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A  SZENTELEKY-EMLÉKSZÁM ELÉ 

Nyolcvan éve született, negyven éve halott. Mindkét szám nagy id ő t 
jelent, s volt úgy, hogy alakja nem Is látszott ki a halála óta rárakódoti 
por alól. 

Egy idő  óta azonban lépten-nyomon szembetalálkozunk vele. Van, 
aki beleütközik, s van, aki ősére ismer benne, de való igaz, hogy ki-
kerülni nem lehet. Mióta visszafelé Is nézünk, s fürkésszük az utat, 
ahonnan idáig jutottunk. Mondják, hogy legenda támadt körülötte, me-
lyet egymás ellen is kijátszhattak utódai: »Szenteleky máskéni csinálta 
volna; »Szegény Kornélunk, ő  becsült engem igazán. Laták István, 
a Kalangyával sokat pörleked ő  költő  Írja egyik levelében: »Szenteleky 
sose dobta vissza egyetlen kéziratomat se. Azt mondta, nekem és 
Somogyinak, amit az ügyész kienged, nem fog/a visszatartani. Mon-
dom, ha visszakaptam Is, sose haragudtam. 

Pedig nem volt parttalan ízlésű  esztéta. Határozott célokért küz-
dött, voltak ellenfelei, s hadakozott is, ha kellett. De szelleme, ember-
sége, s az ügy, melyet képviselt, mindenkit tiszteletre indított, akiben 
tehetség és felelősség lakozott. Figyelmessége, tapintatos okossága 
mindig több volt annál, mint amire diplomáciai érzék vagy etikett képe-
síthet. Nehéz gondok és sorssá szilárduló küldetéstudat, küldetéskény-
szer hatotta át minden gesztusát. Úgy emelkedett a tekintély magas-
fatára, hogy mindig érezni tudta a mélység és a megsemmisülés, a 
Semmi esélyeit, s fogni tudta mindazoknak a kezét, akiknek ás akik 
nevében irodalmat alapított. S ezt sem a csalhatatlanság g őgjével tette, 
hanem esendő  fegyvertársként. Aki vele szövetkezett, saját munkája 
értékét és értelmét Is érezhette, ösztönös helyzetérzékünket ő  érlelte 
szellemi magatartássá. E helyzetérzék révén ismerte föl, hogy a tör-
ténelmi földrengés után előállt Új helyzetben építeni csak alulról: a 
föld felől, a vajdasági magyarság életének realitása fel ől lehet. Lokál-
patriotizmusa telítve van a néppel való azonosulás szemérmes aláza-
tával, a megismerés és fölmutatás mélyen átélt igényével. 

Talán ez a titka annak, hogy legenda képződhetett alakja körül, 
s hogy a vajdasági magyar irodalom különlétének eszméje általa ölt-
hetett hihető  alakot. Antológiái, lapjai ás intézményeket pótoló levelei 
ezért teremthettek olyan közeget ás kapcsolatot, melyben a mag nélkül 
tengődő  törmelékelemek a szervesedést e ĺkezdhették. 

Jubileuma tehát eszméltető  ünnep. Vele szembesülnünk ma, ami-
kor intézményessé vált ás kiszélesedett az általa elkezdett munka, 
termékenyebb lehet, mint valaha. Kérdéseket szögez nekünk az iro- 
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dalom érte/mérő!, arról, hogy mai szuverenitásunk forrásait Jól ismer-
jük-e, nézeteltéréseink, pöreink közepette van-e fölöttünk olyan közös 
csillag, melyre mindannyian tisztelettel nézünk. S ha nincs,  hát  mire 
mehetünk Ilyen Csillag nélkül. 

Valamiért valamennyien adósai vagyunk, de nem illik hozzá 82 

üres tisztelgés,  -  fizessünk hát felelős számvetéssel. Ehhez a szembe-
süléshez Irodalmunk sok képviselőjét hívta meg az Üzenet. Volt, aki 
e/jött, volt, aki távolmaradt. Az előbbieknek köszönjük a megértést, az 
utóbbiakról nem hisszük, hogy ki akarnak térni e  számvetés  elől. A2 
Ilyen munka amúgy sincs alkalomhoz kötve. Reméljük, hogy ez a jubi-
leum Is csak kezdete egy folyamatnak. 

DÉR  ZOL  [ÁN 
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FEHÉR FERENC 

PÁRBESZÉD 
annak ürügyén hogy a zombori Szent János utca virágzó gesztenyefá 
ezt-azt eszébe juttattak egy később Pompejről értekező  !rónak 

»Vajon hová is megy a mi kocsink? « 

(Szenteleky: Elégia poros prózában) 

Az !rás nem egyetlen alkalom a kísérletezésre 

E párbeszéd esetében mégis indokolt 

Világunk teszem próbára vallatásod közben 

Tőled - magunkhoz másképp nem jutok 

Ákácot  mondtál s ámultál: gesztenyevirág málna fagylalt 

Sziromtornyocskák gőgös grófkisasszonyok 
Rábólintasz-e hogy módosult a képlet 

Szép témák helyett a témák szépségei 

Tömjént üst és fűszeres liliomillat 
Napos tájakat idéző  ábrándos iriszek 

Az ábrándokon csak úgy uratkodunk 

Ha nem tagadjuk - ízeire bontjuk őket 

Hájas kofák bőgő  barmok lehúzó közöny 

A megjelölt világ még nem megnevezett 

A halotti maszkodba dermedt kimondatlanság jelöl meg 
S nem díszítőjelzőid tonalitás jelei 

A szavak Csak kígyózó indák meandervonalak 

S különben sem mondani hanem tenni akartunk 

Csak a szándékunk akarta azt amit mondtunk 

írót Szó fojtogat s nem trágyaszagú szél 

Nem azok a felajánlkozó önkéntes szavak 

Csupán a megfogalmazást túlél ő  kevesek 

Nem az érzékenyekhez szó/ni elérzékenyülten 

A kegyetlen pontosságú érzékenység maga 
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Pontosság mely kínálja a módosítást 
De itt és most az egyetlen megnyilatkozás 
Világló napot akarok megnevezni s mondom 
Lehunyt szemekben feszülő  homály 

Ezt idézték azok a gesztenyevirág-gyertyák 
Hisz a lecke nem az a húsz sor latin memoriter 
Van idő  mikor tudni kell nem készülni 
De erre még mindnyájunk ráfizetett 

irökkönös készenited  követem írásaidban 
Emlékszel ott Pompejben az a Várt tűzhányólökés 
Végül azt a régit a megálmodottat élted Újra 
Nem kellett volna olyan messzire menned 

Sorjázó képzetek mozaikjában tán Ott van a kép 
Épp Csak az a váltig hajszolt nagy-nagy megrendülés 

Pompej  házainak mozaikjában a hallgató kövek 
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HERCEG JÁNOS 

A MAGÁNYOS  SZENTELEKY  

Amikor  Szenteteky !Korně l,  közvetlenül az első  világháború után vissza-
tért a Bácskába, nevelése színhelyére, egy alapjaiban megrendült, s 
külsőségeiben  tókéletesen  megváltozott világ fogadta.  Zom'bor,  az 
egykori  imegyeszâkhely, ãhGI  gyerekkorát töltötte, s  a'hova  most, mint  
iatal  falusi orvos  bebelátogatott,  'nem volt már a régi. Az az exkluzív 

úri társadalom,  a'melben  egykor a  imegyel  főmérnök fia  oly  otthonosan 
mozgott, vagy elköltözött 'már a határon  tÚlra,  vagy pedig ködös 
illúziókat  táplálva  magába  zákózott  és távoli 'hatalmak  ne şmzetközi 
beavatkozásátál  várta önnön 'megváltását. 

Az Új ország  Ýaká'bb,  hangosabb, az érvényesülés minden  'lhe-
tőségét  ki!használó  'uralkodó rétege viszont még nem aludta 'ki azt az  
är&mmámort,  amely az évszázados (idegenségtől felszabadult, s egy-
szerre  ine,mcsalk  önállóságot, 'hanem 'más népek fölött  'hatal'mat  gyakor-
ló nemzetet érthetően elfogta. A Magyarországtól elcsatolt területe-
ken az új 'rendszer 'nem oldotta 'meg a 'nemzetiségi kérdést, a magya-
rok a trianoni 'békeszerz ődés aláírásáig  teijes  bizonytalanságban éltek, 
a magyar  közalka'lmazottak  nagy része nem tette le a hivatali esküt. Az 
Új állam szociális  reformókat lígért,  de ígéreteit sohasem váltotta be. 

A fiatal orvos idegenül és riadtan  'forgolódôtt ébben  az 'idegen  
vHégban.  Ő  a  Ibélçábolli Bács'kát  ismerte, s  Zmborna'k lis  csak a bel-
városát, amelyen az Angyal  utcai szülői 'ház ugyan már kissé kívül 
esett, úgyhogy  ta'rkaszdknyás kupuszinai 'menyeckék,  szerb  bosztá-
nosok,  bunyevác kofák 'között kellett átmennie a  piactéren  az iskolá-
hoz, vagy Szent  Flóián szobra  'mellett, a 'májusi ájtatosság tavaszi 
hangulatától megérintve  kijutni  a  spiraeabokrokkal  szegélyezett  bajai  
útra, avagy  frandia 'neve'l őnőjével  illedelmesen  elsétáln'i  a város 'másik 
végébe, meglátogatni az alispánék gyerekeit abban a hatalmas épü-
letben, amely Oly elszigetelve ás ridegen állt a :búbosra  nyírt  tiszafk  
között, mint valami vár,  imíntha li ,gazán  semmi 'köze se  volna  a 'bácskai 
élet  bétköznapjaihoz.  Az ő  gyerekkorában, az ő  környezetében  imég  a 
zsúr  volt  a  legérdkesebb  esemény, míg a  'Ká'lvári'áflál imétázó,  a puska-
poros toronynál futballozó, a ligetben szabadon futkározó gyerekek 
közé sosem jutott el,  ihiszen  az nem is illett volna egy előkelő  neve-
tésű  kisfiühoz.  

Ugyanakkor az  'iskOlában  Csak  lkõzepes  eredményt mutatott fel, 
házitanítókat ás 'korrepetitorokat kellett felvenni melléje, mert a termé-
szettudományok nagyon nehezen mentek a fejébe. Viszont magyar 
dolgozatai  Imiár  az alsó  osźtálykban bámulatot  váltottak ki a tanárai-
bál. Egy  olaszországi  'útirajzát az önképzőkör első  díjban  frêszesítette,  
a quattrocento m űvészeti törekvéseit ismertet ő  dolgozatát pedig, majd 
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egy  Cimabue-rő l tartott el őadását m űfaji  meghatárohatatla.nsága mi-
att«  jegyzőkönyvbe  'másoltá'k,  'mivel a  :bíráló  bizottság, sőt az  el'riökiő  
tanár sem tudott a csodálaton kívül 'ilyen, az iskolától és a bácskai 
világtól  imesszeesõ  dologgal  imit  kezdeni. Természetesen verseket is 
írt és tájképeket festett, élénk figyelemmel  lkísérve  a nagybányai festő-
telep  imozgal ,mát,  s nem egy  'iko'la1  előadáson  zongoraszá'molkal  lépett 
fel, fő leg  Ohopint  szerette, s a hatodikban még 'nem tudta eldönteni, 
festő  legyen-e vagy muzsikus.  Tipkus szépiélek  volt, magányos, 'befe-
lé forduló  rtermészet,  s •ha  figyelembe vesszük, hol élt, akkor az Is 
természetes, hogy diáktársai  kü!löncnek  tartották. 

Író  ilett,  talán nem is a mondanivaló, a téláradó életérzés vagy a 
benne alakuló Világkép kifejezési  kényszerénk  engedve, hanem n -
ká'bb  csak a szép szavak játékát  élvezve  két szigorlat között a pesti 
diákéletben, amely neki megint csak a társtalanságot  jelentette.  Abban 
az időben már a 'Nyugat volt az ifjúság, a modernség, sőt a polgári 
radikalizmus fellegvára az  ii ,rodallorríban,  a fiatal  Szenteleky  Kornél 
azonban  imégis  a  konzervatívabb  elveket és  iránykat  valló  Kiss Jó-
zsefet, A Hét  szekesztőjét  keresi lel verseivel és novelláival. Ízlésé-
nek és  önkritikájánaik  is jobban  imegifelelt  Kiss József lapja, hiszen 
ezek az ő  fiatalkori írásai a  Ikissé  levegőtlen, tompított színekbe zárt  
splendid isolation lhangulatában  születtek, kicsit a zenél őórák és  
ripszhuzatú  szalonok atmoszféráját árasztva és azt a fajta romantikát, 
amelyet  ikésõ ,bb  Oly mélységesen lenézett és elítélt. 

De kritikáival A Hét lapjain csakhamar 'felt űnést kelt, mert ki-
fejezésre jut bennük m űveltsége, nyugati  ku'ltúráltsága,  s a modern 
francia—német és olasz irodalomban való járatossága. Ott jelenik 'meg 
Kesergő  szerelem cím ű  regénye is, egy  Zomborban Idjátszódó  szerelmi 
történet a kamaszkor világfájdalmával, fülledt  szín'ház.i  estékkel, 
holdfényes csatornaparti sétákkal színessé téve a cselekményt, szóval 
tömény 'romantika, érezhetően Krúdy Gyula hatása alatt, de  wertheri  
problémákhoz keresve a kulcsot. S bár  •Szen'telekýb ő l  hiányzott az az 
elszántság, amely  annyJ  fiatal írót kényszerít odahagyni 'minden mást 
az alkotó munkáért, •azért  a maga módján ő  Is irodalmi érvényesülés-
ről álmodozik, s nem az orvosi pályán képzeli el felemelkedését a 
»poros  hétköznapok«  fölé. Errő l az ábrándozásáról a Szendergés a 
tegnap vánkosán  cm ű  írásában emlékszik 'Vissza, amikor 'mindez  im ,ár  
neki is gyerekes álomnak  tünt, !hiszen  oly  imesszíre  szakadt a pesti  
szerkeszt őségtő l,  irodalmi kávéházaktól, a magyar f őváros élénk szel -

lemi életétól,  amelyet annyira szeretett. 

Először az észak-bácskai  Garán  telepedett le, 'nem messze  Regő -

cétő l,  ahol egy 'másik »hajótöröttje az életnek és az irodalomnak,  

Csáth Géza  keresett abban az 'id őben menekvést a csendben és a 
morfiummámorban,  im ,ielõtt  a téboly 'végleg kitört volna rajta. 

Mielő tt a megszálló szerb  ihadsereg  a  bajaii  háromszögből kivo-
nult, a megyei tisztiorvos, bizonyos  PetroVi č  azon a címen igyekezett 
rábeszélni a fiatal községi O rvost  délebbi  területre való költözésre, 
hogy hiszen jómaga  'i's  szerb, s bizonyára jobban érzi majd magát az 
atyafisága,  mint  a magyarok között. A  rábeszéîé  magyar nyelven folyt, 
mert a  garai  doktor  - Sztankovics  vezetékneve ellenére nem  tu - 
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dott  szerbül, jóllehet apja,  Sztankovics Gyorgy  pravoszláv vallású 
volt, anyja,  Koszics  Terézia pedig egy ugyancsak szláv eredet ű  család-
ból származott.  

Sz'taniovics Györgben  még lehetett bizonyos ragaszkodás a 
származásához, s így  történ ţhetett,  hogy fiát, amikor  1893ban  Pécsett 
megszületett, pravoszláv  templomban  kereszteltette Kornél névre,  ałio-
gyan  a század híres szerb zeneszerz őjét hívták, aki azonban más  
Sta'nkovićokból  való volt. 

A család nyelve azonban •a magyar volt. El se lehetett volna 
képzelni, hogy egy köztisztvisel ő , mint  Sztankovics  György, akit fia 
születése után Erdélybe helyeztek pár esztend őre  -  gyerekkorának  
ęrre  az idejére  Szenteleky  Kornél  lkésãbb  Oly szívesen emlékezett 
Vissza  -‚  s aki életforma  tdkintetében  Is tökéletesen  beleilileszkedett  
a magyar vidék úri  társadal ,mába,  makacsul kitartott volna a  imaga  
szerbsége mellett. Amikor pedig  Zomborba  került a család, ahol a 
köztisztviselők között Is Szép számmal voltak szerbek, talán már kés ő  
volt a nemzeti  érzü'letet  ébresztgetni.  Külörben  itt a magyar urak 
stílusában folyt az élet, névnapokra  Köblöczky  Andris bandája lopa-
kodott  láIbujjhegyen  az  előszbába, imíg  odabenn  imegyei  hajdú segéd-
kezett,  f&hér  paszománnyal díszített  molnákék  atillában a szobalány-
nak, s talán csak a pravoszláv védszent ünnepén hangzott lel a szokás 
kedvéért ,a Mnogaja Ijeta.  

És  dr. Sztankovics  Kornél mégis délebbre  költäzätt,  egy másik 
bácskai faluba, ahol szerbek és németek éltek, s csak a zsellérsoron, 
a  Telecska  agyagos oldalában húzódott meg vagy ezernyi szegény 
magyar. Apja akkor  imár  nem élt, édesanyja magára maradt legfiata-
labb lányával a  zombori  családi házban, s  Szivác  alig húsz 'kilométer;  
re van  Zombortól.  

Úgy telt el néhány év, hogy a fiatal orvosnak eszébe se jutott a 
vers, a novella, vagy az esszé, amelyet annyi eleganciával m űvelt még 
nem is olyan régen. Ideje nagy részét lekötötte a háromnyelv ű  nagy 
falu betegeinek látogatása, s aztán már csak a könyvek maradtak, a 
festőállvány, a zongora, s egy-egy esti beruccanás  Zomborba,  amelynek 
a még megmaradt úri magyar társadalma sértődötten vonult  vissza 
ablban  a megváltozott világban. 

Egy véletlen adta 'kezébe 'megint a tollat, hogy aztán életének 
legfőbb értelmét egészen a haláláig csak az írásban keresse. A sza-
badkai  Bácsmegyei  Napló, amely szürke vidéki  ilapbói  a kisebbségi 
helyzeten egyszerre komoly  sajtóorgánummá  nőtte 'ki magát, tárcaro-
vatába egy novellát ollózott át Kiss József lapjának egy régebbi szá-
mából, mire a  sziváci  községi orvos levelet írt a  szekeszt őnek, amely-
ben  nem Is a pénz, hanem az írói munka tisztessége és megbecsülése 
végett negyven koronát kért írása újbóli közléséért. A szerkeszt ő ,  Dettre  
János egykori szegedi f ő ispán, a 'költő  Juhász Gyula barátja, aki 
néhány esztend ő t mint emigráns Jugoszláviában töltött,  kéziratkérő  
levéllel válaszolt. Igy alakult ki közöttük a meghitt barátság, s így lett 
a Pesti kritikus és novellista egyszerre a jugoszláviai magyar napilap 
főmunkatársa. Mert azután rendszeresen írt a  Bácsmegye:i  Naplónak 
verseken és novellákon kívül hetenként egy-egy  imesszire  néző , Euró-
pa sorskérdéseit feszegető  m űvelődéspolitikai cikket, ahogyan azt mér  



falusi magányában élő  $  a humanizmust tisztel ő  széplélek a maga  
tű nőcJ'éseiben  látta. 

Legrégibb  fellehető  írása a Vajdaságban  1922-bá]  való, egy Ilyen 
liberális t ű nődés a  jővörő l,  amely a tündöklő  múlt •és  a  gondterheli  
jelen után tele van bizonytalansággal. A cikkíró  - Comte-ot,  Balamy-t, 
Heinét ás  Anatól France -ot 'idézve így sóhajt fel: Mennyivel szebb 
és boldogabb volt a 'cukrászdás, zenélőórás 'biedermeier, mint a mi 
tülekedő ,  'ma'rakodó,  ízléstelen korszakunk!» Aztán eszébe jut egy 
angol ő rnagy, aki egy intim társaság el őtt Európa jövend ő  térképérő l 
így nyilatkozott a háború végén: »Ha •a jelenlegi térképre nézünk, úgy 
csupán Oroszország  pirostik.  Ha egész Európát vörösre festjük, meg-
kapjuk a jövő  térképét.» De három hónap  imú ,lva  megbukik a magyar 
kommün, s  Szenteleky  így folytatja tovább a  tűnódést:  »Ki tudja hát,  
milyen  lesz a holnapunk? 'Bízhatunk-e még szép napokban, der űs 
szélcsendben, nyugodt  építésben,  békés szeretetben? Vannak, akik 
vigyorgó arccal jövendölik meg az új világháborút, mások súlyos pénz-
ügyi összeomlást, ijesztő  gazdasági kríziseket helyeznek kilátásba, 
egyesek forradalmi felfordulásokat látnak lángolni, füstölögni a holnap  
horizonfján. Hhetünk -e valakinek? Hiszen csupán a bizonytalanság 
bizonyossága él bennünk, melynek nyugtalan talaján 'nem terem hit, 
nem zöldell a remény és nem  himbózik  egy vágyvirág sem. Csügged-
ten,  elbúsulta.n,  réveteg tekintettel nézünk 'magunk elé: nincs remé-
nyünk, nincs óhajunk, nincs akarásunk, mert nincs  •hol'napunk.  Hiába 
kopognak, kalapálnak, sajognak és  jjonganak  a kérdések, mi némán 
megrázzuk fáradt fejünket ás vakon, mereven, szenvtelenül  botorkál'unk  
újabb bizonytalanságok felé, 'mint a bábszínház  mafla,  összevissza 
rángatott alakjai.» 

Huszonkilenc éves volt ekkor  Szenteieky,  s ez a világfájdalom, a 
nagy változás tárgyi bizonyítékaival is tetézve, most a nevelésével ka-
pott magatartásának volt h ű  kifejezője. Ez a szenvelgésre kész, fáradt 
életérzés  Szenteleky  minden addigi írásában harmonikusan olvadt össze  
aromantiikus  formával. 

A  novellá'ban  még megmaradt az elvágyódás sóhajosan finom  
hangulata'in'ál,  a  gondtalan  gyerekkori világ visszasírásán egy névnapra 
emlékezve vagy a régi  húsvétkra,  az egykori tavaszokra, amikor a  
FlÓrián  utca gesztenyefáin apró gyertyalángokként piroslottak a virágok 
bibéi, s a zárdából lehajtott fejjel  vonultak  lepkeszárnyas f őkötő k 
alatt misére az apácák... 

Az »eltűnt idő» 'költészete volt ez, az itteni  í'rásokhoz  viszonyítva 
rendkívül  imagas  lírai hőfokot árasztva a finoman cizellált mondatok-
bél. Verseiben már elveti a kötött formát, de ugyanolyan 'bánatos bo-
rongással szólaltatja meg a minden szép iránt érzéketlen poros vidék-
re szám űzött européer menekülési vágyát. 

De 'ugyanakkor a szerződéses .munkatársi viszony szinte rákény-
szeríti, hogy közelebb  kerüj'ön  a valósághoz és felismerje abban az 
élet biztató, derűt és szépséget ígérő  jegyeit. A  Bácsmegyei  Napló 
modern Szerb elbeszél' ő'ktől 'készül kiadni egy magyar kötetet. A fordí -
tásra  Szenteleky  •kap megbízást. Lelkesen vállalkozik a munkára, leve-
lekben fordul a szerbhorvát írókhoz, s rajongó hangú beszámolót ír új  
kapcsolatairól.  »Csupa kedves, meleg, megértő  írás volt a válasz. Mind- 
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nyájan  őszinte köszönettel fogadták a közeledést és hálás örömmel, 
leplezetlen büszkeséggel vették, hogy magyar  nyelven  Is  :bemutatkoz-
hatrak.  Bókolgató  hódolatta'l emkeztek  meg a magyar irodalomról, 
amely ugyan magasabb fokon éli,  tmint  az övék, mégis szeretnék, ha 
a magyar olvasóközönség Is megismerné.» Aztán mindjárt így folytatja: 
»A lesték, a tégla, a mozdulat, a márvány, a hangjegyek nemzetközi-
ségét valahogy elismerték  im ,ég  azok is, akik rajongói az  elkülönítés-
nek, a  faj!i  és nemzeti  politi:kának.  De a nyelvre mindig rányomják 8 

faji bélyegzőt, s  léptennyomon  látjuk, hogy a 'nyelvet nem tekintik 
ugyanolyan művészi anyagnak, mint a festéket vagy a márványt. Az 
idegen nyelv ű  művészet sok helyen és sokak szemében  - példákért  
nem kell éppen 'messze menni  -  nem  imüvészet,  hanem vétség, lází-
tás,  irredentizmus.»  

A gondolatjelek között elhelyezett célzás félreérthetetlen. A cikk 
azokban az id őkben íródott, amikor Vajdaságban bezárták a  magyar  
'középiskolák nagy részét,  inzultálták  a magyar m űkedvel ő  el őadások 
szereplő it, s magyar lapok nagy fehér mezőkkel hirdették a  tú!:buzgó  
cenzúra könyörtelen munkáját. 

A kisebbségi jogfosztásnak, a megbélyegzésnek, a másodrend ű -
ségnk inemcsak  a nacionalista magyar tömegekben, de az ilyen fel-
világosult, Párizsért rajongó, kicsit világpolgár szépléleknél Is megvan 
a reakciója.  Szenteleky  ebédl ő jében ott lóg ugyan a sárkányöl ő  Szent 
György képe, a régi ház hatalmas tölgyfa kapuja mellett  ciriilbet űkkel 
hirdeti  a tábla az orvos »Dr.  Kornel'ije Stankovi ć »  nevét, s jóllehet 
elnöke a  Narodna odbranának,  vezetőségi tagja a pravoszláv hitköz-
ségnek, mint tekintélyes 'szerb 'nev ű  ipolgárnaktehát  aligha lehet része a 
sértő  megkülőnböztetében,  ő  mégis minduntalan  felszisszen,  hiszen 
magyar író, s most már  elsősoban  az. Dr.  Stanković  Kornel  abban az 
időben még  akkor  kap útlevelet és szabadságot, amikor csak akar, s 
ő  gyakran él ezzel a lehet őséggel, évente kétszer is külföldre utazik, 
mert »mocsaras rónán bércekre vágyik», de lassan éppen a magyar 
anyanyelvét ért sérelmek váltják ki bel ő le az aktivitást az irodalmon 
kívül is a kultúrmunkára.  Osszeszedi  a tanítókat  Szivácon,  zenekart 
és m űkedvelő  együttest szervez, hangversenyeket rendez, maga is •pró-
bákra jár, sőt színdarabokat ír és boldog,  logy  sikerült  megmozditarria  
a népet és a »helyi  inteIfigencia«  mögött ott látja a falu kend ős és  
kucsmáś  dolgozó népét is. Tudatosan vállalja kisebbségi helyzetét, de 
ebben sem akar partikuláris lenni. Német  színdarabkat  Is ír,  Szivác  
német nyelvű  polgárságát is be szeretné vonni abba a szellemi test-
vérisébe, amely az ő  felfogásában nem 'ismer különbséget népek és 
nemzetek és emberek között.  

1925-ben megelent novellás  könyve még ezt a címet  viseli:  
Úgy táj az élet. De ezzel a kötetével  Iezárult  egy fejezet  Szenteleky  
Kornél Írói  fej:lődésében.  Lehetetlen volt állandó kapcsolatot  fenntar-
tarti  a mindennapi élettel, az egyszerű  emberekkel, ahogyan ő  tette 
orvosi 'hivatásánál fogva, lehetetlen volt a környezet és a nagyvilág 
kulturális •és  politikai eseményeit figyelemmel kísérni a realitás szem-
szögéből, ahogyan cikkírói munkássága megkívánta, s ugyanakkor 
művészi szempontból megtagadni mindent, aminek valami köze van 
a  környezehez  s a reális világhoz.  Szentelekyt  most már nem a formai  



újítók  érdeklik az iroda-ionban, sokkal inkább izgatja a Proletkult és 
Neue Saohlich.keit szelleme, amely a haladó szellem ű  német •és szov-
jet irodalomban t űnik fel, s az irodalom nemzetköziségér ől ír oikket 
a Monde-ba, amelynek szabadk őm űves szerkesztőjéhez, Habaruhöz a 
belgrádi nagypáholy közvetítésével jut el. 

A szabadkőm űvesség, amelyrő l később Oly fölényes lenézéssel 
beszélt, a húszas évek közepén még élénken érdekelte. A zombori 
Jövendő  páholy inkább afféle vitaklub volt, mint világnézeti fellegvár, 
vagy pláne »titkos cselszövések fészke», ahogyan a kívülállók köré-
ben elterjedt legendák gyanított'ák. Addigra már az egész világon el-
vesztette hatalmát ez a tizennyolcadik században Oly erős világszerve-
zet, amelyet Kazinczy segített népszer űsíten'i Magyarországon, s amely 
talán az egyetlen hely volt az SHS királyságban, ahol nem ismerték a 
nemzeti türelmetlenséget. 

S őt Oda is, minden jel szerint, a magány, a társtalanság nyo-
masztó érzése vitte el. Mert a falusi teadélutánok a földbirtokos Merk-
léknél, vagy Hettesheimeréknél, s a kamarazene a patikuséknál vagy 
valamelyik Orvos kollégánál mégsem elégíthették ki intellektuális igé-
nyét. Szivácon 'túlságosan be is sz űkült a témakör ezekben a társa-
ságokban, mint általában faluhelyen, versengést ő l és megszólástól se 
volt mentes egy-egy helyi összejövetel,, míg a Bajmoktól Verbászig és 
Apatinig terjed ő  sza'badk&m űves körzet a vidéknek ezt az értelmiségi 
rétegét vitte Zomboba, amely épp a vidékiességt ő l akart szabaduni. 
Atigha volt még egy klub vagy egyesület a Vajdaságban, ahova egyéb 
lapok és folyóiratok mellett a Monde és a Nyugat egyidej ű leg járt, S 
ahol a páholy vezetője, dr. Pavie Proti ć  a Galilei Körrő l mesélt és 
Szabó Ervinrő l meg Jászi Oszkárrói tartott el őadást. 

Irodalmi estek is voltak a Jövend ő  páholytan, amelyeket felvált-
va rendezett az újságíró Gyöngyösi Dezs ő  és Balog Gyula mérnök, s 
melyekn&k előadói közül Szenteleky sohasem hiányzott. itt hangzott 
el - úgyszólván illegálisan, mert 1929. január 6-a után a szaibadkömü-
ves páholyokat is rend ő ri felügyelet alá helyezték Jugoszláviában 
a Szélmalomharc és az Akácok az őszben. A zombori sza'badk ć műve-
sek állítása szerint mind a két vers az ő  mozgal'muk és »testvéri kö-
zösségük» •ihletében született. Harminc év el őtt is nehéz lett volna 
megállapítani, hogy ebb ő l mi volt igaz. De hogy Benedek Marcell, a 
magyar szabadk őm űvesek legkimagaslóbb alakja a két háború között, 
ismerte ezt a verset, »egy el őadáson hallotta», mivel hihetőleg a buda-
pesti páholyba is eljutott, azt e sorok írója tanúsíthatja. 

Zombori baráti köre is jobbára a szabadk őm űvesek közül alakult, 
s nem »korban 'hozzáill ő» emberekből. Az úgynevezett »magyar úri-
családok» házait is elkerülte, s egykori osztálytársa'ival, Széwal'd Fe-
renccel - aki instruktora volt és tanár lett vagy Rad'icsevich Sá-
cóval, Nagy iván lapjának kés őbbi szerkesztő jével már Csak köszön ő -
viszonyban volt, s 'utoljára hosszabb id' őt tizenöt éves érettségi talál-
kozóukon töltött velük. 

»Ó, akkor igazán elragadó hangulatban volt Kornél - mesélte 
egykori osztálytársa, dr. Rajna Leó. - Kh'lmann el ővette noteszát, S  

nii'után rojtosra rágott sivarját letette az asztal szélére, s Miska bácsi, 
a pedellus szokásához •híven rögtön odalépett és tovább szívta, a  vé- 
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gén kezdte a névsorolvasást, Széwald, Szmolenszky, Sztankovics. -. 
Hát beszéljen nekünk, lkedves Sztankovics, a modern törekvéskről a 
magyar irodalomban. Talán kezdhetné bizonyos Ady Endrénél, akir ő l 
oly sokat hallani mostanában... S Kornél egy olyan vidám, szarkaz-
mussal is bőven telet űzdelt el őadást tartott, hogy mindenki hahotá-
zott, csak az osztályfőnäkĹink gyújtott Izgalmában  újabb szivarra, meg-
feledkezve róla, hogy óra alatt, benn az osztályban nem 1chet dhá-
nyozni, mert az előadás őt Is félreérthetetlenül •a maradjak közé 
sorolta. Az „óra" persze a Vadászkürtben volt, s már vacsora után, 
Úgyhogy ott állt az üvegajtóban zsakettben Ibandája élén, muzsikálás-
ra készen Köbiöczky Andris, és mivel Magassy addigra jócskán bepi-
tyizált, mert unta magát, mint latintanár a „magyaróra" alatt, Kornél 
odakiáltott nekem: Vedd el a heged ű t, Leó, az öreg Andristól. Meri 
diákkorunkban velem ihúzatta az éjjeli zenét a Mikosevics Kanút sz őke 
lányának ablaka alatt, már nem is tudom, hogy hívták, csak halálosan 
szerelmes volt beléje. Mondják, kés őbb egy regényben Is megírta ezi 
a szerelmet, egyszer majd muszáj lesz imegszerezni és elolvasni. Ne-
kem meg az volt a kívánságom viszonzásul, hogy toljanak be egy zon-
gorát, s Kornél le Is ült imi,nldjárt, egyik magyar nótát ijátszotta a másik 
után. De oly csodálatos egyéni el őadásban, ahogy én sha senkit se 
hallottam, úgyhogy élvezet volt kísérni . . 

Ezek a mulatós, zongorás esték, amelyeknek néhány novellájá-
ban is helyet adott, elég gyakoriak voltak dr. Wdhlheimer József zom-
bori főorvos és szabadkőműves mester házában, s az irodalmi esteket 
követő  mulatásokon, Becskereken Váradyéknál és Becsén Draskóczyná]. 

Közben nem voltak barátai, élete végéig magányos maradt, s a 
Draskóczyhoz intézett levelek is annyira konvencionálisak és túláradó 
kedvességükben modorosak, ahogyan senki se levelezik a barátjával. 
S neki hosszabb ideig még Szivácon is egyedül, anyja nélkül kellett 
élnie. 

Györgyi húga Zomborban volt férjnél egy keresked őnél, Heged űs 
Oszkárnál, akinek rövidáruüzlete volt a f őutcán. S amikor beteg lett, 
csonttuberkulózist állapítottak meg rajta, úgyhogy hónapokat töltöti 
Davosban, anyja beköltözött hozzá, amirő l a család öreg barátn ője, 
Wundszám Ida néni így mesélt: 

»Az egy nagy és viharos szerelem volt, kedvesem! Szegény He-
gedűs egy Sztankovics családhoz nem volt éppen comme ii faut! Már 
az, hogy boltos volt, „egy zsidó vizesnyolcas", s még voltak, akik emlé-
keztek rá, hogy iinas volt a SohIlesszeréknél, nagyon megnehezítette 
a megboldogult Györgyi helyzetét. Egyfelől, ugye Rizus, a másik lány, 
egy magy. kir. ezredes, a kisléghy Nagy oldalán, másfel ől „egy pánt-
likás zsidó", ahogy Heged űst emlegették. Pedig gyönyör ű  ember volt! 
Magas, atlétatermet, kicsit kreol bőrű , remek mozgású,, s Györgyinek 
egy szavába kerúlt, már vissza is vette im.ér.egdrága áron a régi családi 
házat, amit a háború el őtt építettek az Angyal utcában, s amit kényte-
lenek voltak eladni. Kornél állt a sarkára, s szállt szembe mindenki-
vel ezért a Heged űsért. Csak magának nem tudott semmit kiküzdeni! 
Vagy nem is akart. Mert amikor Györgyi végül mégis elvált attól a 
Hegedűstăl, s anyjával együtt kiköltözött Szivácra, Kornél nem gondol-
hatott a házasságra. Nem tudom, volt-e valakije - biztosan volt, a falu- 
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si  orvosok tele vannak nőkkel! -‚ de hogy feleséget hozzon a házba, 
arról szó se lehetett! 

De SzaJbadkára iis be-,belátogatott, Radó lmrééknél 'rendeztek kis 
házi hangversenyeket, Fenyveséknél is Ünnepi este volt egy időben, ha 
a félszeg,, 'lassú mozgású szőke fiatal ember megjelent, s mind többet 
járogatott Kamenicára, tüdővizsgálatra, aztán ott imaradt vacsorára, 
ső t sokszor éjszakára a föorvosnál, akinék feleségével, Szattler Ka-
tinkával esztendőkön át váltott ileveleket. Nem tudni, miféle barátság 
volt ez. A tény, hogy csak töredékeket lehetett nyilvánosságra hozni 
az asszonyhoz intézett levelekb ő l, arra vall, hogy több volt irodalmi 
barátságnál. 

De akkor már a halálfélelem magánya Is gyötörni kezdte. »Halál-
ra Vagyk ítélve, s ki tudja, mely napon vagy éjjelen lhajtják végre a 
halálos ítéletet. Eleinte meg szerettem volna barátkozni a halállal, 
azután könyörögni szerettem volna hozzá: még ne! Még 'nem éltem 
eleget, s nagy boldogságok nem látogattak el szobámba. 

Padig az idő  tájt már nemcsak ilyen irodalmi szerelem Ügyében 
írogatott levelet, de írótársaival is mind gyakrabban cserélte ki gon-
dolatait. Későbbi szerepére igen jellemz ő , hogy 'kezdetben a legtöbb 
levelet egy fiatal szerb íróval, MIaden Leskovaccal váltotta. El őtte 
tiltakozik agy helyütt szerényen,, hogy a szabadikai Knj'iževnl Sever 
Ady, Babits és Kosztolányi társaságában közli az ő  versének forditá-
sát Is. Fontosabbnak tartja a 'magyarországi irodalom megismertetését 
a szerb olvasókkal, de Belgrádban egyel ő re nem lelkesadnaJk tülsá-
gosan a két szomszédos nép szellemi hí'dépít ő i'nelc 'munkájáért. Luko-
vi ć, a késhbi sajtófőnök például nem engedi meg az Ady-cikk közlé-
sét a tekintélyes szerb napilapban, amelyet hiányos nyelvtudásával 
Szenteleky heteken átírt. Be kell látnia, ihogy amir ől az írók álmodoz-
nak, az semmiképp sincs össhangban a hivatalos politikával. 

De hát nem azért fogtak össze, hogy egy ilyen durva iletiltás vég-
leg elvegye a kedvüket. Még mintha ez a váratlan 'kudarc további ösz-
tönzést adott volna nekilk a munkához. Leakovac most már egy jugo-
szláv költő i antológia magyar szerkesztéséhez és fordításához csinál 
kedvet Szentelekynek. Debreczenivel vállalkozott a Bazsalikom szép 
munkájára, s közben elégedetlen, hogy CrnjanaJkitól csak egy verset 
fordítottak. Rastko Petroviótól pedig egyet se - Jóllehet a válogatás 
egyébként időt és színvonalat elég 'híven érzékeltet -‚ a szerkesz-
tők nem veszik észre, hogy inkább szerb költ ők gyűjteménye került ki 
a kezük alól, 'mint egy, a 'horvát és szlovén költ őket is felölelő  jugo-
szláv antológia. 

A  'kötet, a 'három ember: Szenteleky, Debreczeni és Leskovac 
vállalkozása, nem Járt azzal az eredménnyel, amelyet joggal elvárhat-
ítak volna tő le. Belgrádban nem volt visszhangja, Pesten meg csak a 
Nyugatban jelent meg róla ismertetés a Becskerekr ő l nemrég felke-
rült Aszlányi Ká-roly tollából. Szegény As żlányi nem 'ismerte a délszláv 
költőket, szerbül se tanult meg soha tisztességesen, s amolyan »min-
dent ässzevetve ś4 általánosságok után 'kissé nyegle közhelyekkel dicséri 
a »két bácskai poéta« szolgálatát, miközben az egész cikkel  csak 
żarko Vasiljević  [ehetett imegelégedve, mert ilyeneket írt róla:»... a 
modernebb irányok termelik bőségesebben az egyéniségeket, elsősor- 
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ban  a már említett  Crnjanski, ÓurČ n, lijević , Pandurovi ć  és  Vasiiljev, 
akÍknél  talán még ígéretesebb  Žako VasiljeviČ ,  az  ‚Uoca  fájdalma"  
cklus  szerzője. Némi  rimlbaud-i hatás nem takarhatja el erős erede-
tiségét, amely már a fejl ődés stádiumában is  lkomoly  értéket produkál.» 

»Úgy Írt rólunk, mintha  gininażisták  volnánk  -  mondta nevetve  
Todor ManojloviĆ ,  miközben  Ćurč in  a hatvan f baktatott,  Dušan 
Vasijev imeg  már rég nem élt szegény. Na mindegy,  Ža•rko  azért tud-
ta, mi a dolga, s a Három Kalapban  pacalpapritkással  egybekötött görbe 
estét rendezett. Csak  Veljko  reszelte szigorúan a torkát, amikor  Meg-
hívta,  s el se jött közénk, amit nagyon  sajrálhatott,  mert rég nem ne-
vettünk olyan nagyokat, mint az este.»  

Szenteleky  Kornél életében ezzel véget ért az írói  nagány.  Már  
}ött  Ugyanis Csuka a Kéve tervével és más merész elképzeléssel, hogy 
a  sziváci  orvos már ne csupán három ember összefogásával oldja fel 
ezt az  írói  magányt, hanem egy kis csapatnak  áltjon  az élére. 

»Az egyedüllét fájdalmas, de nem vigasztalan dolog  -  Írta még 
nem is olyan régen  Szenteleky. -  Az ember megszokja önmaga  tár-
saságát,  talán nagyon is megszokja és megszereti a legbiztosabb, leg-
hűbb, ha nem is a  ilegkellernesobb  barátot.» 

És ezt az emberi egyedüllétrő l szóló vallomását holtáig meg 
kellett tartania, növekv ő  halálfélelemmel téve most már változatossá a  
sziváci  estéket, ha a hőmérő  a szokottnál jobban felszökött, miközben 
már nemcsak társai és egy felcsepered ő  új nemzedék várt tő le báto-
rítást ás biztatást, de lassan egy egész kis néptöredék kezdte megta-
nulni  Szenteleky  Kornél nevét. 
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BORI IMRE 

A KESERGŐ  SZERELEM 

A Kesergő  szerelem a fiatal, az írósággal ismerkedő  Szenteleky műve 
- egyben pedig a ilegismeretienebb Szenteleky-szövegek egyike. Rész-
łetesebben, érdem•ében nem foglalkozott vele kritikánk az elmúlt Ötven 
esztendőben, s általában azt tudja róla az kirodalmi közvélemény, amit 
1933-ban Kállay Miklós, 1943-15an pedig Herceg János írt, egy-egy 
bekezdésben emlegetve a regényt. Hallgatott róla azonban Szentele-
ky is, mint ahogy egész háborús termésérő l sem ibeszéli. Ám a Szent-
elekytő l származó példányok egyúttal arról is tanúskodnak, hogy 
foglalkoztathatta a regény új kiadásának a gondolata: megváltoztatta 
a címét; Egy fáradt szív szerelmei lett volna az Új cím, a m ű  végén 
pedig ott a 'megjegyzés: »írtam 1914 távoli tavaszán» A regény törté-
netéhez azonban az is ł ozzátartozik, hogy el őször A Hét közölte tíz 
folytatásban 1918-ban, majd 1920-ban a budapesti Táltos kiadó adta 
ki könyvalakban, együtt nemcsak Szabó Dezs ő  Az elsodort falu című  
m űvével, hanem Krúdy  Színdbádjával,  Babits m űfordításaival és pró-
zájával, Juhász Gyula Késő  szüret cím ű  verseskönyvével és Török 
Gyula m űveivel. 

'Kállay  Miklós szerint a Kesergő  szerelem a »rafinált, álmatag 
szépségeknek béklyóiban vergődő  'lírikust mutatja»: »A Kesergő  szere-
lem levendulaillatos Lengváry szerkeszt ője édes testvére Krúdy Gyula 
méla 'h ősének, a szerelemnek tévesztő  kertjében imbolygó Rezeda úr-
nak, bár lehetetlen észre inem Venni, hányszor emelte önmagára figyel ő  
tekintetét, hányszor tapogatta szorongó ujjakkal szíve legsebhedtebb 
tájait a szerző , amikor megmintázta. Az esztéticizmus csalódást áhí-
tozó, tragikus elhagyottság nosztalgiájában ég ő , dekadens Don Ju-
anja vállalkozik olyan csattanó megoldásokra, mint Lengváry, aki két 
sóvárgott szerelem beteljesülése el ő l megszökik az unt és rég elfa-
kult ábrándok vedlett ruháiban fonnyadó színészn ővel.. 

Herceg János tíz esztend ővel később, Szenteleký zombori évei-
rő l szólva, a 'regény 'helyi vonatkozásaira, »helyi színei're» figyel els ő-
sorban: »Gyakran látogat lhaza - írja -‚ nemcsak az anyai szeretet 
hívja most már,, hanem a 'hattyúnyakú leányzó is, akit egyetemi polgár-
hoz illően dandys elegánciával, sétapálcával a kezében, gomblyukában 
margarétávai látogat meg a sz őke ifjú. Szerelme éppúgy, mint regénye 
is, irodalmi reminiszcenciákkal van tele. Szi'ndbádként szereti a holló. 
hajú Vandát és Krúdy Gyula modorában írja regényét. A költészet 
finom fátyolán át mégis az ő  városát látjuk, a regény alakjaiban köz-
'ismert zombori figurákat fedezü'nk lel, Speizer Gusztit, a nyomorgós 
öreg gavallért, aki kétméteres csontvázát eladta a  múzeumnak,  a kar-
csú Koczkár-lányokat, akik Oly sok ibánatos férfiú szívében éltek re-
ménytelenül akkoron, a jázmin-feih őkbe burkolt Rákóczi útra vezet el 
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a regény, a gyantaillatú fenyvesbe, amelynek •gubacsait tavaszi vasár-
nap délelőttökön finom selyemcipei'l ők tapodják, este pedig kimenős 
bakák és százszoknyás gombosi szolgálók népesítik be padjait, a 
zöldvizű  csatornát mutatja be hátán mámoros úritársaság lomha csó-
nakjaival, - a régi jó békebeli bácskai várost idézi fel még egyszer, 
mintha sejtené, ihogy t ű nőben van már a szép világ s ezután borzongós, 
rideg napjai következnek. . 

Az interpretátorok egybehangzóan mutatnak a Krúdy-'hatásra és 
modorra, valamint a regény szövetében felfedezhet ő  önéletrajzi szá-
lakra, a regény értékéről azonban már nem nyilatkoznak, s helyét sem 
keresik, holott legalább Szenteleky életm űvében a regény felmérése 
szükséges, lehetséges és elvárható. Szenteleky Kornél ugyanis nem 
tért le arról az útról, amelyen a Kesergő  szerelmet megírva elindult, 
'hanem motívumait tovább éltetve alkotott, s nem nehéz felfedezni 
még a »helyi színek» elméletében sem a Kesergő  szerelemre mutató 
vonásokat. Mint sok els ő  m ű , a Kesergő  szerelem is összefoglaló al-
'kotás tehát, s minthogy eredend ően lírikus alkatú egyéniség mutatta 
meg magát benne,, akár egész életm űve foglalatának is t arthatjuk: 

alapjában véve benne van minden későbbi alkotása, egészen az  lsola 

Belláig, amely ebbő l a szempontból nem más, mint a Kesergő  szerelem 
újrafogalmazási kísérlete, egy újabb összegezés igényének az üzenete. 
Ne tévesszen meg tehát bennünket •a kritikának az idegen hatásokat 
emlegető  kitétele ifjúkorának m űveivel kapcsolatban. Kora verseinek 
»kissé fáradt, érzelmes, reminisz ,cenciá'kkal ötvözött» 'jellege ('Bisztray 
Gyula) és a Kesergő  szerelem Krúdyt idéző  modora legalább Olyan 
mértékben a maga 'legintimebb énjét fejezi ki, mint amilyen mértékben 
olvasmányait 'jelzi, 'vagy az akkori irodalmi köhang!ulatot példázza a 
magyar irodalom Nyugat mögötti területein. Mert az idegen minták 
választásában Szenteleky valójában nagyon tudatos, s mintegy saját-
jává tudja tenni azt is, amit a ráismerés például egy Krúdy Gyula 
nevével minősít. 

