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Szenteleky Kornél a pécsváradi görögkeleti plébániahivatal be
jegyzése szerint 1893. július 15-én (tehát több mint valószínűleg 
július 3-án) születet Pécsett. Apja Sztankovics György királyi mér
nök, anyja Koszics Teréz. A Sztankovics család bánáti eredetű volt, 
férfiágon mind polgár. N agyapja Temesvárról indult, s oda tért 
vissza nyugdíjaztatása után, miután mérnökként előbb Erdélyben, 
majd Budapesten dolgozott a postánál. Mérnök írónk apja, György 
is, városrendész Pécsett is, majd az erdélyi Dicsőszentmártonban, 
ahonnan 1897-ben vagy 1898-ban Zomborba helyezik. Az anyai 
rokonság baranyai, és a legenda szerint a híres költők, a Kisfa- 
ludyak is az ősök között vannak. Az anya baranyai volta magya
rázhatja talán, hogy az immár háromgyermekes Sztankovics György 
miért törekedett elkerülni Erdélyből, s ha már Pécsre nem költöz
hettek vissza, miért állapodott meg Zomborban. Hogy a temesvári 
szálak mikor szakadtak meg, nem tudjuk, de a fiú, Kornél keresz
telőjére még Kikindáról érkezik a keresztanya.

Írónk életének igazi talaja tehát Zombor volt. Itt járt elemi 
iskolába, majd gimnáziumba, s itt is érettségizett 1911-ben. A ka
maszfiú egyszerre volt közepes tanuló és széplélek, akit jobban ér
dekelt az irodalom, mint az élet, többet foglalkozott önműveléssel, 
mint lecketanulással. Zombor élénk szellemi élete is erre csábította, 
különösképpen, hogy magáénak tudhatta mind a szerb és horvát, 
mind a magyar kultúrát. Ismerhette és láthatta akár naponta a 
már magába vadult, csalódott Laza Kosticot és a még tevékeny, 
a maga családja sorsára emlékeztető Gozsdu Eleket, a kitűnő írót, 
aki Zombor kulturális életének megszervezésén fáradozott, előadá
sokat tartott, tárlatokat rendezett. Többször szerepelt a városban a 
századforduló vezető pesti költője, A Hét című lap szerkesztője, 
Kiss József is, akinek Jehova című versét éppen Laza Kostié for
dítja szerbre. H ogy Sztankovicsék is jól ismerhették, s ő is Sztan
kovics Kornél írói „tehetségét” , mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a Pestre érkezett, orvosi tanulmányait végző fiatalember nála 
jelentkezik írásaival, s az 1910-es évek második felében az ő lap-



Kornél Senteleki je na osnovu upisa u matiénu knjigu rodenih 
pecvaradske pravoslavne crkvene opstine roden 15. jula 1893. go- 
dine (skoro vise nego sigurno 3. jula). Otac mu je bio Derd Stan- 
kovic, kraljevski inzenjer, majka Tereza Kosic. Porodica Stanko- 
vic poticala je iz Banata, i po muskoj grani bila je gradanska. 
Njegov deda krenuo je iz Temisvara, u koji se i vratio posle pen- 
zionisanja, posto je prvo radio kao postanski inzenjer u Erdelju 
(Transilvanija), a zatim u Budimpesti. Otac naseg pisca, Derd bio 
je urbanista — prvo u Peéuju, a zatim u erdeljskom Dicsőszent- 
mártonu, odakle je 1897. ili 1898. godine premesten u Sombor. 
Rodbina po majcinoj strani poreklom je iz Baranje, a medu pre- 
cima mu se, prema legendi, nalaze i cuveni pesnici Kisfaludijevi. 
Baranjsko poreklo njegove majke mozda najbolje objasnjava zbog 
cega je Derd Stankovic, tada vec otac troje dece, nastojao da na- 
pusti Erdelj, a posto se vise nisu mogli vratiti nazad u Pecuj, na- 
stanili su se u Somboru. N ije nam poznato kada su se prekinule 
njihove temisvarske niti, ali je na krstenje njegovog deteta Kornela 
kuma doíSla jos iz Kikinde.

Pravo tío zivota naseg pisca bio je, dakle, Sombor. Ovde je 
pohadao osnovnu skolu, zatim gimnaziju, a ovde je i maturirao 
1911. godine. Golobradi mladic istovremeno je bio i osrednji dak 
i lepa dusica, koga je vise zanimala knjizevnost, negó zivot, koji je 
vise paznje posvecivao svom samoobrazovanju, negó ucenju lekcija. 
N a to ga je naterao i ziv duhovni zivot Sombora, posebno zbog 
toga sto je dobro poznavao i srpsku i hrvatsku, kao i madarsku 
kulturu. Mogao je da upozna i skoro svakodnevno srece tada vec 
u sebe zatvorenog, razocaranog Lazu Kostica, i jos uvek aktivnog 
Eleka Gozdua, izvanrednog pisca, cija je sudbina podsecala na 
sudbinu njegove porodice, koji je radio na organizovanju kultur- 
nog zivota Sombora, drzao predavanja, priredivao izlozbe. U  gradu 
je vise puta gostovao i vodeci pestanski pesnik s prekretnice sto- 
leca, urednik lista „A  Hét”  („N edelja” ), Jozef Kis, ciju pesmu „Je- 
hova” upravo Laza Kostic prevodi na srpskohrvatski. Da su ga 
i Stankovicevi dobro poznavali, i da je i on poznavao spisateljski 
„talenat” Kornela Stankovica, nista ne dokazuje bolje, nego to,



jának lesz állandó munkatársa. Igaz, A Hét fénykora akkor már 
régen a múlté volt, a modern Nyugat árnyékában élt, de még min
dig rangot jelentett benne szerepelni. S amikor a fiatal író a mun
katársa, úgy tetszik, a majdani „vajdaságiak” gyülekező helye a 
lap: egyik költője a szabadkai Ambrus Balázs, írónk mellett a má
sik kritikusa pedig Kázmér Ernő, aki majd az 1930-as években 
válik a jugoszláviai magyar irodalom munkásává.

Nem tudjuk azonban, hogy Sztankovics Kornél mikor vette 
fel a Szenteleky Kornél írói nevet, amellyel végül is az irodalom- 
történetbe lépett. Névválasztása a széplélek megnyilatkozása: ilyen 
nevet a X IX . század első felében választottak talán maguknak 
fájdalmas szívű, betegségekkel barátkozó fiatal írók. Természetes 
tehát, hogy a lírikus ifjú költő, amikor 1914-ben harmadéves or
vostanhallgatóként első nagyobb irodalmi vállalkozását megalkotja, 
a Kesergő szerelem címet adja neki, amit később Egy fáradt szív 
szerelmei címre szeretne változtatni. S valóban e kisregényben már 
felhangzik a melankóliának az a dallama, amely végigkíséri egész 
életén. Mintha regényének Byron Manfrédjából vett mottója jobban 
kifejezné a fiatal Szenteleky életérzését, mint maga a mű, amelynek 
nem cselekménye van, hanem csak hangulata, „álm atag jegyzetek
ben” muzsikáló lírája egy fiatalemberről, aki Budapesten félénksége 
csigaházába húzódva él, retteg a cselekvéstől, szerelmes, de nem mer 
szeretkezni, s űzötten menekül Z.-be (Zomborba), gyógyulást ke
resve lelkének sebeire. Két világ képe bontakozik ki szemünk előtt 
ebben a kisregényben. Az egyik az álmoké, az enervált hangula
toké: „Lomhán, álmosan múlik, vonaglik a ma, alig várod, hogy 
az alkony jöjjön és alvással eltöltött éjszaka, titokban és balgán 
vársz, remélsz valamit a holnaptól, a szürkén, nehézkesen hömpöly
gő idő talán megáll egy pillanatra, hogy aztán sebesen omoljon to
vább, felvillan valami a bizonytalanság kacér köpönyegébe burko- 
lódzó jövőben . . . ” A másik Zomboré, amely a valóság, s amelyet 
olyan jól ismert, még gyermekkorának élményeiből: „A  polgárok, 
cikornyás bajszú pandúrok, hatgyerekes levélhordók alacsony, fül
ledt kocsmákban iddogáltak tamburaszó mellett, a gőgös, tanya- 
szagú milliomosok, akik művészies megelégedettséggel űzték a sem
mittevést, ezreket nyertek, veszítettek éjszaka, a Tigris különtermei
ben, máskor szilaj orgiákat csaptak s reggel revolverrel lövöldöztek 
az utcán . . . ”  Az élet valósága előtt riadtan álló költő vallomásai 
az ilyen sorok a regényben, s amikor szépíróként nyilatkozik meg 
majd az elkövetkező húsz esztendőben, mindig érzékelhető lesz a 
lelkét bénító görcs, amely megállítja, hogy az élet forgatagába vesse



da se mladi covek, koji je stigao u Pestu da studíra medicinu, up- 
ravo u njegovom listu javlja sa svojim radovima, i u drugoj po- 
lovini 1910-tih godina postaje njegov stalni saradnik. Istini za 
volju, zlatno doba lista „A  H ét’’ vec odavno je pripadalo pro£- 
losti, jer je ziveo u senci modernog „N yugata”  („Z apad” ), ali je ob- 
javljivanje u njemu jos uvek predstavljalo prestiz. I tako se oko 
njega poíinju okupljati nekadasnji „Vojvodani” : jedan od njego- 
vih pesnika je subotiíki Balaz Ambrus, a drugi kriti2ar, pored 
naseg pisca, Erne Kazmer, koji ce 1930-tih godina postad posleni- 
kom madarske knjizevnosti u Jugoslaviji.

Ne znamo, medutim, kada je Kornél Stankovic uzeo knjizevno 
ime Kornél Senteleki (Szenteleky), s kojim je, najzad, uiíao u isto- 
riju knjizevnosti. Njegov izbor ovog imena takode predstavlja is- 
poljavanje lepe duSe: takva sliína imena uzimali su za sebe tuzni, 
bolesni mladi pisci u prvoj polovini X IX  veka. Prirodno je, dakle, 
sto je mladi lirski pesnik svom prvom vecem knjizevnom delu, koje 
je stvorio 1914. godine na trecoj godini studija, dao naziv „Ojade- 
na ljubav” („Kesergő szerelem” ), koji je kasnije pokusao da izmeni 
na „Ljubavi jednog umornog srca” („Egy fáradt szív szerelmei” ). 
I zaista, u ovom kratkom romanu se cuje melodija tugaljive melan- 
holije, koja ce ga pratiti sve do kraja zivota. Cini se da sám moto 
njegovog romana, űzet iz Bajronovog „M anfreda” , bolje izrazava 
shvatanje zivota mladog Sentelekija, negó njegovo délo, koje nema 
radnju, vec samo atmosferu, koje predstavlja poeziju koja se pret- 
vara u „nesane beleske” o jednom mladom coveku, koji zivi u Bu- 
dimpesti, zavucen u puzevu kucicu svoje pla^ljivosti, koji se plasi 
svaké akcije, koji je zaljubljen, ali ne sme da vodi ljubav, i pro- 
gonjen bezi u S. (Sombor), trazeci leka ranama svoje duse. U  ovom 
njegovom kratkom romanu pred nama se razotkrivaju dva sveta. 
Jedan od njih je svet snova, enerviranih raspolozenja: „Tromo, po- 
spano prolazi, trza se danas, jedva cekas da stigne suton i noc 
provedena u snu, tajno i budalasto cekas, nadas se neíemu od su- 
trasnjice, nadaS se da ce se sivo vreme koje se teSSko valja zaustaviti 
za trenutak, da bi, zatim, brzo padalo dalje, da ce se nesto za- 
bljesnuti u buducnosti koja se uvila u koketan plast nesigur- 
nosti. . . ” Drugi svet predstavlja zivot Sombora, koji je stvarnost 
koju je veoma dobro poznavao, jos na osnovu dozivljaja u detinj- 
stvu: „Gradani, panduri sa nalickanim brkovima, postari sa po 
sestoro dece, opijali su se u niskim, zagusljivim krcmama uz tam- 
burasku muziku, a obesni milionari, koji su vonjali na salase, ovde 
su na umetniíki nácin dangubili i zaradivali ili gubili hiljadarke 
za jednu noc, kockajuci se u zasebnim prostorijama »Tigra«, a u 
drugim prilikama su organizovali razuzdane orgije i izjutra bi po



magát, hogy „éljen” nyersen és örömmel, holott ez vonzza való
jában.

Ellentmondások szorításával kezdődött tehát írói pályája. Or
vosnak készül, de író akar lenni, s úgy tűnik, az írói pálya iránti 
vonzalma kerekedik felül majd benne. 1916-ban, apja halála évé
ben ugyan megszerzi orvosi diplomáját, talán a családi hagyomá
nyok iránti tiszteletből is s a maga tuberkulózisának jelentkezése 
hatása alatt, ám szemében egyelőre fontosabb az írás. A Hét mun
katársa, és szenvedélyesen kezd munkába. Van olyan hét, hogy két- 
három írása is megjelenik. Ír novellát, tárcát, könyvkritikát, színibí
rálatot, megjelenik regénye is, előbb folytatásokban, majd könyv
ben (1920). Közben betegsége is gondot okoz: cukorbaját még maga 
fedezi fel, de hogy tüdeje sincs rendben, azt a katonai sorozó bi
zottság diagnózisából tudja meg. Hogy foglalkoztatja a testében 
lappangó kór, 1917-ben írt orvosi szakközleménye is bizonyítja. 
Nehezen megmagyarázható ugyanakkor jellegzetes megtorpanása 
1919-ben. Ügy tűnt, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia össze
omlása az ő írói pályáját is maga alá temeti. Előbb anyját akarja 
magához vinni Pestre Zomborból, majd elhagyja Pestet, szakít az 
irodalommal, és a jugoszláv határ közelébe, Garára megy gyakorló 
orvosnak, onnan pedig hazaköltözik, s mert Zomborban nem kap 
állást, a közeli Szivácon telepszik meg, s marad ott haláláig. Két 
esztendeig hallgat, 1922-ben azonban mintha megismétlődne írói 
pályájának kezdete. Akkor Kiss József pártfogolta, most Kiss József 
halálának híre adja kezébe a tollat: megírja nekrológját és elküldi 
a Bácsmegyei Naplónak, amelynek szerkesztői ekkor tudják meg, 
hogy A Hét lapjairól ismert író itthon van, s kapva kapnak rajta. 
Sztankovics Kornél, a betegségeivel és betegeivel bajlódó sziváci 
orvos ismét Szenteleky Kornéllá lesz, s mire felocsúdik, a jugoszlá
viai magyar irodalomban kirobbant első viták kellős közepében 
találja magát, s hogy alkotói nekibuzdulása milyen erejű volt, bi
zonyítja a változatos műfajú, gazdag irodalmi termése is ezekből 
az évekből. 1922-vel kezdődően az évtized végéig Szenteleky Kor
nél munkásságának aranykoráról beszélhetünk. Ez az az időszak, 
amelyben szinte minden élménye, gondolata, utazásai és sziváci éj
szakái, a test és a lélek láza irodalommá válik írói műhelyében. 
Nagy vállalkozásainak kora volt ez a majdnem tíz esztendő.

Első terjedelmesebb hazai írása képzőművészeti tárgyú: Pechán 
Józsefről ír egy kis füzetet 1923-ban, a kitűnő verbászi festő halála 
első évfordulójára. Beleérző, képzőművészeti kultúrája erényeit meg
csillogtató módon megírt sorskép ez a tanulmány, s szemmel lát-



ulicama pucali iz pistolja . . . ”  Ovakvi redovi u romanu otkrivaju 
pesnika koji uplaseno stoji pred zivotnom stvarnoscu, i u svim 
njegovim delima iz lepe knjizevnosti, napisanih u sledecih dvade- 
set godina, uvek ce se osecati gré koji paralise njegovu dusu, koji 
ga zaustavlja da se baci u vrtlog zivota, da „ziv i”  sirovo i radosno, 
iako ga to u stvari privlaci.

N jegova knjizevna karijera je, dakle, zapoéela puna suprot- 
nosti. On se priprema za lekarski poziv, ali zeli da postane pisac, 
pa se jednog trenutka éini da ce privlacnost prema knjizevnoj ka- 
rijeri nadjacati u njemu. Godine 1916. kada mu umire otac, stice, 
doduííe, diplomu lekara, ali mozda vise iz postovanja prema poro- 
diénoj tradiciji i pod uticajem pojave sopstvene tuberkuloze, ali 
mu je najvaznije pisanje. Saradnik je lista „A  H ét” , i strasno se 
predaje tóm poslu. Ima nedeljá kada mu u listu izlaze dva-tri na- 
pisa. Pise novele, feljtone, knjizevnu kritiku, pozorisne prikaze, iz- 
lazi mu i román, prvo u nastavcima, a zatim u vidu knjige (1920). 
Njegova bolest mu u meduvremenu zadaje dosta brige: prvo sam 
otkriva svoju secernu bolest, a iz dijagnoze vojne regrutne komisije 
saznaje da je plucni bolesnik. Najbolji dokaz o tome, u kolikoj meri 
ga je zaokupila bolest koja se pritajila u njegovom telu, pred- 
stavlja strucni nalaz koji je napisao 1917. godine. U  isto vreme, 
veoma tesko se moze objasniti njegovo iznenadno povlacenje u sebe 
1919. godine. Izgledalo je da ce raspadanje Austro-ugarske monar- 
hije sahraniti pod sebe i njegovu knjizevnu karijeru. Prvo je zeleo 
da svoju majku iz Sombora préseli kod sebe u Budimpestu, zatim 
se odriée Peste, prekida knjizevni rad i odlazi za lekara stazistu u 
mesto Gara u blizini jugoslovenske granice, odakle se vraca kuci, 
i posto u Somboru ne nalazi zaposlenje, nastanjuje se u obliznjem 
Sivcu, u kojem ostaje sve do svoje smrti. Dve pune godine cuti, ali 
se 1922. godine nastavlja njegova knjizevna karijera, ciji ponovni 
poéetak podseca na pocetak njegovog pisan ja: tada mu je zastitnik 
bio Jozef Kis, a sada uzima pero u ruke na vest o smrti Jozefa 
Kisa: pise njegov nekrológ i salje ga listu „Bácsmegyei N apló” , (Siji 
urednici tek tada saznaju da se pisac, poznat sa stranica lista „A  
Hét”  nalazi kod kuce, i pocinju da se otimaju za njega. Kornél 
Stankovic, lekar koji se mucio sa svojim bolestima i sivackim bo- 
lesnicima, opet postaje Kornél Senteleki, i dok se prenuo iz sna, 
nasao se u epicentru prvih diskusija koje su se razbuktale u jugo- 
slovenskoj madarskoj knjizevnosti, a o intenzitetu njegovog stva- 
ralaékog podsticaja najbolje svedoci bogata zetva njegovih radova 
iz raznih knjizevnih vrsta koji su nastali tih godina. Pocevsi od 
1922. godine pa do kraja te decenije mozemo govoriti o zlatnom 
dobu stvaralacke aktivnosti Kornela Sentelekija^ To je onaj vre-



ható, ahogy Pechán Józsefben a magáéval rokon lelket és sorsot 
megfesti, akire nem a fényes siker, hanem az elvadulás, a derékba 
tört pálya, a meg nem valósulások, ki nem teljesedések várnak, 
„önarcképei — írja — kegyetlenek és nagyon mélyek, szinte tra
gikusak. Őszintén, egyszerű és sötét fájdalommal adja a szárnya- 
szegett lendületet, a kínlódó, magában álló művészt, a bilincsbevert 
akarat férfias komorságát.”  Mert Szenteleky Kornélt is a művész
sors tragédiájának kérdése foglalkoztatja, ahogy magáról vall lírá
ban, prózában egyaránt. Mintha „átkozottak” lettek volna mind a 
ketten, „színekkel és szenvedésekkel” vertek — mert a művészek 
számára kedvezőtlen világban kényszerülnek élni. „A z a lapos, 
sivár sírhalom pedig kiemelkedik a dermedt, ólszagú síkságból, 
naggyá nő, heggyé csúcsosodik, melynek ormát a magasságok örö
kös napja aranyozza be . .  .” Szenteleky alapvető élményei közül a 
legjellemzőbbek egyike adott hírt ismét magáról ebben az írásban.

A képzőművészet kérdései tartósan foglalkoztatják, és kultú
rája is ezekben csillog a legmeggyőzőbben. 1924-ben nagy tanul
mányban ismerteti a modern művészetet (Törekvések és irányok a 
modern művészetben), s később is, ha módja és alkalma adódik, ír 
tárlatokról, rendszeresen vásárol művészettörténeti jellegű könyve
ket, tanulmányoz esztétikai kérdéseket tárgyaló munkákat. 1926- 
ban például nagy tanulmányt tervez őrület és képírás címmel, hogy 
megmutassa a modern művészet patologikus jellegét, 1932-ben pedig 
a Kalangyában akarja közölni Milán Konjovic művének reproduk
cióját. Szívügye azonban az irodalom, és a szabadkai napilapnak, 
a Naplónk írásigénye szinte kiprovokálja belőle a könyvismertetést, 
a tárcát, a verset, az útirajzot, a novellát, a műfordítást, de még a 
rövid színpadi jeleneteket is. Közben sokat utazik: megfordul Pá
rizsban és Rómában, gyógyulást keresve elmegy Egyiptomba.

Közvetlen úti benyomásait lírai jegyzetek sorában rögzíti, ame
lyeket az utókor Útitarisznya cím alá gyűjtött s adott ki, köz
vetve viszont prózaversekben szűri ki élményeiből a színeket és a 
hangulatokat. Nem szokványos útirajzokat ír: útjainak valóságáról 
elsősorban lírája nagy hangulatfoltjaiból következtethetünk, mert a 
közvetlen benyomások helyett halvány vízfestmények részletei de
rengenek szövegeiben, mint aki nem valóságos eseményt, hanem 
lelki szenzációt keres messzi városok, idegen tájak kulisszái között. 
„A  vonat szalad, szuszog, vágtat az éjszakában — írja Expresszen 
című útitárcájában — kis, petróleumszagú állomások és ijedt őr
házak mellett és én furcsa félálomban szendergek, szédülök, feledve 
időt, helyet, célt és m últakat. . . ” A valóságot természetesen tudo-



menski period kada se skoro svaki njegov dozivljaj, njegova misao, 
putovanja i sivaíke no¿i, vatre tela i duse, u pisíevoj radionici 
pretvaraju u knjizevna ostvarenja. Ovih skoro punih deset godina 
predstavljalo je dóba njegovih velikih poduhvata.

Njegov prvi obimniji rád koji je nastao kod kuce bio je iz 
oblasti likovnih umetnosti: povodom prve godisnjice smfti izvan- 
rednog slikara iz Vrbasa, Jozefa Pehana, objavljuje jednu malu 
svesku o njemu 1923. godine. O va studija predstavlja sliku sud- 
bine, u kojoj na blistav nácin dolazi do izrazaja vrline njegove 
osecajnosti i likovne kulture, i sasvim je oóigledno kako u Jozefu 
Pehanu slika dusu i sudbinu srodnu svojoj, koju umesto sjajnog 
uspeha oíekuje podivljalost, prekinuta karijera i neostvarenje sno- 
va. „N jegovi portreti su — pise — nemilosrdni i veoma produb- 
ljeni, skoro tragicni. Iskreno, sa jednostavnim i tamnim bolom ot- 
kriva polet slomljenih krila, usamljenog umetnika koji páti, muííku 
sumornost okovane volje.” Jer i Kornela Sentelekija zaokuplja pi- 
tanje tragicnosti umetnicke sudbine, kao sto to o sebi svedoíi i u 
svojoj poeziji, i u svojoj prozi. Kao da su obojica bili „ukleti” , 
bijeni „bojam a i patnjama” — jer su bili prisiljeni da zive u jed- 
nom svetu, nepovoljnom za umetnike. „Ó va ravna, pusta humka 
se ipák izdize iznad ukocene ravnice, koja mirise na stale, narasta 
velikom, pretvara se u planinu, ciii ce vrh pozlatiti veciti dan vi- 
sina . . . ”  U  ovom napisu oglasila se opet jedna od najkarakteris- 
tiínijih osnovnih dozivljaja Sentelekija.

