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Gondolatok egy életműről 

Szenteleky Kornél hasonló helyet töltött be a Vajdaságban, mint 
a maga ideijében Magyarországon Kazinczy. Mindketten írók voltok s 
amellett irodalomszervezők, is habár kettőjük életét egy egész század 
választotta el egymástól, munkásságuk hasonlóságának jól kimutatható 
okai vamnak. Ezek közül elsőisorban az emelhető ki, hogy mindketten 
magáinak az irodalomnak a születésénél voltaik jelen: Kazinczy az éppen 
csák szárbaszököbt magyar literatúrát ápolgatta, nyesegette vadhajtásait 
(vagy amiket vadhajtásoknak vélt), Szenteleky pedig, akit sokáig csak 
szépíiróként és költőként tartott számon a korabeli irodalmi köztudat, a 
vajdasági magyar irodalomnak lett kevésbé erélyes, kisebb szigorú, de 
a helyi körülmények jellegzetességeit éles szemmel meglátó, értékelő, 
azokhoz alkalmazkodó ós ett másoktól is elváró vezére, Kazinczy. Lite-
rátori egyéniségének azonban száznyocvan fokot kellett elfordulnia ah-
hoz, hogy eljusson az irodalmi vezérségig, ahhoz a szemlélethez, arnely-
lyel ez a vezérség együtt járt. 

Zomíboilban született 1893-ban a polgári Sztankovics családban. Bu-
dapesten végezte el az orvosi egyetemet; ott kezdett el írni is. A tízes 
évek Budapestjének „pezsgő és zajios" irodalmi életében azonban nem 
kelt különsebb feltűnést — habár neves folyóiratok: a Hét, az Űj Idők, 
a Pesti Napló, a Virradat, a Magyarország közlik írásait, s valószínű, 
hogy az itthoniak sem igen vettek róla tudomást. Pályakezdéséről való-
jában alig tudunk ennél valamivel többet; ő maga nem írt életének 
erről a szakaszáról, a kutaltás pedig nem foglalkozott vele részleteseb-
ben (vö. : Bori Imre: A vajdasági magyar irodalom története 1918-tól 
1945-ig és uő. Szenteleky-Senteleki — bevezető tanulmány). Az azon-
ban bizonyos, hogy európai műveltségét, széles látókörét, mindenre ki-
terjedő érdeklődését a Budapesten töltött éveknek köszönheti. Haza-
térte után Szivácon kezd orvosként dolgozni, és kétévi hallgatás után a 
Bácsimegyei Napló jóvoltából tör be a vajdasági, igencsak lanyha iro-
dalmi életbe. A Napló tehát az a közeg, amely „a nyilvános szólás lehe-
tőségét kínálja fel neki, s mire felocsúdik, a jugoszláviai magyar iroda-
lomban kirobbant első viták kellős közepében találja magát" ír ja Bori 
Imre a kétnyelvű Szenteleky^válogatás bevezető tanulmányában, „s 
hogy alkotói nekirugaszkodása milyen erejű volt, bizonyítja a válto-
zatos műfajú, gazdag irodalmi termése is ezekből az évekből. 1922-vel 



kezdődően az évtized végéiig Szenteleky Kornél munkásságának aranykorá-
ról beszélhetünk. Ez az az 'időiszak, amelyben szinte minden élménye, gon-
dolata, utazásai és sziváci éjszakái, a test és lélek láza irodalommá vá-
lik íróli műhelyében", (i. im. 8. 1). Novellát, könyvismertetést, képző-
művészeti kritikát, tanulmányt, útirajzot, vitacikket egyaránt ír ezek-
ben az években, s írásait vizsgálva, a stílus egységessége mellett is a 
témák, témakörök gazdagsága a szembetűnő. Lírai lágyságú zsáner-
képek, pasztellszínekkel festett gyermekkori élmények emlékei — „fa-
kó emlékképek a gyermekkor elfelejtett és eltemetett képeskönyvéből" 
— (Halott húsvétok, Öszi estve, Május 1.), diákkori idill finomművű 
rajza (Gesztenyevirágzás) váltakozik az önmaga felé forduló költő ön-
elemző elmélkedéseivel (Önarckép), „egy dohánytaarna für tű nyári sze-
relem" emlékének adózó áldozattal (Souvenir d'aoüt) s azokkal a han-
gulatőrző képekkel, amelyeket Űtitarisznya címmel gyűjtött kötetbe uta-
zásainak villanásnyi emlékeiből (Portrévázlatok a gyorsvonaton, Öreg 
úr a Moulin Rouge-ban, Trattoria del cacciatori, Vásár a Montronge-on, 
Nápolyi dalocska, stb.). Hangulatképeinek miikrorészletei sokszor Krú-
dyt jut ta t ják eszünkbe, Krúdy témavilágából azonban Szenteleky 
semmit sem vett át. 

