szemben tanúsít. Mert ha termé
szetes is, hogy elsősorban a kisebbségben rekedt magyarság íróival 
keresett kapcsolatot, az már korántsem nyugtázható, hogy a Vajda
sági írás legtöbbször nem az erdélyi, hanem a felvidéki (!) irodalmat 
(ebben több erősen vitatható értékű írót) népszerűsítette. Önmagá
ban is igen sokat mond az a tény, hogy vezérünk viszonylag későn 
eszmél rá: az általa korábban oly nagyra tartott Mécs László még 
középszerűnek sem igen mondható. S ha ehhez még azt is hozzá
tesszük, hogy Szenteleky a számára sokáig esztétikai mércét jelentő 
Nyugatban is idegen törekvéseket lát megtestesülni (s közben a 
Vajdasági írás pacifizmusát, politikamentességét is hangsúlyozza a 
kisebbségi problémák mellett -  vö. Fekete Lajosnak, 1930. január 
15.), akkor egyre félreérthetetlenebbé válik a zavar, a lényegbeli 
koncepciótlanság. Pontosabban: a koncepciónak a külső okok és a 
vezér alkati problémái miatti megvalósíthatatlansága.

A Vajdasági írás -  lojalitásából és kulturális missziót teljesítve -  
a többségi nemzettel kereste a kapcsolatot, hogy ily módon szerez
zen erkölcsi jogot az itthoni és a határokon túli kisebbségbe került 
magyarság értékeinek a felkarolására. A folyóiratot két ízben is 
betiltották, de nem csupán a rá nehezedő nyomás miatt nem bizo
nyult életképesnek. A vezérnek sem ereje, sem ideje nem volt ah
hoz, hogy egyedül végezze el hitelesen azt a munkát, amit másutt 
egy szellemi munkaközösség oldhatott meg.



A Vajdasági írás megszűnése után Szenteleky Kornél válsága 
ismét elmélyült. A korábbi évek melankóliáját az a tudat is tetézte, 
hogy a vidéki széplélek engedett a csábításnak és olyasmivel próbál
kozott, aminek meddő voltával előre tisztában lehetett, hiszen volt 
alkalma megismerni környezete kulturális igénytelenségét. Kitörési 
kísérletével, kultúraalapító kezdeményezésével olyképpen árulta el 
magasrendű eszményeit, hogy abból senkinek semmiféle haszna 
sem származott. így azután már senkinek, még saját magának sem 
hihet, s legfeljebb abban nem lát ellenséget, akinek éppen levelet ír. 
írásos üzeneteiben még inkább elszaporodnak a nyomdafestéket 
nehezen tűrő minősítések. Nyilván nem gondol arra, hogy levelei 
egyszer a vidék egy művelődéstörténeti korszakának fontos doku
mentumai közé fognak tartozni, s ezért e szövegei közvetlen vallo
mások. Legfeljebb azért nem teljesen őszinték, mert visszatért ma
gányában számít arra, akit levélben felkeres, tehát nem akarja meg
bántani. Különösen az időközben Pestre távozott Fekete Lajosnak 
írt sorai szomjúhozzák a barátságot, az irodalmi kapcsolatot.

Nincs tudomásunk róla, olvasta-e Feketének az erdélyi Napkelet
ben közölt értékelését a vajdasági magyar irodalomról, de ha tudott 
is róla, nyilván megbocsáthatta neki a tárgyilagosságot. Fekete min
denesetre eretnek módon őszinte, amikor a vajdasági magyar iroda
lom jelentőségét pusztán a magyar nyelv megőrzésének tényében 
látja, minthogy a mi vidékünkön -  elsősorban a hatalom sovinizmu
sa miatt -  nem sikerült olyan kisebbségi szellemet és magatartást 
kialakítani, mint Erdélyben. Szentlekynek egyébként nem csupán 
amiatt fontos Fekete Lajos barátsága, mert visszatért magányában 
egy általa mindig becsült költővel megoszthatja gondolatait, hanem 
azért is, mert több levelében az emigrálás gondolata is felbukkan, s
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jó kapcsolatok nélkül aligha térhetne vissza az általa egy évtizeddel 
korábban elhagyott magyar fővárosba. Korántsem tekinthető in
kább affektálásnak, mint végső, egyetlen sorsmegoldásnak az emig
ráció lehetősége.

Szenteleky Kornél, az irodalmi vállalkozásába belebukott mes
siás ugyanis 1930-ban, a királyi diktatúra második évében, magán
emberként és szellemi lényként egyaránt nyomorúságos helyzetben 
van. Miként írja, idegennek, internáltnak érzi magát a saját ottho
nában. A „honmentők” (ahogyan ő jellemzi ellenőreit) igencsak 
megszűrik a címére feladott külföldi küldeményeket, s útlevelet 
sem adnak neki. Érthetően küld tehát ilyen beszámolókat Fekete 
Lajosnak: „...Erdélybe készültem a Helikon ez évi tanácskozására. 
Csak Romániába kértem útlevelet és csak három napra szabadsá
got, mégis, utolsó napon dobták vissza a kérvényemet. Úgy látszik, 
megszimatoltak valamit, vagy csak egyszerű rosszakarat és mélyebb 
gyökerek nélkül? Szóval megint itthon maradtam. Olaszországba 
nem mehetek. Pestről még álmodni sem szabad. Panaszkodnom 
sem szabad, beszélnem sem szabad, lassan a teljes és tökéletes 
internáltság korlátai keretezik be sápadt életemet. Ide vagyok cöve- 
kelve, mint útszéli feszület, amely groteszk, grimaszos arccal emeli 
sovány, bütykös karját az ég felé. Pedig az én sorsom még jobb az 
átlagosnál, a félmillió magyar sorsánál, amely a nyomor és analfabé
tizmus ugarába van tövekéivé A/t hiszem, Európában az olaszor
szági kisebbségek mellett mi vagyunk a legvigasztalanabb sorsban. 
Mióta Te elmentél, talán tízszeresen, talán húszszorosán romlottak 
a viszonyaink, s nemsokára megérjük azt is, hogy rendeletileg eltilt
ják a magyar szót, a magyar gondolatot. Legkényelmesebb persze az 
lenne: elmenekülni s itt hagyni ezt a fojtó, facsaró levegőt, de így 
nem lehet megoldani egy kisebbségi életét és jövőjét.” (1930. június
14.) Jó eljátszani a másokat követő menekülésnek a gondolatá
val, de ez aligha lehet megoldás Szenteleky számára. O már csak 
a nyomorúságos körülményeknek, az ellenséges vagy közömbös 
külvilágnak ellenállva adhatja azt az önmegnyugvást is jelentő 
maximumot, amit a jól ismert nagyvárosi magányban aligha 
nyújthatna. Ő Pesten is szenvedne, vagy legalábbis szenvelegne; 
ámde tartalmatlanul, céltalanul. Ha itt marad, akkor legalább a 
helyzet tudatosítójaként, a feltámadás puhatolójaként tudhatja 
hasznosnak magát.



Jobb híján szépíróként is. Több Szenteleky-levélbcn is felbuk
kan ugyanis egy, az egész korszakra kiterjedő kisebbségi tapaszta
latnak a regényterve, amely -  Berde Mária híres erdélyi regényére, a 
Földindulásra emlékeztetve -  a vajdasági prózaírók egy évtizedes 
adósságát törlesztené. Ennek a műnek csupán egy részlete látott 
napvilágot, de aligha készült el sok belőle, mert Szentelekyt egy
részt mély depressziója akadályozta az összpontosításban (nem vé
letlenül írta ugyanis Feketének a következő hónapban, hogy ki-ki- 
buggyan belőle egy-egy vers, de nem érdemli meg a nyilvánosságot), 
másrészt pedig ő azt a funkciót szerette volna mindenáron gyako
rolni, amelyben (ahogyan érezte) már bizonyított. A szervezésen és 
a szerkesztésen jár az esze. A hatóságon múlik, hogy nem sikerül 
megvalósítania átmeneti megoldását, s nem terjesztheti a Vajdaság
ban az Erdélyi Helikoni, amely -  Kuncz Aladár jóvoltából -  vajdasá
gi mellékletet is tartalmazna. Meg van győződve róla: jó úton jár, s 
ezért nem esik kétségbe, amikor egyik Naplóban közölt, közvetve, 
tehát elvágyódással tiltakozó írását az ügyész elkobozza. Hitének az 
a körülmény is tápot ad, hogy megbizonyosodhat róla: a tájiroda- 
lom, a népszolgálat immár nem csupán a kisebbségbe szakadt ma
gyarok kulturális vezetőinek a magánügye (amely csak gondosan 
összeválogatott világirodalmi példákból nyerhet igazolást), hanem 
korszerű szellemi áramlat. Erre utal egyebek között Kuncz Aladár
nak a cikke az Erdélyi Helikonban, amely előadja, hogy a francia 
populisták nem problémákat akarnak megoldani: nem mesterkél
ten ábrázolják az életet. Ez a csoportosulás a naturalistákkal szem
ben nemcsak az ösztönök uralmát, az állatot fedezi fel a népben: 
habár a stílusuk nyers, az etikájuk új s ellenségei a sznobizmusnak. 
(A populizmus. 1930. 90.)

Szenteleky, a magyar nemesi származására büszke, művelt úri
ember tehát határhelyzetbe került. Elmúlt a nagy külföldi utazások, 
nyaralások ideje, s a tekintélyes, lojális világpolgár, aki kezdetben 
falujának nem csupán a magyar, hanem a német, sőt a szerb amatőr 
rendezvényein is szerepet vállalt, lassanként az állam ellenségének 
hírébe került, aki úgy érzi magát a szerb király országában, mintha 
börtönben lenne. Vezérünknek egyre kevesebb a veszítenivalója. 
Hiába van választottja, a betegség miatt még viszonylag normális 
magánéletet sem élhet. Ezért aligha túloz, amikor Fekete Lajosnak 
megírja, hogy elkobzott cikke miatt megindították ellene az eljá



rást, de „Őszintén mondom, hogy nagyon örülök ennek a fordulat
nak, végre megmondhatom a véleményemet a bíróság előtt rettene
tes helyzetünkről, melyet a rövidlátó, ostoba és gonosz nacionaliz
mus még rettenetesebbé tesz”. (1930. október 22.)

Noha a Napló nyitva állt előtte (hiszen Fenyves alig várta, hogy 
visszahódítsa régi munkatársát), ő csak ritkán élt a megjelenési 
lehetőséggel. Akkor például, amikor a napilap ankétjára válaszolva 
felsorolja, melyek azok a könyvek, amelyeket átmentene egy új 
világba. A maga számára a Bibliái, Dante Isteni színjátékát, Goethe 
Faustját, Leopardi költeményeit, Schopenhauer Életbölcseletét, 
Puskin Anyeginjét, Baudelaire prózaverseit, Nietzsche Im-igyen szó- 
la Zarathustra című művét, Ady Endre verseit és Romain Rolland 
Beethovenről írt munkáját vinné magával. De hiába ilyen magas a 
mércéje, a kortárs magyar irodalommal szemben változatlanul gya
nakvó. Úgy érzi, nagyobb megértést érdemelnének azok a kisebbsé
gi sorsban vergődő írók, akiknek arra is vigyázniuk kell, hogy a 
cenzor ne akadályozza meg művük megjelenését. Éppen ezért érzé
kenyen érinti, amikor Haraszti Sándor a Nyugatban a rá jellemző 
szókimondással állítja, hogy -  mivel az irodalom az élet tükre -  
nincs vajdasági magyar irodalom (1930. I. kötet 206-207.). Gyana
kodva tekint a Nyugatnak az Osvát halálát követő programjára, 
érthetetlen módon nem hisz a magyar nemzeti „kultúrenergia” 
összefogásában, a kertészkedés okosságában. Ez utóbbi ugyanis 
gyomnak tekintené mindazt, amit ő, mindent egy lapra téve, a Vaj
dasági írás megindításával cselekedett. Csak akkor lélegzik fel, ami
kor Móricz beszámolót kér tőle a vajdasági irodalmi helyzetről, s ily 
módon alkalma adódik, hogy elpanaszolja, miként ölte meg még 
csírájában a vidéki közöny az életbevágóan fontos kezdeményezést. 
Csupa panasz és reménytelenség a vallomása, mintha segélykiáltás
nak szánta volna (1930. II. kötet 432-433.). Ha itt, Haraszti után, 
feleslegesnek tartotta az önkritikát, annál tárgyilagosabb az erdélyi 
olvasó számára készített beszámolójában. A jugoszláviai magyar 
irodalom még csak a kezdeteknél tart, mert az írók, költők nem a 
helyi színek szellemében alkotnak -  jelenti ki, s eközben aligha érzi 
magát olyan rosszul, mint akkor, amikor ezt kritikaként más olvassa 
a fejére. (Erdélyi Helikon, 1930. 3. sz. 206-209.).

Munkájának itthoni teljes csődje és felemás külföldi fogadtatása 
nem gátolja abban, hogy legalább részben folytassa korábbi misszi



óját. Mladen Leskovaccal ugyanis változatlanul fenntartja a kapcso
latot, s nemcsak hogy ismertetőt ír a Nyugat részére annak a magyar 
humorból készített antológiájáról (melynek előkészületeiben neki 
is volt szerepe), hanem listát ajánl a szerb közvetítőnek: kik azok a 
magyar prózaírók, akiknek művei helyei kaphatnának a kiadó által 
ajánlott terjedelemben. Más szóval vezérünkben a megnövekedett 
kétségek még inkább tudatosították a helytállás szükségességét. 
Vagyis a szigorú önkritika csak alkalmi megnyilatkozás nála, tehát 
változatlanul bízik saját igazságában, különben, amikor Csuka Zol
tán újabb szerkesztői pozíciót kínál fel neki, aligha biztatná Kristály 
Istvánt a következőképpen: „Újévtől kezdve minden második héten 
fog megjelenni a melléklet »A Mi Irodalmunk« címen, és én szeret
ném ezt is oly nívóra emelni, mint a Vajdasági írást.” (1930. decem
ber 23.) S nem írna ilyet Fekete Lajosnak: „En nem tudok elcsukla- 
ni, nem tudok hinni abban, hogy kevesebbet érek, hogy nincs tehet
ségem és jogom az élethez. Nagyon is bizonyos vagyok értékemben, 
lehet, hogy egyszer mások is felfedeznek, lehet, hogy soha, hitemet 
ez nem befolyásolja.” (1930. február 22.)

A kisebbségi szempont annyira meghatározza látókörét, hogy 
emiatt ott is kellemetlen helyzetbe kerül, ahol nem is számít rá. 
Amikor például ismertetőt ír az Erdélyi Helikon részére a Hankiss 
János és Juhász Géza készítette francia nyelvű magyar irodalmi 
panorámáról, nem végez alapos munkát s emiatt támadás éri. Heve
si András veti gúnyosan a szemére, hogy nem tud a fércmű által 
kiváltott botrányról, különben még a védelmére is kelt volna a 
rosszhiszemű, dilettáns munkának. (Erdélyi Helikon, 1930. 12. sz. 
873-876.) A vezér emiatt megdöbbenve magyarázkodni kénytelen 
és kéréssel fordul Kispesten élő barátjához: „Olvastad Hevesi And
rás cikkét a Helikonban s az én válaszomat a Reggeli karácsonyi 
mellékletében? Tájékozatlanságom furcsa és komikus helyzetbe so
dort, s ezért nagyon kérlek, legközelebb, ha valami írásaimmal kap
csolatban a pesti sajtóban megjelenne, küldd el nekem, mert nekem 
nincs módomban figyelemmel kísérni a pesti lapokat.” (Fekete La
josnak, 1931. január 2.)