Pitanje iz oblasti likovnih umetnosti trajno su ga zaokupljala, 
i njegova kultúra upravo u njima bljesti najubedljivije. Godine 
1924. modernu umetnost predstavlja u jednoj obimnoj studiji 
(„Stremljenja i pravci u modernoj umetnosti” ), a kasnije, u pri- 
kladnim prilikama, pise o izlozbama, redovno kupuje knjige iz ob
lasti istorije umetnosti, proucava radove koji se bave pitanjima 
estetike. D a bi otkrio patoloski karakter modernih umetnosti 1926. 
godine planira pisanje jedne velike studije pod nazivom „Ludilo i 
slikarstvo” , a 1932. godine u casopisu „K alanda” zeli da objavi 
reprodukcije slika Milana Konjovica. Ali na srcu mu je ostala da 
lezi knjizevnost, i na trazenje urednika subotickog dnevnika 
„N apló”  („Dnevnik” ) pise prikaze knjiga, feljtone, pesme, puto- 
pise, novele, bavi se umetnickim prevodenjem, pa cak i pisanjem 
kracih pozorisnih scena. U  meduvremenu mnogo putuje: stize u 
Pariz i Rim, a trazeci leka svojoj bolesti odlazi i u Egipat.

Svoje neposredne utiske sa putovanja objavljuje u vidu lirskih 
zapisa, koja je buduce pokoljenje sabralo i izdalo pod zajednríjbm 
nazivom „Útitarisznya” („Putna torba” ), boje i raspoloz^nja iz 
ovih svojih dozivljaja sublimirao je, mc^utim, u svojim stíhovimát



másul kell neki is vennie, szövegeinek mikrorészleteiben ugyanis a 
pontos megfigyelő, az életismerő is vizsgázik, nemegyszer a groteszk 
helyzetek ábrázolójaként.

Valójában azonban csak az utazás lírája tudja ihletni, és ilyen
kor szövegeit, amelyeknek zömét Ügy fáj az élet (1925) című kö
tetébe gyűjtötte, a létélmény felhangjai is dúsítják. A messzi nagy
világ, az életöröm Párizsa és a napfényes Itália, ahová élni aka
rása, gyógyulási vágya vitte s kulturális szomja hajtotta, élményei
nek mélyrétegeiben magával az élet fogalmával azonosult, párhu
zamosan hazai létezésében a nem-élet élményének a felfedezésével. 
Még a tízes években eljegyezte magát ezzel a két gondolattal, ami
kor Ady Endre költészetével ismerkedett meg, és a maga légszom
jának kereste a nevét, virágzásának korszaka azonban a húszas 
évekre esik, amikor mind lírai vetületeit, mind eszmei-gondolati 
erezetét kikutatja és megfogalmazza, több változatban is. A leg
egyszerűbb a mindennapi munkában őrlődő ember melankóliája 
rajzolta profán hétköznapok és a messzi világ ünnepi pillanatai 
között húzott párhuzam: „Csüggedések borulnak a tájra, mint szí
vós, szürke köd, csempearcú hétköznapok csoszognak el az abla
kom előtt, könyvek vigasztalnak, kedveskednek, kínoznak és ke
serítenek. Levél érkezik messzi idegenből és a hópelyhek belehull
nak a sárba. Vidámarcú ünnepek habfehér mosolyt és könnyes gyön
gyöket öntenek öblös szarujukból. Valahol, egy nagy színházban 
felgyúlnak a rivalda lángjai és a munka kereke úgy nyikorog, mint 
fáradt kút elhagyott udvarházban. Vonat repül idegen, vágyott 
országok felé, szálloda, színház, mámor és másnyelvűség. Zene szól 
a kába, kalandos karneválban és én lehajtom fejemet az asztalra . . . ” 
összetettebb és ellentmondásokkal terhes viszont az az Ady Endre 
költészete tüzénél lángra gyúlt élménye, amelyben a hazai élet el
maradott, parlagi volta, a művész számára kedvezőtlen körülmé
nyeinek sokasága éppenúgy adva volt, mint Párizs „igazi”  életének 
a képe, s e kettő vonzó-taszító erővonalainak középpontjában ott 
áll a tragikus sorsú művész. Az egyik oldalon tehát ott a „lomha, 
álmos, önző alföldi falu” , a pornak és a sárnak a világa. „S ezért 
csüggedten, maflán állok meg a ravatalszagú őszben, mint sebbzett- 
szárnyú szürke gém, akinek társai már messzire délre szálltak. Fá
zom. Köhögök. Szinte bizonyítani akarom önmagámnak, hogy nem 
születtem erre a tájra. Az égbolt oly fénytelen már, mint vak, zöld 
tükör, a nádas felől vadludak húznak rekedt jajgatással s a fojto- 
gatós szomorúság együtt mélyül, erősbödik a hűvös hom állyal. . . ” 
A másik oldalon Párizs van: „Ó, milyen szép itt az élet még ebben



u prozi. Pise neuobiéajene putopise: o stvarnosti njegovih putovanja 
saznajemo, pre svega, na osnovu impresionistickih slika odraza nje- 
govih raspolozenja, jer umesto neposrednih utisaka u njegovim tek- 
stovima naslucuju se detalji bledih akvarela, kao neko ko ne trazi 
stvarni dogadaj, vec duhovnu senzaciju iza kulisa dalekih gradova, 
stranih predela. „Voz trci, brekce, juri kroz noc — pise u feljtonu 
»N a ekspresu« — pored malih stanica kője mirisu na petrolej i 
uplasenih strazarnica i ja dremam u nekakvom cudnom polusnu, 
hvata me nesvestica, zaboravljajuci na vreme, mesto, cilj i pros- 
lo st . .  .”  Stvarnost i on, naravno, mora da primi k znanju, u mik- 
rodetaljima njegovih tekstova on je, naime, precizan posmatrac, po- 
znavalac zivota koji polaze ispit, ne jednom kao slikar grotesknih 
situacija.

U  stvari ga, medutim, nadahnuti moze samo poezija putova
nja, kada njegove tekstove, ciji je najveci broj uvrstio u zbirku 
„Ügy fáj az élet”  („Zivot me tako boli” , 1925.), obogacuju polu- 
glasovi dozivljavanja zivota. Veliki beli svet, Pariz radosti i zivota 
i sunéana Italija, u koju ga je odvela zelja za zivotom, zelja za 
ozdravljenjem, i kulturna zed, u dubokim slojevima svih svojih do- 
zivljaja poistovecuje se sa pojmom zivota, paralelno sa otkrivanjem 
ne-zivota u domacoj sredini. Jos desetih godina zarucio se sa ovim 
dvema mislima, kada se upoznao sa poezijom Endrea Adija, i 
trazio ime za svoju zed za vazduhom. Dóba njegovog cvetanja, 
medutim, pada u vreme dvadesetih godina, kada istrazuje i for- 
mulise lirske projekcije i idejno-misaone krvne sudove te svoje 
zedi, istovremeno u vise varijanti. Najjednostavnije je uporedenje, 
izmedu svakodnevne profane melanhoíije coveka koji se trosi u 
svakodnevnom radu i svecanih trenutaka dalekog sveta: „N ad  pre- 
deo se nadnosi malaksalost, kao istrajna, siva magia, ispred mog 
prozora vuku se svakodnevnice sa sivim licem, tese me moje knjige, 
knjige mi stoje na usluzi, muce me i rastuzuju. Stize pismo iz da- 
leke tudine i snezne pahuljice padaju u blato. Praznici veselih lica 
liju sneznobeli osmeh i biserne suze iz oblih rogova. Negde, u ne- 
kom velikom pozoristu palé se svetla na pozornici i tocak rada 
tako skripi, kao umorni bunar u nekoj napustenoj avlijskoj kuci. 
Voz leti prema stranim, snivanim zemljama, hoteli, pozorista, za- 
nos i strani jezici. Cuje se muzika zanosnog i avanturistickog kar- 
nevala i ja spustam glavu na sto . .  .” Slozeniji je i suprotnostima 
bremenitiji, medutim, njegov dozivljaj koji se zapalio pored vatre 
poezije Endrea Adija i u kojem je data sustina domaceg zivota, 
zaostalog i zaparlozenog, uz brojnost velikog broja nepovoljnih 
okolnosti za umetnika, bas kao i slika „pravog”  zivota Pariza, a 
u sredistu te dve odbojno-privlacne linije stoji umetnik tragicne



a ráncos, rosszkedvű estében is, a nagy gondolatok, nagy érzések 
és nagy gyönyörök városában! . . .  Itt állok az estében, a Szajna 
partján és szinte szédülök a szép, a gyönyörű, a hatalmas zűrös, 
zajos, bájos rengetegben. Ebben a báva, bús estében feltárul előttem 
az élet, mintha titkos, fekete ajtók nyílnának fel, melyek távlatá
ban káprázatos kincsek tündökölnek. Az élet! . . .”

Kísérhető ez az élmény Szenteleky Kornél verseinek soraiban 
is. Az anyagi jóléttel törődő, önző, a szellemi életért semmit sem 
áldozó, kulturális igények nélkül élő világ, a „hurkaszagú házak” , 
az „ólszagú síkság” képei, amelyekben nincs helyük a „szépség apró 
angyalkáinak” , világfájdalmas lírát hívnak elő, jelezve, hogy írónk 
tudatában megoszlott a világ. Művészként csak önmagába, vá
gyaiba, olvasmányaiba, megszépített emlékeibe, a kifejezés elegan
ciájába menekülve reprodukálhat valamit az Élet szépségeiből, hi
szen a por mitológiai erőként uralja a világot: „Por száll körülöt
tem és porfelhőn keresztül szívós, szúrós szamárkórók bámulnak 
rám. Nem küldök panaszos jajt a szürke semmibe, hiszen barmok 
bőgnek a poros pusztán és koncleső kuvaszok morognak az ajtók 
e lő tt. . .  a por pedig csak hull, hántol, fullaszt, megfojt és csendes 
közönnyel eltemet, mint rengőfényű zsarátnokot, mely más tájakon, 
más levegőben talán melegített és világított volna . . .”  Ez a lírai 
érzés epikus formát is kapott Szenteleky Kornélnál Isola Bella 
(1931) című regényében, amely egyszerre összefoglalója is a lírai 
érzékenysége révén felfogott világnak, s eszmei túlhaladása is a 
vágyott és a valóságos világ között érzékelt ellentétek szülte gon
dolatrendszernek. Rendre megszólalnak tehát ebben a kisregényben 
az író kedves hangulatai és eszméi, s bár főhőse még nem tudja, 
az író már nagyon is pontosan érzékeli, hogy az a vágyott világ, 
ahova a bácskai nagy csatorna mellől menekült a „szépség” és a 
„boldogság” délibábját kergetve, valójában nem szép, legfeljebb a 
messziről érkezett idegen látja annak ideig-óráig. Az 1920-as évek 
végén már nincsenek és nem lehetnek vágyszigetek, „isola bellák” , 
hiszen ezen a megálmodott szigeten is koreszmék csapnak össze, 
eszmei-ideológiai harcok dúlnak: a főhősnek, Szabolcsnak polgári 
humanizmusával a dán lánynak, a kommunista Ingének eszméi vi
tatkoznak, háttérben pedig nemcsak a paradicsomi táj van, a me
diterrán olasz világ szépsége, hanem Mussolini fasizmusa is, amely 
rettegést és félelmet szül. Az írói igazságszolgáltatás Szabolcsot párt
fogolja, hiszen a főhős az író kedves gondolatait hirdeti a békéről 
és a szeretetről, ám azt is megmutatja, hogy Ingét nem észokokkal 
„győzi le” . Kettejüket a lányban megfogamzott új élet, Szabolcs



sudbine. N a  jednoj strani se, dakle, nalazi „tromo, pospano, sebic- 
no alfeldsko selo” , svet prasine i blata. „I zbog toga klonulo dü
höm, smesno stojim u jeseni koja mirise na mrtvacki odar, kao siva 
caplja ranjenih krila, ciji su drugovi vec odavno odleteli na jug. 
Hladno mi je. Kasljem. Hocu da sam sebi dokazem da nisam ro- 
den za ovaj predeo. Nebo je vec sasvim mracno, kao zeleno, slepo 
ogledalo, iz pravca t r ia r a  lete divlje guske sa promuklim jauka- 
njem, i zajedno sa hladnom tminom produbljava se i jaca tuga koja 
me gu si. . N a drugoj strani se nalazi Pariz: „O , kako je ovde 
divan zivot u ovoj naboranoj i neraspolozenoj noci, u gradu velikih 
misli, velikih osecanja i velikih uzivanja! . . .  Stojim ovde u noci, 
na obali Sene i skoro padam u nesvest u ovoj lepoj, divnoj, ogrom- 
noj, haoticnoj, buínoj, carobnoj prasumi. U ovoj suludoj noci preda 
mnom se otkriva zivot kao da se otvaraju táj na, crna vrata, u 
cijoj pozadini blista basnoslovno blago. Zivot! . . .”

Ovaj dozivljaj moze da se sretne i u pesmama Kornela Sen- 
telekija. Svet koji vodi brigu samo o svojoj materijalnoj dobrobiti, 
sebican, koji nista ne zrtvuje za duhovni zivot, bez kulturnih pro- 
hteva, „kuce sto mirisu na hurke” , slike „ravnice koja mirise na 
stale” , u kojoj nema mesta „za male ándele lepóte” , izazivaju poe- 
ziju svetskog bola, otkrivajuci da je u svesti naseg pisca doslo do 
deobe sveta. K ao umetnik, bezeci sam u sebe, u svoje zelje, svoju 
lektiru, u svoje ulepsane uspomene, u eleganciju izrazavanja, moze 
da reprodukuje nesto od lepotá zivota, jer prasina, kao mitoloska 
snaga, viada svetom: „Prasina leti oko mene, i kroz njene obiaké 
me posmatra zilav, bodljikav korov. Ne saljem bolni jauk u sivo 
niíStavilo, jer na praSnjavoj stepi bleji stoka i pred vratima reze 
dzukele kője cekaju masne zalogaje . . .  A prasina samo pada, pre- 
kriva sve, guSi, davi i sahranjuje sa tihom ravnodusnoscu, kao ze- 
ravicu treperavog sjaja, koja bi u drugim predelima, na drugom 
zraku, sigurno grejala i svetlila . . .” Ovo lirsko osecanje pretocilo 
se, medutim, i u epsku formu u romanu Kornela Sentelekija „Isola 
Bella”  (1931), koji istovremeno predstavlja i sintezu sveta shvace- 
nog njegovom lirskom osecajnoscu i idejno prevazilazenje sistema 
razmisljanja, rodenog kao plod uocenih suprotnosti izmedu zeljenog 
i stvarnog sveta. U  ovom kratkom romanu redom se javljaju pisce- 
va omiljena raspolozenja i ideje, i mada njegov glavni junak jos ne 
zna, pisac vec veoma tacno i dobro oseca, da je sanjani svet, u 
koji je pobegao sa velikog baíkog kanala u traganju za „lepotom” 
i „srecom” , u stvari bez lepóte, samo se strancu koji je stigao iz 
daljine 2ini lepim. Krajem 1920-tih godina viSe nisu posto jala, niti 
su mogla postojati ostrva zelja, „isole belle” , jer je i na tóm sa- 
njanom ostrvu doslo do sukoba ideja epohe, jer je i na njemu vode



gyermeke kapcsolja össze. Thomas Mann fiatalabb és sokkal kisebb 
tehetségű rokona írta meg a maga Varázshegyét az Isola Bellában, 
amely éppenúgy „az Időnek, az Életnek a kis szigete” , mint Thomas 
Mann regényének szanatóriuma. A menekülés regényét akarta meg
írni, s arról írt, hogy a valóság elől nincs menekvés. Míg az álom
sziget felett lángol a nap, virít az élet, a főhősnek „otthona jut 
eszébe, ahol most talán felhős ég alatt csoszognak a fanyararcú 
emberek” : „Örömtelen lelkek őgyelegnek a csúnya, sáros utcákon, 
a nyirkos falak mentén, valaki most hurkot készít magának a pad
lásgerendán . . . Gazdasági válság . . . görnyedt, ráncos emberek ül
nek az íróasztalok mögött, ha a telefon megszólal, úgy gorombán és 
kelletlenül kiáltanak bele . . .  nyűg, durvaság, türelmetlenség . .  . go
nosz szándékok botorkálnak az agybarázdákban. A nyiszlett akácok 
talán még nem is rügyeznek, a rózsák megint elfagytak a télen . . .  
A Szépség messzire kerüli azt a lomha, szenvtelen tájat, mint nótás 
nászhajó a leprások szigetét. .  .”  Egy eszmei drámai körvonalai 
sejlehek tehát fel mind az Isola Bellában, mind pedig az 1929-ben 
írt A fény felgyűl és ellobog című, 14 képet tartalmazó színpadi 
játékában, amely rokonságot mutat Sinkó Ervin Aegidius útra kelése 
című kisregényével, mely időben is kortársa Szenteleky szövegének.

Szenteleky Kornél, ez a „szép pesszimizmusban” gyönyörködő 
szépíró, aki versben, prózában szinte monomániás szenvedéllyel hir
dette, hogy „úgy fáj az élet” , a cselekvés embere is volt. Mélyen és 
fájón élte át a művészsors tragédiáját a művészettel szemben kö
zömbös és ellenséges világban, a hazai kulturális elmaradottság kö
rülményei között. Ám nemcsak szenvelgett: a maga módján meg
változtatásán is dolgozott.

Megszólalása itthon egybeesett a jugoszláviai magyar irodalom 
történetének kezdeti szakaszával, s nem kis eréllyel veti magát a 
húszas évek szinte minden irodalmi vitájába. M agatartása kezdet
ben az előkelő szépléleké, az „írástudóé” , aki kényszeredett fanyal- 
gással nézi a jugoszláviai magyar irodalom életének lázzal, dado
gással teli kezdeteit, és sokáig még a „vajdasági”  jelzőt sem akarja 
„kiérdemelni” , 1927-ben pedig még azt is tagadja, hogy van „va j
dasági” magyar irodalom, hiszen olyan világ a vajdasági — hirdeti 
Szenteleky — , „hogy még egy novellának sem lehet hátteret ta
lálni” : „És éppen ezért mindnyájunkban, akik itt irodalmat pró
bálunk csinálni, élénken lüktet és jajong valami örök nosztalgia, az 
elkívánkozás sóhaja és siráma. Aki a múzsákat szereti, az nem sze
retheti ezt a józan, sivár, kicsinyes, disznóhizlalásos vidéket, ha 
százszor itt született, itt é l t . .  .”  Sivár táj, sivár emberi lelkek,



Szenteleky szülőháza Pécsett és a rajta levő emléktábla 
Sentelekijeva rodna kuca u Pecuju i spomen-ploca na njoj





ideoloske borbe: gradanskom humanizmu glavnog junaka Sabolía 
suprotstavljaju se ideje danske komunistkinje, devojke Inge, a u 
pozadini se ne nalaze samo rajski predeli, lepóte mediteranskog 
neba Italije, negó i Musolinijev fasizam, koji donosi teror i strah. 
Pisac u nameri da sluzi istini uzima u odbranu Sabolca, koji pro- 
klamuje omiljena pisceva razmisljanja i stavove o miru i o ljubavi, 
ali otkriva i to da Inge „ne pobeduje” samo sa razlozima urna. 
Njih dvoje povezuje u devojci zacet növi zivot, Sabolcovo dete. 
Mladi rodak Tomasa Mana, naravno manjih mogucnosti, u romanu 
„Isola Bella” napisao je svoj „Carobni breg” , koji u istoj meri 
predstavlja „malo ostrvo Vremena, Zivota” , kao i sanatorijum u 
romanu Tomasa Mana. Senteleki je zeleo da napise román o bek- 
stvu, ali je napisao knjigu o tome da od stvarnosti nema bekstva. 
Dók iznad ostrva iz snova bljesti sunce, cveta zivot, glavni junak 
se „seca svog doma, gde sada ljudi mozda prolaze ispod tmurnog 
neba sa oporim licima” : „Bezvoljne duse lutaju po ruznim, blat- 
njavim ulicama, pored vlaznih zidova, neko sada vezuje omcu na 
tavanskoj g red i. . .  Ekonomska kriza . . .  zgureni, naborani ljudi 
sede iza pisacih stolova, i kada zazvoni telefon, grubo i neprijatno 
vicu u slusalicu. . .  Tegoba, grubost, nestrpljivost. . .  zle namere 
batrgaju u brazdama urna. Okresani bagremovi mozda jos uvek 
ne teraju, zimus su opet izmrzle ruze . . .  Lepota nadaleko zaobilazi 
ovaj miitavi, ravnodusni predeo, kao raspevani svatovski brod 
ostrvo gubavaca . . . ”  Naslucuju se, dakle, obrisi jedne idejne drame 
u „Isola Belli” , a isto tako u pozorisnoj igri u 14 slika „Svetlo se 
pali i trne” , koja pokazuje veliku srodnost sa románom Ervina 
Sinka „Egidije krece na pút” , vremenskim rodakom Sentelekijevog 
teksta.

Kornél Senteleki, koji je u svojim delima iz oblasti lepih 
knjizevnosti uzivao „u lepom pesimizmu” , koji je u svojoj prozi 
sa neopisivom strascu objavljivao „kako boli zivot” , bio je i covek 
od akcije. Duboko i bolno dozivljavao je tragediju svoje umetnicke 
sudbine u svetu koji je bio ravnodusan i neprij atelj ski raspolozen 
prema umetnosti, u uslovima zaostalosti domace kulture.

