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A z első világháború utáni években, midőn a jugoszláviai magyarság
Pesttel való kapcsolatai mindinkább gyengülnek, majd átmenetileg
meg is szakadnak, csak nehezen, kerülő utak árán konstituálódhatott
az irodalmi élet. A már korábban sikereket elért írók tanácstalanul
figyelik a fejleményeket, a múltba fordulnak, s valójában el sem tudják
képzelni, hogy ezen az „elszakadt” tájon eredeti magyar literatúrát
lehetne és kellene felvirágoztatni. A z inercia törvénye szerint tovább
alkotnak ugyan, ám szemük előtt változatlanul a magyar irodalom le
beg, melyhez tartoztak, vagy hitték, hogy tartoznak. Ugyanakkor a
jugoszláv királyságba emigrált írók és újságírók sem kutatják még egy
sajátos itteni irodalom fejlesztésének lehetőségét, hisz vagy véletlen
állomáshelyüknek látják a vajdasági városokat és falvakat, vagy pedig,
gyökértelenségüket legyőzendő, a határokat nem ismerő, egyetemes
irodalom eszményére esküsznek.
így aztán a húszas évek elején fogant vállalkozások jórészt elszigetel
tek is maradtak, különféle eszmei magatartást és ízlést képviseltek,
anélkül hogy a kezdeményezők olvasóközönségünk struktúráját, kul
turáltságának fokát, igényeit ismerték volna. S a helyzetet csak bonyo
lította, hogy Vajdaságot még értelmiségi körökben is hagyománytalannak, anyagiakban bővelkedő, ám szellemiekben szegény, már-már is
tentől parlagnak teremtett tájéknak tekintették, hol igazi értékeket
csakis emberfeletti erővel és áldozatkészséggel lehet létrehozni, min
dennemű biztosítéka nélkül annak, hogy az ugar nem szívja-e föl őket
nyomtalanul.
A széttagoltság, a bizonytalanság, a kényszerű tétovázás körülmé
nyei közepette két gócpontban éled meg erőteljesebben az irodalmi
tevékenység. A z egyik Szabadka, pontosabban a Bácsmegyei Napló,
mely újraindulásakor, 1920-ban irodalmi rovatot is nyit, s egy sor
feltörekvő új erőt és emigráns írót von műhelyébe, különösen az első
periódusban, a másik pedig Újvidék, ahol a Pécsről érkezett Csuka

Zoltán már a húszas évek elején hozzálát a vajdasági avantgarde meg
szervezéséhez. Út című folyóiratát, mint annyi más kezdeményt is,
viszonylag gyorsan elnyeli a közöny, Csuka Zoltán azonban nem veszti
el kedvét. Nemsokára már a Képes Vasárnapot szerkeszti, s ennek
mellékleteként 1928 szeptemberében Szenteleky Kornéllal megindít
ja a Vajdasági írást.
Szenteleky örömmel áll a vállalkozás élére, bár a vajdasági táj sötét
háttere kételyeit is ébresztgeti. „íme, itt vagyunk és megindulunk kezdi programadó cikkét.1 - Szűkösen, szegényesen, de hitesen, bí
borló bizakodással megyünk, menetelünk, és hisszük, hogy boldog hol
napok lesznek útjelzőink. Célunk tiszta, akarásaink nemesek, a kultú
ra komoly és becsületes munkásai szeretnénk lenni ezeken a hasá
bokon és ezen a lapos, tunya, tengeri-termékeny földön, ahol élünk,
küzdünk, álmodunk. Ez a föld kövér, kevély gabonát terem, de itt
nemigen tud gyökeret verni a gondolatnak, az álomnak, a szépnek
virága, mely nem hajt hasznot és nem jelent életfeltételt. A bőséges,
vegetatív örömök élvezése, a boldog, egyszerű, telthasú materializmus
mostohán bánik a szellemmel, mely messze, sugarak és sasok magas
ságában szeretne szállni, de melyet ezen a tájon mindig visszahúz az
anyag súlyossága és túlértékelése. ”
Ennek a csaknem lírába átcsapó, elégikus bizakodásnak jegyében
Szenteleky eleve elzárkózik attól, hogy valamely irányzat, világnézet
vagy művészi hitvallás szócsövévé fejlessze a mellékletet. Ehelyett a vaj
dasági írók összefogásának, „kollektív megnyilvánulásának” eszméjét
hirdeti meg, s olyan folyóiratot ígér, amely egyrészt szabadon és fel
tétlenül helyt ad értékes, komoly irodalmi alkotásoknak”, másrészt
szoros és megértő kapcsolatot” keres a szerbhorvát kultúrával, de oda
figyel az „új magyar szigetek” kulturális törekvéseire is. A kijelölt út
nak megfelelően Gergely Boriskától kezdve Tamás Istvánon át egé
szen Haraszti Sándorig és Somogyi Pálig valóban mindenki publikálha
tott a lapban. A jugoszláv irodalmak eseményeinek követését Mladen
Leskovac segítőkészsége könnyítette meg, a szlovákiai és a romániai
magyar írókat pedig főként Fekete Lajos mutatta be.2
A z eleinte vékonyka, széthulló füzetekben megjelenő Vajdasági írás
1929 elejére folyóirattá erősödött. Ám még mielőtt az emblémáján lát
ható stilizált parasztfigura mélyebben a vajdasági humuszba engedhet
te volna ekéjét, anyagi természetű okok miatt máris akadozni kezdett az
ugartörés, és Szenteleky keserűségére nemsokára ismét folyóirat nélkül
maradt irodalmunk. Csuka Zoltán azonban ezúttal sem nyugodott bele
a vereségbe. „Mindent legyűrő fiatalságának” lázaival állhatatosan ku

tatta a megújhodás lehetőségét3, és végső fokon neki köszönhető, hogy
1932 tavaszán megszületett két háború közötti irodalmunk leghosszabb
életű orgánuma, a Kalangya, melynek szerkesztésére szintén Szentelekyt
nyerte meg.
A Kalangya igen fontos szerepet játszott irodalmi életünk megterem
tésében, folytonosságának biztosításában, természetes kötődéseinek ki
építésében s annak tudatosításában, hogy literatúránknak önálló élet
re kell berendezkednie, hisz nem egyszerű függvénye sem a magyar, sem
a jugoszláv irodalomnak. A folyóirat egymást váltó szerkesztői tagadha
tatlanul polgári utakon kívánták elérni az autochton jelleget, s így
többször indokolatlanul sok időt és erőt pazaroltak a helyi színek és
sajátságok fölkutatására, ez azonban nem csökkenti nagyobb mérték
ben annak jelentőségét, hogy mégiscsak irodalmat és kultúrát teremtettek
ezen a tájon. Mindent kockáztatva nem tudták fölemelni szavukat a
növekvő embertelenség ellen, és természetszerűleg nem láthatták el a tö
megek tudatosításának azt a nehéz feladatát sem, amelyet a Híd vállalt,
ám a szélsőségekkel szemben passzív ellenállást is tanúsító kisebbségi
elkötelezettségük parancsára mégis kitartóan építkeztek.
Ugyanakkor ma már az is nyilvánvaló, hogy Szenteleky Kornél elmé
leti alapvetése és szervező munkája nemcsak irodalmunk két háború kö
zötti korszakát határozta meg, hanem közvetlenül vagy közvetve a felszabadulás óta eltelt évtizedek törekvéseit is. Egyesek, a misztifikáció
tól sem idegenkedve, ismételten megkísérelték reaktiválni a helyi színek
elméletét, mások viszont, a mucsaiság, a templomtorony-perspektíva,
a muskátlis-árvalányhajas népiesség vak apológiáját látva benne, ra
dikálisan és egyoldalúan elvetették. E megújulón egymásnak feszülő,
szélsőséges nézeteknek puszta megléte is arról tanúskodik, hogy mind
máig nem világítottunk rá megnyugtató módon a Szenteleky-féle couleur
locale elmélet létrejöttének okaira, beleértve azokat a társadalmi, po
litikai és kulturális körülményeket is, melyeknek figyelembevétele nél
kül ez az elmélet egykönnyen időfelettivé válhat.
Noha irodalomtörténetírásunk megtette már az első fontos lépéseket
a kérdéskör fölmérésére, mindeddig nem mutatott rá kellő nyomatékkai,
hogy Szenteleky programja csakis a két háború között tölthetett be po
zitív szerepet, minthogy az akkori vajdasági és jugoszláviai élet adott
ságai kényszerítették napvilágra, azok képezték táptalaját, s azokra
is akart visszahatni a maga „kisebbségi” posztulátumaival. Mindebből
az következik, hogy Szenteleky elmélete és a Kalangya irodalma akkor
válhat eleven örökségünkké, ha a szükségszerű ellentmondásokra és

rövidzárlatokra is ügyelve, kellő kritikussággal fogunk hozzá a folyóirat
tanulmányozásához.
Könyvünk ezeket a munkálatokat szeretné elősegíteni néhány fontos
nak látszó adalékkal.

A KALANGYA
ESZMEI
IRÁNYVÉTELE
ÉS IRODALOMPOLITIKÁJA

A programadó cikk
és háttere

A Kalangya első száma 1932 májusában jelent meg, s ebben a szerkesztő
ség meghatározta a folyóirat jellegét, céljait és szerepét. „Gyújtsd a termést
kalangyába! A Kalangya szerkesztősége ezt a jelmondatot írta a lap homlo
kára, mert tökéletesen kifejezi azt, amit a Kalangya körül egybegyűlt íróem
berek akarnak. Igen, kalangyába gyűjteni az irodalmi termést, azt, amely a ju
goszláviai magyar kisebbség szellemi életének kifejezője, legtisztább és leg
becsületesebb megnyilvánulása” - olvashatjuk egyebek között a szerkesztőségi
cikkben, s ezt a gondolatot maga Szenteleky bővebben is kifejti, más dimen
zióira is rámutat. „A Kalangya tulajdonképpen a Vajdasági írás folytatása,
sőt még több szeretne lenni, mint elődje - írja. - Élni akarunk. Fejlődni
akarunk. Lombosodni akarunk. Kultúrát akarunk teremteni és fogunk is
teremteni. ( . . . ) A Kalangya kötelességének tartja továbbá, hogy művészi
átültetésekben bemutassa a jugoszláv irodalom kiváló értékeit, mint ahogy
a Vajdasági írás is tette. Mi tudjuk legjobban, hogy milyen fontos egymáís
megismerése, hiszen minden félreértés és ellentét okozója egymás nem isme
rése vagy félreismerése. A két kultúra közötti hídverés életünk egyik leg
nemesebb feladata.” Majd az olvasókhoz apellál: „Mi elsősorban közönsé
günkre számítunk, egyre öntudatosabb, irodalmunkat egyre jobban megbe
csülő és egyre lelkesebb közönségünkre. Ez a lelkes megértés ad munkánk
számára hitet, erőt és értelm et.”1
Szenteleky sorait oly nagyfokú bizakodás hatja át, mintha irodalmunk
fejlődése előtt 1932-ben váratlanul fényes távlatok nyíltak volna, melyek nem
csak feledtetni tudják az elmúlt évtized minden kudarcát és csalódását, hanem
az elért eredményeket is homályba borítják. Nem feledkezhetünk meg ter
mészetesen arról, hogy indulásukkor a folyóiratok általában bizakodó terveket
lobogtatnak meg, hogy már a kezdet kezdetén minél több olvasót toborozza
nak. Ez azonban Szenteleky optimizmusát illetóen, melyet akár kétségbeesett
optimizmusnak is nevezhetnénk, nem kielégítő magyarázat.
Köztudomású, hogy a régi Jugoszláviában, különösen az 1929. január 6-i
királyi diktatúra bevezetése után, a nagyszerb burzsoázia legszívesebben csí
rájában elfojtotta volna a vajdasági kisebbségek szellemi kezdeményeit is,
amiről nemcsak az tanúskodik, hogy a cenzúra útján állandóan éreztette ha
talmát, hanem az is, hogy a kisebbségi írókat különféle módon újra meg
újra rezervátumba próbálta kényszeríteni. A harmincas évek elején pl. mármár megoldhatatlan gondot okozott egy zombori Kalangya-est megtartása is,
mivel, mint Szenteleky írja, „nemigen hiszem, hogy ezt a rendőrség enge

délyezné”.2 S az. ügyészség is örökké veszélyt jelentett, hisz már egy „erősebb,
ötudatosabb szó” felboríthatja az egyensúlyt, s „akkor megint vissza .kell
zsugorodnunk a puhányos lagymatagságba.”3
Ezt, a szellemre egyébként országosan is ránehezedő politikai nyomást
csak még kínosabbá tette irodalmunk állapota. íróink egymástól távol, az ese
tek többségében magukra utalva, vidéki elszigeteltségben tengették profán
mindennapjaikat, anélkül hogy cselekvésre serkentő találkozások, véleménycserék részesei lehettek volna, s ilyenformán a fő feladat egyelőre nem is a
színvonalért, a mind szélesebb horizontokért vívandó küzdelem volt, hanem
a megszólalók felszínen tartása, bátorítása, felkarolása, egyszóval a szerény
erők összefogása. Annál inkább, mert azok a természetes hidak, melyek egy
felől az élő magyar irodalommal, másfelől pedig a jugoszláv népek irodalmá
val kötötték volna össze kultúránkat, meglehetősen felemás módon vagy
egyáltalán nem funkcionáltak.
A magyarországi irodalmi körök kezdettől fogva közönyös bizalmatlanság
gal szemlélték, ha szemlélték, a tájunkon nagy üggyel-bajjal kibontakozó
törekvéseket, s a Pest-centrikus egyetemes magyar kultúrára esküdve, káros
nak, megsemmisüléshez vezetőnek találták a határokon túli, kisebbségi magyar
irodalmak külön útjait. Nem véletlen hát, hogy Szenteleky, miután a húszas
évek végén kilép elszigeteltségéből, szembenéz ezzel a kérdéssel is, s a
magyar kultúra közönyén, meg nem értésén fölháborodva, egyebek között
ezt írja: „Ma még mindig egy-két irredenta jelszó, néhány hiú, kótyagos,
ostoba ábránd jelenti a törődést, a felfigyelést, az együttérzést a határon
túliakkal, pedig már rég észrevehették volna, hogy ilyen kótyagos és komoly
talan szónoki virágok nagyon sokat árthatnak a kisebbségi magyarság
n a k . . . ”4 S levelezésében is föl-föltűnik a pesti íróknak, kultúrmunkásoknak
az az alakja, aki „nem tud kikecmeregni kávéházi odújából”, nem lát túl
annak „műmárvány falain” , ám mégis hivatottnak érzi magát arra, hogy a kö
rülmények ismerete híján is elmeditálgasson a kisebbségbe szorult írók és
irodalmak feladatairól.
1932-ben aztán újra apropót szolgáltatnak Szentelekynek Pestről, hogy még
egyszer rámutasson a két kultúra közötti egészségtelen viszony okaira. Szabó
László Kalangya címmel cikket tesz közzé a Pesti Napló május 26-i számá
ban, üdvözli az induló folyóiratot, ám azon aggályát sem hallgatja el, hogy az
egyetemes magyar kultúra mind intenzívebb tagolódása szétforgácsolódáshoz
vezethet. Válaszcikkében Szenteleky nem kis keserűséggel állapítja meg, hogy
az elmúlt évtizedben „gyarmati viszonyba kerültünk a magyarországi irodalom
mal szemben, mert amíg a magyarországi írók megkövetelték, hogy őket a
határokon túl is jól ismerjék, olvassák (és közönségünk valóban tekintélyes
magyarországi könyvet és lapot fogyaszt, és a magyarországi irodalomról
legalább olyan tájékozott, mint a magyarországi városok és vidékek olvasói),
addig ők nem akartak tudomást venni arról, hogy a határokon túl is van magyar
kultúra. Csak fogyasztókat láttak a határokon t úl ... ”5
A vajdasági magyar irodalom és a jugoszláv nemzetek irodalma közötti hi
dak hasonlóképpen járhatatlanok, vagy inkább: járatlanok maradtak, noha
ezen a téren „gyarmati viszonyról” nem beszélhetünk. A Kalangya, de koráb
ban a Vajdasági írás is, valóban mindent megtett az intenzívebb „kultúrközeledés” feltételeinek megteremtéséért, s ha az együttműködés mégis egyol

dalú maradt, annak okát nem annyira a szerbhorvát nyelven alkotó írók elő
ítéleteiben kell keresnünk, hanem inkább abban, hogy irodalmunk még
nemigen tudott olyan értékeket felmutatni, melyek „kisebbségi” mivoltukban
is állhatták volna a versenyt a szerbhorvát nyelvterületen. Arról nem is
szólva, hogy az adott belpolitikai helyzetben még műveink kölcsönösségen
alapuló, udvariassági fordítására és kiadására sem kerülhetett sor.
Hadd szemléltessük csak egyetlen példával a híd-funkció egyoldalúságát. A
Bazsalikom anyagának válogatása, rendszerezése és fordítása idején Szente
leky élénk levelezést folytat Mladen Leskovaccal. Megtanácskozza vele, kiket
kellene okvetlenül szerepeltetni az antológiában, kik maradhatnának ki, kikéri
véleményét egy-egy versről, vagyis a közeledés legígéretesebb, mert közvetlen
kontaktuson alapuló módját választja. Épp akkoriban Leskovac is hasonló
munkában van, Ady verseit ülteti át szerbhorvátra, leveleiben olykor egy-egy
elkészült fordítást is megküld Szentelekynek, a véleményére kíváncsi. Termé
keny együttműködés kezdődik tehát kettőjük között, ennek során azonban
a jugoszláviai magyar irodalom továbbra is „áramkörön” kívül marad.
Nem arra gondolunk persze, hogy Leskovacnak Ady helyett tétova, nem
egyszer pallérozatlan és fáradékony költészetünket kellett volna választania.
Ady verseinek újraalkotásával mind ő, mind a jugoszláv irodalom gazdagodott,
amire irodalmunk felemás eredményeinek tolmácsolása nem nyújtott volna
lehetőséget. Leskovac tehát, és nemcsak ő, helyes úton járt, midőn a magyar
irodalom evidens értékei felé fordult. Épp ezért az áramkörön kívül maradás
kérdését nincs is szándékunkban ez irányban kiélezni, csupán arra szeretnénk
rámutatni, hogy a jugoszláv és a magyar irodalom között épülő hidak valahogy
Szentelekyék fölött találkoztak, s így a vajdasági magyar irodalom létbizony
talansága tovább növekedett, hisz mindennapjaival nem tudott hova gyökerez
ni, kapcsolódni.
Annál kevésbé, mert a Szenteleky emlegette „egyre öntudatosabb” és
„egyre lelkesebb” közönség is merő vágyképzet volt csupán. A Kalangyáról
szóló megemlékezésében6 Szirmai Károly elmondja, milyen nagy nehézségek
be ütközött a folyóirat közönségének megszervezése. Csuka Zoltán keresztülkasul bejárta Vajdaságot, előfizetőket gyűjtött, s egy ilyen topolyai „tarhá
lására” Szirmai is elkísérte. „A nagy magyar községben azonban csak kevés
előfizetőt szereztünk. Orvost, ügyvédet, papot, malomtulajdonost, fakereske
dőt, hivatalnokot. Csupa középosztálybelit. Egyik ajánlgatta a másikat.”
Feltehető, hogy nemcsak Topolyán, másutt is az „áldozatkész” középosztály
beliek soraiból került ki az előfizetők zöme. Megszánhatták a házaló írókat,
„nagylelkűen” a segítségükre siettek, a folyóiratot azonban nem olvasták,
mint ahogy mást sem. Már a Kalangya második számában arról értesülünk,
hogy Fekete Lajos Tengerzúgásából a jugoszláviai magyarság körében csak 24
példány fogyott el7, nem sokkal később az Új Hírek pedig már arról cikkezik,
hogy biztosabb alapot kellene adni a vajdasági magyar irodalomnak, s e cél
ból „irodalmi folyóirat helyett külföldi mintára inkább magazint kellene meg
jelentetni”, mert csakis ily módon szélesíthetné ki olvasóközönségét a Ka
langya. A cikkre Szenteleky válaszol, s energikusan elutasítja az ötletet:
„Célunk nem lehet szórakoztatás, tömegeket vonzó bűvészkedés, hanem
kultúránk megbecsülése és nevelés egy új, öntudatosabb, igazibb életre. ( . . . )
Itt arról van szó, hogy a kisebbségi író átérzi-e írói felelősségét, mely reá

fokozottabb súllyal nehezedik, átérzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett és
fel-feltörő igazságérzéssel lehet és szabad írnia.”8
A több felől szorongatott Kalangya helyzetét mindemellett súlyosbította a
szabadkai Napló csöndes aknamunkája is. Fenyves Ferenc úgy vélte, s nem
véletlenül, hogy Vajdaságban csak a Napló csinálhat irodalmat. A lap ugyanis,
mint jeleztük, már 1920-ban újra megjelenik, s a napi események regisztrálá
sán, kommentálásán kívül helyet kíván biztosítani a szépirodalomnak is.
Fenyves azonban kezdettől fogva Pest felé figyel, nem hisz a vajdasági
értékekben, a sajátos vajdasági irodalom megteremtésének lehetőségében,
s így mindenekelőtt azokat az írókat próbálja lapja köré tömöríteni, akik már
a háború előtt sikereket értek el Pesten. Csakhamar megtöri, mint maga állítja,
Milkó Izidor „tartózkodó visszavonultságát” , „felrázza közönyéből” Radó
Imrét, majd később Borsodi Lajost, sőt megnyeri az ügynek Szenteleky Kor
nélt, a „szíves, kedves, halk szavú írót is.”9
A Napló irodalmi rovata gyorsan felerősödik, úgyannyira, hogy a lap 1928-as,
Vagyunk! című almanachjában már több mint hatvan író hallat magáról. Maga
a szám lenyűgöző, a gyűjteményes füzet azonban már kevésbé. A legvérmesebb dilettánsoktól kezdve a megtorpant féltehetségeken át egészen a jelentő
sebb, ma is számon tartott írókig mindenkit megszólaltat a Napló köréből,
a „táboron” kívüli ismertebb alkotók egyikéről-másikáról azonban megfeled
kezik, elsősorban annak a jeleként, hogy Fenyveséknek nincs határozott el
képzelésük irodalmunk fejlesztéséről. Számukra csak a vagyunk puszta ténye
a fontos, a kissé egocentrikus önfelmutatás, s éppen ezért nem érzik szüksé
gét egy olyan programnak sem, melynek alapján a leszünk kérdéseivel is szem
be tudnának nézni. Joggal írhatta tehát e periódusra vonatkozóan Szenteleky,
még ha elfogultan is, hogy Fenyves irodalmi koncepciója „elég egyszerű volt:
ami a Naplóban van, az irodalom, ami a Naplón kívül van, az nem irodalom.
Semmi tehetsége, kedve és érzéke nem volt ahhoz, hogy új tehetségek után
kutasson és új tehetségeknek új utakat mutasson. Tagadta az önálló életű ki
sebbségi irodalmak létjogosultságát és diktátori korlátoltsággal irodalomnak
minősítette azt a riportos, lagymatag, ollózott, szirupos zagyvaságot, amit a
Napló vasárnapi mellékletein hoz.”10Az irodalmi „pápaságra” törekvő Fenyves
Ferenc tehát a saját érdekeit tartotta szem előtt ekkor már, s kihasznált minden
lehetőséget, hogy a Naplót megkerülő irodalmi megmozdulásokat lejárassa;
ha másként nem, hát úgy, hogy lépten-nyomon a Napló-beli irodalmiság
egyedüli létjogosultságát hangoztatta, s ezzel csakis bomlasztólag hathatott
amúgy is differenciálatlan olvasóközönségünkre.
Ugyanakkor a vajdasági magyar vezetők, kik ízlésben Jókainál és Herczeg
Ferencnél, életfelfogásban pedig még mindig a régi vármegyeszellemnél tartot
tak, nem tudtak tájékozódni az új helyzetben. Bár rendszeresen pénzt vettek át
a magyar államtól irodalmunk és művelődési életünk fellendítése céljából,
szervezőmunkájuknak nem sok látszata volt.11
Ha végezetül számba vesszük azt is, hogy sem rendszeres, megalapozott
könyvkiadásunk, sem művelődési intézményeink nem voltak, melyek révén
fölfrissülhetett volna a szellemi élet vérkeringése, akkor nem nehéz belátni,
hogy a Kalangya fennmaradásának már-már elemi feltételei nélkül indult el,
Bencz Boldizsár találó kifejezésével élve, a „vajdasági nembánomság nagy
óceánján” . Épp ezért elkerülhetetlenül meg kellett születnie annak a program

nak, amely majd úgy-ahogy össze tudja fogni irodalmunk atomizálódott
erőit. S hogy e program megalkotására épp Szenteleky Kornél vállalkozott,
s vállalkozhatott egyáltalán, azt sem tarthatjuk véletlennek.
Irodalmunk történetének egyik legizgalmasabb paradoxona, hogy a vajdasá
gi portól átvitt értelemben is fuldokló, szüntelenül a kifinomult szépségek
világába menekülő, „halk szavú” Szenteleky 1928-ban „váratlanul” az ellen
kező véglet felé vesz irányt, s egyszerre alfává és ómegává teszi meg tájunk
nak kultúráját, amelyről addig egyetlen jó szava sem volt. Hogyan kerülhetett
erre sor, tették föl egyesek a kérdést már a halála utáni években. Szirmai
Károly 1934-ben még úgy látja, hogy Csuka Zoltánnak, a „vajdasági irodalom
örök kovászának” köszönhető a Szentelekynél bekövetkezett szemléletbeli vál
tozás, hisz Csuka volt az, aki „sorsdöntőén tört be a sztárisziváci magányos
poéta elefántcsonttornyába.”12 Hasonló következtetésre jut hat esztendővel
később Herceg János is, megállapítva, hogy „Fekete Lajos erőteljes, kisebb
ségi öntudattól telített versei és Csuka Zoltán hite, rugalmassága és szervező
készsége adták meg Szentelekynek ( . . . ) az első lökést az itteni nép felé.”13
Nincs szándékunkban lebecsülni Csuka és Fekete szerepét, ám mégis azt
valljuk, hogy Szenteleky száznyolcvan fokos fordulatát nem lehet csupán ba
ráti-írótársi hatásokra levezetni. Képtelenség feltételezni, hogy Szenteleky
csakugyan valamiféle hermetikus elefántcsonttoronyban élt volna, melynek
falai varázsütésre pattantak meg. Ehelyett egy hosszan tartó érlelődési folya
matot kell feltételeznünk, melynek során Szenteleky egyrészt mind szorosabb
kapcsolatba került irodalmunk hétköznapjaival, másrészt azonban bizonyos
pontig makacsul őrizte korábbi nézeteit. Azt is mondhatnánk, hogy amilyen
mértékben a magáévá tette irodalmunk gondjait, olyan mértékben erősödött
benne a tagadás hangja is. Hangsúlyozzuk, bizonyos pontig, mely után már az
„új”, az elkötelezett Szenteleky áll előttünk.
Ezt a pontot a Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági irodalom”-ról című írása
jelzi.14 „Ezen a tespedt, művészieden lapályon nincs semmi, de semmi emlék,
itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhedt lovag
várak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i könyvesboltok,
fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól szagú földön sohasem éltek
nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom ujjú humanisták” - szólaltatja meg itt hiányérzetét
Szenteleky egyfajta borongó, negatív gyönyörrel, majd a jelenre csap („Ezen a
lomha, lapos, tespedt tájon még kunyhója sincs a szépségnek. ízléstelen,
álmos kisvárosok, önző, mogorva falvak, hasznot ígérő kukoricások - és
nincsen tovább”), hogy poetizált fájdalma a „ne legyen vajdasági irodalom”
imperativusában tetőzzön. Bori Imre figyelte meg, hogy a cikk, melyben
Szenteleky még egyértelműen elveti a couleur locale-t és a sajátos vajdasági
lelket, „lényegében nem is tagadás, hanem a múltnak és a jelennek a kritiká
ját hirdeti meg, mind kultúrtörténeti, mind pedig társadalmi síkon.”15 Víz
választónak kell tekintenünk tehát ezt a vallomásos írást, melynek mély
keserűsége, „nem”-jei és „nincsen”-ei olyan embert mutatnak, akit messze
menően hatalmukba kerítettek immár irodalmi - és nemcsak irodalmi - életünk
súlyos kérdései, mintegy készenlétbe helyezték energiáit, mivel azonban a lehet
séges megoldást még nem látja pontosan, vagy nem meri vállalni, maximális telí
tődése ellenére sem tudja megszüntetni holtponthelyzetét: tagadva affirmál.

Ezt a helyzeti energiát fedezte és szabadította föl Csuka Zoltán, amikor
a Vajdasági írás szerkesztésére megnyerte írónkat, ám a maradéktalan szellemi
elkötelezettség útján mégsem ő vagy Fekete Lajos, sem pedig „erdélyi és
szlovenszkói testvéreink” munkássága indította el, melyet már ekkor, 1928-ban
példamutatónak talál az „új életformák” fellelése tekintetében16, hanem Julién
Benda A z írástudók árulása című könyve.
Babits Mihály a Nyugat 1928 szeptemberi számában mutatja be a művet,
s Szenteleky, miután a tanulmány terjedelmű cikkel megismerkedik, azonnal
Mladen Leskovachoz fordul, vegye meg neki sürgősen a könyvet a belgrádi
francia könyvesboltban.17 Szomjú érdeklődésének fő okait már a Babitsinterpretációban föllelhetjük. Babits ti. nagy nyomatékkai állapítja meg, hogy
a közösséget, melybe tartozunk, szeretni „oly természetes, mint magunkat,
jobban, mint életünket: oly kitágulása a létnek egy önzetlenebb lét felé, mely
semmiképpen sem ellentétes a Szellem princípiumával”, ugyanakkor azonban azt
is kiemeli, hogy az írástudók „árulása vagy hűsége független a pártoktól”, mert
egyáltalán nem az a lényeg, hogy jobb- vagy baloldali „világnézettet vallunk-e,
hanem hogy az „örök és mindenütt egy Igazság” van-e a zászlónkra írva.18
A közösség „szellemhű” szeretetének s a politikai pártokon és világnézeti
küzdelmeken való fölülemelkedésnek ez a liberális követelménye ekkor már
lappangón ott munkált Szenteleky gondolkodásában, s épp ezért érthető,
hogy a Belgrádból végül megkapott Benda-könyvet olvasva, valósággal be
lázasodott. „Ami az utolsó száz évben hazugság, gazemberség és gyalázatosság
történt az írásban, az érthetővé, világossá válik ebben a könyvben” - írja,
majd fölkiált: „Hogy visszaéltek tudásukkal az írástudók! Visz, fűt, elképeszt ez
a nagyszerű éleslátással és fölénnyel megírt könyv.”19 S jóval később is úgy vall
erről az olvasmányáról, mint amely az „utóbbi évek nem szépirodalmi” alkotásai
közül a „legtartósabb hatást” tette rá, „mert igazságait szinte nap nap után bebizo
nyítva látom, s a mindennap irodalmi eseményei akaratlanul is eszembe juttat
ják Julién Benda megállapításait.”20 Elhatározó jelentőségű tehát a Benda-könyv
által Szentelekyben kiváltott hullámverés, annál inkább, mert nem csupán a jövő
felé nyitott számára ablakot, hanem lehetővé tette, hogy nyíltan szembenézzen
korábbi önmagával, s a halál kapujában immár rádöbbenjen, hogy éveken át „tév
úton” járt, a „romlást” gazdagította csupán. Felismerése meghatványozta tettere
jét, s erről semmiképpen sem feledkezhetünk meg a Kalangya programjának
vizsgálatakor. Szenteleky ugyanis éppen az évtizedes „mulasztásokat” pótlandó
kardoskodott elméletének olyan összetevői mellett is, amelyek majd később
a ködösítés és a kisajátítás sorsára jutnak irodalmunkban.

A helyi színek
elmélete
Mielőtt azonban ezeket az összetevőket közelebbről is szemügyre vennénk,
emlékeztetnünk kell Szenteleky polgár voltára. Nem azzal a céllal persze,
hogy eleve elmarasztaljuk szervezői munkáját, hanem hogy rámutassunk
szemléletének polgári meghatározóira és korlátaira.

A magát pánhumanistának valló Szenteleky kétségkívül a legprogresszí
vebbnek hitt módon készülődik „vezéri szerepére” , irodalmunk megváltására,
megnyilatkozásaiból azonban mégis az önként vállalandó kompromisszumok
elve kristályosodik ki. Nem látja be, s ez érthető is, hogy irodalmunk és
egész kisebbségünk életén csak a fennálló társadalmi rend gyökeres megre
formálásával vagy megdöntésével lehetne számottevően változtatni, s így
nem is íróink és olvasóink mozgósításán, hanem egységesen védekező kisebb
ségi magatartásuk kiépítésén fáradozik. Közös nevező után kutat, melynek
segítségével tömöríteni lehetne a vajdasági magyarság szellemi erőit és minél
szélesebb tömegeit. Elfogadja tehát a „kinti” tények kihívását, maradékta
lanul szembe is fordul velük, ahelyett azonban, hogy radikális ellensúlyozá
sukra törne, „belülről” óhajtja semlegesíteni őket. Közös nevezője éppen
ezért rejt magában oly sok ellentmondást.
Megkerülhetetlennek véli az írói felelősség kérdését. Mind többször és
mind nagyobb nyomatékkai hangoztatja, hogy irodalmunkban lejárt az „aszszonyról, a szalonokról, a spleenről, a házassági háromszögről” szóló „sima,
kedves, üres kis csevegéseknek a korszaka” , mert ma már „írni kell és nem cse
vegni, be kell kapcsolódni valamibe, gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani,
új embert, új világot kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig a
pozitívumba kapaszkodva”.21 Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy e sorok
nemcsak a kibontakozás módját kínálják íróinknak, hanem közvetve ítéletet
is mondanak róluk. Mert ha a századvégi üres fecsegés vonzásában „alkottak”
mindeddig, akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy a mindenkori nagy írók
tudatossága teljes mértékben hiányzott munkásságukból, mely ilyenformán
nem is lehetett több jóhiszemű irodalmi játszadozásnál. Szenteleky tehát nem
táplál illúziókat, pontosan látja, hogy íróink nagy része még nem érte el az
egyénné válás azon fokát, amelyen fölöslegesnek, sőt eleve megvalósíthatatlannak bizonyulna mindennemű közös program. Márpedig ha valamely iroda
lomban nincs legalább néhány kimagasló író, akinek szemlélete és műveinek
intenzív kisugárzása maga köré gyűjthetné vagy maga ellen lázíthatná a többi
alkotót, akkor elkerülhetetlenné válik a közös esztétikai-eszmei platform. Ez
ugyan nem kedvez az egyéni törekvéseknek, de legalább úgy-ahogy egybefogja
a szegényes erőket, melyek különben a pangás sorsára jutnának.
E felemás szituációk egész sor kettősséghez vezetnek, s ezek Szenteleky
elméletében is föllelhetők. Egyrészt feltétlen elkötelezettséget követel meg
írótársaitól, esetenként oly nagyfokú türelmetlenséggel, hogy már-már lázitó szándékot kell feltételeznünk sorai mögött, mint az írói felelősségünk című
cikkében is, ahol így fakad ki: „Ki ne látná társadalmunk ezernyi fekélyét,
de kevesen vannak, akik minderre őszintén rámutatnának. Az írástudók leg
nagyobb része vakok és süketek módjára mosolyog, mintha nem látnák a bajt,
nem hallanák a beteg szervezet siralmas nyögdécselését.”22 Másrészt azonban
minden tekintélyét latba veti, hogy útját állja azoknak az explozívabb művé
szi megnyilatkozásoknak, melyek a vajdasági élet kérdéseit egyéni módon ve
tik föl és fogalmazzák meg. Nem egy levelében feddi pl. Szirmai Károlyt,
amiért novelláinak hangulata túl sötét, ember- és életszemlélete, kisebbségi
vonatkozásban is, pesszimista. Derűlátásra, hitre, bizakodásra buzdítja, sőt
mindezt megköveteli tőle, akinek pedig kora ifjúsága óta legnagyobb élménye
és ihletője a halál.

Hasonló fékező mozzanatokra figyelhetünk föl Szentelekynek a kritikáról
vallott nézeteiben is. A Vajdasági írás időszakában, midőn kisebbségi eszmélkedése még nem nyert határozott kontúrokat, „önálló művészi alkotásnak”
tartotta a kritikát, „amelynek jóságát és nagyszerűségét az értékítéletek vi
lágosságában, szépségében és meggyőző, megjelentető erejében találjuk.”23
A harmincas évek elején eltávolodik ebbéli meggyőződésétől, a kritika sze
repét ekkor már az új, vajdasági elkötelezettség affirmálásában jelöli ki,
majd tovább szűkítve a kört, váltig hangoztatja, hogy a kritikus feladata, külö
nösen nálunk, „nem lehet ítéletmondás, hanem egyedül az író vagy írás
értékeinek nyugodt, objektív megállapítása”24, illetve hogy a „mi kritikánk
első és legfőbb kötelessége a megértés. A környezet, a kisebbségi sors meg
ismerése és figyelembe vevése.”25 Egyfelelől tehát az új elkötelezettséget
hirdeti, másfelől azonban futni és futtatni hagyja a dilettáns „üres csevegőket”,
annak tanúságaként, hogy elmélete, melytől élet és irodalom harmonikus
egymáshoz közeledését várta, végső fokon mégiscsak az élet diktálta szem
pontok uralomra jutását eredményezte, részben az irodalom rovására is.
A kritika funkciójáról kialakított nézeteivel összhangban Szenteleky messze
menően ellenezte az irodalmi pártokra szakadást, a különböző esztétikai és
világnézeti csoportosulásokat. Úgy hitte, hogy a jugoszláviai magyarság sorai
ban a geopszichológiai tényezők kiegyenlítő hatása a döntő, nem pedig az
osztályellentétek feszítő ereje, mivel a „magyarság polgári rétege is - az
általános viszonyok következtében - elproletarizálódik.”26 Mondanunk sem
kell talán, hogy ezt az oly árulkodóan ahistorikus gondolatát is a mindenáron
megteremtendő egység képzete hívta életre.
Az elkötelezettség és az írói felelősség nyomatékosításával elsősorban
íróink magatartásán szeretett volna változtatni, elméletének egy másik fontos
komponensével pedig a közönség érdeklődésének felkeltésére törekedett. Alig
néhány hónappal az induló Kalangya lázasuk májusi programja után kény
telen beismerni ugyanis, hogy „íróink és népünk között nincs őszinte kapcsolat,
talán még érdeklődés sincs.”27 Éppen ezért - a csehszlovákiai és a romániai ma
gyar irodalom példáit is szem előtt tartva - „életbevágóan fontos”-nak tartja,
hogy „megismerjük földünk és népünk lelkét.”28 Ráeszmél, hogy a nép
életének, kultúrájának, hagyományainak mellőzésével a jugoszláviai magyar
író nem törhet ki az egymásnak írás bűvköréből, továbbra is olvasó nélkül
marad, azaz nem jöhetnek létre irodalmunk tényleges életének előfeltételei.
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a nép és a föld felé fordulást mereven
fogta föl, s olyan „népiességről” álmodott, melynek képviselői a nép szük
ségképpen szűkös érzelmi-gondolati világán belül maradva, önszántukból
lemondanak a szélesebb szellemi látóhatárról. Már 1931-ben leszögezi: „Meszsze vagyunk attól, hogy teljesen elzárkózzunk népünk - különben sem zárt lelkivilágába és elfelejtsük Európát meg az örök katholikont: a nagy emberi
egyetemességet.”29 S az egyetemességről később sem mond le. A Kalangya
első számai már elhagyták a sajtót, amikor az intencióiban kételkedő írótársaknak a következőket üzeni: „Egyelőre még ott tartunk, hogy íróink közül
többen vannak azok, akik egyéni úton járnak s akiknek írásaiból nehéz megtud
ni, hogy itt élnek a Vajdaságban. De azért legkevésbé se akarjuk ezeket
egyéni utaikról letéríteni és olyan ösvényre kényszeríteni, mely lényüknek ide
gen s melyen nem tudnak előbbre jutni. Higgye el minden kétkedő, hogy a

tehetséget többre becsüljük bármilyen regionális erénynél, de azért nem
tagadhatjuk el örömünket, ha valaki friss, igaz, hazai színeket lát meg és
vet papirosra.”30 Később, az Akácok alatt című novella-antológia anyagának
begyűjtésekor körlevéllel fordul az írókhoz, s ebben ismét a helyi színek
másodlagos szerepére utal: „Természetes, hogy a művészi értéket, az írás
erejét többre becsülöm az erőltetett, gyenge írásba ágyazott helyi színeknél,
de annak örülnék legjobban, ha az esprit local, a genius loci egyesülhetne az
erős, életes művészettel.”31 S csaknem ugyanezt a gondolatot ismétli meg
végül magának az antológiának az előszavában is: „ . . . a sokat emlegetett
couleur locale-t nem szabad szó szerint érteni. Nem az a fontos, hogy a tör
ténet Bácskában vagy Bánátban játszódik le, hogy a környezet színei megfelel
jenek az idevaló táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író
a színeken túl megérez, s amivel az író némi közösséget érez.”32
Szenteleky tehát több ízben is árnyalja programjának alaptételét, az A ká
cok alatt első kötete azonban mégis heves vitát vált ki. Havas Emil száll szembe
vele, s cikkében nem csupán az antológia kapcsán fölmerült dilemmáit sorakoz
tatja fel, hanem egyszersmind megkérdőjelezi Szenteleky egész elméletét
is.33 Abból indul ki, hogy míg az erdélyi magyarságban a mélyre nyúló hagyo
mányok, a történeti és kulturális fejlődés, a századokra szóló egység külön er
délyi lelket és szellemet termelt ki, addig a vajdasági magyarság élete színte
len, „elkülönült, jellegzetesen kifejezhető lelke nincs”, következésképpen a
helyi színek megkövetelése nálunk nem is lehet más, mint egyféle erőszaktétel
az írón. Éppen ezért, miután fölteszi a kérdést, mit és hogyan írjon hát az író,
ellenprogramot ad: „Kötőfék és zabla nélkül mindent, ahogy jön, ahogy a mű
vészi teremtés ihlete, ereje és kényszere parancsolja. Mindenekfelett: az
egyetemes emberit, a kollektivet, a magasan járó és mindent összefogó hu
mánus szellemet, az ember, - a mindenholvaló ember nagy akarásait, kis bot
lásait, nekiindulásait, elcsüggedéseit, a tömegek eszményeit és szemléleteit,
a sorsfordulatokat és végzetes emberi életeket, az életet magát minden vo
natkozásban, de főleg: ahogy összefut, mindenünnen, mindenhová, az össze
tartozást és azt, ami közöttünk áll, a gazságot és igazságot, az embert, az
embert és állatot, ami benne él, meg azt, hogy miként kellene kiűzni belőle;
a világ makrokozmikus és az élet mikrokozmikus csodáit, mindent, mindent,
ami összefog és semmit, semmit, ami elkülönít.”
Szenteleky, aki ekkor már a mártonhegyi szanatórium lakója, s úgyszólván
napok vannak csak hátra életéből, egész lényében fölháborodva fog hozzá
válaszához.34 Előbb Taine-t, a környezetnek, az időnek és a fajnak az íróra
gyakorolt hatását emeli ki, majd a regionális irodalom nagyjaira: Reymontra,
Knut Hamsunra, Tömörkényre, Giovanni Vergára, a német Heimatkunstmozgalomra stb. hivatkozik, azt bizonyítandó, hogy valamely szűkebb kör
nyezet jellegzetességei és sajátos problémái is helyet kérhetnek maguknak
az irodalomban, anélkül hogy feldolgozójuk általános emberi figurák meg
teremtésére törekedne. Egyébként is, fűzi hozzá, „Reymont vagy Hans
Tvedl (!) helyhez, röghöz kötött parasztjaiban hamarabb találjuk meg az ál
talános emberit, mint abban a Férfiban és Nőben, akik az általános emberi
irreális receptje szerint készültek, semmi élet, semmi jellegzetesség sincs ben
nük, és ezért sehol sem tudnak az élettel, a mával kapcsolatot találni. Béklyó
és póráz nélküli szabadság sohasem volt az irodalomban. ( . . . ) Dante éppúgy

korának, környezetének hatása alatt állott, mint Shakespeare vagy - Marcel
Proust.”
A vitában, mint már idézeteink is sejtetik, látszólag Szenteleky kerekedett
felül. Ha azonban közelebbről is szemügyre vesszük a két cikk érvelését, el
döntetlennek kell látnunk a disputát, mert az alapkérdést megkerülve, mindkét
részvevő csaknem azonos mérvű elfogultsággal szólalt meg.35 Az alkotói sza
badság védelmében Havas Emil joggal s valóban előremutató módon száll
szembe a Szenteleky-féle „kijelölt út”-tal, ugyanakkor azonban eszmefuttatá
sának következő pillanatában már a kizárólagosság térségébe téved, midón
az írónak egy egészen általános, absztrakt alakját állítja példaképül, aki ki
ragadva magát a tudatát meghatározó hatások bonyolult szövevényéből, az
„egyetemes emberi” témáknak és a „mindenholvaló ember” világának meg
hódítására tör. Havas Emil szem elől téveszti, hogy az általános emberi, fő
ként a prózában, konkrét vonások és konkrét tartalmak révén valósul meg,
s ez okból meddőnek is tart mindenféle regionalizmust. Végső konklúziója pedig
- miszerint Szenteleky az „egyetemes emberi élet hatalmas útjáról letérít a
szűk ösvénybe” , s a „nagy egységek, a csodaszerű összefüggések meglátóit”
(kiemelés: U. Cs.) a „vicinális irodalom” felé vezeti - éppenséggel képtelenség,
mert összekuszálja, sőt fejük tetejére állítja a tényeket. Nem azt veszi alapul,
hogy irodalmunk átlaga Szenteleky szervező munkája előtt is „vicinális iroda
lom” volt, s Szenteleky épp a jellegtelen erők összefogása révén szerette volna
meghaladni az alacsony nívót, hanem föltételezi, hogy irodalmunknak csakugyan
voltak és vannak nagyra hivatott meglátói, kiket Szenteleky egy jóhiszemű rög
eszme megszállottjaként ismételten a szellemi parcialitás vállalására ösztökél.36
Arra tehát egyetlen pillanatra sem gondol Havas Emil, hogy a meglátókat, éppen
mert meglátók, még sohasem lehetett tartósan „szűk ösvénybe” téríteni. Nemcsak
nosztalgiától hamvas elméletekkel - hatalmi eszközökkel sem.
Válaszcikkében Szenteleky könnyed eleganciával karikírozza ki vitatársa
eklekticizmusát, s megdönthetetlen példák seregével bizonyítja, hogy a
regionális irodalom is lehet értékteremtő. Azt a kérdést viszont már óvatosan
megkerüli, hogy kell-e és szabad-e egységes utat kijelölni az íróknak, mint ahogy
elfelejt rámutatni arra is, hogy Reymont és Hans Aanrud, de még Tömörkény
sem azért alkottak maradandót (is), mert kényszerítő erejű elméleti meg
világosodásban volt részük, hanem mert élményviláguk, alkatuk és tehetségük
épp arra képesítette őket, hogy a maguk kis világát örökítsék meg.
A vita tehát semmit sem tisztázott megnyugtatóan, annyi eredménye azon
ban mégiscsak volt, hogy tartós érvénnyel felhívta a figyelmet a helyi színek
elméletének sebezhetőségére. Annál inkább, mert válaszának egy pontján
Szenteleky is beismeri közvetve, hogy az Akácok alatt szerkesztése közben
feladta a tehetség és a táj relációiról éveken át vallott, kényesen egyensúlyozó
nézetét. „Mivel világszemléleti vagy művészi egységet teremteni meddő fárad
ság lett volna, a miljőhatásban igyekeztem megkeresni az írások egységét” vallja meg, beszédes jeleként annak, hogy élete utolsó szakaszában az esz
tétikai célokat már egyértelműen nem-irodalmi célok szorították háttérbe
nála. S alkalmasint épp ebben a körülményben kell látnunk annak okát is,
hogy halála után követőinek körében fokozatosan elkoptak elméletének ko
rábbi nüánszai, s végül a couleur locale egy olyan változata kerekedett felül
a Kalangyában, mely a regionális bezárkózást tette meg eszménynek.

Harc
a dilettantizmus ellen
Szenteleky nivelláló irodalompolitikájának egyik szembetűnő fogyatékos
sága az volt, hogy teret nyitott a dilettáns irományok elburjánzása előtt.
Aranyady Györgyről, a fiatalon elhunyt novellistáról szóló szép megemlékezé
sében Herceg János beszámol egy Szentelekynél tett látogatásáról is, kit
kéziratokba temetkezve talált. „Képviselve volt ebben a kézirathalomban a
falusi világmegváltó elcsépelt filozófiai frázisaival, a mániákus széplélek meg
gyötört versikéjével, önképzőköri hangjával és a múlt ködében élő álmodozó,
Cicerót megszégyenítő körmondataival. Mindenki, aki valaha itt akár borá
szati közlönybe is leírta a nevét. Izzadságszag csapott meg a kéziratokból,
és megborzadtunk ennyi elpocsékolt energia és az aktivitás ilyen szörnyű
túltengése láttán.”37 Miután Szenteleky végakaratából Szirmai Károly kerül a
folyóirat élére38, azonnal szembetalálja magát ezzel a nagyfokú energiatúltengéssel, s első számú feladatának tartja, hogy leszámoljon az irodalmun
kat - szerinte - végveszélybe sodró dilettantizmussal. Harckészségét egy
sarkítottan egyoldalú felismerés táplálja. Szirmai úgy véli, hogy a „szegénység
és a dilettantizmus tette unalmassá és buktatta meg a szépen induló Mi
Irodalmunkat” , s ugyancsak emiatt volt nehezen megszervezhető a Kalangya
„műveltebb olvasóközönsége” is, hisz a „műkedvelői írások tömeges leközlésével minden hitelünket elvesztettük.”39 Ebbéli meggyőződését évek múl
tán sem korrigálja. Még 1941-ben is Szenteleky irodalompolitikájának elhibázottságát emlegeti, azt hánytorgatva föl neki, hogy ezen a „szegény
tájon, máról holnapra, a kötelező mérték elvetésével, mindenáron irodalmat
akart teremteni”40, amit aztán megsínylett az egész jugoszláviai magyar iroda
lom. Meglehetősen mereven ítéli meg tehát elődje szervező munkáját, el sem
töpreng afölött, hogy mi minden játszhatott közre Szentelekynél, miközben
az irodalmi és társadalmi adottságok szorításában a talpra állás és a fejlődés
lehetőségeit kutatta. Szirmai „műveltebb olvasóközönség” meglétét feltételezi,
holott részben épp a műveletlenség zátonyán akadt fönn tájunkon majd min
den lelkes megmozdulás. Nem látja be, hogy a legégetőbb gondot mégsem
a dilettantizmus áradata jelenti, hanem a „művelt olvasóközönség” műveletlensége, az, hogy e közönség kontárt és alkotót egyaránt semmibe vesz,
s Szenteleky heroikus erőfeszítéseivel rezonálni éppannyira képtelen, mint
érdemben szembeszállni velük.
Szirmai szemléleti egyoldalúsága abból ered, hogy ő az élet és az irodalom
viszonylatában jóval kevesebb kompromisszumra kész, mint Szenteleky. Az ob
jektív körülmények parancsára, igaz, hajlandó kisebb-nagyobb megalkuvá
sokra, Szenteleky elvének leglényegét azonban nem tudja elfogadni. Elődje
ugyanis, közvetlenül halála előtt, arra inti őt, hogy kompromisszumokat
„okvetlenül kell tenni, mértékegységünknek éppúgy alkalmazkodni kell sze
gényes adottságainkhoz, mint igényeinknek és álmainknak”41, s ezzel Szirmai
legérzékenyebb pontját találja telibe. Mert Szirmai akceptálja ugyan, hogy
a kisebbségi sors összetett feladatok elé állítja az írót, méltányolja is az e
téren tett erőfeszítéseket, ha azonban az álmok és igények alkalmazkodásá
nak kérdése közvetlenül is felmerül, mindig vonakodni fog ennek igenlő

megválaszolásától. Számára nincsenek olyan tényezők, melyeknek kedvéért
bárki vagy bármi szolgálatába lenne szabad állítani az irodalmat. E vitathatatla
nul progresszív meggyőződése azonban, sajnos, „örök emberi” mozzanatokat
hangsúlyozó időfelettiséggel társult, s így esztétikai hitvallásának óhatatlanul
meg kellett csontosodnia.
Már Szentelekyről írt 1934-es megemlékezésében jelzi, hogy szerkesztői gya
korlatában el fog tekinteni a helyi színek elméletétől. „ Követelte a magyar ki
sebbségi tudatot - írja42 - , a vajdasági színt, a vajdasági problémát, bár maga
is tisztában volt vele, hogy a couleur locale sok esetben megvalósíthatatlan.”
Elképzelhető, milyen heves ellenérzést váltott ki e gondolat, amely, ha óvato
san és burkoltan is, de kimondja, hogy Szenteleky csak szerepvállalásból
erőltette a helyi színeket, amiből egyenesen következik, hogy elméletének
ezt az aspektusát nem is kell túlságosan komolyan venni. Szirmai írása nyo
mán különösen azokban a toliforgatókban csaptak magasra a gyanakvás és a
vád lángjai, kik a már-már legendák övezte vezérre esküdtek ugyan, de
lépten-nyomon meghamisították: spanyolfalat csináltak maguknak unalomig
ismételt jelmondatából („Szeressük azt, ami a miénk”), már az aszongyázásban, az olcsó táj nyelvi ízesítésben, a Mári nénik puszta fölvonultatásában is a
vajdasági elkötelezettség meggyőző példáit látták, s írásaiknak egyéb, egészen
periferikus jelentőségű vidéki jegyei alapján makulátlannak vélték Kazinczyjuk iránti hűségüket.
A feszültség nőttön nőtt, s 1935-ben be is következett a robbanás. Kisbéry
János, a „bezdáni esztéta” , ahogy Herceg János szokta őt emlegetni, árulással
vádolja Szirmait, elsősorban azt lobbantva szemére, hogy letért Szenteleky
útjáról, s „eltaposta” a vajdasági irodalmat. „Vajdasági irodalom - írja egyszerűen nincs többé a szónak abban az értelmében, hogy beszélni lehetne
róla. Csak a Kalangya maradt meg. Szirmai Károly és a Magyar Tudományos
Akadémia dicsőségére. És még valami, hogy el ne felejtsük: a színvonal.”
Majd egészen durván, parlagian Szirmaira támad: „Nem a mi dilettantizmu
sunk az oka annak, hogy Szirmai megtagadta a vajdasági irodalmat, hanem
az övé. Szirmai a mi megtagadásunkkal kívánja tagadásba venni a saját
dilettantizmusát, s igazolni a szellem arisztokratáihoz való tartozását. Ezért
vetette le magáról a vajdasági irodalmat, mint rongyos kabátot, amelyet
restellt, és öltötte fel a budapestit, amelyben most büszkén feszeng.
Hát parancsolj, kedves Szirmaim. Én is kirostállak téged.
Nem a Kalangyából. De az irodalomból mindenesetre.
Míg te bennünket?
Csak a Kalangyából.”43
Szirmai az önérzetében vérig sértett ember hangján válaszol a vádasko
dásra, s egyebek közt leszögezi: „Mi nem frissen átmázolt vajdasági írókat
kérünk, mert jól tudjuk, hogy ilyesmit nem lehet erőszakolni, hanem önmagá
ért felelős, tehetséggel szavatolt írást, melyből nem csap ki a sivár szegény
ségszag, vonatkozzék ez akár a témára, akár az író kultúrájára.”44 A dühös
elkeseredés teljes nyíltságra készteti tehát. Itt már nem tud rejtőzködni:
köntörfalazás nélkül kimondja, hogy számára az irodalomban az immanens
esztétikai érték a döntő, mely nélkül egyetlen alkotás sem állhat meg a maga
lábán, még ha különféle irodalmon kívüli mankókra próbál is támaszkodni.
Mindaddig szó sem lehet semmiféle helyi színekről, kisebbségi sorskérdé

sekről, ilyen vagy olyan követelményekről, amíg a tehetség és a szellem
deleje át nem járta a szöveget. Egyetlen impozáns, ma is érvényes gesztus
sal helyreállítja tehát a Szentelekynél kibillent egyensúlyt, elrekeszti a
másodlagos és mellékes körülmények misztifikálásának útját, egyszóval
lefegyverzi a dilettantizmust. S viszonylag könnyű is a dolga, minthogy né
zetével nem marad egyedül. Arató Endre csatlakozik hozzá, aki seregszemlét
tartva a vajdasági költészet fölött, még a szerkesztőre is rá kíván duplázni.
„Felelősség nélküli piaci trombitálást” emleget, „valami szörnyű iszap áradá
sát”, majd patetikusan leszögezi: „Fiskálisok és orvosdoktorok, nyafogó pa
tikusok nem sajátították ki a vajdasági lírát, a D una-Tisza köze várandós
még az igazi lírikussal.”45 A dilettánsok és a már szimplifikált coleur locale
elmélet hívei megroggyantak ezen írások hangvételének súlya alatt: sem Szir
mai, sem Arató igazságait nem tudták elvitatni, úgyhogy végül is vissza kellett
vonulniuk a porondról.46
Szirmai azonban, mint jeleztük, egy jellegzetesen időfeletti, esztétikai
kultúrás platformról csatározik, s ez jelentős mértékben csökkenti törekvései
nek értékét. Nem csupán arról van szó ugyanis, hogy a művelt tehetség mű
helyében létrejövő esztétikumot tartja alapvetően fontosnak, hanem egyszer
smind arról is, hogy fenntartással tekint minden olyan irodalmi szövegre, amely
a társadalmi aktualitás jegyében születik. „Az időszerűség iszapos hullámai el
borították az egész irodalmat, s csak alig néhány tehetség maradt tőle érintet
len. ( . . . ) Az aktualitás úrrá tette az anyagot a problémán, a valóság követe
lésével lefokozta a művészi szempontokat, sablonizálta a regényeket, tipizálta
a jellemeket, riportizálta az irodalmat s megfosztotta a problematikus regé
nyeket még meglevő konjunktúrájuktól is.”47 - panaszolja föl egyhelyt, fél
reérthetetlen tanúságaként annak, hogy a csírátlanított „tiszta” irodalomra es
küszik, mely az itt és most kérdéseivel nemigen törődve, örök emberi dolgokat
feszeget.
Ebbéli meggyőződésének következménye az is, hogy a Kalangya hasábjain
megkísérli radikálisan elkülöníteni egymástól az irodalmat és a politikát, ami
paradox módon egyáltalán nem mond ellent a folyóiratbeli irodalom nyílt
vagy burkolt, de mindenképpen nagyfokú politizáltságának. Hiba lenne ugyanis
feltételezni, hogy Szirmai egyféle konzekvens apolitikusság vagy éppen ké
nyes ízlése parancsára szerette volna „megtisztítani” az irodalmat az irányzatos időszerűség minden válfajától, illetve hogy csupán Szenteleky emléke
miatt tűrte meg a lapban azokat az írásokat, amelyek a jugoszláviai magyar
ság öneszmélését voltak hivatottak elősegíteni. Ez a feltevés már csak azért
sem áll, mert nem egy „vezércikkében” ő maga is síkraszáll a kisebbségi gon
dok állandó felszínen tartása mellett. „Kettős” irányultságának, elkülönítő
intencióinak okai épp ezért nyilván mélyebben vannak.
Minthogy Szirmai Károly vérbeli alkotó, hatványozottan éli át a jugoszláviai
magyar író két háború közötti helyzetének ellentmondásosságát: egyfelől azt
tapasztalja, hogy a kisebbségi célok hangoztatása, ha alkotásra nem is, de
értelemadón írásra mozgósítja társait, másfelelő azonban érzi a veszélyt is,
amely a szülőföld, a honi rög ápolásának kizárólagosító követelményében rejlik.
Korán rádöbben, hogy azok az írók, kik mindenek fölé helyezik a vajdasági
érdeket, valójában önmaguk ellen fordulnak, hiszen parciális célok kedvéért
elsorvasztják magukban az irodalmi teljesség igényét. Az igazi vajdasági

érdek és feladat a jó és egyre jobb művek írása lenne, ám hogyan írjanak
maradandó műveket azok, kik a nehéz kisebbségi helyzettől szorongatva, el
lenállásuknak csak oly módon tudnak hangot adni, hogy többé-kevésbé el
mossák az irodalom és a politika közti határokat, s szinte fenntartás nélkül
vállalják a tájegység irodalmi szolgálatát. A tettel felérő szolgálatot, mint a lap
egy ünnepi beszédéből is kitetszik: „A népszerűség ma kisebbségi érték. ( . . . )
Hiába prédikálunk, hogy irodalmunk: életünk talpköve és támasza. Cselekede
tek kellenek. És Cziráky Imre írói munkássága: cselekedet. Népszerűsége mi
felénk: maga a te tt.”48 Az ilyenformán értelmezett írói szerep, s ezt Szirmai
nagyon jól tudja, egyrészt óhatatlanul elszegényíti az alkotót, másrészt pedig
a szerényebb tehetségű vagy éppen dilettáns toliforgatók számára nyílegyenes
pályát biztosít, mi több, erkölcsi fedezéket is, hisz „műveik” kritikai meg
ítélése árulásszámba menne a céhen belüliek szemében.
Mindezt szem előtt tartva úgy tetszik, hogy Szirmai Károly épp az esztéti
kai értékek védelmében kardoskodott az említett „kettéválasztás” mellett, ab
ban a reményben, hogy ha majd az irodalom megtisztul a politikai áttűnésektől és az irányzatosságtól, akkor egy csapásra lelepleződnek a terméketlen és
fantáziátlan „törpébb tehetségek” , s fokozatosan kialakul az esztétikai mér
céknek egy olyan megbízhatóbb rendszere, mely olvasót és írót egyaránt el
igazíthat kevéssé polarizálódott irodalmunk termésében. Szirmai tehát a gon
dolkodására jellemző fogyatékosságok ellenére is jó úton halad, midőn a
vajdasági helyzet és az alkotó elme összeütközéseiből származó dilemmákat
nem fojtja el, nem bontja le, ellenkezőleg, önnön válságba jutásától sem vissza
riadva, szüntelenül kutatja az egérutat.
Mindazonáltal fölmerül a kérdés, nem tér-e le mégis Szenteleky útjáról.
Nézetünk szerint nem, mert világnézet tekintetében szinte teljes az azonosság
kettejük között. Szenteleky nemegyszer figyelmeztetett rá, hogy a Kalangya
semmiképpen sem lehet egy világnézet szócsöve. Apolitikusságot hirdetett
meg tehát, hogy az ilyen módon létesülő „semleges”, „szabad” térségen annál
nagyobb nyomatékot kapjon az önmagára utalt, passzív ellenállásra berendez
kedő kisebbségi tendenciózusság. S ezt az elvet Szirmai is teljességgel ma
gáévá teszi. Több ízben is szólt róla, de legegyértelműbben talán mégis
1934 tavaszán, az induló Hidat köszöntve. „Ez a fiatalság - írja - józanon
mérlegeli helyzetét, nem csatlakozik sem az egyik, sem a másik uralkodó világ
eszme követőihez - nem válik sem fascistává, sem bolsevistává - , hanem megma
rad annak, amire érzése és helyzete predesztinálja: kisebbségi magyar
nak. Belátja, hogy ez lehet számára az egyetlen valóság.”49 Három esztendő
vel később Csuka János, a Kalangya „kisebbségi szakértője”, mintegy az
eszme folytonosságát jelezve, csaknem szóról szóra ugyanezt ismétli meg:
„A gerinces kisebbségi öntudattal telített polgár nem indul el sem a jobb-,
sem a baloldali eszmeáramlatok útjain, mert tudja, érzi, hogy sem az egyik,
sem a másik szélsőség soha nem elégítheti ki azokat a különleges kívánságokat,
amelyek - úgy látszik - mindaddig megmaradnak, ameddig kisebbségi polgár
lesz a földön.”50
E kisebbségi tudat folytonos követésével és ápolásával a Szirmai-féle Kalangya
a szellemi élet csendes vizeire hajózott, melyeken megfosztotta magát
az igazi távlatoktól, ugyanakkor azonban sikerrel ki tudta küszöbölni a
nacionalizmus elveszejtő lázait. Amikor pl. 1934-ben Krleža és Crnjanski

között vita robban ki a pacifizmus és a nacionalizmus kérdéséről, a Kalangya
regisztrálja a véleményharcot, ám a nyílt állásfoglalástól óvakodik.51 S nem
véletlenül, hisz Szirmai A végtelen fal című Börcsök-regény kapcsán, s épp
a nacionalizmusra célozva, arra hívja föl a figyelmet, hogy „felülemelkedett
szellemiségénél fogva” a folyóirat egyetlen pillanatra „sem keveredett bele az
emberi indulatok zúzó és romboló zajlásába.”52 Szirmai tehát a legtudatosabb következetességgel alkalmazza a hangfogókat, nem engedi meg, hogy
a Kalangya hasábjain elszabaduljanak a bomlasztó indulatok. Ez azonban
csak az érem egyik oldala, mert semmivel sem kisebb következetességgel
visszaszorítja a pozitív, építő indulatokat is, mondván, hogy a tömeg „meg
szervezése, öntudatosítása és irányítása a magyar napilapok feladata”, a
Kalangya ezt a munkát csak kiegészítheti „magasabb szempontú” cikkekkel és
tanulmányokkal, annál inkább, mert minket „nem érdekel egy mozgalom sem,
mely tisztán a földhöz akarja kötni az emberiséget.”53
Szirmai Károly azonban az „arany középúton” is jelentős eredményeket
ért el. A „felülemelkedett szellemiség” „magasabb szempontjainak” érvé
nyesítésével mégiscsak nagy területeket tudott átfogni. S ezt nem lehet lebe
csülni, akkor sem, ha a Kalangyában nem az előremutató mozgalmiság ismér
vei domináltak, hanem Szirmai „almanachosító” törekvései. Elég, ha meggon
doljuk, hogy a „tiszta” irodalom biztosításán fáradozva sikerült kiküzdenie,
hogy az élő világirodalom is megérintse a folyóiratot, de szorosabb kapcso
latot terem tett a magyar, továbbá a romániai és a csehszlovákiai magyar
irodalommal is, s közben a jugoszláv nemzetek irodalmáról sem feledkezett
meg. Liberális „magasabb szempontjainak” tudható be az is, hogy a vajda
sági szociális irodalom képviselőit ugyancsak a lap mellett tudta tartani. Min
dennek következetében a Szirmai szerkesztette Kalangya irodalmunk két
háború közötti korszakának legjelentősebb orgánumává fejlődhetett.

A teljes
regionalizmus jegyében
A folyóirat első háborús száma 1941 decemberében lát napvilágot, most
már Herceg János szerkesztésében és a Délvidéki Magyar Közművelődési
Szövetség támogatásával.54 A régihez képest az új Kalangya összképe jelen
tős eltéréseket mutat. A rezsim változás után semmissé lettek azok a hatóerők,
amelyek hosszú éveken át meghatározták a Kalangya kisebbségi irodalompo
litikáját, hisz a magyarság itt máról holnapra többségi helyzetbe került. A
munkatársak egy része elnémult, egy másik részét elsodorta a háború, a
bánátiak pedig, német megszállás alá kerülve, csak elvétve hallathatták
a hangjukat. Amikor tehát Herceg János a Kalangya folytonosságát biztosí
tandó, vállalta a szerkesztői teendőket, rendkívül bonyolult feladatokkal ke
rült szembe, és nyilván nem is rajta múlott elsősorban, hogy a folyóirat szem
látomást visszaesett, s egy olyan vértelen lokális irodalom és kultúra istápolója
lett, melyet maga Herceg sem becsülhetett igazán, még ha a regionalizmushoz
évek óta ragaszkodott is.

A harmincas évek végén ugyanis azzal tér haza Pestről, hogy a jugoszláviai
magyar írónak itt a helye, itt kell önálló irodalmi életet terem teni, minden
áron, s mialatt ennek módozatait kutatja, az a fölismerés állandósul benne,
hogy mégiscsak Szentelekynek volt igaza, s nem Szirmainak, aki oly könnyen
lemondott a helyi színek „közösségteremtő” erejéről. Úgy találja, hogy a
jugoszláviai magyarság művelődési életében Szenteleky halála után kiesés
következett be, s éppen ezért revízió alá veszi Szirmai elveit. „Nekünk nem
csak a művészi tökélyre kell törekednünk - írja - , hanem elsősorban népün
ket, környezetünket kifejezni. Kialakítani magunkban a vajdasági népi tuda
tot, a vegyeslakta vidék tarkaságának, a szerb, magyar és német hatásoknak
eredményét. De ehhez nemcsak tehetség kell, testvérem, nemcsak önbizalom,
művészi formaérzék, hanem elsősorban a szélesebb horizont feláldozása a
szőkébbért... ” Majd hozzáfűzi: „ . . . mindent a népből és mindent a népért,
mert a nép kultúránk őrzője, nem pedig a világpolgár. ( . . . ) Széles nemzeti
horizontok helyett regionalitást!”55 Herceg tehát már ekkor visszafordítaná a
kormánykereket, s mivel a Szirmai hangoztatta „magasabb szempontokat”
másodrendűvé szeretné megtenni, nem riad vissza a zsákutcát ígérő leegy
szerűsítéstől sem. Hiszen a mindent a népből és mindent a népért jelszó
érvényesítése, akárhogy vesszük is, csupán a múlt század végére parlagivá
deformálódott nép-nemzeti iskola szűrös-tulipános-muskátlis irodalmának
„föltámadását” eredményezhette volna.
A megszállás után a folyóirat átmenetileg befullad, s az intermezzóban író
ink fölmérik irodalmunk kisebbségi éveinek történetét. Herceg János ekkor
újra visszatér, de most már név szerint Szirmaival kapcsolatban is, a regionalizmus kérdéseihez. „Kétségtelen, hogy kritikája hasznos volt, főleg nyelvi
és esztétikai szempontból - írj fi a szerkesztő Szirmairól - , de a lokális jelleget
ez nem hozhatta ki. Pedig a cél mégiscsak ez volt.” Majd ugyanezen meg
gondolásból Szirmai víziós művészetére is kitér, s korábbi álláspontjával szö
ges ellentétben 56 már idegenkedésének is hangot ad: „Persze bármily remek
műveket mutasson is fel ez a valóságontúli irodalom, mégiscsak eltévelyedés
a józan világtól, eltávolodás az egészséges, kiegyensúlyozott élettől, ami a dél
vidéki embernek különben általában ismert jellemvonása.”57
Herceg János tehát a teljes, az Akácok alatt Szentelekyjén is túlmutató
regionalizmus igézetében veszi át a Kalangyát, rövidesen be kell látnia
azonban, hogy az adott helyzetben képtelenség tisztán irodalmi folyóiratot ki
adni.58 Éppen ezért cikkírókat gyűjt maga köré, kik a numizmatikától a
zombori galambászkodásig minden vajdasági élet jelenségre ügyelnek, s olyan
írásokkal bástyázzák körül a megfogyatkozott szépirodalmi anyagot, amelyek
konszolidáltabb körülmények között aligha kerülhettek volna a lapba. Érthető
hát, hogy az érdeklődés megcsappan, az előfizetők tábora 60-70-re zsugoro
dik, és itt is, ott is latolgatni kezdik, hogy legjobb lenne talán megszüntetni a
folyóiratot. Végül annyira elmérgesedik a helyzet, hogy 1942-ben Várkonyi
Nándor59 és Féja Géza60, majd Csuka Zoltán emeli fel szavát a Kalangya
érdekében. „Az utóbbi hónapokban sok szó esett arról - írja Csuka - , hogy
a Kalangyát meg kell szüntetni, mert kevés a közönség érdeklődése. Pedig
épp ezek az utóbbi hónapok voltak azok, midőn a folyóirat fiatal szerkesztője
a lélek lázával kutatta azt a formát, amely legjobban kifejezi a Délvidék sa
játos lelkiségét.”61

Igazságtalanság lenne azonban feltételezni, hogy a Kalangya „fiatal szer
kesztője” csak azért kereste lázasan a sajátos vajdasági lelkiség kifejezésé
nek legalkalmasabb formáját, mert hite szerint irodalmunkat a továbbiakban a
teljes regionalitás jegyében kell ápolni, s mert alkotók nélkül más utat nem is
igen választhatott volna. Feltétlen híve volt a regionalizmusnak, azonban
arról sem feledkezhetünk meg, hogy éppen a couleur locale jelentőségének
ismételt és nyomatékos hangoztatásával tudott csak válaszfalat húzni iro
dalmunk és a szédelgő mélymagyarkodás, az „örök magyar géniusz csodá
latos éltető sugarai” , a Nagy Ivánok ún. „felsőbbrendű magyar kultúrája”
közé. Minél következetesebben törekedett a lokális jelleg érvényesítésére,
annál inkább csökkent a Kalangya esztétikai színvonala, de egyidejűleg
folyamatosan csökkent a magyar sovinizmus mérgező hatása is a lapra, ügyannyira, hogy idővel viszonylag független szigetté válhatott a folyóirat, mely
nem élve vissza többségi helyzetével, Vajdaság ügyét kívánta szolgálni. A
legszebb bizonyság erre az lehet, hogy a háborús Kalangya sem fordított hátat
a jugoszláv nemzetek irodalmának: verseket közölt Jovan Duóiétól, Aleksa
Santiétól, Anton ASkerctól, novellát Iván Cankartól, Veljko Petroviétól, to
vábbá jugoszláv népballadákat, tanulmányokat a szerb nemzeti színházi tö
rekvésekről Magyarországon, a magyarországi szerbek szerepéről az új szerb
irodalomban stb., s emellett erejéhez képest figyelemmel kísérte a többi
vajdasági nemzeti kisebbség gazdasági és művelődési életének múltját, je
lenét is.
A részben meggyőződésből, részben pedig kényszerből követett teljes regionalizmus jegyében egészen 1944-ig fönn tudta tartani magát a folyóirat.
Utolsó száma az év szeptemberében jelent meg, mindössze harminc oldalon.
Ezzel aztán meg is szűnt a szellemi táj központúság, mely egészségtelen be
szűkülést hozott, s irodalmunk súlyos válságát jelezve, a dilettantizmus meleg
ágya lett. A válságból azonban, immár a szocrealizmus levegőtlen időszakát
is maga mögött tudva, irodalmunk majd csak az ötvenes években kezd ki
lábalni.