Különösképpen, hogy a fiatal Szenteleky a mindent kifejezni vá-
gyásával fogott a Kesergő  szerelem megírásához. 'Egyszerre akart 
ugyanis társadalmi képet festeni koráról és megfogalmazni azokat a 
lírainak nevehető  érzéseket, amelyeknek egy-egy kitörését a ikorai 
versei 'hozták. •Ez a 'szándék viszont nyilvánvalóan csak az Úti. költő i 
kisregényben ölthetett alakot - abban a formában, amelynek változata-
it a magyar irodalomban Krúdy Gyula kísérletezte ki - az én-regények 
körén belül. Tegyük hozzá: a költ ő i lélek prózájaként, hiszen 'Szent-
e'leky egész m űvének alapvető  jellegzetessége éppen az, hogy lírikus 
alkotta, még akkor is,  1'ha éppen 'költészetét tartjuk a legproblemati-
'kusabbnak. Nagy írói szándékok mozdulnak tehát a Kesergő  szerelem 
fogantatásában, s amikor Krúdy Gyula nevét emlegeti a kritika vele 
kapcsolatban, akkor nem annyira a főhősök rokonvonásaira kell gon-
dolnunk, hanem a szándékok és a megvalós'ítás síkján mutatkozó moz-
zanatokra. iSzentele'ky 'ugyanis a tízes évek elején keletkezett Krúdy-
művekben, különösképpen pedig a Francia kastély cím űben találta 
meg a valóságnak  és a költő inek olyan fajta ötvözési lehet őségét, 
amelyet a Kesergő  szerelemben reprodukálhatott a maga költ ő i termé-
szetével egybehangzó módon. A Krúdym űvekkel való rokonsága (füg- 
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getlenül  természetesen a  megvalós'itások  közötti objektív különbsé-
gektő l!) tehát mélyebb, minthogy  ipusztán  csak a  ihangulatokban  lehetne 
keresni, melyeket az olvasó a  Sz'i'ndbád -történetekben szeretett meg. 
Ennek Viszont az  lhet  a 'legfontosabb tanulsága, hogy a fiatal Szent -
ele'ky,  az irodalmi életben való lépése pillanatában, azzal, hogy a 
Krúdy-m űve'k  jelezte csapáson Indult el, s nem a magyar próza ha-
gyományosabb vonulatát követte, esztétikai és társadalmi tájékozódá-
sával a tízes évek legkorszer űbbnek bizonyult magyar törekvéseivel 
rokonszenvezett, s vállalta azt a 'látszólagos  ódondadságot  is, melyet 
az ilyen m űvek  árasztanak »biedermeires<  vonásaikkal. Nem véletlen 
tehát, hegy észrevétlen maradt, könyvként 'pedig 1920-ban már-már 
anakronizmusként is • hathatott,  hiszen ezek az évek a sokkal harsabb  
eKpresszioniszti kus  prózát hozták  -  példaként hivatkozzunk csak 
Móricz  Zsígmondra  (A fáklya),  Szabó Dezső re (Az elsodort falu),  Déry  
Tiborra  (Lia, A kéthangú kiáltás), melyekben az  em:beritársadalmi  
problémák is hangosabban és erőszakosabban mutatkoznak meg. Nem 
divatos, de az író természetének és 'korszer űségre való törekvésének 
jól megfelelő  irányt jelez tehát a Kesergő  szerelem, elannyira, hogy az 
írói választást 'messzebb mutatónak kell tartanunk, mint magát az alko-
tást, mely a még egyetemista, az irodalomban kezd ő  lépéseit tevő  
fiatalember élményvilágát akarta kibeszélni, anélkül természetesen, 
hogy a m űvészi tudatosság egy magasabb fokát is keresnénk szöve-
gében. Az is 'bizonyos azonban, hogy az 'ösztönösség mellett, amely -
'lyel  mintegy természetének engedelmeskedve követte Krúdy példáját, 
választása tudatosságának nyomaira is figyelnünk kell. Az Ügy táj 
az élet és az  Isola  Bella részletei ugyan a Kesergő  szerelemre utalnak, 
de az Is tény,  jhogy  a Kesergő  szerelem szerzője a kevés számú, Krúdy 
hatása alatt dolgozó írók közé tartozik, s talán az első  s az egyetlen 
Is a Krúdy-tanítványok között. A  »krúclys« formaválasztás kérdését vi-
lágítják :meg  Szentelekynek  a Kesergő  szerelem 'után Öt évvel írt sorai 
egy Krúdy-könyv 'kapcsán. A Kánaán földje című  ismertetésében (Krúdy 
'm űvének Kánaán könyve volt a címe) Krúdy »szabad  írásairól«  beszél,, 
»álmatag  jegyzeteket«  emleget és formabontó kedvét dicséri: »Krúdy 
Gyula Szeret regélni anélkül  hogy  figyelne az elbeszél ő  m űfajok sza-
bályaira és 'követelményeire. Talán éppen ezért érvényesül olyan el ő-
nyösen, Oly kényelmesen apró 'naplójegyzetekben,, formát,  'bonyodal'mat  
és  következetess'éget  nem kívánó 'krónikákban  . . .<'  (A Hét, 1919. febru-
ár 2.). Tegyük  hozá  még, hogy abban a regényformában Is, amelyben 
a legtöbb tízes évekbeli m űve realizálódott. 

A Kesergő  szerelem is ilyen »szabad írásm ű , hiszen a 'regény 
formai szabályainak legtöbbjét nem 'tiszteli a szerz ő, ellenben tágas, 
az Írói szeszély 'minden csapongását elbírja: kedvvel  'id'őzhet tehát  a 
hangulatok lírai rajzainál és az epikusabb 'leírásoknál, minthogy ezek  
elsősorban  egy Ilyen formában férnek meg egymás mellett a legkeve-
sebb ellentmondást kiváltó módon. Ami Krúdy 'm űvészetének is nagy 
újdonsága volt, az  ana'litikusbb 'köz'lésmód,  az sejlik  fel  a Kesergő  
szerelem 'lapjain Is  -  az  ún. »ábrázolás«  akkor divatos lehetőségei 
ellenében. 'Lassan mozduló, egy-egy epizódjelenetben megmutatkozó  
elbeszélő  háttér elő tt a gyorsabban mozgó, 'könnyebben változó, a 
hangulat csapongását 'követő  lírai részletek jellemzik a prózai költés- 
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nek ezt a »krúdys« módját, melyben a történet valószín űsítésének kel-
lékével már alig kell az írónak tör ődnie, s a történet maga sem játszik 
különösebb szerepet. Ez a líraiasság azonban nem öncélú a Kesergő  
szerelemben sem, imint ahogy Krúdynál sem az: nemcsak a lélekmeg-
mutatás, hanem a tárgyi, az »adott világ« képének az érzékletes rajza 
révén a fiatal író szándékának jelentőségét figyelhetjük meg, s tár-
sadalomképérő l beszéíhetün•k, mely különösen a vidéki élet rajzában 
világos és pontos. 

Maradéktalanul ötvöznie azonban ezeket az elemeket a fiatal 
Szentele'kynek nem sikerült: a ibudapesti epizódokban a lírai hangulat-
rajz az uralkodó és egy konstruált regénytörténet, míg a vidéki váro-
sokban játszódó jelenetek, mintegy szimmetrikusan amaz ellenében 
a történet természetesebb jellegét mutatják, s a líraiság is egyensúlyi 
helyzetbe jut a világ és az emberek érzékletes rajzával - 'nyilvánvaló-
an szoros összefüggésben a pesti életet még alapvető  vonásaiban 
nem ismerő  író tapasztalati világával. A Budapesten bizonytalanul 
mozgó Szenteleky, amikor 'h'ősét, 'Lengváryt, vidékre, s nem 'kétséges, 
ifjúkora városába, Zom'borba utaztatja, maga is ihazatalál, és most 
már szilárd talajon járva, magabiztosan igazodik el az élet jelenségei 
között. Különben is ez a »'krúdys» m űalak a legáru'l'kodóbhak egyike: 
az író lélek- és társadalomismeret lepe'lz ődi'k le benne szüntelenül, s 
még a legegyszerűbb lírai tirádáról is könny űszerrel meg lehet álla-
pítani, hogy az írónak hamis-e 'hangja, s hordoz-e a mondat valóság-
elemet. A Kesergő  szerelemben  is tetten éhet'ő  Szenteleky lélekisme-
rete és realitásérzéke, amit a regény két részének fentebb jelzett 
különbségei bizonyítanak is. A regény alaptónusát adó evokatív hang-
ban is ott bujkál tehát a magát id ősebbnek láttató ifjú író élményvi-
lága, melybő l a pszichoanalitikus elemzés könny űszerrel tudná kibon-
tani a 'magát 'rejtő  egyéniség körvonalait, ki Lengváry maszkjában (mint 
Krúdy Sz'indbád és Rezeda Kázmér alakjában) nyilván nemcsak önélet-
rajzi vonatkozású adalékokkal 'dolgozik, hanem lelkiekkel is, minthogy 
valójában egy bátortalanság igyekezett erénnyé változtatni pesti ma-
gányát, félénkségét, elbizonytalanodásait élettel, n őkkel szemben. 
Lengváry tehát nem Szindbádként szeret, hanem a nőket inkább mesz-
szirő l tisztelő  fiatalemberként, akinek a cselekvésképtelenség az aber-
rációja. Nem a viszonzatlan szerelem keserv ę, lhanem a nyilatkozni 
bátortalan rajongó fiatalember bánata zeng a regény els ő  felébő l, 
hogy azután megváltozzék, s •a imü végén energikus gesztusával zár-
ja 'le melankolikus korszakát. 

A majdnem arányosan két részre oszló regény tehát nemcsak 
két világot (a 'pestit és a zomborit) festi, hanem két Lengváryt is mu-
tat: a »kissé gyáva, kissé ibátortalan« Budapesten él őt és »az erős 
vággyal és szelíd daccal« szerető  zombori szerkeszt őt, aki a m ű  végén 
immár az Esti Kornélt idéző  gesztussal tér ki az elérhető  közelségbe 
került beteljesülés el ő l vonatra ülve a »rizsporos dámával«. S mi több, 
ez a kettősség adott abban a forma hozta ana'kronizmusban is, ame-
lyet Krúdy olvasói Is szüntelenül érzékeinek, s mit korszer űtlen kor-
szerűségnek nevezhetünk. Lengváry (f őképp Pesten) nem a tízes évek 
gyermeke, hanem a múlt századé, s viselkedése teljességgel 'bieder-
meieres, de érzésköre s a világ, amelyben él, egykorú a regény meg- 
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írásának idejével, s az alapjában véve Szenteleky írói módszertana Is, 
mellyel a lelki válságokat elénk állítja, s a vidéki polgári életet meg-
rajzolja. Ezzel a kett ősséggel válhat a regény »leleplezővé» is: száza-
dunk első  évtizedeinek élete mutatja magát, lélek és emberi sors 
kapja meg szociologikusan is meghatározható körvonalát - anélkül 
természetesen, hogy Szentele'ky ábrázolását er őteljesnek mondhat-
nánk, társadalomkritikáját pedig egyértelm űnek nevezhetnénk, hiszen 
ezzel a regényével még messze volt attól, hogy a totalitás ostromára 
indulhatott volna. De a Lengváryt elfogó »furcsa szomorúság» nem 
pusztán hangulat már, lhanem társadalmi töltése van, hiszen a félig 
feudális, félig kapitalizált magyar társadalomban keresi helyét egy 
polgárrá válni nem tudó egyéniség, ahol helye nem lehet, s jhol nincs 
cselekvésének tere sem, mert a cselekvés fogalma is id őközben meg-
változott. 

»Ah, sohasem beszéltem Onnek öreg udvarházban eltöltött 
gyermekéveimrő l, tovatűnt ifjúságomról, vagy a Nyitra mormolásáról 
a paťk alatt... őseimrő l, a nagyszakállú Lengváryakról, akik az ebéd-
lő  faláról nézték a csendes lház életét - vall Lengváry -. Jó anyám, 
aki a hesseni uralkodó hercegi családdal volt rokonságban, nagyon 
szeretett... Édesapámat alig ismertem, jóságos ember volt és nagyon 
szerethette szent anyámat, amint elsárgult leveleib ő l olvashattam 
Aztán Pestre kerültem, de vakációra mindig visszatértem a szül ő i 
házba, ahol anyám könnyes szemmel leste a kocsi érkezését, mely 
fiát hozta haza. Azóta szent anyám is itthagyott, a szép lj ,õvõbõi sem-
mi sem lett, henye, bizonytalan életet élt az ifjú a f ővárosban, a tö-
rekvés, az erős akarat sohasem gyulladt benne magasabb lángra, s 
most itt vagyok vénülten, fáradtan. A régi udvaház Idegen kézre ke-
rült, én már szinte elfeledtem, hogy ifjúságom, otthonom is volt, na-
gyon fáradt vagyok, és egy éjszaka választ csak el az eltávozástól .. 
Amikor ezeket a búcsúsorokat Írja, Újságíró, »egy ismeretlen nev ű  
német napilap (a Budapester Nec;hrichten) Színház és M űvészet rova-
tának a szerkesztője<', s vállalja el a »Z. és Vidéke» szerkeszt ő i állá 
sát, honnan majd Olaszországba ragadja el a vonat a regény végén. 

Lengváry  már csak álmodni tud, cselekedni azonban nem. S 
mint ahogy egzisztenciáját nehéz lenne meghatározni annak bizony-
talan és megfoghatatlan jellege miatt (ez jellemzi különben a Krúdy-
hősöket is!), csak a legnagyobb általánosságban emlegethetjük tár-
sadalmi kőzegeként a magyar dzsentrit, melynek fia. Valójában a léte-
zés senkitóldjén mozog budapesti élete során, mereng vagy álmodik 
- talán azzal a többlettel, hogy Lengváry álmai az általa igazi élet-
nek vélt keretei között realizálódnak. Amit nem mert megtenni az 
»álmatag szerkesztő» a valóságban, melankolikus merengései köze-
pette, megtette álom-színpadán, mely esténként üzemelt: 

»jjel,  a sötétben elhelyezett színpadon ez alkalommal szerel-
mi vallomásokat játszottak a szerepl ők, akikben fel lehetett ismerni 
Lengváry szerkesztő  urat és Margit asszonyt. Minden nagyon szép 
volt, s Lengváry többször megújráztatta az el őadást. Későre járt már 
az idő , midőn a kis színpad teljesen beleolvadt a sötétségbe, s más-
nap az ábrándos férfiú fakóbb, fáradtabb volt, mint valaha .. 
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Figyelemre méltó betétek ás utalások az ilyenek a regény szőve-

tében,  hiszen jelzik, hogy  Szenteleky  jó nyomon indult el az akkori 
modernnek  nevehető  élet  Jestésében.  'Kezében volt a lehet őség, hogy 
a valóság »cselét» ne csupán tetten érje és egy lírai tirádában foga l-
mazza  meg (mint tette), hanem  epikiisan  elénk  is  állítsa az élet ás az 
álom síkjainak felcserélődését mutatva meg. E csere révén ugyanis 
realitássá vált volna az a sugallat, mely szerint az élet fokozatosan 
irracionálissá válik, a hős álmai pedig valóságértéket kapnak, igazabb-
nak látszanak, mint a konkrét élet. 'Nem véletlen, hogy egyik monda-
tában az álmokat utánzó valóságot is emlegeti: »A valóság  -  írja  -  
majdnem ugyanazt a cukrászboltot utánozta, amilyenek a képzelt szín-
pad kulisszái voltak.  .  .<c Ső t, az irodalmi ás zenei utalások is jelen-
tős valósághordozó szerepet kapnak.  Lengváry  fő  olvasmánya az 
Anyegin,  Hoffmann, Beranger, Wilde,  a filozófusok  käzül  Schopenhauer, 
úgy akar meghalni, mint Reviczky Gyula vagy  Petőfi  Zoltán, hivatkozik 
a Bajazzókra, és Wagner muzsikáját hallgatva fogalmazza meg h őse a 
valóság hazugságjellegér ő l a hangulatát és a véleményét:  

»...  Ilyenkor elfelejted, hogy élsz, hogy küzdés, gy ű lölet, pénz 
is van a világon, elfelejted az életet és lehunyod szemedet,  lel'kedbe  
lopódzik a hangok összeolvadó, bódító, 'beszédes árja, mintha csak 
ott fakadt volna, elönti a mindennap, a szürke élet sok apró, fájó 
gondgöröngyét, a kábulat lenge, könny ű  ködébe süllyedsz, a lét érzése 
kisiklik alólad, tudatodat a muzsika zsongító bódulata uralja, ás ha 
mégis felnyitod szemed, már nem tudod, hogy  szín'házban  ülsz, hogy 
színpadot látsz magad el őtt, hogy villany szolgálja a holdfényt, hogy 
nem álomhercegnő  és  álomkirályfi  borulnak össze, hogy nem lomb-
suttogás, patakcsörgés, éjszakalüktetés zeng, búg, morajlik, hanem 
finom, ravasz, bonyolult hangszerek zenéje, hogy kulisszákból áll az 
erdő , Vastag festékbő l a falevél, hogy tulajdonképpen hazugság  min- 
den ... » 

Lengváry  (és a regény) valóságköre éppen ezért egészen kis 
sugarú, benne a cselekvéseknek szinte nincs is helyük. H ősünk élete 
képén is alig találunk éppen ezért mozgalmasabb jelenetet.  »Lengváry 
-  olvashatjuk  -  majdnem minden délután meglátogatta a hölgyeket, 
néha mimózát hozott Margitnak, tanáccsal látta el őket, ás örömmel 
intézett el apróbb ügyeket, vagy megbízásokat. Az ügyetlen beszéd ű  
szerkesztőt nagyon megszerették a magányosan él ő  hölgyek, Margit 
asszony azonban nem látott, vagy nem akart  tőbbet  látni a jó barátnál  
Lengváryban,  aki nem zúgolódott, nem panaszkodott ez ellen.« Való-
jában a pesti élet ilyen csendes, képzelgéssel  dús  idejét négy  konflik-
tusjelleg ű  esemény zavarja meg, minden alkalommal a  Lengváry  életén 
kívüli valóság tör be és állítja dilemma elé a h őst: egy esti kirándulás 
Pest »éjszakai életébe«, ahol  Markovics  g  róffal találikoznak Lengváry  
és »hölgyek<, az e találkozásból kirobbant párbaj a gróf és  Lengváry  
között, azután a budai cukrászdabeli epizód, amikor  Lengváry  imádott-
ja, Margit asszony, bevallja, hogy férje kezel őorvosát szereti, végül pe-
dig  Lengváry  elhatározása, hogy Z-be utazik  újságszerkesztőnek.  Ez az 
álmokkal szembenálló valóságkép természetesen már nem az Anyegin-
bő l vagy  Revizkybő l  érthető  meg, •s nyilván nem véletlen, hogy csak  
elvonulnak  a  Szenteleky  rajzolta panoráma valamelyik átlóján, de  vilá- 
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guk  részletezésére már nem tud vállalkozni. Ilyen a pesti éjszakának 
a képében a »kíváncsiskodó elvált asszonyok, Öreged ő  udvarlók tár-
saságában, villogó szem ű  osaládanyák,  akik nem bánnák, ha estefelé 
félreismernék Őket a Nagymező  utcában, otthon gyermekneveléssel és 
cselédveszekedéssel, most kopaszodó, becsületes férjük mellett ül-
nek színesen, festetten, erőszakolt ledérséggel» jelenete, vagy az itt 
felbukkanó  Markovics  gróf, ki »befolyásos ember a városnál és Ő  a 
tanítónők protektora, ki Margit asszonynak ígér rajztanítói állást meg-
felelő  ellenszolgáltatás árán. »Durva és összetört lelkek« világa ez a  
»Miciké  és  011yké»  az »éjszaka ónszín ű  alakjaié, kiknek rózsát fest 
arcára a pezsgő  s az élet mámora«. E »csúnya élet« ellenében Szent -
eleky  nyomban felkínálja az ellenpontot, az ábrándok világát  -  a han-
gulatokból  lés  vágyakból szőtt életképeket, melyek a regény legszebb 
részleteit adják. 

»Az éjszaka kíváncsi látogatói beszálltak egy szomorú  egyto-
gatúba.  Margit asszony  ik45zépen  helyezkedett el, s ezért félig  Lengváry  
ölében ült. A konflis lassan megindult, a különös, fáradt arcú és ke-
délyű  férfiú  hátra1hajolt,  lehunyta szemét s úgy érezte, hogy ő  a leg-
boldogabb ember az éjszakában. Senki sem zavarta a csendet, a kere-
kek fájdalmasan nyikorogtak, néha a kocsis sovány lovát nógatta és a 
párák az ablakokra ültek úgy, hogy a  bentülő ket  teljesen elfödték a 
valóságtól. A homályos üvegen keresztül felcsillant egy-egy lámpa 
fénye, aztán otromba árnyékok rajzolódtak a hideg üveglapra, mint 
borongós, elmosódott sejtelmek. A  bizonytaianságba  Játszott döcögni a 
rozoga kocsi, cél és józanság nélkül  . .  

Az ábrándok viszont messze röpítik  Lengváry  képzeletét, s da-
loltatják immár nemcsak a Kesergő  szerelem, de  Szenteleky  egész 
életművének egyik vezérdallamát:  »Élni  valahol messze, elhagyottan, 
•  szürke óceán kicsinyke szigetén, csupa végtelen Víz ölelkezik össze 
•  kéklő  éggel,  hullámok  szaladnak fel a homokos partra és csobogva 
kúsznak vissza, paradicsommadár hintázik az ágon, melyet buja indák 
szerelmesen karolnak át.  .  

A fiatal író talán leginkább Krúdyra emlékeztet ő  képe a bu-
dai cukrászdáról készült, hova  Lengváryt  Margit asszony hívja, hogy 
elmondja, szereti férje orvosát: 

»Bolthajtásos Sötét helyiség, a falon hímzett képek, régi olaj-
nyomat, melyen egy kékruhás  lhõlgy  s egy ábrándos férfiú csónakban 
ül vízi liliomok között, a férfiú (kinek szürke cilindere az ülés szé-
lén pihen  $  a vízbe készül esni) valószín ű leg szerelmet vallott, az  
aranhajú  hölgy maga elé néz, elmereng a férfi szavain, alkonyodik 
banális rózsaszínnel és vadludak húznak a nádas tó felett. Az egyik 
kép Pestet ábrázolja, talán 1825-ben, a parton csónak, melyben piros 
mellényű  cigány ül, a régi metszetek hagyományos kutyája pedig vi-
dáman ugatja a túlsó parton álló házakat. A fogason divatlap lóg, m ely 
bizonyosan még a sonkás ujjak divatját rejtegeti magában, az ajtó 
felett, fehér oszlopokon nyugvó öreg óra, csendes,  lágyző id  kerevet 
a fal mellett és a sima falú, aranyos zárú szekrények üvegfala alatt 
a múlt század divatos nippjei: menyasszony és vőlegény, előttük az 
áldást osztó pap; hegedülő  angyalkák, mosolygós püspök vörös, egy-
házi zászlóval kezében; a pult mögött sz őke hajú kisasszony jelenik 
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meg,  .hajában  égszínkék szalaggal. Senki sem volt  raţluk  kívül az édes, 
jellemző  illatú bolthelyiségben. Leültek az egyik  sardkba,  mint Pestrő l 

átmenekül ő  szerelmesek, s a cukrászkisasszony biztató, de azért nyájas 
mosollyal szolgálta ki Őket.  .  

Az ilyen biedermeieres-krúdys keretben, mit  Lengváry  élénk ér-
zelmei képeznek, él  Tallóy  Margit festőművész, aki ugyan energiku-
sabb, mint imádója, de az Úgynevezett »nagy  életet« Ő  sem tudja meg-
hódítani. Kis egzisztencia, aki a nő i segélykérők kiszolgáltatottságával 
visszaélő  Markovics  grófhoz folyamodik tanítói állásért, s a sikerekhez 
szokott, nagystíl ű  idegorvos első  közeledését sem tudja visszautasí-
tani.  Szenteleky TaIlóy  Margit alakjában és életsorsában a századfor -

duló s az azt követő  évtized nő i életének prototípusát akarta adni, s 
nyilván nem véletlen, hogy h ősnő je Kaffka Margit asszonyalakjaival 
rokon, s mi több, hagy  -  akárcsak Kaffka Margit  -  Ő  is 1914 körül 
nőművészt léptet fel, igaz, csak jelzetekben,  TalJóy  Margit életének a 
vázlatában, hiszen szélesebb és részletesebb képét nem tudja megraj-
zolni, a m űvészkérdés pedig fel sem merül a regényben. Realitásérzéke 
azonban kétségtelenül nagyobb, mint  Lengváryé,  jobban benne van a 
világban, mint imádója, ám mégsem annyira, hogy diadalra vihette 
volna életét. A budai cukrászdában életér ő l valló hősnő  történetében 
egy nagyobb regénylehet őséget kell látnunk, s akár egy meg nem irt 
Kaffka-regény cselekményének is tarthatjuk: 

»Egy húszéves leánynál kellene kezdenem, aki iskolába járt, 
mert rajztehetséget véltek benne felfedezni, s aki egyszer  hazajövel  
élettelenül találta édesatyját, akit nagyon-nagyon szeretett. A húszéves 
lány tulajdonképpen gyermek volt még, lélekben  taláň  tizenöt éves, 
de amikor visszajött a  temetăbő l,  szomorú, fáradt, megöregedett hölgy 
lett, aki az életet nem tudta becsülni és szeretni. Délutánonként  ösz-

szebűjt  édesanyjával, s lélekben az a kívánsága támadt, hogy omolna 
össze a ház, repedne meg éjszaka a gázcs ő , csak élni ne kellene. 
Ekkor agy kedves, komoly beszéd ű  ember közeledett feléje, a fekete 
ruha és a borús homlok talán jól illett a leányhoz, az idegen pedig 
szerelemrő l beszélt. A feketeruhás lány nem tudott szeretni, sohasem 
szeretett, de azért fáradt volt ellenkezni, mikor a :kedves jövevény 
gyű rűt húzott az  ujára.  Nászútra vitte őket a vonat, és az ifjú asszony 
folyton azért imádkozott, hogy a megsemmisülésbe  rOhanjon  a gőz-
masina, Velencében a gondola elsüllyedését kívánta, melyben ültek, 
a régi képtárak összeomlását óhajtotta, ha  Tintoretto  festményeit né-
zegették. Svájcban a hegyi vasutak leszakadása után  áhítozoti  és lég-
hajóra szeretett volna ülni, hogy arról lezuhanjon. Kés őbb, barátságos 
otthonban megkedvelte, megszerette a férjét, aki langyos jólétbe és 
bársonyos, becézgető  szerelembe göngyölte, elnémultak halálvágyai, 
az életet kedvesebbnek és értékesebbnek látta  - ś h,  de ez nem 
tartott sokáig. A gondos, szerető  férj merész tervekrő l, kalandos vál-
lalkozásokról  ibeszélt,  néha megbotlott beszédje, míg végre  -  amint 
jól tudja, kedves barátom  -  teljesen elborult elméje, s most egy 
rácsos ablakú házban dadogja badar mondatait.. 

Az élet középszerének képe ez, s hozzá a középszer ű  művészei 
társul, a »szerény ás tisztességes csendélet... a Nemzeti Szalon  sz&r-

ke  falánc vagy a M űcsarnokban, »többnyire puhaszín ű  vwágok», »any- 
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nyira  becsületes rajzzal és kezeléssel, lhogy senki sem állt meg el őt-
tük<'. A »fanyar, regényes tisztelettel» közeled ő  Lengváry, a maga cse-
lekvésképtelenségével, nem tudja meghódítani Tallóy Margitot., de 
diada-lmaskodik az idegorvos, s szólal meg ezért a »keserg ő  szerelem» 
motívuma Lengváryban, aki nem tud versenyre kelni a férfinak az ideg-
orvosban megjelen ő  »modern» típusával. De éppen az ilyen »szituáció» 
avathatja Lengváry szemében »vágyvirágos asszonnyá» - az eîérlhetet-
len valósággá. 

Szenteleky  hősére a Pesten hiába keresett, ihangulato,k opálos 
és szomorkás fényeibe olvadó valóság Z-ben várt, ahová sebzett szív -
vel Indult, iinkább meghalni, mint élni. Szenteleky (és h őse) tudatában 
Pest nem realitás. Mintegy álomköd-szigeten »Vannak<' a regény buda-
pesti sínhelyei: iLengváry szobája, ahol éjjelente 'képzeletének színpa-
dán fényes drámákat játszik, Tallóy Margit otthona, a budai cukrászda 
és az éjjeli mulató. A többi els ősorban hangulat rCsupán, lírai futamok, 
hol 'biedermeieres, hol impresszionisztikus fest ő i képek panopti-
kuma. A délutánok - ekkor él leginkább a h ős - »tiszavirág élet űek», 
a Dunát »aranyos, omlékony, finom pára üli<', a 'nap »úgy kel fel, 
minta norvég festményeken». 

Ám amint elindul Lengváryval a vonat, a világ nyomban valóság-
gá kezd válni, s konkrétumokkal telít ődik: 

Zökken a vonat a váltók és keresztezések fölött, felt űnnek 
a Népliget elhagyott utai, a távolban a külső  Üllő i út magasabb házai, 
kaszárnyái búcsúzkodnak 'füstön, messzeségen át, majd Ferencváros 
következik, s még villamosok szaladnak tova a vonat mentén, azután 
csak néhány gyárkémény jelzi a nagy város közelségét, de lassanként 
azok is elmaradoznak, nagy lomha, fakó síkságon siet tova a vonat, 
unalmas vetések, egyhangú szántóföldek között, itt-ott madárijeszt ő k, 
maszatos tanyák, csillogó mocsárfoltok tarkázzák a lusta, álmos lelk ű  
vidék képét, vagy legelész ő  csordák, felrebbenő  varjak, sorompó el ő tt 
várakozó szekerek adnak némi jelt az alföld életér ő l  ...  Fehérre me-
szelt, bogárhátas 'házak, melyekb ő l lassan száll a 'füst, mint mesélget ő  
Öreg úr pipájából, hintázó nádasok, habos felh ők a halovány kékségbe ń , 
lomha szélmalmok, álló, lyukas vitorlával, kis, gondozott ő rházak, nyur-
ga, idegesen ugráló telefonpóznák vonulnak el a vonatban ül ő , bánatos 
lelkű  férfiú szemei el ő tt. . 

Jellemző , hogy még Pest Is, amely a regény els ő  részében egé-
szen halvány akvarellként látszik, már a vonatban, ahogy a h ős távo-
lodik, reálisabb, részletekkel telítettebb képként jelenik meg, s hatá-
rozott jelleg ű  emberi egzisztenciák felvonulásaként válik láthatóvá. 
Ekkor azonban Pest már emlék, a »málnavörös alkony« fényeiben vil-
lódzó, s Lengváry megérkezik a valóságba. Ez a megérkezés azonban 
jelképes is, valóságos is, hiszen Lengváryval valójában a fiatal, medi-
kus éveit Pesten töltő  író érkezik és talál íróként is haza, többek 'kö-
zött azt is elárulva, hogy nem pusztán a halovány szín ű  alkonyok és 
szerelmi bánatok halk szavú poétájä ő , aki a Kisfaludy-rokonság jogán 
Is a »keserg ő  szerelem» énekese, hanem valóságismer ő  is, akinek 
idegsejtjeiben ott van elraktározódva a zombori élet mikrovilága. Ér-
zékletes és 'maradandó, ma is eleven képeket írt meg ekkor: 
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»Kopott kis állomás, még kopottabb kocsi fogadta a szerkesz-
tőt, aki Z. legrégibb s  legel&kelóbb szállodájálban,  a Tigrisben szállt 
meg. Hosszú, földszintes, elhízott épület volt a marcona állatról elke-
resztelt szálloda és  ka:pu:járól  szelíden, mosolyogva tekintett le a  
cégjelző  állat. A pesti utasnak utcai szobát adtak magas ággyal, hóri-
horgas gyertyával az éjjeliszekrényen, az asztalon karcsú nyakú üveg-
ben víz állott, mely talán a szálloda fennállása óta érintetlenül maradt, 
mert Z-ben nemigen kedvelték ezt az  italnemet.  A szekrény oly fáj-
dalmasan nyikorgott, mintha körvadászatról visszatért földesúr  vizsiájál  
felejtette volna benne, az ágyat  csilimtakaró  födte és az aranyrámás 
tükörbő l ijesztő , zöld arc nézett vissza az önmagára kíváncsiskodó- 

Ilyen érzékletes az els ő  elébe kerülő  emberi alak is, ki egykoron 
a megye leghíresebb ivója volt, majd a »furcsa vidéki szag», melyet 
szobája áraszt, s a mulató vendégl ő  zajai, általában az apró részletek 
sorakozója, mely a Kesergő  szerelem második felének igazi jellegét 
adja meg. A regény főhősének »átváltozásait» Is jelzik ugyanis ezek a 
részletek immár: a  lhõs,  aki Pesten szinte nem  iis  élt, csak álmodott és 
álmodozott, képzelgései gőzeiben fuldoklott, Z-ben arra döbben rá, 
hogy »él», s nem tud álmodni: 

»Várakozva  Ibárnuilt  a sajátos szagú sötétségbe, de a függ ő  szín-
pad sehogyan sem akart megjelenni. Talán az is Pesten maradt? Most 
már szilárd elhatározása volt a holnaputáni gyorssal visszatérni az 
elhagyott fővárosba, az álmodozó, gyötr ődéses éjszakákhoz  ... « 

Lengváry  gyógyulásának története tehát a regény második, Z-ben 
játszó része, s a világ részleteire megnyíló szem felfedezéseinek a 
története is. A piros papírrózsákból kin őtt hosszú gyertyák, »amilyene-
ket csak Z-ben lehetett látni», a »burzsoászagú» szerkeszt őségi lakás, 
»az üveggömbös rózsáskert, a folyosó sárga oszlopaira kúszó vadsz ő lő , 
a csend, az elhagyott, rossz kövezet ű  utca«, a »hortyogó lelk ű  város», 
»az emberek furcsa, közönyös  Iénye,  egyszerű , kényelmes gondolko-
dása  -  nem pusztán szükséges kellékei a regénynek:  &enteleky  
egész  íróságát  meghatározó élményei is. S azok az e rész prózavers-
szerű  betétjei is. Közülük a legels ő  Lengváry  »imája«: 

»Lombán, 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 hömpölyg ő  idő  
talán megáll egy pillanatra, hogy aztán sebesen omoljon tovább, fel-
villan valami a bizonytalanság kacér köpönyegébe burkolódzó j övő - 
ben ... 

A napok szállnak, szállnak kényelmes szárnycsattogással, mint 
kövér, szürke madarak, mi üres tekintettel nézzük a sablonos egyfor -
maságban  szálldogáló  madarakat, hiszen semmit se vittek el, ami 
Szép volt, ami fájna. Vagy felh ősarcú,  szürkeköntös ű  fegyencekhez ha-
sonlóak ezek a naptestvérek, a rabokat leveg ő re vezetik a fogház 
udvarán, lassan,  •lebajtott  fejjel körben sétálnak a szürke ruhájú, test-
véreknek látszó b űnösök... A napok meghalnak, rendben sorakoznak 
a múlt temetőjében, a sírjuk jeltelen, még virág se nyílik a hanton, 
egyiket se sajnáljuk, egyiknek emlékét se ő rizzük meg s díszítjük fel, 
egyik után se  nyújt}uk  ki visszaváró karjainkat, mert  sohase-  volt oly 
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vágyunk, hogy egy mámorosan gyönyörű  perc a végtelenbe nyúljon, 
vagy legalább még egyszer visszatérjen. Dolgunkat végezz' űk, gond-
jaink vannak, illatért, életért, 'lázongó lelkünk lassan, fáradtan bele-
rezignál a fakón lepergő  tegnap-arcú jelenbe, lassanként elfelejtünk 
remélni, vágyni, szeretni és örülni  ... «  

Ez a regény-szövetben érzékelhet ő  változás, a realitásokat meg-
hódító törekvés befolyásolta a regény cselekményének »logikáját» is. 
Az első  rész a nem-valóság 'Pestet, $ az elérhetetlen asszony alakját 
hozta, a másodikban testet öltött élet s az elérhet ő  közelségben mutat-
kozó Litkovszky Vanda iránti szerelem már a történések egy való-
ságosabb 'körét is felvillantják, mint ahogy valójában a f őhős Is itt és 
ekkor realizálódik emberként, s igazabb az a biedermeier Is, amely 
Lengváry Alfréd és Litkovszky •Vanda szerelmét 'belengi (»Szeretem, 
hogy Vandának hívják - mélázott álmatag 'hangján Lengváry. - 
Vanda lengyel királyleány volt, aki visszautasította egy germán fejede-
lem megkérését, mire az háborút izent Lengyelországnak. - Mily 
kedves, hogy nevemmel foglalkozik. Az Ön keresztnevét, sajnos, ma 
már gyakran használják profán ajkak és emberek. - Szent anyám 
Musset-t kedvelte, mikor megszülettem! - magyaráztatta az Alfréd 
név viselöje ... «) - egy esti csónakázás idillikus hangulatában. 

Boldog azonban nem lahet Lengváry: amikor Margit asszony 
megjelenésével utánanyúlna ismét 'Budapest és •megkísértenék a fáj-
dalmas emberi kapcsolatok, kiderül, hogy Lengváry nemcsak a Rezeda 
Kázmérokra emlékeztető  regényalak, hanem az Esti Kornélt el ő legező  
Is. A kétfelő l is kísértő  boldogság, az ölébe hulló szépségek elő l 
menekülnie kell, s ragadja magával Perényi Renée-t, a »vörös hajú 
szendét» alakító színészn őt: Panaszos daktilusokban mind gyorsab-
ban és gyorsabban zakatolt a vonat, lassan elmaradoztak a Város 
házai, a sző lők és majorok épületei, lassanként eltörpültek a tem'plom-
tornyok és a vonat átrobogott a kis folyócskán is. Lengváry álmosan, 
unottan ült a rizsporozott dáma mellett, a tovat űnő  Város felé nézett 
és arra 'gondolt, hogy két hölgy epedve várja őt ezen a délel őttön.« 

Lengváry  »régi, távoli vágyai valóra válása» el ő l szökik meg a 
színésznővel, aki iránt nem táplál különösebb vonzalmat - s ezt a 
gondolatot kell végeredményben a Kesergő  szerelem  vezéreszméjének 
is tartanunk. Ezzel kapcsolódik a fiatal Szenteleky korának világhan-
gulati körébe, s ebből a pontbál láthatjuk a Valóság és az álom dilem-
máinak itt is megfogalmazott koordinátái között - egyszerre mutatva 
azokra az érzelmi és gondolati viszonylatokra, amelyeket Ady Endre 
szerelmi lírája fogalmazott meg, s az eljövend őkre, amelyekben a 
vágyottnak jut túlhangsúlyozott szerep a kedves és kívánatos elérhe-
tetlenség mítoszával. 

S általában is, sokkal több probléma fogalmazódik meg a Keser-
gő  szerelem lapjain, mint amennyit a kisregény lírai i:hletése elbír, s 
amennyit a fiatal, els ő  'nagyobb lélegzet ű  művét alkotó író meg tudna 
oldani. Elég lesz talán, ha csak a regényrészletekben felsejl ő  prózai 
megoldáslehetőségekre 'utalunk, vagy arra a tényre, hogy a magyar 
próza e korabeli kórtünetei közül az egyik legfontosabb, hogy a Világ 
reaiizá łódása nem Pesten, az erősebben városi-polgári környezetben 
oldható meg, 'hanem a vidéki élet rajza-iban, amelyek er őteljesebben 
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Őrzik a »voltat«, a patriarchálisabb emberi viszonyokat a Pesten ép-
pen bomlók s elidegenül ők ellenében. Erre mutatnak a regény két 
része közötti  párhuzamosságok  is, melyekben a  felfedezhető  különb-
ségek mutatják az írói szándék fölött  diadalmaskodó  »valóság« mun-
káját. Gondoljunk csak egyrészt  Tal'lóy iMargit  és  Litkovszky  Vanda 
alakjának és egyéniségének  rokonvonásaira  és eltéréseire, az éjjeli 
mulató képére Pesten és a  Z-beli  Tigris .ivójának alakjaira, élükön  
lszakovics  Pista bácsival, a két társadalomkép közötti vonások, ame-
lyek a Z-rő l rajzoltban a részletesebbek és ismertebbek az író szá-
mára is  (»...  A polgárok, cikornyás bajszú pandúrok,  lhatgyerekes 
levéîhordók  alacsony, fülledt kocsmákban iddogáltak tamburaszó mel-
lett, a gőgös, tanyaszagú milliomosok, akik m űvészies megelégedett-
séggel űzték a semmittevést, ezreket nyertek, veszítettek éjszaka, a 
Tigris különtermeiben, máskor szilaj orgiákat csaptak s reggel revol-
verrel lövöldöztek az utcán.  . .»)'  nem különben a két nagy lírai epi-
zód között látható hasonlóságokra: a konflison utazás Pesten  $  a 
csónakázás Z-ben is általánosabb érvény ű  következtetések levoná-
sának lehetőségét csillantja meg. 

Sajnálatos módon A Hét körébe jutott  Szenteleky  erre a szép-
írói-gondolati munkára nem vállalkozott sem a tízes években, amikor 
a legtöbb feltétele megvolt egy Ilyen vállalkozásnak, hiszen A Hét 
állandó tárcaírója, kritikusa volt, sem kés őbb, amikor már a »helyi 
színek elméletét« fogalmazta. Érzelmi »állandó helyei« azonban fel-
feltűnnek majd mind verseiben, mind szépprózájában, s őt egy-egy 
fordulatára későbbi tanulmányaiban ismerünk. Utaljunk csak Oly jel-
legzetes  »notturno«  szituációjára, amit el őször a Kesergő  szerelem 
lapjain rögzít  Lengváry  éjjeli sétáiról beszélve (»a hold puha, tompa 
ezüsttel vonja be az elszunnyadt várost, az utcákon, melyeken lom-
hán terülnek el a  lházak,  fák, kémények árnyékai, senki sem jár, távo-
li virágos rétek, ólak, tanyák furcsa illatú keverékével találkozik va-
lamely sarkon az éjszakában kóborló férfiú  . . .»)'  majd egy  Notturno 
című  1918-as írásában 'bukkan fel újra (»A kisváros már elszenderült, 
az éjjeli vonat elzakatolt már Pest felé, a ;bivalynyakú f őügyész hor-
kolása kihallatszik az utcára, a lomhatest ű  asszonyok megfordulnak 
ágyukban  . . .»)‚  hogy költő i formát öltsenek az 1928-ban írott Bácskai 
éjjel cím ű  költeményében.  Vagy hivatkozzunk egyik gondolat-áriájára, 
amelyben a hazai vidékek hagyománytalanságát panaszolja lel. Első  
indítása ennek az áriának Is a Kesergő  szerelem: »Z. a klikkek városa 
volt. Sokféle körbő l állott a társadalom, melyek a pénz nagysága, ke-
vésbé a hivatali tekintély szerint alakultak. Nemesi címereket, tisztes 
Ősöket nemigen ismertek e városban. Z-nek nem volt múltja vagy 
előkelő  történelme, régi családok udvarházai vagy kopott kastélyai 
nem voltak fellelhetők a környéken  . . .»  Ezt a gondolatot dúsítja és 
színezi azután A vers a Vajdaságban és a Levél D. J. barátomhoz a 
»vajdasági  irodalom«-ról  című  tanulmányában. Az ilyen motívumok 
azonban már nem az epikusé, hanem a lírikusé vagy a tanulmányíróéi, 
hogy azután az utolsó, összegező  jellegű , epikát igénylő  lírai alko-
tásában, az  Isola Belléban  egy új szintézis lehetőségét próbálja ki. 

A Kesergő  szerelem sajátos jelent őségét éppen ezért az »első  
mű» tényén túl az ilyen jelleg ű  írói megnyilatkozásokban kell látnunk. 
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SZELI ISTVÁN  

SZEN  TELEK Y IRODA LOMSZEMLÉLETÉNEK MARGÓJÁRA 

Szenteleky  irodalomszervező  és irodalomteremtő , történelmileg elvi-
tathatatlan jelentőségű  szerepét a jugoszláviai magyar irodaloméleté-
ben semmivel sem csökkentheti az utókor szemében, ha néhány ref -
lexiónkkal irodalomszemléletének és ku-lturális tudatvilágának kisebb-
ségi helyzetétől indukált polgári korlátaira lhívjuk fel a figyelmet. Ellen-
kező leg: úgy véljük, hogy ezzel talán hozzájárulbatunk egy árnyaltabb, 
a részletvonásokat IS  jobban láttató arckép megrajzolásához, éppen az 
általa képviselt s mindenképpen helytálló elvnek az érvényesítésével, 
hogy a kisebbségi viszonyok között minden leírt szónak hatványozott 
a súlya, s hogy itt »már nem lehet könnyelm ű , szeszélyes, hitetlen 
játékot űzni a szavakkal, a szépséggel, az eszmékkel és az igazságok-
hal. Itt vallani és vállalni kell a leírt szót és az azzal járó felel ősséget». 

Nem lehet tehát méltánytalanság emléke iránt, ha éppen ezt az 
elvet ikívánj ,uk mércéül áll ĺ.tani a rá való emlékezés során. 

Az alábbi tallózás Szenteleky m űveiből csak a Forum kiadásának 
két kötetes válogatására korlátozódik  (Gesztenyevirágzás; Ugartörés,  
1963), míg a teljesség igénye csak egy monografikus feldolgozás iránt 
támasztható, amely majd »menetközben» módosuló szemléletét, iro-
dalomelméleti nézeteinek ellentmondásait is •hivatva lesz feloldani, az 
életmű  egészének ismeretében értelmezni, s ő t biográfiai adataival is 
szembesíteni. Ezúttal elégedjünk meg néhány jelzéssel, egy-két tézis-
sel, abban a reményben, hogy akár igazolva, akár cáfolva olvasói ész-
revételeinket, teljesebb és megnyugtatóbb választ kaphatunk .impresz-
sziónkra s a bennünket csak érint ő leg foglalkoztató néhány problémá-
ra. Kérdéseink és észrevételeink ezúttal a kisebbségtudat, a polgári 
nemzet- és népszemlélet, valamint az osztálytudat korlátaira vonat-
hoznak. 

Viszonylag rövid írói pályája alatt Szentelekynek sok tehertétel-
tő l sikerült megszabadulnia, de a kisebbségi komplexust sohasem 
küzdhette le magában. Egyfelő l az objektív itársadalm ,i, politikai és osz-
tályviszonyok gátolták meg ebben; a burzsoá állam adott osztályszer-
kezete és uralkodó ideológiája mintegy »természetes» korlátokat von-
tak köré, amelyeket az övénél harcosabb természetek sem voltak ké-
pesek ledönteni, másfel ő l azonban szubjektív meghatározók is hozzá-
járulnak ahhoz, lhogy 'kulturális koncepciói csak kisebbségi sznten 
érvényesülnek (származástudat, a »két haza» élmény, irodalmi m űvelt-
ségének és tájékozódásának irányai stb.). Ezek tecsapódásai közvetle-
nül Is kifejezésre jutnak programjainak olyan kitételeiben, amelyek az 
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osztályérdekeken felülemelkedő  »magyar  összefogástál«  várják iro-
dalmi életünk felvirágzását, vagy egy bizonytalan  tartalmi  »magasabb 
humánum» hirdetésében, amely  -  szerinte  -  »egyedül lehet alapja a 
kisebbségi világnézetnek» (jellemző  az a törekvése is, hogy a kisebb-
ségi állapotot és tudatot •a világnézet rangjára emelje). Ez jelentkezik  

ábban  a felfogásában is, hogy a hazai magyar irodalomnak jó részben 
csak kulturális  ikõzvetítõ  missziót szán, s ugyanígy nem kerülheti el a  
figyeimctnket,  hogy a nyelvben nem látja meg a  hagyomény-átörökítő  
müveltségtartalma'kat,  •s pusztán kommunikációs vagy eszközszerepre 
csökkenti. Ezek a nézetek különféle változatokban fordulnak el ő  tanul-
mányaiban és cikkeiben, s őt egyfajta tisztulást és fejl ődést is észreve-
hetünk bennük, alapjában véve azonban a kisebbségi gondolkodás 
kényszerű  korlátai között maradnak. Az  anyakultúrától  elszakadt, s a 
maga m űveltségközegét nem érző  ember elő tt a húszas években még 
nem világosodtak meg a »kisközösségi» igények és lehet őségek; úgy-
szólván kizárólag »nagykultúrákban» gondolkodik,  aminek  természetes 
következménye az az éteri, a földi realitásokkal alig tör ődő , átszelte-

mült  szépségeszmény, amelynek körvonalai jól kivehet ők tanulmány-
szerű  írásaiból. Elszigeteltsége az »egyetemes» nemzeti kultúra eleven  

folyamataitól,  a  sziváci  magány és Európa áthidalhatatlannak látszó 
szakadéka magától érthetően vezeti •el  a  shopenh.aueri  esztétika viga-
szához: »Halálra vagyunk ítélve, de az id őpont még bizonytalan. He-
lyünkre már mások várnak, s holnap tán már mások állnak. Sietnünk 
kell, de azért szépen kell •élnünk. •A legtisztább örömöt, a legneme-
sebb érzéseket a szép szemlélete és keresése okozza. Lelkünk megfi-
nomul és felemelkedik a m űvészetrajongásban, mint könnyű  finom 
fehér füst, mely mennyei felh őhöz hasonlatos. S mi onnan felülrő l an-
gyali mosollyal, szelíd megbocsátással tekintünk e sárra, vérre, harcra, 
csúfságokra: az egész civódó, céltalan világra.» A halála el őtti fél 
évtizedben vallott nézeteibe már .a kisebbségi tapasztalatok is beleszól-
tak, anélkül azonban, hogy eljutott volna e felismerés végs ő  konzek-
venciáinak levonásáig, s inkább csak az »ahogy lehet» rezignált belá-
tásával, »mert ezt az okosság és az élet parancsolja». 