Objavljivanje njegovih dela u nasoj zemlji padalo je upravo 
u vreme stvaranja madarske knjizevnosti u Jugoslaviji, i on se pu
nom snagom ukljucio u skoro sve knjizevne diskusije dvadesetih 
godina. Njegovo drzanje je u pocetku predstavljalo odnos „lepe 
dusice” , „poznavaoca knjizevnosti” , koji je sa kiselim licem posma- 
trao poííetke madarske knjizevnosti u Jugoslaviji, pune zara, mu- 
canja, koja jos dugo nije „zasluzila” ni pridev „vojvodanska” , a 
Senteleki je jos i 1927. godine poricao da postoji „vojvodanska” 
madarska knjizevnost, jer je vojvodanski svet takav svet — objav-



sivár körülmények a művész számára. S nincs irodalmi múlt sem, 
amelybe kapaszkodni lehetne, amit folytatni lenne érdemes vagy 
ami ellen lázadni lehetne új utak keresésében. H a az „igazi”  Élet 
másutt van, másutt van az „igazi’5 művészet is. Leltárt készítve, 
a hiányokat tudja csak felsorakoztatni:

„Ezen a tespedt, művészieden lapályon nincs semmi, de semmi 
emlék, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, 
hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, 
france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disz
nóól szagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás ku
rucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy fi
nom ujjú humanisták. Hol vert volna gyökeret a vajdasági iroda
lom? . . . ”

Amikor ezt a fentebb idézett, számára döntő fontosságú kér
dést feltette, már útban volt mindannak a vállalása felé, amit kez
detben, de még 1927-ben is oly erélyesen tagadott, hiszen 1928 
valójában a fordulat esztendeje Szenteleky Kornél számára is. Ha 
a húszas években első és legrangosabb íróegyénisége volt a jugoszlá
viai magyar irodalomnak, 1928-ban már vezére, majd pedig prog
ramadója lesz. A jugoszláviai magyar irodalom ugyanis, létezése 
első tíz éve után, mind egyértelműbben mutatta meg nemcsak iro
dalom voltát, hanem sajátosságainak rendszerét is, mert mind esz
meileg, mind pedig gyakorlati téren már megért az irodalommá 
válásra. Ennek az igénynek a jele volt az ún. becsei Helikon, az 
első nagyobb írói összejövetel, amelyen Szenteleky Kornél játszotta 
a vezető szerepet, ezt tükrözte Csuka Zoltán szerkesztésében a Kéve 
című, a jugoszláviai magyar költészetet bemutató antológia (1928), 
Debreczeni József és Szenteleky Kornél munkája nyomán a Bazsali
kom, a modern délszláv költészet első magyar nyelvű antológiája 
(1928), és 1928 őszén a Vajdasági Írás című folyóirat megindulása 
ugyancsak Szenteleky Kornél szerkesztésében; és ez lesz az első 
folyóirattípusú, rendszeresen megjelenő kiadványa a jugoszláviai 
magyar irodalomnak, hiszen még a húszas évek legelején megje
lent lapok csak bátortalan kísérletek voltak, Csuka Zoltán Üt című 
folyóirata pedig rendszertelenül jelent meg a húszas évek első felé
ben, az 1924-es írói almanachot, melyet a szabadkai N apló adott ki, 
sokáig nem követte újabb vállalkozás. Mintegy ezeknek a folyama
toknak utolsó állomásaként 1932-ben megindul a Kalangya, meg
jelenik az Akácok alatt című novellaantológia, és Szenteleky Kornél 
meghirdeti a „helyi színek” elméletét, hogy a jugoszláviai magyar 
irodalomnak kitűnjenek hazai, „vajdasági” alapjai és jellegzetes
ségei is.



ljivao je Senteleki — „u kojem se ne moze naci pozadina ni za 
jednu jedinu novelu” . „I upravo zbog toga u svima ñama, koji 
ovde pokusavamo da stvaramo knjizevnost, zivo kuca i jauce neka 
vecita nostalgija, uzdah i plac zelje za odlaskom. Onaj koji voli 
muze, ne moze da voli ovaj trezven, pust, uskogrudi, svinjarski 
predeo, iako se sto puta rodio ovde, iako je sto puta ovde zi- 
veo . . . ”  Ovo je pust predeo, puste su ljudske duse njegove, puste 
okolnosti za umetnika. A ne postoji ni knjizevna tradicija, u koju 
bi se covek mogao uhvatiti, koju bi vredelo nastaviti ili se pobu- 
niti protiv nje u traganju za novim putevima. Ako se „pravi” zivot 
nalazi na drugom mestu, na drugom mestu se nalazi i „prava” 
umetnost. Sumirajuci sve to, Senteleki je mogao da nabraja samo 
nedostatke:

„U  ovoj pustoj, neumetnickoj ravnici nema nicega, nikakvih 
uspomena, ovde nikada nisu postojali stari manastiri, stoletni kole- 
gijumi, poznate viteske tvrdave, rusevine poznatih katedrala i 
crkava, fransovske knjizare, Fontainebleauske sume, na ovoj trez- 
venoj zemlji sa svinjskim vonjom nikada nisu ziveli guslari, kuruci 
sa nakrivljenim subarama, zutobrade kujundzije, verski teoreticari 
visokih éela ili humanisti finih prstiju. Gde bi i pustila koren voj- 
vodanska knjizevnost. . . ”

Kada je u gornjem citatu postavio pitanje od zivotne vaznosti 
za njega, vec se nalazio na dobrom putu prihvatanja onoga sto je 
na pocetku, pa cak i 1927. godine, tako energicno poricao, jer je 
godina 1928. zaista póstala godina preokreta za Kornela Sentele- 
kija. Ako je dvadesetih godina predstavljao prvu i najpoznatiju 
licnost madarske knjizevnosti u Jugoslaviji, 1928. godine postaje 
njen voda, zatim i stvaralac njenog programa. M adarska knjizev
nost u Jugoslaviji je, naime, posle deset godina postojanja, sve vise 
otkrivala svoju ne samo knjizevnu bit, negó i sistem svojih oso- 
benosti, jer je sazrela i idejno i u zivotu. Znak te potrebe odrazava 
se u tzv. Becejskom Helikonu, prvom vecem knjizevnom skupu, na 
kojem je glavnu ulogu odigrao Kornél Senteleki, o cemu svedoci 
i antologija poezije „Kéve” („Snoplje” ), ciji je urednik bio Zoltán 
Cuka (1928.), zatim se objavljuje prva antologija moderne jugo- 
slovenske poezije u prevodu na madarski jezik „Bazsalikom” („Bo- 
silje” ), 1928., a iste godine se pokrece i casopis pod nazivom „V aj
dasági Irás”  („Vojvodansko pismo” ), takode u redakciji Kornela 
Sentelekija, koje je u stvari prva publikacija koja redovno izlazi 
u vidu éasopisa madarske knjizevnosti u Jugoslaviji, jer su listovi 
koji su izlazili u prvoj polovini dvadesetih godina predstavljali 
plasljive eksperimente, a casopis „Ü t” („Pút” ) Zoltana Cuke izla- 
zio je neredovno; knjizevni almanah koji je 1924. godine izdao



Szenteleky Kornél a jugoszláviai magyar irodalom egyik leg
fontosabb sajátosságaként a délszláv népek kultúrája iránti nyíltsá
got ismerte fel s képviselte munkásságában. Már 1923-ban rendsze
resen és tervszerűen kezd a szerb és horvát irodalom bemutatásá
hoz. Első fordítása az ugyancsak zombori születésű Veljko Petrovic 
novellájának, a Tavaszi temetésnek az átültetése, majd fordítja Bo
risav Stankovicot, Ivó Cipikot és Milutin Uskokovicot is, pár esz
tendő múltán felfedezi a maga és a jugoszláviai magyar olvasó 
számára Ivó Andricot, akiről egy szép, esszéisztikus arcképet készít, 
és Miroslav Krlezát, akiben már a nagy írót tiszteli. Fordítói mun
kájának a koronája a Bazsalikom című antológia, amelyben segítő 
társa Debreczeni József. A könyv elképzelése, a válogatás, az elő
szó azonban Szenteleky munkája. Ő írja a híres Ady-versnek, 
A magyar jakobinus dalának a sorait is mottóként a gyűjtemény 
elé a népek egymásra utaltságáról, összefogásának a szükségességé
ről: „Hiszen gyalázatunk, keservünk Már ezer év ót rokon. Mért 
nem találkozunk süvöltve Az eszme-barrikádokon?” A szerb és a 
horvát irodalomban tájékozódásának alapja Bogdán Popovic neve
zetes antológiája volt, amelyet azonban a maga szempontjai szerint 
egészít ki azokkal, akik a húszas évek legelején léptek fel, s igen 
tudatosan törekedett a szerb költészet bemutatására is. Fordítja 
tehát Andricot, Crnjanskit, Rade Drainacot, de megszólaltatja Velj
ko Petrovicot, Todor Manojlovicot, Dusán Vasiljevet és Zarko Va- 
siljevicet is. Levelezése mutatja, hogy milyen széles körű volt iro
dalmi ismerete a délszláv irodalmakból, s milyen példamutatóan 
találta meg időtálló neveit és értékeit.

Ez az érzékeny figyelem jellemezte szerkesztői munkáját is. 
Három nagyobb vállalkozás fűződik Szenteleky Kornél nevéhez. 
Ő szerkeszti 1928— 1929-ben a Vajdasági Írás című irodalmi folyó
iratot, majd ő vezeti 1932-ig A Mi Irodalmunk című irodalmi mel
lékletet a Reggeli Újságban, s ő az első szerkesztője az 1932-ben 
megindult Kalangya című folyóiratnak is, amely a harmincas évek
ben a Híd mellett a jugoszláviai magyar irodalom legfontosabb fo
lyóirata. Olyan folyóiratokat akart megjelentetni, amelyek „átfogó, 
sőt hiánytalan megnyilvánulásai lesznek életüknek, akarásaiknak” : 
„Tükre szeretnénk lenni e zsíros földdarab mostohán mellőzött 
szellemének és minden kulturális megmozdulásának. Reprezentatív 
szemléje szeretnénk lenni a Vajdaság magyar kultúrájának . . . ” Leg
egyértelműbben természetesen a Vajdasági írás mutatja Szenteleky 
irodalmi szándékait. A Kalangyát már csak elindíthatta, betegsége, 
majd halála megakadályozta, hogy szellemiségének a hatása döntő



suboticki „Dnevnik” dugo nije sledio növi poduhvat. Kao posled- 
nji cin ovih poduhvata pocinje da izlazi casopis „K alanda” (1932), 
izdaje se antologija novela „Ispod bagremova”  i Kornél Senteleki 
proklamuje svoju teoriju „lokalnih bója” , potrebu da se istaknu 
domace, „vojvodanske” osnove i karakteristike madarske knjizev- 
nosti u Jugoslaviji.

Kao jednu od najvaznijih specificnosti madarske knjizevnosti 
u Jugoslaviji Kornél Senteleki je naveo njenu otvorenost prema 
kulturama jugoslovenskih naroda, i to je i primenjivao u svom 
radu. Vec od 1923. godine sistematski i planski zapocinje da pri- 
kazuje srpsku i hrvatsku knjizevnost. N jegov prvi prevod je pre- 
vod novele „Prolecni pogreb”  Veljka Petrovica, koji se takode 
rodio u Somboru, zatim je prevodio Borisava Stankovica, Ivu Ci- 
pika, Milutina Uskokovica, da bi kroz nekoliko godina za sebe i 
madarske citaoce u Jugoslaviji otkrio Ivu Andrica, o kojem pri- 
prema jedan lep, esejisticíki portrét, i Miroslava Krlezu, u kojem 
vec postuje velikog pisca. Krunu njegove prevodilaíke aktivnosti 
predstavlja antologija „Bazsalikom” , u cijem prevodenju mu se pri- 
druzuje Jozef Debreceni. Zamisao knjige, izbor i predgovor délo 
su Kornela Sentelekija. Kao moto antologije navode se stihovi cu- 
vene „Pesme madarskog jakobinca”  Endrea Adija, u kojoj se govori 
o upucenosti naroda jednih na druge, o potrebi da zive u slozi: 
„N asa sramota, nasa patnja Srodne su ko i na^i jadi. Zasto se ne 
sretnemo mocni N a idejnoj barikadi?” (Prevod Danila Kisa.) Os- 
novu njegove informisanosti o srpskoj i hrvatskoj knjizevnosti 
predstavljala je poznata antologija Bogdana Popovica, koju je 
prema svom sopstvenom nahodenju dopunjavao sa pesnicima koji 
su se javili na samom pocetku dvadesetih godina, i veoma svesno 
se borio za sto potpunije prikazivanje srpske poezije. Prevodio je, 
dakle, Andrica, Crnjanskog, Rada Drainca, ali je davao rec i Veljku 
Petrovicu, Todoru Manojlovicu, Dusanu Vasiljevu i Zarku Vasi- 
ljevicu. N jegova prepiska otkriva koliko siroko je bilo njegovo po- 
znavanje knjizevnosti jugoslovenskih naroda, i kako je uspesno ot- 
krivao njihova vredna i trajna imena.

Ova izvanredna paznja karakterisala je i njegov urednicki 
rad. Uz ime Kornela Sentelekija vezuje se tri velika poduhvata. 
On 1928. i 1929. godine ureduje knjizevni casopis „Vajdasági írás” , 
zatim ureduje prilog za knjizevnost „N asa knjizevnost” u listu 
„Reggeli Ú jság” („Jutarnje novine” ), a on je i prvi urednik caso- 
pisa „K alanda” , koji je pokrenut 1932. godine i koji je tridesetih 
godina, uz casopis „H íd” , predstavljao najvazniji ¿asopis madar
ske knjizevnosti u Jugoslaviji. Nameravao je da objavljuje takav 
casopis, koji cc „predstavljati sveobuhvatno, cak i potpuno ispo-



módon érvényesüljön. De még közzéteszi a népek megismerése prog
ramját kultúrtervében, még üdvözli a dubrovniki P EN  értekezletet, 
s megszerkeszti novellaantológiáját, az Akácok alattot, hogy példá
kon bizonyítsa elméletének, a „helyi színek” tanának létjogosultsá
gát és termékeny voltát. Mintegy szellemi végrendelete volt ez az 
elmélet, amelynek megítélésében mindmáig megoszlanak a vélemé
nyek.

Nézeteit két tanulmányban fejtette ki a legnyomatékosabban. 
Az elsőnek Írói felelősségünk a címe (1932), és az írói elkötelezett
ség szükségét hirdeti:

„Nekünk is vallani és vállalni kell sorsunkat, problémáinkat, s 
úgy kell hirdetnünk igazságunkat, mint ahogy azt a múltak írás
tudói tették. A mi feladatunk nem lehet szórakoztatás, mutatványos 
bűvészkedés, a csepürágók könnyelmű bohóckodása — ez különben 
sem volt soha a művészet célja . . .  K i ne látná társadalmunk ezer
nyi fekélyét, de kevesen vannak, akik minderre őszintén rámutat
nának. Az írástudók legnagyobb része vakok és süketek módjára 
mosolyog, mintha nem látnák a bajt, nem hallanák a beteg szervezet 
siralmas nyögdécselését. . .  Itt már nem lehet könnyelmű, szeszé
lyes, hitetlen játékot űzni a szavakkal, a szépséggel, az eszmékkel 
és az igazságokkal. Itt vallani és vállalni kell a leírt szót és az 
azzal járó felelősséget. Adott-e valamit az író írásával népének? 
Vállalta-e népének sorsát, baját, problémáit és vágyvilágát? Ádott-e 
teremtő fényt, hitet, szívet, szépséget és eszmét az alkotásban? Hoz
zájárult-e — akárcsak egy téglácskával is — egy új, jobb és tisz- 
tultabb világ felépítéséhez?. . .”

E tanulmány fentebb idézett fő gondolatai mutatják Szenteleky 
Kornél világszemléletének és művészetfelfogásának új, a harmincas 
évek legelején kialakult vonásait. Természetesen vannak téves né
zetei is az osztálybékéről, abból a hibás szemléletből eredően, hogy 
a jugoszláviai magyarság körében az osztályellentétek kisebbségi 
státusának a következményeként nem olyan élesek, mint az ország 
más vidékein és népei között. A Híd majd ezt és a Szentelekyéhez 
hasonló nézeteket fogja egyértelműen cs meggyőző módon cáfolni. 
Szenteleky Kornél elméletének az érdeme azonban, hogy az író 
figyelmét a társadalmi élet kérdéseire irányította. Az alább követ
kező sorokat már nem Szenteleky, a „széplélek” írta, hanem a vi
lágot vállaló íróember:

„örvendve látom, hogy a fiatalabb nemzedék teljesen átérzi az 
újabb meglátás, a pozitívumba kapaszkodás szükségességét. Ezt ne
vezhetjük esprit actuelnek, esprit localnak, avagy neue Sachlich-



ljavanje naseg zivota, naSih stremljenja” : „Zeleli bismo da posta- 
nemo ogledalo macehinski zanemarenog duha ovog parleta masne 
zemlje i svakog kulturnog poduhvata. Hteli bismo da budemo rep- 
rezentativna smotra madarske kulture u V ojvodin i. . . ”  Knjizevne 
namere Sentelekija, naravno, najbolje otkrivaju brojevi „Vajdasági 
Írása” . Casopis „K alanda” je samo pokrenuo, njegova bolest i 
smrt sprecíili su ga da se njegov uticaj na njega u joi> vecoj meri 
ostvari. Ali on jos stize da objavi svoj program o medusobnom 
upoznavanju naroda na kulturnom planu, salje svoj pozdrav dub- 
rovackom skupu PEN  klubova, i ureduje antologiju novela pod 
nazivom „Ispod bagremova” , da bi i primerima potkrepio svoju 
teoriju „lokalnih bója” i njenu opravdanost. O va teorija predstav- 
ljala je neku vrstu njegovog testamenta, u cijoj se oceni misljenja 
i danas razilaze.

Svoje poglede na najubedljiviji naáin izlozio je u dve svoje 
studije. N aziv prve je „N asa knjizevna odgovornost”  (1932), i 
govori o potrebi angazovanosti pisca:

„ I  mi moramo da svedocimo i prihvatimo naíu sudbinu, nase 
probleme, i nasu istinu moramo da objavljujemo na na&n, kako su 
to ¿inili pisci u proslosti. N as zadatak ne moze da bude samo za- 
bavljanje, atraktivna madija, lakomislena lakrdija komedijasa — 
to nikada nije ni bio cilj um etnosti. . .  Ko ne bi sagledao hiljade 
cireva naseg drustva, ali je malo takvih, koji iskreno ukazuju na 
njih. Najveci broj pisaca osmehuje se kako to cine slepi i gluvi, 
kao da ne vide zlo, kao da ne cuju placno stenjanje bolesnog or- 
ganizma . . . Ovde se vise ne moze voditi neverna igra recima, la- 
komisleno, cudljivo i neverno, o lepoti, idejárná i istini. Ovde treba 
priznati i prihvatiti napisanu rec i odgovornost koju ona sa sobom 
nosi. Da li je pisac sa svojim delom nesto dao narodu? D a li je 
prihvatio sudbinu svog naroda, njegove nevolje, probleme, svet 
njegovih zelja? Da li je upalio stvaralacki plamen, veru, srce, le- 
potu i idejű u svom delu? Da li je doprineo, makar i ugradiva- 
njem jedne jedine ciglice — izgradnji jednog novog, boljeg i cis- 
tijeg sveta? . .

Glavne citirane misli iz gore pomenute studije Kornela Sen
telekija otkrivaju nove osobine njegovog pogleda na svet i shva- 
tanje umetnosti, nove poglede formirane na samom pocetku tride- 
setih godina. Sasvim je prirodno da je imao pogresno shvatanje o 
kiásnom miru, polazeci od onog pogresnog stava, da u krugu M a
dara u Jugoslaviji klasne suprotnosti nisu u tolikoj meri izrazene, 
kao u drugim krajevima nase zemlje i kod drugih naroda, kao po- 
sledica statusa manjine. „H íd ” ce upravo ovakve i slicne Sente- 
lekijeve poglede nedvosmisleno i na ubedljiv nácin demantovati.



keitnak, a szavak nem fontosak, mert nem adhatják vissza pontosan 
az elgondolást. A lényeg az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az 
író. Az, aki egy bácskai faluban ábrándos, rokokós andalúziai tör
téneteket ír, az ügyes írásművésszé nőheti ki magát, de nem lehet 
igazi mai író. Az igazi írónak élnie kell a mában. Bele kell ka
paszkodnia az idő, a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozi
tívumába . . .

Ma írni kell és nem csevegni, be kell kapaszkodni valamibe, 
gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani, új embert, új világot kell 
teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig a pozitívumba ka
paszkodva. R á kell mutatni a fekélyekre, a lázító igazságtalansá
gokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a jobb, tökéletesebb 
holnap elé feküsznek. Már nem lehetünk többé a közönség szóra
koztatói. Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott építői. S akkor 
nem szabad megtagadni a földet, az időt, amelyben építeni köte
lességünk . . . ”

Akácok alatt című tanulmányának fenti nézetei Szenteleky 
Kornél gondolkodásának a végső pontját képezik. Azonban nem 
csupán a regionális irodalmakból vett példákból vagy a francia 
Taine elméletéből szűrte ki következtetéseit, hanem az éppen azok
ban az években Belgrádban és Zágrábban fellángolt vitákból is a 
szociális irodalom kérdése kapcsán. A sziváci orvos, akinek nemcsak 
orvosi, hanem társadalmi lelkiismerete is aktív volt, és aki szemtől 
szembe látta a harmincas évek elejének nagy, a gazdasági világvál
ság kiélezte szociális nyomorát, gondolkodott ebben a tanulmány
ban, s az is nyilvánvaló, hogy már nem polgári módon képzelte el 
a „jobb és tökéletesebb holnapot” , gondolkodásának polgári korlá- 
tai ellenére sem.

Életből, irodalomból azonban ekkor már nem sok adatott meg 
számára. Betegsége elhatalmasodott, gyógyulást hiába keresett. Még 
megírta vita-válaszát Havas Emil támadására, aki provincializmus
sal vádolta Szenteleky nézeteit, és a „vicinális irodalmat” emlegette, 
de érvényt már nem tudott szerezni nézeteinek követői, tanítványai 
soraiban sem. 1933. augusztus 20-án halt meg Szivácon.

Bori Imre



Istovremeno, zasluga je Sentelekija sto je paznju pisca usmerio na 
pitanja drustvenog zivota. Radove koje cemo nize citirati vise nije 
napisao Senteleki „lepa dusica” , vec pisac koji prihvata svet:

„Sa radoscu vidim da miada generacija u potpunosti usvaja 
potrebu novih shvatanja, hvatanja za pozitivno. To mozemo na- 
zvati esprit actuel, esprit local, ili neue Sachlichkeit, reci nisu vaz- 
ne, jer ne mogu tacno da odraze zamisao. Sustina se ogleda u tome 
da pisac daje pravi zivot, pravu sutrasnjicu. Onaj koji u nekom 
backom selu pise mastovite andaluzijske dogodovstine u rokoko 
stilu, moze da izraste u vestog umetnika pisanja, ali ne moze da 
bude pravi savremeni pisac. Pravi pisac mora da zivi u sadasnjici. 
Mora da se uhvati za vreme, za tlo, za cinjenice, drustvenu 
stvarnost. .  .”

„Danas treba pisati a ne pricati, treba se uhvatiti za nesto, 
treba pustiti koren, treba pokazati pravo lice, treba stvarati novog 
coveka, növi svet, sa mastom odusevljenosti, ali se uvek treba dr- 
zati pozitivnog. Treba ukazivati na cireve, na nepravde koje iza- 
zivaju bunt, na one opake prepreke, koje staju ispred bolje, sa- 
vrsenije buducnosti. Vise ne mozemo da budemo zabavljaci pub
like. Znamo da pisemo, mi smo pravi graditelji sutrasnjice. A onda, 
ne smemo se odreci zemljc, vremena, u kojem nam je obaveza da 
gradimo . . .”

Ovi stavovi iz njegove studije „Ispod bagremova,> predstav- 
ljaju krajnji domet razmisljanja Kornela Sentelekija. Ali on nije 
povukao konsekvence samo na osnovu primera uzetih iz regional- 
nih knjizevnosti, ili iz teorije francuza Taine-a, vec i iz diskusija 
koje su upravo tih godina buknule u Beogradu i u Zagrebu u vezi 
sa socijalnom knjizevnoscu. Sivacki lekar, cija je ne samo lekarska 
vec i drustvena savest bila budna, i koji je licno video bedu koja 
se izostravala pocetkom tridesetih godina, za vreme velike svetske 
krize, u ovoj studiji „bolju i savrseniju buducnost” vise nije zamis- 
ljao na gradanski nácin, i pored gradanskih ograda njegovog na- 
cina razmisljanja.