SZOCIOGRÁFIAI-SZOCIOLÓGIAI
KUTATÁS
A KALANGYÁBAN

Megújuló kezdemények

A Kalangya kisebbségi irodalompolitikájának egyik tanulságos vetületét
a folyóiratban közzétett szociográfiai-szociológiai dolgozatok alkotják. Számuk
nem túl nagy, értékük sem, jórészt ugyanis megérzésekből, hangulatokból,
bizonyítatlan „tényekből” sarjadtak, s nem érik el sem az irodalmi szociog
ráfia, sem a tudományos dolgozatok színvonalát. Ennek ellenére foglalkoz
nunk kell velük, mert fontos adalékokat kínálnak mind a Kalangya fő tö
rekvéseinek, mind pedig szépirodalmi eredményeinek és kudarcainak jobb
megismeréséhez.
A szociográfiai, szociológiai és néprajzi kutatómunka szükségességének
első s talán legangazsáltabb kalangyás hirdetője maga Szenteleky Kornél volt.
A folyóirat indulása előtt, de később is egy sor cikkben tett kísérletet arra,
hogy a magára hagyott jugoszláviai magyarság életének minél szerteágazóbb
föltérképezése céljából megnyerje íróinkat a verselés és a novellaírás mellett
mutatkozó értelmiségi teendők elvégzésére. E cikkek közül az Új lehetőségek új kötelességek érdemel megkülönböztetett figyelmet, mivel nemcsak a sür
gető feladatokat, de a cselekvés módozatait és formáit is meghatározza: „Mi
verset és novellát írunk, nagy néha még regényt is, de a folklór éppoly kevéssé
érdekli íróinkat, mint az itt élő népek egymásra gyakorolt hatása. ( . . . ) Lehet,
hogy egy jól megírt ,vajdasági’ regény többet használhat ebben a tekintetben,
mint egy rosszul, tudományosan megírt biográfia, etnográfia, történelmi és
szociográfiai beszámoló, mert az előbbit sok ezren olvashatják, míg az utób
biakat csak százan... ”*
Ugyancsak 1933-ban Havas Károly is a vajdasági állapotok alapos megis
merését szorgalmazza. „Meg kell már írni azt a könyvet, amely ennek a fél
millió embernek az életproblémáival foglalkozik” - figyelmeztet, majd a
vállalkozás előtt tornyosuló akadályok kapcsán mindenekelőtt azt panaszolja
föl, hogy „Nincsen semmi támpont, nincsen semmi segítőeszköz, egyáltalán
nincsen semmi a világon. Semmi, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen könyvet
meg lehessen írni. Nincsenek meg az adatok, nincsen semmiféle statiszti
kánk.”2 Mint ismeretes, a könyv végül mégis megszületett3, ám a Kalangya
számaiban jószerével továbbra is csak a szociográfiai felmérés igénye volt ele
ven, az eredmények sorra elmaradtak. Érthető hát, hogy Szirmai Károly aki egyrészt rezignáltan elveti a Szenteleky-féle „vajdasági” regény lehető
ségét, meg lévén győződve róla, hogy a „színeket úgyis a jövő generációja fogja
kitermelni, s nem mi, akik e tájon csak jöttmentek vagy vendégek vagyunk”4,
másrészt pedig a falukutatást nem tudja megszervezni, talán nem is érzi

feladatának - egy harmadik megoldást keres: megkísérli aktivizálni a folyó
irat olvasótáborát. Új rovatot indít, amelyben közreadna „minden olyan
tárgyilagos közleményt, mely a kisebbségi magyar irodalmunkra vagy kultúréletünkre vonatkozik. Nemcsak a szorosan vett irodalmi és kulturális kérdé
sekre gondolok, hanem életünk minden mozzanatát a magyar értelmiség meg
nyilatkozásán keresztül szeretnénk napirenden tartani. Szó lehet e rovat
hasábjain gazdasági életünkről, gyermekeink neveléséről, általános oktatás
ügyekről, sajtónkról, színészetünkről, egyesületi életünkről, könyvtár-kérdé
sekről, egyszóval életünk minden közös megnyilvánulásáról.”5 Szirmai alkal
masint pótmegoldásnak szánta ezt a rovatot, hiszen a „magyar értelmiség” ,
az ügyvédek, orvosok, patikusok, hivatalnokok és más „középosztálybeliek”
vékony rétege, melyre támaszkodni kívánt, a vajdasági magyarság életének
csak egyik - s korántsem legszámottevőbb - vetületét dokumentálhatta volna
több-kevesebb sikerrel. A hagyományos vajdasági közöny azonban már indu
lásakor megfojtotta a rovatot: egyetlen olvasó figyelt föl rá csupán, s küldte
el lelkendező sorait.
A harmincas évek derekán, a Sándor király elleni merényletet követő idő
szakban, midőn enyhül a diktatúra, s fölélénkül a belpolitikai élet6, a Ka
langya elérkezettnek látja az időt, hogy szervezett, minél több értelmiségit
tömörítő kisebbségi „frontot” alakítson a magyarságot változatlanul meg
bízhatatlannak tartó nagyszerb hatalom elnyomó törekvéseivel szemben. Ken
de Ferenc útmutatásával ankétlap készül a folyóirat műhelyében, melyet
íróknak, újságíróknak, tanároknak s minden olyan jugoszláviai magyarnak meg
küldenek, akiktől ötleteket, elképzeléseket remélnek a kisebbségi lét anyagi
és szellemi nyomorúságainak megszüntetésére. A befutott válaszokat Kende
rendszerezi7, s ő ír bevezető tanulmányt is a készülő számhoz. Noha mondan
dója magvát gyakorlati célzatú javaslatok képezik, szélesebb alapról indul.
Figyelmeztetőleg konstatálja, hogy bár az élet üteme gyökeresen megváltozott
az új országban, még mindig a magyar többségi magatartás „ezernyi megnyil
vánulása él bennünk” , továbbra is kísért a „megyeházi levegőből öröklött szel
lem”, a középosztályt döntően áthatja a múlt, kíséri útjain, irányítja gondol
kozásában, és gátolja cselekedeteiben. Ilyenformán, „ha magunkon segíteni
akarunk”, elsőként a kisebbségi gondolkodást kell kialakítani, melynek aztán
fel kell szívódnia „vérünkbe, agysejtjeinkbe és idegrendszerünkbe”. De ez
még nem minden, öntudatunk, úgymond, csakis akkor válhat majd tényleges
társadalmi erővé, ha megtanuljuk a modern szervezés tudományát, a leg
magasabb szintre fejlesztjük az egyéni képességeket, s „gazdasági, önsegélye
zési, népjóléti, kulturális és politikai területeken szigorúan egységes szerveze
tekbe” tömörülünk.
Kende Ferenc tehát szemlátomást az „állam az államban” elvének szeretne
érvényt szerezni. Nem azért, mintha a faji elkülönülés híve volna, hanem
mert az államhatalom közönye és elnyomó intézkedései ellenében nem lát
más kivezető utat, mint a védekező kisebbségi szervezkedést. Ebbéli elkép
zelését természetesen többen is támogatják. Schulhoff József pl. lelkes naivi
tással, „mindenki egy dinárt” alapon, központi hitelszövetkezetet létesítene;
Gyöngyösi Dezső, ugyancsak naivul, egy olyan „magyar munkaközösség”
megteremtését véli célszerűnek, amelyben a politikai véleménykülönbség vagy
pártállás, de még a világnézeti különbség sem lehetne választóvonal; Stem

Lázár a sváb Bauernhilfe mintájára „falusi beszerzési, értékesítési, fogyasztói
és hitelszövetkezetet” alakítana; Tóth Bagi István a „gazdasági érdekszövet
ség” gondolatát melengeti stb. stb. Míg azonban e gazdasági jellegű ötletek
csaknem egybehangzón „befelé” mutatnak, a „belső” szervezkedés szük
ségességét hozzák előtérbe, addig a művelődési és irodalmi élet felvirágoztatá
sára vonatkozó javallatok „kifelé” is hatnak, s az egymás mellett élő kultúrák
föltétien egybekapcsolódását siettetnék. Brájjer Lajos, amellett hogy irodalmi
díjak megalapítását szorgalmazza „minden egyes jugoszláviai magyar egyesü
let, kör, kaszinó, dalárda vagy közművelődési egyesület” révén, s a figyelmet ki
szeretné terjeszteni a képzőművészetre és a zenére is, megkerülhetetlennek
találja a „jugoszláv-magyar irodalmi vonatkozások” beható tanulmányozását
és felmérését is; Kohlmann Dezső Kazinczynak egy Lukiján Mušickihez írt
leveléből kölcsönözve mottót („Az igazság minden nemzettel, minden felekezettel közös s a jók és bölcsek föllelik egymást különböző feleken is”), a kölcsö
nös kultúrközeledés „békítő, egyesítő szerepét” húzza alá; Csuka Zoltán pedig
az „elszakíthatatlan lelki közösség” jogán előbb annak a reménynek ad hangot,
hogy talán már a közeljövőben íróink is fönn lehetnek a budapesti könyvna
pon, a „délszlávországi magyar irodalom” viszont a maga külön életével
„belekapcsolódhatik az egyetemes magyar írás nagy orkeszterébe” és „abba
a munkába, amely túl az egyetemes magyarságon az egyetemes emberi
kultúráért is folyik” , majd a „szomszédos népek kultúrközeledésének kiépí
tését” sürgeti, mivel az „írónak minden napi politikán túl is egyedüli és szent
kötelessége saját kultúrájának építése mellett ennek a közeledésnek a szolgá
lata, és ezt a szolgálatot kisebbségi magyar volta mellett épp népe érdekében
kétszeresen vallania és vállalnia kell”.
Mindezekben az írásokban szinte nyomát se találhatjuk irredentizmusnak,
fülledt nacionalizmusnak, kótyagos nemzeti ábrándoknak, szavak mögé
rejtett kihívó gesztusoknak.8 A cikkírók, a többségi hatalom megértésé
ben bizakodva, fényt akarnak bocsátani nemcsak a szemekre, az agyakra
is, és egy igazságosabb kisebbségi élet eszmei alapjait szeretnék tartósan
megvetni. A hatalom azonban más véleményen van. Az igények bejelenté
se, még inkább a szervezkedés lehetősége riasztólag mozgósítja „igazságérzetét” , s így a cenzúra ezúttal el is tekint szokásos gyakorlatától: nem
méricskéli, nem szűri meg az egyes írásokat, hanem lecsap, és az egész szá
mot betiltja.9
A drasztikus intézkedés a Kalangya szociográfiai-szociológiai érdeklődé
sére is igen kedvezőtlenül hat. Nem csoda hát, hogy jó idő elteltével
Szegedi Emil újra a kiindulóponton találja magát, és csaknem szó sze
rint ugyanazt a negatív leltárt készíti el, mint az indulás éveiben Havas
Károly: „A datokra volna szükség. Rendszeres falu- és társadalom kutatás
megfelelő és megbízható adatokat szolgáltatna a szétszórtan élő magyar
ság számszerű viszonyáról, a környezetéről, szükségleteiről, társadalmi
megoszlásáról, kultúrszínvonaláról, anyagi viszonyairól, iskolázottságáról,
olvasmányairól, egészségügyéről, orvosairól, tanítóiról, népszokásairól, nép
művészetéről stb.” 10

A falu
A két „nullapontot” (1933-1937) összekötő folyóiratszámokban, mint jelez
tük, fellelhetők ugyan falusi témájú cikkek, elmélkedések, ezek azonban jelle
güknél fogva nem tölthetik be a helyzettudatosítás tervezett és elvárt szerepét.
Eredetüket tekintve két csoportra oszthatjuk őket: hazaiakra és külföldről,
főként Erdélyből kölcsönzöttekre. Hadd érintsünk közülük néhányat.
Batta Péter, aki meglehetősen szerteágazó tevékenységet fejt ki a Kalan
gyában, de akinek nevét mégis csupán egy-két néprajzi tárgyú dolgozata teszi
emlékezetessé, Tiszamenti írások című cikksorozatával11 kelti föl elsősorban
a falukutatás nyomaira ügyelő figyelmet. Végre egy olyan munka, gondolhatja
az ember, mely az általánosságokat, az ismétlődő hiánylistákat konkrétumok
kal cseréli föl: kinagyítja a kanizsai, zentai táj sajátságait, illetve közel hoz né
hányat az ott élő emberek közül, kik alakítják e tájat, s megadják arculatát.
A főcím azonban igencsak félrevezető. A négy cikk helyszíne indetermináltságában a földkerekségnek szinte minden pontján elképzelhető, s ami még szembeötlőbb fogyatékosság, a szerző egyetlen Tisza menti ember arcélét sem raj
zolja meg. Az első cikkben „végrehajtani mentünk” , „ki a tanyák közé” , ám
mire a „szerencsétlen végrehajtást szenvedő” háza elé ér a községi homokfutó,
vége is szakad az írásnak, s kiderül, hogy Batta Pétert valójában nem is a
„kinti” emberekkel való találkozás késztette útra, hanem a végrehajtó „vég
nélküli anekdotái” , illetve, miután az mégiscsak kifogy belőlük a hosszú úton,
a táj csendes-boldog, mélázó szemlélése. A második cikk egy késő őszi „páva
szemű pillangó” rút pusztulását, a harmadik légyrabló hangyák nyiklő-nyakló
kerti székből elnézett sürgését írja le, a negyedik pedig egy saroglyához kötött,
nyugtalanul rúgkapáló vasderest festeget.
Mondanunk sem kell talán, hogy Batta Péter nyugágy-perspektívából pa
pírra vetett idillikus „helyzetképei” az unalomig banálisak. Fölösleges is lenne
időt pazarolni rájuk, ha az utolsóhoz, a vasderesről szólóhoz nem csap oda egé
szen váratlanul egy csillaggal elválasztott világnézeti konklúziót, melynek révén
írása kalangyás funkcionáltságot nyer:
„így vagyunk most valahogy az európai kultúrákkal is. Ezek is kettős
kötőfékkel vannak az országok politikai szekereinek saroglyáihoz kötve.
Az egyik a sovinizmus kötele, a másik pedig a kommunizmus pányvája,
amelyek csak egész kicsiny működési teret engednek a kultúrák vasderesei
nek, hogy ne mondjam, pegazusainak röptéhez, szárnyuk bontogatásához.
A táltosok azonban izegnek-mozognak, türelmetlenkednek, kapálnak s
előbb-utóbb elindítják a kátyúba ragadt szekereket, ha egyelőre csak szal
maszál koszthoz jutnak is.”
Ha nem ismernénk e szavak előzményeit, még örülni is tudnánk Batta Péter
meglátásának: lám, idejekorán észrevette az előretörő fasizmus roppant
veszélyét, de a szocializmus nagymérvű sztálinista torzulásait is, s ezeknek elle
nében, egy tiszta humánumra esküdve, a „kötőfékeket” elszaggató, igazi
nagy művészet példaképét mutatja föl Vajdaságnak. Csakhogy egyáltalán
nem erről van itt szó. Nem a lázadó hangja a Batta Péteré, hanem azé az
emberé, aki a „középre” helyezkedő középosztályban látja az általános
boldogulás igazi és egyetlen letéteményesét. Nem azért szemléli tehát ide

genkedve a nagy csinnadrattával vonulgató, hitleri szoldateszkát, mintha
hatodik érzéke a tömegsírokat is eléje vetítené már, s korántsem azért
gondol fázósan a „kommunizmus pányvájára”, mintha a marxi utópiát s
Október történelmi eredményeit féltené. Nem, Batta Péter csupán két végle
tet lát a két rendszerben, s mindennemű tépelődés nélkül egyenlőségjelet tesz
közéjük, csakhogy minél inkább kidomborodjanak a középhelyzet „előnyei”
és „távlatai”. Ez persze közvetve azt is jelenti, hogy a közöttes úton haladók
világnézetük alapjait a vak szélsőségek éleinek óvatos és gondos lecsiszolásával szeretnék megvetni, vagyis „szelídített” formában mindkét rendszer
törekvéseinek szerintük pozitív összetevőit egyesítenék gondolkodásukban.
S hogy mennyire így van, azt a Kalangya néhány olyan további írása is bizo
nyítja, amely egészen explicit módon fogalmazza meg a közöttes magatartás
lényegét.
A harmincas évek második felében Szegedi Emil Féja Gézának az egyik
pesti lapban megjelent erdélyi beszámolóját ismerteti12, s a népi író vélemé
nyével egybehangzón megállapítja, hogy a kisebbségi sorsban élő magyar
fiatalok közül egyedül a romániaiak találtak rá a „legméltóbb szellemi vezérre:
Petőfi Sándorra”, kinek öröksége megóvja őket a szélsőbal-, illetve a szél
sőjobboldal mezsgyéjén való tévelygéstől, egyúttal pedig lehetőséget nyújt
egyetemes összefogásukra is. így kerülhetett sor az 1937-es marosvásárhelyi
találkozóra, ahol „írók és parasztok, papok és munkások, jobboldaliak és bal
oldaliak találtak egymásra és tettek hitet, hogy egyek a nagy magyar nemzeti
célokért folytatott harcban”. Ez a Petőfi szellemétől fölöttébb távol álló univer
zális egymásra találás készteti Szegedi Emilt is egy olyan „szintetikus, min
denkit legalább megközelítőleg kielégítő szemlélet” kutatására, amely szava
tolhatná a jugoszláviai magyar ifjúság egységét. Szerinte ez csakis akkor válhat
majd valóra, ha a fiatalok olykor merőben ellentétes nézeteket valló csoportjai
magukévá teszik egyfelől a „magyar közösség nemzeti érdekeinek szolgála
tát”, másfelől pedig a „haladó, szociális, a nagy magyar néptömegek kulturális
és gazdasági felemelését célzó törekvéseket”.
Egy két évvel későbbi recenziójában nagyjából ugyanezt a szempontot emeli
ki Herceg János is.11 Úgy véli, hogy Veres Péter könyvét látszólagos ellent
mondásossága miatt értette félre mindkét oldal, a „nemzeti öntudat védői épp
úgy, mint az ortodox marxisták”. Veres ugyanis azt bizonygatja, hogy a
„szocializmus és a nacionalizmus nem ellentétek, hanem kiegészítői egy
másnak a társadalmi fejlődésben” . Herceg János természetesen fenntartás
nélkül helyesli ezt a „szintetikus” nézőpontot, sőt védelmébe is veszi az írót
mindazokkal szemben, kik a nemzeti szocializmus bélyegét ütnék rá. Nyíltan
kimondja, hogy amiről Veres Péter beszél, valójában nem más, mint a
„marxi szocializmusnak a magyarság helyzetére való alkalmazása” .
A kalangyás középutasság ebben a marxizmussal is szimpatizáló megfogal
mazásban éri el azt a csúcsot, ameddig az a társadalom megváltoztatásának
követelésében, szubjektív és objektív okokból kifolyólag, egyáltalán elme
részkedhetett. Mert ne feledjük, a Kalangya középútképletében a magyaror
szágihoz viszonyítva jellemző eltolódás figyelhető meg. Folyóiratunk középosztálybeli íróit elsősorban nem a paraszti tömegek gazdasági kizsákmányolása
lázit ja, hanem a nemzeti elnyomás, melynek drasztikus intézkedéseit a saját
bőrükön is érzik nap nap után, ezenfelül pedig a sajtót és bizonyosfajta

kiadványokat olvasva, intellektuálisan is megélik azokat. Más szóval, míg
a népi írók, felismerve a parasztság „nemzet alatti” helyzetét a „hárommillió
koldus országában” , a mélyre ható társadalmi akció sajátos magyar módozatait
kutatták, addig a kalangyások tevékenységének ismételten a súlyos nemzeti
elnyomás adott impulzusokat. Nemcsak azt jelenti ez, hogy szemléletüket
a kisebbségi érdekek és célok határozták meg döntően, hanem egyúttal azt
is, hogy szociális érzékenységük nem fejlődhetett ki kellőképpen, ami eseten
ként egészen furcsa, már-már tragikomikus tünetekben mutatkozik meg.
Nem lesz talán érdektelen, ha visszakanyarodva a Kalangya 1933-tól kb.
1937-ig terjedő időszakához, közelebbről is szemügyre veszünk egy-két ilyen
tünetet. A „nyugágy-perspektívájú” Batta Péter, egy erdélyi újsághíren fölbuzdulva, a jugoszláviai magyar értelmiség és a szegényparasztság kapcsolatait
teszi meg vizsgálódása tárgyául. Rámutat, hogy a „művelt középosztály”, sajnos,
nem tesz eleget „kisebbségi faji kötelezettségeinek” , mert nem támogatja,
anyagi áldozatokat is hozva, a „nincstelen osztály tagjait”, kik ily módon a
kétségbeesés határára jutnak.14 Batta tehát nem közömbös a nincstelen
tömegekkel szemben, sőt egyfajta részvéttel figyeli vergődésüket, lelkiismeret-ébresztő „szociálpolitikai” elképzelése azonban megmosolyogtatóan gyer
meteg, végső kicsengésében pedig taszító is. Nézete szerint ugyanis „csak
addig van létjogosultsága egy kisebbségi nép középosztályának, amíg megvan
ennek alapja: egy széles napszámos, zsellér, törpebirtokos, szóval paraszti
réteg” , következésképpen a „középosztály tagjainak a saját jól felfogott érde
kükben kell istápolniuk, védeniük és vezetniük az alsóbb rétegek egyedeit”.
A fennálló társadalmi renddel tehát nincs baj, az alapvető kérdés nem is
az, miért nincstelenek a nincstelenek, ez a világ sora, nincs mit változtatni raj
ta, csak épp a struktúrán belüli szamaritánus cselekedetek hiánya aggasztó, hisz
így a „művelt középosztály” tulajdon létét teszi kérdésessé.
Hasonló szociális vakságról tanúskodik Kisbéry János esszéisztikus cseve
gése a cigányokról.15 Indítékai feddhetetlenek: szívvel-lélekkel a fehérek
által „lenézett, megbélyegzett és kiközösített faj képviselője” , a „sorsüldözött
és boldogtalan” cigány mellé áll, kinek „csak illúziói lehetnek az életről.”
Véletlenül sem azért fordul tehát a cigányság felé, hogy „lebilincselóen” izgal
mas egzotikus történeteket mondjon el róla. Ellenkezőleg, reménytelenül
cudar helyzete tudatosítására vállalkozik, és nem is sikertelenül. Miután
azonban egymásba illeszti a leglényegesebb elemeket, s eljut addig a pontig,
ahol már elkerülhetetlenül fölmerül a kérdés, miként is lehetne hát segíteni
ezen az alsóbbrendűvé lefokozott népen, egyszeriben elveszti tájékozódó
képességét, s akaratlanul is az akasztófahumor felé hajlítja írását. Elmondja,
hogy a cigányok a valóságos élet illúzióját a tekepályán találják meg, ez a
„demokratikus intézmény” lehetővé teszi számukra a másokkal való elvegyülést, a feloldódást a „nagy emberfolyam sodrában” , s épp ezért csak ott
élhetnek társadalmi életet, csak ott válthatják meg magukat néhány órára
„kárhozatuk kínzó poklából” . S a csattanó: „Adj Uram Istenem nekik száz
ezer tekepályát, minden szögletbe és utcasarokra egyet, váltsd meg őket
szerető hatalm addal. . . ”
A falu világával, a falunevelés módszerével foglalkozó behozatali írások
közül a Tavaszy Sándorét említjük első helyen.16 Bevezető soraiból még úgy
tetszik, hogy a lényeges összefüggéseket feltáró falukutatás Vajdaságban

is hasznosítható általános szempontjait fogja megadni. „Az élő falu ott van,
ahol a látható falu, de abban elrejtve - írja. - Hiába járja valaki a falu utcáit,
még a legszorgosabb munkaidőben is, vagy az ünnepnapok idejében, amikor a
falu a legmozgalmasabb képet mutat, még akkor is csak az alvó falut látja a
látható falu képében, mert a falut éltető erők láthatatlanul a mélyben
lappanganak. Aki tehát a látható falut ismeri, még nem szükségképpen ismeri
az élő falut.” Ez után az alapvetően fontos megállapítás után az „élő falu” is
mérveit sorakoztatja föl, s csakhamar nyilvánvaló lesz, hogy voltaképpen
az elszigetelt, az „ősiségében” megbontatlan patriarkális falut, tehát éppen a
halódó falut eszményíti, melynek nyugalma már a múlt század végén meg
bolydult, századunk első évtizedeitől kezdődően pedig valósággal megtépázta
a kapitalizálódás, a háború, a „felgyorsult” idő. A túlhaladott falusi állapotok
konzerválására szólít fel, s hogy szavai minél nagyobb súllyal essenek a latba,
párhuzamot von a romlott, megfertőzött városi és az ősi képletű, eredendően
tiszta falusi élet között, mégpedig teljesen dialektikátlan és elvakult módon.
A primitív világnézetű, se nem idealista, se nem materialista falusi embertől
távol áll a lelki differenciáltság, véli, egységes életet ismer csupán, a nagy
Egészhez tartozónak érzi magát, van benne valami „örök emberi vonás”, ezzel
szemben a városira a lelki tépettség, a sablonizáltság, az „életmegnyilvánulá
soknak különböző provinciákba való megosztása” jellemző. A városi ember
gondolkodása, erkölcse, kultúrája, életfelfogása éppen ezért rendkívüli mérték
ben veszélyezteti nemcsak magát a várost, hanem a falut is, sőt az egész
európai kultúrát. A „huszadik század nagy világromlása” ugyanis azzal kezdő
dött, hogy „keresztülvágtatott a falu tisztes fehér utcáján a százas sebességgel
haladó luxusautó, és széles gumikerekei felverték és az emberek arcába
csapták a sarat, és szétszórták a messzi utakról a kerekeken magukkal hozott
világszemetet” . Ahelyett tehát, hogy a nap nap után mind szegényebb falusi
kultúra még élő hagyományainak megmentésére buzdítana, Tavaszy Sándor
az „időktől védett” rezervátum-falu modelljét sírja vissza, s ábrándozásában
egészen addig elmegy, hogy az „őseredeti” falusi egység fenntartása érdeké
ben egy művészeti-művelődési szűrőapparátus kiépítését szorgalmazza, amely
majd megkíméli a falut egyebek között a „városi színház darabjaitól” , a
„pszichoanalitikus regényektől” és a „neoprimitív szabadversektől”. Mi más
is következhetne ezek után konklúzióként, mint hogy a falunevelés e módszere
„egészséges civilizációnk és tiszta kultúránk létfeltétele, mert ha a falu elhal,
elhal a nép, elhal a nemzet és vége az európai kultúrának” .
Imre Lajos szubjektív jegyzete a faluról17, alkalmasint éppen mert megma
rad az idealizálatlan személyes élmények körénél, jóval kevesebb eszmei
vadhajtást tartalmaz. Nincsenek világmegváltó elképzelései a faluról, nem
bízza rá a „tiszta kultúra” mentsvárának szerepét, csupán két olyan mozza
natot domborít ki, melynek figyelembevétele nélkül igen könnyen vakvágányra
futhat a falukutató. Az első mozzanat, akár Tavaszynál, nála is az életegység,
amely az életre nézve azt jelenti, hogy az „életben nincsenek annak egységével
összefüggésbe nem hozható vonások, nincs kettősség, szétszóródás”, a munkára
nézve pedig azt, hogy „minden munka csak az élet egységében, abba bele
tagolódva lehet értékes a falu életében, hogy az életnek és a munkának
elszakíthatatlan kapcsolatban kell állniok egymással.” A második mozzanat
a személyes elem, melynek döntő fontossága abban nyilvánul meg, hogy a mun

ka, az élet, a felfogások és törekvések eleven kapcsolatban vannak a szemé
lyes élettel, olyannyira, hogy falun pl. nem lehet huzamosabb időre „elbújni
a közvélemény háta mögé” , mert az emberek nem „szólamaik, felfogásuk,
világnézetük, hanem személyük által” kapcsolódnak egymáshoz. E két, leg
többet jelentő karakterisztikum, véli Imre Lajos, eleve megszabja a falu meg
közelítésének módját. Az élet egysége arra figyelmeztet, hogy „amit adni
akarunk neki, azt a falu életébe kell belevinni, mert idegen marad tőle mind
addig, amíg élete egységébe beletartozónak nem érzi” , a személyes elem pedig
azt „teszi kötelességünkké, hogy amit át akarunk neki adni, azt személyesen,
az életünkkel vállalni és fedezni kell” .
Nyilvánvaló, hogy a tárgyalt korszak ilyen és ezekhez hasonló „elméleti”
írásai alapján a Kalangya még akkor sem tudott volna falukutató mozgalmat
megszervezni, ha Szirmai Károly netán mindennél fontosabbnak tartja, hogy
a folyóirat köré csoportosuló írókat megnyerje a fáradságos, egész embert
követelő falujárás ügyének. Szirmai azonban ezekre az írásokra úgy tekint
csupán, mint a kisebbségi helyzet szükséges kísérőire, amelyek nélkül az
adott korban nem létezhet ugyan egyetlen kisebbségi szépirodalmi orgánum
sem, de amelyeket egy egészségesebb és humánusabb társadalomban oly jó
lenne mellőzni mégis. Lappangó fenntartásai, melyeket a sorozatos kudarcok
emléke is táplálhatott, kétségkívül fékezőleg hatottak ezen a téren (ha egyál
talán volt kit fékezniük), s végig nem gondolná, esetlegessé, járulékos jellegű
vé tették a folyóirat szociográfiai-szociológiai tájékozódását.
Érthető hát, hogy Szegedi Emil már idézett 1937-es cikkében a falusi és a
tanyai nép életének redszeres, adatfeltáró vizsgálatára tüzel, s az is, hogy jó
másfél év múlva kénytelen megismételni pusztába kiáltott szavait. „Amíg
össze nem gyűjtjük vidékenként és falvanként a valóságrajzokat és adatokat,
addig parasztságunk élete terra incognita marad, és parasztságunk továbbra is
úgy él a köztudatban, ahogyan idejüket múlt, hamisító népszínművekből,
sekélyes, árvalányhajas és kifentbajszú elbeszélésekből rosszul megismertük”
- írja egyebek között18, majd megjegyzi, hogy ennek ellenére, sajnos, lehan
goló a közöny: „íróink, a nép körében élő értelmiségiek, a főiskolás ifjúság
és mások nem mutatnak érdeklődést a ,tárgy’ iránt, holott mérhetetlen fontos
ságú volna még a legkisebb részletmunka is a kutatásnak erről az elhanyagolt
területéről.”
Mindennek ellenére néhány olyan írásra is felfigyelhetünk a folyóiratban,
amely a faluszociográfia hiányának fölemlegetése mellett a szó szoros értelmé
ben hamarosan várható ilyen tárgyú szövegeket is beharangoz. Ezek között
Herceg János szociográfiai pillanatfelvétele a legértékesebb.19
Már az első mondatban vázolt kép, mondhatnánk, Móricz Zsigmond-i tájrajz, elevenbe vág, s azt a benyomást kelti az emberben, hogy végre olyan
otthoni környezetbe kalauzolja az írott szó, ahova a folyóirat évfolyamait
böngészve mindeddig nem juthatott el, legalábbis a szociográfiai célzatú
írásokban nem: „A falu úgy ül a kék ég alatt, a porlepte fák között, gágogó
libáival, lassan döcögő kocsijaival és a csordával, amely hajnalban és este
végigbőgi az utcákat, mintha nem lenne sem ég, sem nap, sem élet, csak valami
értelmetlen, buta törvényszerűség, amely benépesítette és körülrakta dísz
letekkel.”
A madártávlatból szemlélt, apró belső mozgásaival csak még inkább moz

dulatlannak, időbe fagyottnak látszó faluban aztán, hogy közelebb érünk
hozzá, Herceg János „típusalkotó” tollvonásai nyomán sorra megélednek
a falusi értelmiség élőhalott alakjai, kiket mintha látatlanul is csontig járna át
az évszázados pannon por: a kibodrosított hajú, hervatag, „grétagarbós póz
ban” szenvelgő tanítókisasszony; a dagadt, pocakos patikus, kinn áll a temp
lommal szemben, „beillatosítva otkolonnal, arca vörös, feje kopasz, szájá
ból csurog a szó, mint a méz”; az esperes úr, „piros cingulusa kétoldalt repül
a széllel” ; egy táncdalt fütyörésző vigéc, amint „divatos, zöld, tavaszi kabát
ban” végigvonul az utcán; a kaszinónak nevezett falusi kocsma autóbuszra
váró, álmos világa a bormérővé degradált „diplomás tanítóval” , ki Pestalozzit
olvasta egykoron stb.
Herceg János szemlátomást kedvét leli a megbocsátón ironizáló seregszem
lében. Még a futó párbeszédeket is úgy formálja meg, hogy mosoly bujkál
az olvasóra kacsintó szemében. Miután azonban letelik az „egy óra” , váratlanul
elmetszi a játékosan ítélkező fonalat, s az ismét megéledő súlyos csöndre
bízva a falut, előhozakodik tulajdonképpeni mondandójával, amely magánál
a remekbe szabott „gyorsfényképnél” is relevánsabb. „Ezzel a torzképpel a
krónikás nem a falut akarta kigúnyolni - írja - , csak a felszínét és egyben
azokat, akik csupán ezt a felszínt látják, ő tudja, hogy a falunak vannak
kincsei mélyen a földben, kint a parasztoknál, akik ma arattak, holnap pedig
már szántani fognak; vetni, boronálni, kapálni, mert élni kell. (. . . ) S a kró
nikás szívére tett kézzel fogadkozik, hogy ő nem hagyja veszni ezeket a kincse
ket. Ő elmegy a néphez, leírja szokásait, feljegyzi dalait, megírja meséit,
még mielőtt a szigettel együtt elmosná az ár. Még mielőtt kiérnének a vigécek
és biztosítási ügynökök, hogy becseréljék pántlikára, töltőtollra vagy a ,fel
világosodás’ és a .civilizáció’ jelszavaira.”
A látható falu helyett tehát Herceg János is az élő faluhoz, de a maga
„realista érzékenysége” által élőnek bizonyuló faluhoz akar közel férkőzni, s
igencsak sajnálhatjuk, hogy teátrális színezetű fogadkozását az idő tájt még
részben sem váltotta valóra. Sajnálhatjuk, nemcsak azért, mert így jó néhány
falusi portréja „időbe zárva” maradt (későbbi változataikat majd csak a hat
vanas években gyűjti kötetbe), hanem mert korai kifulladása a teljes értékű
irodalmi szociográfia tájunkon való akkori megszületésének és térhódításá
nak a lehetetlenségét is jelzi egyúttal.
A falu, a parasztság rendszerbeli intézkedésekkel is súlyosbított helyzetének
szociográfiai-szociológiai tablói azonban mégis elkészültek a Kalangyában, s
bár nélkülözik a közvetlen kontaktusokból merítő írások frisseségét, doku
mentáltságuknál fogva számottevők. Csuka János, aki már korábban is több
politikainak minősíthető cikket tett közzé a lapban a jugoszláviai magyarság
sorskérdéseiről, egyszer csak elunja az adatok ismételt számonkérését, és sta
tisztikai közlönyökre támaszkodva, hangyaszorgalommal kivonatolja a kü
lönféle, elsősorban Vajdaságra vonatkozó kimutatásokat, melyeknek alap
ján, ha nem is olvasmányos, de tagadhatatlanul tanulságos beszámolókat
kerekít.
A sort a kisebbségi népiskolákkal foglalkozó dolgozattal kezdi, amely még
nem éri el későbbi, hasonló módszerű tanulmányai színvonalát.20 Az írást
egy durva, akkoriban csöppet sem szokatlan provokáció keltette életre, s így
a közzétett táblázatok nem annyira a valós helyzet teljességre törő kiérté

kelésére, hanem inkább Csuka János polémikus kitételeinek alátámasztására
szolgálnak. Dimitrije Kirilovié, az újvidéki Történelmi Társaság „gondol
kodásáról és a Magyarországgal szembeni állásfoglalásáról ismert” főtitkára
ugyanis értekezést jelentetett meg, melyben „ismételten él az alkalommal,
hogy kétségbe vonja nagyon sok magyar család eredetét és származását” , majd
megállapítja, hogy a kisebbségi népiskolák száma tökéletesen megfelel a ki
sebbségek számarányának, kivételt csupán a magyarság képez, mivel „sokkal
több anyanyelvű iskolája van, mint amennyi számarányánál fogva megilleti” .
A névelemző úr nacionalizmustól fűtött fejtegetéseit Csuka János hivatalos
helyről származó tényekkel építi le. Kimutatja, hogy a jugoszláviai németek
nek, kik számbelileg „gyengébbek” a magyaroknál, 618 tantermük van, míg
a magyaroknak mindössze 460, s ráadásul az utóbbiaknál jóval nagyobb a
lemorzsolódás, mert a tankötelesek nagy hányada nincstelen földmunkások
gyermeke, egy másik részük pedig, éppen mert nincsen elegendő magyar tan
nyelvű elemi iskola, „államtannyelvű” iskolába jár, s így nyomtalanul elnyeli
a statisztika. Csuka János szükségképpen mélyen „lehűtött” vitacikke, mely
néhány évvel korábban még elképzelhetetlen lett volna, igen leverő képet fest
a kisebbségi magyar népoktatás helyzetéről, s ezt a képet majd következő,
immár nem a gyerekekről, hanem a felnőttekről szóló dolgozatai árnyalják,
szélesítik ki - szemléleti naivitásuk ellenére is.
Háromrészes, terjedelmes tanulmányt ír a jugoszláv földreformról21, majd az
ebben levont következtetéseket a vajdasági körülményekre is alkalmazva,
nincstelen parasztságunk tömegeinek kilátástalan helyzetét tárja föl.22
Az elsőben a segítségül hívott számadatok segítségével azt az alaptézisét bi
zonygatja, miszerint a fiatal jugoszláv állam agrárreformja két célt szolgált:
egy „demokratikusát” (a szláv ajkú lakosság által lakott területeken, földhöz
juttatva a nincsteleneket) és egy „demokratikus-nacionalistát” (a vegyes
lakosságú területeken, elsősorban Vajdaságban, ahol a földosztást a „kisebb
ségek ellensúlyozása és gazdasági ellenállásuk gyöngítése céljából” nagyrészt
nacionalista alapon hajtották végre).
A „demokratikus” intézkedések azonban országos viszonylatban is csak tessék-lássék eredményeket hoztak. A mezőgazdasági termelésből élő családok
nak több mint egyharmada (mintegy 3,4 millió ember) továbbra is átlag 1,2
hektárnyi földdel rendelkezik csupán, ami a létminimum biztosításához sem
elegendő, hogy a teljesen nincstelenekről ne is beszéljünk. A törpebirtokok
sorra fölmorzsolódnak, növekszik a „földművesproletárok” száma, akik a jobb
megélhetés reményében a városokba tódulnak, illetve csak tódulnának, hisz a
fejletlen ipar nem tudja befogadni őket. S ezek a tendenciák, miként Csuka Já
nos második tanulmányából kiderül, hatványozottan érvényesülnek a vajdasági
magyarság körében. Egyrészt azért, mert a nagybirtokok felosztása után az ott
dolgozó, zömmel magyar zsellérek és napszámosok úgyszólván máról hol
napra munkalehetőség nélkül maradtak, másrészt pedig azért, mert a föld
osztás során a kisebbségiek csak kivételes esetekben részesültek „ajándék
földben” .
Csuka János példás pedantériával és okadatolással húzza meg tanulmányai
fő gondolati vonalát, végső fokon azonban ő sem tud kitömi a kalangyás bűv
körből. Ez talán tanulságlevonásából tűnik ki legmeggyőzőbben: „A magyar
nemzet igazi fenntartó rétege a falusi lakosság.(. . . ) Éppen ezért nem győzzük

eléggé hangsúlyozni, hogy minden tehetősebb gazdánknak erkölcsi kötelessége
a falusi magyar mezőgazdasági munkásság helyzetének javítása, mert népünk
fenntartását s erősítését csak úgy biztosíthatjuk. Ebben másra nem számítha
tunk, csak önmagunkra.”
Csuka János adathalmozó tanulmányai, bár úttörő jelentőségűek voltak, hisz
a folyóirat olvasótábora ekkor értesült első ízben s többé-kevésbé megbízható
forrásokból a jugoszláviai magyarság nagyobb hányadának anyagi helyze
téről, természetesen továbbra is árnyékban hagyták a számadatokkal jelzett em
berek mindennapi életét. Épp ezt a hiányt pótlandó írja meg tanulmányát
Vető György álnéven Kristály István a vajdasági magyar ember „igazi arcá
ról”.23 Ötven, főként zsellér család (kevéssé érdekes, sőt csaknem használha
tatlan) adatait gyűjti egybe tervszerűtlenül, s abban a tudatban, hogy anyaga
kellő alapot nyújt a cáfolhatatlan igazság megragadásához, igen magabiztosan
indítja írását: „Népünkről való ismereteink elszomorítóan hiányosak. Anyagi
állapota úgy-ahogy, nagy általánosságban ismert. Szellemi alkata azonban csak
találgatásokból vagy pedig bizonyos ideológiák kényszerű magyarázgatásaiból
rajzolódott elénk.” S tovább: „E munka értéke éppen az, hogy nem találgatá
sokra és feltevésekre ad alkalmat, hanem a való, a mindennapi élet igazi
arcát adja.”
Új fent a kiindulópontra jutottunk tehát, ki tudja, hányadszor, a kezdet
kezdetére, ahonnan azonban ezúttal sem vezet messzire út. Vető György
ugyanis hasztalan fordul el ingerülten a paraszt „megideologizált” képeitől,
ha egyszer mást sem csinál bő lére eresztett szövegében, mint légből kapott
ideológiai „igazságokat” gyárt halomra - jórészt a hidasok ellenében. Alap
talan hiedelem, m erő koholmány, szögezi le, hogy a falusi magyar lakosság
mintegy nyolcvan százalékát kitevő „ellátatlanok” : béresek, felesek, fuvaro
sok, napszámosok stb. „osztályharcszerűen” állnak szemben a gazdaréteg
gel. Ez csak a „semmi komoly tudással nem rendelkező elvcséplőknek
a lovaglóvesszője” , a romboló „kozmopolita irányzatok” hordozóié. A gazda
„lelki alkatban teljesen azonos a földmunkással” , „birtokló tudata erkölcsi
gyökerű” , úgyhogy a nincstelen földmunkásnak esze ágába se jut rebelliskedni atyai védőszárnyai ellen. Nem, az ágrólszakadt szegényparaszt „nótás
kedvű, táncos” , „szereti és méltányolja a derű t” , s ami mindennél fontosabb:
„bízik magában” . M ondanunk sem kell talán, hogy ezen az ingoványos tala
jon Vető György korántsem a falu népének igazi arcához jutott el, hanem
a magyarság „faji jellem zőinek” hangoztatásáig, az osztályokat egybemosó
faji összetartozás gondolatáig, melynek egészséges alapja, nézete szerint,
csakis a „kultúrnacionalizmus” lehet.
Eddigi pásztázásunk összegezéseként azt kell megállapítanunk, hogy a Ka
langya nem tudta megközelíteni a falu emberét, munkatársai egyszerűen képte
lenek voltak „leásni” hozzá, annak ellenére, hogy ki így, ki úgy, de mindnyá
jan a falut tartották annak az alapnak, amelyből a „művelt középosztálynak”
folytonosan meg kell újulnia.

Az ifjúság
Van azonban a Kalangya szociográfiai-szociológiai tevékenységének egy - a
fentebbi vonulattal párhuzamosan kialakult s azzal természetesen nagyfokú
rokonságot mutató - másik ága is, az ifjúság kérdéseivel foglalkozó, melyet
csak az áttekinthetőség kedvéért választunk külön. Első nyomaira már 1932ben, a folyóirat harmadik számában rábukkanunk. A romániai és a csehszlová
kiai magyarok mozgalmainak kisugárzása épp akkortájt, a húszas évek végén
és a harmincas évek elején a legerősebb tájunkon, s így érthető, hogy Kis Jó
zsef is az „utódállamokban" élő magyarság három kisebbségi népcsoportjának
összehasonlítására alapozza ifjúságunkról szóló írását.24
Csaknem riadót fújva állapítja meg, hogy az „államfordulat óta eltelt tizen
négy évben" a jugoszláviai magyar ifjúság, ellentétben a romániaival és a szlovenszkóival, „álomkórban szenvedett", az „ébresztő orvosságot várta, de kí
vülről", várakozásában „türelmes és majdnem optimista volt" mindvégig, csak
statisztált a „világ összes magyarjainak" számában, mintha egy „ablaktalan
szobába zártnak tűnt volna fel". E tanácstalan passzivitás okát abban látja,
hogy ifjúságunknak „nem maradt vezetője", önerejéből viszont nem tudott ma
gára eszmélni, s így elmélyült benne a régi világ utáni tehetetlen nosztalgia. S a
bajt csak növelte, hogy felvértezetlenül kellett „rohamra indulnia" a létfenn
tartási küzdelemben.
Kis József meditatív hangvételű, túlságosan is általános síkra transzponált
írása élezi ki tehát első ízben az ifjúság magára hagyatottságának kérdését,
amely majd ismételten felbukkan a lap hasábjain, azzal a céllal, hogy minél
szerteágazóbban tudatosodjék az új értelmiségi vezető réteg kialakításának
szükségessége. A kalangyások felfogása szerint ugyanis egy rátermett vezető
rétegnek kellene kidolgoznia és működtetnie azt az önvédelmi művelődési me
chanizmust, amely a magyar kisebbség gyors szétforgácsolódásának meggáto
lása érdekében felölelné és aktivizálná az ifjúság minden rétegét. Ebben rejlik
a magyarázata annak, hogy a folyóirat egész sor cikket, tanulmányt tesz közzé
pl. az egyetemi hallgatók anyagi helyzetéről, megoszlásáról, elhelyezkedési
lehetőségeiről, ugyanakkor azonban az ifjúság más rétegei jószerével érdeklő
dési körén kívül maradnak.
Az első alaposabb tanulmány az „intellektuel fiatalok életéről" 1934-ben je
lenik meg a Kalangyában.25 Minthogy szerzője, Lévay Endre a jugoszláviai ma
gyar fiatalok „egyetemes táborát” kiismerhetetlennek és zűrzavarosnak látja,
vizsgálódását az egyetemistákra szűkíti le. Abból indul ki, hogy a három egye
temi város, ahol fiatalságunk tanul, három különböző típusú embert is nevel.
Zágrábban a „módosabb családok gyermekei tanulnak", „anyagi gondokkal
legnagyobb részük sohasem küszködött", de „maradandó értékű kulturális
munkát" se fejtett ki, s tanulmányai is indokolatlanul hosszúra nyúlnak, mert
hát „úri gesztus", hogy az ember „vénstudent" legyen. Anyagi biztonságuk, ne
kem lehet dölyfösségük azonban nemcsak hogy vészesen csökkentette szellemi
potenciáljukat, de mint Lévay óvatosan fogalmazva kimondja, termékeny
táptalaja volt a „horogkeresztes új áramlatoknak" is: „A nemzeti keresztény
szocialista világnézetet vallják és evvel párhuzamosan, ,Heil Hitler’, kimondot
tan antiszemiták.”26

A továbbiakban a Belgrádban tanuló, szegény sorsú egyetemistákról el
mondja, hogy zaklátottabb életük és kisebb létszámuk ellenére is gyümölcsö
zőbb munkát fejtenek ki a kultúra minden terén, mint az előbbiek, majd végül
a Szabadkán rekedt legsanyarúbb anyagi körülmények között élőkről szól,
kik sivár és eseménytelen mindennapjaik adottságai közepette is a legtöbb
eredményt tudják fölmutatni: fejlett egyesületi életet élnek, megalapították
a Hidat, s a munkásság egy része is csatlakozott már hozzájuk.
Lévay Endre ugyan nem fogalmazza meg tanulságként, ám gondolatmenete
mégis azt sugallja, hogy az anyagi jólét és az eredményes művelődési munka
szükségképpen fordított arányban áll egymással. Tanulmánya így bizonyos
mértékben az egyoldalúság és a leegyszerűsítés hatását kelti, ez azonban nem
csökkenti megfigyelésének értékét, miszerint a nagyobb mérvű szociális kü
lönbségek óhatatlanul számottevő eszmei különbségekkel járnak, következés
képpen rendkívül nehéz lesz - még az egyetemisták körében is - „kitermelni”
egy „általános, elfogadható kisebbségi világnézetet”.
Lévay Endre még fölteszi a kérdést: „Vajon lehetséges-e ez?”, mármint a kö
zös világnézeti alap megteremtése, Somorja Sándornak (Steinfeld Sándor)
azonban már nincsenek efféle dilemmái.27 Tizenkét év statisztikai adatain küzdi
át magát, s a leszűrt tapasztalatok nem hagynak neki időt a habozásra. Akár
csak az elemi iskolai oktatást tanulmányozó Csuka János, ő is a magyar és
a német kisebbség vonatkozó adatait veti egybe elsőként. Kimutatásából meg
tudjuk, hogy 1923 és 1935 között a német egyetemisták száma állandóan növe
kedett, mígnem elhagyta a magyarokét, amely 1933 óta nagyfokú esést mutat.
Emellett a magyar egyetemi hallgatók struktúrája is módfelett kedvezőtlen,
egy harmaduk pl. még mindig jogásznak készül, tanárnak viszont egy nyolca
duk csupán.28 Ezeknek az elgondolkodtató tüneteknek az okát a mind „nehe
zebb életviszonyokban s elhelyezkedési lehetőségekben” látja, valamint abban,
hogy egyre kisebb a „magyar egyetemi hallgatókról való gondoskodás”.
Az ijesztő számadatok a sürgős cselekvés gondolatát ébresztgetik Somorjában, hiszen ha minden marad a régiben, sorsára bízva, maholnap nem lesz, aki
a kialakítandó „kisebbségi arcvonal”, a „szerves népi egység” élére álljon.
Ezért „lépi át” végül ő is az „osztálytagozódottság” kérdését, s jut el a „minden
réteg követelését” összhangba hozó kalangyás pozícióra: „Kisebbségünk osz
tály tagozódottsága ellenére is sok olyan pont van, ahol a jugoszláviai magyar
ság mint egy ember menetelhet a közös célok felé. Ezek megtalálása, kiemelése
és elmélyítése az igazi, kisebbségi vezetők szerepe.”
A Kalangya tehát, koncepciójának megfelelően, az ifjúságról szólva is az
egyetemes kisebbségi összefogás reménykeltő gondolatát hirdeti, anélkül azon
ban, hogy közelebb hajolna az együvé terelendők „különnemű” csoportjainak
szubjektumaihoz. Éppen ezért Thurzó Lajos ifjúságunk útjáról szóló írása a
meglepetés erejével hat.29 ő is minden rétegre kiterjedő ifjúsági mozgalomról
álmodik, de egészen más alapon, ami már kérdésfeltevéséből is kiviláglik: „Ez
alkalommal csak a munkás- és parasztifjúság helyzetét ismertetjük, mert erről
még kevés szó esett, márpedig ifjúságunk zömét a valóságban ezek a rétegek al
kotják. Az értelmiségi ifjúság helyzetének feltárásával e sorok írója nem kíván
foglalkozni. Ezt előtte már mások, hivatottabbak elvégezték. Ezenkívül mi
sem fontosabb, mint a munkás- és parasztifjúság pontos szociográfiai megrajzo
lása. E rétegek megismerésének hiánya úgyszólván teljesen elzárná előlünk

azokat a lehetőségeket, amelyek a probléma megoldásához, a jugoszláviai ma
gyar ifjúság helyes útirányának kijelöléséhez vezetnek.”
E bevezető szavak után jégverésként kezdenek kopogni a munkás- és paraszt
ifjúság gazdasági és kulturális helyzetének tényei: az inasok meghajszólása,
testi fenyítése, a napi 14-16 órás munkaidő, a megalázás és a kegyetlenkedés
különféle válfajai, a béresnek, kanásznak, libapásztomak adott tíz-tizenkét
éves parasztgyerekek kálváriája stb. És kulturális helyzetük semmivel sem jobb
a gazdaságinál, „mert az előbbi az utóbbinak függvénye”. A testet-lelket őrlő,
vég nélküli robot következtében a fiatal munkásnak és parasztnak nincs rá le
hetősége, hogy „csak megközelítőleg is lépést tartson kora kulturális fejlődé
sével”. S ha van is némi kapcsolata művelődési téren a korral, melyben élnie
adatott, az rendszerint hátborzongató regények, rémtörténetek, pornografikus
fércművek révén létesül. „Nem ismeri a szép és jó fogalmát” , a „történelmi
erők szabad játékszere lett”, fűzi tovább a gondolatot Thurzó, s nem torpan
meg a mindenkit felölelő mozgalom lényegének meghatározásakor sem: „Ifjú
ságunk útja csak az lehet, mely a munkás- és parasztifjúság nagy tömegeire
minden tekintetben előnyös, s amely azok jelenlegi súlyos gazdasági és kul
turális helyzetének gyökeres megreformálásából indul ki.”
Ha meggondoljuk, Thurzó Lajos eszmefuttatásának voltaképpen nincs
egyetlen olyan mozzanata sem, amely rendkívülivé tenné írását. Valószínű,
hogy ha másutt, mondjuk, a Hídban bukkanunk rá, észre se vettük volna. A
Kalangyában azonban jelentős a funkciója. A Kalangya cikkei ugyanis, láthat
tuk, egy „fordított” világképet szuggerálnak, s rövid idő alatt szemléleti tótá
gast állásba kényszerítik az embert, melyből nem tud fölegyenesedni, hisz min
den mozdulata jóhiszemű, ám jóhiszeműségében nemegyszer igen veszélyes
vakságba ütközik. Thurzó Lajos írásának éppen ezért lehet felszabadító hatal
ma. „Visszafordítja” bennünk a világ képét, egyszersmind pedig közvetve hat
hatósan kikezdi a tudatmeghatározó társadalmi lét kérdéseit másodlagossá
megtevő „összkisebbségi” koncepciót. Okfejtésének fényében mutatkozik meg
csak igazán, hogy miért zuhan vissza újra meg újra a kiindulópontra a kalangyás mozgalmiság. Légvárakat építenek, csodára várnak, még a harmincas
negyvenes évek fordulóján is, midőn épp a csodavárás hangulatának végső le
küzdése érdekében megélénkülő szociográfiai-szociológiai tevékenységet fejte
nek ki.

Inter arma
Az 1941-es rezsimváltozás után nagyot esik a folyóirat színvonala, s ennek a
szociográfiát illetően külön oka is van. Amennyiben szem előtt tartjuk, hogy a
kalangyás középút képletében jól kivehető eltolódás jött létre a nemzeti össze
tevő javára, azonmód nyilvánvalóvá válik, hogy a „felszabadulás”, ahogyan ak
kortájt a megszálló honvédség benovulását nevezték, egyszerűen derékba törte
a majd tíz esztendőn át követett folyóirat-koncepciót, és a szó szoros értelmé
ben fölöslegessé tette a „kisebbségi” szociográfiát, amely azonban nemhogy
elhalt volna, de mennyiségileg szemlátomást megerősödött az első időben. E

paradox jelenség magyarázata abban rejlik, hogy a Kalangya munkatársai,
éppen mert nemzeti szemüvegen át szemlélték mindig is a valóságot, csak las
san és nagyon nehezen eszmélnek rá a csöbörből vödörbe jutás tényére. A
nemzeti elnyomás „megszűnte” azt az illúziót kelti bennük, mintha minden baj
és átok gyökerében el lenne metszve immár, s így háború előtti oppozíciós
magatartásuk éle teljesen kicsorbul. A régi Jugoszláviában, a nagyszerb nacio
nalizmusban látva a társadalmi élet alapvető „igazgató elvét” , szembefordultak
ezzel a nacionalizmussal, s amúgy menet közben nem egy következmény jelle
gűnek felfogott társadalmi rákfenére is rámutattak, „magyarrá” válva azonban
szociális igényeik máról holnapra elenyésznek. Középutas magatartásuk első
számú elemének megszűntével leépül tehát a járulékos másik is, és szociográ
fiai-szociológiai munkásságuk mindinkább üresjáratba jut.
Ennek a folyamatnak két egymástól elütő, szükségszerűnek látszó szakaszát
különböztethetjük meg. Az elsőben, amely az egész 1942-es évfolyamot felöle
li, még mindig a „felszabadulást” követő mámorosság vet újabb és újabb hul
lámokat, s ezeknek tükrében a magyar égbolt még egyértelműen derűs. Mint
minden olyan esetben, midőn a szigorú hatalmi zárlatokat elsöpri a „szárnyas
idő”, ezúttal is a közelmúlt fájó, el nem mond(hat)ott sérelmeinek lajstromozá
sára kerül sor. A legexponáltabb szerző, s ez érthető is, Csuka János. A „be
vonuló honvédek lágy és testvéri tekintetében” s a „magyar élet dús harmato
zásában” gyönyörködve, gyors egymásutánban teszi közzé dolgozatait, melyek
ben az eltelt két évtized csaknem minden megpróbáltatására kitér. Mondanunk
sem kell talán, hogy okfejtésében ma már nem az szúr szemet elsősorban, hogy
a régi Jugoszlávia embertelen intézkedéseit lépten-nyomon a merőben illuzóri
kus magyar igazságossággal ellenpontozza. Ezt az erősen érzelmi karakterű vi
szonyítási módot, ha elfogadhatóvá nem is, de érthetővé teszik mindazok az el
fojtások, melyek a zord kisebbségi lét évtizedei során polgári értelmiségünk kö
rében kialakultak. Nem tarthatjuk véletlennek tehát, hogy Herceg Jánostól
kezdve Lévay Endrén át egészen Majtényi Mihályig minden jelentősebb írónk
a csúf múlt és a ragyogó jelen perspektívájában gondolkodik ekkor még.30 A
baj nem is itt, hanem ott kezdődik, amikor ez az ellentétezés értelmi síkra
tevődik át, s a történelmi tények olyan korrekciót szenvednek, amilyenre a Ka
langyának semmiképpen sem volt szüksége.
Egy visszapillantásában Csuka János pl. joggal mutat rá a trianoni békeszer
ződés imperialista jellegére,31 ugyanakkor képtelen belátni, hogy az ún. törté
nelmi Magyarország széthullásáért s a magyar etnikum egy nem kis hányadá
nak külföldre szakadásáért nem mást, de épp a magyar uralkodó köröket kelle
ne hibáztatnia. Ehelyett egészen elfogultan arra alapoz, hogy a monarchiában
a „Szent István-i politika (...) szabad fejlődést és érvényesülést biztosított min
den jószándékú nemzetiségnek”32, következésképpen a szerbek és bunyevácok
„nemzeti aspirációi” érthetetlenek, sőt háládatlanok voltak. Annál inkább,
mert „gróf Tisza István, ez a providenciális magyar államférfi valósággal a leg
erélyesebb eszközökkel akadályozta meg, hogy a K. u. K. hadvezetőség energi
kus rendszabályokat alkalmazzon Bács-megyében a szerbek ellen, míg a bu
nyevácok hagyományos jóindulatában és jóhiszeműségében nem kételkedett
még a háború alatt sem senki”.33Ugyanitt és ugyanebben a szellemben szól arról is,
hogy a „Délvidék magyarsága a világháborúban becsületesen teljesítette kö
telességét” , másutt pedig a marxizmus „bűvlámpájának” fénykoré be került

fiatalokat korholva, azokat a „szociális törekvéseket” üdvözli lelkesen, melyek
nek „megvalósításán a nép felemelkedése és boldogulása érdekében Gömbös
óta következetes felelősségvállalással dolgoznak a magyar kormányok” .34
Fölösleges lenne annak mérlegelésébe bocsátkozni, hogy Csuka János esz
méit mennyiben befolyásolta a kor frazeológiája, a bevett szólamok hűségnyi
latkozatszerű pufogtatása, hiszen pontos határvonalat úgysem húzhatnánk a
„koreszmék” és a maga intim meggyőződése között. Annyit azonban minden
esetre leszögezhetünk, hogy Csuka János (s kisebb mértékben nem csupán ő)
átmenetileg feladta a harmincas években kialakított platformját, és ahelyett
hogy továbbra is a politikai semlegesség pozíciójáról próbált volna szemlélőd
ni, nem kötelezve el magát sem a jobb-, sem a baloldal mellett, az officiális ma
gyar „igazságok” szócsöve lett.
A háború eseményei azonban igen gyorsan gátat vetettek ennek a folyamat
nak. Noha a Kalangya érthető okokból nem tudósított a harcokról és a fronthelyzetről, a 2. magyar hadsereg fölmorzsolódásának, a sztálingrádi német
vereségnek, a jugoszláv népfelszabadító háború mind nagyobb sikereinek a
híre nyilván gyorsan eljutott a munkatársak fülébe, s eszméltető hatást fejtve
ki, arra késztette őket, hogy rövid egy évtized leforgása alatt másodszor is ku
tatni kezdjék az önállósulás és az elszakadás módozatait.
Mintha csak valamely jótét szellem intésére cselekednék, Csuka János 1943
elejétől témát és magatartást változtat: az egyoldalú ellentétezést háttérbe szo
rítva, most már együttérzőn szól a szabadkai, topolyai és sárvári táborok több
ezer internált járói, s nemcsak dicséri a „szerb áldozatkészséget” , hanem a „mai
lázas napokat” tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy magyarok és szerbek
megfogják és soha többé el ne engedjék egymás kezét, akkor sem, ha a kölcsö
nös megértés útját „huszonhárom esztendő keserű emlékei, továbbá a fölszaba
dulás után a délvidéki magyarság lelkületétől és gondolkodásától távol
álló események” elhomályosították.35
Néhány hónappal később Csuka János fordulata még határozottabb kontú
rokat nyer. Kossuth és Svetozar Miletié alakját, törekvéseit állítja párhuzam
ba, s miután a „sorstárs” nemzeteket újra meg újra egymás ellen uszító bécsi
politika perfiditására rámutat, reménykedve jegyzi meg: „Két olyan nemzet,
amelynek Kossuthja és Mileticse volt, nem lehet közömbös egymás számára.
Kétségbe vonjuk azt a feltevést, hogy egyiknek el kell pusztulnia, mert kettő
jük számára nincsen életlehetőség földünkön. Történelmünk ennek ellentmond.
Van élet és van boldogulási lehetőség, ha visszafojtjuk az indulatokat és a lélek
szava érvényesül. A magyarság és a szerbség politikai érettsége, azonos sza
badságvágya, nemzeti sajátosságainak legyőzhetetlensége biztosíték arra, hogy
egymás mellett boldogulni is tudnak.
A harmadik fél számításait azonban ezúttal ki kell kapcsolni érintkezéseik
ből.”36
Könnyű lenne persze ezekben az ocsúdó szavakban kizárólag félelemszülte s
épp ezért kissé gyanús bölcsességet látni. Könnyű lenne, ám megtévesztő is.
Mert ne feledjük, amikor a kalangyások fordulatára sor kerül, Rajniss Ferenc
Magyar Futárja pl. javában feni a késeket a „bolsevista rém” ellen, csaknem
kéjelegve teszi közzé Tito fényképét és az elfogatására kiadott fasiszta köröző
levél másolatát, humoroldalán pedig elrettentővé karikírozott zsidókat püföl
fáradhatatlanul egy gorillikus magyarkodás nevében. Nyilvánvaló, hogy ha a

Kalangya munkatársait csak a félelem igazgatja, a „bosszú angyalaként" akár a
romboló erők eszmei támogatójának a szerepét is vállalhatták volna, hisz a
többségi státusú emberben a félelem és a veszélyérzet igen könnyen föl tudja
szabadítani a pusztító indulatokat. Ök azonban nemcsak féltek, hanem új keletű
keserű tapasztalataik birtokában már láttak is, s amennyire a körülmények
engedték, „kisebbségi” pozíciójuk visszahódítására törekedtek ismét. S tehet
ték ezt annál inkább, mert helyzetük ekkorra már újra és definitíve kisebbségi
jelleget is öltött.
Ezek a pozitív változások azonban kedvezőtlenül hatottak a Kalangya szo
ciográfiai-szociológiai tevékenységére. Minthogy a kezdetben derűsnek látott
magyar égbolt egyre jobban elborult, a lap munkatársai most már képtelenség
nek találták a közelmúlt és a jelen további összevetését. Arról viszont, ami csa
lódásukat kiváltotta és növelte nap nap után, természetszerűleg nem szólhat
tak, mert a háborús körülmények közepette minden igazán bátor szó létükben
veszélyeztette volna őket. Patthelyzetbe kerültek tehát, amelyet aztán kétféle
képpen próbáltak megszüntetni. Egyesek csaknem máról holnapra elhallgattak,
mások pedig, a jelentől elfordulva, művelődés- és helytörténeti dolgozatokba
temetkeztek37, mintegy ily módon jelezve, hogy ha szorongva is, de már egy új
világot fürkész a tekintetük.

A KALANGYA
SZÉPIRODALMA

A LÍRA

„Szegények vagyunk”
„Nézzünk már végre egyszer szembe az igazsággal!” - zúdul föl 1935 elején
Szirmai Károly1, s már-már neurotikus alkatra valló, komor pátosszal bekezdé
seken át bizonygatja, mennyire szegények vagyunk. Szegények tehetségekben,
művekben, igényekben egyaránt. Észrevételei, főként a költészetet illetően,
elevenbe vágnak, hiszen a húszas évek föllendülése után, a harmincas évek de
rekán mind nyilvánvalóbb a feltarthatatlan elszegényedés és kiszikkadás.
Hiába tűnnek föl új tehetségek, s hiába szegődnek időnként Szirmai mellé ki
segítőként a Kalangya világnézetétől, eszmei irányultságától távol álló költők
is, líránk nagy átlaga az egyéni bánatok és örömök csigaházába húzódik, s
valós belső feszültség híján suta poétikai gesztusokkal bukdácsol a kötött for
mák között, vagy ha nem, hát köznyelvi sémák igénybevételével halmozza
a szabad verseket, melyeket épp korlátlan „szabadságuk” tesz érdektelenné.
Az emigráns költők hazatérte s az avantgarde líra utolsó hullámainak elcsitulása után költészetünknek szinte újból kell kezdenie mindent. A Kalangya
indulásakor még világít ugyan Csuka Zoltán fárosza, de az „új művészeti törek
vések” nemrégi rendíthetetlen híve, Arató Endre már nemigen kiálthatná
világgá újra: „Túl a politikán, lapok jajgató vezércikkein, költőcskék sóhajtozgató fohászkodásain, a kétségbeesett kóruson túl akadt egy ember, aki a mai
döglődő depresszióban bátor hitével ki tudott állni az ember örömös életéért.”2
Nem kiálthatná világgá, mert épp a fohászkodás időszaka közelít, a depresszióé,
melyet a folyóirat köré tömörülő költők közül senki sem tud hitelesen meg
örökíteni. S hogy a baj nagyobb legyen, a nemrég fölfedezett reménységek egy
része is megtorpan, nagy-nagy időközökben jelentkezik csupán, vagy olcsó érzelmességbe süppedve, rövidesen elhallgat.
Adorján András, kit Szenteleky „könnyed verselőnek” tartott, váltig bízva
benne, hogy „szélessége, felületessége idővel lehull róla”, és „fog még értéke
sebb, mélyebb tüzű dolgokat is küldeni”3, s akiről még halála előtt is úgy véle
kedett, hogy „azon a csapáson” halad, „amelyet én jelöltem meg”4, rövid
néhány év alatt a teljes kiürültség állapotába jut. Egész oldalas, nagyobb
betűtípusból szedett verseivel kiemelt költőként már az induló Kalangyában ott
látjuk, amint valóban „könnyedén” rigmusokba szedi a múlandóság fölötti
bánatát, szomorkás lefékezettségét, tétovaságát. Nyilván rejtély is maradna,
hogy mit kedvelt Szenteleky ezen a bágyadt, egyhangú, színtelen húrpengeté
sen, ha Adorján András nem üti le azt a földünkhöz ragaszkodó, áhítatos han
got is, amely majd Fehér Ferenc költészetében teljesedik ki évtizedek múltán:

Tomboló vihar idegenben
üti-veri eltévedt lelkem
s hazavágyó akácszívemben
mosolyognak már a jövő napok
köszöntenek ismerős csillagok
susog a Tisza, hívogat egyre.
Hiába megyek akármerre
Hegyek közé, napfényes délre
Tengerre, nagyváros szívébe
visszahív a gömbakácok lombja
s belenevet minden álmomba
a sok ringó, sárga búzakalász.5
A felhőtlen nosztalgiának és táj szeretetnek ilyenféle hajtásaiból igazán nagy
költészetet nemigen lehet kilombosítani, ám kellő útmutatás mellett Adorján
András talán mégis eljuthatott volna a bensőségesség standardabb formáihoz.
Minthogy azonban Szirmai Károly elsősorban a tényekre ügyel, s nem a virtu
ális mozzanatokra, mint Szenteleky, aki épp a lehetőségek nevében bőkezűen
bizalmat is tudott előlegezni a feltörekvő erőknek, Adorján András támasz nél
kül marad. Bár az inercia törvénye szerint tovább publikálgat, a sors iróniája
ként épp akkor jut mélypontra, midőn pályája látszólag erőteljesen felfelé kezd
ívelni. A Szenteleky Irodalmi Társaság 1934 februárjában megtartott első nyil
vános ülésén „székfoglalóul” fölolvasott versei ugyanis már egészen egyértel
műen egy távlataitól megfosztott dilettánst mutatnak.
Köszöntelek mosolyos tavasz
ugye felkeresel még engem
hisz még annyi sok szépet rejtek
bizakodó, szegény szívemben énekli az egyikben, a másikban pedig, a fiatal Ady Sirasson meg című zsen
géjére asszociáltatva, de attól messze elmaradva, a fiúi ragaszkodást szólaltatja
meg önsajnáltatón:
Kicsi koromban régen megszoktam
s azóta is imádkozom érted
áldott legyen minden-minden lépted
de itt-ott mégis megbántlak talán
bocsáss meg nékem
borús fiadnak
édesanyám.
Hibás vagyok, de nemcsak én magam
bűnös még a gondothozó élet
bánat, kín, jaj, átkok, szenvedések

s könny is csillog néha két szemem falán
csak te nem látod
rejtem előled
édesanyám.5
Ezután már csak elhallgatni lehet. S valóban, 1935-től fogva Adorján András
verseivel egyetlenegyszer sem találkozhatunk többé a Kalangya hasábjain.
Hasonló tüneteket mutat Szenteleky egy másik felfedezettjének, Sziráky
Dénes Sándornak a verselése is. 1929 elején küldi be első költeményeit a Vaj
dasági írásnak, s azonnal felhívja magára a szerkesztő figyelmét. „Nagyon erős
és ígéretes tehetség, kinek négy verse vár közlésre, ő a legnagyobb fiatal tehet
ség, aki eddig feltűnt” - lelkendezik Szenteleky7, s a folyóirat februári számá
ban közli is mind a négyet. A költő a kis sorozatban előbb a világ gondjait veszi
számba, s bizakodó derűlátással konstatálja, hogy nincs nagyobb baj, hisz a
mindenhová látó, „ezerjóval áldott Isten” nem alszik, „csak elszunnyadt” (Az
Isten éjszakája), a kedvesét szólongatja, és biztatja, simogassa csak homlokát,
„mialatt én kiélezett ujjaimat /a mellembe szúrom/ és kitépek onnét egy bo
nyolult világot” (Hűsítsd a homlokom), majd a kételkedő Káin és a hivő Ábel
ellentéteire variál (Káin-Ábel harc). Mindez nemigen haladja meg a műkedve
lői szintet, s csak a negyedik versben (Poéta inspiratus) tör föl néhány olyan sor
is, amely a lélek megbolygatottságáról és nyitottságáról tanúskodva, távlatokat
sejtet:
Mi ez az űzöttség? Mi ez a nyugtalanság?
Jaj, korbácsoló kívánkozás üldöz helyről helyre,
idegesen sarkall, minden reggel elindulok,
hogy felhágjak egy hegyre,
estére összeázva, elcsigázva
térek meg egy völgyi házba.
Csak megtudnám valahogy a célomat!
Ha rájönnék, hogy mi vonz,
hogy ki vagy mi az a láthatatlan hatalom,
mely lélegzetem számát felfokozza,
belemarkol
vérreltelt, fiatal szívembe
s úgy összeszorítja, hogy azt hiszem,
végem!
Szentelekyt alkalmasint éppen az életnek ezek a „nevet nem kapott kérdé
sei”8, a célkeresés, a nyugtalanság, a hegycsúcsok utáni mindennapi láz jelzetei
ragadták meg, s bár csakhamar rá kellett ébrednie, hogy Sziráky Dénes Sán
dort nem tudja az általa kijelölt csapásra téríteni9, továbbra is egyengetni pró
bálta útját. Neve már a Kalangya koncepciózusa megszerkesztett első számá
ban fölbukkan, s később is megjelenik tőle egy-egy fáradt, mind sztereotipebb
nyelvi fordulatokat sorjázó, meditatív vers. Szirmai Károly azonban ki-kihagyó ihletének ezen utórezgéseire sem számíthat már. Sziráky Dénes Sándor

1934-re elhallgat, s a szigorú szerkesztő mindössze annyit tehet, hogy amikor a
költő egyetlen könyve elhagyja a sajtót, „mutatóul” közzétesz belőle néhány
verset.10
Bencz Boldizsár Kalangya-beli szereplése talán ennél is meggyőzőb
ben példázza líránk visszaesésének folyamatát. Szenteleky munkatársainak
legszűkebb köréhez tartozik ő is, az indulás pillanatában Csuka Zoltánnal
együtt társszerkesztője a folyóiratnak, s munkakedvének bizonyságaként nem
kevesebb mint tizenkét verset publikál az első évfolyamban. Szinte számról
számra zuhogtatja az olvasóra a megőrült világnak, a „feltoporzékolt káosz”
értelmetlenségének, „szabadakarattal megvert lelkünk” vonaglásának sötét
képeit, melyek mögött a változtatni nem lehet kínja feszül mind a nagyvilág,
mind a szűkebb környezet vonatkozásában.
Bujkált, mint éjféli idegen,
s ha találkozott még józan füllel,
megtárta előtte a jövőt,
savanyú éjszakák ízével, irombán
süllyedő hajónak mondott minden társadalmat
és ezt a piperés világot s a józanok vont szemöldökkel
ráégették a szörnyű pecsét tüzes sebét:
az őrült! írja egy helyütt11, mintegy azt sugallva, hogy feje tetejére billent a világ, hisz a
bornírt józanság, ahelyett hogy felismerné létünk determináltságának iszonya
tát, hígvelejűsége jeleként ismételten megbélyegzi és kiközösíti a látókat, kik
nek igazságait azonban utólag, és persze már hiába, mindig alátámasztja a
történelem.
A fejlődés aufklérista és racionalista eszméjétől végérvényesen eltávolodott
kétkedés, egy jellegzetesen XX. századi dezillúzió uralja tehát Bencz Boldi
zsár lírai magatartását, miként azt Hiteromboltak című „kantátája” is beszé
desen bizonyítja.12
A művet a Spherák kórusa indítja és zárja, a keretben pedig az Ember a Ha
lállal és a Háborúval vív merőben egyenlőtlen küzdelmet: nemhogy nem tudja
legyűrni őket, de az élet értelmét sem leli meg végül. Már első szavai mély vál
ságáról tanúskodnak:
amit kaptam nem örökkévaló
s a hit, amit belém oltottak az ágyrajáró
őseim ezredévek oktalan gyönyörén, bűn volt
s csak szövevényes bolond véletlen a jöttöm
és keserű álom az, hogy élek.
\

A következő szegmentumban feltűnő Halál, ki évezredek óta egykedvűen
tördeli az „Idők ágait” , túllendíti az Embert létének magánjellegű gondjain,
s az emberiség sorsára irányítja tekintetét. Vajon mi vár ránk, „beláthatatlan
sír” vagy „embervalónk dicsőséges völgye?” - teszi föl magának a kérdést, ám
még mielőtt bármilyen választ adhatna, közbelép a „tömeghalál és dögvész”

hitű Háború is, és „vak átkaival” a „jövendő küszöbére” áll. Nincs kitérés, az
Embernek újra végig kell álmodnia az „ember tragédiáját” , s ebben az álom
ban az a legfontosabb részlet, ahol a költő a maga jelenére vet fényt:
Pányváravert hétsovány esztendő vesztegel itt,
már nincs csoda!,
lombjatépett milliárd tölgy reszket
viadalra kelve az aszott földdel,
kétségbe már nem ejt semmi,
megfásult hitben
ólomdoronggal szembevágunk a jövendővel
s a világ felgyújtott négy sarkának
egyenlítőre csapó lángkévéje
világítson a mi Időnk mocskos dagályára.
Bencz Boldizsár Emberét tehát a céltalanná vált életösztön vezérli, melyet
csak azért nem rombol le és nem semmisít meg, mert a Halál abszurditása és
a Háború cinikus mohósága ezerszer értelmetlenebb magánál a pőre élet
ösztönnél is. Ilyenformán érthető, hogy a miniatűr új tragédiát nem „megmen
tő” égi szózat zárja, hanem a Spherák kórusának tényközlő szavai:
Hiterombolt fekélyek vagytok a földön,
a mindenlelkeken pusztító féreg,
de tiétek mégis
kezdettől örökig az Élet, ámen.
A Hiteromboltak költőjének tehát nincs föltétien hite. Sem a transzcendens
hatalom, sem az ember életének látványa nem nyújt számára oltalmat, sőt
mintha az utópiáktól is menekülne már, hogy elkerülje az önámítás csapdáját.
A semmi peremére szorult, mint minden olyan ember, aki a végső kérdések imperativusát nem tudja részfeladatok vállalásával ellensúlyozni. Mindenségáhítatú nihilizmus az övé, mondhatnánk, mely a modern költészetből jól ismert
disszonanciák révén ölt testet, akkor is, ha a költő a „metropolisok fájdalmá
ról”, a „felajzott űrben és térben összesöpört jajokról” szól, és akkor is, ha a
szociális költészet apparátusát használva, a „fekete kenyér” és a dehumanizáló
nyomor bácskai képeit hozza előtérbe.
Bencz Boldizsár költészetének ez a sötétséggel vastagon bevont, erős fény
forrása azonban igen gyorsan gyengülni kezdett. Verseinek sorozata, mintha
elvágták volna, hirtelen megszakad: 1933-ban már egyetlen sorát sem olvashajtuk a Kalangyában. 1934-ben újra föltűnik, de most már a Hídban, ahova
Algériából küldi verseit. Szirmai Károlyt csak egy novellával, majd 1939-ben
két „magyar fáj dalmű’' költeménnyel keresi föl, megszállás alatti lírája pedig
úgyszólván szóra sem érdemes már, annyira nélkülözi a lélek lázait, a feszítő
erőt, az egybeélt ellentmondásokat.
Ilyen körülmények között a Kalangyának nyilván műhelyrovatot kellett vol
na nyitnia, hogy az újonnan megszólalók térhez és kibontakozási lehetőséghez
jussanak. Szirmai Károly azonban hallani sem akar ilyesmiről. Annyira fél és

iszonyodik a dilettantizmustól, hogy merev határvonálat húz a költő és a mű
kedvelő között. A költő költőnek születik, nincs szüksége korrepetitorokra,
a dilettánsból viszont „semmiféle szeretet és dédelgetés sem csiholhat ki tehet
séget”, senki sem csinálhat belőle költőt, bizonygatja13, s végső fokon igaza
is van, azt azonban nem látja be, hogy gyakran a legragyogóbb tehetség is a
dilettáns álarcában lép fel, melyet, megannyi gyengécske művel maga mögött,
csak öneszmélése egy magasabb fokán vet le. Éppen ezért Szirmai Károly
elutasítja a „palántanevelés” feladatát14, s a közölhetőség szubjektíve ki
alakított nívójához ragaszkodva, a működésben levő verselőkre próbált támasz
kodni: az irodalmunkhoz változatlanul erősen kötődő „emigránsokra” (Fekete
Lajos, Csuka Zoltán), a Kalangya mellett szívósan kitartó két költőre (Berényi János, Dudás Kálmán) és azokra, a lap koncepciójától „idegen” szer
zőkre, kik a színvonal megőrzéséhez járulhattak hozzá időnként műveikkel
(elsősorban Laták István, Arató Endre, Gál László, Reményi József).

