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Mi lesz holnap?

Ó hányszor, de hányszor villan fel ez a kí
nos kérdés, mint foszforeszkáló szemek Peer 
Gynt borzalmas éjszakájában, hányszor faggat
juk önmagunkat kötelességek között, sóhajtós 
megpihenésekben, haldokló estékben, gondfelhős 
harcokban, lihegő törtetésben,nyugtalan, siket 
éjszakában: mi lesz holnap? Álmaink, terveink, 
törekvéseink elfonnyadnak a mában, belefullad
nak a bizonytalanság sűrűségébe, mint ködbe 
furódó fénysugarak. Hová küldjük őket, hiszen 
egy biztos pontja, egy biztató útjelzője sincs a 
holnapnak? Mindig és mindig csak a mának 
élünk, szegényes örömök, kicsinyes kényelmek 
és sovány előnyök után kapkodunk, mint éhes, 
szomorú szemű állatok, agyunkban nem szület
nek nagyvonalú tervek, hatalmas álmodások, 
s z í v ó s  és lelkes jövő építések — nem törődünk 
a következő lépéssel, nem küzdünk az ábrán
dok megvalósításáért, minden homályos és bi
zonytalan, mintha sürü sárga tájfunban járnánk.

A holnap sohase ragyogott biztos, józan 
megvilágításban, de mindig volt valami kemény, 
állandó keret, melyen belül szabadon bimbóz
tak és burjánoztak vágyak, hivések és akará
sok. A megkezdett egyenest tovább lehetett 
huzni, az elindult parabolát tovább lehetett ra j
zolni a holnap fövényére, pályánk útját irányít
hattuk, m ert előre láttuk és tudtuk következő 
lépésünk»» v<m»|c eltolódások, csalódások, vá
ratlan változások, de mindig a biztos határo
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kon belül, végzetes zökkenések vagy zuhanások 
nélkül. Comte »savoir pour prévoir« jeligéje 
volt az irányitónk és a logika, a valószínűség, 
számítás, a racionalizmus fegyvereivel sokszor 
mélyen behatoltunk a holnap homályosságába. 
»Ha leteszem az érettségit, ha megszerzem a 
dok torátust...«  és utána valami teljes, kemény 
bizonyosság következett. »Ha fizetésemből fél
reteszek havonként 30 koronát, akkor október
ben két hétre Parisba mehetek vagy vehetek 
magamnak egy uj télikabátot.« Ezek pontos, 
szinte csalhatatlan számítások voltak, biztos és 
változatlan számjegyekkel. Azóta azonban sok 
szeszélyes, bizonytalan tényezővel szaporodott 
meg holnap-számitásunk: valuta, forradalmak, 
vörös rém, fehér rém, békeszerződés, államcsőd, 
gazdasági konferenciák, pénzügyi káosz, hábo
rús veszedelem, politikai egyensúlytalanság. . .  
Ennyi bizonytalan és ismeretlen értékű ténye
zővel nem lehet egyenletet felállítani.

Pedig sokszor olyan jól esne a holnapba 
pillantani. Gyerekek játszadoznak napfényben 
és gondtalanságban. Vájjon mi lesz velük? S ze
relmesek bújnak össze szerelmes mámorban. 
Milyen lesz majd fészekrakásuk? Villogó sze
műek, rajongó hitüek, hódítani vágyók indulnak 
el a holnapba tollal, ecsettel, muzsikával és te
hetséggel, de ki tudja milyen lesz az utjuk és 
az érkezésük?

Sokszor igy szólunk: »Unokáink szebb 
korban fognak élni, mint mi.« Vájjon őszinte 
optimizmus-e ez, avagy csak felületes ideges 
önmegnyugtatás? A múltkor Heine egyik tör
ténelmi essay-jében ezeket a sorokat találtam : 
»leh sage es bestimmt unsere ^achkommen 
werden schőner und glücklicher sein als wir.«



Szinte elmosolyodunk a szavak azonosságán 
és ügyetlen valótlanságán. Mennyivel szebb és 
boldogabb volt a cukrászdás, zenélőórás bieder
meier, mint a mi tülekedő, marakodó, Ízléste
len korszakunk! De lehet, hogy Heine irása 
csak vigasztalás akart lenni keserű, csüggedt, 
elnyomott lelkek számára és ha erre gondo
lunk, elkomorodunk és minden jóslás-kudarcot 
megbocsátunk. Megbocsátunk, sőt kérdésünkre 
tiszta, üditő utópiákban keresünk feleletet. 
Eszünkbe jut Bellamy naiv Lookin Baeknard- 
ja, Cabet boldog mosolyu Voyage en Icarie-ja, 
eszünkbe ötlik minden jövőben kalandozás P la
tótól Anatole France-ig. Ezek a boldog jövöál- 
modozások keserű korokban, keserű lelkektől 
fakadtak, amikor a jelentől nem lehetett szépet 
és megnyugtatót várni, amikor a jövőbe vetí
tett álom, a távolba tévedt képzelgés nyújtott 
egyedül vigaszt és szórakozást. Az utópia nem 
lehet felelet, csupán megnyugtatás, redő-elsimi- 
tás, léikcirógatás. Sajnos, nekünk még ebben 
sincs részünk. Ennek a csúnya, koncleső, elva
dult kornak nincsen izzóhitü prófétája, lelkes 
holnap-kalandora, csábitó holnap-ideálja, őszin
tén és komolyan senkisem hiteget ragyogó 
azutánokkal, mert senki sem tudja, senki sem 
érzi, mit hoz a jövő: békét vagy háborút, ha
lált vagy feltámadást, gyűlöletet vagy szere- 
tetet?

Igaz, hogy vannak önző, ravasz, rendjelek
től csillogó férfiak, akik jósolnak és holnapok
ról beszélnek, de ki hisz már nekik? Hiszen 
emlékszünk még háborús bomlasztókra, a sok 
vereség és győzelem jövendölésre, forradalmi



demagógokra, akik minden valószínűtlent meg
ígértek, fontoskodó, megnyugtató politikai nyi
latkozatokra, amiktől mindenki ideges és nyug
talan lett. Élénk emlékezetemben él egy müveit, 
világot járt, széles látókörű angol őrnagy, aki 
1915 Szilveszterén igy nyilatkozott egy intim 
társaság előtt a jövendő Európa térképéről:

— Ha a jelenlegi térképre nézünk, úgy csu
pán Oroszország piroslik. Ha egész Európát vö
rösre festjük, úgy megkapjuk a jövő térképét.

Három hónap múlva, a magyar kommün 
kitörésekor ámulva gondoltam vissza a nyú
lánk angol éleslátására. De ma úgy látom, hogy 
a jószemü angol is tévedett, a vörös medve be
tegen, hunyászkodóan, megalkuvóan húzza ösz- 
sze magát.

Ki tudja hát, hogy milyen lesz a holna
punk? Bizhatunk-e még szép napokban, derűs 
szélcsendben, nyugodt építésben, békés szere- 
tetben? Vannak, akik vigyorgó arccal jövendö
lik meg az uj világháborút, mások súlyos pénz
ügyi összeomlást, ijesztő gazdasági kríziseket 
helyeznek kilátásba, egyesek forradalmi felfor
dulásokat látnak lángolni, füstölögni a holnap 
horizontján. Hihetünk-e valakinek? Hiszen csu
pán a bizonytalanság bizonyossága él bennünk, 
melynek nyugtalan talaján nem terem hit, nem 
zöldéi a remény és nem bimbózik egy vágyvi
rág sem.

*

Csüggedten, elbusultan, réveteg tekintettel 
nézünk magunk elé: nincs reményünk, nincs



óhajunk, nincs akarásunk, mert nincs holna
punk. Hiába kopognak, kalapálnak, sajognak 
és jajongnak a kérdések, mi némán megrázzuk 
faradt fejünket és vakon, m ereven,. szem tele
nül botorkálunk ujabb bizonytalanságok felé, 
mint a bábszínház mafla, össze-vissza ránga
tott alakjai.

(1922.)



A holnap vázlatkönyve

»Meg tudjuk tenni, hogy bizonyos tá rsa
dalmi jelenségeket megfigyeljünk s ama for
mák alapján, melyekben eddig végbementek, 
megállapítjuk ama formákat, melyekben ez
után fognak végbemenni.« Ezt irja Anatole 
France, akinek szaván ámulni és lelkesedni il
lik. És bár a holnap-elgondolás sohasem voit 
annyira nehéz és bizonytalan, mint ma, amikor 
épp olyan világvégéről beszélhetünk, mint a 
francia forradalom krónikása — mégis szíve
sen találgatunk, rajzolgatunk, következménye
ket keresünk a holnap kérdőjele mögött. »Es 
reden und träumen die Menschen viel von bes
seren künftigen Tagen« — dalolja Schiller, aki 
maga is szeretett utópiákról ábrándozni. De 
ma, mikor hitünk, rajongásunk elsápadt már, 
mint haldokló alkonyat pirja, az álomképeket, 
a jövő légvárait együgyü gyermekjátéknak lát
juk. Abban keresünk örömöt és kedvtelést, ha 
hidegen és szárazon vizsgáljuk a társadalmak 
bomlását és újjáalakulását, a szociológia bódi- 
tószerünkké válik, átlapozzuk a múltak halott
csendes lapjait, egy kis vigasztalást keresünk, 
azután próbáljuk megállapítani ama formákat, 
melyekben a társadalmak ezután fognak vég
bemenni.

A társadalmak pusztulása nagyon egysze
rű és megmásithatlan folyamat, akárcsak az 
emberi élet megszűnése. A társadalmak formái 
és alakulásai éppúgy meghalnak és elpusztul-



nak, mint a tiszavirág, avagy elhagyott kasté
lyok diszkertje. Ó, van ebben fájdalom, rnint a 
pusztulás, az elbucsuzás minden jelenségében, 
ez a gondolat mindig idegen, keserű és bor- 
zongtató marad, mint ködös őszi éjszaka, még
is ezen sajnálkozni, siránkozni éppoly céltalan, 
mint keseregni azon,, hogy ősz szálak villannak 
fel a hajunkon. Valahogy meg kell barátkoz
nunk azzal, hogy az élet: születés és halál, ta
vasz és ősz, vágy és csalódás. A szép és mo
solygós percek nem merevedhetnek meg és 
semmi, még a társadalmi formák, a tömegeket 
mozgató erők sem örökkévalók, sőt olykor 
nem is öregebbek az embernél. Ezt sohasem 
szabadna elfelejteni annak, aki valamilyen jel
szóval, zászlóval vagy hazugsággal harcba in
dul és tömegeket akar uszítani.

Hunyorítsunk kicsit, mint festő, aki nagy 
kontúrokat és fontosabb színfoltokat keres. Én 
úgy látom, hogy a társadalmak szétomlásában 
és újjáalakulásában centrifugális meg centripe- 
tális erők működnek. Vannak jelenségek: nagy 
egyesülések, hatalmas államalakulások, széles 
szervezettségek, könnyű, tüneményes térfogla
lások, melyek a centripetális erők nagyszerű 
megnyilvánulásai. Ez a nagy térképfoltok, a 
nagy hódítások kora. Ilyen volt a római biro
dalom, a pápaság, az olasz egyesülés, az an
gol gyarmatpolitika. Azután jönnek hanyatlá
sok, elfáradások, »kedvetlenségi érzések«, a- 
liogy Nietzsche mondja, melyek úrrá lesznek 
a tömegeken és megkezdődik az elkülönödés, 
a tagolódás, függetlenségi eszmék vetődnek fel, 
elszakadási vágyak, felszabadulási törekvések 
tombolnak és burjánzanak. A nagy szervezeti- 
ségek fáradtan, öregen vagy életképtelenül o-



mólnak széjjel, avagy bambán belenyugszanak 
csonkításukba. Itt centrifugális erők erjeszte
nek, bomlasztanak, mint a kovász. Példákért 
nem kell messze menni, a centrifugális erők 
előttünk végezték és végzik munkájukat. Orosz 
országban, a monarchiában m ár végbementek 
ezek a széthullások, de ezzel a szakitó, tagoló 
erők még nem fejezték be munkájukat. A cen
trifugális erők a mai Európa majdnem minden 
társadalmában ott lebzselnek, repesztik az ó- 
don építményeket, a széleskövü alapzatokat, 
aláássák a hagyományok gőgös templomait, 
széttépik a múlt tekintélyeit, előítéleteit, a püf
fedt bálványokat és az öreg, érzelgős lobogó
kat. Uj szelek szaladnak elő a rekkent, fülledt 
falak közül, melyek uj eszméket, uj vágyakat 
és indulatokat hoznak magukkal. És a tagozó
dás, a függetlenités, az elszakadás vágyai és 
törekvései megrepesztik majdnem minden tá r
sadalom építményét. A centrifugális erők nem 
állnak meg a győztesek, az újjáalakultak ha
tárainál. Gondoljunk csak az ir mozgalomra, 
az angol gyarmatok lázadásaira, Elszász ön- 
kormányzati törekvéseire, Szlovákország meg 
Erdély vágyaira, a horvát és a macedón te r
vekre és észre kell vennünk a társadalmakban 
bujkáló antifugális erőket, melyek tovább akar
ják és fogják tagolni, bomlasztani a társadal
makat.

Ha pedig ezeket az ellentétes 'ismétlődő 
erőket észrevettük, próbáljuk megkeresni a hol 
nap formáit, a valószínűségeket, a következmé
nyeket, az erők eredőjét, melyeknek iránya, 
nagysága már ismeretes. Azt hiszem, mind
nyájan azt érezzük, hogy ennek a bomlási fo
lyamatnak még nincsen vége, még sok rnin-



dennek kell történnie, mert igy nem pihenhet
nek meg a társadalmak. Mindenki érzi a bi
zonytalan talajt, a süppedős átmenetet. A cen
trifugális erők nem fáradtak még el. A borzal
mas, zavaros gazdasági helyzet, a lelki meg- 
hasonlások, az erkölcsi kuszaságok, a fájdal
mas osztályellentétek melegítik az erjesztő e- 
röket és lázitják a kenyeret kereső és történel
met csináló tömegeket.

És ha ezt látjuk a holnap horizontján, úgy 
hiábavalónak, mosolygósnak látunk minden 
törvényt és törekvést, amely ezt a társadalmi 
szükségszerűséget megakadályozni vagy meg- 
dönteni igyekszik. Az elitéit társadalom bizto
san és könyörtelenül halad a pusztulás, az el
múlás felé, hiába jönnek nacionalisták meg 
imperialisták, lángelmék és szélhámosok, véres 
fegyverek és penészes tömlöcök: a társada
lomnak el kell pusztulnia, mint gégerákos ag
gastyánnak. Nevetséges dolog ilyenkor szemé
lyeket, fajokat, intézményeket vagy törvény- 
könyveket hibáztatni. Les hommes sont tous 
condamnés á mórt avec des sursis indéfinis. 
Mindannyian halálra vagyunk ítélve, csupán 
bizonytalan haladékot kaptunk. Hugó Viktor 
mondása a társadalm akra is vonatkozik. És a 
múltak tanulságai, a szociológia törvényei azt 
tanítják, hogy annál kurtább a halálra itélt tá r
sadalom haladéka, mennél erőszakosabb és ma- 
lcacsabb a szembeszálló, a fékezni akaró erő.

Hunyorítsunk csak távoli távlatokba" 
Európa holnap-térképén apró államok, 
meg, melyek a széthúzó erők diadalét ¿fcísMttt'k. 
Még messzebbre nézve ismét átfogo, « ot^ euxj 
centripetális erők lesznek úrrá, az ö#ök isrna£ 
lődés, a »faits de répétition« elvénél fogva.



ezek a centripetális erők gyűlölet meg trikoló
rok nélkül megteremtik majd az európai egye
sült államokat, a hatalmas nemzetközi közös
séget, melynek közelebbi formája, szerkezete, 
termelési rendje ismeretlen, de melynek eljö
vetele következménye a logikus elgondolásnak.

(1922)



A. nyelv nemzetközisége

»A művészet az igaz közvetítő« — mondja 
Goethe s ezt a mély, megkapó goethei mon
dást most érezzük csak igazán elevennek és 
igaznak. A »Bácsmegyei Naplc* sorozatban 
óhajtja bemutatni a modern szerb elbeszélőket 
s ezért érintkezést keresett a szerb irodalom 
jeleseivel. Csupa kedves, meleg, megértő irás 
volt a válasz. Mindnyájan őszinte köszönettel 
fogadták a közeledést és hálás örömmel, leple
zetlen büszkeséggel vették, hogy magyar nyel
ven is bemutatkozhatnak. Bókolgatós hódolat
tal emlékeznek meg a m agyar irodalomról, 
amely ugyan magasabb fokon áll, mint az övék, 
mégis szeretnék, ha a magyar olvasóközönség 
is megismerné őket. Mindegyik fontos dolog
nak tartja m agyarra ültetését, mert fontosnak 
tartja a különböző nyelvű kultúrák örök, mű
vészi közösségét.

Ó, mily szent, bájos és nagyszerű szavak! 
A festék, a tégla, a mozdulat, a márvány, a 
hangjegyek nemzetköziségét valahogy elismer
ték még azok is, akik rajongói az elkülönítés
nek, a faji és nemzeti politikának. De a nyelv
re mindig rányomják a faji bélyegzőt s lépten- 
nyomon látjuk, hogy a nyelvet nem tekintik 
ugyanolyan művészi anyagnak, mint a festé
ket vagy a márványt. Az idegen nyelvű művé
szet sok helyen és sokak szemében — példá
kért nem kell éppen messze menni — nem mű
vészet, hanem vétség, lázitás, irredentizmus.



A durva tömeg nem disztingvál, nem keres á r
nyalatokat, a sziik koponya nem tudja megér
teni, hogy a francia irodalom nem egyenlő 
Poincaréval, hogy az orosz betű még nem je
lent bolsevizmust, hogy a m agyar színháznak 
semmi köze sincs fléjjas Ivánhoz vagy Francia 
Kiss Mihályhoz. A lapos, ködös agyvelő nem 
tudja megérteni, hogy a nyelv époly anyaga 
a művészetnek, mint a pasztell, vagy a kő, a 
nyelv épannyira nemzetközi valami, mint a 
mozdulat, a márvány, vagy a tizenkét zenei 
alaphang.

Hogy a nyelv mennyire nem jelent nemze
tiséget, arra  legjobb példa, hogy az irek leg
nagyobb ellenségeiknek, az angoloknak nyel
vén imák, beszélnek és énekelnek. A francia 
Chamissoból német költő lesz, az angol Wilde 
franciául irja meg a Salomet, a francia Stendhal 
olaszul is irogat, az orosz Lermontov francia 
verseket költ, a latin költők előbb görög elé
giákkal próbálkoznak, a német Becquer Adolf
ból spanyol lírikus válik, D’Annunzio francia 
nyelven ir színmüveket, a m agyar Heinrich 
Horvát a német nyelv művésze, az olasz Dante 
Gabriel Rossettiből angol poéta lesz, Strindberg 
franciául panaszolja el »Vallomásait«, a hor
vát Zrínyi magyarul irja meg a »Szigeti vesze
delmet«, a spanyol Heredia pedig finom fran
cia szonettek ötvöse. A nyelv tehát bármeny
nyire sokszínű, mégis csak anyag és nem 
program, nem politikai hitvallás a művész ke
zében. Igaz, hogy különbözősége uszításra, gyű
lölködésre is alkalmas lehet, de a téglából is 
lehet otromba várfalat építeni, a festék arra  is 
jó, hogy a silbak házikóját befessék vele, a 
márvány pedig ágyutalpnak is használható.



A nyelvnek van művészete, de a művészet
nek nincs nyelve. A művészet nyelve nemzet
közi a legtökéletesebb értelemben: minden
nyelv az övé, ha művészember ajkára vagy 
tollára kerül.

Nagyon jóleső s szinte megnyugtató, hogy 
a szerb irodalom kiválóságai is ezt a tiszta, 
művészi hitet vallják. Művészek ők, akik nem 
hallják az uszító jelszavakat, akik nem látják 
a gyűlölet véresszemü martalócait. Művészek 
ők s ezért a szépet keresik, az örök, a közös, 
a szentséges szépet. S az »eszmék b a r ik á d 
jain« a művészet magas, magasztos bércein ta 
lálkoznak a keresők. Lent dúlhat a harc a csú
nyák, a gonoszak sáros-véres harca, de fönt a 
magasban, a felhők fölött, a tiszta és szikrázó 
levegőben találkoznak a keresők és kezet nyúj
tanak egymásnak, mint szerető testvérek.

»A művészet az igaz közvetítő.«
(1923.)



Egy kopott könyv margójára

Könyvrendezés közben egy könyv hull a 
kezembe. Le akar esni, én megkapom és fel
emelem, mint elbukott gyermeket. Öreg, kopott 
tubákos illatú könyv sárga bajszu, érelmesze- 
sedett, fényeskönyökü nyugdíjashoz hasonla
tos. A cim: »Consulation«, szerzője Ernest
Eeydeau. Magam se tudom, hogyan került 
könyveim közé, faggatom magam, tűnődve ta
lálgatom s ezért kíváncsisággal lapozgatok 
benne. A kiadási év 1872, a könyv pedig, amint 
hamarosan kiderül 1870-ben és 71-ben Íródott 
a párisi ostrom s a párisi kommün idejében, 
de nem Párisban. Feydeau Boulogne sur Mér
tül szémléli a kudarcos francia történelmet.

A könyvben alig van uj s megrázó valami 
mégis érdeklődésem szomjasan tapad a sár
guló lapokra. Hiába, a franciák csodálatosan 
tudnak irni és beszélni, ő k  a beszéd, az »élo- 
quence, a stílus örök művészei. Láttuk ezt elég
szer a háborúban s látjuk ezt ma is, amikor 
Poincaré éppoly gyönyörű ékesszólással védi 
harcias igazát, mint amilyen erővel és művé
szettel szolgálja Barbusse a pacifizmust. A stí
lus, a dialektika művészete Feydeaunál is fel
csillan, pedig Feydeaunak nincsen és nem is 
volt nagy súlya a francia irodalomban. Mégis, 
magán viseli a nemzeti bélyeget.