Od knjizevnosti i od zivota tada vise nije mnogo preostalo 
za njega. Bolest je narasla, uzalud je trazio leka. Jos je napisao 
polemicki odgovor na napad Emila Havasa, koji je Sentelekijeve 
poglede optuzio kao provincijalisticke, nazivajuci ih teorijom knji
zevnosti „vicinalne zeljeznice” , ali svoje poglede nije mogao da 
ostvari, ni da ih ucvrsti u redovima njegovih sledbenika i ucenika. 
Umro je u Sivcu, 20. avgusta 1933. godine.

Imre Bori 

(Preveo: Jozef Varga)
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M Á JU S 1.

A gyermekkor elfelejtett és eltemetett képeskönyvéből egy régi, 
fakó emlékkép bukkan föl, és én meghatva veszem kezembe az el
kallódott képeskönyv megtalált lapját.

Május elseje volt, orgonákat tűztek az ablaktámasztó rudacs
kák gyűrűibe, a mészáros ajtajára a felfújt marhahólyagok mellé, 
a lovak fejére s a kék inges söröskocsisok kalapjára. Május elseje! 
Az iskolában tömzsi tanítónk asztalán orgona meg ibolya meg já
cint meg tulipán, valami ujjongó, ünnepi hangulat viháncolt a nap
sütötte utcán, a rakoncátlan iskolában és lihegős, kalapálós kis keb
lünkben. Ügy emlékszem, hogy délután szünetet kaptunk, és gyer
mekszívünk tobzódott a tavaszszagban, a vidám, varázsos gondta
lanságban. Az elkomorulás, a sejtelmek és érthetetlenségek ijedt, 
ámult érzése csak akkor lett úrrá lelkemen, mikor délután sétálni 
mentem apámmal. A városka főterén egy alacsony, szegényes emel
vényről valamilyen ismeretlen kopasz ember beszélt néhány fáradt, 
furcsa hallgatónak, és keserűen, irombán hadonászott kezeivel.

— Mit beszél ez az ember? — kérdeztem csodálkozva apám-
tól.

— Az igazat mondja, fiam — szólt apám, és továbbmentünk.
Senki sem állt meg. Mindenki mosolygott a csúnya, ordítozó

emberen, és mindenki továbbment. A sarkon egy öreg, hordóhasú 
táblabíróval találkoztunk, aki megállította apámat. Hogyvanoztak, 
beszélgettek. A végén a hájas, szuszogós öregúr odasandított a kis 
népgyűlésre, és rekedten, gonosz vigyorgással súgta apámnak:

— H a tőlem függne, én mind lecsuknám ezeket a hazaáruló 
bitangokat! . . .

Felnéztem apámra, aki alig mosolygott, és semmit se válaszolt. 
Mintha zavar és bosszúság suhant volna át az arcán. Elkedvetle
nedtem, mert úgy éreztem, hogy valami nagy és titokzatos ellent
mondás van ebben a szép, egyszerűnek látszó május elsejében. Nem 
tudtam feledni azt a hadonászó, kopasz embert, aki az igazat 
mondta, akire nem hallgattak a sétálók, s akit be szeretne csukatni 
a szuszogós táblabíró. Valami fájdalmas érthetetlenség, valami tit
kos, súlyos sejtelem árnyékolta be a verőfényes, tavaszos gyermek-



PRVI M ÁJ

íz zaboravljene i pokopane slikovnice detinjstva izranja stara, 
izbledela slika, pa ganuto uzimam u ruke pronadenu stranicu za- 
turene slikovnice.

Bio je prvi máj, jorgovan zadenut u alke na prozorima, na 
vratima kasapnice pored naduvanih govedih besika, na glavama 
konja i za sesirima pivarskih momaka u plavim kosuljama. Prvi 
máj! Jorgovan, i ljubicica, i zumbul, i lala u skoli na stolu zdepa- 
stog ucitelja, nebo pomamno, praznicno raspolozenje se klibilo na 
osuncanoj ulici, u razuzdanoj skoli i u nasim dahtavim malim gru- 
dima. Kako se secam, dobili smo slobodno poslepodne, decja srca 
su nam se nasladivala u mirisu proleca, u veseloj, carobnoj bezbriz- 
nosti. Uplasen, cudan osecaj natmurenosti, slutnje i neshvatanja, 
zavladao je tek mojom dusom, kada sam poslepodne otisao u setnju 
s ocem. N a  glavnom trgu varosice, sa niske i bedne tribine nekakav 
nepoznat celav covek je govorio nekolicini umornih, neobicnih slu- 
salaca i cemerno, nezgrapno mlatarao rukama.

— Sta govori ovaj covek? — zapitah zacudeno oca.
— Istinu, sine — rece otac i podosmo dalje.
Niko nije zastajao. Svi su se smeskali ruznom drekavcu i svi 

su odlazili. N a  uglu smo sreli trbusastog sudiju koji je zaustavio 
oca. Razgovarali su. N a kraju je debeli, zasopljeni stari gospodin 
zackiljio prema malenoj skupini i, zlobno se cereci promuklo do- 
sapnuo ocu:

— §to se mene tice, ja bih pritvorio sve öve izdajnicke bi
tangé! . . .

Pogledao sam oca koji se jedva primetno smesio i nista nije 
odgovarao. Kao da su zbunjenost i jed preleteli preko njegovog 
lica. Oneraspolozio sam se, jer sam osecao da ima neke velike i 
tajanstvene protivrecnosti u ovom lepom, naizgled jednostavnom 
prvom maju. Nisam  mogao zaboraviti onog razmahanog, celavog 
coveka koji je govorio istinu, koga nisu slusali prolaznici i koga 
zeli pritvoriti ovaj zasopljeni sudija. Neko bolno neshvatanje, neka 
tajanstvena, tegobna slutnja je bacila senku na blistavu, prolecnu 
detinju dusu. Neodlucno, bespomocno, osamljeno sam stajao usred 
cudnih tajni i hiljadu zasto, ali oca nista nisam smeo upitati, ose-



lelket. Tétován, tanácstalanul, elhagyottan álltam különös titkok és 
faggató miértek között, de apámtól semmit se mertem kérdezni, 
éreztem, hogy rosszul és nehezére esne neki ezt az ellentmondást 
beismerni és megmagyarázni.

Alig vártam, hogy elválhassak tőle, hogy egyedül lehessek ku
sza, fájdalmas kíváncsiságommal. Miért olyan titokzatosak a na
gyok, az emberek? Miért olyan sejtelmes, olyan összetett ez a tiszta, 
zendülő május elseje?

Az egyik sarkon hangok szökelltek fel, s íme, egyszerre csak 
ott látom közeledni azt a kis, szánalmas csoportot, mely az előbb 
a főtéren azt a hadonászó, kopasz embert hallgatta. Alig lehettek 
huszonötén. Elöl az egyik vörös zászlót vitt, melyen fönt orgona
fürtök bólongattak, ah, igen, orgonafürtök. Mindegyiknek jelvény 
piroslott gomblyukában, a csúnya, kopasz ember pedig a középen 
ment, mint valamilyen ünnepelt vallásalapító. Olyan komoly volt 
és olyan szomorú. Utcakölykök, sárga fogú inasok röhögtek, csúfo- 
lódtak a kis menet körül, a sarki rendőr szigorú és rosszalló te
kintettel mustrálta a daloló menetet, látszott rajta, hogy ha kedve 
szerint cselekedhetne, úgy szétzavarná ezt a szánalmas társaságot. 
A járdaszélen kicsinylő fintorral megálltak az emberek, és kijöttek 
boltjukból az aranyóraláncos, zsebre dugott kezű tulajdonosok, és 
néztek és nevettek, és gúnyos, goromba megjegyzéseket köpködtek 
az elvonuló, vörös nyakkendős férfiak felé. Azok azonban csak 
énekeltek, és mentek, mentek, mentek, semmivel sem törődve, előre. 
Szinte oly áhítatosan, mintha búcsúsok lennének, csupán az orgo- 
nás vörös zászló imbolygott némi vidorsággal, mintha neki lenne 
egyedül jókedve az egész komoly társaságban. Az utca kanyarula
tánál egyszerre csak eltűnt a vörös zászló, elhalkult az ének, és be
fordult a vörös nyakkendős emberek csoportja.

Elbámészkodva, elszomorodottan néztem utánuk: úgy szeret
tem volna velük menni.

(1925)



cao sam da bi mu bilo nelagodno i tesko priznati i objasniti ovu 
protivreinost.

Jedva sam cekao da se rastanemo, da budem sam sa svojom 
zamrsenom i bolnom radoznaloscu. Zasto su tako tajanstveni od- 
rasli, ljudi? Zasto je tako pun slutnje, tako komplikovan ovaj cisti 
prvi maj koji se buni?

N a jednom uglu zaíuse se glasovi, kad gle, odjednom vidim 
priblizava se ona mala zalosna grupa, koja je malopre na glavnom 
trgu slusala celavog coveka sto mlatara rukama. Jedva da ih je 
bilo dvadesetak. Jedan je napred nosio crvenu zastavu, na cijem 
vrhu su se klatile kite jorgovana, o da, kite jorgovana. Svakome 
od njih se crvenela znacka u zapucku, a ruzni, celavi covek je 
isao u sredini kao neki proslavljeni osnivac vere. Bio je ozbiljan 
i tako tuzan. Decurlija i Segrti sa zutim zubima su se cerili, rugali 
se maloj povorci. Policajac sa coska je strogim pogledom merkao 
povorku koja je pevala, videlo se po njemu, kad bi radio po svojoj 
volji, rasturio bi ovo bedno drustvo. N a ivici trotoara zastajali su 
ljudi s omalovazavajucim grimasama, vlasnici su izlazili iz radnji 
sa zlatnim lancem od sata i s rukama u dzepovima i posmatrali, 
smejali se, izvaljivali podrugljive i grube primedbe na racun mus- 
karaca sa crvenim kravatama. Oni su, medutim, samo pevali i isli, 
iSli, isli napred, ne mareci ni za sta. Skoro tako pobozno kao da 
su hodoíasnici, samo se njihala crvena zastava s jorgovanom, kao 
da je jedino ona dobro raspolozena u tom sasvim ozbiljnom dru- 
stvu. N a zavijutku ulice odjednom je iscezla crvena zastava, uti- 
sala se pesma, i zamakla grupa ljudi sa crvenom zastavom.

Gledao sam za njima zablenuto, rastuzeno: tako sam bio po- 
zeleo da podem s njima.

(1925)

(Preveía Eva Sos)



FEJEM  LEH U LL AZ ASZTALRA .

Ú, hogyan és hova lehetne menekülni? Fejem lehull az asztal 
erősen lehunyom a szemem, és megkísérlem elgondolni a menekü 
lehetőségeit, mint életfogytiglan elítélt rablógyilkos. Végtelen er< 
ben megyek önnel, asszonyom, szeptember van, lágy, lankadt lel 
szeptember, ájultan szédülnek le a falevelek, a banánzöldek, 
narancssárgák, az aranyhátuak, az ezüstszínűek, a bronzkóros 
Körülöttünk a csend zúg, az időtlen és végtelen csend, mely fogó 
kát játszik a borzalommal a zöld bársonyos fák között. Eltévi 
tünk a csendben, a végtelenségben, nincs többé holnap és mind< 
nap, nincs fizetési határnap, váltó, elseje, részlet, foglalás, vég 
hajtás, gazdasági válság, családirtás a külvárosban. Kiegyenesedül 
és mélyebben lélegzünk: milyen tiszta itt a levegő! Milyen tisz 

"milyen szabad itt az életünk! Vagy talán valahol az Óceán part; 
heverészünk, a nap kreolra perzseli meztelen testünket, és körül 
tünk végtelen a víz, végtelen az ég, végtelen a sziklák szirtje. N  
kérdezzük, hol vagyunk, elhagyott polinéziai szigeten, vagy eml 
nem lakta afrikai parton? Háború előtt vagy után, az óceánrepü 
korszakában, vagy ezer esztendővel ezelőtt? Csak a hullámok la 
csobogását halljuk, ezt az örök, tiszta muzsikát, mely teljesen 1 
tölti lelkünket, mint poharunkat a gyöngyöző, bugyogó forrás vi 
Nem halljuk a sok panaszt és átkot, a sírást, a sortüzet, a hiú 
gaszokat és hihetetlen reményeket: az Óceán csak egy nyeh 
beszél, és folyton csak azt mondja: élet! élet!

Jó  lenne most Firenzében élni San Marco kolostorában, és na 
munkát írni Fra Angelico de Fiesoléról meg jámbor, áhítatos fr 
kóiról, arról a szép, szűzies, angyalos mennyországról, mely ott 
gyog, virágzik és énekel a derűs bolthajtások alatt. Vagy régi ] 
tenseket és pecsétes leveleket böngészni és rakosgatni egy öreg, g< 
nyedt skót levéltárban. Vastag köd takarja el a jelent, az ablak 
csak a kert néhány közeli fenyője kandikál be, Anna királynő ; 
rándosan írja nevét a skót— angol unió okmánya alá. Lady Sai 
Marlborough panaszos levelet ír férjének Franciaországba, hogy 
királynő szekatúrája már elviselhetetlen. A herceg ígéretet küld 
türelmet ajánl. A tory párt bizakodik, hogy győzni fog. Indiái







GLAVA MI K LO N E  N A  STO

O, kako bi se i kuda pobeglo? Glava mi klone na sto, cvrsto 
zaklapam oci i pokusavam da zamislim mogucnosti bekstva, poput 
kriminalca osudenog na dozivotnu robiju. Prolazim beskrajnom 
sumom, s Varna, moja zeno, septembar je, septembar meke, klonule 
duse, lisce, obeznanjeno vrtoglavicom, zeleno poput banane, na- 
randzasto, zlatnih pleca, srebrnih boja, bronzano modricastih. Oko 
ñas bruji tisina, bezvremena i beskrajna tisina koja se sustize sa 
stravom medu zelenobarsunastim drvecem. Zalutasmo u tisini, u 
beskraju, nema vise sutrasnjice i svakidasnjice, nema rokova pla- 
canja, menica, prvog u mesecu, kredita, kapara, plenidbe, ekonom- 
ske krize, istrebljivanja porodica po predgradima. Uspravljamo se 
i diíemo punim plucima: kako je ovde cist vazduh! Kako je ¿ist, 
kako slobodan ñas zivot! Ili mozda lezimo negde na zalu Okeana, 
sunce przi i prekriva bakrom nasa naga tela, oko ñas beskrajna je 
voda, beskrajno nebo, beskrajne hridi. Ne pitamo se gde smo, na 
nekom napuStenom polinezijskom ostrvu ili nenastanjenoj africkoj 
obali? Pre ili posle rata, u doba letova preko okeana, ili hiljadu 
godina ranije? tu jem o samo blago pljuskanje talasa i veénu, cistu 
muziku koja nam do vrha puni duse, kao íto penusava, usklobu- 
¿ala izvorska voda puni na$e ¿ase. Ne ¿ujemo silne tuzbe i kletve, 
pla¿, salve, taSte utehe i neverovatna nadanja: Okean govori samo 
jednim jezikom, i vecito govori: zivot! zivot!

Bilo bi lepo ziveti sada u Firenci, u samostanu Svetog Marka, 
pisati opsezan rad o Fra Andeliku da Fiesolu i njegovim ¿ednim, 
poboznim freskama, o onom lepom, nevinom, andeoskom raju koji 
blista, cveta i peva pod vedrim svodovima. Ili se zagnjuriti medu 
stare povelje i pecacena pisma u kakvoj prasnjavoj i oronuloj skot- 
skoj arhivi. Gusta magia prekriva sadasnjost, poneki bor iz vrta 
zaviruje kroz prozor, kraljica Ana zaneseno ispisuje svoje ime na 
dokument o skotsko— engleskom ujedinjenju. Ledi Sarah Marlbo- 
rou jada se u pismu svome muzu u Francusku da su kraljicina 
maltretiranja nepodnosljiva. Vojvoda salje obecanja i preporucuje 
strpljenje. Torijevci se nadaju pobedi. Iz Indije su doneli dva san- 
duka puna bisera. Napolju se zgusnjava magia, tone sadasnjost, 
svet se zatvara oko velikih knjiga. Ne napuStam arhivu, ne ¿itam



két láda gyöngyöt hoztak a királynőnek. Kint sűrűbb lesz a köd, 
elsüpped a jelen, a világ bezárul a fóliánsok körül. Nem hagyom 
el a levéltárt, nem olvasok újságot, harcias beszédeket, gazdasági 
beszámolókat, véres riportokat, bezárom magam a múltba, mint va
lami selyemgubóba.

De így se lesz jó. Máshova kellene menekülni. Messzebbre, 
mert a ma mégiscsak utolér. Vagy talán a mát kellene átformálni, 
hogy száműzzem a menekülés örök gondolatát? Falakat bontani, 
hidakat építeni, dreadnoughtokat elsüllyeszteni, gázbombákat eltün
tetni, ágyúkból fároszt önteni, és lankadatlanul gyomlálni a gyű
lölet gyarló nyomát. De lesz-e társam a munkában és a hitben? 
És lesz-e héraklészi erőm a százfejű hidrát, a sztimfalidák rabló 
hadát kiirtani? Hiszen minden levágott fej helyébe kettő nő, a ret
tenetes embergyilkoló madarakat pedig emberi hang nem hesseget- 
heti el erdeink sűrűjéből. És élnek-e még hatalmas Zeuszok és fé
nyes Athénék, akik erőt, szellemet, világító lángot öntenek a csüg
gedő lelkekbe? Mennyit kellene rombolni és mennyit építeni! A 
drótsövények még az emberek között állnak, és nincsenek hidak, 
melyeken átjuthatnánk a másik partra, az idegennek, ellenségnek 
hitt lelkekhez. Mennyi munka, ó, mennyi munka! És sokáig bor- 
zongva, lehervadt kezekkel állok a rengeteg tennivaló előtt.

Végül mégis felállók és kimegyek a világba, a recsegő romok, 
a szúrós sövények és sanda gonoszságok közé. Bátran, keményen 
lépkedek, mint aki tudja útját és célját. Az igaz ember felé megyek, 
aki felépíti a jobb, a tökéletesebb világot. Igen, a tökéletesebb vi
lágot!

(1930)



novine, borbene govore, ekonomske izvestaje, krvave reportaze, 
zatvaram se u proslost feao u kakvu svilenu £auru.

Ali ni tako ne biva bolje. Trebalo bi pobeci drugde. Dalje, 
jer me sadasnjost ipák sustize. Ili bi mozda trebalo preobliíiti da
dáin jicu, kako bi se prognala veíita misao o bekstvu? Rusiti zi- 
dove, graditi mostove, potapati drenóte, uklanjati gasne bombe, od 
topova izlivati kule svetlije i neumorno pleviti jadne tragove mr- 
znje. Ali hocu li imati sadruga u poslu i veri? I hocu li smoci her- 
kulovske snage da unistim stoglavu hidru, pljaíkasku vojsku stim- 
falida? Jer umesto svaké posecene glave nicu dve, a ljudski glas 
ne moze izagnati uzasne ptice-ljudozdere iz gustisa nasih suma. 
Zive li jos divovski Zeusi i sjajne Atene koji bi ulili snage, duha, 
svetlosnog piama u klonule duse? Koliko bi trebalo rusiti i koliko 
zidati! Zicane ograde jos stoje medu ljudima, i nema mostova ko- 
jima bismo dospeli na drugu stranu, dusama za kője verujemo da 
su tude i neprijateljske. Koliko posla, o, koliko posla! I dugo drh- 
teci, stojim svelih ruku pred neizmernim obiljem onoga sto treba 
ciniti.

N ajzad ipák ustajem i izlazim u svet, medu sure ruine, bod- 
ljikave zice, pritvorne zlosti. Koracam hrabro i cvrsto, kao neko 
komé je póznát i pút i cilj. Idem u susret istinskom coveku koji 
ce da izgradi bolji, savrseniji svet. Da, savrseniji svet!

(1930)

(Preveía: Judit a Salgo)



BÁ CSKA I É JJE L

Szabályos sorokban zsendül a vetés 
a józanság egyeneseket húz 
az önzés határköveket állít 
és megbízható lakatot tesz a magtárra.
Minden oly hasznos, minden oly józan 
nagy értéke van a trágyának 
a késnyelők és komédiások 
félve, idegenül kullognak e tájon 
és alázatosan köszönnek 
a füstölgő trágyaszekereknek.

Minden oly hasznos, minden józan 
a szépség apró angyalkáit éppúgy 
kiűzik a hurkaszagú házakból, 
mint az éhes, lázas, riadt szemű 
koldusokat.
Éjjel pöffedt hasak horkolnak e tájon 
az álom pilléi senkit sem visznek 
smaragdos, rubintos óperenciákba.

Nem kérdem, szabad-e, helyes-e, 
józan, hizlalós, értelmes dolog-e 
álmodni bércekről, búzátlan sziklákról, 
sasokról, fényekről, Párizsról, világról, 
csodáról, mákonyról, szent, jó asszonyokról. . .  
Éjjel van, horkol a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 
mialatt én spanyolul tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait ámulom 
vagy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel.
De aztán hirtelen kibúvók a könyvek



BA CKA  N O C

U redovima zelenim usevi sikljaju, 
trezvenost vuce prave linije, 
sebi£nost dize kamene medaSe 
i lokot stavlja na ambare.
Sve je na dobro, sve sa smislom, 
veliku dragocenost ima dubre, 
gutaci nozeva i komedijasi 
jedva koracaju po domaji, 
klanjaju se i pozdravljaju 
trome zaprege sa toplim gnojivom.

Sve je od vrednosti, i jasno, 
mali andeli lepóte na silu izlecu 
iz kuca sto mirisu na hurke, 
kao i toplih oíiju, u vrucici, 
izgladneli prosjaci.
Naduveni stomaci krce kroz noc, 
leptirice snova nikoga ne nőse 
u smaragdni sjaj iza sedam gora.

Ne pitam se je li neophodno i dobro,
da li krepi, i ima li smisla,
sanjati o bregovima, o golom stenju,
o orlovima, o svetlu, o Parizu, o svetu,
o cudu, bunilu, svetim dobrim zenama . . .
Noc je, hrce debeo svinjar,
slogiran gazda vari
ljut paprikas i vecernje vino,
a ja ucim spanjolski,
listám oraran Helderlina i Remboa,
zanemeo gledam plamenje Van Goga,
ili u dubine N iíea padam,
bled, u vatri, o£iju zazagrenih.
Posle, odjednom se izvla¿im 
iz visokih kula knjiga,



magos és biztos bástyája közül 
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi otromba ebek csaholnak utánam, 
de én már kint járok a vetések közt 
gonosz mosollyal, mint a kazalgyújtogató. 
Alattomosan kuncorgok, 
káröröm bugyborékol bensőmben, 
mert most ültetem el a téboly 
mákonyos, magtalan, tündérszép 
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes 
bácskai barázdákba.



izadem u noc sto mirise na stale.
Prozdrljive psine laju za mnom, 
ali ja vec koraiam  po njivama, 
sa zlim osmehom potpaljivaca.
Podmuklo se smeskam,
u meni brboika radost,
jer evő sadim
otrovne, j aló ve, prekrasne
cvetove pomame,
u korisne, na^nojene, i prave
brazde baivanske zemlje.