A nemzet, közelebbrő l a »magyar politikai nemzet» problémavilá-
gát illetően 'szemlélete már alakulóbbnak látszik. A húszas években 
még maga sem látja Világosan, 'hogy voltaképpen mi is történt: a »de-
markációs vonalak» valamiféle  -  talán ideiglenes  -  megvonásáról 
van-e szó, vagy :hogy e változások többet • is  jelentenek, mint Európa 
politikai térképének alkalmi  ójrarajzolását,  ami a berlini kongresszus-
tál kezdve afféle technikai feladatként szinte permanensen foglalkoz-
tatta  tKogutovitz  térképészeti intézetét. 'Kezdetben tehát épp olyan »ter-
mészetesen» érzi magát magyar írónak, mint ahogyan egykor A Hét 
vagy az Új Idők munkatársaként, így nemzetszemléletét is magyaror-
szági példákon alakítja ki a kulturális  fennsőbbség  és egy polgári hu-
manista nemzetköziség szellemében anélkül, hogy az »elkülönülés», a 
kiválás a nemzeti  fkultúra  keretéből akárcsak időlegesen is zavarokhoz 
vezetett volna az univerzális  »kultúrmagyarsághoz»  való viszonyában. 
Számára ekkor Budapest még éppoly természetes központja :a  szelle - 
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mi 'magyarságnak, mint bármikor a közelmúltban, s úgy érzi, hogy a 
magyar nemzet irányainak, vonulatainak, törekvéseinek a jugoszláviai 
magyarság részese és összetevője. Ügy véli, hogy .a vajdasági magyar 
műveltségnek 'nincsenek külön útjai ás hagyományai, azért az itteni 
magyar irodalmi m űveltség is csak a közös örökségen épülhet tovább, 
sőt: kifejezett kívánsága, hogy ne 'is legyen er ős regionális öntudata en-
nek a tájnak, mert az csak gátolná, feszélyezné a kibontakozást s ny űg 
ás teher ilenne az itteni alkotók számára. Az érvényesülés, elismerés, 
írói ilovaggá ütés is csak Pest közbejöttével képzelhet ő  el, csak annak 
segítségével ás intézményeinek támogatásával valósítható meg. Csak 
ennek az elképzelésnek a gyakorlatban bekövetkez ő  kudarca győzi 
meg arról, hogy ez az Út járhatatlan. Az újszer ű  »felelősség, öntudat és 
kötelesség» hangoztatása természetesen nem jelenti a polgári nem-
zetszemlélet feladását vagy újjáértékelését: a nemzet továbbra is azo-
nos a m űvelt 'középosztál'lyal, a nemzeti öntudat letéteményesével, a 
nép inkább a »népesség» kategóriájával 'egyértelm ű  (»parasztjaink szá-
mítók, pulyák. . .»). A nép (»amellyel azonos a sorsunk») megisme-
rése, életének, ikõrül ,m,ényeinek feltárása, •lelkiségének behatóbb tanul-
mányozása nagyobbára a korszellem követelményeinek tett engedmé-
nyek miatt kerül bele gondolatvilágába, a magyarországi, cse'hszlová-
kiai ás romániai példák .analógiájaképpen, s inkább csak az írói tájé-
kozottság etikájának a kérdése. Úgy látjuk, 'hogy a polgári lelkiisme-
ret-furdalás 'hangja élete vége felé, a couleur 'locale-esztétika tételei-
nek kifejtésével párhuzamosan, mind erősebb hangsúllyal szólal meg 
m űveiben: »földünk ás néptink» témáit sürgeti irodalmunkban s érzi, 
hogy»írói'nk és 'népünk között 'nincs őszinte kapcsolat«, de e kapcso-
lat megteremtését 'csak az írói ábrázolás 'lehet őségeinek tágítása ás a 
témakör bővítése oldaláról mérlegeli: »'Ki tudja, mi mindent gy űjthet-
nénk össze •a Tisza menti vagy 'közép-bácskai tanyákról? Talán olyan 
értékeket, melyek tíz 'év m ů lva már hiába kutatunk. És a sok összegy űj-
tött cserépbő l összeáll ĺthatju'k magyar népünk :lelkivilágát, mely a 'leg-
több vajdasági olvasó el őtt olyan távoli, olyan idegen, mint maga a 
kultúra, vagy a 'busman ás ugandai törzsek élete.» Nemzettudatába 
tehát a polgári magyarság nem egy eleme épül bele, legf őként pedig 
a kisebbségi magyarságnak a nemzet »elszakított darabjaként» való 
szemlélete, ami aztán a csonkaság, 'bénaság, zsibbadtság, magatehe-
tetlenség érzésvi'lágával oly sokáig a tétlenséget, az akcióképtelenséget 
sugalmazza kulturális önsz'emléletün'kben. S ezzel tart kapcsolatot esz-
tétikai •arisztokratizmusa ás »européersége» Is. »A durva tömeg nem 
disztingvál, nem 'keres árnyalatokat» - mondja a nyelv nemzetközisé-
gét bizonygató cikkében, hogy aztán ugyancsak ebben a »tiszta m űvé-
szi hit» 'mellett törve lándzsát az odi profanum vu'lgus elvének ezzel 
az egyéni imegfogalmazásával zárja cikkét: »Nagyon jóles ő  s szinte 
megnyugtató, hogy a szerb irodalom kiválóságai is ezt a tiszta, m űvészi 
hitet vallják. Művészek Ők, akik 'nem hallják az uszító jelszavakat, a'kik 
nem 'látják a gy ű lölet véres szem ű  martalócait. M űvészek ők, s ezért 
a szépet keresik, az örök, a közös, a 'szentséges szépet. S az „eszmék 
barikádjain" a 'm űvészet magas, magasztos bércein találkoznak a ;ke- 
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resők.  Lent dúlhat a harc, a csúnyák, a gonoszak sáros-véres harca, 
de fönt a magasban, a fehök fölött, a tiszta és szikrázó leveg őben 
taláHćoznak a keresők, és kezet nyújtanak egymásnak, mint szerető  
testvérek. 

E néhány idézet összeválogatása a Szenteleky két könyvének 
olvasása nyomán támadt összbenyomást kívánja alátámasztani, 'nem 
pedig a kiválasztott szövegrészletekb ő l akar következtetni gondolatvi-
lágára. Csak az értékelési szempontok egyféle lehetőségére szerettük 
volna felhívni a figyelmet, korántsem abban a hiszemben, hogy a port-
ré megrajzolása egyedül ebben a szellemben lehetséges. S őt: éppen 
azt szeretnénk, hogy a tíz évvel ezelőtti válogatás alapján kirajzolódó 
Szentelekyképet a vajdasági magyar irodalmi köztudat másképpen 
(legalábbis árnyaltabban) láthatná és érzékelhetné. 
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JUHÁSZ GÉZA 

PÁRHUZAMOS VONALAK  
(Szeníeleky  világnézetéről) 

Ha azt az utat  kívánijk  megrajzolni, amelyen  Szenteleky  a teljes elzár-
kózástól és elutasítástól eljutott a vajdasági magyar 'irodalom szüksé-
gességének felismeréséig, a lelkes és áldozatos szervez ő  munkáig, 
alighanem két párhuzamos vonalon kell haladnunk: végig kell köve t
nünk  azt a gondolkodásbeli fejl ődést, melynek során Hegelbő l és  
Thaine-bő l  kiindulva eljutott a  m-ili őelmélet  konkretizálásáig, az itteni 
helyzetre, a vajdasági magyar  irodalomra  való  alkal mazásáig,  'ugyan-
akkor pedig a pesti Irodalmi centrumból való kiszakadásra történt els ő  
kétségbeesett, riadt reagálástól addig •a felismerésig, hogy itt is lehet, 
sőt csak itt lehet és kell élnie. 'Mert lehetetlen, különösen az els ő  
lesújtó ítéleteiben, a Vajdaság, pontosabban a Bácska és Bánát ha-
gyománytalanságának, kultúra 'iránti közönyének ostorozásában meg 
nem látni azt a kétségbeesést, amely az els ő  időkben hatalmába kerí-
tette, miután kényszer űségbő l hazatelepült. Nem szükséges bizony-
gatni, hogy a  Pehán  József sorsát példázó mimóza az ő  sorsát is 
példázni kívánja: >'Por ül a tervek tekercseire, az  üstörköspálya  fénye 
belefullad a lomha közöny sötétjébe, a nemes akarások, az ígéret duz-
zadt bimbói  elfonny.adnak  a szivarfüstös, 'pohárkoccintós falusi éjsza-
kában, mint törékeny mimózák idegen, mogorva tájakon«. És lehetet-
len e sorok olvasása közben  inem  gondolni Kosztolányira, aki szintén 
Pestrő l  haza-hazaugorva  borzad •el  e »szürke •és  unalmas», »poros és 
unott, ső t komikus« vidék  liáttán.  «Neked még az a jog sem adatott 
meg  -  írja Szabadkáról  -‚  hogy igazán rossz és unalmas légy, mert 
a nagystíl ű  rossz és unalom már megsemmisítené önmagát, s nem 
illenék hozzád«. Szinte ugyanezt mondja 1927-ben  &enteleky  is: «Aki 
a  'm'úzsákat  szereti, az nem szeretheti ezt a józan, sivár, kicsinyes, 
disznóhizlalásos vidéket, ha százszor itt született, itt él, viszont nem 
Is gyű lölheti annyira, hogy gy ű lölete a szatíra, az irányregény vagy 
akár a  pamflet  alakjában öltsön m űvészi formát'<. 

Ismeretes ezekbő l az évekbő l az a meggyőződése is, hogy nincs 
szükség és  ilethet.õség  a vajdasági magyar irodalom megteremtésére; 
»kívánságom: ne legyen „vajdasági irodalom"  -  írja 1927-ben.  -  Le-
gyenek írók a Vajdaságban, de hagyjuk a  couleur locale -t meg a sajá-
tos vajdasági lelket. Próbáljunk írni,  lha  tudunk, ha merünk, de ne 
törekedjünk olyan jelző  kiérdemlésére, amely számunkra csak köteles-
séget, kötöttséget, ny űgös alkalmazkodást jelent, de amely nem feje-
zi ki m űvészi munkánk becsét, hitét és törekvését.« Tudjuk, hová jut 
el 'ettő l az elutasító, tagadó magatartástól: a vajdasági Irodalom hatá-
rozott igenléséig. 1931-ben már 'így • ír:  »Nekünk magunknak kell meg-
teremtenünk irodalmunkat és új kulturális életünket. Megértést, segít- 
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séget  senkitő l sem várhatunk, lhanem józanul, egyszer űen, önnön erôn'k-
bő i 'kell f'elépítenün'k kis k'u'nyhónkat, amely tem'plom'má is válik, ha 
kultúránk otthonra talál benne.» ‚A hangsúly, amint 'látjuk, az itteni író 
és irodalom magára utaltságán van, s e felismerés jórészt Pest és 
Magyarország 'teljes értetlenségéböl fakad a „mi megváltozott élet-
tartalmunk" iránt, abból, hogy WMagyarországon az illetékesek nem 
akarnak tudomást venni az idő ről, 'Európáról, a változott világról, a 
kisebbségi problémákról», s abból, 'hogy 'hovatovább »gyarmati vi-
szonyba kerültünk a magyarországi irodalommal szemben, mert a 
magyarországi írók megkövete'lté'k, lhogy Őket a határokon túl is ismer-
jék, olvassák..., addig ők nem akartak tudomást Venni arról, hogy a 
határon túl is van magyar kultúra. Csak fogyasztókat láttak a határo-
kon túl, akikre minden lholmit, színes gyöngyöt rá lehet sózni, de nem 
akarták elismerni, hogy a bennszülöttek is tudnak termelni». Jól látja, 
hogy a köldökzsinór, amely Pesthez kötötte a vajdasági magyar 'irodal-
mat, mind gyengébben lüktet, sőt hamarosan elsorvad, s ezért, »ha 
élni akarunk, új vérkeringésre kell 'berendezkednünk, meg kell terem-
tenünk éltető , oxigént adó szervünket, a 'közönségün'ket, Saját tüd őnk-
kel kell lél'egeznün'k, meg kell keresnünk és találnunk új .életformánkat». 
S itt megint nemcsak az itteni írói és irodalom gyarmati lheiyzetére 'kell 
figyelnünk a magyarországival szemben, az rodalomalapítási 'program 
elvi alapvetésére, 'hanem az akkori 'Magyarország »i'l'letékesei»-nek, a 
Horthy-rendszer urainak 'ostoba és makacs maradiságára, »aszott ter-
veire, régi, háború előtti mental-itására» is, minthogy nem akarnak tu-
domást venni Európáról, az id ő rő l, azaz a világháború után végbement 
európai változásokról, tehát 'ezeknek az 'uraknak elvakult irredentizmu-
sára is, mellyel 'ez az irodalmi program 'határozott szem'befordulást, 
szem Ĺbe'helyezkedést jelent. Ezért ez •a 'program jóval túlmutat Szent-
eleky 'eredeti szándékán, csak az irodalmi életre vonatkozó 'koncepci-
ójá'n, mivel közvetve Ugyan, de jelenti az 'itt él ő  magyar nemzetiség 
egyetlen 'lehetséges pers'pektívájána'k felmutatását is. 'Külön 'hangsúly-
łyal állíthatjuk ezt, iha tudjuk, hogy e programban az irredentizmussal 
való szembefordulás mellett jelent ős helyet kapott az itt élő  más nem-
zetekkel és n'emzetiségekkel való együttm űködés, megértés - irodal-
mi - 'programja is. Az 'irodalomnak, a 'kultúrának a nemzetek 'közötti 
jóbb megértés és 'békés 'együttélés el őmozdításában köztudottan nagy 
szerepet tulajdonít: »Az egymás mellett él ő  népeknek roppant fontos, 
hogy megismerjék egymást, 'hiszen az 'ellentéteknek 'legnagyobb része 
a ferde elő ítéleteken, félreismerése'ken, téves •és 'hibás megállapítá-
sokon 'nyugszik. Ha az egymás szomszédságában él ő  népek jól 'ismer-
nék egymás 'nyelvét, kultúráját és lelki sajátosságait, sok ellentét és 
alacsony indulat meg se születne, a 'nagy világosság leperzselné a 
gonosz 'hajtásokat». 

Akárcsak a vajdasági 'irodalmat, a 'couleur 'locale-t is elutasította 
kezdetben, hogy aztán lkérje, követelje írótársaitól. Már idéztük egy 
cikkét 1927-ből, melyben azt írja, »hagyjuk a co'uleur 'local'e-t meg a 
sajátos vajdasági lelket», 1933-ban 'ped'ig az Akácok alatt c. antoló-
gia 'szerkesztése kapcsán a helyi színek erőltetésé nek vádja ellen kény-
telen védekezni. 'Itt azonban mégsem olyan jelleg ű  fejlődésről van Szó, 
mim a vajdasági Irodalom elutasítása és későbbi vállalása között. 



Szenteleky  esztétikai nézetei alapjaiban nem változnak meg, s itt  az  
alapjaiban kifejezést Szó szerint kell érteni, minthogy az  ideallsla  
világnézeti alapokról van szó. 'Ha figyelmesen olvassuk a Törekvések 
és irányok a modern művészetben cím ű  tanulmányát, azt találjuk, hogy 
ragyogó dialektikája mellett következetesen egységes idealista szem-
lélet jellemzi. A m űvészet fejl ődését  ui.  két főirány, két főáramlat 
(egyfel ő l a tárgyilagos, azaz objektív, másfel ő l pedig a csak önmagá-
val törődő , azaz szubjektív világszemlélet) örök harcaként fogja fel, 
tehát ellentétek harcaként, s miután dialektikusan  lkimutatja  és példák-
kal szemlélteti a »minden  iidõre,  minden helyre, minden m űvészre ér-
vényes normák« tarthatatlanságát, a szépségideál állandó változását, 
Igy summázza véleményét: »Ez az 'örökkön változó két f őáramlat mu-
tatja legjobban a m űvészet nyugtalanságát, a szépnek fáradhatatlan 
és  véghetetlen  keresését.« Hogy a hegeli idealista  dialektikáva'l  van 
dolgunk, azt a nagy filozófusra való többszöri hivatkozás mellett egy-
értelm űen tanúsítja, hogy a m űvészetben lejátszódó változásokat (»Min-
den változik: stílusok jönnek  lés  mennek, eszmék születnek és meghal-
nak, lelkesedések lobbannak fel ás alusznak ki, irányok, iskolák ala-
kulnak és oszladoznak, mint a felhős áprilisi ég  arculata«)  önmagukban 
szemléli, mintegy önmagukból vezeti le, s eközben egyetlen szót nem 
ejt világháborúról, forradalmakról, társadalmi átalakulásokról s azok 
hatásáról a m űvészetekre, életérzésre stb. 

Ugyanez az idealizmus  hatja  át az egyébként  taine -i  mi'liőelmé-
leten  alapuló  couleur locale -t Is, az ő  nevéhez fűződő  irodalompolitikai 
elvet, a helyi színek követelését is a vajdasági írók m űveiben. »A 
sokat emlegetett  couleur localet -  írja  -  nem Szó szerint értelmezni. 
Nem az a fontos, hogy a  történet  Bácskában vagy Bánátban játszódjék 
le, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A 
szellem a fontos, a szellem,, amit az író a színeken túl megérez, S 

amivel az író némi közösséget érez». S ennek a szellemnek »átsugár-
zását» tartja fontosnak, »az idea átragyogását«, »az abszolútnak kivetí-
tődését az érzéki anyagba, s eközben ismét Hegelre hivatkozik, az ő  
kifejezésével is él, vagyis az eszmét, az ideát tekinti  a'bszolútnak  az 
érzéki anyaggal szemben. 

Egy helyen még a  ikülõn  erdélyi,  szlovenszkó:i  és vajdasági ma-
gyar irodalmak szükségszer ű  létrejöttét is ezzel a miliőelmélettel in-
dokolja; miközben látnoki szeme el őtt fölmerül az egyetemes magyar 
irodalom jövend ő  képe, melynek történetében külön fejezet foglalkozik 
az egyes határon túli irodalmakkal, úgy véli, hogy e fejezeteket »a 
miliő  ismertetése, a mili őnek az irodalomra, a m űvészi alkotásra gya-
korolt hatása vezeti be«. Ez után nem is meglep ő , 'hogy éppen ez a 
mili őelmélet játszik bele a bácskai és bánáti magyar parasztról, ső t 
általában az itt él ő  magyarságról, annak kultúra és m űvészet iránti  kô-
zömbösségárő l  alkotott 'közismerten 'lesújtó véleményébe is. A hosszú 
forró nyár... hatása nálunk »nem testi  lustaságban  nyilvánul meg 
hanem szellemi  inehézkességbe ,n,  az elhatározás lassúságában,  meg-
fontoltságában  és 'kitartó, 'majdnem csökönyös .merevségében«. Még 
egyértelm űbben fogalmaz a következőkben: »A vajdasági lélek nem 
vergődik, nem roppan össze, nem sikolt fel az örömtő l, a vajdasági 
lélek éppoly sivár és szürke, mint a táj, amelyen él«. Az ilyen példákat 
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szinte tetszés szerint szaporíthatnánk, s mindannyiszor azt állapíthat-
nánknánk  meg, hogy majdnem kizárólag a táj jellegzetességeib ő l vezeti le 
a népesség lelki sajátságait, ismét csak teljesen figyelmen kívül bagy-
va a társadalmi és történeti adottságokat, ezekb ől pedig rendre-másra 
sommás ítéleteket 'mond az egész magyarságról. Ezért nem is csodái-
koźhatunk rajta, ihogy gyakran túlzásra Is ragadtatja magát. Egy helyen 
például a fentiek alapján minden eredetiséget megtagad az itt él ő  
népektől: »A mi parasztjaink számítók, ipulyák, és se szavuk, se dauk, 
se szokásuk, se észjárás'uk nem eredeti». Igaz, kés őbb majd ellent-
mond ennek, s azért koholja írótársait, mert nem érdekli őket a 
folkiór, majd felhívja őket, hogy barangolják végig a Tisza menti ta-
nyákat, s bizonyosan teli tarisznyával térnek Vissza onnan. 

Nyilvánvaló tehát, 'hogy a »geopszich'ológiai tényez ők» jelentősé-
gét eléje helyezi a társadalmiaknak, s ebb ől a magyarságra mint 
kisebbségre vonatkozólag is általános következtetéseket von le. A 
»harcos, élet-halált jelentő  világszem'l'életet» a többségi inépek saját-
jának, már-már privilégiumának tekinti, s náluk, szerinte, •az osztályré-
tegeződések is kifejezettebbek, míg a kisebbségeknél »minden össze-
folyik, langyos, lágy bizonytalansággá mállik, a tiszta osztályöntudatot 
éppoly ritkán találjuk meg, mint a kisebbségi öntudatot. . .». S tegyük 
hozzá, hogy ezt 1933-ban írja, amikor •a vajdasági magyarok - csak-
úgy, mint a két világháború közötti egész id ő  alatt - éppen magas 
fokú osztályöntudatról lettek tanúságot, együtt vállalva az osztályharc 
minden megpróbáltatását a többi nemzet lharcos proletárjaival. Az 'olyan 
megállapítások, hogy a kisebbség élete és világszemlélete egysége-
sebb, az osztálytagozódás elmosódottabb, mint a többségieknél, magá-
ban rejti a csakis inemzeti alapon történ ő  összefogás veszélyes, nacio-
nalista eszméjének imagját is, ám iSzenteleky, mint ismeretes, nemcsak 
hogy elkerülte ezt a maga állította csapdát, hanem egyenesen az itt él ő  
népek kölcsönös közeledésének, jobb megismerésének szükségességét 
hirdette és munkálta is. 

Ha talán feltűnően hosszasan időztünk Szenteleky m űvészet-
szemléletének idealista eszmei alapjainál, korántsem azért tettük, mint-
ha ezzel a legkevésbé is csökkenteni kívántuk volna - vagy egyáltalán 
csökkenthettük volna - a jugoszláviai magyar irodalom megteremté-
sében szerzett elévülhetetlen érdemeit, a fáradhatatlan irodalomszer-
vező , a 'biztos érzék ű  és ítéletű  'kritikus, a lírai fogantatású 'kispróza 
nagymestere irodalomtörténeti jelent őségét, csupán az esztétikus Szent-
eleky egy olyan 'jel'lemz őjére kívántunk rámutatni, amelyet érzésünk 
szerint az elmúlt években meglehetősen elhanyagoltunk. Pedig termé-
szetes, hogy Szenteleky alakja és opusa nem idealista világszemlé-
letének elhallgatása árán került és kerülhetett be Irodalmi hagyomá-
nyainkba, hanem ellenkező leg: e filozófiai nézetei ellenére, 'de azok 
tudatában kel! értékelnünk. 

Erre pedig azért is fontos rámutatni, mert gondolnunk kell ősz-
szes vagy legalábbis legfontosabb 'm űveinek újrakiadására iis, s azok 
bevezető  vagy kísérő  tanulmányaiban minden 'oldaláról meg kell majd 
világítani 'munkásságát és m űveit. Jelen pillanatban bizony nem dicse-
kedhetünk azzal, hogy olvasóinknak, a háború 'után feln őtt nemze-
déknek megfelelő  válogatásban rendelkezésére állinának Szenteleky 
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legfontosabb munkái.. Csak két kisebb (Összesen 22 ívnyi) kötetben  
jělentek  meg tanulmányai, elbeszélései és útirajzai  1963-ban,  szüle-
tésének 70. és halálának 30. évfordulóján. Bármilyen szerencsés válo-
gatások is az említettek, bizonyos, hogy  Szenteleky  irodalomszervező  
tevékenységéről levelezésének, szépírói munkásságáról pedig regé -
nye.inek  ismerete nélkül aligha lehet képet alkotni.  Hogy  ezek kiadá-
sára mikor kerül sor, azt ebben a pillanatban nehéz volna megmondani. 
Az irodalmi, kulturális, népköltészeti stb. hagyományok feltárására már 
két sorozat indult a Forum Könyvkiadóban: a Hagyományaink és a 
Kövek sorozat, melyekben kéthárom, összesen négy-hat kötet megje-
lenése képzelhető  el évente. Ha szem  ielõtt  tartjuk  -  sajnos, ezt min-
dig szem el őtt  kell tartanunk  -‚  hogy a  •könyvkiadás  támogatására 
szánt eszközök évről évre csökkennek, mert növekedésük nem tart 
lépést a könyv  e'lőállítási  költségeinek  inõvekedésével,  akkor magától 
adódik a következtetés, hogy jelenkori irodalmunk folyó termésének 
megjelenési lehetőségét 'kockáztatnánk, de mindenesetre csökkente-
nénk, ha a hagyományok  újrakiadásának  ütemét a valóságos szükség-
leteknek megfelelően fokoznánk. Távlatban természetesen van  ki'út  és 
megoldás, mégpedig. az  ún.  kapitális m űvek sorozatának megindítá-
sában. Külön szerkesztő  bizottság már 'évekkel ezel őtt ässzeáll ĺtotta  
a.  ugoszláviai  magyarság  lkLrltúrâja  szempontjából kapitális jelent őségű  
művek kiadási tervét, csak még az anyagi lehet őségek hiányoznak 
hozzá. E  -kerettervben szerepel  -  mintegy 50 kötet között  -  Szent -
eleky  m űveinek kiadása is, mégpedig hat kötetben! Amíg azonban 
e terv realizálása meg, nem 'kezd ődik, az eddigi gyakorlatnak -.megfele-l
ően: meg  lkoil: elégednünk egy-egy kötet megjelenésével valamely év-
forduló alkalmából. 
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BÁNYAI JÁNOS  

IËT  VILÁG 
Szenteleky  költészete a Kéve tükrében) 

1928-bari  jelent meg a Kéve, a »vajdasági költők antológiája», Csuka 
Zoltán szerkesztésében: 14 költő  78 verse.' A könyv a jugoszláviai ma-
gyar irodalom rnitjának lontos, megkerülihetetlen dokumentuma: »a 
vajdaági magyar költészet els ő  bemutatási kísérlete.»' Ezért kétség-
telenül hasznos volna megvizsgálni a Kéve  irodalomtörténeti helyét ás 
szerepét a jugoszláviai magyar költészet ás irodalmi 'élet kialakulásá-
ban; milyen előzményei voltak a vállalkoz•snak, kiket vett fel és kikel 
hagyott el a költők közül,  milyen volt kritikai s olvasói fogadtatása, 
milyen az utóélete. Bori Imre irodalomtörténete sok kérdésre választ 
adott, azt is kijelölte, hogy milyen módszerekkel kell 'hasonló kutatá-
sokat végezni, de egészében nem meríthette ki a Kéve megjelenésével 
és szerepével jelzett irodalomtörténeti, s egyben m űvelődéstörténeti 
kérdések sorát. 

Költészetünk első  .antológiájának irodalomtörténeti megítélése 
mellett, vagy azzal együttesen fontos feladat volna e lkãltészet els ő  
bemutatkozását alapos kritikai (poétikai, stilisztikai, verstani stb.) elem-
zés tárgyává tenni, mert ijó néhány olyan kérdés merüthet fel eköben, 
melyre mindmáig keressük a választ, s ezek már 1928-ben jelen voltak, 
már ekkor feltételezték (fékezték vagy el ősegítették) a költő i megszó-
lalást. Ilyen kérdések merülnek majd fel Szenteleky verseinek megf 1-
gyelése közben. 

Bizonyos, ha mai ismereteink3  visszfényében tekintünk Csuka 
Zoltán »kévekötő», »egybefogó» munkájára, 'jogosan mondhatjuk, hogy 
nem tükröz teljes és reális képet a Kéve, de függetlenül ettő l még jo-
gosabb az a megállapítás, hogy első  •antológiánk úttörő  munkát vég7- 
zett, s ezt - a kései olvasás 'biztos kritikai távlatai lellenére is - el 
kell ismerni. Aligha tekinthetjük, még akkor sem, fa els ő  antológiáró'l 
van szó, meggyőző  szerkesztő i kritériumnak azt, amit Csuka Zoltán 
előszava hangoztat: »... a mi zsinórmértékünk csak az volt, hogy a 
vers, amely ebbe a kötetbe bekenI, a legáltalánosabb költészeti szem-
pontok kereteibe beállítva megüsse a mértéket... <, ‚4 mert egyszerűen 
sOhasem lhet tudni, melyek azok a bizonyos legáltalánosabb költé-
szeti szempontok, ha azokat nem fogalmazzuk meg a legegzaktabb mó-
don. Csuka Zoltán bizonyosan a legáltalánosabb kö.ltészeti szempontok 
nevével a költészet, a vers, a lírai megszólalás  minirnumait  kívánta 
megragadni, azokat a költő i minimumokat, amelyek nélkül nincs és 
nem Is lehet Szó versről. De az antológia inemcsa ,k a költő iség 'legala-
csonyabb szintjein válogatott az el ő tte levő  anyagból, hanem bemutatta 
azt Is, ahol ez a költészet a legmagasabb szintekre jutott. Azt lehetne 
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tehát Csuka Zoltán hasznos antológiája alapján szemügyre venni, hogy 
milyen volt a jugoszláviai magyar líra a költ ő iség minimumait és maxi-
mumait is illusztráló értékstandardja 1928-ban, vagyis arra a kérdésre 
adhatna választ egy ilyen kritikai megközelítés, hogy milyen alapszinten 
szerveződött első  ízben ez a költészet. Aligha kell bizonygatni, hogy 
éppen egy ilyen irányú megfigyeíés nyújthatna megbíható táviatokal 
költészetünk mai értékszintjének (történeti és egyúttal poétikai) leírá-
sához. 

Vonzó feladatok ezek, s talán vállalkozik majd rá valaki, hogy köl-
tészetünk jelenének vizsgálatához a közvetlen el őzmények dokumen-
tumaiban és értékeiben keressen megbízható •és bizonyítható elveket, 
szempontokat. 

Ez az írás csak egyetlen részletkérdés megfigyelésére vállalko-
zik: Szenteleky Kornél költői arcélének leírására a Kéve tükrében. Ez 
a leírás az emlegetett kritikai (és irodalomtörténeti) feladatoknak szer-
ves része, hiszen az, amit líránk állapotairól 1928-ban ma elmondha-
tunk, nagy mértékben éppen Szenteleky költészetében van jelen; az 
időszak egyi.k reprezentánsa Szenteleky költészete. Újabb ismereteink 
meggyőzően bizonyították, hogy 'Szenteleky verseinél értékesebbek is 
születtek már 1928-ig, olyan költő i alkotások, melyek nélkül nem lehet 
költészetünk múltjáról beszélni, mégis Szentelekyt kell tekintenünk az 
időszak reprezentatív alkotójának, mégpedig azért, mert az Ő  verse-
inek (és más munkáinak) a szerepe jelentősebb volt, mint más - mai 
szemmel nézve - fontosabb és értékesebb alkotásé. 

Szenteleky  költő i <írói) ałkatában és ikritikai szemléletében is iro-
dalmi fejl ődésünk sarkpontjait láthatjuk meg: nem véletlen, hogy Iro-
dalmi :köztudatunkban ma, mint évekkel ezelőtt s, éppen Szenteleky 
áH - ha irodalmunk közvetlen múltjára gondolunk, els ősorban Ő t idéz-
zük meg. Ennyire ás ily módon is meghatározóvá munkássága költ ő i és 
szépírói eredmények nélkül aligha válhatott volna. Irodalomszervez ő  
és ikriti,kusi tevékenysége látszik ma még fontosabbnak, de els ősorban 
az elvitatás, a megkérdőjelezés, nem a folytatás (folytathatóság) szint-
jén. Annak ellenére, hogy az írói tevékenységek közül ezek a legmu-
'landóbbak: a kritikus ás irodalomtörténész aligha várhat el mást, mint 
hogy Időnként  »lábjegyzeteljék<,  a szervező  sokszor erre sem számít-
hat. Nem vitatom el Szenteleky rendkívül fontos szerepét a jugoszláviai 
magyar irodalom megszervezésében, ez a śzerep a konkrét történelmi 
helyzetben szükségszerű  volt, s eredményei máig érvényesek, csak azt 
állítom, hogy Szenteleky nem(csak) ezért él emlékezetünkben, hanem 
azért, mert m űveket (is) produkált, melyek mindennél •maradandóbban 
őrzik imeg ittlétének nyomait. Ez semmi esetre sem jelenti a Szenteleky 
esetében annyira nyilvánvalóan egységes szervez ő  és Irodalmi tevé-
kenység elválasztását, hiszen minden irodalmi alkotás a konkrét fela-
datokkal megküzd ő  időszakban egyúttal szervező i tett volt, mert egy 
fejlődési folyamat láncszemét képezte, amint minden szervező i meg-
gondolás 'ugyanabban az id őben alkotói feladat is, hiszen teret bizto-
sított, lehetőséget és feltételt a M ű  megalkotására. Mégis, a kérdés-
feltevés sarkosításának érdekében fontos ez a különválasztás: kísé-
reljünk meg ezúttal, eddigi szokásainktól és bevett gyakorlatunktól el-
térően a műalkotásra figyelni, mert elsősorban az érdemel figyelmet; 
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ha Szenteleky jelen van irodalmi tudatunkban, azért van jelen, mert 
minden m&lett lkõltõ volt ás író; ha nem így lenne, emléke egyszer ű  
és könnyen lá.bjegyzetelhető  irodalomtörténeti .adattá válna. 

Csuka Zoltán Szentelekytől összesen tíz verset vett lel a Kévébe, 
a 14 költő  közöl tő le a legtöbbet. Az antológiákban a felvett m űvek 
száma rendszerint kritikai mérce: Csuka tehát Szentelekyt tartotta a 
»legtöbbre» a Kéve  ikõltôi közül, vagy Szenteleky volt az, akinek neve 
és munkája fémjelehette a »kévekötés» vállalkozását. Más oka is 
łeet, hogy Szenteleky a legtöbb verssel szerepel az antológiában. 
Hogy az antológia szerkeszt ője a tíz vers megválasztásában sem téve-
dett, bizonyítja Bari Imrének A gazdátlan  világ5  című  új, a két világhá-
ború közötti jugoszláviai magyar költészetet felmérő  antológiája, mely 
- mai versismereteink kritériumai szerint - a Kévében  megjelenő  
tíz Szenteleky vers közül négyet vesz fel (Bácskai éjjel, Barátom a 
szamár, Hajnalban, kis állomáson, Egy pillanat). A gazdátlan világ még 
két Szenteleky verset közöl, de ezeket a Kévét 1928-ban kiadó Csuka 
Zoltán nem is ismerhette, mert az Éjjeli menekvés az antológia meg-
jelenésének évében, a Levél a kedveshez késő  éjjel pedig 1931ben 
jelent meg. Azt bizonyítja ez a megegyezés, hogy Szenteleky költ ő i 
mondanivalója a Kéve  imegjeienésekor már nagyobbrészt készen állt, 
s azt is, hogy már ekkor bizonyos ilehetett, mi marad (maradhat) meg 
ebbő l a kései olvasók számára. A későbbi években csak bővült ás gaz-
dagodott Szenteleky költészete, de lényegében nem változott. Éppen 
ezért lehetett jogos Csuka Zoltánnak a választása. ;S ma - minden 
más akkori feltételt mell őzve - ezért tekinthetjük, kritikai szempont-
ból is, elfogadhatónak, ihogy,éppen Szenteleky volt az els ő  jugoszláviai 
magyar költészeti antológia legtöbbre tartott költ ő je. 

Tehát függetlenöl attól a paradoxontól, amelyet Bori Imre fogal-
mazott meg Szenteleky költészetét vizsgálva, hogy ő  »minden jelen-
tősebb szépirodalmi alkotásában költő  volt<, és ezért »a Szenteleky-
vers Csupán egyik és nem egyetlen kifejezési formája ennek a költ ői-
ségnek, s mi több: szépprózája a költ ő inek sokkal több ismérvét mu-
tatja, mint költészete»'> -  mégis  Szenteleky verseit kell els ősorban 
közelebbrő l kutatni, hogy életm űve irodalomtörténeti helyét és jelen-
tőségét méltányosan jelöl:hessük ki. Egy ilyen állásfoglalásra a Kéve 
tanulsága kötelez bennünket, az, hogy az antológia megjelenésének 
évében lényegében már kész  Szenteleky költészete, ami azt jelenti, 
hogy kialakult a jugoszláviai magyar költészet első, valóban és pozi-
tív értelemben >vajdaság ,i;nak<< mondható lkõltõi világképe, tekintet nél-
kül mindazokra a kritikai megjegyzésekre, amelyekkel ezt .a költ ő i 
világképet  ma értelmezni lhet. Vagyis, ez a szemlélet nem zárja ki, 
inkább megköveteli, lh ,ogy Szenteleky verseit ma a bírálat megértésével 
és szigorával olvassuk újra: a lhagyományhoz és a hagyomány irodalmi 
emlékeihez meg értékeihez csak így viszonyulhatunk. Szenteleky köl-
tészete azért (is) reprezentánsa egy id őszak költő i fejlődésének, mert 
kritikai megfigyelése egyúttal a jugoszláviai magyar költészet irodalmi 
értékstandardjának Is a bírálata. 

A Kévôben közölt Szenteleky-vers két alapvető  költő i téma köré 
csoportosítható: egyrészt az itthoni létezés, az itteni táj és uralkodó 
életvitel súlyos tenhei:hez, kilátástalan szomorúságához, másrészt pe- 
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dig  az »elutazás», az idegen világ, a »másik», az ismeretlen szépségé-
hez. A »két világ» ütközăpontján alakult ki tehát Szsnteleky 'költészete,, 
s legjobb verseit éppen a megütközés, a soha Véget nem érő  mara-
dás-elvágyódás kettőssége, ellentmondó fesültsége íratta le. Ami azt 
jelenti, hogy okozati összefüggés ismerhet ő  fel a két költő i témakör 
között. Világosan bizonyítja ezt Szenteleky egyik legismertebb verse, a 
Bácskai éjjel, melyben a két egymással ellentétes Világ egymást felté-
telezve ás 'kiegészítve, tehát »elvegyülve» jelenik meg. A szabályos 
sorokat, a józanságot, az önzést, a megbízható lakatot, a hasznost 
eleveníti meg a Bácskai éjjel, az jéjszakát, melyben: 

horkol a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütätten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 

és ezt a reménytelenül leverő  képet teljesíti ki a »másik világ«, a 
felsorolás zuhatagával közölt »szépség»: 

Nem kérdem szabad-e, helyes-e, 
józan, hizlalós, értelmes dolog-e 
álmodni bércekről, buzátlan sziklákról, 
sasokról, fényekről, Párizsról, világról, 
csodáról, mákonyról, szent, jó asszonyokról.  . -  

mégpedig a megkérdezettség síkjain, mert a Bácskai éj/e/nek  nem 
egy lehetséges átváltása a másik vi'lág, a csoda világa: nem kiút te-
hát az expresszív felsorolással leírt »idegen szépség», hanem az itteni 
élménynek teljessé tétele. Osszeforrt tehát az, ami elszakadni kíván-
kozik.. A két ellentétes világ kiegészíti egymást, s ezt a kiegészítést 
meggyőzően ipél,dázza a Bácskai éj/el poétikai megformáltsága: a vers 
egyik legerősebb sora, az idézett »a százláncos gazda gutaütötten 
emészti» •sorzáró daktilusa és spondeusa alaksejtelem formájában a 
jelentéstől teljesen eltérő  hexameter zárlatát építi be, s ezzel a nyil-
ván szándékos költ ő i eljárással az idegen szépség világát egészen 
váratlan módon 'és helyen) eleveníti meg. Azt jelenti ez a meglep ő  
költő i eljárás, hogy a látszólag szépségidegen bácskai éjjel a költ ő i 
megformáltság szintjén búzátlan sziklává, csodává, mákonnyá válhat. 
Ugyanakkor arra is rámutat, hogy a »mási.k világ» szépségének élmé-
nye csak külső  élmény, látszat, i'lúzió, és ezért nem hoz megnyug-
vást, semmit sem old meg. Ezt bizonyítják a »másik világban» fogant 
versek Is, többek között a kevésbé ismert Ismét  Leopardi,  melyben a 
magáéval azonos költő i helyzetet láthatja viszont: 

Falú,  Recanati,  balga parasztok, 
trágyaszag, árvaság, sajgó sivárság 
és benn a szobában sok könyv, 
sóhaj, gondolat, papiros 
meg kurta köhögés: 
Halál! 

Vagyis, bármilyen távolra Is került a költő i képzelet, s bármilyen 
távolra is vitte a költ őt az elvágyódás, a Királyok Välgyébe, vagy, az 
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Olümposz alá, vagy a kedvelt Itáliába -  a  Szenteleky-vers nem sza-
kadhatott el a Bácskai éjjel meghatározó körülményétől s élményétő l. 
A »másik világ» szépsége, és az álom sem léhetett az »ólszagú 
éjszakák» élményének a ihelyébe, amint a hajnali, kis állomáson meg-
jelenő  jelképes Idegen szépsége is csak vágyat ébreszthetett a »mesz-
szi merni, I messzi menni, I veled veled menni» ismeretlen tájai 
iránt: 

és soha vissza ne jönni 
e bűzös, bánatos, batyus, kis állomásra. 

(Hajnalban, kis állomáson) 

A vágyott, a képzelet játékaként kitermelt śzépség sohasem vál-
hatott a Szenteleky-vers megtalált szépségévé. Illet őleg, e vers szép-
ségélménye egy más szinten jelenik meg: a műalkotás szintjén. Már 
a Bácskai éj/el verstani felépítésében felismert alaksejtelem id őmértéke, 
s a most idézett Hajnalban, kis  állornásoń  betű rímjei (b űzös, bánatos, 
batyus) arra utalnak, hogy Szeriteleky, iha költ őként nem találhatott 
megnyugvásra az itteni világban, a Szeriteleky-vers meghatározó, vers-
teremtő  mozzanatává vált - s ezáltal »megnyugvást' Is eredménye-
zett - a m űalkotás teljessége és szépsége. A Sz•enteleky-vers tehát 
függetlenedett Szentelekyt ő l, a költőtő l, s esztétikai értékeit  ez a fög-
getlenedés feltételezi. A vers képessége, hogy mint m űalkotás szuverén, 
teljes világ legyen. 1928-ban, amikor a Kévében a tíz Szenteleky-vers 
megjelent, még nem lehetett ennyire nyilvánvaló, hogy Szenteleky ver-
seiben nem a költő iség minimumai, s ezzel egyid őben a jugoszláviai 
magyar költészet szociológiai bizonytalansága mutatkozik meg els ő-
sorban, hanem •a m űalkotás kérdése. Költészetünkben még hosszú év-
tizedek teltek el, míg tudatossá váthatott, hogy a bácskai éjjel nem 
elidegenítő  körülménye a költ ő i megszálalásnak, hanem az egyetlen 
lehetséges lírai szituáció, melyben a költ ő  megszólalhat; s ekkor már 
nem a szerep, a feladat, hanem a m űalkotás az elsődleges, mert Reca-
natiban, Leopardi »trágyaszagú» falvában is, amikor  »Kil5zi  a kanóc /  
sötét lesz, éjjel lesz, I éjjel lesz, álom lesz,  /  álom lesz, halál lesz  /  
Halál I és jaj! - nincs tovább!» 

felsercen a mécs, 
és  vánnyadt,  vértelen 
tényt lehel a papirosra. 

Mert 

Írni kell, míg csak pislákol a láng, 
írni kell a sok könyv között  köhögösen.  

Más szóval, a költő  nem az Idegen szépséget követve, nem a 
»másik világban» talál otthonra, hanem az írásban, a műalkotás meg-
alkotásában. Igy kerül az írás mint a költ ő i létezés egyetlen reális fel-
tétele Szenteleky költészetének el őterébe, $ ez igazolja azt a kont-
rasztot, amelyet szinte minden versében az anyag és a megformáltság 
között ismerhetünk fel. 
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Kedvenc költő i, többek között »szegény Tóth Árpád», a »magá-
nyosságnak, a tiszta, szépséges álmodozásoknak ez a finom, halk sza-
vú, szelíd szív ű  költője»7  hatásának jegyeit ismerhetjük fel Szenteleky 
költő i eljárásában, abban, ahogyan ' Ő  verssé formálja a formátlan »jó-
zanság» világát, s ezt a hatást nyilván bizonyítani Is lehet verseinek 
stilisztikai és poétikai sajátosságaival. Csakhogy a kritika nem állhat 
meg a hatás felismerésénél, s a hatás leírásánál. Arra a kérdésre is 
válaszolnia kell, hogy Szenteleky költ ő i világában milyen funkciót tölt 
be ez a hatás. Szenteleky szabadverset írt, és a jugoszláviai magyar 
költészet nagyobb hányada is ebben a formában szólalt meg. Csakhogy 
Szenteleky szabadverse mindig a kötött vers emlékének a jegyében 
szólalt meg. Az ő  versformájában mindig sorra visszatérnek, s nem egy-
szer meghatározókká válnak - mint a Bácskai  éj/e/ben,  az Ismét  
LeopardJ'ban - a kötött forma nyomai: a formátlannak t űnő  világot 
verssé alakító költő  ezekben találhatott rá a megnyugvást nyújtó lehe-
tőség&kre - a versírás lehet őségeire. Az ő  szabadverse tehát nem a 
jugoszláviai magyar költészet avantgarde irányzatainak lecsapódása, 
bár kétségtelen, hogy éppen az avantgarde verseszmény alakult egy 
olyan költői formává, mely expresszivitásával, gáttalan képalkotásával, 
intenzív belső  ritmusával a bácskai éjjel élményének közlésére legin-
kább alkalmas. Csakhogy Szenteleky nem innen merített. Az avant-
garde szabadvers a lázadás, az ellenállás, a felhevített lírai szituáció 
jegyében alakult ki. Szenteleky szabadverse viszont a kötöttségek felé 
fordult. Azokra irányult és azokban találta meg nyugvópontjait. Ez azt 
jelenti, hogy a Szenteleky-vers nemcsak anyagában mutatja meg az 
egybeforrt, de egymással ellentétes »'két világ» feszültségét, hanem 
formájában Is: bármilyen er ős is a kötöttségek vonzása, az ő  verse a 
vonzódással 'együtt az ellenállást is kitermelte, s így el is szakadt a 
kötöttégektől. A formában felismerhető  ellenpontozás az anyagban lát-
hatóval analóg. 

Kettős kényszer uralja tehát a Szenteleky-verset, s ez költésze-
tének minden szintjén megmutatkozik. A maradás •és az elvágyódás, 
a bácskai éjjel és a 'Királyok Völgye, az élet és a halál, a kötött és a 
szabad forma.. Szenteleky költészetének tehát van egy bels ő , meg-
határozó és elkülönítő  rendszere: ezért mondhatjuk, 'hogy 1928-ban, a 
Kévében közölt tíz vers egy teljes, kialakult és lezárt költ ő i vilgképet 
alkot. Ezt a 'kett ősségek feszültségterében kialakult költői világképet 
bírálni 'lehet, sőt bírálni is kell, mert az a feszültség, mely szavaiban, 
képeiben, verssoraiban mindig ott munkál, nem min ősült át mindig és 
maradéktalanul meggyőző  m űalkotássá, a költ ő i nyelv többrét űségét 
sokszor az egysíkú közlések 'közhelyeivé süllyesztette, sokszor nem 
tudott elég távolra lkerül,ni az ihletet meghatározó élményt ő l, nem egy-
szer a pillanatvonzásában feladta az írás általa felismert szigorú logi-
káját és törvényét. Jogos tehát Bori Imre megjegyzése, mely szerint 
Szenteleky »'költő iségének maradéktalan kifejezést» nem verseiben, ha-
nem »az Úgy fáj az élet 'prózaverseknek is min ősíthető  'lírai miniat ű rje-
iben tudott adni» 8 ; az viszont elvitathatatlan, hogy a Kéve költő i közül, 
1928-ban, éppen az ő  versei minősítették a jugoszláviai magyar köttő isé- 



get,  tehát egy elhatárolható, leírható, konkrét lírai lehet őséget a teljes-

ség ligényét felmutató költ ő i világképpé. Ezért vonatkoztathatjuk Szent-

elekyre az Ismét Leopardi  szavait: 

És a kései barát, mikor ezekre 
az írásokra hajol, úgy érzi, 
mintha titokzatos, fekete tó 
tükre fölé hajolna: 

látja a lelkét. 

És ezért mondhatjuk, hogy Szenteleky költészete, minden hiá-

nyossága ás csődje ellenére, vagy pontosabban: azokkal együtt, a }u-

!oszláviai magyar költészet egyik modellje. 
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ZÁKÁNY  ANT4L  

ERŐSEBB A KÍNNÁL 

Nem láttam Ő t én soha úgy 
és olyannak, 
mint akit 
árnyéka követ 
a porban, 
sem úgy, 
mint aki hideg kövek 
halmazából rótt 
viskóban lakik 
•  nyomorral, 
•  mord ás szótalan 
Inségisten országában, 
nem án, a világ/ó 
és bajos lelket, 
vérköpó,  síró szájjal 
elnémuló szentet, 
névbitorló iát Szent Eleknek. 
Nem láttam Ő t én 
soha úgy 
és olyannak, 
akit a nap szikkaszt 
és gyémántokkal ,ékesít a harmat, 
aki asszonyért vesz meg, 
macskát akaszt täl, 
kártyán veszít 
becsületet, örökséget, 
5 istenek és béklyók 
rabjává lett vi/ág 
dús kertjében 
állati éhséggel eszik 
útált Úri maradékot. 
Nem láttam Őt, 
nem én, 
olyannak soha, 
mint aki rongyokban nő  fel, 
jövő  és remény nélkül 
szitok és méregförgetegben 
gyönge és szomorú 
kis ág életével, 
s megígért, olcsó 
könyörület jussával az égben, 

gyászkendőbe göngyölt, 
száraz reménykenyerével, 
borzadállyal ás 
nihiltudattal  gúzsba kötve, 
amikor maradék 
me7gét  kifújta, 
cafattá lett tüdejét kiköpte. 
Amikor már 
elém járult egyszer, 
hogy áhítatot laragion belőlem, 
komoly, életlátó okból, 
mélységesen megdöbbentően 
lélek volt már Csupán - 
csak lélek volt 
Szente/eky  doktor. 
Gyermek voltam, 
amikor megláttam Őt, 
gyermek, aki 
alig tud élet lenni, 
erőszakos, 
vad halálba menők 
bozótjában, azt kérdezvén: 
mi csoda folytán tud 
fénylő  eszméletté, 
lélekké válnia semmi, 
ami a földbe járul, 
az embersemmi? 
Szenteleky - 
mondta egy írástudó - 
a mi üstökösünk! 
És most lett szinte 
élő, nagy szellemmé, 
amikor már halott. 
Eljött közénk, 
hogy szertehintse 
magvait az eszméletének, 
s elbotozza a ködöt 
arról, 
ami majdan ragyog - 
eljött egykor 
tapújául  annak, ami örök, 
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ide, ahol a csoda 
az volt, amikor egy órán 
az emberi, szép 
és tiszta szóért 
senki sem halt meg, 
senki meg nem botoztatott. 
A Kornél gyerek 
a nii eszményképünk - 
vallotta volt 
az élő  holttól 
egy eleven halott, 
egy álapostol, 
ki árvák helyett 
disznót hizlalt 
a Szenteieky-féle lelki koszton. 
Halott lélek volt 'ő  csupán, 
lélek volt csak 

Szenteieky  doktor... 
Lélek, amely látott, 
tájt és kínba dermedt 
miattad, te vajdasági átok, 
s öröklétre ítélt eszmélete 
úgy ért partot, mint a cethal 
gyomrában ama gyermek... 
Szenteleky, a lélek, 
a baj néhai foglya 
erősebb lett a kmnnál - 
lövészárkok, 
tankok ás sző  gesdrótok 
siralomé jén 
szentté avatta volna 
a pennát s a sztetoszkópot, 
ha nem lenne gondtalan immár... 
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CSUKA  ZOL TÁN 

BÁCSKAI ÉJSZAKÁK  - SZENTELEKY KORNÉLLAL 

Dévavári  Zoltán, ez a csupatűz, csupalobogás szabadkai jóbarát nyár 
elején járt Ërdligeten az Üzenet üzenetével: idézzem fel a folyóirat ré-
szére hajdani találkozásaimat Szentelekyvel, hiszen augusztusban Ileu 
negyven esztendeje, hogy a mártonhegyi szanatóriumból Szivácra ha-
zatérő  »vajdasági Kazinczy« visszaadta testét az anyaföldnek. S amint 
egész élete kötelességteljesítés és példaadás volt, ezzel tette halálát 
Is cselekedetté. Ő  akkor délre jött Budapestrő l, én pedig északra men-
tem, azt a folyóiratot megalapítani, amelynek címét és legbens őbb tar-
talmát már a Kalangya egyik rovata hordozta: Láthatár. Az egész ma-
gyar valóság látóhatára, s ebben nemcsak a környez ő  államokba sza-
kadt magyar szellemi élet ismertetése volt mint reális célkit űzés, ha-
nem a velük együtt él ő  népek szellemi élete is, mert határok ide, 
határok oda: ezekkel a népekkel nekünk magyaroknak békességben 
kell együtt élnünk, s a békesség felé vezet ő  út első  feladata a kölcsö-
nös megismerés és megismertetés, amint ezt Szenteleky egykori :közép 
európai folyóiratának terve is ibebizonyította. Sajnos, ez a folyóirat azó-
ta som valósult meg; álom maradt, amelynek megvalósulása azonban 
legfeljebb késhet, de cl nem maradhat. S ezeket az álmokat együtt 
sző ttük Szentelekyvel és irodalmi levelezésében oly sokat emlegetett 
és idézett szerb barátainkkal. (Veljko (Petrovi ćtyal, Todor Manojlovió-
tyal és az akkor még fiatal  és lelkes iMladen 'Leskovaccal, lhogy csak 
néhány nevet említsek.) 