Kínosan ismert kifejezések és elfogult, há
borús megállapítások nyüzsögnek ebben a 
könyvben. A poroszok állandóan együtt szere



pelnek a kommunistákkal és az emberevőkkel. 
Boulogneban szervezik a »végső ellenállást«. 
Wagner operát végig hallgatni halálos kínszen
vedés. Hamarabb találni olyan madarat, mely 
nem tojásból lett, mint egy poroszt, akiben 
emberi érzések lakoznak. Kétkedések az igaz
talan istenben és idézése annak a bibliai mon
dásnak, hogy csak azt cselekedjed, amit má
soktól kívánsz, hogy magadnak tegyék — 
persze a poroszokra vonatkoztatva. Szenve
délyes kifakadások Gamletta, a »kocsmai De- 
rnesthenes« ellen, a köztársasági Jules Favre 
csúf és vaskos jelzőket kap, akárcsak a filo
zófus Jules Simon, akit felfújt hólyagnak, az 
unalom szentséges és ostoba apjának nevez, 
harcos, gúnyos és goromba sorok az enyhén 
pacifista »Le Siécle« ellen — sehol semmi is
meretlenség vagy váratlanság, hirtelen azt kell 
éleznem, hogy semmi sem változik.

Csakugyan, ezalatt az ijedt gyorsasággal 
elröppent félszázad alatt csak külső, technikai 
változások formálták és szabták át országok 
és népek köntösét; a lélek ugyanaz maradt. A 
pacifizmus s a militarizmus harca oly friss eb
ben a könyvben, mintha Poincaré legutolsó be
szédét olvasnám. A francia gondolkozás jófor
mán semmit se változott fél század óta, pedig 
akkor legyőzőitek voltak a franciák, most pe
dig győzők. De a népek lelke nem forog, nem 
változik a szerencse kerekével. A népek lelke 
csinálja a történelmet s nem a történelem for
málja át a népek lelkületét.

A latin népek pszihéje még ma is — főleg 
érzelmi — hasonlatosságokat mutat, pedig mió
ta önálló már a nyelvük, az erkölcsük, az esz
meviláguk, Nem furcsa és csodálatos tehát,



hogy a francia lélek századokon keresztül sem
mi lényeges változáson nem esett át. A »chan
son de geste«-ek gall vitézei és a ma vagy a 
közelmúlt francia politikusai meg hadvezérei 
között csupán toalett külömbségek vannak. A 
XIII. század troubadourjainak gúnyosan szel- 
lemeskedő »sirvente«-jai Voltairet juttatják 
eszünkbe s a kétszázéves Voltairet nem érez- 
zük-e Anatole Francé sorai között. A gall szel
lem balzsamozott frisseségben, gyerekes köny- 
nyedséggel is örök, meggyőző művészettel lük
tet századok történelmén és művészetén ke
resztül.

Ebben a könyvben is, bármennyire megka
pó az események analógiája, a francia dialek
tika örök nagyszerűsége a közös vonás. Ne 
higyjük, hogy a történelem megismétlődik, ne 
higyjük, hogy a tegnapból következtetni lehet 
a mára, mert csupán a tömeglélek természet
rajzának tanulmányozása enged némi bepillan
tást a jövő rejtelmességébe. A tegnap és ma 
arcképében ne keressünk külső hasonlatosságo
kat, m ert könnyen tévedünk a párhuzamba ál- 
litásnál. Ha mélyebbre nézünk, úgy észre kell 
vennünk az ős szellem azonosságait. A fran
ciák nagy vallási, faji és nyelvi egysége belát
hatatlan időkre konzerválják a francia nép ér
zelmi — és gondolatvilágát. Ma is vannak Fey- 
deauk a francia közéletben és bizonyos, hogy 
száz év múlva is lesznek. Bizonyos, hogy száz 
év múlva is lesznek nagyszerű szónokok és mű
vészek Párisban s száz év múlva is ellenszen
ves lesz a hegeli filozófia, a német lélek fegyel
mezett kollektivitása, ha mindjárt egy állam
ban élnének is addigra a franciák a németek
kel.. A francia mentalitás annyira tömör, egy



séges és magányos, hogy nem tűr idegen be
folyásokat, mint különös, kemény érc, nem ol
vad s nem olvasztható idegen fémekkel. Az ér
telem, a tapasztalati tudományok terén mindig 
lesznek közösségek és megértések, de az érzel
mek, a szenvedélyek tengerén örök a vihar, 
m ert az érzelmi eltérések nem olvadhatnak 
össze s csak erőszakban, fegyverropogásban 
csattanak, pattanak széjjel. Az érzelmi erőkkel 
szemben tehetetlen a józan ész s az egyének 
jószándéka, akárcsak ványadt védőgát bömbö
lő, ciklonos viharok ellen. A népek lelkületét az 
érzelmek fütik, érzelmek, melyek sohasem tar
tanak lépést az értelmi fejlődéssel. Mindezért 
örökkön tátongani fog a szakadék a francia és 
német nép pszihéje között. 'Ezt bizonyítja a 
múlt és a ma, Feydeau és a kam ara holnapi 
beszédei.

összecsukom a könyvet és csendesen, csa
lódottan teszem vissza a sorba Dumas és Flau
bert közé. A könyv cime: »Vigasztalás,« én 
azonban elolvasása után szegényebb lettem egy 
vigasztalással.

(1923)



Egynyelvüség

A vrbászi vasúti állomáson egy korosabb 
asszony magyarul jegyet kér a szuboticai 
gyorsvonatra. A pénztároskisasszony indulato
san és hivatalos nyelven válaszolja, hogy nem 
érti, mit mond. A jegyet kérő öregasszony erre 
németül ismétli meg kérését és bocsánatkérően 
mondja, hogy szívesen beszélné a hivatalos 
nyelvet, de öregségére m ár nem tudta azt meg
tanulni. A pénztároskisasszony még dühösebb 
lesz. Gorombán szitkozódik, majd a kis ablak
szemén kiperdül egy jegy és valami aprópénz, 
mint valami megalázó alamizsna.

Az öregasszony eltávozik a pénztártól, gya
nakodva kémleli a jegyet, érzi, hogy nem meg
felelőt kapott s ezért megkér egy közelben álló 
urat, hogy olvassa el, mi van a jegyre irva. A 
megkérdezett ur hamarosan felvilágosítja az 
öregasszonyt, hogy a jegy személyvonatra ér
vényes. Az öregasszony félve, szerényen vissza
megy a pénztárhoz és elmondja — azon a két 
nyelven, amelyet életében megtanult — hogy ő 
gyorsvonatra kért jegyet s ezért legyen olyan 
jó a kisasszony és cserélje ki. A kisasszony 
azonban nem ért semmit, egy-két elutasító szó
val és mozdulattal otthagyja az ablakot és Író
asztalához ül. Egy pék őgyeleg kosarával a 
pénztár mellett, kiben fellobban valami emberi 
érzés és tolmácsul ajánlkozik. M agyarázza a 
kisasszonynak, hogy az öregasszony gyorsvo
natra kért jegyet és személyre kapott.



A kisasszonyt erre elönti a düh és rekedten 
rikoltja, hogy miért nem beszéli az öregasz- 
szony az államnyelvet, hiszen mindenütt ki van 
irva: »Beszélj az államnyelven!« Ö nem köte
les más nyelven tudni.

Csapkodás, szitkozódás és goromba gesz
tusok, egy másik jegy dobódik ki az ablakon és 
ezzel véget ér a történet, mely, sajnos, nem 
egyedülálló ezen a tájon.

A kisasszony tévedése kettős. Az első té
vedés ott van, hogy a kisasszony azt hiszi, hogy 
a közönség azért utazik, azért kér jegyet, hogy 
az ő állását biztosítsa. Lehet, hogy néha abban 
a hiszemben is van, hogy ha ő nem lenne, ta
lán nem is utaznának az emberek, de minden 
bizonnyal nem gondol sohasem arra, hogy ő tu
lajdonképpen azért áll a rácsos ablak mögött, 
hogy a közönséget szolgálja. Pedig az igazság 
mégis csak az, hogy ő van a közönségért s nem 
a közönség őmiatta. Következőleg neki alkal
mazkodnia kell a  közönséghez. Ha sok az utas, 
úgy korábban kell elkezdeni a jegykiadást, ha 
pedig olyan utasok vannak, akik nem beszélik 
a hivatalos nyelvet, akkor meg kell tanulni azt 
a néhány idegen szót, melynek segítségével za
vartalanul intézheti a jegykiadást. Ez nemcsak 
hivatalos érdek, hanem az ő egyéni érdeke is. 
Az a sok izgalom, goromba szó és indulatos 
mozdulat sem egészségének, sem idegeinek, sem 
női bájának nem válik javára. Az idehelyezett 
szlovén vasutasok például, mint hivatalukat és 
hivatásukat átértő emberek, hamarosan megta
nulták azt a pár magyar szót és számot, amely- 
lyel zökkenés és indulatoskodás nélkül szol
gálhatták ki a jegye tkérő utasokat akár Topo- 
lán, akár Csantaviren, vagy Kanizsán.



A kisasszony másik tévedése abban rejlik, 
hogy feltétel és kivétel nélkül követeli az ál
lamnyelv tudását. Elfelejti, hogy vannak más 
anyanyelvű polgárai is ennek az államnak, sőt 
hogy idegen államok polgárai is megfordulhat
nak a pénztárablak előtt. Elfelejti, hogy vannak 
emberek, kiknek semmiféle alkalmuk sincs a 
nyelvtanulásra, akiket napi munkájuk, háztar
tásuk annyira leköt, hogy nincs idejük a tanu
lásra, ha mindjárt lenne is tehetségük. Azt is 
elfelejti, hogy vannak szegény, magukban élő 
tanyai emberek, meg fáradt, pállott proletárok, 
akik nem tarthatnak nyelvmestert, vagy társal
kodónőt maguk mellett, hogy egy nyelvet elsa
játítsanak. De még ha idejük és módjuk is len
ne, ki tudja, lenne-e elég eleven felfogó- és 
megőrző képességük, amely egy nyelv eredmé
nyes megtanulásához elsősorban szükséges. Én 
alig hiszem, hogy Ön, kisasszony, hatvanöt 
vagy hetven éves korában oly könnyű szerrel 
tanulna idegen nyelvet, különösen akkor, ha to
vábbra is óvakodni fog még néhány idegen szó 
megtanulásától is.

Egyszer holland lelkészeket láttam a vrbá- 
szi állomáson. Valószínűleg nem Ön szolgálta 
ki eket, mert akkor talán el se utazhattak vol
na. Ön minden bizonnyal azt kifogásolta volna 
azoknál a hollandusoknál, hogy gyerekkoruk
ban miért nem tanulták meg az állam hivatalos 
nyelvét, ha öregségükre az Ön pénztárablaka 
elé merészkednek. Hiába van kiírva: »Beszélj 
az államnyelven!« Ezeket a körülményeket épp
úgy nem tudja megváltoztatni ez a parancsoló, 
kurta felszólítás, mint a néprajzi, gazdasági és 
társadalmi viszonyokat. Az ö n  elvei és okfej
tése szerint senkinek sem lenne joga utazni,



vagy vasúton szállítani ebben az országban, ha 
az államnyelvet nem beszéli. De ha ezt ö n  és 
elvbarátai szigorúan keresztülvinnék, akkor 
csődbe jutna a vasúti közlekedés és elveszíte
nék kenyerüket azok is, akiknek a jegykiadás 
lenne a kötelességük.

Ha a jóság, szeretet, a lelki finomság, ezek 
az ősi, emberi érzések nem is, de talán ilyen 
tévedések logikai elgondolása és beismerése 
ritkábbá teszik ezeket a csúnya, fájdalmas je
leneteket.

(1927.)



Uj életformák felé

Ami most Becsén történik, az mindeneset
re több mint az irók találkozása. Aki csak fel
jegyzi az eseményeket, az csak azt fogja irni, 
hogy összejöttek a Vajdaság irói, hogy egy
mást megismerjék és hogy közös problémáikat 
megbeszéljék. Az azonban, aki kultúrtörténeti 
szempontból fogja szemlélni a dolgokat, aki ku
tató és bölcselkedő vággyal mélyebben merül 
el az események szemléletében, az valószínű
leg észre fogja venni, hogy itt többről, sőt más
ról van szó: uj életformák kereséséről.

Az uj életformákra rendszerint akkor van 
szükség, amikor a régi keret szűknek bizonyul 
a fokozott cselekedni vágyás, az alkotási és 
tervező kedv, a feszülő életenergia befogadá

sára. A vajdasági m agyar irodalom az utóbbi 
évek alatt megerősödött, életenergiája gyara
podott, a formakeresésnek tehát ez az első oka 
és m agyarázata.

A másik ok mindenesetre az, hogy a meg
változott élettartalom keres uj, időszerűbb for
mát. A mai vajdasági irodalom önállóságra tö
rekszik, mert élettartama lassanként teljesen 
elszigetelődik. Az a köldökzsinór, mely a Vaj
daság aktiv irodalmi életét Pesthez kötötte, ma 
már alig lüktet, nemsokára talán már teljesen 
elsorvad. Az itteni irói termés hiába kopogtat 
a kopottkilincsü pesti ajtókon. Pestnek más 
gondjai és életproblémái vannak, ezért nem 
értheti meg a mi megváltozott élettartalmun-



kát, a mi kulturális problémáinkat. A hatalmas 
és virágzó magyarországi kultúra sok tekintet
ben nárcisz-életet él: önmagát szereti és cso
dálja a kicsiny tó tükrében és kevés megértés
sel, felületes tekintettel fordul más tájak felé. 
így tehát — ha élni akarunk — uj vérkeringés
re kell berendezkedünk, meg kell teremtenünk 
éltető, oxigént adó szervünket: a közönségünket, 
saját tüdőnkkel kell lélegzenünk, meg kell ke
resnünk és találnunk uj életformánkat. Erdélyi 
és szlovenszkói testvéreink ezt már évekkel ez
előtt megcsinálták, ők már virulnak és erősöd
nek az uj formákban. Mi voltunk a legcsenevé- 
szebbek, mi állunk legkésőbb talpra, mi tanu
lunk meg legkésőbb támasz nélkül járni és után
zás nélkül gagyogni.

Minden keresés kínnal és veszéllyel jár, 
akárcsak ismeretlen világok felfedezése. Az uj 
formákat gúnnyal és ellenőrzéssel fogadják 
azok, akik a régi formákat jónak, sőt tökéletes
nek tartják, -következőleg meg akarják őrizni 
azokat. De a kultúra történelme mégis csak a 
keresőket igazolja. Az igaz, hogy a szépség, 
akárcsak az élet, örök, de a szépségforma min
dig változó, mindig más, frissebb, életesebb, 
időszerűbb alakot ölt fel. Mikor a kubisták 
1911-ben Párizsban első kiállításukat rendezték 
a Qil Blas kritikusa vadállatokról irt, egy má
sik kényszerzubbonyt és cellát ajánlott az uj 
művészeknek, egy harmadik azt kérdezte, hogy 
kinek gondatlanságából m aradtak nyitva az el
mebetegeket őrző Sainte Anne kapui. Es ma 
már a kigunyolt, az őrülteknek nyilvánított Pi- 
cosso meg Matisse vásznai a Louvre képtárá
ban függnek. Ugyanez játszódott le néhány év
tizeddel ezelőtt Manet-val meg a többi impresz-



szionisíával, mikor a Sálon des refusés-t meg
alapították. De közelebbi és megkapóbb analó
giát is találhatunk. Gondoljunk csak a Nyugat 
elindulására. Mennyi gúny és gáncs fogadta az 
elindulókat, az uj életforma keresőket! Évekig 
nevetett a közönség a Nyugatról irt paródiákon 
és évekig tajtékzottak a haragos vádaskodá
sok, akik nem tudták megérteni, hogy egy uj, 
egy időszerűbb életformáról van szó, amelyben 
az uj művészi törekvések jobban és szabadab
ban élhetik ki magukat.

Ezek a példák nagyok, szinte klasszikusak, 
de azért nem távoliak vagy hamisak. A tenger 
egy cseppjében is ugyanazok az elektrolitikus 
folyamatok játszódnak le, mint az óceán rop
pant viztömegeiben. Mindenütt van pozitív és 
negatív sarok, amely körül az ionok gyöngyöz
nek, tömörülnek. Az uj életforma keresőkkel 
mindig szemben álltak és állnak azok, akik a 
régi formát tartják a helyesebb, az életesebb 
formának és ezért elleneznek minden változta
tást.

Vajon a becsei keresők megtalálják-e az uj 
élettartalom helyes és életes formáit? — Ki lát
hatja előre az eshetőségeket, az érzékeny lel
kek lankadását vagy lendülését? De ha Becsén 
nem is, úgy másutt kell életformájukat megta- 
lálniok, m ert az uj idők, az uj energiák uj for
mát követelnek. Ezt a buzogó, bizakodó élet- 
energiát elfojtani akarni pedig épolyan meddő 
oktalanság, mint amilyen oktalanság volt őrült
nek nyilvánítani Picassot és gúnyos, gáncsoló 
vádakat zúdítani a Nyugat hites és hatalmas 
költőire.

(1928)



A vajdasági magyar irodalom 
fáradt napjai

A m agyar közönyről, a tespesztő, eszmé
ket fonnyasztó alföldi tájakról sokat irtak már, 
a modern m agyar irodalom sok száz verse, 
beszélye, regénye és drámai kísérlete sirja, á t
kozza az álmok, akarások porba hullását, az 
ígéretes lendületek gyászos elcsuklását, a pa* 
tétikus fellobbanások lapos, lagymatag lekóka- 
dását. Mindig a por a győztes, a végtelen ha
talmú por a szellem minden törekvését elbá- 
gyasztja, beszitálja, lassan megfojtja és elte
meti. Ha a jugoszláviai m agyar irodalomról 
őszinte beszámolót kellene adnom, akkor min
denesetre egy ujabb — talán nem is minden 
eredetiség nélküli — por-ének, vagy por-drá
ma témáját kellene felvázolnom. Mert a felpi- 
rosló akarások, a lendületes Ígéretek szeliden, 
szürkén egyre csituló lelkiismerettel beleíe- 
küdtek a langyos, vastag bácskai pordunnákba.

Két év előtt még nem ezt hittük. »Mocsa
ras rónán bércekre vágytunk«, a tenniakarás, 
a feszülő hit nemcsak lenge, széplelkes terve
ket rajzolt a holnap horizontjára, hanem ko
moly átfogó munkába kezdett, egy táborba hoz
ta az Írókat, koncentrálni akarta az erőket, me
lyek tétován tapogatództak, sokan elkallódtak 
az öntudatlanság és tanácstalanság útvesztőjé
ben, mások .a zsurnalizmus görnyedt és ked
vetlen szolgái lettek. Az uj területek uj m agyar 
irodalma nem merenghetett többé művészi el*



vek, nemes esztétikai szempontok előtt, az iro
dalom az uj élét problémáival, mint árva, této
va medrü csermelyek a messzi hegyi utón. 
Szükségessé vált tehát az összefogás, a külön
böző egyéniségek, művészi elvek és világszem
léletek közös nevezőre hozása, a reális iroda
lom politika, amely irodalmunk életét és fejlő
dési lehetőségeit biztosítsa. így és ezért szüle
tett meg a Vajdasági írás, a jugoszláviai m a
gyarság első irodalmi, szemléje. Tiszta hittel, 
nemes épitő kedvvel kezdtük meg a munkát. 
Először a belföldi értékeket kellett összegyűjte
nünk, majd szorosabbá és állandóvá tenni a 
kapcsolatokat a szerb-horvát irodalommal, vé
gül pedig kapcsolatokat teremteni a magyar 
kisebbségi irodalmakkal, hiszen vágyaink, tö
rekvéseink szinte azonosak voltak erdélyi és 
csehszlovákiai testvéreinkével. És a Vajdasági 
Írás nemcsak terveket rajzolt, hanem valóban 
hidakat vert a különböző világnézetek, a szerb 
és m agyar irodalom, a kisebbségi magyar szel
lemi és művészi törekvések közé. Ezek a hidak 
nem voltak bámult bravúrok, de egyszerű és 
becsületes pontonok, melyeken mindig át lehe
tett jutni a túlsó partra.

Az elindulás Ígéretes volt, a lomha, merev 
alföldi közöny, a mélyen horkoló magyar lelki
ismeret szinte megmozdulni látszott. Talán nem 
is olyan halálszagu ez a róna, talán nem is 
igaz az a sok jaj- pányva, sikoly és átok, amit 
eddig a porról jajongtak. 1928 novemberében a 
jugoszláviai magyar irók összejöttek a becsei 
népkör jubileuma alkalmával, hogy közös prob
lémáikat megvitassák. Hosszú, fáradt, kicsinyes 
viták húzták be az estet a hüvösödő éjszakába 
anélkül, hogy az irók valamit is határoztak



volna. De a határozat nem is volt fontos. A lé
nyeges mégis csak az volt, hogy összejöttek, 
hogy megismerték egymást. A Népkör nagy
szerű ünnepe magasra csavarta a lelkesedés 
lángpilléit. A legtöbben észre sem vették, hogy 
tulajdonképen semmi sem történt és hogy a 
becsei Helikonon hiányoztak a bácskai Kemény 
Jánosok. És ez a bizakodás nagy lendületet 
adott, a Vajdasági írás egyre izmosabb és ni- 
vósabb számokat adott, de anyagi megalapozá
sa egyre késett. A becsei ígéretek és Ívelések 
lassan visszahullottak a porba, a tunya, boroz- 
gató és tarokkozó magyar hétköznapok közé. 
De ezt még kevesen veszik észre, a Vajdasági 
írás nívója még lelkesen emelkedik, a sokáig 
tagadott vajdasági irodalom kontúrjai kemé
nyen, öntudatosan rajzolódnak a zsiros köztu
datba, mégis a por egyre húz, tunyit, temet, 
»itt meddő a nagy gerjedés«. Hiába minden, 
mind lehullunk«. A Vajdasági írás ez év janu
árjában megszűnik, az íróknak nincsen többé 
kollektív folyóirata, az irodalomnak nincsen 
többé tiszta otthona. A napilapok ugyan több
ször hoznak értékes Írásokat, néha külföldi fo
lyóiratokban is találkozunk vajdasági irók mü
veivel, mégis igy nehezen lehet áttekinteni iro
dalmi termésünket. Amit a Vajdasági írás meg
teremtett, az lassan, mint gyökér nélküli nö
vény, elszáradt a bimbózó öntudat, együtt seny- 
vedt el az elvetélt irodalmi tervekkel. Néhol ta 
lán a fiókok telnek meg kézirattal, legtöbbször 
azonban a gigászi, alföldi egykedvűség meg
fojtja még az álmok csiráit is.