(Prepev: Vojislav Vulanovic)



M ILY EN  JÓ  L E N N E  .

Milyen jó lenne 
elindulni, vándorolni 
valahova.
Elindulni, vándorolni, 
megpihenni, megérkezni 
és lehajtani fejemet egy kőre, 
mint Jákob, a bibliai.
És aludni és álmodni, 
mint Mózes könyvében vagyon. 
Hűs a csend és hűs a kő, 
a fejem könnyű s nem meleg: 
angyalok járnak a létrán,
Isten pedig azt ígéri,
hogy vélem van és megőriz engem.

Milyen jó lenne vándorolni 
és találkozni valakivel, 
mint Jákob, a bibliai, 
aki angyalokkal találkoza. 
Találkozni, Őrá lelni,
Őrá lelni, Őt szeretni 
s Ő ekképpen szólna hozzám: 
Vártalak s most tiéd vagyok, 
szolgád és királynőd vagyok, 
mert én vagyok az asszony, 
aki szeret téged.

Milyen jó lenne
győztesen kikerülni az éjszakából, 
mint Jákob, a bibliai, 
aki Istennel viaskoda.
Mikor pedig a hűs, híg hajnalban 
felizzana a boldog bíbor, 
kitárnám karomat



K A K O  BI DOBRO  BILO

Kako bi dobro bilo 
poci vec, lutati 
nekuda.
Poci vec, lutati,
odmoriti se i stici,
spustiti glavu svoju na neki kamen,
kao Jakov, onaj biblijski.
I spavati, i snevati, 
ko u Mojsijevoj knjizi iíto bi. 
Hladan je mir i hladan je kamen, 
glava mi laka i nije topla:
Andeli idu po lestvicama,
a bog mi pák obecava
da je samnom i da ce me sacuvati.

Kako bi dobro bilo lutati 
i sresti tako nekoga, 
ko Jakov, onaj biblijski, 
koji andele srece.
Sresti se, na nju naici, 
nju pronaci, nju voleti, 
a ona da mi ovako rekne:
Cekah te i sad sam tvoja, 
sluzavka tvoja i kraljica sam sad, 
jer ja sam ona zena 
koja voli tebe.

Kako bi dobro bilo 
pobedno izbeci iz mraka, 
ko Jakov, onaj biblijski, 
koji se s bogom borase.
A kad bi u hladnoj, vedroj zori 
oznojio se blazeni ruj, 
rasirio bih ruke



pogány pap módjára 
s kiáltanék ekképpen:
Enyém a nap, enyém a fény, 
az asszony, az is az enyém. 
Az Isten, az is az enyém! 
Enyém az élet!

Milyen jó lenne . . .



ko poganski svestenik 
i ovako bih kliknuo:
Moje je sunce, moja je svetlost, 
zena, i ona je moja sad, 
i bog, i on je sad vec moj!
Moj je sad zivot!

Kako bi dobro bilo . . .

(Preveo: Mladen Leskovac)



A KÁ CO K AZ Ő SZBEN

Állnak az akácok bús, bácskai őszben 
kopaszul, szegényen s türelmesen állnak, 
szél rázza fejüket, fejsze csap húsukba. 
Nincsen épp jó sora az ákácfáknak.

Állnak csendben, árván a csatorna mentén, 
állnak szerteszórva a Tisza vidékén, 
ákác-bánatokról sír zörgő harasztjuk . . . 
Fanyar ákácfüstöt fúj a zsellér kémény.

Tölgybe, cserbe, hársba villám csap le néha, 
de az erdei fa már tündért is látott!
Ti csak sivár síkot s sáros embert láttok, 
aki tépi, töri az árva akácot.

Vártok valamire bús, árva akácok? 
Álmodtok-e néha nagy, zúgó erdőről?
Vagy belenyugodtok a mostoha sorsba 
s nem törődtök véle, a holnap mit őröl?

Mennyi árva ákác áll a nagyvilágban . . . 
N agy testvéri vággyal gondoltok-e rájok? 
Rosszabb, jobb-e sorsuk, milyen az ősz arra? 
Tépi őket ott is ember, vihar, átok?

N e nyögjetek, tarlott bácskai ákácok, 
sáros világtoknak ha nincs fénye, pírja, 
lesz azonban ünnep, lesz még egyszer május 
s a sok ákácillat összeborul sírva!



BAGREM OVI U JE SE N

Stoje bagremovi u tuznoj, backoj jeseni
ogoleli, jadni, strpljivo stoje,
vetar im glave trese, sekira im meso zaseca.
Nigde stabla da zdravo i citavo je.

Stoje tiho, ko sirocad, pored kanala, 
stoje rastrkani u predelu Tise,
0 bagrem-tugama place njihov cegrtav susanj . . .
Oporim bagrem-dimom dimnjak kmetski dimi se.

U  hrast, u cer, u lipu katkad udari grom, 
al sumsko je drvo videlo vec i vile!
Vi vidite samo pustu ravnicu i blatnjave ljude 
sto jadne bagremove kidaju i pile.

Cekate li neSto, bagremovi tűzni?
Sanjate li katkad goleme brujne gore?
II ste pomireni s macehinskom sudbom
1 ne brine vas da 1 sutra nosi bolje ili gore?

Koliko u svetu bagremova-siraka s to ji. . .
D a 1 s bratskom ceznjom mislite na njih cesto?
D a 1 su bolje srece? kakva je jesen tamo?
D a 1 i njih kidaju ljudi, vihor, prokletstvo?

N e jeíite, pusti bagremovi backi, 
sto nemate sudbu sjajniju i rumeniju, 
doci ce vám praznik, máj ce jednom doci, 
placuci ce da se slije miris bagremova sviju!

(Preveo: Dañilo Kis)



SZÉLM ALO M H ARC

Los poetas son todos insensatos 
Anón de Montoro

Gyerünk hát, harcra! Rajta! Rajta!
Ily hízott malmot vajh’ ki látott? 
Hiszen ez alszik, folyton hortyog, 
Nem tudja, mi a harc és átok.
A vitorlák is állnak régen,
Mereven állnak, mint a holtak,
Az idő, élet nekik semmi.
Sohasem lesznek, mindig voltak.
H át döfj belé! Sohase sajnáld!
Hátha megindul lomha szárnya, 
Hiszen még él, mint téli medve 
És ide hallszik hortyogása.
Törjünk rá gyorsan! Döfjük! Szúrjuk! 
Mindannyian egyforma hévvel.
Talán egyszer mégis felébred 
És elmúlik a hosszú éjjel.
A szélmalomnak telt a gyomra,
Szívét hiába is keressük.
Pulyán s meredten ül és alszik,
Hiába döfjük és sebezzük.
Szégyelld magad, te lomha medve!
Te tespedő lelkiismeret!
H át nem hallod az énekünket,
Mely panasz, vágy és szeretet?
A Don Quijoték énekelnek,
Szent hit ragyog a harci kincsen,
De szélmalmunknak nincsen füle,
A szélmalmunknak szíve sincsen.
H át nem érzed a szél nyögését,
Az élet ezer új keresztjét,
Hogy forog minden körülötted?
S te alva vársz reggelt meg estét.
A  Don Quijoték énekelnek, 
Hangjukban zeng a hit s az élet,



BITKA  SA VETREN JA Ó O M

Los poetas son todos insensatos 
Anón de Montoro

H ajd ’mo prijatelji u boj! 
Ko vide gojnijeg mlina? 
Spava i vecito hrce 
Mimo ratnih vetrustina. 
Jedra mu miruju davno, 
Trnu kao stare kosti,
Poricu vreme i zivot,
Seni zlehude proslosti. 
Probudi ga i ne zali, 
Krenuce vec lenjo krilo,
Jer jos zivi, usnula zver, 
Potmulo joj bije bilo.
U  ñapad! Seci i bodi! 
Okusajmo svoje moci. 
Razbudice se vec jednom, 
Doci ce kraj dugoj noci. 
Pun je trbuh vodenici,
Al gde su srce i glava? 
Zaludna nam ubojitost, 
Kukavna sedi i spava.
Nek te je stid, lenja zveri! 
Ti, ¿amotna oholosti!
Zar ne ¿ujeí naSu pesmu 
Jada, ceznje, odanosti? 
Zapevali don kihoti, 
Vetrenjaüa nema usi;
Sveta vera sred bojista — 
Opusteo mlin u dusi.
Zar ne slutis jecaj vetra 
Dok zivotom nicu rane? 
Silni vrtlog oko sebe 
Dok 2eka? i brojis dañe?
I pevaju don kihoti,
U  glasu im vera ziva.



A szélmalom azonban alszik,
Mint átkozott turáni lélek.
— Mi lesz a vége? Érdemes-e?
— Ne csüggedj és ezt sose kérdjed! 
A Don Quijoték énekelnek
S bíznak, hogy a közöny fölébred.



Vetrenjaía, klete duse,
Gluva srca, samo sniva.
— §ta na kraju? Da li vredi?
Sacuvaj se sumnji, tame.
Don kihoti jos pevaju 
Da ñas prenu iz zle ¿ame.

(Prepev: Judita Salgo)



SZA N A TÓ RIUM

Feküdni kell s a hőmérőt 
mint cigarettát tartjuk a szánkban, 
köhögés karcol, cincog, recseg és üvölt 
s a könyvtár gyűrött könyveit lapozgatják 
a vértelen ujjak.
Kettőtől négyig beszélni sem szabad, csak feküdni, 
feküdni s nézni a felhők járását az égen 
és gondolni sok mindenre: nőkre, csókra, 
eliramlott, boldog szenvedélyre, 
életharcra, gigászi munkára, vidám sportokra 
s mindarra, ami vissza nem tér, amiben 
részünk többé sohasem lehet.
Azután temetésre is lehet gondolni, 
a koporsón egy ismerős név áll, az évszámot

azonban
nem lehet pontosan elolvasni —
„ . . .  élt 25, 32 vagy talán 43 év e t. .  .”
Majd kék üvegben dajkált köpetünket zsebre

tesszük
és sétálunk a fenyvesek alatt.
„ — Pozitív? — Negatív? — Kaverna? — 
Pneumothoraxot kapott? — Milyen nyomással?
Én kalciumot kapok, semmi m ást. . . ”

Lent szlovén parasztok kaszálnak a réten, 
vidáman mozog a karjuk, mocskos ingük 
büdös és vizes az izzadtságtól.
Barna, bárgyú arccal dolgoznak, 
kaszájuk után ájult zizegő sikollyal 
hull a margaréta, a kék szirmú katáng 
s a szelíd, sápadt mécsvirág.

Golnik, 1932. július



SA N A T O R IJU M

Lezati treba i toplomer 
drzati kao cigaretu u ustima, 
kasalj grebe, struze, krci i zavija, 
beskrvni prsti listaju zguzvane 
knjige iz biblioteke.
Od dva do cetiri mora se lezati, bez reci, 
lezati samo, gledati hod oblaka nebom, 
misliti o mnogo cemu: zenama, poljupcima, 
proteklim radosnim strastima,
zivotnim bitkama, gigantskom radu, vedrim sportovima,
0 svemu ho  se ne vraca,
u ¿emú nemamo vise udela.
Moze se pritom misliti o sahranama, 
na kovcegu stoji poznato ime, 
ali je godina donekle neíitka —
„ . . .  ziveo 25, 32 ili mozda 43 godine . .
Pljuvacku brizno cuvamo u modroj bocici, 
mecemo je u dzep, tako setamo borikom.
„ — Pozitivno? — Negativno? — Kaverna? —
Dobili ste pneumotorax? — Koliko? —
Ja  primam kalcium, i nista drugo . .

N a  livadi, dolé, slovenacki seljaci kose, 
ruke im u radosnom pokrctu, musave 
kosulje vonjaju, vlazne, po znoju.
Rade mrkih i tupih lica,
pod kosom, obamiruci uz sumne krike,
padaju margarete, plave cikorije
1 pitom, bledunjav usac.

Golnik, juli 1932.
(Prevod: Judita Salgo)



K IR Á N D U LÁ S AZ ÉLETBE

Nevenka ujjongva, szökdécselve rontott be a szobába:
— Elengedett! Képzeljétek, elengedett!
— Ne mondd! Igazán? Mit szólt? Hogy történt?
— H át úgy történt, hogy az öreg ma jobb lábbal kelt fel, 

nagyon kedves volt, és mikor megmondtam, hogy a 19-es szoba 
kirándulásra akar menni Lovrec doktor felügyelete alatt, moso
lyogva bólintott, és azt kérdezte, hogy mind a hárman? Erre azt 
mondtam, hogy vagy mind a hárman megyünk, vagy senki közü
lünk, mire ő mosolygott, és csak annyit mondott, hogy akkor men
jünk mind a hárman.

— Gyerekek — szólt Erzsi, a becskereki asszony — , én el sem 
tudom hinni az egészet. Már hat és fél hónapja úgy élek, mint a 
rab, még át se léptem a szanatórium határát és ma egész délután 
szabad leszek . . .

— Te mit húzol fel? — kérdezte Mira, és benézett a tükörbe, 
hogy haját megigazítsa.

— Tudom is én . . .  — álmodozott Erzsi asszony. — Mi itt 
elmaradunk az élettől, a d ivattó l. . .  Aztán azt se tudom, hogy le- 
szállunk-e valahol.

— Már hogyne tudnád! Jezerskón fogunk uzsonnázni, és 
Kranjban vacsorázni. Mindenesetre egy előkelő étteremben . . .

— De nekem nincs is arra való ruhám — nyafogott Mira. — 
Előkelő étterem . . .

— . . .  ahol .az estélyi ruha kötelező — kacagott Nevenka.
— És a férfiak? — érdeklődött Mira.
— Azok már megkapták az engedélyt. Szóval ő ott lesz, miat

ta ne legyen gondod.
Mira nem tiltakozott, már megszokta a sok célzást, élcet és 

gyanúsítást. H át igen, a repülőhadnagy tetszik neki, és mihelyt 
rendben lesznek a tüdejükkel — ha ugyan rendbe lehet jönni ezek
kel az átkozott kavernákkal — , házasságra lépnek. A főorvos úgy 
nyilatkozott, hogy a hadnagy egy-két hónap múlva elhagyhatja a 
szanatóriumot, neki azonban még tovább kell itt maradnia . . .  Még 
két, három töltést kap . . .  Talán addigra negatív lesz . . .



IZ LET U  2IV O T

Nevenka je uletela u sobu klicuci i poskakujuci od radosti:
— Pustio me je! Zamislite, pustio me je!
— Nemoj reci! Zaista? I sta je rekao? Kako se dogodilo?
— To se dogodilo tako, da je stari danas ustao na desnu nogu, 

bio je jako drag, i kada sam mu saopstila da 19-ica hoce da ide 
na izlet pod nadzorom doktora Lovreca, samo je klimnuo glavom 
osmehujuci se, i upitao da li zelimo da idemo svi troje? Ja  sam na 
to odgovorila da cemo ici svi troje, ili niko od nas, na sta se on 
opet samo nasmesio, i rekao da podemo svi troje.

— Deco — progovorila je gospoda Erzika, zena iz Becíke- 
reka —, ja u sve to ne mogu poverovati. Vec sest i po meseci 
zivim kao rob, jos nisam ni prekoraíila atar sanatorijuma, a danas 
cu celo posle podne biti slobodna . . .

— §ta ces da obuíes? — upitala je Mira, i pogledala se u 
ogledalu, da bi popravila kosu.

— N i sama ne znam . . .  — sanjarila je gospoda Erzika. — 
Mi smo ovde zaostale iza zivota, iza m ode. . .  A ne znam ni da li 
cemo se negde usput zaustavljati.

— Ali, kako ne bi znala! Doruckovacemo u Jezerskom, a ve- 
cerati u Kranju. U  svakom sluüaju u nekom otmenom restoranu . . .

— Ali ja nemam prikladnu haljinu za takvo mesto — cmiz- 
drila je Mira. — Otmen restorán . . .

— . . .  u kojem je obavezna vecernja toaleta — zakikotala se 
Nevenka.

— A muSkarci? — interesovala se Mira.
— Oni su vec dobili dozvolu. Znaci da ce i on biti tamo, 

zbog njega ne treba da brines.
Mira nije protestovala, vec je navikla na mnogobrojne alu- 

zije, posalice i sumnji£enja. Da, vazduhoplovni potporuíSnik joj se 
dopada, i cíim im ozdrave piuca — ako se íovek uopste moze opo- 
raviti sa ovim prokletim kavernama —, venííace se. Primarijus je 
izjavio da ce potporucnik kroz mesec-dva moci da napusti sanato- 
rijum, ali ce ona morati da ostane ovde joí neko vreme . . .  Dobice 
jos dve, tri plombe . . .  Valjda ce dotle postati negativna . . .



— Én le sem merem mérni magam, azt hiszem, biztosan lázam 
van — szólt Nevenka, és vékony, vértelen ujjait arcához szorította.

A levegő valóban lázas volt. Öltözködési gondok, aggodalmak, 
kapkodó készülődések. Olyan részletek jutottak eszükbe, amelyek
ről szanatóriumi életük alatt teljesen megfeledkeztek. Minden újab
ban felötlött apróság hatalmas izgalmakat okozott, mintha élet
halál problémákról lenne szó.

— Gyerekek, én már azt se tudom, hogyan kell viselkedni az 
emberek között. H at és fél hónapig mindig pongyolában, papucs
ban, kócosán, gyűrötten, lustán, a sok fekvéstől egészen meghü
lyülve, és m ost. . .

— Ugyan, ne sírj — vigasztalta Nevenka. — A „nagyvilági” 
életmódot hamarabb lehet megszokni, mint a pneumothoraxot.

A három beteg ebédre alig evett valamit. Egy órakor lázukat 
se mérték le, ahogy azt a szanatóriumi rend megkívánta, hanem 
testvériesen összeadták szépítőszereiket, ügyetlenül pipesgették ma
gukat a tükör előtt. Nevenka még egy rozzant hajsütővasat is szer
zett valahonnan, és Erzsi asszony hullámokat varázsolt a zágrábi 
leányka lágy, szőke hajára.

— Echte Dauerwellen! — áradozott Nevenka, mikor felkelt és 
a tükörbe nézett. — Azt hiszem, még Blédbe is mehetnénk ma este 
valami jó dancingba.

A férfiak már türelmetlenül vártak útitársnőikre. Végre Lovrec 
doktor maga kopogott be a 19-be, hogy már két óra múlott, és a 
férfiak türelmetlenek. Fél háromra végre megjelentek a hölgyek, 
akikre alig lehetett ráismerni: frissek, szépek és idegenek voltak.

— Milyen bájosak — bókolt Lovrec doktor. — Mintha nem 
is a szanatóriumhoz tartoznának.

Az elhelyezkedésnél persze úgy intézték, hogy Mira és a re
pülőhadnagy egymás mellé kerüljenek a középső ülésre. Rajic mér
nök a sofőr mellé ült, míg Erzsi, Nevenka és Lovrec doktor hátra 
kerültek.

— Ja j, de finom! — izgett-mozgott Mira, mikor az autó meg
indult. Mintha most ülne először autóban, gyerekes öröm rángatta 
izmait.

— Pápá! — integettek a fekvőcsarnok felé, mikor az autó 
lefelé gördült.

Illatos bükkösök közt kanyarog az út, majd sötét fenyvesek 
jönnek, zsuborgó patakok, ájult feszületek, jámbor, tarka szentké
pek.

— Ja j de melegem van! — kiáltja Nevenka, és le akarja vetni 
kabátját.



— Ja  i ne smem da izmerim temperaturu, mislim da sigurno 
imam vatru — progovorila je Nevenka, i svoje tanke, beskrvne 
prste prislonila uz lice.

Vazduh je stvamo bio vreo. Brige oko obla2enja, strepnje, 
uzurbane pripreme. Secale su se i takvih detalja, na kője su za 
vreme zivota u sanatorijumu potpuno zaboravile. Svaka novois- 
krsla sitnica izazivala je veliko uzbudenje, kao da se radilo o pi- 
tanju zivota i smrti.

— Deco, ja se vise i ne znam ponasati medu ljudima. §est 
i po meseci stalno sam u penjoaru, u papuíama, raSíupana, izguz- 
vana, lenja, sasvim poblesavivsi od lezanja, a sada . . .

— Hajde, nemoj da places — tesila je Nevenka. — Lakse je 
navici se na „belosvetski nácin” zivota, nego na pneumothorax.

Tri bolesnice jedva da su nesto pójele za rucSak.
U jedan sat nisu ni izmerile temperaturu, kako je to sanatori- 

jumski kucni red zahtevao, vec su sestrinski skupile sva svoja sred- 
stva za ulepsavanje, i neprestano se doterivale ispred ogledala. 
Nevenka je negde nabavila cak i jednu staru, rasklimatanu bre- 
najzlu, i Erzika je napravila talase u mekoj, plavoj kosi mlade 
Zagrepcanke.

— Echte Dauerwellen !— odusevljavala se Nevenka, kada je 
ustala i pogledala se u ogledalu. — Mislim da bismo veceras mogle 
da odemo i na Bled u neki dobar dansing.

Muskarci su vec nestrpljivo ocekivali svoje saputnice. N ajzad 
je doktor Lovrec li£no zakucao na vratima 19-ice, i opomenuo ih 
da je vec propio dva sata; i da su muskarci nestrpljivi. Zene su se 
najzad pojavile u pola tri, ali su se jedva mogle prepoznati: bile su 
sveíe, lepe i strane.

— Kako su éarobne — sipao je komplimente doktor Lovrec. 
— Kao da i nisu iz sanatorijuma.

Prilikom smestaja u automobil vodili su ra¿una o tome da 
Mira i vazduhoplovni potporucnik zajedno sednu na prednje se- 
diste. Inzenjer Rajic je seo pored sofera, dok su Erzika, Nevenka i 
doktor Lovrec dospeli na zadnje sediste.

— Jo j, sto je fino? — vrpoljila se Mira, kada je automobil 
krenuo. Kao da sada prvi put sedi u automobilu, misici su joj pro- 
sto podrhtavali od de¿je radosti.

— Pa-pa — mahali su prema paviljonu u kojem su lezali, kada 
je automobil zakotrljao nanize.

Put je krivudao izmedu mirisavih bukvi, zatim su dosli tamni 
cetinari, zuboreci potoci, onesvescena raspeca, pitóme, sarene slike 
svetaca.



— Nem, azt nem szabad! — erélyeskedik Erzsi asszony, aki 
a legidősebb a hölgyek között, ezért neki kell betölteni az anya, a 
gondos garde des dames szerepét. — Még meghűtöd a kavernádat!

Kuncorgó nevetés bugyborékolt az autóban. Mira visszafordul, 
és szemrehányóan néz Erzsire.

— Rám nem is gondolsz! Én itt ülök a cúgban, a kavemám 
éppen az ablakra néz, hiszen tudod, hogy jobb oldalon van. — 
Erzsi hamar rátette rókaprémjét Mira jobb oldalára.

— N a ne sírj, takarjuk be azt a szegény mostoha kavernácskát.
A hangulat olyan vidám volt, hogy bármilyen jelentéktelen

megjegyzés viharos derűt váltott ki. A szabadjára engedett gyerekek 
szilajsága volt ez. A különben komoly Rajié mérnök is olyanokat 
kacagott, hogy elnyomta a motor bugását. A nagy nevetés után kö
högni kezdett, mire zsebéből elővette a kék köpőüveget és bele
köpött.