Visszfények játéka
Amikor Szenteleky Fekete-verseket is publikálni kezd 1932 nyarán a Ka
langyában, a költő már csaknem három éve Pesten él. Kötete jelent meg
odafönn15, fölfigyelt rá a kritika, Baumgarten-jutalomban részesült, s itt ná
lunk, az „ákácok alatt” nyilván úgy látszott, hogy közte és irodalmunk között
meg fog szakadni a termékeny együttműködés. A dolgok azonban másként
alakultak. Fekete Lajos egészen 1936-ig aktív munkatársa maradt a folyó
iratnak, a háborús években pedig, szemlátomást fásultan és szárnyszegetten
már, de ismét irodalmunk szolgálatába állt. Ennek a huzamos, voltaképp töret
len vonzódásnak igen bonyolult a képlete. Éppen ezért a kézenfekvőnek látszó
feltevés, mely szerint a kisebbségi sors nyűgeitől megszabadult s azonnal
fővárosi költővé „avanzsált” Fekete Lajos elsősorban értelmiségi szolidaritás
ból küldözgette el hozzánk továbbra is verseit, nem világítja meg kellőképpen
kapcsolattartó ragaszkodásának lényegét.
Annak ellenére, hogy viszonylag gyorsan költészetünk élvonalába küzdötte
magát, Fekete Lajos valójában sohasem érezte otthon magát Vajdaságban,
sohasem tudott gyökeret verni síkságunkon. Újra meg újra korán „megsza
kadt” gyermekkorának emlékei horgadtak föl tudatában, s ha a testi-lelki
kiszolgáltatottság és tájunk szellemi pariaga elől menekülni óhajtott, himnuszozó szabad verseiben mindig a sasok lakta erdélyi bércek magasodtak
föl harmóniát ígérőén. „Útszéli verebek kövérre híznak, de sasmadár / erre le
se száll - itt nem becsülik az éneket!” - méltatlankodik egyhelyt, másutt pedig,
elveszett édenét és „tíz éve keserű poharát, a Bácskát” összehasonlítva, így
határozza meg kilátástalan helyzetét. „Ó, vihar űzte a sasfiókot s messzi támadt
/ tüzekre vágyott, s most e rengeteg szabad / börtön, e végtelen sík, e végtelen
börtön / ege bezárt.” Idegenségérzetét azonban talán mégis Vissza a hegyekbe
című költeményében szólaltatja meg a legnagyobb erővel:

Most már megteltem síkos förtelemmel,
itt út porába hullanak a napok
és szent madarak a verebek.
Rútul születnek itt a szépek,
mit elöntenek a mocsarak.
A lábam vérzem fel süket göröngyben
s meg nem kölykezhet a gondolat.16
A meddőségtől és a kipányvázottságtól való iszonyodásának ilyenféle futamai
természetesen még fentebbi feltevésünket támogatják. Akit ennyire meggyötör
egy „hagyománytalan” vidék fojtó atmoszférája, az a magyar irodalom felleg
várába kerülve, nyilván minden igyekezetével azon lesz, hogy segítse porral és
mocsárral bajlódó, elhagyott társait. Csakhogy Pestre távozva, Fekete Lajos
sem a mindennapok, sem az irodalom vonatkozásában nem hazaérkezik, ha
nem ismét idegenbe. Igen gyorsan rá kell döbbenie ugyanis, hogy a magyar
Parnasszuson sem „becsülik az éneket”, legalábbis azt a változatát nem, melyet
ő kisebbségi költőként sikerrel kimunkált.
A magyar líra fő áramában ekkortájt már mind ritkábbak és elcsituló tendenciájúak az avantgarde törekvések. A fiatal Radnóti Miklós, igaz, épp most idézi
elő akarattal a Sturm und Drangot költészetében, és a nyugatosok hatása alól
kivonva magát, az expresszionizmus irányában keresi a maga útját, nemsokára
azonban felhagy ebbéli kísérleteivel, hisz „az expresszionizmus ,életes‘ tartal
mai már elérhetetlenek számára”.17 Szabó Lőrinc is lázadó expresszionistaként
érkezik az előző évtizedből, költészete azonban mind az életérzés, mind a
poétikai eszközök tekintetében egyre inkább a „különbéke” felé mutat már. És
Illyés Gyula is mind messzebb sodródik a húszas évek második felétől, amikor
még ifjonti hévvel lázadni tudott a „logikus rendben sorakozó” jelenségek
„szennyes tirannizmusa ellen” , büszke volt szabadságára, kötetlen szavaira,
Kolumbus kedvére, s töretlen hittel hirdette, hogy „A költő nem énekel az eső
ről. Esőt csinál.”18
A fiatalabb magyar lírikusok nagy részének kísérletező kedve alábbhagy
tehát, s Fekete Lajosnak azt kell tapasztalnia, hogy ha érvényesülni akar, abba
kell hagynia az „esőcsinálást”, és a játékszabályokhoz igazodva, el kell indulnia
a míves kötött formák felé.19 Annál inkább, mert az ő „májusi csodáira” nem
csupán a magyar irodalom nem tart igényt, de a világgazdasági válság következ
tében is egyre sivárabb és távlattalanabb félfeudális magyar valóság sem.
Az átállás azonban korántsem zökkenőmentes. Bár eleinte rá sem eszmél,
Fekete Lajost alapjaiban rendíti meg a kényszerű felismerés, hogy a jugo
szláviai tartózkodása során alkotott líra „alacsonyabb rendű” , s mint ilyen fe
lülvizsgálásra szorul. Innen van, hogy költészetében kisvártatva újra fölhangzik
idegenségének fájdalmas dallama.
Pálmás vágyak még rohamoztak
néhány éve, hogy idejöttem,
de már tudom: lombtalan élet
és zordon napok közt kikötöttem -

borong el rezignáltan, majd másutt, korábbi Vajdaság-ellenességének intenzi
tásához mérhetően, börtönbe zártságának képeit sorakoztatja föl:
Milyen rabság! szegény földem te,
elvesztem itt a partjaid között.
Pár éve már, de pontosabban: öt
nehéz esztendő múlt, hogy itt ülök
a foglyul ejtő napok rácsa közt.
Úgy tértem meg egy zaklatott vidékről,
mint madár, kire tüzes pernye száll,
s ha szárnyam mégse fogta tűz, a sár
bizony bemocskolt s már lehajtanám
fejem a békesség lábainál.20
Amennyiben a megtárulkozás e beszédes gesztusai felől szemlélődünk, nem
lehet kétséges, hogy versküldeményeivel Fekete Lajos nemcsak segíteni kí
vánt a segítségére egyébként nagyon is rászoruló Kalangyának, hanem közvet
ve, ösztönösen szinte, óvni kívánta azt a líraiságot is, melynek alapjait nálunk
vetette meg. Költői gyakorlata és vágy képzetei között kollízió létesült tehát, s
kedélyének „meghasadtsága” messzemenően irányt szabott tájékozódásának.
Már vajdasági lírájára is jellemző volt a tematikusság, bizonyos témák epi
kai jellegű megverselése. Legjobb himnuszaiban és elégiáiban azonban a nyel
vi teremtőerő túlcsapott az értelmi vázon. A hosszú, pulzáló sorok látszólag
gáttalan menetelése nemcsak a szorosan vett költői „üzenet”-et teljesítette ki,
hanem azzal egyidejűleg és szerves egységben hangzásbeli és képi szenzációkat
is kínált. Mondhatnánk akár úgy is, hogy ihlete és versének külső formája
harmonizált egymással, függetlenül attól, hogy diszharmonikus tépettség vagy
szomjú áhítat határozta meg alkotói pillanatát. Miután azonban tájunktól el
szakad, mindaz, ami lírai összeszedettségének kiapadhatatlan forrása volt: az
időlegesnek hitt gyökértelenség, az állandó átutazói státus és készenlétben
levés, egyszóval létének minden eshetőséget megengedő nyitottsága egy csa
pásra semmissé lett, és egy definitív, megmásíthatatlan otthontalanság-érzetnek
adta át helyét eszmélkedésében. A már említett objektív körülmények mellett
épp ez a szubjektív lehatárolódás vezetett oda, hogy Fekete Lajos mind kisebb
és kisebb köröket tudott csak leírni, mígnem költészete hamvába roskadt a
háború alatt.21
A lehatárolódás gyűrűjén három fő irányban próbál áttörni: nyomatékosítja
nagyvárosi számkivetettségének élményeit, még határozottabban gyermekkori
emlékei felé fordul, mint korábban, és, mintegy a jelen egy lehetséges pozitív
pólusa után kutatva, vidéki, természetbeli jelenségeket, helyzeteket, esemé
nyeket versel meg garmadával. Ezek a költemények már szigorú logikai fonalat
követve, gondosan megválogatott rímek, képletükben pontos strófák révén
bomlanak ki, nemegyszer pedagógiai célzatú tanulságokat is kínálva záradékul.
Hasztalan azonban minden csillogásuk, csiszoltságuk, poétizáltságuk, hiszen a
külső formát itt már csaknem kizárólag passzívan külcsönzött elemek alkotják,
amelyekre az a feladat hárul, hogy eleve adott, zárt, metafizikai dimenziók
nélküli mondandók hordozói legyenek. Nem véletlenül figyelt föl tehát már

Reményik Sándor arra, más kontextusban természetesen, hogy Fekete Lajos
„népies fordulatai, egy-egy változata, hanghordozása ( ...) Petőfire emlékez
tet” .22 Mindez pedig azt jelenti, hogy költőnk a harmincas évek első felében
egyre kevésbé tud szinkronba kerülni a korral, egyre ritkábban tud úgy meg
szólalni, hogy szavainak hitelét ne rontsák le időtlenné, sőt részben anakronisz
tikussá vált lírai magatartásának árulkodó jegyei.23
Csuka Zoltán pályája hasonló tanulságokat kínál. 1933-ban hazatér Magyarországra, az új környezetben rövidesen válságba jut, áttér a kötött formákra, s
mintha csak titkon megállapodott volna Fekete Lajossal, 1936-ban ő is beszün
teti a költői együttműködést irodalmunkkal, hogy aztán a háborús évek során
verseivel (is) visszakanyarodjék a Kalangyához. Ezek a csaknem megegyező
mozzanatok azonban csak a jelenségek szintjén igazíthatnak el bennünket;
Csuka Zoltán alkata, költői temperamentuma és létélménye ugyanis egész sor
lényegbevágó eltérést is eredményezett.
A Kalangya indulásakor Csuka Zoltán még mindenestül jugoszláviai magyar
költő. Mint akinek esze ágába se jut, hogy valaha is távozhat innen, lankadat
lan kedvvel organizál, járja a vidéket, előfizetőket toboroz, műhelyében pedig
egymás után szökkennek szárba azok a minden félelmet és kétkedést legyűrő,
rendíthetelen optimizmust világgá kiáltó versek, amelyeket majd legjobb köte
tébe gyűjt nemsokára.24
Már a korabeli kritika kiemelte, hogy Csuka Zoltán költészetének általában,
a Tűzharangnak meg szembeszökőn a hit a motorja. Csuka „eddig sem mene
kült szimbólumok, homályosságok, claudeli misztikumok felé, hangja mindig
biztos és józan volt, mint akinek rendíthetetlen a hite” - írja kritikájában
Szenteleky25, majd a kötetre térve át, különböző változatokban újra meg újra
leszögezi: „Csak előre néz, mindig a holnapba néz, mint a nagy Hittől meg
szállott apostol, mint csillag után menetelő napkeleti király, aki egy pillanatig
sem kételkedik abban, hogy egy világot megváltó gyerek született a csillag
alatt” ; „Nem ismerek még egy költőt, aki ennyire a holnapban élne, hinne,
lélegezne, vergődne és vigasztalódna, mint Csuka Zoltán”; „Csak az érdekli,
ami a holnapé, ami haladást, hitet, beteljesülést jelent” ; „ . . . nem hiszi, hogy a
gonoszság és a butaság elpusztíthassa az embert, az életet, az igazabb, telje
sebb, tökéletesebb holnapot. Optimizmusa acélos és törhetetlen” ; „Mindig
a holnapba néz, képzelete nyugodtan berreg és repül, mint repülőgép a szél
csendes azúrban, és kollektív tökéletességek felé vezet az útja” ; „Csuka Zol
tán a pokoli kataklizma elképzelése után sem veszíti el a jobb jövőbe vetett hi
tét, azt a zúgó, ragyogó optimizmust, amely szétmállasztja a gonosz, buta
bakacsint a holnap egéről” stb. stb.
Szenteleky kritikája tehát (vagy inkább méltatása, hisz nyilvánvaló, hogy
a szerkesztő itt nemcsak a költő, de legalább annyira az irodalomszervező
Csuka Zoltán előtt is fejet kívánt hajtani)26 szinte minden mondatával azt
sugallja, hogy a törhetetlen optimizmus és a rendíthetetlen hit eleve költé
szetteremtő erő. Furcsa, a valós poétikai kérdéseket leplező kiindulópont ez,
hisz nem sokkal később, a szocrealizmus időszakában, magabiztos ítészeink
pontosan az optimizmust tették meg mindent eldöntő indikátornak. Ha a ver
selő „jövőbe látó” bizakodása egeket rengetett, lelkesen költővé ütötték őt,
ha viszont a hurrázás derűzúdító frázisait óvatosabban, vagy ne adj' isten,
egyáltalán nem adagolta, máris a burzsoá csökevényesség szagától fintorogtak,

s pedagógiai felsőbbrendűséggel próbálták jó útra téríteni az eltévedt bárányt.
S mennyi időbe és energiába került, míg ugyanezek az ítészek végül nagy nehe
zen megértették, vagy legalábbis belenyugodtak, hogy a líra esztétikai értéke
nem az optimizmuson és nem a pesszimizmuson áll vagy bukik, hanem első
sorban azon, hogy a költő mekkora tehetséggel, erudícióval formálja mű
egésszé a nyelvi anyagot.
Szenteleky Kornél kiindulópontja tehát ma már föltétlenül revízióra szorul,
s ezt megközelítő pontossággal épp Csuka Zoltán hitének és hitéből következő
versmagatartásának megvilágításával végezhetjük el.
Csuka Zoltán felfűtött expresszionista lokomotívként érkezett a vajdasági
síkra, s bár tudatában ott kísértettek a háború meg a vesztes forradalmak
emlékei, ifjúi tenniakarásában érzelmileg radikálisan elvetette a remények
megcsúfoltatásának tényét. Mintha mi sem történt volna, „új apostoloknak”
látta a költőket, kiknek a gyárszirénák és mozdonyok énekére ügyelve, az élet
diadalát kell himnuszozniuk és azt, hogy a technikai civilizáció gyors fejlő
dése következtében holnapra mindenképpen eggyékapcsolódnak majd a
„távoli földrészek” embermilliói. Minthogy azonban a világban lejátszódó
események már nemigen és mind kevésbé táplálták a testvériesülés, az örömös
élet eljövetelének gondolatát, Csuka Zoltán utópiája lassanként imagináriussá lett. Azt is mondhatnánk akár, hogy a hitéről lemondani nem tudó költő
idővel egyfajta ateista vallásosság pozíciójára sodródott, melyet természet
szerűleg annál kitartóbban védett, minél rombolóbban ostromolták meg a
„történelmi” idő hullámai.
Ennek az ateista vallásosságnak, de nevezhetjük abszolutizált hitnek is, az
a merőben idealista feltevés képezi a súlypontját, hogy a kozmoszban, és
persze itt a földön is, ab ovo adott törvények irányítják a változásokat, az ese
ményeket, az egész fejlődés menetét. Az élet építői ismételten megütköz
nek a romboló hatalmakkal, s noha az öröktől tartó csatározásban nemegy
szer az utóbbiak kerekedtek felül, a végső győzelem kétségtelenül az áldásos
építésé lesz. Azt jelenti ez, hogy a védekező Csuka Zoltán valójában benső
lélekkel ruházza fö l a világfolyamatot, minek következtében lírája léptennyomon prófétikus bizonyosságok hirdetésébe csap.
Baglyok huhogó koncertje is hiába,
hiába romokból a visszafenyegető múlt is,
élnek, erősen élnek a csókok
s belőlük felfeszül
a mindenen átépülő élet vallja kikezdhetetlen meggyőződéssel27, szinte fényévnyi távolságra még Jó
zsef Attila Eszméletének „meglett emberétől” , ki a külső és belső világot
egyszerre fürkészve, fel meri tételezni, sőt tudván tudja, hogy „az életet / halálra
ráadásul kapja”. Másutt ugyanezt a bizonyosságot így fogalmazza meg Csuka
Zoltán:
A kerék most mélybelendül
s vele száguldunk mi is
de forog a kerék s biztos hogy mindannyian
a feltörő lendületben is benne leszünk.28

Vagy:
Most fájdalomban, keserű ízű jajokban vonaglik
a kontinensek teste
költők cserepes szájjal a nagy szülést kiáltják
s mindezen túl édes ízeit mégis folytatja az áldott
és szakadatlan élet.29
Vagy:
a ti dalotok jön dübörögve, hozza a megértést
a ti dalotok a himnusz a fűben, fában és pattanó virágban
minden madárban és állatok élő tengerében,
mozdonyaitok dördülő futásán, gépkocsik nevetésén,
aeroplánok messzi dongásán s motorok kórusában
s vele jön a ti beteljesüléstek, mely minden emberé.
Költők, fel a fejjel!30
Az abszolutizált hitnek ilyen manifesztációi kedvezőtlenül befolyásolják
Csuka Zoltán verseit. Nem pusztán azért, mert az „Előre hát mind, aki költő, /
A néppel tűzön-vízen át!” korunkban időszerűtlenné és lehetetlenné vált esz
ményét állítják példaképül, mert a történelem Csuka apokaliptikus látomá
sait megsokszorozó módon bizonyította be, s bizonyítja napjainkban is vál
tozatlanul, hogy létünket illetően eleve elrendeléssel, bizonyossággal nem
számolhatunk, hisz a világ eseményeinek mélyén semmiféle „benső lélek” nem
munkál, hanem mert a prófétáló lírai magatartás szükségképpen leegyszerűsí
téseket eredményez. Ha tehát abból indulunk ki, hogy a „nagy versek jelentős
része erős ambivalenciákon át jut el végső esztétikai egyensúlyához ”31, akkor
azt tapasztaljuk, hogy Csuka Zoltán költészete híjával van csaknem minden
belső kettősségnek. Verselése a jó és a gonosz, a világos és a sötét erők egy
szerű ellentétezésének pillérein nyugszik.
Ezzel persze nem azt kívánjuk állítani, hogy amit Csuka Zoltán a kor tünetei
ről, a „meddő konferenciákról” , a „korszakalkotó impotenciáról” , a „milliók
fájó arcáról” , a „gyűlölet fényszóróiról” , a „romlott tudósokról”, a „karrierre
vágyó politikusokról” , a „beteg szadista ösztönről” stb. versbe foglalt, eleve ér
dektelen. Erről szó sincs. Meglátásai és diagnózisai, sajnos, ma is aktuálisak,
következésképpen értékesek is, értékük azonban nem annyira esztétikai, ha
nem inkább etikai jellegű.
Csuka Zoltán ateista vallásossága ugyanakkor más irányban is definiálta köl
tészetét. Makacs autoszuggesztióval fenntartott hite hatalmas helyzeti ener
giákat halmozott föl, melyek aztán sisteregve, robbanva törtek maguknak utat,
emlékezetes képsorokkal, expresszionista futamokkal, izzó látomásokkal aján
dékozva meg költészetünket. Innen szemlélődve, föltétlenül igaza is van
Szentelekynek, midőn azt állítja, hogy Csuka költeményei „páratlanul állnak
a modern magyar irodalomban, sőt külföldi hasonlóságok után is hiába kere
sünk” . Minthogy azonban ezek, a harmincas évek elején csakugyan páratlan
versek a lírai attitűd fentebb vázolt ismérvei folytán viszonylag ritkán szer
veződhettek, József Attila meghatározásával élve, „végső szemléleti egész-

szé”32, hatásfokuk ma már jóval kisebb, mint volt a jugoszláviai magyar
költészet egykori konstellációiban.
Magyarországra költözése után Csuka Zoltánban igen heveny és fájdalmas
módon ugyanazok a folyamatok játszódtak le, amelyeket már Fekete Lajos
kapcsán konstatáltunk. Verssel 1934 tavaszán jelentkezik újra a Kalangyá
ban33, ám „túljutottságának” oly sokatmondó tanúságaként strófáit ekkor
már korántsem az abszolutizált hit uralja, ellenkezőleg, a tűnődő szemlélő
dés és a rezignált mélabú afölött, hogy „vaksötét az éjjel útja” , „meghasadt
a kozmosz itt-ott”, s nem tudni, mi lesz az, mi „égbeszökkent gépeinkről” viszszaránt bennünket: „föld ereje, menny, pokol, vagy ősi, átkos szürkeség”
( Éneklő alkonyat). Ezzel párhuzamban új helyzetének mögöttesét is föl
tárja:
Kenyérért küzdők, köröttem száz autó
ugat, szalad a fényes utakon
s bennem két korszak egymásnak feszülve
küzd és nincs fény a nagy borúlátón.
Lám , idegenből idegenbe jöttem,
veszett örvény kering és elragad,
s két korszak közt a reccsenő mélységből
arcod nézem s a tűnő hidakat.
(Miért is bántsalak?)
A prédikátori pulpitus tehát romba dőlt, a Tűzharang Atlantisza hirtelen
alámerült, s a költő pontosan azt az egzisztenciális kiszolgáltatottságot rög
zíti, melyet évtizedekkel később, Csuka versét aligha ismerve, egy másik
költőnk is megénekel: „Végre kimondhatod, / váratott soká: / van honnan
szökni, / de'nincs hová.”34 Ezzel a szorongással és világhiány-érzéssel azonban
Csuka Zoltán valójában nem tud mit kezdeni. Menekülőn megpróbál visszatér
ni nemrégi verstípusához, ám a téglarengetegből már rekedten hangzik föl
kiáltása az élethez, s inkább panaszkodó fohászra emlékeztet, mint tegnapi
„energiás” énekeire35; megverseli a baranyai egyke-kérdést, sorait azonban,
teátrális gesztusokat is föllobbantva, már csak az ihlet mesterségesen ger
jesztett tüze járja át36; 1936-ban pedig elérkezik a „nagy szintézis”, a „mindent
megértés” pillanatáig, amikor száz gyökerével a lírai én már mindenüvé elér,
s mintegy elhallgatásának közelségét sejtetve, „sziklabolttá simul” benne lassan
a „feltörő ezer vágy” .37
Irodalmunkkal a megszállás alatt veszi föl újra a kapcsolatot Csuka Zoltán.
Könyv- és színkritikákat, képzőművészeti ismertetőket, önéletrajzi vallomást,
magyar-jugoszláv kapcsolattörténeti dolgozatot, publicisztikai írásokat tesz
közzé folyamatosan, szerteágazó tevékenységéből azonban mégis az a tucat
nyi költemény emelkedik ki igazán, melyet a háborús Kalangya évfolyamainak
megsárgult lapjai őriznek - voltaképpen mindmáig fölfedezetlenül.38
Verseinek ez a vonulata sem a hangvétel, sem a poétikai eszközök, sem az
eszmei tájékozódás tekintetében nem hozott meglepetésszerűen újat. A folyó
irat figyelmes és jó emlékezetű olvasói ugyanarra a Csuka Zoltánra ismerhettek
itt, aki öt esztendővel azelőtt búcsút vett irodalmunktól. S épp ez a fontos!

Míg a fordulatot követő mámorosságban íróink zöme magafeledten ünnepli a
vajdasági magyarság kisebbségi megpróbáltatásainak „végét” , nem gondolva
a változás árára, s nem tudva rezonálni a háború okozta szenvedéssel sem, addig
a lírikus Csuka Zoltán elboruló kedéllyel figyeli az eseményeket, s már 1942
elején a „milliók jajkórusára” felel:
Reng a föld, akár a tenger
s mintha gályán állnál,
milliók jajkórusából
zeng az éjjel, a halál. 19
„Reccsenő mélységből” tört föl ez a vers is, akár a Miért is bántsalak?
hét esztendővel korábban, s ettől az élménytől Csuka Zoltán nem is tud
szabadulni többé. Nem sokkal később'm ár azt panaszolja föl, Hogy az Úr
saját szemével veri, mert „nagyon lát” , m ert végképp „felnőtt” , szemben
a kegyetlen és balga élettel, mely az emberekben megújulva, marad a „régi,
gyilkos gyermek” .40 Majd a „nagyon látás” terhétől görnyedve, immár egyet
len menedékéhez, a kedveshez menekül, tanítaná meg őt „e gonosz földön
az üdvösségre.”41 A Kalangya lassú ocsúdásának időszakában, 1943-ban
pedig már definitíve úgy látja, hogy élete „két szörnyű háború” partjai kö
zött feszül.42
S ami talán az iménti háborúellenes információknál is számottevőbb: ezek
nek a verseknek az erőterében mutatkozik meg igazán, hogy mi is játszó
dott le Csuka Zoltán költészetében. Expresszionista korszakában „buzgó
kiáltásai” , kevés kivétellel, a világhoz, az emberiség jobbik feléhez szól
tak. Valójában a világgal folytatott dialógust, annak a jeleként, hogy egyé
niségének integritása még sértetlen volt. Odakinn elszabadulni készült ugyan
a pokol, a költő elm éjét azonban még nem érték el a lángok. Egészen más
a helyzet a harmincas évek derekán, Csuka Zoltán első nagyobb válsága
idején. E kkor már nem tudja megszólítani a világot, már töprengve tűnő
dik, s párbeszéd-igényét csak a hozzá legközelebb álló egyes em ber meg
szólítása révén tudja kielégíteni. Háborús lírájában is él ezzel a lehetőség
gel, de mert válsága érthetően fokozódik, a világtól is egyre messzebb
és messzebb kerül: olykor Istennel parolázik m ár, a sugallataira vár, vagy
ami még jellemzőbb, önmagával folytat dialógust, „önmegszólító” verset
ír.43
A „világtalan” kis sorozat legjobb darabjának a Nyári éjszakát tartjuk. Hadd
idézzük teljességében:
Hold száll az égen és nevet,
csillagok a csöndet terelik.
Bolond világ; a csönd is csal,
az ég ágyúszót öklendezik.
Mint véres nyelv, torkolattűz
villan az égre, aztán visszahull,
mögötte újra fölmerül
a csillagtenger változatlanul.

Fehér kis házunk föltekint,
ablakmellét bátran kitárja,
akárha vértanúként pribékje,
az őrült világ előtt megállna.44
A megszokott, állandó, hogy ne mondjuk, bagatell jelenségek elegyítése
a háború rettenetével éppúgy nosztalgikus álommá nemesíti itt a mindennapi
békét, akár Radnóti Miklós lírájában.
Szebben talán nem is búcsúzhatott volna irodalmunktól, de most már hoszszabb időre, a költő Csuka Zoltán.

A kalangyás
líra két változata
A Kalangya csak egyike volt folyóiratainknak, s így megindulása semmikép
pen sem tekinthető valamiféle nullapontnak, amelytől költői pályák váratlan
felívelését számíthatnánk. Egyesek megcsappant becsvággyal szegődtek a
laphoz, és csak sápadt, közhelyekbe és tisztázatlan képekbe fúló verseket mu
tathattak föl, mások, megannyi művel maguk mögött, alkotóerejük teljében
csatlakoztak, megint mások pedig az első tétova kísérletek után épp a Ka
langyában váltak lírikussá.
A költői pályák alakulásának ez a természetszerű meg nem egyezése azt is
jelenti egyúttal, hogy a szó szoros értelmében vett kalangyás líráról nem
igen beszélhetünk. A Kalangya, liberális szerkesztési koncepciójának meg
felelően, egybe próbált fogni minden számottevő verselőt, kevéssé árnyalt
esztétikai programjával azonban nem tudott olyan jelentősebb erőket moz
gósítani és „fölnevelni”, akik jellegadó lírikusai lehettek volna két háború
közötti irodalmunknak. Annál kevésbé, mert a csetlő-botló, szervezetlen s
jobbára magánjellegű könyvkiadás nemcsak a kritikát, hanem azokat a köl
tői törekvéseket is visszafogta, melyek egymást támogatva esetleg egy sa
játos vonulatot hozhattak volna létre. Ennek ellenére alcímünk jelzője jo
gosnak tetszik, hiszen néhány folyamatosan publikáló költőnk már szövegeinek
mennyiségével is el nem hanyagolható árnyalatot adott a Kalangya-beli poézis
egészének, függetlenül attól, hogy jelentkezéseinek száma összhangban van-e
verseinek esztétikai értékével.
Az alkotók e szűk köréből elsőként Berényi Jánost említjük, aki csaknem
egy évtizeddel a Kalangya indulása előtt lépett fel a Bácsmegyei Naplóban.
Költeményeinek ez az első sorozata különös konglomerátumot alkot: a grafomán verselő túlhabzó képei, fedezet nélküli, lapos bölcselmei éppúgy megtalál
hatók benne, akár a tehetségre valló lírai telitalálatok. Mintha egész zenekart
kívánna megszólaltatni, oly nagy hangerővel dolgozik, ugyanakkor azonban a
felszabaduló energiákkal nem tud mit kezdeni: nemcsak hogy dübörgő wagneri
futamokat elegyít mozarti imponderábiliákkal, hanem lépten-nyomon fals
hangokat is fog. Az impresszionista líra jelzőtorlaszait éppannyira kedveli,
mint az expresszionizmus demonstratív gesztusait, a kötött formákat éppúgy,

mint az oldottabb szabad verset, nyilvánvaló bizonyságaként annak, hogy köl
tői habitusát még nem alakította ki, a versírást pedig problémamentes tevé
kenységnek tartja. Érthető hát, hogy csak ritkán, szinte véletlenszerűen tud
ilyen tiszta, föl nem feslő sorokat nyújtani:
A felhőkön lárvák, vörös giliszták
s kidőlt kehelyben egy szeletke hold.
Érett, forró burkokból bűnös pénzek,
kék csillagok kelnek ki és zenélnek
s arcodba fújják fényes gőzüket.
És fölöttük besüppedt, holt csodákon
aranyekével szánt a rémület.45
Ezek a nyugodtan áradó, a képzettársítás merészsége tekintetében mármár szürrealista sorok, azon túlmenően, hogy szuggesztíven elevenítik meg
a képzelet egy sejtelemteli éjszakájának hangulatát, tartalmi kisugárzásukban
is számottevők. A fiatal Berényi János alapvető élménye ugyanis az élet kiismerhetetlensége és titokzatossága volt. Míg költőink nagy hányada főként
az elszigeteltség, a rezervátum-szituáció, egyszóval a társadalmi hontalanság
megpróbáltatásaitól szenvedett, addig Berényi Jánosnak a létidegenség döb
benetét is meg kellett élnie. Tudatán a „megcsorbult bizonyosság” uralkodott
el, mely egyrészt misztikus hajlamait erősítette, másrészt pedig a teljes vi
szonylagosság felé sarkította gondolatait. Konzekvensen kutatta hát a kétely
oszlató, megnyugvást ígérő, kikezdhetetlen támpontokat, de csakhamar falak
ba ütközött.
A bölcsőnk nehéz fekete titok,
j eltévedt hajó a koporsónk vonta le megadón a következtetést46, s innen már nincs messze az a pillanat,
midőn azon fog elborongni a „bizonyosság határán” , hogy a „virág tán fáj is az
ágnak” , hogy „vértavak a kegyelmek”, s az „öl meg, aki csókra vár”.47
Végletes ellentmondások teremtenek tehát feszültséget Berényi János ekkori
verseinek némelyikében, ám idegenségérzetét mégis csak évekkel később tudja
maradandóan dokumentálni. Mindenekelőtt a Mai zsoltárban, mely teljes ke
resztmetszetét adja életérzésének.48
Nem is tudom, mért jöttem erre,
ki küldött, ki vezérelt, ki zaklatott töpreng el itt a lírai én már az első két sorban, azonnal fölismerhetővé téve az
eszmei fogódzók nélkül maradt, küldetésében kétkedő Berényi János arcélét.
Később, mintegy a választ kutatva, embersége biztos alkotóelemeinek hiányát
kezdi leltározni, s egy nem-ekkel zsúfolt „negatív mikrokozmoszt” épít fel,
szélesen áradó, elégikus mellérendelő mondatokban. Önpuszító alászállását
azonban egy váratlan gondolati síkváltással félbeszakítja, s az odakinti világba
lép át. A vers innentől fogva az én-világ relációiról a mi-világ relációira emelke
dik fokozatosan, s a passzív tűnődést mindinkább „cselekvő” mozgalmasság

váltja föl - a „ránk ömlött jelen” örvénye ellenében. A létbeli és a társadalmi
hontalanság érzete tehát azonos intenzitású strukturáló erőként lépett fel a
Mai zsoltárt író Berényi Jánosnál, költői munkásságának csúcsát is jelezve
egyúttal.
Mert a Kalangyához már tévetegen és invenciótlanul csatlakozik. Időn
ként továbbra is hangot ad létélményének, fölvillant egy-egy kontrasztos
képet, melyben a „színpazarló messze rét” „futó csodának” , a gyász pedig a
„csillogás” zálogának minősül49, vagy a „másik part” rejtelmességén meditál
va, akaratosan rákérdez, vajon „odatúl mi van”50, maradandó költeményt
azonban már alig ír. ízlése ugyan távol tartja a „költői” sztereotípiáktól, a jám
bor versolvasónak szánt „érzelmes” trópusoktól, egyáltalán: a poézis külsőle
ges eszközeitől, de művei már nem tudják a „kezdeti nem egyezés heves be
nyomását kelteni”51, már magától értetődő, valószerű, szétszedhető „igazsá
gokat” szólaltatnak meg színtelenül.52
A szolid érdektelenség hullámvölgyét a negyvenes évek elején hagyja el át
menetileg. Felfedezi magának a magyar költészet hagyományos formáit, s az
álbölcsességektől eltávolodva, letisztult, döccenőmentes ritmusban így énekel:
Maradásod csönddel,
menésed iránnyal,
áldja meg az Isten
itthagyott kertedet
ezer tulipánnal!
Vagy még tisztábban:
Adjon az Isten szelíd estét,
szelíd estének csillagot,
5 neked valahol, ha messze is,
nyitott, virágos ablakot!53
Az intimitásnak és az áhítatos ámulásnak ezekben a „furulyahangjaiban”
természetesen nincs semmi eredeti vagy pláne új, ám a közlésegységek értelmi
szférájának és a verszenének szerencsés harmonizálása mégis kiemeli őket
abból az egyenletes szürke televényből, melyet, a háború alatt megjelent ver
seit is beleértve, Berényi János kalangyás lírája alkot.
Berényi János esetében is evidens tehát a megtorpanás és a lépésvesztés
ténye. Ennek oka egyrészt csakugyan abban van, hogy „fellépte idején az
avantgarde-nak az a hulláma”, amely őt „felemelhette volna, éppen elsimulóban volt”54, másrészt azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy
Berényi János mindvégig megmaradt ösztönös költőnek, s eszmélkedése így
nem érhette el az „arany öntudat”-nak azt a rendteremtő fejlettségi fokát,
amelyen már kitartóan és gyümölcsözőn szembe lehet nézni a tágabb értelem
ben vett valósággal.
Dudás Kálmán munkássága merőben más tanulságokat kínál. Ót pár excellence kalangyás lírikusnak kell tartanunk, hisz indulása csaknem egybeesik a
folyóiratéval, költészeteszménye igen közel áll a Szirmai Károlyéhoz, emellett
pedig legtöbbet publikáló költője is a Kalangyának.55

Költőink zömével ellentétben a fiatal Dudás Kálmánt nem az avantgarde ejti
rabul, hanem a hagyomános líra változatai. A szabad verset, bár időnként ma
ga is műveli, a költészet évezredeitől botorul elforduló, műveletlenségre valló,
álmodern divatnak véli56, s minden igyekezetével azon van, hogy a ha
gyományok tagadója helyett a folytonosság letéteményese legyen ezen a tá
jon. Innen van, hogy gondolati-érzelmi világát maradéktalanul megnyitja
a nyugatos líra előtt, s mindennemű aggodalom nélkül Juhász Gyulá-s és
Tóth Árpád-os versekbe ringatja magát. Az impresszionista költészet gazdag
kelléktárából merítve, legszívesebben az évszakokat, különösen az árnyalat
gazdag s a borongó hangulatokhoz annyi apropót szolgáltató őszt, a természet
beli változásokat, a plein air szituációkat festegeti. Már a Kalangya első szá
mában közölt s „igaz szeretettel” Szenteleky Kornélnak ajánlott verse (A m it
szeretek) koncentráltan mutatja föl korai lírájának ismérveit. A rímelésük
ben még bizonytalan strófákban egymást érik a karakterisztikus jelzők (hús,
lágy, árva, szelíd, bágyadt, elhaló, bús, vén stb.), alliterációk ( hajlongó, hús
fák; buja búzatábla; bús, barna bivaly; poros pór; szelíd szavamból szőtt stb.),
és az egész versen egy fénytelen, tompa, pontosabban: nevenincs bánat öm
lik el.
Ennyi önállótlanság és reminiszcencia persze még nem döntő egy húszéves
kezdő esetében, sőt még imponálhat is, hogy milyen gyorsan elsajátította az
előtte járók vívmányait, melyek majd önmagára találását segítik elő. Rend
kívül érdekes azonban, hogy az egyébként mindig igen tapintatos és óvatos
Szenteleky már ekkor „látnokian” s köntörfalazás nélkül arra inti Dudást,
találja meg minél előbb a maga egyéni mondandóit, mert különben formai és
nyelvi fejlődése zsákutcába fut. „Nemsokára, azt hiszem - írja a költőnek
Zágrábba57 - , sor kerül az események, élmények mélyebb, őszintébb és
eredetibb átélésére, mert szépek ezek a versek az őszestről, a hervadó li
getről, de nem érezzük, hogy ezeket Dudás Kálmán írta húsz esztendejével
Bácskában, 1932-ben. Ezekből a szép versekből Dudás Kálmán hiányzik.
De az em ber nem olyan könnyen találja meg önmagát, igazi mondanivalóit.
Mikor önmagáról, húsz évéről ír, mindenesetre mélyebb és megkapóbb,
mint mikor a hervadó ligetekről mond finoman összeillesztett, de fáradt
és ismert szavakat.”
Szenteleky észleletének súlyát az növeli meg utólag, hogy Dudás Kálmán
a későbbiek során sem tudott magára találni. Mintha mi sem történt volna,
1933-ban ugyanúgy alkot tovább, akár a Szenteleky-levél előtt. „Tűnő ifjúsá
gom bús goblinjét” hímezgetve, laborverset gyúr az őszről58, alliterációs edzősorokat ró a napszakokról59, érzelgős, puha képeket vázol „anyám kezeiről”60,
majd „kisiklott kocsivá” metaforizálva életét, vesztett csatákról, dűlt remé
nyekről énekel61, anélkül hogy vereségérzetének gyökerét és természetét meg
világítaná. Verseinek ebben a sorozatában azonban már egy újabb, csakhamar
kifejezetté váló hatás jelzetei is adottak. 1933. november 7. című költeményé
ben olvashatjuk:
S míg zongorád a nótám merengte: a szamovárból
Finom teagőz lengett a barna estben. . . 62

A fiatal József Attila ugyanezt a motívumot így szólaltatja meg a Távol, zongo
ra mellett- ben:
A hangok ömlenek a zongorából,
mint illatos teából száll a gőz.
Párhuzamunk természetesen még nem sokat bizonyít, hisz a „szépség kol
dusának” érzelmes, ámuló reflexivitású verse éppannyira Kosztolányi Dezső
lírájából táplálkozik még, akár Dudás Kálmán novemberi elégiája. Más szóval,
itt még nem lehet eldönteni, hogy Dudás Kálmán hangulat-verse József Attila-i
közvetítéssel kosztolányis-e, vagy épp fordítva, Kosztolányi direkt hatása
folytán asszociáltat a fiatal József Attilára. Dudás néhány évvel későbbi
költeményei azonban már kizárják az efféle dilemmákat.
A parton bolygok, borongva ballagok
s várom míg csöndben és sompolyogva
a vén Tiszára s bús homlokomra
kiülnek a biztató csillagok... írja Este a Tiszán című versében63, ugyanazt a lírai poént használva föl,
amellyel vagy másfél évtizeddel azelőtt József Attila egyik legjobb fiatalkori
költeményét, a Megfáradt emberi zárta:
A békességet szétosztja az este,
meleg kenyérből egy karaj vagyok,
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra
s homlokomra kiülnek a csillagok.
A harmincas-negyvenes évek fordulóján Dudás Kálmán költészetében hirte
len fölerősödik a József Attila-hatás. Most már az érett, nagy József Attila-ver
sek egy-egy eredeti fordulata, megoldása is föltűnik nála. Ilyen részletekre, paralelekre hivatkozhatunk:
Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szívemben a halál írta József Attila a Levegőt!-ben, s ez a kép, kissé fölhígítva, elkenve így tér
vissza Dudás Kálmánnál:
Fogadban gyűl az idegen fém,
magányod őssel cimborái,
a szíved táján tekerg s renyhén
átfog a gyilkos, víg halál.64
Vagy vegyük például József Attila Falujának emlékezetes első strófáját:
Mint egy tányér krumplipaprikás,
lassan gőzölög lusta,
langy estében a piros palás,
rakás falucska.

Ez a képsor a következő, ismét csak lazább, bőbeszédűbb változatban realizá
lódik Dudás Kálmánnál:
a füst borongva, tűnődve csigáz,
s a porban, füstben a falu olyan,
m/ní egy bogrács gőzölgő paprikás.65
S hogy a hatás valós méreteit érzékeltethessük, kis „seregszemlénk” végén
hadd hívjuk föl a figyelmet arra, hogy Dudás Kálmán az utolsó, már világ
hiánnyal küszködő József Attila-versekből is kölcsönzött itt-ott. A z árnyék o k ... csaknem fokozhatatlan szorongásról tanúskodó, többszörösen össze
tett hasonlatát („mint űrben égitest, kering / a lelkemben hiányod”) ekképpen
„parafrazálja”: „minek hiánya úgy kering belül.”66
Egyidejűleg verseinek struktúrájában is változások játszódnak le. Míg
korábban elsősorban azért fordult a táj felé, hogy annak egy-egy fiktív vagy
valós részletét „szép”, „költői” jelzőkkel ékesítse, addig most már a táj és a
történelem, a táj és a közösség relációi is foglalkoztatják, s ezeket az úgy
szintén József Attilától ellesett perspektivikus szerkesztést követve próbálja
versbe vinni.67 A képzelet kertjei fölött, hol nemrégiben még „ájultan ríttak az
ősz színei” , „fanyarul fuvoláztak a kóválygó gyümölcsszagok”, s „tücskök szakszofónja lubickolt puhán”68, most pernye száll, és bombák lángja vörösük
oda messziről; a lélek nem találja helyét, futna, de nem tudja, merre, hova.69
S e megbolygatottság nyomán a szociális gondok is beszüremlenek a versekbe.
„Éhes tömegek jönnek a tájon” , „hajtja őket a zsarnok hatalom”70, a nyo
morgók és a dőzsölők pólusai mutatják magukat71, a József Attila emlékének
szentelt, Balatonszárszón írt költeményben pedig így panaszolja fájdalmát a
lírai én:
Nagyon fáj, hogy már titok: a fény vonzott,
vagy a sötét taszított; tán a szépség
tébolya hívott, hogy lelked ne sértsék
a szegénynek hányt kegyes úri koncok.72
A jelzett időszakban Dudás Kálmán tehát eltávolodik a nyugatos líra esz
ményétől, felszámolja verselésének időtlenségét, s egy olyan új csapáson indul
el, amelyen tán el is juthatott volna a maga, életérzés és költői eszközök te
kintetében egyaránt autentikus világához. Az 1941-es fordulat azonban teljesen
megzavarja őt. Félig-meddig meghódított pozícióit sorra elveszti, nyelve visszaerőtlenedik, s lírájában az egyoldalúan értelmezett magyar kérdések uralkod
nak el.73
Mindent számba véve, annyiban föltétlenül igazat kell adnunk az egykori
kritikusnak, hogy Dudás Kálmán „sok költő vizéből ivott”. Azzal a kiegészí
tésével azonban, miszerint ennek ellenére „nem vesztette el egyéniségét”74,
már korántsem érthetünk egyet. Mert lehet, hogy nem vesztette el, de, sajnos,
rá sem talált.

„Idegen” színfoltok
Mélyről, csaknem társadalom alatti helyzetből érkezett a jugoszláviai magyar
irodalomba Laták István, s eredetét meg nem tagadva, mindvégig a kisem
mizettek, a nyomorgó, betegségekkel sújtott proletár tömegek énekese volt a
két háború között. Bár magatartása és költői világa változott idővel, el
kötelezettsége stabil maradt, sőt a világszínpadon lejátszódó, újabb háborúval
fenyegető események hatására meg is csontosodott, nemegyszer az osztályharc közvetlen eszközévé fokozva le verseit. Ennek ellenére Laták István nem
zárkózott el tartósan irodalmunk polgári vonulatától. Már a Vajdasági írás
sal, később pedig a Kalangyával, annak mindhárom szerkesztőjével tartotta a
kapcsolatot.75
A húszas évek végén költészete még félreérthetetlenül a világmegváltó
expresszionizmus ihletésében alakul. „Vadisten Fiának” , a „szabad embernek”
eljövetelét sürgeti76, s miközben képzelete együvé öleli a „feketék, hószínűek, rézbőrűek” tömegeit, felhőtlen hittel vallja, hogy „Minden ház csukott
kapuja / kinyílik egyszer e szóra: testvériség.. . 1,77 József Attila szegényemberverseit idéző, bár párverseiben jóval naivabb Paraszt-nótát ír78, melyben egy
„Tisza parti kanász-gyerek” szerepében hetykén szembefordul a „mai rend
del”, majd a huszadik századról énekel79, benzin és gőz, gépóriások és fényzáporos nagyutcák koordinátáiban szólaltatva meg azt az alapvető társadalmi
igazságtalanságot, hogy bár élet és morál igazi letéteményesei „mi” vagyunk,
„hatalom-szekérbe” fogtak bennünket, s „csúf börtönök” vigyáznak ránk.
Ugyanakkor azonban egy Barta Sándor-os fordulattal már közeli válságáról is
hírt ad: „. . . lógok az ifjú bizonytalanság bitófáján, / mint széllel hintáit akasz
tott” .80
S hogy ezt az „ifjú bizonytalanság”-ot mennyire nem egy borús pillanat
vagy egy újabb költői szerep táplálta, arról egyebek között a Kalangyában
1932-ben publikált versei is tanúskodhatnak. A költői tekintet itt már a „szo
morú Vajdaságon” , a „gazdátlan hírek” e pusztaságán állapodik meg, hol az
„enyészet foga lassan rág” , s a „városok, falvak felett csörtet szüntelen /
Félelmes börtönében a Gond”81. S ugyanezt a rezignáltan zsolozsmázó, a harcok
végét jelző hangot üti le önmagával kapcsolatban is:
Mámor és indulat nem vár rám.
Életem lohad ünnepes csendben,
Mint haldokló harcos
Rogyadozó sebzett paripán.
A múlt szürkül, eltakarodik,
Marad a terjengő kétségeskedés
És a semminél nehezebb: ami fáj.82
Az avantgarde líra apálya tehát, mint annyi más verselőnket, Laták Istvánt
is az elhallgatás felé sodorta. Neki azonban, éppen intenzív eszmei és emberi
elkötelezettsége folytán sikerült elkerülnie a senki földjére jutást. Minde
nestül a munkásosztály mellé állt ugyanis, és a „modernista szellemi törek
vésekkel” szakítva, a „dolgozók felvilágosításában” lelte meg ténykedése ér

telmét.83 Döntése, amint az már hasonló esetekben történni szokott, kettős
következménnyel járt. Egyrészt közelebb férkőzött a külvárosok elnyomott
népéhez, mint annak előtte, s a szorosabbra fűzött kapcsolatokból ismétel
ten erőt m eríthetett a további munkához, másrészt azonban költészete meg
sínylette a leegyszerűsítést, a pedagógiai Erósz egyoldalú szolgálatát, s így ver
seinek egy nem kis hányada nem tud felülemelkedni a napi aktualitások von
záskörén. Joggal állapíthatta meg Szirmai Károly, hogy nála „sokszor nem a vers
szabályos kiépítése a fontos, hanem a mondanivaló”84. Mindemellett Laták
István a „proletárvers” egy olyan tárgyiasságra törő, leíró magatartást mutató
típusát is megalkotta, amelyben a „világ állapotának mind ténybeli, mind ér
zelmi mozzanatait sikerült összefognia, kifejeznie”85, amelyben tehát a felvilágosító eszmék kibeszélése helyett magát a valóságot hagyta „beszélni” .
Ennek a verstípusnak egyik legmaradandóbb darabja a Tavasz a Jaszi-barán:
Valami szelíd zsongás simítja
S gyógyítja mind a sebeket,
Ablaknyira nyíltak lázrózsás
Arcocskákból fakult gyermekszemek.
Nagykendőbe burkoltan fekszenek,
Vagy ülnek rozsdaszín kapuk előtt
Betegápoló munkanélküliek,
ölükben tavaszragyulladt kis beteg.
Ferdevállú, görbelábú aszott gyerekek
Kutyával, kecskével ténferegnek.
Árokszennyvíz pocskol, por hullámzik,
Süt a nap és nevetnek a külvárosban,
Nevetnek és karikáznak,
ebihalakért halásznak,
Port rugdalva nyargalásznak,
A z angolkóros gyerekek.86
A vers szerkezete látszólag maga a megtestesült igénytelenség: nincs benne
egyetlen komplex kép, mely merészebb képzettársításra ösztönözne, a jelzős
szerkezetek sorra megtorpannak a banalitás szintjén, ahol legfeljebb részvétet
kelthetnek, versszervező erejük azonban nincs, és a rímek is ügyetlenül,
döcögősen, sután felelgetnek egymásnak. A költészet kimeríthetetlen lehető
ségeinek szép példájaként ennek ellenére él a vers, s nem múló érvénnyel küldi
felénk a külvárosok bágyadt fényét. A paradoxon nyitja abban van, hogy Laták
István itt mindvégig tartani tudta a távolságot háborgó bensője és a szemlélt
valóságrészlet között, s ilyen módon szerencsésen elkerülhette a szociális
irodalom megszokott képleteit.
A fényképszerű tárgyilagosság, a kijelentő mondatok tény megállapító egy
másutánja természetesen elégtelennek bizonyulna azért, ha Laták a poétikai
rendszertelenségben nem terem tett volna egyféle rendet mégis. A vers első,
terjedelmesebb szegmentumának igéi lelassítják az egyébként is tikkadtan lejtő
mondatokat, s ezek így a hulló tárgyak tehetetlenségét sugallják a címbe
foglalt, jelképesnek is fölfogható évszak dinamizmusa ellenében. Választ
követelő, erős kontraszt létesül tehát, melyet mindenképp fel kell oldani.

A legkézenfekvőbb megoldás a szövegromboló jövendőmondás lehetett volna,
Laták István azonban a nehezebb utat választja. Az utolsó hat sorban, a ki
semmizett élet törhetetlenségét is példázva, váratlanul elhagyja a tétova jel
zőket, feszesebbre húzza a mondatokat, s versidegen szövetek applikálása
nélkül mozgással telíti igéit. Mindössze ennyivel billenti ki egyensúlyából a ver
set, ez azonban összehasonlíthatatlanul több, mint ha agitatív sablonok se
gítségével próbálta volna levezetni a feszültséget.
Hasonló eljárással szerkeszti meg Hajnal a Jaszi-barán című költeményét
is.87 Ebben az alapvető kontrasztot a hajnalodó világ mind erősebb mozgásai
nak és munkába induló proletárok létbeli lefékezettségének képei adják.
Előbb harangszó töri meg a virradat rezzenéstelen csöndjét, később a barán megképlik az „első finom köd” , a vers utolsó harmadában pedig „jószagú
őszi szelek csapongnak” már a tájon. A természet megéledésével párhuzamban
kisereglenek az utcára „Jaszi-bara fiai” , kiknek arca és kedélye számtalan
eltérést mutat ugyan, ám mindnyájuk szemében „homályok égnek” , messzi
van tőlük a „tiszta azúr”, majd, mintegy a kis csapat kiszolgáltatottságának mé
retét érzékeltetendő, a vers végén búsan összebújnak az imént elhagyott
„öreg viskók” , s révetegen ásítani kezd „egy-egy nyíló ablak” .
A Hajnal a Jaszi-barán azonban, a nagyfokú szerkesztésbeli hasonlóság
ellenére is, csak szürkébb párja a fentebb idézett versnek. Nem csupán azért,
mert a képek párhuzamain átüt az okító szándék („Munkánkkal mi mind
nyájan hasznot hajtunk”), hanem mert a kötött formákat alkalmazó Laták
István poétikai fordulataiban mindig van valami Baudelaire albatroszának
mozdulataiból. így a Hajnal a Jaszi-barán strófáiban is kizökkentők, kény
szeredettek, kimódoltak a félrímek. S a „külső” forma anorganikussága an
nál szembeszökőbb Latáknál, minél bonyolultabb műfajjal tesz próbát. Be
tegpárnán című szonettjét pl. így zárja:
Elhalnak a vágyak a köhögésnél.
Benned vad tűz. Gyújtóbbat nem éltél.
Bár dagadt gümőd életért verekszik,
írhatod a lassan pusztulók versit.
Súlyos fejed a párnára konyúl:
Kiugrott tüdődből a vörös nyúl.88
Laták István tehát egy viszonylag keskeny sávon, a tárgyias hangvételű,
„spontán proletárvers” típusát művelve tudott csak időálló értékeket alkotni.
Minden olyan esetben, amikor etikai lázai túlbuzgóságra ragadták őt, költé
szetén a vezércikkek szürkesége lett úrrá, ha viszont ugyanezeket az etikai
lázakat virtuózok módjára próbálta formába szelídíteni, poétikai készültségé
nek elégtelensége zuhantatta meg versét. Ennek ellenére a Kalangya évfo
lyamaiban publikát tizenöt költeménye egészében is figyelmet érdemlő kontrapunktja mindannak, amivel a magánfájdalmak névtelenjei ostromolták meg
időről időre a „nívót” szigorúan féltő szerkesztőt.
Arató Endre úgyszintén az avantgarde felől érkezett a negyedik évtized
fáradtabb, hitekben szegényebb időszakába. Már a húszas évek elején ott
látjuk az Út munkatársai között, amint szenvedélyes, csaknem egzaltált

hangon síkraszáll a polgári művészet destruálásáért, ami változatlanul az „új
művészeti irányokéra vár, mert „világfejlődési útjukon biztosan mutatják,
hogy nincs megoldás a polgári psziché keretein belül”89. Éppen ezért egyrészt
leplezetlen iróniával ostorozza pl. Sinkó Ervin bécsi lapját, a Testvért, amiért
„életreinjekciózza a magyar irodalom egyik penészszagú periódusát - dalocs
kákkal ,estétől hajnalig’, ,nyári éjszakákkal’”90, másrészt viszont jellegzetes
avantgarde elfogultsággal megváltást hozónak véli Kassák Lajos, Barta Sándor
és Csuka Zoltán alkotói útját. Ebbéli előítéleteit néhány évvel később sem adja
föl, sőt egyértelműen balossá sarkítja őket. Most már elfordul Kassáktól,
mert „elnyelték őt is a minden osztályon felüli művészet frázisának, a burzsoá
mindennel megbékülésnek menthetetlen hullámai” , s Barta Sándorra esküszik,
kiben „először tisztult világossá a dielaktikus materializmus tiszta táblát kö
vetelése”.91
A harmincas években természetesen Arató Endre is elveszti a mozgalmi
avantgarde-nak ezeket az ortodox pozícióit, ám mást akaró esztétikai igényei
ről nem mond le. A Kalangya munkatársaként elkészíti a jugoszláviai magyar
költészet állapotrajzát92, melyben még mindig azt hánytorgatja föl lírikusaink
nak, hogy közülük „egy sem hozott formai vagy tartalmi revolúciót” , s ami
ennél is aggasztóbb, kisszámú tehetséges költőnk sem érvényesülhet igazán,
mert „szava elvész a kontárok kvartyogásában”.
Igen tanulságos azonban, hogy amint a mércéit világirodalmi csúcsokhoz
szigorító Arató Endre költőként is megszólal, azonmód önmaga ellen fordul.
Kínrímekbe szedi a „zápor harsonáját” , „október éber szelét”, „édes ízét a
nevednek”93, reflexív sorokat ró a „koncsorgó őszről” , mely a nagy csősz
érkezését sejteti immár94, és versbe szerkeszti, hogy legnagyobb élménye min
dig a hajnal: „a feketéből kilábaló égbolt, / a vizek melankóliája, / a fák becsü
letes lehelete, / a szélben hajló vetés.”95 Követelményei és költői gyakorlata kö
zött tehát áthidalhatatlan kontroverzia feszül, s ennek okát, bármennyire
meglepően hangzik is, mindenekelőtt Horatius-élménye forgácsainak segítsé
gével érzékeltethetjük.
Arató Endre már a Vajdasági írás időszakában verset írt Horatiushoz96, a
Kalangyában pedig, amellett hogy egyik-másik strófáján átdereng a horatiusi
múlandóság-képzet emléke, és hogy egy meditációjában név szerint említi
az aranykori klasszikust, két verset is közzétesz tőle a maga átdolgozásában.
Félreértés ne essék, nem annak az ironikus poénnak készülünk helyet szo
rítani, hogy lám, az avantgarde kivont pallosú, szélsőséges híve a mértékletes
ség és az aurea mediocritas énekesébe kapaszkodva szerette volna kirobbantani
tájunkon a költészet forradalmait. Ez föltétlenül meglepő mozzanat, de
nem túl érdekes, hiszen Horatius korántsem volt oly könnyű, hogy ne mondjuk,
„nyárspolgári” költő, amilyennek a vérbe fojtott 1848-as szabadságharc esz
méinek bűvöletében élő magyar írók és olvasók egy része látta a múlt század
második felétől kezdődően csaknem Kerényi Károly emlékezetes esszéjének
megjelenéséig.97 Ne törődjünk tehát most azzal, hogy a „rebellis” Arató
Endre épp Horatius vonzáskörébe került. A rra ügyeljünk inkább, hogy miként
birkózott meg a tiburi poéta költői formáival.
Akár a Postumushoz, akár a Melpomenéhez átköltésére vetünk pillan
tást98, azonos vagy igen hasonló szimptómákra figyelhetünk föl. Arató Endre
eltekint a mitológiai utalásoktól, szóhasználatát a modern időkhöz igazítja, jel

zőit kötetlenül válogatja meg, s ráadásul hagyja föllazulni a horatiusi met
rumokat is, minek következetében szavai csak távolról és erőtlenül idézik
az eredetit, de ugyanakkor, félúton megtorpanva, teljes értékű új költeménynyé sem tudnak szerveződni.99 A köztességtől egy mottóval próbál szabadulni
„honnunk Flaccusa” („Nem szavakat, nem formát, de lelket”) , ezzel a fából
vaskarikával sem leplezheti azonban poétikai eszköztárának szegénységét és
azt, hogy összetettebb költői feladatok megoldására valójában képtelen. Éppen
Horatius-átdolgozásai domborítják ki tehát, hogy Arató Endre a féltehetsé
gek hatalmas táborába tartozott, de egyszersmind azt is sejtetik, hogy alkatát
mégiscsak rendhagyónak kell tekintenünk. Mert gondoljuk meg: a műkedvelő
féltehetségek általában elfojtják kételyeiket, s fecsegni hagyják múzsájukat,
önm agukba szédültségük és határtalan magabízásuk rabságában egyedinek,
egyszerinek, sőt létfontosságúnak vélik minden egyes híg metaforájukat, min
den banális érzelmüket, minden ütött-kopott frázisukat. Ezzel szemben
Arató Endrénél a pontosan meg nem határozott, elméletileg soha meg nem ala
pozott, ám kezdettől fogva intenzív teljességigény mindig is az önkontroll
szerepét látta el - „tragikussá” téve alkotói törekvéseinek és adottságainak kor
relációját. Innen van, hogy olyan meglepő indításokig, a versmagatartás olyan
ígéretes gesztusaiig is eljutott, amelyek majd csak a hatvanas években teljesed
nek ki líránkban.
A két háború közötti jugoszláviai magyar irodalomban, bármerre fordulunk,
is, a hagyományos költőideál a mértékadó. Az avantgarde hívei konok radika
lizmussal elhatárolják magukat a múlttól, az irodalom „fejlődésének” egy ma
gasabb fokára képzelik magukat, minthogy azonban ennek a fejlődésnek a mi
benlétét nem járják körül, rezzenéstelen nyugalommal hiszik, hogy a váteszi
igehirdetés századunkban is korszerű lehet. A tradícióba kapaszkodó verselők viszont az isteni ihlettől sugárzó poéta eszményét istápolják, azét a poétá
ét, kit nézetük szerint harmonikus műegésszé összeforró élmények megéneklésére szemelt ki magának a sors. Mindkét, egymástól látszólag nagyon is elütő
„tábor” költőit az rokonit ja tehát, hogy csaknem kizárólag a világban, illetve
magánéletük szféráiban figyelnek föl megverselendő bajokra, a költészetet
azonban nem látják problematikusnak. Mondhatnánk akár azt is, hogy egysége
sen távol állnak még attól az önmagát (is) látó és megtépő „szkizofrén” tudat
tól, mely különféle változatokban újra meg újra utat tör magának századunk
lírájában.
Arató Endre kivétel. Meghasonlottsága kikezdi a költészet hatalmába vetett
hitét, s arra sarkallja őt, hogy ismételten eltöprengjen a szavak teherbíró ké
pességén, azon, hogy maradéktalanul rögzíteni lehet-e az emberen átrángó
pillanatokat, mi több, mindazokat a tudattartalmakat, melyek lényegesnek,
„papírért kiáltónak” tetszenek. Nem kétséges, már maga ez a dilemma is
túlmutat részben a szélámyékban tespedő, „boldog” dilettantizmuson, hisz
kétségbe vonja élet és művészet ekvivalenciáját, s épp ezáltál a költészet felé
vezető ösvényre térít. Míg azonban a magabiztos dilettáns mindannyiszor
elriad ettől, s szorongását tartósan „művekkel” ellensúlyozza, addig a többre
hivatott ember elfogadja a kihívást, és elindul a megpillantott ösvényen, mint
Arató Endre is.

Vannak szavaid, miket szaval
pár értelmetlen tág torok,
te mosolyogsz csak s jól tudod,
hogy M E N N YI M IN D E N N IN C SEN BEN N E ,
AM I A M ÉLYBEN HÁBOROG
- zárja Ez a vers című költeményét100, másutt pedig még kategorikusabb:
Itt van a vers egészen a szívemből,
nyers, zavaros, küszködik az anyaggal,
de mélyről jő és igaz üzenet,
mit is lehet elmondani szavakkal?101
Habitusában tehát csaknem mindaz együtt volt, ami a szavak és a költészet
elleni lázadásra képesíthette volna. Éppen ezért verseinek rezignált szóutálata
és líraellenessége, ha igen visszafogottan és halványan is, de a Symposionnemzedék költői felé mutat előre, kiknek „ellenköltészete” jótékonyan meg
botránkoztatja és belázasítja majd a síkság aluszékony lelkeit.102 Arató
Endrének azonban, sajnos, nem kedveztek az irodalmunkat és életünket ak
kortájt meghatározó körülmények, s kisebb tehetségének így csakhamar el is
kellett némulnia.
Néhány éven át Gál László pályája is metszette a Kalangyáét, s nem a köl
tőn múlott elsősorban, hogy alig fél tucat versét, egy-két karcolatát, meditatív
jegyzetét közölte csupán a lap. Amikor a harmincas években talajtalanul és hitehagyottan hazaérkezett Vajdaságba, majd teljes szellemi elszigeteltségé
ben megírta első leltározó verseit, még szemlátomást Szirmaiékhoz húzott.
Nem véletlen, hogy a Kalangyában már 1935 végén, a Hídban viszont csak
1937 tavaszán tűnik föl a neve. Becsülte a Kalangyát, a „lehetőségekhez ké
pest jó” és szükséges orgánumnak a tartotta103, s ezt a nézetét, bár irodalmunk
polgári szárnyának „semlegességével” megbékélni nem tudott, lényegében
később sem változtatta meg. Még 1940 nyarán is versküldeménnyel kereste föl
Szirmait, de ebből már egyetlen sor sem jelenhetett meg. Egyrészt nyilván
azért, mert 1940 őszén „felsőbb kívánságra” s szerkesztőjének jobb meggyő
ződése ellenére a lap kénytelen volt megválni zsidó származású munkatársai
tól104, másrészt azonban közrejátszott az is, hogy időközben Gál László
költői-emberi magatartása messzemenően radikalizálódott. Amíg magasirató
verseket és szürke kishivatalnokokat mintázó tárcákat juttatott el „Kedves
Szerkesztő Uram ”-nak, s egy kis buzdítás és elismerés reményében arról
panaszkodott neki, hogy még mindig nem jött rá, szabad-e írnia és író-e egyál
talán105, addig Szirmai Károly ellenvetés nélkül közölte munkáit. Amint azon
ban a mind zavarosabb idők sodrában Gál László a hitetlen hit megtartó po
zíciójára küzdötte magát, s e pozícióról a saját szenvedéseit a korabeli vi
lág szenvedéseivel együtt tudta és akarta is már látni, az aktualitástól viszolygó szerkesztő felkapta fejét, s „időfelettiségének” bástyái mögül arra
figyelmeztette őt, hogy műveiből, sajnos, „némi propaganda-íz érződik”. Ez a
vád persze korántsem volt egészen légbólkapott, minthogy azonban a propa
gandaszerűség etikai mögöttesét Szirmai Károly sem érzékelni, sem méltá
nyolni nem tudta kellőképp, Gál Lászlónak nem maradt más választása,

mint metszett, most már magabiztos hangon elzárkózni a szerkesztői fanyalgástól: „ . . . én nem vallom magam Tart pour l’art írónak, és az írás
célját nem az üres szépségekben keresem”106. Kettejük ízlése és hitvallása kö
zött kiéleződtek tehát az ellentétek, s innen van, hogy az a portré, melyet a
Kalangyában publikált Gál-versek kínálnak, eléggé vázlatos, sőt fragmentális,
bár csöppet sem érdektelen.
A kis sorozatot hazatérte után keletkezett lírájának egyik kulcsfontosságú
verse, a Nem akarok 33 éves lenni nyitja.107 Ebben a múltak ködbe vesző tá
jaitól indul, s gyerekkora élményeit, első szerelmét, fiatalsága háborúellenes
lázongását, hite fölmorzsolódását érintve, a versírás pillanatáig jut el, melyet
el veszettségének, mélypontra jutottságának tudata hat át:
Kezdjük elölről? Nem lehet.
Folytatni? így? Hát érdemes?
Meghalni? Túl gyáva vagyok:
hát igen... élek.
Következő versében108 ugyancsak elhibázott és kifosztott, értelmetlenné
degradált életének fájdalmáról énekel, hajlott hátú, rossz fogú aggastyánként
lépve föl, ki egy jelképes nagy aukción eladásra kínálja az „első ámuló cso
dát” , az „első hitet” , harmincnégy évét, egyszóval: „ami még nincs megírva /
s nincs befejezve: magam”. Mindkét költeményt a számot adó leltározás jegyé
ben írta tehát Gál László, de úgy, hogy az emlékeket rendre kiragadta egykori
összefüggéseik rendszeréből, s jelenbeli helyzetének sivárságát óhajtotta ki
domborítani velük. Más szóval, az elkészíthető leltárnak nem poétikai és
nem bölcseleti konzekvenciái foglalkoztatták még, hanem inkább az, hogy a
fájó emlékek egymásba futtatásával megalkotható-e a lírai költemény egy
olyan típusa, mely a rossz akusztikájú vajdasági térségeken is meghallókra
talál. Mert ne feledjük, az ekkortájt semmilyen irányban kimozdulni nem
tudó Gál László, abban az ősi reményben, hogy ha társakra talál, részben
meg is szabadul szorongásától, maradéktalanul az értő olvasókra próbált
támaszkodni. Eltúlozta, sőt mértéktelenül fölnagyította hát múltjának és
„önarcképének” leverő vonásait, minek következtében verse, bármennyire ma
gasztos nosztalgiák keltették is életre, érzelgős önsajnáltatástól és olcsó
pátosztól színeződött el, olyannyira, hogy csak dikciójának dramatizáltsága,
ellentétezésének kiszámítottsága és nyelvének rutinos egyszerűsége sejtette,
hogy talán mégsem búbánatos dilettáns áll a lamentáció mögött. Nincs már
messze azonban az az idő, amikor majd, ha végérvényesen nem is, de szinte
átmenet nélkül megváltozik lírai magatartása. Következő jelentkezésekor
közzéteszi még ugyan a könnyekig menő Kovilji altatódalt, melyben gyerekko
rának napfényes, meséktől varázslatos, nemzeti különbségekről és súrlódá
sokról még mit sem tudó pillanatait idézi meg, de ugyanabban a számban már
a Subotica is ott van.109 Joggal és okkal állapíthatta meg Bori Imre, hogy ezt a
„költeményét a jugoszláviai magyar költészet egyik alapversének kell tarta
nunk”110, hisz formai sajátságai s élményiségének intenzitása valóban a mara
dandó lét-verseknek abba a vonulatába emelik, ahova egyebek között Szente
leky Bácskai éjjele, Fekete Lajos Bácskája vagy, mondjuk, Tamás István Suboticai vasárnap-délutánok-]* is tartozik.

Tiszta üveghangon szólal meg már az első sor, mely a negyedikkel ölelkezve a
szabadkai, sőt az egész „pannon világ” abszurditását érzékelteti:
Semmi.
Ebben a városban csöndesen szólna
a dán királyfi:
nem len n i...
Arról a mélypontról indul tehát a vers, ameddig Gál László egyáltalán el
merészkedhetett, s ez a mozzanat, amellett hogy híven érzékelteti a lélek
dűltságának fokát, alapvetően meghatározza a mondandó strukturálásának
lehetőségeit és irányát is. A lemondó hamleti legyintés után versromboló
lenne, ha a költő, nemrégi gyakorlatának szellemében, az érzelmes panasz
kodás vagy az indulatos ostorzás eszközeihez folyamodna. Éppen ezért Gál
László háttérbe szorítja költői énjét, „kivonul” a versből, s mint eddig tán so
ha, tárgyilagosan, higgadtan építi föl az „idetespedt” alföldi város semmijének
fáját:
Nincsen probléma és nincsen kérdés,
senki dús nincsen és sok a koldus.
Ebben a városban
ákác van, csönd van, por van, sár van, s aki elindult, megáll, leül, elalszik.
És ez a város nem fehér télen
és ez a város nem zöld tavasszal,
a terhes nyár is
apadt, száraz, ösztövér asszony.
Másutt a falu indulója zeng,
nádkalapos házak égre nőnek.
Itt
pincébe fú l az emelet is
és minden halálosan szürke.
Subotica.
Nem olvasnak, nem lázadnak, nem akarnak,
nem törnek, nem kérnek, nem vágynak...
Subotica,
csak úgy idetespedt gátnak, ostobán,
unalmasan, szürkén.
Szembetűnő, hogy a költő bántó törések nélkül olyan párhuzamokat terem
tett itt, amelyeknek csak egyik alkotóelemét észleljük közvetlenül. Mind
végig a nem és a nincsen mentén haladunk előre, anélkül hogy a virtuális van
dimenziói föltárulnának, s talán épp ezért tetszik úgy, mintha a negatívumok
láncolata „egyetemes” érvényűvé szélesülne ki. Annál inkább, mert a végül
refrénként megismétlődő első strófa csak fokozza a vers nyitottságát. Egyéb

ként Gál László érdekes módon semmi olyat nem mond Szabadkáról és tá
junkról, amit másként ne mondtak volna el már előtte is. Ennek ellenére
a homályba vesző „túloldal” , a fegyelmezetten előadott tények mögül pa
rázsló elégedetlenség és a legigazabb hűséget jelző tagadószók pergő egy
másutánja nyilván sokáig fenntartja még ezt a verset.
A Suboticát időrendben követő Életem első pillanatra a visszaesés benyo
mását kelti.111 A leltározó költemények sorába tartozik ez is, és hasonló
rendezőelveket követ, akár a korábbiak. A gyerekkorától a jelenéig terje
dő időket cserkészi be a lírai én, olyképpen, hogy élete szépnek ígérkezett
eseményeit szüntelenül a háború, a folyton-folyvást folyó vér képeivel ellen
pontozza. A szembeállító mechanizmus azonban itt már nemcsak az individu
um határtalan elesettségét hivatott előtérbe hozni, hanem a homo sapiens bal
gaságát, jóvátehetetlen cselekedeteinek képtelenségét is. „Halottat szül
szent millió anya” - borzad el pl. a költő a „teremtés koronájának” távlatai
tól, félreérthetetlen bizonyságaként annak, hogy a magánfájdalmak leha
tárolt körén túljutva, az a rémítő sejtelem ejtette rabul, hogy az emberiség léte
tán teljesen értelmetlen. Az Életem éppen ezért azt az emberi mélypontot is
jelzi, ahonnan Gál László majd csak hitetlen hitének kialakulása után tud
elrugaszkodni, a „közösségi” líra ismérveit is felmutatva m ár.112 Ezt a folyama
tot azonban már nem kísérhetjük nyomon a Kalangyában.
Mindmáig tisztázatlan, hogy az Amerikába kivándorolt Reményi Józsefet
mikor kezdték foglalkoztatni irodalmunk eseményei.113 Mindenesetre 1934-ben
már tanulmányt közöl tőié Szirmai Károly a XIX. századi amerikai irodalom
ról, később, 1936-ban Robinson Jeffersről, majd Gertrude Steinről, s 1938-ig
egy-egy versét, elbeszélését is megjelenteti. E viszonylag csendes és mér
téktartó jelenlét után azonban hirtelen változás áll be: kisebb-nagyobb idő
közökben Reményi-versek szériái árasztják el a Kalangyát. Lírai képeslapok,
háborúellenes tűnődések, emlékezetes irodalomtörténeti mozzanatokat időszerűsítő „megverselések” , a meg nem szüntethető számkivetettség tényein
borongó elégiák, váratlan, megkapó találkozásokat rögzítő költemények vál
togatják egymást egészen 1941 márciusáig, s nincs közöttük egy sem, amely ne
tudatos lírikusra vallana. Mindegy, hogy a naranccsal, citrommal, fügével
áldott kaliforniai partokról vagy a kietlen Mojave-sivatagról, Petronius
Trimalchiójáról vagy egy Konfuciust és Lao-cét idéző kínai pincérről, az
ereit fölvágó Senecáról vagy Shakespeare-ről szól a vers, a sorok mögül
rendszerint egy olyan költő tekint ránk114, aki, mint Kázmér Ernő más vonatko
zásban szellemesen megjegyzi, az „irodalmat a hátgerince minden porcikájáig, érzékeny keze minden ujja idegéig érzi”115. S ez az érzékenység, ez a literátusi telítettség természetesen nem szorítkozott gépiesen felgyújtott és el
raktározott információk tömegére. Reményi József nemcsak a világirodalom
évezredes folyamatait ismerte behatóan, ami magában is elegendő lett volna
ahhoz, hogy ne tévedjen el századunk távlatokat szűkítő bozótosaiban, de
ismerte a „forma misztériumát” is. Azt, hogy a műalkotásból nem lehet kisaj
tolni annak esszenciáját, hiszen az esszencia csakis a formában és a forma által
ragadható meg, amely viszont nem más, mint a „szellem egységének hibátlan
technikával megvalósított kifejezése”. Ahol tehát a szellem egysége nincs
meg, ott a legkülönb technika sem akadályozhatja meg az „alkotás belső
egységének szétbomlását” , s fordítva: ahol hiányzik a technika, ott a leg

súlyosabb „központi gondolat vagy érzés” is szétporlad.116 Épp ezért Re
ményi József a kritikusi-irodalomtörténészi „dobozolástól” éppannyira idegen
kedett, mint a „széplelkű költők” tirádáitól, a búslakodó tilinkózástól vagy
a pőre, pillanatnyi érdekeket kiszolgáló irodalmi zsurnalizmustól.
Érthető, hogy ez az idők teljessége felől vizsgálódó, semmilyen helyi, irodal
mon kívüli feladattól gúzsba nem kötött, szüntelenül a szellem és az eszté
tika mélységei felé törő céltudatosság több pontban is metszette Szirmai
Károly gondolatvilágát. Annál inkább, mert az irodalomról vallott nézeteik
mellett kettejük létélménye is bővelkedett rokon vonásokban. Reményi Jó
zsef mindvégig távolságtartón, jó európaiként szemlélte új hazájának jóléti
társadalmát, annak fergeteges, elidegenítő élettempóját, ugyanakkor azonban
nem vágyott visszatérni az ókontinensre sem, ahol a faji elméletek boszor
kánykonyhájában az emberiség történetének addigi legnagyobb szörnyűsé
gét készítették elő éppen. Mindenestül „szigetlakó” volt, kinek a pályán
maradás érdekében ráadásul nyelvet is kellett cserélnie, s a magyar már
csak álmai anyanyelve lehetett. S mennyire „szigetlakó” volt Szirmai Károly is,
ott a verbászi cukorgyár tőszomszédságában, ahonnan a „muzsikáló messze
séget” kémlelte mindétig, és sóvár lélekkel valamiféle bizonyosságot szeretett
volna kicsikarni a léttől. Reményi József és Szirmai Károly érzékenysége tehát
valóban a „végtelen térben” találkozott, s így mindkettőjük fölött az „emberi
egyetemesség csillagát” láthatjuk virrasztani.117
A Reményi-versek Kalangya-beli bőségét mindenekelőtt ilyen mozzanatokra
kell visszavezetnünk. Érték és hatásfok tekintetében ugyanis jóval kisebb sú
lyú ez a líra, mint amennyi helyet elfoglal a folyóiratban. Akár az éber alkotói
önkritikusság, akár az anyanyelv éltető közegének hiánya, akár egyéb okok
játszottak közre hátráltatón, tény, hogy Reményi költeményei túl kiszámí
tottak, merevek, szinte belefagytak az időbe, s ma már csupán mint a két
háború közötti korszak egyik legszebb irodalmi barátságának dokumentumai
tarthatnak számot érdeklődésünkre.