Questa mia stanca ed arida terra — sirta 
valamikor Leopardi a marche-i tespedtségről, 
de ezek a szavak csak sápadt, vértelen hason



latosságok, ha erre a tájra alkalmazzuk őket. 
még akkor is borzalmasabb, ha nem Leopardi 
szomorú szemével nézzük a bácskai és bánáti 
rónának. Ó, ha valaki egyszerűen el tudná sirni 
a vajdasági szárazság és tunyaság epopejáját! 
Ha valaki meg tudná és meg merné irni a por
nak, a közönynek nagyszerű győzelmét a fel
lobbanó akarások felett! Ez lenne a vajdasági 
irodalom legmagasabb célja, legigazibb, legmeg
rázóbb és legmesszebb csengő cri et cor-ja.

(1930)



Az európai államok egyesülése

Egyre gyakrabban bukkanak fel ötletek és 
tervek az európai államok részleges vagy tel
jes egyesüléséről. Vannak gazdasági államszö
vetség-tervek (gazdasági biok), vannak faji ál
mok (az osztrák Anschluss, a szláv államok 
egyesülése) és más politikai, földrajzi koncep
ciók, melyek szoros gazdasági szövetséggel is 
járnának. Nemrég Vélykó Petrovity, a nagy 
szerb iró, a belgrádi Politika hasábjain Kossuth 
dunai konföderációjáról számolt be és annak 
időszerűségét hangoztatta hites, okos, bátor 
szavakkal. Az európai államok nagy szegény
sége, egyre fokozódó nyomora többekben fa
kasztja azt a gondolatot, hogy egyesülni kelle
ne s ezzel az egyesüléssel talán enyhíteni le
hetne a gazdasági depressziót és az azzal járó 
veszedelmeket. Mintha Tolsztoj evangélikus 
szavai válnának időszerűvé és divatossá: Tous 
ce qui réunit les hommes: est le bien et le beau 
— touis qui les sépare: est le mai et le laide.

Csakhogy az egyesülés kiinduló pontja és 
alapja hibás. Az egyesülési tervek valameny- 
nyien nacionalista elgondolások, vagy legalább 
is megalkuvások a nacionális gondolattal s igv 
ellenmondást zárnak magukba. Mert egy nacio
nalista mentalitás sem ismerheti el a többi na
cionalizmus jogosságát, mindegyik ezernyi súr
lódási felületet és ütköző pontot jelent, ha a 
másik közelébe jut, ezért tehát szinte elképzel
hetetlen, hogy ilyen alapon közeledés, őszinte



és valóságos egyesülés jöjjön létre. Az egyesü
lés apostolainak talajtalan tervezgetései ellen 
néhány kiáltó ellenmondást emlitek csak meg. 
Az első az egyre fokozódó és rettenetesebbé 
váló fegyverkezés. Aki hittel és reménykedés
sel hallgatja az összefogást hirdető szép szava
kat, az joggal kérdezheti: miért akkor milliár- 
dokat költeni borzalmas bombákra, gázokra és 
pusztító fegyverekre? Kit akarunk elpusztítani, 
ha testvéri egyesülés a tervünk és a szándé
kunké Mit akarunk megvédeni, ha észrevétlen
né akarjuk tenni az országok határait? Épugy 
érthetetlen és a divatos tervekkel össze nem 
egyeztethető az ifjúság mai nevelése, amely 
csak nemzeti dicsőségeket és kiválóságokat is
mer és az extra patria non est vita hangoz
tatásával szűk, hazug horizontot húz a gyer
mek értelmi és érzelmi világa köré. Az együvé 
tartozás érzését, a sentiment internaciona!e-t 
az iskola és a nacionalista sajtó épugy kigyom
lálja a lelkekből, holott ez az érzés elsődleges 
és minden primitiv lélekben feltalálható.

Azok a válaszok, melyeket az európai kor
mányok Briand memorandumára küldtek vilá
gosan mutatják, hogy az európai kormányok 
mennyire félnek letérni a nacionalista-milita
rista vágányokról, melyek a világháborúból a 
világháborúba vezetnek. »A legfeltűnőbb érzés a 
félelem érzése — irja Coudenhove a Paneuropa 
legutolsó számában —, hogy a fejlődés tul 
gyorsan és olyan irányban történne, amely 
az európai kormányok nacionalista politikájá
nak nem felel meg. Ezért a válaszok inkább 
hátráltatják Briand akcióját, mint előreviszik.« 
Es Coudenhove maga is beismeri, hogy az 
egyesülés ügye hosszú állóharcba került, amely



bői nincs előrejutás: szabotáló albizottságok, 
kicsinyes viták, döntés-elhalasztások és egyéb 
bürokratikus formaságok temetik el a páneuró
pai gondolatot.

Ezenkívül a politikai élet számos nyugta
lanító jelenségére lehetne rámutatni, amelyek 
szöges ellentétben állnak a föderációs és paci
fista tervezgetésekkel. (Kisebbségi kérdés, bé- 
kereviziók stb.) Az alap tehát annyira tartha
tatlan, hogy ezen építeni balgaság és lehetet
lenség: a nacionalizmusnak nincsen internacio
nalizmusa! Igaz, hogy egyes államcsoportok 
között vannak nacionalista és katonai szövetsé
gek, de minden nemzetközi törekvés nélkül, sőt 
minden ilyen nacionalista-militarista szövetke
zés egy másik ilyen szövetséggel néz farkas
szemet.

A föderációs elgondolásoknak ezenkívül 
gazdasági akadályai is vannak, melyek leg
alább olyan makacsak és komolyak, mint a po
litikaiak. A kapitalista társadalmi rend a »nem
zeti ipart« védvámokkal tartja életben. A nem
zeti iparok pártolása hazafias kötelesség. A 
nagytőkének nagyobb része ugyan nemzetközi, 
a nagy kartellek átölelik például a német és 
francia nehézipart, a kisebb államok tőkései 
azonban a védvámok árnyékában csinálják üz
leteiket, természetes, hogy ezek szívósan fog
ják védeni profitjukat, kereseti lehetőségeiket. 
A nehézségek annál inkább szaporodnak, men
nél komolyabban fognak a tervek megvalósítá
sához. Mindegyik állam úgy akar szorosabb 
szövetségbe lépni társaival, hogy nem mond le 
semmiről, legkevésbbé militarista, imperialista, 
kapitalista törekvéseiről és terveiről, hanem 
kapni akarna a szövetségtől, nemzeti kapitaliz



musát szeretné megerősíteni, persze ilyen szán
dékkal lehetetlenné teszi az egyesülés lehetősé
geit. A nacionalista türelmetlenség, a versengő 
és erősbödö fegyverkezés, a védvámok hatal
mának megdönthetetlensége nagyon is kétsé
gessé teszi az államok sokat hangoztatott pa
cifizmusának, a föderációs tervek és vágyaknak 
őszinteségét.

A régi rendszerek és életszemléletek re
csegnek, mint halálraítélt bagolyvárak. Sokan 
látják ezt, látják a közelgő káoszt, és régi elő
ítéletek, íjieg zsákmányolási módok tisztelet- 
bentartásával keresik a fél- és negyedmegoldá
sokat, ezekkel próbálnak elébe vágni a pusztu
lásnak. Az államok egyesüléséről beszélő em
berek közül senkiben sincs annyi bátorság és 
őszinteség, hogy megmondaná: csak uj alapo
kon lehet az uj, tisztább és testvéribb világot 
felépíteni.

(1930.)



A kisebbségi lélek pacifizmusa

A békeszerződések körülbelül 30 millió 
kisebbséget teremtettek Európában (Oroszor
szágot nem számítva), amelynek sorsa a sovi
nizmus és militarista étatizmus mai korszaká
ban bizony seholsem mondható ideálisnak. A 
nacionalizmus és étatizmus mai rendjében a ki
sebbségi kérdés, a kisebbségi problémák meg
oldására egyszerűen nincs mód, még az eset
ben sem, ha a legtisztább jóindulat vezetné az 
államok vezetőit. Mivel pedig a nemzeti kisebb
ségeknek nincs módjuk arra, hogy erőszakkal 
válaszoljanak a többség és az állam erőszakos
kodásaira, a kisebbségi lélek más utón keres 
megoldást, reményt, tökéletesebb életformát.

A többségi népek vadul tobzódó naciona
lizmusa természetesen megfertőzi a kisebbség 
lelkét is. A nemzeti öntudat lázas fellángolása, 
mint valami ragályos betegség száguldott vé
gig a háború utáni földgolyón. Grönlandban ép- 
oly ismeretes lett, mint Indiában vagy Délame- 
rikában. De a genius epidemicus vidékekként, 
fajonként és szélességi fokokként változó. A kö
zépeurópai nemzeti kisebbségek lelkében ez a 
nacionalizmus merőben elüt a többségi népek 
államnacionalizmusától. A kisebbségek nacio
nalizmusa egyedül a mostoha sorsba, másod- 
rendüségbe került nép s z í v ó s  fajszeretetére kor
látozódik. Ezért mélyebb, őszintébb, emberibb. 
Ez a nacionalizmus a legtisztább szeretet a 
nyelv, a nép, a kultúra iránt, de távol áll min-



cien háborús irredenta szándéktól. Alig hiszem, 
hogy a középeurópai kisebbségek közül vala
melyik is irredenta szellemben érezne és gon
dolkodna, noha legtöbbször az imperialista 
szellemű többség részéről irredenta izü bizta
tásokat, vigasztalásokat és tanácsokat kap. 
Hogy a kisebbségi lélek mégis pacifista marad, 
ennek oka a kisebbségek sajátságos helyzeté
vel s lelki adottságaival magyarázható.

Mint az állam mostoha, másodrendű gyer
meke távolabb áll az állam politikai mozgalmai
tól és harcaitól, miért is nyugodtabb, hűvösebb 
szemmel tekinti a kormányok munkáit. Ugyan
akkor természetesen figyelemmel kiséri hatá
ron túli testvéreinek sorsát, az anyaország po
litikáját is, melynek rövidlátó külpolitikáját 
rendszerint saját bőrén érzi, de azért annak in
tézkedésébe se lehet semmi beleszólása. A ki
sebbség horizontja tehát szélesebb, több népet 
fog át, de élesen megkülönbözteti a népet az 
államtól, amit a többségi népek majdnem min
dig egynek vesznek. A többségi népek elé ma
gas korlátokat emel az iskola és az állampoli
tika. Azt hiszem minden iskola nyíltan yagy 
burkoltan azt tanítja, hogy »a mi nemzetünk az 
első«, »a mi fajunknak vannak a legjobb tulaj
donságai«, »a mi katonáink harcolnak leghősie
sebben a háborúban« és igy tovább. Lassan a 
többségi népeknél csakugyan kialakul egy olyan 
világnézet, amely az extra patria non est vita 
dohos elvének felel meg. Ezzel szemben talán 
egyedül a kisebbségi sorsban lévő népek tud
ják, hogy ezeket a felsőfokos megállapításo
kat a soven elfogultság diktálta, m ert azt is 
tudja, hogy az anyaországban ugyanolyan el
fogultan vélekednek az ő országának uralkodó



többségéről. Tisztán láthatja, hogy a naciona
lista vakság mennyire meghamisítja az igazsá
got. A szélsőséges nacionalizmus között nyu- 
godtabb, emberibb álláspontot foglal el. Az ő 
nacionalizmusa tehát teljesen elüt a többségi, 
államot éltető nacionalizmustól, mert az ő na
cionalizmusa csak a szeretet lehet, népének, 
nyelvének, kultúrájának szeretete, de sohasem 
puffogó politikai rakéta.

A kisebbségi lélek ragaszkodik nyelvéhez, 
kultúrájához, de élesen szembehelyezkedik a 
többség legtöbbször türelmetlen asszimilációs 
törekvéseivel. De védelrhi harcában nem hasz
nálhat erőszakot, hiszen ez a többség legke- 
gyetlenebB elnyomását vonná maga után. Tu
datában van annak, hogy az erőszakot, a jog
talanságot nem lehet erőszakkal és jogtalan
sággal legyőzni, hanem helyette a szellem ere
jét, a jog és béke tiszteletét helyezi va 'többség 
asszimilációs törekvésével szemben. Ezért be
csüli, szereti a kisebbségi lélek a jogot, a bé
két, ezért várja a jobb jövőt egyedül ezektől. 
Mivel saját bőrén érzi a kisebbségi sors szo
morú következményeit, érdeklődéssel fordul 
minden olyan egyesülési terv, állam-reform fe
lé, amely a kisebbségi sorsot egyszer és min
denkorra kiküszöbölné. A kisebbségi lélek szem
lélődő, sóvárgó, a problémákban jobban elmé
lyedő lélekké válik, ezért érthető, hogy a ki
sebbségek a legtöbb reménnyel, érdeklődéssel 
és hittel szemlélik, sőt támogatják azokat a 
mozgalmakat, melyek a határok ledöntésére, az 
étatizmus eltüntetésére s Európa népének egye
sülésére törekszenek.

A kisebbségi lélek tehát sorsának jobbra- 
fordulását az igazi béke győzelmétől várja. A



kontemplativ lélek könnyen belátja azt, hogy a 
világháború a kisebbségi kérdésben semmiféle 
eredményt sem hozott. Most még több kisebb
ség van, mint háború előtt, de a határok sze
szélyes össze-visszaszabdalásával ma azok ju
tottak kisebbségi sorsba, akik azelőtt többség 
voltak és megfordítva. A kisebbségek tudják és 
érzik, hogy Középeurópa etnikai tarkaságai kö
zött nem lehet olyan határokat vonni, melyek 
az egyes nemzeteket egyesítenék és ezzel a ki
sebbségi kérdést kiküszöbölnék. Belátják, hogy 
csak az igazi megértés, az igazi béke hozhatja 
magával ennek a fájdalmas kérdésnek tökéle
tes megoldását, amikor az államok elvesztik 
jelentőségüket, amikor a határok érezhetetle- 
nekké válnak, amikor a kisebbségek anyanyel
vi oktatása és szellemi kultúrája nem lesz töb
bé kegy, alamizsna és örök választási Ígéret.

Ez a kifejezetten pacifista életszemlélet 
majdnem minden kisebbségi iró írásában fellel
hető. Ma már a kisebbségi irók között nincse
nek Derouledek, hasonlóképpen idegen számuk
ra Barres harcos nacionalizmusa is. A kisebb
ségi irók sokkal inkább hajlanak az általános 
emberi felé, mint a többségiek. Nemcsak Barres 
nacionalizmusától állnak távol, hanem annak 
szélsőséges individualizmusától is. A kisebbségi 
irók között nincsenek gőgös, zárkózott egyéni
ségek, akik számára közönyös lenne a tömeg 
élete, vágya és gondolatvilága. Számukra el
mosódnak a társadalmi határok és megkülön
böztetések. Az osztályozás csak a többség 
szükségessége és szenvedélye lehet. A kisebb
ségeknél az előítéletek szinte maguktól omlanak 
le, az ut az embertől az emberig, egy néptől a



másikig egyre kurtább és egyszerűbb lesz: a 
kisebbségi lélek kollektív lélekké szélesül.

Ez a kisebbségi lélek csak most van kiala
kulóban, de pacifizmusa már tisztán kivehető 
és minden megnyilvánulásában fellelhető. Éppen 
ezért az uj Európa békéjének megteremtésében 
sokat várhatunk a kisebbségi lélektől. Mostoha 
életkörülményei megtanítják a szellem becsü
lésére, a béke szeretetére, a testvériség szük
ségességére és a szeretet épitő erejére. Aki a ki
sebbségi sorsban él, az a jobb, tökéletesebb vi
lág megszületését a megértés, a szeretet győ
zelmétől várja, sőt minden erejével azon lesz, 
hogy ez a jobb, tökéletesebb világ, amely neki 
a szebb, szabadabb napokat hozza, mielőbb 
megszülessen.

A magyar népmesékben a legkisebb ki
rályfi, akit idősebb testvérei csúfolnak és lebe
csülnek, akinek sorsa oly keserű, mint egy ki
tagadotté — győzi le a hétfejü sárkányt és 
szabadítja ki a tündérszép királykisasszonyt. 
Talán ehhez hasonlóan a mostoha elbánásban 
részesülő kisebbségi lélek fogja megtalálni a 
felszabadító utat az igazi békéhez, a szeretet 
és testvériség győzelméhez.

(1930.)



A kultúra mindenesei

Kicsi, szegényes gazdaságban, ahol a gaz
da csak egy cselédet tarthat, ennek az egy 
cselédnek sok mindenhez kell értenie. A na
gyobb gazdaságokban minden foglalkozási ág
nak meg vannak a maga munkásai, kocsisok, 
juhászok, kondások, kertészek, belső cselédek, 
arató munkások osztják fel a gazdasági mun
kát, mindenkinek körül van határolva a maga 
munkaköre és mindenki szakmunkása lesz fog
lalkozási ágának. Aki a tehenekhez és a tej
termékek feldolgozásához ért, az szinte já ra t
lan a veteményes kert művelésében, a lóápo
lásban vagy a külső mezei munkában. Egy kis 
gazdaságban azonban nincs mód és alkalom a 
specializálódásra, annak a mindenes cselédnek 
mindenhez kell értenie: a szántás-vetéstől
kezdve az uborka-eltevésig. Maupassant vala
melyik novellájában kedves portrét rajzol egy 
ily factotum-ról, egy fiatal legényről, aki min
denütt feltalálja magát, minden munkát köny- 
nyen és kedvvel végez: ellátja az állatokat, 
vajat köpül, harisnyát köt, kosarat fon, libát 
töm, gombát szárit, kocsit javit, falat húz. 
Igazi mindenes, aki nemcsak nem válogat a 
munkában, hanem minden dolgát úgy végzi, 
mintha mást se csinált volna életében.

A mi kulturális életünkben is a szükség 
ilyen mindeneseket teremt. Sajnos nincs mó
dunk arra, hogy szakmunkásokat neveljünk, 
nagyon is szegényes viszonyaink ilyen facto-



tumokat termelnek ki magukból. Persze a sok
oldalúság külön tehetséget jelent, de úgy lát
szik éppen a szükség teremti, formálja ezeket a 
tehetségeket, mert csodálatosan sok a sokol
dalú tehetség az uj magyar kulturális szige
teken. Sokaknak ez a jelenség talán visszatet
sző, mert legelőször a sekélyességet, a fölüle- 
tességet látják meg a mindenességben és nem 
tudják értékelni a munka meg a tehetség sok
féleségét. Sokszor hallunk vágyakat és pana
szos sóhajokat: miért nincs igazi kritikusunk, 
aki elmélyedne az irodalmi müvek értékelésé
ben, azok bölcselmi és esztétikai taglalásában 
és aki mással nem is foglalkozna, mint kritikai 
tanulmányokkal! Miért nincs mesemondónk, 
Pósa Lajosunk, vagy Benedek Elekünk, hogy 
gyerekeink mesék nélkül ne maradjanak? Miért 
nincs nyelvészünk, aki a rettenetes pongyola
ságokra rámutatna, miért nincs művészetekkel 
foglalkozó esztétikusunk, aki irányt mutathat
na gyermekcipőkben botorkáló képzőművésze
tünknek? Miért nincs igazi, nagy regényírónk 
és miért nincs olyan irónk, akinek a népmű
velés lenne egyedüli feladata, hiszen ez leg
fontosabb kulturális problémánk egyike? És 
még sok jogos és kevésbbé jogos miért hang
zik fel nap-napután a kultúránk felett elgon
dolkozó emberek ajkáról.

A felelet egyszerű akkor, ha valaki át 
tudja tekinteni a tennivalók sokaságát és be
látja azt, hogy ennyi munkához milyen kevés 
a munkás. Bizony a mi kulturális életünkben 
nem lehet elmélyedni egy szakban, specializá
lódni egy bizonyos munkakörben. A tennivalók 
sokasága factotumokat, mindeneseket követel. 
A lirai költő kritikus lesz, vagy esztétikus,



esetleg népműveléssel foglalkozó iró, ha a 
szükség úgy kivánja. A vérbeli novellista ver
set ir vagy fordít, m ert annak szükségességét 
érzi. Az elhivatott regényíró nyelvészeti prob
lémákkal foglalkozik, a hivatásos szociológus 
esztétikai értekezést ir, ha az események ezt 
tőle megkövetelik. így tehát a kultúra munká
sai lassanként mindenes szerepet töltenek be 
és a szegény gazdaság minden munkáját el
végzik, mint ahogy azt Maupassant novella
hőse vagy a német Cartenlaube regények 
Mädchen für Alles-a teszi.

Természetes, hogy a sokfajta munka nem 
engedi meg az elmélyedést. A tehetség, a te
remtő energia szétforgácsolódik, elaprózódik, de 
azért nem vész el, nem sikkad semmivé. A m ü 
nem fogja hirdetni alkotójának lángelméjét, 
vagy tehetségét, az elaprózott munkát még az 
se tudja számon tartani, aki azt csinálta, nem
hogy az elfogulatlan szemlélő áttekinthesse, mi 
mindent is csinált a kultúra mindenese. A ki
sebbségi kultúrák mindenese nem lehet önző, 
nem lehet individualista. Tehetségét szét kell 
szórnia, mint az aprópénzt, nagy monumentá
lis tőkegyűjtésre nem m arad idő és erő. Azt 
csinálja, amit éppen a szükség megkövetel, 
egyénisége nem élheti ki magát a nagy alko
tásban, a flaubert-i értelemben vett euvre-ben, 
hanem felolvad a nagy kulturális közösségben, 
a kollektivizmus egyéniségeket nem tisztelő 
eszméjében. Ha a nagy francia alkotók ha
sonló sorsban és jelenükben élnének, valószí
nűleg az ő csillogó szellemük sem ragyogna 
néhány mesteri szonettben, vagy olyan hatal
mas regényben, mint a Vörös, és Fekete meg 
a Bovaryné.