írásaira már ebben az időben a búsongó, melankolikus hangvétel a 
jellemző. Diagnosztálhatnánk ezt az akkoriban divatos világfájdalom és 
a szokványos fiatalkori elvágyódás tüneteként, ha nem tudnánk egy-
részt Szenteleky rajongásáról Adyért, akinek magyar ugar képzete kü-
lönösen termékeny talajra talált a fiatal Szenteleky lelkében, másrészt 
pedig nem ismernénk első, 1914-ben íródott és 1920-ban megjelent re-
gényének, a Kesergő szerelemnek vezérmotívumát, amelyet Bori „az élet 
Valósága előtt riadtan álló költő" vallomásainak nevez, akinek munkáin 
„amikor szépíróként nyilatkozik meg majd az elkövetkező húsz eszten-
dőben, mindig érzékelhető lesz a lelkét bénító görcs, amely megállítja, 
hogy az élet forgatagába vesse magát, hogy »éljen« nyersen és öröm-
mel, holott ez vonzza valójában" (á. m. 6—8. 1.) 

A fővárosi élet zajos forgatagából a vidéki otthon biztonságába tér 
meg, ott viszont csalódva kell tapasztalnia, hogy a szellemi élet uga-
rára került. Mindehhez még az is társul, hogy súlyosan megbetegszik, 
s betegségei révén végérvényesen kívül reked a vágyott, nagybetűs 
Életen. Nem a divat íratja tehát vele az ilyen sorokat: „Lelkem nyug-
talan és érzékeny, mert sokat álmodott, s mert szétfoszlottak már fe-
lette a ködös 'délibábok.. . Nagy eszményeim vannak, melyek azonban 
mesisze vannak, a napok csak ragyognak, de nem melegítenek. Borzon-
gok. Fázom". (Önarckép) „Menni kellene, akarni kellene, de csak ki-
nyújtom a kezemet az ég felé, a holnap felé, mint ijedt, suta pogány a 
füstölgő kőrakás e l ő t t . . . És csoszogok, topogok tovább lecsuklott fejjel, 
roggyant térddel, erőtlen kézzel, inéma ajakkal. Már nem kérdem: merre? 
hova? Távolról olykor délibábok csalogatnak, hódítás napok hívnak, inte-
getnek. Én mosolygok, miimit torz keleti isten, Igyintek a kezemmel nagyon 
fáradt emberek módjára: szép, szomorú köninyes hazugságok . . . Lehunyom 
a szemem és messze j á r o k . . . Aztán ismét lezuhanok, mint alvadt szár-
nyú Ikarosz. Por száll körülöttem, és porfelhőn keresztül szívós, szúrós 
szamárkórók bámulnak r á m . . . Lelkem sajogós lesz, arcom maszatos 
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lesz, és trágyaszagot hoz magával a szél". (Elégia poros prózában). Ady 
magyar ugar-élménye, víziója tehát Szenteleky lelkében v a j d a s á g i 
u g a r r á változlik, s ellentétét is megtalálja. Nem egyetlenegy városban 
ugyan, mint Ady, hanem mindabban, ami n e m vajdasági, n e m 
itthoni, mindabban, ami messzi van, távol ettől a „szamárkórós", „trá-
gyaszagú" valóságtól, amelyben élni kényszerül. E gondolat virágzásá-
nak korszaka „a húszas évekre eistik, amilkor mind lírai vetületét, mind 
eszmei-gondolati erezetét kikutatja és megfogalmazza több változatban 
is" (Bori, i. m. 12. 1.). Lírai megfogalmazást ez a gondolat például a 
Milyen jó lenne ... című költeményben kap: 

Enyém a nap, enyém a fény, 
az asszony, az is az enyém. 
Az Isten, az is az enyém! 
Enyém az élet! 
Milyen jó lenne .. . 