— Mi az? M aga elhozta a Dettweilerjét? H át el akarja árulni 
az egész társaságot ezzel a kék üveggel? Ne merje mások előtt elő
venni!

Hátul is tiltakoztak a köpőüveg ellen. Rajic azonban pedáns 
ember volt, és hűen követte az orvosi előírásokat.

— Nekem háromkeresztes volt a köpetem — mentegetőzött.
— Nekem négy, és mégsem teszem retikülömbe ezt a kék piksz- 

lit! — mondta Nevenka, és hirtelen odasimult Erzsi asszonyhoz.
— De ha köpnöm k e ll. .  .
— Ne köhögjön! Egy délután talán csak tudja játszani az 

egészségeset, a bledi kirándulót, aki azt se tudja, hogy szanatóriu
mok vannak ezen a vidéken.

Mira és a repülőhadnagy keveset beszéltek. Itt-ott egymásra 
mosolyogtak, és a két ülés támlájára helyezett kabátok alatt bol
dogan szorongatták egymás kezét. Mira többször hátranézett Erzsi 
asszonyra és Nevenkára. Valami tiszta, gyermekes báj mosolygott 
hamvas arcán, élénk kék szemében, lágy szőke haján, mely a ferde, 
fehér sapka alól kibuggyant.

— Szép vagy — súgta Erzsi asszony, és megigazította a le
lecsúszó rókaprémet.

Honnan sugárzott ez a tiszta, üde szépség erre a szőke, beteg 
leányra? Tizennyolc éve okozta ezt a tavaszos virulást, vagy talán 
a ma délután mámoros életöröme? Annyi bizonyos, hogy Mira nem 
látszott betegnek. Nemcsak gömbölyű vonalai cáfoltak rá betegsé
gére, hanem gyerekes, ámulós tekintete is, amely mögött senki sem 
sejtette a betegséget, az azzal járó félelmet és borzalmakat, a ha-



— Jo j, sto mi je vrucina! — uzviknula je Nevenka, i pokusala 
da skine svoj kaput.

— A ne, to nije dozvoljeno! — usprotivila se energicno go- 
spoda Erzika, koja je bila najstarija medu zenama, zbog cega je 
na sebe morala preuzeti ulogu majke, brizne garde des dames.

U  automobilu je kljuíao smeh. Mira se okrenula nazad i pre- 
korno pogledala Erziku.

— N a mene i ne mislis! Ja  sedim ovde na promaji, kaverna 
mi je okrenuta upravo prema prozoru, iako dobro znas da mi je 
na desnoj strani. — Erzika je brzo stavila svoje lisiíje krzno na 
Mirino desno rame.

— N o, ne piaci, prekrijmo tu macehinsku, sirotu kavernu.
Raspolozenje je bilo na takvoj visini da je svaka nova i naj-

beznacajnija primedba izazivala olujnu vedrinu. Bila je to razuz- 
danost dece, puStene na slobodu. I uvek ozbiljni inzenjer Rajic se 
tako glasno smejao, da je njegov smeh zaglusio buku motora. Posle 
silnog smeha poceo je da kaslje, na sta je iz dzepa izvadio plavu 
staklenku za pljuvacku i ispljunuo u nju.

— §ta je? Zar ste poneli sa sobom vas Dettweiler? Zar zelite 
da odate celo drustvo sa ovom pia vöm staklenkom? Samo poku- 
sajte da je izvadite pred drugima!

I sa zadnjeg sedista su se culi protesti protiv staklenke za 
pljuvacku. Rajic je, medutim, bio pedantan covek, i dosledno se 
pridrzavao svih lekarskih uputa.

— Moj je ispljuvak imao tri krsta — pravdao se.
— A moj je imao cetiri, pa nisam stavila u tasnu tu plavu 

pikslu! — rekla je Nevenka, i iznenada se privila uz gospodu 
Erziku.

— Ali kada moram da pljujem.
— Nemojte kasljati! Jedno popodne valjda mozete da izigra- 

vate zdravog cfoveka, bledskog izletnika, koji nema pojma o tome 
da se u ovom kraju nalaze sanatorijumi za grudobolne.

Mira i vazduhoplovni potporucnik razgovarali su veoma malo. 
Ponekad bi se nasmesili jedno na drugo, i na naslonu sedista sti- 
skali jedno drugom ruke, skrivene ispod kaputa. Mira se vise puta 
okrenula nazad prema gospodi Erziki i Nevenki. N a  njenom ru- 
menom licu osmehivala se neka cista, decja ljupkost, u zivim pla- 
vim ocima, mekoj plavoj kosi, koja je visila ispod nakrivljene, bele 
kape.

— Lepa si — sapnula joj je gospoda Erzika, i namestila li- 
sicje krzno, kője joj je skliznulo dole.

Odakle je zracila ova cista, sveza lepota ove piave, bolesne



lállal való kacérkodást, a vérköpés dermesztő izgalmát, a lázas éj
szakák rettenetes fantomjait. Pedig Mira éppúgy átesett ezeken az 
izgalmakon, mint a többiek, akiknek szemében a lemondás, az élet
tel való leszámolás borús árnyai komorlottak. Mégis úgy látszott, 
hogy egyedül Mira az élet gyermeke, míg a többieket már rabul 
ejtette, alázatra, engedelmességre s örök hűségre kényszerítette a 
halál.

— Megállni! Megállni — sikoltozott Nevenka.
Egy gostilna előtt járt az autó, amelynek falán a benzinreklá

mokon, az autóállomáson kívül még ez állott: „Minden este tánc” .
Tánc! Tavaly ilyenkor Nevenka egy osztrák fürdőhelyen ropta 

a rumbát, és hajlongva ábrándozott a tangó édes, fülledt dallamára. 
Istenem, hol van már a tavalyi nyár, a kis aussei hotel s az a ma
gas pesti fiú, akivel boldogan, botor kacérkodással sétáltak a hegyek 
között.

Az autó megállt, s a társaság boldogan rontott be a kis gostil- 
nába. A különszobában egy gramofon állt óriás tölcsérrel. Mikor a 
kiszolgálólány megkérdezte, hogy mit parancsolnak, pár pillanatig 
zavart csend vibrált a jámbor, serszagú szobában. Erzsi asszony 
már majdnem kimondta, hogy tejet, amikor Nevenka erélyesen ren
delkezett:

— Sört kérünk, mindegyiknek egy pohár sört.
Lovrec doktor csak akkor tiltakozott, amikor a pincérlány már 

elment.
— H át miért hoztak engem magukkal? Hogy segédkezzek a 

kihágásokban?
— Természetesen — mondta Erzsi asszony. — Maga most már 

bűntársunk, és ha elárul, akkor önmagát jelenti fel.
— De holnap hőemelkedésük lesz, vagy vérköpésük, vagy tudj* 

isten, milyen más bajuk, ki lesz a felelős? — komolykodott Lovrec, 
de hahotába fúltak szavai.

— Csak sose erőltesse magát ezzel a nagyképűsködéssel, ked
ves doktor bácsi — torkolta le Nevenka a feltörő kötelességtudást. 
— Mi megengedjük, hogy sört igyon, az ellen sincs kifogásunk, ha 
rágyújt, vagy ha táncolni kezd.

A repülőhadnagy felhúzta a gramofont, valami öreg foxtrott 
recsegett a hatalmas tölcsérből. Nevenka felugrott, és karon fogta 
a hadnagyot, Rajic mérnök — Dettweiler üvegjével a zsebében — 
kötelességének tartotta, hogy felkérje Mirát. Az összenyomott tü- 
dejű emberek szaporábban lélegeztek. Lovrec doktor fejcsóválva 
vette tudomásul a betegek újabb kihágását, de Erzsi asszony, aki 
mellette maradt, szelíden vállára tette a kezét.



devojke? Ovo njeno prolecno cvetanje izazvalo je njenih osam- 
naest leta, ili mozda mamuma zivotna radost danasnjeg popodneva? 
Toliko je bilo sasvim sigurno da Mira nije licila na bolesnicu. Njenu 
bolest nisu skrivale samo njene öble linije, nego i njen detinjast, 
zaíuden pogled, iza kojeg niko nije ni naslucivao bolest, strah koji 
ona donosi i sve one uzase, koketiranje sa smrcu, uzasna uzbudenja 
zbog prvog krvavog ispljuvka, uzasne fantomé noci sa vatrom. 
Iako je i Mira proSSla sva ta uzbudenja, kao i drugi, u cijim oíima 
su se nadnele tmurne senke odricanja, obracuna sa zivotom. Izgle- 
dalo je, ipák, da je jedino Mira dete zivota, dók je druge vec za- 
robila smrt, primorala na ponizenje, posluSnost i veínu vernost.

— Stanimo! Stanimo! — uzvikivala je Nevenka.
Automobil je prolazio ispred jedne gostilne, na ¿ijern je zidu,

pored reklame za benzin i oznake parkiraliSta, jós stajalo: „Svako 
vece ples” .

— Ples! Prosle godine, upravo u ovo dóba, Nevenka je u ne- 
koj austrijskoj banji plesala rumbu, i njisuci se mastala o slatkoj, 
toploj melodiji tanga. Boze, kada je vec proletelo leto, onaj mali 
hotel u Auseu i onaj visoki pestanski mladic, s kojim se, puna 
srece i nepromisljene koketerije, setala u planinama.

Automobil je stao, i raspolozeno drustvo je odjurilo u malu 
gostilnicu. U  zasebnoj sáli stajao je jedan stari gramofon sa levkom. 
Kada ih je konobarica upitala sta zele, nekoliko trenutaka vibri- 
rala je tisina zbunjenosti u tihoj sáli koja je mirisala na pivo. Go- 
spoda Erzika je vec skoro izgovorila: mleko, kada je Nevenka 
energicno narucila:

— Molimo pivo, svakom po casu piva.
Doktor Lovrec je poíeo da protestuje tek onda, kada je kono

barica vec otiiSla.
— Zbog cíega ste me poveli sa soborp? Da vám pomazem u 

prestupima?
— N aravno — odgovorila je gospoda Erzika. — Vi ste sada 

nas saucesnik, i ako nas prijavite, istovremeno cete podneti prijavu 
i protiv samog sebe.

— Ali sutra cete imati povisenu temperaturu, ili krvave is- 
pljuvke, ili ce vas muciti bog zna kakve druge nevolje; ko ce onda 
biti odgovoran? — uozbiljio se doktor Lovrec, ali mu je reci ugu- 
sio njihov grohotan smeh.

— Samo se nemojte zamarati i praviti vaznim, dragi cika dok
toré — ucutkivala ga je Nevenka zbog njegove savesnosti. — Mi 
vám dozvoljavamo da pijete pivo, nemamo nista ni protiv tóga da 
zapalite cigaretu, ili da pocnete da plesete.



— H agyja az örömüket. Fiatalok még. Élni szeretnének.
Lovrec rámosolygott a magyar asszonyra.
— H át maga nem fiatal?
— Nekem már gyermekem van, és őszül a hajam.
Lovrec nem tiltakozott többet, még egy pohár sört rendelt, és 

szelíden udvarolgatott Erzsi asszonynak. Egy aranyos kedélyű ma
gyar medikusról beszélt, akivel nagyon melegen összebarátkozott, és 
aki elesett az olasz harctéren. Azután egy olasz asszonyról beszélt, 
kivel Bolognában ismerkedett meg, mikor ott egyetemre járt, aki 
nagyon szerette őt, de sohasem lett az övé.

A tánc véget ért, újabb sörök következtek, majd Nevenka ci
garettára gyújtott. Rajic is felbátorodott; betegsége előtt nagy do
hányos volt, de most úgy fújta a füstöt, mint valami kis gimna
zista, aki a szülői és tanári felügyelettől távol, először élvezi a til
tott gyönyöröket.

Végre felkerekedett a társaság, és továbbment Jezersko felé. 
A táj egyre vadregényesebb lett, olcsó olajnyomatokra emlékezte
tett: fenyvesek, vízesések, fűrésztelepek, zsubogó patakok, idillikus 
erdészlakok, megnyúlt testű Krisztusok, piros tornyú hegyi kápol
nák.

A valóságban azonban ezeknek a nyűtt képeknek minden ba
nalitása elszállt, a színek százféle árnyalatával a fenyők acélos 
kékje, homorító zöldje között a templomtornyok és az út menti 
Mária-oltárok, a vörös és sárga színfoltok lázadó hangon tiltakoz
tak az egyhangúság ellen. Titkos erők feszültek a kövekben, a ro
hanó vizekben, az ormok kemény vonalaiban. Minden lihegett, lé
legzett, a levegőben mámoros, fűszeres illatok pihegtek, és körül
ölelték az autó utasait.

— Ciklámen . . .  — sóhajtott Mira, és lehunyta a szemét.
Az út merészen kanyargóit felfelé, s hamarosan az osztrák 

határra értek. Rajic elővette fényképezőgépét, és nagy körültekin
téssel, a tőle megszokott pedantériával fogott a felvételhez. Sokáig 
tartott, míg beállította a gépet, közben a pajzán jókedv ki-kitört 
a társaságból.

Azután visszafordultak. Az autó motor nélkül szaladt a ka
nyargós hegyi úton. A megbeszélt jezerskói vendéglőnél állt meg az 
autó. Vidám osztrák és magyar társaságok ültek az asztaloknál. 
Valaki elkiáltotta magát:

— Erzsi!
Erzsi asszony visszafordult. Régi becskereki ismerősök voltak, 

akik pár év előtt Zágrábba költöztek. Erzsiről, betegségéről semmit



Vazduhoplovni potporucínik je navio gramofon iz cijeg je og- 
romnog levka zatrestala melodija nekog starog fokstrota. Nevenka 
je skocila i uzela za ruku potporucnika, inzenjer Rajic je, sa Dett- 
weiler staklenkom u dzepu, smatrao svojom duznoscu da Miru 
zamoli za ples. Ljudi sa zgnjecenim plucima disali su sve teze. Dok
tor Lovrec je klimajuci glavom primio k znanju növi prestup bo- 
lesnika, ali mu je gospoda Erzika, koja je ostala uz njega, blago 
stavila ruku na rame.

— Pustite ih neka se raduju. Jos su mladi. Voleli bi da zive.
Lovrec se nasmesio na Madaricu.
— Zar vi niste mladi?
— Ja  vec imam dete, i pocinjem da sedim.
Lovrec vise nije protestovao, narucio je jos jednu casu piva, i 

poceo da se nezno udvara gospodi Erziki. Pricao joj je o jednom 
uvek dobro raspolozenom madarskom studentu medicine, s kojim 
se veoma toplo sprijateljio, i koji je poginuo na talijanskom frontu.
Zatim joj je pricao o nekoj Talijanki, koju je upoznao u Bolonji,
za vreme studija, koja ga je jako volela, ali koja nikada nije pó
stala njegova.

Ples se zavrsio, sledile su nove case piva, zatim je Nevenka 
zapalila cigaretu. I Rajic se ohrabrio; pre bolesti bio je strastan 
pusací, pa je sada duvao dim kao neki mladi gimnazijalac, koji se 
nalazi daleko od roditeljskog i profesorskog nadzora, i koji prvi 
pút uziva u zabranjenim divotama.

Drustvo se najzad podiglo, i krenulo dalje prema Jezerskom. 
Predeo je postajao sve romanticniji, podsecao je na jevtina uljana 
platna: cetinari, vodopadi, potoci koji zubore, idilicne sumarske 
kucice, Hristovi izduzenih tela, crveni tornjevi planinskih crkava.

Sa ovih starih slika je, medutim, u stvarnosti iscezla svaka nit 
banalnosti i celiíno plavetnilo cetinara sa svojih stotinu nijansi, 
zelenilo utkano izmedu tornjeva crkava, Marijini oltari pored puta, 
sve te crvene i zute slicice protestovale su protiv jednolicnosti pre
dela sa svojim buntovnim glasom. U  stenama, u vodama kője su 
jurile, u ostrim linijama planinskih vrhova, napinjale su se tajan- 
stvene snage. Sve je dahtalo, disalo; u zraku su podrhtavali opojni, 
za&njeni mirisi koji su opcinjavali putnike u automobilu.

— C ik lam e. . .  — uzdahnula je Mira, i zatvorila oíi.
Pút je hrabro krivudao navise, i uskoro su stigli do austrijske 

granice. Rajic je pripremio svoj fotoaparat i sa velikom opreznoscu, 
sa njegovom vec poznatom pedanterijom, pristupio je fotografisa- 
nju. Potrajalo je prilicno dugo dók je namestio aparat, a u medu- 
vremenu je iz drustva izbijala erupcija vragolastog raspolozenja.



sem tudtak. Leült az asztalukhoz, érdeklődött a gyerekek iránt, 
akik bizonyára már nagyok lehetnek. A zágrábiak hamarosan visz- 
szakérdezték:

— Te most honnan jössz?
— Bledből — hazudta Erzsi, és kissé elpirult.
Erzsi még keveset hazudott életében, de ez alkalommal szüksé

gesnek tartotta a hazugságot, mert ezzel sok kellemetlen emléknek 
felújítását, tapintatlan részvétnek a kiváltását kerülte el. De hogy 
valamiképpen el ne szólja magát, sietve búcsúzott, és visszatért a 
szanatóriumi társasághoz. Ott melegiben, lángoló arccal vallotta be 
hazugságát.

— Nagyszerű! Nagyon helyes! — kiáltozták vidáman.
— Éljen a bledi kirándulótársaság! — emelte poharát Lovrec 

doktor, és a többiek lelkesen koccintottak.
A nap már lebukott a hegyek mögé, és a hűvös este friss le- 

helete megcirógatta a beteg társaságot. A szanatóriumban ilyenkor 
lázat kell mérni, ilyenkor kúszik a hőmérő 37 fölé. Majdnem mind
egyikük arra gondolt, hogy láza van, talán 37,4, esetleg 37,5. Hátha 
megárt a kirándulás? Néhány könnyű árnyék suhant át az azúros 
estén. A hangulat azonban mit sem veszített könnyű vidámságából, 
sőt mikor ismét az autóban ültek és kissé szorosabban összebújtak, 
pajkos, meleg érzések gyúltak fel a lelkekben és a szemekben. A re
pülőhadnagy szokatlanul beszédes volt, Lovrec doktor öreg német 
tréfákkal csiholgatta az amúgy is jókedvű társaságot. Észre sem 
vették, hogy harminc és egynéhány kilométer szaladt el alattuk a 
fehér útszalagon.

Mikor Kranjba érkeztek, még világos volt. A hölgyek az autót 
a gyümölcspiacon állították meg, és őszibarackot meg körtét vásá
roltak, Erzsi asszonynak üzletbe is kellett menni, Nevenka és Mira 
a drogériában szerezték be azokat a szépítőszereket, amelyeknek a 
hiányát ma felfedezték. Ki tudja, talán hamarosan ismét kirándul
nak valahova, talán Bledbe, és akkor még rendes púderük sem lesz. 
Aztán templomba mentek a 19-es szoba lakói. Mindhárman kato
likusok voltak, s betegségük erősen vallásossá tette őket. A szép 
kranji templomban áhítatos, sűrű homály remegett, csupán a lour- 
des-i Szűz előtt égett néhány gyertya. Mindhárman egészséget kértek 
a holnap láthatatlan intézőjétől, nyugodt, felhőtlen napokat, igazi, 
békés életet láz, köhögés, vér és vigasztalan virrasztások nélkül. 
A homály puha, szinte jóságos misztikuma megígérte a fohász tel
jesülését. A 19-es szoba lakói legalábbis így érezték, mikor kijöttek 
a templomból. Könnyűek és vidámak voltak.



Zatim su krenuli nazad. Automobil se bez pomoci motora spu- 
stao krivudavom planinskom cestom i stao ispred jedne vec ranije 
odabrane gostionice u Jezerskom. Za stolovima su sedele vesele 
austrijske i madarske druzine. Neko je uzviknuo:

—  vE m !
Erzika se okrenula. Bili su to neki njeni stari poznanici iz Bec- 

kereka, koji su se pre nekoliko godina preselili u Zagreb. O Erziki,
0 njenoj bolesti nisu nista znali. Sela je za njihov sto, interesovala 
se za njihovu decu, koja su vec sigurno velika. ZagrepiSani su, 
ubrzo posle toga, poieli da joj postavljaju neugodna pitanja:

— A odakle ti sada dolazis?
— Sa Bleda — slagala je ona, i malo se zarumenila. Erzika je 

do sada retko kad lagala u zivotu, ali je ovom prilikom laz smat- 
rala nuznom, jer je njome izbegla postavljanje novih neprijatnih 
pitanja i njihovu izjavu saucesca. Ali da se na neki nácin ipák ne 
bi odala, uzurbano se oprostila od njih, i vratila u svoje drustvo 
iz sanatorijuma. Tamo je odmah, sa uzarenim licem, priznala svoju 
laL

— Izvanredno! Ispravno! — uzvikivali su veselo.
— Ziveli bledski izletnici! — podigao je svoju casu doktor 

Lovrec, a ostali su odusevljeno klicali. Sunce je vec zaslo iza pla- 
nina, i svezi dah prohladne veceri pomilovao je drustvance bo- 
lesnika. U  sanatorijumu se u ovo dóba meri temperatura, u ovo 
vreme se ziva u termometru penje iznad 37 stepeni. Skoro su svi 
pomisljali na to da imaju temperaturu, mozda 37 sa 4, ili 37 sa 5. 
M oída im je izlet naSkodio? Preko azurne veieri preletelo je ne
koliko lakih senki. Ali skoro nista nije nestalo od njihovog lakog 
raspolozenja, a kada su opet seli u automobil i malo tesnje se u 
njemu sabili jedno uz drugo, u dusama i ocima su im se zapalila 
nestasna, toplija osecanja. Vazduhoplovni potporucnik je postao 
veoma razgovorljiv, a doktor Lovrec je vec ionako raspolozeno 
drustvo zaiikavao sa starim nemackim posalicama. Nisu ni pri- 
metili kako je trideset i nekoliko kilometara projurilo ispod njih 
na beloj traci puta.

JoS je bilo vidno kada su stigli u Kranj. Zene su zahtevale da 
se automobil zaustavi kod vocne pijace, na kojoj su kupile breskve
1 kruske; gospoda Erzika morala je da svrati i u prodavnicu, a 
Nevenka i Mira u drogeriju da nabave ona sredstva za ulepsava- 
nje, ciji su nedostatak upravo dañas otkrile. K o zna, mozda ce 
uskoro opet krenuti nekuda na izlet, mozda na Bled, a onda nece 
imati ni obiinog pudera. Zatim su bolesnice iz devetnaestice otisle u 
crkvu. Sve tri bile su katolikinje, i zbog bolesti póstale su jo? re-



Abban az „előkelő” vendéglőben, ahol letelepedtek, vidáman 
játszott a dzsessz. Mirának táncolni lett volna kedve, de a férfiak
nak fontosabb volt a vacsora, az ital és a cigaretta. Kevesen ültek 
a teraszon, a  hangos társaság határozottan feltűnést keltett, a höl
gyek úgy is viselkedtek, ahogy a megcsodált nagyságok szoktak: 
affektáltan és kiszámítottan. De azért minden pózolásuk mellett is 
bájosak voltak, gyerekesek, szendék és szerények, hiszen elbizako
dottságukat már régen letörte a halál lehelete, a Koch-bacilusok ha
talmas hadserege. Nevenka még meg se ette vacsoráját, és máris tán
colni kezdett Rajiétyal. Nemsokára Mira is követte a repülőhad
naggyal. A tánc végeztével mind a négyen fáradtan, lihegve ültek 
vissza helyükre.