A halálosan  beteg Szentelekynek nem sokkal a vég el ő tt sikerült 
Budapestre, a mártonhegyi szanatóriumba eljutnia, el őző leg azonban 
még létrehoztuk .a Kalangyának azt a számát, amelyet a PEN dubrov-
niki világkongresszusán osztottunk szét a világ minden tájáról egybe-
sereglő  írók között. Ebben a számban a szerbhorváton kívül négy vi-
lágnyelven ihirdettük meg a jugoszláviai magyar irodalom létezését és 
vehettünk részt ugyanakkor abban a harcban, amelyet az írók a világ 
Sötét erői ellen vívtak, éspedig győzedelmesen. (Ernst Toller ünneplése, 
s a németek és Marinetti megfutamodása.) S hogy mi, vajdasági ma-
gyar író.k is részt vehettünk azon az emlékezetes kongresszuson, ezt 
- le kell itt szögezni - a Jugoszláv PEN Clubnak köszönhetjük, a. 
»szellem katonáinak< (hogy Kosztolányi szavaival 'éljek), akik velünk 
egy fronton álltak a felgomolygó Ostobaság viharfelh ő ivel szemben. 
Szentelekyt már sűlyos ibet.egsége akadályozta, hogy Dubrovnikban ott 
lehessen, s nekem ez volt utolsó 'kézfogásom és immár csak lélekben 
való találkozásom vele; el őzőleg még Szivácon búcsúztam el a már-
tonhegyi szanatóriumba indulása el őtt. Amikor pedig én, jugoszláviai 
tizenkét éves emigrációm 'után hazatértem, ő  épp akkor utazott vissza 
haza  - meghalni, de ezzel is példát mutatni. 
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Fiatalkorában az ember többnek s nagyobbnak látja az előtte álló 
időt, mint amilyennek az később bizonyul; összezs'ugorod'ik, eltörpül. 
Még diákkoromból élnek bennem a verssorok, melyekkel Ady idézi 
múltba süllyedt 'emlékeit: »majd húsz év mélységnyire megkövült lel-
kemben feküszne'k, olvastam sziite fogvacogtató csodálkozással, s 
most ugyanilyen ámulattal látom, milyen közel van, mennyire szinte 
tegnap a negyven év ielõtti idő , amikor Kornél távozott erről a világról, 
én pedig 'belevágtam második életembe, amelyb ől azóta harmadik ás 
negyedik élet is lett, s benne van az az öt esztend ő  is, amikor mint 
»büvsij csilovjekc halottnak tekintettem magamat, ás síremléknek azt 
a 'Borsos 'Miklós-szobrot, a szomorúan elmereng ő  »'kőszüzet śc, amely 
házam mellett áll ás szinte az öröklétet testesíti meg. Az 'Id ő , minél 
inkább múlik, annál, 'Inkább eltörpül, megs ű rűsödik, viszont a benne 
rejlő  évek, ídõszalçaszoiç megnövekszenek, kiterjednek, s azt bizonyít-
ják, hogy az életben valóban minden relatív, téren és id őben az, s 
így az a 'nem sokkal több mint fél évtized, amelyet Szentelekyvel közös 
munkában töltöttem, sokszor úgy t űnik, mintha negyven évnél is több 
volna, mert annyi tartalom él benne. S Igy jõvõk rá, 'hogy csak a cse-
lekvés nélkül, tétlenül töltött évek száma sok, csak az Ilyen id ő  tiosz-
szú, míg a tartalmat 'nyert id őt az évek száma csak tömöríti, megma-
rad, 'eleven ereje nem múlik el, elnyeri az id őtlenség koronáját 

S ha ma arra gondolok, hogy abban a jó fél 'évtizedben hányszor 
ás mikor találkoztam Szente'lekyvel, akkor őt mindig éjszaka látom, akár 
Szivácon, akár újvidéken, Szabadkán, 'Becsén vagy Becskereken talál-
koztam vele, mert 'nekünk mindig •a 'bácskai éjszakáinkból, az álmok 
idejébő l kellett órákat :lopn'unk, hogy közös álmain'król, álmaink valóra 
váltásáról tanácskozzunk. Els ő , szellemi találkozásaink 1927-b ő l datá-
lódnak, amikor Szenteleky 'Debreczeni Józseffel együtt a  Bazsaliko-
mon, az első  szerbhorvát ilírai antológián dolgozott, én pedig a Kévét, a 
vajdasági 'magyar költők első  nyilvános seregszemléjét állítottam össze, 
s ekkor kértem tő le verseket .az 1928-ban megjelen ő  magyar lírai anto-
'lógia számára. Csak amikor a 'két antológia megjelent, csak akkor ta-
lálkoztunk először személyesen, újvidéken, fenn a Duna fölött, a ka-
menicai dombon álló ikis villában, amely Szattler Mátyás doktor tulaj-
dona volt, s ahol felesége, Szattler Katinka fogadott bennünket. Ez az 
irodalomért 'rajongó asszony annak idején a ilegnagyobb európai írók-
'kal Ievelezett, s hogy maga Is verseket írt, azt Csak jóval 'kés őbb tud-
tam meg. Ma is ő rzöm egy versét, amelyben szinte megjósolta tragikus 
halálát. Mert féjrével és svájci iskolákat végzett fiatal lányával, Évával 
együtt .azon a valóban testet-lelket dermesztő  éjszakán tűnt el, amelyet 
»razzia< néven ismernek az újvidékiek, amikor az elvakult katonai ha-
talom mi'l'liomodszor ás újra bebizonyította, mennyire tébolyult és meny-
nyire nemzetközi, még akkor is, ha nacionalista ürügyek címén öldök&l. 

Ez volt hát első  találkozásunk ott, Kamenicán, ahol a szer'b köl-
tészet aranylelkű  »sárkánya<, Zmaj Jovan Jovanovi ć  nyugszik. Ez Is 
este történt ás az is, 'amid őn el őször kerestem fel Ószivácon a község 
'közepén álló 'kúriaszer ű  'házban, ahol Orvosi rendel ője volt, s ahol való-
ban 'nagyasszonyi megjelenés ű  édesanyja, s a boltozatos kapu alatt 
szelíd, jámbor komondora fogadott, a vacsorát pedig Anna szolgálta 
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fel, aki a házvezetőnője volt. Mert  Szenteleky,  az orvos, reggeltől estig 
lótott-futott, betegek keresték fel, és ő  járt el betegekhez, éjszaka is, 
lázasan  fis,  én pedig, aki akkoriban indítottam a Képes Vasárnapot, 
majd az abból kisarjadó Vajdasági Írást, rendszerint a Bá'csk'át jártam, 
szerveztem, olvasókat toboroztam, mert akkor még mi dotációk nélkül  
adtJk iki  lapjainkat, könyveinket, és a szerkeszt őnek két vers megírása, 
a 'lap nyomdába adása, tördelése közben bizony hetenként legalább 
négy napon át úton kelle tt  lennie, ha 'azt akarta, hogy lapja megje-
lenjék. Így járogattam én csaknem  ikéthavonta .Szivácra,  s mindig éj-
szaka tárgyaltunk  SzenteIekyvel,  kovácsoltuk  terveinket,  hogy azután  
-  alig egykét órai alvás után  -  a hajnali vonattal 'induljak vissza  
újvidékre,  avagy  Szabadkára,  ahol a  Fischer  család nyomdája volt.  

Äkkorjában  persze én is a világforradalom azóta romantikusnak 
bizonyult lázában égtem, errő l tanúskodnak a húszas és harmincas 
évek elején írt expresszionista verseim is; éppen 'ismerkedésünk el őtt 
jártam a  dessaui Bauha'usban, Walter Gropius,  Moholy 'Nagy m űhelyé-
ben (Orosz hallgatók is voltak ott), •l el kesedtem  a  Pisca1orBühne  elő-
adásai'n  (Hoppla,  wir leben),  s dehogyis hittem volna, hogy sor kerülhet 
Olyan tömegő rületre, mint amilyent Hitler  nácizmusa  produkált. Az 
Ügy táj az élet szelíd 'lelk ű  k&ltője  csak csendesen bólingatott, kicsit 
merengő  pillantásokat vetett 'rám, de mihelyt  arról volt szó, hogy  cse-
lekedni:ink  kell, és 'neki kell a vajdasági magyar Irodalom élére állnia, 
pillanatig sem  ihabozott.  'Hogy lelke mélyén mennyire forradalmár  volt  
ő  is, azok a versei bizonyítják, melyeket már a  Kévének  adott, s  ame-
lye'ket  később írt a Vajdasági Írásnak és a Kalangyának, no meg az  
Isola  Bella legbelsőbb, 'nagyon  ís  internacionalista mondanivalója. Mi 
akkoriban Tamás  Aladárék  1000/o-át igyekeztünk titokban terjeszteni, s 
Kassákot, Majakovszkijt idéztem, míg ő  sokkal szelídebben Dante so-
rait morzsolgatta, a napot, holdat és csillagokat mozgató szeretetet, de 
egyben  megegyëztünk:  egyetlen kis 'nemzettöredéket sem szabad nyel-
vi jogaitól megfosztani, minden népnek szabadságot kell adni, minden 
gyarmatot megszüntetni és minden 'néppel  megtaláln.i  a békés együtt-
élés síkját. S a proletár íróknak, a  próletkult  híveinek ('Haraszti Sán-
dornak,  Laták IlsIvárinak,  Somogyi Pálnak) mindig el őbb adott helyet 
az általa szerkesztett folyóiratokban, mint a tehetségteleneknek bizo-
nyult »jobboldaliaknak<; 'a tehetség mércéje volt az els ő  nála és csak 
ezután  tkõvetkezeft  a 'mondanivaló. »A tehetségtelenségnek nincs  :mOfl-
danivalója»,  hangoztatta, s  nOha  »széplélek< volt, az esztend ők folya-
mán sokkal inkább  »ba)olda'linak»  'bizonyult, mint akár a gyengébb 
tehetségű  »ba'l'osok». 

Ha  Becskereken  találkoztunk, rendszerint Borsodi Lajosnál s a 
mindig annyira világos látású  Várady  Imrénél 'jöttünk össze, velük 
együtt tárgyalgattuk a Vajdasági  iIrás,  'majd kés őbb a Kalangya ügyeit. 
újvidéken még az Olyannyira elfogult Koráni Elemér plébánost és  Vilt  
Vilmos főorvost is közelebb tudta hozni a  ibaloldal  irodalmi eszméihez, 
s ő  volt az, aki vállalta, hogy az akkori képvisel őket,  dr.  'Deák Leót és 
a 'szabadkai  Strelitzky  :Dénest is  flkeresi,  hogy »puhítsa őket  -  nem 
sok sikerrel. 'Emlékszem, 'hogy egyik  zombori útja  után arról számolt 
be (1928-ban), hogy Deák Leó, a  zombori takarékpénztár,  a két 'n ő-
egylet ás jó 'néhány földbirtokos részéről mindössze •havi  ezer diná rt  
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ajánlott  fel a Vajdasági írásnak »támogatásként<. (Egy újságíró fizetése 
akkor havi 2000 dinár volt.) 

Legkedvesebb s legjobb hangulatú találkozásaink csaknem min-
dig Óbecsén zajlottak le, dr. Draskóczy Ede irodalombarát házában. 
Draskóczyék vendégszobájában nem egyszer szálltunk meg 'ketten s az 
esti beszélgetéseket csaknem a hajnali vonat indulásáig folytattuk; ő  
Verbász felé, én meg Újvidék irányába utaztam. 

A 'harmincas évek elején ő  vetette fel a gondolatot, hogy Irodalmi 
társaságot kellene alakítani, hátha az jobban összekovácsolná az író-
kat és olvasókat Is. A társaság névadójává Vitkovics Mihályt, a pesti 
Kazinczy-triász szerb tagját ajánlotta, s ez persze a magyar urak 
többségénél heves ellenzésre talált. Ezzel Is azt akarta elérni, hogy 
magyarok és szerbek jobban egymásra találjanak, de akkor még a 
szerbek körében Is erősebb lángú volt a nacionalizmus, semhogy ezt 
megértsék. Kútba is esett a terv és nem valósult meg soha, 'nem bizo-
nyult másnak, mint éjszakai beszélgetések elröppent szavának. 

Itt  valahol, Ott valahol... hajdani bácskai éjszakákban hol itt, hol 
ott összehajoltunk néhányan, vagy akár csak ketten, s ezekb ő l a be-
szélgetésekből mindig született valami  terv, valami tett, nem világren-
gető , de maradandó. Ezt ő rzik a Vajdasági Írás, A 'Mi Irodalmunk, S  

végül az olyan életerősnek bizonyult Kalangya és a harmincas évěk 
elejének jugoszláviai magyar könyvkiadása. De a ikirepítõ, a melenget ő  
fészek sokáig, nagyon sokáig Szivácon volt, ahol egy magányos, köhé-
csel ő  orvos írta, írogatta a leveleket a világ  minden tája, szerb és 
magyar írók felé. »Apostolok küldettek«, írtam akkoriban egyik ser-
kentő  versemben, s ezek között az első  ő  volt, Sz.enteleky Kornél, aki-
nk teste a bácskai földet táplálta, s azt táplálja a szelleme ma Is. 

S jólesik tudni, hogy újabb nemzedékek ő rzik és megőrzik ha-
gyatékát és emlékezetét. 

Érdliget,  1973. október 
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I FEKETE LAJOS 

EMLÉKEZÉS EGY IGAZ  B4RĂ TRA  

Nehéz emlékezni olyan barátra, akinek korai távozása a lélekben mé-
lyen sajgó sebet ütött, amely sebet fájdalmas akár az emlékezéss& is 
megbolygatni. Hogy Szenteleky Kornél halálának negyvenedik évfor -
dulóján most, egykori társai >róla emlékezü:nk - néhányan úgy, hogy 
a húszas-harmincas évek vajdasági Irodalmi törekvéseiben, harcaiban 
közvetlen munkatársai voltunk -‚ csak a megillet ődöttség lha,ngján tu-
dunk szólni, miv&l a teremtés 'lázában,, ha akkor nem, de ma bizonyo-
san tudjuk, hogy mennyire a semmibő l kellett életre keltenünk azt a 
valóságot, amelyet az 'irodalomtörténet vajdasági, ma pedig jugoszlá-
viai magyar irodalom megjelöléssel tart számon. 

De mibő l is indultunk lki a vajdasági magyar irodalom alapjainak 
megvetésénél? Irodalmi folyóirat nem jelent meg. Adva volt három 
napilap: Szabadkán a Bácsmegyei 'Napló, Újvidéken a Délbácska és 
Becskereken a több évtizedes Torontál. SŻépirodalmi írások e lapok-
nak fő leg vasárnapi számaiban jelentek meg, Ambrus Balázs, Aszlányi 
Dezső , Borsodi Lajos, Havasi Emil, Kovács 'Antal, Milkó Izidor és Radó 
Imre tollából. Farkas Geiza 1919 'után kezdett közölni írásaiból. 

A polgári irodalom igényeinek megfelel ően szórakoztató célzatú 
írások voltak ezek az  a!lkotások  és semmilyen eszmeiséget nem lior-
doztak. Érthető  tehát, 'hogy a húszas évek elején a magyar politikai 
emigráció tollforgatói, a fenti 'lapok szellemi 'légkörében e'lhelyezkedve, 
éj vérátömlesztést jelentettek az általuk életre hívott vajdasági magyar 
irodalomban. S a ilapok hasáb'jai nyújtotta 'lehet őségek mellett egymás 
után jelentek meg hosszabb-rövidebb élet ű  folyóiratok, heti'lapok. Ter-
mészetesen a 'kezdet nehéz volt. Lendületet, haladó szellemet kellett 
elfogadtatni, meghonosítani azon a tájon, amelyet addig a gazdasági 
józanlátás és a zsíros jólét jellemezett, a maga vaskos közönyével 
párosulva 'minden m űvészeti és irodalmi megnyilatkozással szemben. 
Sajnos •e közönnyel vívott tiarcaink mellett a különböz ő  napilapok ér-
dekkörébe vont Írók egymás közötti ellentétét szítani a maga érdeke-
inek megfelelően •a sajtótőke sem mulasztotta el. Egyéb 'elvi okok mi-
att ez a tény is közrejátszott abban, ihc>gy az (>becsei Magyar 'Népkör 
60 éves fennállási 'ünnepségei alkalmából tervezett els ő  vajdasági írói 
parlamentet a Bácsmegyei iNapló ikõré csoportosult írók már eleve sza-
botálták. A lapokban e 'kérdés körül kialakult polémiák Csuka Zoltánt 
és Szenteleky Korné'lt arra késztették, hogy a Becsei Helikon elleni 
támadások 'kivédésére hárman, 'közös álláspont kialakítása végett, Zol-
tán barátunk újvidéki Zrínyi utcai lakásán el őzetes megbeszélést tart-
sunk. Ez a tárgyalás 1928 'novemberében történt. Szenteleky Kornéllal 
elsó személyes találkozásom ekkor esett; jóllehet még 'ugyanezen év 
februárjában, első  ízben már 'levelet váltottunk. E 'levelem'ben Szent- 
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elekynek  arról írtam, hogy a különböz ő  magyarországi, erdélyi és szlO-
venszkói irodalmi lapokban és folyóiratokban, valamint a pozsonyi  Cli  
Aurora cím ű  almaiadhban, amely az 'utódá'l'lamokbeli magyar írókat 
összefogta, társuljon mellém tájékunk irodalmának reprezentálására. 
Addig ugyanis csak egyedül szerepeltem ebben a szlovenszkói év-
könyvben. Szenteleky után az évkönyv további számaiban a vajdasági. 
írók egész sora jutott inyilván ,ossághoz akotásaival. 

Szenteleky  Kornéllal való további találkozásaim a Becsei Helikon 
után a verbászi, kanizsai, nagybecskereki és más 'helységekben tartott 
közäs irodalmi estjeink alkalmával adódtak, amelyek lkõzül különösen 
közös jóbarátunk, a iliterátus m űveltségű  dr. Draskóczy Ede óbecsei 
ügyvéd haj'lékában töltött kedves órákra ás a becskereki leánygimná-
ziumban tartott elóadásunk után Borsodi Lajosnál vendégesked ő  időnk-
re emlékezem szívesen. 

Csendes, Szerény és talán egészségi állapotával magyarázható 
mértékletessége tett reám mély benyomást. Különösen lha arra gondo-
lok, hogy amíg például a becskereki irodalmi est 'után rendezett tánc-
mulatságon Csuka Zoltánnal 'hajnalig csárdást ás kólót jártunk, addig 
Kornél barátunk !Borsodi Lajos Úri  lhajlékában az igazak álmát aludta, 
pedig harmincöt éves, n őtlen, nálunk alig hét-nyolc évvel id ősebb fia-
talember volt. 

Emlékezetes számomra az a Szenteleky Kornéllal való találkozá-
som Is, amelyet a 'Vajdasági írás szellemi és anyagi megalapozása ér-
dekében Ismét csak hármasban lhoztunk össze, ás amely találkozá-
sunkról Szenteleky Draskóczy •barátunkhoz 1928 decemberében írott 
levelében így számolt be:  »...  vasárnap este 'lent voltam 'Ú'jvidéken, 
ahol Csukával meg Feketével f őztük a terveket reggelig.« Felejthetet-
len számomra ez a téli éjszaka. Szerencsénkre rendkívül enyhe id ő  volt 
és mert profán állásomból kiesve, odahaza tüzel őm 'híján meleg szo-
bával barátaimat •úgy sem várhattam, az akkori 'Darányi-telepen majd 
csak hogy 'egész éjszaka rátt'uk a Dušan cár utcát, amelynek egyik, 
akkor még 'névtelen mel'lékutcájá'ban (ma Arany utca) volt a 'lakásom. 

Szenteleky  emberségére, őszinte baráti vonzalmára jellemz ő , 'hogy 
amikor 1929 őszén a 'katonai diktatúra 'kormánya Jugoszláviából kiuta-
sított, magyarországi irodalmi beilleszkedésem, magánéletem és sor-
som minden résź letére kiterjed ő  érdeklődéssel írta leveleit 'els ő  buda-
pesti címemre. Ez a 'levélbeli kapcsolatom vele mind haláláig tartott 
és fPárizsba, majd Olaszországba történt utazása'i't Is 'úgy rendezte, 
hogy a magyar főváros érintésével és .a velem való találkozással kap-
csolta össze. Igy történt, hogy Jugoszláviából való távozásom után, a 
mártonhegyi szanatóriumban nagy betegen töltött itt-tartózkodásáig 
vele vagy 'három ízben is találkoztam 'még. Egyik ilyen találkozásunk 
csaknem familiáris jelleg ű  volt. Megboldogult Zoltán fiam 1931 'nyarát 
anyai nagyszü'leinél, Újvidéken töltötte és Kornél barátom atyai gon-
dossággal vállalt istápolása mellett került haza, Pestre, az iskolaév 
kezdetére. A 'Keleti pályaudvaron adta át nekem a fiút ás továbbuta-
zásáig .a pályaudvar éttermében 'beszéltük meg a vajdasági irodalom 
helyzetét, egyes írók alkotómunkáit és f&j'l ődését. 'Nagy örömmel szólt 
a frissen felfedezett, igen tehetséges, fiatal 'Herceg János jelentkezé-
séről, akit még annak idején én ajánlottam Kornél barátom figyelmé- 
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be, mivel Herceg Jánost mint Irodalom iránt érdeklődő , rövid nadrágos 
'kisdiákot ismertem meg  Zomborban,  ahol apósom a kórház  főgépé-
szeként  élt, s 'nála való  'látogatás'omkor  keresett fel az értelmes,  íro-
gatni  kezdő  legényke. 

A 'pályaudvar éttermében töltött egy óra alatt, amíg a Bécs—Pá-
rizs felé induló vonatot várta, az asztalok közt 'nyugtalankodó tízéves 
kisfiamra terelve a szót,  Szenteleky  azt kérdezte, mi tervem van  Zol-
tánka  fiammal, mi 'lesz  belő le.  Azt feleltem, hogy minden lehet, csak 
vajdasági író  ine Iegyen ... És mit ad a sors? Tizenöt éves korában, 
a Kelemen János szerkesztette  becskereki  Ifjúság cím ű  irodalmi folyó-
iratban Szirmai Károly Endre nevű  fiával egyidőben verse jelent meg. 
Persze Szegény gyermekem vonata vakvágányra futott és 'húszéves ko-
rában a szomszéd falu temet őjében örökre elbúcsúztunk t ő le. 

Azt hiszem, ezt a  ipesti  találkozásunkat megel őzően volt még  
Szenteleky  'Kornélnak egy nyugatra, vagy délre tartó utazása, amikor 
Ismét csak pár órás késedelemmel kapott Budapesten  'csatlakoz6  vo-
natot  továbbutazásához.  Akkor feleségemmel vártuk őt a pályaudva-
ron és úgy adódott,  tiogy Szentel'eky  a pesti Rókus-kórházzal szembeni,  
jóhírű  étteremben fogyasztotta el je'lentétün'kben az ebédjét. Étkezés 
közben a letört kenyérdarabon  Jú'liám  észrevett egy pékségi cégjelző  
papirost. Amikor erre Kornél 'barátunkat figyelmezte tte, halálos nyuga-
lommal fogyasztotta el a kenyeret és csak utána jegyezte meg: Sem-
mi izgalom, tudjátok, a gyomornak a táplálék mellett egy kis salakra Is  
szüksée van.«  

Egyre hanyatló egészsége 1932 július—augusztusában egy hazai, 
szlovéniai tüd őszanatórium • igénybevételét  tette szükségessé, amelyet 
inkább csak édesanyja és családja unszolására keresett fel. Nem sok 
eredménnyel; hiszen  -  mint ismeretes  -  nem egészen egy •év  múlva 
már a budai  mártonhegyi tüdőszanatóriumban  kezelteti magát. Ide már 
csaknem teljesen reménytelen egészségi állapotban került, majdhogy-
nem annak a biztos tudatában, hogy 'napjai meg vannak számlálva. 

Mivel pontos ideérkezését nekem nem jelezte, nem várhattam ő t, 
s csupán 'egy levelező lapján  'udatta,  hogy Budán van, a  mártonhegyi  
szanatóriumban, s 'látogassam meg. Amikor 1933 májusának utolsó  nap-
jaiban  a szanatóriumban meglátogattam, a park egyik padján ülve ta-
láltam, lapokkal, folyóiratokkal és egy gépírásos papírhalmazzal körül-
bástyázva, amelyrő l azt mondta,  ihogy Hesslein  József cím nélküli re-
génye, amelyet a Kalangya-könyvtár kiadványa céljából olvas, lektorál. 

Amikor 'megláttam, nagyon lepleznem 'kellett megdöbbenésemet 
rossz 'egészségi 'állapota miatt.  Csontvázsovány  volt; a láztól kigyűlt 
szemei szinte világítottak sápadt arcából. Üdvözlésem után, hogy helyet 
adhasson nekem, egy kipárnázott karos fonott 'kerti székbe ült át, és be-
szélgetni kezdtünk. A  'Ka'langya  folyóiratról és a  Ka'langyakänyvtár  ki-
adványaként megjelen ő  'könyvek  sorozatáról 'beszélt, 'látható megelé-
gedéssel amiatt, 'hogy  -  mint 'mondotta  -  »Ügy látszik, végre megol-
dódik a vajdasági magyar  'kőnyvkiadás  ügye<. Betegségéről, egészségi 
állapotáról 'nem szóltunk. Ő  maga nem említette, mások részérő l meg 
nem vette  jónéven,  ha a sajnálkozás legkisebb  árnyalatával  testi  álla-
pota,  betegsége felő l érdeklődtek. Ma már nem tudom bizonyosan, 
de úgy emlékszem, hogy  Szirmai  Károly egészsége felő li érdeklődését 
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utasította vissza, elég türelmetlen hangú levélben. Nem szívelhette a 
részvétet, a szánakozást. Magam viszont állapotát látva, a tervek $ 
a munkák megszállottjaként kezeltem szegény barátomat, aki nem 
akart tudni arról, hogy lázas tevékenységében milyen kevés ideje van 
még hátra. Jovan Du č ić , Debreczeni Jóżsef, Csuka Zoltán és Németh 
László látogatásait említette, azzal a látható jó érzéssel, hogy barátai 
itt Is szeretettel veszik körül és érdekl ődnek munkái és tervei iránt. 

Amikor elmondta, hogy érkezése óta levélileg, s már 'kikkel érint-
kezett, nem tudtam titkolni rosszallásomat amiatt, hogy rengeteg 'leve-
let ír, amikor fárasztó foglalatosság helyett inkább pihennie kellene; fájó 
mosollyal mondta, hogy most már mindegy! »Tudod, Lajosom: nincsen 
nehéz halál,  csak élet van súlyos.» 

Most, hogy levelezésének kötetét forgatom a kezemben, állapí-
tom meg, hogy a Pesten töltött nem egész két hónap alatt Kénde 
Ferencnek, a Kalangya-könyvtár igazgatójának hat, Szirmai Károlynak 
három, Csuka Zoltánnak, nekem és Herceg Jánosnak 'két-két, Kristály 
Istvánnak, Draskóczy Edének és Cziráky Imrének egy-egy levelet Irt. 
De egész bizonyos, hogy Németh Lászlónak, Jovan 'Du č ićnak s még •ki 
tudja kinek - akikhez szóló levelezése nem maradt fenn - jelezte 
magát; nem szólva a családjának írott 'levelekr ő l. 

Tehát napi pihenőjét feláldozva, idejét kézIratok olvasása és 
Igen kiterjedt levelezésének elvégzése töltötte :ki. Lázban csaknem 
amúgy is elégő  szervezete tehát sem itt, sem pedig a szlovéniai gol-
niki kezelés idején nem pihent. Utolsó lélegzetéig tevékenykedett az-
zal az életigenlő  lázasságga'l, amely egészséges ember teljesítménye-
ként is dicséretes lett volna. De Ő  tudta, miért. Olyan frigyre lépett az 
írással, a jugoszláviai magyar irodalom azóta kivirágzott jövend ő jével, 
hogy 1933 júliusa végén Budapestrő l 'testi létében csaknem megsemmi-
sülve távozott; és alig egy hónap után értesítést kaptam Szenteleky 
Kornél haláláról. 

Életem addig szinte ismeretlen (talán csak fiam halálakor átélt) 
döbbenetével vettem tudomást - .a halállal különben mindannyiunk ál-
tal tudott eljegyzése mellett is - arról, 'hogy Szenteleky meghalt. 

Elkeseredésemben és a kíméletlen Végzettel szembeni tehetetlen-
ségemben, a halálra egy kicsit nyelvet öltve, írtam meg 1933 augusz-
tusában ikissé szokatlan hangú 'búcsúversemet a baráthoz, aki elszánt 
emberségével csakazértis- céljaiban maga is nyelvöltöget ő  volt. 

SZENTLEKY, - bocsésd  
meg nekem  ezt  a  víg ihalotti  
dalt, de  nehezen  cipelt életed 
utolsó  álomásán,  Itt a Már -
toiithegyen  Te mondtad ne-
kem:  »NIncsen  nehéz halál, 
csak  élot  van súlyos.»' 

Olyan mindegy, hogy gyászolunk a szél, aki félrecsapott 

miféle beszéddel, pántlikás kalappal 

Csak  gyászolunk;  míg utánunk belopózott sorainkba 
kötekedve lépdel s itt vitáz a pappal. 
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Először csak beleszól a 
circum dederuntba, 
de azután sarkon fordul 
- mint aki megunta 
a szokásos papbeszédet 
és a kántorkántát - 
s végignyargal a mezőn, hol 
a búzát most vágják. 

Kukorica földön üget 
mezőt bújtogatva, 
s egy újfajta halotti dalt 
szájról szájra adva 

zeng a Bácska; majd a Bánát 
átveszi a hangot, 
s együtt zengik a fájdalmat, 
mint a nagyharangok. 

De újfajta fájdalom ez, 
nincsen benne bánat: 
kidőlt egy ta, de helyébe 
majd egy másik támad. 

Bólogass csak, zengi a szélben, 
kukoricatábla, 
nem halt Ő  meg, - nyár derekán 
ki hisz a halálba'? 

Meleg szál a kukorica 
bajszát kunkorhja, 
nincsen gondja a halállal, 
lót-fut, háborítja 
az ősz felé bajuszodó 
vén tengeri csévet, 
amely tűr a szél/el szemben, 
mert bácskai élet 

most a tűrés, a türelem. 

Mert a nagy fák sorsa, 
hogy a vihar beléjük kap 
s kidőlnek, de gyorsan 
Új fa zsendül a helyükben 
és Új lomb-zenének 
hang/a mellett áll a világ 
és a népek élnek! 

Érdiiget,  1973. május 
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DUDÁS KÁLMÁN  

ÉtöszA VA,  A FELEJTHETETLEN 

Szerkesztő  ás olvasó egyként 'megbocsásson, ha nem rekviem ás nem 
méltatás kegyeletes hangját  haltja csendülni  ezekbő l a túl személyes 
vonatkozású profán sorokból. De most úgy érzem,  hübben  dobog haza 
a  SZ ĺV,  hogyha az Ő  felejthetetlen élőszavára fülel vissza  -  szelleme 
sugallatára?  -‚  a sugalmazás eredőjére. Igen, a szomorú .negyvene-
dik év előhangzására, egy tragikusan rövid kapcsolat s az els ő  találko-
zás hangszekrényób&l. Emberö'ltőnyi imeg  csaknem meg egy fél távol-
ságából,, az események örvényén ás emlékei  ipoki ,án  keresztül. Es mégis 
meghatódottan. Hiszen erre is Ó tanította egy kicsit, a  szülőföld sze-
relme mellett. 

Az utókor nem mindig és nem szükségszer űen élesen látó. És 
talán még kevésbé igazságos 'bíró. Emlékeztet őül elég utalni az elvá-
lasztó messzeséget felező  évek  fagyára: nevét amikor Is szinte kárhozat 
volt kiejteni, leírni, és méltatni Őt: minden bátorság kevés. Még sze-
rencse, hogy a  befólyásoltan  száműző  szigor is feledékeny olykor, és a  
könnyelm űség  vétke is mérlegre 'kerülhet, hogyha néhány ő rtűző rző  
rádöbben arra, hogy az öncsonkítás,  lkü ,iõnõsen  a mi viszonylataink-
ban, több agy bizonyos h űség  bibájánál.  

Mindezt persze aligha is sejthette az a gyanútlan  praematurus 
abituriens,  aki első  versei megjelenése és az Ő  'invitáló 'levele ösztön-
zésére harmincegy nyarán bekopogott hozzá az  ósziváci rendelöbő l  
azon a különös világot sejtető  ajtón. Még nem sokat tud róla, ás mégis 
csodaváróan lelkesedik érte az a fiatalember, aki voltam. A  ibudapesti  
A Hét rangot biztosított neki  -  ezt tudja, ás ismeri a Naplóban, Vaj-
dasági Írásban és A Mi Irodalmunkban közölt  írásait.  A Kévében fő leg 
az Ő  verseit bújta. Munkáit akkor még nem olvashatta az intézetben 
morotva tápon cseperedett tájékozódó.  Eszmélkedése,  mármint az iro-
dalmi, inkább a szerző  szándékának és bátorságának hódol, mintsem 
az írónak. Annak kvalitásait csak később mérheti fal. 

Előzetes az első  találkozáshoz: 
Nagyapa 'könyvespolcai után, középiskolás koromban átrágtam 

már magam a  hegyesi  plébános és kántor könyvtárán, Kassák mun-
káin, egy Pestrő l szaladt derék iparos jóvoltából, intézetbeli éveimben, 
kedvenc két tanárom biztatására, a 'latin ás francia klasszikusokon, 
majd nyolcadikosként, ahelyett, hogy érettségire készültem volna, sváb 
osztálytársaim pukkasztására, hencegésüket megunván, a német filo-
zófusokon, és frissít őképpen a Nyugat évfolyamszámain és nemzedéke 
művein,  Fürat  Sanyi orvos barátom Szigorú adagolásaiban, no meg a 
kötelező  szerbhorvát ,irodalmon.  

Betűző  olvasó voltam. Lázasan elemz ő , körülményesen, sőt köte-
kedően méltatlankodó, hogyha valamit nem tudtam összeegyeztetni  sa- 
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játságos  törvényű  ars poetica-elméletemmel. Iskolai tanulmányaim, a 
derék és alapos, de komor mestereim keze alatt, nemegyszer keltették 
bennem azt az érzést, hogy a gondolat, a  hit  és a szép nem mindig 
hatalom, és gyümölcseik nagyon gyakran csak áldozatok árán lehetnek 
veszélytelenül  lhasznosalk.  A tudomány héja viszont  inem  is annyira ke-
mény  -  Inkább a levelei tüskések •és  keserűek az én  szépségihitem  
ellenére. Húszéves sem voltam még. Zárkózott rés szomjasan érdek-
lődő. És főleg elégedetlen  -  azzal, amit az addigi követelmények 
megoldása, tanáraim dicséretén túl, a tulajdon mérlegemen mutatott. 
Mert néha végtelen er őket sejtettem magamban, a becsvágy sem ma-
radhatott néma  -  kísérleteztem Az első  verseimre tő le kapott írásbeli 
bátorítást sem éreztem meggy őzőnek. (Később Babitsét is alig valami-
vel 'buzdítóbbnak.) És gy ű ltek asztalomon  -  ó, könyvek fölött  átvir-
rasztott  bácskai éjszakák!  -  a  verses  kéziratok és első  müford ĺtás-
kísérletek, hogy  végül is kályhaláng 'martaléka legyen valamennyi. Mert 
keveslettem a megoldás és mondandó súlyegyenét. És tovább szenved-
tetett a felmérés; vagyok és  imégsem  vagyok:  lképességeim  kifejezésre 
juttatása korántsem elégít ki, szigorúbb óráimban  Ieverõen  nyomaszt 
a kudarc  érzete, olykor kétségbeejtően.  

Ütmutatóra, eligazító,  tanácsadó barátra szomjúhoztam legkivált. 

Második levelére szántam rá magam: felkeresem és elmondok ne-
ki  imi ,ndent.  De hogy vele mindezt megsejtessem  -  problémaképpen, 
és tüzetesen az Ő  felejthetetlen élőszavára sem minden szorongás nél-
kül elmondhassam, ahhoz bizony kevés  volt az a »horkoló bácskai 
éjszaka<. Éjfél is lehetett, amikor Ő  is vallani  kezdett, férfiasan sze-
mérmesen, a saját dolgairól. Majd okosan,  írótásainkról,  akiket  én nem  
ismertem, de írásaik nyomán érdekeltek. Herceg, Szirmai, Farkas  Geiza, 
Börcsök, Majtényi, Oebreczeni,  Szegedi,  ĺBencz  Boldizsár, Kristály... 
Hajnalba hajlott már az id ő , amikor elfogódottságom múltán hangot 
adhattam annak  ois,  ami esztétikai hitvallásomon kívül esett, nevezeté-
sen abbéli aggályomnak, hogy vállalkozása, szervez ő  munkájának 
gyümölcse nemcsak lelkes  íróhívei  java munkájának függvénye;  sokkál  
Inkább a  itõrténelimi  pillanat veszélyétő l féltem... a diktatúra  fokozó-
dó túlkapásaitól, a cenzúra önkényét ő l  ...  Fekete Lajosról szólván ezt 
már előzetesen is sejtettem. Tudtam emészt ő  betegségéröl -  annál 
meggyőzőbb volt számomra az a tiszteletnél Is többre késztet ő  ereje 
hitének, ami érveinek S ellenérveinek él őszavából sugárzott. Hagyo-
mánytalanságunkra, gyér olvasóközönségünk alacsony szintjére még 
mertem ezek után célozni, de arra már nem, hogy a legnemesebb tö-
rekvést is  ikockázatossá  teheti a m űvészetben a leszűkített célkit űzés 
aspektusa, a provincializmus veszélye...  

-  A mérsékeltebb m űvészi igény . - reflektált  eltű nődve aggá-
lyaimra  -  csakugyan nem fenyegeti irodalmi hagyományunkat. Átlag-
olvasóink 'tudatában az voltaképpen nincs is. A  couleur locate  ilyen 
körülmények között kívánatosan  szorul ápolásra... A  szintleszállítást  
ugyancsak az adottságok szabják meg, a közérthetőség legegyszerűbb 
eszközökkel való elérése  ugyanemiatt  szükségszerűség itt, ahol olva-
sóközönséget kell nevelnünk els ősorban... A helyzetünket determi-
náló szorításban is meg 'kell találnunk a  rnoduś  vivendi  mikéntjét. 
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(Később megértettem: nem is 'egy nem eléggé allegorizált ver-
semnek b&lcs visszajuttatása is voltaképpen ezt a célt szolgálta.) 

Ahogyan egyenrangú vitatársul fogadott, él őszava és lázasan 
csillogó szeme biztatásával, az több volt annál, amit els ő  találkozá-
sunktól remélhettem. És amikor, haj ľ altájt, rendelkezésemre bocsá-
totta - egyszer s mindenkori használatra - könyvtárát, mintegy mel-
lékesen megkérdezte: 

-  És mi a terve? Mire szándékozik beiratkozni? 
sszehasonlító  irodalomra, a 'Sorbonne-on. Apai örökségem-

böl futná Is szerényen a tíz szemeszterre, de 
- Ésmi  akadálya...? 

Attól tartok, nagyapa bölcsessége - mosolyodtam el kese-
rűen. - Szerinte ugyanis hiába végezném el, nem jutnék katedrához. 

Eltöprengett, majd: 
Sjnálom,  de félő , hogy Igaza van nagyapának. 

Egy világ omlott össze bennem. 
És délel őtt, amint velem jött •a »batyus kis áHomásra», ikarom 

majd leszakadt a kölcsönadott b ő rönd súlyától: els ő  válogatásomat 
ugyanis tántoríthatatlan sorbonne-.i álmom sugalmazta mégis: három 
francia lírai antológia, Apol!linaire, Gide három regénye, 'RomaFn Ro-
land, Giraudoux, Proust, Duhamel, Colette, Valéry, Mauriac, Cocteau, 
Morand, Larbaud, Montherlant, Green, Supervielle, Giono és mások m ű-
veivel volt tele. A hegyesi nyár elég volt e zsákmány megemésztésére. 
És amikor visszavittem: megint csak hajnalig beszélgettünk a szóban 
forgó írókról és munkákról - nagy franciarajongó volt Ő  is -‚ hazai 
dolgainkról, József Attiláról, Krležáról, a francia líráról, Jeszenyinr ő l és 
mi mindenről még! 

Zágrábi egyetemi éveimben gyakran váltottunk levelet egymással. 
Sajnos, csak két évig. Még két nyáron lehettem nála vendég :két-két 
ízben. Ekkor már - közvetlenebbül Ő , felszabadultabban én - min-
dent elmondhattunk, ami épp foglalkoztatott bennünket, vagy ami fel ő l 
az Ő  véleményét szerettem volna hallani. M ű fordítói elképzelésemet Is 
elmondhattam neki, s nem vette zokon, hogy nem mindenben vágott 
a  Bazsalikomával.  Az  Isola  Bella főhősének bírálatát sem rótta fel ne-
kem. Olvasmányainkról kölcsönösen nyi:latkoztunk, s örömem nemegy-
szer már-már büszkeség is volt, 'hogyha egybevágó volt véleményem az 
övével. Tanácsai, olvasásra ajánlott választásai mindig rálhibázások vol-
tak érdeklődési és fejlődési szempontjaim ra. 

És mi mindenrő l szólhatnék még, amit neki köszönhetek! 
Később nemcsak a Kalangya szerkeszt őjéhez voltam jó ideig 

bizalmatlan, ízlést és 'mérleget illet ő leg egyaránt Vele sohasem voltak 
kételyeim, sem fönntartásaim. Soha! 

Hozzám írt ileveleinek zöme, legnagyobb sajnálatomra, »jeles 
helyen kallódik. Amit ez id ő  szerint közreadtam, elenyész ő  töredéke 
csupán. 

Ne vedd zokon, Mester, atyai Tanítóm. Más könnyelm űségeim 
mellett és ellenére sem voltam talán méltatlan tan ĺtványod. Él őszavad, 
a felejthetetlen: Segített és átsegített... Köszönöm, Mesterem! 

Budapest, 1973. szeptember 
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ÁCS KÁROLY 

A POROK VÁROSA  

(Szenteleky  porainak ajánlom 
ezt a régi-régi versem, em-
lékeztet őül  iiduZ4somra, indu-
Wzsainkra ... ) 

Itt minden szépnek porfelhő  a sírja 
itt még a fájdalmak Is porosak; 
szidja, átkozza, s szívja, aki bírja. 

Itt  minden  égretörés  tompa, vak, 
ás szörnyű, csonka hullás követi. 
Jaj nektek, emberek, vágyak, madarak! 

Hol az Örök fény tiszta körei? 
Hol vagytok ti új, merész ideálok? 
A por minden kérdésem belepi... 

de én mégiscsak várok, várok, várok! 

(Szabadka, 1945.) 
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LÉVAY  ENDRE 

FINOM, SZERÉNY VIRÁGOK 
(A Bazsalikom című  antológiáról) 

A vajdasági magyar irodalom kibontakozási éveinek küzdelme  -  ä  hú-
szas  évek közepén elsősorban arra irányult,  Ilhogy  vidékünk tespedt 
közönyének visszhangtalanságát feltörje, s hogy a vajdasági író jelen-
valóságát,  elhivatottságát  ne csak önmaga és a kisvárosok sz űk írói 
körei előtt, hanem a széles olvasóközönség előtt is igazolja. Mert az 
olvasó akkor még '(és még sokáig) inkább a nagy kiadók által meg-
jelentetett  li ,smert  írók  ikõnyveit  várta, még akkor is Inkább azt, ha a m ű  
írója innen származott el s vált  fénjelzett  alkotóvá valamelyik neves  
iwltúrcentrumban.  'Már ezért is egy »magvető», »termést kalangyákba 
gyűjtő» irodalomnak  - vgyanakkor,  amikor fennállásáért lépten-nyo-
mon anyagi gondokkal küzdött  -  meg kellett hódítania az olvasót. A 
napilapok, a  hetilapk  szerkesztő i már  ikaput  nyitottak elő tte, de hiány-
zott a folyóirat, hogy az írók maradandó írásai a kiolvasott és eldobott 
újsággal együtt el  ine  enyésszenek. 

A szellemi élet m űvesétő l itt mindig többet követelt.  
Szenteleky  Kornél, a 'húszas évek Irodalmi törekvéseinek szel-

lemi vezére, a halk  lírai  lélek, aki a századforduló utáni modern költé-
szetből a .poéták üzeneteinek legfinomabb rezdüléseit is kiérezte, S 

parnasszista szigorú formai fegyelmét híven követte •a tökéletesség 
legmagasabb szintjére emelkedés igényével, nem zárkózhatott be, és 
nem is zárkózott be a m űvészi öncélúságba, mert a feladat a  Vart pour 
l'art-ba  való 'becsukódás  lhe.lyett  írói érdeklődési körét 'kiszélesítette a  
»szépmívesektól»  a legkeményebb munkát vállaló »ugartörőkig». Amikor 
alkotói, szerkesztő i •és  szervezői szerepköre dimenziójában így kitere-
bélyesedett,  liçõzvatlen  munkatársai között  avantgardistákkal,  az  expresz-
szionizm'us  képvisel ő ivel találkozunk, és a Vajdasági  lkõltõk  első  antoló-
giájában, a Csuka Zoltán által szerkesztett Kévében munkáskölt ők-
'kel együtt szerepel. Irodalmi levelezése •a fejl ődésnek ebből a nem 
egy összeomlással járó szakaszából olyan kezdeményezésekr ő l is szól, 
amilyenekkel előtte csak töredékekben  találkohattun'k  Jó pár évtized-
del  Vitkovics  Mihály,  Jaša lgnjatovi ć  és a mi zsombékos  tájainkon  is 
járt Vajda János után. Az egymás mellett él ő  két költészet magában 
hordott  sugalmaiból  született meg a találkozás, mely értékes  válIa'lko-
zássá  érlelődött.  Szenteleky  műhelye volt ezeknek a találkozásoknak 
a színhelye. Figyelme épp az irodalmi  tkapcsolatok  kiépítését szol-
gálva a modern  szérbhorvát  költészet felé irányult, s az a cél vezérelte, 
hogy a szerb és 'horvát nép  'kiemetkedő  poétáit szólaltassa meg magyar 
nyelven. Ezt az elhatározását  'Debreczeni  József lelkes  •kőzreműködé-
sével 1928-ban  valósította meg. 
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Számunkra voltaképpen a Bazsalikom volt az els ő  antológia, amely-
bő l m űgonddal készített fordítások nyomán ismerked'hettünk meg a szerb 
és a horvát költők a'lkotásainak gyöngyszemeivel. 'Igaz, az indulás 
esztendő iben szerények voltak a 'lehet őségek, hiszen csupán ik é I 
mű fordítóra nehezedett ennek a rendkívül nagy körültekintést és »mély-
re ásást» követelő  munkának az elvégzése (hogy miért: erre a fontos 
kérdésre Debreczeni József tudna még hiteles választ adni!), de ezt 
az elhatározást két költő  vállalkozásában is nemes tett követte. Még ak-
kor is az elismerés meleg hangján kell errő l a kötetrő l szólnunk, ha 
Szentele'ky Kornél szavaira figyelünk, amikor már a bevezet őben közli 
az olvasóval, lhogy mit találhat ebben, a vajdasági magyar irodalom 
kezdeti korszakában egybegy ű jtött antológiában: 

»Ha a modern szerb lírát m e re v (kiemelés t őlem, L. E.) 'látó-
szögből szemléljük, úgy ez az antológia is, mint majdnem minden 
gyűjteményes kiadás: 'hézagos, hiányos. Éppen ezért szükséges némi 
mentegetés (a ibevezetõ előtt közölt 'Robert de la 'Vaissiére-idézet is 
ezt célozza), némi magyarázat, mert hiszen a lhiányok észrevevése 
egyedül nézőpontunktól függ. Bizonyosan lesznek majd, akik kifogá-
solják, hogy kimaradt egy-két név akkor, amikor mások érdemtelenül 
bekerültek, sokaknak talán hiányozni fog néhány népszer ű  költemény 
és fejcsóválva találkoznak pár sápadt, gyenge verssel, mely besiklott 
e könyv lapjai 'közé. Oka mindennek az, hogy mi nem 'kimondott 'látó-
szögbő l tekintettünk szét, célunk nem a bírálat volt, hanem az ismer-
tetés. ízelítőt akartunk adni a imodern szerb 'lírából, gondos, illatokat 
átmentő  fordításban, s ezért semmilyen szempont nem irányított vagy 
befolyásolt bennünket a válogatásnál. Rokon- vagy ellenszenvünket 
egyes költők, 'illetve egyes irányokkal szemben - amennyire ez lehet-
séges - 'elfojtottuk, 'egyszer űen a modern szerb 'lírának kicsinyített 
tükörképét 'akartuk adni, s ebben a szándékunkban nem 'befolyásoltak 
bennünket világnézetek, vagy esztétikai elvek». 