Szenteleky Kornél a vitatott írásában sokkal inkább figyelt ön
magára, az általa képviselt, Pesten nem méltányolt kisebbségi tö
rekvésre, mint a francia nyelvű könyvre. Amit ebben hiányolt, azt 
saját maga adja elő: „Az igazi kisebbségi lélek, mely az irodalom



tükörképében már itt-ott megmutatja magát, sóvárgó, békés és el
mélyedésre hajlamos lélek. Ez az elmélyedés -  minden elhagyottság 
és mostoha sors velejárója -  az utóbbi évek alatt valami egyetemes, 
tágabb horizontú és szívósan optimista színezetű életszemléletet 
termelt ki önmagából. Rendületlenül, egyre mélyülő szeretettel vé
di faját, nyelvét, kultúráját, de azért, vagy éppen ezért fokozottabb 
érdeklődéssel fordul más kultúrák felé. Valami nemes pánhumaniz- 
mus tölti be a kisebbségi lelket, valami tiszta, minden gonoszt elol
vasztó szeretet, mely majdnem minden kisebbségi író írásait átfűti. 
Ezért a kisebbségi írók sohasem gőgös individualisták, hanem egyre 
inkább többes számban éreznek, és összeolvadnak népükkel s egyre 
inkább többes számban éreznek, mikor írnak. Nem látják és érzik a 
kisebbség osztályos tagozódását, számukra elmosódnak a társadal
mi határok és megkülönböztetések.” (A magyar irodalom francia 
panorámája. Erdélyi Helikon, 1930. 8. sz. 700-701.) Ez sokkal in
kább kultúrprogram, mint irodalomesztétikai kiindulópont. A ve
zér ugyanis saját kívánságából indul ki, ezt szeretné már létező 
valóságként tudni; ezt akarja a néhány hónap múlva meginduló 
A Mi Irodalmunk munkatársainak a magatartására rávetíteni. Ez az 
üdvözítőnek tartott attitűd a kritikátlanság veszélyét rejti magában. 
Feltételezi ugyanis, hogy a helyzetükben nyomorgatott emberek a 
sorsukból következően eleve lényegesen jobbak azoknál, akiket 
nem terhel hasonló tapasztalatokkal a történelem. Ebben, persze, 
van valami, ám ez csupán egy hosszabb öntudatosodási folyamat 
során bontakozhat ki. A vezér azonban ezt nem várhatja ki: őt 
ösztöne (a rossz körülmények okozta közérzet) és tudata (hogy már 
nem lehet sok ideje hátra) egyaránt sürgeti. Ezért az esztétikai 
szempontok helyett etnográfiai és kisebbség-szociológiai alapon ad 
majd menlevelet olyan írásoknak is, amelyektől legbelül idegenke
dik. A legfőbb kritérium egyre inkább az lesz, hogy legalább elvben, 
a tanítás erkölcsi vállalásában tanúsítsák a hívek: ők igenis Szent
eleky Kornél törekvésével rokonszenveznek, tehát az ő szeretetköz- 
pontú táborához tartoznak, szemben a tőke ördögi alvilágával.

Szenteleky kisebbségi ideológiája olyan voluntarista jellegű tö
rekvés, amely eredeti táptalaján, Erdélyben, a gazdag hagyomá
nyok következtében, inkább magából a múltból, a mindennapok
ból, az emberi kapcsolatokból áradt. Erdély történelmi okok miatt 
nem lehetett gyarmata Budapestnek, tehát a viszonyok radikális



átértékelésére sem kerülhetett sor Trianon után. Egyszerűen tuda
tosítani kellett az együttélésnek a régi alapjait, s ez egyben védelmet 
is jelentett a nagyromán politikával szemben. Nos, a vajdasági ma
gyar kultúra élharcosa a transzilvanista eszmét igyekezett nálunk 
meghonosítani, amikor arról értekezett, hogy az itt élő magyarok
nak külön sorsot szánt a történelem, s ez külön feladatokat, lelküle- 
tet és magatartást feltételez. A lényeg az erdélyi és a felvidéki ma
gyarság céljaival azonos. A megvalósulás mikéntje viszont az itt élő 
emberek örökölt mentalitásának és az állampolitika változásainak 
függvénye. Más szóval a vajdasági vezér a fentebb idézett, proble
matikusnak bizonyult ismertetőjében a Kós Károlyéktól tanult lec
két mondta fel szabadon, ahogyan egyéniségének megfelelt. A tran
szilvanista ideológiában megtestesülő erkölcs különben is sokban 
megfelelt az ő alkatának. A jellem arisztokratizmusa ugyanis min
denekelőtt a legnemesebb célok önkéntes szolgálatát jelenti.

Magától értődő tehát, hogy hajlamoknak és gondolatoknak a 
dialektikája eredményezte A Mi Irodalmunk szerkesztőjében azt a 
lelkesedést, amelyet Makkai Sándor erdélyi református püspöknek 
a Nyugatban publikált cikke váltott ki (Nincs menekvés? 1931. jan.
15.) Szenteleky ugyanis ugyanarra az erkölcsi tartásra ismert ebben 
a cikkben, amelynek majdnem fél évvel korábban saját maga adott 
hangot az Erdélyi Helikonban. Az úri magatartás már a múlté -  
állítja a regionális romantika feléledésének idején Makkai -, halál- 
romantika helyett kisebbségi cselekvésprogrammal kell felhívni 
Európa figyelmét. A múlt példái csak úgy értékesíthetők, ha a más
fél millió magyarnak a tananyagát képezik. Szenteleky annyira ma
gáénak érzi ezt az eltökélten optimista kiállást, hogy nemcsak kö
szönőlevelet ír Makkainak, hanem a barátainak szóló írásos üzene
teiben is néhányszor visszatér erre a cikkre, mint olyan esszenciára, 
amely új életet adott neki a már harmadik éve tartó munkájához.

Miként Hornyik Miklós írta Szenteleky Kornél és A Mi Irodal
munk című tanulmányában (Titokfejtők Újvidék, 1988), vezérünk a 
Reggeli Újság mellékletének szerkesztőjeként elsősorban mint mű
velődési életünk politikusa tevékenykedett. Főleg olyképpen, hogy
-  jóllehet az alkotói módszer alapjaként kínálgatta és nyugtázgatta 
a helyi színeket -  többnyire elkerülte a dogmatizmus csapdáit. Az
után pedig oly módon, hogy csak a szélsőségesen rossz fércmű
vekről mondott őszinte véleményt (szerkesztői üzenetek formájá-



bán). Ezzel annak a csapatát bővítgető, óvatosan jobb fegyvereket 
ajánlgató vezérnek a pozícióján maradt, aki már az első vajdasági 
folyóirat szerkesztésekor volt. A születő új irodalom elbírálásában 
nem volt híve az elmélyedésnek, ehelyett inkább a megértést, az 
azonosulást szorgalmazta. Saját szellemi megmaradása, a jövő em
bereinek tetteiben való továbbélése volt fontos számára, akinek 
naponta többször kellett szembesülnie a halállal, mint másoknak. 
Az európai államok egyesülésében bízott (Tények és számok Euró
páról A Mi Irodalmunk, 1931. január 25.), viszont tisztában volt 
vele, hogy vállalkozása csupán a környezetében meghódított emberi 
szívekben élhet tovább, elvont szellemi kontinuitás a történelem és 
a kultúra folyamataival való legteljesebb azonosulásban sem való
sulhat meg. Konkrétté, hatékonnyá, cselekvővé kell válni, -  ha nem 
a művészetben, akkor az életgyakorlatban. Ez vált életének mottó
jává, emiatt tett meg minden lehetőt a kisebbségi kultúra megte
remtése érdekében.

Mindez nem jelenti azt, mintha vezérünk nem szorgalmazott 
volna egyfajta elmélyedést. Ezy4 Mi Irodalmunkban nyomatékosab
ban jelentkező szempont, a couleur locale mellett, a couleur tem- 
porelle. Azaz Szenteleky, ahogy mondani szokás, mindent egy kár
tyára tett fel, mint akinek már nincs veszítenivalója. Voltaképpen 
már a Vajdasági írás bevezetőjében is erre gondolt, hiszen a magyar 
kultúra megsemmisítésének és a magyarság beolvasztásának már 
akkor is évek óta szemtanúja volt, ám neki, az alsóbbrendű valóság 
fölött lebegő szépléleknek még nem volt dolga a szellemi-erkölcsi 
cselekvés útját álló hatóságokkal. Ami késett, nem múlott. Az óva
tosság nem segített, ugyanakkor itthon és külföldön többen véle
kedtek úgy, hogy a vezér csak külsőségekben, tájromantikában mű- 
velteti a helyi színeket. Ha az ember nem akar mindkét fronton 
vereséget szenvedni, akkor nagyobb elszántságra, eltökéltebb koc
kázatvállalásra van szüksége, gondolhatta Szenteleky. Mert van-e 
szomorúbb halál annál, amikor az ember egyéni kultúrája szerint a 
legkiválóbbakkal van egy vonalban, közösségi tevékenysége szerint 
viszont a legprimitívebbek igazolóját kárhoztatják benne? S a tete
jében ennek még magánemberként is a kárát látja, hiszen már nem 
utazhat kedve szerint, s megfigyelés alatt tartják.

Ha a vezér már a Vajdasági írás szerkesztése közben is olykor 
bátorítgatta a nehezen ocsúdókat (például Kristály Istvánt), akkor a



kéthetenként megjelenő melléklet szerkesztője már szinte lépten- 
nvomon arra emlékeztet, hogy nem csupán a környezetet, hanem az 
iilot. a politikai és társadalmi nyomást, s e teher alatti vergődést is 
ki kell fejeznie annak, aki azt szeretné, hogy a határokon és a 
történelmi időn túlra is elhallatsszon írói szava. Ám kompromisz- 
szumról is lehet szó, különben nem biztatná Cziráky Imrét, az óbe
csei plébánost arra, hogy a Mihál bácsijával (Göre Gábornak ezzel 
a kései leszármazottjával) vegyen részt a budapesti rádió vajdasági 
estjének műsorában, s nem akarna ezen a fellépésen vajdasági nótá
kat is szerepeltetni cigányzene kíséretében. Mindenkihez alkalmaz
kodni igyekszik, tudja, kit kell dorgálnia, kit biztatnia. Olykor, mi
ként Kiss Vilmos (Magister) esete tanúsítja, aggályos is. S mint 
kiderül: nem alaptalanul. Először ugyanis azt írja neki, hogy „Jól 
esett látnom a locale couleurt, noha szeretném, ha nemcsak színe
kért, hanem problémákért is kisebbségi életünkbe nyúlna nagy, 
analizáló tehetséged”. Majd zárójelben még hozzáteszi: „Persze oly 
módon, hogy az ügyész ne találjon kivetni valót.” (1931. február 4.) 
Néhány hónappal később viszont Magisternek A Mi Irodalmunk 
Almanachja számára küldött cikke kapcsán azt kénytelen írni, hogy 
„félek... ezzel az írásoddal esetleg kellemetlenségünk támadhatna 
az ügyésszel. Ha kezemet a szívemre teszem, akkor én se mondha
tok mást, mint azt, hogy egy magyar községi orvosnak ilyen beállítá
sa túlzott és tendenciózus. Én is községi orvos vagyok, az én laká
somban egész nap a pesti rádió szól, zongorámból sokszor sírnak fel 
a magyar nóták és ezért még semmi kellemetlenségem sem volt... 
Lehet, hogy az én helyzetem kivétel, és jól tudom, hogy sokkal 
borzalmasabb elnyomásokban van része a jugoszláviai magyarság
nak, mégis ezt a panaszt ilyen formában feldolgozni nem tartom 
opportunusnak.” (1931. október 9.) Szenteleky mégis elfogadja a 
kéziratot, azzal, hogy egy másikat is tartalékol arra az esetre, ha 
netalán az ügyésznek kifogása lenne. Hiába óvatoskodik, mégis 
megint meggyűlik a baja a cenzúrával. Kénytelen ugyanis elmenni a 
hatalom tűrésküszöbének egészen a széléig, mert különben nem 
tudhatná magát egy haladó kultúra és irodalom középpontjában. S 
nem lenne erkölcsi joga tiltakozni, hogy a Pen Club által kiírt 
regénypályázat feltételeinek meghatározásakor nem voltak tekin
tettel a kisebbségben élő népekre, illetve nem a (hídépítő) nemze
tekből indultak ki (ahogyan kellett volna), hanem az országokból.



Pedig saját maga is tapasztalja, hogy a nemzetek egymáshoz való 
közelítésének általa képviselt művelődéspolitikája sem sokkal több 
idealista utópiánál. íme, hogyan számol be belgrádi útjáról Fekete 
Lajosnak: „Franciaországba készültem menni, a Provence-ba, de 
megint nem kaptam engedélyt a külföldre való utazásra, ezért Szer
biába mentem egy kisebb társasággal. Érdekes, fájdalmas élménye
ket gyűjtöttem ott össze, minden piszkos, poloskás falakon és civili
zálatlanságon túl hallatlanul sok energiát, vad vitalitást láttam, ami 
határozottan elszomorított, mikor a mi fáradt, tunya és kultúrált 
magyarságunkra gondoltam. Nagyon sok őserő van azokban a pisz
kos, vad lelkekben! Sajnos, ezt sokan nem látják meg, lehet, hogy ez 
senkit komolyan nem is érdekel, aki arra járt, az csak a poloskákról, 
tetvekről és lehetetlenül piszkos árnyékszékekről beszél, pedig eze
ken túl van az igazi borzalom. Mégsem sajnálom, hogy elmentem, 
most tisztábban látom a dolgokat, az alulról jövő törekvéseket, 
vadságokat és terveket. De bizonyos vagyok benne, hogyha Cas- 
sandra-jóslatokba bocsátkoznék, senki sem figyelne rám, legkevés
bé azok, akiknek kötelességük lenne népünk holnapjával törődni. 
Belgrádban felkerestem Petrovity Vélykót, és hosszú órákon át vi
tatkoztam vele a magyar problémáról, a kisebbségi jogokról, a poli
tikai ellentétekről. Sajnos, semmiféle közeledés sem támadt közöt
tünk, noha mindegyikünkben megvolt a jószándék egy lépéssel kö
zelebb lépni, de nem tudtuk feladni eredeti és életet jelentő állás
pontunkat: a nemzeti eszmét és igazságot. Nagy szeretettel szorítot
tuk meg egymás kezét a három órai vitatkozás után, de tisztán 
éreztem, hogy a kultúrközeledés kérdése semmivel sem jutott köze
lebb a megoldás felé.” (1931. április 28.)