Új nevek
A háború alatt a Kalangya költészetének összképe jelentős mértékben mó
dosul. Egyesek kénytelenségből, mások szándékosan elhallgatnak, a folyama
tosan tovább publikáló, illetve az irodalmunk áramkörébe újra bekapcsolódó
lírikusok zömének művein pedig viszonylag gyorsan kiütköznek egyfajta mély
fásultság poétikai jegyei. Minthogy az előállt helyzetet eltakarja előlük a
„felszabadulás” öröme, sehogyan sem tudnak a sartre-i értelemben „szituáció
ba jutni” a korral. Szinte csírájában elfojtják az irracionalitás, a téboly,
a dehumanizálódás élményét, s akárha a békés teremtőmunka egy új aranyko
rának küszöbére jutottak volna, jobbára csak az „örök költői szépség” elő
állításához oly szükséges rekvizitumokat és jelenségeket észlelik a szűkebb
haza fülledt térségein. Az ekképpen előidézett „klasszicizálódás” azonban
korántsem klasszikus értékeket eredményezett, ellenkezőleg: fáradt, mímelt
költőiséget, amely a maga vaskos közhelyeivel és fedezet nélkül alkalmazott

poétikai elemeivel gyakran még a kisebbségi évek egynémely verselőjének
meg-megcsikorduló, döcögős éneklésénél is érdektelenebb.
Tudatában volt ennek Herceg János is, midőn a déli országrészekre össz
pontosítva egész sor olyan, olvasóink előtt ismeretlen embert próbált meg
nyerni a Kalangyának, aki új színekkel és hangulatokkal gazdagíthatná
líránkat. S a folyóirat újraindulásának második évfordulóján már örömmel
mutathat rá, hogy igyekezete nem volt hiábavaló: szülőföldünket nemcsak
Hódsághy Béla ajándékozta meg „mélyről fakadó, férfias lírájával”, de új
tehetségek is jelentkeztek, mint pl. az „ideszármazott Csordás Nagy Dezső,
a kitűnő költő”, továbbá a muraközi Bodóhegyi Lajos és a bajai Mérei
Sándor, kik „ígéretesen induló” lírikusai a Kalangyának.118 Nem feladatunk
találgatni, mi minden befolyásolhatta Herceg Jánost ezen értékítéletének meg
hozatalakor, mivel azonban számadását részben a „jövő krónikásának” ké
szítette, nem kerülhetjük meg a fentebbi költők versvilágát.
Hódsághy Béla élete alkonyán érkezett a Kalangyába, s a dérlepte rétek,
a vénülő nap, az őszi alkonyok képeit dajkálgatva, a búcsúzkodás költészetét
művelte elsősorban. Csupa tétovaság, feledt íz és főhajtás minden strófája, s
ez érthető is, hiszen lírai magatartását a meditatív emlékezés határozta meg
elsődlegesen, amint egyik költeményében nyíltan meg is vallja: „Hogy vissza
nézel, régi, régi gyengéd, / S nem gyógyulsz már abból ki soha tán, / Bár
bölcs lehetnél, ha fordítva tennéd, / Hiába, hátra néz csak a magány.”119 Az
elmúlt idők feletti borongás szordínós hangjait próbálta előcsalogatni tehát,
s ha olykor mégis megérintette a jelen, vagy az első háború „hősi pózaira”
révedt vissza, vagy pedig Isten hangjára figyelt a vad ágyúszóban.
Csordás Nagy Dezső és Mérei Sándor verseiben még ennyi sincs. Bibliai témák
ról, a beteljesületlen szerelem nemes kínjáról, a lány hímporhullató pilleszárnyá
ról, halódó ifjúságukról verselgetnek problémamentesen, szemlátomást an
nak a költészeteszménynek áldozva, melynek hívei a „jó poéta” szelíd fájdalmú
arcképét kínálták évek óta már az érzelmes vidéki úriasszonyoknak.
Némiképp más tanulságokat vonhatunk le Bodóhegyi Lajosnak abból a tíz köl
teményéből, amely a Kalangya 1943-as és 1944-es évfolyamában olvasható.120
Igaz ugyan, hogy Bodóhegyi a „legszerencsésebb esetekben is csak él bizonyos
költőinek felfogott vagy költőinek ismert nyelvi eszközökkel és stiláris fordulatok
kal, de nem teremt újat, nem keresi a kifejezésbeli konvencióktól való megsza
badulás útját”121, s ilyenformán „költői villanataira” is csak „egy-egy versszakban”
ismerhetünk122, látásmódja és élményeinek karaktere azonban mégis alapvetően
megkülönbözteti őt a „szalon-líra” iménti képviselőitől. Ha versében Bodóhegyi
Lajos a rétháti cser alól szétnéz a Mura-vidéki lankásokon, csakugyan látja is
őket, mert egész lényével a természetben gyökerezik még. Azt is mondhatnánk
akár, hogy az objektíve látott valóságrészletet nála nem mázolja át színfallá
vagy üres dekorációvá a „költői” képzelet, ami persze nem azt jelenti, mintha
szolgaian másolná a natúrát. Észleleteit transzformálja ő is, de úgy, hogy a gyak
ran ziháló sorokból, versmondatokból elénk rajzolódó táj mindvégig őrizni
tudja szemléletének közvetlenségét és naivitását. S talán épp ez a sajátság rokonítja őt, ha távolról is, az 1942-ben elhunyt Bihar megyei költővel, Nagy Imrével,
kinél az áhítat és a gyermeki tisztaság hasonlóképpen elegyedik az elszánt mást
akarással, akár a naivitás Bodóhegyinél a „kockára tett életem” , a „szabadság
dallama” és a „letört bilincsek” képzeteivel.

A KISPRÓZA

Madártávlatból
A Kalangya kisprózája, akár szépirodalma általában, igen heterogén, s ha
az összképet távolabbról vesszük szemügyre, elsőként nem is a kiemelkedő
vonulatok tűnnek föl, hanem azok a nagy kiterjedésű szürke foltok, melyeket
a novellák átlaga alkot. Irodalmunk történetének perspektívájából nagyrészt
érdektelen is a szövegnek ez az elszikesedett állaga, minthogy azonban most
egy keskenyebb sávon, a folyóiratén tartózkodunk, elkerülhetetlennek véljük
az „úri” szemlét. Annál inkább, mert a Kalangya holt örökségét is fürkésző el
járásunknak pozitív oldala is van. Nemcsak azt tárhatja föl, hogy a mostoha
társadalmi-politikai és művelődési körülmények között meddig mehettek el az
alkotói szabadság megvalósítása terén a mindig is túlsúlyban levő szerényebb
tehetségek, hanem rávilágít alkatuk, gondolkodásuk, erudíciójuk természetére
és határaira is, egyúttal pedig lehetővé teszi annak felmérését, hogy a Kalangya
„apolitikus” , „kisebbségi” , „harmadikutas” irodalompolitikája miként és
mennyiben nyomta rá bélyegét kisprózájukra.
Amennyiben témaviláguk felől kezdjük vizsgálni ezeket a novellákat, azt
fogjuk tapasztalni, hogy nagy hányaduk cselekménye falusi környezetben ját
szódik, és a paraszti élet valamely számottevőnek vélt eseményét próbálja
művészetté formálni. Ebben azonban tévedés lenne pusztán a couleur locale
elmélet tartós kisugárzásának jelét látni. Rendszeresen publikáló, termékeny
prózaíróink törekvéseire ugyanis a Szenteleky-féle meghagyások mellett meszszemenöen kihatottak falusi gyermekkoruk élményei, illetve azok a tapasz
talatok, melyeket nap nap után nyertek Vajdaság falvaiban vagy kevéssé
urbanizálódott kisvárosaiban megtelepedve. Azt is mondhatnánk akár, hogy
egyféle „tematikai predesztinációval” állunk szemben, ami persze még semmit
sem mond a szövegek esztétikai értékéről. Épp ezért hadd emeljük ki azokat
az inherens mozzanatokat, melyek nemcsak rokonítják ezeket a műveket, ha
nem magyarázatul is szolgálnak gyakori elhibázottságukra.
Amikor a Kalangya első számai megjelentek, a nép-nemzeti iskola fáradt
napjaiban gyökerező, gondtalanul anekdotázó zsánerképeknek a kora letűnöben volt irodalmunkban. Szenteleky már a harmincas évek legelején az egye
temesség gondolatát állította szembe az elzárkózás tendenciájával, s félre nem
érthető módon hangoztatta, hogy a tehetséget föltétlenül többre becsüli min
den regionális erénynél. S szerkesztőutódja, Szirmai Károly, amint a folyóirat
élére került, azonnal sietett tudtul adni, hogy ezen a téren ő még kevesebb
kompromisszumra lesz hajlandó. „Nem járhatunk mindig azon a lakodalmas
úton, melynek nyomát sok öles hóval fújta be az 1914. esztendő” - méltatlan

kodik Cziráky Imre novellái kapcsán, s az anekdotikus mesefűzés, a penzumos
novellaszerkesztés, a „balkezes happy endek” helyett „eszmei tűzmaggal”
rendelkező, „problémás” szövegeket követel az írótól, melyek majd nem
kendőzik el „előlünk az igazi vajdasági magyar parasztot”.1
A Kalangya szerkesztői tehát megnyerő tudatossággal igyekeztek elvágni az
utat a népies próza túlhaladott formái előtt, s elsősorban nyilván ennek tud
ható be, hogy a folyóiratban aránylag kevés a rózsaszín ködöket hajszoló,
„zaftos” kiszólásokban tobzódó novella. A fölpántlikázott kulisszák között elménckedő vagy nagyhangúan mókázó népfi alakja ellenében a Kalangya no
vellistái a paraszt „tragédiás” figuráját részesítették előnyben. Árvák és kita
gadottak, halálba forduló öregek, nyájból kisodródó magánosok, tengődő
nincstelenek arcképeit mintázgatták jobbára, kiknek életét azonban csaknem
kizárólag a szeszélyes sors árnyékolja be. S ez már figyelmeztető szimptóma,
hisz az alakok tágabb értelemben vett társadalmi indetermináltságával a no
vellák ábrázolásbeli fogyatékosságainak egész sorát kell összefüggésbe hoz
nunk.
Elsőként a nagyfokú stilizáltságot említjük. Minthogy a novellahősök kívül
rekednek a létükre ténylegesen ránehezedő kérdéseknek a körén, valójában nem
élhetik meg a Szirmai Károly által hiányolt „problémákat” , s így viselkedésük,
cselekvésük rajza sem konkrét térben és időben mozgó egyedi embereket
kínál, hanem a paraszti élet általános képleteit. S ez az általános és általános
ságában érdektelen parasztláttatás az eszmeiség tekintetében is szembeötlő fo
gyatékosságokról tanúskodik. Minél nyomorúságosabb helyzetben pillantjuk
meg a hősöket, jellemük rendszerint annál szilárdabb, megnyerőbb, annak
a jeleként, hogy ezek a novellisták sem kerülhették el a szegénységgel fordí
tott arányban növekvő jóság és emberség teljesen hamis ideológiáját. A ju
goszláviai magyar paraszt realista portréit szerették volna nyújtani, ám ismé
telten megfeledkeztek mindazokról a gúzsba kötő, lehúzó, dehumanizáló ha
tásokról, melyeket vidékünk lakosságának is el kellett szenvednie, s melyek
a kisebbségi sors esztendeiben sem szűntek meg, sőt csak újabbak tetézték
őket. Mintha nem tudták volna végiggondolni a rég megfogalmazott igazságot,
mely szerint az «mber tisztultabb napjai majd csak akkor jöhetnek el, ha
„baromból és ördögből a népzsaroló dús / S a nyomon! pórnép emberiségre
javűl”2 szemet hunytak hőseik belső poklai fölött, eltussolták emberi gyen
géiket, bensőjük ellentmondásait, reakcióik ambivalenciáját, egyszóval: sem
legesítették a bennük hozamos időn át felgyülemlett mérget. Egydimenzióssá
mosdatott, lefékezett, végső fokon idealizált parasztfigurákat gyúrtak, kik jel
lemző módon nemcsak a társadalmi élet vonatkozásaiban immobilak, hanem
magánéletükben is. Annak az álszemérmes, polgári erényességnek nevében,
mely a sátán bomlasztó és fertőző ármánykodásának egyik szembeötlő manifesztációját a testiségben látja, ösztönéletük bántóan vissza van fogva, el van
leplezve, vagy ha nem, hát egészen fakó, puritán nyomokban mutatkozik meg
csupán. Oly langyosan és vágytalanul morzsolgatják mindennapjaikat, mintha
maradéktalanul magukévá tették volna a schopenhaueri gondolatot, mely
szerint evilági szenvedésünk okozója a vágy formájában átélt akarat, holott
csak arról van szó, hogy novellistáink a parasztról mint a jugoszláviai magyar
ság fennmaradásának „letéteményeséről óvakodtak olyasmit is feltárni, ami
ellentétben állt volna az olvasói elvárásokkal vagy tulajdon eszményeikkel.

Azt pedig fölösleges is talán mondanunk, hogy nem a naturalista vaskosságot,
a kraftausdruckokat vagy pláne a szalonerotika parfümösen fülledt gesztusait
hiányoljuk itt, hanem azt, hogy emberi mivoltukban sterilizált, leépített figu
rákkal van dolgunk.
Mindezek a sajátságok természetesen a novellák esemény világában is érez
tetik hatásukat. Lassan, tempósan, egyenes vonalúan halad előre a cselek
mény, mikrorealitást mikrorealitásba kapcsolva, körültekintően, nemegyszer
körülményesen rögzítve a mozdulatokat, olyannyira, hogy a mondatok közötti
szokásos „távolság” megszűnik, vagy inkább: létre se jön, s szemantikai hold
udvara híján az egész novella szimpla történetté, illusztrációvá fakul.
S nem is lehet másképpen. A Kalangya e novellistáit nem azok a nagy esz
mék mozgatták, melyekről Nicolai Hartmann is beszél,3 náluk nem az „eszme
iránti szenvedély” törekedett objektivációra, hanem a felszínen maradás vagy
jobbik esetben az irodalomteremtés kevésbé intenzív felhajtó ereje. Fordított
úton jártak tehát, melyen a szöveg papírra vetésének pillanatában csodával
határos módon, szellemi „öngyulladás” révén kellett volna felizzania annak
a bizonyos „eszmei tűzmagnak” . Mivel azonban efféle csodák nincsenek, tör
ténetközpontú novelláik óhatatlanul beszűkülnek, önmagukba zárulnak, el
pangnak. íróink többségének azonban mégis volt annyi kritikai érzéke, hogy
maga is fölismerte ezeket a tüneteket, s ha másként nem ment, hát feszültségés hangulatteremtő póteszközökhöz folyamodott a művészi hitel megalapozása
céljából. Innen van, hogy a novellák egy kisebb részében sóhajok, könnyek,
kiáltások hatják át- meg át a textust, egy nagyobb, már el nem hanyagolható
hányadukban pedig a „klasszikus” - s a harmincas évek jugoszláviai magyar
irodalmában nyilván még „kötelező” - zárópoén tanúskodik a közvetlen ér
zelmi ráhatás intenciójáról. Mindazokat az energiákat tehát, melyek a retu
sáló valóságábrázolás miatt sehogyan sem törhettek felszínre a cselekmény
bonyolítás során, a zárópoénnak kellene felszabadítania, visszafelé ható ér
vénnyel is, ehelyett azonban mindössze annyi történik, hogy a novella várat
lanul átlendül a melodramatikusság síkjára, és hamis pátoszba fullad, vagy ér
zelgős pózokba mered.
A Kalangya novellairodalmának egy másik, mennyiségénél fogva ugyan
csak jellegadó tematikai vonulatát az életrajzi indíttatású szövegek alkotják.
Ezeknek szerzői, akár azért, mert témahiányban szenvednek, akár azért, mert
kisebb tehetségük eleve műkedvelői szintre szorította őket, teljesen szabadon,
gátlástalanul egy-egy olyan „szép” vagy „rút” élményhez nyúlnak, amely erős,
életre szóló megmozgatottságot váltott ki bennük egykoron. Egyikük a „vil
logó szemű” , „kemény ököllel” lesújtó élet elől „üldözött, lihegő vadként”
ifjúsága rengetegébe zarándokol a „boldogság hímporos, libbenő pilléjét”
hajszolni néhai karácsonyestek „tiszta, fehér fátylai között” ,4 másikuk ugyan
csak a gyermekkor karácsonyát, a szegényes fa alatt állongó, „sugárzó arcú,
boldog kisfiút” idézi meg, s kitartóan arra kérleli, „sajnálja meg azt a szegény
koldust, aki lett belőle” ,5 harmadikuk egy hideglelős, halottnak adott csók
iszonyatát beszéli el6, negyedikük szülei korhadó koporsóját keresi meg, hogy
„nehéz könycseppet” ejtsen a szuvasodó fára7, ötödikük az aratás „kenyérálmú
csendjének áhítatában” egy régebbi júniusra réved vissza, midőn „letérdelve kér
lelte a halált”, ne vigye el a kisfiát, a halál azonban kérlelhetetlen volt, s épp ezért
belőle, a narrátorból „remegő kezű, tisztaságra éhes, álmodó szegény” lett utóbb8.

Könnyűszerrel sorolhatnánk tovább a példákat, de ennyiből is kitűnik, hogy
az életrajzi eseményeket „novellásító” szerzők abból a merőben téves feltevés
ből indultak ki, hogy az ember életének megrázó eseményei pár excellence
papírra kívánkoznak, hisz esztétikai „önsúlyuk” van. Az élettények élményiségét épp ezért nem kis naivitással kiegyenlítették az időálló műalkotásokba
kódolt élményekkel, s eleve lemondtak a művészi transzformáció lehetőségei
ről. Szövegeikben így „irodalmi” kaptafák, „barokkosán” túlírt epizódok let
tek úrrá, melyek magával a szokványos, mert valamilyen formában mindenki
emlékezetében ott élő témával együtt a jugoszláviai magyar olvasó feltétele
zett igényeit voltak hivatottak kielégíteni.9

A helyi színek
két hulláma
Ebből a talajszinti, irodalom alatti tenyészetből valamelyest kiemelkedik
azoknak a népies novellistáknak a munkássága, kik huzamos időn át útitársai
voltak a folyóiratnak, s bár az olcsó érzelmi petárdákat nemigen vetették meg,
a korabeli jugoszláviai magyar irodalom élvonalába tartoztak. Minthogy iro
dalomtörténetírásunk feltérképezte már novellaírásuk markánsabb jegyeit,
ezúttal nem kísérjük végig őket megtett útjukon, hanem szigorúan tárgyunk
hoz kötődve, a Kalangya felől vesszük számba azokat az irodalmunk alakulástörténete szempontjából is jelentős változásokat, törésvonalakat, melyek
ről elbeszéléseik tanúskodnak.
A Kalangya egyik legtöbbet publikáló novellistája Cziráky Imre volt, kinek
népiességét tettel felérő kisebbségi értéknek tartották egyesek a harmincas
évek irodalmában.10 A folyóirat első két évében, amikor az elkerülhetetlen
halál tudatában Szenteleky növekvő intenzitással és fokozott ütemben alakít
ja ki követelményeinek rendszerét, Cziráky újra meg újra az alkatának legin
kább megfelelő anekdotikus novellával tesz próbát. Népi „észjárású”, humoros
fordulatokban, táj nyelvi elemekben bővelkedő, „harsogó nevetésbe” torkolló
mesébe foglalja egy új pap megválasztásának históriáját11, leplezetlen rokonszenwel mondja el egy fogékony, tiszta homlokú szállási parasztgyerek „megszelídülésének” történetét a tapasztalt városi „siglajcok” között12, és terjengős
derűvel adja elő Mári néni édesbús versengését asszonytársaival a templomi
éneklésben13. Az alapjában véve felhőtlen, „irodalmilag” már rég előállított,
egyszerűségében „példamutató” népi tisztaság eszményének áldozott tehát
ezekben a novellákban, melyeknek helyi színezetét a „tömörinyiség” hangoz
tatásában lelhetjük föl csupán.
Nem sokkal Szirmai Károly türelmetlen kritikája után azonban irányt vál
toztat, s megkísérli „problémásán” ábrázolni a valóságot. Előbb egy May
Károlyon, Vemén nevelkedett, „népidegen” úrifiú és egy mokány, Rózsa Sán
dor emlékét őrző „disznópásztor-forma béreske” sematikus összeugratásával
hívja föl a figyelmet a falu életét determináló osztályellentétekre14, majd a szá
mára idegen kérdéstől elbizonytalanodva, háborús emlékeihez lép vissza egy
mozielőadás ürügyén. A novellaszerkesztés éjszakai csöndjében, midőn a ház

lakói már mélyen alszanak, hosszadalmas, ám igencsak felszínen szántó belső
monológokban ecseteli, milyen borzasztó is lenne egy újabb háború, hisz
elvesztené mindenét, „amim van: a családom, a fiam, a lányom ... és ők en
gem”.15 A polgári „kis világ” idealizált békéjébe zárkózik tehát ekkor már,
s századunkról gondolkodva, tapodtat sem jut tovább a felismerésnél, hogy
a „boldogság bennünk van” , következésképpen ha nem akarunk félni elvesztétől, hát lehetőleg kerüljük a háborús filmeket.
Ez a „balkezes” novella a szó szoros értelmében előjele Cziráky még súlyo
sabb iránytévesztésének. A következő években ti. ő is a családi emlékeknél
horgonyoz le, s az „önéletrajzi novella” fájdalomteli, folyton-folyvást könnye
ző, édesbúsan aranyló gyümölcseit érleli a mindenkori műkedvelők őszinte
ségre törekvésének jegyében. Erről a mélypontról csak lassan, bibliai témá
kon16, paraszti tragédiákon17 át jut vissza a kedély egyensúlyáig, az anekdotikusan sziporkázó, ám a melodramatikus felhangoktól szabadulni már nem tudó
ábrázolásmódig, hogy végül, a háborús esztendőkben riportossá szikkadó
modorban, meg-megtorpanó mesélőkedvvel dolgozza föl kedvenc témáit az „ezer esztendős magyar föld” eszmevilágától sem idegenkedve immár.18
Igen érdekes, hogy a Kalangya másik népies írója, az alkat és életérzés te
kintetében Cziráky tói elütő, „sem az emberábrázolás, sem pedig a történés,
a művek cselekményének követelményével” nem törődő, jobbára ösztönös
„lírai bábok”-at mozgató19 Kristály István is hasonló utat járt meg. Az indulás
évében a helyi színek felmutatása céljából két bigámiában élő, kettős én-jével meghasonló „szegény ember” lélektanilag teljesen motiválatlan rémtör
ténetét adja elő20, majd a változatosság kedvéért Tisza menti idillt fest21, an
nak a Tömörkény Istvánnak palettájáról kölcsönözve a színeket, ki a múlt szá
zad végén még kétely és szorongás nélkül sütkérezhetett a Szeged vidéki tanyavi
lág patriarkális csöndjében. Ezt követően ismét „tragédiás” figurákat mintáz,
a falusi gyász oly kedvelt pillanatainak komorságára helyezve a súlyt.22 A nagy
egyenetlenségek, érzelmi túlkapások ellenére is tematikai céltudatosságra
valló novelláknak ez a vonulata azonban a harmincas évek második felére
„felfeslik” , és a kristályi affektus háborús emlékek, illetve „szívszorongató”
családi élmények révén tör felszínre, hogy aztán a harmincas évek végén ő is
visszatalálon novelláinak eredeti világához.
S hogy a Cziráky- és Kristály-novellák sorrendjében megfigyelhető törés
vonal, „fekete folt” mennyire nem véletlenszerű jelenség, azt néhány újabb
példával is alátámaszthatjuk. Börcsök Erzsébet pl., aki korántsem volt népies
író, de szíwel-lélekkel a kalangyás program mögé állt, eleinté úgyszintén
paraszti figurákban gondolkodott. Egyik novellájában a helyi színek minél
szélesebb spektruma kedvéért beteg „csángó gyereket” szekereztet végig a
bánáti szerb és román falvakon23, egy másikban pedig, az avítt betyárroman
tikához kanyarodva vissza, megható történetet kanyarít Mihókról, a vén gu
lyásról, ki fiatalabb korában „ittfelejtett, ércbeöntött szoboréként dűlt ök
lére mindig a csárda asztalán, öregségére azonban hazacipelte a rokonság,
mígnem egy nyár végi éjjelen, „midőn vándormadarak húztak el a hodály fe
lett”, ki nem szökött a szabadba, hogy könnyáztatott szemmel még egyszer,
utoljára lássa a pusztát meg a csillagos eget.24 A jelzett időszakban, a harmin
cas évek második felében azonban átmenetileg Börcsök Erzsébet is elfordul
a vajdasági síkságtól. Bledi vagy tengerparti szállodák „szélcsendes, nyáresti”

környezetébe helyezi át novellái színterét, ahol is hollandus Lisbetheket, levantei Lénákat felvonultatva, a női lélek titkainak, szerelmi problémáinak bon
colgatásába kezd25, s csak az évtized végén, nagy vargabetűvel tér vissza a Karas menti emberekhez.
Nyilvánvaló, hogy ezt a csaknem minden novellistánknál - a bizarr témák
keresésében még Herceg Jánosnál is - bekövetkező fordulatot nem magya
rázhatjuk kizárólag azzal, hogy a Kalangya, súlyos anyagi gondok miatt, épp ez
idő tájt igen rendszertelenül, megcsappant terjedelmű füzetekben jelenhetett
csak meg, s így óhatatlanul lazítani kellett a szerkesztés kritériumain. Sőt
abban sem lelhetünk kielégítő magyarázatot, hogy a dilettantizmus ellen „ke
resztes hadjáratot” viselő, halálszorongásos hangulatban élő és alkotó Szirmai
Károly, ha már két rossz között kellett választania, alkalmasint szívesebben
fogadta a borongós érzelmesség ködébe burkolt írásokat, mint a simán, gond
talanul „üggyölődő” anekdotizmust. Ezek a mozzanatok egészen biztosan
közrejátszottak kisebb vagy nagyobb mértékben, a legfontosabb okot azonban
másutt kell keresnünk.
A Kalangya fennállásának első négy éve során a gyakorlatban is bebizonyo
sodott, hogy a Szenteleky-féle elveket korántsem lehet mereven alkalmazni,
hisz a tőlük való függés következtében íróink még annyira sem bontakozhattak
ki, mint ha megmaradtak volna eredeti, ösztönös tájékozódásuk mellett. Hiá
ba volt meg a program, a kijelölt út, az ataraxiát ígérő recept, nem tudták
fölülmúlni magukat, nem tudtak áttörni azokon a korlátokon, melyeket élet
érzésük, tehetségük és tapasztalataik állítottak elébük. Vagy ha áttörtek is,
igyekezetük rendszerint tömény anakronizmusba fulladt. Az elméleti örökség
és az alkotói praxis között tehát kevesek által felismert kollízió létesült, amely
lappangón egyre növelte íróink tanácstalanságát, mígnem végül a kalangyás
népiesség hullámvölgyét eredményezte.
Más kérdés persze, hogy a harmincas évek végén, amikor a megőrülő világ
fenyegetéseit már semmiféle „balkezes” szöveggel nem lehetett elhessegetni,
miért kerekedett felül a folyóiratban mégis egy újabb regionalista hullám, illet
ve miért kanyarodtak vissza íróink ahhoz a kiindulóponthoz, ahonnan h a t-h é t
évvel korábban sem találtak járható útra. A válasz mindenekelőtt abban ke
resendő, hogy a Kalangya munkatársainak nem volt elég bátorságuk szembe
nézni az új helyzettel, s fenyegetettségüket épp ezért úgy próbálták ellensú
lyozni, hogy „megmentő” pajzsként újfent - és eltökéltebben, mint valaha maguk elé emelték a helyi színek elméletét. Ez a mélyen paradox, a változó
idővel és körülményekkel nem számoló védekezés azonban a couleur locale
első hullámánál is idejétmúltabb volt; különösen a nagyvenes évek elején,
midőn már semmiféle előremutató eszmei mögöttese nem lehetett.

Rendhagyó utakon
A Kalangya népies szárnyával rokon, de attól lényeges vonásokban eltérő
törekvéseket Berényi János novelláiban figyelhetünk meg. Falusi tárgyú el
beszéléseket írt legszívesebben ő is, minthogy azonban a folyóirathoz, sőt

egész irodalmunkhoz könnyen szakadó szálak fűzték csupán, nem annyira
a helyi sajátságokra összpontosított, hanem inkább arra, hogy a „készen ka
pott” anyagot eredeti módon munkálja meg. Nem csoda hát, ha literátori osz
tó nösségé ne k parancsára százegyedszer is százszor megírt témákhoz nyúlt,
nemigen törődve a félresiklás veszélyével.
A Kalangyában közölt első novellája26 mindenestül idejétmúlt. Egy vidéki
dzsentrinek, bizonyos Bagi Mártonnak alakját próbálja megragadni itt, aki
minden vagyonát elherdálva, hatalmas kanmurira készül éppen, cigánnyal, nótá
val, töméntelen borral, hogy az eb ura fakós virtuskodás jegyében még egy
szer kitombolja magát. Az önmagukkal nem bíró, tobzódó életerejű, ám bio
lógiai determináltságuk folytán mégis rendre elpusztuló Móricz-alakok egye
nesági leszármazottja tehát Berényi János hőse. Míg azonban a móriczi „ős
bölényeknek” , megkésettségük ellenére is, művészi hitelt biztosít egy-egy
megnyilatkozásuk vagy mozdulatuk akár, addig Bagi Márton csak elviseli, ami
történik vele, csak sután téblábol abban az irodalmi visszfényben, melyet Berényi János rá tudott bocsátani.
Másodikként publikált elbeszélése27 még nagyobb melléfogás. Csillagos
Péter Pál a népszínművek szirupos idilljeiből lép elő, s miközben a maga abszt
rakt paraszti tisztaságában az ugyancsak absztrakt tisztaságú leány és a happy
end felé vándorol, a szöveget mindinkább belepi és lefojtja jelképesen az
árvalányhaj. Berényi János tehát nem eszmélt rá, hogy - mint Kosztolányi
mondaná - mennyire borzalmas az irodalmi klisék érdekcsigázó átvétele28,
ellenkezőleg, éppen a klisék segítségével szerette volna meghódítani olvasóit.
Mindez természetesen szót sem érdemelne, ha tartósan megállapodott volna
a giccsnél. Nem így történt. A harmincas évek második felében, több mint
háromévi hallgatás után, Berényi János váratlanul másfelé indult. „Már leveles
szaggal bontakozott a tavasz, és a sugarakon elvétve méhek is hegedültek” olvashatjuk Csillagűző című novellájában29, majd kissé alább, ugyanott a kö
vetkezőképpen telíti hősét a tavasz lobbanásaival: „Egyik-másik hang szinte
világított is elé, valamennyi más és más színű lánggal, úgyhogy a végén azt
hitte: talán egy gazdag úri karácsonyfát cipel és egyensúlyoz a lelke közepén.”
Ezek a köznapi logikától messze merészkedő mondatsorok arról tanúskodnak,
hogy Berényi János ekkor már a nyelv „felszabadításán” fáradozott, s ha nem
csak ennek a novellájának, hanem 1937-38-ban publikált teljes sorozatának
távlatából szemlélődünk, akkor azt sem nehéz észrevenni, hogy ebbéli törek
vése mögött ihletőként Tamási Áron írásművészete áll30.
Emlékezetes s elég gyakori novellaindításainak egyikében Tamási Áron vala
mely képzeletbeli magaslati pontról végigpásztáz szülőföldje tájain, az el
mondandó történet színhelyén, de úgy, hogy a dolgok valós arányait megbont
ja, a látókörébe kerülő természeti jelenségeket pedig célzatosan megsze
mélyesíti, minek következtében szövege már a kezdet kezdetén túllendül a
„natúrán”, s csodás dimenziókat nyer. Ezzel az emberközpontú eljárással nem
egy novellájában Berényi János is él. Kisprózájának legjobb helyei épp azok a
nyitó bekezdések és a cselekménybonyolítás során átmenet nélkül fölszipor
kázó szegmentumok, melyekben eltekint a tényközlő leírás eszközeitől, s
egyfajta metafizikai párázatba vonja még a vaskosan banális jelenségeket is.
Emellett párbeszédein, alakjainak egymást ugrató évődésén is átdereng itt-ott
a Tamási-hősök székely furfangosságáiiak emléke. S ami talán még fontosabb:

ez alatt a két esztendő alatt Berényi János tervszerűen a mesék felé haladt,
azoknak nemcsak csodatevő mechanizmusát működtetve, de esetenként
„szabályos” mesét is írva, akár Tamási Á ron.31
Jó „iskolára” és kiváló mesterre talált tehát Berényi János, s ha novellái
mégis hiányérzetet keltenek, annak kisebb tehetsége mellett két fő oka van.
Egyrészt élményvilága a színek, az alakok, a népi hagyomány elemei tekin
tetében korántsem oly gazdag, mint Tamási Ároné, másrészt pedig ereden
dően lírikus alkata, mely a költészet terén, láthattuk, nem tudott kellő
képp érvényesülni, nemegyszer indokolatlanul is aktivizálódik kisprózájában, s
a szimpla, egyszerű információk közlésekor is túl nagy lendületet véve, egy
féle körülíró-szófecsérlő lirizálássá hígítja szövegeit.
Aranyady György úgyszintén ígérete maradt csak irodalmunknak, bár egé
szen más körülmények miatt. A harmincas évek elején, sok nyomorgás és
kínlódás után, egy zombori ügyvédhez kerül gyakornoknak. Noha egziszten
ciája igencsak labilis, bizakodón néz maga elé, s a történelmi materializmust
olvasgatva, „lángoló szemekkel beszél a jövőről”. Szellemi elszigeteltségéről ta
lán csak akasztófahumora árulkodik, mellyel nagy belső csöndjét és szomorú
ságát palástolja minduntalan. Áthatolhatatlan homály fedi, hogy ez a „nyur
ga, sovány legény” mikor kezdett írogatni. Annyit tudunk csupán, hogy nem
sokkal a Kalangya megindulása után egy szerény és bátortalan levél kísére
tében novellát küldött Szentelekynek, ki rögtön felfigyelt írása erejére, leve
gősségére, fiatalos lendületére. Bemutatkozását azonban művek már nem
igen követték. Aranyady Györgyöt csakhamar ágyba döntötte fehérvérűsége,
s alig huszonkét évesen meghalt.32
Fönnmaradt néhány novellája elsősorban a Kalangya átlagtermése felől szem
lélve érdekes ma már. Aranyady György ugyanis jóval tapasztalatlanabb író volt
annál, semhogy a vélt vagy valós olvasói igényekkel komolyabban törődhetett vol
na. Leírásaiban, novellahősei rajzában épp ezért kerülte a stilizálást, a szívhez
szóló fordulatokat, de az eredetieskedést is. Akár a Csillaghullás33 folyton-folyvást kereplő, kissé vadóc, egészséges erotikájú Ankáját, akár a Három óra múlt öt
perccel34 borgőzös zugkocsmáját, vendégeinek galériáját fürkésszük, elsőként
a retust csöppet sem kedvelő írói képzelet munkája tűnik szembe. Legfrappán
sabban talán épp a másodikként említett novella alábbi részletében: „Ko
pott melódiák szálltak felfelé és ütődtek bele a pince alacsony boltozatába,
melyről itt is, ott is megfeketedett pókhálók lógaszkodtak lefelé. Olyan volt ez a
füstös lyuk, mint egy kulissza valamelyik orosz filmből, vagy mint egy dekoratív
hazugság a Montmartre-ról. Azonban a Montmartre-on finom selyemszálakból
szőtt műpókhálók csalogatják az amerikai hisztérikákat, akik pénzükért meg is
kapják azt, amit akarnak: szagtalanított, megtisztogatott, micisapkás, tarkatrikós boyokkal körített műszegénységet. Itt azonban, e piszkos odúban, a le
csüngő pókhálók alatt s kósza zűrzavarban már nem komédiázott, sőt nem is
álmodott, hanem élt az európai, vagy ami nekünk sokkal több, a bácskai nyomor.”
Aranyady Györgyben tehát egyfajta realista igény munkált, mely semmi
képpen sem tudott megelégedni a valóságot meghazudtoló vagy azt eszményi
vé átképező alkotói magatartással. Szemlátomást a „pannon nyomorúság”
látványa nyűgözte le, s ha maradt volna ideje hozzá, a helyi színeknek nyil
ván olyan sötéten gyöngyöző árnyalatait örökítette volna meg, melyek ma is
hathatósan támogathatnák Szenteleky elméletét.

Rendhagyó s főként rendhagyó mivoltában figyelmet érdemlő szigete a kalangyás kisprózának Kende Ferenc novelláinak sorozata is. Kende világjárt em
berként érkezett Vajdaságba. Már az első háború előtt a kubizmusról érteke
zett a Nyugatban, Bécsben könyvkiadó vállalata volt a proletárdiktatúra után,
később Párizsban szerkesztósködött, személyesen ismerte Picassót, s vajdasági
lakását is ismert mesterek munkáinak reprodukcióival próbálta otthonosabbá
tenni.35 A szó legnemesebb értelmében művészetpártoló volt tehát, ki szün
telenül alkotói körökben forgolódott, minthogy azonban önteremtő lázak nem
nyugtalanították, ereje nagy részét szervező munkába ölte. S ha irodalmunk
alacsony értékszintje nem jelentett volna számára kihívást, lehet, hogy soha
sem is fog hozzá novelláinak sorozatához.
önéletrajzi elemekben bővelkedő elbeszéléseit Péter nevű hőse kapcsolja
egybe füzérszerúen. Péterben Kende Ferenc egy olyan intellektuális figurát
mintázott meg, amelyhez hasonlót hiába is keresnénk a korabeli vajdasági ma
gyar irodalomban. Fiatalon „bebarangolta Európa metropolisait”, s életé
nek abban a válságos időszakában érkezik haza gyerekkorának „torontáli” tá
jaira - és a Kalangyába is persze - , amikor már „szörnyen megutálta a modem
európai embertypust, összes szokásaival, gondolkodásával, művészetével, böl
cseletével, civilizációjával együtt” , s a mindig is teherként cipelt „nagy meghasonlottság” különösképpen elhatalmaskodott a lelkében.36 Egy életidegen,
világhiánytól szenvedő hőssel állunk tehát szemben, aki hol Bécsben, hol
Rouenban, hol pedig Párizsban bukkan föl a közelmúlt útjain járva, s egy
úttal teljesen fesztelenül labdázgatva a modem művészvilág neveivel, irányza
taival. A novellák érdekességét azonban nem ezekben a periferikus mozza
natokban kell keresnünk, ezekben még akár az írói exhibicionizmus jegyeit is
láthatnánk, hanem abban a felülemelkedett, szelíden sziporkázó iróniában és
nem múló zaklatottságban, mely Péter alakját előremutató módon meghatá
rozza és áthatja. Nagy kár tehát, hogy Kende Ferenc nem tudott novellisztikus
szituációkban gondolkodni, s valójában a szerkesztés „tudománya” sem ada
tott meg neki, minek következtében a Péter-sorozat nem haladhatja meg az
izgalmas nyersanyag határait.

Szirmai Károly víziói
A Kalangyának, a két háború közötti korszaknak, sőt irodalmunk egész
történetének egyik legeredetibb novellistája Szirmai Károly. Az alatt a több
mint negyven esztendő alatt, amíg aktívan tevékenykedhetett, novellisztikája
témák és hangulat dolgában alig változott. A kisebb-nagyobb súlyponteltoló
dások ellenére művei egységes ihletésűek, s a létélmény azonos vagy rokon vo
násait domborítják ki. Nem véletlen hát, hogy a felszabadulás után nemcsak
vissza-visszatért fiatalabb kora prózavilágához, nemegyszer címváltoztatással
vagy anélkül „aktualizálva” egy-egy korábbi írását, hanem az időközben is
mertté vált novellákat is állandóan javítgatta, s a szokásos stilisztikai csiszolás
mellett olykor koncepciózus módosítást is eszközölt struktúrájukban. Művei
tehát, legszebb bizonyságaként annak, hogy állandó élményiséggel állunk
szemben, öregségére sem hűltek ki, nem váltak közömbössé számára.

Első novellája, a Két lélek?1, mint önéletrajzából tudjuk, nem sokkal azután
keletkezett, hogy joghallgatóként elvállalta „egy fővárosi család bukott fiának
tanítását” a Regnum Marianumban.38 A konkrét élménynek megfelelően
a novella cselekménye a botcsinálta nevelő és a buta diák együttlétén, kénysze
rű egymásra utaltságán alapul. „Fönn, az emeleti szobák egyikében vissza
maradt tanuló mormolta törődött szomorúsággal az elmulasztott leckéket, míg
nevelője lassú léptekkel s tűnődő arccal méregette végig a padlózatot” - vázol
ja Szirmai az alaphelyzetet már az első bekezdések egyikében, majd lépésről
lépésre feltárja azokat a lelki mozzanatokat, melyek a nevelőt tanítványa
felképeléséig, a diákot pedig a panaszos, csillapíthatatlan zokogásig elvitték,
hogy aztán a közelgő húsvét ünnepére gondolva, mindkét magányos és szere
tetlen lélek egymásra találjon. Maga az érzelmességbe átcsapó történet igen
messze van még az emlékezetes Szirmai-novellák világától, megoldásainak
egyike-másika azonban már a későbbi írót sejteti.
Minthogy Szirmai Károly témái rendszerint belső témák, a lélek síkján me
rülnek fel, a környezetfestő párhuzamok már ekkor s később is jelentős szere
pet játszanak írásművészetében. Leggyakrabban már novelláinak indításá
ban megrajzolja a helyszínt. Ennek dimenzióit, színeit, a rajta észlelhető
mozgásokat, a róla felszálló hangokat mindig egy erős lelki impulzus hatá
rozza meg, amely később elemi erővel tör fel a kontextusból. A környezetfestő
párhuzamok olykor rejtettek, kifejtetlenek maradnak, csak az expozícióban
lelhetők fel, máskor azonban végigvonulnak az egész novellán, s ilyenkor az
indulat hullámverésének erősödésével a természeti erők dinamizmusa is nö
vekszik, a táj metamorfózisa is szembeszökőbb.
Ez utóbbi megoldást már a Két lélekben megfigyelhetjük. „Még csak né
hány nap volt hátra húsvét ünnepéig. Az intemátus komor épülete hideg szo
morúsággal meredt a nyugtalan színezetű égboltozat felé, s olyannak tűnt fel,
mint valami kihalt régi házkolosszus. .. Köröskörül s a néptelen utcákon
március hó szeszélyes szélvihara járta furcsa táncait, s fölszedte a földről a
port s a könnyebb szemetet, hogy elvigye szárnyain messze tájakra” - olvassuk
a novella elején, s kömyezetfestő jelzős szerkezetekben, szintagmákban nem
nehéz fölismerni a belső szorongás jegyeit. A hideg szomorúság, nyugtalanság,
a kihaltság képzetét éppúgy a novellaírás pillanatának hangulata csalogatta
elő, akár a messze tájakét, melyek felé holtponthelyzetéből kimozdulni óhajt
a lélek. A párhuzamosság egybemosódó elemei azonban nemsokára már külön
válva mutatják magukat, s amilyen mértékben fokozódik a nevelő-hős diszhar
móniája, oly mértékben növekszenek a kinti világ fenyegetései is. Az imént
még nyugtalan színezésű égboltot „bánathozó, szomorú nagy fellegek” lepik
el, a szél a furcsa táncokról „erősbödő zörgésre” vált át, majd az elcsattanó
pofon után „lomha, terhes fellegek” borítják homályba a szobát, s olyan „külö
nös, misztikus hangulatot” sugároznak, akárha „fojtogató, ólmos szellemek”
ülnék meg a „levegő szárnyait”.
A novella hatásfokát növelő, talán már ekkor belső kényszerből alkalmazott
párhuzamosításnál is fontosabb azonban, amit az író alteregója az „elgyötört
fiúnak” önmagáról megvall: „ - Nem vagyok én rossz és kegyetlen, csak nagyon-nagyon szerencsétlen. Mióta kidobtak a világba, s mindenki elhagyott,
sokszor hiányzik belőlem a lélek. Ilyenkor nem tudom, mit teszek. De valamit
tennem kell, mert úgy érzem, hogy megőrülök. Én sajnálom magát, mert át

tudom érezni: mily méltatlanul bántják, s bántottam én is. Sajnálom és szere
tem, mert valami azt súgja, hogy egy utunk lesz az életben.” A világba dobottságnak, a magányosságnak, a lélek kiürültségének ez az állapotrajza Szirmai
Károly létélményének ősképletét kínálja, a megsejtett „azonos út” fogalmá
nak pedig akár jelképes értelmet is adhatnánk, hisz írónk csakugyan „bukott”
diákként élte le életét, s a végső kérdésekkel szembesülve, csak kimagasló
alkotások révén szoríthatta háttérbe ideig-óráig „bukottságának” kínzó tuda
tát.
Két lélek című novelláját huzamos, majd két évtizedes hallgatás követte.
Még mielőtt tehetségére fölfigyelhettek volna, visszavonult műhelyébe, s így
íróvá érésének folyamatáról a nyilvánosság mit sem tudott. Arról azonban,
hogy a Két lélek megjelenése után sem tétlenkedett, nem csupán önéletraj
zának vonatkozó részei tanúskodnak39, melyekben felgyülemlett műveinek
kétszeri elkallódásáról számol be, hanem az is, hogy amikor újra publikálni
kezd, már a kiforrott író magabiztosságával szólal meg. Verbászon való le
telepedése, irodalmi életünk mozgalmasabbá válása, majd később Szentelekyvel kötött barátsága jótékonyan serkentette tehetségének gyors kibontakozá
sát. Viszonylag rövid idő alatt, a húszas évek végétől a harmincas évek
elejéig formába öntötte mindazt, ami tartósan foglalkoztatta képzeletét. Leg
termékenyebb periódusa volt ez, amikor is novellavilága maradéktalanul
elnyerte jellegzetes kontúrjait. Némi túlzással azt is mondhatnánk akár, hogy
a későbbiek során újabb csúcsokat már nem is hódított meg, csupán írásai
összképét gazdagította a megváltozott idők kínálta színekkel és hangulatok
kal. S ez érthető is, hiszen Szenteleky halála után a Kalangya körüli teendők
eltompítják ihletét, s annyira lekötik energiáit, hogy novellaírásra ritkábban
marad ideje.
Jellemző azonban, hogy amikor 1927 őszén másodszor is közönség elé szeret
ne állni, még semmi sem fűzi irodalmunkhoz. Magyarország felé figyel, a ma
gyar irodalmat tartja mértékadónak, s épp ezért A holló, a Veszteglő vonatok
a sötétben és A vén diák karácsonyi álma című munkáit magába foglaló kül
deményével a Napkeletet s nem a Bácsmegyei Naplót keresi föl. A válasz csak
hamar megérkezik40, s ebben Tormay Cécile nemcsak arról tudósítja Szirmait a
maga „nagyasszonyi” hangján, hogy a kézhez kapott anyagot szíves örömest
közölni fogja, s újabb írásokat vár tőle, hanem egyúttal őszinte megbecsülésé
ről is biztosítja őt. „Tehetsége meglepett és megilletett” - biccenti meg fe
jét Verbász felé, s nem nehéz elképzelni, mekkora ösztönző erővel hathatott ez
a gesztus az unalmas aktákkal bajlódó, névtelen cukorgyári hivatalnokra.
Minthogy azonban Tormay Cécile végül mégis csak az első két novellát tette
közzé a három közül, Szirmai Károly eleinte tévesen mérte föl önnön lehető
ségeit. Abból a felismerésből kiindulva, hogy világát elsősorban a látomásos
próza eszközeivel dokumentálhatja, s a lét egy-egy sarkalatos kérdésére épp
víziói révén adhat művészi hitelű választ, „általános emberi” témák felé kezdett
tájékozódni. Nem gondolta tehát végig, hogy sem A hollót, sem a Veszteglő
vonatok a sötétben-1 nem témájuk általánossága élteti, hanem a nagyon is sze
mélyes karakterű indulat. így aztán írói kibontakozásának útját átmenetileg
egy olyan műfajban vélte felfedezni, melyet gondolati víziónak nevezhetnénk.
Novellát szerkeszt pl. a képzelt jövendőről, amikor majd önmagát irtja ki
a „tökéletes kémiai-technikai felkészültségű Em ber” , s a „beköszöntő, fel

hőtlen téli alkonyatokban a végtelen puszta nyugati peremén - mert puszta,
egyetlen puszta lett a Föld - lassan elvérző, gyilkos hallgatással merül le
a nap” .41 A sziszüphoszi legendát élesztgetve, „korképet” fest a nagybetűs Élet
ről, amint „gyönyörű, mezítelen, izmos alakjával egy kőoszlopnak támasz
kodik”, és elégedetten, derűs közönnyel néz végig a roppant acélkereket év
milliók óta görgető páriák seregén.42 A lét céltalanságát, mélyebb értelmé
nek hiányát, illetve az „örök enyészet” hatalmának kikezdhetetlenségét bizo
nyítandó, a „szavak múzeumán” kalauzolja végig olvasóját.43
Ezek a gondolati víziók, lévén hogy jobbára nélkülözik a személyes élmé
nyek feszítő erejét, minden nyelvi cizelláltságuk ellenére, vagy épp ezért,
megrekednek a jellegzetesen irodalmi ízű példázatok szintjén, s az általános
érdekű, „örök” nagy problémákat paradox módon csak közepes egyediséggel
tudják fölvetni és kiélezni. Mégsem érdektelenek azonban, mert nélkülözhetet
len támpontokat kínálnak Szirmai Károly szorongásokkal és kényszerképze
tekkel küzdő hőseinek jobb megértéséhez. Legjellemzőbb közöttük a Szavak
múzeuma, melyben a hérakleitoszi dialektikának pesszimisztikusan értelmezett
változata dominál. Egy világon túli, „nagy homokpusztaságban” áll a monu
mentális épület, legnagyobb termének ajtaja fölött a felirattal: „Semmi sem
állandó, csak a folytonos változás.” A szentencia mindenekre vonatkozó
igazsága nyugtalansággal tölti el a novella cicerone szerepben föllépő hősét. A
természeti jelenségek önnön ellentétükbe való átcsapásának tényét még hűvös
fegyelemmel magyarázza el barátjának, mondván, hogy a sudár törzsű fa is
azért hajt újabb és újabb leveleket, hogy „azok is gyarapítsák az új életet táp
láló rothadást”. Amikor azonban az emberi élet és gondolkodás szféráiról
szól, hangja már indulatosan megremeg. Az „elmúlás szobájában” így fakad ki:
„Nézd: mennyi cserépdarab hever a roppant teremben. Látod ezt a kicsiny hal
mot? A te életed az. Összetördelt dirib-darab cserép. Hiába próbálod meg
rekonstruálni. Hiszen százszor meghaltál azóta, hogy születtél.” Mélyen átéli
tehát a lét abszurditását, az emberi szellem mindenségigénye és anyagba zárt
sága között feszülő feloldhatatlan kontroverziát. S ezt az élményt még spekula
tív úton sem építheti le, hisz a múzeum felett semmiféle transzcendens erő
nem őrködik, csak az „elmúlás finom pora” hull szüntelen. Innen van, hogy a
novellabeli cicerone az életre hívott gondolat azonnali pusztulása, feltámaszthatatlansága kapcsán előbb borzadva szögezi le, miszerint eszmefuttatásainkat
„meghaló szavakba koporsózzuk” , majd utóbb hozzáteszi még: a „gondolat
mélység csupa rom, csupa hulla” .
Érthető, hogy az az író, akiben ennyire mindennapi, sőt minden-pillanatú
vendég a halál, tartósan kívül érzi magát a lét folyamatain44, s „kiűzöttségének”
tudatában nem tehet mást, mint a Füst Milán emlegette „igazán kitűnő lélek”45:
akkor is dolgozik, ha tisztában van is vele, hogy munkássága szemernyivel sem
enyhítheti azt a reménytelenséget, melyet a földi élet látványa kelt benne. Mert
egyszerűen nem hagyhatja cserben tulajdon szenzibilitását, mely e látvány be
fogadására és átélésére képesítette. Mert a meg nem lelhető végső értelem hí
ján az alkotómunka értelmességével próbálja ellensúlyozni halálba forduló pil
lanatait.
Szirmai Károly alapélményeinek forrásvidékét tehát a lét és a nem
lét „között” húzódó határsávon kell elképzelnünk, annál inkább, mert novella
hősei is innen, erről a sávról indulnak, ide érkeznek, innen lépnek át a semmi

be, vagy éppen innen próbálnak elmenekülni. Egyikük azon kapja magát, hogy
lassanként elidegenedik környezetétől, hogy fölöslegessé vált, „kiszakadt a
világból”, s miután ez az érzés mindinkább elhatalmasodik rajta, a novella zá
radékában egy „végtelen, szürke mezó” felé veszi útját, ahol előbb a karját és
lábát, majd a törzsét veszti el, s nesztelenül belevész a felosztani nem tudó örök
szürkületbe.46 Másikuk ezzel ellentétben épp súlyos, nemlétbe hajló pillanatai
elől siet a remélt bizonyosság felé, ám végül rezignáltan kell megállapítania
mégis: „Hiába futunk magunk után, igazán úgysem érhetjük el soha. Elért
vágyainkból csak hervadt rózsalevelek maradnak a kezünkben.”47 A határ
mezsgye-szituáció e két változata mellett természetesen egy harmadik is föl
lelhető Szirmai Károlynál. Ebben az önkereső lázak nem vezetnek fizikai pusz
tuláshoz, de nem lobbantják föl a helyzettudatosítás bágyadtan szomorkás
fényeit sem, hanem egyszerűen meghagyják a hőst „köztes” állapotában, s a
cselekmény sodrát a szorongás növekvő impulzusai adják meg. A Köd48 kopot
tas férfiját pl. kezdettől fogva egy nagyváros „áthatolhatatlan végtelen köd
mezején” látjuk, ahol mindent „misztikus szomorúság” itat át, kiváltképp
persze a „passzív lelkű” , csak „eltöprengni tudó” hőst. A benti és kinti való
ság között teljes a megfelelés a novellában, ezt azonban nem bontja meg az író,
hanem a hős céltalanságérzetét és nyugtalanságát már-már rémtörténetekbe
illő részletekkel növelve, nyitva hagyja a szöveget.
Szirmai Károly emlékezetes novellafigurái tehát rendkívül mozgékonyak:
hol egy kőszénfüstös alföldi vasútállomáson toporognak útra készen, hol vala
mely végtelen pusztaságon vonszolódnak céljuk felé, hol pedig, utazásuk vég
pontját elérve, régi épületek és utcák között kószálnak fáradhatatlanul. Téve
dés lenne azonban azt hinni, hogy erre a dinamizmusra azért van szüksége Szir
mai Károlynak, mert ismételten az „utaztatás” tapasztalataira akarja alapozni
történetei eseményvilágát. Erről szó sincs. Nem a tér dimenzióira figyel, nem a
térbeli távolságok legyőzése során felgyülemlő élmények érdeklik, hanem a
mindenütt ható idő. S nem véletlenül. Hiszen Szirmai Károly sohasem tartozott
azok közé, akik megújulón a mindenkori pillanatnak tudnak élni, s változatlan
hévvel árasztják magukból a múlt és a jövő gondjait lefojtó életességet, hanem
inkább azon elsápadók egyike volt, akik túl korán rádöbbennek az időre, arra,
hogy a pillanat, a „szent jelenvalóság” valójában múlt, s a végtelen szálán nincs
egyetlen olyan biztos pont sem, amely definitív megnyugvást hozhatna. Más
szóval, a „világba dobott” , a „világból kiszakadt” Szirmai Károly nem csavar
góprózát vagy pláne szépprózai bédekkert kíván nyújtani novelláiban, hanem a
jelent szeretné visszaállítani, s épp ezért hősei sem találékony, rafinált „picarók”, hanem zaklatott lelkű idővándorok, kik az adott pillanat nyűgeit elvetve,
egyfajta komor mohósággal ismételten útra kelnek az eltűnt idő nyomában. If
júságuk városába vagy halottak közé sietnek, hogy megleljék önmagukat,
megérkezve azonban csaknem kivétel nélkül elbuknak: vagy a „sárga képű” ha
lál csúfolja meg őket, vagy arra ítéltetnek, hogy kilátástalanul, reményvesztet
ten újra vándorútra keljenek.
Mindezek a szírtterek és hősök, illetve novellák és variációik az esetben iga
zán meggyőzőek, ha mondandóját Szirmai Károly nem valamely részletező ese
ménysor vagy mikroreáliákat halmozó életút révén kívánja sugároztatni, ha
nem magát a létélményét fejleszti „történetté”: érzelmi vízióvá. Ilyenkor pon
tosan az történik, amit élete alkonyán ő maga is fölismert, leszögezvén: „Min

dig is a valóság egy eleme szolgált kiindulópontul ahhoz, amin aztán kibontako
zott a fantáziám.”49 Valahányszor „egy elem” szabadítja föl ugyanis képzeletét,
témája „mindig bizonyos formát kényszerít” rá50, s nem ad alkalmat arra, hogy
szövege fellazuljon vagy a szokványos nyelvi „csipkézés” tartományaiba téved
jen. Míg „elbeszélő” prózájában, az írói távolmaradás eklatáns bizonysága
ként, képei és mondatai nemegyszer üres sémák csupán, addig az érzelmi ví
ziókban a képzelet izzása a szöveg minden rétegében funkcionálissá teszi a
nyelvi eszközöket.
Szép példája ennek a „Hé, korcsmáros, italt adjál!”51 Akár annyi más Szirmai-műben, a helyszín itt is a végtelen pusztaság, melyet a lét és a nemlét kö
zötti határsáv jelképének is fölfoghatunk. A novellahős véget nem érő éjsza
kában vándorol, „furcsán derengő félhomályban” , ahol hosszú hónapok, sőt
évek után sem virrad meg soha. A szürkületbe kényszerített, változatlan idő
halálközelséget sugall, s ezt az érzetet a térábrázolás csak elmélyíti. A csukott
szemű házak, a néma vizek, a rezzenéstelen levelek, a messziről érkező, fáradt
szekérzörgés, az önmagába visszatérő út mind-mind egy nagyfokú félelem
megszólaltatói, s arra engednek következtetni, hogy Szirmainál, mint Herceg
János már a harmincas években megfigyelte, csakugyan az „anyag potenciális
kisugárzásai mozgatják az embert és viszik a boldogtalanságba”52. A felbukka
nó tárgyak ellenséges közönyt árasztanak, hideg, fémes fényt vernek vissza,
elátkozottság övezi őket, mi több, olykor mintha lesben is állnának, pusztába
vetettségüket és bénultságukat megbosszulandó. Ez azonban korántsem azt je
lenti, hogy a tárgyak és jelenségek csak a hangulatteremtés szimpla eszközei
vagy kulisszái itt. Ha jobban odafigyelünk, csakhamar kiderül, hogy világon
túli lepusztultságában maga az anyag, maga a táj is mél) í n szenved és megvál
tást szomjaz ezekben a novellákban, ékesen bizonyítva, hogy Szirmainak va
lóban különös hajlama van az „anyagias irracionalitásra”, az „anyag lelki honvá
gyának érzékeltetésére”53. E sajátos kettőségből következik aztán az érzelmi
víziók totalitása. Hőseinek ábrázolása közben ugyanis Szirmai szabadon mel
lőzheti a lélektani elemzés szokásos módozatait, hiszen a „valóság” főt fényé
ben az alakok bensőjében lejátszódó folyamatok is megmutatkoznak közvetve,
és fordítva: az alakok zaklatottságában az „anyag” szenvedése és fenyegetése is
üzen.
A kül- és belvilágnak ezt a diszharmonikusságában is harmonikus egységét
természetesen csakis a tárgyi valóság pilléreinek elmozdításával teremthette
meg Szirmai Károly. Az „elvesztett idő” , az „egymásba folyó nappalok és éj
szakák”, a nem múló „halvány derengés”, a „bizonytalan lebegés” vissza-visszatérő motívumai novelláinak, s épp ezért érzelmi vízióinak a Halottak látogatá
sa54 és a „Hé, korcsmáros, italt adjál!” által alkotott vonulata álomszerű voná
sokban is bővelkedik. Kritikánk, irodalomtörténetírásunk eleddig főként Szir
mai „expresszív szubjektivitását” emelte ki, holott az iménti tünetek szürre
alista látásmódjának kérdését is fölvetik, különösen, ha számba vesszük, hogy
ezekben a víziókban a nyelv expresszionista „rianásait” tempósan részletező
mesélés, egy visszafogott hang váltja föl. Ez persze nem annak a jelzete,
mintha programszerűen tájékozódott volna az ekkor még európai viszonylat
ban is újnak számító szürrealista törekvések felé. Erről már csak azért sem le
het szó, mert képzelete túllendüléseiben nyoma sincs az automatizmusnak, a
csodák keresésének, a fantasztikum hajszolásának. Sőt prózavilágának „való

ságfelettisége” oly mértékben függvénye életérzésének, hogy voltaképpen az ér
zelmi víziók metafizikai jellegéről sem beszélhetünk. Megidézett halottainak
rajza, kikben torkig gyülemlik föl a „kikívánkozó szétosztás” , vagy pedig föld
szürke testük bemélyed, „mint a tészta vagy a puha agyag, és úgy marad”, sem
miféle transzcendens érdeklődésről nem tanúskodik. S a külvilág elemeinek el
mozdítása sem annak határozott igényéből ered, hogy az adott valóságot egy
épebb és felszabadultabb másikkal kellene helyettesíteni, hanem inkább abból
az írói intencióból, hogy a lélek mélyrétegeinek híradása hiteles formát nyer
jen. Ilyenformán képzeletének kimozdulásait a „valóságfelettibe” ösztönös
szürrealizálásnak kell tekintenünk.56
A harmincas évek derekától kezdődően Szirmai Károly ihlete megcsap
pan, s bár novellistaként tovább is jelen van és jelen akar lenni a folyóirat
ban, az előző évek termésének színvonalát nem tudja megtartani. Igaz, megírja
még a félelemteli, lázálomba torkolló Sárga állomást57 és a Veszteglő vona
tok a sötétben lazább szerkezetű, digressziókba tévedő, sápadtabb párját,
a Marionettkertet5*, elbizonytalanodása kézzelfogható jeleként azonban
most már mind több „megható” és „realisztikus” történetet produkál. S épp
ez a körülmény időszerűsíti azt a tünetet, melyet Tornán László érzékelt jó
másfél évtizeddel ezelőtt: „Jellemző, hogy Szirmai témaválasztása legtöbb
ször eldönti egy-egy írásának értékét. Minél közelebb marad a valósághoz,
minél nyersebben közli mondanivalóját, annál kevésbé sikerül az írás, annál
erőtlenebb, s minél inkább transzponálja a témát, minél mélyebben nyúl bele
az emberi lélekbe - egészen addig, ahol a valóság már az álommal, a láto
mással határos - , minél inkább szabadjára engedi képzeletét, annál izgalma
sabb, erősebb, meggyőzőbb az alkotása.”59 E kettősség vitathatatlanul fenn
áll, puszta konstatálásából azonban még nem derül ki, hogy a valóságközel
ség mért rontja le, illetve a vízióközpontúság mért növeli meg a novellák
hatásfokát.
A jelenség nyitja abban van, hogy Szirmai Károly, amint a maga nem
éppen nagy regiszterű, ám annál intenzívebb szorongásainak köréből ki
lép, és megpróbál lehajolni az „utcán heverő” témák valamelyikéért, azonnal
bepárásodik a tekintete: egyszerűen nem tud tovább tájékozódni, nem
tud különbséget tenni lényeges és lényegtelen között, hagyja, hogy bana
litások kerítsék hálójukba, hogy információszegény szavak tolakodjanak
a tollára, s mindez önképzőköri ízt kölcsönöz stílusának. Annál inkább,
mert mint már utaltunk rá, sokat emlegetett nyelvi precizitása is értékcsök
kentőn érvényesül itt. Míg érzelmi víziói többségében épp a nyelvi kiszámítottság, a pedáns, fegyelmezett mondatszerkesztés fogja művészi szem
pontból releváns rendbe a látomás széttartó, „anarchikus” erővonalait (szó
sincs tehát szabadjára engedett képzeletről), addig a „megható” és a
„realisztikus” történetekben ugyanez a kiszámítottság elveszti funkcióját, s egy
absztrakt, tartalmatlan, olykor iskolás nyelvi szépség és ízlés közvetítő
je fokozódik le. Néminemű groteszk bájt csupán az ad a Bencsik Kálmánok,
Jávorka Ádámok és Dér Andrások életéről szóló novelláknak60, hogy az
írói képzelet halálosan komolyan, a távolságtartó irónia legkisebb jele nél
kül sorakoztatja föl bennük a merőben bagatell dolgokat is. Ez azonban már
nem esztétikai kérdés.

Majtényi Mihály intermezzója
Attól fogva, hogy A planétás ember című elbeszélésével Szentelekyt föl
kereste61, Markovics, illetve 1939-töl Majtényi Mihály több-kevesebb rend
szerességgel publikáló, állandó munkatársa lett a Kalangyának - egészen 1944
nyaráig. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy pályája jó tíz éven át a Ka
langya vonzáskörében alakult, hisz a Kokain62 után keletkezett s irodalomtörténetírásunk által ma is számon tartott novelláinak túlnyomó részét épp a
folyóiratban tette közzé.
Ha e tucatnyi művét egész opusa felől közelítjük meg, azonnal kitűnik, hogy
voltaképpen egy hosszúra nyúlt intermezzo terméséről van szó. Századunk ne
gyedik évtizedében ugyanis Majtényi Mihály még nem távolodott el egészen
íróságának első korszakától, annak izgalmas kérdéseitől és ma is olvasható
eredményeitől, ugyanakkor azonban a cselekményközpontú, könnyedén me
sélő, magát az előadásmódot esztétikai értékké emelő novellának azon tí
pusára sem talált még rá, melyet jellegzetesen majtényisnak tart mindmáig a
köztudat. Ilyenfomán, ha csak futólag is, ki kell térnünk indulásának évei
re.63
Irodalomtörténeti közhely ma már, hogy a Bácsmegyei Napló 1927-ben
pályázatot hirdetett kisregényre, s ezen Markovics Mihály harmadik díjat
nyert. A bíráló bizottság „figyelemre méltó, tehetséges munkának” minősí
tette Mocsár című pályaművét, egyúttal azonban megállapította azt is, hogy a
„minden tekintetben irodalmi becsű, jó vajdasági, regényt ez a pályázat nem
hozta felszínre”. A bizottság sommás ítélete ma sem szorul kiigazításra, mert
a Mocsár, minden erénye ellenére, valóban felemás alkotás.
Megírásának indítékát egy valószínűleg költött berlini újsághírbe rejti
Majtényi: „Tegnap éjjel a Weimarstrasse egy átjáróházában két késszúrással
megölték Christian Ilken 50 éves gyártulajdonost. A tettest, aki rablási szán
dékkal ölt, a rendőrség ma hajnalban elfogta. A gyilkos orosz menekült, Arkadij Sztorozsenko újságárus, volt gárdakapitány.” A Mocsár ennek a mottóként
felhasznált hírnek az előzményeit tárja föl, két regénysíkot alkotva. Az elsőn
Ilken sorsát mondja el gyerekkorától kezdődően egészen addig, míg a hábo
rús évek konjunktúráját kihasználva, a vagyonos berlini polgárság soraiba
küzdi magát, a másikon pedig, úgyszintén a gyerekkorig visszamenően,
Sztorozsenko életét pergeti le addig az időpontig, midőn anyagi és erkölcsi
romlása folytán „tegnapi élete halvány epigonja” már csupán. Az egyenletesen
„emelkedő” , illetve egyenletesen „lefelé tartó” két regénysík aztán a rabló
gyilkosság pillanatában összecsap, metszi egymást, s az író így, amellett hogy
csatornát teremt a feszültség levezetésére, a véletlen hatalmát is hirdetheti,
mert a gyilkos és áldozata nem ismerte egymást, sohasem is találkozott.
Módfelett banális lenne természetesen, ha a Mocsár a véletlent a szó szoros
értelemében véletlenként kezelné, s pusztán azt a mindennapi igazságot óhaj
taná illusztrálni, hogy az embert bárhol és bármikor fatális balszerencse ér
heti. Éppen ezért Majtényi Mihály megalapozza, körülépíti, sőt részben a
szükségszerűség szintjére emeli a maga véletlenélményét. A fiatal Ilkent,
csaknem akarata ellenére, odaküldi annak a merényletnek a színhelyére, ahol
Sztorozsenko apjával végez a három revolvergolyó. Szemtanúvá avatja tehát,

azzal a céllal, hogy leheletfinom kapcsolatot létesítsen a két név, a két csa
lád között, ami majd később megnöveli a rablógyilkosság súlyát, mi több, sors
szerű színezetet kölcsönöz neki.
S az alakok rajzában is könnyen föllelhetjük az elkerülhetetlen pusztulás
tervszerűen beépített jelzeteit. Amint vagyonra tesz szert, és a konjunktúra
„léghuzata” egyre feljebb és feljebb emeli, Ilken mindinkább a pénzéhes, a
munkásait kiszipolyozó és megalázó burzsoá „típusa” felé közelít. Majtényit
azonban hősének nem ezen unalomig ismert sajátságai érdeklik, hanem hogy
mi történik a bensőjében, miként kerül észrevétlen az „önzés és önimádás” szi
getére, felpuffadt öntudattal, mit „mindenkinek, alatta állónak respektálni kel
lett”. Más szóval, Majtényi figyelmét az a folyamat köti le, melynek során
Ilkent, akár az antik görög tragédiák némely hősét is, magával ragadja az
istenek haragját kiváltó hübrisz. Minthogy azonban Majtényi e vétséget meg
to lan d ó nem támaszkodhat Apollónnak vagy akár a keresztény századok
Istenének ítéletére, a véletlen csapdáját kell Ilken elé állítania.
Sztorozsenko élete ugyancsak megmérgeződik. Bár őt a történelmi esemé
nyek szánandó áldozatának láttatja az író, nem törődve azzal, hogy mért kellett
elbujdosnia az orosz földről, karakterének egynémely vonását mégis úgy
domborítja ki, hogy aláhullása várható legyen. Sztorozsenko is „vétkes” ugyan
is: az emigrációban makacsul meg akarja tartani gárdatiszti manírjait, egész
korábbi életvitelét, s miközben kimentett vagyonának utolsó morzsáit is
föléli, meg sem kísérel gyökeret ereszteni, talpon maradni. Nem, mert a
cselekvésképtelen, passzív, lefékeződő regényhősök közül való, kiknek sorsa
rendszerint zsákutcába torkollik.
Majtényi Mihály tehát motiválja alakjai tetteit és viselkedését, szinte lépés
ről lépésre előkészíti bukásukat, ám végül - nagyon is kiszámítottan persze mégis a véletlennek szolgáltatja ki őket, mely így az elkerülhetetlen végzet
dimenzióit nyeri el. Ez a megfoghatatlan, irracionális hatalom foglalkoztatja
tartósan a fiatal Majtényi képzeletét, olyannyira, hogy a Mocsárban nem is tud
ja meghaladni a beszűkülő retrospektív narrációt.
A Kokainban aztán tovább variálja élményét. „Mert hiszek a végzetben.
Hiszem, hogy élnek különös lények körülöttünk. Ezek nevetve nézik a minden
nap apró tülekedését, és kárörömmel integetnek, ha valaki eljut az örvényhez”
- írja már a kötet bevezetőjében, előre jelezve, hogy a témakört még koránt
sem merítette ki. S csakugyan, a novellákban hol halált hozó, hol karriert rom
boló, hol pedig kényszerképzeteket kialakító módon újra meg újra közbelép
a véletlen, s „kárörvendő” destrukciója azt példázza rendre, hogy hiába
minden, az ember nem lehet a maga szerencséjének kovácsa.
Indulásakor Majtényi Mihály tehát az élet rejtett mélyeit szeretné megvilá
gítani, azokat a régiókat, ahol mindennemű racionalitás elégtelennek bizonyul
már. Nem a vajdasági táj és annak jelenségei érdeklik még, hanem inkább a kö
zép-európai ember sorsának rejtélyei, amit már korai műveinek alakjai és tájai
is ékesen bizonyítanak. Német, orosz, osztrák, holland vidékek színei villannak
itt föl lépten-nyomon a hányatott sorsú, úgyszintén „idegen” figurák mozgáste
rének kulisszáiként, s ez még akkor is határozott írói tendenciára vall, ha egyet
értünk is Bori Imre észrevételével, miszerint Majtényi - már a Mocsárban - „ami
kor a pomerániai tájat akarja festeni, s benne Lüneburgot, akkor Becskereket
látja valójában, a bánáti síkot az ősz fehér páráiban. . . ”

Rendkívül érdekes azonban, bár nincs benne semmi rendhagyó, hogy a har
mincas években Majtényi Mihály (is) megtorpan, egyszerűen nem tudja a ko
rábbi intenzitással tovább fejleszteni kisprózáját. Ennek egyik okát nyilván
abban kell keresnünk, hogy időközben Szenteleky meghirdette a helyi színek
elméletét, és a vajdasági elkötelezettség mellett kardoskodott. Emellett arról
sem szabad megfeledkeznünk, hogy a háborüs-forradalmas-ellenforradalmas
évek emlékei fakulni kezdtek ekkorra, a gazdasági világválság mérséklődött,
majd a jugoszláv királyság közállapotai is javultak valamelyest, s mindez
enyhítette a lelkekben az irracionális hatalmaktól való félelmet, íróinkban
pedig csillapította azokat a lázakat is, melyeket az avantgarde mozgalmak
egészen friss eszközeivel próbáltak megörökíteni alig néhány évvel korábban.
Logikus hát, hogy Majtényi is válaszúthoz érkezett, annál inkább, mert azt
tapasztalta, hogy ha felelősségteljes író akar lenni, legalábbis a Szenteleky
mellé fölzárkózott írók szemében, akkor a lélek problémáiról a tájéira kellene
helyeznie a súlyt. Az áthangolódás azonban igen lassú folyamat volt nála,
s így elbeszélő művészetében az „első pályaszakaszhoz képest” nem is „játszó
dott le valami gyökeres változás, látványos fordulat.”64 Ennek ellenére az
1933-ból ránk maradt novellái, A planétás ember és az Akácok alatt-ból
ismert Dunai hajós már szemlátomást a kétfelé figyelés jegyében készültek.
Az elsőben kedvenc témájával kísérletezik újra, három orosz emigránst lép
tetve föl, ki éppoly siváran és reménytelenül tengeti napjait, mint Sztorozsenko
a Mocsárban, aláhullása után. S Majtényi fő motívuma is föl-fölbukkan itt.
Előbb a világháború nyomán „kerekedett végzetfellegről” és arról tesz említést,
hogy „senkit sem kímél a sors, azokat sem, akiket szeretünk” , később pedig,
miután nagy utat jósol a planéta az egyik emigránsnak, távoli, idegen ország
ba, papírra veti a következő mondatot is: „Nem felettünk, rajtunk kívül álló
erők intézik-e sorsunkat?”65
A Dunai hajósnak ezzel szemben már Gubica János hajóslegény a hőse, ki
nem valamely megnevezetlen városban, hanem az Al-Dunán, Giurgiu és Braila
között tűnik elénk, amint halála felé ereszkedik a nagy vízen. A pusztulásra
ítélt Máj tény i-hősök egyike tehát ő is, ám sorsa nem irracionális erők közbe
avatkozására teljesedik be, hanem mert egy román „fatára” pazarolva félévi
keresetét, sehogyan sem tud kiegyezni a lelkiismeretével, és részegségében ön
gyilkos lesz. A novella egy pontján, igaz, az ördög képében ismét színre lép a
végzet, hangja azonban iszonyú messziről érkezik, hiszen nincs hatalma Gubica
felett: nem tehet mást, csak kárörvendőn kacag és a kezét dörzsöli, miután a
„fekete hajóslegény” már betévedt az „utcájába”. Valójában csak ez a mozza
nat és a tragikus kifejlet idézi a Kokain világát, minden más: a hajósélet rajza,
a hajósok szokásainak részletes leírása és a nyugodt tempójú, színes mesélés
már előre rrtutat.
A két novella koncepcióbeli eltéréseit egyszerű lenne azzal magyarázni, hogy
a Dunai hajósban, mert megrendelésre írta, Majtényi, amennyire tehette, iga
zodni próbált a Szenteleky-féle követelményekhez. Feltehetőleg közrejátszott
ez is, a meghatározó jelentőségű tényező azonban mégiscsak az lehetett, hogy
novellaírása jövőjét illetően ekkor éleződtek ki a dilemmái. Mert gondoljuk
meg, A planétás ember és a Dunai hajós után hosszú négy évre elhallgat, s
amikor 1937-től ismét publikálni kezd, elbeszéléseinek újabb sorozata még
mindig igen messze van mindennemű célirányos egységességtől.