üzért a türelmetlen kérdezősködőket, az 
elégedetlenkedőket arra kérjük, hogy tekintsék 
át a kulturális tennivalók végtelennek látszó 
ugarát és lássák be, hogy annak megművelé
sére mindenesek valók és nem szakmunkások, 
mert akkor alig lenne valami is elintézve. A 
régi, alaposságot követelő mentalitásból enged
ni kell és meg kell becsülni a mindenes sokol
dalúságát, nem pedig a sokoldalúság elm arad
hatatlan velejáróját: a felületességet gáncsol- 
gatni. Ne hatalmas munkákat várjunk, hanem 
sok munkát, sok apró teljesítményt, amely a 
kulturális nivót a maga teljességéljen és nem
csak egy-két pontján emeli. És kívánjuk, hogy 
factotumaink minél több kulturális kérdést és 
tennivalót oldjanak meg sokszínű tehetséggel, 
soha nem lankadó lelkesedéssel, mint az a bi
zonyos Maupassant novella mindenese.

(1931.)



Közönségünk öntudatlansága és 
szervezetlensége

Ha Románia és Csehszlovákia m agyar iro
dalmi életét szemléljük, akkor mindenesetre az 
elmaradottság, a szegénység tespesztő érzése 
íog el bennünket. Milyen nivón áll az ő könyv
termelésük és irodalmi életük, milyen nagysze
rű szervezettséggel és megértéssel fogadja, be
csüli és értékeli közönségünk az irodalmat! 
Szinte büszkék rá, hogy irodalmuk van, hiszen 
kultúrájúknak, szellemi erejüknek és képessé
güknek ez az egyedüli bizonyítéka és fokmé
rője.

Szegénységünket, elmaradottságunkat le
het mentegetni, magyarázni, de nem lehet jó
váhagyni. igaz, hogy nekünk nincsenek kultu
rális tradícióink, nincs példákat termelő törté
nelmünk, mint Erdélynek, de ez még nem je
lenti azt, hogy ne lehessen irodalmunk. Az iro
dalom ma már nem élhet hagyományokból, a 
történelmi szegények jogosultsága is vitás lett, 
hiszen abban is csak a jelenre utalunk, a jelent 
burkoljuk régi köntösökbe, de azzal a célzattal, 
hogy ezekben a figurákban mindenki a jelen 
embereit és problémáit érezze ki. Szóval a tra 
díció és történelem hiánya még nem jelent aka
dályt egy egészséges irodalmi élet kifejlődésé
ben. Sőt Marinetti iskolája egyedül a tradíciót 
okolta az olasz irodalom századeleji pangása 
miatt. Ezért hirdetett a futurizmus szakítást a 
múlttal, a terhes, bénító klasszikus hagyomá-



nyokkal. A nagy klasszikusok nehéz árnyéka 
szinte agyonnyomta az uj irodalmat. Ezért 
dobtak ki a futuristák minden kincset, aranyat, 
emléket tarsolyukból. Uj század, uj élet! — 
hirdette Marinetti és ma már el kell ismerni 
szándékainak helyességét.

Igaz, hogy ezen a tájon sohasem volt mé
lyebb gyökerű kulturális élet. Nábobjaink nem 
sokat költöttek könyvre, de ez sem jelenti azt, 
hogy ennek a jövőben is igy kell folytatódni. 
Múlt számunkban eredeti fordításban tettük 
közzé Tököly Száva nemes és egyszerű alapí
tólevelét. Pedig Tököly Száva nem volt egye
dül. Hányán hagyták például a Matica Szrpsz- 
kára minden vagyonukat! Hát lehetetlen lenne ez 
a magyar kisebbség részéről?

De egyelőre sokkal szerényebb dolgokról 
ábrándozunk. Arról van szó, hogy a közönség 
úgy Romániában, mint a Szlovenszkóban szer
vezetten segíti az irók fejlődését, az irodalmi 
élet sudárba szökkenését. Ez a szervezett kö
zönség tette naggyá a Berde M áriákat, Mécs 
Lászlókat, Kuncz Aladárokat, Tabéry Gézákat, 
Győri Dezsőket és Reményik Sándorokat. Szó
val a romániai és szlovenszkói közönség szer
vezett és öntudatos. Olvassa az iróit és büszke 
az íróira.

A mi közönségünk tájékozatlan, ingatag 
öntudatu és sokszor kritika nélküli. Azt hiszi 
például, hogy egy pesti napilap ünnepi száma, 
egy silány, léha színházi hetilap — már iroda
lom. Azt hiszi, hogy ami Pestről jön, az csakis 
értékes dolog lehet. A pesti irodalmi »központ« 
mint sápadt békebeli emlék kisért, pedig ma 
már nincs központ, az irodalom teljesen de- 
centralizálódott nemcsak az uj m agyar . szige



teken, hanem magában Magyarországon is. A 
közönség érdeklődése ma már az egykori »jó 
vidék« irói felé fordul, akiket nemrég még le
néztek és lemosolyogtak a pesti illetékesek. A 
pesti kiadók már csupán erdélyi és felvidéki 
könyvekkel csinálnak üzletet. Bizony sokat for
dult a világ s ezért a mi közönségünknek is meg 
kellene érteni a változott időket, az uj köteles
ségeket.

Tagadhatatlan, hogy gyengébbek vagyunk, 
mint Erdély és Szlovenszkó, de azért ki merné 
tagadni, hogy nem termelhetünk ki sorainkból 
egy vajdasági Berde Máriát, vagy Kuncz Ala
dárt? Lám, Fekete Lajos is tőlünk indult ki s 
most Áprily Lajos és Mécs László mellett az 
uj m agyar lira legkiválóbb triumvirátusában 
foglal helyet. Ha szervezett közönségünk lenne 
— az Erdélyi Szépmives Céh vagy a kassai 
Kazinczy társaság m intájára — akkor elbeszé
lőink is lennének, komoly regényíróink. Meg
születne az első vajdasági regény, a jugoszlá
viai magyarság első hosszabb epikai alkotása, 
amelyet azután hamarosan követni fog a többi.

Lehet, hogy már most is nem egy regény 
fekszik Íróink fiókjaiban, hiszen a m agyarság 
társadalmi és lelki átalakulása okvetlenül meg
ihlette a vajdasági toliforgatókat. De az nem 
lehet cél, hogy íróink az asztalfióknak dolgoz
zanak, vagy — ami még gyakoribb — értékes, 
életes elgondolásukat, teremtő erejüket sorvadni 
hagyják. Amint már többször hangsúlyoztuk: 
az irodalom kulturális életünk legfontosabb fok
mérője. Ezt lebecsülni, pesti silányságokkal ösz- 
szemérni nemcsak a kritikai érzék 'teljes hiá
nyának bizonyítéka, hanem egyenesen bűn kul
túránkkal szemben. Ezért mielőbb meg kell



szervezni közönségünket, öntudatos, az irodal
mat értékelni tudó közönségünket, meg kel! 
alakítani a vajdasági Szépmives Céhet, hogy 
a könyvek kiadásával, a tehetségek kibontako
zásával mielőbb bebizonyítsa, hogy itt is van 
irodalom, az irók itt is alkotnak, teremtenek 
és nem akarnak lemaradni a nemes versenyben.

(1931.)



Nemcsak kenyérrel.

Mindennap le kell mondanunk valamiről, az 
idők mindennap letördelnek valamit karéj ke
nyerünkből, egyre szűkösebben, szegényebben, 
szomorúbban éldegélünk. Tegnap még tellett 
egy kis szórakozásra, sápadt mosolygásra, sze
líd feledtetőre, de ma már hü kísérőnk a gond, 
a fájdalmasan nyikorgó kérdés: holnap miből?

Sok mindenről mondunk le szinte napról- 
napra. Ma már drága az is, ami a figyelembe 
sem vett tizedes pont mögött van és elérhetet
len vágy a kirakatban magát kínáló, leszállí
tott áru olcsóság. Ma már fényűzés az, amit 
nemrég még szükségletnek ismertünk és prob
léma az, ami azelőtt simán, természetesen, szin
te magától oldódott meg. Igényeinket lenyese
gettük, vágyainkra béklyót vertünk, életünket 
folyton egyszerűsítjük, színtelenebbé, sivárabbá, 
vágytalanabbá szeretnék tenni, összegubózko- 
dunk a viharban, szinte csak létünket védjük és 
mentjük a holnapra. Sokan a takarékosság 
határát a vegetális élet határán látják: csak 
legyen ennivalónk — a többi nem fontos.

Pedig fontos, sőt nagyon is fontos, hogy 
másunk is legyen ne csak kenyerünk és hogy 
takarékosságunk ne menjen a kezdetlegesség, a 
szellemiség nélküli életforma határáig. Mert ha 
feladjuk legelemibb kulturális igényeinket, ak
kor már körülbelül feladtuk emberi életünket 
is, megtagadtuk a szellem szükségességét, gon
dolkozásunkat, vágyvilágunkat, lelki kulturánk-



nak feltétlen fontosságát. Byron irta valahol, 
hogy a gondolkozás végső és utolsó menedé
künk. Pedig akkor a válságok, a materializmus 
gyötrelmes csődje még nem igazolták ennek a 
mondásnak hatalmas igazságát.

Életünkhöz nemcsak testi táplálék kell, 
nem csak kenyérrel élünk, hanem betűvel és 
gondolattal is. A takarékosságot nem kezdhet
jük a betűn, az újságon, a könyvön, amelyek 
eszméket adnak, uj bizonyságok és színes álmok 
világába visznek, amelyek ép úgy táplálják 
szellemünket, mint testünket a kenyér. A betű 
sohasem lehet fényűzés, kultúránk sohasem le
het felesleges sallang, szükségtelen disz, ame
lyet könnyen eldobhatunk és nélkülözhetünk. 
Szellemi táplálékunk nem lehet lényegtelenebb, 
mint a testi, szellemi éhségünk nem lehet ve
szélytelenebb, mint gyomrunk korgása. Kell a 
gondolat, kell az eszme, kell a hit, kell a betű, 
kell a könyv, ha emberi módon akarunk élni. 
Kell, hogy legszerényebb életigényünk is túlnő
jön az anyagon.

Ezzel szemben fájdalmasan látjuk és hall
juk, hogy sokan a takarékosságot a könyvön, 
a betűn akarják elkezdeni: »Majd nem olvasunk 
annyit! Megélünk olvasás nélkül is! Minek az a 
sok könyv, van már elég! A fő, hogy ne hal
junk éhen!« Pedig a könyv nem lehet fényűzés 
még a legválságosabb időben sem, a könyv 
egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb szükség
letté vált, mióta a szellemi kultúrának ezt az 
eszközét, megnyilvánulási formáját feltalálták. 
Nem mehetünk vissza sötét századokba, esetleg 
történelemelőtti időkbe, mikor még betű, hit és 
gondolat nélkül éltek az emberek. A szellem 
fejlődését nem akadályozhatjuk meg, nem fór-



dithatjuk a visszafejlődés irányába. Ha ezt be
látjuk, akkor azt is be kell látnunk, hogy a 
szellem éppúgy, mint minden fejlődő élet, táp
lálékot kér. A szellem táplálását nem szüntet
hetjük be, mert akkor éppúgy elsorvad, mint a 
test, amelytől megvonjuk az ételt.

A tudás, a műveltség nagyobb hatalom, 
mint az izmok fejlettsége és acélossága. A na
gyobb szellemi erő alkalmasabb lesz arra, hogy 
szembeszálljon az élet pusztító viharaival, a tá r
sadalmi és erkölcsi válságokkal. Sorvadt szel
lemmel a ma tülekedésében nem sokra mehe
tünk, s talán hamarább elhullunk, mint sorvadt 
izomzattal. Az az egyén, az a nép, amely nem 
fejlődik szellemben és kultúrában, halálra van 
Ítélve, lemarad a nagy versenyben, az eszmék 
és gondolatok egyre káprázatosabb sziporkázá- 
sában. Ki törődik azzal, aki üres, értelmetlen 
tekintettel, a minden mindegy dermedtségével 
ámulja a fények versenyét, az uj lobogásokat? 
Ezek a fénytelen, látni nem tudó szemek, ezek a 
sorvadt, tespedt szellemek elsüppednek, beleol
vadnak a sötétségbe, a halálba.

Ezért nem lehet fényűzés a szellem táplá
léka. Sőt elsőrendű szükségesség, mint a ke
nyér. Ha szellemünk táplálásáról megfeledkez
tünk, éppúgy meghalhatunk, mint hogyha gyom
runk hagyjuk étel nélkül. Kulturális, szellemi 
erőink hanyatlása egyúttal életünk alkonyát je
lenti. Életünk első feltétele nemcsak a kenyér, 
életünk nemcsak a test élete. Testünk rég el
porladt már, mikor szellemünk munkája és ere
je még mindig él és hat. Ezért ne gondoljuk, 
hogy az uj könyvet előbb nélkülözhetjük, mint 
az uj harisnyát, vagy kávéházi feketét. A könyv 
nem fényűzés, miként a kenyér sem az, hanem



emberi életünk elengedhetetlen elemi szüksé
gessége. Ne feledjük eh hogy nemcsak anyag 
van ezen a földön, nemcsak testünk van, ha
nem szellemünk is, amely eszméket termel, 
szebb jövőkről álmodik, sőt amely egyedül te
remtheti meg a szebb, a jobb jövendőt.

(1931.)



Két irodalmi tervünkről kell már most be
számolnunk, mert jelentőségükben áttörik a lap 
kereteit, mert a vajdasági magyar irodalom 
szempontjából fontos eseményt, uj életformát 
jelentenek.

Első tervünk egy almanach terve, amely 
nemcsak a Mi Irodalmunk karácsonyi ajándéka 
lenne, hanem a vajdasági irodalom reprezen
tatív szemléje. Ebbe a vaskos, művészi kötésű 
könyvbe minden iró termésének legjavát adja, 
szóval végül is ez az almanach őszintén, ünne
pélyesen és frissen a mai jugoszláviai magyar 
irodalom képét adja. Úgy befelé, mint kifelé be 
akarja mutatni Íróinkat, illetve irodalmunkat.

Nem az első kísérlet ez az almanach ezen 
a tájon, mégis sok tekintetben újat fog adni. 
Egyrészt, mert a jelent adja, másrészt mert 
szempontjai tisztábbak, öntudatosabbak. Mesz- 
sze vagyunk attól, hogy tökéletes teljességre 
gondoljunk a terv valóra váltásában. Tudjuk, 
hogy egy antológia sohasem lehet teljes, soha
sem lehet kifejezett, az antoszok, a virágok 
megválogatásának szempontjai sem lehetnek me
revek és kicsinyesek. Inkább a jellemző virágo
kat válogatjuk össze s nem törekszünk a hiány
talan teljességre. Az előttünk megjelent alma- 
nachokból és az utóbbi évek magyar antológiái
ból mindenesetre okulhatunk: tökéletesebbek
szeretnénk lenni, ha már tökéletesek nem lehe-



tünk. Hü, igaz és kicsinyített tükörképét sze
retnénk adni irodalmunkról, melybe minden igaz 
tehetség, minden jellemző szin bekerül. De a 
tükörkép beállítása és kerete is művészi mun
kát követel. Szeretnek összhangba hozni a sze
lekció szempontjait az almanach belső tartalm á
val, az esprit locale-t a köntös művészetével. 
Tudjuk, hogy elgondolásunk nem valósulhat 
meg teljesen, hiszen nem vagyunk sokan s nem 
bővelkedünk tehetségekben, mégis ez a sereg
szemle növelni fogja öntudatunkat, ha együtt 
találjuk értékeinket, ha kiérezzük irodalmunk 
igazi szellemét és a közönség, meg a külföld is 
jobban meg fogja becsülni irodalmunkat, ha 
annak valódi, tiszteletet keltő képét kapja mű
vészi keretben.

A másik terv más irányban keres uj élet
formát irodalmunk számára. A nép körében ed
dig a legelterjedtebb s a legjobban megbecsült 
olvasmány a naptár volt. A naptárcsinálás 
azonban nem változott az idővel s ma is ab
ban a keretben, azon a nivón mozog, mint husz- 
harminc év előtt. A naptárak alig akarnak tu
domást venni a változott világról, arról az év
számról, amely fedelüket disziti. Valami kopott, 
poros álnépiesség jellemzi olvasnivalóit, törté
neteiben nincsen lélek, nyájas, időtlen, problé
mában és gyökértelen világ mosolyog ezekben 
a kalendáriumokban. Az élettől époly messze 
vannak, mint az irodalomtól. Az a jámbor lé
lek, aki olvassa őket, talán mosolyog, de soha
sem érzj az élet, a valóság szellőjét. Üres, mú
ló szórakozás az olvasás csupán, mely nyomot 
nem hagy az olvasó lelkén, mely érdeklődését,



vágyvilágát, öntudatát nem ébreszti fel a kez
detlegesség tespedéséből.

A Reggeli Újság 1932. évi naptárába az iro
dalom is bevonul a százéves jövendőmondó és 
a gazdasági tanácsadó közé, hogy ezzei is szo
rosabb legyen a kapocs népünk és irodalmunk 
között. Egyszerű, tiszta és értékes Írásokkal 
szeretné felkelteni a naptárolvasók érdeklődé
sét és megbecsülését irodalmunkkal szemben. 
Mert az lehet a helyes szándék, a helyes u t : a r
ra kell törekednünk, hogy a kezdetleges mű
veltségű olvasó is észre vegye, vagy megérezze, 
mi az irodalmat csinálni, az életet megelevení
teni az írásban, azt az életet, amelynek problé
máit, alakjait, derűjét, felhőit ő maga is látja, 
hallja, érzi és éli. Talán ezen az utón közelebb 
jön hozzá az irás, a gondolat, a könyv s az 
egész kisebbségi m agyar kultúra. Talán ez az 
az ut, amely elvezet a kulturális egységhez és 
öntudathoz, amely irodalmunkat népünk lelki 
szükségletévé fogja tenni. Többször leírtuk már 
és ez alkalommal is leírjuk, hogy a mi kisebb
ségi irodalmunknak nem lehet célja a Tart pour 
! art, a  zárt művészi öncéluság, a mi irodalmunk 
nem beszélhet a kifinomultak tolvajnyelvén, 
nem lehet a kevesek, a kiválasztottak ritka élet- 
fűszere, hanem népünk kulturális szükséglete, 
lelkivilágának művészi tükörképe. Ezért rég han
goztatott elvünkhöz maradunk hűek, ha ezzel a 
tervvel a  közeledést keressük a szélesebb töme
gekhez, akik egyedül tőlünk várhatják szellemi 
nívójuk és műveltségűk emelését.

Mikor ezeket a terveket a rengeteg tenni
való és a tespedő mindenmindegy zürzavará-



bán felvázoljak, nem hihetjük, hogy éppen ezek 
fogják rendezni és megoldani irodalmi meg kul
turális problémáinkat. De igenis hisszük, hogy 
ezeknek megvalósítása szilárd pontot, kemény, 
reális magot jelent a céltalan inogásban, amely 
közé aztán ujabb hitek és akarások tömörülhet
nének.

( l m . )



Abban a felette érdekes beszámoló soro
zatban, amelyet az Erdélyi Helikon »A mai eu
rópai fiatalság útja« cimen megindított s amely 
ben érdekes, olykor megdöbbentő képeket ka
punk az egyetemi ifjúságok életéről, mozgal
mairól, terveiről és tanácstalanságairól, Bor
sodi Ferenc beszámolója a jugoszláviai egye
temi ifjúságról szomorú, szinte lehangoló. Kü
lönösen a magyar diákok széthullása és szer
vezetlensége hat fájdalmasan. Ha ezzel szem
ben a romániai, de különösen a csehszlováki
ai m agyar diákok életét nézzük (a szudéta-né- 
metek nagyszerű szervezeteiről nem is beszél
ve!) a különbséget felmérni alig tudjuk, talán 
nem is merjük. Borsodi szerint a diákokat a 
magyar nóta, a bor, a bácskai virtus hozza 
össze a zágrebi kiskorcsmákban, különben min
denki magának él és társtalanul küzd szigo
rúan racionalista céljaiért.

A mai fiatalság megszervezéséhez sok min 
den kell s amint a beszámolóból látjuk, ezek 
a kellékek sok országban még a többségi di
ákságnál sincsenek meg. De a beszámolók azt 
is elárulják, hogy van valami, ami az ifjúság 
számára könnyen elérhető, de ami fontos té
nyező az ifjúság nevelésében, műveltségének, 
öntudatának fejlesztésében, világszemléletének 
tisztulásában s ami különösen a kisebbségi fi
atalságot érdekli: ez az irodalom.

Az irodalomnak ma már nincs az a tisz-



tán művészi és esztétikai jelentősége, mint né
hány évtizeddel ezelőtt s mikor e cikkben az 
irodalom szót használom, nem gondolok a fran
cia parnasszistákra, Stefan Georgera, az angol 
praerafaelistákra, s egyéb sápadt elefántcsont
tornyokra. Az irodalom ma az élettel kötött 
frigyet, az igazi irodalom ma a horizontálisan 
és vertikálisan feltagolt népek belső és mindig 
eleven problémáit vetíti művészi formákba s 
mint ilyen szerepe, jelentősége épannyira tá r
sadalmi, kulturális, mint amennyire művészi. 
Az irodalom ad feleletet az irodalmi hovatarto
zás kérdésére, az fakasztja a legtisztább sze- 
retetet a nyelv és kultúra iránt, amelyben él s 
amelynek kiélését mohón kívánja az ifjúság.