A Bácskai éjjel című versben pedig szomorú sóhajjá változik a keserű-
ség: „Minden oly hasznos, minden oly józan!" 

Az élet—nem élet ellentét kifejezésére azonban a próza a legmegfe-
lelőbb közeg. Legtöbbször éppen ezt a már felvetődött „hasznosságot", 
„disznóhizlalásos józanságot" állítja szembe Szenteleky a „messzi világ 
ünnepi hangulataival" (Bori, IÍ. m. 12. 1.). Az Elégia poros prózában cí-
mű, 1925-ből való írásában mondja: „Gyenge vagyok és egyedül va-
gyok, és vonszolom magam tovább az izzadt, tespedt rónaságom, nyűgös 
hétköznapok, mulya vigyorgások, apró tövisű bogáncsok között." És 
ezzel a világgal állítja szembe a másikat, a távolit, amely itt még nem 
egyértelműen vágyott élet (kísértenek még a Kesergő szerelem vissza-
rettentésére kényszerítő félelmei „ . . . csodálkozom, hogy milyen furcsa 
és kegyetlen az élet, milyen őrült kavargás, mennyi gyűlölet és meny-
nyi ostobaság. Mennyi vér, mennyi kín, mennyi könny és mennyi go-
noszság"), de ámulata végül mégis egyetlen vágyakozó rácsodálkozás-
sá változik: „Csupa szépség, csupa művészet, csupa rajongás, csupa sze-
relem . . . " Az Űtitarisznya szlinte minden írásának ez az uralkodó 
hangneme: áhitatos csodálata mindannak, amivel utazásai során talál-
kozott. A luxori szép napok valóságos himnusza az életnek, a Fáraók 
földjén szintén: „Itt alig van ember, aki a gondot európai értelemben 
ismeri, itt nincsenek ködök, problémák, tépelődő és töprengő agyvelő, 
olyan egyszerű itt az élet: az ég mindig kék, a föld mindig zöld, a pál-
ma meg a narancsfa mindig hajlékot és táplálékot ad annak, aki aludni 
vagy enni akar. Az idő olcsó, s a munka nem célja az életnek . . . Itt 
vidám a nyomor és problémátlan az élet." A Fra Angelico-da Fiesole 
hangulatai pedig a művészetek után sóvárgó ember panaszos imáját 
örökítik meg: „A fáradt és keserű vándor itt akarna maradni nálad, 
jámbor barát. Egy kis helyet kér csak a boldogság finom, fohászos vi-
lágába, egy darab követ, amelyre lehajthassa lázas, nyugtalan f e j é t . . . " 
Azonban nemcsak a kisprózai munkák árasztják ezt a hangulatot, az 
Isola Bella című regény színhelye ugyancsak a „sok fény és szépség", 
„a fehér márványoszlopok", „csendesen csobogó források", a „dallamos, 
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teltszínű fényözön", a „sugaraik hömpölygő," duzzadó árjának a világa, 
amely egy olaszországi kis panzió minennapjait övezi. A regény hőse, 
Szabolcs, mintha menekült volna, úgy sóhajt föl, amikor megérkezik a 
Parasiione Kosában: „Milyen messze van hazulról. Ki törődik már a lappal, 
a telefonnal meg a vezércikkel? Lent a Giovinezzát játsszák valami si-
pítós klarinéton. Hiába keresik most a szerkesztőségben: nincs otthon. 
Nincs otthon." 