Ą  bevezetőnek ez a szakasza, ha a horvát költőkrő l külön nem 
is szál, jóllehet három szerepel a 'kötetben, tökéletesen kifejezi a szer-
kesztő  'koncepcióját. Egy ilyen, alig kilenc íves ant'ológiáná'l, már az 
első  belelapozásnál szembet ű nő , 'hogy megközelítő leg sem ölelheti fel 
a két nép költészetét a XIX. század második felét ő l századunk első  
negyedéig. Ám Szenteleky, a költő , az esztéta éles szeme (ezt Skerliá 
is jelezte) meglelte a fordulópontot Vojislav ll'i ćben, » . - - akiben a 
XX. 'század szelleme és elevensége fellelhet ő». Költő i egyénisége olyan 
kisugárzó erej ű , hogy valóságos iskolát teremt. Az utána fellépő  köl-
tők: Aleksa Šantić , Mil.an Rakić  és Svetislav Stefanovi ć  'után ez a töké-
letesített, csiszolt forma »legkiválóbb 'követ őjében, Jovan Duč ićban éri 
el csúcspontját» .. Ebben a több mint negyven esztend ővel ezelőtt 
megjelent antológiában a már említetteken kívül olyan ikimagasló alko-
tóm űvészekkel találkozunk, mint a 'Nobel-díjas Ivo Andri ć, a modern 
szerb költők jeles doyen:je, Miloš Crn'janski, Desanka Maksimovi ć , a for-
radalmi 'költőnő , s a maguk idejében a jugoszláv—magyar irodalmi 'kap-
csolatokat Oly fáradhatatlanul ápoló vajdasági költők: V&ljko Petrovi ć , 
Todor Manoj'lovi ć  és żarko Vasiljevi ć . 

Ha új'ra meg újra olvassuk ezeket a m űfordításokat, 'maga Szent-
eleky Kornél hívja fel figyelmünket, mint Tóth Árpád az  Čiräk  virágok- 
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ban,  hogy a költészet füves kertjében, még a Walt Whitman-i f űszálak 
között is hervad:hatatlan virágok nyHna'k. 

»A bazsal.ikom, ez a szeré.ńy, szagos, szomorú Virág nagy szerepet 
játszik a szerb nép életében. iBazsalikombói ikészü ,l a ibosiljkača, mely-
lyel a szenteltvizet szórják széjjel, bazsalikom kerül •a •ládafiába, a fe-
hérnem ű  közé, az ikon alá, az ünnepi kalács búbjára, az ételekbe f ű-
szer gyanánt és a bazsalikom bevonul a hasonlatokba, a dalokba, az ál-
mok és szimbólumok világába. Mikor ezt a finom, szerény, apróajkú 
virágot a kezembe veszem, valami mélyebb szimbólumot érzek.. A ha-
sonlatok hosszú lánca ikfnál ,kozik egy ilyen nyájas, szomorú virágszál 
szemlélésekor. A finomság, az eredeti illat, az egyszer űség, a szomo-
rúság éppúgy ráillik a virágra, mint a poézisre. 

És ha ezeknek a hasonlatoknak hosszú iláncát Szenteleky további 
munkásságában figyeljük a Kalangya és a Kalangya Könyvtár korának 
kibontakozásáig, akkor láthatjuk csak teljes dimenzióiban azt az írói 
ceuvre-t, amelyben már egymást termékenyítve élnek ezek a virágok, 
és úgy kelnek útra, tereket áthidalva, mint a pillangós növények mag-
vai, hogy itt is, ott iis ,gyõkeret eresszenek. 
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CSORDÁS  MÍHÁL  Y 

A SZERETET  ELKÖTELEZETTIE 
('Szentele'ky Kornél  az emléksorozat tükrében)  

Szentelekyröi  vallani ma izgalmas esemény. Életm űvének felmérése az  
indvlópontja  minden tudományos kutatásnak, amely irodalmunk törté-
netének a feldolgozására irányul. 

A név csengése még napjainkban  -  a kritikusi tevékenység lel-
'lendülése idején  -  is a távoliság  asszobiációját  ébreszti bennünk. 
Pedig csak nyolcvan éve, hogy megszületett a vajdasági magyar iro-
dalom mindmáig legnagyobb jelentőségű  alakja. A halála óta eltelt 
negyven év alatt szinte teljesen megfeledkeztünk róla. Csupán a most 
tárgyalásra kerül ő  sorozat és válogatott írásainak kétkötetes gy ű jtemé-
nye (Gesztenyevirágzás; Ugartörés.  Forum, (Jjvidék,  1963.) 'került azóta 
olvasói asztalára. 

Ha annak további okait keressük, az  elmlt  négy évtized miért 
volt elég ahhoz, hogy  kriti'kánk  szeparáljon irodalmunk jelenéb ő l egy 
olyan íróegyéniséget, aki üstököse volt ennek a tájnak, akkor Sajátos 
helyzetünk jellegzetességeinek felismeréséig kell  elj'utnu'nk.  Ez a Sajá-
tos helyzet  elsösorban  a hagyománytalanság következménye, de az 
avantgardizmus  'kérdéskompIexumát  is érinti. 

Éppen a fentebb elmondottak miatt ma már nemcsak a lírai hang-
vételű  köszöntök, emlékbeszédek, hanem a tárgyilagos 'hangon értékel ő  
tudományos munkák olvasásának az igénye is ott él egy-egy  írón'kkal  
kapcsolatban az olvasókban. Hiába ünnepeljük őket, ha munkásságuk 
megismeréséhez hiányoznak az alapvet ő  irodalomtörténeti-kritikai ta-
nulmányok. Különösen szembetűnő, hogy a  Szentelekyproblémakör  
továbbélésének szinte semmi jelét sem láthatjuk. Pedig irodalmunk 
mai központi kérdései nem esnek távol azoktól, amelyekre már Szent -
eleky  is kereste a Választ. Ezeknek az érintkezési pontoknak a  kimu-
tatására azonban senki sem vállalkozott. Irodalomtörténeti törekvése-
ink még mindig annyira szórványos jelleg űek, hogy nem hozhatnak az 
olvasóközönség széles rétegeiben  realizálódó  eredményeket. A hagyo-
mányő rző  munka, amelynek Bori  Imre tanulmányai  és válogatásai ad-
tak a közelmúltban friss lendületet, ma még  -  sajnos  -  csak 'néhány 
ember ügyét jelenti. 

A fentebbiekből önként adódik a következtetés: nem ismerjük 
eléggé irodalmunk történetét, és így természetszer űen nem érzékeljük 
a problémák továbbélését, újrajelentkezését. Nem foglalkozunk eleget 
még a legkiemelked őbb vajdasági írókkal sem: gimnáziumot végzett 
»'művelt értelmiségünk el őtt is ugyanolyan vészes távoli homályban 
derengenek alakjaik, mint a XVI. század els ő  magyarul író költőié, 
mondjuk  Rimai  Jánosé. Elvésznek az id őben, a múltban, pedig szinte 
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érzékelhetően közel vannak még hozzánk: közülük a 'legöregebbek is 
Ady, Móricz, Kosztolányi kortársai voltak, Illyés Gyulával, Németh Lász-
lóval szívtak egy levegőt. Ugyanakkor, am ł kor Móriczot mindmáig id ő-
szerűnek, sőt najain'kban - a realizmusról folytatott vita idején - ki-
váltképpen aktuálisnak érezzük, Szentelakyt valahol a lezárt múltban, a 
történelem élettelen világában 'látjuk. Irodalmi köztudatunk inem a maga 
dialektikus összefüggéseiben érzékeli Irodalmunk fejl ődését, hanem Öt-
tíz évek határmezsgyéinél áll meg: se lehet ősége, se kedve tovább-
menni. A lehetősége hiányzik, mert hiszen nem talál olyan kritikai 
munkára, amelyek alapján teljessé válhatna el őtte a kép, a kedve - 
mert azt senki sem érzi feladatának élesztgetni. 

A vajdasági olvasóközönség csak hosszú évek után vehetett a 
kezébe olyan munkákat, amelyek a fentebb megfogalmazott célt szol-
gálják. ('Sajnos, ezeknek a száma is szinte elenyész ő .) Igy tájékozó-
dása, Ismeretei fogyatékosak, hézagosak. 

Ma kevesen tudják csak, ihogy íróink közül sokan szoros kapcso-
latban álltak a század mindmáig legjelent ősebb eredményeket felmu-
tató folyóiratával, a Nyugattal. A magyar ugar, a kipányvázott lelkek 
gondolata nemcsak 'Móricznál jelentkezik újra a húszas években, ha-
nem Szentelekynél is, sőt élete maga is Ady Óriási szimbólumait pél-
dázza. Szenteleky részére volt a kor meghatározó törekvéseinek: ha-
talmas világirodalmi m űveltsége alkalmassá tette az azonnali állásfog-
lalásra. Élénken rezonált az új eseményekre, a Párizsban, Rómában, 
Berlinben és Budapesten folyó kulturális vitákra. Vajdaság fáradt poé-
tájaként járja a világot, Párizs 'm űvészeti:mádatát, Róma érdekl ődő  tem-
peramentumát szeretné átmenteni a helyi viszonyok közé. 

'Már 1931-ben tisztán 'látja a népiesség kérdéskomplexumát, azt 
a problémakört, amely még ma is megoldatlanul él a tanulmányok 
lábjegyzeteiben, a 'kritikák igencsak tömör utalásaiban. Gondolatai 
napjainkban épipen annyira aktuál.isak, mint amilyenek megfogalmazá-
sukkor, negyvenkét iévvel ezelőtt voltak, annak jelzeteként, 'hogy a ma-
gunk kon'klúzióit máig sem vontu'k le: »Olvas&közönség'ünk legnagyobb 
része közvetlenül vagy ikõzvetve a földb ő l ól, problémája, gondja, álma, 
vágya tehát földhöz kötött, parasztos. Érdekl ődési körén kívül esnek 
a messzi országok, az idegen emberek, akinek érzésvilága el őttük ért-
hetetlen, következ ő leg iunalmas. Az igazi »jó olvasás« számára mégis 
csak az, amely prblémáival, vágyálmaival foglalkozik, amely olyan 
történeteket, élményeket ad, amelyek akár vele, akár másokkal isme-
rősei közül megtörténhettek volna, amely olyan kulisszákat és képeket 
fest, amelyekben saját földjére vagy falujára ismer. Vajdasági irodal-
munkban tehát a p o p  uI i s m e, ha nem is egyedül jogosult Irodalmi 
célkitűzés, de 'nagyon fontos szükséglet, Út, híd és viv őér, imert nélküle 
nehezen találnánk meg a kapcsolatot közönségünk és irodalmunk kö-
zött. Azonkívül tisztán irodalmi szempontból is érdekes lenne ennek a 
tájnak a m űvészi feldolgozása, mert a magyar irodalomban eddig vidé-
künknek nem volt költő je és krónikása. Majd így fejezi be gondolat-
menetét: »A mi népiességünk csak híd lehet népünk és 'Irodalmunk, 
népünk és a nagy emberi egyetemesség között. (Népiességünk. 1931.)  

Szenteleky  polgári humanista volt, akit a szocializmus kérdése 
kezdettől fogva izgatott. Eszméinek lírai felhangjai olykor-olykor a 
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szentimentalizmussal tartanak rokonságot, de ha tudjuk, hogy egy tü-
dőbajos ember beteg vízióit olvassuk, akkor már 'inkább átérezzük a 
szerző  szenvedését. A társadalmi haladásról alkotott elképzelései ko-
rántsem voltak mentesek utópiáktól, idealista vonásoktól, de ezeket is 
m űvészetének alappillérére, a szeretetre építette. Humanizmusának 
forrása is ez az életfi'l'ozófiává fejlesztett szeretetérzés, amelyet az 
Isola BeIIá:ban  fogalmaz meg a legteljesebben. Ennek birtokában is-
meri fel már 1931 el ő tt a fasizmus veszélyeit, és válik m űveiben annak 
következetes bírálójává, ellenségévé. A tüd őbajos ember kifinomult ide-
geinek rezignált fájdalma f űti szenvedélyessé tiltakozó hangját, és 
teszi általánosan emberivé, óriási erej űvé humanizmusát. Annak az 
embernek a keresésével tér vissza mindig a szeretethez, az emberek 
közötti megértéshez, mint az élet értelméhez, aki orvos létére volt 
halálosan beteg, s világjáró útjai mellett vált a 20-as és 30-as évek 
kisebbségi magyarságának szellemi vezérévé. Párizs fényeib ő l merí-
tette az energiáját a nehéz, erejét szinte meghaladó magános haröhoz. 

ÜGY FÁJ AZ ÉLET... 

(Subotica,  1925; 2. kiadás, Újvidék, 1944.) 

Lírai jegyzetek, tömör hangulatnovellák, érzékeny hangú kis kar-
oolatok gyű jteménye ez a kötet. Bori Imre igen találóan prózaversek-
nek nevezi a 'könyv darabjait, amelyek közvetlenül illeszkednek Szent-
eleky költészetéhez. Ezekben az apró lírai miniat ű rökben a szubjektív 
én hangján vall önmagáról a költő . Mentegetődzve írja a kötet elé: 
»Ügy szégyellem magam, mint József, mikor ruháit leszaggatták. Ez a 
könyv rólam szól, ez a könyv csupa líra, szerénytelen alanyi költészet 
tisztességes poétikai formák nélkül. Bocsánatodat kérem ezért, ó, drá-
ga olvasó, de én meg akartam merevíteni tűnő  életem furcsaságait 
és .fájdalmait, én... én élni szeretnék, élni ebben a szomorú könyvben.» 

Sajátos adys hangulatk, gesztusok tobzódnak ezekben az ön'le-
leplező , szégyenkezésig őszinte vallomásokban. A »nagy életek, a 
megélt életek géniuszi ereje és kétségbeesett gyengesége sugárzik 
a felvil'lanó impressziókból: a haláltáncát járó élet elb űvölő  ábrándja-
inak, zülléseinek, nászainak - kiteljesedéseinek lehetünk tanúi olva-
sásuk közben. A végtelen élet misztikus, de hús-vér elevenség ű  vará-
zsa nyűgöz le bennünket: miként használhatja ki a halálraítélt az utolsó 
napját, amelyre teljes szabadságot adnak neki. 

Az írások szerepl ője nem Is az ember, hanem a költ ő  szertelen 
és mohó életvágya, amely gümőbacil'usokka'l, titkolt lázakkal, az el-
múlás tudatával küzd, viaskodik. A reneszánsz test- és szerelemfelfe-
dezésének 'bizarr képeire bukkanunk a novellákban: szinte Janus Pan-
noni'us részletező  stílusában beszél az író betegségér ő l. Thomas Mann, 
Gide betegeinek iproblémáit éli Szenteleky, a megrokkant óriásokéit. 
A téma újra és újra felmerül nála, esztétikává finomul, egy élet leglé-
nyegesebb jegyévé válik: »Legfájóbb, legkegyetlenebb huHás a mi hul 
lásunk. Heteken, hónapokon át feküdni teljes tudatossággal, h űvös 
józansággal és várni a szív elfáradását, a gümóbacilusok térhódítását, 
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köhögni éjjeket,  virrasztani az elpusztulás biztos gondolatának társa-
ságában, a hőmérő  baljólóan  emelkedő  higanyát figyelni, tudni a 
sietős, csúnya  kikerü ľhetetlen  meghalást  -  ezt senki sem szenvedj 
annyi hősiességgel, annyi kegyetlen tudatossággal, mint egy orvos.  

(Bogdánka halálára) 
Az élet és halál ellentétét végigkísérhetjük a kötet minden egyes 

darabjában. Elmélyítését az élet szépségeinek fokozásával éri el: el-
bűvölő  színekkel festi meg  » ,képeit ,<.  Ez az ábrázolásmód  csa:k  a szi-
várványost, a kápráztatót veszi  észre  a  hét.käznapokban  is, csak a 
fájóan csodálatosra koncentrál, mintegy felértékelve azt, amit ő l búcsúz-
nia kel!. Az ősz  síneit  például  megszemélyesiti,  tulajdonságokkal 
látja el: »Citromsárgák, ájult zöldek, sápadt barnák, meleg rozsdaszí-
nek, lázas vörösek, elbúsult lilák, szerénykedő  szürkék, hamvas piro-
sak, rosszkedv ű  okkerok, bágyadt  narancsszínek,  panaszos bíborok, 
komor, kegyetlen  szépiák.« (Szeretnék szántani) Impresszióiban életre 
kelnek a színek,  cselekvŐkké  válnak, nemcsak az érzéseinkre, hanem 
a tudatunkra is hatnak. Sokan nevezték már 1' art  pour  1' art m űvészet-
nek ezeket a kecses lírai miniat ű röket, pedig  Szentelekynél  sem a 
formára tevődik a tő  hangsúly, mint ahogy Ady híres  szimbólumai  sem 
öncélúak, formai tökélyük ellenére sem. Csak  Szenteleky  nem a való-
ságiban, hanem a szivárványos álmokban élt, ezekben jelenik meg nála 
a tartalom. A beteg tüd ő  más életfeltételeket szab.,  .  a valóság  talajár&l  
az álmok világába ránt át. A vallomás markáns szavakban hangzik el, 
szinte egy  önmegalázó  gesztussal:  »...  fonák, fájdalmas, elkésett és 
elhibázott életet viszek a vállamon, mint borzalmas, karmoló  Ohimerát,  
egy balog, panaszos, eltévedt életet: az  életemet.«  (Október) A 'beteg 
élet mindenki másiénál több fényt, meleget kíván: pótolni kell a  ikínzó  
hiányokat. 

Színésznek képzeli magát  legintímebb  vallomásaiban a költő , 
az ünneplés, a siker emberének: »'Kimegyek a függöny elé s a  taps  
még vadabbul felviharzik, mint újabb szélroham. Szemem csillog, 
ajkam kissé megremeg... Siker!  Si'ker!<c  (Ősz  Fontainebleau-ban) 

Ebbe a képbe sajátosan illeszkedik bele a felfokozott szerelem-
szomj, ami már szinte a  ibetegség  tüneteként is felfogható. Egy apró-
lékos  pszihológiai  vizsgálódásnak kit ű nő  alanya lehetne ilyen vonat-
kozásban a könyv: miként születik m űvészet egy betegség  ileiki  átélé-
sébő l és a vele járó fiziológiai -pszihikai  elváltozásokból? »És szeretni 
szeretnék. Szeretni lüktetősen,  ł e'borLtlósan,  meghatósan. Égni, lobogni, 
lángolni szenvedélyben, tébolyító tűzben, szertelen rajongásban. Szik-
rázni, mint sisterg ő  rakéta, ragyogni, mint vészes, vörös üstökös s 
azután... Eh, előbb át szeretném  ku'lcsolni  a legfehérebb térdet és 
csókot szívni a legédesebb szájról.  Luise  de la  Valliére  ágyában hem-
peregni. Kleopátra izzó testétől .perzsel ődni.  Lucrezia Borgia  tobzódá-
sától megittasodni. Szeretni, szeretni, szeretni zölden, boldogan, re-
megőn és végtelenül.« (Ősz  Fontainebleau-ban) 

MáŠkor  királynak képzeli magát, élet és halál korlátlan urának. 
Tovább éleződnek az ellentétek, most már nemcsak a téma, hanem az 
esztétikum síkján is. A személyes sors tragikuma  abszurdumba  hajlik, 
groteszk szituációk következnek.  (Notturno)  Misztikus másvilági képek 
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váltják egymást, a költő  hangja balladássá alakul. Küzdelem ez is a 
halál  gondolatával, csupán :a  fegyvernemeket cseréli fel. 

Erőt, önbizalmat sejtenénk, pedig csak látszat az önfeledt tob-
zódás az élet örömeiben. Az adys pózon sincs rendben minden vonás  
-  a tükör a kétségbeesett ember arcát mutatja meg. A képmásával 
vitatkozó figura  tmár  a bizonytalanság benyomását kelti, a  szánalmun 
kat  váltja ki. A huszadik század vívódó h őse (Móricz alakjainak roko-
na) pillanatról pillanatra kénytelen dönteni, nincs már Ideje elid őzni a 
válaszutak el ő tt. Ars poetica, de önigazolás Is ez a furcsa monológ: 

Furcsákat beszélsz. Csupa ellentmondás vagy. Nem értelek. 
Elnézlek és elcsodálkozom rajtad. Idegen vagy. Milyen  különös a fejed, 
a homlokod, milyen félelmesen idegen a szád s a szemed. Ne nézz 
úgy rám! Mit akarsz tőlem? Ki vagy? Beszélj! Barát vagy ellenség?  
Álm  vagy valóság?  

- Ën  vagyok. 
Nem értelek, nem ismerlek. Félek t ő led. Csupa •ismeretlenség, 

titokzatosság és borzalom vagy. Nem ismerlek! Jaj, ne nézz úgy rám, 
hanem beszélj, felelj: ki vagy? Ki vagy? 

Nem  tudom... Ember vagyok.«  (5narckép) 

ISOLA  BELLA 
(Regény) 

(Kolozsvár, 1931; 2. kiadás,  Üjvidék,  1944.) 

A m ű  kompozíciójának középpontjában a XX. századi modern 
irodalomban olyan gyakori szigetmotívum áll. Többszörös szimbólum  
Szenteleky  Szép Szigete, közvetlenül vagy közvetetten hozzá kötődnek 
az érzelmi és az eszmei szálak Is. Minden jelz őnek, határozónak külön 
funkciója van a képrendszer jelentésének pontosításában: »Mivel apály 
volt még, az  Isola  Bellára gyalog is át lehetett menni. Apálykor ugyanis 
vékony homokos földsáv kötötte össze ezt a kis szigetet a szárazföld-
del. A sziget kezdeténél széles zöld kapu terpeszkedett. Miért elzárni 
ezt a kis szigetet, hiszen semmi kincs, semmi érték nincs rajta s a 
tenger  egyébként  is naponként kétszer jó néhány órán át zárva tartja 
a szigetet?« 

A jelkép jelentéseinek és funkcióinak vizsgálatára itt nem vállal -
koźhatunk,  hiszen az külön stilisztikai tanulmányt igényelne, csupán  
-  önkényesen  -  két momentumot emelünk ki, annak bizonyítására, 
mennyire komoly figyelmet fordított a szerző  a mű  struktúrájának ki-
dolgozására. A kulcsmotívum legfontosabb összetev ője mindenképpen 
a személyes tényez ő , amire már a novellákban Is felfigyeltünk: a beteg 
ember magányossága. A másik, számunkra különösen érdekes vonat-
kozás a regény  eszrneiintellektuális  vonalával kapcsolatos: a szellemi 
értelemben vett szigetre  utaltság,  a fasizmus elleni egyéni harc, til-
takozás. 

Ezen a ponton vetődik fel a kérdés: Mennyire látta tisztán Szent-
eleky  kora társadalompolitikai és szociális kérdéseit? Lényegében azt 
kell megvizsgálnunk, milyen az a kép, amely a m ű  olvasása során az  
ĺró  világnézetéről, szellemi arcélérő l bennünk megrajzolód'ik? 
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Szenteleky  hősei magános lázadók, akik sajátosan humanista élet-
filozófiát teremtenek életük igazolására. Kivételt csak Inge Höyen, a 
dán lány jelentene, ha a szerelem nem térítené le arra a vakvágányra, 
amelyen Szabó Szabolcs, a m ű  központi figurája halad. 

Az Olaszországban vakációzó magyar Újságíró tipikusan polgári 
eszméi körül sejthet ők az író perspektívái is. Erre annál inkább gon-
dol'hatunk, mivel Szenteleky a regény történését tíz évvel el ő revetette 
a jövőbe: időpontként az 1937-es esztend őt jelölte meg. Bármennyire 
fonáknak tűnik is ma szemünkben Szabó utopisztikus életfilozófiája, 
benne tulajdonképpen Szenteleky világnézetének gyökereit kell felfe-
deznünk. Az Ingével, a kommunistával folytatott vitájában teljes gy ő-
zelmet arat, a mai olvasó számára bármilyen nevetségesek és könnyen 
megcáfolhatók is érvei. A társadalmi átalakulással kapcsolatban tipi-
kus polgári ideológiát fogalmaz meg, valami elvont, t&hetetlen huma-
nizmussal vegyítve azt: »Én úgy képzelem, hogy vannak kiválasztottak, 
akikben tiszta teremtő  erő  lakozik, akik laz istenség szellemét és aka-
ratát érzik magukban. Az istenség teremti az embert,  azok tehát, akik 
az istenség akaratát hordozzák, hivatva vannak megteremteni az Igazi 
embert, a szebb holnapot. Ezt az igazi embert bármilyen társadalmi 
rendben meg lehet teremteni. 

Tekintetét ezekre a kiválasztott álomképekre .függeszti, t ő lük és 
a véletlentől várja a szociális különbségek megszüntetését: »Gondolja 
csak meg, hogy egy miniszter, népbiztos, vagy más vezet ő  ember, 
hogyan tudná átformálni az embereket. Olyan mellékes lienne a tár -
sadalmi forma, ha a vezető  emberek igaz, jó •és ikiválasztott emberek 
lennének, akik nagy eszméiket, a szebb holnap imegteremtés.ét becsü-
lettel és teljes odaadással szolgálják.» Stb. 

Ha azonban ismerjük a ikort, a ihúszas évek eseményeit, ame-
lyek melegágyában ezek a gondolatok megfogalmazódtak, akkor nem-
csak kívülrő l, hanem belülrő l is átlátjuk a felvetődő  iproblâmákat. Szent-
elekynek a forradalmi cselekvésb ő l való :kiábrándultsága nem volt 
egyedülálló eset a magyar tanácsköztársaság bukása 'után, a 29-es 
nagy gazdasági válság iidején. Móricz Zsigmond a Tündérkert álmát 
látta reménytelen messzeségbe szakadni a fehérterror id őszakában. 
Az általános csalódottságot jelezte a »Hagyd a ipol ,itikát, építkezz! 
jelszava a Kelet Népe homlokán. Az írók és gondolkodók zöme emig-
rált, az otthonmaradottak többsége pedig - látva a forradalom ered-
ményeinek sárba tiprását - a borzalmaktól imagához térő  józan ész, 
a szeretet győzelmében kezdett reménykedni. 

Az elvont embe ťi értékekben való ilyenfajta meggy őződéses hit 
jellemzi Szentelekyt is az  Isola Bella megírásakor. Azért formálja meg 
Olyan bizonytalan kézzel a cselekvő  forradalomra esküvő  kommunista 
lány, Inge Höyen alakját. Eszméit azonban nem tartja idegeneknek 
magától. Az aktuálpolitikától következetesen tartózkodik, ő  a bölcsel ő  
módszereivel keresi a megoldást: a •legmélyebben emberi értékeket 
szeretné 'meglelni, t ő lük várja a segítséget. Az általános emberinek a 
kutatása folytán Így jut el a szeretethez, mint minden nemes 
emberi tulajdonság és tett kútforrásához. 

A dán kommunista lány mindvégig megmarad ezért annak a 
kollektív típusú h ősnek, akinek a szájából ikevés eredeti mondatot hal- 
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tunk elhangzani, inkább csak a marxizmus nagy  filozófusainak  az 
idézgetésébő l él, és 'h'itva'llását tömör jelszavakban fejezi ki. Csupa 
nagybetűs fogalmakban gondolkozik és érez,  olyankban,  mint Hit, 
Eszme stb. Az emberek közötti  .külön'bségekrő l  'beszélve mégis Ő  mond-
ja ki a leghaladóbb és leghatásosabb igazságokat. Felismerését meg-
győző  érvekkel támasztja alá: másfajta ellentétek nem léteznek, csak 
azok, amelyek az  osztá'lykülönbségekb ő l  erednek. 

És ezzel  Szenteleky  már túllépett azokon a kötöttségeken, ame-
lyek polgári 'humanista szemléletéb ő l következtek. 'Egy szélesebb ho-
rizont felé tekint, felfedezi azokat a  tendenciákat,  amelyek a  kOrabeli  
munkásmozgalmi törekvésekből a szebb, igazabb 'jövő  felé mutattak. 

Hogy  Szabó  téveteg humanizmusával nem azonosítja magát tel-
jesen, azt leginkább az a figyelem ás szimpátia bizonyítja, amellyel 
Inge sorsát megfesti. Benne elsősorban azonban a nő  vergődése izgat-
ta, és csak kevésbé az eszme harcosának fegyverletétele. A regény 
hangsúlyai így gyakran át is tolódnak annak a szerelemnek az  ábrázo-
ására,  amely a dán lány és a magyar fiatalember között szöv ődik. A 

találkozásuk előidézte szellemi tragikumot tökéletes egymásra találásuk 
boldogsága oldja lel. Ebben a szerelmi feloldódásban Inge egyénisé-
ge teljesen elvész, de  Szenteleky  a nő  feladatát nem is a politikai 
harcban,  ihanem  egyedül a 'meleg családi otthon megteremtésében 
látja. A m űben tehát elbukik az eszme, és a szeretet gy őzedelmeske-
dik, mint a legfőbb  é ĺ etelv,  az emberi boldogság alapja. 

POSZTUMUSZ KIADÁSOK  

HO Ł NAP - HO LNAPUTÁN  
(Elbeszélések)  

(újvidék,  1944.) 

Az Isola  Bella már a kisebbségi sors hatalmas szimbóluma volt. 
Az első  világháború  'utáni id ők jugoszláviai magyar kisebbségének éle-
tét azonban a Holnap-holnapután elbeszéléseiben ábrázolta a legtel-
jesebben  Szenteleky.  Témáit a szerb—magyar együttélés még megol-
datlan 'kérdésekt ő l  te ťhes  első  korszakából merítette. Az emberi 'közele-
dés formáit figyeli, a testvériség-egység vágyát  fogalmazza  meg újra meg 
újra. Nem sematikusan ábrázol, a sérelmek,  fá'jások iigazi  okait sze-
retné kimutatni. A valós emberi értékek érdeklik, nem pedig a  sab!o -
fok, az üres kongású jelszavak. A változó id őkkel járó változó  lello-
gásokat  regisztrálja egy-egy bál, estély, vacsora kapcsán. 'Némi ciniz-
mussal szemléli a feudalizmus  egykori 1őuräinak,  a dzsentrinek és a 
magukat felküzd ő  lkisgazdáknak,  iparosoknak a  »megihitt  találkozá-
sát A  Tilike  már tíz éves múlott  1Szabá  Domonkosa a maga észjárása 
szerint foglalja néhány mondatba a változást: 

'Hitted volna ezt valaha, hogy 'mi így összejövünk és így  ösz-
szeforrunk?  Ugye:  soha!  •A magyar fajta  úti  fajta, szereti az emberek 
feudális beosztását. Ha úrnak  szüîetik,  fiát 'legyen úr, fia zsellérnek hát 
legyen rendes, dolgos zsellér. Sokáig azt hittük, hogy ennek így kell 
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(ellni. Csak most látjuk, hogy tudunk mások is lenni: emberek, test-
vérek. Ha az idő , a szükség úgy hozza magával, 'hát 'leomlik minden fal 
és emlék  közöttünk.c  

A kötet elbeszélései h űen illusztrálják a szerzőnek a helyi szí-
nekrő l kifejtett elméletét.  Szentele'ky  realizmusa bennük teljesedik ki, 
jut a legmagasabb m űvészi fokra. Tipikus bácskai hangulatok tárháza 
egy-egy írás. (A sárszegi menyecske) A falu friss 'leveg ője csapja meg 
az arcunkat a talpraesett parasztmenyecske városi útjának meséjében. 

De 'keserg ő  melankólia, nosztalgia is vegyül ebbe a népi él-
ménykincsbe. A kocsma képével együtt megjelennek a  'hitü'kvesztett  
magyarok, akik nem találják meg helyüket az új világban. (Kis ká-
véház) 

Egyéni tragédiák bontakoznak ki, és végül egy egységes torzkép-
pé állnak össze. E világ leggroteszkebb figurái az érvényesülni vágyó  
Evgen Szicsek  (Szűcs Jenő), akik mindenáron szláv gyökerekre szeret-
nék visszavezetni tősgyökeres magyar  családfájukat, túl'lihegve  minden 
személyükkel kapcsolatos  elvárást.  A vajdasági  Kolpjáss Istvánok  ezek, 
Új helyzetük különösen 'kedvez talpnyaló hajlamaiknak. Ellentmondá-
soktól terhes életüket kit ű nő  érzékkel ábrázolja  Szenteleky,  hiszen 
ismeri problémáikat, akarásaikat. Érvényesülni című  noveHájának  a ma-
gyar kritikai realizmus legjobb alkotásai között jelölhetjük ki a helyét. 

Az elbeszélések •konfliktusát  az erkölcsi dilemmák okozzák: a 
megalkuvás és meg 'nem alkuvás árnyalatait világítja meg érzékeny 
figyelemmel az író. (Tikkadt  szfhek  egy nyári délelőtt palettáján) 

A holnap-holnapután... című  elbeszélés •nem  más, mint az élet-
re, szépre vágyó embernek a háború elleni  kétségbeesetten  elszánt 
tiltakozó kiáltása. A 'mérges gázokkal elpusztított  Versailles-ba  tartó 
katona az életért folyó 'küzdelem szívbemarkoló markáns szimbóluma. 

A  tüdöbetegek  ennek a kötetnek is állandóan jelenlev ő  szereplő i:  
tragikus  sorsuk sű rítve vetíti elénk az élet szépségeit és borzalmait. 
(A körgalléros ember Párizsban; Boriska árva lesz) 

A kötet anyagát Herceg János válogatta össze az író  hagyaté-
kából.  A  válogatáshoz  írott meleg hangú Utószavában 18 olyan Szent-
eleky-elbeszélésrő l tesz  emlitést,  amelyek könyv alakban máig sem 
jelentek meg. 

U G  ARTO  R S  
(Tani'lmányok)  

(újvidék, 1944.)  

Szenteleky  Kornél egész i rodalomszervező i,  tanulmányírói tevé-
kenységének jellegét  ihatározza  meg találóan e kötet címe: a »magyar 
Ugar» képét idézi, aktuális tartalommal megtöltve Ady nagy  jeł képét. 

»Szenteleky  Kornél tanulmányainak nem önkényesen adtam az 
Ugartörés címet. Ez az összetett szó csaknem minden cikkében és 
tanulmányában előfordul.  ( ... )  Ugartörést 'kellett végeznie! A szándék 
és a célzatosság minden cikkén és tanulmányán  !meglátsZi'k -  írja 
Utószavában Herceg János.  



A könyvecskében valóban az író  'legidőáilóbb  tanulmányait lát-
hatjuk együtt. Bennük fogalmazza meg programadó követelményeit 
a vajdasági  imagyar  irodalom  munkásaival  szemben, vázolja a felada-
tokat, célokat (Írói telelősségünk, 1932; A vers a Vajdaságban, 1928; 
Akácok alatt, 1933).  

Jul'ien Bendának  az írástudók árulásáról írott híres könyve arra 
készteti, hogy  íróinkat lis  'lelkiismeretre riassza, az erdélyi példára hivat-
kozva: »Benda igazságainak és megállapításainak  visshangjaképpen,  
a  ikisebbségi  viszonyokhoz alkalmazva mondotta ki  Berde  Mária annak 
szükségességét, hogy az erdélyi íróknak vallani és vállalni kelt sorsu-
kat, vallani és vállalni az elhivatottságot és az ezzel járó felel őssé-
get.  ( ... ) Vallani  és vállalni a kisebbségi sorsot, a kisebbségi problé-
mákat, az eszményi kötelességet: 'jobb, tökéletesebb  népet nevelni és 
ezzel hozzájárulni az új és jobb világ felépítésének munkájához, az 
új emberiség megteremtéséhez.  «  (Írói felelősségünk)  

Taine  miliőelméletének hatására kidolgozza azoknak a szem-
pontoknak a rendszerét, amelyeket az itt és most következményei 
szerint szem előtt kell  tartaniok  a kisebbségi íróknak, ha korszer űek 
szeretnének maradni.  

KRÓNIKÁK 

(újvidék,  1944.) 

Nagyobb lélegzetvétel ű  esszéinek, tanulmányainak gy ű jteménye 
a kötet. Általános esztétikai nézeteit is bennük  fejti  ki, és azokat a 
művészi elveket, amelyek  szépprózájában  az ábrázolás szintjén je-
lentkeztek. Népiességünk cím ű  tanulmánya korszakalkotó jelent őségű  
írás, értékeit  -  sajnos  -  még ma sem  ilátj ,uk  tisztán.  

Fábry  Zoltánhoz és Kós Károlyhoz hasonlóan az új körülmények 
között kibontakozó munka nehézségeit Igyekszik tudatosítani íróink-
ban, és így segíteni leküzdésüket. Mint  Fábry,  ő  is az »igazság köny-
vét várja, amelyben a sajátos  kisdbbségi  sors íródik meg, és »amely-
nek megírása ma már parancsoló  kötelesség«.  (Hol késik a vajdasági 
regény?, 1931) 

A kritika szükségességét hirdeti, és kimondja, hogy a »kritikus -
nk  ismét vissza kell térnie  Tainehez,  aki a környezet, a faj, a pilla-
nat hatásait elemezte az irodalmi alkotásokban'<. (A helyes kritika, 
1932) 

Hangsúlyozza az irodalmi önképzés fontosságát, hiszen a har -
mincas években nem léteztek jól m űködő  magyariskolák  Vajdaságban. 
(Irodalmi önképzés, 1932). 

Olyan remek nyelvészeti cikkek Is helyet kaptak a kötetben, mint 
A nyelv nemzetközisége cím ű . »A m űvészet az igaz közvetítő»  -  vallja 
Goethét idézve. Az  Egynyeivűség  című  írása már több Is nyelvészeti 
eszmefuttatásnál: a testvériség-egység gondolata fogalmazódik meg 
benne, és az annak megsértése miatti tiltakozás.  



O TI TAR IS Z 'N V A 
(Ütirajzok) 

(újvidék,  1944.) 

Szenteleky gazdag  élménykincsének állandó és kiapadhatatlan 
forrásai csodálatos utazásai. Ezek a világjáró kirándulások els ősorban 
az 1923-30-as évekre esnek. Benyomásait realista hangú 'beszámolók-
ban írta meg, közülük válogatott lkõtet.be néhányat Herceg János. így 
vall róluk: »Útirajzait Szenteleky Kornél minden írásánál jobban sze-
rette. Bizonyosan nem csupán azért, mert szép emlékeket ébresztettek 
benne s mert Szép :hangulatokat őrizták, hanem azért is, mart ezekben 
volt leginkább hű  írói hitvallásához: úgy írhatott meg mindent, aho-
gyan látta<. 

Valóban többek ezek az írások egyszer ű  útileveleknél. A szép-
prózai m űvek rangjára emelkednek; Illyés Gyula lhozott csak ki még 
ennyi értéket a m űfajból. 

Utainak  állomásai: Bukarest, Párizs, Róma, az olasz kisvárosok, 
Kairó... Mindenütt az embereket szeretné megismerni. 

Egyik legjobb írásában emeli fel hangját az afrikai négerek mel-
lett, az 1930ban megtartott párizsi gyarmati kiállítás megdöbbent ő  
látványainak hatására. (A fehér kultúra apoteózisa) A kiál'lítást Radnóti 
is látta, és verseiben szintén kifejezésre juttatta felháborodását, a faji 
megkülönböztetés 'ízléstelen 'reklámozása ellen. 

Élete végén betegsége miatt a szlovéniai tüd őszanatóriumokkal 
volt kénytelen felváltani Szenteleky Párizs és Róma örömeit. Ekkor 
döbbent rá arra is, hogy mégiscsak ide ikõtik feladatai. Igy vált ennek 
a tájnák szellemi vezérévé, a vájdasági magyar irodalom megalapo-
zójává. 

Olyan utazó volt ő , aki mindig megtért oda, ahol feladatát a leg-
nagyobbnak érezte és akiben kirándulásai alatt is 'mindig a honvágy 
volt a legerősebb érzés. 



SZŰCS IMRE 

FÖLD ÉS GYÖKÉR  
(Szenteleky  »helyi  szinek<c  elméletéről) 

A jugoszláviai (egykorú értelmezés szerint: vajdasági) magyar irodalom 
léte ás  ilétiogosultsága, jelílege  és feladata, illetve  szellemi  autonómiája 
körül már születése és  önáHósulása  első  pillanataiban heves vita bon-
takozott ki, s erőteljes differenciálódás játszódott le. A  »vajdasági«  
írás ás irodalom tagadását  Miliko  'Izidortól  Gagyi  Jenő ig ás Havas Emi-
lig többen éppúgy zászlójukra t űzték, mint m űvelődési életünk akkori 
legtekintélyesebb lapja, a Napló és köre. 

Irodalmunk egyik legfurcsább  ellentmondása  az, hogy kezdetben 
majdani vezére,  Szentaleky  is elutasító magata rtást tanúsított iránta, 
amikor  -  nyilván a problémák szövevényes jellege miatt, másrészt 
pedig a  széthuliástól  és az  elkalilódástól  •is  tartva  -  azt kívánta:  ine  le-
gyen »vajdasági irodalom». Ehelyett, mint írta a Napló 1927. január 30-i 
számában: »Legyenek írók a Vajdaságban, de hagyjuk a  couleur looa-
le-t meg C Sajátos vajdasági lelket. Próbáljunk írni, ha tudunk, ha me-
rünk, ne törődjünk olyan jelzők kiérdemlésére, amely számunkra csak 
kötelességet, kötöttséget, ny űgös alkalmazkodást jelent, de amely nem 
fejezi ki m űvészi munkánk 'becsét, hitét és törekvéseit.» 

Az, hogy e  Dettre  János cikkére írt válaszát csakhamar maga  
Szenteleky  is revízió alá vette élénk ás nyílt szellemével, dialektikus 
gondolkodásával éppúgy magyarázható, mint a  ikõrffimênyek  részben 
kényszerű , részben szerencsés közrejátszásával, nem utolsósorban pe-
dig a decentralizált, önálló szellemiség ismérveit kereső  erdélyi (ro-
mániai) magyar irodalom  ikisugárzásával,  útmutatásával ás  transsylva-
nizmusával,  amelyet Kós Károly már 1912-ben meghirdetett.  

Szenteleky  azonban  -  másokkal ellentétben  -  nemcsak abban 
volt dialektikus, nézeteit, gondolatait korrigálni merő  egyéniség, hogy  
Dettre  Jánosnak a vajdasági irodalomról vallott f őbb tételeit (korábbi  
elilenvetéseit  félretéve!) majd maga is szerves  egészként  olvasztja be 
a »helyi színek« elméletébe, hanem dialektikus volt abban is, hogy a 
regionális irodalom gondolatának meghirdetésekor egyúttal az  európai 
szel łemiség:hez  is h ű  maradt, amit  Taine  vagy  Julien  Benda neve épp-
úgy példáz, mint a Havas Emilnek irt válasz, a Kalangya 1933. júliusi 
számában. 

Az Akácok alatt cím ű  novellaantológiában és a Kalangya szóban 
forgó számában részletesen is  kifjtett  elmélete (a Vers a Vajdaságban 
ás az Írói  te(elősségünk  cím ű  munkájával együtt) azt példázza, hogy  
Szenteleky  korántsem •a »zsákutca« ás a »vicinális irodalom» felé ve-
zette .irodalmunkat, hanem épp ellenkez ő leg, a gyökerek vagy, ha úgy 
tetszik, az  lIlyás  Gyula által Oly szépen megfogalmazott  hajszálgyö- 



kerek felé, amelyek  !nélkul  sem a teremtő  képzelet nem működhet, sem 
a nyelv, sem az életre figyel ő  író nem  ilétezhet.  

Mégis akadtak rövidlátók  -  köztük Havas Emil is  -‚ akłk  mind 
az itteni »egységet», »homogenitást», mind pedig a »közös, összetartó 
lelket ás  géniuszt«  elvitatják tájunktól, irodalmától, olyannyira, hogy  
-  mint Havas Emil teszi a jugoszláviai  imagyarságot  »történetileg,  
néprajzilag  és kulturálisan is... a Nagy  MagyLar  Alföld... összefügg ő , 
integráns» részének tekinti, s következésképp a bácskai virtus ás dí-
nomdánom esetleges »der űs regéin» ás »érdekes burleszkjein» kívül 
más, jelentősebb írásmódot szinte el sem tud képzelni. Még akkor 
sem, ha szórványosan ugyan, de ilyen megállapításokat Is leír: »Itt is 
vannak egyéni tragédiák... Vannak színes, gazdag, megfigyelésre ér-
demes életek, aminek példamutató ereje ás  lendü.lete  bőséges anyagot 
ad a tollnak.» 

Havas Emilnél azonban mintha csak véletlen elszólás volna ez, 
mert vitacikkének (Vicinális irodalom)  ikõvetkezõ  mondatában máris 
»egzotikus termékről», »az univerzális embersors» jelenségeir ő l beszél  
-  anélkül, hogy a  couleur  locale  (és nem  local culeur!)  igazi értelme 
megvilágosodna előtte. 

A  miliőeimélet  lényegét csupán  Szenteleky  válasza értetheti meg 
Vele és másokkal is  -‚  hiszen  ia Szenteleky  szellemes jellemzése 
szerinti »kötőfék ás  zabia  nélküli irodalmat» az »egyetemes emberi», a  
»mindenholvaló  ember» zengzetes szólamaival többen is  védel mükbe  
veszik. 

Nem csoda hát, ha a vezérség szerepét ő l örökké Idegenked ő  
Szenteleky  még az  iróniában  is kénytelen megmártani tollát, amikor 
»lötyögős, szín, pozitívum, sőt élet  néLküli»  irodalmat emleget, ami a 
Havas Emil-féle »mindent összefogó humánus» irodalomnak, a világ-
polgári elgondolásnak ás a cukros szerelmi történeteknek, a házassági 
háromszög szellemtelen változatainak, a tavasz és az ősz »émelygősen 
unalmas romantikájának» olyan jól megfelel. 

De a válaszcikk helyett is többet mond az Akácok alatt előszava, 
maga a program, amelynek néhány lényegbevágó kitételét nem árt 
most, negyven esztend ő  távlatából is felidézni. Nem árt,  mert  a félre-
értések, Úgy látszik, tovább tartanak. Mert ha valaki még ma is azt 
írja és vallja, hogy »irodalmunk a  cauLeur ilocale  zsákutcájából kilépve 
már a kontinens kilátóinak szintjére emelkedett», akkor az nyilván 
magától értetődően azt bizonyítja,  lhogy  a félreértések vagy hamis bele -
niagyarázások elkerülése  végett bizony legjobb a gyökérhez, a for-
ráshoz visszakanyarodni. 

Márpedig e forrásban (Akácok alatt) a többi közt ilyen tiszta, 
csillogó, máig is időszerű  gondolatok várják a figyelmes olvasót:  

»...  a sokat emlegetett  couleur locale -t nem szabad szó szerint 
értelmezni. Nem az a fontos, hogy a történet Bácskában vagy a Bánát-
ban játszódik le, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj 
színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl 
megérez, s amivel az író némi közösséget érez... Ezt  nevezhetj(k  
esprit  aotuelnek,  esprit  localnak,  avagy  neue Sachlich.keitnak,  a szavak 
nem fontosak, mert nem adhatják Vissza pontosan az elgondolást: A 
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lényeg az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az író. Az, aki egy bács-
kai faluban ábrándos, rokokós andalúziai történeteket Ír, az Ügyes írás-
m űvésszé nőheti ki magát, de nem lehet igazi mai író. Az  rigazi  írónak 
élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az idő, a talaj, a tények, 
a társadalmi adottságok pozitívumába. Az az idő  már elmúlott, amikor 
az író a m űvészi formában élhette ki magát, avagy a képzelet szárnyán 
libegett,  megszakitva  minden összeköttetést a valósággal. Az id ő  sebes 
forgása elszakítja azokat, akik a tegnap eseményeibe és elveibe akar-
nak kapaszkodni, a ma z ű rös  vi'hara  pedig tovasodorja azt, aki gyökér-
telenül, hit nélkül kallódik a földön. Az író már nem Csupán művész 

az Írói elhivatottság nemcsak m űvészi kérdés már, hanem erkölcsi 
is. Aki ma ír, az felelőssége tudatában írjon, írásainak legyen hite, 
célja és építő  ereje... Ma írni kell és nem csevegni, be kell kapasz-
kodni valamibe, gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani, Új embert, 
Új világot kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig a pozití-
vumba kapaszkodva. Rá kell mutatni a fekélyekre, a lázító igazságta-
lanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a Jobb, a tökéle-
tesebb holnap elé feküsznek. Már nem lehetünk többé a közönség 
szórakoztatói. IráStUdók vagyunk, a holnap elhivatott építő!. S akkor 
nem szabad megtagadni a földet, az időt, amelyben építeni kötelessé-
günk. (A kiemelések tő lem.  Sz.  I.) 

Hát ez volna a  »zsákutca«?  Ez ellen akar valaki még ma is »el-
lenvetéssel» hadakozni? Szinte érthetetlen. Még akkor is, ha  Szentele-
ky  inkább tapintatból, mintsem kételkedésb ő l, az elméletét 'kifejt ő  utol-
só sorokban  -  azt is  le ĺ rja:  »Lehet, hogy tévedtem, hogy jóhiszem ű -
en zsákutcába vezetem irodalmunkat. 

Nos, minthogy  Szenieleky  nemcsak az érvek és ellenérvek, okfej-
tések ás bizonyítékok súlyában és igazában bízott, hanem a  »holnap«  
feleletében is íme, hát negyven esztend ő  távlatából hadd mondjuk 
el, hogy nem tévedett! Legalábbis elmélete leglényegesebb  -  5 itt i5 
idézett  -  megállapításaiban nem! Mert ezt a programot, az összefogás 
jegyének hangsúlyozásával együtt, akár ma is az egyik  llegkorszerúbb  
programnak fogadhatjuk el. Olyan programnak, amelyhez minden itt 
élő  és alkotó író, költő  vagy, ha  gy  tetszik,  (mutatis mutandis)  festő , 
zenész és színész is becsülettel tarthatja magát. 