Vajon lehetséges-e haladás a nemzetek kapcsolatában, ha a túl
zott alkalmazkodásra is hajlandó, feddhetetlen modorú úriember 
képtelen közös nevezőre jutni a magyarul kiválóan beszélő Veljko 
Petroviétyal, a Nyugat mozgalmát megteremtő írók nagy tisztelőjé
vel? Minden bizonnyal főleg a magyar kisebbség helyzetéről lehe
tett szó. Talán nem véletlen, hogy egy jó héttel később Szenteleky 
már az állami hatóság jogos érzékenységét említi a Szirmainak írt 
levelében. („Gondolhatod, mennyire bosszant ez az elkobzás, hi
szen én minden írást államvédelmi szempontból is megvizsgálok, és 
a kifogásolt krónikákban semmi olyasmi nem volt, ami felkarcol
hatta volna az állami hatóságok jogos érzékenységét.” -  Uo.) A



szellemi nyomorúság tehát aligha lehet teljesebb. Szentelekynek, a 
biológiától és a nagyszerb hatalomtól egyaránt megalázott mű
velődésszervezőnek jogosnak kell éreznie a hatóság gyanakvó beál
lítottságát, minthogy nem tudni, hol az a határ, amikor a kisebbségi 
önvédelem -  objektíve vagy szubjektíve is -  a magyar irredentizmus 
szekértolójává válik. Az embert kulturális lényében fenyegető hata
lom eljárásai bizonyos mértékig igazolhatók -  ennél önmagára néz
ve lesújtóbb elismerésre aligha juthat író, aki olyképpen akarja 
gyakorolni hivatását, hogy a hatóságnak sem jogosan, sem pedig 
jogtalanul ne kelljen érzékenykednie. Lehet, hogy -  öntudatlanul 
is -  rosszak vagyunk, tehát mostohánk szigora egy kevéssé szüksé
ges. Egyszerűen azért, mert a mostohának is vannak a saját törvénye 
szerinti kötelezettségei. Szenteleky a szellemtelenségnek ebben a 
légüres terében is állja a sarat, a tudatmosástól meg-megérintve, 
kétségbeesetten, görcsbe rándult tudattal is keresi a kisebbségi lét 
kapaszkodóit, a megmaradás módozatait, az önkifejezés leghitele- 
sebb'vagy legalábbis elfogadható formáit.

A teljes sötétségben nem ritkák a melléfogások. A részben er
kölcsi, részben pedig anyagi okok miatt Napló-párti Király Istvánt
-  engedve a pillanat demagóg kényszerének -  ő, a zsidóbarát, több
ször is zsidószidással akarja jobb útra téríteni. Naivitásában fogal
ma sincs, hogy -  teljességgel akaratlanul! -  nemzeti, illetve vallásfe
lekezeti gyűlöletet szít, s hogy a többi között az ilyen szavak miatt 
vetül rá a fajgyűlöletnek az árnyéka a második világháborút követő 
években (Lőrinc Péter majd gondosan összegyűjti ezeket a „mazso
lákat”): „Sohasem voltam antiszemita, de jólesik észrevennem a 
tehetséget, a nyersebb, szögletesebb, de magyarabb tehetséget azok
nál, akik nem tartoznak az Azrák törzséhez. Mi, akik jelenleg a 
M. I.-t csináljuk: Te, Szirmai, Cziráky, a két Csuka, Farkas Geiza, 
Herceg János, Adorján, Bógner, -  nem vagyunk zsidók. És mégis 
nívót tartunk és miénk a holnap. (...) ...én megyek azon az úton, 
amelyre az élet, a szükségesség és Kisfaludy őseim vére parancsolt. 
De a magyarság nevében (ti. Fenyves) ne merjen beszélni, és hagyja 
el élettelen és magyartalan irodalompolitikáját. És tartsa meg ma
gának Borcsát meg a többi ciceszbajszert.” (1931. március 12.) 
Emellett a Napló megalkuvó politikáját is gyakran szidja (megfe
ledkezve saját kényszerű alkalmazkodásairól), miközben olykor és 
mellesleg a napilapnak a hatósággal támadt kellemetlenségét is



megemlíti. S még legbensőbb barátjának, a hozzá változatlanul 
ragaszkodó Fekete Lajosnak is szemrehányást tesz, amiért az 
Kispestről kézirattal tisztelte meg a már hervadtabb, de még 
mindig rendíthetetlen Naplót.

Közben nincs ideje, hogy észrevegye egyik súlyos önellentmon
dásának következményét. Magisternek ugyanis a következőképpen 
bírálja a részben általa félrevezetett pádéi tanítói, Kristály Istvánt: 
„Jó fiú, de könnyen ellendül és szélsőségekkel kacérkodik. Jelenleg 
egy antiszemita periódusban hintázik, s talán azért támadta meg a 
szövetséget is, Ludendorf módjára egy kalap alá véve azt a zsidóság
gal.” (1931. július 17.) Vezérünk munkásságának ebben a stádiumá
ban csak a távolabbi célra és a közelebbi lehetőségre összpontosítja 
figyelmét, azért szentesítődnek levelezésében az eszközök. Aho
gyan egy helyen szó szerint be is vallja: patologikus állapotban él, 
szinte mindenen túl, ami az embert a földi örömökhöz köti. Az 
övéhez hasonló lehetetlen helyzetben az erkölcs a távolabbi célhoz 
való hűséggel azonos. Ami volt, az nincs. A jelen is csupán annyiban 
létezik, hogy az utópia irányában (törvényes keretek között) túl kell 
jutni az akadályain. Egyedül a -  lehetőleg minél nagyobb -  csoport
nak a haladása fontos. A jövendő vajdasági magyarságának az 
előcsapatáról van szó. Annak a fajtának a megnemesítőiről, amely
-  miként ezt többször is fejtegeti -  nem a szónak a rasszista ériel
mében faj, hanem a magyar kulturális hagyományok szellemében, a 
körülményekhez való alkalmazkodás bölcsessége szerint. Vagyis
-  Lőrinc Péter megalapozatlan gyanújával ellentétben -  a valóság 
az, hogy Szenteleky Kornél koncepciójának alapjában következetes 
maradt önmagához, és nyilvános fellépései során nem áldozott az új 
bálványnak, a tiszta faj vélt felsőbbrendűségének. Ennek fegyvertá
rából a taktikai szükséglet szerint kölcsönzött egyet-mást a levele
zésében, ami természetesen nem válik dicséretére, mivel legalább 
átmenetileg megzavarta egyik-másik fiatalnak a gondolkodását. In
dulatkitörései mögött az egyre súlyosabban beteg szellemi ember 
tehetetlensége áll, aki immár nem hétköznapokban, hanem korsza
kokban, csoporttörekvésekben gondolkodik, s aki tetteinek követ
kezményeit (ha egyáltalán gondol ezekre) a főleg általa kialakított 
arculatú utókor felől szemléli.

Az irányítás a nem túl merev hierarchiának a függvénye. Vezé
rünk csak a mi vidékünkön érzi magát felülbírálhatatlan, ám az



irányítottakkal szemben megértő, rugalmas főnöknek. Határokon 
túli összefüggésekben ő is csak egy a vezetettek között. Nyilván 
nevelő, példamutató célzata is van annak, amit Kristálynak ír: 
„Örömmel írom, hogy... Makkai cikke... annyira mélyen megrázott, 
hogy rögtön elolvasása után írtam Makkainak lelkesen, hitesen, 
mint új zászlóbontásának odaadó munkása és katonája.” (1931. 
február 4.) Csupán az ügyszeretet fanatikusa beszélhet így. Ha eddig 
emögött csak a hiteles alkotás igényét, a kiteljesedés vágyát, az „ifjú 
szívekben élek” legvalószínűbb lehetőségét láttuk, akkor a golniki 
szanatórium felé közeledő Szentelekynek a túlbuzgóságában egyre 
inkább előtérbe kerül egy másik motívum is. Eddig a vezér munkás
ságát méltatók csak a következő két mondat jelentését vették tekin
tetbe a Magisterhez írott levél alapján (és máshonnan): „Az elhiva
tottság érzése nagy kötelességeket rajzol elém. Nem lehet meghát
rálni.” Ez valóban nagyon fontos, de ennél alapvetőbb a folytatás. „S 
talán rossz tüdőmmel addig fogok élni, ameddig azt hiszem, hogy 
szükség van rám. Ha ezt az érzést elveszítem, nemcsak lelkileg, de 
testileg is összeomlók, mint Franz Werfel polgára.” (1932. február 
24.) Valójában tehát Szenteleky -  miként láttuk: tudatosan -  a 
biológiai életét is védi abban az „önfeláldozásban”, ami nélkül nem 
végezhetné csoportot szervező szerkesztői munkáját. A betegek 
közül sokan addig élnek, ameddig úgy érzik: nagy szükség van rájuk. 
Nos, vezérünknek a tudata is egyre elszántabban fékezné a szerve
zet csúszását az egyre meredekebb lejtőn. Nincs más kapaszkodó, 
mint végső elszántsággal hinni abban, hogy a lélek éltetheti az 
önmagában életképtelen testet. Ilyen értelemben a mindent vagy 
semmit attitűdje tehát nem a halálát elkerülhetetlennek tudónak a 
hazárdjátéka, hanem annak a bölcsnek a realista kísérlete, aki ily 
módon a saját életét igyekezne meghosszabbítani. A mindennek 
választása tehát önzésből (is) fakad. Végső soron persze akkor is 
nemes önzéssel állunk szemben, ha a stratégiának a csoportérdeke 
többször is kivillantja az egoizmusnak a késélét, vagyis ha a szellemi 
küzdelemre olykor az életharc is árnyékot vetett. Mert eleven em
bereknek az érdekei állottak szemben a vajdasági irodalomnak ak
kori, csak ritka esetben elmélyült, hatalomért folytatott harcaiban, 
amelyekben az érveknek, bizonyítékoknak még nemigen volt szere
pe. Szenteleky is csupán fokozatosan ismerkedhet meg az általa 
irányítani óhajtott kisebbség rejtett értékeivel, igazi problémáival



és valós lehetőségeivel. S részben a fel- és megismeréseknek e folya
matával magyarázhatók az önellentmondásai.

így például 1931-ben, nem sokkal A Mi Irodalmunk című mel
léklet megindulását követően még mindig azt hiszi: a teljes gyökér- 
telenség totálisan anyagelvű viszonylagosságában él, s ezért a vajda
sági magyaroktól azt a kevés kultúrát is megtagadja, amit őseiktől 
örököltek. Tévhitében s legbelül még mindig tartó világpolgári- 
könyvmolyi szédültségében fekete-fehér alapon marasztalja el tá
junk népének nyelvi kultúráját: „A magyar nyelv sorsa a legmosto
hább. Ennek egyik és nem utolsó oka mindenesetre az, hogy a 
magyar nyelv a mi vidékünkön nem él nyelvjárásokban, s így a 
dialektusokkal járó zártság, önállóság és szívósság hiányzik belőle. 
Hiányzik továbbá a nyelvjárásokkal kapcsolatos zamat, amely a kis 
népek életének jelentős tényezője. (...) A jugoszláviai magyarság 
nyelve városias, majdnem irodalmi, szóval nem gyökeredzik mélyen 
a népiélekben, mert annak sajátos ízét nem fejezi ki.” (Nyelvi prob
lémák. Krónikák. Újvidék, 1944.60-61.) Szenteleky nem veszi észre, 
hogy miközben az idézetteket állítja, többet árul el önmagáról, mint 
a vajdasági magyarok nyelvéről. Nem véletlenül száll szembe vele 
Bogner József, mondván, hogy a népnyelv tisztátalansága mondva
csinált, s hogy kisebbségünk éppen a tájnyelvre támaszkodva alkot
hat a saját szükségleteinek megfelelő nyelvet. Különben sem vélet
lenül, hiszen a vitatott cikk arról tanúskodik, hogy a vezér még 
ekkor, szerkesztői próbálkozásainak, kultúrateremtő eltökéltségé
nek harmadik évében is úgy érzi, mint éppen négy évvel korábban, 
amikor azt az utókor által sokat idézett válaszát írta Dettrének, 
amelyben tájunkat -  mint esetleg megtermékenyítésre váró szűz 
területet -  abszolút nullaként utasította el. Ez is azt bizonyítja: 
vezérünk még a harmincas évek legelején is inkább a közérzetével, 
mint az elméjével méri az őt környező világot.

így aztán egészen természetes, ha kortársai közül a többség két
kedéssel fogadta a tudatosan vállalt dilettantizmus eszméjét, ame
lyet a nélkülözhetetlen sokoldalúság velejárójának tekint Szent
eleky, mondván, hogy a művelődés nívóját csak szívós munkálko
dással lehet növelni. (A kultúra mindenesei, 1931. Krónikák.) Ezzel 
valójában a tévedéshez való jogát védi, s arra is felel, miért nincs 
nyelvészünk, kritikusunk, esztétikusunk. Ennek szellemében naiv 
meggyőződésből állítja azt, amit mi ma már a demagógiát súrolónak



érzünk, hiszen ,-4 helyes kritika című elmélkedésében (1932, uo.) túl 
élesen állítja szembe egymással a mű megítélésének pesti és vajda
sági kritériumait. Mert nem csupán nálunk nincsenek még „kurtán 
és keményen” alkalmazható „törvénykönyvek... és paragrafusok”, 
hanem Budapesten sincsenek. Ott legfeljebb fejlettebb ízlés és írás
kultúra s esetleg esztétizáló magatartás létezik; meg aztán -  a kevés
bé irodalmi folyóiratoknál -  világszemléleti elkötelezettség is. Ez 
azonban nem zárja ki azt az attitűdöt, amely tisztában van vele, hogy 
„a mi kritikánk első és legfőbb kötelessége a megértés. A környezet, 
a kisebbségi sors megismerése és figyelembe vevése”. Csakhogy ez 
az attitűd -  legyen bármennyire is szenzibilis -  nem ítélheti jónak az 
államnemzet által fojtogatott kisebbségi irodalom termékeit, ha 
azok (szerzőjük érthető félelme miatt) nem a valósággal való szem
besülésből s nem igazi teremtő képzeletből fakadtak. A becsületes 
kritika bárhol a világon legjobb jóindulatában is csak annyit tehet, 
hogy megállapítja: a leszakított nemzetrésznek annyira súlyosak a 
vitális és kulturális körülményei, hogy nem bontakoztathatja ki 
művészi alkotóerejét. Emellett meg kell dicsérnie azoknak a bátor 
kísérleteit, akik a cenzúrával és a kiutasítás, illetve a bebörtönzés 
miatti félelmükkel dacolva igen sokat tesznek nemzeti identitásuk 
megőrzéséért, sorstársaik kulturális érdekeiért, a jövendőnek egy 
viszonylag önálló irodalmi (és nem csupán irodalmi) kultúrájáért. 
Szentelekyék viszonylag kevés ilyen erkölcsi dicséretet kaptak a 
határon túlról, ezért meg kell értenünk a vezér túl éles kategorizá
lását. Mindazonáltal nem csupán az erkölcsi elismerés számonkéré
séről van itt szó, hiszen a szerkesztő többször műértékként könyveli 
(és könyveltetné) el ezt a vitathatatlan etikát.