Az ifjúság azonban csak olyan irodalom 
felé fordulhat, amely népének életproblémáit 

hűen, közvetlenül, minden más érdek közbeik
tatása nélkül adja. Nem véletlen, hogy az Ady- 
kultusz az utódállamok ifjúsága körében mé
lyebb, mint Magyarországon, mert Ady jelenti 
a harcot a hagyományos m agyar úri osztály
ideológia, az államnacionalizmus ellen, Ady je
lenti a faji adottságot, a népi nemzetiséget, az 
elproletárizálódott magyar sors vállalását. Az is 
természetes, ha inkább Móricz Zsigmond, mint 
Herczeg Ferenc könyvei után nyúl s ha talán 
legelsősorban az érdekli, ami tájáról, népéről, 
szükebb hazájáról szól. Ha már Franciaország
ban is divatja van a »petite patrie«-knak, — 
amint azt a Fondation Thiers közös nyilatko
zata mondja — akkor mennyivel több jogosult
sága van ilyen regionális vonzódásoknak és 
szerelmeknek. Középeurópában, az etnikai tar
kaságok között. Érezhető, hogy a mai ideoló
giai káoszban az ifjúság valami biztosabb ala



pót keres, öntudatosan vagy öntudatlanul kere
si érzelmi, népi hovatartozását, a szülői kezet, 
amely vezeti, az anyanyelv zenéjét és vará
zsát, mely emléket, vigaszt, vágyat, kiélési for
mát és a gondolatok tisztább életét jelenti.

A mi ifjúságunk is mohón keresi vágyai
nak, panaszainak tisztább kiélési formáját: az 
irodalmat. Ez a keresés — minthogy ifjúság
ról van szó — talán túlságosan heves, de ezt 
az aktivitást letörni semmiesetre sem helyén
való. Ennek az aktivitásnak ugyanis két eredő
je van. Az egyik az uj irodalom megteremtése.
Mert a mai irodalomban kevés a ma és alig 

érezni még a péti te patrie életét, a nép, a táj 
lélegzését. Ezeket a hiányokat az ifjúság talán 
ösztönösen érzi, ezért akarja megteremteni az 
uj, az életesebb, földszagu és ujonan formál* 
lélekbe gyökeredző irodalmat. Sok ellendülés, 
formátlanság, zavarosság van ebben a kísérle
tezésben, de a szándék tiszta, nemes és hatal
mas, ezért valószínűleg megtalálja a legjobb 
formáit. A másik ok a túlcsordult szeretetben 
keresendő. Az ifjúság nem tud passziv olvasó 
maradni, ezért ő maga is részt kér az irodal
mi munkában. Nem a hírnévért, még kevésbbé 
anyagi előnyökért, hiszen ezek ma már egyre 
jobban eltávolodnak az igazi irodalomtól. En
nek a lelkes tenniakarásnak egyedüli oka az a 
buzgó szeretet, amely a m agyar nyelv és iro
dalommal szemben az ifjúság részéről megnyil 
vánul. Épen ezért az ifjúság irodalmi kísérle
tezése nem nevezhető régi értelemben vett mü- 
kedvelésnek. A műkedvelő szót ma már, mint 
mindent ebben a rohamosan változó világban, 
át kell értékelnünk. Manapság, a fénytelen, hi
deg materializmus korában mindaz, amit a hit,



az érzések tiszta, belső tüze hevit, ragyogtat, 
hatványozottan értékes. Ezért nem régi érte
lemben vett műkedvelőket tenyésztünk akkor, 
mikor azt a fiatal lelkességet megbecsüljük. 
Ez a lelkesség tanuságtétel egy kultúra mel
lett, ragaszkodás, bizakodás annak jövőjében. 
Hit az irodalom és az élet szorosabb ígéretes 
kapcsolódásában, hit abban, hogy csak az iro
dalom teheti szebbé, nemesebbé, öntudatosabbá 
bizonytalan és csüggedős életünket.

A jugoszláviai magyar diákságnak semmi
féle egyesülése és szervezettsége sincsen. Kí
vánatos lenne tehát, hogy legalább az irodalom 
hozná őket. össze és adná meg a tétován elin
duló embereknek azt a biztos érzést, hogy o- 
lyan családhoz tartoznak, amely sok fényt és 
értéket adott a világ irodalmának.

(1931.)



Nyelvi problémák

Három nyelv él, fejlődik és hat egym ásra 
bánságunk északi részében: a szerb-horvát, a 
német és a magyar. Fejlődési irányuk, életké
pességük és életfeltételük azonban más és más. 
Első helyen természetesen a szerb-horvát nyelv 
áll, amely úgy az iskolában, mint a hivatalok
ban egyre tisztább, erősebb és öntudatosabb é- 
letét éli. Az utolsó évtized alatt nagyszerű fej
lődésre tekinthet vissza, szókincse tisztult, (kü
lönösen feltűnő ez a bunyevácoknál), bővült 
és a nyelvjárások elkülönitő törekvései lassan 
egy egységes eredőbe olvadnak. Ma vitathatat
lanul az első helyen áll nemcsak elterjedtség, 
hanem ható- és életerő tekintetében is.

A német nyelv nálunk elsősorban tájnyel
vekben él s mint ilyen erősen zárt, fejlődése 
ugyan lassú, de élete erős és kemény. A német 
lakosság anyagi jóléte és viszonylagosan m a
gasabb életstandardja biztosítja a nyelv, az irás 
és könyvkultúra életét. A nyelvjárások igy az 
irodalmi nyelvből kapnak felfrissülést és fejlő
dési lehetőségeket. Azonkívül a kulturális au
tonómia, a kulturszövetségek nagyszerű szer
vezettsége és a legújabban kiadott nagyon li
berális német iskolarendelet is biztosítja a né
met nyelv életét és nyugodt fejlődését.

A m agyar nyelv sorsa a jegmostohább. 
Ennek egyik és nem utolsó oka (mindenesetre 
az, hogy a magyar nyelv a mi vidékünkön 
nem él nyelvjárásokban s igy a dialektusokkal



járó zártság, önállóság és szívósság hiányzik 
belőle. Hiányzik továbbá a nyelvjárásokkal kap 
csolatos zamat, amely a kis népek életének é- 
gyik jelentős tényezője. Ez a sajátos, életet és 
jellemet jelentő iz magyarázza a kis népek 
szeretetét, csökönyös ragaszkodását ezekhez a, 
mai életben gáncsot vető, nehézkes dialektusok 
hoz. (Jó példa erre Szlovéniában Gottche szi- 
gete, ahol 17.000 ember a legtisztább, de az 
irodalmi némettől nagyon is elütő bajnwar tá j
nyelvet beszéli közel négyszáz esztendeje).

A jugoszláviai magyarság nyelve városi
as, majdnem irodalmi, szóval nem gyökeredzik 
mélyen a néplélekben, mert annak sajátos izét, 
nem fejezi ki. A pacséri és moravicai magya
rok nyelvében talán még észrevehető a kun tá j
szólás, mint ahogy a Pancsevó környékbeli 
csángók nyelvében is fellelhető a székely ere
det, de már a tiszamelléki magyarok jászsági 
tájszólását, avagy a dunamenti és baranvai lá- 
kosság somogyi dialektusának nyomait csupán 
a nyelvész találja meg.

A városok és vegyeslakosságu községek 
nyelve majdnem mindenütt tisztátlan. Találó 
volt egy szerb nyelvész állítása, hogy a mivi-. 
dékünkön egy nyelvet sem beszélnek tisztán, 
zamatosán. Ebben a tisztátlanságban megint a 
magyar nyelv kerül a harmadik helyre. A nyelv 
kincs sorvad, szerkezete ingataggá válik, az 
idegen elemeket könnyen felveszi s igy fejlő
dése bizonytalan, vagy nagyon is részleges. 
Sok tekintetben hasonlatos ahhoz a szépség és 
zamat nélküli franciához, amit a keleti zsidó 
görögök és kereskedők beszélnek, ahhoz a bor
zalmas angolhoz, amit India sok száz nemzete 
használ az egymás közötti érintkezésben. A



nyelv a gondolatok izetlen, bizonytalan és hi
bás kifejezési eszközévé válik.

Uton-utfélen hallhatjuk azt a vádat, hogy 
a jugoszláviai magyar sajtó nem tud magyarul. 
Még ha tekintetbe vesszük azt az általános, 
mentőkörülményt, hogy a sajtó seholsem szol
gálja a nyelv tisztaságát, még akkor is helyt 
kell adnunk ennek a vádnak. Igaz, hogy az új
ságok anyagának nagy része hevenyészett for
dítás, amely magán viseli az idegen nyelv szó- 
füzéseit és szórendjét, de vaskos hibákat talál
hatunk önállóan irt riportokban, cikkekben is. 
Ennek nem kellene előfordulni. Valamint azt se 
kellene közönnyel szemlélni, hogy hirdetéseink 
hemzsegjenek a magyartalanságoktól. Még a 
néhány szavas hirdetésben is találunk goromba 
hibákat, melyek néhol értelmetlenségeket okoz
nak. (Jellemző volt például egy szuboticai lap
ban hónapokon keresztül megjelenő m agyar 
nyelvű hirdetés, amelyben a Székely cég ma
gát állandóan Sekelj-nek nevezte).

A nyelv élő és fejlődő valami, ami soha
sem állapodhat és zárulhat le önmaga szabta 
határok közé. Igaz, hogy többnyelvű lakosaink 
százezrei szegényes kis szókinccsel, kezdetle
ges nyelvszerkezettel élik le egyhangú életüket. 
A nyomorgó napszámos- és földmunkás-nép 
alig fejlődik, a szegény szállási szolgáknak 
nincs szükségük arra, hogy a fadinges rádióvé
telről panaszkodjanak, avagy a gazdasági vál
ságot m agyarázzák frisebb, keresettebb szavak 
kai szépen csengő és gömbölyödő körmonda
tokban. De ez a szükségszabta nyelvi igényte
lenség még nem szólhat a fejlődés ellen, m ert 
az életnek mai, felfokozott üteme nem tűrhet 
megállást. Minden nyelvnek fejlődnie kell, kü



lönben szakadék támad a gondolat és a szó, a 
világ és az emberi értelem között. Uj húrokat 
kell felhúzni a régi hangszerre, mert különben 
alkalmatlanná válik, suta, hamis hangokat ad, 
vagy ép akkor nem ad hangot, mikor pengetni 
szeretnénk..

Az iskola, a sajtó, az irodalom lenne hivat
va fejleszteni nyelvünket. A mi életünkben a- 
zonban nem ez az egyedüli nyelvi probléma, 
mert nekünk kisebbségeknek a hivatalos nyel
vet is meg kell tanulnunk. Vannak, akiknél a 
nyelvtanulás nem okoz fáradtságot. Parasztja
ink, szatócsaink, iparosaink sokszor csodálatos 
otthonossággal beszélik a vidék két-három 
nyelvét, mig másoknál nehezebben megy a 
nyelvtanulás. A kisebbségi sors fokozottabb 
szellemi felkészültséget, szivósabb munkát kö
vetel. Meg kell tanulnunk a hivatalos nyelvet, 
ha nehezen menne is, mert ezt az okosság és az 
élet parancsolja, viszont fejleszteni, ápolni kell 
anyanyelvűnket, hogy alkalmas, modern hang
szere legyen gondolatainknak. Nem szabad cso
dákra várnunk, hanem tisztába kell jönnünk az
zal, hogy ehez a felfokozott munkához önma
gunkból kell erőt merítenünk, m ert az iskola 
csak módot adhat a tanulásra- de energiát, szí
vósságot az élethez — alig. Irodalmunk, saj
tónk még alig lehet hatással a szélesebb töme
gekre. Ezért tisztában kell lennünk azzal, hogy 
az uj életre senkisem fog megtanítani bennün
ket, senki sem ad hozzá hitet, erőt és hatványo 
nyozott energiát.

(1931.)



Magyarországon most csúnya vita folyik 
két ellentétes világszemlélet és ideológia között. 
A régi élettelen, mondhatni háború előtti esz
mevilág és egy haladó, uj tartalm at kereső iro
dalmi csoport között. Egyrészt válságról be
szélnek, a magyar lélek válságáról, a kultúra 
átértékeléséről, egy uj, európaibb m agyarság 
születéséről, másrészt faji jellegről s az aka
démiai, nemzeti kulturális program örökérvé- 
riyüségéről és tökéletességéről. Ez az akadé
miai hang úgy hangzik, mint valami régi, régi 
fonográf, mely a mai. tökéletes reprodukáló 
gépezetek mellett határozottan mulatságosan 
hat. Ez a fonográf természetesen mit sem a- 
kar tudni Adyról, vagy az uj magyar szigetek 
irodalmáról, hanem régi, sárgult tankönyvek 
közhelyeit ismételgeti csökönyös önelégült
séggel.

Pedig az idő száguld, szinte rekordot ja
vít a száguldásban, uj életek születnek s uj ta r
talommal telik meg ai lélek. Az igazi iroda
lom ma m ár nem esztétikai normák és akadé
miai tagság felé törtet, nem célja már a l’art 
pour l’art, vagy a történelmi héroszok elna
gyolt eszményítése, az irodalom ma az életet 
adja, azt akarja adni s azt kell, hogy adja. 
Az uj élet arca merőben elüt a régitől. Ez a 
két arc néz most egymással farkasszemet P es
ten. Egyik sem érti a másikat, mint ahogy az 
élet nem érti a halált.



De ez az uj élet, mely az irodalomban 
lüktetni kezd, még bizonytalan. Fejlődési felté
telei hiányoznak, ezért önmagának kell terem
teni fényt, meleget, levegőt, esőt. Építeni kell, 
a régi összedőlt udvarház romjaiból uj. hajlé
kot építenek, szerény, szegényes, dísztelen há
zacskákat, amelyben az uj lelkek élni szerel
nének. A régi, úri világ már elhervadt, mint 
nyári repkény a tornác oszlopain, a régi jólét 
már csak emlékezetben él, a henye, munkát- 
ian napok elhullottak a nagy forgatagban. Épí
teni kell. Senkisem ad tervet, útmutatást, ta 
nácsot, biztatást, az építkezés mégis folyik, a 
magukra maradottak maguk csinálják az uj 
hajlékot, mert az idő sürgeti őket. Egyébként 
senkisem törődik velük. Senkisem hallja kopá- 
csolásukat. Az öreg „fülek süketek, a hiú öre
gek régiszabásu szűk ruháikban nézegetik ma
gukat a tükörben, nagyhangon vitatkoznak a 
nemzet nevében beszélnek, de önmagukon kí
vül tulajdonképen semmi sem érdekli őket. Ha 
az épitők falai összedőlnének, az öregek nem 
rezzennének össze, tovább szónokolnának szűk 
ferencjóskájukban, a fonográf mindig ugyan
azt a hengert recsegné.

Móricz Zsigmond volt az, aki észrevette 
az uj életet és szembe merte állítani a halottal, 
a vakkal, a sükettel. Meglátta a csehszlovákiai 
magyarság uj kulturális életét és azt állította, 
hogy az életesebb, európaibb, mint a hivatalos 
magyar kultúrpolitika. Azok m ár építenek, e- 
gyütt menetelnek az idővel, mig M agyarorszá
gon az illetékesek nem akarnak tudomást ven
ni az időről, Európáról, a változott világról, a 
kisebbségi problémákról, hanem aszott tervek
kel, régi, háboruelőtti mentalitással akarják a



lélek válságát és differenciálódását megoldani. 
A magyar irodalom hivatalos reprezentánsai 
erre megvédték az irodalom »faji jellegét« — 
Móricz Zsigmonddal szemben. De mi mégsem 
tudunk nevetni ezen a mulatságos eseményen 
mert mégis csak szomorú dolog, hogy azok az 
urak ott az Akadémián, Petőfi társaságban le
maradtak mindenről, ami életet jelent, hogy 
ennyire sziik meg vak horizontba zárták be 
öreg, kis lelkűket. És, hogy végeredményben 
mégis csak ezek az öreg kis lelkek beszélnek 
és cselekszenek a magyar irodalom nevében.

Az irodalom ma már mindenütt elszakadt 
az akadémiáktól. Mégis az akadémiák az iro
dalomért vannak, dijakat osztogatnak, öreg u- 
rakat választanak, mialatt az igazi értékek és 
ígéretek, a teremtő erők és életek a főváros 
aszfaltján véreznek el vagy fordulnak fel hiá
nyos táplálkozás miatt. Árra semmi remény 
sincsen, hogy az akadémiai irodalompolitika 
leszáll az élethez, segítségére siet az építőknek, 
az uj életet kezdőknek. A fonográf hengerét 
nem cserélik ki. A Négyesy Lászlók, a Pékár 
Gyulák, a Juhász Margitok lezárták az irodal
mat Arany Jánosnál, esetleg Reviczky Gyulá
nál. Ök nem látnak túl az akadémiák hólya- 
gosszemü ablakain, nem vesznek tudomást ró
lunk, az uj életek kezdőiről, az uj lelkek és 
uj irodalmak gyengekaru, de fáradhatatlan épí
tőiről. Értelmetlenül, üveges szemmel nézik, de 
nem veszik észre a mát, az uj problémákat, me
lyeket már a változott világ diktál. Ök még 
mindig régi, kudarcos jelszavaikat védelmezik 
csökönyösen, múzeumba kívánkozó, bokrétás 

fegyverekkel. Milyen szomorú ez a lelketlen 
tehetetlen, képzelet és horizont nélküli öregség!



Ez az anakronizmus, ez a pókhálós hályog, 
mikor a ma elevenséget, fantáziát, ruganyos
ságot, aklimatizációt, messzi tekintetet követel!

Ez a vita számunkra egy fontos és elég
gé nem ismételhető tanulsággal zárul. — Azzal, 
hogy nekünk magunknak kell megteremtenünk 
irodalmunkat és uj kulturális életünket. Meg
értést, segítséget senkitől sem várhatunk, ha
nem józanul, egyszerűen, önnön erőnkből kell 
felépítenünk kis kunyhónkat, amely templom
má válik, ha kultúránk otthonra talál benne.

(1931.)



JNépieseégünk

A háború után felébredt néonacionalizmus 
az irodalomban is megnyilvánulási formát ke
resett. Az irók érdeklődése népük, nemzetük 
felé fordult, egyre-m ásra jelennek meg a pa
rasztregények, a vidékek, népszigetek irodalmi 
rajzai és feldolgozásai. Franciaországban, 
amely irodalmi tekintetben mindig irányítója 
volt Európának, sőt az egész világnak, popu
lisme cimen uj irány alakul, amely a népet ál
lítja érdeklődésének középpontjába, annak lel
kivilágát és külső történését tükrözi vissza. Ez
zel szemben áll a többé-kevésbbé kozmopolita 
izü irány, amely az egyre fejlődő nemzetközi 
életből veszi témáit, problémáit és alakjait. A 
populisme mindig azonos tájai helyett itt a szin 
minden fejezetben változik s a szereplők leg
alább négy-öt nemzethez tartoznak. Ennek az 
iránynak nem kisebb képviselői vannak Fran
ciaországban, mint Pierre Benoit, Pierre Mac 
Orlan, a két Tarand és a két Margueritte. 
Olyan hatalmas és gazdag irodalom, mint a 
francia, mindig sok szint, értéket és törekvést 
egyesitett. Jelenleg is számtalan irány fonódik 
kereszteződik a francia irás gyönyörű, pom
pás szőttesében, amiből csak mutatóba ragad
tuk ki a populisme és a vele ellentétes exotisme 
és internationalisme törekvéseit.

Azért éppen a populisme célkitűzéseit, m ert 
a mi irodalmunkban is hivei és hivatottjai van
nak ennek az iránynak. Ez érthető és könnyen



megmagyarázható, hiszen a vajdasági magyar 
irodalom kisméretű regionális irodalom, amely 
csak néhány esztendeje éli önálló életét. Ezért 
a talajba, a népbe ver gyökeret, illetve akar 
elsősorban gyökeret ereszteni a mi népies irá
nyunk, mert azt hiszi és érzi, hogy úgy élhet 
és fejlődhet, ha a mi földünk táplálja, ihleti, ha 
a mi népünk olvassa. Olvasóközönségünk leg
nagyobb része közvetlenül vagy közvetve a 
földből él, problémája, gondja, álma, vágya te
hát földhöz kötött, parasztos. Érdeklődési kö
rén kivül esnek a messzi országok, az idegen 
emberek, akiknek érzésvilága előttük érthetet
len, következőleg unalmas. Az igazi »jó olva
sás« számára mégis csak az, amely problémái
val, vágyvilágával foglalkozik, amely olyan 
történeteket, élményeket ad, amelyek akár ve
le, akár másokkal ismerősei közül megtörtén
hettek volna, amely olyan kulisszákat és képe
ket fest, amelyben saját földjére vagy falujára 
ismer. Vajdasági irodalmunkban tehát a popu
lisme ha nem is egyedül jogosult irodalmi cél
kitűzés, de nagyon fontos szükséglet, ut, hid és 
vivőér, mert nélküle nehezen találnék meg a 
kapcsolatot közönségünk és irodalmunk között. 
Azonkívül tisztán irodalmi szempontból is ér
dekes lenne ennek a tájnak a' művészi feldolgo
zása, mert a m agyar irodalomban eddig vidé
künknek nem volt költője és krónikása.

Ezzel szemben rá  kell mutatnunk arra, ami 
a regionalizmus túlzásaira vezet. A nagy Rémy 
de Qourmont a vallon Írókról irva találóan mu
tat rá a regionalizmus hibáira és ellendüléseire. 
Sokan nem látnak meg más embert, irja, csak 
az ő embereiket. Ha véletlenül egy másfajta 
alak szerepel regényeikben, az halovány ár



nyékhoz hasonlatos, amelynek jelentéktelensé
ge még jobban kiemeli a valónak kiválóságát. 
Azután rám utat arra a zártságra, szűk látókör
re, amelyben csak a regionális regények leját
szódnak. „Mindig csak a fajt képviselik és so
hasem az embert.« Egy olyan olvasó, aki nem 
éli a vallon faj szigorúan körülbástyázott éle
tét, nem találhat örömet, szépséget, értéket és 
érdekességet mondjuk Camille Lemonnier re
gényeiben.