Nem fogunk csodálkozni ezen az ujjongáson, ha megismerjük, mi-
lyen is az az otthon, amelyet Szabolcs elhagyott: „Szabolcsnak otthona 
jutott eszébe, ahol most talán felhős ég alatt csoszognak a fanyararcú 
emiberek. Örömtelen lelkek őgyelegnek a csúnya, sáros utcákon a nyir-
kos falak mentén, valaki talán hurkot készít magának a padlásgeren-
dán . . . Gazdasági válság . . . görnyedt, ráncos emberek ülnek az író-
asztalok mögött, ha a telefon megszólal, úgy gorombán és kelletlenül 
kiáltanak bele . . . nyűg, durvaság, türelmetlenség . . . gonosz szándékok 
botorkálnak az agybarázdákban. A nyiszlett akácok talán még nem is 
rügyeznek, a rózsák megint elfagytak a t é l e n . . . A Szépség messzire 
kerüli ezt a lomha, szenvtelen tájat, mint nótás nászhajó a leprások 
szigetét". Ugyanaz a komor világ ez, mint az, amely A luxori szép na-
pokban már évekkel előbb megjelent. Érdemes idézni az ideillő rész-
letet már csak az előbbivel való feltűnő hasonlóság miatt is: „ . . . ki 
gondol most arra, hogy messze északon most álmos, náthás felhőbojtok 
lógnak a komor, kedvtelen égbolton, hogy tűznél melegednek a fáradt, 
fanyar emberek. Ki gondol arra, hogy görnyedt gondok feküsznek 
nyirkos, nyöszörgő házakra, hogy a revolver csövét most illetszgetik 
valahol 'messze egy csüggedt homlokra vagy egy elfáradt szívre, hogy 
valaki kötelet készít magának a szomorú padlásgerendán, és a fanyar, 
fázós téli gondok, meg alattomos influenzabacilusok suhannak be a sze-
gény, szomorú északi emberek szobáiba." 

S közel sem ez ,az egyetlen mozzanata az Isola Bellának, amely 
szinte minden változtatás nélkül került át a regénybe Szenteleky ko-
rábbi írásos megnyilatkozásaiból, lehetővé téve ezzel azt a feltételezést, 
hogy a regénybeli Szabolcs szavain, gondolatain keresztül maga az író 
nyilatkozik meg. Itt van például a következő levélrészlet: ,,— Drága ba-
rátom — írja Szabolcs az Isola Bella lapjain — nagyon szép itt, és én 
teljesen, maradéktalanul szeretném kiélni ezeket a szép, szabad napo-
kat. Valahogy úgy érzem, hogy most élem igazán és tisztán az életet. 
Itt fényesebb az ég, tisztább a levegő, és az emberek is jobbak, szeb-
bek . . . Nagyon szeretném magammal vinni ezt a sok fényt, meg lel-
kem duruzsoló derűjét, de tudom mindhiába: otthon elfulladt a verő-
fény, a görnyedt, fanyar napok árnyai alatt lelkem mosolya eliramlik, 
mint a 'Csodaszarvas, és a mimózák finom, halovány illatára rátipor a 
kemény, csizmás tárgyasszag. . . Még két hetem van, azután megint 
profán szavak és szokások, durva emeberek és események, melyek 
megint felkarcolják és véresre horzsolják érzékenységemet." 

Évekkel a regény megjelenése előtt, 1927. február 9-én Szenteleky a 
következő levelet küldte Kairóból Mladen Leskovacnak (részlet): „ . . . A 
posta, az újság nagyon lassan jár errefelé, hetenként csak egyszer jön 
kurír Triesztből, mely a hazai híreket hozza. Nem tudom, hogy a vaj-
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dasági magyar irodalomról szóló vita folytatódik-e még a B. N. (— Bács-
megyei Napló — Cs. Sz. M. megjegyzése) vasárnapi mellékletein. Én már 
nem folytatom tovább azt a diszkussziót. Oly törpének látszanak innen 
a dolgok, oly sutának és nevetségesnek a szócsaták. Boldogan és ön-
feledten szeretném hörpintgetni ennek a dúslevű életnek ragyogó kely-
hét, és feledni kicsit a nyűgöt, a sarat, a szürke és ráncos arcú hétköz-
napokat. Sajnos, se szabadságom, se pénzem nem tar t már soká, s talán 
már egy hét múlva vissza kell térnem Európába. De sok emléket, nap-
fényt, illatot és élményt csomagolok lelkem titkos rekeszeibe, hogy le-
gyen vigasztalóm, feledtetőm hideg, fénytelen, csőktalan holnapomban." 
(Szenteleky Kornél 1943-ban kiadott irodalmi levelezése Mladen Les-
kovac szerb költőhöz 'intézett leveleiből — ezzel a forrásmegjelölés-
sel közli a fenti levelet A szomszéd népekkel való kapcsolataink törté-
netéből címmel megjelent szemelvénygyűjtemény.) 