— H iába! Nem nekünk való ez, pneumothoraxosoknak! — 
sóhajtotta Rajdc, és homlokát törölgette.

— Úgy innék egy kis pezsgőt — kényeskedett Nevenka, és a 
nagyvilági hölgyek arcfintorát szerette volna utánozni.

Senki sem vette észre, hogy Rajic beszélt-e valamit a pincérrel, 
de egyszerre csak pezsgőt hoztak asztalukhoz.

— Gyerekek — kiáltotta Lovrec doktor sugárzó arccal — , én 
már nem bírom tovább ezt a bűnpártolást! A lelkiismeretem, az 
orvosi lelkiismeretem . . .

— Éljen a bledi kirándulótársaság! — fojtották bele a szót, 
és összeütötték poharaikat.

Rajié mérnök bácskai ember volt. Most hirtelen Erzsi asszony
hoz fordult, és magyarul mondta:

— H iába minden, kedves Erzsi! Nekünk korábban kell el
mennünk az életből, mint ahogy szeretnénk. Hiába minden áltatás, 
minden becsapni akarás. Mert végeredményben kit is akarunk be
csapni? A világot? önmagunkat? A bacilusokat?

— Talán önmagunkat — szólt halkan Erzsi asszony, és lehaj
totta a fejét.

— Mit mond? Mit mond? — kérdezte németül Lovrec doktor, 
mert észrevette, hogy valamilyen kellemetlen dologról folyik a szó, 
s mindenesetre meg akarta menteni a derűs hangulatot.

— Azt mondja — fordította németre beszédét Erzsi asz- 
szony —, hogy hiába minden erőlködés, időnek előtte kell elmen
nünk . . .

— Eh, ostoba beszéd! — hadonászott cigarettájával Lovrec 
doktor. — Magukból mind nagypapa és nagymama lesz.

— Bennünket nem lehet becsapni, kedves doktor — nevetett 
Rajié mérnök. — Mi jól tudjuk, hogy a javulás, ha összenyomják 
tüdőnket, ha kitépik idegünket, még nem jelent gyógyulást. Mi már



ligioznije. U  lepoj kranjskoj crkvi podrhtavao je pobozni, gusti 
suton, samo je pred lurdskom Devicom gorelo nekoliko sveca. Sve 
tri su zazelele da im nevidljivi gospodar buducnosti dá zdravlja, 
mirne i vedre dañe, pravi, miran zivot bez temperature, kasljanja, 
krvi i neutesnih bdenja. Meka, skoro blaga mistiénost sutona obe- 
cavala je ostvarenje njihove molitve. Stanarke devetnaestice su to 
bar tako osecale, kada su izisle iz crkve. Bile su laké i raspolozene.

U onoj „otmenoj” gostionici, u koju su svratili, veselo je tre- 
stao dzez. Mira je zelela da igra, ali je muskarcima bila vaznije ve
cera, pice i cigarete. N a terasi je sedelo malo gostiju, pa je bueno 
drustvance bilo upadljivo, dame su se tako i ponasale, kao neke 
dive kője izazivaju divljenje: afektirajuce i proracunato. Ali su i 
pored sve te poze bile bajne, detinjaste, nezne i skromne, iako je 
njihovo samopouzdanje vec odavno slomio dah smrti, ogromna ar- 
mija kohovih bacila. Nevenka jos nije ni pójela svoju celu veceru, 
kada je pócela da píese sa Rajicem. Uskoro su ih sledili Mira i pot- 
poruínik. Posle zavrsetka plesa svi su, umorni i zadihani, seli nazad 
na svoja mesta.

— Sve je to uzalud! N ije to za ñas, pneumotoraksase! — uz- 
disao je Rajic, i brisao znojavo celo.

— Tako bih popila malo sampanjea — prenemagala se N e
venka, u nameri da imitira grimasu velikosvetskih dama.

Niko nije primetio da li je Rajic nesto rekao konobaru, ali su 
iznenada za njihov sto doneli sampanjac.

— Deco — uzviknuo je doktor Lovrec, sa licem koje je bli- 
stalo od radosti —, ja vise ne mogu da budem vas saucíesnik! Moja 
savest, moja lekarska etika . . .

— Neka zive bledski izletnici! — ugusili su mu reíi, i poceli 
da se kucaju svojim 2asama.

Inzenjer Rajic bio je Bacvanin. Sada se iznenada okrenuo pre- 
ma gospodi Erziki i na madarskom joj rekao:

— Sve je uzalud, draga Erzika! Mi moramo ranije nestati iz 
zivota, negó sto bismo to zeleli. Uzaludno je svako obmanjivanje, 
svaka zelja za prevarom samoga sebe. Jer, u krajnjoj liniji, koga 
zelimo da prevarimo? Svet? Sebe same? Bacile?

— Mozda ñas same — odgovorila mu je Erzika tiho, i pog- 
nula glavu:

— Sta kaze? Sta kaze? — upitao je doktor Lovrec na nemac- 
kom, jer je primetio da se poveo razgovor o nekoj neprijatnoj 
stvari, i po svaku cenu je zeleo da spase dobro raspolozenje.

— Kaze — preveía je razgovor na nemacki gospoda Erzika



nem lehetünk többé egész emberek. H a kikerülünk az életbe gon
dok, kötelességek közé, akkor a bacilusok is új erőre kapnak. Az 
élet kegyetlen tempót diktál: küzdeni, megelőzni a másikat! Ke
nyérharc! A kötelességek kiszipolyozott rabszolgái leszünk . . .  Roz
zant szervezetünk nem bírja sokáig, hamarosan ki kell dőlni a sor
ból . . .  Mi ezt nagyon jól tudjuk.

— De még mennyire! — lelkendezett Nevenka, mintha a leg
vidámabb dologról lenne szó. — H át mit is csinálnánk mást, mikor 
majdnem egész nap feküdnünk kell, beszélnünk sem szabad, és csak 
nézzük az eget meg a fellegeket. Bizony sok mindenre kell gondol
nunk, ilyenkor: életre, halálra, további sorsunkra. Elgondoljuk, hogy 
fogunk meghalni, milyen lesz a temetésünk, hány évet írnak a ko
porsóra, kinek fogunk hiányozni, ha elmentünk . . .  Mi van ebben? 
A mi életünk ilyen, ezen nem lehet változtatni.

Nevenka szavai egyszerűen és világosan rámutattak a valóság
ra. Minden tüdőbeteg tisztában van a sorsával. De ez nem jelenti 
azt, hogy a nyomott kedélyállapot állandósuljon. A szanatóriumi 
társaság hangulata sem lankadt el, inkább emelkedni látszott. A 
zene ismét pattogott, és Nevenka nem tudott ülve maradni.

— Gyerünk — szólt a repülőhadnagy, aki felpattant és meg
hajtotta magát.

Nagy derűt váltott ki Lovrec doktor tánca, aki Erzsi asszonyt 
kérte fel. Lovrec kissé nehézkes mozgású ember volt, mozdulatai, 
tánca a medvére emlékeztettek. De Lovrec nem hagyta magát. N e
hézkesen, de pontosan és lelkesen lépkedett a zene ritmusára. Talán 
az alkohol váltotta ki belőle ezt a táncoló kedvet, vagy talán a 
betegek elszánt, nyitott szemű mámora?

Már elmúlott kilenc óra, mikor autóba szálltak. Eleinte még 
kacagtak, daloltak, de később elcsendesedtek, a fáradtság kitört 
puha, beteg, agyonkényeztetett testükön. A pajzánság, a póráznélkü
liség kitombolta magát, a kirándulók elfáradtak, elálmosodtak, mint 
hancúrozó, fiatal vizslák. Nevenka Erzsihez bújt, Mira a repülő
hadnagy vállára ejtette fejét, és becsukta szemét. Olyan természetes 
volt ez a mozdulata, semmi kacérság sem érződött a fáradt, szőke 
fej támaszkeresésében.

Egyszerre egy nagy, ragyogóan kivilágított épület dermesztette 
meg a társaságot. Pár pillanatig tartott, amíg ebben a tündöklő 
tündérpalotában felismerték a szanatóriumot. Senki sem beszélt 
többet.

A 19-es szoba lakói hangtalanul nyitottak be a szobájukba. 
A visszatérés nem volt kellemes, vagy talán a sok bűnös kilengés 
ártott meg?



— da je uzaludan svaki nas napor, da moramo da odemo pre vre- 
mena . . .

— Eh, glupog li razgovora! — mlatarao je svojom cigaretom 
doktor Lovrec. — Svi cete postati dede i bake.

— N as ne mozete prevariti, doktoré — smejao se inzenjer 
Rajic. — Mi dobro znamo da nas oporavak, posle svih vasih plom- 
biranja nasih piuca i kidanja zivaca, jos ne znaii ozdravljenje. Mi 
vise ne mozemo da postanemo zdravi ljudi. Ako se i vratimo u 
zivot, medu brige i obaveze, tada ce i bacili dobiti novu snagu. 
Zivot diktira nemilosrdan tempo i borbu: moramo preduhitriti 
druge! To je borba za hieb! Postaéemo iznureni robovi obaveza . . .  
Nasi trosni organizmi nece dugo izdrzati, brzo ce se srusiti iz stro
ja . . .  Mi to veoma dobro znamo.

— Jos kako! — oduSSevljavala se Nevenka. — Sta bismo drugo 
i radili, kada skoro celog dana treba samo da lezimo, ne smemo ni 
da razgovaramo, i samo gledamo u nebo i oblake. Tada bogme 
treba da mislimo na mnoge stvari: na zivot, smrt, na nasu daljnju 
sudbinu. Zamisljamo kako cemo umreti, kakav ce nam biti pogreb, 
koliko godina ce ispisati na nasem kovcegu, kome cemo nedosta- 
jati kada odemo . . .  Pa sta onda? Nas je zivot takav, to se ne 
moze promeniti.

Nevenkine re£i jednostavno i jasno su ukazivale na pravu 
stvarnost. Svaki plucni bolesnik zna kakva ga sudbina ocekuje. Ali 
to ne znaci da se mora ustaliti dusevno stanje potistenosti. Ni ras- 
polozenje drustva iz sanatorijuma nije splasnulo, ¿inilo se da raste. 
Muzika je opet trestala, i Nevenka nije mogla da ostane da sedi.

— Hajdemo — pozvala je vazduhoplovnog potporucinika koji 
se podigao i poklonio pred njom.

Igra doktora Lovreca koji je zamolio gospodu Erziku za ples 
izazivala je smeh. Lovrec je bio covek malo tromih pokreta, koji 
su podsecali na medveda. Ali se Lovrec nije predavao. Tesko je, 
ali tacno i odusevljeno koracao po ritmu muzike. Mozda je alkohol 
izazvao u njemu volju za plesom, ili odvazan, otvorenih oiiju 
zanos bolesnika.

Vec je proslo devet casova kada su se ukrcali u automobil. 
Ispocetka su jos pevali, ali su se kasnije utisali, na njihovim me- 
kim, bolesnim, razmazenim telima izbijao je umor. Nestasluci i 
raspojasanost su se svetili, izletnici su se umorili, bili su pospani 
kao mlade vizle kője su se izjurile. Nevenka se privila uz Erziku, 
Mira je spustila glavu na vazduhoplovnog potporuünika, i zatvo- 
rila oci. Taj njen pokret trazenja naslona za umornu plavu glavu



Mira az ablakhoz lépett, és ábrándosán nézte a nagy éjszakát, 
a hunyorgó csillagokat s messze, valahol Kranj felé egy-egy el
vesző fénypont vibrálását. Tizennyolc éves és szerelmes volt; furcsa, 
sohasem ismert szenvedélyek cirógatták a bőrét, és kellemesen nyug
talanították zsenge idegeit.

Erzsi asszony levetette ruháját, és leült az ágy szélére, hogy 
papucsot húzzon, amikor Nevenka hirtelen mellette termett, át
ölelte, és az asszony vállára szorította fejét. Pár perc múlva Erzsi
nek éreznie kellett a vállán szétfolyó meleg könnyeket.

— Mi az, te kis bohó? — és felemelte Nevenka nedves, ma- 
szatos arcát. — Csak nem sírsz?

Nevenka torkát fojtogatta a sírás, mikor nagy nehezen ki
nyögte:

— Mikor olyan szép ez a rongyos élet . . .



bio je tako prirodan, da se u njemu nije mogla otkriti ni trunka 
koketerije.

DruSStvo se iznenada trglo pred jednom velikom, bljeStavo 
osvetljenom zgradom. Nekoliko trenutaka je potrajalo, dok su u 
ovoj lepoj, vilinskoj palati prepoznali sanatorijum. Niko nista nije 
progovorio.

Stanarke devetnaestice bezvoljno su usle u svoju sobu. Povra- 
tak im nije bio prijatan, ili im je, mozda, naskodilo mnogo gresnih 
prestupa.

Mira je prisla prozoru, i sanjareci posmatrala veliku noc, tre- 
perave zvezde i daleko, negde prema Kranju, treperenje neke tacke 
koja je nestajala. Imala je osamnaest godina i bila je zaljubljena; 
kozu su joj milovale do tada nepoznate strasti, i prijatno uznemi- 
ravale njene nezne zivce.

Gospoda Erzika je skinula svoju haljinu, i sela na ivicu kre- 
veta da obuje papuce, kada se Nevenka odjednom nasla pored nje, 
zagrlila je, i naslonila glavu na njeno rame. Kroz nekoliko trenu
taka Erzika je osetila kako joj se niz ramena slivaju tople suze.

— Sta je, ti mala veselice? — i podigla je vlazno, musavo 
Nevenkino lice. — Valjda ne places?

Nevenkino grlo gusio je plac, i samo je sa teskocom mogla da 
pros ten je:

— K ada je ovaj otrcani zivot tako lep . . .

(Preveo: Jozef Varga)



ELÖ LJÁ RÓ  JE G Y Z E T E K

Si une anthologie est faite pour donner la vue 
d'ensemble d'une école ou d'une epoque, il paraît na
turel et utile de l'accompagner d'une préface qui soit, 
en quelque sorte, la légende du dessin. Cela est en
core utile parce que toute anthologie est incomplète, 
par la faute de l'auteur, ou par celle des auteurs ou 
par la perversité du hasard — ou par ces trois motifs.

Robert de la Vaissière

H a a modem szerb** lírát merev látószögből szemléljük, úgy 
ez az antológia is, mint majdnem minden gyűjteményes kiadás; hé
zagos, hiányos. Éppen ezért szükséges némi mentegetés, némi ma
gyarázat, mert hiszen a hiányok észrevevése egyedül nézőpontunk
tól függ. Bizonyosan lesznek majd, akik kifogásolják, hogy kima
radt egy-két név akkor, amikor mások érdemtelenül bekerültek, 
sokaknak talán hiányozni fog néhány népszerű költemény és fej
csóválva találkoznak pár sápadt, gyenge verssel, mely besiklott e 
könyv lapjai közé. Oka mindennek az, hogy mi nem kimondott 
látószögből tekintettünk szét, célunk nem a bírálat volt, hanem 
az ismertetés. Ízelítőt akartunk adni a modern szerb lírából gondos, 
illatokat átmentő fordításban s ezért semmilyen szempont sem irá
nyított vagy befolyásolt a válogatásnál. Rokon- vagy ellenszen
vünket egyes költők, illetve irányokkal szemben — amennyire ez 
lehetséges — elfojtottuk, egyszerűen a modern szerb lírának kicsi
nyített tükörképét akartuk adni s ebben a szándékunkban nem 
befolyásoltak bennünket világnézetek vagy esztétikai elvek.

A szerb művészetek közül a képfaragás és a lírai költészet a 
legerősebb. Lehet, hogy azért, mert ez a két művészet a legköz
vetlenebb, legtermészetesebb és legnépszerűbb. Az epikának, zené
nek, képírásnak, táncnak és drámának nagyobb igényei vannak:

* A Bazsalikom című antológia előszava. (A szerk. megj.)
** Szenteleky — az akkori szóhasználat szerint — szerbnek nevezte mind a szerbeket, 

mind a horvátokat; a Bazsalikomnak is Modern szerb költők antológiája az alcíme, holott 
horvát költők is szerepelnek benne. (A szerk.)



U V O D N E BELESKE*

Si une anthologie est faite pour donner la vue 
d'ensemble d'une école ou d'une êpoquey il paraît na
turel et utile de l'accompagner d'une préface qui soit, 
en quelque sorte, la légende du dessin. Cela est en
core utile parce que toute anthologie est incomplète, 
par la faute de l'auteur, ou par celle des auteurs ou
par la perversité du hasard — ou par ces trois motifs.

Robert de la Vaissière

Ako modernu srpsku** liriku posmatramo iz ostrog ugla, ova
antologija je, kao i gotovo svaka druga zbirka — manjkava, ne-
potpuna. Upravo zbog toga su neophodna neka opravdanja, neka 
objasnjenja, jer zapazanje nedostataka jedino zavisi od tacke gle- 
di!>ta. Sigurno ce biti onih koji ce zameriti sto su izostala dva-tri 
imena a istovremeno su nezasluzeno uneti drugi, mnogima ce mo- 
zda nedostajati nekoliko omiljenih pesama i, odmahujuci glavom, 
naci ce nekoliko bledih i slabih pesama koje su upale medu korice 
ove knjige. Uzrok svemu je sto mi nismo posmatrali stvari iz iz- 
razitog ugla, cilj nam nije bila ocena vec prikaz. Zeleli smo da 
pruzimo okusak moderne srpske lirike u brizljivom prevodu koji ce 
sacuvati aromu i zbog toga pri izboru nismo se drzali nikakvog 
glediïta niti je ïta uticalo na nas. GuSili smo — koliko je to mo- 
guce — simpatije ili nesimpatije prema pojedinim pesnicima, od- 
nosno pravcima, jednostavno zeleli smo da damo umanjenu sliku 
moderne srpske lirike i u toj nameri nisu nas ometali pogledi na 
svet, niti estetski principi.

*

Vajarstvo i lirska poezija su dve najrazvijenije umetnosti kod 
Srba. Mozda otuda sto su ove dve umetnosti najneposrednije, naj- 
prirodnije i najomiljenije. Veci su zahtevi epike, muzike, slikarstva,

* Predgovor antologije ,,Bazsalikom” . (Pr. ur.)
** Kornel Senteleki je — po tadaïnjem obi^aju — upotrebljavao izraz ,,srpski” i umesto 

„hrvatski” . Podnaslov ove antologije je „Antologija moderne srpske poezije”  iako su u njoj 
zastupljeni i hrvatski pesnici. (Pr. ur.)



kultúra, színház, sajtó, szakiskola. A modern Szerbia háborúkban 
és politikai viharokban él, kevesen és keveset törődnek avval, hogy 
a művészetek otthonra, levegőre, közönségre találjanak. De azért a 
vésők dolgoztak, a költők daloltak a vérviharos időkben s így fej
lődik, erősödik ez a két művészet, mely hamarosan nemzetközi 
hírre és becsülésre tesz szert. A lírának ugyan nincs nagy, fáklyás 
neve, mely magasra törne és teljhatalmat követelne, mint Ady a 
magyar költészetben, vagy MeSStrovic a szerb képfaragásban: a 
modern szerb lírának tekintélyes számú, izmos tehetségű munkása 
van geniális vezér nélkül. Az utóbbi három évtized fukar volt üs
tökösökben és művészi csodákban, az Adyk, a Mestrovicok csodá
latos kivételek. De ritkaság számba jön a tehetségek gazdasága 
ezekben az évtizedekben ezen az aránylag kicsiny nyelvterületen.

*

Közös véletlenről, általános jellemzésről, nemigen beszélhetünk 
ma, mikor annyi világnézet és bölcselmi irány vergődik és meddőn 
keresi a kibontakozást. A huszadik századnak nincsen korszelleme, 
nincs kifejezett és meghatárolt iránya, mint az előbbi századoknak. 
Mégis a legújabb szerb lírában lehet megfigyeléseket és megálla
pításokat tenni, melyek olykor általános érvényűek. Van valami 
szelíd, szomorú s jellegzetesnek látszó vonás, mely talán a múlt 
század végi orosz lírikusokra emlékeztet, de mégis más. Kissé éle
sebb és világosabb s éppen ezért jellegzetesebb. A  szerb nyelvnek 
nagy szókincse van a szomorúnak, bánatosnak kifejezésére, úgy 
látszik, a szerb léleknek már régen szüksége volt arra, hogy lelke 
bújának árnyalatait pontosabban kifejezhesse. Ez az ősi törekvés 
található meg a modern szerb lírában is, ez a sajátos bánatdalolás 
az, ami közös és jellegzetes kontúrokat ad a legújabb költé
szetnek is.

★

Ezen sajátos szomorúság mellett a legújabb költőnemzedéken 
valami fáradt finomságot is észre lehet venni, amely mindenesetre 
szokatlan és megokolatían, ha csupán külső véres eseményekkel le
hetne megokolni ezt a finomságot. A hosszú háborúk, a haza el
vesztése, fiatal életek pusztulása rendszerint kemény és durva indu
latoknak adnak talajt. A gránátrobbanások és harci üvöltések go
romba zaja sokszor visszacseng a verssorokban, a legújabb szerb 
lírában azonban nyoma sincs érdes zajoknak. H alk érzelmek ízléses 
és árnyalatos megdalolása, sápadt sóhajok, suttogó borongások, 
szépnyelvű panaszok, fehér álmok istenről, asszonyról és elérhetet-



igre i drame; kultúra, pozoriste, stampa, strucne skole. Moderna 
Srbija zivi u ratovima i politickim burama, malo je ljudi i nedo- 
voljno se brine o tome da umetnosti nadu svoj dóm, vazduh i pu- 
bliku. Ali zato su dieta radila, pesnici su pevali i u burnim vre- 
menima pa se tako razvijaju i jacaju ove dve umetnosti, kője ce 
uskoro steci medunarodnu slavu i postovanje. Istina, lirika nema 
krupno, plameno ime kője bi se vinulo visoko i zahtevalo neogra- 
nicenu moc, kao Adi u madarskoj poeziji, ili Mestrovic u srpskom 
vajarstvu: moderna srpska lirika ima ugledan broj snaznih talenata 
bez genijalnog predvodnika. Protekle tri decenije bile su skrte u 
kometama i umetnickim cudima, Adi i Mestrovic su neobicni izu- 
zeci. Ali u retkost spada i bogatstvo talenata u ovim decenijama 
na ovom srazmerno malenom jeziíkom podrucju.

O zajednickom slucaju, o opstoj karakteristici tesko mozemo 
govoriti danas kada se toliki pogledi na svet i filozofski pravci 
muce i jaiovo traze izlaz. Dvadeseto stolece nema düh svoga raz- 
doblja, nema izrazen i definisan pravac, kao ranija stoleca. Ipák 
se najnovijoj srpskoj lirici mogu uciniti zapazanja i konstatacije 
kője su katkada opste. Ima u njoj neka blaga, tuzna i karakteris- 
ticna crta, koja mozda podseca na rusku liriku s kraja proslog 
stoleca, pa ipák je drukcija. Malo je ostrija i jasnija, i upravo zbog 
toga je karakteristicnija. Srpski jezik je veoma bogát za izrazavanje 
tuznog, zalosnog, izgleda da je srpska dúsa vec odavno imala po- 
trebu da preciznije izrazi nijanse bujnosti svoje duse. Ta stara te- 
znja nalazi se i u modernoj srpskoj lirici, to je osobito pevanje o 
tűzi kője daje i najnovijoj poeziji zajednicke i karakteristicne 
kontúré.