Mi még messze vagyunk ilyen túlzásoktól, 
a mi népiességünk, a mi regionalizmusunk még 
csak most van fejlődőben, még nincsenek rajta 
vadhajtások. Senkisem akarja közülünk a leg
kezdetlegesebb amőba életet élni, körülhatáro
lódni a szűk látókörben és nem látni tovább 
az emberi lélek és kultúra óceánján. Mi egy 
hatalmas szervezet, az egyetemes emberi kultú
ra sejtjei lehetünk csak, amelyeknek esetleg sa
játos szerepe lehet a nagy szervezetben, de 
ezek a sejtek önálló életet nem élhetnek. A mi 
népiességünk nem jelenthet tagadást, hanem 
épitő erőt az emberi kultúra örök építkezésé
ben. Messze vagyunk attól, hogy teljesen el
zárkózzunk népünk — különben sem zárt — 
lelkivilágába és elfelejtsük Európát, meg az 
örök katholikont: a nagy emberi egyetemessé
get.

A mi népiességünk csak hid lehet népünk 
és irodalmunk, népünk és a nagy emberi egye
temesség között.



Hol késik a vajdasági regény ?

Ezt a kérdést nem mi tesszük fel, hanem 
nekünk tette fel nemrég egy előkelő pesti kiadó
cég igazgatója. És ez a kérdés nem volt üres 
udvariassági forma, hanem az üzletember ko- 
niyly érdeklődése olyan áru iránt, amit a kö
zönség vár és keres. A »Feketeszáru cseresz
nye« óriási sikere után szinte mindenki várta, 
hogy hamarosan megjelenik egy olyan regény, 
amely a magyarok és szerbek regénye, a leg
újabb idők regénye, amely bácskai színeket, 
típusokat és sajátos bácskai levegőt sürit a 
könyv lapjai közé. Mi vajdaságiak — akik Hu-' 
nyadi Sándor darabját láttuk, vagy olvastuk 
— nagyon jól tudjuk, mennyi hiány, tájékozat
lanság, elrajzoitság, valószínűtlenség és idegen 
színfolt van a »Feketszáru cseresznyédben, 
amelynek kiválóságát azonban semmiesetre 
sem akarjuk elvitatni. De a m agyar közönsé
get szenvedélyesen érdekli a szerbek mentali
tása, érzésvilága és etnográfiai sajátossága, 
ezért örült, ha valamit is kapott, ami érdeklődé
sét kielégítette és ezzel magyarázható a »Fe
keteszáru cseresznye« sikerének egyik — sem
miesetre utolsó — titka. Könnyű tehát elkép-. 
zelni annak a regénynek a sikerét, amely biz
tosabb kézzel, több hozzáértéssel, igazi esprit 
és couleur locale-lal dolgozná fel a magyarok 
és szerbek uj életét és egymásközötti viszo
nyát.



Ma már, tizenkét év után hűvösen és tá r
gyilagosan lehet a témába nyúlni. Az uj állam
alakulás hullámos változásai, forrongó forma
keresése, szenvedélyes kilengései ma már a 
múlté, ami ma probléma és regénytéma, az már 
lehiggadt és nincs szeszélyes változásoknak alá
vetve. A regényíró bizonyos távlatot kap, ami 
helyes színben, torzítás nélkül mutatja az embe
reket és az eseményeket. És ez a távlat bizo
nyos nyugodtságot is ad, csendes megfigyelési 
lehetőségeket, higgadt életszemléletet. A közön
ség is nyugodt, őszinte képet vár, mert a kö
zönséget csak egy őszinte regény érdekelheti. 
A pátosz, az elrajzoltság, a ráncok elsimítása 
a színpad természetellenes megvilágításában ta 
lán jól fest, de a regény szabadabb keretében, 
plain-air-es megvilágításában már fonákul, leve- 
gőtlenül hat, az élet szinét és izét, az élet igaz
ságát nélkülözzük egy nem őszinte irásmüben. 
A regény annál hatásosabb, minél inkább kerüli 
a tendenciát, a dolgok m agyarázatát. Ez a re
gény nem lehet irányregény, mely elfogultan, 
türelmetlenül, elkeseredetten vagy ábrándos ra
jongással kimondott célokat szolgálna. Egy 
ilyen regény csak helyzetképet adhat, amely
nek bonyodalma szinte beleolvad az életbe, de 
semmiesetre sem adhat olyan történetet, amely 
valószínűtlenséggel elválik a vajdasági háttér
től, hogy valami tételt vagy szándék-jogossá
got bizonyítson.

Már szinte tucatjával állnak előttünk az 
erdélyi és szlovenszkói példák. Erdélyben az 
utóbbi időben körülbelül tiz nagy regény jelent 
meg, amely a mai Erdéllyel, a magyar kisebb
ségi sorssal foglalkozik. Egyik regény sem akar 
mást adni, mint tárgyilagos helyzetképet, vagy



mondjuk: igazságot. Ez elől az igazság elől el
menekülni s helyette világvárosi, talajtalan, 
időtlen történeteket irni egyelőre helytelen és 
időszerűtlen dolog. Nemcsak kötelességünk, 
hogy az igazságot meglássuk, megírjuk és nép
szerűsítsük, hanem közönségünk is követeli az 
élet igazi arcát az irodalom igazi tükrében. 
»Aki meg akarja ismerni a mai Erdélyt — irta 
nemrégiben a spanyolok legnagyobb napilapja, 
az A. B. C. — az olvassa el egy erdélyi ma
gyar iró regényét.« Ha már a spanyolok is fel
figyelnek ezekre az ujhangu és ujtémáju regé
nyekre, mi sem természetesebb, hogy Közép- 
Európa közelebbi népei is érdeklődéssel kisérik 
azt a kisebbségi irodalmat, mely az uj hely
zetről ad őszinte és tárgyilagos képet. »Egy 
ilyen könyv — folytatja a madridi A. B. C. — 
jobban informál bennünket, mint sok testes kö
tet.« Szinte hasonló eset történt a háború alatt, 
amikor a német hadvezetőség kötelezővé tette 
Reymont nagy regényének, a »Parasztok«-nak 
elolvasását, hogy a német tisztek megismerjék 
a lengyel parasztokat. Nem tudományos, etno
gráfiai könyveket ajánlott ez a komoly ható
ság, hanem egy négykötetes regényt, amely 
valószínűleg többet adott, mint nyolc kötet tu
domány. Ezért van "egy erdélyi regénynek, 
amely a mai Erdélyt adja, olyan kiváltságos 
értéke, ezért fordul feléje a külföld érdeklődése. 
(Berde Mária Földindulása angolul, németül és 
románul fog megjelenni, Ligeti Ernő regénye 
spanyolul és franciául.)

Ez az érdeklődés hasonlatos lenne egy igazi 
vajdasági regény esetében, sőt ha a »Fekete- 
szaru cseresznye« nagy sikerét és a magyar 
közönség fokozott érdeklődését a jugoszláv



nép iránt számba vesszük, a siker talán még 
nagyobb is lehet.

Most, amikor a változások, az átmenetek 
már elmúltak, nyugodtan meg lehetne, sőt meg 
kellene irni a vajdasági regényt. A vajdasági 
regény eddig késett. Váratott magára. De nem 
hisszük, hogy azért mert nem lenne, aki azt 
megírná. Egyedül a könyvkiadás szervezetlen
sége, a vajdasági irodalom mostoha helyzete 
lehetett az oka annak, hogy nem született még 
meg az élet és az igazság könyve, amelynek 
megírása ma már parancsoló kötelesség.

(1931.)



Ki jön Eftimiu után ?

Eftimiu Viktor román írónak Prometeusz 
cimü verses drám áját a múlt hónapban mutat
ták be Budapesten. A sajtó és a közönség lel
kesen fogadta a darabot, de ennek a lelkese
désnek és elismerésnek csak egy része illette a 
kitűnő drámát, a lelkesedés másik része annak 
az örvendetes ténynek szól, hogy egy buda
pesti színpadon végre egy román darabot is 
előadtak. Ez a jelenség biztató jel, amely egy 
uj jövőt, uj irányt, a lelkek megbékülésének 
korát jelzi, ezért kell ennek az uj jelenségnek 
sikerét az uj irány sikerének is tekinteni. »A 
kultúra és a béke útja ugyanaz és ezen az utón 
minden lépés előre — egy lépés a jobb jövő 
felé« — állapította meg Szabó László, a Pesti 
Napló kedvelt és okos cikkírója,mikor Eftimiu 
darabját, a háború után először előadott ro
mán darabot üdvözölte.

Az egymás mellett élő népeknek roppant 
fontos, hogy megismerjék egymást, hiszen az 
ellentéteknek legnagyobb része ferde előítéle
teken, félreismeréseken, téves és hibás megál
lapításokon nyugszik. Ha az egymás szom
szédságában élő népek jól ismernék egymás 
nyelvét, kultúráját és lelki sajátosságait, sok 
ellentét és alacsony indulat meg se születne, a 
nagy világosság leperzselné a gonosz hajtáso
kat. Ennek a tételnek igazságát már sokszor 
hangoztattuk, a megismerés érdekében már so
kat dolgoztunk és fogunk dolgozni, felesleges



tehát, hogy ismételten hitet tegyünk és bizo
nyítékokat halmozzunk e nagy és tiszta igaz
ság érdekében. Helyette egy kérdésre kere
sünk választ: lesz-e folytatása ennek az útnak 
s ha igen, ki jön Eftimiu után?

Úgy tudjuk, hogy a budapesti színpadokon 
a háború óta két cseh ¡ró darabját mutatták be. 
(Karéi Capek: R. U. R. és Frantisek Langer: 
Periféria.) Azután hosszú szünet következett 
Eftimiu múlt hónapi premierjéig. Nehezen in
dult és későn történt az első román darab be
mutatója, de azért nem késett el. A mulasztot
takat be lehet hozni, a vontatott tempónak ele
venebb lendületet lehetne adni, a lényeg mégis 
csak az, hogy erről az útról, a megértés és 
megismerés útjáról ne térjenek le. Mi bizunk 
benne, hogy az illetékes tenni akarók tovább 
mennek az elkezdett utón, hogy ezeknek a 
^szomszéd bemutatók«-nak folytatása is lesz. 
sőt reméljük, hogy legközelebb egy jugoszláv 
darabot fognak Budapesten előadni.

Mindjárt konkrét javaslattal is szolgálha
tunk.

Nagyon alkalmas lenne például a magyar 
színpadokra Manojlovity Tódor Centrifugális 
táncosa, a legjobb modern szerb dráma, amely 
Csuka Zoltán nagyszerű fordításában máris 
készen áll a budapesti színpadok számára.

Fontosnak tartanók, hogy Krlezsa Miro- 
szlávval, a horvát irodalom eredeti és erős te
hetségével is megismerkedjen a magyar kö
zönség. Forró levegőjű drámái a magyar szín
padon is megrázó erővel fognak hatni.

Színpadi és közönségsiker tekintetében



minden esetre Nusity vigjátékai állnak első he
lyen. Nusity nagyszerű szinpadismerete, vas- 
tagvonalu jellemkómikuma és eleven szatiri
kus kedve Pesten is biztosítják számára a ka
cagást és a tapsot.

Végül érdekes kisérletképen Sztankovity 
Bóra Kostanáját lehetne magyarul megeleve
níteni. Ez a darab a vranyei hegyek illatát, a 
szenvedélyekben vergődő szerb lelket hozza 
színpadra színpadi furfang, beállítottság és 
ökonómia nélkül, de éppen közvetlensége, for
ró levegője és eredetisége miatt érdemel figyel
met és érdeklődést.

Beográdban, Zágrebban és a nagyobb ju
goszláv városokban már évek óta mutatnak be 
magyar darabokat, igaz, hogy olyanokat, me
lyeknek sikere szinte nemzetközi, mégis ezek 
a sikerek itt a szomszédban másképen hatnak. 
Egy Ibsen vagy Shaw dráma bemutatójánál 
senki sem gondol a szerző hazájára, mig egy 
magyar premiere mindenkinek a szomszéd o r
szágot, a pesti színházi kultúrát juttatja eszé
be. A Pesten bemutatandó jugoszláv darabnak 
sikere se lenne egyedül színpadi siker, hanem 
ugyanakkor siker lenne ez a kulturális meg
értést kereső iránynak, hiszen a kultúra útja 
a béke útja két nemzet között.

A »Feketeszáru cseresznye« nagy sikere 
és a szerző kiváló színpadi rátermettségén túl 
ezekben a lélektani motivumokban, a béke utáni 
vágyban leli m agyarázatát. A m agyar közön
séget minden esetre jobban érdekli az őt kör
nyező népek kultúrája, mint távoli népek exo-



tikuma. Ezért hisszük, hogy Eftimiu után sor
ra kerül egy jugoszláv darab is, hogy ujabb 
lépések történnek az uj utón, amely a megis
merés, a megértés, a lélek tiszta és tökéletes 
békéje felé vezet.

(1931.)



Szétforgácsolódás felé ?

Szabó László, a »Pesti Napló« csilla
gos cikkeinek kitűnő és eleven szellemű 
írója a Pesti Napló május 26. számában 
»Kalangya.« címmel cikket irt, amelyben 
örömmel és bizalommal üdvözli a meg
induló Kalangyát, de egyben nem hall
gatja el azt az aggodalmát, hogy nem 
lehet helyes az egyetemes magyar kul
túra széttagozása, amely végül is szét- 
forgácsolódáshoz és megsemmisüléshez 
fog vezetni.

Alábbi sorainkat a széleshorizontu és 
uj igazságokat meglátó Szabó Lászlónak 
•küldjük, hogy önmagunkat igazoljuk- és 
aggodalmát enyhítsük.

Már idestova tiz esztendeje annak, hogy 
vita kezdődött a vajdasági irodalom körül. 
Van-e, legyen-e vajdasági m agyar irodalom, 
avagy mindenki dolgozzon úgy, ahogy tud s 
irjon oda, ahol írását megbecsülik és elfogad
ják, szóval a vajdasági irók tekintsék magukat 
az általános m agyar kultúra munkásainak és 
ne akarják földrajzi, politikai és társadalmi hely
zetük sajátosságait írásaikban, csoportosulások
ban, lapalapitásokban kihangsúlyozni? Be kell 
vallanom — bizonyos öntudattal vallom ezt má 
be — hogy tiz év előtt a legtöbben az utolsó 
felfogást vallottuk magunkénak. Csináljon min
denki irodalmat a maga Ízlése szerint és kü
szöbölje ki, vagy legalább is ne hangsúlyozzuk 
ki a regionális öntudatot, ne akarjunk mindig



vajdaságiak lenni és mindig a vajdasági közön
ségnek irni.

Nekünk nem voltak tradícióink, ezen a 
tájon sohasem volt kulturális vagy érzésbeli re- 
gionalizmus, ezért a regionális öntudat, illetve 
annak szükségessége sokkal későbben fejlődött 
ki, mint Erdélyben vagy a Szlovenszkóban. Tiz 
év előtt még lehetetlennek tartottuk, hogy ön
álló életet is élhetünk, egy regionális csoporto
sulás önálló életét, nemsokára azonban be kel
lett látnunk, hogy ha élni és fejlődni akarunk, 
akkor csakis ezekben a regionális keretekben 
élhetünk, mert más életlehetőség nem kínálko
zik. Be kellett látnunk, hogy önmagunkra va
gyunk utalva és hagyatva, hogy csakis saját 
erőnkre, hitünkre számíthatunk.

Nem panaszképpen mondom, csupán egy
szerű tényként említem fel, hogy senkisem tö
rődött velünk, kulturális tekintetben teljesen 
magunkra voltunk hagyatva. Egyedül a pesti ki
adók siettek közönségünk kulturigényét kiszol
gálni, de ez a kiszolgálás veszedelmesen hason 
litott a gyarmati kereskedelemhez. Másod- és 
harmadrendű szellemi termékeket, aranyozott 
kötésű, szedett-vedett »sorozatok«-at adtak el 
a szapora beszédű ügynökök ötszörös, tízsze
res áron a magyar betűre szomjas olvasóknak. 
A kiadókon keresztül a pesti irodalomnak is 
ilyen gyarmatosító mellékize lett ezen a tájon. 
Azt kellett éreznünk, hogy gyarmati viszonyba 
kerültünk a magyarországi irodalommal szem
ben, mert amig a m agyarországi irók megkö
vetelték, hogy őket a határokon túl is 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 tudo
mást venni arról, hogy a határokon túl is van 
magyar kultúra. Csak fogyasztókat láttak a ha
tárokon tűi, akikre minden holmi, szines gyön
gyöt rá lehet sózni, de nem akarták elismerni, 
hogy a bennszülöttek is tudnak termelni. (Er
dély legújabb elismerésének más okai vannak, 
melynek elemzésébe most nem bocsájtkozha- 
tunk, de ez az »elismerés« még Erdéllyel szem 
ben sem dönti meg a gyarmati viszony szomorú 
tényét).

A Kalangya meg a Mi Irodalmunk nem 
azért indult útnak, hogy a jugoszláviai magyar 
olvasóközönséget elidegenítse a magyarországi 
irodalomtól, hogy közönségünk csak azt ismer
je meg, ami nálunk terem. Mi állandó kapcso
latot tartunk fenn a határokon túl élő magyar 
kultúrákkal és szívesen hívjuk fel közönségünk 
figyelmét m agyar értékekre akár Csehszlová
kiában, akár Erdélyben, akár Magyarországon 
tűnjenek fel azok. A jugoszláviai m agyar olva
sóközönség külföldi könyvfogyasztása számok
ban bizonyíthatná, hogy milyen távol áll tőle az 
irodalmi lokálpatriotizmus. Sőt Íróink állandóan 
panaszkodnak a lokálpatriotizmus hiányáról. 
Ezzel szemben nem hiszem, hogy M agyaror
szágon húsznál több vajdasági könyvet »fo
gyasztottak« volna az utolsó tiz év alatt.

Szabó László csillagos cikkeiben már több
ször felpanaszolta, hogy nincs semmiféle szerv, 
egyesület, vagy testület, amely a magyar kul
túra egységét ápolná s amely a m agyar írókat 
valahogyan összefogná. A m agyar nyelvű Pen



Klub époly délibábnak látszik, mint egy olyan 
folyóirat, melyben minden országbeli magyar 
iró szóhoz jutna. A m agyar kultúra széttago
lódásának nem lehet gátat vetni, de talán nem 
is szükséges. Mert egyelőre nincs más megol
dás, más életlehetőség. Az uj magyar szigetek 
— majdnem azt irtam: gyarm atok — közül mi 
voltunk a legutolsók, akik a regionális élet- 
szemléletet elfogadtuk és késlekedésünket drá
gán kellett megfizetni. Közönségünk megszer
vezése, a kisebbségi öntudat és kötelesség ki- 
fejlesztése, kultúránk fontosságának elismerte
tése ma sokkal nehezebb, mint tiz év előtt lett 
volna, amikor még nem hittünk a vajdasági 
m agyar irodalom szükségességében. Ha ma is 
az általános magyar kultúra ábrándos hivői 
lennénk, úgy hamarosan elpusztulnánk.

Vannak a történelemnek decentralizációs 
időszakai, titkos, centrifugális erők, amelyek 
ellen küzdeni époly hiábavaló, mint szembe
szállni a viharral. Az élet első parancsa az al
kalmazkodás. A sivatag flórája hónapokig nél
külözni tudja az esőt, m ert alkalmazkodott a 
v í z  nélküli környezethez és az időjáráshoz. Ha 
mi nem alkalmazkodnánk adottságainkhoz, kör
nyezetünkhöz, sajátos helyzetünkhöz, akkor 
alig hiszem, hogy biztosíthatnánk kultúránk 
számára az életet.

Lehet, hogy ez a széttagolódás előbb-utóbb 
szétfprgácsolással és egyes, önálló életet élő 
kultúrák halálával fog végződni. De valószínű, 
hogy előbb nem is remélhetjük a mai centri
fugális törekvések megszűnését, az igazi prófé



ták eljövetelét, akik egységet és összefogási 
fognak hirdetni és az álpátosszal és üres, önzc 
lélekkel prédikáló papokat épugy kiűzik a kul
túra templomából, mint a kultura-szeretetet ki
zsákmányoló kufárokat.

( 1932).



A helyes kritika

Sokszor felvetődik a kérdés: fejlődhet, 
sudárba szökkenhet-e az az irodalom, amely
nek nincsenek kritikusai? A gazt gyomlálni 
kell, a vadhajtásokat visszanyesegetni, külön
ben kaotikus őserdő lesz a kertből amelyben a 
dudvák magasabbra nőhetnek mint a legneme
sebb és legértékesebb rózsafák. Szóval nyesege
tő, tisztitó, gyomláló kezekre okvetlenül szük
ség van.

Más oldalról azután elhangzik az ellenve
tés. Ilyen tisztitó, gyomlálgató munkára nem le
het szükség ott, ahol még csak zsenge palán
ták ütköznek ki a földből. Az alig kisarjadt rü
gyeknek nem való olló, a gyomláló kés pedig 
nem tudhat különbséget tenni a zsendülő leve
lek között: melyikből lesz a dudva és melyik
ből dusvirágu cserje. Minden uj irodalom kia
lakulásánál hiányzanak a gyomláltató kritiku
sok. így például Sainte Beuve akkor értekezik 
Chataubriandról és a romantikusokról, mikor a 
romantika napja már leáldozott. A szimbolis
tákat is csak elkésve magyarázza, értékeli a 
két Qourmont. A minap Tarasszov Rodionov, 
az uj Oroszország legnagyobb regényírója egy 
prágai napilapban az uj orosz irodalmi viszo
nyokról beszélve, a megfelelő kritika hiányáról 
panaszkodik. Szovjetoroszország kritikusai nem 
tudják még hogyan bánjanak az uj és egyre 
önállóbban fejlődő irodalommal, mit gáncsolja
nak és mit dicsérjenek?,



Valóban úgy áll a dolog, hogy az irodalmi 
öntudat, egy irodalmi irány vagy mozgalom 
lelke és gerince sokkal hamarabb fejlődik ki, 
mint az öntudatos kritika. A kritikus minden 
uj jelenség, irány és megmozdulás előtt zavar
ban van. Először persze megkísérli régi mérő
eszközökkel az értékmegállapitást, de igy csak 
kedvezőtlen bírálatot irhát. Mert például mi 
szépet és értékeset találhat a l’art pour Tart el
vében megcsontosodott kritikus mondjuk a fu
turista vagy az ujabb orosz irodalomban? Ez
ért tehát uj szempontokra, uj itészi elvekre, uj 
normákra van szükség. Ez mindig igy volt, a 
kritikus sohasem dolgozhatott egyforma, örök
érvényű mérőeszközökkel. Ki akarna például 
egy drám át ma, vagy akár száz év előtt Arisz
totelész pretikája szerint megbírálni.