Előbb ötlet-novellákat ír, melyekben, a valóság mélyebb rétegeit célozva
meg, valamely különös, rendkívüli pillanatra összpontosít, s minden eseményt,
fordulatot ennek a pillanatnak rendel alá. A lámpás kialszik** jámbor és ügy
buzgó tanár ura naphosszat a könyveinek él elszigetelt albérletében, egy
este azonban, áramszünet lévén, „véletlenül és házikabátban” lakásadói körébe
csöppen, s megütközve ébred rá, hogy azoknak megszokott nyájassága és ud
variassága valójában alpári viszálykodást és gyűlölködést takar. A rendkívüli
pillanat révén Majtényi Mihály letépi tehát az álarcokat, s végsőkig kiélezi a
látható és a tényleges valóság ellentéteit. Maga is sejti azonban, hogy ez még
csak életkép, de nem novella, s épp ezért egy különálló, poénszerű szerkezeti
egységgel toldja meg a szöveget.67
A falábú Tatár Andrásban68 az azonos nevű hős, akit toprongyos szeren
csétlennek ismer és egy kicsit meg is vet az egész környék, egy holdfényes estén
betér a vendéglőbe, önérzetesen helyet foglal, urasan rendel, és iszogatni kezd.
Később már szórja a pénzt, s miközben asztaltársait kocsmáról kocsmára
invitálja, alakját egyre sűrűbb talányosság veszi körül, hisz „akinek szegény
ember létére sok a pénze, az titkot rejteget”. Mondanunk sem kell talán, hogy
Majtényi épp ennek a titoknak az ötletéből bontja ki novelláját, és teremti
meg végül azt a groteszk, tragikomikus helyzetet, melyet megint csak a szö
veg kivételes pillanataként érzékelünk. Kiderül ugyanis, hogy Tatár András
a személyi iratait tette pénzzé, „géplábat” szeretett volna csináltatni magá
nak a tudós doktorokkal. Mire azonban a sejtelemteli éjszaka véget ér,
már se pénze, se neve, s úgy búcsúzunk botladozó alakjától, falába egyhangú
kopogásától, mintha a létből vonulna ki.
ö tle t, mégpedig kettős ötlet pillérén nyugszik a Tettének oka ismeretlen
is.69 Első személyű hőse egy szép napon megtudja orvosától, hogy két-három év
múlva menthetetlenül meg fog vakulni. Elkeseredésében csakhamar úgy dönt,
hogy véget vet életének. Minthogy azonban kimondhatatlanul szereti a család
ját, előbb minden pénzét életbiztosítási kötvényekbe öli. Tékozlásának titkát
természetesen senkinek sem árulhatja el, s így Majtényi máris hozzáfoghat
a látszat és a valóság ellentéteinek kiaknázásához. A hőst félnótásnak véli a
környezete, a felesége arra gyanakszik, hogy szeretőt tart, végül már a kisfia
is ellene fordul, holott, ugye, nincs nála derekabb ember hetedhét országban. Lé
lektanilag nagyon is labilis és konstruált az a történet, s tán épp emiatt nyúl
Majtényi a másik, még bizarrabb ötlet után, túlvilági keretet adva a novellának.
A harmincas-negyvenes évek fordulóján, alkalmasint a történelmi esemé
nyek hatására is, Majtényi felhagy a különös pillanatok délibábjának kergetésével, s kisprózáját ekkor újra a végzet gondolata járja át. Sors-novellákat
szerkeszt, melyek jószerével csak annyiban különböznek korábbi végzet
novelláitól, hogy ezekben már kézzelfoghatóan fölerősödik a személyes élmé
nyek és a helyi színek szerepe. A Jakab, a késesben70 a régi bánáti vásárokat
idézi meg, s mintha csakis a vásári nyüzsgés érdekelné, ráérős tekintettel pász
táz végig a sátorokon, abba az átmenetileg „önérzésünktől” is megszabadító,
könnyű bódulatba ringatva bennünket, mely hasonló gyülekezetekben mindig
is úrrá szokott lenni az emberen. Azt azonban, hogy mégsem a vásár tablója a
fontos itt, kezdettől fogva sejteti a mértéktartó stílus, a visszafogott kedélyes
ség, a tompított kolorit. Valami készül, valami történni fog, sugallják már a le
író részek, s amikor a novella utolsó harmadában megvillan, szúr és talál a nem

akart, a véletlenül megvett „örök” kés, az elkerülhetetlen végzet szele éppoly
erővel tör be a novellába, mint amilyen erővel kisvártatva a vásár környékén is
végigsöpör a förgeteg, s utoléri Jakabot, amint „jámbor és örök kötelességtudással” viszi a késeket százával, nem is gondolva arra, hogy ő a „végzet feltar
tóztathatatlan fuvarosa”. Azzal, hogy a „mágikus erejű”, ősi kés hatalmát ki
egyenlíti a természeti erők hatalmával, Majtényi a vásári gyilkosság jelen
tésmezejét is kibővíti, s voltaképpen a történelmi időbe projiciálja a novellát,
anélkül hogy a világhelyzetre egyetlen szóval is utalna.
Az Onuc Péter71 még több személyes emléket dolgoz föl, még határozottabb
vonalakkal ragadja meg a század eleji bánáti miliőt, végzettől megvert hőse
pedig a legkülönösebb, ám egyúttal a legemlékezetesebb Májtényi-figurák
egyike is. Onuc Péter, ez a „keverék ember” , „nagyságos Országh Nándor úr
kocsisa” egy nagy diftériajárvány idején orvoshoz fuvarozza az akkor még
gyerek narrátort. Életmentő cselekedete után kölcsönös szimpátia alakul ki
közöttük, s ez érhető is, hisz Onuc Péter ismeri a legszebb rémtörténeteket,
sőt tudja, hogy „mit beszélnek a harangok” . Mindenki bolondnak tartja ter
mészetesen. Egyesek az út menti kereszt léckerítésén látják ücsörögni éjfél
tájban, mások egy alacsony nádas ház előtt figyelnek föl rá, melyet hosszasan
bámul, mintha meg akarná venni. Mind kísértetiesebb és zagyvább mende
mondák kapnak lábra róla, ő azonban szóra sem méltatja az áskálódást. In
kább arról mesél a fiúnak már-már áhítatosan, hogy a harangszó mégis éjnek
idején a legszebb, akkor magától indul el a harangnyelv, mert „elvarázsolja a
vörösen lobogó tűz vagy a vér”. S egy éjjel csakugyan meg is szólal a félrevert
öreg harang, porig ég az uraság kúriája, a megvasalt Onuc Pétert pedig csend
őrök kísérik el.
Meglepő lehet, s a cselekményre is ezért tértünk ki itt, hogy Onuc Péter maga
tartását és tettének rugóit mennyire másként ítéli meg egy-egy kritikusunk,
irodalmárunk. A hetvenes évek elején Végei László még úgy látja, hogy „Onuc
Péter lázadó lett”72, nem sokkal később, a novella záradékából kiindulva,
Major Nándor a lappangó piromániás hajlamait emeli ki73, Juhász Géza
felfogása szerint viszont azért következik be a tragédia, mert Onuc Péter „akár
tűzeset előidézésével is kész kielégíteni” a kisfiú kíváncsiságát, hogy legalább
az ő szemében azzá lehessen, ami a „felnőttek között lenni szeretne, de nem
lehet.”74 Az ítéletek és értelmezések eme tarkasága arra enged következtetni,
hogy rosszul megformált, diszparát vonásokat egybezsúfoló figurával van dol
gunk, mely épp ezért egyszerűen ki van szolgáltatva a mindenkori egyéni úgytetszésnek. Szerencsére másról és többről van szó. Akár több korábbi novellájá
ban, hőse köré az Onuc Péterben is „homályt von” Majtényi Mihály, ezt azon
ban ezúttal nem oszlatja el, nem világítja meg maradéktalanul a cselekmény
hátterét. Megfoghatatlan, ambivalens, sőt polivalens alakot teremt, akiben
kétségkívül ott neszez a sötét hatalmú végzet, azt azonban, hogy a bukás felé
mi indítja el, végső fokon nem lehet pontosan kideríteni. Valószínű, hogy
a lázadás, a pirománia, a felnőtt emberség vágya egyként meghatározza sze
mélyét, s pont ez az alkati gazdagság az, ami igazán meggyőzővé teszi arcélét.
A negyvenes évek elején, a háborús Kalangyában már egy másik Majtényi
Mihállyal találkozunk. Az anekdotikus novella egy lehetséges típusát műveli
ekkor, melyben maga a történet, az eseményesség foglalkoztatja elsősorban, a
századelő világából előlábaló novellahőseit pedig, nemegyszer az olvasóra is

odakacsintva már, teljesen familiárisán kezeli. Intermezzója végén tehát,
„az élet ,különös’ vonásai iránti vonzalma” válóban megszűnt, „az ,érdekes’
mellé pártolt” , ez azonban „nem vehette fel a versenyt a világélménynek azzal
az alakjával, melyet a Kokainban terem tett meg.”75

Herceg János útja
a látomástól
a helyi színekig
Herceg János egészen fiatalon, a tehetség félreérthetetlen jegyeivel lépett
föl a húszas évek második felében, a körülmények egybe játszása folytán
azonban huzamos időn át keresnie kellett a maga útját s azt a világnézeti alap
vetést, amelyre majd évtizedeken át építeni tud. Gyermekkorát a háború ár
nyékában élte, s midőn anyja esténként imádkozni tanította, fejében színes
elgondolások kavarogtak „tankról, repülőgépről, puskagolyóról, vérről, genny
ről”, arról, hogy valahol talán épp akkor ölik meg az apját.76 Az emlékeknek ez
a nyugtalanító rétege úgyszólván magára eszmélése pillanaitatól fogva megha
tározta gondolkodását, s táplálója lett életet és irodalmat egyaránt megváltani
óhajtó lázainak. Fölléptekor azonban nem találhatott rá arra a természetes
közegre, mely nemcsak megszólaltatója, hanem kiteljesítője is lehetett volna
indulatainak. Noha Csuka Zoltán még mindig expresszionista színeket kevert
ki palettáján, a jugoszláviai magyar avantgarde virágkora már elmúlt, helyette
azonban még nem alakult ki irodalmunknak egyetlen olyan műhelye sem,
amely törekvéseivel, elméletileg is megalapozott irányvételével tartósan maga
köré gyűjthette volna a szárnybontogató új erőket.
Érthető hát, hogy Herceg János csakhamar a Szervezett Munkásban kezd
publikálni, majd alig húszévesen lapot alapít IKSZ címmel. A programadó
cikkben írja egyebek között: „ . . . az IKSZ nem egyetemes, nem vajdasági,
nem önzetlen, de a beteg időkben felnevelkedett ifjú generáció világszemléle
tének, életmegnyilvánulásának manifesztuma akar lenni”. E meglehetősen ho
mályos intenciókat a hetvenes évek elején alaposabban is megvilágította.77
A „nem egyetemes” azt akarta sejtetni, hogy nem tartoznak a magyar iroda
lomhoz, hiszen autochton külön utakon járnak; a „nem vajdasági” akkori iro
dalmunk átlagának vidékiességére, talajszintiségére célzott, tehát nem a
tájegység tagadását jelentette; a „nem önzetlen” pedig - s itt már Herceg is
bizonytalan - arra utalhatott, hogy semmiféle „fentebb” cél érdekében nem
hajlandók lemondani a „beteg időkben” kialakult individualitásukról, azaz,
annak ellenére, hogy „ákácok alatt” kell irodalmat csinálniuk, mindenáron
szinkronban szeretnének maradni a korral. A húszas évek végén ennél
progresszívebb, vagy ne túlozzunk, ennél merészebb programot aligha adhatott
volna valaki is tájunkon, az IKSZ azonban mégis megbukott. Szinte teljesen
nyomtalanul.
Herceg János ennek ellenére továbbra is megmarad „lázadó” írónak, nyug
talan léleknek, az értelmes élet szenvedélyes kutatójának, s valójában „lá
zadó” korszakát éli még akkor is, amikor 1932-ben a Kalangya munkatársa

lesz. A folyóirat „minden érték”-re ügyelő, az íróktól felelősséget követelő
irodalompolitikája, Szenteleky biztatása és ekkor már aktualitásokat is ki
emelő társadalomszemlélete ugyanis lehetővé tette, hogy Herceg János az
önmagával való meghasonlás réme nélkül vállalja az együttműködést.
Elsőként közölt kisprózái szövege, a Kirándulás a nagyapámmal önéletrajzi
novella.78 Azt a műfajt képviseli tehát, melyet meghökkentő buzgalommal mű
velnek majd később mind a lap körül fel-feltűnő dilettánsok, mind a futtatott
féltehetségek. Herceg János írása azonban távol áll az érzelmességtől és az
olcsó poénoktól. Nem azért fordul gyermekkora felé, hogy könnyeket csaljon
a széplelkek szemébe, ellenkezőleg, minden igyekezetével azon van, hogy
megbotránkoztassa őket, s radikálisan elzárkózzon lagymatag világuktól. „Kö
vér, erős, piros arcú öregember volt, vastag kajla bajusszal, s majdnem olyan
magas volt, mint én most. Meghalt, s úgy tűnik, mintha sohasem élt volna.
Nem hiányzik. Megfakult emlékeim között ö is csak úgy él, mint kedvenc kis
báránykám, akiért nagyon sírtam, amikor leölték, és gőzölgő piros vére végigcsorgott a sárga téglákon” - mutatja be nagyapját rögtön a novella elején,
mintegy tüntetőleg kihíva maga ellen a család szentségét féltve őrző polgári
gondolkodást. S hogy valóban erre törekedett, azt nemcsak a novella záradéka
tanúsítja, ahol, iménti gesztusáról megfeledkezve, már nagyapja rettenetes,
őt „mindenhova elkísérő” szeméről beszél, de egy későbbi esszéje is, melyben
nyíltan megvallja, hogy ha van benne „valami patriarkális büszkeség”, úgy azt
épp hozzá, mármint Herzog nagyapjához vezeti vissza.79 A nem hiányzik és a
bárány-hasonlat visszájára fordított információ tehát, s mint ilyen arra is hiva
tott, hogy meggátolja a lélek önkereső háborgásának reflexiókba oldódását.
S a nagyapa „csúnya káromkodása”, „nagy büdös cseréppipája”, trágyaszagú
ruhája, mértéket nem ismerő virtuskodása is mind-mind ennek a sajátos „el
idegenítésnek” a jegyében épült az itt-ott naturalisztikusan elszínezedő novel
lába. Aligha járunk hát messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy Herceg
Jánost voltaképpen kettős cél vezérelte itt: egyrészt a maga különálló, nyers
írói erejét akarta demonstrálni, másrészt pedig azt, hogy ha már a Szenteleky
által alapfontosságúnak vélt helyi színekhez nyúl az ember, akkor legalább
hagyjon föl mindenfajta megszépítő mázolással.
Ha már, emeltük ki, hiszen Herceg Jánost ekkor még nemigen érdekelték a
zom bor-bezdáni út mentén húzódó erdők, a kompon ide-oda járó „népek” ,
a baranyai szőlődombok és borpincék. Elszegődni egyetlen mozgalomhoz,
eszmerendszerhez sem tudó, ám szociális indulatoktól is fűtött képzeletét „ál
talános emberi” gondok ihlették, s ezeket természetszerűleg a modern kis
prózái törekvések példáihoz hasonlóan próbálta megörökíteni. Joggal ál
lapíthatta meg tehát Szenteleky, hogy Herceg János „rejtelmes, mese
szerű írásaiban a kaotikus mának igazságért, eszmékért vergődő lelkét látjuk
vibrálni” .80 Mert csakugyan, ezek a látható valóságon túllendülő, látomásos
szövegek rendszerint etikai kérdéseket vetnek föl, s a maguk allegorikus
szimbolikus módján példázattá súlyosodnak.
Az ő szi vízió%\ mely alig két hónappal a Kirándulás a nagyapámmal után
keletkezett, már minden alkotóelemével ezt az irányvételt jelzi. „A nap forra
dalmas színével elment a hegyek mögé” - hangzik a novella első mondata, még
csak annyit árulva el, hogy a fiatal író az expresszionizmus hatása alatt áll,
s épp ezért kerüli az irodalmi naplementék obiigát színeit. Kisvártatva kiderül

azonban, hogy nem csupán a stiláris újítás szándéka lappang a „forradalmas”
kép mögött, hisz a nap váratlanul visszatér hegy mögötti rejtekéből, joviálisán
odaszól egy szántóvetőnek, megveregeti a vállát, majd „olyan arcot vágva,
mint a cirkuszi clownok” , ismét a dolga után néz. Herceg János tehát már az
első bekezdésekben elmozdítja a valóságsíkokat, hogy aztán az egész novellát
könnyedén a fantasztikum felé hajlíthassa. A domboldalon lányka alszik
ugyanis, kinek mellkasát nagykéssel felvágja egy arra tévedő idegen, kicsupálja a szívét és odébbáll. Miután a lány fölébred, a melléhez kap, s rémülten
észleli, hogy nincs szíve. Bánatában keservesen sírni kezd, ezt meghallja egy
tücsök, és útba igazítja őt a gazdag ember házához, hátha az segíthetne nagy
baján. A gazdag ember azonban tanácstalan, neki csak aranyai vannak, melyek
nek mindegyike „egy szegény ember szíve”. A lány erre fölkeresi a szegény
embert, neki viszont egyebe sincs, csak a szíve. Azért is maradt világéletében
szerencsétlen flótás, mert soha, semmi áron nem akarta eladni a szívét. Végül
mégis megszánja a lányt, úgyis csupa nyomorúság minden napja, a másvilág
ra meg szív nélkül is elmehet az ember. Szekercét ragad, fölhasítja a mellét,
és kitépi a szívét. Erre iszonyú gyűlölet lesz úrrá rajta, fölkapja a magának
ácsolgatott koporsót, és a gazdag ember meggyilkolására siet. A lány ekkor
másodszor is, de most már végérvényesen fölébred. Tempósan betereli a
nyájat az akolba, a nap „forradalmas fénypászmáival” épp búcsúzik a tájtól,
a bocskoros paraszt pedig „baromi türelemmel” még mindig töri az ugart.
Az álom, illetve az álom az álomban kínálta lehetőségeket Herceg János
előtt is, után is gyakran kiaknázták az írók, a szív kettős jelentésére épülő pél
dázat pedig elég naivul emeli ki az évezredes társadalmi ellentétek egyik fő
okát, a látomás azonban ennek ellenére sokkal frissebb, mint azok a hagyo
mányos novellák, melyek a gazdagság és a szegénység szembeállítását
szimplán, „realisztikusan” végzik el, nemegyszer a fekete-fehér elfogódottság
szimptómáit mutatva föl.
Hasonló gondolati magból sarjad Titok a fenyves felett című miniatűrje
is.82 Ebben egy kislány sétálni indul, eltéved a rengetegben; ide-oda bolyong,
mígnem végül egy holdsütötte tisztásra bukkan, ahol „hét egymás mellett sora
kozó fenyő alatt” hét mozdulatlan embert pillant meg. Közelebb lépve, ámulva észleli, hogy mind a heten szabályosan föl vannak akasztva, lábuk éppen
csak érinti a földet, fejük a mellükre esik. Félelmében szólongatni kezdi őket,
mire egymás után leakasztják nyakukból a kötelet, leugranak, s melléje tele
pedve, dióhéjban elmondják sorsukat. Amikor azonban a „hold behúzza vörös
lobogóját” , békésen visszalépkednek a fenyők alá, és újra nyakukba teszik
a hurkot. Virradatkor már csak a kötelek lógnak a fákon.
Tiszta szürrealizmus! Ám ezt a különös szeánszot sem avégett rendezte meg
Herceg János, hogy képzeletének bujaságát fitogtassa. A holtak meséjébe,
akár az őszi vízió álomképeibe, pontosan dekódolható eszmei üzenetet rejtett.
Egyiküket azért kötötték föl vagy tíz esztendővel ezelőtt, mert megölte a sze
retőjét, másikukat azért, mert a cselédeit tette el láb alól, harmadikuk egy
öregasszonyt fojtott meg stb. Mindegyik „zörgő csontú” bűnös tehát, s
megtisztult „túlvilági önismerettel” bűnhődik is, csak a hetedik nem.
Én
ártatlanul haltam meg. Egyetlen fia voltam az anyámnak, amikor el akartak
vinni a háborúba. Nem akartam egyedül hagyni az anyámat betegen és kenyér
nélkül, azért kellett meghalnom” - meséli „dühösen elhúzódott” szájjal, „cson

tos öklét fenyegetőleg” a feje fölé emelve. Herceg János tehát itt is etikai
kérdésre alapozta a víziót, arra a „szociális felkiáltójelre” , melyet ez idő tájt
kritikusként írótársaitól is megkövetelt.
E rövid pályaszakaszának szépprózai termésében azonban egy másfajta
novellatípust is megfigyelhetünk, melyben a látomásosság célja már nem az,
hogy valamely alapigazság vagy fölháborító társadalmi tény hatásfokát növelje,
hanem hogy metafizikai dimenziót adjon az elbeszélés tárgyául választott élet
képnek. Szép példája ennek a Szülőföldem^ , mely két síkon, egy realisztiku
son és egy irreálison bonyolítja a cselekményt. Az elsőn Kekez Tunának, a
részeges cserepezőnek éjszakai hazabotorkálását adja elő Herceg, már-már
naturalisztikus eszközökkel. A vidék első „ciglitekere” megrugdossa papu
csával a kerítéseket, visszaugat a kutyákra, böfög és csuklik széles jókedvé
ben, artikulátlanul ordítozik, majd magyar, szerb, német szavakat elegyítve
motyogásába, önérzetesen továbbvonul a sötét szelencsei utcán. Alig néhány
vonással olyan helyzetet teremt tehát, mely tartósan megragad emlékezetühkben, de nem valóságossága miatt, mint hihetnénk, hanem mert teljes mérték
ben harmonizál Herceg János írói alkatával, élményeivel, pontosabban azzal
a közvetlen környezete iránti mély vonzódásával, melyet pillanatnyi ízlése
ekkor még energikusan háttérbe szorít.84
Épp ezért csöppet sem meglepő, hogy Kekez Tuna alakját átmenetileg
szem elől tévesztjük a Szülőföldem-ben. Nyomában, s ez már a novella másik
síkja, a jelképes-irreális, csakhamar föltűnik ugyanis egy „hosszú, hórihorgas
legény, fekete ruhában, magas gallérral és félrecsapott keménykalappal” ,
egykedvűen és fásultan, mert tudván tudja, hogy senki sem fogja felváltani.
Mint kisül, Pálinka Ördögnek hívják a sötét úriembert, s az a feladata, hogy
halálba taszítsa a nagyivókat. Amerre megfordul, jelenléte mindenütt szoron
gást kelt, s akárcsak Déry Tibor Dirójának jelenéseikor, itt is fölriadnak ál
mukból a gyerekek, ha a fekete fantom végiglépdel a lakásokon.
A jelképes figura valahogy túl közvetlenül és túl erős szálakkal kötődik a
a külvárosi éjszakához, arról nem is szólva, hogy nevét nyilvánvalóan a
gyengébbek kedvéért kapta. Herceg János azonban mégis megtalálta a mód
ját annak, hogy ezt a látszólag olcsó jelképességet önmagán túlmutató tarta
lommal töltse fel. A parttalan vidámságú Kekez Tuna végül összefut egy másik
részeggel, kötözködni kezdenek, kés villan a sötétben, s a következő pillanat
ban az úristentől se félő „cigliteker” holtan terül el. Beteljesedett a sorsa,
hisz a novella elején barátkozni próbált a hórihorgas legénnyel, márpedig
akinek a Pálinka Ördög a „nyomába szegődött, vagy akivel csak kezet fo
gott, az el volt intézve arra az éjszakára” . A gyilkosságig tehát teljesen világos
a képlet, szinte semmi többletet nem hordoz az egyszerű áttételezés, s ha
Herceg János nem tudott volna „újítani” , mondandója aligha mutathatna túl
az alkohol öl, butít és nyomorba dönt közhelyszerűségén. A késelés és a borzal
mas asszonyi sikoly után azonban, új súlypontot létesítve, két rövid bekezdés
sel hirtelen kitágítja a novella világát:
„A részegség megfeneklett, és még látni lehetett a Pálinka Ördögöt, amint
befordult a kocsmaudvar kitárt kapuján. Görnyedt hátát úgy vitte maga mögött
a szénapadlás felé, mint egy gazdátlan kutya.
Levetette kabátját, magas kaucsuk gallérját, és hagyta, hogy egy pillanatra
megcsillanjon a hold fényesre keményített ingmellén.”

Már a nemlét lovagjának szánandóvá tétele is meghökkentő ebben a néhány
sorban, ám képzettársításunkat mégis a megcsillanó holdfény gyorsítja föl
igazán. Amint ez a „halott” fény egy pillanatra megvillan a halálhozó ing
mellen, a nemlétet idéző két komponens interferenciájának eredményekép
pen egyszerre fokozhatatlanná erősödik a legény örökös kiszolgáltatottsága,
minden pusztulásnál szörnyűbb örökös szolgasága. A másik oldalon, a „meleg
piros vérében” fekvő Kekez Tunáén viszont egyidejűleg jelentős energiák hal
mozódnak föl, melyek őt magát, igaz, már nem támaszthatják fel, de a világ
gal és az istennel dacoló szilajságát, „anarchikus” gesztusait kétségkívül még
vonzóbbá teszik.
Herceg János legérettebb víziója talán mégis az Újhold játszott az égen.85
Egyetlen olyan novellája ez, melyben a fantáziát nem pányvázza ki a logika
uralma, melyben a látomás nem kötődik határozottabban a látható való
sághoz, és nem is valamely tételesen megfogalmazható gondolatot illuszt
rál. Az első személyű hős egy vízileveleket és hínárt úsztató, szutykos
folyócska partján ácsorog, valahol a világon „túl” , a létbe dobottan. „ - Hó, ha
hó! Ki itt az úr az éjszaka vizén?!” - kiáltja el magát, ám ahelyett hogy definitív választ kapna, különös csodák egész sora történik vele. A lassú víz fel
színén „hosszú sárga test”-et pillant meg, amint mozdulatlanul utazik a
„hínáros ágyon” . Tanácstalanságában megdobálja, mire az újra fölmerülő
„holttest” mohón levegő után kezd kapkodni. Partra vonszolja, szólongatja,
már éppen ráeszmél, hogy a kék csíkos ing és a rongyos nadrág az „ács fiát” ta
karja, ki éket ver a Rosszba és megrepeszti, midőn a test szőrén-szálán el
tűnik, ugyanakkor azonban a túlparti kereszten elered a csonka gipsz-Krisztus
„sűrű vörös vére”.
Maga Herceg János is tartott kissé attól, hogy a novella majd nem bír el
ennyi bizarr mozzanatot, épp ezért a vörös pofájú, nagy potrohú, kaján hold
tréfájaként tüntette föl utóbb képzeletének egész tűzijátékát. Pedig még ez a
halvány „visszakötés” is fölösleges itt, mert az egyébként csakugyan rémálom
ba illő rekvizitumok elemi erővel szólaltatják meg Herceg János útkereső szo
rongását és félelmeit.
Nem tarthatjuk véletlennek, hogy a novellára már Németh László fölfigyelt a
Tanúban. „Mi ez? tiltakoztam az eszem alatt ébredező tetszés ellen - írta
egyebek között. - Nézzünk a szemébe, hiszen minden szava kész modorosság.
Az éjszaka ,mint a lehelet’. ,Csillagaink.’ Mért csillagaink? miféle versből té
ved ez a birtokos rag ide? mért esik le csillagaink fénye a testemről? Békák,
ropogó híd, gipsz-Krisztus, levelezőlaphold s az a kiáltás: Ki itt az úr az éjszaka
vizén? Kész modorosság az egész. S mégis él. Egy színdarab tere csupa mázolt
vászon, olcsó színes fény, s ahogy összeállítják, mégis csak kert, palota,
hínaras folyópart. A varázslat nem a kellékeken múlik, a pálcán. Herceg azért
író, mert hiszek a varázspálcájának.”86
Németh Lászlóra ez idő tájt már a Kalangya körében is csodálattal tekinte
nek, bámulják rendhagyóan termékeny szellemét, tájékozottságát s azt a
hatalmas ismeretanyagot, mely a Tanú írására képesíti őt. Herceg Jánost pedig,
lévén hogy maga is a teljes függetlenség eszményét dédelgeti ekkor még, a
„vállalkozó” szenvedélyes ár ellen úszása is ihleti. Érthető hát, hogy a Vihar
ban kritikáját nem csupán kritikaként, hanem egy kicsit mértékadó és eliga
zító ítéletként is fogadja. Annál inkább, mert Németh László korántsem le-

ereszkedőn, a kisebbségi írónak „kijáró” vállveregetéssel szól a hercegi
„varázspálcáról”. Ellenkezőleg, a novellák „komoly elbeszélőtehetségre”
valló erényeit kiemelve, prózapoétikai hibáikra is rámutat, sőt a zsákutca ve
szélyét is konstatálja: „A varázsló szótár határt von varázslataink köré. Az em
ber egy ideig boldog, hogy sikerült megeleveníteni a holdfényt és a gipszKrisztust; de egy időn túl rosszul esik, hogy csak ezt tudja. Jaj az írónak, aki
specialistája lett egy varázslat-szaknak. Az egész mágiát kell megtanulnunk,
nehogy egyszer fuldokolnunk kelljen mágiánkban.”
A kritika eme konklúziója nagymértékben befolyásolta a prózaíró Herceg
János tájékozódását. Hasztalan hangoztatta ugyanis idehaza Szirmai Károly
a Viharban novelláiról, hogy bennük a „vízió nem új utak keresése, nem a
sablontól való menekülés, hanem belső kényszerűség, az egyéni érzés és
látás fő, sőt egyetlen kifejezési formája”87, ha egyszer Herceg János csak
nem máról holnapra hátat fordított a látomásosságnak, s akár Majtényi
Mihály, a realista novella felé indult.
A váltás természetesen nála sem volt zökkenőmentes és átmenet nélküli.
Már a Viharban nyomdába adása előtt megalkotta a falu bolondjának alakját,
s egészen 1938-ig vissza-visszatért hozzá egy-egy elbeszélésében.88 A kis
sorozat, melynek darabjait az azonos hős mellett a cselekmény idejének
folyamatossága is egybefűzi, egészen egyértelműen víziós kisprózájához kö
tődik még, hiszen a „szociális felkiáltójel” jegyében készült, távol a helyi
színektől és problémáktól.
Hősével szinte borotvaélen táncolja végig a ciklust Herceg János. A bolond
ugyanis első személyben adja elő kalandjait, melyek épp ezért „belülről” vetül
nek az olvasó elé. E megoldás egyrészt lehetővé tette a bolondnak és környeze
tének differenciált ábrázolását, másrészt azonban veszélyeket is rejtegetett. Ha
ugyanis a bolond csakugyan bolond volna, meséi szükségképpen hiteltelenül
bomlanának ki, pont a hős felől szemlélődve - „valótlannak” bizonyulnának.
Épp ezért Herceg János kellő óvatossággal olyan „bolondot” mintáz meg, akit
mind a falusi, mind a városi nép kinevet, ide-oda taszít, megrugdos, porig aláz,
de aki végső fokon mégsem bolond, csak együgyű. A világ dolgait nem tudja
összefüggéseikben, rendszerben látni, s mert nem tudja, egyetlen helyzetben
sem találja föl magát, egyetlen helyzeten sem tud a bevett szokások, erkölcsi
normák és törvények szerint cselekedni. Akárha az emberiség fejlődésének va
lamely korábbi korszakából érkezett volna a XX. század első felébe, viselke
dését egy ösztönös, zabolátlan szabadságvágy határozza meg, minek következ
tében újra meg újra tilalomfákba ütközik, s tragikomikus mozdulatokkal buk
dácsol végig életén.
Ekképpen elképzelt alakja szükségtelenné tette a tendenciózus társadalom
ábrázolás kopott kliséit. A bolond mit sem tud az osztályokról, a századunkat
átható eszmékről, azoknak harcáról. Csak ül a házuk előtt a háromlábú faszé
ken, vagy terelgeti a birkákat, s legjobb cimboráinak, a napnak meg a holdnak
harmonikázik naphosszat. „Ősi” egységben van tehát a természettel, ez azon
ban mindannyiszor megbomlik, valahányszor az emberek közé merészkedik,
kapcsolatot próbál teremteni velük, vagy önállóan dönt egy-egy ügyben. Ha
lány kerül a közelébe, béklyóba nem szorított szexualitása parancsára úgy
megszorongatja, hogy belekékül a fehér arca, s aléltan hull alá, amint elereszti.
Ha mérgében, amiért harmonikáját eltaposták, gyilkos erővel szétcsap a juhok

között, majd a büntetéstől való félelmében amúgy vaktában nekivág a világ
nak, rendőrök kerítik kézre, puskatussal verik, a hasán táncolnak, és visszatoloncolják a faluba. Ha a nagyvárosban földön fetrengő éhezőt pillant meg, zöld
habbal a száján, kommentárja csak annyi, hogy az atyafi nyilván „sokat legelt, s
most itt kérődzik” . Mindezekben és a hasonló helyzetekben a bolond csak a
csodálkozásig jut el. Csodálja, hogy a lányok sikoltozva menekülnek előle, cso
dálja, hogy a rendőrök leverik a veséjét, csodálja, hogy Pesten egy ember a tö
meg gyűrűjében hánykolódik, ám a látványon és az érzéki élményen túl semmit
sem képes befogadni, vagy ha igen, következtetései akkor is groteszk árnyala
tot nyernek. Ezek a helyzetek ilyenformán nem szorulnak írói kommentárra
vagy analízisre. Az együgyű harmonikás szemüvege mindent eltorzít, leegysze
rűsít, ám az általa látott kép ennek ellenére, vagy épp ezért, szokatlanul élesen
nagyítja ki a társadalmi élet némely kóros jelenségét. Azt is mondhatnánk
akár, hogy a bolond közvetve a fennálló társadalmi rend bolondságát világítja
meg. Végső fokon ugyanis mindazok, kik ízetlen tréfákat űznek vele, kik verik,
áltatják és meghurcolják, sokkal bolondabbnak, dehumanizáltabbnak látsza
nak, mint ő maga. A novellák egy ironikus társadalmi tabló körvonalait sejtetik
tehát, s csak sajnálhatjuk, hogy Herceg János nem fejlesztette tovább a soroza
tot.
A bolond-novellák időszakában keletkezett többi elbeszélésében feladja az
elkötelezett író szerepét, s mintha csak Szerb Antal definícióját kívánná
követni, miszerint a novellának „egy sorsfordulatot kell bemutatnia és semmi
mást”89, olyan témákat dolgoz fel, melyek lélektani vonatkozásaik következ
tében kiválóan alkalmasak a hatásos poentírozásra. A z áruló90 diákhőse gyen
ge, fejletlen testalkata miatt „jelentéktelen kis játszótárs” lehet csupán barátai
körében, s épp ezért megalázottnak és megtűrtnek érzi magát. Egy napon a
kiserdő bokrai között megpillantja az imádott tanítónénit, amint egy fiatalúrral
ölelkezik. Feltámadó féltékenysége ösztönzésére odainvitálja társait is, hátha
megnő szemükben a becsülete, ám azok fütyülve és ordítozva csakhamar
magára hagyják. Földbe gyökerező lábbal állong, lelki szemei előtt megjcéplik
a „bibliai Júdás” , s a következő pillanatban összeesik, elájul. Az ugyancsak
„diáknézőpontú” Szent őrület91 kegyetlen latintanárját a késleltetés minél
effektívebb kamatoztatása kedvéért előbb anekdotikus epizódokkal bástyázza
körül, majd sötétséget bocsát az agyára, s hogy a váratlan fordulat ne tűnjön
kimódoltnak, azt is tudtunkra adja végül, hogy „Zárni a fogságban őrült meg,
csak most tört ki rajta”. Az Örök szerelmem92 gyerekhőse egy meddő úriasszony ágyának nyirkos melegében, önfeledt játék közben szerzi első, tuda
táig el sem jutó szexuális tapasztalatait, melyek épp „édeni” tisztaságuknál
fogva egy életre szóló élményévé lesznek utóbb.
Nem férhet hozzá kétség, hogy a harmincas évek közepe táján már az
„egész mágia” követelményeit szem előtt tartó Herceg János nagyon is
tudatosan állapodik meg a gyerekhősöknél. A társadalmi nevelés dreszszúráján még át nem esett, meg nem nyomorított, csorbítatlan ösztön-im
pulzusoknak engedelmeskedő gyerekek világa és az ezzel szemben álló, kép
mutatásba merevült, álarcok mögé búvó, a játékszabályokat már nemcsak
ismerő, de céltudatosan „továbbfinomító” felnőttek világa ugyanis eleve két
olyan pólust kínál, melynek szerencsés egybeszikráztatása esetén meglepő
metafizikai minőségek létesülhetnek, anélkül hogy az író explicite állást fog

lalna vagy igazságot osztana. Herceg János tehát ekkortájt már nem a való
ságfölöttiben, hanem a mindennapok emberi kapcsolataiban szeretné föllelni a
megörökítésre méltó „csodákat” . S ha ebbéli igyekezete nem mindig jár meg
győző eredménnyel, ha stílusa a kényszeredettség ismérveit mutatja léptennyomon, akkor ez mindenekelőtt annak a következménye, hogy kérdésfelte
vését most már korántsem azok a lázak és indulatok határozzák meg döntően,
melyekkel nemrégiben még az egész korszakot, sőt magát a létet fogta vallatóra.
Ez a beszűkülés, melyet Herceg János paradox módon épp a „nem teljes ér
tékű” szürrealista csodatevés és a regionális témák „részlegessége” ellenében
vállal, a lefékeződés veszélyét is magában rejtette, mint azt A halál leányai
is tanúsítja.93 Ebben a novellájában megy el legmesszebbre a divatos pszichologizálás terén, hisz hőse önkörébe zárt ember, kinek van ugyan „családja,
testvére, barátja, szolgálója, kutyája, macskája, hivatala s hivatalában író
asztala”, ám mégis végzetesen árvának érzi magát környezetében, és súlyos
elfojtásokkal küszködik. Erre a jól ismert, századunk irodalmában számta
lanszor felhasznált alaphelyzetre Herceg János egy szimpla, túlontúl egyértel
mű álomvilágot épít, melynek segítségével átmenetileg kompenzációs egérutat biztosít hősének. Kálmán ugyanis, mert így hívják a „magányos em bert” ,
mind többször „Xilontosz virágos mezejére” menekül - ahol „oly mélyen el van
temetve a szenvedés, hogy senki meg nem láthatja” - , s kedvére hancúrozik,
szeretkezik a halál dús keblű, kemény combú leányaival. De miért épp a ha
lál leányai ezek a görög mitológiából előlépő nimfák, merül föl az emberben
önkéntelenül a kérdés már az álomvilág „kapujában”, a választ azonban csak
az utolsó bekezdések adják meg. Akár lélektani indíttatású kisprózái mű
veinek legtöbbjét, A halál leányait is „tragikussá” sarkítja Herceg János, de
úgy, hogy Kálmán váratlan rosszulléte után magát a „zörgő csontú” , lábait dü
hösen szétvevő halált is föllépteti, ami aztán egy csapásra mindent megma
gyaráz, egyúttal pedig devalválja a jelképességet is, s a kimódoltság szint
jére szállítja le az egész novellát.
Majdnem háromévi távoliét után Herceg János 1938-ban hazatér Buda
pestről, s az újonnan fölfedezett szülőföld bűvöletében nemcsak a Szentelekyféle elméletet aktualizálja programadón, hanem fokról fokra novellaírásában
is teret ad helyi színeknek és hangulatoknak. Jellemző azonban, hogy az el
beszélő Herceg János fordulata ezúttal sem oly látványos és viharos, mint az
eszmélkedő „irodalompolitikusé”. A harmincas évek derekán már-már az orto
dox balosság pozícióira sodródott egyik-másik esszéjében, ugyanakkor azon
ban még csak kísérletet sem tett arra, hogy elveinek szépprózai eszközökkel is
érvényt szerezzen. S valami igen hasonló történik vele most, az évtized utolsó
harmadában is. Vallomásosan hitet tesz a teljes regionalizmus mellett, kiadja a
jelszót, hogy falura csakis igazi kultúrát szabad vinni, a lassan, de menthe
tetlenül feledésbe merülő népi hagyományok felgyűjtésére tüzel, ám a táj és
annak emberei mégis csonkán, esprit actuel nélkül jelennek meg novelláiban.94
A hazatérte után közzétett Új honfoglalás95 tengődő „bádogos, épület- és
vízvezeték-szerelőjét” még azzal a szándékkal indítja ugyan Belgrád felé, hogy
példája segítségével felhívja a munka nélkül maradó s elvándorolni készülő
magyarok figyelmét az anyanyelv feladásának értelmetlenségére, váltig tagad
va egyidejűleg, hogy ott volna „otthon az ember, ahol jó dolga van” . Utóbb

azonban, alkalmasint az Új honfoglalást is riportossá szürkítő nyílt irányzatosságtól berzenkedve, felhagy az ilyesféle kísérletekkel, s a cipészek, kőmű
vesek, mázolók és más kisemberek semleges, a szélesebb társadalmi össze
függésekből mintegy kiemelt életéhez pártol. Nagy vargabetű után visszaér
kezik tehát oda, ahonnan annak idején elindult. De hadd tegyük rögtön hozzá,
hogy visszatalálása nem jelentette egyben a néhai kezdemények folytatását is.
A Gyászoló kőművesekben96 még megkísérelte újra fölajzani és működtetni
ifjúi képzeletét, valójában azonban már a Cirkusz az Alma utcában91 állt hoz
zá közel, pontosabban az a fölismerés, melyet a novella egyik alakjával így
gondoltat végig: „Valami egészen szokatlan, boldog érzés vibrál benne, ebben
a pillanatban hajlandó közönséges tréfának venni az életet, cirkusznak, csak
érteni kell, megérteni, hogy az ember élvezhesse is egy kicsit.”
Ez a megértés kölcsönöz ekkortól fogva egyfajta bölcs felülemelkedettséget Herceg János írói magatartásának, ez képesíti arra, hogy elnéző iróniával
tekintsen végig csetlő-botló hősei galériáján, ez pótolja, amennyire pótol
hatja, korai műveinek mindenségigényét, s ez szabadítja föl benne az írás
szeretetét is, azt a visszafogott Kekez Tuna-i jókedvet, mellyel egy-egy gesz
tust, mozdulatot vagy helyzetet magabiztosan, immár félreismerhetetlen herce
gi modorban örökít meg.
A Kalangyában azonban újabb irányvétele már nem teljesedhet ki. A há
borús idők Herceg Jánost is teljesen kizökkentik, szépprózát alig publikál,
s majd csak évekkel a felszabadulás után építkezhet tovább azon a talajon,
mely minden jel szerint a legjobban megfelelt alkatának.

A REGÉNY

Kísérletek, töredékek
Irodalmunk két háború közötti korszaka nem éppen gazdag regényekben,
s így természetszerűleg a Kalangya köré tömörült írók műhelyében sem ké
szült el a nagyobb lélegzetű szépprózai alkotásoknak az a sorozata, melyről
már Szenteleky Kornél álmodott. Több okból. Mint ismeretes, a kisebbségbe
szorult jugoszláviai magyar és az idesodródott emigráns írók csaknem egy év
tizeden át nem tudták és nem tartották fontosnak tisztázni, hogy az új helyzet
ben hova is tartoznak, milyen utakon járjanak, s egyáltalán, mely égetően fon
tos teendőket kellene elvégezni ahhoz, hogy belátható időn belül tényleges iro
dalmi élet alakuljon ki tájunkon. A szórványos szervezkedési kísérletek, a csak
időnként kirobbanó viták, a gyorsan befulladó folyóiratok egyebek közt azt is
jelzik, hogy a köztudat sokáig ideiglenesnek hitte a jugoszláviai magyarság
új státusát. Éppen ezért a sajátos törvényszerűségek szerint fejlődő vajdasági
magyar irodalom megteremtésének kívánalma, a Szenteleky emlegette pozi
tívumok megragadásának igénye csak a harmincas évek elején erősödhetett
föl, alig egy évtizednyi időt „hagyva” arra, hogy az értékes regény megszüles
sen. Mindenképp kevés idő, lévén hogy a regény nem a közvetlen reagálás
műfaja. Hosszú évek, sőt évtizedek élményeinek felhalmozódását és leülepe
dését föltételezi, akkor is, ha az író látszólag a jelenre korlátozza művének
időtartományát. Érthető hát, hogy idősebb íróink már, a fiatalabbak pedig
még nem tudtak regénystruktúrákkal visszahatni arra az időszakra, melyben
élniük adatott.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a vajdasági valóság
sem kínálta éppen az izgalmas regény témákat. Hiányoztak itt azok a színes,
dinamikus emberek, kik modellül szolgálhattak volna a szélesebb alapokon
nyugvó realista regényhez, amelyet nemcsak Szenteleky látott üdvözítőnek,
hanem később az „új realizmus” eszméjét valló hidasok is. Valahányszor a
lagymatag szerelmi háromszögeken, a századvégi dilettantizmus áporodott leve
gőjű tákolmányain elverte a port, Szenteleky, bár ismerte az európai irodalmak
modern törekvéseit, s a művek egy részét olvasta is, ellenpontként mind
annyiszor a vajdasági valóság szépprózai megismertetésének imperativusát
emelte ki. Nem gondolt tehát arra, hogy a temerini M án nénikről, a topolyai
bádogosokról, a szelencsei piktorokról novellát még csak lehet szerkeszteni va
lahogy, ám a regény műfajához már elégtelen ez az emberanyag, hiszen általa
- legalábbis anorganikus, írói „mindentudásra” valló kitérők nélkül - nem le
het bonyolultabb kérdéseket fölvetni. Arról nem is szólva, hogy a „vegyeslakta
vidék tarkasága” , amit Szenteleky sugallatai nyomán oly különös témának

hittek többen is, művészi szempontból merőben semleges, semmiféle lappan
gó esztétikai többlete nincs. Mert valamely vajdasági novella, regény hite
lessége korántsem azon áll vagy bukik, hogy János Ivánkának vagy Ilonkának
csapja-e a szelet, s a hősök párbeszédelésében föltűnnek-e a népi „tarkaság”
nyelvi jelei, hanem hogy a történelmi események és fordulatok következtében
csakugyan specifikus környezet rajzát irodalmilag is specifikussá formálja-e az
író, vagy egyszerű „tükröt” ad csupán, melynek „ráismertető” vonásait oly
gyakran pár excellence esztétikai értéknek fogják föl a kisebb tehetségek.
Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között maradandó regények csakis az
esetben születhettek volna, ha a korabeli világirodalom megkerülhetetlen érté
keit abszorbeálva, prózaíróink közül néhányan ki tudják szakítani magukat
a közvetlen valóságábrázolás nyűgéből, s megísérlik epikai struktúrává fej
leszteni mindazon szorongásokat, félelmeket, lélekzavarokat, melyeket nem
csak a vajdasági állapotok váltottak ki és határoztak meg, hanem a „felgyor
sult” idejű nagyvilág is, s amelyeket éppen ezért egyszerűen nem lehetett már
a Jókai- és Mikszáth-hagyomány külsőségeivel, zsánerfiguráival, érdekes gesz
tusaival hitelesen megszólaltatni. Ilyen írónk azonban a Kalangya fémjelezte
időszakban nem volt, következésképpen a kor és a jugoszláviai magyar próza
közötti aszinkronitás csak évtizedek múlva enyhülhetett.
Mindennek ellenére a Kalangya íróit tartósan foglalkoztatta a regény. A
csaknem tizenhárom évfolyam számaiban már-már tervszerű rendszerességgel
tűnik föl egy-egy „kisregény” , „regénytöredék” , „regényfejezet” vagy „re
gényrészlet” , annak a jeleként, hogy a lap munkatársai a literátori komolyság,
sőt felnőttség egyik lényeges ismérvének tartják a regény műfajában való „gon
dolkodást” , a szerkesztők pedig hosszabb, már ismert prózai szövegek se
gítségével szeretnék ellensúlyozni a permanens kézirathiányt és az ebből eredő
rendszertelen megjelenést.
A sort Gergely Boriska Varrótűhercegnő')e nyitja meg1, eleven cáfola
taként mindannak, amit Szenteleky elméleti síkon kifejtett és megkövetelt. A
„kis regény” ugyanis, a kispolgári életvitel és erkölcsi normák felmagasztalásának szándékával, egy „érettségizett vidéki varrónő” tanulm ányútját be
széli el. Hőse, a huszonhat éves Szalay Kornélia, „modern lány” , a „vi
lágválság k reatúrája” , „nemi proletár” és „női Esti K ornél” egy személy
ben. Miután csinos vagyonkát kuporgat össze, s csókvágyát már nem tudja
miként csillapítani, kiruccan a nagyvilágba, hogy írói és művészi körökben
férjet kerítsen magának. A kad is jelölt egynéhány, ám ahelyett, hogy meg
kérnék a kezét, „különös” módon mindannyian sürgősen le akarnak feküdni
vele. Hibrid kékharisnyánk azonban ellenáll mind a „csúnya” kísértésnek,
mind tulajdon duzzadó vágyainak. Szilárdan védi a szüzességét, mígnem
végül egy vigécnek öltözött mérnök révén elnyeri a sorstól állhatatossága
jutalmát: behajózhat az oltár előtt szentesített szerelem „boldog” révébe.
Courths-M ahler-i receptre készült tömény giccs tehát Gergely Boriska „re
génye” , melynek köldöknéző szerzői tudákossága, fülledt erotikája és
erőltetett „stílusa” éppenséggel Karinthy Frigyes Norrah című Erdős Renée-paródiáját juttatja eszünkbe.2
A regény műfajában filléres bomírtság jelzi tehát a Kalangya indulását, s ezt
a minden kritikán aluli „színvonalat” természetesen nem volt nehéz meghalad
ni utóbb, bár azt is hozzá kell tennünk rögtön, hogy a többi kísérlet, töredék

vagy ritkábban befejezett kisregény is magán viseli azért két háború közötti
irodalmunk áldatlan helyzetének jegyeit.
Csabayék című prózájában Borsodi Lajos Csabay Béla „gazdag gyárigaz
gató” alakja köré építi a cselekményt, ám a két egymástól független részlet3
vajmi keveset tár föl hőse életútjából. Az elsőben mindössze annyit tudunk
meg róla, hogy nemes lelkű, emberszerető és végtelenül naiv, hisz minden
áron jó útra kívánja téríteni Tamay Dénest, ki mintagazda volt egykoron,
magánélete tragikus fordulatai után azonban elzüllött, vagyonát kártyába és
italba ölte. A másik fragmentumban viszont már hullásának vagyunk tanúi.
László fia rablóvá lesz Budapesten, Anna lánya éjszakázásnak adja a fejét
Bécsben, s miután mindkét helyszínen meggyőződik a tényekről, Csabay Bé
la belehal fájdalmába. Sűrű homály fedi, hogy a két epizódot mi minden köt
hette össze, s hogy egyáltalán elkészült-e a regény néhány további fejezete. En
nek ellenére nem kétséges, hogy Borsodi Lajos, még ha netán sikerül is kike
rekítenie a történetet, nem tudott volna értékteremtően eleget tenni a regény
írás követelményeinek. Nem, mert eleve adott, kívülről szemlélt karakterek
ben tudott csak gondolkodni, kik a mindennapok szürke közegében mozgásképtelenek, sőt „láthatatlanok” . Innen van, hogy Borsodi Lajos ösztönösen
is a kihegyezett, „tragikus” szituációkat kereste, újra meg újra a kivételes pilla
natot szerette volna megragadni, ebbéli törekvése azonban nemcsak hogy
nem enyhítette az alakok zártságát, hanem egyidejűleg gátat emelt a szélesebb
mederben áradó epikum elé is.
A nagy káder és A hinterland sikeres szerzője, Műnk Artúr úgyszintén a pol
gári világot idézi készülő regényének egy fejezetében.4 Húszéves érettségi
találkozóra toborozza össze a porvárosi urakat, s miközben az Aranysas ká
véház pincérei egymás után szolgálják föl a fogásokat, „fergeteges” tempó
ban elevenednek meg az egykori diákcsínyek, mulatságos történetek, szelíd
anekdoták. Műnk Artúr tehát a kisebb ellenállás irányához igazodik, midőn
szereplők egész sorának replikázása révén bonyolítja a cselekményt hosszú
oldalakon át, anélkül hogy a „boldog békeidők” atmoszféráját iróniával
akarná vagy tudná átitatni. Csak egy ponton szabadul ki a bűvös körből. Ott,
ahol Remes Ferkó a hozzá intézett kérdésre („Jut-e néha eszetekbe, hogy ma
gyarok vagytok?”) bortól kissé elnehezült fejjel így válaszol idegenbe szakadt
régi osztálytársának:
Bizony azt már csaknem elfelejtettük. Úgy vagyunk ve
le, barátom, mint az egészséges ember a szívével: csak akkor tudja, hogy van,
ha rendetlenül m űködik... ha bántalma van. Az itteni maroknyi magyarság
is csak akkor eszmél magára, ha bántják. Különben: örülünk, ha csendben él
hetünk, örülünk a mindennapi kenyérnek. . . ” Nyilvánvaló, hogy épp e mögött
a rezignált fölismerés mögött húzódott meg a virtuális igazi „vajdasági” re
gény, a lefékezettségnek mindazon premisszáival, melyek korántsem csak
kisebbségi vonatkozásban nyomták rá bélyegüket a harmincas évek utolsó
harmadára. Műnk Artúr azonban megtorpan a meredély szélén, s figyelmét a
város „legszebb lánya” körüli bonyodalmakra pazarolva, visszatér a felszínhez.
Szegedi Emil 1937-től kezdődően kerül szorosabb kapcsolatba a Kalangyá
val. Harcias szellemű, tisztán látó újságíró: pontosan megjövendöli, hogy a
német veszély „rövidesen végzetes katasztrófává szélesül”\ iszonyodik az „úri
wirtschaftoktól” meg azoktól, akik az ifjúság „legártatlanabb megmozdulá
sa” mögött is „nemzetköziséget és bolsevizmust” szaglásznak; a Kalangyát az

új ifjúság szabad szellemű, haladó” szemléjének szeretné tudni; megveti a dilettanizmust, s háborgón szögezi le, hogy „nálunk nem szabad tárgyilagos kri
tikát írni és a bálványokat megmozgatni talapzatukon.”5 Bár e „többfrontos”
radikalizmussal nem tud maradéktalanul egyetérteni, Szirmai Károly nagy rokonszenwel figyeli Szegedi parciális érdekeken felülemelkedett elégedetlensé
gét, s minden igyekezetével azon van, hogy a hozzá esztétikai elvek tekinte
tében is közel álló zsurnalísztában felébressze a szépírót. Ennek tudható be,
hogy együttműködésük negyedik évében Szegedi Emil végül is hozzáfog egy
régóta dédelgetett témájának feldolgozásához, s a mű első részét Lélekvesztő
címmel sietve meg is küldi Szirmainak.6 A közzétett részlet meglepő módon
egyetlen olyan konfliktust, utalást vagy célzást sem kínál, amelyet a közíró
Szegedi Emil magatartásából, hitvallásából eredeztethetnénk. Kényelmesen,
kapkodás nélkül, a retrospektív narráció kissé kopott eszközeivel írja le
dr. Benkő Zsigmond kisvárosi „kúriáját”, a ház lakójának visszavonulását a
közélettől, miután „megfordult körülötte a megrendíthetetlennek tartott világ
és megváltoztak az országhatárok”, majd Menyus Ilonnak, a tizenéves cse
lédlánynak odaköltözését, aki nemsokára az ügyvéd úr ágyában köt ki. Mindez
módfelett ismerős és banális is persze, a helyzet nyitottsága azonban arra en
ged következtetni, hogy Szegedi Emil szándékosan, a retardáció feszülségteremtö erejéban bízva nyújtotta el az expozíciót, s a voltaképpeni „regényt” csak
ezután szerette volna kiteljesíteni. Mint nemrég kiderült, csakugyan így volt,
ám Szegedi intencióiról a Kalangya olvasói már nem értesülhettek, hiszen
a szerkesztőség által beharangozott „befejező rész” , bár elkészült, sohasem je
lent meg.7
Az eddig érintett kísérleteknél, torzóknál valamivel több figyelmet érdemel
Radó Imre Visszavonom az életemet. .. című kisregénye.8 Radó már a harmin
cas évek elején nem múló szkepszissel figyelte a világban zajló eseményeket, az
évtized második felében pedig, a háború kitörése előtt, olyan lelkiállapotba ke
rült, melyben sem a monarchiabeli „rossz világ” , sem a „még gonoszabb”
jövő nem érdekelte már, de utópisztikus egérutat sem tudott fellelni magának.
A jelenben zártság szorongásteli pillanatait élte tehát, s kisregényében, tör
ténelmi távlatból szemlélődve, épp e szorongásnak próbált formát adni. Borz
Pál újságírót 1913-ban, a háború előestéjén indítja útjára, s elkíséri egészen
1939-ig, midőn már a maga szavait adhatja megrokkant, „homokos, vizes síkra”
ért hőse szájába. Borz Pál a világ megválthatóságának hitével, illúzióktól túl
csordulón veti bele magát a vidéki hétköznapokba: Savonarola késői utódja
ként „vitriolba mártott tollal” írja cikkeit Tegnapvár „panamázó, romlott er
kölcsű, istentelen” társadalma ellen. Csakhamar megnyeri az „egyszerű
polgárok” bizalmát, a város „élő lelkiismeretévé” nő, egy ízben azonban
megfeledkezik a játékszabályokról, s magabízón nekiront Csengey Kálmán
föispáni titkárnak is. A cikk nyomán pereskedés támad, Borz Pált az ellen
zékiektől kezdve egyetlen „lelki barátjáig” mindenki elhagyja, börtönbe kerül,
és inni kezd. Az őszirózsás forradalom napjaiban átmenetileg újra össze
szedi magát, a forradalom „legérzékenyebb instrumentumának” védelmében
leleplezi az új rendszerhez odadörzsölődő korrumpáltakat, ennek azonban
ismét börtön lesz a vége, s cellája ajtaját majd csak a „szerb foglár” nyitja ki.
Úri asztaltársaságok megtűrt vendégévé, a „tegnapvári társadalom bőgőhordo
zójává” alacsonyodik, s mint ilyen éli át a tisztviselő-apparátus kicserélődé

sét, azt, hogy a „kiadó cirill betűket” rendel, az újságírókból pedig „könyvelő
v ag y ... vajdasági író” lesz. Évtizedeket tántorog át, mígnem 1939-ben néhai
barátja krisztusi jósága megmenti a végleges testi-lelki romlástól. Ekkor,
kifosztott és kiégett, de már nyugodt lélekkel, fölkeresi a nagybeteg Csengey
Kálmánt, s a múltakat egymásnak kölcsönösen megbocsátó beszélgetésük
végén felhangzanak Borz Pál kulcsfontosságú, a kisregény indítékait közelebb
ről is megvilágító szavai: „Egy elmúlt rossz világ cselekvői, tanúi voltunk mi
ketten is ... Már jön a gonoszabb... Fájdalmas visszatekinteni és magunkat
lá tn i... irtózatos előre n ézn i... Ne nézzünk se hátra, se e lő re ... hunyjuk
le szem ünket. . . ”
A Visszavonom az életemet. .. azonban az írói ambíció ellenére is felemás
alkotás. Tegnapvár monarchiabeli lápvilágának rajzában Móricz Zsigmond
R okonok című regényét követi, a régi Jugoszlávia kényes kérdéseit óvatosan
m egkerüli, az érzelmes kifejletét deus ex machina segítségével készíti elő,
s ráadásul, annak a jeleként, hogy 1939-ben Radó Imre már nem tudta kiküzdeni magának az alkotáslélektani szempontból oly fontos belső nyugalmat,
ábrázolásmódja kapkodó, riportszerű és elnagyolt.
A töredékek egy másik vonulatának szerzői eltávolodnak a középosztály
gondjaitól, s vajdasági kisembereket mintázgatva, a „valóságirodalom” esz
ményének áldoznak. Eső szemel című „regényrészletében”9 Laták István
egy külvárosi proletárcsalád életét festegeti tényközlő aprólékossággal. Első
személyű siheder hőse kimért, egyszerű mondatokban mutatja be szüleit,
testvéreit, mondja el, miként fürdik a kamrában, mi történik az utcán, kik a
szomszédaik. Időnként szitkok röppennek föl, a proletár elidegenültség tünetei
mutatják magukat, végső fokon azonban minden az egyhangúság jegyében ala
kul itt. S nem véletlenül. „Nézek a házfalakra. Mocskosak. Egyformán vidékie
sek, kis öreg ablakokkal. Sárrá és penésszé válik itt az ember” - közli szoron
gásának okát Jani, félreérthetetlenné téve, hogy Laták István Jaszi-bara
kietlen világát tudatos nyelvi „kietlenítéssel” óhajtotta esztétikai szférákba
emelni. Azt azonban, úgy látszik, nem gondolta végig, hogy a nyelvnek a re
áliákhoz hajlítása rendezőelvként elégtelen a prózában, hisz információ
szegény mondatsorokat, amolyan póré „helyzetjelentést” eredményezhet
csupán, mely az esetben is teljességgel érdektelen marad, ha a szemlélt és leírt
valóságrészlet netán etikai érzékenységünket kihívó mozzanatokban bővel
kedik.
Hasonló tanulságokat kínál Kolozsi Tibor Fatelepje is.10Mindaz, amit a fake
reskedés lokalitásáról, a szalagfűrész és a villanybalta működéséről, az al
kalmazottak apró machinációiról, a vevő megizzasztásáról papírra vet, teljes
séggel transzformálatlan, sivár, „életszagú” natúra. Ez a talajszintiség azonban
nem csupán Laták és Kolozsi szerényebb tehetségének folyománya. Igaz
ugyan, hogy ók ketten a későbbiek során sem tudtak valóban emlékezetes
szépprózát létrehozni, ám szóban forgó fragmentumaik alacsony színvonala
részben függvénye annak az esztétikai „alapmércének” is, melyet a lap- és
folyóirat-szerkesztőknek kénytelen-kelletlen alkalmazniuk kellett a Kalangya
által fémjelzett időszakban. Ha valaki viszonylag jó nyelvérzékkel, zökkenőmentes stílusban le tudott írni egy-egy tárgyat vagy figurát, ha szituációba tudta
állítani őket, s emellett a „tipizálás” egynémely fortélyával is élt, máris
írónak számított, függetlenül attól, hogy szövege felülemelkedett-e az egy

szerű megjelenítés szintjén, illetve létrehozta-e azt az esztétikai erőteret, mely
nélkül műalkotásról aligha beszélhetünk. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a
tárgyi adottságok következményeként akkori irodalmunkban az esztétikai ér
ték fogalma nemhogy nem fedte, de sok esetben meg sem közelítette a tény
leges értékeket, s épp ez a meg nem felelés eredményezte aztán azt, hogy
regényrészletként olyan textusok is megjelenhettek, amelyek tulajdonképpen
nem is voltak regénnyé fejleszthetők.
S hogy mennyire így van, azt talán Herceg János kísérletei példázzák a leg
meggyőzőbben. Hercegnek igazán nem voltak nagyobb gondjai tehetségével,
több körülmény egymást erősítő hatására azonban átmenetileg az említett
„alapmérce” szomszédságában állapodott meg ő is. Amikor az 1941-es fordulat
után már-már tűrhetetlenné fokozódik a használható szépirodalmi anyag
hiánya a Kalangyánál, közzéteszi Árnyak a gesztenyésben című „regénytöre
dékét”11, melyben egyfelől a teljes regionalizmus, másfelől pedig az idő
szerűség követelményének is eleget próbált tenni. A két háború közötti Zombort idézve, víg kedélyű, zsigereikben még a régi világot őrző magyar figurákat
hoz előtérbe, kiknek életére surranó „policájok”, még inkább bizonyos Szekulics Zsárkó és társai vetnek árnyékot, hiszen „semmit sem hagynak meg a vá
rosban, ami Magyarországra emlékeztet” , még Szent Flóriánnak, a tűzoltók és
éjjeliőrök patrónusának a szobrát is kettéfűrészelik, s árokba döntik egy
éjjelen. Szerb-m agyar ellentétek viliódznak tehát a háttérben, anélkül hogy
Herceg János a nemzeti viszálykodás szítására törekedne. A kisebbségi helyzet
szorongásteli hangulatát szeretné visszaadni, de úgy, hogy az atrocitások miatt
nem a szerbeket, hanem az új államhatalom városházi aktatologatóit marasz
talja el - bizakodóan tekintve a „jövő” elé.
A jó másfél évvel később, már a kalangyás „fordulat” után publikált Szelencsében12 egy hazavetődő fiatal magyar szobafestő és egy szerb lány idillikus
szerelme köré szövi az eseményeket, mintegy azt hirdetve már, hogy a vajda
sági ég alatt mindennél fontosabb, ami egybekapcsolja az évszázadok óta itt
élő népek egyedeit.
A két regényrészletet szemlátomást egymástól elütő eszmei indítékok fűtik
tehát, ez azonban a megírás módjában, a prózapoétikai eszközök használatá
ban nem eredményez jelentősebb különbségeket. Herceg János mindkét
fragmentumban a „szemlélődés” pozícióján áll, élménybeszámolót ír, annak az
embernek boldog csodálkozásával, aki, lám, szemtanúja tud már lenni, mond
juk, a Grand festési munkálatainak, hősei ide-oda járkálásának, szerelmi
hevülésének. Valójában minden úgy van, vagy úgy lehet, ahogyan leírja,
minthogy azonban a valószerűsítésen túl semmiféle töltést nem tud adni szöve
geinek, azoknak mozaikkockái külsőlegesek maradnak, s nem rejthetik el az
egysíkú írói üzenetet.13
A couleur locale elmélet jegyében készült Majtényi Mihály Rabok a pusz
tában című „regényrészlete” is.14 Mint már kisprózái „intermezzója” kap
csán jeleztük, a negyvenes évek elejére Majtényi első korszaka definitíve lezá
rult, s a korábbi létélmény-variációkat mind határozottabban a vajdasági
lét anekdotikus színezetű, „érdekes” helyzetrajzai váltották föl írásművésze
tében. Része volt ebben a fölélénkült Szenteleky-kultusznak, a regionalista
elvek újabb térhódításának, egyszóval a helyi színek „második hullámának” , a
szóban forgó regény elkészültéhez pedig Miloš Crnjanski ekkor már magyarul

is olvasható Örökös vándorlása adott impulzusokat. „ A z igazság és valóság az szögezi le Majtényi 1943 nyarán, a palicsi írótáborozáson15 hogy a bácskai
táj írásainkban nem kapta meg azt a szerepet, ami kijár n eki”, majd az egész
magyar irodalomra is kiterjesztve ebbéli hiányérzetét, Crnjanski példamutató
művét emeli ki: „ ő nézett először felejthetetlen szemmel a bácskai síkságról
a szlavóniai hegyekre, ő vándoroltatta alakjait a hadak útján a Mosztonga mo
csarai között - úgy mennek ezek az alakok Mária Terézia testőreinek és granicsárjainak köntösében, hogy örök földközelségben mindig a bácskai tájat
érzem körülöttük.” Majtényi, igaz, nyomatékosan felhívja rá a figyelmet,
hogy íróink alkotói célja nem merülhet ki a táj különlegességeinek propagandisztikus szolgálatában vagy egy regionális irodalmi árnyalat szükséges
ségének, létjogosultságának igazolásában, ugyanakkor azonban nyilvánvaló
az is, hogy a „valóság” , a „külön rög” , a „földszag” hiányának fölemlegetése
kor az élete és eszmélkedése utolsó szakaszába jutott Szentelekyt követi. Nem
abból indul ki, hogy a táj csakis a Crnjanski-féle „felejthetetlen szem”, tehát
az írói tehetség révén nyerhet esztétikai relevanciát, hanem irodalmi önértéket
tulajdonít a Bácskaságnak. Érthető hát, hogy fenntartás nélkül elfogadja
Móricz Zsigmond nézetét, miszerint „Ennek a vidéknek itt nálatok különös
lihegését érzem, ez más, mint a D una-Tisza köze. De nem látom ezt sehol
írásaitokban...” Elfogadja, mert nem veszi észre, hogy valamely táj lihegésében nem az a lényeges, hogy milyen, hanem hogy miként válik hallhatóvá.
Hiszen, példánknál maradva, a D una-Tisza közének objektív „lihegéséről”
vajmi keveset tudunk, s még amit tudunk is, művészi szempontból az is el
törpül a Móricz-művek „lihegése” mellett.
Az elsődleges és másodlagos mozzanatoknak ez a jellemző szerepcseréje
természetesen érezteti hatását a Rabok a pusztában lapjain, sőt az egész
Csatorna-regényben is. Minthogy Majtényi szemléletében a tájon és színein
van a hangsúly, nem azért kezdi fürkészni a XVIII. század végét, hogy a néhai
események felvillanó fényeit a negyvenes évek elejének prizmáján bocsássa át,
áltörténelmi regényt írva, hanem hogy spirituálisán felépítse, kiépítse maga kö
rül a múltat. Mindenekelőtt ezzel magyarázhatjuk egyrészt, hogy a regénynek
nincs kellőképp átvilágított hőse, hiszen a „csatorna itt a főhős” , mely „emberi
sorsokat forgat fel és indít útnak”16, másrészt pedig azt, hogy az író, alapos tör
téneti kutatásai ellenére is, csupán „egy nagyszabású tabló körvonalait” tudta
nyújtani - „szélesség és mélység nélkül” .17 A táj szolgálatába állított törté
nelmi anyag krónikává oldódott.18