A »helyi  színek«  elméletét, persze,  egyben-másban,  ás főképp 
mai életünk, mai ismérveink alapján felülvizsgálhatjuk, korrigálhatjuk. 
De csak úgy, ahogy azt a lényegre figyelve  Szirmaí  Károly is megtette, 
vagy még inkább úgy, ahogy maga  Szentele:ky  is megtenné, ha nyolc  
vanesztedősen  'köztünk lehetne. 

Ily módon ma például már nyilván  Éí  is helytelenítené azt a  mirKi-
máig kevés figyelmet kapott, de igen  śebez'hető  és nemzeti elfogult-
ságot is sugalló megállapítást, hogy: »Bármilyen politikai hite, m űvészi 
elgondolása vagy világszemlélete van is valakinek, ha magyarul Ír, ás 
ha írásaiban értéket találunk, akkor a kévében a helye, amely össze-
foglalja a magyar nyelvű  kultúra minden  .mun:kását».  (A kiemelések 
tőlem.  Sz.  1.) 

Ez a szempont így ma már csaknem mindhárom kitétele szerint 
(politikai hit, világszemlélet, magyarság)  bírá ťható.  Ám ez a botlás 
mégsem főbenjáró 'b űne  Szentelekynek,  hiszen ő  maga (gondoljunk 
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Csak az  Isola Beliára!)  sohasem volt ma ľxista, jóllehet a marxizmust 
ismerte, s az 1930-as évek elején nyilván még korántsem lehetett úgy 
és olyan tisztán látni e lkérdés,eket, mini ma, a nálunk is gy őzedelmes-
kedő  proletárforradalom után. 

De hogy ne Csak Szenteleky elméletének pozitívumait mérlegel-
jük újfent, négy évtized után ibecsüllettei meg keli vallar ţunk azt is, hogy 
abban az »örök dilettáns<c-nak 'min ősített 'Havas •Emilnek lis igazavolt, 
begy az ember »nekiindulásait, elcsüggedéseit«, »a gazságot és igaz-
ságot», »a világ makrokozmikus és az élet mikrokozmikus csodáit» áb-
rázoló írásokban - az összetartozás  lhi.rdetáse és tudatosítása céljá-
ból - mindig azt kell bemutatni, »ami összefog», lés sohasem azt, »ami 
elválaszt és el különít» 'bennünket. 

(Persze, mondani sem kell, hogy itt most Havas Emil kitételének 
Új, •s főképp a soknemzetiség ű  Vajdaság sajátosságaiból fakadó kor-
szerű  értelmezésére gondolunk, amelynek a testvéri sorsközösség, vagy 
mai fogalommal élve: a testvériség-egység a 'lényege.) 

Egyébként, hogy minden másban 'messzemen ően 'igaza volt Szent-
elekynek, annak 'bizonyítására idézzünk egy Erdélyb ől érkező  mai han-
got is, Sütő  András tollából, aki az Istenek  és falovacskák  című  leg-
újabb kötetében egy helyütt, ugyan ezeket a kérdéseket érintve, a kö-
vetkezőket írja Tamási Áronról: 

»A m űvészetrő l kialakított elgondolásai elsősorban egy népi kö-
zösséghez, annak sorsához kapcsolódnak. Ha úgy tetszik: regionalista. 
Egyetlen és legb űségesebb múzsája: a szülőföld emberi és tárgyi 
valósága. Tolla alatt, így 'lett Amerika is nagyobbacska Székelyföld. De 
ebben a nemcsak .magatartásbeli, hanem tematikai, 'érzésbeli kötött-
ségében is a regionál łsat általánosabb szférákba tudta emelni.» 

Nos, nem Szó szerint értelmezve, Szenteleky »helyi színek»-elmé-
letét, úgy hiszem, manapság nekünk is így kell értelmeznünk. Hogy »az 
erdők s lelkek rengetegeiben egyaránt csattogó gyö;kér•irtó fejszék» 
idején ne forduljon minden visszájára. 

Ehelyett  maradjon csak meg minden úgy, mint Tamási Áronnál is, 
aki - Sütő  András szép jellemzése szerint - »A székelyrő l szólva a 
székellyel szál; nem csupán annak 'nevében, hanem a b ő rében, húsá-
ban is» 

Ha merünk, márpedig mernünk kell ehhez ragaszkodni, akkor 
nemcsak a gy&k'erekhez, a földhöz, hanem a ránk boruló éghez is kö-
zelebb leszünk. Szabadságunkkal, és ha úgy tetszik: korlátainkkal, meg-
kötöttségeinkkel együtt! 

Végezetül, szögezzük le, hogy bár a »helyi színek« elmélete so-
hasem talált egyöntet ű  helyeslésre irodalmunkban, tudatosan vagy tu-
dat alatt igen sokan igazodtak fhozzá. 'A »táj» tehát egyik alapvet ő  
kérdése volt irodalmun -knak, bár - mint Bori Imre megállapította A 
jugoszláviai magyar Irodalom cím ű  úttörő  jellegű  irodalomtörténetében 
- »nem kétséges: nem tájélményr ől van szó csupán, hanem tájról mint 
egységről, amelyben az embernek szellemi, társadalmi, etnográfiai 
szempontból sajátos, más vidékek, országrészek életébő l 'különböző  
vonásai alakultak ki» 
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BARÁCIUS  ZOLTÁN 

A HŐS BUKÁSA 
(A lény felgyúl  ás  ellobog című  drámáról) 

A 'külső  szemlélődő  számára a színház megmaradt annak, ami volt, 
de az igazgatók és a szakma idősebb  imunkásai  gyakran fel -felsó'haj-
toznak:  »Bezzeg régen  . « Visszabeszé'lü'nk  a korba, a múlt erényeit 
latolgatjuk, s úgy tűnik,  lhogy ihaj ,danán szírházaink'ban  csakis rangos  
előad'áskat'látł iatott  a  köönség,  ragyogó színészi teljesítményekkel, 
mert hát a darabok többsége a néz őkhöz szólt, nem  »'i'degen'ített<,  nem 
volt  »kísérletezés«,  színház volt a szó legszorosabb értelmében. 

'Ma bíráljuk a színházak munkáját, a  ikõzõnséget  analfabétának 
tartjuk,  kiértékelün'k  egy-egy el őadást, s többnyire szubjektív, ritkább 
esetekben  dbjektív 'vallomásokka'l  segítjük vagy éppen  ihátráli ,tatjuk  a 
társulat munkáját, amely nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a  »leckét«  
jeles osztályzattal mondja fel. A  ibírálók  minden ütőkártyát a kezükben 
tartanak: a  szín'háziak  szemére vetik, amiért nem játszanak több 'hazai 
drámát, hiszen  ima  már 'határozottan állíthatjuk, hogy van vajdasági 
magyar drámairodalom, de nagykorúságát a hatvanas évektő l  ii,nnen  
számítják. Az el őőrsökről rendszerint megfeledkezünk, ám jön egy 
jubileum, amelynek  lkapcsán  'megkezd ődik a matatás a poros ereklyék 
között. 

Mert írtak drámákat ezen a vidéken a húszas, a harmincas és a 
negyvenes években is. Miért?  Va'jon  'ki tudná megmondani. Hivatásos 
magyar színházak nem voltak, s a szerbhorvát nyelv ű  színházak  ajta-
ján 'hiába kopogtatott az író, meghallgatásra sem méltatták.  

Közässégii  indíték vetette  imégiis  kezükbe a tollat? Vagy egysze-
rűen párbeszédes történetekben akarták &mondani mondanivalójukat? 
A 'kutatás során csak a 'kéziratokat  fedeztűk  lel, az írók többsége ma 
már  iiiincs  közöttünk,  ihc>gy  korunknak elmondhassa programját, élki-
tűzéseit,  va'lljon  a térrő l és az idő rő l. 

Lássuk a papírt, az örökséget! 
A két háború között is voltak  d;ráma'kísérletek.  Sajnos,  csa'k  kísér-

letekrő l beszélhetünk, tisztes kísérletékrő l, amelyek 'nem voltak nyugta-
lanító hatással a 'kor  livocialmára.  A  tista  bizonyára )hiányos,  de a köz-
vélemény egyenl ő re csak az alant  felsorolt  színpadi  'm űvekröl  szerez-
het tudomást, a többinek nyoma veszett, s talán csak 'kéziratban lel-
hető  lel:  

Radó  Imre: Áram,  ígjáték; Lő rinc  'Péter:  lgennem-lehér-fekete, 
dadaista dráma;  Tamás  Is tván: Aranyhal, dráma; Somogyi Pál: Díj, 
színm ű ;  Debreczenii  József: 'Illetlen utca,  sínmü.  

Megpróbálkozott a párbeszédes  jmúfajjal Szentelky  Kornél is.  
1929ben  14  'ké'ben  íródott  s ĺnpadi  játékát megjelentette a Vajdasági 
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Írás. Címe: A fény telgyúl  és ellobog. Nyomtatott Fischer és Krausz 
köznyomdai ás cinkográfiai ;m ű intézetében, Szabadkán, Šenoa U. 12. 
alatt. Negyvenhét ioldal terjedelm ű . 'Sefiol sem adták el ő, alakjai inem 
keltek »sminkelt életre. A m ű  felgyűlt és el'lobogott, el Is feledkez-
tünk róla, s imégsem állíthatjuk azt, hogy Szenteleky Kornél fektette 
le ennek a sajátos ás nehéz ;m űfajnak az alapjait, teremtette meg a 
hagyományait, hogy e drámának a ihatására szülessenek 'meg a jobb-
nál jobb színpadi alkotások. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
Szenteleky nem volt 'drámairó, s nem •is m'ozohatott otthonosan a 
kulisszák világában. 

Szenteleky:nem  'bukhatott a drámájával. A szí'n ĺházigazgatók el-
utasító aíapá'llásból tárgyaltak a 'kor szerz őivel, s azóta a helyzet ezen 
a vívópáston nem sokat változott. A húszas és a 'harmincas évek szín-
háza a 'könnyű  m ű faj l'cbogója alatt vívta a csatáját a profitért, egy-egy 
primadonna kegyeiért, az operettszerzők 'kézirataiért. Szente'leky Kornél 
próbatételre lhívta ki önmagát, hiszen nehezen faltételezhet ő, hogy 
naphosszat kilincselt volna 'hóna alatt drámájával a sínházigazgatók 
előszobájában. 'Drámáját az íróasztal számára írta, s az íróasztal fiókja 
mindent befogad, lhogy azután az iutókornak 'megmutassa 'gazdája rej-
tett kincseit. 'Mégis a Vajdasági írás 'meghajolt az író szándéka el őtt, 
s a m ű  •könyvi 'megjalentetésével némiképpen visszaadott neki valamit 
abból, amiben ő  alig-alig hitt már: hogy érdemes ezen az égtájon a 
toll 'után nyúlni. 

Feljegyezték, hogy a magyar drámairodalom büszkesége,, Katona 
József Bánk bánja 'csak a szerző  'halála után 'került színre. Szentele'ky 
még 'ebben a rahabilitációban sem részesülhet, annál az egyszer ű  
óknál fogva, 'mert 'írott 'm űvének sźínlpadi életre ihívása csúfos 'kudarc-
ca'l végződne, az előadást a 'kritika egyértelm űen bukásnak je'lölné. 
Ezúttal én is azok 'közé keveredem, akik piros lámpát szándékoznak 
lebegtetn'i a vajdasági imagyar írók el őtt. 

Miért? 
A fény felgyúl és e/lobog  tisztes írói szándékkal íródott, de az 

Új színpadi formák, az 'Új dramaturgiák idején Szenteleky próbálkozása 
csak megmosolyogni való törekvés. Ennek ellenére ma 'Is az elmúlt 
évek előfutárjainak kijáró figyelemmel olvasható János tragédiája, azé 
a Jánosé, aki több vonatkozában iis Szenteleky 'korának Ádámjára 
hasonlít. Igaza van Gereid Lászlónak, amikor azt írja, hegy A fény 
te/gyúl  és ellobog ,  a madácsi 'tragédia magjából 'pattant iki, 'mint zsenge 
fűszál a 'nagy fa tövében. 

Vanna'k  a vékony könyvecs'kének 'meglepetései? 
Nem lahet egy dráma egyértelm űen 'rossz. 
Hova 'soroljuk tehát? 
Tanácstalan Vagyok. 
Egyszerűen nem tudom, 'mihez kezdjek az el ő ttem fekvő  füzettel. 

Nem vagyok »hivatásos« m űbí'rá'ló, ízig-vérig színházi embernek val-
lom magam, s talán egy községi könyvtárra való színdarabot olvastam 
el, imagam IS ' ĺrtam néhány rossz vígjátékot, drámát, inkább kísérlet-
nek, mint bizonygató dokumentumnak, s most a nagy el őd sorait 'kel- 
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lene kielemeznem, egy drámát, amelyet tisztes gondolatoktól vezetett 
kéz vetett ipapírra csaknem fél'évszázadda'l ezel őtt. 

Az 'itt él ő  írók sokat tettek a színlházi ku'ltúráért. Lám, a színtiáz 
még imeg sem született, s máris akadtak olyan írástudók, akik a segít ő  
kéz szolgálatával siettették beérlelni a színházalapítás pillanatát. Kva-
zi'modo Braun István is elment közülünk, s talán többet tett a szín-
házért, mint mi, sínészek, akik a kevésbé fáradságos munkát, a szerep 
betanulását vállaltuk magunkra Varga Zoltán Tanítványa a mai napig 
sem kapott zöld oázist színházi életünk sivatagában, és Dér Zoltán 
drámájáról is egyel őre csak annyi jegyezhető  fel, hogy az Üzenet leg-
utóbbi számában megjelent befejez ő  irésze. 'Kopeczky László végre 
színpadot kap, de Újra beigazolódott a lkõzhel ,lyé vált mondás: »Senki 
sem próféta a saját hazájában». A Don Juan utolsó kaland/a ugyanis 
az Újvidéki Magyar Színház repertoárján szerepel. 

Miért nincs imeg bennünk a idrámagazdagítás vágya? 
Ez az oka a jugoszláv színházak vértelen fejlődésének. 

Az írók pedig jönnek és mennek. A televízió'hoz. 
Megtörténik mégis, hogy a ihálás utókor megkülönböztetett figye-

lemmel kiment a hálóból magának egy értékes embert, annak egyik 
értékes m űvét, és igyekszik helyére tenni mindazt, aminek a leporolt 
polcon a helye. Ez történik 'most Szenteleky örökségével. 

Mégis... 
A fény felgyúl és ellobog a világ egyetlen színpadán sem adható 

elő. Esetleg 'egy irodalmi megemlékezés alkalmával néhány színész 
e ĺmondhat a darabból egy-két monlógot, eljátszhat egy-két jelenetet, 
de könyörgöm, nehogy valakinek eszébe jusson a dráma bemutatását 
sürgetni. Az 'ironikus 'hangvétel szándékos, mert az imént említett 
merény akkor sem következhetne ibe, ha A fény felgyúl ás ellobog erő-
sebb 'karáttal volna méhető; 

Ezért szeretném a félreértéseket tisztázni, mert nincs szándé-
komban Szenteleky Kornél drámaírási tevékenysége köré hamis legen-
dát szőni. A dráma 'létezésér ől a1ligalig tudtunk. 'Ez m űrbírálat is egy-
ben. De - hadd jegyezzem meg 'keser űen - nálunk (s nemcsak ná-
lunk) az í-ró a halála 'után kezd élni. 

A szerkesztők minduntalan figyelmeztetnek: »Maradj a tárgynál!« 
Mert el-eltérek a 'lényegt ő l. Nem tehetek róla, múlt vagy jelen, mi,n 
den, ami a színházak körül játszódik, történik, vagy éppen nem t'ört-
nik, 'érzékenyen érint,, s ezúttal Szente'leky könyve •is csak ürügyül 
szolgál arra, 'hogy elmondhassak egyet»mást színházi világunk baja-
iról, mert már 'régen inam tartozom a lelkesed ők szektájához. 

De lássuk a sziváci orvos drámáját! 
Színpadi játék 14 képben! 
Íródott egy korszakban, amikor a színpadokon Molnár Ferenc, 

Á'brahám Pál és a iNagy 'Senkik uralták a mez őnyt, vonták 'be a nézőt 
egy 'hamis, 'hazug színházi b űvkörbe. Szenteleky drámája harakini ön-
maga ellen. Pedig szerethette a színpadot, hiszen írt kabaréje'lenete-
ket is, s ezek a verbászi színpadon közönség elé is 'kerültek. Az 'utókor 
azon-ban a mai napig sem tudott nyomukra bukkanni ezeknek az inkább 
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érdekes, mint értékes írásoknak, ha ugyan bármit Is jelenthet iroda-
lomtörténetünkben a 'kbaré. Kétlem, hogy  A tény telgyúl és ellobog  
két képének a megírása közben Szenteleky jelent ős egyfelvonásosk-
kal lephette meg a közvéleményt és a szerkesztőket. A Vajdasági Ma-
gyar ĺ rók AtI,manaoha cím ű , 1924ben megjelent kötetben megtaláljuk 
Aki eljő, s aki  elmegy  című  egyfelvonásosát. Merném ajánlani el ő-
adásra. Egy irodalmi est lkeretében. 

A dráma - idézem Németh Lászlót - »egy jelentékeny ember 
vívódása«, s ez az ember »sok a világnak«. Szenteleky h őse egy János,, 
egy János az ezernyi Jánosokból, akik mezítláb, apostoli käntösben 
jártak-járnak a földön, amely nem biztosított számukra beilleszkedési 
lehetőséget. 

Szenteleky  hőse cselekvő  hős. Bukása eIkerül'hetetlen 
De merjünk sorjában! 
A dráma szereplő i: 
A szerző , I. árnyék, H. árnyék, Keres ő  János, János lanyja, János 

tanítója, János barátja, János ellensége, I. leány, II. leány, Ml. leány, 
Az első  nő, L forradalmár, II. forradalmár, •l łl. forradalmár, IV. forra-
dalmár, V. forradalmár, VI. forradalmár, A f őnök, A 'magános hölgy, 
A kis barát, a f űszerkeresked ő , a végrehajtó, emberek, asszonyok. 

Ahogyan ma mondaná a dramaturg: ensenble darab. 
Az első  'képben az árnyak beszélgetnek egymással. 

1. árnyék: Jönnek, ibotorkálnak, bandukotnak. Néha felpislog a fényük, 
máskor  felszikrázik. Sötétből jönnek és sötétbe huH.nak. Hát 
van értelme az egésznek? 

II. árnyék: Az ő  szempontjukból nincsen. De mi ugyebár mulatunk raj-
tuk, bennünket szórakoztat a dolog 

A továbbiakban a két árnyék János nyomába szeg ődik, s mint 
Lucifer Ádámot, úgy vezetik keresztül az életen, hogy »'m'ulassanak 
rajta«. Az előzmények után megjelenik a színen a Szerz ő . Számomra 
megoldatlan talány e színpadi bukfenc. A szerző  bemutatkozik az ár-
nyak'nak és el ăh'ozza Jánost, akit a fiának vall. 

»...  itt van a fiam, az én fiam, Saját teremtményem, hosszú éj-
sza'kák és töprengések szülöttje. Ő  az enyém s most útnak szeretném 
indítani az életen keresztül. Lelki 'tulajdonságait magam állítottam 
össze... 

János megköszöni az életet, s nyomában a két árnyékkal kifelé 
indul a színrő l, 'befelé az életbe. A lharmadik képben János az anyjá-
val és a tanítójával perel, 'aki többek között azt állítja, hogy »János 
tehetséges fiú, de azért nem szabad llángésznek kikiáltani«. János vá-
lasza: »Szabad akarok 'lenni •és menni az ösztönöm után, mint a vad-
állat az őserdben<. A hatodik képben János szembetalálja magát a 
Baráttal és az Ellenséggel. Horáciával és Hagenna'l, de az első  komo-
lyabb összeütközés után újra csak az árnyékok vezette úton halad 
tovább. Ribancokkal tölti 'éjszaká'i't, s végül 'belecsöppen egy ugyan- 
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Csak fura parolákat ihirdetõ forradalom sodrásába, amelynek a bukása 
csak idő  kérdése. Jánoban a »fény ellbog,, de a tizedik képben egy 
új János új szavakat tanul. Ilyeneket:  »... feleég... gyerek... fele-
ség... gyerek.. .« Megismerkedik a Magános h őlggyel, feleségül veszi, 
később elválnak. A tizenharmadik képben Jánossal a szegényházban 
találkozunk. Sorsa 'bevégeztetett. iBócsúszavai a következ ő k: 

-  Az élet és a halál sohasem eresztik el egymás kezét. Furcsa 
ez, szomorú ez és az agyvelőnk nagyon kicsi. Hamar elmúlik minden, 
az idő  siet, s •a napok oly gyorsan hullanak, 'mint deres őszi reggel 
• falevelek. Mintha nem is 'lett volna olyan régen, hogy otthagytam 
• szülő i lházat, a vadszólős tornácot, Cirmost, az Öreg kandúrt és drága 
jó anyámat, aki talán már hamuvá porladt a temetőben. AzutárT szerel-
mek, diákévek, nagy eszmék, harcok, 'menekülések, utazások... Ó 
ne haragudjatok, csak még egy percig várjatok, hogy mécsesem utolsó 
pislákoló lángjával 'végigvilág'ítsam az emlékek kriptaszer ű  tárházát... 
a múltat, az életet. 'Most itt a halál mezsgyéjén Olyan furcsa és Olyan 
érthetetlen, hogy 'mindezt én éltem le. Hogy mindezt én csináltam. 
Akartam és kerestem. Magamhoz ölelk mindent, ami valaha az enyém 
volt. Karomba'zárom egész életemet, mint távozó szeret ő t és hosszan, 
melegen megcsókolom a száját. Elbúcsúzom az é'letemt ő l és aztán 

Következik az író instrukciója: 
JÁNOS: (a két árnyék támogatásával lassan kitotyog.) 
A tizennegyedik kéjben a szerz ő  fogadja Jánost. Kérdi tőle: 
- Nagyon fájt az élet? 
János 'bólint. 

És nem találtál valami szépet, valami 'megnyugtatót az élet-
ben? Nem ikõszõ,nöd meg, lhogy éltél, harcoltál, szerettél, rajongtál? 

János: 
-  Nem, apám. 
Végezetül hosszú monológgal búcsúzik a Szerz ő  képzelt közön-

ségétő l: 
»...  az életre 'Se 'haragudjanak, uraim és úrn ő im, 'hanem bocsás-

sák meg mindkettőnek, hogy 'keserűek és tökéletlenek vagyunk. 
Kerek történet egy Keres ő  Jánosról. Egy Jánosról, akinek nem 

sikerült. A Szerz ő , mint az élet nagy tudója, úgy küldi sorsa ütköz ő i 
elé fiát, akiben az indulat nagy, de erejéb ő l nem sokra telik, s érvei 
sem igazolják elégedetlenségének jogosságát. Kés őbb már alig-alig 
figyelünk oda János erő tlen mondataira. 'Szenteleky drámájához »gö-
rög formát« választott. A görög 'klasszikusok m űveiben a 'környezet a 
vérét szívja a többnyire szenved ő  hősnek, aki védekezik, vissza-vissza-
üt és el'bukik szép vagy csúnya halállal. János a Vívható harc egy 
»'könnyebb« mezejét választotta, de ez apjának hibája, aki kissé meg-
kötötte kezét, mert ilyennek akarta 'bemutatni őt, azt a férfit, aki egy 
forradalmi 'pubertásba csöppent, aki megútálta a fennálló társadalmi 
konvenciókat, s aki végül is beleesik a tragikus kelepcbe: megútál-
já'k, kinevetik, eldobják. János imegszünteti magában iaz ellenállási 
gócpontokat, s nem képes megteremteni az Új élet modelljét, hiszen 
az 'még 'vízióiban sem jelent meg el őtte. Jánost az .intelle'ktus jellemzi, 
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de ez nem  'ńientség számárá.  A dráma legnagyobb  hibája,  hogy hősé-
vel a szerző  csupa közhelyeket mondat  el,  hadba küldi az egész világ 
ellen s ezért nem nyerheti el az olvasó rokonszenvét. 

Németh László dramaturgiájában a harc lezárulta a legnagyobb 
élmény.  Szenteleky  izgalmasabb a küzdelem megindításának a leírá-
sában. Egy élet főbb kalandjait írja le, eposzt írt János szenvedéseir ől, 
aki az élet  jdbb  anyagával  pil'lanatokra  sem találkozik. Minden kép a 
főhősre koncentrálódik, akinek számtalan esetben már nincs semmi  
käzölnivalăj'a,  nem kérdez rá az életre, mint Ádám, csak ismétli papír -
ízű szólamait,  s még csak egy konkrét kor sem beszél  iki  belő le. Erre a 
szerepre nehezen  »tiarapna rã« színész, mert együtt szárnyalni az 
íróval nem könnyű  feladat.  

Szenteleky  nem mondhatta el, hogy az ember  megéjhódása  Csak 
társadalmi változás útján végezhető  el. Jánosnak ezért nincs közösségi 
indítéka. Szenved magában és a vére folyik, de ez a vér a legjobb 
helyen, a két könyvfedél között van. Pozitívum, hogy  Szenteleky  az ér-
telem győzelmét sürgeti, de hiszen ez a sürgetés jellemzi a drámairo-
dalom 'megannyi szerepl őjét. 

Rezümé? 
A dráma a rossz sejtések és érzések hínárja. A h ős, aki  -  mint 

mondottuk  -  cselekvő  hős, 'csak szavakkal hadakozik, s van benne 
valami gyerekes makacsság,  ihiszen  »majd ő  megmutatja a világnak, •a 
tanítónak, az édesanyjának, hogy viszi még valamire az életben». Ért-
hetetlen, hogy  Szenteleky  miért éppen ilyen h őst fogadott fiának, aki-
nek számára egyetlen halvány  reménysugárt  sem  biztosít ,a  horizonton, 
mintha csak azt szeretné szuggerálni a bukások halmazából, hogy éle-
tünk egy fabatkát sem ér, s ezért a dráma végén bocsánatot is kér 
a közönségtő l, olvasótól. 

Kiváltságos osztályokat is emleget, s ezek ellen  János felveszi 
a 'harcot, de b űnt lát a testi szerelemben is s mindenben, 'ami  -  úgy 
igaz, hogy az élet nem hibátlan, ám ettől izgalmas  -  harcias,  anar-
cho-liberalista  'kedve elé tornyosul.  Szenteleky  végül kimondja: nem 
érdemes harcolni, s fiát halálos fáradtan a szegények otthonába küldi. 
Szabad-e az  íróna!k  a harc  értelmetlenségérő .l  szólni, hiszen a totális 
magányba menekül ő  Madáh  Imre is azt üzeni tragédiája végén, hogy: 
»Ember küzdj és bízva  :bizzál. .. « 

Szenteleky  hőse az első  kudarcok után  passzivitásba  vonul, s 
a dráma a forradalom 'bukása után tulajdonképpen megsz űnik. János 
fiatalságával  elszáll  az akarat, a  harci'kedv.  

A dráma dramaturgiája? 
Nehéz ma erről 'bármit is mondani. 
Drámaíróink »szabálytalan»  dramaturgiiával  íródott m űvel elju-

tottak a  Sterija  Játékokra. Pirulás nélkül állíthatom: nem tudom, ho-
gyan állunk napjainkban a színpad törvényeivel, a dráma szerkezeti  
felépítéséval  s mindazzal, amit egy darab elemzésekor tekintetbe kell 
vennünk.  

Szenteleky  drámájának van íve. 'Mondhatnám: szabályos dráma. 
Túlságosan szabályos. 'Három képbe  sű ríthető  S ezért  inem  több, mint 
színház papírból. 
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Drámaírói készséget kielemezni hálátlan feladat, de hát nem  lelie-
tünk,  s  nem  is vagyunk közömbösek mindazzal szemben, ami egy  
színháztalan  érában megszületett, mégis idéznem kell  Benkő  Ákost, 
aki a :magyarországi Színház cím ű  folyóiratban megjegyzi,  hogy  »a 
vajdasági magyar dráma egészen a hatvanas évek végéig messze el-
maradt a líra, az epika és az értekez ő  próza mögött. 

Megcáfolhatatlan  igazság.  
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DÉR ZOLTÁN 

SZENTELEKY  ISMERETLEN LEVELEI 

A szépíró emlékét els ősorban szépirodalmi m űvei ő rzik. Szenteieky 
írásai közül, noha a lírában és az epikában is figyelemre méltót alko-
tott, elsősorban levelezését adták ki. S méghozzá  halála után szokat-
lanul hamar, pont tíz esztend ő  múlva, 1943-ban. 

Ez a sorrendcsere, amennyire szokatlan általában, Szenteleky 
esetében annyira természetes. Nemcsak azért, mert életm űvébő l leve-
lej a legérdekesebbek, legfontosabbak, lhanem mert a jugoszláviai ma-
gyar irodalom kialakulását is e 'levelek révén követhetjük a legérzék-
letesebben nyomon. Dokumentumértékük tehát nem annyira a Szent-
elekyrő l közölt információikban rejlik, 'inkább abban, árnit irodalmunk 
életérő l, történetérő l elmondanak. 

Az el őbbiek után talán imondanunk sem kell, hogy ezek a levelek 
nem irodalmi levelek. Esztétikai aspektusból •nézve ez hiányokban is 
kifejezhető . Az a megformált líraiság, ihatásos szellemesség, titokföl-
táró vallomásosság, a kulturális tájékozódást szenzációvá avató izga-
lom, amely például Kosztolányi és 'Babits ifjúkori levelezését jellemzi, 
hiányzik Szenteleky leveleibő l. Ő  is írt önmagáról, bajairól, érzéseirő l, 
de nem ezekért ült neki az írásnak, 'hanem ihogy valami célszer ű  ügyet 
elintézzen általa. Így aztán, ha a m űvészi hatásokkal adós is marad, 
bőségesen kárpótol azzal, amiért leveleit megírta: irodalmunk ügyei-
nek, gondjainak, 'lehetőségeinek dokumentumaival. Azzal, hogy amir ő l 
írt, minden fontos. U'dvarias ő  is, meghatott és 'keser ű  is sokszor, 
betegsége erre 'épp elég okot 'adott, de a konkrét dolgokat, a tenni-
valókkal kapcsolatos kérdéseket sohasem oldotta föl a személyes ere-
detű  érzésben. Semmitmondó üdvözleteket nem küldözgetett, ha bó-
kolt, annak iis irodalomszervez ő  funkciója volt. Számára a levél volt 
a szervezés első rend ű  eszköze. Munkája úgy llekõtõtte, hogy vendé-
geskedni nemigen ért rá, 'így lett üzeneteinek állandó formája a levél. 
Rengeteget írt, többet, mint amennyit az 1943as' gy űjtemény tartal-
maz, pedig az sem kevés. Jó volna, lha a mostani jubileum az ismeret-
lenül 'lappangó leveleket is napvilágra hozná. Kívánatos volna, hiszen 
minden Szenteleky-levél új adalék múltunk mélyebb megismeréséhez. 

Ehhez a munkához szeretnénk hozzájárulni az alábbi levelek köz-
lésével. Magukról a levelekr ő l nem szükséges itt értekeznünk, beszél-
nek azok magukért. Mind a Czakó Tiborhoz, mind a Dudás Kálmánhoz, 
mind a Fekete Lajoshoz 'írottak fontos lügyekre vonatkoznak, ás Szent-
eleky irodalomszervez ő i elveit és módszerét illetően is értékes tanús-
kodások. 

Czakó  Tibort, akinek nevét Imádkozik a ďattyů  és Fekete kenyéren 
cím ű  verseskötete és Péterke mostohája című  háromfelvonásos falu- 

1008 



si  története ő rzi firodalomtõ ,rténetünkben, Szenteleky más leveleiben is 
említi. Olykor sértetten, máskor recenzensi munkára ajánlva. Az itt 
közölt levél arra vall, ihogy nem lehettek szoros, bizalmas kapcsolat-
ban. De a fölmerült kérdésekr ő l azért ugyanazzal a lelkiismeretes-
séggel ír neki Szenteieky, mint mindenkinek, akit a vajdasági magyar 
irodalom szempontjából számon lehetett tartani. 

A Dudás Kálmánhoz írott levelekben els ősorban arra hívnám 
föl az olvasó figyelmét, hogy ennek a nagyon elfoglalt embernek az 
erejébő l, figyelmébő l mi mindenre futotta. A fiatal Dudás jugoszláv és 
francia tájékozódásában Is támaszkodhatott rá, de fordításairól és ere-
deti verseirő l is úgy tudta meg az igazságot, hogy a bíráló jóhiszem ű -
ségében kételkedni eszébe sem juthatott. &entelekyt, mint e levelek 
Is bizonyítják, a szerző  tehetségének alakulása, érzékenysége, az eset-
leges kudarc visszahatása még jobban érdekelte, mint a m ű . Rá vall 
ez is: nemcsak ítész volt, hanem gazdája, felel őse is a jugoszláviai 
magyar irodalomnak. 

Fekete Lajoshoz, mint ismeretes, 'különösen szoros szálak f űzték 
Szentelekyt, s mikor Fekete Magyarországra költözött, levelek egész 
sorát írta hozzá. Ezek zömét az 1943-as kiadás tartalmazza is. Az itt 
olvashatók mégsem érdektelenek. Fényt vetnek arra, milyen érzéke-
nyen reagált Szenteleky a magyarországi irodalom eseményeire, de 
talán még érdekesebb az a levél, mely a budapesti rádiószereplés 
problémáival foglalkozik. A harminc évvel ezel őtti kiadás leveleibő l 
már tudtuk, hogy milyen komolyan vette Szenteleky ezt a föllépést, 
milyen szívósan hadakozott azért, hogy •a helyi színeket és a sajátos 
vajdasági szerepet, írói felelősséget demonstrálja. »Felháborodásom-
nak - írta Cziráky Imrének - az volt az eredménye, hogy az általam 
összeállított m űsort a maga teljességében elfogadták és szeptember-
re :be is állították.» (I.  M.  257.) Az itt közölt levél néhány hónappal ko-
rábbi, mint a Czirákýhoz írt, a bizonytalanság, melyet tükröz, innen 
ered: elsősorban a nehézségeket latolgatja. Talán épp az elkedvetle-
nítő  terv miatt, Herczeg Ferenc miatt, akit a rádió nyakukba akart varr-
ni. Erre vall az is, hogy bár e levélben a Csuka Zoltán emigráns vol-
tából adódható problémát is fölveti, egy jó hónap múltán már verset 
kér Csukától erre az alkalomra (I. m. 237.), Kristály Istvántól pedig azt 
kéri, hogy »Próbáld meg Áradás cím ű  novelládat ihangjátékra átírni. 
Én úgy képzelem, hogy ebbe a hangjátékba sokat lehet bevinni: a Ti-
szát, a nyomorgó földtelen magyarság lkeserüségét. . .» (I. m. 236.) 
Érthető , ha ebben a 'konepcióban Herczeg Ferencnek nem jutott hely. 
Ebben nem a rang, :hanem a közösség iránti felelősség volt a mérték. 
Mint minden levélben. 'Ezért lehet valamennyit ma is őszinte figyelem-
mel olvasni. 

FEKETE LAJOSNAK 

Drága Lajosom, 

sokszor, szeretettel köszönöm jóságodat, érdekemben tett fáradtságos 
lépéseidet. Nemcsak az edd/g elért eredménynek örülök, hanem an-
nak Is, hogy ennyi jóság van Benned az én számomra. Olyan megnyug-
tató, szinte vigaszos dolog ez ebben a szürke, gyászos időben. 

1009  



Sok érdeklődéssel olvasom a Nyugat válságos harcait ás nagyon 
hálás lennék, ha néhány kulisszák mögötti eseményr ől is tájékoztat-
nál. (Milyen a Napkelet állásfoglalása? Hozzászólt-e a napi sajtó az 
Ignotus afíerhez? Mit jelent az a jobbra tolódás?) 

Egyáltalán nagyon, nagyon örülnék, ha egy nyugodtabb, ráér ősebb 
levelet küldenél, amelyben elsősorban magadról írnál. Milyen hajszás 
dologba csöppentél bele? 

Itt  a Vajdaságban minden csendes. Zoltán rendes ás csendes 
ujságiró: kuli lett, a többiek Is élik csendes, gyáva hétköznapukat. 
Hallom, hogy Streiitczky barátunk megint »tárgyaIni« akar egy megin-
ditandó szépirodalmi szemle ügyében, de ez már igazán nem érdekel. 

Irásodat  várja és lankadatlan szeretettel ölel 

öreg testvéred 
Sztári Szivac, 1930-11--4. 	 Kornél 

Drága, Jó Lajosom, 

köszönöm vigaszos irásod, ami mindannyiszor kibillent tespeszt ő  me-
lankóliámból. Te valószínűleg el sem hiszed, mennyire érdekel min-
denkis apróság, siker és elismerés, ami Rád mosolyog. Ebb ől a mo-
solyból én is kapok valamit, épen ezért nagyon várom ebben az örök, 
fojtott borúban. Ismételten kérlek tehát írj mindig magadról, hová irsz, 
kikkel barátkozol, kik és mit írnak Rólad? Az igért szekeres verseket 
türelmetlenül várom. Ne feledkezz meg róluk, illetőleg rólam. 

Itt mellékelem Juhász ás Hankíss könyvéről szó/ó recenziómat. 
Sajnos egy-két mondat kimaradt belőle, a Napló megszokott gyáva-
sága kitőrötte a kisebbségi helyzetről szóló nagyon is óvatos megálla-
pításaimat. Imád meg, hogy helyesen' láttam-e meg a dolgokat? A 
kisebbségi kérdés egyébként mint tudományos téma is nagyon érde-
kel, most olvasom Morocutti könyvét, amely Szinte lelkesen tárgyalja 
ezt a keserű  kérdést. Jól esik olvasni, miként jól esik hites, optimista 
emberekkel beszélgetni. 

Kuncz  Aladár arról értesített, hogy a Helikon kolportázsát való-
színűleg hamarosan megadja a belügyminisztérium és arra kért engem, 
hogy addig is vegyem kezembe a dolog szellemi részét. Nagy öröm-
mel vállalom ezt a feladatot, mert magam Is belátom, hogy igy Irodal-
mi szemle és irodalmi koncentráció nélkül végzetesen széjje/züllünk. 
Csak Borcsára és. Szirákyra célzok, akik az Irás megsz űnésével e/- 
vesztetlék öntudatukat és helyes ítél őképességüket. Jól tudom, hogy 
a Helikon sohasem pótolhatja az Irást, mégis bízom benne, hogy a 
nemesebb szempontok felszínen tartása, a felt űnni vágyás, az önkritika 
szigorúsága nem engedi elvetélni vagy elkallódni az itt-ott felcsillanó 
értékeket. 

Könyvedet e levéllel egyideüleg (1) teszem postára. Nagyon kö-
szönöm, hogy elküldted. Ha irsz róla, küld (!) el megjelent birálatodat. 

Nagyon Szeret és ölel 

Sztári Szivac, 1930 augusztus 25-én 	 Kornél 
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Drága Lajosom, 

ma végre megérkezett a Tengerzúgás! Pedig már-már azt hittem, hogy 
nem érkezik meg, gondolhatod, hogy mennyi derűvel és ujjongással 

fogadtam a ma álmos reggelén keserű, köhögős éjszaka után. Milyen 
szép és gazdag könyv! Mohón estem neki, örömmel kőszäntöttem az 

ismerősöket és nagy kíváncsisággal faltam az ismeretleneket. Els ő  
benyomásom az volt, hogy érettebb, öntudatosabb lettél a Szent Gri-
masz óta, a hangod biztos, az éned a fejlődés magasabb fokán tisz-

tább, szinte megdöbbentő  kontúrokat ad, mintha a vizsgáló lencse 
fokuszába kerültél volna. Az arcod más, mert éles, biztos, életes vo-
nások adják meg rajzát és a köp mögötti lelket. Sokra értékelem ez 
a könyvet, amit talán kis rendszerrel és alapossággal talán értelme-
sebben fogom (!) kifejteni. 

Az elveszett gyűjtőiveket talán mégis visszakaphatjuk, ha né-
hányszor szóvá tesszük a Reggeli Újságban. A M. I. legközelebbi szá-
mában ugyancsak kérni fogom a megrendel ők ismételt jelentkezését. 
Ami a terjesztést illeti, leghelyesebbnek tartanám, ha a szabadkai Li-
teráriához fordulnál, amelynek élén most Radó Imre és Kende áh, akik 
nagy tisztelőid és a M. I. számára is minden szívességre kaphatók. 
(Cím: Subotica, Park Kralja Petra 11.) Ők a legkönyebben (!) (cenzura 
nélkül) kapják a könyveket s az ő  általuk küldött könyvek nem vesznek 
el. Talán az lenne a leghelyesebb, ha utánvétellel vagy csekklappal 
küldenék a könyvet és azután leszámolnának Veled. Biztos vagyok 
benne, hogy kész kiadásaikon kívül semmit se fognak Neked fel-

számitani. 

A rádióban Sajnos nem szerepelhetnénk abban az összeállítás-
ban, ahogy Te írod. MI köze Herczegnek a mai Vajdasághoz? És ki 
merne a revíziós liga elnökével együtt szerepelni? Az utlevéllel is ba-
jok vannak. Kristályról szó sem lehet. Én talán kaphatnék, de nem 
tudom egészségileg hogy leszek addigra. Szí rmainak nagyon rossz 
hangja van, kellemetlen elődó (!). Zoltán emigráns. Egyedül Borsodi 

maradna, aki kellemesen ad elő  s aki elég független ember. De Her-

czeggel ő  sem mer együtt szerepelni, azt előre mondhatom. Azt hiszem 
20.-án Becsén találkozni fogunk, akkor megbeszélem vele ezt a dolgot. 

A kritikákra nagyon kíváncsi vagyok, nagyon hálás lennék, ha 

küldenél belőlük néhányat. 

A honoráriumokat megsürgettem. Augusztus óta senki sem ka-
pott egy parát sem. Irtani Blazseknek, hogy Téged elégítsen ki leg-

hamarább. 

Nagyon szeret ás könyvednek nagyon, nagyon örül 

igaz társad és testvéred 

Szt. Szivac, 1.931—XII---O 	 Kornél 
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DUDÁS KÁLMÁNNAK 

Kedves uram, 

most jöttem haza Párizsból, ezért nem válaszoltam levelére. Amint 
talán észre is vette, a M. I. utolsó két számát nem én szerkesztettem. 
No de most helyre Szeretném hozni a mulasztottakat. 

Kérdésére a következőket válaszolhatom: az élő, jugoszláv köl-
tőktől okvetlenül kell engedélyt kérni m űvük lefordítására. Ezt nem-
csak a szerzői Jog ina elő, hanem a koliégiális megbecsülés és udva-
riasság. Elhunyt költők hozzátartozóitól és más külföld/ költ ő től csak 
akkor kell engedély a fordításra, ha könyvalakban adunk ki egy for-
dítást. Ez az eset Önnél, úgy hiszem, nem fordul elő . 

Ha már megjelent verseit más lap is leközli, ez nem ütközik a 
szerzői jogba. Én csak arra kérem Önt, hogy a M. 1.-ba, mint a jugo-
szláviai magyar irodalom egyetlen orgánumába csak le nem közölt 
írásokat küldjön. 

Fordításokat Is közlünk, noha itt kissé szigorubbnak kell lennem, 
mint ez eredeti verseknél. Nagyon kérem a fordításhoz az eredeti ver-
set Is mellékelni. 

Kollin  József az Ön korában lehet, Becskereken él, de közelebbi 
címét nem tudom. Talán meg fogja kapni így is levelét. 

Versei jönni fognak, az alrnanahba küldött versek közül kettő  
nagyon tetszik (Vágy kísérni magam, Tiszai alkony). A honoráriumok 
tekintetében kis türelmet kérek, még nem irhattam meg a kiutalásokat, 
a lapnak a bankzárlat miatt egyébként sincs pénze. De bízunk benne, 
hogy egy-két héten belül megoldódik ez a kérdés is. 

Szeretettel köszönti 

készséges híve 

Sztári Szivac, 1931 - IX - 27 Szenteleky Kornél 

Nagyon kedves uram, 

végtelenül jól estek meleg, aggódó sorai, őszintén köszönöm tiszta, 
nemes szeretetét. Magam is szeretném kissé prolongálni bágyadt, 
beteg életemet, mert úgy érzem, hogy másoknak még Szüksége van 
rám. Higyje el, hogy a magam egyéni élete már elég feleslegesnek 
látszik, csupa lemondás és örök búcsúzkodás minden napom s ezért 
nem ragaszkodom ehez (1) a zsugorodó, fakuló, kurtuló élethez. De 
van valami kötelességérzet, úgy érzem, hogy dolgoznom kell a leko-
pasztott életszépségek mellett, hegy még szükséges az itt létem s talán 
ez ad energiát a prolongáláshoz. 

Örömmel regisztrálom az Ön fejl ődését és tisztulását. Tanácsom 
mégis az lenne, ne kísérletezzen uj lapoknál, ne kopogtasson Idegen 
ajtókon. Félek, hogy mínden ajánló soraim mellett visszautasítanák 5 

ez Önnek nagyon rosszul esne, talán munkakedvét is leh űtené. Össze-
gező  és összefoglaló cikkekre, eleven kritikai irásokra mínden lapnál 
szükség van, de versekben roppant magasak és fínyásak a te/tételek. 
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Én nem érzem biztosan, vagy nagy valószín űség mellett azt, hogy ver-
seit elfogadják. Miért akkor a kudarccal kacérkodni? 

Remélem, hogy hamarosan elutazom s falán jobb b őrben és erő-
ben térek vissza. Kéziratait ezért küldje Csuka Zoltán címére Ujvidékre. 

Szeretettel köszönti és kezét szorít/a 

Sztári Szivac, 1932 - IV - 14 	 Szenteleky Kornél 

Kedves, jó uram, 

ha látta a Mi lrodalnwnkat és a Kafangyát, akkor láthatta, hogy ver-
seinek nagy része már megjelent, a meg nem jelentek pedig sorra ke-
rülnek. Fordításai nagyon tetszenek, hajlékonyak, ötletesek, sokszor 
szabőlőrínci vagy tothárpádi nívót érnek cl. Eredeti versei nem ilyen 
megkapóak, az élmény átütő  ereje, friss szuggesztívitása hiányzik be-
lőlük. Szépek, finomak, salaktalanok. Mintha háromszorosan is meg-
szűrné és szublimálná mondanivalóit. Igy természetesen formai és tó-
nusbeli finomságokat ér el, de ugyanakkor elveszíti az eredeti ízt, a 
természetes illatot. 

Versekkel bőségesen el vagyunk látva, ezért szíves türelmét ké-
rem, sokat nem hozhatunk egyszerre, a közönség igy is panaszkodik, 
hogy nagyon sok a vers. Persze a jó versnek azért mindig lesz hely, 
az On versei mIndig sorra fognak kerülni. Szívesen venném, ha olykor 
novellával Is felkeresne. 

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár tervbe vette egy verses anto-
lógia kiadását Csuka Zoltán szerkesztésében. A címe: Válívetve és 
1933 nyarán fog megjelenni. 

A francia antológiára már itt-ott szükségem lett volna, néha bele 
Szerettem volna pillantani. Ha t5n fordítani szándékozna belő le, akkor 
tartsa meg magánál, de ha nem, akkor kérem vissza. 

Az Irodalom - amint láthatta - szélesebb és biztosabb alapokra 
helyezkedett. Kíváncsi vagyok hogyan lehet a Magyar Könyvtár és 
Kalangya akciót beszervezni? Ettől függ további életünk és fejl ődé-
sünk. 

Nagy szeretettel és barátsággal köszönti 

Sztári Szivac, 1932 - december 21-én. 	Szenteleky Kornél 

Kedves uram, 

köszönöm a visszaküldött antológiát, a nyáron, ha ideje lesz behatób-
ban foglalkozni vele, szívesen kölcsönadom megint. Sajnálom, hogy 
uj francia regényeket nem küldhetek, de Soubse Úr, a Librairie fran-
saise tulajdonosa annyira felemelte a könyvek árát, hogy alig lehet 
valamit megvásárolni nála. 
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A honorárium kérdésébe sajnos Semmi beleszólásom sincsen, az 
én tiszteletdijam Is oly kevés, hogy még a szerkesztéssel járó posta-
költségeket sem fedezi. De azért irodalmat, ha mindjárt üres zsebbel 
és gyomorral Is kell csinálni, hogy ezzel (...) teremtő  erőnket bizo-
nyíthassuk. 

Nagyon szívesen venném, ha Krlezsával beszélgetne és a beszél-
getés irodalmi vonatkozásait riport formájában (une heure arce.) a 
M. I. számára elküldené. Kriezsát én is becsülöm, noha kellemetlenül 
érint többször fellángoló magyargyűlölete. Talán megkérdezhetné t ő le, 
honnan ered ez? 

Az Úgy fáj az élet... c. könyvem úgylátszik már teljesen elfo-
gyott. Nekem is csak egy példányom van bel őle. Esetleg a szabadkai 
Minervánál érdeklődhetne, hogy van-e még raktáron. Az Isola Bella a 
Literariánál kapható. A Magyar Főiskolai Hallgatók Egyesülete még 
nem érdeklődött nálam. 

Köszönöm uj írásait. Kár, hogy próza nincs közte. A versek fém-
jelzése természetesen a régi. 

Nagy szeretettel köszönti 

készséges híve 

Sztári Szivac, 1933 - / - 17 	 Szenteleky Kornél 

CZAKÓ  TIBORNAK 

Nagyon kedves Czakó uram, 

levele őszinte és nagy örömet okozott. Elsősorban azért, meri nyíltan, 
részletesen életes terveket vetett fel és nem mint edd/g, amikor kar-
társaimtól hallgatást, tínyáskodó fintort, legjobb esetben egy sietve 
odavetett levélvégi megjegyzést kaptam munkámért és írodalompoliti-
kai tervezgetéseimért. Végre valaki, akinek öntudatos véleménye, ko-
moly elgondolása van teendőinkről; Végre valaki, aki bírálatot mer és 
tud mondani mult ró!, je/enr ől - és a jövő  szükségessége/ről. Nagyon 
köszönöm ezt Önnek, kedves Czakó Tibor. 