A harmincas évek felé közledve mind bonyolultabbá válik a vi-
lág. Szenteleky viliága lis. Az Ütiránya írásaiban még nem tűnik ez 
szembe, az Isola Bellában azonban már nyíltan kifejezésre jut. Koránt-
sem csak abban, hogy a „Castello körül" is úszhatnak „ájult , olvatag 
felhők", az „ázó, fázós, pálmák és olajfák fölött" — ez legfeljebb csak 
stilisztikai vonatkozásban, áttételesen utal arra, hogy az itáliai azúrkék 
éggel, verőfényes világgal sincs már minden egészen rendben. Ennél 
sokkal nyíltabb, minden áttételit mellőző utalások is vannak. A Sza-
bolccsal azonos gondolkodású (némileg a szabadkőművességre emlékez-
tető elveket valló) Alinari, a Pansione Rosa tulajdonosa például a kö-
vetkező vallomást kockáztatja meg: „Én is szeretnék egyszer elutazni 
és érezni az idegen ámulók örömét, a vándor megpihenő boldogságát. 
Nálam a megszokottság lekoptatott már minden szépséget. Minden nap 
látom az Etnát, egész évben zöldellnek a pálmák, a babérbokrok, és 
illatoznak a virágok. Nektek, akik északról, sivár, kopár tél után jöttök 
mindez meglepő, szinte elkábító, de nekem megszokott és természetes. 
Így felületesen szemlélve az átutazó vendég derűs gondtalanságában 
nem veszitek észre azokat a szomorú igazságtalanságokat, sőt borzal-
makat, melyek a mai Olaszországban sírnak és lázítanak". Ezeket 
mondja Szabolcsnak Alinari, a panziótulajdonos, halkra fogott hangon, 
mert a fasizálódó Olaszországban történik mindez, ahol „egy kopár vul-
kános szigeten deportált foglyok" „tétlenül, betegen szenvednek a meg-
szabadulás minden reménye nélkül", ahol a vonaton egy „sápadtarcú, 
kócoshajú asszony" mellett, aki „ráncos, rívó csecsemőjét r ingatta tü-
relmetlen lábdobogással" Szabolcs „három nyugtalan, feketenyakkendős" 
utasra lesz figyelmes, akik „Olaszország külpolit ikájáról és a jövendő 
háborúkról csattogtak puffogó pátosszal", a lávapusztította város el-
hagyott házainak falán pedig fekete festékkel festett Mussolini-sablo-
nok tetszelegtek. 

Mindezek a történelmi realitásra utaló mozzanatok, mondatok és 
félmondatok ellenére is azonban az Isola Bella Világa megmarad Szabolcs 
számára az álmok, vágyak világának, élete múló epizódjának. Gyorsan el-
röppenő pár hét az Etna tövében, a Szép Szigeten eltöltött idő, gyor-
san vággyá váló irrealitás, ahonnan fá jda lmas a visszatérés a „lapos 
síkra", a „nyiszlett akácok", „kicsinyes, verébfejű emberek" közé, az 
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„önzés és settenkedő rosszindulat", a „fullasztó por" világába. A regény 
végkicsengése valójában nem a hangulatoknak, a főhős alapérzésének, 
hanem a fabulának köszönhetően n e m pesszimista. Másutt, ahol a tör-
ténet nem kívánja, s a regénybelihez hasonló áttételek sem kötik az 
írót, imár kimondja: „Vágyaik fonnyadnak el a hulló napokkal, halkan, 
de bő fájdalommal búgó vágyak . . . Majd csendesen eltemetem ezeket 
a vágyakat" (Kis napok temetése). 