Radó Imre
„túlméretezett épülettömbje”
A zömmel félbemaradt és sohasem folytatott részletek, töredékek mellett a
Kalangya két teljes regényt is közzétett folytatásokban, Radó Imre és Havas
Károly tollából.19
Radó Imre még a „boldog békeidőben” , a Pesti Hírlap novellistájaként in
dult pályáján, munkássága azonban csak később, a húszas-harmincas években

teljesedett ki, amikor már régóta a Bácsmegyei Naplónál dolgozott. Kor
társai pár excellence regényírónak tartották, hisz irodalmunk konstituálódásának hosszúra nyúlt periódusában zavartalanul alkotott, s egymás után jelentet
te meg regényeit Szabadkán, Pesten és Marosvásárhelyt. Érthető hát, hogy
Szenteleky a Kalangya táborában szerette volna tudni őt, s türelmetlenül
regényt sürgetett tőle, amely aztán 1932 decemberére el is készült.20
A Mélypont alatt kisebb szenzációnak számított a kalangyások körében.
Míg korábban Radó Imre mind témái, mind prózapoétikai megoldásai tekin
tetében jellegzetesen XIX. századi írónak bizonyult, addig itt a jelenre
összpontosított: műve cselekményét szinkronba állította a regényírás tény
leges idejével, s ami ennél fontosabb, megpróbált választ adni a korabeli
kelet-közép-európai ember tépettségének, zsákutcáinak, elidegenültségének
kérdéseire is.
Minthogy a regény mindmáig nem jelent meg könyv alakban, nem lesz talán
érdektelen, ha későbbi észrevételeink, utalásaink érthetőbbé tétele céljából
kitérünk a mű cselekménytartományának főbb mozzanataira. Az expozícióban
két fiatallal, Salgó Emmivel és Síró Zoltánnal ismerkedünk, amint 1930 kora
őszén, a pesti Palota Szálló halijában ötéves kapcsolatukat felszámolják, s ki-ki
a maga útján indul tovább. A csalódott fél Emmi. Teljes lényével szerette Zol
tánt, ő azonban visszaélt ragaszkodásával, épp csak megtűrte maga mellett
a lányt, s hagyta, hogy megküzdjön érte, amikor anyagi csődbe jutott. A sza
kítás után Emmi a szüleihez költözik, s elkeseredésében nyomban hozzálát a
család átneveléséhez, hogy „így remízt építsen fel, melyből majd egy tiszta
hajnalon, tisztes polgári sínpáron, végre elinduljon a maga életéért” . Ma
gasztos önzésére szükség is van, apja, Salgó Miksa ugyanis velejéig romlott
pénzember, aki minden helyzetben föltalálja magát, s a változó időkhöz iga
zodva, sohasem átall eszméket cserélni. Fia, Salgó Ede ugyancsak a szélhá
mosság jegyében éli mindennapjait. Még az érettségit sem képes letenni, azt is
az apja intézi el megvesztegetéssel. Később elvesz egy hervatag, gazdag nőt,
a kitartottja lesz, sőt ő nyitogatja az ajtót az asszony számos udvarlója előtt.
Gyanús elemként letartóztatják, a börtönben kommunistákkal kerül kapcsolat
ba, a mozgalom azonban csakhamar kiveti magából. Erre felcsap rendőrspicli
nek, majd végül, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva, fizikai munkát vállal, és
látszólag jó útra tér.
Emmivel ellentétben Síró Zoltán nem marad fönn a fővárosban. Hazatér
apja birtokára, fogadalmat tesz a zord öregúmak, hogy megtéríti a Pesten
eltékozolt rengeteg pénzt, s fokozatosan átveszi a gazdaság irányítását. Álmos
vidéki napjait azonban nagy titok árnyékolja be. Nem tudja, ki az anyja, él-e,
merre jár, mit csinál. Feszegetni kezdi a kérdést, apja azonban, ahelyett hogy
megnevezné az asszonyt, maga indul megkeresésére. Egészen Milánóig jut
el, s ott agyvérzésben meghal.
Emmi ezalatt állhatatosan munkálkodik a család megmentésén. A háborús
évek konjunktúrája után Salgó nagyot zuhant, s elszegényedve előbb Edét
beszélte rá a merőben üzletszerű házasodásra, utóbb pedig Emmit szeretné
a szó szoros értelmében eladni az első jobb módú embernek. Hogy machi
nációitól eltántorítsa, Emmi mindenáron állást akar szerezni neki. Fölkeresi
Stux Mózest, a híres ügyvédet, és a segítségét kéri. Veszélyes lépés ez, mert
Stuxról tudja, hogy halálosan szereti őt. Síró Zoltánt is Stux húzta ki a csá

vából annak idején, Emmi iránti hódolata jeleként. Emmi tehát tudja, hogy bi
zonytalan kimenetelű játszmába kezd, a család érdekében azonban vállalja a
kockázatot. Stux alkalmazza is az öreg Salgót, íróasztalt, egy jó kis szinekúrát
adva neki. Emmitől ezúttal sem várja el a szokásos „naturális” ellenszolgálta
tást, szerelme annál sokkal mélyebb, a lány azonban habozni kezd, és puszta
szánalomból ott marad nála egy éjszakára. Stux szerelme ezután megsok
szorozódik, rajongásig fokozódik. Mindenáron feleségül akarja venni Emmit,
ő azonban a férjhezmenetelnek még a gondolatától is borzad, hiszen ha
haragvón is, de még mindig Zoltánt szereti.
Emmi sorsa akkor pecsételődik meg, amikor egy pesti kávéházban várat
lanul összetalálkozik Zoltánnal, aki átutazóban van, Milánóba indult apja
holttestéért. Emmi megdöbbenve tapasztalja, hogy egy közönyös gazdával, egy
tunya, ellomhult vidéki úrral ül szemben, s egy csapásra megérti, hogy szerel
me végképp és megmásíthatatlanul a múlté. Fölzúduló keserűsége nem ismer
határt. Követeli Zoltántól, hogy azonnal térítse meg Stux Mózesnek azt a
kétezer forintot, amivel adósa maradt, mert, úgymond, semmi kedve még Zol
tánért is fizetnie az ügyvédnek. A végső leszámolás után Emmi választás elé
kerül: vagy öngyilkos lesz, vagy vállalja a Stux mellett élés minden keservét.
Választania azonban egyelőre nem kell, mert összeesik az utcán, s hosszú hó
napokon át súlyos depresszióban él, semmire sem emlékezve.
Stux Mózeshez eljut a kávéházi jelenet híre. Levélben keresi föl Zoltánt, s
arra kéri, mondjon el mindent az esetről, vagy neki, vagy a kezelőorvosnak,
hátha megkönnyíti a lány fölépülését. Zoltán fölrohan Pestre, összevissza fe
cseg Stuxnak, kiteregeti a maga lelki nyomorúságát, s egy óvatlan pillanatban
elpanaszolja, hogy mit vágott a fejéhez Emmi a Hungáriában: nem akar érte
is fizetni Stuxnak. Az ügyvédben erre egy világ omlik össze, s most már ö is
megérett a halálra, melyre nem is kell soká várni. Emmi ugyanis váratlanul
kigyógyul amnéziájából, újra véggigondolja helyzetét, s nem lelvén kiutat,
leveti magát a negyedik emeletről. Még az éjszaka Stux Mózes is öngyilkos
lesz.
A Mélypont alatt, melyet a cselekmény rövid összefoglalásával, sajnos,
bagatellizálnunk kellett, nem egy tömbből faragott alkotás. Erre figyelmeztet
Szirmai Károly már az ötvenes évek derekán: „A regény olyan, mint egy
túlméretezett épülettömb, szárnyakkal, toldalékokkal, ragasztásokkal. ( . . . )
A realizmus regény-tuskójában: romantikus, kalandor riport és pszichoanali
tikus regény-szárny.”21 S ugyanezt a mozzanatot emeli ki később Bori Imre is,
megállapítva, hogy a Mélypont alatt „valójában néhány önállósulni akaró re
gényvilágból áll.”22
Lássuk hát, melyek és milyenek ezek az önállósulni akaró világok. Elsőként
a beékelődő „dzsentri-regényt” említjük: az idősebb és a fiatalabb Síró
Zoltán történetét. Talán leggyengébb rétege ez a műnek. Radó Imre nem is
merte közelebbről a vidéki dzsentrit, s így a Sírók alakját irodalmi élmények
alapján tudta csak megformálni. Azok az alapvető jellemvonások, amelyek,
mondjuk, a Gozsdu Elek Tar Ivánjától Móricz Zsigmond Kopj áss Istvánjáig
terjedő alak-garnitúrában megfigyelhetők, rendre föltűnnek Radó Imre regé
nyében is. Sírói gyenge, lefékeződött, cselekvésképtelen figurák, kik vagy
„ázsiai” búskomorsággal bámulnak bele a világba (az apa), vagy pedig tehetet
lenül hagyják magukat sodortatni az árral (a fia). A dzsentri életvitel sztereo

típiáit kínálják tehát, s az ezekben rejlő veszélyt fölismerve, Radó megkísé
relte egyéníteni hőseit. A művelet során azonban olyan „romantikus”, rikító,
csöppet sem valószerű túlzásokra ragadtatta magát, melyek nemhogy nem el
lensúlyozzák a jellemábrázolás szokványosságát, hanem teljes mértékben hitetlenítik.
Az idősebb Síró, miután felesége, Almássy Erzsébet rövid együttélésüket
követően könyörtelenül faképnél hagyja, egy évtizedeken át tartó, különös
passzió rabja lesz: „Amint az asszony kitette házából a lábát, nyomban Buda
pestre utazott, magándetektívet fogadott föl. A detektívnek az volt a feladata,
hogy az asszony minden lépéséről jelentést tegyen. A jelentések sima boríté
kokban jöttek naponta, évek múltán csak hetenként. Havonként egyszer a de
tektív céges borítékban küldte a számlát, melyben a rendes havi járandóságon
kívül nagy summát kitevő utánjárási költségeket is felszámított. De az
asszonyról szóló levelek közül egyetlenegyet sem bontott fel soha. Félt
megtudni egy szót is felesége életéről. Kínlódásai között sokszor kísértésbe
jött. De nem tudott és nem mert egy levelet se fölbontani. Egyszer már ott
tartott, hogy felkeresi az asszonyt, de a címe kellett volna, és hogy azt megtud
ja, sorra kellett volna bontani a leveleket. Nem volt ereje hozzá. Inkább írt
a detektívnek, hogy táviratozza meg az asszony címét. A távirat megjött, de
nem ment el az asszonyhoz. Évtizedeken át csak jöttek a pecsétes levelek.
Százszor is elhatározta, hogy fölmond a detektívnek, de nem tudta megtenni,
kellettek neki a soha el nem olvasott levelek, melyeken keresztül furcsa
közösségben élt az isten tudja merre járó asszonnyal. A detektív már meg is
halt, és tisztségét a fia örökölte. A levél minden héten megérkezik, és megüti
idősb Síró Zoltán szívét.” De ez még nem minden. Amikor fia utána akar járni
a titoknak, nagy döntésre szánja el magát: mégiscsak leveri a lakatot a titokza
tos „utolsó” szobáról, ahol a leveleket tartja. A por lefúvásánál azonban nem
jut tovább, ereje ismét cserbenhagyja, s az összes levelet föltüzeli. Ennek
ellenére mégis útra kel, előbb Pesten nyomoz Erzsébet után, majd a teljes
bizonytalanságnak nekivágva, Olaszországba utazik. S hogy a karikaturális
hatás még kifejezettebb legyen, Radó Imre a fiatalabb Síróra is átszármaztat
ja ezt a nyomozási mániát. Akárcsak apja előbb, Olaszországban ő is detektívet
fogad, s gyilkos indulatok közt hányódva, megszervezi anyja felkutatását.
Fölmerül természetesen az a kérdés, hogy ugyan minek ez a nagy nyomozás,
ez a rózsaszín köd a két alak körül, hiszen egyikük sem találkozik Almássy
Erzsébettel. A magyarázat abban rejlik, hogy Radó Imre töviről hegyire ismer
te a pénzügyeket, a különféle malverzációkat, a valutaüzérkedést, s ebbéli is
mereteit az „amazon-természetű” , titokzatos, három útlevéllel manipuláló
asszony köré kívánta építeni. így azonban a regénynek egy merőben anorga
nikus rétege jött létre, amely teljesen elkülönül a törzsanyagtól. Mindazok az
ügyletek, melyeket Almássy Erzsébet Európa-szerte, elsősorban Olasz- és
Törökországban, továbbá Svájcban lebonyolít, nem érintik közelebbről sem
a Síró, sem a Salgó család sorsát, hanem a maguk módján csak illusztrálják
a kort.
Egy harmadik regény lehetőségét az Emmi köré font történet sejteti. Emmi,
ha csak távolról is, Tolsztoj és Dosztojevszkij nőalakjaira emlékeztet. Katyusára és Szonyára, kiket lényüknek eredeti, elpusztíthatatlan tisztasága szinte
sértetlenül segíti át a lét minden rondabugyrán. Emmi is mélyre jut, érzelmei

megcsúfoltatnak, s a teljes kisemmizettség állapotából indul el egy harmoniku
sabb élet felé. Minthogy azonban Radó Imre, a gazdasági válságtól is szenve
dő világ látványa fölött borongva, már nem tud hinni sem az evangéliumi gon
dolat megváltó erejében, sem a megtisztulásban, Emmi alakját nem hagyja
meg az ösztönös jóság szférájában, ellenkezőleg, hűvös értelemmel fegyverzi
föl. A Salgók közül egyedül ő ismeri föl a család hullásának, definitív eltéve
lyedésének okait, egyedül ő látja be, hogy a családért vívott küzdelem meddő
erőfeszítések sora lehet csupán, ám érzelmi kifosztottságában mégis vállalja
a harcot. Azt is mondhatnánk akár, hogy ráció és emóció között vergődik
mindaddig, amíg belső kiégése föl nem borítja a labilis egyensúlyt. Emmi sokat
ígérő alakját azonban nagy mértékben lerontja az, hogy szerelmének zátony
ra futása, etikai túlbuzgósága, Stuxszal való kapcsolata melodramatikussá színeződik, amin csak a happy end tudatos kiiktatása segít valamelyest.
Van aztán egy negyedik „regény” is a Mélypont alattban, a legjobban sike
rült, mely Salgó Miksa életútját tárja föl. Salgó Miksa két háború közötti
irodalmunk legmeggyőzőbb alakjainak egyike. Folyton ámít, folyton szerepel,
egy vége nincs, önérdekű színjáték főszereplője. „Világmegújhodásról, a
győzelemből fakadt nemes, égi életről szavalt. ,Csak kitartani! Kitartani! Szen
vedni! Tűrni!’ Ezt mondta, ezt kiáltotta: ,Éhezni! Éhezni!’ És miközben ezt
hajtogatta, nekem Bösendorfer zongorát vett, Pesten egy héten háromszor
hústalan nap volt, és mi naponta reggel, délben és este finom húsokat ettünk.
Minden csalás, csempészet volt n á lu n k ... Apus hirdetése közben árulta el az
eszm ét. . . ” - jellemzi egyhelyt magatartását Emmi, másutt pedig még találób
ban így szól róla: „Sose a tisztesség, mindig az alkalom, a konjunktúra kapta
fölfelé, mert dolgozni sohasem szeretett, s ha keveset dolgozott, odahaza ab
ból is nagy színházat csinált.”
Az Emmi által megfogalmazott alapképletet aztán számtalan variációban kí
nálja a regény. Miután Stux íróasztalhoz juttatja, Salgó Miksa hónapokon át
játssza otthon az „áldozatos, puritán, biblikus” családapát, aki „morális bázi
sával” , a nehéz pénzbeszedő táskával járja az „ezer emeletet” , holott puszta
kitalálásról van szó, hogy családja csodálja és sajnálja őt. Vagy: Emmit óva
inti Síró Zoltántól, nagyobb árat szeretne kapni a lányáért, ez azonban nem
gátolja meg abban, hogy a fiatalok szakítása után fellengős, szónoki hangú
zsaroló levelet írjon az idősebb Sírónak arról, mennyire fáj az ő „atyai
szíve”, amiért lányát a fiatalabb Zoltán tönkretette. Vagy: amikor a hivatal
aktatologatói észreveszik, hogy Salgó minden szöszmötölése teljesen értelmet
len, futótűzként terjed el köztük a hír, hogy az öreg Stux rokona, jó lesz
hát vigyázni. Ráérezve csúszás-mászásuk okára, Salgó azonnal akcióba lép,
könyörtelenül megpumpolja s egy ideig sakkban is tartja a társaságot. Vagy:
odahaza, egy-egy nagy jelenete során mindig mártír anyaként emlegeti a
feleségét, ugyanakkor azonban nem átallja egy hivatalbeli vénlány vigasztalását
is vállalni, különösképp, miután kiderül, hogy a hölgynek némi megtakarított
pénze is van.
Salgó Miksa anyagiakat hajszoló, erkölcsi normákat nem ismerő, pózokba
merevült alakja azonban talán mégis irredenta jelszavaktól sem idegenkedő,
hátborzongatóan groteszk hazafisága révén nyeri el a tragikomikusság iga
zi dimenzióit: „Salgó nagy hazafi volt. Zavartalanul hazafi volt akkor is,
amikor kenyér-, zsír-, cukor- és tej jegyeket sikkasztott, vagy később, amikor a

hivatalos árfolyamnál ötvenszer olcsóbban adta el a koronát idegen valutá
é r t! .. Hazafi, lánglelkű honfitárs volt mindig. Mondhatták neki, hogy gazem
ber, tolvaj, hamiskártyás, rablógyilkos... nagyon mérgelődött e kihívó go
rombaságért, de merték volna azt mondani neki, hogy nem jó hazafi. ( . . . )
Sírt, amikor az orosz Kassa előtt állt. Békekötéskor gyászszalagot húzott
a k a rjá ra ... Nem-nem-soha!”
Salgó Miksa azonban paradox módon vonzó is bizonyos mértékben. Akár
csak Babits Hintáss Gyulája, ő is a társadalmi viszonyok produktuma. Nem
elszánt gonosztevő, ördögi figura tehát, hanem részben áldozat is sodortatottságában. Igazi szélhámos, aki a maga ripacskodásai során néha telibe is talál,
akinek hajlama van a bölcselkedésre, és humorán át-átüt, hogy tudatában
van esendőségének.
A Mélypont alatt, amellett hogy önállósulni akaró, diszparát tömbökből áll,
további fogyatékosságokról is tanúskodik. A regény egy-egy pontján Radó
Imre ráeszmél, hogy föllazult a kohézió, s a további részletezés szétvetné a
szöveget. Ilyenkor felhagy a közvetlen ábrázolással, s mintegy kommentátor
ként összefoglalón elmondja az eseményeket. A regény elején pl. ifjabb Síró
Zoltánt szeretné mielőbb olvasó-közeibe hozni, mivel azonban a szerteágazó
regényanyag sürgeti, a legrosszabb megoldás mellett dönt: egyszerűen Emmi
mellé ülteti a fiút, és - ötévi együttlétük után - aprólékosan elmondatja vele
korábbi élete történetét. Máskor, a regény közepe táján, egészen váratlanul
közbeiktatja a következő alcímet: Három hónap Zoltán életéből, s utána
dióhéjban előadja a cselekmény „hiányzó” mozzanatait. Megint máskor naplót
iktat a regény szövetébe, ugyancsak áthidaló, összefoglaló jelleggel. S az
alakokat sem fejlődésükben rajzolja meg. Kész figurákkal dolgozik, vagy ha
nem, jellemük alakulásáról csak odavetőlegesen, riportos modorban, a regény
szituációiból „kilépve” tudósít. így aztán érthető, hogy a kelleténél több
teret és időt kellett áldoznia a fordulatok precíz egybemontázsolására, össze
függésük hátterére, ami a regény nem egy szegmentumát a puszta érdekesség,
a kuriozitás felé hajlítja.
Mindennek ellenére a Mélypont alatt számottevő kísérlet. Hősei zömmel
a szeretetlenség terhét cipelik, s közülük azokat, kik szenzibilitásuknál és
emberségüknél fogva egy tisztultabb élet megteremtői lehetnének, Radó Imre
tervszerűen a halálba küldi; a felszínen úszókat viszont megmenekíti, hagyja
őket, hadd pancsoljanak tovább a társadalmi élet zavarosában, ott, ahol a pénz
és a manipulációk elidegenítő hatalma érvényesül lépten-nyomon. Már a
hősök ilyenféle megosztása is az írói szemlélet pesszimizmusát sejteti, s ezt
a benyomást Radó Imre Stux Mózes révén félreérthetetlenné is teszi. Stux kez
dettől fogva amolyan „összekötő” a Salgó és a Síró család között, ám háttérbe
szorulása ellenére valójában Radó szócsöve. Péterrévén, ortodox zsidók
gyermekeként látta meg a napvilágot, már tízéves korában megvívta csatá
ját a szüleivel, Pestre került, s rengeteg éhezés, fázás után szerzett diplo
mát. Lelkileg azonban tovább fázott és nyomorgott, mert családja „rettentő
szorítással ölelte magához” , és „ez az ölelés megölt benne minden akaratot,
minden lépést, melyek odavezettek volna, ahova vágyott, azok közé, akiknek
dolgozott” . Idegen maradt, kinek szemében a „hajszolt ősök ijedtsége remeg” ,
s épp ez a kívülállás képesíti őt arra, hogy az úgyszintén kívülálló s lélek
ben úgyszintén nyomorgó Radó Imre életérzését explicit módon kifejtse, az

egész regény kulcsát is megadva egyúttal: „Azt hiszi, hogy ebben a süllyedő
világban a tiszta ember lehet boldog, szerencsés? Egyáltalán, ha boldogok,
szerencsések vagyunk, elfogadhatjuk ezt zavartalanul, nyugodt lelkiismeret
tel. .. ? Azt hiszem, nem is alkalmas ez az emberöltő a boldogságra... és a
nyomunkba lépő nemzedék még alkalmatlanabb lesz. .. A boldogság kincse
el fog tűn n i... El fog jönni az idő, hogy meghal a boldogság ábrándja i s... ”
Végső fokon az egész heterogén kompozíció azt sugallja, hogy a magyar
társadalom a maga halálát érleli, s mivel ezt az írói sugallatot a történelem min
den fantáziát felülmúlóan igazolta később, ma is olvasható a stílusában kimun
kált, bár több helyütt rutinos Mélypont alatt.

öreg ház
a csirkepiacon
Havas Károly is rendhagyó jelensége irodalmunknak. Fiatal korában tanár
szeretett volna lenni, ám családjának szűkös anyagi lehetőségei miatt félbe
kellett hagynia történelem és irodalom szakos tanulmányait, s mint annyian
mások, ő is az újságírás kenyerét választotta. Eleinte Budapesten működött,
német nyelvű lapoknál, majd rövid időre a szabadkai Bácskai Hírlaphoz szegő
dött, hogy aztán, Pest vonzásától nem szabadulhatva, újra elszakadjon tájunk
tól. Csak 1920-ban mondott végképp búcsút Budapestnek, s költözött ismét
Szabadkára; innen 1944-ben elhurcolták.23
Szabadkán csakhamar a Bácsmegyei Napló munkatársa lett, s hírnevét ennél a
lapnál alapozta meg esszéisztikus cikkeivel. Elsősorban újságíró volt tehát, de
a regény műfajával is kísérletezett. Első regénye A z idők mélyén címmel jelent
meg Szabadkán, 1934-ben, a Kalangya Könyvtárban. Míg e témájában fantasz
tikus alkotás, minden könnyedsége ellenére, nfegállapodik az érdekesség szférá
jában, addig az öreg ház a asirkepiacon már jóval nagyobb becsvágyra vall.
A regényben, melynek cselekménye a századfordulón, a monarchiabeli évek
fülledt, vihar előtti csöndjében játszódik, Havas Károly egyfelől érzékeny,
koraérett, könyveket bújó, ösztönösen is a kiközösítettékhez húzó gyerekhősét, Petykót, illetve később Pétert kíséri végig a felnőtté válás útjain, más
felől pedig megkísérli minél sokrétűbben, plasztikusabban ábrázolni a fiú sor
sát messzemenően meghatározó társadalmi hátteret is. Kettős célt tűzött tehát
maga elé: egy lélektanit és egy szociálisát, miként ez a regény cselekmény
tartományának megnevezéséből, leírásából is kitetszik, rögtön az expozíció
ban. Előbb a „nagy, poros város” „komoly intézményén” , a csirkepiacon, an
nak tanyai árusain, vevőközönségén pásztáz végig tekintetével, majd a kört
kissé szűkítve, Klein József portáját járja körül, az öreg doktorét, kinek
városszerte vagy negyven háza van, végül pedig elbeszélése tárgyánál köt ki:
„A doktor háza mellett volt egy másik ház. A negyven ház körül a legna
gyobb. Hosszúra elterpeszkedett, két szárnya volt az utcára, és végig az egész
nagy udvar körül volt építve lakásokkal. Ez volt a nagy, poros városban az
első bérház. Ennek a bér háznak, furcsa lakóinak és egy furcsa kisgyereknek a
históriáját akarom itt megírni.”

Az írói szándék tehát világos, Havas Károly azonban a kettős célt nem
tudta maradandó regénystruktúrában megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy a gyer
meki világ és a felnőttek világa közötti szakadék áthidalására csak az esetben
találhatott volna adekvát megoldást, ha a szabadkai bérház „valóságának”
eseményeit következetesen Petykó fantáziáján szűri át, ha tehát a regény
valósága valahol a mindennapok és a zsenge képzelet határmezsgyéjén bonta
kozna ki - feszültségteremtőn, áttűnésekben gazdagon. Havas Károly eltekint
ettől a lehetőségtől. Nem Petykó szemével néz szét a lakók között, s nem
annyi információt közöl az öreg ház tájékáról, amennyit a fokozatosan eszmélkedő gyerek már tudhat (az olvasóra bízva, hogy egy-egy jelenségre magya
rázatot találjon), hanem hősét minduntalan elhagyva, különálló, novellisztikus
történeteket sző, amelyekhez Petykónak legfeljebb annyi köze van, hogy
szereplőiket nap nap után látja, ismeri. így aztán Petykó és a bérház élete
nem fonódhat össze, hanem, belső aránytalanságokat idézve elő, mintegy egy
mással párhuzamban fejlik ki.
A nyitó fejezetben, mint láttuk, Havas Károly madártávlatból közelít a ház
felé, majd megállapodik a „furcsa kisfiúnál” , annak „furcsa szüleinél” , s utóbb
arra is fény derül, hogy Petykó szokatlanul erősen vonzódik egy házbeli „furcsa
lányhoz”. (A sok furcsaság már itt árulkodó.) A második fejezetben azonban
hirtelen és indokolatlanul átcsap „posi és nagysáti Posay D ánielnek” , a
házban lakó idős dzsentrinek és családjának történetére. Oldalakon át ecse
teli, miként herdálta el vagyonát annak idején az öregúr, s lett betyárokat
hajszoló csendbiztos később. Majd a fiára, a nyomorult kis bankhivatalnokra
tér át, aki sikkasztásra adja a fejét, húga azonban, a szép Erzsi, csak hogy
kimentse bátyját a bajból, „föláldozza” magát a behemót, nőfaló bankigaz
gatónak. Egyszóval szabályos és szokványos melodrámába torkollik a fejezet,
melynek közvetlen módon semmi, de semmmi köze a „furcsa kisfiúhoz.”
A z átok című, következő fejezet ugyanezzel az eljárással egy „furcsa kadét”
rejtélyes alakjáról, kalandjairól szól. Ott lakik albérletben Petykóéknál, estefelé
felköti a kardját, és frissen borotvában, kölnivízillatosan végigcsörtet a hosszú
udvaron, észre sem véve, hogy a lányok és asszonyok utána néznek. Rendsze
rint öreg este tér haza, de már korán reggel újra eltűnik, s így megy ez
heteken át. Végül kiderül, hogy álkadétról van szó, aki napközben keményen
dolgozik, hogy esténként egyenruhában feszíthessen a város előtt. A kipattanó
botrányt egy rokona simítja el, s ezzel aztán a kadét szőrén-szálán el is
tűnik a regényből, akár korábban Posayék.24
A kis szabó meg a felesége szintén elkülönülő sztori. A kopasz, soványka
szabómester, ki olyan volt, „mintha figuráját valamilyen élclapból vágták volna
ki” , a hosszú udvar legvégén, egy „nagyon szomorú és nedves lakásban élt”
feleségével meg hat gyerekével. Hetente kétszer részegen végigdülöngélt a la
kók előtt, kirángatta az asszonyt a lakásból, és szertartásszerűen előbb össze
vissza pofozta, azután pedig ledobta a földre, és ott ütötte, verte, rúgta. Egy
szép napon az asszony nem bírta tovább az ütlegelést, hidegvérrel elvágta a
férje nyakát, s tette után ettől a családtól is végleg elbúcsúzik az olvasó.
Szembeszökő tehát Havas Károly intenciója, hogy a regény tablóját a tár
sadalom minél több rétegének minél több képviselője révén alakítsa ki,
minthogy azonban az alakok között minimális az interakció, ezek a fejezetek
odavetett kulisszaként hatnak, annál inkább, mert a megidézés és leírás ere

jét a „furcsaság” , a rendkívüliség nyomatékosítása helyettesíti bennük. S a
Péter eszmélkedését nyomon követő másik vonatkozásrendszer is hasonló
hibákat mutat. Minden apró mozzanat százszoros nagyításban tűnik föl, ami
még nem is lenne baj, hiszen a jelenségek felfokozott átélése jellemző a
kamaszkorra. Havas Károly azonban itt sem tud „belülre” kerülni, itt is csak
informál, anélkül hogy alkotóerejét megcsillogtatná. A számára homályos,
sorsdöntőnek hitt események láttán Petykó sűrűn verejtékezik, nemegyszer
ágynak is esik, ám hogy mi játszódik le ilyenkor bensőjében, arról csak szikár
utalások tudósítanak. Ez a lélektani elemzést mellőző eljárás különösen a re
gény második felében látszik elégtelennek, ahol, a „furcsa” figurákból immár
kifogyva, Havas Károlynak kamaszhőse egyre erősebb szexualitását kellene
szépprózává transzformálnia.
A regény Bori Imrét az „olasz neorealistákra” emlékezteti. Egy ház „króni
kájáról” van szó, állapítja meg, „már abban az értelemben, ahogy a neorealista regényirodalom ezt a háború után affirmálta.”25 Nézetünk szerint van
ebben némi túlzás, mert egészében az öreg ház a csirkepiacon semmiképpen
sem előremutató alkotás. Olyan ember műve, aki ízig-vérig újságíró lévén26,
nem tudott megbirkózni a regény műfajával. Ha művében van is valami, ami
a neorealistákra asszociáltat, az nem annyira a roskatag bérházriak és lakói
életének rajzából következik, hanem inkább Havas Károly stílusából. Hideg,
száraz, nyilván tudatosan szenvtelen nyelven íródott ugyanis a regény, s a mai
olvasót épp ez segíti túl mégis a szokványos szituációkon, a túlkapásokon és
a szerkezeti lazaságokon.

A DRÁM A

A szellemi élet peremén
A királyi Jugoszláviában az államhatalom a színjátszás terén is igen drasz
tikus eszközöket alkalmazott a nemzeti kisebbségekkel szemben. A színi
előadások tömegeket formáló és mozgósító erejének tudatában sürgősen betil
totta a szabadkai Városi Színház további működését, később, bár magyarországi társulatok vendégszereplését nem engedélyezte, következetesen viszszautasított minden olyan kérelmet, amely állandó magyar színház létre
hozását sürgette. így aztán érthető, hogy a „színjátszás, a színházi kultúra
minden súlyával, emlékével és felelősségével a műkedvelésre szakadt. Arra a
színjátszói formára, amely évtizedek óta ismert, népszerű és elterjedt volt
ugyan ezen a vidéken, s amely már jelentős hagyománnyal is rendelkezett, de
mégis háttérbe szorulva egzisztált, inkább a szórakozás egyik formáját je
lentette, mintsem az igényes színházi kultúra letéteményese volt.”1
Szó sincs azonban arról, hogy a megtűrt amatőrizmus legalább részben vál
lalhatta volna a hivatásos színházak szerepét. A művelődési egyesületek ál
landó bizonytalanságban éltek, munkájukat a helyi hatóságok hol itt, hol ott
betiltották, nemegyszer mindennemű megindoklás nélkül is2, vagy ha nem, hát
anyagi megkülönböztetéssel igyekezték hátráltatni. „Amíg a szerb nyelvű
és egyébként is szubvencionált előadások teljesen adómentesek voltak, in
gyen színházterem- és világítás-szolgáltatással” , addig a „magyar nyelvű
előadások után 45% (később 33%) adót kellett” fizetni a bevételből, holott a
törvény szerint a művelődési egyesületek tevékenysége adómentes volt írja Garay Béla, majd Szabadka még kirívóbb példáját említi, ahol „külön
300 dinárt kellett fizetni előadásonként, mert ennyi volt az idegen nyelvű elő
adások rendőrségi díja” .3
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a háború után néhány ügyvéd és orvos
kivételével csaknem az egész magyar intelligencia távozott az országból, akkor
nem nehéz belátni, hogy műkedvelő társulatainknak szükségszerűen a „polgári,
sőt éppenséggel a kispolgári szórakozás” intézményeivé kellett válniuk, melyek
nek műsorán elsősorban „giccses népszínmű-utánzatok, vidéki kiállítású és vi
déki tehetségű énekesekkel előadott operettek, a polgári bulvár-vígjátékok gyen
gébb változatai” szerepeltek.4 Ugyanezek a körülmények természetesen a drá
maírást is igen kedvezőtlenül befolyásolták. Néhány korábbi kísérlet, továbbá
Szenteleky A fény felgyűl és ellobog című „drámai játéka” után5 a hallgatás
periódusa következett, s valójában csak 1939-ben tört meg a jég, midőn
Cziráky Imre a „kisebbségi magyar színpadot az első vajdasági kisebbségi szín
darabbal”, a Muskátlidal „megajándékozta”.6

A kitörő lelkesedéssel fogadott vígjátékot7 a helyi színek második hulláma
dobta felszínre, s így nem csupán az önkörébe zárkózó regionalizmusnak, ha
nem a kalangyás harmadikutasságnak az ismérvei is meghatározó jelentőséget
nyertek benne. Cziráky Imre abból indul ki, hogy a falu megbontatlan, patriar
kális közösségét vétek kitenni a bárós-grófos-kisasszonykás irodalom, különö
sen a csiricsáré operettek, színjátékok hatásának, melyek egyrészt nevetséges
sé teszik, másrészt pedig hamis illúziókba ringatják s eredeti kultúrájának
feladására késztetik a parasztot. Ismerős meggondolás ez, hisz nem sokkal a
Muskátli színrevitele előtt Herceg János is felháborodva ítélte el a „nemzetközi
szennyirodalom ( . . . ) hazug romantikáját” , amit a „faluval megismertetni és
divatossá tenni szörnyű bűn” .8 Cziráky azonban természetszerűleg nem kor
látozhatta vígjátékát erre a negatív pólusra, fel kellett lelnie a pozitívat is,
melynek segítségével a „modern kultúra” képviselőit pellengérre állíthatja.
S épp itt kezdődnek a bajok. A „gróffal, nagyherceggel és slágerrel” zsúfolt
operettet próbáló falusiak komikus csoportjával ugyanis elszánt népszínmű
pártolókat állít szembe, kik „népies viseletben”, „magyar nótákat” énekelve
győzelemig menően végigbokázzák a darabot, miközben a „modernek” által
megvetett jelképes muskátli is visszakerül a maga helyére. Az importált giccs
és a honi talmiság eme kavalkádja végül szinte tálcán kínálja a jellemző írói
üzenetet: népünket „ne tegyük igényessé” , „hagyjuk meg a maga környezeté
ben, a maga világában, és szeressük a maga eredeti mivoltában”, mindenekfelett pedig „kapcsoljuk ki a harcot, fogjunk össze jóban-rosszban, úr és paraszt,
hiszen egy a nótánk, egy a nyelvünk, és testvérek vagyunk valamennyien.”
Cziráky Imre ünnepelt szín játéka tehát a századvégi magyar irodalom azon
városellenes, népet eszményítő, bornírt idillekbe fúló vonulatához kanyaro
dik vissza, amely az emberiség „legnagyobb, legdöntőbb kérdéseire újra és
újra muskátlival felel” .9 Ilyenformán nem csoda, hogy e „csúcsot” megelőzően
csak elenyészően kevés, jobbára értéktelen drámai szöveg született tájunkon.

Könnyáztatta dramolettek
Időről időre a Kalangya szerkesztői is szembenéztek a dráma bántó hiányá
val, s a fehér folt eltüntetése céljából közzétettek néhány jelenetet, egyfelvonásost. A kis sorozat, bár szerzői között névtelen dilettánsok mellett ismer
tebb írók is akadnak, egységesen igen alacsony színvonalú.
Kristály István Fagylalt)*™ megtévesztően indul. A helyszín egy kisváros
„szürke, poros, halott szemű” főutcája, ahol a nagyzolás márványutánzattal
és két csenevész oleánderrel Abbáziává akarja varázsolni a „sunyi kis bol
tocskák” között meghúzódó egyetlen cukrászda környékét. A „melegtelen
hőség” , az „ájult szürkeség” , a „kialudt, tükrözés nélküli ablakok” mind-mind
a nyárspolgáriság szarkasztikus megjelenítését ígérik, amint azonban a sze
replők színre lépnek, a szöveg mindinkább lapos szerelmi meditációkba
süpped. A cukrászdából Nusi, a „csinos kis lány” figyeli a szemközti kávéházat,
onnan pedig Bözsi, a bukott nő a cukrászdát, s mindketten párbeszédformá
ban monologizálnak helyzetükről, arról, hogy egyikük számára milyen kedves

is a „gazdag és előkelő” Jenő, másikuk meg mennyire utálja, mert elhagyta
őt. A „távdialógusnak” a Pikoló nem várt feltűnése vet véget. A „fiatal,
egészséges és mosolygó szemű” gyerek néhány közömbös mondat után szerel
met vall Bözsikének, sokat szenvedő édesanyja testvérjének nevezi, meg
esküszik, hogy tárcájában az anyja képe mellett mindig ott lesz a lányé is, mire
mindketten fölzokognak, s a Pikolónak megengedtetik, hogy fagylaltért szalad
jon át a cukrászdába.
Nem sokkal épületesebb Radó Imre A modell sír című egyfelvonásosa
sem.11 Művészszereplők felvonultatásával filléres regényekből ismert témát
tördel dialógusokba három jeleneten át. Az elsőben a Szobrász és a Modell
beszélgetéséből kirajzolódik az alaphelyzet. A Szobrász ironikus nyilakat
lódöz a kialvatlan, szeretőit váltogató Modell felé, mintegy előre jelezve, hogy
köze volt vagy van a lányhoz. A Modell viszont borzongva adja tudtára az
olvasónak, nézőnek, hogy egy évvel korábban még vágyott ide a műterembe,
akár a mosogatórongya is lett volna a Szobrásznak, ma már azonban csak
irtózva mássza meg az öt emeletet, mert úgy sejti, a férfinak céljai vannak vele.
Követelőzésére a Szobrász bevallja, hogy csakugyan így van, öt év után ugyanis
hazatért Párizsból mindkettőjük ismerőse, az író, ki még mindig szenvedőn
szereti a lányt. Meghívta hát a műterembe egy kis beszélgetésre, amely majd
mindent tisztáz. Kisvártatva fel is berreg a csengő, s az író színreléptével
megkezdődik a második jelenet. A Modellt most csak a Szobrász látja, az író
tól spanyolfal választja el. A két „művészlélek” rövidesen a lányra tereli a szót:
a Szobrász hedonista frázisok felhőjébe burkolózva, részletesen ecseteli a Mo
dell bukását, lecsúszását, az író pedig a magasztos szerelem eszménye nevé
ben előadja belső lerongyolódása történetét. Kettejük disputája közben a Mo
dell előbb némán, „összetett kezekkel” könyörög a Szobrásznak, később már
„halkan sír” , végül pedig „hisztérikusan zokog” . A spanyolfal ledől, az író
felháborodik, komédiásoknak nevezi őket, a készülő büszthöz lép, annak voná
sai alapján leszögezi, hogy a Szobrász valójában az „öt év előtti Júliát” mintáz
ta agyagba, éspedig a „rajongó szív minden lelkesedésével”, majd letörten tá
vozik. A nyúlfarknyi harmadik jelenet már csak az egymástól eddig távoli pá
lyákon bolyongó Szobrász és Modell „katarktikus” összeborulását nyújtja.
Vidor Imre A m ikor a hályog lehull című színművének úgyszintén művész
a hőse.12 László, a költő „tizenöt éve gyászban” él, elvesztette a szeme vilá
gát, ám egy híres orvosprofesszor sikeresen megműtötte, s most, a kötés le
vétele előtt egy órával elzarándokolnak hozzá szerettei. Ott ül ágyánál áldoza
tos felesége, Anna, s angyali ártatlansággal bizonygatja, hogy igenis önzetlen,
önfeláldozó szerelemből, nem pedig szánalomból ment hozzá annak idején;
ott ül mellette Laura, az ostoba, maradi nagynéni; ott Ella, a festőnek készülő,
emancipált fiatal lány, a költő tanítványa, szellemének gyermeke. A helyzet,
ha meggondoljuk, csakugyan rendhagyó, csevegésre nemigen nyújt alkalmat,
Vidor Imre alakjai azonban ezzel mit sem törődve, gátlástalanul ömlengenek
múltjukról, s úgy intézik a dolgot, hogy a hiányzó drámaiságot lehetőleg minél
kerekebb történettel ellensúlyozzák. S amikor aztán közhelyeiket már mind
nyájan elpufogtatták, elérkezik a nagy pillanat is. László szeméről leveszik
a kötést, s a rajongó poéta, bár előzőleg - teljesen fölöslegesen - felesége is,
Laura néni is figyelmeztette rá, hogy tizenöt év nagy idő, „Annám! Annám!”
felkiáltással tárt karokkal Ella felé siet.

Még képtelenebb Nemes Kázmér „festői álma”, A képíró.13 A téli műterem
ben, készülő festménye előtt ott áll a Művész, az utolsó pontot szeretné föl
rakni épp a vászonra, midőn betódulnak hozzá gyerekei. Az ihlet igazi meg
szállottjaként egy darabig zsörtölődik velük, majd a havas udvarra bocsátja
őket. Míg odakinn nagy visongás közepette készül a hóember, addig a festő
komoly, értő szavakkal méricskéli, hol is kellene még igazítani a képen, s tű
nődését a narrátori szerepben melléje szegődő Költő szavai egészítik ki. Még
mielőtt azonban a festő a varázserejű utolsó ecsetvonást meghúzhatná, üveg
csörömpölés kíséretében hólabda vágódik az állványnak, s „milljom pelyhéje”
vízzé olvadva, „színes kígyókat csorgat” a festményre. A Művész „szelíden
nézi” megszeppenve besomfordáló gyerekeit, „hozzájuk megy, megsimogatja fe
jüket”, s miután a „kis fickók sorra kezet csókolnak apjuknak”, levonja a vég
ső tanulságot: „Az élet szent művészei: a gyerekek!”
Mindezek a dramolettek arról tanúskodnak, hogy a Kalangya köré csoporto
sult írók nem tudtak olyan hősöket megálmodni, kiket megírásra méltó konflik
tusba űzhetett volna szenvedélyük. Langyos figuráik az ötödrendű „irodalom”
kliséi között vergődnek, s hogy alkalmatlanságukat leplezzék, szerzőink csak
nem mindegyikük helyét a művészet valamely tartományában jelölték ki. A
művész a közönséges halandónál mélyebben, „drámaibban” éli át a lét gondjait,
vélhették, amint azonban ezt a mélységet az alakok közhelytorlaszos tirádái, la
pos bölcselmei és folyton-folyvást omló könnyei előtérbe hozzák, a másik olda
lon azonnal lelepleződik az alkotói sekélység és erőtlenség, azt is példázva
egyúttal, hogy két háború közötti irodalmunk a drámát illetően egyértelműen
kiskorú maradt.

HIDAK
ÉS PALLÓK

A Kalangya
és a magyar irodalom

Indulásakor a Kalangya a „vajdasági kalászok” egybegyűjtésére összpon
tosított, anélkül hogy irodalmunk kettős, sőt hármas kötődésének jelentősé
gét kidomborította volna. Programadó cikkében Szenteleky egyrészt a mind
„virágosabb, lombosabb” „alföldi akác”-ra, másrészt a jugoszláv irodalom ki
váló értékeinek bemutatására helyezte a súlyt1, ám a magyar irodalommal
létesítendő kapcsolatokról s a világirodalmi események figyelemmel kísérésé
nek fontosságáról egyetlen szót sem ejtett. A helyi és a jugoszláviai adottságo
kat részesítette előnyben, azt a látszatot keltve, mintha zsenge irodalmunk
felvirágzását az elszigetelődéstől, kizárólag a rendelkezésre álló erőktől, illetve
a hozzájuk igazodó lokális kritériumoktól remélte volna. Nem így volt azon
ban. Szenteleky, igaz, keményen szembeszállt azokkal a megnyilatkozások
kal, amelyek a Pest-centrikus, egyetemes magyar irodalom nevében csak fanyalgón vették tudomásul az „utódállamok” magyarságának kezdeményeit,
vagy ha nem, hát irredenta gesztusokkal siettek azokat „megsegíteni” , ugyan
akkor azonban a szellem közösségét, különösen a kelet-közép-európai népek
egymásrautaltságának tényét egyetlen pillanatra sem vonta kétségbe. Kultúrtervet dolgozott ki2, melyben kiemeli, hogy á Duna-medence népeinek jelleme,
lelkülete között koránt sincs akkora eltérés, mint nyelvük, kultúrájuk kü
lönbözősége sejteti, s épp ezért a kölcsönös megismerés közelebb hozhatná őket
egymáshoz. Ebből kiindulva, merőben utópisztikus módon, a közeledés útját
is kijelöli. A politikai helyzettel, az egyes országok kormányainak törekvései
vel, a történelem során annyiszor egymás ellen uszított Duna-völgyi népekben
gyökeret vert előítéletekkel mit sem törődve, olyan könyvsorozatról álmodik,
amely öt kötetben Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia és Ro
mánia népéletével, művelődéstörténetével, kulturális értékeivel foglalkozna,
s amelynek akár mottója is lehetne az ugyancsak Szenteleky által megfogalma
zott gondolat, miszerint minden, ami egyesíti az embereket, jó és szép, mindaz
pedig, ami elválasztja őket, rossz és csúf.3
Az „ákác” ápolásának követelménye és a szellemi nyíltság igénye paradox
módon egyszerre volt jelen tehát Szenteleky eszmélkedésében, s így a magyar
irodalom és a Kalangya kapcsolata eléggé egyoldalúan is alakult az első
periódusban. A folyóirat kritikusai, kritikát is író munkatársai több-kevesebb
rendszerességgel figyelemmel kísérik a magyarországi könyvkiadást, s né
hány elhalványult nevű író művei mellett méltatják Móricz Zsigmond, Szabó
Dezső, Kassák Lajos, Zilahy Lajos regényeit, Babits Mihály Új anthologiá')át,
Németh Andor A párizsi köm m ün\é\ , maga Szenteleky pedig esszével jelöli

meg Arany János halálának ötvenedik évfordulóját.4 Ezzel párhuzamosan
azonban magyar írók művei csak nagy ritkán bukkannak föl a Kalangya
hasábjain, s jórészt azok is valamely apropóhoz kötődnek. Rónai Mihály
András költeménnyel köszönti a kalangyás célkitűzéseket5, Tápay-Szabó
László a dunai kultúrtervre reagál6, Fekete Lajos fölfedezettje, Zsigmond
János verset tesz közzé7, és ez majdnem minden. Érthető persze, hogy a
magyar írók színe-java nem sietett fölvenni a kapcsolatot a Kalangyával,
sőt talán nem is olvasta a „zsíros Bácska” eme legújabb orgánumát. Fölmerül
azonban a kérdés, hogy az örökös kézirathiánnyal küszködő,Szenteleky miért
nem kutatta az együttműködés lehetőségeit, illetve hogy a Gergely Boriska,
Czakó Tibor, F. Galambos Margit formátumú honi dilletánsokat miért nem
ellensúlyozta, akár ollózás árán is, jelentős magyar alkotókkal. A kézen
fekvőnek tetsző feltevés, mely szerint Szentelekyben mégiscsak a regionalista
bezárkózás elve kerekedhetett felül, sehova sem vezet. Szenteleky ugyanis
mindenkinél pontosabban tudta, hogy a Kalangya anyagának nagy része ala
csony színvonalú, egyszersmind azonban tudta azt is, hogy egy új magyar
nyelvű irodalom születésénél bábáskodik, önérzetét tehát nem máris föl
mutatható, „versenyképes” értékek táplálták, hanem a fölismert távlatok, s
épp ez gátolta meg abban, hogy szegény rokonként azoknak ajtaján kopog
tasson, kik a Kalangyát kezdettől fogva és csakis vidéki folyóiratnak tekintet
ték.
Németh Lászlóval azonban mégis kivételt tesz. Amikor 1932 szeptemberében
a Tanú első száma megjelenik, azon frissiben reagál a vállalkozásra, s fölajzottságában még a „magyar szellemi erők organizátorának” nevét is elvéti: „Is
mered Németh Andor revűjét, a Tanút? Nagyszerű! ö maga írja az egészet,
óriási horizont, hetyke bátorság, finom meglátás, sokszínű ötletesség. Na
gyon tetszik.”8 Nyilvánvaló, hogy Szentelekyt mindenekelőtt a „hetyke bá
torság” lepte meg, az, hogy végre feltűnt valaki, aki nemcsak hőzöng a magyar
irodalmi élet hierarchiája ellen, hanem alkotó módon ellenpontozza is. S ami
ennél is számottevőbb: Németh László függetlensége igen erős impulzust
adott Szenteleky más jellegű, a lokális adottságok következtében is kisebb
sugarú, de ugyancsak függetlenülni, önállósulni akaró törekvéseinek. Nem
csoda hát, ha tétovázás nélkül kéziratért fordul a „legkiválóbb mai magyar
kritikusiho z9, aki postafordulatával tanulmányt küld neki10, ellenszolgáltatás
ként csupán annyit kérve tőle, hogy a Kalangyában számoljon be a Tanúról
is. Az ismertető nem okoz gondot Szentelekynek, hisz mindennemű méricskélés és megalkuvás nélkül már korábban kialakult nézetét kell papírra
vetnie. „Az örök függetlenségi vágy, a semmiféle megalkuvást, a tisztátlan
szomszédságot meg nem tűrés csak egy ilyen önálló folyóiratban találhat
magának való tiszta talajt. Németh László, mint minden igaz, elhivatott kri
tikus, tiszta etikai alapot keres, sőt meg is teremti” - írja a többi között, majd
a cikk végén hozzáfűzi még: a „tiszta, bátor hitek csodálatával, a hajszolt,
bujkáló igazság örök szerelmével köszöntjük a felgyűlt fényt, a Tanút” .11
Lehet, hogy ezek a szavak ma már kissé túlzónak, sőt hízelgőnek tetszenek,
ne feledjük azonban, hogy Szenteleky egzaltációját itt már a közlésre megka
pott tanulmány alaptételei is fűtik. Németh László ugyanis a „társadalmat tö
meggé süllyesztő” , az emberi egyedeket szolgalelkű gépkerékké degradáló
kapitalizmustól éppúgy idegenkedik, mint a „tizenkilencedik század dogma

tikájával” élő „társadalmi forradalomtól” , az amerikanizmustól éppúgy, mint a
szocializmustól, š már ekkor a minőség forradalmát véli célravezetőnek. Egy
lehetséges harmadik út alapképletét csillantja meg tehát, amely alapjában
véve rímel Szenteleky koncepciójával, hiszen a kisebbségi béklyók szorításá
ban ő is a jobb- és baloldali társadalmi mozgalmaktól elzárkózva, köztes úton
véli elérhetőnek irodalmunkban a majdani áldásos minőségi szintet. Szentele
ky, igaz, nem melenget világmegváltó eszméket, szellemközpontú sziget-szi
tuációja azonban mégis messzemenően rokon a Németh Lászlóéval, s alkal
masint elhatalmasodó betegségének tudható be, hogy 1932 őszének ez a
kivételes pillanata folytatás nélkül maradt a folyóirat első korszakában.
Amint a Kalangya élére kerül, Szirmai Károly látványos gesztusok nélkül,
ám annál türelmetlenebbül hozzálát a színvonalemelés kényes munkájához.
Egyrészt, ha nem is következetesen, kirostálja a széplelkek irományait, más
részt pedig, a szigorúbb szerkesztés következtében fokozódó kézirathiánjjt
enyhítendő, megkísérli szorosabbra fűzni a kapcsolatot a magyar és »a
kisebbségi magyar irodalmakkal. Már 1933 őszén Babits-versek tűnnek föl a
lapban, melyeket majd Radnóti Miklós, Áprily Lajos, Szabó Lőrinc költe
ményei, Kosztolányi Dezső, Szentkuthy Miklós, Veres Péter, Tersánszky
Józsi Jenő prózái, Kállay Miklós kritikái követnek hamarosan, sőt Bartók
Béla egy írása, 1936 tavaszán pedig, magyarországi szerzők bevonásával, el
készül a Kosztolányi-szám is12. Kétségkívül impozáns, sőt bizonyos mértékig
meglepő ez a névsor, tévedés lenne azonban azt hinni, hogy aktív együttműkö
dés húzódott meg mögötte. A versek, novellák jelentős hányada nem a Kalan
gya számára készült, esetenként akkor sem, ha Szirmai Károly szentül meg volt
győződve róla, hogy intencióit friss, új munkával tisztelték meg odaátról.13
Az érdeklődés egyirányúságáról talán mégis a Kosztolányi-szám tanús
kodik mindennél beszédesebben. A „tiszta” irodalom eszményére esküvő
Szirmai Károly, ki az Ady-örökséget éppúgy mellőzi, akár József Attila köl
tészetét14, Kosztolányi Dezső líráját véli mértékadónak. Már 1935 tavaszán
különszámot szeretne kiadni a költő születésének ötvenedik évfordulójára,
a nemzetiségi szám betiltása, illetve a folyóirat átmeneti befulladása azonban
elodázza a terv megvalósítását. Csak az év őszén foglalkozhat ismét elképze
lésével. Babits Mihályt, Németh Lászlót, Schöpflin Aladárt, Kállay Miklóst
együttműködésre kéri föl, maga pedig hozzálát Kosztolányi-tanulmánya írá
sához.15 Meglehetősen keskeny sávon, az elmúlás motívumának kialakulását
és módosulásait követve halad előre az életműben, s közben a megszokottnál
is nagyobb erővel működteti értekező prózájának „újraalkotó” mechanizmu
sát. Valahányszor számára fontos versnél, strófánál állapodik meg, nem a mű
belvilágát, nem az esztétikai hírérték hordozóit fürkészi, hanem kilép a
természet felé, s hangulatos, érzelmektől fűlő képsorokkal próbálja meg
rekonstruálni élményeit. Hol nyárvégi, aszályos tájat idéz, az „életmezők”
sárga tarlóját, fonnyadtan gubbaszkodó gyümölccsel, hol időrágta, iromba
hegygerincet, melynek díszeit „lehordták az évek” , s amint metaforikus sé
tája végpontját eléri, a Kosztolányi-képen már önarcképnek kontúrjai ütnek
át: „Mert nincs semmi fontos az életben, csak a halál. Érette történik minden,
a sivár unalom érette mulatja ^veszett paripáin az időt, a vak anyai szeretet
néki áldozza ujjongva gyermekét. Mikor megszülettünk, valójában eleresztet
tek, s mi az élethazugság narkózisával egyedül lépkedünk a halál felé.”

Bármennyire elégtelennek látszanak is ma már Szirmai Károly észrevételei,
sugallatai, szépírói eszközökkel megkomponált esszéjét a komolyság, az oda
adás és az önbecsülés a fölkért „nagyok” írásai fölé emeli. Babits és Kállay az
ifjú Kosztolányira emlékezik kurtán, Schöpflin egy máshova szánt „kis érteke
zésben”16 lexikon-szócikkek unalmával összegez, s csak Németh László úgy
szintén rövid tanulmánya érzékelteti részben Kosztolányi opusának jelentősé
gét. Hosszas készülődés és várakozás után Szirmainak tehát azt kell tapasztal
nia, hogy még a számottevő, potenciálisan csakugyan közös irodalmi ügyek
sem válhatnak közössé a Kalangyában, hisz a pesti írók zöme nem a megbe
szélt tárgyra figyel és összpontosít, hanem arra, hogy szövege hol fog meg
jelenni.17 Érthető hát, hogy hasonló tematikus számot soha többé nem jelentet
meg, s 1936 után magjjarországi íróktól is ritkábban publikál, mint szerkesz
tői buzgólkodása első időszakában.
Németh László azonban Szirmai Károly idejében is kivétel. A szó szoros ér
telmében munkatársa lesz a lapnak, s műveivel hathatósan ellensúlyozza az iro
dalmaink közötti kapcsolatok egyoldalúságát. Azt hihetné az ember, hogy Szir
mai Károly, mint annyi másban, Németh Lászlót illetően is kiteljesítője csupán
Szenteleky útmutatásainak, holott merőben másról van szó. Már hónapokkal a
Kalangya indulása előtt levélben keresi föl ugyanis a novellistaként indult kriti
kust, s abban a hitben, hogy felkeltheti érdeklődését, megküldi neki A Mi Iro
dalmunk Almanachját. Ettől a pillanattól fogva, kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal, jó nyolc éven át leveleznek majd egymással18, s barátságuk eredménye
képpen a Kalangya több ízben is vihart kavaró Németh-szövegekhez jut.
Megkerülhetetlen a kérdés, vajon miért „szegődött” Németh László a Ka
langya mellé. Bizonyos jelekből arra következtethetünk, hogy kizárólag a
jugoszláviai magyarság kisebbségi státusa és önismeretének fejletlensége lobbantotta föl segíteni akarása lángjait. Már Szirmai Károlyhoz írt nyílt levelé
ben hangoztatja: „A magyar kisebbségek sorsa attól függ, hogy mennyire
tudnak tájékozódni helyzetükben, megismerik-e igazán magukat és kör
nyezetüket”, s e fölismerés jegyében örvendetesnek véli, hogy Ember és szerep
című pályatörténete „éppen egy kisebbségi folyóiratban jelenik meg.”19 Év
tizedekkel később, midőn már az ismert írónak kijáró tisztelet övezi, némi
leereszkedéssel jórészt ugyanezt ismétli meg, mondván, hogy az Ember és
szerepei a „kisebbségbe szorult magyarságnak szánt adó”-ként írta vasár
naponként.20 Nincs szándékunkban kétségbe vonni nemes altruizmusát, azt
azonban nyomatékosítanunk kell, hogy irodalmunkkal való együttműködése
korántsem valamiféle adózással egybekötött atyáskodás égisze alatt bontako
zott ki. Szirmainak föltétlenül szüksége volt átlagosnál jobb, nagyobb terje
delmű írásokra, s valószínű, hogy az a komor panaszkodás és görögös fátumosság, mely egész lényét, így levelezését^s áthatotta, együttérzéssel elegy
kíváncsiságot ébresztett Németh Lászlóban. De ez csak az érem egyik oldala!
Mert Németh Lászlót nem a véletlen vagy kivételes érzékenysége képesí
tette arra, hogy a verbászi cukorgyár tövéből felhangzó jeremiádokat írótár
sainál megértőbben fogadja, hanem az, hogy a harmincas évek során ő maga
is zord izolációba, szellemi kisebbségbe szorult, olyannyira, hogy a Tanú-évek
közlésekor a Kalangyán kívül már nem volt „magyar folyóirat vagy újság,
melybe egyetlen sort” írhatott volna.21 A kölcsönös érdekeltség ténye vitatha
tatlan tehát, bár ehhez nyomban hozzá kell fűznünk azt is, hogy a harmonikus

együttmunkálkodást kettejük érdeklődésének és igényeinek különbözősége
nemigen tette lehetővé.
Szirmai Károly kezdetben a lehető legközvetlenebbül be szeretné kapcsolni
Németh Lászlót irodalmunk vérkeringésébe. Itteni kiadványokról kér tőle kri
tikát, abban a reményben, hogy szigorú mércéi hathatósan elő fogják segíteni
nagyon hiányzó esztétikai értékrendünk kialakulását. Németh László azonban
ezt a szerepet nem tudja és nem is akarja vállalni. ígéri, hogy szívesen lesz
segítségünkre a jövőben, s a „hozzá küldött egyes művekkel, ha azok meg
érdemlik, örömest” foglalkozik, annál inkább, mert a „nyilvános kritika pul
pitusáról” leszorították, ám az „adózás” eme formáját sohasem fogja gya
korolni.22 Idővel belátja ugyan, mint már Bori Imre felhívta rá a figyelmet,
hogy a „Kalangya és köre nem úgy ,vidékies’, ahogy az első pillanatban lát
szott”, ez azonban vajmi keveset módosít magatartásán. Amikor Szirmai arra
kéri, írja meg legalább levélben a véleményét a Ködben-ről, sommás válaszá
nak lényege nemhogy nem segít, hanem éppenséggel érzékenységet talál teli
be: „Ha ö n nem volna vajdasági író, írhatna, de nem lenne kötelessége, hogy
írjon. Ott az.” íróságának ilyesféle rezervátumba utalása nyilván mélyen sér
tette Szirmait, s részint ebben, részint pedig az Ember és szerep határozott
Nyugat-ellenességében fcell keresnünk annak az okát, hogy nem sokkal a
pályatörténet utolsó fejezteinek közzététele után helyet szorított a Kalangyá
ban Szabó Lőrinc cikkének23, amely, ha mértéktartódban is, de végső kicsen
gésében éppannyira elmarasztalja az Ember és szerep íróját, mint két esz
tendővel korábban Babits a Tanúét.24 Ennek viszont, mondanunk sem kell
talán, Németh László nem örülhetett. A színfalak mögötti súrlódás természe
tesen egyáltalán nem csökkenti annak jelentőségét, hogy mégiscsak Szirmai
Károly publikálhatta elsőként ífemeth László önéletrajzi cssvéregényeit, me
lyek a kihívás és az igazságtevés szándékával Pestről Pestre céloztak25, ám en
nek ellenére, vagy épp ezért, átmenetileg az érdeklődés fókuszába állították á
folyóiratot.
A jugoszláv-magyar államközi kapcsolatok elmélyülése a harmincas évek vé
gétől újabb lendületet adott az együttműködésnek. Végre leomlani látszottak
a kölcsönös bizalmatlanság falai, könnyebben lélegezhetett már a jugoszlá
viai magyar író, odaátról ismét fokozottabb figyelemmel kezdték kísérni az
itteni eseményeket, szórványosan kritikákat jelentettek meg a Kalangyában
jugoszláviai magyar könyvekről26, s létrejöttek a közvetlen kontaktusteremtés
előfeltételei is. 1941 elején magyar alkotók egy csoportja látogatott el hoz
zánk, s a hosszan tartó elzártság után olvasóközönségünk csaknem lázas ér
deklődéssel követte őket felolvasó útjukon: „A látogatók szakadatlanul jöttek-mentek, még vidékről is, egyik a másiknak adta a kilincset. Kelemen János
tiszta, ízléses és takaros könyvkereskedése, s Glóbus, valósággal zarándokhelyévé vált a noviszádi magyarságnak.”27
Ezzel az „oldódási” folyamattal egyidejűleg Szirmai Károly publikálási le
hetőséget biztosít a romániai magyar íróknak. Előbb csak Szemlér Ferenccel
tartja a kapcsolatot, később azonban munkatársnak hívja meg a dél-erdélyi
magyar írók egy csoportját is, kik a második bécsi döntés után irodalmi fofolyóirat nélkül m aradnak.28 Egyikük Kuncz Aladárról s új helyzetükről ér
tekezik, másikuk versekkel jelentkezik, harmadikuk majd csak 1969-ben meg
jelenő regényének egy fejezetét küldi el.29 Még mielőtt azonban az új mun-

katársak mindegyike akár csak megszólalhatna, a háború Jugoszláviát is el
éri, s véget vet a Kalangya kérész életű és mélyen paradoxális megújhodá
sának.

A Kalangya
és a jugoszláv
nemzetek irodalma
Meghirdetett programja szellemében a Kalangya kezdettől fogva figyelem
mel kíséri a jugoszláv nemzetek irodalmának eseményeit, s csaknem számról
számra közzétesz olyan fordításokat, amelyekkel mind az érték, mind a vaj
dasági együvé tartozás követelményének eleget kíván tenni. Már az első év
folyamban feltűnik Andrić, Krleža és Krklec, a vajdaságiak közül pedig Jovan
Popovié, Veljko Petrovié és Žarko Vasiljević neve. Túlzás lenne azt állítani,
hogy ez a névsor maradéktalanul a Kalangya irodalompolitikai elveit tükrözi,
hisz „hivatásos” műfordítók híján folyóiratunknak ekkor is, később is iga
zodnia kellett a fordítást vállaló munkatársak egyéni ízléséhez. Annyi azonban
bizonyos, hogy az első időszakban jórészt mégis Szenteleky és a társszerkesztő
Csuka Zoltán intenciói érvényesültek ezen a téren. Szenteleky már a húszas
években lelkendezve olvassa Andriéot30, K r ^ á t a legjelentősebb jugoszláv
költők egyikének, sőt „abszolút érték”-nek tartja31, Veljko Petroviétyál és
Žarko Vasiljeviétyel pedig évek óta mindketten kapcsolatban vannak32. A Ka
langya tehát a folytonosság jegyében lát hozzá a jugoszláv szerzők műveinek
tolmácsolásához, de úgy, hogy Szenteleky inkább „szépségeket” , Csuka vi
szont inkább „igazságokat” akar közvetíteni a magyar olvasó felé. Míg Szente
leky pl. könnycseppel búcsúzik Danica Markoviétól, kinek „minden szaván,
minden sóhaján átizzott nagy, jóságos, lázas lelke”33, Nenad Mitrovtól meg
„puha esti némasággal” , „álomlelkű holddal” , „sejtések szent káprázatával”
bélelt verset fordít34, addig Csuka Zoltán a Popovié-novellák „tiszta emberi
értékét” , „pontos ítélkezését” , „jövőbe mutatását” emeli ki35, illetve Krleža
„megdöbbentő, sötétben örvénylő, kavargó regényén”36 s Hegedušić rajzaihoz
írt „mély és hatalmas képzőművészeti tanulmányán”37 ámul.
Biztosra vehető, hogy ez a kétféle, már-már ellentétes, ám a tenniakarásban
egymást mégis kiegészítő tájékozódás a továbbiak során követni tudta volna
a jugoszláv irodalmi élet minden számottevő törekvését. Mintegy a jelen szint
jére emelve a folyóiratot, Szenteleky jó érzékkel igazodott volna el a hagyomá
nyosabb áramlatok között, Csuka pedig az avantgarde, sőt az irodalmi baloldal
jelenségeit is regisztrálhatta volna. Szenteleky halála és Csuka távozása után
azonban ezen a téren is jól érzékelhető irányváltozás áll be. Szirmai is szív
ügyének tekinti ugyan a kapcsolatok ápolását, de mert szerkesztői képességei,
jóval erősebbek a szervezőieknél, nélkülöznie kell a közvetlen kontaktusok
erjesztő hatását. Ebből és „időfeletti” esztétikai nézeteiből következően a
szerb szürrealistákat éppúgy mellőzi, akár a szociális irodalom, az „új realiz
mus” képviselőit, s inkább a klasszikusokat publikálja. Novellát jelentet meg
Jankó Veselinoviétól, Cankartól, regényrészletet Borisav Stankoviétól, verset

Jakšićtćl, Vojislav Iliétől, Aleksa hantiétól, az „élő” irodalmat illetően azonban
Milán Begovié, Újévié, Desanka Maksimovié, Rákié, Duéié, Manojlovié, Andrié stb. írásművészeténél tovább nemigen megy el.
Az ekképpen kialakuló körképet semmiképp nem tekinthetjük mereven
lehatároltnak, bár bizonyos mérvű egyoldalúság föltétlenül jellemző rá. S Szir
mai alkalmasint épp ezt az egyoldalúságot szeretné eliminálni a két irodalom
és kultúra közötti hídverés újabb módozatainak felkutatása révén. Fölkéri
Daka Popoviéot, szóljon a folyóiratról, viszonyainkról, az együttműködés
lehetőségeiről. A válasz nem is várat magára soká.38 „A jugoszláviai magyar iro
dalom zsenge hajtását új és fiatal írókkal s a parasztian kemény fejű közön
séggel - amilyenek vagyunk e sík földön valamennyien - felnevelni: keserves
munka. Hogy a reális, se túl széles, se túl szűk kereteket megteremtsék, ég
aljunk színeivel kitöltsék s mindenütt megtalálják a mindenhol megfelelő han
got, ritmust és hangsúlyt, ahhoz évtizedek kellenek, de elsősorban önbizalom
és a követők hite. És mindezt ma csinálni, mikor a fékevesztett nacionalizmus
hullámai kicsaptak medrükből!” - üzeni egyebek között a jóakaratú szenátor,
írása záradékában pedig a lényegre is rátapint: „Minden tollforgató embernek
kötelessége, hogy a népek kulturális közeledésén munkálkodjék, különösen
ha szomszéd népekről van szó. így hamarább jutunk el a velünk szomszé
dos Magyarország és a Jugoszláv Királyság között a gentlemen’s agreement-ig.
Addig pedig a szomszédi viszonyok sajnálatunkra nem lehetnek normálisak.”
A cikkre Várady Imre „volt országgyűlési képviselő” reflektál.39 Siet leszö
gezni, hogy messzemenően lojálisak vagyunk, hisz „ifjú államunk erősödése,
fejlődése és békéje egyúttal kizárólagos előfeltétele itt élő magyarságunk bol
dogulásának is” , majd arra kéri a szenátort, nyújtson segédkezet ahhoz, hogy a
„Száván innen és a Száván túl a lelkek mélyéből a bizalmatlanság eltűnjön,
s helyét az egymásrautaltság érzése váltsa fel”. Van abban valami megható,
^hogyan ez a két jószándékú úr az együttműködés távlatait megcsillantja,
minthogy azonban természetszerűleg egyikük sem a fennálló társadalmi vi
szonyok megszüntetésétől, hanem egyes emberek szubjektív óhajától és cse
lekvésétől várja a cél elérését, a Kalangya írói körének csakhamar be kell
látnia, hogy a diplomatikus eszmecsere mit sem változtatott a fennálló
helyzeten.
Szirmai erre más eszközöket és lehetőségeket próbál ki a baráti közeledés
gondolatának serkentésére. Amikor a Kalangya az előző egy-két év megpró
báltatásai után 1937 tavaszán „új köntösben” ismét megjelenhet, megnyeri
Schwarz Jenőt, a Bácskai Cukorgyár rt. vezérigazgatóját, hogy bocsásson
anyagiakat olyan irodalmi pályázat céljaira, amely a két szomszéd nép
közeledésének ügyét egyengetné. Az összesen 20 000 dinárt kitevő díjalapra,
az igazgató óhajának megfelelően, Szirmai magyar és szerbhorvát nyelvű
novella- és regénypályázatot ír ki40, módfelett jellemző azonban, hogy a kez
deményezést csaknem teljes közöny fogadja. A magyar nyelvű pályázatokra
csak néhány névtelen dilletáns novellája fut be, s nem sokkal nagyobb sikerrel
zárulnak a szerbhorvát nyelvűek sem, noha azokat jugoszláv folyóiratokban is
meghirdették. „Mély sajnálattal láttuk (...)> hogy a novellák irodalmi esz
közeikben, megírásukban, művészi szándékukban alulmaradtak annak a
várakozásnak, amelytől egy komoly és tiszta irodalmi célokat szolgáló irodalmi
folyóirat sem távolodhatik el. A novellák konstrukciója gyenge, központi

eseményük szétfolyó, és stílusuk sem tudja fokozni azt a némi hatást, ami a jó
emberi szándékból itt-ott kioldódik” - szögezi le első jelentésében41 a Todor
Manojlovié, Sima Pandurovié és Kázmér Ernő összetételű bíráló bizottság,
s a „kívánatos siker érdekében” nyomban javasolja, hogy a regénypályázat
határidejét hosszabbítsák meg, díjalapjához pedig csatolják a fennmaradt
pénzösszeget. Hasztalan azonban minden igyekezet, az újabb felhívás sem vált
ki visszhangot, s a bizottság másodszor is csak az érdektelenséget konstatál
hatja: „Tisztában voltunk vele, hogy beérkezett író közömbösen fog majd a pá
lyázat mellett elhaladni, de a szerbhorvát irodalom induló, fiatal írói számára
ez az érdekes pályázat valóban szép alkalom lett volna tehetségük kibontako
zására. Reményeink teljes egészében nem váltak be, s így a Kalangya is elesik
attól, hogy magyar nyelvű fordításban mutasson be olyan szerbhorvát írót, aki
a két szomszédos nép szívbeli és értelmi közeledésének ügyét mindannyiunk
érdeklődését és megbecsülését kiváltó irodalmi eszközökkel szolgálta volna.”42
Mindazonáltal a Kalangya egyetlen pillanatra sem mondott le a magyar és a
jugoszláv irodalmak közötti közvetítő szerepről, s a többségi közönyt nem be
zárkózással próbálta ellensúlyozni. Szirmai pontosan tudta, hogy a szellemi
élet hídjait nem lehet és nem szabad a napi politika függvényeként szemlélni.
Éppen ezért, amennyire a folyóirat szűkös anyagi lehetőségei és munkatársai
engedték, szabad teret nyitott Kázmér Ernő előtt, ki a recenzió sablonjait
szétfeszítve, hosszabb dolgozatok egész sorát publikálta a lapban jugoszláv
írókról. Kázmér ekkortájt tanult meg szerbhorvátul, s vérbeli olvasó lévén,
csordultig telítődött új élményekkel, információkkal, adatokkal, melyeket
lázas sietséggel közölni óhajtott anyanyelvén. Innen van, hogy a részkérdése
ket analitikusan megvilágító tanulmányok helyett inkább széles mederben
áradó portrékat ír, s ezekben nemcsak friss ismereteit tárja föl szabadon, hanem
azoknak lehetséges világirodalmi vonatkozásait is. Olykor, igaz, melléfog43,
portréinak zöme azonban éles szemre, tájékozottságra vall, s közülük első
sorban azokat tekinthetjük telitalálat értékűnek, melyek kelet-közép-európai
metszéspontokat is kínálnak.44
Kázmér Ernő sorozata 1940 őszén megszakadt, a megszállás pedig a kap
csolatok további ápolását is lehetetlenné tette. Ha ennek ellenére a Kalangya
időről időre mégis közölt egy-egy verset vagy novellát jugoszláv szerzőktől,
annak nem annyira esztétikai, hanem politikai indítéka volt, különösen a
háború utolsó periódusában, midőn a „felszabadulás” görögtüzének emlékét
íróink rég feledték, s egykori kisebbségi tájékozódásuk már nosztalgiákat is
ébresztett bennünk.

A Kalangya
és a világirodalom
A világirodalom felé folyóiratunk csak keskeny pallókat tudott megépíteni.
Bár ambícióban és lelkesedésben e téren sem volt hiány, több körülmény
gátlólag hatott ki a koncepciózus munkára. Az éppen csak megalapozott irodal
mi folytonosság biztosítása, a mindennemű „idegen” szövegtől berzenkedő,

„termékeny” műkedvelők féken tartása, az alkotói szabadságot veszélyeztető
társadalmi tényezők taktikus figyelemmel kísérése, a kisebb-nagyobb belviszályok elsimítása rengeteg szerkesztői energiát és időt emésztett fel. S ha
ehhez hozzávesszük még, hogy a Kalangyának nemigen volt olyan munkatársa,
akiben a nyelv- és irodalomismeret, az alkotóképesség és a tanulmányírói
kedv harmonikusan kiegészítette volna egymást, akkor a lap világirodalmi
anyagának esetlegessége, sőt díszletszerűsége máris érthetővé válik. Elszigetel
ten, magányosan állnak ezek a költemények, ritkábban elbeszélések, anélkül
hogy sejtetnék legalább, miért épp rájuk esett a választás.
A véletlenszerűség benyomását itt is az értekező próza oszlatja el, min
denekelőtt Kázmér Ernő jóvoltából. Amikor a folyóirat köré tömörült tollforgatók, ki tudja, hányadszor, ismét panaszt tettek Szirmainál gyakori szere
peltetése ellen, sebzett önérzettel zúdult fel: „Emelt fővel állok írásaim mellett,
a legjobbat és legintelligensebbet nyújtom, amit a vajdasági irodalomban adni
lehet. írókat, közönséget nevelek, és világirodaimat nyújtok.”45 S ebben nincs
semmi túlzás. Akár kritikáit, akár alkalomhoz fűződő terjedelmesebb esszéit46
böngésszük, mindig egy olyan intellektus észleleteire és reflexióira fogunk buk
kanni, amely a világirodaimon „belül” van, s épp ezért ha ír, véletlenül sem a
vidékiesség leplezésére vagy helyi kívánalmak kielégítésére törekszik, mint a
kalangyások közül többen is, hanem egészen egyszerűen, magától értetődően,
a „teljesítmény moralistájaként” formába önti obszervációit.

A
KRITIKA

Fölismert feladatok

A kritika- és tanulmányírás, bár tagadhatatlanul másodlagos karakterű te
vékenység, nagy szerepet játszik egy-egy irodalom életében. Felszínre hozza,
leírja, tudatosítja mindazokat az eszméket, szellemi törekvéseket, melyeket az
alkotók műveikbe kódolnak, formálja az olvasóközönség ízlését, vitákat vált
ki, s emellett rendszerint pontosan jelzi az irodalom színvonalát is, hisz nem
a kritika teremti a műveket, hanem épp fordítva, a szépirodalom kihívásai
teszik lehetővé a termékeny kritikusi munkát. Némi túlzással azt is mondhat
nánk akár, hogy minden irodalomnak olyan a kritikája, amilyent eredményei
alapján megérdemel.
A műbírálat hiánya ez okból épp az „önteremtés” állapotában levő, zsenge
irodalmakban szokott a legfájóbb lenni. A középszerből kiemelkedve, néhány
alkotó minél előbb meg akarja vetni a kibontakozás szilárdabb alapjait, jósze
rével azonban csak olyan hazai szövegekkel nézhet szembe, melyek már ke
letkezésük pillanatában átfordulnak a nemlétbe, s így nemcsak hogy nem igény
lik, nem is bírják el a távlatokat nyitó, szigorú kritikusi szót. E holtponthelyze
tet úgy próbálják meghaladni a legjobbak, hogy minden rendelkezésre álló
eszközzel serkentik a más égtájakon keletkezett művekről való produktív gon
dolkodást. Éppen ezért a fejletlen, életképes hagyományokkal nem rendel
kező irodalmakban paradox módon, de szükségszerűen különös intenzitást
nyer a kritikaírás, mintegy az általános irodalmi nagykorúság illúzióját keltve
alkotóban és dilettánsban egyaránt.
Szépen megfigyelhető ez a folyamat a Kalangyában is. Szenteleky az indulás
pillanatától fogva a szemle rovat fölerősítésén fáradozik. Élen járva a példaadás
ban, elvi cikkei mellett egymás után teszi közzé bírálatait is, s a fellelhető, ki
sajtolható értékek egybegyűjtésének apostolaként kritikaírásra ösztökéli mind
azokat, kik egyetértenek vagy legalább rokonszenveznek a helyi színek elmé
letével. így történt meg, hogy nemcsak a pályája vége felé közelítő Farkas Geiza és a Kosztolányitól megtévesztett Kisbéry János szegődött mellé, hanem
többek között Czakó Tibor, Lucia, F. Galambos Margit, Polácsi János és G er
gely Boriska is buzgón műítészkedett az első periódusban. Szirmai később,
anélkül hogy elzárkózott volna tőlük, módszeresen a helyükre szorította ezeket
a dilettánsokat, s Szenteleky makacs előítéletét felszámolva1, tovább bővítette
a lap kritikát is író munkatársainak számát. 1934-től kezdve már Ambrus Ba
lázs és Vidor Imre is bekapcsolódik a munkába, s ami ennél fontosabb, Kázmér
Ernő állandó kritikusa lesz a folyóiratnak.
Kázmér páratlan munkabírása, szerteágazó ismeretei, növekvő ambíciói

azonban csakhamar zavart keltenek a kalangyások körében. A „mezei hadak”
újra meg újra szemére hányják Szirmainak, hogy favorizálja Kázmért, maga
Szirmai pedig időnként stílusának kuszaságára, pallérozatlanságára figyelmez
teti.2 Látszólag egyetemes blokád van kialakulóban, ha azonban kissé köze
lebbről vesszük szemügyre a fejleményeket, azonnal megmutatkoznak a nem
mellőzhető különbségek. Az „álirodalmi szegénylegények” ugyanis elsősorban
féltékenységből áskálódnak Kázmér ellen, Szirmait viszont a nyilván úgyszin
tén ébredező féltékenysége nem arra sarkallja, hogy erőnek erejével visszafog
ja az „idegent”, hanem csak arra, hogy „monopolhelyzetét” kreatív módon
ellenpontozza. Amíg tehát az állampolgársági gondokkal küszködő, létbizony
talanságban élő Kázmér Ernő egyfajta hiábavaló szellemi heroizmussal mind
mélyebbre ás az irodalomban, addig Szirmai, alaposan kivéve részét a mun
kából, a „honi” műbírálat fellendítését szorgalmazza, minek következtében
a Kalangya hasábjain többször túlsúlyra is jut majd az értekező próza.
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a nemes versengés során a kritikaírás egészében felülmúlta a szépirodalmi termést. Miként a lírában vagy a pró
zában, az eleven áramlatok mellett itt is lépten-nyomon morotvák tűnnek sze
münkbe, elsősorban annak a jeleként, hogy az eszmélkedésnek és az eszméltetésnek ezt a fontos tartományát sem lehetett maradéktalanul a mostoha adott
ságok fölé emelni.

Hiteknek ébresztője
A harmincas évek elejétől Szenteleky Kornél a kritika műfajában is a vajda
sági elkötelezettség álláspontjára helyezkedik, s „vezéri” szerepével összhang
ban kidolgozza az irányt mutató, nevelő szándékú műbírálat egy lehetséges
típusának alapképletét. Minthogy természetesen nem csupán a szórványosan
megjelenő vajdasági magyar kiadványokra terjed ki a figyelme, ebben az alap
képletben a helyi sajátságokról és pozitívumokról olyan el vontabb kategóriák
ra helyezi át a hangsúlyt, melyeknek segítségével csaknem minden alkotásról
beszélni lehet, de amelyek mégis arra hivatottak, hogy erőteljesen visszahassa
nak lassan ocsúdó irodalmunkra.
Rendszerint távolról indítja kritikáit, korábbi példákkal veti egybe az éppen
szóban forgó művet, ismerős hangulatokat, ízeket, színeket idéz föl, majd könynyedén körülírva vizsgálódása tárgyát, éles, szinte csattanószerű konklúziót ad,
melynek középpontjában a hit fogalma áll. Különös hit ez. Semmi köze a téte
les vallásossághoz, a világ radikális megváltoztatásának sürgetéséhez, sőt az
esztétikához sem. Egy fájó, közösségáhítattól táplált „kisebbségi” tudat má
sokat és önmagát biztató reflexióiból áll össze, anélkül azonban, hogy ezek
a reflexiók utópiává tisztulhatnának. A meglevő dolgok és jelenségek néme
lyikének tagadásában nemegyszer kizárólagosságig menően konkrét, a pozi
tívumokat illetően azonban megreked az általánosság szintjén - metafizikai
párázatba vész. „A kérdés: mit csináljunk? hova meneküljünk? A hitbe, az
eszmébe, a kollektívumba, az őserdőbe: a népbe vagy az örök életet jelentő
bácskai barázdák közé?” - töpreng el példának okáért Huszár Sándor verselése

kapcsán3, azt a látszatot keltve, mintha ismeretlen utak sokasága közül kellene
választania, holott arról van szó csupán, hogy egyetlenegy másikat akar lezárni,
de végérvényesen. Szántó György téziseire támaszkodva4, „korhadt, villámsúj
totta fatörzshöz” hasonlítja az „egyéniség elefántcsonttornyát”, s így végső
következtetése sem lehet más, mint hogy az „egyéni lírának ma már nincs jo
gosultsága” . Noha egészen pontosan észleli, hogy Huszár Sándor lángész-rögeszméje, féktelen önimádata, „egyéniségének dölyfös, evoés túlértékelése”
paródiáért kiáltó módon manifesztálódik, a versek silányságának alapvető okát
mégsem a k ritik á d a t pirinyó tehetség és a mohó mindent akarás páratlan arány
talanságában keresi, hanem az individualisztikus lírai magatartás állítólagosán
mindenekre kiterjedő anakronizmusában, tarthatatlanságában.
Hasonló eljárással zavar össze okot és okozatot Illés Sándor esetében is.
„Hiába minden rívás, várás, lobogás: nem tudja életcélját, nem ismeri hitét és
elhivatottságát. így nagy hevülésének, romboló expanziójának igazságában kétel
kednünk kell” - jegyzi meg szkeptikusan5, majd mentő körülményként em
líti, hogy a tizenéves szerző a „háború utáni kor gyermeke” , ki akkor született,
amikor az „első felpántlikázott katonavonatok” indultak, e tény azonban, sum
máz végül, „közel sem menti a nagy, hitetlen űrt, a romboló indulatokat és az
utánuk vigyorgó káoszt. Nekünk hites építőkre van szükségünk”. Ahelyett
tehát, hogy a poétikai tanulságokból indulna ki, Szenteleky ezúttal is egy merő
ben másodlagos tartalmi sajátságot tesz meg indikátornak, mintha az Illésversek esztétikai rövidzárlatait szerzőjük hitetlenségére kellene visszavezet
nünk.6
Ugyanezen szempontokat érvényesíti néhány magyarországi könyvről írt kri
tikájában is. „A proletárok szánalmasak, közönyösek és nagyon fáradtak eb
ben a könyvben. Lehet, hogy ez az igazi helyzet, hogy ha néha ökölbe is szorul
nak a dologtalan munkáskezek, ez az ököl már nem veszedelmes. Ez a csüggedés, ez az elkókadó hit azonban nemcsak a marxista dialektikának nem felel
meg, hanem a tiszta irodalmi szempontnak sem. Az erőt keressük és várjuk” lép át Kassák regényén7, a Rokonokat azonban példamutatónak véli8. Igaz,
zavarja kissé, hogy a „mese fordulatai minden életességük mellett erőltetettek,
célt szolgálnak” , az „események beállítása” pedig szándékos, ám a cselekmény
bonyolítás nehézkességét gyorsan feledteti vele az, hogy ebben a regényben
Móricz végre „elhagyta sajátos impassibilitéját” , s hitesen, bátran leleplezte
a magyar társadalmat keresztül-kasul átható korrupciót. Lelkesedése oly ma
gasra csap, hogy váratlanul átlendül az illúziók térségébe, s erős fényt bocsát
irodalomszemléletének mögöttesére: „Kellenek ezek az igazságok, kellenek
ezek a fekélyfeltárások, mert csak így formálódhat át az emberi lélek, csak így
teremtődik meg a jobb, igazabb, a tökéletesebb világ” (kiemelés: U. Cs.). Szen
teleky tehát anyagmozgató és lélekformáló hatalmat tulajdonít a művészi szó
nak, sőt a világ transzformálhatóságát is tőle teszi függővé, s ha ezt nem té
vesztjük szem elől, akkor nemcsak hitközpontú kritériumrendszere válik megfoghatóbbá, hanem egyúttal az is, mért várja el türelmetlenül az „igazi, hites
délszlávországi magyar írótól” , hogy hazai témához, „földünkből sarjadó
problémákhoz és közöttünk élő, a mában vergődő típusokhoz” nyúljon.9
A hitnek, a kollektivitásnak és a tökéletesebb világnak ezt a vázlatos és erő
sen utilitárius eszmerendszerét azonban a szépségek halk megcsodálására
„predesztinált” Szenteleky csak lelki tusák és kétségeskedés árán kiküzdött

hivatásérzettel tudta hirdetni. Amint ugyanis olyan művek ismertetésére vállal
kozik, amelyek nem érintkeznek a „ma kaotikus leikével” , s épp ezért nem
hívják ki és nem dinamizálják időszerűsítő hajlamait, szövegén azonnal átdereng
a régebbi Szenteleky, aki mintegy szétfeszíti a maga készítette Prokrusztészágyat, s spleenes borzongással elnyújtózik a „tiszta” szépségek között. „Mintha
édes, kristálytiszta óbor csillogna poharunkban. Ha iszogatjuk, lassan elsüpped
a jelen, a vitorlás visszavisz elrohant évek tündérotthonába, egy szép, szomorú
őszbe, az emberek előjönnek a temetőből, élet és mosoly lángol arcukon, és
lassan benépesítik a lelkünk csüggedt, bozótos kertjét” - mereng el Sz. Szigethy Vilmos „rőt, meleg, őszi napban” fürdő könyve fölött10, másutt Bronislaw Hubermann „azúros, megtisztult magasságokba” emelő művészetét említi
nosztalgikusan11, de akad olyan megnyilatkozása is, melyben mintha a tulajdon
elméleti alapvetésétől is elfordulna rezignáltam „mégiscsak Emil Verhaerennek kell igazat adnunk, aki Rembrandtról írott könyvében azt állítja, hogy
a lángész halomra dönti a miljőelméleteket”12.
Fölösleges lenne persze feszegetni, hogy melyik Szenteleky hát az igazi: az-e,
aki a szép szó orpheuszi erejében reménykedve, már-már dogmatikus eréllyel
küzd sarkított elvei valóra váltásáért, vagy az, aki megfáradása pillanataiban
a világ nyűgeitől mentes, „időtlen” művészet felé próbált menekülni. Fölösle
ges lenne, mert tulajdonképpen egyazon magatartás kétféle, vagy inkább két
irányú manifesztációjáról van szó csupán, látszólagos ellentmondásosságról
tehát, melyet a kor fölöttébb valós kontroverziái tettek elkerülhetetlenné, ha
tárt is szabva részben Szenteleky kritikusi munkásságának.