Kötelességemnek érzem, hogy én Is nyíltan, őszintén közőljem 
Önnel véleményemet a felvetett témákról. Én okvetlenül pesszimista 
lélek vagyok (s mint Ilyen talán alkalmatlan is vezet ő  szerepre) de 
egyben nem vagyok pesszimista. Ez a könyközösség (!) ügye. Én Igen-
is bízom benne, hogy még ebben az évben kiadunk néhány könyvet 
és hogy honorálni is tudjuk az írókat. A szervezést a Literária fogja 
végezni (a napokban lesz tárgyalásunk Juhásszal ás a Literária embe-
reivel s én bízom benne, hogy tető  alá hozzuk eddigi munkánkat). 
Mégis valahogy úgy érzem, hogy most komolyan, teljes er ővel ezt a 
problémát oldjuk meg, amely már félig a megvalósúlás stádiumában 
van s mikor megteremtettük közönségünket, akkor foghatunk Ui terv 
megvalósításához. 
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Nekem a folyóirat tekintetében roppant keser ű  tapasztalataim 
vannak. Folyóiratot állandó alimentálás nélkül fenntartani nemcsak ná-
lunk lehetetlen, hanem Magyarországon, Csehszlovákiában, s őt Fran-
ciaországban sem. (Most a Nyugat, a Slovenski Tisk és a Mercure de 
France példáira célzok.) Kik lennének a mi mecénásaink? Nincs Hat-
vany Lajosunk, de mégha lenne is, az Is Inkább a vámvédett cip őke-
nőcs vállalkozásra adná a pénzét, mint az irodalomra. Ha tudná Ön, 
mennyi ostoba, szívtelen, öntelt ás Iplefeiü (!) »mecénással« tárgyal-
tam a Vajdasági Írás rendszeres elirnentálása ügyében (persze egyik 
sem adott egy vasat sem), akkor óvatosabban vetette volna fel az iro-
dalmi szemle ügyét. Azt pedig lehetetlennek tartom, hogy mi írók táp-
láljuk saját lapunkat. Először nincs pénzünk. Közöttünk egyedül Ga-
lambos Margit tehetősebb, aki azonban annyira fukar, hogy még saját 
verseskönyvét sem akarja kiadatni, mert fél, hogy nagyon ráfizetne. Go-
vorkovich messze áll tőlünk, mint író Is gyenge, az ő  mecénáskodása 
tehát a nívót veszélyeztetné. S mi täbbiek mit tudnánk adni? Egy-két 
száz, Illetve ezer dInárt. Talán annyit sem, amennyi papirosra szüksé-
ges. És Ön nyomdavételre gondol! Az ötlet azonban nem rossz, de itt 
szélesebb társadalmi akciónak kellene megmozdulnia és a nyomdát a 
Magyar Közművelődési Egyesület tulajdonában szeretném tudni, amely 
könyveinket is kiadja. 

Végül meg kell mondanom, hogy kisebbségi szempontból sem 
tartanám helyesnek, ha mi egy reprezentatív Irodalmi szemlét adnánk 
ki. Lehet, hogy egy-két szép kritikát kapnánk külföldr ő l, de közönsé-
günk megint nem lenne. Pedig irodalmunk nem lehet öncélú, nekünk 
meg kell találnunk a kapcsolatot közönségünkkel, különben irodal-
munknak nincs sok létjogosultsága. Ezért olyan Pásztort űz - Uj idők 
izű  hetilapra gondolok, melyet tömegek olvasnának. Persze ami beke-
rülne, az tiszta irodalom lenne, de nem akadémikus. Els ősorban a ma-
gyar öntudatot szolgálná, azután oktató, ismeretterjesztő  rovatokat kel-
lene nyitni, hiszen nekünk már nincsenek középiskoláink. A mi irói el-
hivatottságunk sokkal súlyosabb, mint a többségi íróké, a felel ősség 
nehezedik minden leirt szóra, nekünk fenn kell tartanunk, Sőt meg kell 
erősítenünk a magyar ku ĺturát Jugoszláviában. Ezért vigyáznunk kell, 
hogy cl ne térjünk ettől a legfőbb és elsősorban fontos iránytól. 

A Mi Irodalmunkat okvetlenül tovább csinálom, míg valami jobb 
nem adódik. Az Új forma, azt hiszem, több olvasót szerez az iroda-
lomnak, s ezért gyakorlati szempontból mégis helyesebb. Kéziratom 
bőven van, boldogan látok fejlődéseket, ígéreteket és kibontakozáso-
kat. Erősödünk. Előrébb megyünk. De azért még nem Vagyunk elég 
erősek ahoz (1), hogy elhamarkodott ballépéseket tegyünk, amelyek 
haladásunkat ismét visszavetnék. Ha könyvközösségünk élete biztosítva 
lesz, akkor okvetlenül egy lépéssel előrébb kell mennünk. És bízom 
benne, hogy ezt a lépést már könnyebben, több unanimisme-mel, az 
izmok helyes koordinációjával tesszük. 

Sok szeretettel köszönti 

hűséges társa 

Sztári Szivác, 1932. január 7. 	 Szenteleky  Kornél 
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MOLNÁR  csiicós LÁSZLÖ  

HALMOZOTT MONDA TRÉSZEK 
SZENTELEKY ÜT/RAJZA IBA N 

Szenteleky  a jugoszláviai magyar irodalom Krúdyja, s őt  Proustja.  Pró-
zája lágy, pezsg őszínű , kissé ódon illatú, egyszerre der űs nyugalmú és 
izgatóan szenvedélyes.  

Ütileveleit  életének 1923-tól 1930-ig terjed ő  időszakában írta, és 
folyamatosan meg is jelentette őket. Az Út/tarisznya  rovatcím  alapján 
került a Herceg János  által  sajtó alá rendezett kötet*  élére az Út/ta-
risznya cím.  

Szenteleky  sokfelé járt, gyakran el űzte az otthoni por és sár, a 
Janus Pannoniusra emlékeztető  elégedetlenség; kulturális és szellemi 
magány vitte Egyiptomba, Franciaországba,, Itáliába... Adynak Párizs 
volt a Bakonya,  Szenteleky  pedig attól rettegett, •hogy  a 'nagy  múltú  
Város  elamerikásodik. Jártábankeltében  szemével és fülével falta a 
tájakat, az emberi szellem csodálatos alkotásait és a nyüzsg ő , tarka 
emberpanoptikumot. Stílusa, szóhasználata, mondatszerkesztése,  szin-
tagmafelépítése  mind azt igazolja, hogy nemcsak sokat látott, hallott, 
hanem rengeteget meg is örökített  é ĺ ményeibő l  a költő i nyelv palettá-
ján dolgozva. »Egy kulturálisan  ipasszív  vidékrő l  incluft Európába, de 
ő  maga mégsem volt elég vidéki, hogy fenntartás nélkül adta volna oda 
magát a  csodálatnak» -  mondja Herceg János a kötet utószavában, 
rámutatva arra, hogy  Szenteleky  a beteg Európát Is 'látta,  betegségé.- 
nek  a tüneteit feljegyezte. 

A kötet 35 levelet,  útivázlatot  tartalmaz. Ezek 'közül négyet válasz-
tottam ki elemzésre: Expresszen, Őszi  emlény,  A luxori szép napok, 
A holt város. A többi írás szerkezete nem tér el lényegesen ezekt ő l, 
különösen ami a mondatok felépítését és a szintagmakapcsolódásokat 
illeti. 

Mielőtt rátérnék a halmozott mondatrészek vizsgálatára, szeret-
ném ismertetni az említett négy útirajz tagmondat-statisztikáját és mon-
dathosszúság szerinti dinamikáját. 

Az Expresszen című  útilevél  41 mondatból áll, melyek közül 13 
egyszerű  mondat (5 tőmondat), 11 kéttagú és 12 háromtagú, a  négy-
tagú mondatok száma 5. Az Őszi emlényben  meglepően 'magas a két-
tagú mondatok száma: a 37 mondat közül 15 a kéttagú; míg 7-7 há-
romtagú, Illetve egyszerű  mondat, valamint 6 négytagú és 2 öttagú 
mondat található benne. A 'kéttagú mondatok megterheltsége nem vé-
letlen eredménye, mert  Szenteleky  stílusából következik.  Szenteieky  
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arra törekszik, hogy egy dolgot, egy jelenséget vagy személyt több olda-
láról Is bemutasson, hogy minél érzékletesebb képet  inyújtson  róla. 

Ezt elérheti jelz őhalmozással, 'határozók halmozásával vagy pedig jel-
ző i és  határozói  mellékmondatok segítségével, esetleg más mondat-
részek halmozásával, fokozásával vagy egyéb mellékmondatok által. Az 
Őszi emlényben  jól megfigyelhető ,  meruiyire  duzzadt, gazdag  •mondatb-

ćat  használ az író; érezni, mennyire túltelített egy-egy mondata, milyen 
nehéz egyszer ű  mondat segítségével kifejezni bizonyos képzeteket, 
mint például: »Az élet ujjongós, zsivajos felpiroslása után ez a csen-
des, néma, ájult-sárga őszi nap olyan volt, mint lángoló orchideák 
csokrában néhány remeg ő , szomorú  gerepcsin.« Jelen esetben a ha-
sonlító határozó csak mellékmondat alakjában fejezhet ő  ki, vagyis a 
bázismondat bővítése  szintagmati.kus  szinten tovább nem lehetséges, 
szükség van még egy mondatra. 

A luxori szép napok 27 mondatot tartalmaz. A mondatok hosszú-
ság szerinti megoszlása viszonylag arányos: a 6 egyszer ű  mondat mel-
lett 8 kéttagú és 7 háromtagú mondat található, valamint 2 négytagú, 
3 öttagú ás 1 hattagú. A holt város 33 mondata közül 7 egyszer ű  mon-
dat, 11 kéttagú, 9 háromtagú, 2 négytagú, 2 öttagú és 2 hattagú. Az 
útirajzok mondatainak szórásából arra  következtethetünk,  hogy Szent -

eleky  nem kedveli a többszörösen összetett mondatokat. Ha alkalmaz 
is egykét öttagú vagy hattagú mondatot, ezt nem a differenciált, bo-
nyolult gondlatok kedvéért teszi, inkább azért, hogy a szöveg ritmusát 
változatosabbá tegye. A többszörösen összetett mondatok ellensúlyo-
zására helyenként tőmondatokat használ. A t őmondatokat kivéve egy-
szerű  mondatai többnyire változatosan bonyolultak. Az Őszi emlényben 
7egyszerű  mondat 'közül például 5 ilyen duzzadt b ővített mondat: »Az  
autocar  rohant tovább és tovább, Zizeg ő  fenyők, zúgó tölgyek, sziszegő  
zsurlók 'között a  Ronte ďOrleans-on,  vagy a  Chemia  de  Montigny-n át.  

Érdekes  megvizsgálni, hogyan  vaťiálja  az író a különböző  hosszú-
ságú •mondatokat a négy  útilevélben  (az arab számok a tagmondatok 
számát jelölik az adott mondatban, a kettőspont új bekezdésre utal, az 
1 melletti mínusz tőmondatot jelent, a  iplusz  pedig  lbõvített,  testesebb 
mondatot):  

Expresszen  2, 3, 3, 4, 3: 1-; 3, 1, 4, 2, 2: 1-: 2, 1, 3, 2, 4, 3; 

1-, 1-, 1, 1-, 2, 4: 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2: 1, 

3,1,1:3:3:4 

Őszi  emlény  2, 5, 3, 3: 2, 4, 2, 2, 1+, 2, 4, 2, 3: 2, 1+, 2: 4: 
1-, 3, 3, 1+, 5, 2, 1+, 2, 2; 3, 2, 2, 2, 1+, 4, 1: 

4,2, 3 

A luxori szép napok 1-, 4, 5, 3: 2, 5, 1+: 1, 4: 3, 2; 1, 2, 1, 3, 3, 5: 

6, 3, 2, 3: 2, 3, 1+, 2: 2, 2 

A bolt város 5, 2: 1+, 3, 1, 3, 2:5, 6, 3, 3, 8, 2: 1+, 4, 2, 2,3: 

2,2,3,2, 1: 1-: 3,3,3, 4: 2,2: 1-: 2, 1 
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'Nem célom a fenti,  grafkusan  Is  felrajzoható mondatlwilámok  
mélyreható elemzése,  méis  utalni szeretnék  'néhány  összefüggésre. 
Az Expresszen mondatai az utazás lankasztó, bágyasztó, szomorkás 
hangulatának megfelel ően viszonylag egyenletes hosszúságúak. Egyik 
helyen négy egyszerű  mondat  ikõvet.i  egymást, másutt pedig négy két-
tagú mondat következik egymás után. Az író rövid mondatokkal érzé-
kelteti a vonat veszteglését, az indulást  lpedig thosszabbodó  monda-
tokkal írja le: »Kopognak. Határállomáshoz értünk. A vámvizsgálat há-
rom kérdésbő l és három  fele ĺetbő l  áll. Szalutálás. A  maitre  de  wagons-
Iits  ismét lecsavarja a villanyt s utólag jó éjt kíván. A vonat lágyan 
elindul és tovább szívja, harapja az éjszakát, mint mesebeli szörnye-
teg, mely hegyeken vájta keresztül magát. 

A mondatok meghosszabbodása A luxori szép napok  mondathul-
lámzásában  egészen más funkciót tölt be, mint az el őbbi idézetben. 
Itt  a mámor dinamikája 'lassul le, torpan meg, az életöröm  tombolásái  
akasztja meg néhány pillanatra egykét komor kérdés: »Énekel az élet, 
kedves. Ujjongó, tiszta, tobzódó hangokkal énekli himnuszát, nagy, 
színes, Szerelmes szimfóniáját,  melytői  részeg a fül és az agy. És a 
sugarak  mil'iiá•rdjai  táncolnak, szikráznak, himbálódznak és szökdécsel-
nek erre az  örjítő , örömsugáros  muzsikára. Részeg, ő rült, vagy 'boldog 
itta  világ?  -  ki tudja, de ki .is kérdezi? És ki gondol arra, hogy  mesz-
sze  északon most ólmos, náthás  felhőrojtok  lógnak a komor, kedvetlen  
égboltoh,  hogy tűznél melegednek a fáradt, fanyar emberek. Ki gondol 
arra, hogy görnyedt gondok feküsznek nyirkos, nyöszörg ő  házakra, 
hogy revolver csövét most illesztgetik valahol messze egy csüggedt 
homlokra vagy egy elfáradt szívre, hogy valaki kötelet  ikészít  magának 
a szomorú padlásgerendán ás fanyar, fázós téli gondok, meg alattomos  
influenzabaci+usok  surrannak be a szegény, szomorú északi emberek 
szobáiba.<  

Szenteleky  szintagmáiban fontos Szerepet játszanak a halmozott 
determinánsok ás a halmozott  alaptagok.  A négy elemzett m űben a 
jelzők 'halmozása a leggyakoribb, 76 esetben fordul el ő , szemben az 
összes többi halmozásos jelenséggel, melyek 75 alkalommal szerepel-
nek a vizsgált írásokban. Már említettem, hogy  Szenteleky  egyik törek-
vése a sokoldalú ábrázolás, a dolgok és a jelenségek részletes bemu-
tatása. Mivel nem annyira az 'intellektuális közlés az író célja, mint az 
emocionális hatás, lényegesen ritkábban alkalmaz mellékmondatokat, 
mint halmozott mondatrészeket. 

A halmozás lehet kétszeres, háromszoros ás többszörös is, kivé-
telesen hatszoros vagy  hétszeres.  A vizsgált m űvekben 99 kétszeres, 
38 háromszoros, 8 négyszeres, 1 ötszörös, 2  hatszoros  és 2 hétszeres 
halmozás található. A hétszeres  halmozások  közül egyik alanyi (az 
Őszi  emlényben),  a másik pedig állítmányi (Expresszen). Az Őszi  em-
Jényben  'található hétszeres halmozás felfogható értelmez ő inek is: 
»Ezüstszínű  fűzfák, sápadt platánok, 'rozsdás páfrányok, bágyadt-barna 
tölgyek, kénsárga szilfák, kopaszodó, citromzöld a'lmafá'k és közöttük 
az  aranyvörös  rezgőnyárfa mind-mind megnézték magukat a red őtlen 
folyóban. 
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A 75  jelzöhalmozásos  eseten kívül 20 állítmányhalmozás, 20 
alanyhalmozás, 7  tárgyhalmozás  ás 27 határozóhalmozás fordul elő . 
Ezenkívül az első  útirajzban (Expresszen) akad egy négyszeres  értei -
mezőhalmozás is: »Természetesnek ás Indokolt dolognak tartanám, ha 
felordítana bennünk minden csúfság: nyomor, alkohol, piszok, elnyo-
mottság.  . «  

A halmozott határozók közül 13 a módhatározó, 6 állandó hatá-
rozó. 4 helyhatározó, 3  áHapothatározó,  1 pedig vészes határozó. Tehát 
legtöbb a módhatározó. A vonat »puhán, szinte  duruzsolóan« zakatol,  
az »álmosító csend ás a bizserg ős fáradtság lassan, lomhán« fekteti 
le az írót (Expresszen); aki valamikor egy, Párizs közelében lév ő  »vég-
telen  erdõben« barátnőjével »alázatosan, mélázva» sétált, jártak a »fö-
léje  ihaj ,ló  fák őszi  koronált« »szelíden, félénken  megmutogató  folyó, 
a  Loing  partján is (Őszi emlény)  stb. A fenti példákból is látható, hogy  
Szenteleky  módhatározói nem pusztán a cselekvés módját fejezik ki, 
hanem bizonyos sajátos hangulatot keltenek, mintegy kísér őzenéül 
szolgálnak egyes  szituáciákhoz.  

A többi halmozott határozó nem eléggé  frekvens,  tehát stilisz-
tikai szempontból kevésbé jelentős, mint például  Szenteleky  halmozott 
állítmányainak ás jelző inek szövevényes rendszere. Hasonlóképpen 
nincs különösebb jelentősége annak, hogy az Expresszen 4, A holt Vá-
ros pedig 3 tárgyhalmozást tartalmaz, míg a másik  ikét  útirajzban egyál-
talán nincsen halmozott tárgy. 

Az állítmány a közlés f ő  hordozója,  cselekvésröl,  történésről vagy 
állapotról tudósít bennünket, dinamizmusával el őbbre viszi a gondolat-
sort, továbbfejleszti az  adott tudattartalmat,  újat mond. A halmozott 
állítmány ezt a funkciót sokoldalúbban, részletekbe men ően tölti be,  
Szenteleky  prózájában is fokozott mértékben dinamizálja,  pezsdíti  a 
közlést, az  ábrázďlást.  

A négy  útilevélben  12 kettős ás 5 hármas állítmányhalmozás ta-
lálható: a vonat »szalad, szuszog, vágtat az éjszakában, illetve »szívja, 
harapja az éjszakát (Expresszen); »süpped, lapul a  tegnap«,  »az Ősz 
szimfóniája zokog, énekel és  átiátszóbb,  mint Nápoly felett, a gátat 
tört folyam »ujjong ás tobzódik, hogy új területeket önthetett  el«  (A 
luxori szép napok); az utolsó csók »dalolt ás lüktetett», »fulladozó 
asszonyok, pityergő  öregek sírnak, hápognak, härägnek ... < (A holt 
város). 

A luxori szép napok két négyszeresen halmozott állítmányt Is 
tartalmaz. Mindkettő  a forró egyiptomi napsugarak mozgását, vibrálását 
részletezi: »a napsugár.  . hömpölyög,  hullámzik, örvénylik ás feszíti a 
fehér  falakat«  és »a sugarak milliárdjai táncolnak, szikráznak, himbá-
lóznak és szökdécselnek az  »örjítő , örömsugáros miizsikára».  

Az állítmány  dinamł kájával  szemben áll az alany statikája. Alany-
halmozással némileg  feloldód'ik  ez a statikusság, akusztikai, vizuális, 
emocionális stb. panoráma tárul elénk az útirajzokból: »nem hallatszik 
a hang, a csintalan  csicsergés,  vidám párizsi dalok Szökellése, '>erre-
felé járt  valamikor Théodore Rousseau, meg  MUlat,  meg  CorOt,  meg 
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Paál  László, meg  Dupré,  meg  Sisiey... «‚  »mennyi tiszta szomorúság, 
milyen  ibékés belenyugás  remegett a fakuló levelek  milliárďjai  ö-
zött ... «‚  »annyi szépség, annyi megnyugtatás volt a falevelek eme 
végtelen temetőjében...  «  (Őszi  &mlény);  »a túlsó parton nyerges sza-
marak, térdel ő  tevék és vizet 'hordó, fekete asszonyok kőkorsóval a 
fejükön, mint bibliai figurák», »lelkemben elfogy az árnyék, a ború 
(A luxori szép napok); az  Armea  völgyében a pálmák, pineák és olajfák 
duzzadós zöldje, a szegfű- ás violatáblák pirosa, sárgája, buja rózsa-
színje zengi az tavasz 'hites  himnuszát«,  »pajzánkodó faunok és riadozó  
nimfák  kergetik egymást a 'hasadt fal belső  pereméjén», »bor, Vér vagy 
leszáradt agyvel ő  festette  ibarnára  a falat?» (A holt város) stb. 

Megfigyelhettük, hogy rendszerint jelz ő  is kapcsolódik  Szenteleky  
alanyaihoz, gyakran több is. A jelz ők konkrétabbá, megfoghatóbbá, 
szemléletesebbé teszik a fogalmak jelöl őit, az alaptagokat. Ha egy 
alaptaghoz párhuzamosan több determináns is kapcsolódik, akkor van 
szó  jelzőhal.mozásról.  

A vizsgált írásokban 69 halmozott, illetve többtagú min őségjelző  
ás 7 halmozott birtokos jelző  található. Jellemző , hogy a halmozott jel-
zők zöme (57) kéttagú, ezenkívül van még 18  iháromtagú is.  Háromta-
gúnál nagyobb jelz őhalmozás nem fordul el ő , tehát nyugodtan mond -
hatjvk,  hogy itt zárt rendszerről van szó. A kéttagú min őségjelzők el-
osztása arányos a négy  útilevélben:  Expresszen: 13, Őszi  emfény:  12, 
A  luxori  szép napok: 15, A holt vidék: 13. 

Az Expresszen cím ű  útirajzban a kéttagú jelzők rendszerint el-
térő  jelleg ű  minősítéssel  determináljá.k  az alaptagot: finom, fáradt  par-
föm;  illatos, tiszta csend; kis, petróleumszagú állomások; kemény, ket-
tétört magyar mondat; szelíd, mosolygós közöny; keskeny, szürke sáv; 
sáros, szomorú állomáson; rút, rosszkedv ű  reggel; piszkos, pálinkás 
munkás; sáros, sebes patakok; mosolygós,  marseilie-i  kie/téssel;  siető, 
sistergő  vonat; lucskos, szellemtelen szürkeséget. Vagy  lkülõnbõzõ  fizi-
kai, tehát konkrét tulajdonságok vonatkoznak párhuzamosan az alap-
tagra, például vizuális és akusztikai (kis;  petróleumszagú  állomások), 
méret és szín (keskeny, szürke sáv)  stb., vagy  pedig  elvont, fő leg lelki 
tulajdonság kapcsolódik fizikai tulajdonsághoz: sáros, szomorú állo-
máson; lucskos, szellemtelen szürkeséget stb. Néha elvont tulajdon-
ságok is jelentkeznek egymás mellett: szelíd, mosolygós közöny. 

Hasonló módon  kielemezhető  a többi útirajz kéttagú jelző inek a 
rendszere is. Az Őszi  emiényben  legtöbb a konkrét és az elvont tulaj-
donságok kapcsolódását képvisel ő  kéttagú jelző : messzi, magános 
múlt; nyárfák lapos, tétova könnye; z űrös, zengő  vigalom; a halál ha-
talmas, varázsos temploma; néhány remegő, szomorú  gerepcsin;  a fa-
lucska törpe, 'szegényes templomtornya; valamivel kevesebb a  'konkrél  
kéttagú jelző : langyos,  aranysugáros  októberi délután; az élet ujjongós, 
zsivajos  felpiroslása;  hatalmas, vörösfejű  nyárfa; kopaszodó, citrom-
zöld almafák; elvont kéttagú jelző  pedig csupán kétszer bukkan fel: 
zűrös, zengő  vigalom ás a haldoklás legszebb, legmegrázóbb képe.  

Szenteleky  stílusának állandóságát, következetességét bizonyítja 
az - a  tény, hogy A luxori szép napok ás A holt Város 'kéttagú jelző it a 
már elmondottak  jellemzik.  A luxori szép napokban forró, b ővérű  nap- 
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Sugár; izmos, barna pásztor; nyirkos, nyöszörg ő  házak; fáradt, fanyar 
emberek stb. szerepelnek, A holt városban pedig meredt, halott falak; 
riadt, repedt árkádok; roggyant, töredezett lépcs ők stb. bukkannak fal 
az olvasó előtt. 

A háromtagú jelzők érdekes és Szenteleky útirajzaira jellemz ő  
szerkezettípusa az, amikor két fizikai tulajdonságra vonatkozó jelz őhöz 
egy elvont, rendszerint lelki tulajdonságot képviselő  jelző  kapcsolódik: 
bamba, maszatos, szőrös arccal (Expresszen); az ősz langyos, tiszta 
s megrázó varázsa (Őszi  emlény);  nagy, színes, szerelmes szimfóniáját 
(A luxori Szép napok); illetve amikor két elvont, lelki tulajdonságra 
utaló jelző  mellett egy fizikai tulajdonságra vonatkozó jelz ő  található: 
illatos, buja és gőgös vasúti kocsi (Expresszen); kéjes, magukba feled-
kezett, rózsaszín folyondárok (A  luxori  Szép napok); kedves, boldog, 
meleg fészek; barna, bátor, büszke arcokat (A holt város). 

Ezzel korántsem merítettem ki a halmozott determinánsok Szent-
eleky útirajzaiban- nyújtott 'lhetőségeit, természetesen a halmozott 
mondatrészek problematikáját sem, csupán arra szerettem volna fel-
hívni a figyelmet, hogy a nyelvi elemzés is nyújthat segítséget az iro-
dalmi m űvek olvasásához, sőt elbírálásához is, seregszemlét tartva az 
író, a költő  által igénybe vett nyelvi eszközök, nyelvi lehet őségek fölött. 
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KORTÁRSAK SZENTELEK YRŐL 

Am'kor  felszólítást kaptam, hogy a Szertteleky-emlékszámra írjak va-
lami visszaemlékezést a jugosláViai magyar irodalom két viIág ł áború 
közötti vezéralakjáról, gonddlkodás flél ľk Ĺil visszautasJtottam,, me ŕt nem 
érzem magam hivatottnak arra, hogy emlékezésemmel betolakodjak 
egy olyan korba, amelynek tulajdorképpen csak a peremén éltem. 
A húszas—harmincas években éppen hogy csak eszmélni kezdtem, 
kezdő  iíodalmi lépéseimet tettem, s az a puszta tény, hogy els ő  vers-
próbálkozásaimat - még hatodikos—hetedikes gim.naista koromban 
- a Szenteleky szerkesztette A Mi lrodalmunk közölte, még nem elég 
jogcím arra, hogy beálljak irodalimunk útegyenget őjének késő i mél-
tatói közé. Mert hát mi az én emlékem Szentelkyr ő l? Néhány régi 
szerkesztő,i üzenet, amelyben irodalmi szárnypr ăbálg:atásaimra reagált, 
néhány megjelentetett vers, egy id ők folyamán elkallódott, apró bet űs 
levelező lap, amelyen első  szabadversei'mrő l mondott biztató véleményt, 
s egy halotti maszk, mely hosszú esztendőkön át ott függött évr ő l 
évre gyarapodó lkõnyvtáram fölött. Amikor azonban elÓtt az id ő  hogy 
talán valóban beléphettem volna a Szenteleky megrajzolta körbe, 
amikor az iskola  padainak  hátat fordítva, elhe ĺyekedtem a Jugoszlá-
viai Magyar Újság szerkesztőségének egyik íróasztala mellett, akkoî 
már késő  volt. Akkor,  1933 nyarán már csak a szomorú hír járta be 
a szerkesztőségi szobák másfajta hírekhez szkott, telefonsengéssel 
és írógé:pkopogással telített légkörét: meghalt Szent&eky Kornél, és 
sziváci magányából már legfeljebb csak törekvéseinek utóhullámai 
keltek szárnyra, hogy továhbVigyék a megkezdett munkát: az iroda-
ł oméítést. Emlékszem, a Jugoszláviai Magyar Újság hasábjain aztán 
Kende Ferenc is megpróbálta szervezetten élesztgetni az Irodalmi 
tüzet, de ez mintha már nem lett vdlna az igazi. Elsatnyult, elhamvadt 
csakhamar a láng - legalább Is a Jugoszláviai Magyar Újság hasáb-
jain. Mert hogy a vajdasági magyar, Irodalmi életben azért lbogott 
tovább - az köztudomású, és nyoma van még ma is. Szenteleiky 
Kalangyája élt tovább - el őbb Szirmai Károly, aztán Herceg János 
sze,ikesztésében. Ez a kés őbbi élet azonban, amikor pedig már magam 
Is közelebb kerülhttem egy fél lépéssel ahhoz, amit úgy hívunk, hogy 
Irodalom, ez a későbbi élet azonban már Csak függvényei'ben, csak 
következményeíben kapcsolódott Szente ĺelky nevéhez. - 

Mondom,  magát a fikai tényt, tekintve, nem tartoztam Szent-
eleky Kornél szorosan vett irodalmi táhoránalk körébe, csupán küls ő  
régióiba, ezért nem akarok 'mondvacsinált emlékeket feleleveníteni, 
ezért nem akarok tolakodóan befé ťkőzni egy fél évszázad el őtti úttörő  
irodalmi körbe, amelynk vezére volt Szenteleky. Arra ellenben kész-
séggel vállalkoztam, hogy •régi újságok és folyóiratok oldalairó! fel- 
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idézzem, hogyan is  véleiedtek  egykor a  kortársãk az  řrodalmi  vezér-
rő l,  ãki  nem  is annyra  Írói  munkálkodásának  tényével, hanem inkább  
kioldhaţatlan  irodalomszeretetével és szervez ő  készségével  örőkitette  
meg nevét ennek a tájnak a  m Ĺ velődéstörténetében.  

A kiragadott idézetek természetszer űen nem adhatnak teljes képet 
egy Orvosi ás Írói hivatásának  iélõ, önmegtagadásában  naggyá lett 
emberrő l, de  hozzájáru'lihatnak  ahhoz, hogy  plasztkusaIb!bá  váljék a 
róla alkotott kés ő i portré. Még csak arra  Śem törekedtem,  hogy vala-
mi megbonthatatlan  folyamatosságt  teremtsek az idézetek sorával,, 
csupán bizonyos  címszavak  köré igyekeztem  csoportosítani  az emlé-
kező  sorokat: az indulás,  Szenteleky,  az ember, kisebbségi Irodalom,  
Szenteleky,  az Irodalmi vezér, levelezés, környezet,  búcsú az élet-
tő l 

Herceg János például a Kalangya 19 43. május 15-1 számában  
Szenteleky zombori ével  cÍmen  emlékezik az  indulásra:  

»A ikamasz diák meghökkenti tanárait irodalmi ás m űvészeti tájé-
kozottságával. Olyan könyvekr ől beszél szenvedélyes elragadtatással, 
amelyekről azok soha sem hallottak. Kitűnően zongorázik, Chopin 
nyugtalan muzsikájáért rajong ás az egyik dolgozatában ieírott tájat 
Gimabue képeihez hasonlítja. Az üvegházban neveit széplélek korai 
virágzása ez. Az iskolában még küzködik a hármasokkal, de m űvett-
sége már messze meghaladja a gimnázium .tananyagát.« 

»Az érettségiző  ifjú azonban még nem se/theti, hogy mire szán-
ta a sors. Egy ideig ugyan még habozik, hogy pedagógiai pályára men-
jen-e, vagy szabadabb foglalkozást válasszon magának, eztán mégis 
az utóbbi mellett dönt, s beiratkozik a budapesti egyetem orvosi fa-
kultására. Hogy író legyen, arra nem gondolhat még, hiszen e muzsika 
s a képzőművészet féppúgy foglalkoztatják, mint az irodalom.» 

»Alkotókedvét egyelőre gúzsba köti az a varázslat, amely a nyu -
gati irodaom és művészet kisugárzásaként megejtette. De ehhez szülei 
hozzájárulását sem kapná meg, hiszen az írónak nincsen becsülete 
ezen a tájon. Az írók mind éhenkórászok ás nyugtalanítják a békás 
embereket.» 

»Az egyetemi évek hozzák közelebb az irodalomhoz. Környezete 
felbátorítja, verseket küld A Hétnek, s bókolós levélben kap meghívást 
a szerkesztőtől. Állandó munkatársa lesz a lapnak. Elbeszéléseket Ír, 
színházi ás képzőművészeti beszámolókat, sőt belokezd egy regénybe 
Is. Most már, úgy gondolja, van hozzá mondanivaló/a, hiszen ismeri már 
az életet. Az természetes, hogy a kisvárosról szól a regény, amelyben 
gyermekkora és ifjúságának agy része telt el, a kísvárosról, amelyet 
Oly  tüneményessé álmodott pesti nosztalgiája, s amelyben els ő, úgy 
érzi, Örök szerelme él. 

»Szindbádként  szereti a hollóhajú Vandát ás Krúdy Gyula mo-
dorában írja regényét. A költészet finom fátyolán át mégis ez ő  városát 
látjuk, a regény alakjaiban közismert zombori figurákat fedezünk lel, 
Speizer Gusztit, a nyomorgós öreg gavallért, aki kétméteres csontvázát 
eladta a múzeumnak, a karcsú Koczkár-lányokat, akik Oly sok' bánatos 
férfiú szívében éltek reménytelenül akkoron, a jázmin-felh őkbe bur-
kolt Rákóczi Útra ivezet el a regény, e gyantaillatú fenyvesbe, amely- 
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nek gubacsait tavaszi vasárnap délelőttökön finom selyemcipellők 
tapodják, este pedig kimenős bakák ás  százszoknyás  gombosí  szolgá-
lók népesítik be padjait, a zöld vizű  csatornát mutatja be, hátán má-
moros úr/társaság lomha csónak/elvei,  -  a régi jó békebeli bácskai 
várost idézi fal még egyszer, mintha sejtené, hogy t űnőben van már a 
szép  wág  s  ezutád  borzongós, rideg napjai következnek. 

Herceg János az indulás éveit érzékelteti, utána azonban már 
rá kel] térnem a lényegre: a  sziváoi csöndben  élő  emberre és íróra.  
Érdekes, hogy az igazán hiteles emberi portré csak az ember halála 
után formálódik ki a köztudatban. Így történt  Szenteleky  esetében is. 
Amikor 1933 augusztusának utolsó napjaiban elterjedt halálának híre, 
akkor történt meg csak életének igazi kiértékelése. Csuka Zoltán á 
Reggeli Újság 1933.  augusztus  27-i számában búcsúzott tőle, s a 
közeli munkatárs fájdalmas  szaaiból eîsősorban  az emberi értékek 
állnak össze  embei  egésszé:  -  

»A humanizmus, megértés ás testvéri szeretet dallamában ő  volt 
a kicsengő  hang, amely a nagy kórust vezette és a  isszonanciákat  
átszárnyalva, összhangot tudott teremteni a nagy hangzavarban. De 
nemcsak a kisebbségi magyarság  életében  ez  Szeniteleky,  hanem ez 
az összeegyeztető  ás egymáshoz közelhozó akarat volt a szlávok felé 
Is, hiszen szláv ás magyar vér keveredett össze benne, s míg az  
elvakultak  Jobbról ás balról gyanúsítgatták, ő  Csendben és Szó nélkül 
cselekedett: szláv verseket, írásokat ültetett át magyarba és a Bazsa-
likommal, ezzel a nagy jelentőségű  délszláv  antológiával  ajándékozta 
meg a kisebbségi magyarságot ás a szlávokat is.'  

»Szenteleky  Kornél azok közé tartozik, akik nem annyira írása-
ikkal, hanem életükkel ás írásaikkal együttesen adnak teljes egészet 
ás alkotnak maradandót. Nagy dolog egy nagy regényt megírni, nagy 
dolog vátesznek lenni és hatalmas, századokon átharsanó éneke kel 
alkotni, de nagy dolog életet megépíteni, hitet teremteni, lelket önteni 
embertársainkba és így építeni ki csendben és szerényen egy egyéni-
ség székesegyházát.  Szenteleky  a csendes építők közé tartozott, š 
munkája nyomán virult ki először a Vajdasági Írás, aztán A Ml Irodal-
munk s végül a  Kalangya.«  

»Példa volt ás útmutató marad. És az a sírdomb, amely föléje 
borul, az első  hegység, amely innen a Vajdaságból messze Játszik. 
Mindenen túl embernek lenni, gy űlöleten, félreértésen, gúnyolódáson is 
túl, mindenen túl az igazságot kereső  írónak és harcosnak lenni s 
küzdeni és bízni, ez az,  iamit Szenteleky  halálával az utódokra hagyott.' 

A Kalangya 133  októberében Szentele;ky Kornél  emlékére kiadott 
emlékszámában  Dę ttre  János ezt a szemléltető  képet adja az elhunyt 
ró életének ás jm ,u,dkásságánalk  jelentőségét érzékeltetve: 

»Az Óceán mélyében élnek növények, melyekhez már nem Jut el 
a nap. Ha világossághoz akarnak jutni, kénytelenek maguk világítani. 
Mintha  Szenteleky  Kornél életét is ez a végzet predesztinálta volna. 
Sötét utakon a tény követte volt s a lelke azért ragyogott a tehetség 
és küldetés izzásában, hogy mégis legyen körülötte világosság. Nem 
holt volt,  mert  nemcsak „lopott fényt" tükrözött, benne  nemcsak  az 
európai kultúra s a magyar irodalom fénye ragyogott, önfénye is volt, 
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az örök művészei nap/ának agy csóvája tündökölt benne s a maga 
tényét adta Út csillagtestvéreinek. Vannak égitestek, melyek fényezre-
dévekkel ezelőtt szétporladtak, de fényük még mindig tündököl. Szent-
eleky Kornél lelke Is e/lobbant, de fényleni fog addig, amíg mások 
látják ás őrzik a szent tüzet, mint Új Vesta-papjai egy zsendül ő  iro-
dalomnak s amíg vetése: a jugoszláviai magyar irodalom az áldott 
termékenységű  rögökön ki fogja bontani  -  Olyan mindegy, hogy pa-
raszti pipacs lesz-e, vagy kitenyésztett orchidea - a magyar kisebb-
ségi nemzet iroda/mának az európai kultúra törzséb ő l kisarjadzott 
virágait. (Az apostol születése.) 

Dettre  János szárnyaló szavakkal méltatott  Szenteleky-alakja még 
tovább form'álóďik előttünk Draskóczy  Ede megfogalmazásában (Levél 
egy élőhöz. Kalangya, 1933. szeptember): 

»Testvére voltál mindennek és mindenkinek és az egy-test ás 
egy-vér érzése irányított vándorlásaid közben. Azt mondtad: nincs más 
nekünk, Csak ez a föld. Nem akartál hinni sem innenen, sem túlon. 
Pedig ennek a hatalmas nagy testvériségnek a hite túln ő  minden föl-
din. Földi lakosnak vallottad magad, pedig ott áltél a megfoghatatlan 
ás örökkétartók országában. Rajongásod másképp nem is találhatta 
volna meg helyét a dolgok világi rendjében, így keltett kialakítania 
szemléletének módját. Csak a földi lét határait ismerted el életnek, s 
lelked mégis kin ő tt azokból, mert testvéráhításodban az örökkévaló 
dolog testvérévé váltál. Igazad volt-e vagy sem? Bölcs volna-e ez a 
kérdés veled szemben? A fecskék fészküket néha egy kiálló szögbe 
építik, melyet a nagy épület gerendájába emberek vertek be, hibásan, 
gondatlanul, vagy játékból. De a fészek áll ás életet ápol. Ilyen életadó 
volt a te szem/életed. - Pedig sokszor csalódtál. És sajgott ugye ás 
tájt ugye. Ember voltál. - De nem lázadoztál, talán csak még csende-
sebb lett a rajongásod, még kevesebb szava volt s még inkább önma-
gába menekedett. Mindenkit magadhoz akartál ölelni, - tehettél-e 
arról, hogy nevetségesen apró rögök, úrhatnámságok téveszméi, fél-
reszorított s nem várt helyen kipöfögő  hiúságok, kispolgári sértődött-
ségek, szomorú tehetségtelenek, bárdolatlanok, faragatlanok, parlagiak 
és a rombolás sötét leikei megbontották azt a hatalmas testvéri kört, 
amelybe te mindenkit benne szerettél volna látni. S vajon te voltál-e a 
hibás abban, hogy azok, akiket magadhoz ő/e/tél és szerettél, nem tud-
ták egymást testvérré fogadni? Te csak szenvedtél, mint minden rajon-
gó szenved, aki megkísérli hiteinek valóságba ültetését. Hát mi hoz-
hatná más egymáshoz az embereket, mint a nagy összefogó szeretet, 
s vajon a Jog, a kényszer, a fenyegetés, vagy a fegyver hatalma tehet-
ne-e valamit? A földnek micsoda kín/a rághatott benned, hogy össze-
terelő  nagy szándékod néhol megtört? Mégis összeforrasztottál ben-
nünket. Remek erő forrású téted átértékelődött egy másik életté. Ez az 
élet az, amely nem szerkeszthető  meg a földi lét korlátoltságának val-
lásával, ez az élet ez igazi élet, amely nem mérhet ő  az anyag elveivel, 
mégis maradéktalanul a mienk.» 

Valahányszor élére ál/tál irodalmunknak, mindig azt hirdetted, 
hogy minden világnézet s minden iroda/mi irány részére szabadon áll 
folyóiratod. Nem kén yszerítettél senkit sem, hogy szem/életed szögét 
és irányát elfogadja. Tehetség, friss alkotó erő, tiszta művészet, - csak 
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ez volt a belépés föltétele. Széles látókört befogó leveg ős szemlélet 
volt a tied, amely sohasem állott szemben értetlenül más emberek 
másféle nézetével s rokonának vallotta mindazt az embert, akinek ‚látó-
szöge bátran tárult a világra.«  

A 'régi  emi'ék'ezés'ket, • méltatásokat idézve, persze nem az a 
célom, hogy 'megcáfolbatatlanul efhtető  képet :kerekítsek Szenteleky 
Kornél írôi ás emberi alakjáról, inkább csak azt akarom érzékeltetni, 
hogy mképpen  tekintett rá a'kkori  környezete, hogyan látták az írók, a 
kollégák, a közelebbi, vagy távolabbi ismerősök. S ebbe a körképbe 
természetesen beletartozik nemcsak az író, hanem az ember másik 
arca, az orvos is. A Napló 1933. szeptember 3i számában Kornél, a 
kolléga címmel dr. Szász Imre volt sziváci községi 'orvos próbálta 
bemutatnii errő l az oldaláról is. Hadd idézzak ebb ől 'a megemlékezés-
bő l is! 

»Szivácon  volt a községnek szép számú zenekara, annak buzgó, 
működő  tagja volt, hiszen kitűnően zongorázott. De ha kellett, nagy-
dobos volt. Csak hogy a falusi nép Is megismerje Mozartot, Schuber-
tet stb. Felejthetetlen marad a község számára, amikor aránylag Igen 
jó műkedvelő  gárda részére színdarabokat írt, el őadásokat rendezett, 
mindig buzgón, lelkesen: Legyen az unalmas fa/un télen színház Is. 
És talált néha a nép között Igen jó kvalitású m űkedvelőket. Ebben a 
szín játszásban mindnyájan szeretettel álltunk mellé, játszottunk, adtunk 
díszleteket és valóban elérte, hogy rekord közönség töltötte meg a 
termet; a szomszédos községek is te/figyeltek, és vonaton, kocsin 
jötteka sziváci jóhírű  előadásokra.' 

Nem tehetek róla, ez a néhány nem Irodalmi por, amely nem Is 
az íróról, csupán az emberről ad röpke képet, számomra sokkal érzé-
keltetőbben megmutatja Szenteldky irodafmi vezérkedésének  belső  ru-
góit, mint valamiféle 'hosszú elméleti értekezés. Ennek fényében né-
zem azt is, amit  Kende Ferenc írt róla a Kalangya 1933. októberi Szent-
eieky-emlé!kszámában Ellesett pillanatok Szenteleky Kornél életéb ől 
címmel: 

»Megteremtette a déiszlávországi magyar irodalmat. 

Ő  Is ezt tekintette élete tő  művének. Egyik utolsó írásában Is 
tanúságot tesz erről. Intelemszerűen, szelíden, cia meggy őződéssel for-
dul a kétkedők felé. „Szeressük azt, ami a mienk". 

És ha már itt tartunk, hadd  te'kintsürtk  be Kende Ferencnek 
ugyanezen az írásán keresztül abba a környezetbe Is, ahol élt,  ãhol 
szfndarabokat  rendezett, ahol Mozartot népszer űsítette, ás ahonnan 
Irodalmi  levelezését folytatta: 

»Régi berendezésű, négy szobát lakott édesanyjával. Nem nagy 
értékű  berendezés, de patinás. Tele mindenféle emlékkel. Családi 
képek, kézimunkák, apró, kedves tárgyak. Minden szobában egy-kél 
szekrény, állott, zsúfolva könyvekkel. A könyveknek még sincs elég 
helyük. Mindenütt könyv. A zongorán, a szekrényen, az asztalon. Könyv 
könyv hátán. Hálószekrényén kéziratok. Levelek halomszámra. Agyá-
ban Is leveleket írt. 

Csendes falusi délután. Amíg rendelőjében van, könyveit vizs-
gálom. Szobáról szobára járok, nézelődöm. A könyvekben száljegyze- 
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tek.  Magyar és szerb könyveken kívül német, francia, olasz ás angol 
könyvek hevernek szerteszét. Amilyen nyelven olvasott, olyanon jegy-
zett Is. Orvosi munkák is itt-ott. Betegségével sokat foglalkozhatott. 
Egy könyvre bukkantam, ami a tüdőbeteg lelki életét, speciális pszi-
chikai folyamatát írja le. 

»Ezen a napon konferenciánk volt. Többen érkeztek. Megindult 
a tanácskozás. Órákon át besżélgettünk. Többek közt arra kértem, 
hogy egyik könyvről írjon kritikát. Nem volt sürg ős. Néhány napi időnk 
volt erre. Szótlanul felállt, bement rendelő  lába. Azt hittük, valami dolga 
akadt. Alig múlhatott el tíz perc, hosszú árkus papírra! Jött vissza. 
Tele volt írva az ő  jellegzetes, apró szúrós betűivel. Egyetlen javítás, 
áthúzás nem volt azon. Klasszikus tömörséggel, ragyogóan oldott meg 
egy kényes feladatot. Könnyen dolgozott. Csak ezzel magyarázható, 
hogy annyít végzett. Kevesen tudják, mennyit dolgozott! Egy vitánk al-
kalmából mégis elárult valamit. Ezt írta: 

„Én szívesen csinálom tovább a dolgaimat: A kritikát, a buzdí-
tást, az útmutatást, a tervek és elgondolások vázolását, ezt a szívós 
kazinczyskodó szerepet, de ismétlem, nem hiúságból - munkám na-
gyobb részéről úgy sem lehet tudomást szerezni -‚ hanem tisztán 
kötelességérzetbő l. Bevallom neked: engem egy mélyebb kötelesség-
érzet késztet munkára". 

Maga  Szentel.eky  egy kicsit Don.  Quijote szerepében látta magál 
és  imindazokal,  a'k'ik a  IkUlón  vajdasági irodalom IkilombosItágári fára-
doztak ezen a tájon. Ezt a szerepet azorban nem a borúlátás jeflemzi, 
hanem a munka végső  sikerébe vetett remény, imint ő  'maga is iifejezi 
a halála után •a Kalangya 1933. évi 'oktöbei számában közölt Szélma-
lom címü  versében: 

»A Don Quíjoték énekelnek 

Hangjukban zeng a hit s az élet 

A szélmalom azonban alszik, 

Mint átkozott turáni lélek. 

-  Mi lesz a vége? Érdemes-e? 

-  Ne csüggedj és ezt sohse kérdjed! 

A Don Quijoték énekelnek 

S bíznak, hogy a közöny fölébred.' 

De hát volt-e valóban valami célja a külön vajdasági magyar 
rodalomnaik?  Nem fölösleges szélmalomharc volt-e az a munka, ame-

lyet  Szentel'eky  végzett ezen a tájon? Hogy tekintett erre a kérdésre 
a kortárs? Hogyan  tekintettek  az írótársak? ldézz,ün řk ezzel 'kapcsolat-
ban néhány sort Kolozsy (Csuka) Jánosnak a iNapló 1933. október 1-i 
számában megjelent Szenteleky Kornél és a kisebbségi irodalom cím ű  
&ás'ából! 

»Szenteleky  Kornél nevével érdemes megismerkednie a magya' 
nyeivterületek olvasóközönségének. Nemcsak azért, mert nemzetközi 
viszonylatban is értékeset alkotott, de főleg azért, mert megismerke-
dünk a kisebbségi élet egyik kiemelked ő  harcosával. Szenteleky Csak 
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Jó és követendő  példát mutatott, a cselekedetei reflektorszer űen egy-
szerre ráirányították a figyelmet a jugoszláviai magyar irodalomra, 
ámelyről a kevésnél Is kevesebb Szó hallatszott eddig. 

Hát van jugoszláviai kisebbségi Irodalom? Hát vannak jugoszlá-
viai magyar írók? 

Tagadhatatlan: ami volt és ami van, az Szenteleky Kornél nevéhez 
fűződött. Amíg nem jött el ez a törékeny testű  sziváci orvos, aki A 
Hétben jelentette meg első  írásait, mindenki fitymálva beszélt a kisebb-
ségi irodalomról. A névtelenség vastag ködéb ől előretörő  kis vidéki 
írókat a dilettantizmus szenteltvizével keresztelték meg és a kereszt-
vizet nehéz volt lemosni róluk. 