Az élet talán sohasem szólt bele annyira 
az irodalomba és az értékmegállapitásokba, 
mint manapság. Uj szempontok vetődtek fel, 
uj normák és igazságok formálódtak. Ma már 
egy irodalmi munka megbirálásánál figyelem
be kell venni az életkörülményeket, a szociális, 
földrajzi és politikai adottságokat. Ma már nin
csenek abszolút normák, mindenütt és örökkön 
érvényes igazságok. Az a kritika, amely igaz 
és helyénvaló Pesten, hamis és igaztalan lehet 
Kolozsvárott vagy akár nálunk. A kritikusnak 
meg kell érteni az uj irodalmak helyzetét, azok
nak egyéni izét, fejlődési lehetőségeit, akadá
lyait és sajátos, eredeti értékeit. Egy mai kri
tikusnak ismét vissza kell térnie Taine-hez, aki 
a környezet, a faj, a pillanat hatásait elemezte 
az irodalmi alkotásokban. Ma nem lehet Sainte 
Beuve tárgyilagosságával és tudományos 
szárazságával irni egy könyvről, egy Íróról,



inért az értékek ma az életben gyökereznek és 
nem a betűben. Ezért egy kedvező kritika nem 
baráti, vagy meghitt viszonyt magyaráz^ ha
nem az iró és az irodalom, a környezet és az 
alkotás ismeretét meg átérzését.

Mi a Vajdaságban nem bővelkedünk kriti
kusokban. Ez nem épen nálunk van igy, hanem 
a Szlovenszkóban és Erdélyben is hasonló a 
helyzet. Mert sehol sem könnyű megtalálni az 
uj értékmérő normákat, azt a helyes és megfe
lelő látószöget, amelyből az uj irodalomnak ter
mékeit szemlélhetnők. A poros esztétikai nor
mákkal már nem sokat csinálhatunk, az uj ér
tékeket észre venni és értéküket kifejteni nehéz 
és felelősséggel járó feladat, mert az egyéni igaz
sághirdetést, önálló törvénykönyv nélküli ítél
kezést jelent. Nem lehet egy uj irót a régi mé
rősulyokkal agyonsujtani. Ha az irodalom uj 
megnyilvánulási formát, uj keretet kapott, a 
kritikusnak is másnak, frisebbnek kell lennie. 
A mi kritikusunk nem Ítélhet kurtán és kemé
nyen törvénykönyvekre és paragrafusokra hi
vatkozva, mert ilyenek még nincsenek. A mi 
kritikánk első és legfőbb kötelessége a megér
tés. A környezet a kisebbségi sors megismeré
se és figyelembe vevése. A kritika s a kritikus 
csak szubjektív lehet, kell, hogy érezzen és ne 
csak száraz értelmi munkát végezzen. Elhiva
tott kritikusunk szerepe valóban a kertészhez 
hasonlatos, a jó kertészhez, aki szereti virá
gait.^ Ha kell metszen, gyomláljon, de azt is 
megértéssel, szeretettel és nagy óvatossággal, 
nehogy ártson ott, ahol minden fűszálra, min
den gyenge rügyecskére szükség van.



Mikor a beérkező kéziratokat olvasgatjuk, 
egyre határozottabban szemünkbe ötlik az uj 
nemzedék fogyatékos irodalmi felkészültsége, 
l'.nnek a fogyatékosságnak több megnyilvánulá
si formája van: döcögős, küzködős stílus, ide
gen szórend, magyartalan kifejezések, ósdi, 
szinte halott metaforák és frázisok, helytelen 
ertelemben használt, vagy hibásan képzett sza
vak stb. Mindig az az érzésünk ilyen kézirat 
olvasásánál, hogy annak irója nem tudja kivet
ni azt, amit érez, amit gondol, amit tulajdonké
pen mondani akar. Sok, talán minden vissza
marad benne, az eszme nem ölt testet, csak 
idomtalan torzót, amelyben talán itt-ott észre 
vehetni a művészt, de a forma fogyatékossága 
és irombasága kellemetlenül hat, az iró énje 
örökkön rejtve marad a torzó mögött.

Az irás anyaga a nyelv, miként a képfara
góé a kő, a fa, vagy a csont. A művészi gondo
lat csak akkor ölthet tökéletes formát, ha a 
művész tökéletesen uralkodik az anyag felett. 
Aki nem tud a márvánnyal bánni, az a legna- 
gyobbszerü szobrászati elképzeléseket sem tud
ja márványba faragni, aki nem ismeri az aqua- 
rel-festés tehnikáját, annak összefolynak a szí
nei, szinértékei és távlatai s talán épen ellen
tétes hatást ér el, mint amilyent elgondolt, il
letve önmaga érzett. Aki nem ura a nyelvnek, 
az nem adhatja vissza Írásban élményeit és 
mondanivalóit. Néha ugyan az élmény, az esz-



me ereje átüt a torz és korcs formákon is, de a 
mi esetünkben legtöbbször kísérletezésekről van 
szó, amikor a mondanivaló még nem döbbenti 
meg az olvasót.

Nagyon jól tudjuk, hogy az uj nemzedék 
fogyatékos nyelvi és irodalmi ismeretei nem ir
hatok annak rovására. Hiszen iskoláit, egyete
mi tanulmányait, hivatalos érintkezéseit nem 
magyarul végzi, anyanyelve tehát nem fejlődik 
táguló ismeretkörével. Épen ezért sokaknak az 
olvasás is már nehezükre esik anyanyelvükön. 
Pedig abban az esetben, ha irni akarnak, nem
csak olvasniok kell, hanem tanulniok is. Nem
csak a helyes és tiszta nyelvet kell megtanul
to k ,  hanem a magyar irodalom történetét is. 
Irodalomtörténeti ismeretek nélkül nehéz elkép
zelnünk költői lendületet, irói munkát és ön
kritikát. A múltkor az egyik fiatal kéziratbekül
dő arról panaszkodott, hogy nem ismeri Ady 
Lndrét, mert nem volt hozzá ideje, alkalma, 
pénze, hogy megismerhesse. Kell-e monda
nunk, hogy ennek az ifjúságnak versei sápad
tak és értéktelenek voltak? Mert, aki jó verse
ket akar irni az nem kezdheti önmagánál, min
den múltnak, értéknek, erőnek lendülő és le- 
csukló irányoknak figyelmen kivül hagyásával.

Ady nemcsak a m agyar lirát forradalmosi- 
totta, hanem a magyar nyelvet is. Ismerni őt 
tehát kötelesség. Az ifjú költő szembe helyez
kedhet vele de nem nézhet el felette. A magyar 
parasztról ma már nem lehet Vas Gereben mo
dorában novellát irni. Aki a magyar paraszt 
mintázásához akar fogni, annak ismernie kell 
Tömörkényt, Gárdonyit meg Móricz Zsigmon- 
dot is. Ugyebár elképzelhetetlen manapság



olyan festőnövendék, aki a képírás legújabb irá
nyával ne lenne tisztában, aki ne ismerne mást, 
csak néhány klasszikust a cinquecentóból olcsó 
másolatokban. Minden festő utazik, hogy a kép
írás nagy mestereinek lendületét, hibáit kiváló
ságait megismerje. Minden művészetnél szinte 
magától értetődik a tanulás, egyedül az irás 
művészete nincs képzettséghez, tanuláshoz, teh- 
nikai ismeretekhez kötve. Az irodalom művelé
séhez nem kívánunk iskolai előképzettséget. 
I)e megkívánjuk az önmagát képző és csiszoló 
tehetséget. Ez az önképzés nálunk mindeneset
re nehezebb, mint olyanoknál, akik az önkép
zés alapjait már az iskolában kapják.

Az irodalmi önképzés megkönnyebbítésére 
néhány ötletet vetünk csak fel. Szükséges len
ne, ha számos egyesületi könyvtárunk nemcsak 
szórakoztató regényeket vásárolna, hanem ezek 
mellett oktató könyveket a m agyar nyelvről, a 
helyes magyarságról és a m agyar irodalom 
történetéről. Ily módon azután mindenkinek al
kalma lehet megszerezni azokat a feltétlenül 
fontos ismereteket, amelyek az Íráshoz szüksé
gesek. Helyes és ugyancsak szükséges dolog 
lenne, ha Közművelődési Egyesületünk olyan 
rövid érdekes, a ma látószögéből nézett és ki
sebbségi viszonyainknak megfelelő m agyar iro
dalomtörténeteket adna ki, amely nemcsak az 
uj nemzedék Íróinak adná meg az első, helyes 
alapot, hanem mindenki számára a feltétlenül 
szükséges ismeretet.

Meg keli mondanunk, hogy irodalmi önkép
zés nélkül elképzelhetetlen a következő nemze
dék magyar irodalma.



A visszautasítottak zászlóbontása

Párisban a huszadik század első évtizedé
ben érdekes és nagyon látogatott volt a Sálon 
des refusés, a visszautasítottak kiállítása. Nem 
kisebb tehetségek, mint Matisse, Derain és Pi
casso, a későbbi Indépendant csoport kiválósá
gai, állítottak itt ki és tűntek fel, mert a nagy 
Sálon impresszionista-naturalista ízlésen nevel
kedett és abban megkövesedett bírálói nem ér
tették és becsülték az uj művészetet. A vissza
utasítottak hamarosan érvényesültek. Akkori- * 
bán ingott meg a materialista világszemlélet, 
ami egyúttal a művészi izlés és hitvallás válto
zásával is járt, akkoriban születtek meg az uj 
irányok: a kubizmus, az expresszionizmus, a 
futurizmus, a szürrealizmus, amelyek uj világ- 
szemléleteket és uj tehetségeket vetettek fel
színre.

Lehet, hogy a Sálon des refusés nagy pél
dái fütötték azt a néhány szerepelni vágyó 
bácskai fiatalembert, amikor uj irodalmi cso
portosulást akartak alapítani. Hit nélkül világ- 
szemlélet nélkül és — ami a legszomorubb — 
tehetség nélkül. A mi viszonyaink sehogyan 
sem hozhatók összefüggésbe a kilencszázas 
évek művészi viszonyaival. Páris és a Vajda
ság között ez alkalommal sincs semmi hason
lóság. Legelőször azért nem, mert nincs olyan 
zsűrink, amely csak halványan is emlékeztetne 
a párisi Sálon szigorú és merev bírálóbizottsá
gához. Alig hiszem, hogy még valahol ilyen



enyhén, ennyi szabadsággal, megértéssel, sze
retettel és megbocsájtással fogadnák a m agyar 
irást mint éppen nálunk, a mi irodalmi fóru
mainkon. Az a vád, hogy mi dilletánsokat te
nyésztünk nem éppen alaptalan, de mi a dilet
táns szónak más értelmet és jelentőséget adunk 
s igy a vád önmagától omlik össze. Az azon
ban vitathatatlan tény, hogy mi minden halo- 
vány magyar tehetséget meg akarunk menteni 
nyelvünk és kultúránk számára. Akiben a te
hetség morzsáját véljük csak felfedezni, az 
mindjárt nyilvánosságot kap nálunk, vállvere- 
getést, biztatást, lelkesítést, irányítást, nehogy 
a legcsekélyebb érték is elvesszen nagy sze
génységünkben, nehogy lelkiismeretünk amiatt 
nyugtalankodjék, hogy visszautasítottunk egy 
olyan nehezen induló, önmagával küzködő te
hetséget, aki később, magára találásában, némi 
külső támogatás után erős fejlődésnek indult s 
kultúránk becses munkása lehetett volna. A te
hetség útja talán sehol sem ennyire szabad és 
könnyű, mint minálunk. Még világszemléleti 
korlátokat sem ismerünk a feltörő tehetségnél. 
Az iró mindenképpen nyilvánosságot kap, akár 
marxista, akár fajszerető, akár pánhumanista, 
akár populista, akár materialista, akár neokato- 
likus, akár filoszemita — csak tehetséges le
gyen.

Ilyen körülmények között tehát nem lehet 
sző elfogultságról, világszemléleti vagy művé
szetfilozófiái ellentétekről a zsűri és a vissza
utasítottak között. Itt nincs szó uj irodalomról, 
uj irányról, mert a visszautasítottak irodalmá
nak nincs uj hite, iránya, célkitűzése vagy ép
pen világszemlélete. — Mert azt nagyon is 
érteném, ha az irók — a Monde mintájára —1



világszemlélet szerint csoportosulnának és min
den Írásuk magukon hordaná életfelfogásuk 
lángoló reflexét. Ebben az esetben azonban er
ről sincsen szó. Itt egyszerű szerepelni akarás
ról van szó. Néhány nyilvánosságra áhítozó 
ifjú minden izlés, önkritika és nemesebb cél 
nélkül pódiumot akar magának teremteni, mert 
azt hiszi, hogy a közönség nem veszi észre 
egyetlen hibájukat: a tehetségtelenséget.

Irodalmi szempontból tehát az egész kísér
letezés lényegtelen és ártalmatlan dolog s 
emiatt szóvá se tennénk a tehetségtelenek zász
lóbontását. Van azonban a dolognak gyakorlati 
oldala is, ami már fokozottabb figyelmet kö
vetel s ez a közönség szerepe. Közönségünk 
sokáig bizalmatlan volt a jugoszláviai magya? 
irodalommal szemben, sokáig azt hitte, hogy 
csak az lehet irodalom, amit Pestről kap drá
ga diszkiadásokban, olcsó regénysorozatokban 
és színházi pletyka-lapokban. Ez a bizalmatlan
ság s z í v ó s  és hálátlan munka után az utóbbi 
években határozottan engedett, de teljesen még 
nem szűnt meg. A bizalmatlanság oka — a régi 
előítéletektől eltekintve — bizonyos tájékozat
lanság, illetve az értékelés, a megbirálás össze
tettsége. Közönségünk érzi, hogy a hazai ma
gyar Írással szemben másképpen kell állástfog- 
lalnia, m ert itt nem egyedül irodalmi kérdések
ről van szó. A szerepelni akaró visszautasítot
tak közönségünknek ezt a tájékozatlanságát 
használják ki, a helyes értékelés bonyolultsá
gára számítanak. S a közönségünk egy része 
mindenesetre azt hiszi, hogy helyesen cselek
szik, ha pártolja ezeket az ifjakat, hiszen egyre 
azt hallja, hogy kötelessége támogatni és meg
becsülni a vajdasági m agyar irodalmat. Mikor



azonban rájön arra, hogy ezek a visszautasítot
tak visszaéltek jóhiszeműségével, elkeseredésé
ben, a becsapott emberek bosszankodásával 
igaztalan lesz, általánosit és elégedetlensége, 
ellenérzése az egész jugoszláviai magyar iro
dalom felé fordul. Ugyanakkor előítélete, bizal
matlansága keményebb, merevebb lesz. És ez
után az irodalom igazi, hites és elhivatott mun
kásainak nehezebb dolga lesz, nehéz elfeled
tetni a tehetségtelenek csúnya emlékét, a rá- 
szedettség nehezen sápadó szégyenét. Lesznek 
talán egyesek, akik ezentúl tudni sem akarnak 
többé hazai irodalomról, mások a visszautasitot- 
takat gúnyolva olcsó élccel utasítanak vissza 
minden komoly irodalmi tervet, vagy irói tel
jesítményt.

A tehetségtelenséggel természetesen nem 
lehet messze menni, még rombolni se lehet ta r
tósan és tisztességesen, de gyenge gáncsokat, 
kedvezőtlen hangulatokat lehet vele teremteni, 
amelyek mégis árthatnak ott és olyan körül
mények között, ahol minden hites, kultúráját 
szerető ember összefogására, támogatására 
szükség van. Reméljük azonban, hogy a tehet
ségtelenek apró kis rontásait hamarosan kihe
veri az igazi irodalom és hogy a közönség már 
legközelebb különbséget fog tenni a talmi és a 
valódi, az igazi tehetség és a feltűnni vágy<5 
kontár között. És akkor a visszautasítottak 
zászlóbontása igazán ártalmatlan, említésre 
sem méltó lényegtelenséggé fog laposodni.

(1932.)



Az alvó lelkiismeret

Nekünk tulajdonképpen hálásan meg kell 
köszönnünk Fekete Lajos keserű sorait. Őszin
tesége, hatalmas lelkének feltárása, a Tenger- 
zugás huszonhárom eladott példánya nemcsak 
okulás számunkra, hanem ostor, keserű, ke
mény tűz a harcban, amelyet el-ellankadó erő
vel, de immáron tiz esztendeje vívunk a mé
lyen hortyogó magyar lelkiismerettel. Néha 
áltatjuk magunkat és megpihenünk: ej, talán 
csak megmozdul valami az emberekben, a tes- 
pedtség sem tarthat örökké, talán már elszán
tottuk a közöny-ugar felét s most már terem 
valami a felhasitott barázdákon — pihenjünk 
hát keveset! De mikor ilyen lázitó vallomáso
kat olvasunk, mint Fekete Lajosé, a fáradtság 
elszáll karjainkból, az ostor végigcsap hátun
kon, arcunkba szökik a vér és dacos, feszült, 
acélos izmokkal szorítjuk az ekét. Tovább, azért 
is tovább! Ugylátszik nem pihenhetünk egy 
percig sem, munkánkat nem szakíthatjuk meg, 
mert végtelen az ugar, végtelen a közöny, s 
nagyon, nagyon mélyen alszik a magyar lelki
ismeret.

Válság van, mindenkinek takarékoskodnia 
kell, kiadásukat le kell szorítani a legszüksé
gesebbre. De az alvó lelkiismeretnek vannak 
olyan bűnei, amelyeket nem lehet a válsággal 
takargatni. Nemrég számolt be Csuka Zoltán a 
Mi Irodalmunk figyelőjében arról, hogy a szu- 
boticai polgári kaszinó könyvtárában csak egy



két vajdasági könyv található. Nem lenne ér
dektelen tovább menni és egy kis rovancsoíást 
tartani az egyesületek magyar könyvtáraiban. 
Azt hiszem nem egy nagy egyesületi könyv
tá rt fogunk találni, ahol egyetlen egy vajdasági 
könyv sincsen, a magánkönyvtárakról nem is 
beszélve. Pedig ilyen nagy könyvtárakban meg
találhatjuk a modern ponyvát és félponyvát, 
W allace-t és Dekobrát, Erdős Renéet és Újhelyi 
Nándort. Tehát nem lehet szó pénzügyi válság
ról, hiszen a könyvtár vásárol, uj könyveket 
vesz, csupán a vezetők közül senkisem érzi mi 
a kötelessége egy kisebbségi egyesületnek nyel
vével és kultúrája irányában. Vannak egye
sületek, ahol a szombat, vagy vasárnapi pinka
pénzből meg lehetne vásárolni a Vajdaságban 
eddig megjelent összes magyar könyveket. De 
ki gondol ilyesmire?

Fekete Lajos őszintesége engem is felbá
torít arra, hogy egyéni példával hozakodjam 
elő, amely talán nem lesz minden okulás nél
küli. Ugyanis nemrég megjelent regényem ott 
van a mármarosi líceum, a nagyváradi keres
kedelmi csarnok, a hétfalusi takarékpénztár, a 
győri kereskedelmi iskola, a békéscsabai gim
názium, a pécsi polgári leányiskola, Léva vá
ros, a miskolci gazdakör, a nyíregyházai gaz
dakör, a szegedi zsidó hitközség, a debreceni 
takarék és hitelintézet és számos kis erdélyi 
olvasókör könyvtárában, de mindeddig még 
egy vajdasági népkör, kaszinó, vagy egyesü
let sem tartotta érdemesnek beszerezni könyv
tára számára. Alig hiszem, hogy a válság elég 
szellemes és elfogadható kifogás lenne ebben a 
harmincdináros esetben.

Mi ez? Közöny? Érzéketlenség? Öntudat



lanság? A lelkiismeret hjánya?
Csakugyan úgy látszik, hogy ez a nemze

dék, amely ma egyesületeinket vezeti, közö
nyös, érzéketlen és híjával van a kisebbségi ön
tudatnak, a kisebbségi lelkiismeretnek. Ez a 
nemzedék a régi, kényelmes, úri mentalitásban 
merevedett meg és nem törődik az idők válto
zásaival. Azt hiszi, hogy az irodalom felesleges 
valami, hogy nélküle egészen jól meg lehet élni. 
Ez a régi gondolkozásu nemzedék nem gondol 
arra, hogy manapság mindenütt, de elsősorban 
egy kisebbség életében az irodalom fokmérője 
egy nép kultúrájának. Ez a nemzedék nem gon
dol arra, hogy a kisebbségi sorsnak fokozottabb 
felelősséggel, érzékenyebb lelkiismerettel, acélo
sabb öntudattal kell összekapcsolódnia, ha az a 
kisebbség élni és fejlődni akar. Nemrég beszél
tem egy m agyar olvasókör tekintélyes elnöké
vel, aki azt se tudta, hogy vajdasági irodalom 
van, hogy itt irók élnek, hogy itt magyar köny 
vek jelennek meg. Megkíséreltem lelkére be
szélni, de úgy láttam, hogy nagyon figyelmet
lenül hallgatta beszédemet. Be is vallotta, hogy 
öt személyesen nem érdekli az irodalom. Kér
dem ezekután: miért elnöke és vezetője akkor az 
ilyen ember egy m agyar olvasókörnek? Nem 
akadna alkalmasabb a helyére?