Egyebek között akkor, amikor kritikusként a vajdasági érdeke
ket védelmezve olyan értékek mellett is kiáll, amelyek önmagukban 
is vitathatók, hát még a kisebbségben élő magyarság összefüggésé
ben. így például amikor amiatt tiltakozik, hogy a Magyarországon 
kívüli írókat bemutató terjedelmes antológiában a jugoszláviai ma
gyar irodalom képviselőitől közölt szövegek összterjedelme nem 
tesz ki annyit, mint az erdélyi Szentimrei Jenő kisregénye vagy 
Berde Mária meséje. A mi íróink csak húsz oldalt kaptak, s azokon 
Csuka, Gergely Boriska, Szenteleky, Sziráky D. Sándor és Szirmai 
vannak jelen. Vezérünk nyilván kínosan érzi magát és a szerénység 
is beszél belőle, amikor, Kristály Istvánt nem számítva, olyan írók



(Milkó Izidor és Borsodi Lajos) jelenlétét is hiányolja, akik egyrészt 
nem tekintették magukat a Szenteleky-féle értelemben vajdasági 
írónak, másrészt pedig az újabb magyar irodalomban jelentéktele
nek voltak, s ezzel saját maga is tisztában volt. A kultúrpolitikus is 
jelen van tehát szerkesztőnk véleményében, amikor szemrehányást 
tesz az antológia készítőinek, kérdezvén, hogy „hol maradtak a 
többiek, akik nem maradtak el az erdélyi tehetségek mögött, de 
akik mégsem kaptak helyet a Koszorúban?” (A Magyar Könyvnap 
Könyve. A Mi Irodalmunk. 1931. június 7.) írónk itt teljességgel 
elfeledkezik arról, hogy elsősorban az erdélyi irodalom mintájára 
akarja megteremteni a vajdasági magyar irodalmat, s hogy ennek 
megfelelően az ideológust már egy fél éve Makkai Sándor, a próza- 
eszményt viszont Berde Mária regénye testesíti meg számára. Nem 
beszélve arról, amit egyre mélyebben tapasztalhat meg: a magyar 
irodalom hagyományait többnyire általános iskolai szinten sem is
merő toliforgatók közül két-három év alatt aligha kerülhetnek ki 
olyanok, akik felkészültségben az erdélyi írók mellé állíthatók. Egy
szóval Szenteleky Kornél ebben az időben kisebbségünk valós -  rit
kábban: vélt -  érdekeinek egyedüli szócsöve, rendezője akart lenni.

Arra is van bizonyítékunk, hogy a vezérség -  Szenteleky rendkí
vüli nehéz körülményei, túlterheltsége, a higgadt gondolkodás le
hetőségének hiánya miatt -  vezérkedésbe is átcsapott olykor. Mert 
vajon mi mással lehet magyarázni azt, hogy míg a szerkesztő egy
felől Milkó és Borsodi esetében nem tartja fontosnak a világszemlé- 
leti-kisebbségi elkötelezettséget, addig Komáromi József Sándor 
Zivatar címen indított folyóiratát elvtelen, zavaros kísérletként el
marasztalja, aligha függetlenül attól, hogy Csukával együtt pártütőt 
lát Komáromiban, aki előzőleg néhány ízben már publikált A Mi 
Irodalmunkban. Ha meggondoljuk, hogy Szenteleky irodalmi mel
léklete milyen sok dilettáns fércművét közölte, függetlenül attól, 
hogy milyen szerepet játszott bennük a tájélmény és a világnézet, 
akkor csakis az irányító szerep miatti féltékenységgel magyarázha
tó, hogy a Zivatar tollforgató csoportját bizonyítatlanul tehetségte
lennek, a közönséget félrevezetőnek minősíti. Szerinte ugyanis a 
szóban forgó fiatalok feltűnési viszketegségben szenvednek, zűrza
varban vesztegelnek, nem képviselnek meghatározott törekvést. Vi
szont az ő közlönyében „Az író mindenképpen nyilvánosságot kap, 
akár marxista, akár fajszerető, akár pánhumanista, akár populista,



akár materialista, akár neokatolikus, akár filoszemita -  csak tehet
séges legyen.” (A visszautasítottak zászlóbontása. A Mi Irodalmunk, 
1932. október 9.)

Több mindentől függ, hogy az új nemzedék túlzásra való hajlan
dósága hitben vagy anarchiában mutatkozik-e. Szenteleky csupán 
maga köré gyűjthette az ifjúság egy részét, viszont fanatizálni, át- 
szellemíteni azokat sem igen tudta, akiknek teret adott. S különben 
is: a valamilyen értelmesnek látszó törekvéshez, mozgalomhoz való 
kapcsolódás még nem szavatolja a tehetséget. Sommásan aligha 
szabad tehetségtelennek bélyegezni a fiataloknak egy kezdemé
nyező csoportját, méghozzá egy olyan társulás nevében, amely -  mi
ként a vezér gyenge pillanatában bevallja -  igen szerény eredménye
ket mutathat fel, akár az általános esztétikának, akár a couleur 
locale-nak vagy temporelle-nek a mércéje szerint. Hogy Szent- 
elekyből a sértődöttség beszél, amikor a fiatalok egy csoportja fö
lött ítélkezik (miközben többször is hangsúlyozza: a kritikusnak 
nálunk nem bíráskodnia, hanem megértenie kell), az a Draskóczy 
Edének írt szemrehányó leveléből tűnik ki, amelyben naivan feltá
rulkozik: „A megtévesztés nagyon valószínű. Draskóczy Ede, Czi- 
ráky Imre fémjelzik a feltörő ifjak tehetségét. Kevesen fogják észre
venni a megtévesztett jóakaratot. Attól eltekintve, hogy a zivataro
sok részéről sem mutatványszámot, sem meghívást nem kaptam, 
ezek a szempontok riasztanak el legjobban attól, hogy valami kö
zösséget is vállaljak ezekkel az akarnokokkal.” (1932. szeptember 
27.) Ha nem csupán ebben a levélben, hanem a Czirákyhoz írtban is 
feltűnik a vezérnek amiatti aggálya, hogy a Zivatar törtetői az általa 
irányított igazi irodalomra is árnyékot vethetnek, minthogy meg- 
utáltatják az olvasókkal a tájirodalmat, akkor ez már megértő mo
solyra is ingerelhet bennünket. Szenteleky ugyanis ekkor már nem 
csupán a Reggeli Újság kéthetenként megjelenő mellékletét, hanem
-  néhány hónap óta -  a Kalangya című folyóiratot is szerkeszti, és
-  főleg súlyosodó betegsége miatt -  aligha végezhet alapos munkát 
A Mi Irodalmunk szerkesztésében. Nem beszélve arról, hogy a kon
kurenciától is fél: „A Kalangyának eddig csak húsz előfizetője van 
Becsén. Ez a szégyenletesen alacsony szám ilyen feltűnni vágyó ifjak 
üres csinnadrattája után talán huszonegyre sem lesz emelhető.” 
(Cziráky Imrének, 1932. szeptember 30.) A vezér tehát elsősorban 
saját munkatársaiban kételkedik: sem írni, sem pedig folyóiratot



terjeszteni nem tudnak úgy, ahogy kellene. Ehhez már aligha kell 
bővebb kommentár.

Hogy a vezér minden erőfeszítése ellenére sem tarthatja kezé
ben a gyeplőt úgy, ahogy szeretné, az a Fekete Lajosnak írt magya
rázkodásából derül ki egyértelműen. Nem akarja ugyanis közölni a 
költő válaszcikkét Polácsinak, mert ezzel meddő vitacikkek sorát 
indítaná meg, viszont az sehova sem vezetne. „Jóformán egyebet se 
csinálok az utóbbi hetekben, mint támadásokat szerelek le, testvér
harcot liquidálok. (...) Én úgy látom, hogy szorosan össze kell tarta
nunk, hogy élni tudjunk.” Nincsenek tehát tisztázandó kérdések, 
összemérendő szempontok, az egyetértés kötelezettsége eleve le
szereli az érvek fegyvereit. Szenteleky élni akar, az egységért harcol
va, a kisebbségi kultúra üdvözítő voltában reménykedve. Akár el
hallgatás árán is. Mert ha leközölné Fekete Lajos válaszcikkét, 
akkor nyilvánosságra kerülne, hogy teljességgel nem ő irányítja a 
melléklet munkálatait: „Vagy vállalom azt, hogy mint szerkesztő az 
én beleegyezésemmel jelent meg az a maflaság, vagy pedig be kell 
vallanom, hogy nem láttam a cikket s akkor a lap belső káoszára 
vetek felette kellemetlen világosságot.” (1932. február 14.)

A látszatteremtésnek legalább akkora szerepe van Szenteleky 
szerkesztői gyakorlatában, mint a kisebbségi alkotó erők összefogá
sának, a nemzet megtartásának az elméletében. Amikor például 
látja, hogy .4 Mi Irodalmunk novellapályázata sikertelenül végződik, 
akkor -  azért, hogy ne kerüljön napvilágra (főleg Fenyvesék nagy 
örömére) a csőd -  levélben felkéri Szirmait, küldje el valamelyik, 
akár megjelentetett művét a jeligés (!) pályázatra, mert befutott író 
művét szeretné díjazni. A vezér e csalafinta húzásának köszönhető, 
hogy Szirmai viszonylag régi alkotása, A holló így juthatott babérko
szorúhoz. Az sem számít, hogy a szöveg inkább költemény, mint no
vella, vagy hogy semmi köze sincs a mi vidékünkhöz.

Mindazonáltal a látszatteremtés nem egyszerűen a mindenáron 
való diadalmaskodás kelléke. A siker ugyanis motiváló határozó, 
még akkor is, ha nem szigorúan a vezér tanításának szellemében 
született. Szenteleky tudniillik több ízben is „megengedi” az általá
nos emberi témáját és ihletését, ha az írónak még nem sikerült 
volna összebarátkoznia világunkkal, vagy ha sorsélménye más ter
mészetű. Ugyanakkor nem fogadhatja szívesen a pesszimista alko
tásokat, mert azok az ő legbelül lappangó léttapasztalatát fejeznék



ki, viszont sem neki, sem pedig a vajdasági magyarságnak nincs 
szüksége tehetetlenséget sugárzó esztétikai fájdalom-halmazokra. 
Emiatt, jóllehet felismeri Szirmai tehetségét, sőt A hollói, ezt a 
kifejezetten pesszimista művet azoknál a novelláknál is nagyobbra 
tartja, amelyek vajdasági ízeket hordoznak magukban, többször is 
kéri a különcöt: próbálja leküzdeni fatalista világérzését. Ezért írja 
neki a következőket: „Egy kisebbségi írónak hinni kell, bizonyos 
optimizmussal kell sorsát és a kisebbségi életet szemlélnie. A Te 
ember- és életszemléleted -  kisebbségi vonatkozásban is -  pesszi
mista. Ezt nyíltan hirdetni majdnem annyi, mint a bizakodás, az 
optimizmus gyenge hajtásait letöredezni. Pedig csakis ezekből a 
hajtásokból fakadhat virág és gyümölcs.” (1932. február 18.) A 
pesszimizmus tehát elsősorban a kisebbségi tárgyú írásokban prob
lematikus, mivel a különben is sötéten látó magyarságban még in
kább megerősíti a perspektívátlanság érzését.

Vezérünk egészen addig megy aggályaiban, hogy még realista 
típusként sem hajlandó elfogadni a gonosznak ábrázolt magyar iro
dalmi hőst: „...még ha százszor is igaz lenne, még ha százszor is típus 
lenne Udvary Lajos alakja (pedig nem az!), akkor sem szabadna őt 
ilyen eszményien gonosznak festeni.” (Szirmai Károlynak, 1932. de
cember 24.) Ez az állásfoglalás a szocialista realizmus normatív 
szempontjait juttathatja eszünkbe. Nem szabad azonban megfeled
keznünk róla, hogy egyrészt Szentelekynek egyáltalán nem volt po
litikai hatalma, s az írók nem csupán az általa szerkesztett folyóira
tok segítségével érvényesülhettek, másrészt pedig a katarzisnak az 
előbb idézett leegyszerűsítése a mi vidékünk embereinek alacsony 
olvasáskultúrájához való alkalmazkodással magyarázható. A meg
maradás szolgálata, az együvé tartozás érzésének a fejlesztése csak 
pozitív példák által lett volna megvalósítható. Azok számára, akik a 
magyarság múltjáról legfeljebb csak otthon vagy az állásukat kockázta
tó tanítóktól hallhattak egy keveset, a nemzeti önbecsülés mintáit 
kellett megalkotni. Ezt cselekedte meg a vezér, nem sokkal az 
újjászületése után, amikor a Vajdasági /rdsban közzétette poéti
kai programadásnak is tekinthető Liliké már tíz éves múlott című 
elbeszélését.

Ez a művelődéspolitikai taktika egészen a haláláig végigkísérte 
vezérünk szemléletét a vajdasági magyarság megőrzésének straté
giai céljában. Bizonyítékként hadd hivatkozzam a Kalangya első



évfolyamának utolsó számára, amelyben Szenteleky Illés Sándor 
Csillaghullás című verseskötetét méltatja. Hitet és jövőképet köve
tel a fiatal költőtől, akinek háború utáni élményvilágát képtelen 
elfogadni, úgyhogy a versek költői hitelességének vizsgálatával is 
adós marad. Egyszóval az értetlen dogma üzen vezérünknek egye
bek között ezekből a soraiból: „Az ifjúság nagy magabízása őt sem 
kerüli el. Azt hiszi, ha ő a jövőről dalol -  ezekkel a jövő-dalokkal 
azonban adós maradt Illés Sándor -, akkor »leroskadnak a hazug 
templomok«. Álmában egettartó, de hogy milyen lesz ez a világ, 
amit ő tart a vállán, erre ugyancsak nem ad felvilágosítást. (...) A 
tehetséget senki sem vitatja el Illés Sándortól. Vannak sorai, me
lyek határozottan költőiek és emelkedő irányúak, de végül azok is 
elcsuklanak a hitetlenség híg káoszában. (...) Illés Sándor a háború 
utáni kor gyermeke. Mikor ő született, akkor indultak az első fel
pántlikázott katonavonatok. Ez talán sokat megmagyaráz, de közel 
sem menti a nagy, hitetlen űrt, a romboló indulatokat és az utánuk 
vigyorgó káoszt. Nekünk hites építőkre van szükségünk.” (1932. 8. 
sz.) A vezér nyilván önmagával, saját korábbi énjével is dacol, mi
közben a fiatal költő indulatosan pesszimista világképét utasítja el. 
Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy Szenteleky kritikusi erényeit 
nem a recenziókban, a művekre közvetlenül vonatkoztatott népne
velői fenntartásokban kell keresnünk. A vezér igazi jelentősége 
azokban a kritikai szövegekben, esszékben, művelődéspolitikai el
mélkedésekben jut teljes mértékben kifejezésre, amelyek a kor tár
sadalmi és világirodalmi törekvéseivel összhangban általában fi
gyelmeztetnek a kisebbségek kulturális feladataira, s ezeken belül a 
vajdasági magyarság kötelességeire. Túl mélyről fakadt vezérünk 
mondanivalója, s igen alapos volt a műveltsége ahhoz, hogy leegy
szerűsítő módon a korabeli erdélyi és felvidéki kisebbségi mozga
lom visszfényének láthassuk tanítását. Még ha nemegyszer csupán 
tanítványnak mutatkozott is.