Egy művelt olvasó
Szenteleky halála után a Kalangya kritikarovata gazdátlanul maradt. Nyil
vánvaló, hogy Szirmai Károly a toliforgatók már kialakult gárdája segítségével
is folytathatta volna a munkát, minthogy azonban e téren is mindenáron emelni
akarta a színvonalat, nem tudott megelégedni a rovat gépies fenntartásával.
Pontosan látta, hogy a kidőlt „vezér” helyére olyasvalakinek kellene odaállnia,
akinek ügyszeretete, még ha ellenvetések sokaságát ébreszti is, erjesztőleg
hatna a folyóirat kis műhelyére. Ebben kell keresnünk annak a magyarázatát,
hogy épp azt a Kázmér Ernőt hívta meg állandó kritikusnak, akit elődje mind
végig igen határozottan távol tartott a folyóirattól.13
Közreműködését 1934 tavaszán kezdi meg Kázmér, s hogy nagyobb nyomatékot adjon recenziói szériáinak, eleinte minden küldeményét egy-egy esszével
vezeti be, amelyben megkísérli rendszerezni esztétikai elveit, világnézetének
fő komponenseit. Feltehetőleg nem csupán azért véli ezt szükségesnek, mert
hosszabb távú együttműködésre készül, hanem mert nagyon is jól sejti, hogy
a Szentelekyt mindinkább legendás hőssé nőttető kalangyások nagy része gya
nakvón figyeli őt, a „jó európait” , ki olvasottságánál és hazátlanságánál fogva
egyszerűen képtelen lokális érdekek szószólója lenni. Ezzel persze nem azt
szeretnénk sugallni, hogy Kázmér Ernő a publikálási lehetőség kedvéért felad
ta egyéniségét, az azonban vitathatatlannak látszik, hogy az írói tisztesség ha

tárain belül igazodni próbált a folyóirat irányvételéhez. Már első bemutatkozó
esszéjében14 borzadva gondol egyrészt a „moszkovita tömegek rémuralmának
veszélyére” , másrészt pedig a modern emberre, aki „rabszolgaként akar gör
nyedni, primitív szám kíván lenni zseninek képzelt, ,Führerek’ seregében” .
S hogy minden esetleges félreértést elkerüljön, néhány sorral alább tovább
fejleszti a gondolatot: „Nietzsche romboló és tagadó humanizmusának, Marx
elvont, antihumanista kollektivizmusának hatásai teszik lehetetlenné, hogy
irodalmunk emberi világnézet felé forduljon, lelki beállítottságra szomjúzzon,
s napjaink legsorvasztóbb bajai: a szegénység, a szolgaság, a háború és a tü
relmetlenség ellen küzdjön.” így hát „ismeretlen, új korunk küszöbén” nincs
is más tennivaló, mint a „megrágalmazott, a sokaktól kigúnyolt idealistákra”
figyelni, kik „menedéket, tisztulást, felemelkedést” adnak könyveikben.
Nem lehet nem észrevenni, hogy Kázmér Ernő pozíciója mennyire rokon itt
a Szentelekyével. Mindketten elzárkóznak mind a jobboldali, mind a baloldali
társadalmi erőktől, s mindketten egy tisztára spirituális harmadik utat vélnek
célravezetőnek. A különbség talán csak annyi, hogy míg Szenteleky a maga
hitét elsősorban Vajdaságra koncentrálja, addig Kázmér következetesen az
egész világ idealistáit tartja szem előtt. S ezen a csaknem nézetazonosságig
menő rokonságon az sem változtat sokat, hogy Kázmér már a Kalangya kö
vetkező számában a valósággal való nyílt szembenézés propagátoraként lép
fel. „A jelentől elszakadni, a jelent megkerülni, a valóság elől kitérni ma már
nem lehet, és a ma írója ott kezdődik, ahol művészeti irányok és újabb ,izmus’-ok iskoláinak padjait otthagyja. ( . . . ) Aki pedig elszakad a valóságtól,
minden művészet egyetlen, örök forrásától, az gyökértelenné, az új életre
képtelen íróvá válik. Ijesztő élettelenséggel lebeg majd a légüres térben, s
előbb-utóbb senkinek sem kell és senkit sem vonz” - írja türelmetlenül, mármár egyetlen keskeny folyosót jelölve ki az irodalom számára15, fejtegetését
azonban ezúttal sem hagyja ellenpont nélkül. A valóságirodalom küszöbére
még el nem érkezett, az erotikum, misztikum és idill „szentháromságának”
bűvöletében élő írókat ugyanis mindenekelőtt azért marasztalja el, mert „Jézus
és Lenin között latolgatják primitív elképzeléseiket” .
A valóságirodalom „elméletének” meghirdetésével párhuzamosan Kázmér
több ízben is elmarasztalólag szól a magyar regényirodalomról, amely a „rea
lista-naturalista formanyelvben megszokottá, semmitmondóvá” mered, s még
mindig nélkülözi a Zeitromant, az „aktív társadalmi kapcsolatokból kiívelő,
mai értelmezésű emberábrázolást” .16 Máskor „realisztikusra hangolt” irodal
munkat illeti kritikával, s leszögezi: „Az igazi író, aki saját munkássága folya
matát figyeli, előbb-utóbb rájön arra, hogy végelemzésben minden alkotását
önmagából, önnön életéből m erítette.”17 Evidensnek látszik tehát, hogy Káz
mér a valóságirodalmat mind a világnézeti-politikai, mind a művészeti-irodalmi
izmusok követelményeinek rendszerétől függetlenül képzeli el, s korántsem
felszíni jelenségek reproduktív tükröztetésére gondol, midőn a valóság fogal
mát középpontba állítja. Noha idevágó nézeteit később sem fejtette ki köze
lebbről, eljutott a „kollektív irodalom” és a „kollektív regény” műszaváig, s ab
ból, ahogyan e műszót használja, az derül ki, hogy a „hanyatló polgári korunk”
problémáit merészen felvető, ám a primitív irányzatosságtól mentes alkotáso
kat becsülte igazán. Nagy Lajos Kiskunhalom\éX vagy Móricz A boldog em
berét például.

Meglepő, hogy ez a mindennemű dogmától elzárkózó, a művek esztétikai
hatásfokát „kollektív” jellegüknél is többre becsülő elme többször szabályosan
melléfog ítéleteiben. Azt, hogy a József-tetralógiát író Thomas Mannt az „iro
dalom tikkadt szépleikének” nevezi, kinek tolla nem „hitet tevő szerszám,
igazság pörölye, az etikus, felelős író ökölbe szorított harci szimbóluma”18,
nem nehéz összefüggésbe hoznunk a korabeli valóság kázméri megkövetelé
sével, amikor azonban Zsolt Béla ragyogó tehetségét dicséri, Körmendi Ferenc
regényében pedig a „mélységesen gazdag könyvkultúrának imponáló sugár
zásán” ámul19, már kételyek elé állít bennünket. Egyszerű lenne azt mondani,
hogy mint többé-kevésbé minden kritikusnak, Kázmér Ernőnek is megvoltak
a maga kedvencei, kiknek pályáját, munkásságuktól szinte függetlenül, folya
matosan felfelé ívelőnek akarta látni. Van ebben igazság, időnkénti eltéve
lyedésének gyökerét azonban mégis inkább kritikusi módszerében kell keres
nünk. „Általában: öt napot olvasok és négy-öt este írom a cikkeket” - vallja
meg egyhelyt20, annak bizonyságaként, hogy az elmélyült mérlegelés és elemzés
munkafázisa el-elmaradt nála - nem annyira hajszás életéből, hanem inkább
meggyőződéséből következően. Nem véletlenül emeli ki Szerb Antal fő eré
nyeként azt, hogy „minden ügyészi mérlegelést vagy tanári pedantériát mellőz
ve, minden elemzés nélkül, élményei erejét veti az élet hullámzó folyamához ha
sonló irodalmi fejlődés sodró áramába"2' (kiemelés: U. Cs.), hiszen ő maga is
ezt az eszményt követi, az impresszionista kritika egy sajátos válfaját teremtve
meg. Sajátosat, mert nem olvasói benyomásainak a műalkotással egyenértékű
formába öntését tartja feladatának, hanem hogy páratlanul gazdag korábbi
olvasmányélményei segítségével értelmi szférába emelje impresszióit. S épp
ezért sajnálhatjuk, hogy irodalmunk szerényebb eredményeiről oly kevésszer
szólhatott.22

Szirmai Károly
érzelemközpontú kritikaírása
Amit Kázmér Ernő a vele szemben tanúsított idegenkedés folytán nem vé
gezhetett el, azt kisebb intenzitással, de már-már hősies kitartással Szirmai
Károly próbálta pótolni a folyóiratban. A lap köré csoportosult írók között
úgyszólván ő az egyetlen, aki, nem rettenve el a szigorú ítélethozataltól sem,
kezdettől fogva figyelemmel kíséri a jugoszláviai magyar kiadványokat is. Pe
dig voltaképpen nem is voltak kritikusi hajlamai, s a műbíráló szerepét inkább
a szükség parancsára vállalta, semmint belső igényből.
„Nem lenne ked^ve figyelőket is írni könyvekről, irodalmi, kulturális ese
ményekről? Szívesen venném őket” - fordult Szenteleky Szirmai Károlyhoz
közvetlenül A Mi Irodalmunk megteremtése után23, s alkalmasint épp e buz
dítás adta meg a látomások bűvkörében élő írónak azt az impulzust, amely a
kritikaírás útján elindította. Nem sokkal Szenteleky levelének vétele után sor
jázni kezdenek ugyanis bírálatai, előbb A Mi Irodalmunkban, később a Kalan
gyában, és a lendület, úgy látszik, életre szóló volt, hisz csaknem haláláig viszsza-visszatért az irodalmi kritika műfajához.

Első lépéseit azonban elég tétován, az idegenbe tévedők bizonytalanságával
tette meg. Az embernek mint kulturális lénynek „nagyfokú mai indolenciája”
kapcsán patetikus haraggal vette célba a rádiót, mely megtizedelte a „legkisebb
s legmostohább sorsú” jugoszláviai magyar írók olvasótáborát, elvonta tőlük
a „művelés alá vett s a magyar nehézkesség pariagán heverő fiatalabb múltú”
közönséget, ami annál leverőbb, mert az építészek, szobrászok, festők, zene
szerzők „örök ihletforrású” műveivel szemben még a „legjobban felmagasztalt
irodalmi alkotások is alá vannak vetve az idő értékdevalváló hatásának”, hogy
a „minden irodalmi alkotást megrágó, patkányfogú kritika” destruktív befo
lyásáról ne is beszéljünk.24 Ekkor még vészharangkongatássá fokozódott tehát
az irodalom féltése Szirmai Károlyban, s mivel gondolatait a végletek felé sar
kította, „kritikai egyvelege” groteszk ötletek tárházává vált. Ezek között min
denekelőtt a kritikát minősítő észrevétele szúr szemet. Nehéz ugyanis össze
egyeztetni az általa ekkor már vállalni akart kritikusi szerep és a kritikától való
undorodása tényét. Első pillanatra úgy vélhetnénk, hogy érzelmileg erősen
színezett, általánosítónak látszó gesztusával a kényszerűség terhétől kíván sza
badulni, későbbi bírálatai azonban arról tanúskodnak, hogy többről és másról
volt szó. Nem magát a kritikát tartotta kártékonynak, hanem csak azt a válfa
ját, amely „megrágja” , alkotóelemeire bontja a művek szerkezetét, s a részle
tekre összpontosítva próbálja megvilágítani esztétikai értékük titkát. Más szó
val: Szirmai Károlynak ebben a gesztusában nem annyira a profán kritikaellenesség manifesztációját kell látnunk, hanem inkább egy eredetinek és termé
kenynek hitt kritikaeszmény korai üzenetét.
S hogy mennyire így van, azt már első irodalmi kritikája is meggyőzően bi
zonyítja.25 Ebben Áprily Lajos költészetének tájait járja körül, de úgy, hogy
mondanivalóját a szó szoros értelmében programmal vezeti be, mely messze
túlmutat a konkrét témán. „Programom - írja Áprilynak a közönséggel való
megismertetése, s ezt azzal vélem leginkább elérhetőnek, ha nem tartok szak
szerű magyarázatot Áprily hovatartozására nézve - vagy: ha nem desztillálgatom oldalakon keresztül versformáit, ritmusát és rímeit, hogy ásítós és zörgőcsontú értekezés után megkapjam az élőhústól lehántott és lefaricskált vázat,
mely elvégre is a közönséget nem érdekelheti - hanem: ha ezt a sok időt és gon
dos pepecselést igénylő munkát átengedem az ezzel a verstechnikai élvezettel
foglalkozó szakembernek. Bármennyire is világnézet-kifejezőnek hangsúlyoz
zák a formát és rímet, mi mégis inkább a kicsontozatlan költőt kívánjuk látni
s nem azt a mértani vázat, melyre a költő lelki hangulatait - pillanatnyi belső
szükségből - ráfeszítette.” E szűkszavú programban, mint már Bányai János
figyelmeztetett rá26, több olyan mozzanatot lelhetünk föl, amely tartósan megha
tározta Szirmai Károly kritikai tevékenységét. Előtérbe kerül itt a szépíró, ki
viszolygón, nem titkolt szkepszissel tekint a szakszerű műelemzésre, mely mél
tatlan az alkotómunka teremtő lázaihoz, hisz végeredménye nem lehet más,
mint desztillátum vagy lefaricskált váz. A mű belső végtelenjének megbontásá
ról való idegenkedés dialektikátlan gondolatokig vitte el tehát Szirmai Károlyt.
Az analízisben csak a lebomlásnak, az alkotóelemek közötti „tömegvonzás”
megszűnésének veszélyét érzékelte, azt azonban már nem, hogy az elemzésen
alapuló szintézis - éppen dokumentáltságánál fogva - hathatósan ellensúlyoz
hatja e veszélyt, ezen túlmenően pedig kisegíti a kritikust a távolról szemlélő
dés, a benyomásokra hagyatkozás zsákutcájából is.

Szirmai Károly „érzelmi” dialektikátlansága aztán a program utolsó monda
tában tetőzik. Ott már határozottan „ár ellen” úszik, s egy dacos mégis mögé
sáncolódva, egyertelműen kifejti, hogy számára a forma és a tartalom viszony
latában a tartalom az elsődleges és mértékadó. Elzárkózik tehát a forma és
a tartalom egyszerre keletkezésének és hatásának tényétől, s ez óhatatlanul
egyféle idealizmushoz vezet nála. Mert mint J. M. Lotman véli27, a mű eszmei
tartalma nem más, mint a struktúra, következésképpen a forma és a tartalom
kettősségét valójában az eszme, az adekvát struktúrában megvalósuló és azon
kívül nem létező eszme fogalmával kell helyettesítenünk. Ha nem így járunk
el, hanem a forma fölé rendeljük a tartalmat, azaz a mű struktúrájától elvonat
koztatjuk az eszmét, szemlélődésünk azonmód arra az idealista tudósra fog
emlékeztetni, aki az életet megpróbálta elkülöníteni attól a konkrét biológiai
struktúrától, amelynek az funkciója.
Az elkülönítés művelete Szirmainál elsősorban a műalkotást létrehívó ér
zelmi és értelmi együtthatóknak egymást kizáró szembeállításában figyelhető
meg. Az előbbieket tartalmi, esszenciális, lényegadó, az utóbbiakat pedig jó
szerével csak másodlagos, járulékos, formateremtő komponensnek tartja. Eb
béli meggyőződését a következőképpen fogalmazza meg: „A költőnek transza
nélkül valamely téma csak halotti próza marad, hiába szaggatják meg az ér
zelmi képek fényvillanásai. Érzelmi hangulat-rétegeződés nélkül a költemény
hímportalan.”28 E nézete igen gyorsan állandósult és megkövült, miként azt
későbbi dolgozatainak ismétlődő ellentétpárjai tanúsítják. Ezekben a nél
külözhetetlennek vélt „hangulati beágyazottságot” , az „érzésgyökeret”, a „mű
vészi önkéntelenséget” , a „költői beleélést” , a „lélek hangulatvilágát” az értékbomlasztónak felfogott „programszerűség” , az „éber tudatosság” vagy ahogy
egy helyütt jó adag iróniával s idegenkedésének méreteit is sejtetve fogalmaz:
az „értelem kopasz műhelye” ellenpontozza. S nem is csupán a költői művekről
szóló írásaiban. Herceg János első novellás kötetét ismertetve, érzelemköz
pontú irodalomszemléletének ugyanezen kategóriáit juttatja túlsúlyra.29 Her
ceg víziói, állapítja meg egyebek között, a „teremtésre ihletettség boldog könynyűségében, az ellenőrző értelem minden gátlásától feszabadultan” íródtak,
„amikor az életre kívánkozó vízió maga tör magának utat s nem engedi, hogy
az intellektus nyűgöző hámba fogja”. S ehhez hozzáfűzi még: „Herceg írásait
érezni kell s nem érteni. Kritikai defektust árul el az a bíráló, aki a víziós témák
világában az intellektus mérőlécével akar rendet terem teni” , az „értelem ka
lauzolása mellett” ugyanis a „víziók zavaros, tökéletlen írásoknak hatnak” .
önként adódik a kérdés, hogy a forma és a tartalom kettősségének téves ér
telmezése mellett mi késztette Szirmai Károlyt erre a meglepő ellenpontozásra.
Művei e tekintetben csak részben igazítanak el. Igaz ugyan, hogy egyfelől érte
kező prózájában nem nehéz felismerni a nyugatos költészeteszmény meghatá
rozó jelentőségét30 és az impresszionista kritika számottevő hatását31, másfelől
pedig novellái is a „belső” témák megszállottjának mutatják őt, ki kritikus
ként nyilván szükségét érezte annak, hogy időnként „önvédelemből” , „ön
igazolásképpen” is magasra emelje az érzelem pajzsát. E jelzetek segítségével
viszonylag könnyű kijelölni eszmélkedésének fő irányát, ugyanakkor azonban
végletes sarkításának oka továbbra is homályban marad. Fel kell hát tételez
nünk, hogy merőben más, külső tényezők is közrejátszottak itt.
Jeleztük már, hogy Szirmai Károly, amint a Kalangya szerkesztői posztjára

került, azonnal harcot indított a dilettantizmus ellen.32 Miközben a beérkező
írások nagy hányadát közölhetővé gyúrta éjszakákon át, arra a felismerésre ju
tott, hogy a dilettáns szövegek örökös közhelyei nem tudnak áttörni a látható
valóság felszínén, hogy logikájuk a mindennapok logikája, s épp ezért csak úgy
árad belőlük a „sivár szegénységszag” . Boldogabb szellemi égtájakon a dilet
tantizmus természetes kísérőjelenség, megengedett lehetőség a rosszfajta becs
vágy kiélésére, nálunk azonban két háború közötti "burjánzása az olvasókö
zönség elvesztésének, az irodalmi élet vérkeringése megszakadásának árnyé
kát vetette előre, s így „létkérdéssé” súlyosodott. S pontosan ez a körülmény
engedi meg a következtetést, hogy amikor Szirmai Károly az értelem szervező
erejének elégtelenségét húzta alá újra meg újra kritikáiban, akkor valójában
nem az értelmet mint olyant becsülte alá, s nem is csak a „hangulatesztétika”
posztulátumainak kívánt eleget tenni, hanem egyszersmind s legalább akkora
intenzitással a dilettantizmust vette célba. Azt is mondhatnánk akár, hogy iro
dalmunk átlagának kietlenségéből s az „írótársak” iránti kötelező kíméletből
következően Szirmainál az alkotói értelem a tehetségtelenség, az érzelem pedig
a tehetség szinonimájává vált. Egymást kiegészítő (érzelem-értelem) és egy
mást kizáró (tehetség-tehetségtelenség) fogalmak mosódtak egybe, azonosul
tak tehát gondolkodásában, s ez kezdettől fogva abszurddá tette kritikusi plat
formját. Ha ugyanis az igazán jó, maradandó művek értékét „érzelmi áttüzesedésük” szavatolja, s ha épp ezért ezeket a szövegeket csakis érzelemmel sza
bad és lehet olvasni, akkor a kritikus feladata már-már megoldhatatlan. Ho
gyan írjon értelemmel és értelemhez szólón olyasmiről, ami eredendően
emocionális karakterű, s amit az elme hideg fénye el nem érhet és át nem jár
hat soha?
Szirmai erre is talál rtiódot, mégpedig olyképpen, hogy a műbíráló első szá
mú feladatát a „kritikusi újból-teremtésben” jelöli meg. Szerinte a kritikusnak
újra kell alkotnia a mű érzelmi impulzusait, hőfokát, illetve magas szinten
rögzítenie kell mindazon benyomásokat, melyeket lelkében a mű kiváltott.
Első pillanatra is evidens, hogy ez a meggondolás nagyfokú rokonságot mutat
az impresszionista kritika alapelveivel. Szirmai azonban, eszmélkedésének vég
letességéből következően, nem elégszik meg annak megszokott eszköztárával:
az egyezményesnek tekinthető hasonlatokkal, a hangulatkeltő és -minősítő jel
zős szerkezetekkel, hanem csakugyan vállalja az újból-teremtés kalandját. így
aztán nem egy kritikáját olyan terjedelmes bekezdések tarkítják, amelyek a
szóban forgó műről semmit sem mondva, egyszerűen megmaradnak érzelmi
ködnek, „poétikusan” szárnyaló ujjgyakorlatnak. Hadd szemléltessük csak
egyetlen példával e jelenséget. A Jankovich Ferenc költészetével foglalkozó
kritikában olvashatjuk33: „Végre ott pompázik előttünk a maga teljességében,
értékeivel és fogyatékosságaival, belesimulva a környezetbe, az aranyzöld pá
zsit selymébe, puhaságába, s az ég fehérgyapjas fellegeket vitorláztató álom
kékjébe. Mint valami buján zöldelló, virágzó kert egy magányos völgykatlan
ban, szelíd haj latú dombok ölébe rejtve, távol ellenkező égtájak vihardúlásaitól, a nyugtalanító kérdésekkel zaklató jelentől, mától. A kerítésen túl fehér
és rózsaszín szirmokat havazó bokrok és fák - fűszeres illat, nyüzsgés, gomolygás - milliónyi bogár boldog, tevékeny döngicsélése. . . ” Az értelmi és érzelmi
együtthatók radikális elkülönítése és szembeállítása a másról beszélés metafo
rikus szótömbjeit hozta létre tehát Szirmai Károlynál. Minél számottevőbbnek

talált egy-egy szöveget, annál „szebb” , mívesebb, csiszoltabb betétekkel dolgo
zott, és természetesen annál távolabb sodródott magától a műalkotástól.
Merev ellentétezése ugyanakkor eszmei tájékozódását is befolyásolta.34 In
gerülten száll vitába pl. a „marxista Korunkkal” , mert „nem szab sem nívó,
sem megbízhatóság szempontjából súlyosabb követeléseket cikkírói elé, ha
nem megelégszik puszta marxista voltukkal”35; örömmel konstatálja, hogy
amíg az emigráns írók „máshol nemegyszer kommunista mozgalmak előharcosaivá” váltak, addig nálunk „majdnem teljesen felszívódtak a magyarság ré
tegeibe”, és mint Fekete Lajos is, a „kollektivizmustól” mindinkább a magyar
kisebbségi sors „szűkebb, de igazibb kollektivitása” felé haladtak36; aggályoskodón lamentál, hogy manapság az „időszerűség iszapos hullámai elborítot
ták az egész irodalmat” , és az „írók jó része aktuális (társadalombíráló vagy
szocialista) könyvön dolgozik”37; a „dogmatikus, marxista” kritika feltételezhe
tően elmarasztaló ítéletei ellenében védelmébe veszi Axel Munthe önéletrajzi
regényét38 stb. stb. Ha ezek a megnyilatkozások csupán a polgári fanyalgás,
idegenkedés és védekezés jelzetei volnának, aligha érdemelnének figyelmet.
Szirmai Károly naiv marxizmusellenessége azonban túlmutat a szokványos
képleten. Szépen kitetszik ez már abból a fejtegetéséből, ahol a kor íróit két
nagy csoportra osztja. Az egyik idegenkedve „húzódik vissza korának küzdel
meitől, sőt sokszor tartalmát meghatározó ideológiájától is, s írásaiban befelé
fordult nézéssel és hallgatással lelkének sajátságos kagylózúgását adja vissza” ,
a másik viszont „azt vallja, hogy az írás elszegődöttjei nem menekülhetnek el a
kor feladatai elől az individuális szépségek megkövüléseibe, hanem vállalniuk
kell a vezető harcot a korigazság mellett” .39 A felosztás a maga átmeneteket
nem ismerő vagy inkább elmosó mivoltában rímel az eddig érintett érzelmiértelmi ellentétpárokkal. Csakhogy Szirmai Károly ezúttal kibővíti, árnyalja
kissé sarkigazságként hangoztatott tételét. A második csoportot főként a
„marxista irányhoz tartozók” alkotják, szögezi le, ugyanakkor azonban odaso
rolja a radikálisabb polgári írókat és kritikusokat is. Elsősorban tehát nem
osztályhelyzete parancsára fordul szembe a marxizmussal, hanem inkább azért,
mert minden olyan alkotói manifesztációtól óvná az irodalmat, amely jelenben
gyökerező, a társadalmi élet jelenét megváltoztatni akaró, messzemenően
racionális programból sarjad. Ezeket a programokat szerinte döntően megha
tározza keletkezésük pillanata (évtizede, évszázada), szerepük épp ezért csakis
periferikus lehet, szemben a „sajátságos kagylózúgáséval”, amely, mint már
maga a fogalom jelzi, ősi, folytonosságukban töretlen, egyetemes emberi tar
talmak áradásával teljes. Azt jelenti ez, hogy Szirmai Károly kritikáiban és
kisprózája nem egy emlékezetes darabjában tulajdonképpen egyazon nosztal
gia kap hangot. Novelláinak idővándorai űzötten vágnak neki a jelképes „vég
telen pusztaságnak” , félelemteli menetelésük azonban teljesen hiábavaló, mert
a megnyugvást hozó bizonyosságot, elvesztett otthonukat nem lelik meg soha.
Mint ahogy a kritikus Szirmai Károly sem, aki nem kisebb szenvedéllyel vala
mely irodalmi archimedesi pont után kutat, hogy definitíve felülemelkedhessék a háborús-forradalmas évek emlékein, a kisebbségi sors távlattalanságán,
önnön alkati szorongásain, egyszóval: élményeinek azon rétegén, amely no
vellahősei létidegenségének is táptalaja. Ez okból teszi meg „vízválasztónak”
az időszerűséggel, koreszmékkel, divatossággal el nem fojtott, be nem szennye
zett „kagylózúgást” , melyet, ha tudja is, hogy vágyott tisztaságában sohasem

hallható, helyzetéből adódóan mégis követendő és másoktól megkövetelhető
alapnak, kiindulópontnak tart. így aztán természetesen nem kezdeményezhet
érdembeli vitát a két háború közötti (gyakran dogmatikus, a művészetet esz
közzé lefokozó, haszonelvű) marxista kritikával, és ami még nagyobb kár, nem
alakíthatja ki mércéinek egy olyan átgondolt, teljesebb értékű rendszerét,
amely eligazíthatná őt a kor irodalmi jelenségei és eseményei között.
Időnként egy-egy regényt is bemutat, méltat vagy elmarasztal a Kalangya ha
sábjain. Kritikáinak ebben a vonulatában, ha csak teheti, pozitívumként emeli
ki a kompozíció arányosságát, a folyamatos meseszövést, a magabiztos jellem
fejlesztést, a felelősségteljes műgondot, a stílus egységességét, illetve elmarasztalólag szisszen föl a kiabáló szélsőségesség, a patetikus vagy tragikus
túllendülés, az egyensúlybontó szerkesztés szimptómái láttán, nyilvánvalóvá
téve, hogy elvárásait jórészt a XIX. századi regény emlékezetes példáinak
igézetében alakította ki. Ezek az odavetőleges, szórványos, körültekintőb
ben meg nem indokolt minősítések azonban nem kínálnak olyan határozot
tabb elméleti erővonalakat, amelyek azonnal érthetővé tennék esetenkénti vá
lasztását, azt, hogy a kor bőséges regényterméséhez nyúlva, miért épp a Katajévtől Babits Mihályig, a Traventől Kodolányiig vagy, mondjuk, a Gergely
Sándortól Axel Munthéig terjedő távolságokat próbálja bejárni és egybefogni.
Merőben esetlegesen tallózgat talán? Szó sincs róla. Liberális „magasabb szempontokat” követő dogmaellenességének és „korfölöttiségének” pozíciójáról
nagyon is tudatosan úgy válogatja meg az ellentétes világnézeti pólust alkotó
s szerinte kritikát érdemlő vagy kívánó műveket, hogy azoknak egymást gyen
gítő eszmei erőtere ellenében a művésziség mint egyedüli lényeg jusson domi
náns szerephez. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Regény kritikáiban is
felhangzik ugyanis irodalomszemléletének fő dallama. „Régi nagy orosz klaszszikusok szívünkbe markoló lélektájai jutnak eszünkbe, melyektől az újabb
írók, egyre több szerepet juttatván az értelemnek, annyira elszoktattak ben
nünket” - sóhajt föl a „szíve vérével” alkotó Iván Cankar regénye kapcsán40,
félreérthetetlen jeleként annak, hogy a világnézeti elhatárolódás és pártat
lanság elvének hirdetése esztétikai elfogultsággal, „pártossággal” jár együtt
regénykritikáiban is. Innen van, hogy pl. a Hajrá!-1 csak egyféle félszeg,
kétkedő csodálkozással tudja megközelíteni, nem annyira a számára teljesen
idegen szovjet valóság atmoszférája miatt (bár azt azért siet rezignáltan meg
állapítani, hogy a „szovjetrendszer nem hozta meg a munkásnak mint ember
nek felszabadulását”), hanem mert nem tud mit kezdeni a gyors sodrú, csöppet
sem „kagylózúgásos” regény „elharapott élettörténeteivel” , azzal, hogy az
„emberi lelkek hasztalan ficánkolnak” itt, mert az „író erős kézzel rendeli
őket alá a versengés iramának” .41 Vagy vegyünk egy másik, talán még karak
terisztikusabb példát. Travent alig leplezett ellenszenvvel mutatja be: fan
táziáját egyszerűen „satnyának” , „bácskai kávédarálóként” cammogó művé
nek tanulságait pedig erősen „molyrágta tanulságoknak” véli.42 Berzenkedése
azonban megint csak nem magának a témának szól. Traven szociális lelki
ismeretét, magasabb kötelességérzetét és tárgyilagosságát dicsérve, a fenntar
tás legkisebb jele nélkül figyeli Jacintónak, az ágrólszakadt mexikói indián
parasztnak küzdelmét a mindent fölfaló külföldi petróleumtársasággal. Nem
a kiéleződő osztályellentétek vakító kontrasztossága zavarja hát, hanem az,
hogy Travent „ritkán löki, hajszolja a teremtés láza”, hogy hiányzik belőle a

„nagyság tájfuni lendülete és sodra” , hogy hőseire úgy hajigálja a „jellem
zést, mint valami ruhát” , minek következtében „puszta dokumentum” marad
a mű, anélkül hogy „cseppnyi hangulati hím por” hullott volna lelkünkre a zá
rósorokból. Elmaradtak a szívbe markoló lélektájak - elmaradt tehát a (jó) re
gény is. Ezzel szemben az indításában úgyszintén „szürke” Gyászt már mara
dandó alkotásnak véli, mert Németh László - annak ellenére, hogy „tudatos”
író, sőt a „gondolatok csillagásza” - a „múzsának karjára támaszkodva” „vé
ges-végig tartani tudta a hangulatot”.43 A Boldog Margitot meg éppenséggel
az „utolsó évek legnagyobbjai” közé sorolja, nyomatékosan hangsúlyozva,
hogy költőisége, „tisztán belső síkon való felépítése” folytán „szinte lefoszlik
róla az idő kerete, s időtlen magasságokba emelkedik” .44
Költészetkritikai dolgozataiban elfogultsága még szembeötlőbb. Nincs még
egy munkása irodalmunknak, aki oly heves és folyvást növekvő ellenszenvvel
viseltetett volna az avantgarde jelenségei iránt, mint Szirmai Károly.45 Már
a harmincas évek legelején arra figyelmeztet, hogy az elsődlegesen „intellek
tusközvetítő” expresszionista és aktivista verselés igen könnyen lírai „szegény
le vegőjűségbe” fulladhat46, majd vissza-visszatérve a kérdéshez, előbb Kassák
vajdasági „gyarmatosítását” emlegeti rosszallóan47, később, az évtized végén, sza
bad folyást engedve immár indulatainak, „utójárványnak”, „makacs fertőzésnek”
nevezi az irodalmunkban is érvényesült avantgarde hatásokat48, még később
pedig a „Kassákéktól átvett aktivizmusnak szinte rákos tovább-burjánzásáról”
s a „költészetnek tartott korcs-aktivizmus vad kakofóniájáról” beszél.49 Érthető
hát, hogy Csuka Zoltánt kivételes költőnek találja ugyan, de csak akkor, ha az
„értelem fájdalmai” helyett a „szív fájdalmait” nyújtja, ha „spontán dobja ki
magából verseit” , anélkül hogy „külön sorba csapott” szavakkal vagy rövid
mondatokkal lankasztaná lendületüket. Fekete Lajos költészetét ugyanebből
a szemszögből fürkészi, azzal a különbséggel, hogy avantgarde-ellenes atti
tűdjének néhány újabb elemét is felvillantja. Bájos kegyetlenséggel „kacatos
kosárrá” metaforizálja a Béklyózott erők feltámadását, majd a Szent grimasz in
tencióit teljesen félreértve, arról értekezik, hogy Fekete „nem tud uralkodni
anyagán” , szétfeszíti, darabokra tördeli a kompozíciót, tért nyit a „zavaró
disszonancia” előtt, s épp ezért „Mint valami erdőrengetegben, úgy botorká
lunk problematikus írásai zűrzavarában”. E sarkított ítéleteket - kritikáinak
egyensúlyát megteremtendő - dicsérő szavak aranyfüstjébe csomagolja, kifo
gásainak azonban mégsem ezek a valódi ellenpontjai, hanem azok a szegmen
tumok, ahol a két költő pályájának számottevő módosulását regisztrálhatja.
Fekete Lajos kapcsán rámutat, hogy első budapesti kötete, a „Tengerzúgás
óta, művészetének nagy előnyére: visszatért a kötöttebb formákhoz” , a Sötét
idők árnyékában Csuka Zoltánját pedig hazaérkezett költőként köszönti, aki
enerváltabban, kisebb megnyilatkozást kereső erővel énekel ugyan, mint akti
vista korszakában, de - s ez a fontos - „annyi keresgélés után végre a saját
hangját hallatja” .
Az igazság kedvéért azonban meg kell említeni, hogy Szirmai Károlynak
néhány olyan meglátása is van a jugoszláviai magyar avantgarde líra változatai
ról, amelyeket irodalomtörténetírásunk csak nemrégiben világított meg körül
tekintőbben, vagy még szembe sem nézett velük, ö figyel föl pl. elsőként arra,
hogy a húszas évek derekán expresszionista költészetünk „kétfelé hajlik” : míg
a szabadkai Tamás Istvánnál már csak „kötetlen formája marad meg”, addig a

„hitvalló” Csuka Zoltán tartalmait is őrizni tudja még; észleli, hogy Csuka lírá
ja jóval meggyőzőbb, ha a kozmikus perspektíváktól s a merőben absztrakt
igazságoktól eltávolodva, „meglátja a közelebb eső dolgokat” is; és ugyancsak
ő veszi észre, hogy avantgarde költészetünk a megkésettség jegyében bontako
zott ki, s így „kezdeti progresszivitásához való ragaszkodásában konzervatívvá,
sőt elmaradottá” vált. Ez utóbbi konstatációja telitalálat értékű. Ne törődjünk
most azzal, hogy az elmaradottá válás akkori líránk hagyományos vonulatainak
viszonylatában teljességgel tarthatatlan. Arra figyeljünk, hogy Szirmai Károly
értékcsökkehtő mozzanatként veti fel a megkésettséget. Ráérez tehát, hogy pl.
Csuka Zoltán nem akarattal előidézte a Sturm und Drangot, mint Radnóti és
mások is a magyar irodalomban, hanem akarattal megtartotta, egy olyan perió
dusban, midőn az aktivista lázak társadalmi feltételei már nem voltak adottak.
A meglelt nyomon azonban Szirmai Károly nem tud és nyilván nem is akar
továbbhaladni. Az individuum érzelmeinek omnipotenciájára esküdve, gyor
san visszalép egysíkúan ellentétező irodalomszemléletének alapjaihoz, s mind a
lírát, mind a prózát illetően elkerülhetetlen önellentmondásokba keveredik.
Egyrészt, mint láttuk, már-már modoros következetességgel lép fel az alko
tói értelem ellen, s mindennemű programszerűséget megvetve, a spontaneitás
ra, a költői transzra helyezi a súlyt, másrészt azonban a lírikusi önfegyelem, az
építő mértéktartás és a kötött formákban megvalósuló harmonikus vers az esz
ményképe. Egy olyan modell tehát, amely az elme intenzív működése nélkül
el sem képzelhető. Egyrészt az érzelmi befogadást igénylő, „kagylózúgásos”
prózát véli mértékadónak (még 1937-ben is „Herceget, az ösztönös novellistát”
sóvárogja vissza)30, de másrészt és egyidejűleg evidenciaként fogalmazza meg,
hogy az „íróművész munkája, akár a muzsikusé: a legszebb, a legmagasabb
matematika” .31
Mindent összevetve, messzemenően igaz a summázat, miszerint Szirmai
Károly nem volt kritikus, „még olyan módon és olyan mértékben sem, ahogyan
Szenteleky Koméi kritikus is volt” , kritikaírása pedig „Kázmér Ernő kritikusi
tevékenységéhez és gyakorlatához nem is mérhető” .32 Kivételes szerepe ennek
ellenére nyilvánvaló. Mert gondoljuk meg: mindazok, akik az ízlésnevelés
kényes feladatának próbáltak eleget tenni tájunkon, kritikáikban ilyen vagy
olyan okból távol maradtak irodalmunk eseményeitől. Szenteleky odafigyelt,
de túl korán meghalt, Kázmér Ernőt az „írótársak” örökös gyanakvása és ide
genkedése riasztotta el, Herceg János viszont önszántából zárkózott el ki
adványainktól. Épp ezért Szirmai Károly kritikai munkássága kétségkívül iro
dalomtörténeti jelentőségű vállalkozás. De nemcsak az! Esztétikai érzé
kenysége ugyanis, összes prekoncepciója ellenére, megóvta őt attól, hogy pil
lanatnyi hangulatai folyományaként remekműveket vágjon le vagy fércmun
kákat magasztaljon föl. Az érzelmek embere volt, ám a dilettáns érzelmességet
nem szívelte, s ha kellett, sóvár idealizmusával a hozzá közel állókat is meg
égette, mit sem törődve azzal, hogy íróinkat a szellemi kohézió helyett inkább
csak az önérdekű „irodalmi” barátság könnyen tépődő szálai tartják egybe.
Maximális igazságszeretet vezérelte tehát, melyet irodalmunk zsengesége, tétovasága, talajszintisége is táplált szüntelen. S valójában ez az etikai többlet az,
ami feledtetni nem tudja ugyan szövegeinek hiányosságait, de legalább hat
hatósan ellensúlyozza őket, és ugyanakkor részben túlmutat az impresszionista
kritika határain is.

Herceg János,
a „világnézeti” kritikus
Költőként indult, novellistaként figyeltek föl rá, a Kalangyában azonban
mégis jóval több kritikai szöveget tett közzé, mint szépprózait. Ennek oka nem
pusztán abban keresendő, hogy a lap Kázmér Ernőn kívül egyetlen igazi kriti
kusra sem támaszkodhatott, s épp ezért a szó szoros értelmében igényelte olva
sottabb munkatársainak e téren kifejtett tevékenységét, hanem abban is, hogy
Herceg János világnézet-formáló, sőt világformáló erőt tulajdonított a bíráló
szónak. Mondhatnánk akár azt is, hogy kritikáival nem az olvasó esztétikai ér
zékenységét, hanem gondolkodásmódját, politikai felelősségérzetét kívánta
befolyásolni elsősorban. Ez a fordított hozzáállás messzemenően kihatott érte
kező prózájának jellegére. Minthogy a művek esztétikai sajátságai csak másod
lagosan érdeklik, nem építi ki elemző eszközeinek, mércéinek rendszerét. Az
esetek többségében írása összegező ítéletekből indul ki, majd néhány kifejtet
ten irodalmi párhuzammal élénkítve a tartalomfelmondást, hangsúlyos „vi
lágnézeti” konklúzióval zárul. A recenzió egy válfaját műveli tehát legszíve
sebben, életének sorsfordulóin azonban hosszabb lélegzetű, körültekintőbben
fogalmazó esszéket, tanulmányokat is ír. Herceg János Kalangyában kifejtett
kritikai munkássága tehát mindenekelőtt a maga történetiségében számottevő,
annál inkább, mert használható adatok egész sorát kínálja mind írói pályá
jának, mind folyóiratunk életének teljesebb felméréséhez.
Témaválasztása, tájékozódása első pillanatra teljesen koncepciótlannak lát
szik. Talán mert gyengéknek találja, kerüli is a jugoszláviai magyar kiadványo
kat, ugyanakkor azonban a magyar és az európai irodalmakból sem a kiemel
kedő műveket ismerteti, mint ahogy nem érzi feladatának azt sem, hogy rokon
áramlatokra, törekvésekre összpontosítson, s megközelítő teljességgel feltér
képezze őket. E mögött az esetlegesség mögött azonban könnyen kimutatható
eszmei indítékok húzódnak meg. Már a Kalangyában közölt első könyvismer
tetésében azért marasztalja el Else Feldmann „úgynevezett modern regé
nyét”53, mert az öntudatlanul és tehetetlenül vergődő, beteg figurák rajzából
hiányzik a „szociális felkiáltójel”, s valójában ennek a jelnek az igézetében
küzd majd a kispolgári mentalitás, az ellenforradalmi ideológia és a fasiszta el
méletek ellen - egészen 1935-ig.
Mussolinit modern Néróként leplezi le54, nem kis iróniával emlegetve bo
szorkányos „költői mesterségét” , melyhez annyi vér tapad, majd végül így
összegez: „Csak egy marad előttünk a fasizmust megvilágító lámpaként, Matteotti és társainak szétroncsolt, véres teteme, az a nacionalista maszlaggal leön
tött nagyon is konkrét vádirat a fasizmus ellen, amelyet nem tud elnyomni sem
a duce pattogó staccatója, sem a kapitóliumi domb lábait nyaló tömeg részeg
Vivat Mussolini ordítása.” Jóval nehezebb és kockázatosabb is a dolga, midőn,
ugyancsak a leleplezés szándékával, Rahmanova naplójáról értekezik, mivel itt
már a szocialista forradalom eszméit és szovjet valóságát kell védelmébe vennie
a „borzalom könyve” ellenében, amely, anélkül hogy a „fehérek kegyetlen
ségéről egy sort” is írna, mindenért a „forradalmárokat teszi felelőssé”. Mégis
kimondja azonban, hogy ez a tendenciózusan ellenforradalmi könyv első
sorban azért káros, mert a „nyugati kultúra, az emberszeretet és béke nagy

igazságai mögé rejti” a gyűlöletet és elfogultságot, s ekképpen a „gyanútlan
olvasóban föltétlenül felháborodást kelt nemcsak a könyvben szereplő ,vörö
sök’, de az egész szocialista világnézet ellen is”.55
A film történetéről írt esszéjében56 úgyszintén ekkoriban vallott hitvallásá
nak összetevőit tárja föl. Míg a nyugati világ filmgyártását „revü, látványosság,
kosztümök, zene és tánc uralják” , s a filmművészet nem tud „kibontakozni a
rengeteg sallang, az etikátlanság és az üzleti számítás öleléséből” , addig a Szov
jetunióban, ahol a „filmgyártás az állam kezében van” , a „rendező, a színész,
az operatőr független, s minden ereje odairányul, hogy a filmet megszabadít
sa idegen ruhájától, kiragadja a sekélyesség béklyóiból és a maga sajátos ér
tékére emelje” - szögezi le, majd elragadtatva említi Pudovkint, Eizensteint,
Mejerholdot, kik „csodálatosat műveltek”.
Herceg János tehát a harmincas évek első felében az irodalomnak és a mű
vészetnek ama műfajai és tartományai felé fordul, melyek aktuálpolitikai vo
natkozásaik folytán lehetővé teszik számára annak következetes hirdetését,
hogy az emberiség választás, sőt sorsdöntő fordulat előtt áll. Épp ezért a ma
gyar irodalomnak is azon kiadványainál időz el szívesen, amelyek vagy maguk
is siettetnék a mélyreható társadalmi átalakulást, vagy pedig a közönséget
ízléstelenül kiszolgáló mivoltukban kiváló célpontjai lehetnek a kritikának. Remenyik Zsigmond „pamflet-regényét”57, melyben a polgár a „gyilkos szatíra
görbetükrén botladozik és bukfencezik” , nem titkolt rokonszenvvel fogadja,
annál inkább, mert a mű allegóriái és parabolái nemcsak a „dolgok elferdülését” láttatják meg, hanem egész „roskadozó társadalmunk” mélyére világí
tanak. Babay Józsefen azonban már kitörő jókedvvel elveri a port58, őt magát
az irodalom „visszajáró lelkei” közé sorolja, művének alakjait pedig az „iroda
lom lomtárából kilopott bárgyú kreatúráknak” , „butaságig komikus, kócbélű”
tetszhalottaknak nevezi.
Lázongó harciassága, melyet nyilván az is élesztgetett, hogy sehogyan sem
tudta meglelni helyét a vajdasági ég alatt, 1935-ban érte el tetőfokát. Ekkor
írta gyors egymásutánban a már érintett filmesszét, Kassák-tanulmányát59 és
A bázeli harangokról szóló méltatást.60 Ez utóbbiban nemcsak hogy újra hitet
tesz a szocialista átalakulás mellett, Aragon „hatalmas kompozícióját” dicsér
ve, melyben a „bizakodás lángjai túlcsapnak az időn” , hanem burkoltan szem
befordul a folyóirat szerkesztőjével is. Alig néhány hónap telt el azóta, hogy a
„tiszta” irodalom eszményét követő Szirmai Károly a maga örökösen panaszra
hajló, de ellentmondást nemigen tűrő hangján az „időszerűség iszapos hul
lámait” kezdte ostorozni, melyek „elborították az egész irodalmat” , úgyannyira, hogy az „aktualitás úrrá tette az anyagot a problémán”, s a „valóság
követelésével lefokozta a művészi szempontokat”61, amikor Herceg János,
mintegy Szirmainak válaszolva, azok figyelmébe ajánlja Aragon művét, akik
„szidják a rossz irányregényeket” . Vita természetesen nem robbanhatott ki kö
zöttük, ezt mindketten károsnak tekintették a külső erőkkel való birkózás
adottságai között, a konfrontáció lehetősége azonban kétségkívül fennállt, el
sősorban annak a jeleként, hogy Herceg János már ekkor a távozás, a kitörés
gondolatával foglalkozott. Minden egyes kritikája jövőért kiáltott, ugyanakkor
azonban nap nap után azt kellett tapasztalnia, hogy irodalmunk jövője egészen
bizonytalan, hisz az árulás várható vádja nélkül nyílt eszmecserékkel, viták
kal nem lehet impulzusokat adni a belső fejlődésnek. S talán ennek a nagy

fokú szorongatottságnak is része volt abban, hogy megírta különös Kassáktanulmányát, melynek hangvétele és ítéletei Petőfi juhászának gesztusát juttat
ják eszünkbe.
Ma is meglepő, elgondolkodtató az a kíméletlen következetesség, mellyel
Herceg János Kassákra támad, helyenként már-már a megszólalás jogát is elvi
tatva tőle. Abból indul ki, hogy Kassákot a „szocialista mozgalom termelte ki
magából és indította” el, a költő azonban csakhamar hűtlen lett osztályához,
útja már a háború alatt gyanús volt, minthogy a „kollektívum forradalmának
eszméjét” már akkor elhomályosította nála a „formaművész egyéni törekvése”.
Költészete mindinkább imagináriussá válik, s a mondandó helyett az „extrava
gáns formára” helyezi a súlyt. A tanulmány tehát alapjában véve ugyanazokat a
vádakat ismétli meg, amelyeket Kun Béla hangoztatott 1919-ben, az Országos
Pártgyűlésen, s ezen az sem változtat sokat, hogy Herceg azért óvakodik
a „burzsoá dekadencia term ékének” nevezni a Ma irodalmát. Nem változtat so
kat, mert a tanulmány második felében, Kassák háború utáni munkásságának
jellemzőit taglalva, már egészen meredeken fogalmaz Herceg. A „polgári iro
dalom vizeire” utasítja Kassákot, s a „csökönyös demagóg esztéta” „korlátok
közé szorított egyéniségéről” beszél, ki „osztályának nem adhatta meg azt,
amivel tartozott” , hisz a forradalmi újítóból lehiggadt formaművész lett, s ily
módon a proletáríró jelzőjét most már csak „úgy viseli magán, mint viharvert,
fekete orosz ingét” .
Önként adódik a kérdés, ugyan mi késztette Herceg Jánost ilyen mindent
elsöprő támadásra Kassák ellen, akiben ekkori tájékozódása alapján sokkal in
kább szövetségest láthatott volna, mint megsemmisítendő árulót. Első pilla
natra elfogadhatónak látszik a válasz, amit Herceg visszaemlékezései kínálnak.
Egyhelyt ugyanis azt állítja, hogy tanulmányában a „Korunk elmarasztaló
ítéleteit” követte, mert legalább ebbéli igyekezetében tartozni szeretett volna
valahova.62 A valahova tartozást csakugyan jelezni lehet olyképpen is, hogy az
ember túlkiabálja azoknak hangját, akikkel együtt szeretne tartani, ez azonban
esetünkben nem magyaráz meg mindent. A Korunk iránti rokonszenv kimu
tatására elegendő lett volna a kimért, hűvös idegenkedés hangján megszó
lalni, Herceg azonban az elutasításnak oly radikális eszközeihez folyamodott
mégis, amelyek sokkal inkább illettek volna valamely proletkultos koncepció
jú irodalmi orgánumba, mint a „kisebbségi” Kalangyába. S épp ez a mozzanat
hívja föl a figyelmet arra, hogy a tanulmánnyal nem pusztán szellemi magányát
próbálta megszüntetni Herceg János, hanem legalább annyira hatni akart iro
dalmunk alakulásának folyamataira is. Ha Szirmai Károly egyszer s minden
korra el szerette volna zárni az utat a „fertőző időszerűség” előtt, Herceg azt
harsogta vissza, hogy abból sohasem elég, s voltaképpen ez a láthatatlan, fel
színre nem törő vita lobbantotta oly magasra haragját végül Kassák Lajos el
len.
Nem sokkal a tanulmány publikálása után megsokszorozódott szorongásérzete arra az elhatározásra juttatja, hogy elhagyja Vajdaságot, s egy olyan
környezetben kísérli meg kibontani tehetségét, amelyben fegyvertársakra
találhat. 1936 januárjában Budapestre költözik, ahonnan majd csak 1938-ban
tér haza. Ez alatt a majd három esztendő alatt mélyreható változások ját
szódnak le mind életérzésében, mind irodalomszemléletében. Tó mellett város
(1937) című regényét kedvezőtlenül fogadja a kritika, ennél is ijesztőbb azon-

bán számára, hogy talaj vesztettnek érzi magát, s igazi témáitól eltávolodva,
átlagos novellák kerekednek ki a tolla alól. Mindinkább érlelődik benne a gon
dolat, hogy rossz irányban, odakinn kereste a kiutat, ahelyett hogy bensőjé
ben próbált volna rendet teremteni előbb. Nem állítjuk persze, hogy e fölisme
rés hatására megtagadta „balos” múltját, az azonban kétségtelen, hogy hazajö
vetele után európai méretekben gondolkodó jövő-áhítása leépült, háttérbe szo
rult, s a táj központú eszmélkedésnek adta át helyét. Újabb tájékozódását
nemcsak szubjektív írói dilemmák erősítették, hanem a világ politikai szín
padán lejátszódó események is. Mussolini etiópiai háborúja, a német fasizmus
előretörése, a sztálini csisztkák mind-mind a megőrülni készülő világ üzene
tét jelentették számára, s egyfelől elbizonytalanították amúgy is kételyekkel
küszködő lényét, másfelől pedig apokaliptikus jellegükkel siettették a lélek
ben már megtalált „kis haza” , Vajdaság felé.
Mintha hosszú éveket fecsérelt volna el csaknem jóvátehetetlenül, úgy lát
munkához ismét. „Én, amikor nemrég, három évi távoliét után hazatértem,
mint aki új földre lép, elölről kezdtem az ismerkedést a tájjal és emlékek
kel, de nosztalgiám tüzébe már rendszer szólt bele” - vallja meg63, s egymás
után sorjázó esszéiben, programadó cikkeiben épp ennek a Szenteleky öröké
be lépő rendszernek a komponenseit tárja föl. Első számú feladatnak tartja,
hogy a jugoszláviai magyar író kialakítsa magában a „vajdasági népi tudatot, a
szerb, magyar és német hatásoknak eredményét”. Enélkül, megítélése szerint,
„sem térben, sem időben” nem találhatja el azt a hangot, amely érdeklődést
kelthetne. A „népi tudat” szükségességét hangsúlyozva azonban túlzásokra is
ragadtatja magát. A „mindent a népből és mindent a népért” jelszavát kezdi
hangoztatni, sőt arra buzdít rendületlenül, hogy a széles nemzeti horizontokat
fel kell áldozni a regionalitásért. Egy merőben önerejére támaszkodó és önere
jéből fejlődő irodalom megteremtését sürgeti tehát, kissé a tékozló fiú megté
résének hangulatában, s érthető módon olyan művekre koncentrál, amelyek
ben a regionális elemek magasrendű művészetté szerveződnek. Noha már a
Vajdasági írás felfedezi a magyar olvasónak Ivó Andrié prózájának különös
színeit, Herceg János csak most fordul feléje, s mutat rá az író Boszniájának
„minden sötét szépségére” .64 Alija Đerzelezt Ábelhez hasonlítja, s édestestvé
reknek láttatva őket, gondolkodásmódjuk, ravaszságuk, furfangjuk azonos
ságát domborítja ki.
Nem elégszik meg azonban a jugoszláv és a magyar irodalom között meg
húzható párhuzamokkal, hanem közelebbi példákkal is megtámogatja regionalizmus-elméletét. Bácska mint irodalmi nevelő című esszéjében65 Szirmai
Károly novellavilágának ha nem is első, de több észrevételében máig érvényes
leírását adja. Föltett szándéka az volt, hogy a Szirmai-vízió és a „vajdasági
anyag” egymást feltételező kapcsolatára rámutasson, hogy bebizonyítsa: Szir
mai sem irrealitásokból, hanem sárból, ködből, porból építi meg vízióinak „ko
mor színpadát”. A kölcsönös függőség megállapításáig könnyűszerrel el is jut,
amikor azonban Bácskát mint „irodalmi nevelőt” kellene Szirmai Károly pró
zájának alfájává és ómegájává megtennie, természetszerűleg megtorpan, hi
szen nevelői mivoltában jószerével csak a középszerű írók munkáiban tolak
szik előtérbe és válik primáris jelentőségűvé a táj. A víziók ellenállása sze
rencsére nem töri meg Herceg János elemzőkedvét, s így más irányba indul
va, igen fontos megállapításokig jut el Szirmai novellaszervező módszerét

és novelláinak üzenetét illetően. „Szirmai precíz és nehézkes író. Egy-egy táj,
helyzet vagy kép leírásában a legapróbb részletekre kiterjed a figyelme, pontos
tervrajzot ad, mint az építész, az ember már elfárad, mert a lényeget várja,
a mesét, hogy valami történjen végre - de semmi sem történik, mese nincs, s a
precizitás vezet itt a lényeghez. Amihez az író ragaszkodik, s amit a felületes ol
vasó unalmasnak tart: a vízió atomjainak felrakása” - állapítja meg találóan,
majd arra is fényt derít, hogy mik a lélektani gyökerei ennek a „könyörtelen
pontosságnak” . Úgy találja, hogy Szirmai világában az „anyag potenciális
kisugárzásai mozgatják az embert és viszik a boldogtalanságba” , illetve hogy
az író mindenütt a halál lábnyomát és „mindenben a pusztulás, a rothadás, az
örök enyészet foltjait” keresi egy életre szóló élmény parancsára, mely azt su
gallja neki, hogy „nincs menekvés, az anyagnak törvényei vannak, s törvé
nyeiben halálos ítélet” . Herceg tehát már ekkor a lét és nemlét határmezsgyé
jén jelöli ki Szirmai életérzésének alapösszetevőit, írásművészetének forrásvidékét. Pontos meghatározásai mellett az esszé egy másik mozzanata is szemet
szúr. Néhány évvel későbbi álláspontjával ellentétben ugyanis Herceg János
itt még követendő, sőt csaknem egyetlen járható útnak tünteti föl a Szirmai
Károlyét: „A bácskai író, ha hű akar maradni a tájhoz, önmagához, ha nem
állítja ezt a materialista szellemiséget semmilyen tágabb cél szolgálatába, ha
nem akar giccset formálni a felszínből, úgy az anyagelvűségnek csak ezt az ön
magáért való formáját választhatja, és a vízió kaleidoszkópján lesheti az
anyagnak felvillanó és.halálba fulladó tüzeit.”
Ellentmondásoktól, tisztázatlan, végig nem gondolt nézetektől, túlkapások
tól sem mentes regionalista programjának megvalósításáért jó két éven át lanka
datlanul küzdött. Részben a magyarországi falukutató mozgalom hatására fölfi
gyel a vajdasági falu hagyományaira, s már-már teátrális fogadalmat tesz, hogy „el
megy a néphez, leírja szokásait, feljegyzi dalait, megírja meséit, még mielőtt a szi
gettel együtt elmosná az ár” .66Ugyanakkor háborgó lelkiismerettel veszi föl a küz
delmet a parasztság differenciálatlan ízlését fenyegető szellemi szemét ellen. „Min
denütt operettet játszanak. Ez kétségbeejtő! - kiált föl.67 - Nem tudok elképzel
ni szánalmasabb látványt, mint egy egyszerű, egészséges magyar parasztlányt,
amint a színpadon tangót táncol a ,báróval’. A nemzetközi szennyirodalom
nak ezt a hazug romantikáját, ostoba meséjét, a maga naivságában is mélyen
erkölcstelen irányzatát a faluval megismertetni szörnyű bűn.”
A szélesebb horizontok elől egyelőre makacsul elzárkózó Herceg Jánost
Szenteleky kissé félremagyarázott cikkei, tanulmányai ihlették munkára, annál
inkább, mert elődje fejtegetéseiben most ismeri föl az irodalmi köntösbe búj
tatott politikumot, nyomatékosan hangsúlyozva is, hogy a vajdasági magyarság
politikai öneszmélése Szenteleky mozgalmával kezdődött.68 Más szóval, Her
ceg János, aki kora fiatalsága óta mindig is az irodalmi élet és a politikai gyakor
lat harmonizáló együttmunkálkodásában látta a célravezető utat, most végre
rátalált a követhető képletre, s tevékenységét maradéktalanul annak szolgá
latába állította. Igaz ugyan, hogy Németh Lászlóról is írt ekkortájt egy „tisz
telgő esszét”69, amelyben saját megvallása szerint sem tudott a „hideg tár
gyilagosság” hangján szólni, és az európai költészetre is kitekintett70, de már
a következő pillanatban visszavonult a táj bástyái mögé, rezignáltan állapítva
meg, hogy az emberiség történelmének utóbbi kétezer éve minden egyébről
tanúskodik, de fejlődésről egészen biztosan nem.

A teljes regionalizmusért folytatott „több frontos” küzdelme 1940-re veszí
tett intenzitásából, részben talán azért, mert nem hozta meg a kezdeti lendület
tel arányos eredményeket, részben pedig a Magyarország és Jugoszlávia közötti
viszony mind kedvezőbb alakulása következtében. A jószomszédi kapcsolatok
fölöslegessé tették a regionalista kizárólagosságot, s az újabb háború ellenére is
megéledt a remény, hogy a jugoszláviai magyarság betöltheti majd természetes
híd szerepét a két ország népei és kultúrája között. Herceg János érdeklődése
ez idő tájt újra kiterjed a magyar társadalom vitális kérdéseire is. Most már
vitába száll Németh Lászlóval, „mert ő szellemi reformra gondol, holott csak az
anyagi segíthet”71; helyeslőleg áll Veres Péter mellé72, aki azt bizonygatja, hogy
a „szocializmus és a nacionalizmus nem ellentétek, hanem kiegészítői egymás
nak a társadalmi fejlődésben” ; kihasználja az alkalmat, hogy József Jolán
könyve ürügyén a „társadalmi rendet” is kárhoztassa a költő haláláért73, és
szívbe markolóan lázítónak nevezi azt a képet, melyet Lélek és kenyér című
munkájában „egy egész gyerekvilág borzalmasan sivár, kilátástalan helyzeté
ről” rajzolt Illyés Gyula74. S ezzel az immár „középutas” radikalizálódással
párhuzamban érzékenyen reagál minden olyan jelenségre is, amely jugoszláv
vonatkozásai miatt említést érdemel. Amikor Feketekuthy Béla Jugoszláviáról
szóló felszínes, információszegény s épp ezért feladatának eleget nem tevő
könyve megjelenik, szemrehányások és kifogások özönét zúdítja rá, annak az
embernek a hangján, aki a homályban hagyott kulturális javakat a magáénak is
érzi.75
Nem hallgathatjuk el azonban, hogy irodalmunk természetes kötődéseinek
erősítésén fáradozva, Herceg János egy mai szemmel merőben idegen eszmei
princípiumnak is érvényt próbált szerezni. Móricz Zsigmond Magvető című
antológiáját ismertetve, fenntartás nélkül egyetért annak szerkesztési szem
pontjaival76, még ha pl. Madách, Kiss József, Szép Ernő kimaradt is a gyűjte
ményből, Szabolcska Mihály pedig szerepel benne, mert, úgymond, az „az iro
dalom, amely nem táplálkozott népi erőkből, semmi rokonságot nem tarthat a
magyar szellemiséggel” . S hogy Herceg János mennyire nem pusztán a nagy
magyar író érzékenységét $zem előtt tartva alakította ki ebbéli elképzelését,
arról legmeggyőzőbben az tanúskodik, hogy a magyar szellemiségnek e zsák
utcát sejtető gondolata más-más formában és kicsengéssel többször is feltűnik
ekkortájt értekező prózájában.
Melléfogás lenne azonban azt hinni, hogy az 1941-es fordulat után szemlé
lete további torzulásokat szenvedett. Még a legmámorosabb pillanatokban sem
vállalkozott olyasmire, mint Kisbéry János pl., aki bizonyos Fali Endre Jugo
szlávia összeomlásáról szóló könyve nyomán a szerb faj „jellemző vonásainak”
sértő taglalásába fogott.77 Nem, Herceg János továbbra is a minél teljesebb
szellemi különállás híve marad, s csak taktikai okokból ír le olyasmit is, ami
sem életérzésévéi, sem esztétikai meggyőződésével nem egyeztethető össze. „A
szép kiállítású könyv a Kormányzó Úrról készült kitűnő rézkarcon kívül szá
mos illusztrációt közöl” , s az egész kötet „Hóman Bálint miniszter szeretetét
és gondoskodását mutatja meg” - olvashatjuk egy recenziójában.78 Máskor
arról óhajtja meggyőzni (nem olvasóját, hanem inkább) a hatalmon levő politi
kusokat, hogy a „magyar író és államférfi között nem is olyan nagy a távolság
( . . . ) , hisz kiderült, hogy a hatalom képviselői sohasem zárkóztak el az iroda
lom elől, mindig tisztában voltak annak jelentőségével, fontos szerepével és

megbecsülték talán akkor is, amikor a tételes törvényekre és közállapotot
védő rendelkezésekre hivatkozva lombjait itt-ott megnyirbálni kényszerül
tek”.79 Megint máskor a magyar „írófejedelem” , Herczeg Ferenc dicsőségét
igyekszik öregbíteni, mondván, hogy a „magyar irodalomban szellemesség
ben, mértéktartásban, éles megfigyelő képességben senki sem veheti fel vele
a versenyt” .80
Ezek és az ezekhez hasonló megnyilatkozások nyilvánvalóan azt a célt szol
gálták, hogy eltereljék a figyelmet Herceg „szeparatista” törekvéseiről. Mert
igaz ugyan, hogy 1941 őszén, a folyóirat újraindulásakor még csak a kisebbségi
lét két évtizedére vonatkozóan tartotta „szellemi különállásunkat” természe
tesnek és igazoltnak, ám a csöbörből vödörbe jutás leverő tapasztalatainak bir
tokában csakhamar újra a bácskai regionalizmus szükségessége mellett kezdett
kardoskodni, s ez, úgy látszik, elkerülhetetlenné tette a veszélyesnek talán nem
mindig veszélyes, de az alkotóerőt kétségkívül romboló taktikázást. Egyre
többször fordul Szenteleky hagyatéka felé - amihez a költő halálának tizedik
évfordulója, műveinek újrakiadása, a folyóirat Szenteleky-éve és a Szenteleky
Társaság megalapítása is apropóul szolgált - , s miközben a „hűség jegyében”
elődje helyi színek elméletének egy-egy gondolatát, eszmefuttatását kina
gyítja, szinte észrevétlenül belelopja a köztudatba a külön úton járás termé
szetességének eszméjét.
Az ideális persze az lett volna, ha védekező manőverezése egyúttal a Szenteleky-örökség bíráló s épp ezért továbblépésre ösztönző és képesítő felmérése
lehetett volna. Erre azonban a „mélymagyar” fenyegetettség körülményei kö
zött nem kerülhetett sor, és bizonyos jelekből arra következtethetünk, hogy
Herceg János nem is tudta volna ezt a feladatot vállalni. Nemegyszer olyan
gondolatokat metsz ki ugyanis az örökségből, amelyeket talán Szenteleky is
mélyebb meggyőződés nélkül vetett papírra annak idején. Egy helyütt pl. azt
bizonygatja, hogy a két háború közötti időszakban a jugoszláviai magyarság
körében elcsendesedett a világnézeti harc, csaknem teljesen megszűnt az osz
tályellentét, nagyjából leomlottak azok a falak, amelyek elválasztották az urat
a paraszttól81, s mindezt oly könnyedén mondja el, mintha mit sem tudna
Mayer Ottmárék útjáról és sorsáról vagy azokról a tényekről és az igazságot
híven tükröző szavakról, melyeket tájunk „sajátos lelkisége” kapcsán Majtényi
Mihály vetett papírra, még 1937-ben: „Zsírbadagadt gazdagság és avas csontot
harapdáló szegénység, mintagazdák és földnélküli nyomorultak, zongorás
sokszobás parasztházak és télen is mezítlábas parasztgyerekek, nyugati kultúra
és analfabétizmus, szanatóriumok és ősi módon kuruzsló vénasszonyok, embe
rek, akik még sohasem láttak mást, mint tanyát, s emberek, akik már bejárták
a félvilágot.”82
A mindennapos szerepjátszásra és alakoskodásra késztető küzdelemben fi
gyelemre méltó kritikai szöveget ekkor már alig írt Herceg János. Még el
készült a Szenteleky gyermekkorával foglalkozó hosszabb cikke, Bogoboj Atanackoviéról és Papp Dánielről szóló vázlatos tanulmánya, elbúcsúztatta Móricz
Zsigmondot és Farkas Geizát, néhány rövid recenzióval jelentkezett, s ez majd
nem minden. 1944-ben azonban, Ady halálának huszonötödik évfordulójára
egy tervszerűen kidolgozott, mondanivalójával is tüntetőén ellenzéki, kora fia
talságára visszamutató dolgozatot tett közzé, melyet újabb választóvonalnak
kell látnunk kritikaírásában.83 A fegyverek egyre közelítő zajában Adynak egy

olyan képét rajzolta meg, amely mindig is hiányzott a Kalangya hasábjairól.
Nem az Ady-líra rejtelmeit, motívumainak rendszerét, nem a költő versalko
tásának módozatait, világképének összetevőit fürkészi természetesen, erre a
zaklatott idő sem kínál lehetőséget, hanem Ady arcának, magatartásának leg
időszerűbb vonásait, melyek önnön pozíciójának gyökeres megváltozásáról,
hamis illúziókkal való leszámolásáról is tanúskodnak. A „világ régi bűnei kö
zött fetreng újra”, „kétségek és bizonytalanságok között élünk ( ...) , mint az 6
idejében, mint az ő látomásaiban” - sóhajt föl, majd költői kérdések sorával
forrósít ja át szövegét, hogy kimondhassa: Ady „mérgeit, melyek oly gyilkos
erővel rombolták a tunyaság, a renyheség, a tespedtség megszemélyesített
alakjait, az idő segítségével közömbösítette az írástudók praktikája” . S miköz
ben az „igazi Ady” „gyújtó és izgató verseinek” vétkes elhallgatását panaszolja
föl, már egy békés jövőről is álmodik, amikor majd „boldog lesz a magyar és
boldogok lesznek a velünk élő népek” .
Adyt ünnepelve Herceg János lemondott tehát a hol kényszerűségből, hol pe
dig önszántából vállalt „háborús” szerepről, s már a folyóirattól is búcsúzva egy
kicsit, írói alkatának azon vonásait hozta előtérbe, amelyek félreérthetetlenül
tanúsítják, hogy ha nem kisebbségi íróként indul és halad pályáján, ma Kalangya-beli kritikáinak nemcsak világnézeti alapjait és változásait, hanem
esztétikai rendszerét is fürkészhetnénk. Mert Herceg János mindig is a lég?
többre tört, minthogy azonban szellemi függetlenségét nem tudta következete
sen fenntartani, a torz valóság többször a nézeteit is eltorzította. Különösen
azokban a helyzetekben, amikor kételyeit elaltatva, az irodalom leglelkétől
idegen „igazságok” jegyében próbálta megvívni harcait.

UTÓSZÓ

Könyvünkben irodalmi művekre, jelenségekre, tájékozódási módokra, illet
ve azon társadalmi körülményekre és eszmei együtthatókra összpontosítot
tunk, melyek messzemenően meghatározták a Kalangya életét. Nem a folyóirat
története foglalkoztatott tehát bennünket elsősorban, hanem ami ezen a tör
téneten „belül” irodalmi szempontból tanulságosnak látszott. A képzőmű
vészeti, néprajzi, tisztán publicisztikai írások vizsgálatától, noha figyelmet
érdemelnek, épp ezért eltekintettünk, s egy lehetséges irodalmi keresztmetszet
megalkotását tűztük ki célul. Minthogy nemcsak a maradandó művekkel kellett
szembenéznünk, hanem a lap csak részben értékes vagy éppenséggel elmeszesedett állagával is, fejtegetésünk sem mozog mindig azonos szinten.
Munkánk során nagy segítségünkre voltak az utóbbi másfél évtizedben meg
jelent irodalomtörténeti monográfiák és tanulmányok. Hozzájuk igazodva és
rájuk támaszkodva, egész sor adatot nem kellett újra számba vennünk.
A könyvet korábbi Kalangya-kutatásaink eredményeinek felhasználásával
szerkesztettük meg.
Újvidék, 1983. március 15.
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Geiza: A fiatalokról; Garay Béla: A magyar színjátszásról; Gyöngyösi Dezső: Magyar
munkaközösség; Kelemen János: Hozzászólás; Dr. Kohlmann Dezső: Jugoszláv-magyar
irodalmi kapcsolatok; Kolozsy János: Hova, merre?; Lévay Endre: A z új nemzedék törek
vései; Lucia: Vasárnapi iskolákat!; Schulhoff József: Mindenki csak egyetlen dinárt adjon!;
Dr. Schwarzer Gyula: Hogyan; Dr. Szili Jenő: Emeljük népünk kultúrszínvonalát; Szir
mai Károly: íróink és közönségünk; Szobonya László: A gazdasági kérdés; Dr. Stem Lá
zár: Kultúrszervezkedés; Timár Ferenc: A huszonnégyévesek hangja; Tolveth Oszkár:
Karoljuk fel a Jugoszláviában élő magyar művészeket; Tóth Bagi István: Szervezőkre vá
runk!; V. Gy. (Vető György): Népművelésünk útja; Dr. Várady Imre: Hová csatlako
zunk?; Tóth Bagi István: Pusztulunk, veszü n k... Az 1935. évi 6. szám betiltása, mond
hatnánk, alapjaiban rengette meg a folyóiratot. A válság méreteit mi sem jelezheti meg
győzőbben, mint hogy a Kalangya csak az év novemberében jelenhetétt meg újra.
10 Kisebbségi kultúra - kisebbségi társadalom, K. 1937. 1. sz.

A falu
11 K. 1935. 3. sz.
12 Megjegyzések. „Harmadik világnézet”, K. 1938. 8 -9 . sz.
13 Magyar szocializmus c. írásában Veres Péter Szocializmus - nacionalizmusát ismer
teti, K. 1940. 6. sz.
14 A magyar értelmi osztály feladatai az új hazában, K. 1935. 5. sz.
15 Cigányok, K. 1936. 6-7. sz.
16 A z élő falu, K. 1935. 2. sz.
17 Mit jelent nekem a falu?, K. 1936. 4. sz.
18 Megjegyzések. Levél a parasztoktól, K. 1938. 8 -9 . sz. - Szegedi Emil e másodszori
kifakadása kapcsán Qerold László úgy véli (i. m. 23.1.), hogy amikor a cikkíró „fenti pa
naszait küldi világgá, a Kalangya falukutató lelkesedése már alaposan megcsappant.
Vagy a Szegedi említette hiábavaló próbálkozások, vagy pedig az általános politikai-gaz
dasági világhelyzet miatt, vagy esetleg egyéb okok játszhattak közre”. Ezzel a megállapí
tással nem érthetünk egyet, hiszen az előzményeket sokkal inkább nevezhetnénk meg
újuló, de rendszertelen kezdeményezések, semmint valós lelkesedés eredményének. Sze
gedi Emil cikkeit éppen ezért az 1933-as felbuzdulás „második hullámaként” fogjuk fel (az
1935-ös betiltott szám nem hathatott erjesztőleg ezen a téren sem), amelynek már jóval
nagyobbak az esélyei, mert a magyarországi falukutatás időközben egy sor maradandó
művet dobott felszínre, s ami még fontosabb, ezekről a művekből - a „Magyarország és
Jugoszlávia közti viszony örvendetes megjavulása” következtében - szabadon cikkezhet a
folyóirat, és szempontjaikat bizonyos korrekciókkal hasznosíthatja is. Más kérdés termé
szetesen, hogy miért maradt mégis meddő ez a „második hullám” , miért merült ki már az
elsó jelzések után, anélkül hogy legalább egy-két vajdasági falut feltérképezett volna.
19 Egy óra falunkban, K. 1938. 8 -9 . sz. - Gerold László az irodalmi szociográfia egyik
legszebb Kalangya-beli példáját látja ebben az írásban (i. m. 26.1.), s joggal, minthogy a

folyóirat munkatársai között nem volt még egy író, akinél a kifinomult megfigyelő képes
ség és az erőteljes írói tehetség oly harmonikusan kiegészítette volna egymást, mint épp
Herceg Jánosnál.
20 A Duna bánság kisebbségi népiskolái, K. 1938. 1. sz.
21 A jugoszláv agrárreform, K. 1938. 3 -4 ., 5. és 7. sz.
22 A magyar földmunkás élet- és bérviszonyai, K. 1940. 10. sz.
23 A z ő igazi arca, K. 1939. 11-12. sz.