Pored ove osobene tuge kod najnovije generacije pesnika moze 
se zapaziti neka umorna prefinjenost, koja je u svakom slucaju 
neobicna i neobrazlozena, ako bi se ova prefinjenost mogla obraz- 
loziti samo spoljnim krvavim dogadajima. Dug rat, gubitak domo- 
vine, unistenje mladih zivota po pravilu su tío za jaku i surovu 
plahovitost. Gruba buka eksplozije granata i borbenih urlika cesto 
odzvanja u stihovima, medutim, u najnovijoj srpskoj lirici ni traga 
od sirove buke. Peva se nijansirano i s ukusom o necujnom cuvstvu, 
bledi uzdasi, saputava seta, leporeka tugovanja, o bogu belih snova, 
o zeni i o nedostiznom — to je materija najnovije lirike. Praskave



lenségekről — ezek alkotják a legújabb líra anyagát. A gyűlölet 
recsegő szava éppoly ismeretlen, mint az átok vagy a bosszú sis
tergése: minden pianókba és decrescendókba fúl.

*

A bazsalikom, ez a szerény, szagos, szomorú virág nagy sze
repet játszik a szerb nép életében. Bazsalikomból készül a boszily- 
kacsa, mellyel a szenteltvizet szórják széjjel, bazsalikom kerül a 
ládafiába, a fehérnemű közé, az ikon alá, az ünnepi kalács búbjára, 
az ételekbe fűszer gyanánt és a bazsalikom bevonul a hasonlatokba, 
a dalokba, az álmok és szimbólumok világába. Mikor ezt a finom, 
szerény, apró ajkú virágot a kezembe veszem, valami mélyebb 
szimbólumot érzek. A hasonlatok hosszú lánca kínálkozik egy ilyen 
nyájas, szomorú virágszál szemlélésekor. A finomság, az eredeti 
illat, az egyszerűség, a szomorúság éppúgy ráillik a virágra, mint 
a poézisre.

A modern szónak más jelentősége van ma, mint a század ele
jén, a modern költő fogalma is változott az utolsó évtizedek alatt. 
Mikor Bogdán Popovic 1911-ben az újabb szerb lírából összeválo
gatott s a maga nemében páratlan antológiáját kiadja, 1840-től, 
Branko Radióevictől kezdi a csokorba szedést. Mi azonban nem 
nyúltunk ilyen messzire vissza, mikor a modern szerb költők an
tológiájába fogtunk, mert véleményünk szerint a modern jelző nem 
vonatkozhat lezárt korokra s a mai lélektől távoleső érzelemvi
lágra. Tény az, hogy az újabb szerb líra Branko Radicevictyel kezd 
kibontakozni, ő ad először egyéni ízt, csiszoltabb, művészi formát 
a népköltészetnek. A X IX . század első felében majdnem minden 
európai lírában bekövetkezik a klasszikus ideáltól való elszakadás 
és egyrészt a népköltészeti elemek, az érzelmek közvetlensége és 
természetessége, másrészt a forma frissesége új irányt ad az alanyi 
költészetnek. Ez az irány aztán az érzelmek differenciáltságával, 
az egyéninek előtérbe jutásával és a forma tökéletesedésével a szá
zad vége felé a Part pour Part vagy a Parnasse tökéletességére 
emelkedik.

A szerb lírában Vojislav Ilic az a költő, akiben a X X . század 
szelleme és elevensége fellelhető, jóllehet rövid élete még a X IX . 
századba esik. Finom művész, aki menekülni akar a mindennaptól, 
a valóságtól éppúgy, mint a csiszolatlan nyelvtől s a darabos for
mától. Ez a törekvés azután legkiválóbb követőjében, Jovan Du
ciéban éri el csúcspontját. Duéic költészete már a márványosan



re¿i mrznje nepoznate su isto kao i pucketanje klet ve ili osvete: 
sve prigusuje piano i dekresccndo.

Bosiljak, taj skromni, mirisavi i tűzni cvet igra veliku ulogu u 
zivotu srpskog naroda. Od bosiljka se pravi bosiljkaca kojom se 
skropi sveta vodica, bosiljak se stavlja u kovceg medu belo rublje, 
ispod ikoné, na vrh prazniinog kolaca, kao zaáin u jelo, a bosi
ljak ulazi u poredenja, u pesme, u svet snova i simbola. Kada taj 
fini, skromni i sitnolisti cvet uzmem u ruku, osecam neku dublju 
simboliku. Pri posmatranju jednog ovako ljupkog i tuznog strucka 
nudi se dugi niz poredenja. Prefinjenost, izvorni miris, jednostav- 
nost, tuga isto tako pristaju cvetu kao i poeziji.

*

Drugo je zna2enje moderne reci dañas negó na pocetku stoleca, 
i pojam modernog pesnika se izmenio tokom poslednjih decenija. 
Kada je Bogdán Popovic 1911. vrsio izbor iz novije srpske lirike i 
objavio antologiju bez premca u svojoj vrsti, izbor zapocinje od 
1840. godine, od Branka Radicevica. Medutim, kad smo se prihva- 
tili antologije modernih srpskih pesnika, im nismo posegli tako da- 
leko unazad, jer po nasem misljenju oznaka moderno ne moze se 
odnositi na zakljucfena razdoblja i na osecajni svet koji je dalek 
danasnjem duhu. Cinjenica je da razvoj novije srpske lirike pocinje 
od Branka Radicevica, on prvi ostvaruje individualan ukus, daje 
narodnoj poeziji ugladeniju, umetni£ku formu. U  prvoj polovini 
X IX  stoleca gotovo u svim evropskim lirikama ce se javiti odva- 
janje od klasi¿nog idéala, a subjektivnoj poeziji nov smer ce dati, 
jednim delom, elementi narodne poezije, neposrednost i prirodnost 
osecanja, a, drugim delom, svezina oblika. Diferencijacijom oseca- 
nja, izbijanjem individualnog u prvi plan i usavrsavanjem forme 
ovaj smer ce se potom, krajem stoleca uzdici do savrsenstva l’art 
pour l’art-a, ili Parnasa.

Vojislav Ilic je pesnik srpske lirike kod koga se mogu zapaziti 
düh i zivost X X  stoleca, mada po svom kratkom zivotu jos pri- 
pada X IX  stolecu. Prefinjen umetnik koji zeli da pobegne od sva- 
kodnevlja i stvarnosti isto kao i od neugladenog jezika i nezgrapne 
forme. Potom ce to njegovo nastojanje dostici vrhunac u njegovom 
najboljem sledbeniku, pesniku Jovanu Duéicu. Duciceva poezija 
vec je mramorno ¿isti Tart pour l’art, on pise najzvonkije, najsavr-



tiszta Tart pour Tart, ő írja a legszebben zengő, a legművésziesebb 
és legharmonikusabb szerb verseket. — Duéiénak több kortársa 
(Rakic, Santic, Stefanovié) hasonló csapásokon halad, majd újab
bak jönnek, akik elvetik a forma fanatikus tiszteletét és a vers 
művészi szabályait. Egyéni utakon járnak s néha egyes francia 
irányok programját érinti költészetük: a szimbolisták, intimisták 
vagy a női romantikusok stílusához közelednek, legtöbbször azon
ban maguk bolyonganak a művészi hitvallások vagy pogányságok 
jelenlegi káoszában.

H a tehát a modern szerb líráról beszélünk, úgy Vojislav Ilié
hez kell visszatérnünk, mert ő az első modern szerb poéta a mo
dern szónak mai értelmezése szerint. Az ő virágai még mindig él
nek s bár már kivirítottak, de szirmuk még mindig nem hullott le, 
nem fakult el az irodalomtörténet herbáriumában. Időrend szerint 
ő a kezdet, az ő virágai az elsők, mint a hóvirág s a primula, s 
csak utána következnek a rózsák, az orchideák s a mának legfris
sebb és legfurcsább sziromfejei. Anthosz görögül virágot jelent, an
tológia a virágok kiválasztását — ez legyen m agyarázata és ment
sége a virágos hasonlatoknak.

*

Nagyon sajnálom, hogy ezt az antológiát nem tudtam avval 
a művészi ízléssel és tökéletességgel összeállítani, amellyel Bogdán 
Popovié az övét összeállította. Az ő zsinórmértéke kegyetlenül ma
gos, feltételei szigorúak, szempontja tisztán esztétikai. De művészi 
szigorával elérte azt, hogy oly harmonikus és ízléses versgyűjte
ményt állított össze, melynek talán minden verse élvezet és élmény. 
Noha a mi célunk egyedül az ismertetés volt, ez nem lett volna 
akadálya annak, hogy Bogdán Popovié fölényes ízlésével válogas
suk össze a fordításra szánt verseket. Két más akadálya volt an
nak, hogy ne tisztán esztétikai szempontból ejtsük meg a váloga
tást. Az egyik az volt, hogy a fordításnak különálló, sajátos szem
pontjai vannak, a második akadályozó ok pedig abban rejlett, hogy 
Popovié antológiája nem nyúlik be a háborús és háború utáni 
korba, amikor már nem lehet egy költeményt az emóció, a világos
ság és a teljes szépség hármas fenekű szitáján átrostálni, mert akkor 
majdnem valamennyi fennakadna. Az az anyag, amiből mi válo
gattunk, már nem alkalmas az effajta rostálásokra. Ezért ez a 
könyv mindenesetre vesztett művészi szépségekben és harmóniák
ban, de nyert hűségben és teljességben.

*



senije i najharmonicnije srpske pesme. — Vise Ducicevih savreme- 
nika (Rakic, Santic, Stefanovic) ide sliánim putem, potom ce se ja- 
viti noviji pesnici koji odbacuju fanaticno postovanje forme i umet- 
nicka pravila pesme. Krecu se individualnim putevima a poezija 
im katkada dotice program pojedinih francuskih pravaca: pribliza- 
vaju se stilu simbolista, intimista, ili zenske romantike, najcesce, 
medutim, sami brode po sadasnjem haosu umetnickih uverenja ili 
paganstva.

Dakle, ako govorimo o modernoj srpskoj lirici, moramo se 
vratiti Vojislavu Ilicu, jer je on prvi moderni srpski pesnik u da- 
nasnjem znacenju pojma moderan. Njegovi cvetovi jós uvek zive i 
mada su vec docvali, latice jós uvek nisu opale, ne blede u her- 
barijumu istorije knjizevnosti. Po vremenskom sledu od je pocetak, 
njegovi cvetovi su prvi, kao visibaba i primula, a tek potom slede 
ruze, orhideje i najsveziji i najneobicniji cvetovi danasnjice. Antos 
na grckom znaci evet, antologija biranje cvetova — neka je to 
objasnjenje i opravdanje za poredenje s cvecem.

Veoma mi je zao sto ovu antologiju nisam umeo da sastavim 
á onim umetniíkim ukusom i savrsenoscu s kojima je svoju sa- 
stavio Bogdan Popovic. N jegova mera je neumoljivo visoka, za- 
htevi strogi, stanoviste ¿isto estetsko. Ali svojom umetnickom stro- 
goscu postigao je to da je sastavio tako harmonienu i prefinjenu 
zbirku pesama u kojoj je svaka pesma uzivanje i dozivljaj. lakó 
je nas cilj bio jedino prikaz, to ne bi bila smetnja da pesme name- 
njene za prevod biramo po sjajnom ukusu Bogdana Popovica. Dve 
druge smetnje su postojale sto nije izvrsen izbor s ¿isto estetskog 
stanovista. Jedna, sto prevod ima svoja posebna, osobena gledista, 
a druga smetnja se krije u tome sto se antologija Bogdana Popovica 
ne proteze na razdoblje rata i posleratno dóba, kada se vec jedna 
pesma ne moze prosejati kroz trostruko reseto emocije, jasnosti i 
lepóte celine, jer bi tada gotovo sve pesme zapele. Materijal iz 
kojega smo mi birali vise nije pogodan za ovu vrstu resetanja. 
Otuda je ova knjiga svakako izgubila od umetnicke lepóte i har- 
monije, ali je dobila u vernosti i potpunosti.

*

Cilj nam je i zelja da madarskog citaoca upoznamo s najnovi- 
jom srpskom subjektivnom poezijom. D a upozna ona osecanja,



Célunk és vágyunk: a magyar olvasóval megismertetni a leg
újabb szerb alanyi költészetet. Megismertetni azokat az érzéseket, 
álmokat, sóhajokat, gondolatokat, vágyakat és könnyeket, melyek 
szerb költők lelkében fakadtak és a szerb nyelv bronzában szilárd 
alakot öltöttek. A versfordítás nehéz munka: vagy a forma, vagy 
a tartalom szépségén esik csorba, de minden esetben megbomlik az 
a titkos, belső kapcsolat, az a mély, rejtett harmónia, mely sok 
vers szépségét okozza. Egy Ducic-vers fordítása éppoly nehéz, mint 
egy Hérédia szonetté vagy egy Stefan George versé. Ujevic szim
bólumokban borongó finomságait éppoly nehéz átmenteni a fordí
tásba, mint Rimbaud viharos rejtelmeit vagy Ady váteszi szépsé
geit. A tükörkép mindig más, mint az eredeti, az ég színe, a felhők 
szállása, a nyárfák nyári zöldje mindig más a tó tükrében, mint 
a valóságban. De nem is volt törekvésünk a pontosság s a szolgai 
hűség. A mi szerepünk az idegenvezető szerepéhez hasonlatos: az 
idegenvezető nem szolga már, annak egyéni meglátásai vannak, 
melyet akaratlanul átvisz az ámuló idegenre.

Két elv vezetett a fordításnál: a lényegesnek és az egyéninek 
átmentése. Lehet, hogy ez nem sikerült mindig, hiszen szándékunk 
sokszor csuklott el a nyelv és forma gőgös gátjain. Mégis hisszük, 
hogy valamit átmentettünk az eredeti virágok színéből és szépsé
géből. Hisszük, hogy közelebb hoztuk a magyar olvasó leikéhez 
a szerb lelkek rezzenését, a testvéri vágyak röpülését, a bazsaliko
mos szerb mezők egyszerű báját és finom illatát.



snove, uzdahe, misli, zelje i suze koji izviru iz duse srpskih pesnika 
i zaodenuti su cvrstim oblikom bronze srpskog jezika. Prevodenje 
poezije je tezak posao: okrnji lepotu ili forme, ili sadrzine, ali u 
svakom sluifaju poremeti onu tajanstvenu, unutarnju vezu, onu du- 
boku, skrivenu harmoniju koja je uzrok lepóte mnogih pesama. 
Prevodenje jedne Duciceve pesme tesko je isto kao i prevodenje 
soneta Heredije, ili pesme Stefana Georgea. Setnu prefinjenost Uje- 
vicevih simbola tesko je ocuvati u prevodu isto kao i Remboove 
burne zagonetke, ili Adijeve prorocke lepóte. Slika u ogledalu je 
uvek druk2ija negó izvorna, boja neba, let oblaka, letnje zelenilo 
jablana uvek su drukciji u ogledalu jezera negó u stvarnosti. Ali i 
nismo tezili tacínosti, ropskoj vernosti. NalSa uloga je nalik ulozi 
vodiía za strance: vodiíí nije rob, ima on svoj individualni pogled 
koji i nehotice prenosi na zacudenog stranca.

Prilikom prevodenja drzali smo se dva principa: preneti su- 
stinsko i individualno. Mozda nam to nije uvek poslo za rukom, 
jer nase namere cesto su izneveravale cudljive prepreke jezika i 
forme. Ipak verujemo da smo spasli ponesto od boje i lepóte izvor- 
nih cvetova. Verujemo da smo dusi madarskih citalaca priblizili 
treptaje srpske duse, let bratskih zelja, jednostavnu cfar i prefinjeni 
miris srpskih polja prosaranih bosiljem.

(Preveo: Sava Babic)



D O BRO V IC PETAR K IÁ LLÍTÁ SA

Az út a szubjektív naturalizmustól a stilizáló törekvésekig, a 
természethűségtől a formák és színek szabad, egyéni értelmezéséig 
hosszú, fárasztó és keserű. A keresés a képírásban az a bizonyos 
baudelaire-i kiméra, amely hatalmas karmaival belecsimpaszkodik 
a görnyedt emberek hátába, az a bizonyos „besoin de marcher” , 
amely nélkül igazi művész el sem képzelhető.

Dobrovic Petar könnyen, frissen, lankadatlan optimizmussal 
teszi meg ezt az utat. Fájdalom nélkül veti el régi palettáját, még 
könnyebben hagyja ott régi meglátásait és kötöttségeit, friss lép
tekkel indul új formák, új színek felé és hamarosan megtalálja új 
forma- és szín-szemléletét. Mostani N övi Sad-i kiállítása egy új 
Dobrovicot mutat be, akin nem látszanak meg az út fáradalmai, 
m képpen nem látszanak meg régi, impresszionista, Műcsarnok-béli 
sikerei sem. A legtöbb képíróban a régi és új stílustörekvések kö
zötti viaskodás hosszadalmas, szinte tragikus. Dobrovic azonban 
merészen és könnyen küzdi le múltját és tegnapi hitvallását: ma 
tisztán, nyugodtan áll előttünk új színeivel, új meglátásaival, új 
megtalálásaival.

Formafelfogása egyszerűbb és merészebb. Nagyon messze sza
kadt a termé:zethű életábrázolástól, színezése teljesen felszabadul, 
néha a meseszerűségig, a képzelet tiszta és egyszerű régióiba emel
kedik. Vannak pálmái és olajfái, melyek paradicsomi tájaknak tet
szenek.

Mostani kiállításán stilizáló, dekoráló törekvése uralkodik. 
Sokszor közel jár Van Gogh-hoz, de annak lángvonalú nyugtalan
sága vibráló diszharmóniája idegen marad számára. Dobrovic op
timista, természetlátásában tiszta rajongás mosolyog. Sohasem lá
tunk nála lázas, beteges víziókat, szeszélyes szenvedélyhullámzá
sokat. Nagy, nyugodt derű árad vásznaiból. Kiváló képíró tech
nikája, intenzív érzésvilága sohasem forrong, feszül az új meglá
tások mögött, ereje nem robbant, nem ágaskodik, de nem is 
alkuszik meg fáradt belenyugvással. Mai művészete sima, redőtlen 
víztükör, amely talán ilyen állapotban még tisztább betekintést 
enged a mélybe. Hatalmas, meleg harmónia búg vonalaiban. Tudja



IZ L 0 2 B A  PETR A  DOBROVICA

Dug je, zamoran i gorak put od subjektivnog naturalizma do 
stilizovanih teznji, od vernosti prirodi do slobodnog, individualnog 
tumacenja oblika i boja. Traganje u slikarstvu je ona odredena 
bodlerovska himera koja se svojim mocnim noktima zariva u leda 
zgrbljenog coveka, onaj odredeni „besoin de marcher” bez kojega 
se ne moze ni zamisliti istinski umetnik.

Petar Dobrovic prevaljuje taj put lako, sveze, s neumornim 
optimizmom. Bezbolno odbacuje svoju staru paletu, jos lakse na- 
pusta stara videnja i vezanosti, svezim koracima krece ka novim 
oblicima, novim bojama, a ubrzo pronalazi svoje shvatanje novog 
oblika i boje. Sadasnja izlozba u Novom Sadu predstavlja nam 
jednog novog Dobrovica, na kojem se ne primecuje zamor puta, 
kao sto se ne primecuju ni njegovi raniji, impresionisticki uspesi u 
Umetnickom paviljonu. Kod vecine slikara borba izmedu starih i 
novih stilskih teznji je duga, gotovo tragicna. Dobrovic, medutim, 
odvazno i lako savladuje svoju proslost i dojucerasnja uverenja: 
dañas je pred ñama cist i smiren s novim bojama, novim videnjem 
i novim otkricima.

Njegovo shvatanje forme je jednostavnije i smelije. Veoma da- 
leko se odbio od vernog prikazivanja zivota, boja mu je potpuno 
oslobodena, katkada nalici bajci, masta se uzdize od cistih i jed- 
nostavnih podrucja. Njegove palme i masline licne na rajske pre- 
dele.

N a sadasnjoj izlozbi preovladuju teznje ka stilizaciji i deko- 
raciji. Cesto je veoma blizak Van Gogu, ali njemu ostaje strana 
ustalasana disharmonija Van Gogovih uznemirenih plamenih linija. 
Dobrovic je optimista, u njegovom videnju prirode osmehuje se 
cisto ushicenje. N ikada kod njega nema groznicavih, bolesnih vizija, 
niti hirovito ustalasanih strasti. S njegovih platana zraci ogromna, 
smirena vedrina. Njegova izvanredna slikarska tehnika i intenzivni 
osecajni svet nikada se ne vrte niti napinju iza novih videnja, nje
gova snaga ne praska, ne propinje se, ali i ne ide u kompromis s 
umornim mirom. Njegova danasnja umetnost je glatko, nenaborano 
ogledalo vode, koje mozda u ovom stanju dozvoljava jos jasniji



az erejét, de kerül minden hatásos, bűvészkedő, ámulatot fakasztó 
mozdulatot.

Dobrovic menekül a természet hű ábrázolásától, éppen ezért 
vásznain sehol sem találni meg a dalmáciai tájak helyi sajátossá
gát, esprit localját. Képei akár olasz városokat, görög olajfákat 
vagy arles-i tájakat is jelenthetnének. Művészetében nem a táj a 
fontos, hanem a meglátás, a tárgy vagy táj értelmezése, dekoratív 
átérzése és átköltése. Az impresszionizmustól Dobrovic már messze 
kanyarodott, a tenger, a dubrovniki és mlini sziklák, a dalmát vár
falak következőleg nem gyakorolnak benyomást, „hangulat” -ot 
benne, ő egy maga alkotta távoli világba menekül, amelyben nagy 
művészete szabadon, gáncstalanul élheti a maga hites, megtalált, 
egész életét. És mi ámulattal, elismeréssel állunk meg ez előtt az 
egyszerűen és hatalmasan megalkotott világ előtt.



uvid u dubinu. Ogromna, topla harmonija bruji njegovim linijama. 
Svestan je svoje snage, ali izbegava svaki delotvorni, caroliki po- 
kret koji bi mogao izazvati snebivanje.

Dobrovic bezi od vernog prikazivanja prirode, zato se bas na 
njegovim platnima nigde ne mogu naci lokalne osobenosti dalma- 
tinskih predela, esprit local. Njegove slike mogu oznacavati talijan- 
ske gradove, masline Gríke ili predele Arla. U  njegovom delu nije 
vazan predeo, negó tumaíenje, dekorativno proosecanje i prestvara- 
nje videnja, objekta ili predela. Dobrovic se vec veoma udaljio od 
impresionizma i otuda more, dubrovacke i mlinske hridine, dalma- 
tinske zidine ne izazivaju u njemu utisak, „stimung” , on bezi u 
jedan daleki svet koji je sam stvorio, u kojem ce njegova velika 
umetnost moci slobodno, bez smetnji da zivi svojim pravim, pro- 
nadenim, celokupnim zivotom. I mi zadivljeno i s priznanjem za- 
stajemo pred jednostavnim i mocno ostvarenim svetom.

(Preveo: Sava Babic)
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