Szenteleky Kornél abban a kritikusi szerepben emelkedik sors
társai fölé, amely a Kalangya első számának bevezetőjében is meg
nyilvánul. Vagy folyóiratának második számában, ahol Egy dunai 
kultúr-terv címen a Duna mentén élő népek egymáshoz való közele
désére, a kölcsönös ismerkedésre szólít fel, s egyben javaslatot is 
tesz, miként lehetne hozzákezdeni az utópikus vállalkozáshoz. El
képzelése szerint mind az öt nemzetnek -  a történelem mellőzésé



vei -  biográfiát kellene készítenie saját művelődéséről, s ezeket a 
munkákat egy kötetbe gyűjtve ki kellene adni a többi négy nemzet
nek a nyelvén. Ennek jóvoltából a délszláv ember például részben 
az uralkodó politika ellenében ismerhetné meg a magyar, a német, 
a román és a csehszlovák kultúra minél elfogulatlanabb önarcképét. 
Ez azonban csupán stratégiai cél a vajdasági vezér felfogásában. Az 
ő koncepciójának egységelve ugyanis egyetemesebb és -  Tolsztojt 
visszhangozva -  így hangzik: „Ami egyesíti az embereket, az jó és 
szép -  mindaz, ami szétválasztja őket: az rossz és csúf.” (1932.67.) A 
testvériesülésnek folyamatai és fokozatai vannak. Az emberiség 
ügyének leghitelesebb támogatói -  helyzetükből következően -  a 
kisebbségek írói. Ezért nem elsősorban esztétikai, hanem etikai 
okok miatt a kisebbségben élők jajszavára és útmutatására kell 
figyelniük az államalkotó nemzeteknek, hiszen a látszólag erőseb
beknek is a béke és a kölcsönös elégedettség az érdeke. Ez a fő 
gondolata Szenteleky másik, ugyancsak ebben az időben született 
programírásának, amelyből az is kiderül, hogy humanistánk a cou
leur locale elméletét -  alkalmi látszólagos és valóságos önellent
mondásaitól eltekintve -  alapvetően ebből az elképzelésből vezeti 
le. Ezért az írói felelősségünk utolsó bekezdése a következőképpen 
hangzik: „Itt most nem külsőségekről van szó, helyi színekről, bács
kai tájképekről és hasonló felszínes színhatásokról. Itt arról van 
szó, hogy a kisebbségi író átérzi-e írói felelősségét, mely reá foko
zottabb súllyal nehezedik, átérzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett 
és fel-feltörő igazságérzéssel lehet és szabad írnia, hogy vallani és 
vállalni kell az igazságot, mint a rinascimento kiváló írástudói, és 
hinni kell abban a teremtő eszményben, amely népének és az egész 
emberiségnek tökéletesedését szolgálja.” (5. sz. 283.)

Egy hangulatokba való szétesésre hajlamos ember igyekszik itt 
összefogni önmagát, méghozzá az emberiségeszmény „kultúrabron- 
csai”-val. Szenteleky tehát mégiscsak hallgatott a Vajdasági írásban 
őt támadó Haraszti Sándorra. Nem abban, hogy politikai párt elkö
telezettjévé vált, hanem abban, hogy -  saját impresszionista hajlan
dóságaival dacolva -  egyértelműen humanista világszemlélet szó
csövévé akarta tenni folyóiratát. Az egység elve azonban erőltetett 
formában is megjelenik nála. Saját korábbi tanításával, vállalt plu
ralizmusával is szembekerül ugyanis, amikor -  fizikailag, térbelileg 
egyre távolabb kerülve a vajdasági művelődési központoktól -  az



Akácok alatt című novellaantológiában nem a sokféleséget akarja 
reprezentálni, hanem inkább a (formálisan) közös elemeket keresi. 
„Valami egységes lelket akarok az antológiába vinni, mert csak így 
lehet érdekes, hatásos, maradandó értékű ez a két kötet. Művészi 
vagy világszemléleti egységet nem lehet teremteni, marad hát a jó 
öreg esprit locale, helyesebben a miljőhatás közös nevezője.” (Csu
ka Zoltánnak, 1933. április 7.) Ez, persze, a világirodalmi időszerű
ségnek, a kisebbségélménynek az igényét is magában rejti, de emel
lett mást is. Szenteleky ugyanis a Kende Ferencnek írt levelében, 
Crocera hivatkozva, az „egységes lelket”, a „l’unita organicát” említi 
a készülő antológiával összefüggésben. Más szóval a szervesség, az 
egyöntetűség, illetve -  filozófiai kifejezéssel -  a monizmus is megje
lenik nála mint a mű, vagyis a kultúra egyenirányításának elve. 
Vezérünk alkati és ennek megfelelő ízlésbeli okok miatt egészen a 
húszas évek végéig sem az életében, sem pedig a művészetében nem 
juthatott el ahhoz a rendhez, amelyet az általa csodált klasszikusok 
legalább az alkotásaikban megvalósítottak. Ezért művelődési poli
tikusként, kritikusként, szerkesztőként erőltetett menetben igyek
szik jóvátenni a korábban elmulasztottakat. Mivel művelt és intelli
gens, a korszerű törekvésekben találhatja meg törekvésének öniga
zoló fogódzóit. S minthogy fiatalságában humanista példák irányí
tották, vállalkozása (nem számítva az öncélúság túlzásait) egy ki
sebbség konkrét kulturális érdekeivel, a magyarság korabeli szük
ségleteivel, sőt az emberiség sürgető feladataival eshetett egybe.

Ehhez viszonyítva féltékenysége s ebből eredő intrikáló hajlan
dósága nem sokat von le jelentőségéből. Abban például igaza volt, 
amikor elvitatta a vajdasági irodalommal még csak ismerkedő Káz- 
mér Ernőnek a jugoszláviai magyar Pen Club megalakítására irá
nyuló törekvését. Annál is inkább, mert Kázmér egy epigont, Amb
rus Balázst ajánlott az elnöki tisztre. Hogy ugyanakkor változatla
nul túlságosan elfogult Fenyves Ferenccel szemben, az abból tűnik 
ki, hogy az általa is tisztelt Kende Ferenc is pártját fogja a Napló 
tulajdonosának, megadva neki azt a tiszteletet, amelyet az olykor 
levélről levélre szitkozódó Szenteleky -  az általunk már hangsúlyo
zott részben hiúsági (!) okok miatt -  teljesen megvont. Hogy vezé
rünk mennyire megrögzött volt előítéletében, az abból is látszik, 
hogy kezdetben a magyarságában feddhetetlen Kende könyvsoro
zat-indító vállalkozása után is kérdőjelet tesz, mivel az üggyel kap



csolatban legelőször nem vele konzultálnak. Amikor már megin
dult az akció, méghozzá a vezér számára is elfogadható irányban, 
akkor is kétség merül fel benne Kende alapítói körlevelének tárgyi
lagosságával kapcsolatban. Nem ismeri el ugyanis, hogy íróink 
összefogását „széthúzás és civódás” előzte meg. Az ő kommentárja 
értelmében „itt az írók között széthúzás, civódás sohasem volt. 
Ellenben volt ékverés, volt gálád, alattomos, fenyvesi munka, amely 
az írók lelki harmóniáját -  kicsinyes, hiúsági vagy kapitalista érde
kek miatt többszörösen meg akarta bontani”. (Szenteleky Kornél 
irodalmi levelei 1927-1933. 370-371.) E sorok már a mártonhegyi 
szanatóriumban kerülnek Kende fogalmazványára, s jellemző, hogy 
vezérünk még itt és ekkor sem számol le elfogultságával. Mert hiába 
írta le viszonylag sokszor, hogy nem a hiúság vezérli, s hiába hitte el 
ezt szinte maradéktalanul az utókor, ennek is volt szerepe vállalko
zásában. Más kérdés, hogy ezt a hiúságot igazi kisebbségi-emberisé- 
gi, tehát ma is példamutató ambíciók fűtötték. Tehát magasrendű, 
csak ritkábban félresiklott erkölcsi elkötelezettség állt mögötte. S 
legbelül persze az önmegvalósítás, az alkotás, az egységet keresés 
görcsös szándéka. A valamiképpen életben maradásnak a reménye, 
egyre eltökéltebb akarata.



BEFEJEZETLENÜL 
Szenteleky tevékenységének mérlege

A vezérnek a tanítványai sem vélekednek egyöntetűen Szent
eleky jelentőségéről, a táj jellegű kulturális mozgalom eredmé
nyéről. Herceg Jánoson kívül, akit kiemelkedő tehetsége óvott meg 
attól, hogy Szenteleky-epigonná váljon, az utókor képviselői közül 
főleg a kevésbé tehetségesek visszhangozzák az ósziváci mester ta
nítását, mivelhogy az nem volt szigorú a rá hallgatókkal szemben. 
Egyik legkiemelkedőbb támogatója viszont, akire örökségként 
hagyja a Kalangya szerkesztését, Szirmai Károly a mester hibáinak 
kijavítására, a dilettantizmusnak a visszaszorítására kénytelen for
dítani energiájának jelentős részét, az esztétikai igénynek adva 
elsőbbséget a tájjelleggel szemben.

Szirmai nehéz helyzetben van, amikor atyai barátjának munkás
ságát kell mérlegelnie. Valójában annak életében sem volt könnyű 
dolga. Szenteleky ugyanis -  nem erőszakosan, de állhatatosan -  
befolyásolni, egyenirányítani igyekszik az általa jó érzékkel felfede
zett és kiemelt (jóllehet már akkor sem egészen ismeretlen) Szirmai 
Károlyt. Azt ajánlja neki: az avultan hangzó Fuimus álnév helyett 
inkább a Késmárkit használja. Majd optimizmusra és a tapasztalati 
valóság figyelésére, később pedig, amikor Szirmai ez utóbbiban 
már-már szélsőségbe téved, lírai ihletésre biztatja. Ez a gondosko
dás a különben összeférhetetlen Szirmait lefegyverzi, úgyhogy több
ször is megfogadja Szenteleky tanácsát, s eretnek hajlandóságának 
inkább csak a Kalangya szerkesztését átvéve szerez érvényt. Min
denesetre nem véletlenül éppen benne látta Szenteleky saját mun
kásságának folytatóját. Jól tudta ugyanis, hogy a vajdasági magyar 
irodalom „fejlődése” a szigorúbb kertészkedés szakaszába érkezett, 
s azt a nyesegető munkát, amelyet ő sem alkati okokból, sem pedig 
művelődéspolitikai célja miatt nem tudott elvégezni, egy olyan kí



méletlenül szókimondó, de ugyanakkor felelősségteljes és tehetsé
ges íróra kell bíznia, mint amilyennek a vele szemben tisztelettelje
sen visszafogott Szirmait ismerte meg. Az utóbbi valóban megbe
csülte mindazt mestere munkásságában, amit saját irodalmi törek
vése előzményeként foghatott fel, s némileg még elfogult is volt a 
Szenteleky és a Napló közötti ellentét értékelésében. Viszont annál 
eltökéltebben látott hozzá a pártfogója által tehetetlenségből nyug
tázott tenyészet céltudatos ritkításához.

Mindazonáltal az ósziváci vezér szelleme abban a változatban is 
tovább élt, amelyet a nagyszerb elnyomás, a cenzorok vizsgáló sze
me kényszerített rá: a couleur locale formájában a couleur tempo- 
relle helyett. S Herceg János személyében még klasszikusa is akadt. 
Ez akkor is így van, ha Hercegnél egyrészt a helyi színek felületén is 
rendszerint átsüt az „örök emberi” problematikájának valamely ve- 
tülete, másrészt pedig (lehetőség szerint) az adott történelmi időbe 
is beleágyazódik valamiképpen Herceg prózája. S ez azt jelenti, 
hogy végeredményben az íráskészségé az első szó a művek megítélé
sében, szóljanak azok bármiről. Ezért aztán Szirmai Károly, elődjé
vel ellentétben, távol tartja magát a formális jegyek követelmény
ként való hangoztatásától (az ajánlott témától, a népies hangvé
teltől, a nemzetek barátságára utaló motívumoktól).

Mert ha a konkrét eredményekre gondolunk (az alkotói szerep- 
vállalásokra s az ezeknek megfelelő jelentős művekre, a kulturális 
színvonal emelkedésére), akkor a szervező közvetlen utókora csak 
elvétve mutathat fel kiemelkedő eredményeket. A vezért az alkata 
és a helyzete akadályozta egy paradoxonoktól mentes, világos és 
útmutató elméletnek a kidolgozásában. Nála természetesen még 
aggályosabbak voltak azok, akik azt hitték: nagyobb áldozatok nél
kül is megteremthető a magyar kisebbség irodalmi kultúrája. Nem 
tudtak vagy nem mertek eljutni a lényeghez, amely Szenteleky taní
tásában is többnyire csak lappangva volt jelen. A nyomorúságos 
paraszti-kispolgári élet fontosabb volt számukra a csupán fokozot
tabb műgond, bátrabb szembenézés árán megteremthető műveknél. 
Vagy nem is értették meg egészen a népiességnek e poétikáját, és 
jóhiszeműen külsőségekben ragadták meg. De vajon volt-e egyálta
lán valamiféle belső egység a mester tanításában, vagy inkább csak 
ellentmondásokból állt, ahogyan azt Utasi Csabának az Irodalmunk 
és a Kalangya című könyve (Újvidék, 1984) jelzi?



Ha abból indulunk ki, hogy a vezér már a Vajdasági írás szer
kesztése idején a művészet megismerő-tudatosító funkcióját állítot
ta előtérbe programjában, akkor a szakadozottság mellett (több
ször amögött) egyfajta folyamatosságot is feltárhatunk Szenteleky 
attitűdjében. Azután pedig: ha vannak is benne következetlensé
gek, ezek okai leginkább felfedezhetők, s vagy a körülmények, vagy 
pedig az emberi alkat által megmagyarázhatók, -  nem elsősorban a 
vezér osztályhovatartozásával összefüggésben. Annál kevésbé, mi
vel a biedermeier igény, a szelídség, a családiasság, a szenvedélyek 
visszafogottsága, a valóságfeltárásban is kifejezésre jutó tapintat, a 
szélsőségek elkerülése már a fiatal író budapesti zsengéiben is jelen 
van, holott akkor még a betegségen kívül legfeljebb a neveltetése 
határozta meg magatartását. Ha ezt szem előtt tartjuk, akkor össze
tettebben látjuk a vezér bensőségkeresésének, kiegyenlítő hajlan
dóságának, monista rögeszméjének okait. A zártság, elkülönülés, 
meghittség, érdekegyeztetés, látszattisztelet -  a biedermeiernek 
ezek az alapkategóriái -  Szenteleky irodalomteremtő koncepciójá
nak tartalmáról is igen sokat mondanak. A megfontoltság és az 
értelem szolgálhatja leginkább az ilyen mérsékelt beállítottságot. 
Ettől a körülménytől aligha választható el az a tény, hogy első 
folyóiratunk eredetileg tudományos céllal indult! Igaz, a szerkesztő, 
a bal- és jobboldali elvárásoktól megriadva, csigaként húzódott 
vissza a mű öncélú belvilágába, ám a már ekkor olvasott Julién 
Benda és a fölülmúlhatatlannak látszó erdélyiek észhez térítették. 
Az előbbi, vagyis az anyagi érdekeken túli igazságnak a mérceként 
való alkalmazása -  az elmélet síkján; az utóbbiak viszont a gyakor
lati példamutatás szempontjából -  az élet közegében tartották ébren. 
S ez még akkor is fontos volt, ha írónkat neveltetésének racionalizmu
sa, indulatainak etika általi lefogottsága akkor sem engedte verseiben 
és prózájában az izmusok vizében feloldódni, ha melankóliája nehezen 
hagyta is kikászálódni a félálom rózsaszín felhőjéből, illetve -  hangula
tától függően -  kényszerképzeteinek a hálójából.