A z ifjúság
24 A jugoszláviai magyar ifjúság, K. 1932. 3. sz.
25 Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete, K. 1934. 12. sz. - Újabban: Létünk,
1973. 1. sz.
26 A zágrábi egyetemista „elitről” nem csupán Lévay Endre vélekedhetett így, hanem
mások is a Híd munkatársai közül. Szegedi Emil pl. még 1939-ben is mindenáron afelől
szeretné meggyőzni a Kalangya olvasóit, hogy a zágrábi főiskolásokról elterjedt „koráb
bi, gondolkodóba ejtő” információk egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak (Megjegy
zések. Főiskolások, K. 1939. 1. sz.), hisz ezek a keresztény világszemléletű fiatalok a
„népi gondolat”, vagyis a kalangyás középút hívei. Nem sokkal később azonban Szirmai
Károly kénytelen keményen megdorgálni ezt a keresztény társaságot, mégpedig - antisze
mitizmusa miatt (Számot adunk, K. 1940. 7 -8 -9 . sz.). Alig tudja mérsékelni indulatait,
midőn a zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúregyesületének értesítőjében észre
veszi, hogy a Kalangyát azért nem tüntették föl egy áttekintésben, mert „zsidópénz segíti
elő megjelenését”.
27 A jugoszláviai magyar egyetemi hallgatók, K. 1938. 7. sz. - A Létünk A jugoszláviai
egyetemi hallgatók címmel közölte újra (1973. 1. sz.).
28 Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy Czirfusz Miklós Jövőépítés c. cikké
ben (K. 1940. 2 -3. sz.) adatokat közöl a zágrábi egyetemen 1920 és 1939 között diplomát
szerzett magyarokról, s az ő kimutatása is igen kedvezőtlen szerkezetről tanúskodik: 75
katolikus pap, 70 jogász, 53 gyógyszerész, majd hirtelen zuhanás: 22 orvos, 11 tanár, 9
mérnök, 5 zeneművész, 2 festő, 1 szobrász és 1 állatorvos.
29 A jugoszláviai magyar ifjúság útja, K. 1937. 9. sz.

Inter arma
30 Herceg János a gyors szellemi felvirágzás reményében hálásan szerény virágcsokrot
dob a „magyar katona frissen és biztosan menetelő lábai elé” (Múlt és jövő, K. 1941. 4.
sz.), Lévay Endre arról beszél, hogy a „sötét emlékek” eltemetése után most már a „be
csületes szándékú mély-magyar tartalmak” felszínre hozásának a korszaka jött el (Magya
rok a déli végeken, K. 1942. 1-2. sz.), Majtényi Mihály pedig úgy véli, hogy a magyar ha
tóságok intézkedései nyomán a „hatalmas tömegű Tisza menti agrárproletariátus” máris
átváltozott kisbirtokossá”, s „mire megszületik az első terméseredmény, a forma átlé
nyegül életté. Ez az élet pedig magyar élet, visszavonhatatlanul, erősen és eltörölhetetlenül az” ( Telepítések és juttatások Bácskában, K. 1942. 12. sz.).
31 Délvidék a történelem sodrában, K. 1942. 7-8. sz.
32 A bácskai németek, K. 1942. 4. sz.
33 Délvidék a történelem sodrában, i. h.
34 Két nemzedék, K. 1942. 5. sz.
35 A mai délvidéki szerb lélek, K. 1943. 2. sz.
36 Miletics Szvetozár, a szerb Kossuth, K. 1943. 5. sz.
37 Csuka János pl. a Kossuthról és Miiedéről írt cikk után szinte átmenet nélkül elhall
gat. Még közzéteszi Szabadka tanyavilága c. dolgozatát (K. 1943. 8. sz.), ám az 1944-es
évfolyamban már egyáltalán nem szólal meg. Hasonló tüneteket figyelhetünk meg Lévay

Endrénél is. Korábban egymás után jelentette meg szociográfiai tárgyú tanulmányait a telecskai dohánytermesztőkről (K. 1942. 3. sz.), Apatinról (K. 1942. 4. sz.), Feketicsről és
Szeghegyről (K. 1942. 5. sz.), Hódmezővásárhelyről és Szabadkáról (K. 1942. 7-8. sz.),
1943 elejétől azonban, az „idő nehéz hajlásaiban vergődve” immár (Rokonaim a parasz
tok, K. 1943. 1. sz.), irányt változtat, s Gyóni Géza költészetéről (K. 1943. 2. sz.), a „sza
badkai derék mívesek históriájáról” (K. 1943. 8. sz.), a Népkör történetéről (K. 1943. 3.
és 6. sz.) ír. 1944-ben már ő is hallgat.

A KALANGYA SZÉPIRODALMA
A LÍRA
„Szegények vagyunk”
1 írói felelősségem, K. 1935. 3. sz.
2 Fundámentum, Út, 1924. Újabban: Márciusi zsoltár, a jugoszláviai magyar avantgar
de költészete, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1973. 201. 1.
3 1931. január 26-án Fekete Lajosnak írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi levelei,
194. 1.
4 1933. május 15-én Draskóczy Edének írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi leve
lei, 361. 1.
5 Hazafelé küldöm, K. 1932. 5. sz.
6 Tavasz és Édesanyámnak c. verséből, K. 1934. 3. sz.
7 1929. január 22-én Fekete Lajosnak írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi levelei,
116. 1.
8 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig, Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1968. 221. 1.
9 „ . . . erősen egocentrikus életszemlélete nem is engedi meg, hogy megértse azt a szán
dékot, ami az egész ügyből kicsendül: az önálló vajdasági könyvkiadást és a belekapcsolódást az általános magyar irodalomba” - írja Radó Imrének 1931 decemberében (Szente
leky Kornél irodalmi levelei, 235. 1.), majd nem sokkal később, 1932 elején újra kifakad
ellene: „Nem várok elismerést, hiszen munkámat senki sem tekintheti át, még megértést
sem várok, de ezek a felületes, fitymáló megjegyzések fájnak. Kristálynak, Magistemek,
Szirákynak és Czakó Tibornak már mégis illene tudni, mi az itt: irodalmat csinálni és író
kat n ev eln i...” (1932. február 25-én Fekete Lajosnak írt levelében, Szenteleky Kornél
irodalmi levelei, 248. 1.)
10 A „napokban megjelent” Minden új a nap alattból Szirmai Károly a Káin-Ábel harcot,
a Kiújuló erdők misztériumát, a Bácskai farméletet és a Teát választja közlésre (K. 1936.
8. sz.).
11 A z őrült, K. 1932. 8. sz.
12 K. 1932. 4. sz.
13 írói felelősségem, i. h.
14 Nagyon ritkán szánja el magát új nevek felfedezésére, s választása akkor sem mindig
szerencsés. Víg Erzsébettől pl. karácsonyesti dalocskát, Istenhez fohászkodó versikét és
„élet-naplót” közöl arról, hogy a bánat és a szenvedés nehéz óráival szemben mily kevés
is az öröm. Megtetszik neki bizonyos Kardoss Tilda parfümös erotikájú, érzelmes verse
lése, 1936-ban nem kevesebb mint 12 szövegét publikálja, majd amilyen váratlanul futtat
ni kezdte, oly gyorsan el is ejti. Talán csak egy igazi fölfedezése volt, 1940-ben, midőn
Csépe Imrét mutatja be az olvasónak, nem kis örömmel állapítva meg: „Ezeket a verse
ket egy máliigyosi parasztlegény írta, aki napszámból tengeti életét” (K. 1940. 1. sz.). Pusztán az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy a Téglák, barázdák c. antológia
(Híd kiadás, 1947) jegyzetanyaga Csépe indulását a harmincas évek derekára teszi, és a

Hídhoz fűzi, ami érthető is, hiszen a felszabadulás utáni évek tavaszlázában egyértelműen
szégyenfoltnak számított a Kalangyával való együttműködés. A megtévesztő adat útja
azonban ezzel nem ért véget. „Első versei a harmincas évek elején jelentek meg a Híd c.
folyóiratban” - állítja a Magyar Irodalmi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963),
majd Bori Imre A magyar irodalom története 1919-től napjainkig (Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 1966) vonatkozó fejezetében Mayer Ottmárral, Schwalb Miklóssal, Lőrinc Péter
rel és másokkal együtt szintén a „Híd írói körébe” sorolja Csépét. Később, 1968-ban Sze
li István már a „Kalangya táborában” látja, ám tanulmányának Csépéről szóló bekezdé
sében mégis megállapítja: „1936-ban írja első verseit, amelyek a jugoszláviai magyar la
pokban, a Kalangyában és a Hídban jelennek m e g .. . ” (A negyvenes évek irodalma, Híd,
1968. 7-8. sz.) Az újabb kutatások mindezzel szemben arról tanúskodnak, hogy Csépe
Imrétől egyetlen sor sem jelent meg a háború előtti Hídban (1. Pató Imre: A Híd repertó
riuma 1934-1941, Hungarológiai Intézet, Fórum Könyvkiadó, Híd, 1976).

Visszfények játéka
15 Tengerzúgás, Vajdasági Könyvbarátok kiadása, Budapest, 1931.
16 Első idézetünk a Kéve c. antológia elé írt Egyetlen szál kalászból, a második a Pusz
tába hördült imádságból való. A Vissza a hegyekbe c. verssel együtt mindkettőt közzétette
a Szent grimaszban is (a Vajdasági írás kiadása, Szubotica, 1930).
17 Radnóti Miklós álexpresszionizmusának kérdéseit Bori Imre taglalja A szecessziótól
a dadáig c. művében (Symposion Könyvek 20, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1969.
213-215. 1.).
18 Sub spécié aeternitatis, Dokumentum, 1927. III. - Újabban: a Haza a magasban c.
kötetben (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972. 803-808. 1.).
19 A folyamatot a Tengerzúgásról írt Illyés-kritika is gyorsíthatta. A legtöbb kifogást
Illyés ugyanis épp az „esőcsináló” Fekete Lajos ellen emelte, a versek kerekségének, csiszoltságának, formába szorítottságának hiányát emelve ki (Tengerzúgás, Nyugat, 1932.1.
168-169. 1.; újabban: Iránytűvel I., Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975. 87-90.
1.). Megítélésünk szerint Illyés kritikájának is része lehetett abban, hogy Fekete Lajos
megírta Intő sorok egy versvegyészhez c. versét (K. 1933. 1. sz.), melyben védekezőn kel
ki a „kis lombikokban” forralt költemények, a sok hókuszpókusz között készülő „versképletek és verssorok” , valamint a „rímböngészés” ellen.
20 Idézeteink a Százszor indultam és a Napok rácsa közt c. versből valók. Mindkettő a
Vassal és fohásszal c. kötetben olvasható (a Janus Pannonius Társaság kiadása, Pécs,
1934).
21 Fekete Lajos költői hanyatlásának okát természetesen nem az expresszionista szabad
verstől való eltávolodásának puszta tényében látjuk. Nem hiszünk abban az előítéletben,
mely szerint maradandó költészet csakis kötött formákból sarjadhat, de abban a korai
avantgarde képviselői által többször hangoztatott „evolúciós” nézetben sem, hogy egye
dül a szabad vers fejezheti ki adekvátan a modern ember tudattartalmait. Ha így volna,
József Attila költészetének időálló rétegét kassákos verseiben kellene keresnünk, holott
evidens, hogy pl. a végsőkig „kötött” Eszmélet összehasonlíthatatlanul gazdagabb és tel
jesebb értékű, mint azok.
22 Vassal és fohásszal, K. 1935. 5. sz.
23 Hadd szemléltessük visszaesésének méreteit néhány példával is.
Elvérzett erők fáklyái égnek:
itt ember küzdött a végzetével: a vér és a füst szaga
kavarog. Fehéren riaszt millió bordaroncs, koponyák
halmaza barnán kísért; az ellángolt világ hamuja szitál.
És égfelé-káromlásnak-épült bábeli csodák kolosszumából
csupán egy vörös tégla maradt -

énekli még itt nálunk, Vajdaságban (A hatodik napon, Szent grimasz, 26. 1.), s e meg
győző látomással ilyenféle strófákat állíthatunk szembe alig néhány évvel későbbi termé
séből:
Míg ti szálltok ködtakarta
ég-közön és föld-közön,
addig a városban én is
új tanyámra költözöm.
Kocsi döcög, baktat a ló
a budai köveken,
fuvarosom a bakon ül
én meg gyalog követem.
(Novemberi költözködés, K. 1932. 7. sz.)
Idézeteink nem szorulnak kommentárra, minthogy azonban tendenciózusan választot
tuk meg őket, nem lesz talán érdektelen, ha két olyan verset is párhuzamba állítunk,
'amely hasonló érzelmi-gondolati indítékokra vezethető vissza.
Fekete Lajos a húszas évek végén megírja a Szentelekynek ajánlott Bácskái, mely
Szenteleky Bácskai éjjelénél is erőteljesebben érzékelteti tájunk szellemi dermedtségét.
ó , fuvatlan kürtök
és veretlen dobok
és fesziteüen
nagy kötelek.
Milyen erőnek
kéne itt jönni,
hogy feltépné
a nagy kötelet ^indítja tiszta, sallangmentes hangon a költeményt, s ezt a hangot mindvégig ki is tudja
tartani (a vers kapcsán 1. A költőtárs válasza c. elemző kommentárunkat, Magyar Szó,
1975. VI. 22.). Amikor azonban Szenteleky meghal, Fekete már igen messze van a kon
centráltságnak ettől a fokától. „Víg halotti dal”-lal búcsúztatja társát (K. 1933. 10. sz.),
abban a reményben, hogy a „vidámság” meg fogja növelni az olvasóban a veszteség sú
lyát. Kísérlete azonban nem jár sikerrel. A vers naiv dikciója és banális rímelése, mint
alábbi idézetünk is tanúsítja, már semmit sem tud fölmutatni Fekete egykori Bácska-élményéből:
De újfajta fájdalom ez,
nincsen benne bánat,
kidőlt egy fa, de helyébe
majd egy másik támad.
Bólogass csak, zengj a szélben
kukorica-tábla,
nem halt ő meg, nyárderekán
ki hisz a halálba'?
24 Tüzharang, a Kalangya kiadása, Noviszád, 1933. - A kötet, melynek több versét a
Kalangyában is közölte Csuka, valójában 1932 végén jelent meg. „Kedves Zoltán, nagy
örömet okoztál a Túzharanggal, igazi karácsonyt loptál a lelkembe vele. Gyönyörű
könyv” - írja Szenteleky 1932. december 24-én keltezett köszönőlevelében (Szenteleky
Kornél irodalmi levelei, 305. 1.).

25 Tűzharang, K. 1933. 1. sz.
26 Ezzel kapcsolatban 1. 1931. augusztus 20-ün, Szirmai Károlynak írt levelét (Szentele
ky Kornél irodalmi levelei, 221. 1.).
27 Baglyok hangversenye, K. 1932. 6. sz.
28 A kerék mélybelendül, K. 1933. 5. sz.
29 Ezerízű élet, K. 1932. 5. sz.
30 Költők, fel a fejjel, K. 1932. 1. sz.
31 Németh G. Béla: Még, már, most; 11 vers, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. 273. 1.
32 Irodalom és szocializmus; Tanulmányok, cikkek, bírálatok, Szépirodalmi Könyvkia
dó, Budapest, 1977. 119. 1.
33 Az Éneklő alkonyat és a Minek is bántsalak? c. verset a folyóirat 1934 áprilisi száma
közölte.
34 Gulyás József: Végre; Pirossal, feketével, Fórum Könyvkiadó, 1972. 61. 1.
35 Márciusi láz, K. 1933. 5. sz.
36 Szülés az égbolt alatt, K. 1934. 7-8. sz.
37 A nagy szintézis, K. 1936. 6-7. sz. - E vers közlése után Csuka Zoltán, a költő csaku
gyan elnémul a Kalangyában. Mint ismeretes, Sötét idők árnyékában c. 1939-es kötetébe
több olyan verset is felvett, amelyben ismét a nagyvilágra veti tekintetét, s felemeli szavát
a növekvő embertelenség ellen. Verseinek erre a vonulatára azonban nem térünk ki, lé
vén, hogy egyetlen számottevő pontban sem metszi irodalmunkat.
38 A Bori Imre szerkesztette Márciusi zsoltár csak 1933-ig követi Csuka Zoltán költé
szetének alakulását. Juhász Géza válogatása (Előretolt állásban, Fórum Könyvkiadó, Ú j
vidék - Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1966) valamivel tovább megy el, ám a háború
alatt írt verseket már nem veszi tekintetbe, mint ahogy nem számol velük antológiájában
(El nem taposható csillagok, forradalmi költészetünk 1937-1977, Fórum Könyvkiadó, Ú j
vidék, 1977) Ács Károly sem.
39 Mindszentek, K. 1942. 1-2. sz.
40 Visszaeső élet, K. 1942. 7-8. sz.
41 Menekvés a kedveshez, 1942. 12. sz.
42 A jelszó, K. 1943. 3. sz.
43 Itt mindenekelőtt Viharban c. versére gondolunk (K. 1942. 5. sz.), melyben a világ
elvesztésére s a lírai én teljes önmagára utaltságára a következő strófa a legszebb példa:
Véres a föld? - Be ne vérezz
egyetlen szóval, tettel senkit.
Minden hazug? - Te ne hazudj,
igaz legyél utolsó percig.
44 K. 1944. 6. sz. - Ez Csuka Zoltán utolsó verse a folyóiratban.

A kalangyás líra két változata
45 Böjti versek, Bácsmegyei Napló, 1925. IV. 12.
46 Tűnődés, Bácsmegyei Napló, 1925. V. 17.
47 A bizonyosság határán, Bácsmegvei Napló, 1925. V. 31.
48 Vajdasági írás, 1929. 9. sz.
49 A z újszülött, K. 1932. 4. sz.
50 Fekete vizen fényes evezőkkel, K. 1937. 2. sz.
51 Alain Bosquet: A költő írja költeményét, a költemény írja költőjét; A líra ma, Gondo
lat, Budapest, 1968. 75. 1.
92 Versbeszédének elszürkülését illusztrálandó, hadd idézzük pl. Estéli árnyékok c. köl
teményét (K. 1937. 5 -6 . sz.):

De alig történik valami,
a szívek hangosak, az ajkak csöndesek,
a sok-sok millió csillag
erőlködik, hogy a napot pótolja,
itt-ott a szándék tán éneklőbb rügye hajt,
de maguk sem sejtik, hogy színesek.
Néhány árnyék bátrabban lohol,
néhány alak félénkebben oson,
egy-két vágyódás is forróbban pezseg:
a haragosok elkerülik egymást,
s egymáshoz simulnak a szerelmesek.
Sehol egy kép, egy jelzős szerkezet, mely megbolygatná tudatunkat. Az „alig történik
valami” nemcsak a külvilágra érvényes itt, de Berényi János versére is.
53 Idézeteink az Áldás és a Furulyás ének c. versből valók. Mindkettő a Kalangya 1940.
7 -8 -9 . számában olvasható.
54 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, i. m. 164. 1.
55 Hadd szemléltessük számadatok segítségével is a Kalangya költőinek exponáltságát.
Dudás Kálmán összesen 96 verset publikált a lapban. Az utána következő Fekete Lajos
már csak 54, Berényi János 53, Reményi József 50, Csuka Zoltán 45, Bencz Boldizsár
pedig mindössze 25 költeményt jelentetett meg a folyóirat csaknem tizenhárom évfolya
mában. A többiek Bencznél is kevesebbszer jelentkeztek.
56 Szépen kitetszik ez egy nemrégiben publikált visszaemlékezésből is, ahol egyebek
között kimondja: „ . . . akkor a kötetlen vers volt a vajdasági költők közt a módi. Amit én
már akkor sem tartottam feltétlenül modemnek. Ma egy kissé úgy vélem, nem egészen
így volt: nyilvánvalóan kevesen ismerték közülünk alaposan a poétikát. Debreczeni még
gyakorolja ugyan, olykor Szenteleky is, műfordításaiban - Bazsalikom - persze elkerül
hetetlenül, de az előbbi, később, főleg prózát írt. Én ma sem hiszem, hogy csak azért
verseltek szabadformában, mert akkor az ott amolyan avantgardi attitűd volt. De vajon
meggyőződés és hitelesség is?! No de Kassák után?. . . ” (Kallódóim, Kortárs, 1976. 9. sz.)
Másnapos avantgarde-ellenségével Dudás Kálmán szemlátomást a magyar irodalmi
„közgondolkodás” nyomdokain hálád itt, ám a Kalangyában közzétett versei alapján
mégis biztosra vehető, hogy már fiatalkori tájékozódását hasonló mozzanatok határozták
meg.
57 1932. szeptember 6-án írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 275. 1.
58 Ősz, K. 1933. 1. sz.
59 Ének hajnalról, délről s alkonyairól, K. 1933. 2. sz. - A külsőleges alliterálás szimptómái már az első versszakban szembeötlők:
'
A friss Hajnal harmatos halk lelke
Lenge csókokkal csókolja homlokom,
Táncos sugarak szűz szimfóniája
ömlik el finom fénnyel az év-fákra
S alácsurog békés bársony-lombokon...
60 Anyám kezei: jóság és áldás, K. 1934. 6. sz.
61 Kopár órák lidérce, K. 1936. 8. sz.
62 K. 1934. 3. sz.
63 K. 1937. 1. sz.
64 Sztoikus mérleg, K. 1939. 9. sz.
65 Szőlőhegyen, K. 1941. 1-2. sz.

66 Sóhajtás, K. 1942. 1-2. sz.
67 Szántó Judittól tudjuk, hogy József Attila egy szemináriumi előadáson így szólt hall
gatóihoz: „Mondjuk, megfog egy táj, vagy megfog az embernek élete, vagy teszem fel,
egy gondolati dolog, most próbáljunk ebből verset írni. Előbb képekben látom az előt
tem levő tájat, mondjuk így: embertelenségében. Az embertelent úgy értem, hogy ember
nélküli. De kifejezhetem (vele) a benne éló emberek életét. Ez csak egy rész. És egész
addig, ameddig feloldom magamban a látnivalókat képekben, érzelmi és gondolati egy
ségben, még mindig csak egy részt látni. És gondoljuk el, elvtársak, hogy ez egy hegy al
jában történik. Mondjuk, felfelé vezet egy spirális út, ahogy megyek, ugyanazt a tájat
már kisebbnek, messzebbnek látom, de minden oldalról jól megnézem. A lényegest job
ban összefogva, feljutok a hegytetőre. És mindezt együtt elétek adom, elvtársak. így
zajlik ez, bent a lélekben, ha csak magamról írok, akkor is” (Szántó Judit szavait Török
Gábor idézi A líra: logika c. művében, Magvető - Tiszatáj, Budapest, 1968. 153.1.). Nos,
a harmincas-negyvenes évek fordulóján Dudás Kálmán is ezen a „spirális úton” próbál
„hegytetőre” jutni, kísérletei azonban rendre elakadnak; táj verseiben nem tud létrehozni
olyan metafizikai minőségeket, mint József Attila. Más szóval, nála a „hegytető” perspek
tívájából is puszta táj marad a táj.
68 Kicsit különös koncert, K. 1934. 11. sz.
69 Koratavasz, K. 1940. 4. sz.
70 Láz, K. 1940. 2 -3 . sz.
71 Könyörgés, K. 1940. 10. sz.
72 Nagyon fáj, K. 1940. 10. sz.
73 A háborús években írja pl. a terjedelmes Bácskai rapszódiái (K. 1943. 6. sz.) és az
Erdélyi útijegyzetek sorozatát (K. 1943. 7. sz.). Az elsőben, mit sem törődve a törté
nelmi eseményekkel, még mindig ama „húsvétot” és a „szabad fénnyel” megtetőzött sző
kébb hazát ünnepli, az útijegyzetekben pedig, a „jogainkat sugárzó köveken” járva, az
„idegenek” ellen pörlekedik. Ám hogy a szabadság mily „parttalan” és értéktelen foga
lom volt számára, azt egy négy évvel későbbi versének néhány sorával is illusztrálhatjuk:
Mi vérbe, porba fetrengett, a hon
- hogy tiszta fények gyúltak im fölénk ma talpra áll: a roncsolék sötét
kísérteti helyett a Terv, - munka von
sugárt fölé: lelkesen, szabadon!
(Új fények élnek; Téglák, barázdák, 30. 1.)
74 Richter Nándor: Dudás Kálmán „Déli s z é r című verseskötetének olvasása közben,
K. 1940. 1. sz.

„Idegen” színfoltok
75 Laták együttműködése természetesen nem volt zökkenőmentes. A harmincas évek
elejétől kezdődően, mint egy vallomásából is tudjuk, már úgy látta, a „formalizmusba
hajló avantgardizmus nem alkalmas arra, hogy egy elmaradott vidék tömegeibe művészi
eredményekkel behatoljon” , éppen ezért „tudatosan a dolgozók fölvilágosítására”
szánta írásait (Költői arcképemhez; A vajdasági ég alatt, Fórum Könyvkiadó, Növi Sad,
1960. 202. 1.). E felismerés nemcsak versvilágában idézett elő változást, hanem emberi
magatartásában is. Amikor Szenteleky felkéri, küldjön novellát az Akácok alatt szá
mára, Laták energikusan elutasítja az antológiában való szereplést, „azzal az in
doklással, hogy a proletárírók nem fogják a vérszegény polgári irodalmat megerő
síteni” (1. Szenteleky 1933. április 2-án Herceg Jánosnak írt levelét, Szenteleky Kornél
irodalmi levelei, 344. 1.). Merev elfogultságát Szirmai Károlynak később sikerül enyhí
tenie, ám a mindkét részről megnyilvánuló ideológiai bizalmatlanság egyetlen pillanatra

sem szűnik meg. Laták István csak ritkán, ódzkodva küldi el verseit, novelláit a
lapnak, Szirmai Károly pedig A kültelekről írt, dicsérő szavakkal sem fukarkodó kri
tikájában siet leszögezni, hogy „Laták vjlágnézetével ma is szemben áll velünk” (A kül
telek, Laták István versei, K. 1938. 1. sz.). A legkülönösebb és legszebb azonban
mégis az, hogy Szirmai Károly, mint „szemben álló” fél, messzemenően respektálta
Laták költészetét és angazsáltságát. Midőn Schwarz Jenó, a verbászi cukorgyár ve
zérigazgatója a jugoszláviai magyar írók megsegítése céljából 2000 dinárt bocsát a Ka
langya rendelkezésére, Kristály István, Börcsök Erzsébet és Kisbéry János mellett Laták
István is a megjutalmazottak közé kerül (A Kalangya irodalmi pályázata, K. 1938. 2. sz.).
76 Vadisten Fia, Vajdasági írás, 1929. január 13.
77 Lányhoz szóljunk, Vajdasági írás, 1929. január 13.
78 Vajdasági írás, 1928. október 21.
79 Ének a huszadik századból, Vajdasági írás, 1928. október 21.
80 Búcsúzás, Vajdasági írás, 1929. 5. sz.
81 Zsolozsma, K. 1932. 6. sz.
82 Egyedül, K. 1932. 6. sz.
83 Radikalizálódásával kapcsolatban 1. Költői arcképemhez c. idézett írását.
84 A kültelek, i. h.
85 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 255. 1.
86 K. 1935. 2. sz.
87 K. 1937. 8. sz.
88 K. 1938. 5. sz. - Fel kell tételeznünk, hogy a szonett utolsó versszakában Latákot
a „Költőnk és Kora” emlékezetes rímei (lanka nyúl - lekonyúl - alkonyúf) is ihlették.
Míg azonban József Attila a közeli halál élményét érzékelteti frappánsan rímeivel, addig
Laták rímelése egyszerűen csak groteszk és funkciótlan.
89 A z új művészetek csődje, Út, IV/1; újabban: Márciusi zsoltár, 193. 1.
90 Testvér, Út IV/1; újabban: Márciusi zsoltár, 203. 1.
91 Vajdasági vártán, Csuka Zoltánról, Vajdasági írás, 1929. II.hó
92 Seregszemle (kontárok kis kátéja), K. 1935. 4. sz.
93 Idézeteink Klapenciák (sic!) c. kis sorozatából valók, K. 1935.7. sz.
94 Arankával egy szobában, K. 1934. 9. sz.
95 Versem, K. 1934. 9. sz.
96 Horatiushoz, Vajdasági frás, 1929. 8. sz.
97 Ismeretes, hogy Horatius valóságos reneszánszát élte a magyar klasszicizmus korá
ban. A deákos iskola képviselői, Rájnis József, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós,
Virág Benedek szívesen ültették át verseit magyarra, Berzsenyi számára pedig, bár nem
fordította őt, követendő példává vált. Sót Arany és Petőfi is kedvelte még. A szabad
ságharc leverése után azonban híre lassanként megfakul, arany középszeréhez előítéletek
tapadnak, mintha az Augustus-kor e poétája nemcsak az életvitelt, hanem a poézist il
letően is langyos receptek szószólója lett volna. Ezt a prekoncepciót kezdte ki aztán Kerényi Károly, egyebek közt azt bizonygatva, hogy „Horatius kettészakadottnak és a zö
mében végképp megromlottnak” érezte a kozmoszt (a Horatius noster - Magyar Hora
tius előszavában, Officina, Budapest, 1940; újabban: Esszépanoráma III., Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest, 1978. 70. 1.).
98 K. 1936. 2. sz.
99 E jelenséget szemléltetendő kommentár nélkül párhuzamba állítjuk a Melpomenéhez kezdősorainak (1.) Devecseri Gábor, (2.) Kosztolányi Dezső és (3.) Arató Endre ál
tal készített fordítását:
1. Á ll ércnél maradóbb müvem, emelkedett
emlékem, s magasabb, mint a királyi sír,
és sem kapzsi vihar, sem dühös északi

szél nem döntheti már földre, se számtalan
évek hosszú sora, sem rohanó idő.
2. Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb
s a királyi gúlák ormánál magasabb,
éhes záporeső, bamba-dühös vihar
el nem döntheti ezt, állja a végtelen
évek hosszú sorát s a rohanó időt.
3. Á ll már a m ű s tartósabb, mint az érc,
piramisok fejénél magasabb
maró eső és mardosó szelek,
idő hatalmas árja: semmise
ronthatja többé semmibe.
100 K. 1937. 2. sz.
101 Itt van a vers, egészen a szívemből, K. 1939. 5. sz.
102 Itt mindenekelőtt Tolnai Ottó Utolsó előtti versé re, a Doreen 2-re, Domonkos István
Kontrapunkt'jára. vagy későbbi nagy verseire, a Dér springt noch auff-ra és a Kupiéra gon
dolunk.
103 Lásd 1937. június 21-én Szirmai Károlynak írt levelét Szirmai Endre A magányos
óriás c. művének II. kötetében; a Szirmai Károly Emlékbizottság és a Szirmai Károly
Archívumok kiadása, München - Stuttgart, 1979. 95-96. 1.
104 E körülményre Emlékezés a Kalangyára c. megemlékezésében maga Szirmai Károly
hívja föl a figyelmet; Új Látóhatár, 1966. 1. sz.
105 1937. február 26-án írt levelében; A magányos óriás II. i. m. 97. 1.
106 1940. július 19-én írt levelében; A magányos óriás II. i. m. 97. 1.
107 K. 1936. 4. sz.
108 Eladok 34 évet, K. 1937. 1. sz.
109 K. 1937. 5 -6 . sz.
1,0 A Rozsdás esték utószavában, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1972. 296. 1.
,n K. 1938. 3 -4 . sz.
112 Gál László hitetlen hitének természetével Tíz év után c. dolgozatunkban foglalkoz
tunk bővebben - Új Symposion, 100. sz. 873-880. 1.
1,3 Szirmai Endre azt állítja (A magányos óriás I., a Szirmai Károly Emlékbizottság és
a Szirmai Károly Archívumok kiadása, 1976. 56.1.), hogy Reményit már 1928-tól „szoros
baráti kapcsolat'" fűzte Szirmai Károlyhoz. Ennek az adatnak azonban Szirmai Endre
hagyatékgondozó „módszereinek” ismeretében aligha adhatunk hitelt. Annál kevésbé,
mert Szenteleky levelezésében is csak 1932-ben bukkan föl a clevelandi egyetemi tanár
neve. Valószínű hát, hogy Szirmai Károly Szentelekytól „örökölte” Reményi címét, s ket
tejük barátságát éppen a színvonalat féltő szerkesztő kezdeményezte, miután a Ka
langya élére került.
114 Felsorolásunk következő verseire utal: Kalifornia (K. 1939. 11-12. sz.), Mojave si
vatag (K. 1940. 1. sz.), Trimalchio (1940. 2-3. sz.), Kínai pincér (K. 1938. 8-9. sz.), Seneca (K. 1939. 11-12. sz.), Shakespeare (K. 1938. 7. sz.).
115 Reményi József: Amerikai írók, K. 1938. 4. sz.
1,6 Mai amerikai irodalmi művek c. dolgozatában, K. 1938. 11. sz.
117 Ezeket a meghatározásokat, jobbára magára gondolva, Sanfranciscói levél c. esszé
jében (K. 1939. 10. sz.) veti papírra Reményi, de nemcsak rá, Szirmaira is érvényesek.

Új nevek
1.8 Számadás, K. 1943. 12. sz.
1.9 Hogy visszanézel, K. 1942. 12. sz.

120 Herceg János legszebb szerkesztői cselekedetei kqzül való, hogy a megszálló magyar
hatóságoktól is üldözött Vlaj Lajos verseit Bodóhegyi, illetve Bodroghegyi Lajos álnéven
közölte a Kalangyában.
121 Szeli István: Vlaj Lajos: Versek; Történő történelem, Fórum Könyvkiadó, Újvidék,
1981. 134. 1.
122 Bori Imre: Magyar írók Szlovéniában; A jugoszláviai magyar irodalom rövid törté
nete, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1982. 281. 1.
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1 Cziráky Imre novellái, K. 1933. 11. sz.
2 L. Vörösmarty A Guttenberg-albumba c. versét.
3 Nicolai Hartmann: Esztétika, Magyar Helikon, Budapest, 1977. 44. 1.
4 Borsodi Lajos: Ünnep este, K. 1934. 3. sz.
5 Kisbéry János: Karácsony, K. 1935. 7. sz.
6 Batta Péter: A rettenetes csók, K. 1937. 3. sz.
7 Cziráky Imre: Két korhadó koporsó, K. 1937. 5 -6 . sz.
8 Kristály István: B ú za fa ..., K. 1938. 8-9. sz.
9 A novellák e vonulata kapcsán szót kell ejtenünk Kisbéry Jánosról, kinek széppró
zai szövegei csaknem kizárólag ezt a „műfajt” képviselik a folyóirat hasábjain. Gyermek
korának elsiratását A vándor visszanézben kezdte el (K. 1934. 4. sz.), a már érintett Ka
rácsonyban és A Burkovits-házban folytatta (K. 1936. 1. sz.), majd a Tibor-sorozat da
rabjaiban fejezte be a negyvenes évek elején. Sehogyan sem tudott kitörni tehát a bűvös
körből, sehogyan sem tudott úrrá lenni a nehéz gyermekkora után elszenvedett sérel
meken, a jóvátehetetlenül, de nem önhibájából elvétett élet gondolatán. Sorsdöntő s
megítélésünk szerint sajnálatos írói lefékeződésének okát azonban tévedés lenne pusztán
alkatának, tehetségének műkedvelői jellegében keresni. Többről és másról van szó. „Föl
fedező” cikkében (Új Idők, 1930. augusztus 24., újabban pedig az Egy ég alatt c. kötet
ben, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 571-573.1.) Kosztolányi Dezső egyetlen
hozzá eljuttatott levele s néhány rövidebb írása alapján „kivételesen rokonszenves”, „varázsos lelkű” embernek, „jeles írónak”, „érett gondolkodónak, finom, tartalmas kritikus
nak” nevezi Kisbéryt, s fel kell tételeznünk, hogy az igencsak konfúz módon eszmélkedó
„bezdáni esztétát” éppen ez, a magyar irodalom színe előtt elhangzott dicséret vitte el a
teljes meghasonlásig. Alkotóereje, teljesítő képessége és kitűzött céljai között ugyanis
megbomlottak az arányok, s növekvő komplexusainak jeleként mind többször képzelte
magát a meg nem értett zseni helyzetébe. Ezzel párhuzamosan azonban egy vitriolos, a
rosszfajta irodalmi becsvágyat is roncsoló önirónia is gyökeret vert gondolkodásában, s
ha másért nem, ezért mindenképp megérdemli, hogy alakját ne felejtsük el egészen.
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sz.) c. novelláját.
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22 Ilyen pl. Tavasztalanok (K. 1932. 7. sz.) vagy Erős Vas Gáborné látogatása (K. 1933.
4. sz.) c. novellája.
23 Csángó gyerek, K. 1932. 3.sz.
24 A z utolsó betyár, K. 1932. 8. sz.
25 L. a Blédi harangszó (K. 1936. 5. sz.) és A nagy kaland (K. 1936. 8. sz.) c. novelláját.

Rendhagyó utakon
26 Bagi Márton nótája, K. 1933. 4. sz.
27 Csillagos Péter Pál házassága, K. 1934. 1. sz.
28 Az 1933-ban keletkezett Esti Kornél leleplezésében így elmélkedik Kosztolányi alteregója: „Minden regény így kezdődik: ,Egy fiatalember ment a sötét utcán, feltűrt gal
lérral.’ Aztán kiderül, hogy ez a feltűrt gallérú fiatalember a regényhós. Érdekcsigázás.
Borzalmas.”
29 K. 1937. 2. sz.
30 A Tamási Áron és Berényi János novellisztikája között meghúzható párhuzamok
ra Bori Imre figyelt föl elsőként (A jugoszláviai magyar irodalom története, 164.1.), anél
kül azonban, hogy kettejük rokonságának természetére rámutatott volna.
31 „Meséinek” egyik legszebb darabja a Hajnal a harmadik erdőben (K. 1938. 3 -4 .sz.).
Ebben evilági, XX. századi legényeket mintáz meg, kik egy sejtelemteli estén „belecsöp
pennek a mesébe” , s nemcsak hogy végigjárják a mesehősök megpróbáltatásokkal teli
útját, hanem mindvégig a mesékre oly jellemző „hármasság” határozza meg kalandjaikat
is. A Hajnal a harmadik erdőben „technikája” épp ezért az őrdögváltozás Csíkban vagy a
Kivirágzott kecskeszarvak c. Tamási-mesenovellákat juttatja eszünkbe.
32 Az Aranyady György életéről és haláláról szóló adatokat Herceg János nekrológjá
ból merítettük (K. 1935. 2. sz.).
33 Ezt a novellát küldte meg Szentelekynek 1932 őszén (K. 1932. 8. sz.).
34 Akácok alatt, délszlávországi magyar írók novellái, I. rész, Jugoszláviai Magyar
Könyvtár, Szubotica, 1933.
35 Ezen adatok kapcsán 1. Herceg János Két világénak A Péter-novellák szerzője c. feje
zetét; Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1972. 195-209. 1.
36 Péter fohásza, K. 1932. 5. sz.

Szirmai Károly víziói
37 Élet, 1910. 10. sz.
38 önkeresés, a Verbászi Művelődési Otthon kiadása, 1970. 26. 1.
39 önkeresés, 27. és 30. 1.
40 A levél fakszimiléjét 1. A magányos óriás I. kötetében, 303. 1.
41 A tűzhely előtt (a Holnap margójára), Reggeli Újság, 1930. XI. 16.
42 Élet és halál, korkép, Reggeli Újság, 1930. X. 26.
43 Szavak múzeuma, K. 1932. 6. sz. - Alaposan megkurtított, „újraértelmezett” válto
zatát a Falak, puszta falakban (Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1970) is közzétette A z idő
múzeuma címmel.
44 A létből való „ki-kimaradozás” kérdéseit Szirmai Károly lírája kapcsán Bori Imre
világítja meg körültekintőbben A jugoszláviai magyar irodalom történetében, 195. 1.
45 Füst Milán naplója, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. 13. 1.

46 Gusztáv, Reggeli Újság, 1931. VIII. 9.
47 Marianne, A Mi Irodalmunk, 1931. VIII. 2. - Rövidebb, mellékszereplőket kiikta
tó s részben megváltozott mondandójú változata Utazás a vágyak városába címmel A
csend vízióiban is olvasható; Fórum Könyvkiadó, Növi Sad, 1965.
48 A Mi Irodalmunk, 1931. V. 10.
49 A Vlaovics Józsefnek adott interjúban, Dolgozók, 1970. IV. 10.
50 Szántó Andornak adott interjújában, Jugoszláviai Magyar Újság, 1933. III. 30.
51 K. 1933. 8. sz.
52 Bácska mint irodalmi nevelő, K. 1938. 8-9. sz.
53 Reményi József észrevétele 1939. május 15-én írt levelében; A magányos óriás I.,
59. 1.
54 A Mi Irodalmunk, 1931. I. 25.
55 K. 1933. 1. sz.
56 Bizonyos mérvű ösztönösség egyébként a szövegstrukturálásban is megfigyelhető
nála. Az „egy elemből” kiinduló látomás elvétve oly erős és túlfeszülö, hogy a mondatok
szerkezetét és rendjét is áthatja a torlódó spontaneitás. Igen tanulságos e tekintetben pil
lantást vetni azokra a nem jelentéktelen nyelvi különbségekre, melyek a Veszteglő vona
tok a sötétben alapszövege és végső változata között állnak fenn. (Alapszövegnek a Köd
ben c. kötetébe - a Kalangya kiadása, Szubotica, 1933 - felvett novellát vesszük, végső
változatnak pedig A csend vízióiban megjelent, általánosan ismert variánsot.) Az alap
szöveget egy hipertrofáltságában semmitmondó információ vezeti be („Körös-körül olyan
fekete volt az éj, mint soha máskor”), majd a víziót elbizonytalanító módon egymás mel
lett rohanó vonatokról esik említés. A száguldó szerelvényeknek ez az egymásmellettisége fölparcellázza az ismerős „végtelen pusztát”, koordinátákat sejtet rajta, egyszóval
épp magát a végtelenséget szűkíti le, akár az „egyforma kocsik” meghatározás később.
Még szembeötlőbb azonban a látomás megtorpanása az első bekezdések után, amikor az
»egy elemből” táplálkozó képsor már kipattant, és a szövegnek a tovagyűrűző hullámmozgáshoz hasonlóan ki kellene teljesednie. Ekkor egészen váratlanul a következő mon
dat tolakodik előtérbe: „Sok idő telt el, s a vonat még mindig egy helyben állott.” Az in
dításban még többes számban emlegetett vonatok sejtelmes holdudvara ezzel egy csapás
ra szertefoszlik, és az egyes szám már csak egy megszokott, mindennapi vicinálisra aszszoci ál tathat. Ezek a döccenók azonban a prózavers derekára eltűnnek, s éppoly nö
vekvő borzadással haladunk az objektiválódó csönd felé, akár a végső változatban.
57 K. 1937. 7. sz.
58 K. 1938. 8-9. sz. - A veszteglő vonatok a sötétben és a Marionett-kert közötti eltéré
seket Faragó Kornélia elemzi értőn A Szirmai-víziók kibomlásának módozatai c. dolgo
zatában: Új Symposion, 1976. 137. sz.
59 Víziók és valóság között, Híd, 1965. 6. sz.
60 Itt a Bencsik Kálmán utolsó estéje (K. 1936. 6-7. sz.), a Jávorka Ádám pünkösdi
királysága (K. 1935. 3. sz.), a Dér András eljegyzése (K. 1937. 1. sz.) és a Dér András ka
rácsonyestéje (K. 1937. 9. sz.) c. novellákra gondolunk.

Majtényi Mihály intermezzója
61 K. 1933. 1. sz.
62 A zentai Union Nyomdai Műintézet kiadása, 1929.
63 Majtényi Mihály pályakezdésének fő sajátságait Bori Imre tárta föl elsőként A ju 
goszláviai magyar irodalom történetében, majd A Mocsár és irója c. tanulmányában (Híd,
1971. 9. sz.). Ezt a képet egészítette ki aztán néhány újabb adalékkal Juhász Géza Maj
tényi Mihály c. kismonográfiájában (Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978). Itt jegyezzük
meg, hogy a Majtényi indulásával kapcsolatos idézetek zömét a Mocsárból s a fentebbi
munkákból merítettük.
64 Juhász Géza: Majtényi Mihály, 81. 1.

65 A planétás embert tévedés lenne a Mocsár „forgácsának” vagy egyféle kései „nyúl
ványának” felfogni. Az orosz emigránsok huzamos időn át foglalkoztatták Majtényi fan
táziáját, hisz elsősorban az ő sorsuk bizonyította számára, hogy a véletlen végzet hatalma
legyűrhetetlen. Érthető hát, hogy 1944-ben ismét novellát ír róluk (Rosztopcsin generá
lis, K. 1944. 7. sz.), melyben a korábbi kezdeményeket árnyalja tovább. Akár a Mocsár
ban, itt is föltűnik egy Sztorozsenko nevű figura, s akár A planétás emberben, az emigrán
sok között itt is akad egy „vásári papagájos” és egy „törvényszolga a városházán”. Ebben
a novellában Majtényi írói magatartása mégis egészen más. Az emigránsok itt már inter
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azonban a goromba magyarok egyike ocsúdni kezd egy vérző orosz láttán, s szánakozva
meséli társainak: „ - Olyan arca volt a szakállasnak, tudjátok, mint Jézus Krisztusnak a
passióban.” Majtényit tehát ekkor, a végzetnek minden képzeletet felülmúló újabb viha
rában, már nemcsak az érdekli, hogy mi történik Sztorozsenkóival a maguk szigetvilá
gában, hanem az is, hogy olvasója - itt és most - meglátja-e bennük az embert és önma
gát.
66 K. 1937. 3. sz.
67 A novellásító poén így hangzik: „Sokat hánykolódott ágyában azon az éjszakán. Irt,
egyre írt. Két levelet. Két hosszú levelet. Gyűlöletországba az egyiket, Szeretetországba
a másikat. Szeretetországba egy lánynak, akinek bársonyos, meleg hangja van és lágy
tekintete - Gyűlöletországba egy másik lánynak, akinek szikrázik a szeme a dühtől, és
akinek felmondta a lakást.” Később, már a háború után, amikor kötetben is közzé
tette a novellát, ráeszmélt, hogy e poén az „érzelmesítésen” túl semmilyen funkcióval
nem bír, s el is hagyta.
68 K. 1937. 4. sz.
69 K. 1938. 1. sz.
70 K. 1939. 11-12. sz.
71 K. 1940. 2-3. sz.
72 Majtényi Mihály, előadás az Újvidéki Rádióban 1970. november 11-én (kézirat).
73 A Remények batárján (Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1971) előszavában.
74 Juhász Géza: Majtényi Mihály, ,75. 1.
75 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 234-235. 1.

Herceg János útja a látomástól a helyi színekig
76 Hősi halottak előre! c. regényrészletében; idézi Bori Imre A jugoszláviai magyar iro
dalom történetében, 206. 1.
77 Két világ, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1972. 11-IS . 1.
78 K. 1932. 4. sz.
79 Cél és vallomás, K. 1938. 10. sz.
80 Herceg János Viharban című novellás könyvének (a szerző kiadása, Szombor, 1933)
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81 K. 1932. 6. sz.
82 K. 1932. 8. sz.
83 K. 1932. 8. sz.
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tikus azon véleménye tántorítja vissza a folytatástól, miszerint „ciglitekere” Kakuk Marci
csöppet sem eredeti mása csupán (Két világ, 273. és 313. 1.).
85 K. 1933. 1. sz.
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gaink” sajtóhiba. A Kalangya-beli változatban - helyesen - a „csillagainak” (ti. az ég csil
lagainak) szóalak áll. Nyilvánvaló, hogy Németh László eszmefuttatása e nélkül a sajtó
hiba nélkül is szellemes és találó lehetett volna. Úgy véljük azonban, hogy kár lenne szó
nélkül hagyni ezt a mosolyt kiváltó „írói vétséget” , melyet nem Herceg János követett el.
87 Herceg János könyve: Viharban, K. 1933. 9. sz.
88 A ciklussá teljesült novellák a következő sorrendben jelentek meg: Bolond legény a
faluban (K. 1933. 8. sz.), Vándorbotot vett a bolond (K. 1934. 3. sz.), A bolond házassága
(K. 1935. 7. sz.) és Bolond a Nagyvárosban (K. 1938. 6. sz.). Falu bolondja címmel mind
a négyet közzétette az Ég és földben is, 1936-ot tüntetve föl keletkezésük éveként (Fórum
Könyvkiadó, Növi Sad, 1967. 250-271. 1.).
89 Idézi Halász László A feszültségkezelés útjai c. tanulmányában (A novellaelemzés új
módszerei, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 27. 1.).
90 K. 1934. 11. sz.
91 K. 1936. 4. sz.
92 K. 1937. 2. sz.
93 K. 1937. 5 -6 . sz.
94 Utólag Herceg János is tényként emelte ki ezt a különös dichotómiát: „Az akácfák
még ott bólogattak a novellákban, s vert falú házak aludtak továbbra is a kanyargós
városszéli utcákban (...), miközben esküt nem tett árvaszéki ülnökök pénzbeszedők let
tek, s a földosztásból kirekesztett magyar uradalmi cselédek csapatostul mentek Belgrádba kubikolni, Kanadába őserdőt irtani vagy Szlavóniába tovább cselédeskedni, s elsza
kadni örökre hazulról. Ezt kellett volna megírni versben, novellában, regényben.
A vajdasági magyar irodalomnak ez a második szakasza az írás művészetét helyezte
előtérbe. Mintha hűség és fogadkozás ellenére azt mondtuk volna, amit Szenteleky ellen
lábasai hangoztattak, hogy legfőbb gond a tehetség kibontakozása, s minden rossz, ami
ebben megakadályozza.
De nem ezt mondtuk. Váltig megmaradtunk a jelszavaknál, a couleur locale-nál,
éppen csak másutt éreztük jól magunkat. Az én valóságot követó novelláim (. . . ) ott kez
denek kiszínesedni, ahol megszabadultak a program nyűgétől” (Előjáték, Fórum Könyv
kiadó, Újvidék, 1975. 141-142. 1.).
95 K. 1938. 5. sz.
96 K. 1940. 11. sz.
97 K. 1941. 3. sz.

A REGÉNY
Kísérletek, töredékek
1 „Kis regény 1931-ből” alcímmel a Kalangya 1932. évi első négy számában jelent meg.
2 Karinthy Frigyes: így írtok ti, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963. 83-85. 1.
- Fél évszázad távolából nehéz lenne egészen pontosan kideríteni, mi minden játszhatott
közre Szentelekynél, midőn a Varrótűhercegnő közzététele mellett döntött. Tény azon
ban, hogy a folyóirat első számában egyfelől hites pátosszal hangzik föl, hogy „minden
értéket össze akarunk gyűjteni” , minden olyan alkotást, mely „egy irodalmi szemlébe
illik és kívánkozik” , másfelől viszont ugyanabban a számban útjára indul Gergely Boriska
„hőse” is, rendkívül plasztikusan érzékeltetve a vágyak és a valóság közötti hatalmas sza
kadékot. Szenteleky ugyanis teljes mértékben tisztában volt a Gergely Boriska-jelenség
gel. „Légy oly jó, nézd át te is Borcsa novelláját, én ugyan átnéztem és huzigáltam is be
lőle, de azért marad elég malacság benne. Hja, ez a veszedelmes életkor, amikor a
szexuális kiélés már csak az írásra szorítkozik” - állapítja meg egy helyütt (1932. szep

tember 20-án Csuka Zoltánnak írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 277.1.),
másutt pedig így fogalmaz: „a katolicizmus sokkal rokonszenvesebb előttem, mint Ger
gely Borcsa lanyha értékű »nemisége’” (1933. január 29-én Kende Ferencnek írt levelé
ben, Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 316. 1.).
3 Első epizódja a Kalangya 1937. 1. számában, „befejező” fejezete pedig az 1938-as
évfolyam 3 -4 . számában jelent meg.
4 A Húszéves találkozó c. részlet a könyv alakban majd csak 1961-ben megjelenő
Bácskai lakodalom „egyik fejezete” , K. 1939. 6. sz.
5 A fentebbi adatok kapcsán 1. Szegedi Emil Szirmai Károlyhoz írt leveleit, A magá
nyos óriás I., 147-163. 1.
6 A fragmentumot a Kalangya 1940. évi 4. sz. közölte.
7 Szegedi Emil 1940 márciusában tájékoztatja Szirmait a Lélekvesztő piszkozatban
már meglevő folytatásáról is (A magányos óriás I., 161-162.1.): „A szóban forgó Menyus
Ilon nevű hölgy - gazdája és szeretője halála után - visszatér a faluba, nővéréhez költö
zik, egy agyonstrapált 3 gyerekes zsellérasszonyhoz. Tulajdonképpen ezzel kezdődik Ilon
igazi szerepe. Látja a tudatlanságot, szennyet és elhatározza, hogy 15 éves cselédta
pasztalatait otthon hasznosítja. (. . . ) Kedvvel, szívvel ,újít’, de ezzel magára zúdítja
nemcsak nővére, de az egész falu haragját. Elüldözik. Azoknak a jó és tiszta lelkeknek a
sorsát akarom Ilon személyében ábrázolni, akik népüknek jót és szépet akarnak adni, de
a rosszindulatú gáncsoskodás elkedvetleníti és elpusztítja őket.” - A kisregény súly
pontját tehát kétségkívül a második rész alkotta, Szegedi Emil azonban a jelek szerint
nem tudott megbirkózni azokkal a nehézségekkel, melyeket a paraszti környezet ábrá
zolása állított elé. Szirmai kifogásai után, maga is „döcögős, száraz írásnak” vélve már a
folytatást, visszavetté a kéziratot.
8 K. 1939. 7-8. sz. és 9. sz.
9 K. 1934. 3. sz.
10 „Regényrészlet” alcímmel megjelent a Kalangya 1942. évi 1-2. számában.
11 K. 1942. 1-2. sz.
12 „Részlet Herceg János készülő regényéből” lapalji jegyzettel megjelent a Kalangya
1943. évi 9. számában.
13 A külsőlegesség tényét meggyőzően illusztrálja már az Árnyak a gesztenyésben be
vezető része is. Ebben ismét feltűnik a korai Herceg-novellák emlékezetes alakja: a bo
lond. Míg azonban a novellák birkapásztorának tartásában, ha csak halványan is, de fel
fedezhetők a Don Quijote-i „őrültség” jelzetei, addig az Á rn y a k ... bolondja már a szó
szoros értelmében félnótás legény, s így funkciója nem is lehet más, mint hogy anekdotikus színezetet kölcsönözzön a kömyezetrajznak.
14 K. 1943. 8. sz. - A közzétett fragmentum a Császár csatornájából való, mely a
Magyar írás Könyvkiadó és a Szenteleky Társaság együttes kiadásában még az év őszén
meg is jelent.
15 Délvidéki színek és hangulatok, K. 1943. 9. sz.
16 Zimándi Pius: Majtényi Mihály: Császár csatornája, K. 1944. 6. sz.
17 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története, 235. 1.
18 Majtényi egyébként Hold a hegyek fölött címmel a nemrég megjelent Hétfejü sár
kány egy részletét is publikálta a folyóiratban (1944. 1. sz.). Kismonográfiájában Juhász
Géza föltételezi (i. m. 101. 1.), hogy a hagyatékban talált kéziraton előforduló Fekete fű
címváltozattal írónk azt a „némely irodalmi és kiadói körökben forgalomban volt”
tévhitet kívánta eloszlatni, mely szerint a kiadatlan Hétfejű sárkány ifjúsági regény. A
„rejtélynek” azonban bizonyíthatóan más a nyitja. Művével Majtényi Mihály részt vett az
1968-as jeligés regénypályázaton, s az akkorra tehető címváltoztatással nyilvánvalóan
„ismeretlenségét” szerette volna megőrizni. (Ezzel kapcsolatban 1. Regénypályázat 1968
c. „leltározó” jegyzetünket, Új Symposion, 46. sz.)

Radó Imre „túlméretezett épülettömbje”
19 Radó Imre Mélypont alatt c. regényét 1933-1934-ben, befejező részét 1935 január
jában közölte a folyóirat, Havas Károly öreg ház a csirkepiacon-)Ái pedig 1939-1940ben.
20 L. Szenteleky 1933. január 4-én Csuka Zoltánnak írt levelét, Szenteleky Kornél iro
dalmi levelei, 306. 1.
21 Radó Imre, Híd, 1955. 7-8. sz.
22 A jugoszláviai magyar irodalom története, 64. 1.

öreg ház a csirkepiacon
23 Az író életére vonatkozó adatokat Szirmai Károly Havas Károly c. dolgozatából
merítettük, Híd, 1956. 3. sz.
24 Lábjegyzetben tesszük szóvá csupán, hogy a kadétnovella belső ellentmondásoktól
sem mentes. A nyalka fiatalember sokat tartózkodik otthon, később azonban arról
informálódunk, hogy lakatosként „kalapál” a városszéli új gyárban. Miután letartóz
tatják, kisül, hogy nincs is polgári ruhája. Egyenruhában „kalapált” volna a többi mun
kással?! Természetesen mindez még konstruáltabbá teszi alakját.
25 A jugoszláviai magyar irodalom története, 161. 1.
26 Azt, hogy újságíró írta a regényt, nemcsak a novellisztikus szerkesztés emeli ki, ha
nem a megírás üteme is. Havas Károly szinte számról számra készített el egy-egy fejeze
tet, s így történhetett meg, hogy két ízben elmaradt a beígért folytatás.

A DRÁMA
A szellemi élet peremén
1 Gerold László: Színikritikánk a két háború között, Hungarológiai Közlemények,
1977. 33. sz.
2 Erről bővebben: Šandor Mesaroš: Položaj Madara u Vojvodini 1918-1929, Filozofski
fakultét u Novom Sadu, Institut za istoriju, Növi Sad, 1981. 223-235. 1.
3 A Délvidék magyar színjátszói; A visszatért Délvidék, 243. 1. - Garay Béla adatait
Mészáros Sándor is felhasználja alapfontosságú monográfiájában, minthogy azonban A
visszatért Délvidék szerzőjeként következetesen Csuka Zoltánt tünteti föl (holott csak
szerkesztője volt), a kötet írói (így Garay Béla is) mindvégig homályban maradnak nála.
4 Gerold László, i. m.
3 Vajdasági Írás, 1929. 8. sz.
6 A színjátékról Kass László álnéven Szegedi Emil írt kimerítően a szabadkai bemutató
után (Muskátli, K. 1940. 1. sz.). A darabra vonatkozó idézeteinket tőle vettük át.
7 Idézett írásában Garay Béla közli, hogy a „kitűnő óbecsei író” Muskátlija „több mint
50 előadásban került színre” Vajdaság-szerte.
8 Műkedvelők, K. 1939. 7-8. sz.
9 Ignotus megjegyzése a Szerdában, 1906. 1. sz.

Könnyáztatta dramolettek
10 K. 1932. 5. sz.
11 K. 1932. 7. sz. - A szabadkai Népkörben 1932. október 22-én előadott dráma egy
korábbi változatát Majd én talpra állítlak! címmel a Bácsmegyei Napló 1929. évi Almamjc/ijában közölte Radó Imre. Az átigazítás azonban, sajnos, fölöslegesnek bizonyult.
12 K. 1935. 7. sz. - Vidor Imre irodalmunknak Szegedről érkezett csendes dilettánsa

volt. „Akik közelről ismerték, tudják, hogy milyen sok érték rejtőzött benne; tudás,
műveltség, okosság, fantázia, kompozíciós-tehetség, filozófia s a földi dolgoknak maga
sabb szempontból való áttekintése" - írta róla nekrológjában Ambrus Balázs (K. 1937. 3.
sz.), ám a Bácsmegyei Naplóban és a lap almanachjaiban közölt szövegei mindebből
semmit sem árulnak el.
13 K. 1940. 1. sz. - A jelenet Törökkanizsáról érkezett a Kalangya szerkesztőségébe; a
Nemes Kázmér név mögé nyilván valamely ottani széplélek rejtőzött.

HIDAK ÉS PALLÓK
A Kalangya és a magyar irodalom
1 Köszöntjük az olvasót, K. 1932. 1. sz.
2 Egy dunai kultúrterv, K. 1932. 2. sz.
3 Alig egy esztendővel a „dunai kultúrterv" megjelenése után Havas Emil szinte szó
szerint ugyanitt állapodik meg érintett ellenprogramjában, de, feledékeny lévén, már úgy
élezi ki a dolgot, mintha Szenteleky az emberek közötti válaszfalak híve volna.
4 Móricz Zsigmond Rokonok-járói Szenteleky (K. 1933. 3. sz.), Szabó Dezső Megered
az eső és Karácsony Kolozsvárt c. művéről Polácsi János (K. 1932. 1. sz. és 1932. 3. sz.),
Kassák Munkanélküliek-\éx6\ Szenteleky (1933. 6. sz.), Babits antológiájáról Czakó Ti
bor (1932. 6. sz.), Németh Andor korrajzáról Polácsi János (1932. 5. sz.) írt. Szenteleky
Arany-esszéje az 1932. 7. számban jelent meg.
* Gyújtsd a termést kalangyába, K. 1932. 3. sz.
6 Hallgasson el a múlt? K. 1932. 6. sz.
7 Magányos férfi imája, K. 1932. 7. sz.
8 1932. október 9-én Szirmai Károlynak írt levelében, Szenteleky Kornél irodalmi leve
lei, 280. 1.
9 L. 1932. október 16-án Csuka Zoltánnak írt levelét, Szenteleky Kornél irodalmi leve
lei, 281. 1.
10 Ferdinand Fried könyve - a kapitalizmus alkonya, K. 1932. 7. sz. - A Németh László
életrajzi adatait összeállító Hölvényi György - tévesen - úgy tudja, hogy írónk 1933 no
vemberében írt először a Kalangyában (1. Homályból homályba, Magvető és Szépirodal
mi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 588. 1.).
11 Tanú, K. 1932. 7. sz.
12 K. 1936. 3. sz.
13 Elegendő erre egyetlen példát felhoznunk. A folyóirat 1934. 9. számában a Milkó
Izidor c. írást közli első helyen, közvetlenül a cím alatt feltüntetve: „A Kalangya számára
írta: Kosztolányi Dezső.” Szó sem volt azonban erről, a cikket Kosztolányi csaknem tíz
esztendővel azelőtt már publikálta a Nyugatban (1925. március 1.).
14 Ezzel kapcsolatban 1. A dy a Kalangyában c. dolgozatunkat, Hungarológiai Közle
mények, 1978. 36-37. sz. 137-142. 1.
15 A Kosztolányi-számot majd ez a dolgozat vezeti be (A z elmúlás költője). Babits,
Kállay, Németh, Schöpflin mellett a hazaiak közül Ambrus Balázs, Arató Endre, Csuka
János, Kisbéry János is szerepel a számban, melynek törzsanyagát Kosztolányi-versek,
-novellák és -regényrészletek alkotják.
16 írása lábjegyzetében olvassuk: „Ez a kis értekezés Szemere László német nyelvű an
tológiájának Kosztolányi verseit tartalmazó szakasza részére készült."
17 A pesti, különösen a nyugatos írók érdektelenségét, sőt ellenérzéseit természetesen
Németh László folyamatosnak mondható Kalangya-beli szereplése is táplálta.
18 Szirmaihoz írt leveleit Bori Imre bevezető, eligazító tanulmányával (Németh László
és a jugoszláviai magyar irodalom) a Híd 1971. 6. száma közölte.

19 K. 1934. 4. sz. - Az Ember és szerepei 1933 novemberétől 1935 januárjáig közölte a
folyóirat.
20 Negyven év, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969. 28. 1.
21 A Tanú-éveket, melyben Németh László idézett konstatációja is olvasható, 1938
második felében közölte a Kalangya.
22 Csak Herceg János első novellás kötetéről ír majd kritikát, de azt sem a Kalangyában
jelenteti meg, hanem a Tanúban.
23 Németh László és szerepe, K. 1935. 5. sz.
24 Tanú, Nyugat, 1933. február 1.
25 A pályatörténetek kapcsán 1. Két retusált esszéregény c. dolgozatunkat; Vonulni ha il
lőn, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1982. 57-64. 1.
26 Weöres Sándor pl. Dudás Kálmán (Déli szél) és Czakó Tibor (Fekete kenyéren)
verseskönyvét ismerteti, K. 1940. 2-3. sz.
27 Szirmai Károly: Magyarországi írók jugoszláviai felolvasó útja, K. 1941. 3. sz.
28 A Kalangya 1941. 1-2. számának fedőlapján ez áll: „A romániai magyar írók bevo
násával szerkeszti: Szirmai Károly és Draskóczy E de” , a 3. szám viszont már név szerint is
feltünteti a romániai munkatársakat: Abafáy Gusztáv, Kacsó Sándor, Méliusz József,
Nagy József, Szemlér Ferenc és Vita Zsigmond.
29 Vita Zsigmond: Kuncz Aladár és Új helyzetben (K. 1941. 1-2. sz.), Szemlér Ferenc:
versek (K. 1941. 3. sz.), Méliusz József: Álom és tűzvész (K. 1941. 1-2. sz.).

A Kalangya és a jugoszláv nemzetek irodalma
30 Andiié Ex ponto és Nemiri c. kötetét Mladen Leskovac küldi meg neki 1928 nyarán.
A prózaversek „eksztázisig emelkedő” fájdalma annyira megragadja, hogy közülük ket
tőt lefordít, s rövid jegyzettel közzétesz a Vajdasági írásban (1929. 9. sz.).
31 L. 1933. május 14-én Fekete Lajosnak és 1933. május 28-án Kende Ferencnek írt le
velét (Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 362. és 369. 1.).
32 Az induló Vajdasági írás felsorolja azokat, kik megígérték, hogy együtt fognak mű
ködni, s a névsorban Veljko Petrovié és Žarko Vasiljević neve is ott van.
33 Danica Markovity, K. 1932. 4. sz.
34 Piano, K. 1933. 3 sz.
35 Reda mora da bude, K. 1932. 6. sz.
36 Krlezsa Miroszláv: Povratak Fiiipa Latinovicza, K. 1933. 4. sz.
37 Krszto Hegedusics - Podravski motivi, K. 1933. 11. sz.
38 Jószándékú írás a szorosabb együttműködésről, K. 1934. 5. sz.
39 Dr. Várady Imre, volt országgyűlési képviselő, válasza Popovié Daka szenátor cik
kére, K. 1934. 6. sz.
40 20000 dináros irodalmi pályázat, K. 1937. 2. sz.
41 Jelentés a Kalangya szerbhorvát nyelvű novellapályázatáról, K. 1938. 2. sz.
42 Jelentés a Kalangya szerbhorvát nyelvű regénypályázatáról, K. 1939. 5. sz. - A si
kertelenség láttán Kázmér Ernő a fennmaradt pénzt egy jugoszláv-magyar könyvsorozat
elindítására szeretné fordítani, Szirmai azonban ezt a tervet nem kívánja Schwarz
Jenő elé terjeszteni (1. Kázmér 1938. XII. 30-án, 1939. I. 12-én, 17-én, 18-án és 26-án
Szirmaihoz írt levelét; A magányos óriás I., 128-131. 1.). Vonakodását az magyaráz
hatja, hogy a vezérigazgató időközben hathatósan megtámogatta Vladislav Jankulov
Madách-fordításának közzétételét. Anyagi hozzájárulásáról a Kalangya hallgat, Jankulov
1939. I. 5-én Szirmaihoz írt levele azonban tényként említi nagylelkűségének ezen újabb
gesztusát: „Schwarz Jenő urat megilleti a fóérdem, hogy a fordítás ily pazarul díszes alak
ban lát napvilágot...” (Idézi Szeli István; Utak egymás felé, A Tragédia délszláv képe,
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1969. 52. 1.)
43 Túlbecsüli pl. Svetislav Stefanoviéot: művét a Babitséval állítja párhuzamba, egyik
másik versét a „mai világköltészet legszebb alkotásai közé” sorolja, s úgy véli, hogy cm-

bérként a Geistmenschek „legelőkelőbb fajtájából való”, amit akkor is elfogultságnak
kellene tartanunk, ha Stefanović dicstelen háborús szerepéről nem tudnánk (Szvetiszláv
Sztefánovity, K. 1938. 3 -4 . sz.).
44 A Karadžić- (A szerb irodalmi nyelv megteremtője, K. 1938. 1. sz.), Rákié- (Milán
Rakics, K. 1940. 2-3. sz.) és Vinaver-esszé (Sztaniszlav Vinaver, K. 1940. 5. sz.) mellett
itt elsősorban Zmaj- (Zmáj és a ,jzerb A thén”, K. 1938. 3 -4 . sz.) és Manojlovié-tanulmányára gondolunk (Ady szerb barátja és fordítója - Todor Manojlovics, K. 1938. 8 -9 .
sz.). Ez utóbbit külön is ki kell emelnünk. Kázmér egyetlen pillanatra sem téved Ady
életének viselt dolgaira, s lírája jelentőségét sem másodlagos mozzanatok vagy haszon
elvű ráfogások alapján ítéli meg. Az egész életművet szem előtt tartva, véli Ady „mind
halálig tartó harcát” , „lázadó líráját” a magyar irodalom megújhodása szempontjából
alapvetően fontosnak. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ady nem csupán azért tört be
Dévénynél új időknek új dalaival, hogy a magyar szellemi életet felrázza, hisz azoknak a
nemzeteknek fiataljai, kik a világháború előtti Magyarországgal egy államközösség
ben éltek, legalább oly közel kerültek „Adyhoz és az adyi líra kiterjedésében újjáala
kuló szellem világhoz, mint ahhoz a nemzeti irodalomhoz, amelyet az ország határain
kívül élt néptestvéreik reprezentáltak” . Emil Isac, Octavian Goga, Emil Boleslav Lukáé,
Krleža példáját említi Kázmér többek között, s a rájuk gyakorolt Ady-hatás pontos
minősítésével nemcsak tájékozottságát bizonyítja, hanem azt is, hogy Ady „utódállamok”-beli jelenlétéről épp ő tudott volna elsőként hiteles körképet adni.
A tanulmány egy másik rétege Manojlovié lírájának forrásvidékét és sajátságait járja
körül. Kázmér itt a magyar irodalmi köztudat azon előítéletével száll szembe, mely sze
rint Manojloviéra oly nagy mértékben hatott Ady, hogy később, a világháború után
anyanyelvén sem tudta meghaladni a tisztes tanítványi szintet. Kázmér végigpásztáz Ma
nojlovié művein, és eloszlatja a tévhitet, de úgy, hogy közben nem szorítja háttérbe azt az
életre szóló élményt, amit Manojloviénak az Adyval való nagyváradi találkozások jelen
tettek.

A Kalangya és a világirodalom
45 L. 1939. október 16-án Szirmainak írt levelét; A magányos óriás I., 138. 1.
46 Selma Lagerlöföt és Knut Hamsunt 80. születésnapján köszönti tanulmánnyal (K.
1938. 12. és 1939. 9. sz.), Freudról pedig halála alkalmából ír kimerítően (K. 1939. 10.
sz.).

A KRITIKA
Fölismert feladatok
1 Szenteleky, bár nyomatékosan hangoztatta, hogy sohasem volt antiszemita, a Bácsmegyei Naplóval való összetűzései során mégis egyfajta szellemi zsidóellenesség pozíció
jára sodródott. „Mi, akik jelenleg a M. I.-t csináljuk: Te, Szirmai, Cziráky, a két Csuka,
Farkas Geiza, Herceg János, Adorján és Bógner - nem vagyunk zsidók. És mégis nívót
tartunk és miénk a holnap” - írta egyebek között Kristály Istvánnak 1931. március 12-én
(Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 204. 1.), s elhatárolódásának ezt a faji komponensét a
Kalangya szerkesztőjeként sem tudta maradéktalanul eliminálni. Szirmai viszont, aki
a nívót mindennél fontosabbnak véli, energikusan föloldja a zárlatot, s azonos mércék
alapján dönt minden egyes írás közzétételéről.
2 Kázmér Ernő Szirmainak írt levelei tanúságaként a Kalangya ilyesféle oppozíciója
tartós volt. E tekintetben azonban mégis 1937. július 11-i levele a legtanulságosabb. A
magányos óriás I., 111-112. 1.

Hiteknek ébresztője
3 Huszár Sándor új versei, K. 1933. 2. sz.
4 Vallomás a művészetről c. cikkéből idézi: „Aki ma szubjektivitást megtűr, etikátlan
ember. A tavasz és a szerelem privát ügyek. Nem tartoznak az olvasóra. A poéták el
vesztették jogukat arra, hogy poézist termeljenek. ( . . . ) Nem érünk rá pásztoridilleket
rendezni. Sem szürrealisták kisded játékaira nyomdafestéket és szedőmunkát pazarolni.”
5 Illés Sándor: Csillaghullás, K. 1932. 8. sz.
6 A Csuka-kritikában (Tüzharang, K. 1933. 1. sz.), melyet a folyóirat költészete kap
csán már érintettünk, még tovább megy el, hisz a számtalan variációban megismételt hi
tet, optimizmust 06 bizakodást egészen egyértelműen esztétikai kategóriává avatja.
7 Munkanélküliek, K. 1933. 6. sz.
8 Móricz Zsigmond: Rokonok, K. 1933. 3. sz.
9 M űnk Artúr: A hinterland, K. 1933. 5. sz.
10 A vármegyeház kapujából, K. 1933. 4. sz.
11 Hazánk Európa, K. 1933. 1. sz.
12 Rembrandt korának levegőjében, K. 1932. 6. sz.

Egy művelt olvasó
13 Kázmér távolmaradásának miértjét sokáig homály fedte irodalmunkban. Bori Imre
jelezte ugyan, hogy „Szenteleky elutasító magatartása és Kázmérról alkotott véleménye
is belejátszott, hogy vele szemben a vajdasági magyar irodalom alapjában véve bizalmat
lan volt, s fenntartásokkal fogadta” ót (A jugoszláviai magyar irodalom története, 230231.1.), nem sokkal később azonban Herceg János ellenpontozta véleményét, mondván:
„Egy Kázmér Ernőt nem lehetett vajdasági írónak tekinteni. (. . . ) Idegen volt, feltételes
megálló volt neki az ország is, a Kalangya is. Az Amerikában élő Reményi Józsefnek
több köze volt hozzánk, s őszintébb érdeklődést tanúsított mozgalmunk iránt, mint
Kázmér” (Előjáték, 128. 1.). Utóbb Vajda Gábor részletekbe menően feltárta a kérdés
genezisét, adatok egész sorával bizonyítva, hogy Kázmér idegenségének nyomós tárgyi
okai is voltak (Kázmér Ernő, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1980. 127-130.1.). Nem hall
gathatjuk azonban el, hogy eközben Vajda túlzásokra ragadtatja magát Szenteleky kap
csán. „Irodalmi diktátornak” nevezi ugyanis, kit a „vezérséghez való beteges ragaszko
dás” sarkallt arra, hogy egy Csuka Zoltánnak írt levelében (Szenteleky Kornél irodalmi
levelei, 350. 1.) „szemtelen strébernek”, „nyálas szószátyár faügynöknek” titulálja
Kázmért. Bármennyire visszataszítók is Szenteleky megbélyegző szavai, korántsem
betegesen vezérkedő, diktátort hajlamra vallanak. Szenteleky nem a maga pozícióját
védi, erre nincs is szüksége, hanem a kalangyás mozgalmiságot, melyet Kázmér ekkor
még semmibe vesz, s így a megalakítandó jugoszláviai magyar PEN klub elnökévé pl.
a múltban élő, kiégett, ráadásul „naplós” Ambrus Balázst szeretné megtenni.
14 Irodalmi szemle, K. 1934. 4. sz.
15 Irodalmi szemle, K. 1934. 5. sz.
16 Új magyar regényekről, K. 1934. 4. sz.
17 Márai Sándor vallomásai, K. 1934. 6. sz.
18 Irodalmi szemle, K. 1934. 11. sz.
19 Könyvek, K. 1937. 2. sz.
20 L. 1937. július 11-én Szirmai Károlynak írt levelét, A magányos óriás I., 112. 1.
21 Irodalmi szemle, K. 1934. 11. sz.
22 Mint ismeretes, Szirmai Károly sohasem buzdította Kázmért arra, hogy a jugoszlá
viai magyar irodalommal is foglalkozzon. Amikor aztán 1940-ben mégis szóvá tette a dol
got, Kázmér igen önérzetesen felzúdult:„Ami az itteni magyarírók működését illeti, eh
hez a kérdéshez Te tólem nem kértél és nem vártál véleményt. Még sohasem mondtad
azt, hogy egy itt megjelent könyvről írjak. Ha majd erre alkalmat adsz, szívesen fogom

véleményemet elmondani. Még Börcsök Erzsébetkéról is” (1940. január 14-én írt levelé
ben, A magányos óriás I., 139. 1.). Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy
Kázmér azért a Kalangyában mégiscsak hozzászólt irodalmi életünk kérdéseihez, ám
jóval kisebb írástudói önérzettel, hiszen Borsodi Lajost pl. „kitűnő íróként” , Luciát és
Cziráky Imrét pedig irodalmunk „elsőrendű értékeként” említette (Beszámoló kulturális
életünk érdemes megnyilatkozásairól, K. 1938. 10. sz.).

Szirmai Károly érzelemközpontú kritikaírása
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