A fentiekben utaltam arra, hogy Szenteleky világlátásában, mű-
vészét- és életszemléletében iá húszas évek végén és a harmincas évek 
elején bizonyos változások vehetők észre. E változásoknak csak egyike 
az, amiről eddig volt szó, az tudniillik, hogy a Vajdaságon kívüli, távoli 
tájak, világok megszűnnek egyértelműen és kizárólagosan az idillikus 
világot jelenteni, hogy az író — valószínűleg utazásainak tapasztalatai 
nyomán — felismeri: az élet másutt is, mindenütt, hétköznapokból, 
„görnyedthátú" hétköznapokból tevődik össze, s naiv leegyszerűsítése 
a dolgoknak a messzi világokba képzelni minden szépet, minden jót, s 
az itthonit minden vonatkozásiban a rosszal azonosítani. A Szenteleky mun-
kásságával foglalkozó kutatók elég hamar felfigyeltek például arra, hogy 
míg kezdetben az író „egy sáros faluba száműzött széplélek halk sóha-
jait pólyázgatta" „szép lejtésű mondatokba", addig később „elképzelé-
se egy sajátos ismertető jelekkel bíró irodalom megteremtéséről, Vaj-
daság szellemi egységéről, különleges táji színeiről annyira tudatossá 
válik, hogy most már verseiben és novelláiban is a helytállást, a szülő-
fölhöz való ragaszkodást és a helyi színek művészi transzpozícióját sür-
geti türelmetlen hévvel, megalkuvást neim ismerő hittel" (részlet a 
Gesztenyevirágzás című kötet bevezető tanulmányából). 

Annak a 'változásinak a nyomai, amelyek Szenteleky esztétikai fel-
fogásában végbementek, pontosan, szinte fokról fokra felfedezhetők és 
kimutathatók a különböző időpontokban született írásokban. Az egyik 
pólust, a korai álláspontok a legegyértelműbben az 1927-ben írott Le-
vél D. J. barátomhoz a »vajdasági irodalom«-xó 1 képviiselii, a másikat, 
az előbbivel szöges ellentétben állót több tanulmány, ismertetés, cikk, 
beszámoló is. Novelláiban ő maga is, meghirdetett elvekkel összhangban, 
a hazai, specifikusan vajdasági témák felé fordul, s képet fest nemcsak 
a tüdőszanatóriumok szomorú világáról, de a mindenáron érvényesülni 
akaró, gerinctelen kisbivatalnokofcról és a kisvárosi mulatozó, pletykál-
kodó társaságról is. 

Ez a pálfordulás teszi lehetővé tulajdonképpen Szenteleky számá-
ra, hogy vezérévé, eszmei irányítójává váljon a fiatal vajdasági ma-
gyar irodalomnak. 