A két háború közötti vajdasági szellemi nyomorúságban azon
ban nem lehetett tudományt művelni. Szentelekynek tapasztalnia 
kellett, hogy az államhatósági obskurantizmusnak a kisebbségi nép
életet tükröző tudományágak is útjában állnak. Különösen a szo
ciológia és a szociográfia. Legfeljebb olyan magas szinten és morális 
körítéssel lehetett az osztályokról és a nemzeti kultúráról okoskod



ni, mint ahogy azt Farkas Geiza cselekedte. Csakhogy őt a szűk 
értelmiségi réteg tagjai közül is csupán néhányan olvasták. Az ifjú
ság tudománybefogadó, illetve -teremtő lehetőségeivel kapcsolat
ban pedig elég azt a tény megemlíteni, hogy a fiatalabbak nagy 
többsége anyanyelvének ábécéjét sem ismerhette tisztességesen. 
Nos, tudománypótlóként -  nem csupán a kordivatból kifolyólag, 
nem a Neue Sachlichkeit átültetési kísérleteként, hanem egyedül 
lehetségesnek látszó, tehát a szükségletek diktálta megoldásként -  a 
helyi színek elmélete kínálkozott. Ahogyan a vadember örvendezik, 
amikor a kapott tükörben először pillantja meg arcát, első impul
zusként jobb híján valami hasonló szenzációban akarta részesíteni 
Szenteleky tájunk állati sorban tartott emberét, amikor átfogó, 
nagyigényű programjából néhányszor csupán önmagában az egyik 
mozzanatot, a parasztélet, a kispolgári család (ami számára mindin
kább egyre ment) felületének egy-egy darabját, mulatságos torkép
ként vagy idillként leválasztatta és anyanyelvi beszédtémaként fo
gyasztásra kínálta. A Reggeli Újság mellékletében, almanachban 
vagy egyszerű naptárban. S még a Kalangyában is. Valamit, amit 
ízlése szerint a legkevésbé ő becsül, de ami magyarul van, ami 
könnyen olvasható és az itt élő magyarok közösségének gondolatait 
ébreszti fel. Ami nem hívja fel magára az északi szélben is irreden
tizmust szimatoló hatóság figyelmét.

De hogyan fészkelte be ide magát egy múlt századi francia gon
dolkodó: Hippolyte Adolphe Taine? A vezér életközpontúsága s a 
kisebbség feltételezett élni vágyása jogán. Szenteleky legtöbb mél- 
tatója hangsúlyozta: az irodalom, a művészet és általában a nép
mentalitás taine-i meghatározásából kihagyta a fajt (s ezzel alap
vetően elhatárolta magát a fasizmustól), mondván, hogy vérség 
szempontjából a magyar a mi vidékünkön a legkevésbé tiszta 
(vagyis olyasféle, mint a francia). Valójában -  miként Az angol 
irodalom történetéhez írott előszavából kitűnik -  Taine-nél sem a 
vérség perdöntő a faj fogalmának meghatározásában. Számára a faj 
külső tényezők által meghatározott szubjektív jellegzetességek 
összessége. A nemzet(ek) ösztöne, a külvilágra való reagálásának 
mikéntje. Szentelekynek a fasizmustól való elhatárolódáson kívül 
más oka is van arra, hogy félreértse, illetve ne fogadja el az újrealiz
mussal divatossá lett francia gondolkodó központi kategóriáját. Ő 
ugyanis a jugoszláviai magyaroknak az irodalmát akarta elméletileg



megalapozni, viszont az anyanemzettől elszakított részt nem fog
hatta fel különálló fajként, ugyanakkor pedig a közös magyar jel
lemzőket a cenzúra miatt nem volt célszerű külön hangsúlyozni. A 
faj fogalmát azért is elhagyhatta, mivel a biológiai pszichológiának 
a taine-i tanításában a kulturális hagyományok is meghatározó sze- 
repűek, hiszen a szellemi élet különféle formái is fontos egyensúly
tartó erők a létfenntartás küzdelmében; azok pedig a mi vidékün
kön (mint folyamatosság) nem léteztek.

Emiatt vezérünk a mi vajdasági világunkban a környezetnek 
nagyobb szerepet juttat, mint útmutatója. Úgy is mondhatnánk: ha 
a francia mester deduktív és metafizikai gondolkodásába itt-ott bele
fér is némi dialektika, Szentelekynél egyértelműbb a környezetnek, 
magának a tájnak, a szűkös lehetőségek diktálta életmódnak a de
termináló hatása. Ha Taine-nél gyakran csak elvben uralkodik az 
anyag, a test, akkor a vezérnél, ahogyan ő mondja az Akácok alatt 
című antológiának (1933) bevezetőjében, „a geopszichológiai té
nyezők erősebbek a társadalmiaknál, a gyenge kulturális té
nyezőkről nem is beszélve”. Elvben Taine-nél is ez a sorrend (hiszen 
mondjuk a mediterrán és az északi fajok kultúrájának alapjait is 
végső soron az éghajlati viszonyokra vezeti vissza), ám nála a kiala
kult összetett társadalmak és a gazdagon kifejlődött művészetek 
bonyolultabbá teszik az okok és okozatok hálóját és magát az em
bert is legalább annyira mutatják meghatározónak, mint meghatá
rozottnak. Ezért ha a francia gondolkodó a környezet szól használ
ja, akkor sokkal több mindenre gondol, mint Szenteleky, aki az 
említett írásában (valószínűleg a cenzor szigorú szemét érezvén 
magán) nem is teszi szóvá a legfontosabbat: az államalkotó nemzet
hez való alkalmazkodás szolgai kényszerét. (Ezt majd az írását tá
madó Havas Emil cikkére adott válaszában említi fő érvként.)

Legnagyobb mértékben azonban az idő, a „mában élés” fogalma 
választja el a szerkesztőt Taine-től. A franciánál az idő inkább már 
megvalósult, tárgyiasult korszellemet, illetve a hatékony eszméknek 
a spektrumát jelenti, míg Szentelekynél (mivel felfogása szerint az 
itteni magyarnak néphagyománya is alig van) nem más, mint egyér
telmű számonkérés: irodalomteremtés a világirodalom egyik domi
náns poétikájának szellemében. Ezzel az előre vállalt alkotói több
lettel akarja a vezér minél előbb kitölteni azt az anakronisztikus űrt, 
mely egyfelől a természet általi meghatározottság, az anyagelvűség



uralkodása, másfelől pedig a szellem, az igazi erkölcs felülkerekedé- 
se, a humánum dominanciája között tátong. Ezért mondja azt beve
zetőjében, hogy „a sokat emlegetett couler locale-t nem szabad szó 
szerint értelmezni. Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy 
Bánátban játszódik le, hogy a környezet színei megfeleljenek az 
idevágó táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a 
színeken túl megérez s amivel az író némi közösséget érez”. A 
szellem szó, persze, félrevezethet bennünket s Szentelekyt önellent
mondónak kellene tartanunk, ha a kifejezést nem pontosítjuk, hi
szen maga a vezér állítja: tájunk embere legfeljebb a természetnek 
(és a többségi nemzetnek) való kiszolgáltatottságában sajátságos 
lény. A biologikum viszont merő ellentéte a szellemnek. Ez úgy 
valósulhat meg a tájban, ha maga az író képviseli, amikor a mű
velődéspolitikusra hallgat: „Rá kell mutatni a fekélyekre, a lázító 
igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a jobb, 
a tökéletesebb holnap elé feküsznek.” A potens alkotó és a feminin 
táj találkozásakor tehát -  Szenteleky regionalista normatív poétiká
jának értelmében -  szellem születik: az új nemzedék elé állítható, 
esetleg esztétikai erővel is ható kulturális többlet. A megszületett és 
a fejlődő, sőt példamutató ember bizonyítéka. S ilyen értelemben a 
tükrözés (ez a kifejezés szintén szerepel mind Taine-nél, mind pe
dig Szenteleky írásaiban) nem gépies aktus; legfeljebb akkor az, ha 
az író nem érez mélyebbre a vajdasági élet felszínénél.

A felületi ábrázolásnak különben is nagy a csábítása: részben 
függetlenül az állambürokratikus tilalmaktól. Tájunk egyedei (a 
már említett okok miatt) lélektanilag, de még társadalmi helyzetük 
szerint sem túlságosan differenciáltak. Emiatt, s ezt több írásában is 
sejteti, lényegében olyan félben maradt lényeknek tartja őket, akik
-  „az utolsóból első lesz” bibliai elve szerint -  legalább erkölcsi 
tekintetben befolyásolhatják a világ alakulását. Ha öntudatosod
nak, ha megértik kisebbségi létüket s annak önállósodásra és kap
csolatteremtésre ösztönző feladatait; egyszóval: ha rá, Szentelekyre, 
az ő igéjében megtestesülő korszellemre hagyatkoznak; ha megfo
gadják a biedermeier szelíd szavát. S ebben is megmutatkozik az 
eltérés vezérünk és a francia elméletíró között.

Hogy tájunk emberei Szenteleky felfogásában -  emberekként, 
vagyis kultúrlényekként -  nem léteztek, az például a vezérnek 1933- 
ban Kende Ferenchez intézett leveléből is kiderül: „Itt nincsenek



magyarok, csak ezer magyar zsellér él a szláv-germán tömbben, a 
magyarul érző intelligencia öt, legfeljebb hat család.” Olyan valakik 
voltak tehát, akiket külső tényezők -  a mostoha természet és a 
kegyetlen történelem -  tettek olyanná, amilyenek. Megismer- 
hetőkké, felfoghatókká -  arctalan, félállati, öntudatlan közösség
ként váltak számára. Létezőkként, pozitívumokként determináló 
okaikkal együtt képeztek számára olyan valóságot, amelyet, a kultú
ra orvosaként, gyógyítania kellett. Megjegyzendő: a pozitívum eb
ben az esetben nem csupán a létezőt jelenti, hanem egyben minősí
tés is: a megjavíthatóval, felemelhetővel azonos. Ez azért fontos, 
mert vezérünk a húszas évek végéig, mint magányos álmodozó, aki 
hasztalanul igyekezett feloldódni a vidéken is vidéki műkedvelők 
rendezvényein, eleve gonosz lényekként, a rossz megtestesítőiként 
érzékelte a parasztokat és a vidéki középosztályt, akik ellen véde
kezni kell. A szegényeket viszont, akiket hivatalból becsületesen 
szolgált, elvi és alkalmi együttérzései mellett sem méltatta ábrázo
lásra érdemeseknek. Csak az irodalmi szerkesztő szemhatárán je
lennek meg egyre nagyobbodó „pozitív” pontokként.

Szentelekyhez túl kegyetlen volt a sors ahhoz, hogy szerethette 
volna az ösztöneik és örökölt primitív szokásaik szerint élő, inkább 
az anyagi érdekeikre hagyatkozó, mint a nemzeti-kulturális épülé
sükkel, távolba mutató közösségi célokkal törődő embereket. Ezért 
a taine-i pozitivista elmélet egyéni értelmezése a szeretet akarását, 
önmagára kényszerítését is magában rejti. Sőt, elsősorban ezt. Mert
-  s ebben igaza van a vele közvetlenül a halála előtt vitába szálló 
Havas Emilnek -  a mi vidékünk sem történelmi, sem földrajzi, sem 
pedig etnográfiai szempontból nem különülhetett el oly nagy mér
tékben az Alföld más tájegységeitől, hogy alátámasztható legyen a 
tézis: „Bácska nemcsak földrajzi, de művészi és szellemi egység.” 
(Bácska mint művészi és szellemi egység. 1932. In: Ugartörés, 1944. 
35.) Nem véletlenül teszi hozzá rögtön a vezér: „Ennek bizonyításá
hoz azonban hit kell és az adatok, a tények szorgalmas, lelkes, 
türelmes és megértő gyűjtése.” Vagyis deduktív módszerről van szó, 
amelyben a tézis igazolásra vár. Reménytelenül, hiszen sem az ég
hajlat nem annyira sajátos s a nemzetek keveredése sem oly kifeje
zett, és a kultúrateremtő igény is hiányzik ahhoz, hogy szellemi 
entitásról lehessen beszélni. Legfeljebb a veszélyeztetettségnek, a 
kiszolgáltatottságnak a tömegpszichológiája az, ami más (akár ki



sebbségi) magyar területekhez képest lelki (és nem szellemi) sajátsá
got kölcsönöz vidékünk magyarjainak, s esetleg más nemzeteknek is.

Vezérünk azonban éppen erről a legfontosabb s talán egyetlen, 
tájegyéniséget jelző mozzanatról egy szót sem mond sem az érintett 
cikkében, sem pedig az Akácok alatt című antológia bevezetőjében. 
Pedig a már néhány éve hirdetett kisebbségi öntudat felé csak a lelki 
felépülésen keresztül visz az út. Éppen ezért ha nem is ellentmon
dásnak, de mindenképpen mellébeszélésnek tetszik, amikor a beve
zetőben a geopszichológiai determináltságon és az elvontan megfo
galmazott szembeszegülésen időzik el, ahelyett, hogy egyértelműb
ben szólna a vajdasági magyar valóság írókra gyakorolt hatásáról, 
illetve az alkotók egyéni reagálási módjáról. Részben a cenzúrától 
tartva távolodhatott a vezér szempontja az elvontságnak ebbe az 
elérhetetlen magasságába.

Az értelmezésben előbbi fejtegetéseinkhez kell visszatérnünk. A 
vezér említett írásában -  öntudatlanul is -  a szintézisét adja a me- 
lankóliája diktálta gondolatoknak, a húszas évek emberhiányának, 
nihilélményének és az ez ellen megteremtett művelődési program
nak, emberkeresésnek, közösségformálásnak. Azzal, hogy itt ezt a 
másik mozzanatot nem részletezi, hiszen oly sokszor tette szóvá 
korábbi cikkeiben, A Mi Irodalmunk szerkesztői üzeneteiben. Alig
ha tette gyávává a halál közelsége a sorsával már megbékélt szer
kesztőt. Az ok inkább a közreműködésre felkért írók kézirataiban 
rejlik. Kevesen vannak közöttük olyanok, akik szociális érzékeny
séggel rendelkeznek. Ha akad ilyen, akkor azt Szenteleky -  miként 
Laták István esete tanúsítja -  támogatja. Ahogyan a levelezéséből 
kiderül, nem rajta múlt, hogy a proletár író munkája nem került be 
az antológiába. Mindenesetre a vezér óvatos volt, s többször is
-  nem csupán az esztétikum érdekében -  megfontoltságra intette a 
kisebbségi sors művészi tudatosítóit, a vajdasági írókat. Ezek vi
szont még annyit sem mertek, mint a hatóságilag többször is megfe
nyegetett Szenteleky, úgyhogy az antológiába gyűjtött anyag 
(amelynek megszerkesztésében mások is közreműködtek) nem tel
jesen, s ha igen, akkor is többnyire csak erőltetett módon vajdasági 
jellegű; jócskán ellenpontozva a bevezetőt. Ennek elvontsága és az 
antológia felemássága szomorúan jelzi annak a nagy erőfeszítésnek 
a hiábavalóságát, amelyet a szerkesztő az irodalom és a kultúra 
meggyökereztetése érdekében fejtett ki.