Minek a külön jugoszláviai magyar irodalom? Minek gyártják az 
írókat, amikor itt van kőhajításnyira Budapest, ahonnan a legkiválóbb 
magyar írók regényei a megjelenésük hetében a Vajdaságban lehet-
nek - mondották. Ekkor jött Szenteleky Kornél és megmutatta, hogy 
ezt a régi és elavult felfogást, amely nem maradhat fenn, éppen ki-
sebbségi érdekből jótékonyan meg kell változtatni. A makacsságukban 
hajlíthatatlanok eleinte nem akarlak hallani Olyan kisebbségi érdek-
ről, amely az irodalommal kapcsolatos. Ha áldozatot kell hozni a ki -
sebbségi érdekért, esetleg hajlandók voltak arra, hogy mihelyt az iro-
dalommal van összefüggésben, fázósan visszavonultak. Az iskolaak-
cióra esetleg lehetett hozzájárulást kapni, a kulturális megnyilvánulá-
sokat úgy-ahogy támogatták a változott viszonyok csökkent jövedel-
meinek a keretei között, de az Irodalom az félelmetes vörös posztó volt 
sokáig még akkor is, amikor Szenteleky Kornél kezében jelent meg a 
lobogó! 

S Szenteleky Kornél megmutatta, hogy kell a kisebbségi irodalom 
és szükség van rá, még akkor Is, ha nehezén gördül ő  nyelvvel, kevés 
mondanivalóval és erősen dilettánsízű  írásokban nyilvánul meg. 

Nem akarták megérteni, hogy a kisebbségi nemzet Csak úgy élheti 
ki magát teljesen, lha lmegvan a saját, fémjelzett irodalma is. Megfi-
gyelhettük: minél súlyosabb idők Jöttek, annál nagyobb arányban tere-
lődött át a kiélési és kifejezési lehet őség a kisebbségi irodalom egyre 
bővülő  területére. Jöttek az els ő  bácskai és bánáti levegőjű  írások, 
amelyeket nem szabad  Herczeg  Ferenc és  Kosźtol'ányi  Dezső  hasonló 
írásaival összehasonlítani, mert mennyit változott azóta a világ és kü-
lönösen a bácskai és bánáti élet, amióta a két nagynev ű  író elkerüli 
a Vajdaságból? Mennyire összekeveredtünk, magyarok, szerbek, néme-
tek ezen az amúgy is tarka testű  országrészen. S azóta mennyire 
más keretek között élünk, küzdünk és élni akarunk. Magyarok, szer-
bek, németek egyformán. S az esetlenül, néha szembeötlő  naívsággal 
megírt dolgoknak roppant erejük volt, amit mégiscsak kénytelenek vol-
tak a túlsó oldalon állók is elismerni. Adták az els ő  hamisítatlan há-
ború utáni kisebbségi levegő t, az igazi világbajokat, amelyekben ver-
gődik az egész földteke, vergődik a bácskai és a bánáti ember is 
nemzetiségi különbség nélkül. A szétszórt magyar nyelvszigeteken, 
ahova Olyan nehéz eljutni, ahonnan Olyan kevés áttekintő, hű  jellem-
zés érkezett a magyar centrumokba, befutottak a friss leveg ő t árasztó 
írások, amelyek egyšzerre közös asztalhoz segítették a jugoszláviai 
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magyar kisebbséget. Az asztalfőn ott ült Szenteleky Kornél, de már 
nem volt Ideje hivatkozni az eredményre, a felmutatható és ma mát 
kétségbevonhatatlan eredményre, mert a gonosz betegség kínozta és 
akcióképességét a minimumra csökkentette.' 

Ko'lozsy  (Csuka) János 'még 'kisbbségi célokról ír. Igaz, ma 'már 
a 'múlté a kisebbségi összefogás helyzetb ő l fakadó szükségszer űségé-
nek hargoztatása, a magyarok, szerbek és más nemzetiségek »össze-
keveredése is más ÍZŰ  és imás Ijelilegü, mint ahogyan valaha érezték, 
a magyar anyaország Irodalmi 'életét&l és törekvéseit ă l való megkülön-
böztető  'prdblémák és •köriiménye'k azonban léteznek még ima 'is, ha 
megváltozott 'formában 'Is,' 'úgyhogy nagyon jól átérehetjü'k azokat az 
önálló 'irodalmi törekvéseket, amelykről Kolozsy (Csu'ka) János is Ír, 
s amelyek akkoron a ma 'már bizonyára id őszerű tlenné vált couleur 
locale jelszavai-ra alapozódtak. S 'hogy az egykori írótársak hogyan is 
tekintettek ezkre a törekvésekre, azzal kapcsolatban bizonyára érde-
mes visszatérni Dras'kóczy Ede már említett, Levél egy él őhöz cím ű  
írásához: 

»Aki úgy vélné, hogy az élet a m űvészetben kikerülhető, éppen 
a lényegben hibázik. A m űvészet természete szerint az életre utal, s 
aki akár ösztönösen, akár tudatosan m űvész: hitet vall földje és élete 
mellett. A művészet lényegének tiszta tudatában tetted, hogy írótár-
said figyelmét ide, erre a földre fordítottad és hirdetted, hogy a mi 
életünk színét és ízét kell adniok, a mi földünk sajátos erejét, a mi 
nappalunk ,és éjszakánk fényét és homályát, bukdácsolásunkat és bátor 
lépésünket, lelkünk szabad szállását és ezer gátlását, lelki alkatunknak 
mindenkori visszfényét a dolgokon, a dolgoktól való iszonyatos függé-
sünket s tő lük való örök eltörekvésünket, szóval magunkat. Igy gon-
doltad a mi művészetünk kialakítását. Mert a m űvészet éppen úgy 
nem lehet talajtalan, mint földön csúszó, mert egyik sem volna m ű -
vészet.' 

Ez a imag ,unlk felé tekintő , magurvkbál kiinduló szempont jelen-
tette Szenteleky Kornél 'Irodalmi vezéregyéniségének 'legf őbb magvát. 
S hogy nem volt céljatévesztett ez az irodalmi cél'kit űzés, arról tanús-
kodnak a 'halott Szentele'kyr&l közzétett emlékez ő  írások Is; Szenteleky 
mint irodalmi vezér a ilegtõbb emlékez ő  írásnak a témája. Bisztray 
Gyula például így ír 'majd tíz 'évvel Iha'léla 'után a Kalangya 1943. 'már -
cius 15A számában közreadott, Szenteleky az irodalomszervez ő  cím ű  
megemlékezésében: 

»Az íróknak, az irodalom eszközeinek és a közönségnek a meg-
szervezése: ez a hármas te/adat 'várt arra, akit a történeti erők félmil-
liónyi magára maradt magyar szellemi vezet őjévé tettek. 

Az első  feladat: az úgynevezett „vajdasági" írói rend megterem-
tése tűnt fel aránylag a legkönnyebbnek. Az új helyzet amúgy is egy-
más keresésére és kölcsönös támogatására kényszerítette az addig 
szétszórtan, vagy külön utakon haladó írókat. A testi és lelki er őfeszí-
tés Csodálatos példáit tanúsították Ők eszmélkedésük első  éveiben. 
Valamennyiäket kenyérgondok bénították, mégsem kíméltek semmi ál-
dozatot, hegy egy folyóirat vagy egy könyv létre jöhessen körünkben, 
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hogy egy irodalmi esten, egy te/olvasó körúton részt vehessenek, pe-
dig ezek a vállalkozások szinte kivétel nélkül anyagi  terhekkel  jártak 
S az akácfák birodalma babért Is szerényen termett. 

&e tudták: törekvésük nem céltalan. Maga  Szente/eky  rövid öl 
esztendő  alatt két Jelentős irodalmi folyóiratot s két  köny.vsorozato(  
létesített. 1928-ban indította meg a Vajdasági Írást, majd ennek meg-
szűnte után átmeneti megoldásként A Mi Irodalmunkat, végül 1932-ben 
a ma is fennálló  Kalangyát. ( ... )  A Kazinczyhoz hasonlóan hatalmas 
levelezési folytató  Szente/eky  szoros összeköttetésben  á/ii Kuncz  Ala-
dár Erdélyi Helikonjával  s a te/vidéki írók mozgalmaival; azonkívül 
állandó figyelemmel kísérte a... anyaország, valamint a többségi szerb 
irodalom és az európai kultúra termését. Hidat akart  verńi  mélységes 
szakadékokon át, ember és ember között, még akkor is, ha a túlsó 
parton egyenlőre csak fenyegető  bástyák  épülnek.. . « 

B;iszt•ray  Gyula szavaiból kiérzik  némiI'eg  az is, hogy 1943-ban 
már a  imegszáIJás imegváltozott  körülményei közül tekint vissza a ki -
sebbség;i  sorsban m űködő  Szentelekyre, de tekintve, hogy inkább csak  
tényket állapít  meg, ez a mellékhang nem  tis  túlságosan zavaró. Ha 
azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy miben Is  nyi'lvánuIt  meg Szent-
eleky irodal'mi  vezérsége a  folyóiratalapításokon  túl, akkor bele  kell 
olvasn-unk Kállay Miklósnak a Kalangya 1933.  dktóberi, Szenteleky-em-
ékszá'mában Szenteleky  Kornélról címmel megjelent visszaemlékezé-
sébe Is:  

»...  a mindent átsugárzó, lényegbe hatoló igazság keresés, a  
finomságok  legaprólékosabb árnyalata/t Is érzéke/ ő  és élvező  eszté-
taság, de az élet realitásait soha szem el ől nem tévesztő  humanizmus 
jellemzi  Szentelekyt,  a kritikust, aki mindenesetre jelentékenyebb ben-
ne a lírikusnál és a regényírónál.  Hivatottsá  gát mutatta, hogy kritikussá 
tudott válni se/át álmaival szemben is, és  kiküzdötte  magát a legtel-
jesebb életrealitásba. Viszont aki maga is a legszínesebb káprázatok 
költője volt, nem maradt hideg és zárkózott mások álmaival szemben 
sem. Nem lehetett irodalmi szárnyra kelés olyan újszer ű , olyan merész, 
vagy hermetikus homályú, hogy  Szenteleky világossága  mélyére ne ha-
tolt volna. Nem volt megértőbb kritikus, de nem volt igazságosabb 
sem. Gyöngéd tudott lenni és kérlelhetetlen egyszerre. Biztos ítélet ű  
volt ás határozott. Ízlését, az artisztikus  finomságok  megérzését esz-
tétikai kultúrája alapozta meg, biztosságát, tájékozottságát, széles lá-
tókörét Irodalmi és filozófiai felkészültsége. Bírálata nem pedáns sz őr-
szálhasogatásban merült ki, hanem a lényeg kitárásában, az iroda/mi  
táv/atok  nagyvonalú kibontásában. Ismereteinek gazdagsága lehe-
tővé tette, hogy mindent világirodalmi viszonylatban lásson  és-mutas-
son  meg. Kritikája mindig túln őtt az egyszerű  bírálgatáson és elem-
zésen, esszévé mélyült, önálló m űalkotássá  szélesedett,  amelyben a  
kritizált  egyénisége mellett ott csillogott egy másik érdekes, színes 
egyéniség,  Szenteleky  Kornél Is. 

Irodalmi vezér lett. Egy lelkes kis csoport vezére. Mostoha kö-
rülmények között kellett dolgoznia. Se lelki, se testi alkata nem szánta 
vezérségre. És mégis imponáló és alkotó erej ű  vezér vált belőle. Fölé-
nyes tudása és ismeretgazdagsága, szándékainak becsületessége, igaz-
ságszeretete, hozzáférhetetlen pártatlansága el őtt meghajolt mindenki. 
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Ez az irodalmi  fvezérszerQp azorban inem  korlátozódott szigorúan 

a  jugoszláViai  talajból 'kinöv ő  imagyar ti,rodallom  1&é, ihanem -  mint  dr. 
Koh!mann  Dezső  fis  rámutat erre a Reggeli  újság  1933.  szeptoniber  

3-i számában megjelent,  Szenteleky Korn.éI  emlékezete  című  cikkében  

-  kiterjedt arra is, 'hogy  Iharcosa  legyen a  jiugoszláv—magyar  Ikultúr-

közösség eszméjének: 
»Vezérré  -  a  jugoszláviai  magyar irodalom vezérévé lett nem-

csak azért, mert kétségkívül ő  az egyetlen  litterátusa  ennek a ma már 
terebélyes, öncélú szellemi tevékenységnek, hanem f őleg egyénisége 
révén. Nem olyan nagy goethei szellem, kinek fölénye el ő tt hajolt 

volna meg mindenki  -  mert ma nehezen hajolnak meg még egy Goe-

the elő tt  ís -‚  hanem mert mindenki, még az írók és költ ők nehezen 

meggyőzhető  és meglehetős önző  meggyőződésű  többsége megérezte 
benne a magasabb, a nemesebb, az elhivatott egyéniséget, akinek nap-
pali álma ás éjféli  álmatlansága  csak és kizárólagosan egy eszme 
körül forgolódik, lelkének ez az egy a lelkezett  gondolatja:  összefogni 

az itt termő  ás teremtő  tehetségeket, egy terebélyes nagy fává fej-
leszteni az itt elbokrosodó szép ágakat, alkotni és megtartani a  jugosz-
láviai  magyar irodalmat. Ebbő l folyt aztán önként a Jugoszláv—magyar 
kultúrközösség eszméje is. Az itteni irodalom csak a hazai rögökb ő l  
tápláikozhatik,  ás mert ebből húzza  éltetőerejét  a jugoszláv szellemi 
élet, azért a közös talajon n ő tt és közös forrásból táplálkozó, de más 
nyelven megszólaló szellemiségnek egymáshoz barátilag, testvérileg 
legközelebb kell jutnia. Hogy e gondolatnak meg tudta nyerni a mai 
szerb költők  legnagyobbikát - Jovan Ducsicsot -‚  az megint az Ő  
egyéniségének varázsát bizonyítja, mely meg tudta találni és tartani 
az eszmének a kongeniális egyéniséget.»  

Avérry  István a Kalangya 1933. évi októberi számában  Szenteleky  
Kornél  hítvaliása  címen  lkõzãit visszaemîékezésébe.n  még szabatosab-
ban 'megfogalmazza  Szenteleky  irodalmi és nemzeti kérdéseken is f e -
lülemelkedő  emberi törekvéseit: 

»A fanatikus hitével hitt a jövőben, az emberfeletti emberben. 
Látta, hogy a legkisebb porszemnek is megvan a maga rendeltetése, 
az égbe nyúló fenyőnek éppúgy, mint a kis fűszálnak. Csak az ember-
nek ne legyen...? 

Megnyugodott  Lessín  g-nek, nagy tanítómesterének szavaiban.  

-  Aki a tüzet élvezni akarja, vessen számot a füsttel, a füsttel, 
amelyet azonban el lehet vezetni. 

Így van az életben mindenütt. Széthúzás, ellentét, harc. Ezt ki 
kell egyenlíteni, elnyomni, úgy mint a füstöt. Mivel...? 

Törvényekkel, rendeletekkel, szuronyokkal...? 

Nem és százszor nem...! 
Emberekkel, csak emberekkel, akiket meg lehet tanítani, hogy a 

jogos egyéni, családi, nemzeti érdek mikor szűnik meg erény lenni, 
akik felülemelkednek az  elő ítéleteken,  akiket nem tölt el  útálattal  a 
szegénység és a gyengeség, akiket a hatalom nem kápráztat el, akik 
az emberek közé emelt mesterséges  választófalakat  ledönteni akarják. 
Kell, hogy a nagy tudományos evolúció az embert is emberfeletti  em-
berhez  vezesse. 
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Igy látta az igazságot. Az emberfeletti ember eszméjében. A 
jövőben, abban a hitben, hogy az ilyen ember megteremtésén kell dol-
goznia mindenkinek, aki még hisz és bízik az emberség jöv ő jében. 
Ezt hirdette teljes hittel, mert az égi tényességet érz ő  és távozni készü-
lő  lelkével meglátta a lázas látomásaiban a megért ő , az egyenlő  és 
szabad embert. 

Ez volt Szenteleky hitvallása.' 

És hogy ezt a hitvallást az irodalmi vezérség követett kritéri-
umainak érzékeltetésével is körvonalazza, már írásának elején idézi 
Szenteleky Kornél egy lhozzá intézett levelét, amelyben egyebek között 
ezeket olvashatjuk: 

»Nálunk nem lehet elévült méretekkel mérni és abszolút értéke-
ket keresni, még e helyesírási hibákat is meg kell bocsátani, hiszen 
sokan az iskolában egyetlenegy magyar Szót sem hallottak. A tehetsé-
get keresem, a kritikusnak át kell érteni ez id őt és miljőt és nem szabad 
finyáskodnia. Szeretettel, megértéssel, türelemmel és megbocsájtássai 
kell kutatni a tehetségek után, és akiben van tehetség, biztatni, irányí-
tani, Segíteni kell. Ha Kazinczy Ferenc Gyulai Pál szigorával és heves-
ségével csapkodott volna szét kortársai között, akkor falán jó id őre 
tönkre tette volna a magyar Irodalom zsenge palántáit. A felelősség 
nagy. Nagy szegénységünkben vigyáznunk kel!, nehogy a magyar Írás 
legszegényebb munkásait Is elveszítsük. 

E levéltöredék elolvasása után pedig nyugodtan megismétel-
hetjük,  az »irodal'mi» szóval kib ővítve, AVérry István imént idézett zá-
rószavait: Ez volt  Szenteleky  irodalmi hitvallása. 

És mindezek után ibizonyára érdekes egy pillantást vetni abba a 
szinte  összogezésjelIeg ű  méltatásba is, amelyet SŹ irmay Károly írt 3 

Kalangya 1933. évi  oktberi Szenteleky-emlékszámába.  Sziiimay Ugyan-
is (aki egyébként az utóbbi időben már nem y-nal, hanem csak i-vel 
írta nevét) túlteszi imagát az egyszer ű  dicső ítés sokak által szinte •köte-
lezőnek tartott ud'variasság ľán, mélyebben is beletekint a vezérposztra 
került  Szenteleky jellemébe, és föltárja a szerepvállalás rejtettebb 
hátterét is: 

»Sokan, akik az irodalmi eseményeket ismerik gyökerükig, úgy 
szeretik Szentelekyt beállítani, hogy legfőbb érdeme a Vajdasági Írás, 
A Mi Irodalmunk és a Kalangya megteremtése - szóval: a vajdasági 
magyar irodalom életre keltése volt. 

Mi korrigáljuk ezeket a megállapításokat. Véget akarunk vetni a 
sok  elferdített és valótlan fogalmazásnak. Ezt követeli t őlünk az igaz-
ság s a vajdasági irodalom.«  

»Szenteleky  a legideálisabb irodalmi vezérnek született, de bé-
nája volt a szerénységnek s mint Ilyen, a mi iroda/mi viszonyaink 
között sohasem válhatott volna vezérré. Szentelekyt a szerep- és tett-
vállalásra aktivizálni kellett s ezt Csuka végezte. - Ő  nyugtalanította, 
keltegette és lelkesítette. Mert Szenteleky a Bácsmegyei Napló 1927. 
január hó 30-i számában még nem gondol sem folyóiratra, sem vaj-
dasági irodalomra . . 

»De nem sokkal később lelkesedve számol be övéinek, hogy a 
fiatal Csuka folyóiratot akar alapítani. S mikor 1928 májusában mát 
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meghéjasodik a tervezgetés, így Ír Csukának:  „römmel  és nyugtalan-
sággal olvastam végig levelét. Tervek! Perspektívák! Szinte diákos 
izgalom bizsereg végig idegeimen, pedig bizony már régen volt, mikor 
világnézeteket szerettem volna megdönteni egy forradalmi folyóirattal. 
Hitem sok sebet kapott már azóta, merészségem, aktivitásom elbágyadt, 
lelankadt. Nem tagadom: lennének terveim, akarásaim, ábránd  jaim,  de 
félek építeni arra a talajra, melyt ől mindig menekülni szeretnék: a 
valóságra. Ezért nem hiszem, hogy alkalmas lennék arra a szerepre, 
amelyre  On  kiszemelt... Ezek  után  a választást visszakínálom n-
nek"  . .  

Ezeket a  sordkat  olvasva 'meg kell állapítanunk,  ihogy  Szirmai 
Károlynak feltétlenül Igaza volt, amikor az indulás tényeit helyesbítette 
a köztudattal szemben. Ugyanakkor  azoniban  rá kell döbbennünk arra, 
hogy  Szirmai  viszont a következményeket illet ően tévedett. Azt írja 
ugyanis,  hogy »Szent&eky mákáját  írásai garantálják s nem az,  lhogy  
zászlónak adta a nevét néhány hajóra,  tmelynek  más volt a  gazdäja.  
Ma 'már tisztán látjuk, ás tudjuk Csuka  Zoltán  szerepét  Szenteleky el-
,indításában,  de aztán a nyugalmából kimozdított ás aktivizált Szent -
elky  önállóan vitte tovább a kibontakozó vajdasági 'magyar irodalom 
ügyét. Mert  lhát  az irodalmi vezérszerep 'nem csupán a folyóiratok szer-
kesztésébő l  áHt,  hanem abból a szerteágazó  ‚munkából,  a kapcsolatok  
tartásából,  a  kite ťjedt  levelezésbő l, a lombosodó  irodalomjelenségeinel<  
eleven  ifigyeiem,mel kíséréséb&l,  amelyre  Szenteleky  nemcsak hogy 
vállalkozott az ösztökélés után, hanem el is végezte becsülettel a vál-
lalt, sem anyagi javakat, sem más különösebb babérokat nem ígér ő  
munkát. Mert zenteleky  éppen ezzel a kiterjedt :levelezgetéssel töltöt 
te 'be elsősorban  irodalmi  Vezéri szerepét. Erre  imutatott  rá Király 
István is A rögök szép napja illatozott cím ű  írásában (Kalangya, 1933. 
Október): 

»Most már kincsőrző  magamra ébredéssel vigyázom leveleit. A 
levél, ez az elrejtett megnyilatkozás, ma már igen ritka közeledési for-
ma. Az élet  elszürkült,  az emberek elhidegültek. A szókból hiányzik 
az élet meleg átélése, a szók kifosztott szegények, nem féltett árvák. 
Ő  volt itt az első, aki kimondta: a kihűlt szó a legnagyobb leszegé-
nyedés. A kultúrálatlanság halálbélyege. Minden szót egy nagy emberi 
megnyílás szült minden nyelvben. Vigyázzunk emberségünk e szép  
kincseire,  Őrizzük meg a nyelv hozzánk szóló jóságait. Generációkat 
talán soha senki úgy el nem választott egymástól, mint a nyelv mai 
ridegsége. Az élet  elanyagiasodása  sok időt vesz el az egyéni fele -
meikedéstuíl,  ső t egészen lefoglalja már azt a kenyérharc kíméletlen-
sége. És mégis, vajon ellent lehet-e állni az értelmét meglelt szónak? 
Van-e valaki, aki ki tudja magát vonni a Szó ősi igézete alól, ha az 
Őszinte élményt csillant föl? És a kisebbségi életben százszorosan 
drága minden szó. Hiszen a magára maradt embert ékesíti fel a lélek 
megtartó erejével. 

Kornél rengeteg levelet írt. Nyelvünk csodaerej ű  forrása van e le-
velekben. Ha kiválogatnánk csak a tizedrészét e leveleknek és össze-
gyűjtve kiadnánk,  hitettevő  Új Mikes Kelemennel gazdagodna nyelvünk 

csak eszköznek megcsúfolt anyabimbós, életterhes, lelket term ő , 
mindig tavaszos fája.' 
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Az emlékező  jtăkor  aztán valóban kiadta  Szenteloky  össze-
gyűjtött  ileveleit.  1943-ben, a  imeguáIlás  egyik évében, amikor a torz-
ra növesztett nemzeti érzés  imeqp,ffibált inemzeti  lobogót faragni Szent -
elky K'orně l  nevéből Is, bár  ikõztudomású,an  távol  él'lt tőte  a nemzeti 
gyű lölködés szelleme; amiikor a fasizmus szolgálatába állt  poMtikusok  
is saját céljukat  ilobogt,atva  vették szájukra  Szenteleky  nevét,  ákár  a  
megham'is'ított Pet&iét; a'mkor  1  943ban megalault  a  Szenteleky Tár-
saság,  és az egész 1943. évet  Szenteleky -évvé  nyi1vánították,  a zord  
körül'ménykhez  való 'kényszer ű  aIkaltnazkodás  ellenére is értékes 
anyagként megjelent az 1933-ban  elbunyt iroda,lmi veżér  irodalmi leve-
lezése Is. Errő l a  Szentelekyt  idéző  könyvről Herceg János irt méltató 
sorokat a Kalangya 1943.  jú!i us  15-i számban  Szenteleky  levelei cím-
mel: 

»A hatalmas, rendkívül ízléses kötet,, amely  Bisztray  Gyula és 
Csuka Zoltán gondos és elfogulatlan szerkesztésében most megjelent, 
valóban egy Új  Szentelekyvel  ismertetett meg. A társtalan, az egyedül-
álló  Szentelekyvel.  Azzal ez emberrel, aki mindenkit biztatott, ha a 
tehetségnek csak egy parányi  szikrá  ját látta, bőkezűen  szórta  elisme-
rését, aki azonban sem biztatást, sem elismerést nem várhatott sen-
kitől. 

A hét esztendő  levelezését összegyűjtő  kötet  -  amelyet nagyobb 
izgalommal olvastam, mint egykor Tolsztojnak  Romaín Rollandhoz  in-
tézett leveleit  -  kortörténeti  dokumentum.  Az  életünkńek  egy hétesz-
tendős  darabja.  S munkássága csakugyan ezekkel a levelekkel teljes. 

Irodalmi munkássága, különösen a húszas években, individuális 
eredményeket adott, s egy tiszta írói  világ  kiteljesedése volt. Levelei 
nem a maga céljairól beszélnek, hanem az  irodaimoszervező ,  a dél-
vidéki szellemi élet vezérének küzdelmeit, emberfeletti harcait mu-
tatják be. 

Ezekből kiderül, hogy  Szenteleky  nemcsak biztatni, nemcsak si-
mogatni, bókolós, udvarias sorokat tudott írni, hogy nem volt az a 
mindenbe belenyugvó szép/élek, akinek a halála után beállították, 
hanem szívós, konok harcos volt, könyörtelen az akadékoskodókkal, a 
közönyösökkel szemben ás olykor gy űlölködő  azokkal szemben, akik 
mozgalmát elgáncsolni iparkodtak. Ha leveleiben az írókkal kapcsolat-
ban  le/merül  Is itt-ott a Személyes él, nem hiszem, hogy ez az Igazi 
érték érzékenységét bántaná. Hiszen a levelekb ől azért az  ís  kiviláglik, 
hogy szerette és megbecsülte őket. Aggódott társai minden kis szemé-
lyes ügyéért; a beteg költő  rossz helyzetéről barátainak együttérző  
szívvel küld csüggedt beszámolót. S ugyanakkor ő  halálos betegségé-
vel szemérmesen visszavonul.  »Nagyon  kérlek  -  írja egyik barátjának  
-‚  ne gyere ki az állomásra, fáradt leszek, lázas és beszédre  aIkalmat-
lan.« Nem akart részvétet kelteni önmaga Iránt, fájdalmával visszahú-
zódott, magánéletét nem tá rta fel a hozzá legközelebb  á/ló  barátai 
előtt sem. Nem volt ideje törődni önmagával, ezért nem  enýedhette  
meg azt som, hogy mások törődjenek vele. 

De nem Is  volt, magánélete. Utolsó éveiben teljesen feloldódott 
az irodalomban.'  Go/nikon  ás  Mártonhegyen  az élet utolsó lépcsőfokait 
járja már, de pihenés helyett leveleket ír barátainak, tanácsokat ad, 
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biztat, bátorít továbbra is, mintha így készítené el ő  a délvidéki 
írókat arra, hogy nemsokára egyedül maradnak, nélküle kell boldo-
gulniok. 

Ami Új volt számomra ebben a kötetben és meglep ő, az a har-
cos Szentelekynek ezekbő l a levelekbő l kirajzolódó kemény arcéle. 
KI hitte volna, hogy gy űlölni tud? Pedig ezek a levelek azt bizonyítják, 
hogy engesztelhetetlenül gyűlölte azokat, akik munkájában akadályoz-
ták. S ezek között sajnos nemcsak rideg üzletemberek voltak, hanem 
bizony a magyarság elöl/áról közül is nagy számmal. Ezért is nem 
lehet utólag Szentelekyt bizonyos partikuláris elvekkel maga/án-
dékozni. Ellenségeiben ö nem ismert külänbséget, akkor sem, ha a 
levelekben előforduló célzatosságra hivatkozik. Egész élete a bizonyí-
ték arra, hogy ilyen szempontok szerint nem (ehetett elfogult. Kár, 
hogy a szerkesztők híbáján kívül kimaradt a kötetbő l számos olyan 
levél, amely minden ferde és egyoldalú megítélést eleve kizárt volna.' 

Golník  ás  Mártonhegy...  Ez a két szomorú név természetesen 
szintén  inem imaradt  ki a  megemlkezések  sorából. S ha  imár  a  zom-

boj  indulással  lkezdtem,  illik  ihát lidéznem  a  goini:ki  ás  márton ĺhegyi  
utolsó  felvonás részleteit  is.  Czakó Tibor  (Létmányi István) a Kalangya 
1933. évi  októlberi Szenteleky-emIékszám!ban  A golniki siralomház cím-
mai  emlákek imeg agotnki  'napokról: 

»A golniki remete tudta, hogy a gyógyulást nem érheti el. Dol-
gozni szeretett volna még. Irodalmat adminisztrált, a saját mondaniva-
ló/ára ebben az áldatlan önzetlen küzdelemben alig telhetett ide/e. 
Nagyon vele éreztem, restelitem volna laikus szavakkal az orvost 
vigasztalni. Ezt (valószín űleg: Ezért... —K. T.) megírtam neki levél-
ben, hogyan adta vissza agy súlyos beteg életút. Tüd ővészes asszony 
Járt nála ez év tavaszán, aki az án falumból kereste fel ő t, egy másik 
gyógyult beteg rábeszélésére. Véletlenül megtudtam és kikérdeztem, 
milyen orvos az, aki Barátnak, Embernek példaképe. Az egyszer ű  asz-
szony a teljesen felépült betegek örömujjongásával beszélt róla, a 
vigasztalásáról, a tanácsairól, útmutatásairól. Fél év alatt visszanyerte 
az egészségét. Sok orvost bejárt elő tte, mindenütt azt tanácsolták, hogy 
ezt a súlyos bajt Itthon ki nem gyógyíthatja. Keressen fel hëgyes vi-
déket. Elment Szentelekyhez, aki balzsamszavával visszaadta önbizal-
mát, hitt a javulásban, étetkedve Újra visszatért ás íme, ma egészsé-
ges... Arra kértem, magyarázza meg ezt a csodatételt., amir ől talán 
nem Is tudott, és kísérelje meg ezt a gyógymódot önmagán. Rá két 
hétre kusza sorokkal írott lapon köszönte meg a bátorítást. „Jólesett 
a segíteni akarásod, de én sajnos jól tudom, az én életem menthetet-
len". 

A  mártonhegyi  napokról ketten Is írtak. Szirmai Károly  Fuimus  
írói ál név alatt a Kalangya 1943.  imárcílus 115-én  megjelent számában 
emlékszik vissza a  imártonhegyi  szanatóriumban tett látogatására (Szent-
eleky utolsó napjái a Mártonhegyen): 

»Jólesett neki a látogatás, noha - mint őszinte örömmel mesél-
te - volt már egy vizitje. Németh László járt nála els őnek ás nagyon 
élvezetes, feledtető, kikapcsolódó délutánt töltött együtt a két oly 
különböző  temperamentumú, de sokban hasonló lelki alkatú poéta. 
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Később Is hallottam, hogy Németh László már a 20-as évek halk 
sz/váci megszólalásainak Ideje óta szerette és megbecsülte Szentele-
kyt, leveleztek is, személyesen azonban most találkoztak először. Bi-
zonyos, hogy az ismerkedés egyiküknek sem hozott csalódást. Németh 
László a költő  halála óta is minden alkalmat megragad Szenteleky 
Írói és emberi értékeinek népszerűsítésére, Kornél pedig azon a Sötét-
felhős, csepergő-esős, szomorú budai délutánon nála szinte szokatlan 
hévvel mesélte el örömét. 

A kis szanatóriumi szoba berendezése Szinte kolostorian egy-
szerű, de célszerű  és gazdaságos. Csillogó veretű  rézágy, éjjelíszek-
rény, rajta rádióval, asztal, szék és fogas. Több tárgy el sem fért volna 
az apró helyiségben. A hatalmas ablakból tündéri kilátás Buda és Pest 
megunhatatlan panorámájára. 

Kornél az ágy szélén üldögélt pizsamában. Érkezésem el ő tt vég-
zett a borotválkozással. Az asztalon a vizeskancsó mellett könyvek, 
kefelevonatok, töltőtoll, megkezdett kézirat. Ebben az id őben az egy-
kori Jugoszláviai Magyar Könyvtár kollektív novellás köttének szer -
kesztésével foglalkozott. De Írt cikket, verset, prózát és f őleg olvasott, 
rengeteget olvasott mindenről megfeledkező, szinte lebegő  boldogság-
gal. Németh László nagy örömet szerzett neki. Néhány Proust-kötetet 
hozott eredetiben. Proustot nagyon szerette Kornél, és Németh való-
színűleg irodalmi levelezésük során szerzett tudomást err ő l.» 

»A szanatóriumi napok egyhangúságát most már sok látogató 
enyhítette. Fekete Lajos, Csuka Zoltán, Németh László jártak ki hozzá 
leggyakrabban. 

Ducsics Jován,  a szerbek nemzetközi hírű  költője akkoriban Ju-
goszlávia budapesti kävete volt. Kornél Kairóban jártában ismerkedett 
meg vele, amikor Ducsics az egyiptomi kormánynál képviselte Ju-
goszláviát. Ismeretségük szívélyes, de felületes volt, kés őbb azonban 
- amikor Szenteleky dédelgetett szép tervének, a sżerb—magyar kul-
túrközeledésnek tiszteletet parancsoló jegyében majdnem minden szá-
mottevő  szerb lírikust konzseniális m űvészettel tolmácsolt magyarul, 
- leveleztek is. 

Szenteleky  útlevele lejárófélben volt. Hirtelen fordult -  olyanra az 
állapota, hogy szanatóriumi kezelést igényelt, nem volt Ideje a sok 
után járást igénylő  útievél-megh'isszabítási processzusra. Megkért, hogy 
a budapesti jugoszláv követségnél próbáljam meghosszabbítani útle-
velét és miután ez akkoriban nem volt olyan egyszerű  dolog, egyene-
sen Ducsics közbenjárását vegyem igénybe, aki bizonyára visszaem-
lékszik taláikozásaikra és leveieiéśükre. A nehézség főleg abban állt, 
hogy a követség rendszeriht illetéktelennek jelentette ki magát út/e-
vél-meghosszabításj ügyekben és a meghosszabítási kéréssel az út-
levél-kiállító hatósághoz utasította a feleket. Ez pedig annyit jelentett, 
hogy haza kell utazni és újból kezdeni a hosszadalmas és körülményes 
passzuskérést. 

A szerb költő-diplomata  — mint az első  percben kiderült - nem-
csak emlékezett Kornélra, hanem ismerte, tisztelte ás nagyra is be-
csülte. Megdöbbenéssel értesült betegségének súlyosbodásáról. Rög-
tön előállítatta a követség hatalmas ezüstszürke kocsiját, elhajtatott 
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a Veres Pálné utcai útlevélosztályra és a tisztvisel ők nem kis csodál-
kozására személyesen ütötte bele a megfelelő  bélyegzőket a Piros 
könyvecskébe. 

Másnap pedig felautózott a szanatóriumba. Útközben kétszer is 
megállott a gépkocsi. Először egy előkelő  belvárosi könyvkereskedés 
elő tt, ahonnan kisvártatva egész nyalábra való vadonatúj megjelenés ű  
francia könyvet raktak az autóba. Az ismert csemegeüzletb ől pedig 
ínyencségekkel telt jókora csomag került a tágas kocsiülésre.' 

Mint imár Szirmai Károly visszaemlékezéséből is látszik, Németh 
László szintén járt  Szentelekynél  a mártorhegyi szanatóriumiban, S Ő  

a második, helyesebben az első , aki ezekrő l a napokról megem łéke-
zett a Kalangya hasábjain, sőt a 'legiislegelső , aki a folyóiratban Szent-
eleky  Kornél haláláról megemlékezett. Az 1933. évi augusztusi Ka-
langya-szám ugyanis már nyomásra készen állhatott, amikor a jugoszlá-
viai magyar irodalom vezéregyénisége örökre liehunyta szemét, de 
azért Németh László gyorsan beérkez ő , Látogatás Szenteleky Kornél-

nál c ĺ;m ű  megemlékező  cii<két még beiktatni, éspedig a folyó-
irat vezető  helyére. Hadd idézzek ebb ő l az  ĺirásból is: 

»Most kapom a hírt a Vajdaságból, hogy Szenteleky Kornél meg-
halt. Vezére volt egy marék magyar írónak; t űzcsiholó és tűztápláló, 
akinek ott kellett tüzet csinálnia, ahol sem erd ő  nem volt, sem bánya, 
legfölJebb haraszt. Akiknek vezérük volt, bizonyára jól ismerték, én 
egyszer voltam vele, akkor Is alig egy óra hosszat. De ez a találkozás 
nemrég volt, egy hónapja s az idegen szava is érdekes, ha búcsúja 
és halála közt találkozott kedvesünkkel. 

Szirmai Károly irt, hogy látogassam meg, kinn teszik a Márton-
hegyi szanatóriumban; ha tehetem, vigyek neki néhány Proust-kötetet, 
nagyon rosszul van és Proustot  szeretné olvasni. Ez volt a legkevesebb, 
amit tehettem. Egyike volt azoknak a keveseknek, akik Jelkesedve fo-
gadták a Tanút - s nem kértek cserébe semmit a lelkesedésükért. Or-
vos volt, mint én, kritikus, mint ón, szervező, mint én szerettem volna 
lenni, szegény kis igyekvő  magyar élet, csak a tuberkulózis fogta be 
alaposabban, mint engem.' 

Beszélgettek aztán. Többek között Tóth Árpád is szóba került, 
és Németh László megjegyezte, hogy bár »a verseiben ritka a virágnév, 
az ember mégis azt érzi, ahogy olvassa, íme egy botanikus.» 

Az is volt - erősítette meg váratlanul Szenteleky -‚ a 
halála elő tt ő  Is itt ölt, ugyanebben a szanatóriumban, semmivel sem 
tudott már foglalkozni, de a növények még érdekelték. Amíg kimehetett, 
állandóan itt kószált a hegyeken, virágokkal megrakodva. 

Engemet meghatott ez a kép. Az egész újabb magyar Irodalom-
ban Tóth Árpád áll legközelebb a szívemhez. Amikor hallottam, hogy 
rosszul van, egy nagy tanulmányt írtam róla, ezzel akartam hódolni 
neki utolsó óráiban. Azután jelent meg, hogy meghalt. Szentelekyre 
mintha átragadt volna a meghatottságom. A nagy tüd őbajos költőben, 
aki virágokat gyűjtve kószál a budai lankákon, mintha megszépítetten 
látta volna a maga állapotát. 

-  Foglalkozott a tuberkulózis pszichikai hatásával? - kérdezte 
végre. - Van néhány jó könyvem róla. 
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-  Tudományosan nem, csak tapasztaiatbó/ Ismerem, csúsztattam 
be magam a tüdőbajosok nagy testvériségébe. ÉvekIg beteg voltam, 
a röntgenleletem alapján ma sem kätné.nek életbiztosítást velem. S 
nehogy csalónak lássak, aki meghívó nélkül tolakodott be egy fájdal -
masan előkelő  társaságba, hozzátettem: a kislányom mi/larisban halt 
meg. Majd a vigasztalók álnokságával: egy ideig én Is el voltam ké-
szülve mindenre, de engedelmes betegség ez, oda haj/ik az ember 
akarata alá, szinte be lehet idomítani; képzelet, lelkesedés, ha úgy 
tetszik, zsenialítás lesz belőle. Hiszen tudja, a Jókai kavernája. 

-  Igen, egy ideig megy - tele/te Szenteleky s most inkább 
szomorú volt, mint tárgyilagos. - Aztán egyszer csak nem megy. Én 
Is még a háborúban szereztem s most két éve kezdett te/borulni az 
egyensúly. 

Megnyílt a szíve; az életéről beszélt; a hosszú faluról, a pénztári 
betegekrő l, az orvosi lelkiismeretről, amelyre az orvos tízet rá. Nyu-
godtan, pontosan és szerényen, mint aki egy bizonyítást vezet be, 
tulajdon halálának a bizonyítását. Szavaiban mégis Ott kísértettek az 
éjszakák, melyekben ágyán te/ülve farkasszemet nézett, tértiasságot 
tanult a haláltól. 

Itt nem volt többé értelme a magam gyógyulásáról fecsegni. 
Átadtam a két Proust-könyvet és búcsúzkodtám. Ő  a kapuig kísért. 

A hegyoldalon reszkettek a ténytől a levelek s fő /emelkedtek a 
vIllák- csillogó palatetejére. Én úgy mentem haza, mint aki érzi, hogy 
rosszat tett s most keresi, hogy mivel is tett rosszat. 

Később megtudtam, hogy Szenteleky a legnagyobb szeretettel 
emlékezett meg erről a látogatásró/. A két Proust-könyvet hazautazása-
kor kaptam vissza egy levelez őlap kíséretében. Azt Írja benne, hogy 
tündérkertté varázsolták betegsége néhány hetét.' 

A távozó Szentelekytői nemcsak a jugoszláviai magyar irodalom 
búcsúzott, hanem a tágabb értelemben vett magyar irodalom is. A 
Reggeli Újság 1933. szeptemiber 17-i számában idézi azt a megemléke-
zést, amelyet a Pásztort űz, az erdélyi magyarság szépiodaiimii és kul-
turális folyóirata közölt Kristály István tollából. Hadd idézzek ebbő l 
a búcsúszőbólis! 

»Az elhívásos magyar írásnak nagy fordulókon utat mutató és 
vállaló, Új századokra új, jobb hitet fény/ő  sok nagy keresztvivője volt 
ás van, de ezek között is a legnagyobbak mellett van helye Szent-
eleky Kornélnak. Végtelen odaadással dolgozott, hogy megteremtse az 
önmaga életéből is alkotni tudó jugoszláviai magyar irodalmat, hogy 
ennek az alig élő  néptöredéknek a lelkében meggyú/tsa az élet bal-
dog visszhangos üdvkiáltását. Mert ez volt az ő  nagysága, teremtő  
elhivatottságának világító lelkiismerete: te/rázni, te/ébreszteni az önma-
gunkért való felelősség emberi önérzetét! Hiszen ett ő l függött, hogy 
legyen, hogy lesz-e kultúránk, teremt ő  akarásunk. És ezt ő  maradék-
talanul e/végezte. Megértette, hogy az id ő  most nem tétovázásra való, 
hogy még betegnek sem szabad tenni! És Sztári Szivác, ez a jelen-
téktelen bácskai falu az ö akaratával, egyéniségének romiat/an, min-
denkit magához öíe/ó, mélységesen szuggesztív emberségén át az 
egész közéletünk központjává lett. Nem tör ődve sem a közöny meg- 
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Ingathatatlannak látszó temetős egykedvűségével, sem az üzleti kímé-
letlenség halálárkos gáncsaival, értékek után kutat, felfedez, tanít, bí-
rál és elismer. Tő /e jön minden kezdeményezés, három iroda/mi szem-
léje kulturális életre kelésünknek három élethalál próbatétele. A Vaj-
dasági Írás l'art pour l'art szemléletét felváltja A Mi Irodalmunk népi 
élet keresése és az ebben meginduló hatalmas rátalálást, melyben a 
széthúzó erők mind eggyé oldódnak az egyetlen vezér körül, tétová-
zás nélkül európai láthatárrá villantja a Kalangyában, melynek célkit ű-
zése: népi kultúránkkal belépni az európai népek kultúrkäzösségébe, 
hogy most már soha le ne maradhassunk az élet csak egyetemes em-
beri horizontokban elérhető, már egetvívó szárnyalásáról. 

És végezetül hadd  zátk a sort azzal a rövid, életm űvet iméRató, 
higgadt hangú írással, amely a Nyugatban jelent meg Kázmér Ern ő  
tollából, s amelyet •a Napló 'Is átvett, és 1933. szeptember 10- számá-
ban közölt. Az írást 'hadd idézzem 'teljes egészében, tekintve, hogy az 
akkori idők 'legmagasabb iirodalimi  fórumának elismerését sugározza: 

»Emlékezetembe idézem  Szenteleky  Kornél vékony alak ját, Sá-
padt arcát, amint ismeretségünk tizenöt éve alatt Id ő rő l időre elém 
bukkant. 1917 nyarán ismerkedtünk össze, régen volt, de most úgy 
emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. A Hétben jelentek meg akkor 
írásai: érzelmesen finom krónikák, franciás szemlélet ű  irodalmi lejegy-
zések, néhány friss lobbanékonyságú rövid novella, majd egy regény, a 
Kesergő  szerelem, amelynek hőse, Lengváry, tüdőbe/os volt. „A tüdőm 
beteg, érzem, hogy tüdőba lom van. Arcoba vagy Nervibe küld majd 
az orvos, ha megvizsgál, számtálgatni fogom sápadt napjaimat, kövér 
párnák között fekszem a napon s úgy halok meg, mint Reviczky Gyula 
vagy Petőfi Zoltán." Akkor még nem tudtuk, hogy a közöttünk járó 
szűkszavú orvosíró maga is tüdőbeteg, és azt sem tudhattuk, hogy az 
eljövendő  esztendők ennek a melankolikus írói m űszerekkel dolgozó 
bácskai fiatalembernek a magyar szellemterület déli csücskében ko-
moly missziót jelölnek ki, harcosabbat, jelent ősebbet azoknál a kő l-
tőknél, akiknek csendes elmúlásáról regényh ősén át fantáziált. 

A forradalom utáni id ők a régi bácskai családból származó írót 
(családi nevén Sztankovics volt), aki anyai ágon a költő  Kisfaludy-
családdal volt rokon, hazasodorták és egy álmos, k őfakasztó melegé-
től égő  bácskai faluban, Sztari-Szivácon (Ószivác) lett körorvos. Bács-
ka magyar Irodalmi élete akkor alélt volt és az a nagyszer ű  lendület, 
ami a század elején Kosztolányit, Som/yó Zoltánt, a tragikus Véget ért 
Csáth Gézát, Lányi Saroltát és Viktort adta, reménytelenül sorvadt. 
Kis vidéki falvak, elszórt városok rejtett íróasztalfiókjainak írtak isme-
retlen ifjú írók, a Bácsmegyei Napló (ma Napló) vasárnapi számai 
voltak esztendőkön át az egyetlen irodalmi fórum és az a friss, magas 
nívó, amit a lelkes Fenyves Ferenc munkája reprezentált, sodorta a 
laphoz Szenteleky Kornélt is. Ott jelentek meg novellái, nemes met -
szésű  képekre emlékeztető , halk színezésű  versei, a Napló adta ki 
néhány lírai lejegyzését és útijegyzeteit Ügy fáj az élet címen, ugyan-
osak Ott Jelent meg a Bazsallii:kom is, modern szerb költők magya, 
antoiógíája, melyet Debreczeni Józseffel együtt adott ki. A Pestr ő l 
hazaszakadt író itt ismerkedett össze a vajdasági irodalommal, itt 
látta meg az egységesebb, szervezettebb kisebbségi irodalom meg- 
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teremtésének missziós feladatát ás ennek a feladatnak megvalósítá-
sára alapítja a Vajdasági Írást, az els ő  jugoszláviai magyar irodalmi 
folyóiratot, amit később a ma Is élő  Kalangya  követett. Ebben a folyó-
iratban az egymástól elkülönülten dolgozó írók nagy részét közös 
munkába fogja, induló írókat nevel, fedez fel, publicitáshoz Segít, né-
hány lelkes irodalombaráttal Új könyvkiadó vállalatot alapít, erdélyi 
mintára Helikont rendez s csak a bácskai közöny, az elszegényedett 
magyarság és a fáradhatatlan szervező  egyre súlyosbodó betegsége 
akadálya annak, hogy mindebből a Szép kísérletbő l izmosabb, erő telje-
sebb Irodalmi atmoszféra fejlődjön.  

Szenteleky  Kornél, a jugoszláviai magyar Irodalom alig Pár esz-
tendős életének  újjászervezője,  lelkes  munkása  ennek a  diíettantiz-
musra,  elsekélyesedésre ítélt magyar szellemterületnek. Hogy ez az 
utat vágás nem mindenben lett százszázalékos eredmény, és hogy ép-
pen az európai orientációjú kultúrákért rajongó, az egyetemes m űvelt-
ség nemességében bízó  Szenteleky  Kornél volt kénytelen erőszakolt 
regionális irodalmat propagálni, a lokális  couleur  sokszor dadogó 
kísérleteit értékké avanzsálni, az annak a Sajátságos atmoszférának 
volt következménye, amit fáradhatatlan munkabíráséval  megteremtett  
környezete fejlesztett ki.  Szenteleky  Kornél nélkül még nehezebb lesz 
ezeket a szemmel láthatóan felburjánzó kísérleteket attól az irodalom-
tól elkülöníteni,  távoltartani,  amely a magyar hit és az örök szépség 
kultuszán át az egymás és az európai szellemiség megértéséhez 
vezet. 

A  sziváci  körorvos kis háza, amely hosszú évekig a Vajdaság 
magyar művelődésének és a jugoszláv Irodalom felé közeled ő  baráti 
megértésnek központja volt, elsötétedett. Az éjszakába világító lámpa 
kialudt éppen úgy, mint két évvel ezelőtt nagy ideálja:  Kuncz  Aladár.  
Szenteleky  Kornél Is megtért az anya földhöz, amelyben hitt és amelyt ő l 
elszakadni sohasem tudott. 

Távolban elhaló búcsúzó szavak... Emléket idézünk velük. Nem 
is az  író  és  iirodalom,szervezõ  emlékét.  Szentelky  irodalmi munkál -
kódásának  korszerű  átértékelése, értékeinek  tãrténelimi rögzítése az 
utókor, tehát a  imai tkibontakozás irodalomtörténészeinek ás esztétá-
inak feltétlen feladata. Ez a régi szavakat, régi mondatokat idéz ő  em-
lékezés csupán azt kívánja érzékeltetni, hogyan is tekintettek az íróra 
ás irodalmi vezérre kortársai, akik közül ma már egyre kevesebben 
vannak sorainkban. 

Kolozsi  Tibor  összeállítása 
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