Most mutatja be a Mi Irodalmunk Szvatkó 
Pál cikkét a Bata cipős csehszlovákiai m agyar 
ifjúságról. Sajnos nálunk ez az uj generáció, — 
amelynek lelki kontúrjait Szvatkó oly nagysze
rűen meglátta és papirosra vetette — még csak 
most van alakulóban. Még nem láthatjuk kon
túrjait, lelki adottságait, mégis bízunk benne, 
hiszünk benne és úgy érezzük, hogy a mi fel
adatunk ébren tartani az eszmét addig, mig



az uj nemzedék á t nem veheti népünk szellemi 
vezetését. Nem ismerhetjük meg az elkövetke
zendő ifjakat, de hisszük, hogy éberebb, aktí
vabb, öntudatosabb nemzedék fog jönni, amely 
már csak hírből fogja ismerni az úri közönyt, 
az elődök puha patópálkodását és a felébreszt- 
hetetlen magyar lelkiismeretet. Ez az ifjúság 
már útban van, megedződött az uj viszonyok 
és válságok tisztitó tüzében és friss erővel, éber 
lelkiismerettel, lelkes lendülettel áll szemben az 
élet egyre ágaskodó akadályaival. Mi hiszünk 
a hónapban, ahogy hiszünk ügyünk igazában, 
hisszük, hogy nem szélmalomharcot vívunk, 
hanem kultúránk jobb jövőjét készítjük elő 
meg-megujuló csalódásokkal, a részvétlenség 
dermesztő levegőjében, a gigászi vajdasági kö
zöny rettentő mozdulatlanságában.

Minden eszmének vannak mártírjai, sőt 
csak az az eszme juthat diadalra, amelynek 
mártírjai vannak. Lassan mindannyian elhul
lunk ezen a tájon, de hullásunk nem marad 
céltalan és terméketlen. Bárhogyan fáj is Fe
kete Lajos keserű sorsa és sajogó csalódása, 
számunkra ez mégis csak kemény, friss, lelke
sítő lendület: tovább és dacosabban rázni, döf
ni, ébresztgetni a dermedten horkoló magyar 
lelkiismeretet.

(1932.)



Útmutató

A napokban egy elkésett kalendáriumot is, 
hozott a posta. Kis piros naptár tökéletes 
nyomdamunkával, izes és Ízléses rajzokkal. A 
szegedi egyetemi ifjúság Bethlen Qábor köre 
és az egyetemisták tanyai agrársettlement moz
galma adta ki ezt a kis kalendáriumot. Szerény 
kis füzetecske cikkek, versek, fényképek és no
vellák nélkül. De minden hónap mögött egy ed
dig még ismeretlen paraszt- vagy betyárnóta 
kottája és szövege található, amelyet egy de
rék egyetemi hallgató a kiskunhalasi tanyák kö
zött gyűjtött.

Milyen érdekes és rokonszenves az ifjú
ságnak ez az uj útja. Már nem kívánnak fel
tűnni egyéni alkotásaikkal, nem kívánják szó
rakoztatni a közönséget öntelt írásaikkal, ér
zelgős müdalaikkal, hanem a nép rejtett kin
cseit bányásszák és hozzák felszínre. Beba
rangolják a tanyákat, oktatnak, előadásokat 
tartanak s amellett feljegyzik, összegyűjtik a 
népzene, a népköltészet eddig ismeretlen és 
még le nem közölt dalait. Munkájukat nem ve
zeti egyéni érvényesülés, céljuk nem a hírnév, 
fizetségük nem a dicséret. Komoly és névtelen 
munkások ezek az ifjak, akik kötelességüknek 
érzik gyűjtő és oktató munkájukat. A tanyai 
nép körében keresnék ősi, szüzi értékeket, friss 
erőt, uj, teremtő és költői gondolatot.

Bartók és Kodály is ezt az utat járták és 
csodálatos kihcseket hoztak felszínre, amelyek



geniális tolmácsolásukban ma már az európai 
zene legkiválóbb értékei. Az elhagyott falvak 
az alföldi tanyák még megőrizték a magyar 
zenei gondolkozás jellegzetességét, de megőriz 
ték etnográfiái érdekességüket is. A íolklorisz- 
tikus tudományok kutatói még mindig dús a- 
nyagot találnak a tanyai népnél.

Nekünk is meg kellene szívlelnünk ezeket 
a példákat. Eddig még senkisem látogatta meg 
senkisem jegyzett fel egyetlenegy igazi ma
gy ar parasztnótát. Ugyan voltak nagy, dusvi- 
rágu nótafáink mint Lányi Ernő, B. Fehér Je
nő, Szászy István, a nép nótáival azonban ed
dig senkisem törődött. Ha valaki végigbaran
golna néhány tanyán és táskájába pár iv kóta- 
papirost is tenne, ki tudja milyen kincsekkel 
térne vissza útjáról. De nemcsak zenei téren 
találhatunk uj kincseket. Az irodalom is itt és 
ily'- módon kaphat uj izt és uj témákat. Az ag- 
rársettlement mozgalom irodalmi látószögből 
tekintve is sok Ígéretet rejt magában. Állanclo 
a  panasz, hogy langyos, sablonos kéziratokat 
kapunk, amelyekből minden sajátos iz és szin 
hiányzik. A népies elbeszélések parasztjai a 
múlt század népszínműveinek kifestett, pityke- 
gombos viaszbábjaihoz hasonlatosak. Olyan 
tájképeket kapunk, amelyek a régi Népszínház 
nyájas, kopott kulisszatárából valók. Ezeknek 
a  toliforgatóknak, népies elbeszélésekkel pró
bálkozóknak be kell végre látniok, hogy nem 
topoghatnak mindig egjf h é jban , mikor az idő 
nyargalva száguld füféttfcnk. bLa a föld népét 
akarjuk megelevenüéttr Írásainkat!, nem elé
gedhetünk meg a tégi népiesek ;nttúsolgatásá- 
val. Gondoljuk csaK A, rrtslyeH csodálatos érté-



keket hozott a folklorisztikus kutatás a mo
dern .zenébe ! Ha az irodalom számára csak 
tizedannyi értéket jelentene ez az ut, még ak
kor is érdemes lenne elindulni a járatlan csa
páson.

Uj szin, friss levegő, uj gondolat adhat 
csak uj értékeket. Aztán meg kötelességünk, 
hogy ismerjük népünket, hogy megismerjük 
annak sajátos, különleges művészi és szellemi 
értékeit. Nem zárkózhatunk magas és gőgös 
elefántcsonttornyokba, nem kereshetjük keve
sek kegyét vagy csodálatát, nem Űzhetjük a 
»nagy egyéniségek« tömjénes kultuszát. Az ön
csodálat, a beteges egyéni érzékenység nem 
lehet egy kisebbségi iró hite és programja. A 
mi munkánk mindig kollektiv kell hogy legyen, 
mindig kultúránk szolgálatában áll, mindig ál
talános szellemi nívónk emelésére törekszik. 
I'.zért kell keresnünk kapcsolatot népünkkel, 
ezért kell értékeket cserélnünk elhagyott ta
nyákon, elhagyott lelkekkel. Ez az uj ut egész
séges szint, pezsdülő, fiatalos erőt, lelkes len
dületet adna irodalmunknak.

(1932.)



Erdélyi példa

Erdély mindig példaképpen áll előttünk: fej
lett irodalmára, kiváló kulturális szervezeteire, 
büszke és teremtő öntudatára a szegények, a 
nélkülözök sóvárgásával tekintünk. Fájdalom
mal kérdezzük, miért nincs minálunk is, de 
ugyanakkor vigasztaljuk is magunkat. Ez a vi
gasztalás azonban nem mindig nyugtathat meg, 
mert nemcsak a fájdalmat csititja. A fájdalmon 
kivül van bennünk kis önvád, némi szemrehá- 
nj/ás is, ezért inkább védőbeszédet mondunk, 
mint vigasztaló szavakat. Hja, könnyű nekik, 
ók sokan vannak, évszázados kultúrára tekint
hetnek vissza és széles, müveit, öntudatos 
könyvolvasó rétegre támaszkodhatnak, ezenfe
lül még mecénásai is vannak. Könnyű ott iro
dalmat csinálni, könnyű ott az írónak érvénye
sülni.

Jóllehet ilyen védőbeszédnek minden téte
le igaz, az önvád mégsem nyugodhat meg tel
jesen, mert érezzük, hogy a lényeg nem csupán 
ezekben a mentőkörülményekben van. Tény az, 
hogy az erdélyi adottságokat nem másolhatjuk 
le, múltúnkat, őseink örökségét és mai életkö
rülményeinket nem alakíthatjuk át erdélyi min
tára, de valamit mégis átvehetnénk az erdélyi
ektől s ez az a fáradhatatlan aktivitásuk, amely 
munkájukat még a mai nehéz időkben is előre
viszi.

Az erdélyi aktivitás kétirányú. Az egyik 
belső, elsősorban az irodalom szellemére vonat



kozó aktivitás. Ezt Tamási Áron igy fejezi ki: 
»Az erdélyi irók tudják, hogy a szervezettség 
mellett van egy másik titka is a fennmaradás
nak: ez pedig a korszerű és bátor irodalmi 
megnyilatkozás«. Az erdélyi irók nem irnak a 
f érfiről és a Nőről, kopottkulisszáju Tavaszról 
és a dohos sziruppal édesített Szerelemről, nem 
másolnak a múltból, vagy a messziből. Az er
délyi irók Erdélyben, az életben, a mában és a 
nagy emberi igazságban kapaszkodtak meg és 
nem lézengenek gyökértelenül az agyontapo
sott utakon. Az erdélyi irók hisznek igazságuk
ban, elhivatottságukban, vallják, vállalják ne
héz sorsukat és feladatukat. Ez a nagy hit, el
hivatottságuk igazi felismerése adja meg mun
kájuk lelkét és lendületét. Ez az a belső aktivi
tás, ami érdekessé és értékessé teszi őket. Kor
szerű és bátor irodalmi megnyilatkozás!

Ehhez a belső aktivitáshoz egy külső akti
vitás is társul, amely érdeklődést kelt, propa
gandát tíz és mindenhol felkelti a figyelmet Er
dély iránt. Ez a külső aktivitás már szép ered
ményre is tekinthet vissza: az erdélyi irodal
mat mindenütt ismerik, könyveiket sok ezer 
példányszámban vásárolják Erdély határain 
túl, a pesti könyvnapon az erdélyiek külön sá
tort állítanak fel és lelkes felhívást bocsájtot- 
tak szét kiadványaik terjesztésére. Pedig a gaz
dasági helyzet mindenütt rosszabbodik, egyre 
kevesebb embernek van pénze könyvre, a szel
lem igényei beszűkülnek, a kultúra erejébe ve
tett hit meginog s a közöny lassan megder
meszti az érdeklődést, a kulturális öntudatot. 
Az erdélyiek aktivitása mégsem torpan meg.

» ...Ily en  körülmény között, amikor min
dennél fontosabb lett mindnyájunk számára a



bizonytalan élet puszta lehetősége, amikor a fe
jünk feletti fedél, a legszükségesebb ruhanemű, 
sőt a mindennapi kenyér megszerzése és biz
tosítása a múlthoz képest olyan sokszorosan 
megnövekedett jelentőségben minden egyéb 
emberi tevékenységgel szemben, méltán teheti 
fel a kérdés bárki:

Mit keres most itt, mit akar tőlünk a kul
túra? Mire kell, kinek kell a könyv, a vers, az 
esszé, kit érdekel ma a szellemi élet?

Veszedelmes kérdések, annál veszedelme
sebbek, m ert — természeteseknek látszanak.

De vigyázzon jól mindenki, aki ilyen kér
déseket kiejt a száján. És vigyázzon még in
kább, aki e kérdésekre azt a feleletet adja, me
lyet a mai nehéz élet miatti elkeseredése öntu
datlanul, diktál ajkára. Mert nagy, elhárítha
tatlan felelősséget kell m agára vállalnia ezzel 
a felelettel. Olyan szerencsétlenségnek lehet ez
zel okozó segítője, sőt bűntársa, melyet talán 
később egy élet megalázó vezeklő munkájával 
sem tehetne jóvá.

A reánk szakadt nehéz életsors hihetetlen
sége gyávákká tette a sziveket. A gyávaság 
rossz tanácsadó, demoralizál, ellopja a hitet, 
ami nélkül nincsen élet.

Ezért nem érdemes gyávának lenni.
A jövő azoké, akik bátrak, akik hisznek és 

akik építenek. Építenek akkor is, mernek akkor 
is építeni, amikor körülöttük ég a világ és om
lanak össze régi, szilárdnak tudott, örökkéva
lóságra épített falak • •.«

*
Csodálatos ez az aktivitás, nagy tisztelet

tel és meghatódottsággal állunk meg előtte.



Különösen, ha tudjuk, hogy az erdélyi m agyar
ság kulturmunkásai az utolsó két évben nagyon 
megfogyatkoztak, gondjaik megszázszorozód- 
tak. Munkakedvük mégsem csökkent, »Kissé el
fáradva a sulyosodó teher alatt, — irják — 
százszorosán több gonddal a vállainkon, majd
nem fojtogató viszonyok közö tt: de építeni aka
runk tovább is. A magyar kultúra felelős gond
ját nem dobhatjuk el magunktól gyáván, hogy 
talán azt senki helyettünk fel ne vegye.«

A felelősségnek nagy tudata élteti, aktivi
tásukat, az a tudat, hogy a kultúra élete egy
értelmű a nemzet életével. Ez a tudat talán ezt 
a csodálatosnak tetsző erőt és energiát is ért
hetővé teszi, amely az erdélyi kulturmunkások 
nemes, lelkes aktivitását táplálja és erősiti.

Meg kell állnunk a példa előtt és magunk
ba kell szállnunk, mint mindazoknak, akiknek 
lelkét mulasztás terheli.

(1933)



A. szellem szabadsága

Szomorú hírek mindenfelől. A Pen kon
gresszus csúnya viharai, az irók emigrációja, 
a könyvek elégetése, egy revolverdörrenés 
Moszkvában vagy Berlinben, az egyik buka
resti kórházban pedig mindenkitől elhagyatva, 
kiközösitve haldoklik a világhirii Panait Istra- 
ti. Az alkotó, a teremtő szellemet béklyóba ve
rik, kitagadják, tragikus meghasonlásba kerge
tik. A politika feltétlen engedelmességet köve
tel az alkotó szellemtől, mint őrmester a közle
génytől. A racionalisták a megalkuvást keresik- 
az igazak inkább a hontalanságot, vagy a ha
lált. Szomorú ez a küzdelem, melyet nem is le
het harcnak nevezni. A szellem vergődése, iá- 
zadozása és tiltakozása az, amely nagyon ha
sonlít a gombostűre szúrt lepke kínlódásához. 
A szellem szabad szárnyalásának mindeneset
re már vége, a szárnyak csapkodása már feles
leges és reménytelen vergődésnek látszik, hi
szen a gombostűről nem lehet leszakadni, a 
gombostű kegyetlen és eleven húson keresztül 
szögezi le a lendületet, a szabadságot.

Szomorú a szabad gondolatnak ez a bék
lyóba verése, m ert ezzel az életet, az örök 
mozgást kötik meg. Ezzel az erőszakkal bizto
sítani lehet a hatalmat, de nem lehet biztosíta
ni a hatalom életét. A hatalomnak pillanatnyi
lag kellemes lehet, ha senkisem mond ellen 
rendelkezéseinek, de a lefojtott csönd, a guzsba- 
kötött képzelet az élet örök változásának, a fej-



lödés, az ellentétek örök törvényeinek mond el
len. Herakieitosz igazságát a »panta rei«-t, az 
örök mozgást eddig még egy diktátornak sem 
sikerült megcáfolnia. A szellem, az eszme fel
szabadul és szárnyra kap akkor is, ha a testet 
keresztre viszik vagy m áglyára dobják. De a 
test kinja, szenvedése és mártírhalála lázit meg 
keserít.

Panait Istrati elhagyottan, nyomorultan tu- 
sakodik a halállal az egyik bukaresti kórház
ban, mert nem szegődött se jobbra, se balra, 
hanem az igazságot szolgálta. Az igazságnak 
pedig nincs pártja, nincs hatalma, nincs jutal
mazó kormánya. Panait Istrati egyedül m aradt 
igazságával. Mikor lelkes hittel Oroszországba 
ment, a kapitalista társadalom tagadta ki, mi
kor csalódottan és élesen bírálta a szovjetot, 
Oroszország fordult ellene. Űzötten, hánytatot- 
tan, kitagadva vergődött országról-országra. 
Ha árulója lett volna lelkiismeretének, most ké
nyelmes népszerűségben sütkérezne és nem ál- 
lana rodhadt tüdővel a halál pitvarában. De ő 
a kapitalista és kommunista társadalmakról 
azt az igazságot irta meg, amit lelkiismerete 
parancsolt, ezért lett sorsa a nyomor, a kita
szítottság, a társtalanság. Panait Istrati sorsa 
azonban nem az egyén tragédiája, hanem a 
szabad gondolaté.

Lamartine azt mondotta, hogy az iró le
gyen korának lelkiismerete. De nehéz manap
ság a lelkiismeret szavára hallgatni, szabadon, 
gátlás nélkül megírni azt. amit a lelkiismeret 
szava parancsol. Azok az irók, akik a lelkiis
meretük szavára hallgatnak ugyanakkar a har
cot, a népszerűtlenséget, a kitagadottságot is 
kell hogy vállalják, de kérdés meddig bírják a



karcot á hatalmas ellenféllel szemben. Igazsá
gukat, fölényüket senkisem vitathatja, sőt lázi- 
tólag hat, ha szembeállítjuk az üldözőt az ül
dözöttel, az elnyomót az elnyomottal. Hol van
nak például azok, akik Panait Istratit kiközösí
tették a nagy iró hatalmas egyéniségétől és 
széles horizontjától? Hol vannak a bárgyú rö- 
hejü máglyagyujtogatók Thomas Mann, Ger- 
hardt Hauptmann, vagy Coudenhove Kalergi 
gigászi fölényétől? Giordano Bruno biráiról és 
máglyagyujtogatóiról sem emlékszik meg a tör
ténelem, ami megmarad, az mégis csak az igaz 
és a jó. A gonoszság tehetetlenül tombol a jelen
ben, de a holnap, a maradandóság sohasem le
het az övé. Ez vigasztaló lehet, ha az idő vég
telenjéből szemléljük az eseményeket, de ha a 
mában élünk, észre kell vennünk, mint csuklik 
el az alkotó szellem, amelytől megvonják a 
szabadságot. Talán megalkuvásokban szürkül 
el, talán belső meghasonlások némitják el a te
remtő kedvét, talán a hazátlanság, az idegen 
ievegő nyomja az alkotó lelkét, lendületét, kép
zeletét. Az emberiségnek, az egyetemes iroda
lomtörténetnek igenis kára van abból, ha Mrs. 
üawson Scott nagy Pen elgondolása csődbe 
jut, ha Panait Istrati idő előtt pusztul el, ha a 
két Mann munkaereje teljességében némul el, 
ha a fiatal Majakovszkij eldobja az életét, ha 
a szabad szellem érzékeny rajongói meghason- 
lanak népükkel és önmagukkal. A szellem sza
badsága mindig az első feltétele az alkotónak.

Senkisem követelheti, hogy a tömegmoz
galmak vezetők a hatalom urai elhivatott bí
rálói legyenek a művészi alkotásoknak. A Me- 
diciek sem voltak azok, noha sok művésznek 
adtak munkát, kedvet, vagyont és lehetőságe-



két. De egy hatalom, mely győztesnek, erősnek 
hiszi magát és kezében tartja  az ország sorsát, 
megadhatná — ha őszintén bizik erejében és 
igazságában — az alkotó szellem szabadságát. 
Ma a fasiszta Olaszország alapjait nem rendít
heti meg Croce minden erőszakot elitélő filozó
fiája, vagy Pitigrilli gunyja, akkor talán a szov
jetnek sem ártana Istrati kritikája, sőt a mai 
Németországot sem tenné tönkre Thomas Mann 
vagy W erfel nemes humanizmusa, vagy Cou- 
denhove Kalergi gyakorlati realizmusa.

(1933)



Ez a kötet témában Szenteleky Kornélnak 
legváltozatosabb kötete. Munkásságának is na
gyobb idejét fogja át, mint a többi könyve. Az 
első irás 1922-ben, nemsokkal hazatérése után, 
az utolsó 1933-ban, közvetlenül a halála előtt 
jelent meg. Mégis egységes hangulatot áraszt 
ez a könyv. Színvonal-különbségről is alig be
szélhetünk; a kötet minden darabját nyugodt, 
fölényes előadásmód jellemzi.

De az ut, amely a tizenkét esztendő m un
kásságán áthalad, határozott belső fejlődésről 
tesz tanúságot. Az első írásokban még a béke
vágy és a pánhumanizmus oldódik a Ura pasz- 
telszineiben, az utolsókban pedig egy öntudatos 
kisebbségi harcos építi kemény anyagból népé
nek a megmaradás, az ellenállás épületét.

A huszas évek elején a kisebbségi magyar
ság még Európától várt megváltást, vagy leg
alábbis jogvédelmet, csak később döbbent arra 
a felismerésre, hogy önmaga erejére van utal
va. Szenteleky Kornélt is kezdetben a szélesebb 
láthatár vonzotta, kívülről kereste a megoldást 
népének és csupán a huszas évek vége felé kü z
dött céltudatosan és lankadatlan erővel az itte
ni magyarság érdekeiért.

Világnézetéből, politikai felfogásából tehát 
ezek a rövid Írásai árulnak el legtöbbet. Húsz 
év előtti krónikái nem mindenben egyeznek a 
mai kor politikai hangulatával. A kizárólagos
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ság elvét nem ismerte, ő sohasem volt magyár
kodé, sohasem látott kiváltságot abban, hogy 
magyarrá nevelődött. A megértés útját kereste 
az egymás mellett élő népek között, a megértés 
és megbékülés útját. Nem ismert külön magyar 
és külön szerb jogokat, csak általános emberi 
jogokat és azok tiszteletbentartását követelte.

Ezek az Írásai könnyed hangon Íródtak, 
napilapokban jelentek meg, szűkre szabott hasá
bokon, ez a körülmény magyarázat is egyúttal. 
Nemes igényeii az irás művészete iránt nem va
lósíthatta meg mindig. A heterogén olvasótá
borra is figyelemmel kellett lennie. Céljában 
azonban sohasem kételkedett: a magyarságot 
kellett nevelnie, harcolni a jogtalanságok ellen, 
irodalmi mozgalmat kialakítani itt. ahol úgy
szólván csak dilettánsok éltek.

A  kisebbségi magyarság küzdelmes életét 
idézik ezek a krónikák, s a küzdelem legerő
sebb bajnokának, Szenteleky Kornélnak éles 
profilját rajzolják elénk.

Herceg János.
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