Ugyanakkor a szóban forgó esszé nem honija meg a vezér gon
dolkodásának szervességét, csak éppen azt hozza előtérbe, amit az 
utóbbi évek cselekvésre buzdításában egyre ritkábban említett. 
(Hogy azért időnként engedett a régi kísértésnek, ezt például A Mi 
Irodalmunkban közölt Nyelvi problémák című cikke is tanúsítja, 
amely -  a bevezető anyagelvű determinizmusának szellemében -  
még a nyelvjárási autentikumot is megtagadja vidékünk magyarsá
gától.) A vezér ebben a cikkében (legalábbis úgy érzi) a nagyvilág 
előtt vizsgázik, s mivel önmagában és a közösségben is egységre 
törekvő szellem, a mérceként idézett világirodalmi példák, a ki
emelt neves antológiák (legalábbis szerinte) az egyöntetűség tanú- 
bizonyságai. Ezekkel szemben nálunk a szinte teljes kulturális hiány 
dominál. Az tehát, ami őt az előző évtizedben a splended isolation 
megtartására bátorította. Most azonban nem csupán érzi, hanem 
tudja is a magános álmodozóból lett vezér, hogy melyek az össze
tevői ennek a hiánynak: „Nálunk minden összefolyik, langyos, lágy 
bizonytalansággá mállik, a tiszta osztályöntudatot éppoly ritkán 
találjuk meg, mint a kisebbségi öntudatot, a soha ki nem fejlődött 
polgári öntudatról nem is beszélve.” (Uo.) Ha ezt egy pesti lapban 
olvasta volna Szenteleky, akkor megbántódna. Azt mondaná (aho
gyan többször írta), hogy az önmagával eltelt nagy központ nincs 
tisztában a kisebbségben élő magyarság élethalálharcával és elide
geníthetetlen jövőképével. Az adott helyzetben viszont saját maga 
kényszerül ítéletmondásra. Mert azok, akik ezt a nihilélményt mint 
kallódás-tapasztalatot kifejezik (illetve ki kellene fejezniük), csak 
szenvedni, álmodni és vágyakozni tudnak. Lényegében ugyanúgy, 
mint ő a megtagadott Úgy fáj az élet című lírai prózakötetében. Ez 
viszont a jobbik esetben csak esztétikai teljesítmény. Nem (új) kul
túra. Nem teremtő túlhaladás, hanem csak fájó hiányleltár.

Ez mindenekelőtt abból látszik, hogy a Szenteleky emlegette 
pozitívum, ha tudatos erkölcsként több szövegben is feltűnik, 
erőltetcttnek hat, a tájelemek viszont leginkább apróságokként 
vannak jelen az Akácok alatt novelláiban. Egyes írók megmosolyog- 
tatóan komolyan veszik a tájunkhoz való ragaszkodást kifejező ér
zelmeket, amelyek főleg a Tisza mentéhez és a termőföldhöz fűzik 
őket. Adorján András Tiszai imádságának hőse úriember létére 
fizikai munkásnak is elmenne, csakhogy befogadja az előítéletekkel 
terhelt kisváros. Végül, miután Zágrábot is megjárta, a bácskai



tanyai élet magányába taszítja a honvágy. Börcsök Erzsébet Gábor 
búcsúja című történetében is giccsesen túlméretezett jelentősége 
van a kisebbségi közösséghez való ragaszkodásnak. Gábor a kedve
sét is képes elhagyni, csakhogy -  a papi hivatás vállalásával -  
szülőfaluja érdekeit szolgálhassa. S az sem túlságosan meggyőző, 
ahogyan Bencz Boldizsár novellahőse, a hasznos és boldog életet 
választva, lemond a családja tönkretevője ellen forralt bosszújáról 
(Gyöngysziget). Ezeket a novellákat csak a helyszín és a földrajzi 
nevek tették vajdaságivá.

Van az antológiában két olyan történet is, amelybe kizárólag 
honvágyként szűrődik be a couleur locale. Az egyiknek Börcsök 
Erzsébet (Vándor a Nisavánáf), a másiknak Darvas Gábor (Kará
csony táján) a szerzője. Az első tételízű, a másik vázlatos: olyan 
benyomást keltenek, mintha megtörtént eseményeket beszélnének 
el -  általánosító erő nélkül. Viszont erkölcsileg is vitatható az a 
magatartás, amelyről Polácsi János Legjobb az egyenes út című elbe
szélése tesz tanúbizonyságot. Az valóban nagyszerű, hogy a tanító, 
ahelyett, hogy a Monarchia militarista érdekeit szolgálná, igazolja 
az általa jól ismert szerb embert a hatóság előtt. Az erkölcsi vétség 
annak elhallgatásában van, hogy a szerbek, miután Trianont kö
vetően fölülkerekedtek, valójában nem önmagának, nem a magyar
ságának mentették meg a tanítót a bosszútól, hanem abban a magá
tól értődő reményben, hogy teljesen beilleszkedik világukba, vagyis 
a magyarok lapulásának és asszimilációjának is úttörője lesz. Meg 
kell érteni... -  mondaná Szenteleky. Persze, de azt is meg kell érteni, 
hogy az ilyen kényszerhelyzetben leírt kényszerhelyzetet nem tart
hatjuk jó novellának. Éppen azért, mert nagyon is megértjük.

A tájjellegtől független erkölcsi példamutatásnak is vannak pél
dái az Akácok alattban. S érdekes módon ezek többsége jó novella. 
Borsodi Lajos A nyomorék csattanójában a feleség erkölcsi kemény
ségét emeli ki, amely nem enged a hódító külsejű csábítónak s hű 
marad a hadirokkant volta miatt zsarnok férjhez. Hasonlóképpen 
Radó Imre Emberkéjében is a szinte félkegyelműségnek tekinthető 
jóság csodája nyűgözi le az olvasót, hiszen a férj olyasmit engedé
lyez a feleségnek, ami normális házasságokban konfliktusok forrása 
szokott lenni.

De a szociális jellegű önfeláldozásnak is megvannak a mintái a 
Szenteleky által készített válogatásban. Ilyen mindenekelőtt Herceg



János expresszionista mélységű és szélességű parabolája a kizsák
mányoltak óriási erejéről (A hatalmasok). Vagy a részben erre em
lékeztető Kristály-szöveg (.Áradás) a gátvédők nyomorúságának és 
nagyságának mérhetetlenségéről. Azután ebben a szellemben szüle
tett Csuka Zoltán jól sikerült, művészi értékű emlékidézése a kato
nák pécsi lázadásáról, a jó szándékú szerb ember tragikus pusztulá
sáról a világháború idején (Péró bácsi példaadása).

Hiába hirdetett a vezér olykor szinte diktorikusan optimizmust, 
a reménytelenségnek is kénytelen helyt adni az antológiában. Rész
ben azért, mert tekintélyes, általa is elfogadott írók is akadnak az 
ilyen szövegek szerzői között; részben pedig amiatt, minthogy az 
ilyen alkotói beállítottságot ébresztő szándékú kritikaként is fel 
lehet fogni. Például Aranyady György Három óra múlt öt perccel 
című hosszadalmas, naturalisztikus történetét, amely a bácskai 
(csapszéki) nyomor leírását állati gyilkossággal tetézi. És Arányi 
Jenő vázlatos kidolgozású, tájunk szociális ellentéteit a lázadás ka
tasztrófája által szemléltető, a magyar nemzeti alárendeltséget is 
érintő Aratását. Nem utolsósorban Farkas Geiza általános emberi 
időtlen közegéből merített, az embert mint önmegsemmisítőn ag
resszív, káini lényt karikírozó, Gonosz álom című tárcanovelláját. 
Nemkülönben Kende Ferenc (tüntetően?) budapesti couleur 
locale-ra épülő, de a Farkas-novellával azonos üzenetet hordozó 
Gyík anyáját. Vagy Műnk Artúrnak a kispolgári korlátoltságról, 
kapzsiságról s ennek következményéről, a boldogtalanságról készí
tett rajzát (Ági néni öröksége). Azután a magyar szegény ember 
idegeiben hordott végzetének a beteljesülését, a rossz szenvedélyek 
okozta tragédiát Markovich Mihály Dunai hajósában. Továbbá a 
szolgalelkűség és a karrierizmus velejáróját, a belső megnyomoro- 
dást Szenteleky nagy lélegzetű elbeszélésében (Érvényesülni!), 
amely a maga szőtte hálóban vergődőnek mutatja a szerb bürokrá
cia létráján feljebb kapaszkodni vágyó magyar hivatalnokot.

Szenteleky, Herceg és Majtényi említett szövegein kívül még 
kettő tűnik ki értékhordozó couleur locale-jellegével, de úgy, hogy 
a társadalmi időt is kifejezik. Az egyik Kisbéry Jánosé (Rendőr 
igazoltat), a másik Gergely Boriskáé (Egy nap ezerkilencszázhar- 
mincháromban). A lelki nyomor nem egyszerűen ábrázolásnak a 
tárgya ezekben a szövegekben, hanem az élő valóság sok szálából 
fonódott, szorongató háló.



Mindazonáltal a derűs színek, a csipkelődő irónia, a megbocsátó 
humor, az anekdotikus felületesség, egyszóval az életbőség elemei 
sem hiányoznak prózánknak e reprezentatív kiadványából. Közöt
tük a legkomplexebb, groteszknek mondható hatású Herceg János 
Kekez Tuna lakodalma című remekműve. A vitalista életvitel má
moros szépségét festi, s az abban lappangó csapdát sejteti. Czakó 
Tibor Birtokszerzést is érdekes, mivel azt érzékelteti, milyen agya
fúrtságra kényszerül a (történetesen Temerinben élő) parasztem
ber, hogy megteremthesse egzisztenciáját. De figyelemre méltó a 
hátteret tekintve kötetlenebb Dudás Kálmán-novella (Kandúr 
mászkál a kuckóban) is, amely azt a régi igazságot illusztrálja, hogy 
a házastársak között, ha máshol nem, akkor az ágyban születik meg 
a béke. A vajdasági hátteret mellőző Borsodi (A szerenád) és a 
vidékiséget élvező Cziráky Imre {Megróni a Kerekes Gábor) már 
felületesebbek, s ügyefogyott hőseik által inkább csak megnevettet
ni igyekeznek az olvasót. Ugyanezt célozza mérsékeltebb formában 
Magister is, aki már a novellája címében (Ballada a Halasi úton) is 
kifejezi, hogy Szabadka külvárosi életének kispolgári jellemzőit tűzi 
tollhegyre. Ebben az íráscsoportban Luciának a Pánja rugaszkodik 
legmesszebb a valóságtól a szimbólumok nyelve és a mítosz tájai 
felé, de a mélység hitele nélkül.

Az említett jó néhány (tendenciózussága, megszerkesztetlensé- 
ge, mélységfedezetének hiánya miatt) gyönge szöveghez Nánássy 
Károly Czibere József bosszút áll és Sziráky Dénes Sándor Az „A”-vá
gányon elrohan az élet című novellái is társulnak. Az előbbi nem 
motiválja kellőképpen a honvágyának engedő Czibere otthoni 
anyagi és erkölcsi bukását; az utóbbi viszont nem jut túl egy valószí
nűleg megtörtént eset elbeszélésén, annak a mozdonyvezetőnek a 
válságát írva le, aki a nyugdíjaztatás traumájában halálos veszélybe 
sodorja önmagát és másokat.

Reménytelen volt tehát Szentelekynek az erőfeszítése, hogy va
lamilyen belső egységet valósítson meg az antológiában. Ennek 
ellenére meggyőzőbben érvel az Akácok alatt ürügyén keletkezett 
vitában (a Kalangya 1933. évi 8. számában), mint Havas Emil, akit 
végül is maga az élet részben igazolt Szentelekyvel szemben. Mert 
noha szellemiek tekintetében a vezérnek nem volt méltó vitapart
nere, igazát -  a közötte és a hívei közötti nagy színvonalbeli különb
ség miatt (de öncenzúrájától és erőltetett bensőségkeresésétől sem



függetlenül) csak kismértékben tudta érvényre juttatni. Valóban 
többnyire vicinális szintű volt az általa felkarolt irodalom, ám ez 
nem az ő elméletén múlott elsősorban (ahogyan ezt főleg Szirmai 
Károly és legutóbb Utasi Csaba hangsúlyozta ki), hanem azokon, 
akik képtelenek voltak megérteni annak lényegét, szükség szerint akár 
magával a vezérrel is vitába szállva. Igaz, a vitatott antológiabeve
zető a történelmi nyomorúság helyett a természeti determinizmust 
hangsúlyozza ki, ám a Havas Emilnek írt válaszban már kevésbé 
elvont, mondván, hogy „a magyarság csak ezen a területen él dél
szlávok között és délszlávok hatása alatt...” Vagyis az említett para
doxonok (ritkábban: valóságos ellentmondások) ellenére kohe
rensnek mondható a folyóirat-szerkesztő Szentelekynek a világké
pe, még akkor is, ha súlyosodó betegsége következtében nem min
dig képes elmélyülten olvasni. így például képtelen volt felismerni 
Papp Dániel prózájában azokat a minőségeket, amelyek nem 
külsőségekben, hanem lényegi vonásokban fejezik ki tájunk emberi 
problematikáját. Szerintünk azért, mert Papp kívülről és fölülről 
közeledett gyermekkora színteréhez, tehát Szenteleky szemében a 
Herczeg Ferenc és a Kosztolányi típusú írókhoz tartozott, akiket 
még nem a trianoni döntést követő bácskai nyomorúság ihletett. 
Meg aztán a vezér időnként az új realizmus módszerét egyedül üd
vözítőnek gondolta a kor nagy emberi és művészi átalakulásában. 
Ennek lényegéről mindenesetre rendkívüli erudícióval és nagy 
meggyőző erővel ír. Arra viszont már nem jutott sem energiája, sem 
ideje, hogy alapvető irodalomesztétikai problémákról magyarázgas- 
son tanítványainak, akik közül -  a szűkszavú szerkesztői üzene
tekből -  csak kevesen értették meg, hogy a próza vagy a vers a 
nyelvnek és a szerkesztésnek a művészete, -  túl a nyomorleltáron.

Az elmondottakban remélhetőleg elfogadható választ sikerült 
adnunk arra a dilemmára, amelyet Tornán László fogalmazott meg 
az 1983-as Híd szeptemberi számában Utasi Csaba bölcsészdoktori 
disszertációja kapcsán: „...azt hiszem, választ kapunk irodalmunk 
lényeges kérdéseinek egyikére: mit akart a couleur locale-lal Szent
eleky Kornél, mi volt a lényege, célja ennek az elméletnek, s mi volt 
később szerepe irodalmunkban. Csak a pillanatnyi szükségletek 
hívták életre, taktika volt, vagy egy irodalom elméleti alapjának 
szánta Szenteleky? Vajon valóban csak a couleur locale, a szellem 
követelése volt, vagy (tudatosan vagy öntudatlanul) mást (is) akart



vele Szenteleky Kornél is, az írók is, akik elfogadták és alkalmazták, 
sőt később is hirdették. Arról is kellene beszélgetnünk, nem volt-e
-  már Szenteleky Kornélnál, de később is, sőt főleg később, nehe
zebb időkben -  a couleur locale metafora. Annak a metaforája, amit 
nem lehetett kimondani.” Ezekre az alapvető problémákra adott 
megoldásunkat az alábbiakban igyekszünk sommázni.

Igaz ugyan, hogy a couleur locale már a „levegőben” volt, hiszen 
világirodalmi, magyar és kisebbségi magyar összefüggésekben jóval 
Szentelekynek vezérként való fellépése előtt mind az elmélete, 
mind pedig a gyakorlata kialakult, mégis az Úgy fáj az élet szerzőjé
nek léthelyzetét is szem előtt kell tartanunk, ha szólunk róla, mint
hogy ez meghatározó erővel befolyásolta ennek a populista törek
vésnek a sajátos változatát. Szentelekynek nem volt sem ideje, sem 
pedig lelkiereje ahhoz, hogy legalább megközelítően olyan hiteles 
művészetet alkosson, mint amilyet olvasni szeretett, ugyanakkor túl 
sokat betegeskedett ahhoz, hogy az orvosi hivatás gyakorlásával 
beérhette volna. Mivel normális családi életet sem élhetett, ezért, 
amikor felkínálták neki a Vajdasági írás szerkesztését, úgy érezte, 
itt van annak a nagy cselekvésnek a pillanata, amelyről csak homá
lyos álmai voltak olykor. A couleur locale elméletének hirdetése 
nem csupán a korral való együtthaladást jelentette számára, hanem 
nagy bizonyítási lehetőséget is. Annak tanúsítására adódott itt alka
lom, amit a gyöngélkedő orvos a mindennapi életben nem mindig 
nyilváníthatott ki, jóllehet a szegények gyógyítása mellett többször 
is megpróbált feloldódni a vidéki műkedvelő társaságokban. Ez 
azonban sem a kultúrája, sem a betegsége miatt nemigen sikerülhe
tett neki, ami még inkább fokozta kisebbségi, illetve felsőbbrendű- 
ségi komplexusát. Ez levezetetlen szellemi energiatöbblettel, meg
oldatlanság-tudattal, többre hivatottság miatti kallódásérzettel te
tézte testi nyomorúságát. Vajon hogyan utálhatja közelebbi és távo
labbi környezetét (a létfenntartásukért vagy a vagyonúnkért küzdő 
parasztokat és a kulturálisan igénytelen városi kispolgárokat) egy 
európai igényű humanista, aki Dantéra esküszik, mondván, hogy a 
szeretet mozgatja a földet, és Tolsztojt dicsőíti, aki szerint, ami 
összeköti az embereket: jó, ami elválasztja őket egymástól: rossz? 
Mindenekelőtt tehát önmagának kellett bebizonyítania: ő igenis 
képes összefogni széthúzó hangulatait, számára a nagy társadalmi 
cselekedet nem olyan frázis, mint amilyennek drámai hőse, Keserű



János száján hangzik, hanem hiteles, egyéni életformát teremtő 
tartalom. Összekötni a kicsit és a nagyot, a közelit és a távolit, a 
közönségest és a fenségest -  annyi, mint rendet teremteni állan
dóan háborgó belvilágában. S ezt a csodálatos egységet, a kultú
rált és a kultúrálatlan világgal való együttműködést már maga az 
elmélet kínálja, a realizálást viszont a szerkesztői pozíció teszi 
lehetővé.

Mindazonáltal a jó szándék önmagában nem elég, a külvilág 
nyomására hajlékonnyá kell válnia az elméletnek, hogy alkalmazha
tó legyen. Az ember csak anyanyelvi kultúrájában maradhat meg 
embernek, viszont e problémakör tudományos és művészeti tudato
sítása ellentétben van az államhatalmi érdekekkel. Aki mindenki
nek a legjobbat akarja, leginkább falakba ütközik. Ha nyíltan be
szél, akkor a hatalom megfenyegeti, ha viszont áttételesen fogal
maz, akkor azok nem értik meg, akikhez szól. Néha saját maga is 
belezavarodik mondókájába, annyira fáradt, annyira erőlteti az op
timizmust, amely őt magát is élteti. Nem csupán -  feltehetőleg -  az 
utókor emlékezetében, hanem biológiailag is. Ezért szinte mono- 
mániásan mondja a magáét, nagy-nagy megértéssel a szélesebb útra 
vezérelve a vele haladókat, minden erejével bízva, hogy alacsony 
mércéje kezdő sebességet adhat azoknak, akik majd később öntuda
tosan, a kisebbségi és az egyetemes kultúra szolgálatában, saját 
igényeik és a közösségi szükségletek szerint haladhatnak.

Ilyen körülmények között a couleur locale a szellemi otthonte
remtés módszere, a biedermeiernek vagy az érte folytatott harcnak 
(művészi kritikának) sajátos formája. Konkrétan jelentheti a hova
tartozást jelző naturalista tájelemeket (vidékünkre jellemző neve
ket, jó és rossz szokásokat), vagyis a barbárságnak az irodalmi meg- 
nemesítését, de jelentheti a történelem és a társadalmi élet kegyet
lensége által felhalmozott nyomorúságokat is, amelyeket az írónak 
megfelelő szellemi beállítottsággal fel kell tárnia. Ilyen értelemben 
valóban metafora a couleur locale Szentelekynél, hiszen a nemzeti 
és a szociális kínok művészi vagy tudományos megfogalmazása te
kintetében félig-meddig be volt kötve a szája, nemcsak neki (akinek 
már nem volt veszítenivalója), hanem azoknak is, akik jobb időkre 
tartalékolták életüket, hogy diadalra vihessék a vezér elveit. Egy- 
egy ártatlanabb részproblémáról nyíltan lehetett írni, viszont az élet 
fő meghatározóit csak elvontan volt szabad érinteni.



Ez a dilemmája, sajnos, a halálát követő évtizedeket is meghatá
rozta mind a mai napig. Ő ugyanis az első írónk, kinek munkásságá
ban a legvilágosabban látszik annak az öncenzúrának a kialakulása 
és folyamatos jelenléte, amely a jugoszláviai magyar irodalom hite
lességét sajátosan korlátozta. íróink ugyanis az elmúlt több mint fél 
évszázadban nem mindig vállalhatták teljes mértékben élettapasz
talatukat, s vagy túlabsztrahálták mondanivalójukat (túlhangsú
lyozva a művészet szimbólumalkotó szerepét), vagy pedig mellébe
széltek. A mi első vezérünk tevékenysége alapozta meg ezt a dilet
táns vagy epigon irodalmár-gyakorlatot. Hiába írta le ugyanis több
ször, hogy ő erkölcsi meggondolásból, nem pedig hiúságból vállalja 
a szerkesztői szerepet, ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy ne érezte 
volna önmagát mint vezért nélkülözhetetlennek a vajdasági magyar 
kultúra megteremtésében, s hogy nem az irányítói tevékenységet 
tudta volna munkássága leghitelesebb állomásának. Saját magának
-  gyakran hangoztatott szerénysége ellenére történő -  abszolutizá
lása főleg abban mutatkozik, hogy nem vette észre: az ő álláspontjai 
(keménysége vagy engedékenysége) nem mindig a szellem elfogu
latlan fölülnézetéből, hanem szerencsétlen sorsából következtek. 
Jóllehet elvben mindig fontosnak tartott bizonyos esztétikai mini
mumot, a köréhez csatlakozókat, a „szellemi” autonómia támogató
it eleve más elbírálásban részesítette, mint azokat, akik csak az 
egyetemes magyar nemzeti kategóriában igyekeztek gondolkodni és 
alkotni. Azoknak könnyebb volt, ezeknek nehezebb. Azoknak 
egyengette az útját, ezeket (jobbik esetben) megtűrte. Legsúlyosabb 
mulasztása a kiegyenlítés volt. Az írókat törekvésük, az ő kulturális 
céljának megfelelő hasznosságuk szerint mérte, s nem a mű belső 
rendjéből indult ki, mikor támogatta vagy fitymálta őket. Mind 
lehetetlenebb körülményei miatt egyre kevésbé mélyedhetett el a 
kéziratokban, így a szerepe mindinkább csak önmagában volt fon
tos számára. Magányát olyan tanítványokkal népesítette be, akik
nek a válaszleveleiben nem részletezhette, mi a rossz és mi a jó 
írásaikban. A Mi Irodalmunk szerkesztői üzenetei csak általánossá
gok, s ahelyett, hogy mélyebbre hatolnának, megelégednek a stílus- 
irányzati előnyadással. A giccs problémáját sem vetik fel kellő nyo
matékkai, aligha függetlenül attól, hogy (lírai) prózájában saját 
maga is áldozott ennek az álművészetnek, egészen addig, míg vezér
ként össze nem szedte magát. Igaz, ezután sem szabadulhatott meg



teljesen tőle, hiszen a giccs fölött szemet hunyó szerkesztői gesztus 
is még mindig önámításból fakad.

Nem vezethet félre bennünket a Németh Lászlóval kialakult 
kapcsolata. Vezérünk azért üdvözölte a Tanút, mert egyrészt annak 
szerkesztője is függetlenülni akart a pártpolitikáktól, másrészt pe
dig mert az akkor rászorult. Szentelekynek esze ágában sem volt 
újabb Németh Lászlók után kutatnia az anyaországban. Ő mint 
vezér művelődéspolitikusként gondolkodott, különben folyóiratai
ban a magyarországi irodalom legalább olyan figyelemben részesült 
volna, mint a kisebbségben élő magyarság kultúrája. Ezt, anélkül, 
hogy behatóbban megvizsgálta volna, eleve magasabb rendűnek tar
totta, akaratlan demagógiával tévesztve össze vágyát a valósággal. 
Tájunk emberével az anyanyelvét akarta megőriztetni és kulturális 
öntudathoz akarta juttatni, ám kritikátlanságával inkább az igény
telenségnek, a vidéki kivagyiságnak tett szolgálatot. Mivel létfon
tosságúnak érezte a feléje áradó szeretetet, ezért nem merte az 
általa legbelül igencsak tisztelt Nyugat folyóirat második nemzedé
kének stílusát, szemléleti egyetemességét, képalkotását és forma- 
kultúráját a kedvencei elé állítani. Pedig különben is normatív poé
tikát forszírozott! Nyilván nem tetszett neki, hogy a nála illúziótla- 
nabb magyarországi szerkesztőktől és íróktól kevesebb dicsérő szót 
kap, mint az erdélyiektől vagy a felvidékiektől. S még inkább: 
rögeszmésen bízott a messiásszerep jelentőségében. Abban, hogy a 
nemzetileg is elnyomottak igaza melletti kiálláshoz képest az eszté
tikai érték kisebb fontosságú. Az emberiség jövője az ő számára 
etikai kérdés volt, ezt viszont a kisebbségek ügye tartotta napiren
den. Neki viszont, akinek már csak hónapjai (talán hetei vagy nap
jai) voltak hátra ebben az árnyékvilágban, a lényeghez kellett türel
metlenül közelítenie.

Mikor azonban azt állítjuk, hogy a második világháborút követő 
évtizedek szolgalelkűségéért (amely a rebelliség látszatában jelent
kezett), rosszul értelmezett irodalmi autonómiájáért mindenek
előtt őt terheli felelősség, akkor az ítéletnek nem csupán a vezér 
többé-kevésbé nyílt, de eltökélt és őszinte kisebbségvédelmi kon
cepciója miatt kell felmentőnek lennie. Ő ugyanis nem volt a ki
sebbségellenes hatóság kegyeltje, hanem sokkal inkább üldözöttje, 
hiszen több írását, illetve folyóiratszámát elkobozták, s nem kapott 
mindig útlevelet, hogy művelődési kapcsolatait kiszélesíthesse, il



letve hogy gyógykezeltesse magát. Ennek következtében aztán, mi
után öncenzúrára kényszerült, saját maga is cenzorrá vált, kifejezés
beli óvatosságra intve munkatársait. Ha olykor túlzottan is megal
kuvónak látszik, akkor gondoljunk azokra a rendkívül nehéz alkati 
és egészségi feltételekre, amelyek valamiképpen mindig befolyásol
ták munkáját. Ha tehát mindent tekintetbe veszünk, akkor azt kell 
mondanunk, hogy Szenteleky Kornél -  kisebb-nagyobb tévedései 
ellenére is -  heroikus harcot folytatott saját alkotói lényéért, szelle
mi továbbéléséért, vagyis a Jugoszláviába szakadt magyarság fenn
maradásáért, egy kulturáltabb, európai utókorért.

A mi későbbi „kultúránknak” az az alapproblémája, hogy -  ha
bár testileg Szentelekyhez képest makkegészséges emberek álltak 
mögötte -  ezek sokszor a beteg vezér hibáit is elkövették. A Ma
gyarországgal szembeni kulturális autonómia ugyanis egyre kevésbé 
jelentette a sztálinizmusnak a jugoszláv önigazgatási változatánál 
dogmatikusabb művelődéspolitikájával való szembenállást, hanem 
mindinkább a vajdasági, lényegében korlátolt intézményes érdekek 
védelmével lett azonos. Amibe Szentelekyt a sorsa és nyomorúsá
gos körülményei kényszerítették, abba a rá hivatkozó utókor ké
nyelmi -  és ennek megfelelő hatalmi -  szempontjainak megfe
lelően, csoportérdekek alapján egyezett bele. Azzal a különbséggel, 
hogy látszólag szabad országban, látszólag szabad nemzetiséggel 
fogadtatta el a műveltség különféle látszatait. Ha a vezérnek nem 
volt lehetősége koncepciója hitelességének ellenőrzésére az élet
ben, a kultúrában és a művészetben, akkor az utóbbi évtizedek 
vajdasági magyar művelődési autonómiája -  intézményes rendsza
bályozással -  csak részlegesen (tehát csak részigazságokat támogat
va) engedélyezte eredményeink, értékeink és szempontjaink átgon
dolását. A kisebbség kultúrájának úgy kellett a jugoszláv államhata
lom árnyékában lassan, de biztosan korcsosodnia, hogy közben a 
jótékony fényben való sütkérezésnek a benyomását illett keltenie.

Ennek taglalása azonban már meghaladja dolgozatunk kereteit.
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szeretve e/.l a so"rs által számára rendel
tetett tájat, mégis annak megjelenítését 
kérve számon követőitől az általa meg
fogalmazott couleur locale révén, olykor 
bénítónak is tetsző tehertételként, nyűg
ként, ami alkalmasint rá is gátlólag ha
tott. Egyidejűleg küzdve folyamatosan a 
sanda hatalommal, de kerülve is a vele 
való konfliktusokat, szükségképpen a 
nem mindig elkerülhetetlen öncenzúra 
hagyományát is megalapozva -  a/.t, ami 
szinte napjainkig is jelen van irodal
munkban. Együtt a menekülésnek és a 
szembenézésnek azzal a kettősségével, 
ami a maga belső ellentmondásával azó
ta egy kissé irodalmunk egészének is jel
lemzője lett, túl azon, hogy netán ez a 
vezéri szerep jelentett az egykori sziváci 
orvos számára egyfajta menekülési le
hetőséget. Akár az alkotói véna elapadá
sának veszélye jelentse is azt, ami elől 
Szenteleky menekülni kényszerül, akár a 
mind közelebbi elmúlás fenyegetése.

Vajda Gábor kötete ugyanis olykép
pen világítja meg Szenteleky munkássá
gát, hogy éppen az író belső drámájának 
érzékeltetésével, legendája helyenkénti 
megtépázásával járul hozzá a mindeddig 
kissé egyoldaliinak tetsző kép árnyaltab
bá válásához, ujabb kérdések feltevésére 
is késztetve. Ezáltal e kép további kibon
takoztatását, irodalmi önismeretünk el
mélyítését szolgálja.

VARGA Zoltán