A Levél D. J. barátomhoz a »vajdasági irodálom«-ról című írás-
nak már a címe is beszédes: idézőjelek közé teszi a „vajdasági iroda-
lom" kifejezést, imiint aki olyasmit nevez meg, ami nincs. S mi több: 
szükség sincsen rá, hiszen, szenvtelen szürkébe ágyazni mondanivalón-
kat csupáin azért, hogy a wvajidasági« jelzőt kiérdemeljük — azt hiszem, 
ez senkinek sem lehet vágya". „Nagy erőfeszítéssel, megtagadott, kí-
nos kereséssel lehetne csak olyasvalamit csinálni, amire a »vajdasági« 
jelző illene. Joggal kérdem tehát, érdemes-e kínlódni, keresni hit, cél 
és szükségesség meggyőződése nélkül? Miért kínnal és kedvetlenül he-
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lyi színek és zamatok céltalan kutatásával eltölteni az időt és elfecsérel-
ni sovány erőnket, mikor erre semmilyen belső szükség sem űzi az írót, 
miikor ennek hiányát sohasem érzi az olvasó? És ki akarja közülünk, 
akik a Vajdaságban betűket rovunk a magunk gyönyörűségére, a vaj-
dasági jelzőt kiérdemelni? Bizonyos vagyok benne, hogy senki." Ha-
tározottan kimondja tehát a vitacikk végén: „ne legyen »vajdasági iro-
dalom«. Legyenek írók a Vajdaságban, de hagyjuk a couleur localt, 
meg a sajátos vajdasági lelket. Próbáljunk írni, ha tudunk, ha merünk, 
de ne törekedjünk olyan jelző kiérdemlésére, amely számunkra csak köte-
lességet, kötöttséget, nyűgös alkalmazkodást jelent, de amely nem fejezi ki 
művészi munkánk becsét, hitét és törekvését". Alig egy év múlva azon-
ban már nemcsak hogy idézőjelek nélkül bukkan fel írásaiban a vaj-
dasági irodalom kifejezés, de az írók, művészek iránt támasztott elvá-
rásai is lényegesen megváltoztak: „ha élni akarunk — ír ja •— új vér-
keringésre kell berendezkednünk, meg kell teremtenünk éltető, oxigént 
adó szervünket: ,a közönségünkét, saját tüdőnkkel kell lélegeznünk, 
meg kell keresnünk és találnunk új életformánlkat (Üj életformák felé, 
1928). 1930-ban A vajdasági irodalom fáradt napjai címmel tesz közzé 
egy írást, amelyben a „sokáig tagadott vajdasági irodalom" felemelke-
déséről, erősödéséről tudósít: „kontúrjai keményen, öntudatosan rajzo-
lódnak a zsíros köztudatba". (Folyóirata van ekkor már a vajdasági 
magyar irodalomnak, a Vajdasági Írás, később a Kalangya, olyan ered-
ményeket mondhat magáénak, mint a Bazsalikom műfordításgyűjte-
mény, biztató irodalmi összejövetelek, találkozók.) 1931-ben „kis mé-
retű regionális irodalombként definiálja Szenteleky :a vajdasági ma-
gyar irodalmat (Népiességünk), 1932-ben pedig már, mint egy évszázad-
dal Petőfi a XIX. század költőitől, úgy kéri számon az íróktól a közös-
séghez tartozást. „Az öncsodálat, a beteges egyéni érzékenység nem 
lehet egy kisebbségi író hite és programja. A mi munkánk mindig kol-
lektív kell hogy legyen, mindig kultúránk szolgálatában áll, mindig 
általános szellemi nlivónk emelésére törekszik" (Ütmutató). „Itt most 
nem külsőségeikről van szó — írjia másutt — helyi színekről, bácskai 
tájképekről és hasonló felszínes színhatásokról. Itt arról van Szó, 
hogy a kisebbségi író átérzi-e írói felelősségét, mely rá fokozottabb 
súllyal nehezedik, átérezi-e, hogy csak Hittel, mélyen átérzett és fel-fel-
törő igazságérzéssel lehet és szabad írnia, hogy vallani és vállalni kell 
az igazságot. . ." „Nekünk is vallani és vállalni kell a sorsunkat, prob-
lémáinkat, és úgy kell hirdetnünk igazságunkat, mint ahogy ezt a múl-
tak írástudói tették. A Imi feladatunk nem lehet szórakoztatás" (Írói 
felelősségünk). „Ma írni kell és nem csevegni, be kell kapaszkodni va-
lamibe, gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani, ú j embert, ú j világot 
kell teremteni hittel, lelkes képzelettel, de mindig a pozitívumokba 
kapaszkodva" — ezek a gondolatok imár egy másik írásból, az 1933-
ból való Akácok alatt-iból valók. — „Rá kell 'mutatni ia felkélyekre, a 
lázító igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a 
jobb, tökéletesebb holnap elé feküsznek. Már nem lehetünk többé a 
közönség szórakoztatói. Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott építői. 
S akkor nem szabad megtagadni a földet, az időt, amelyben építeni kö-
telességünk". 
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Az „új embere", az „új világ" megteremtésére irányuló törekvés 
is felbukkan már az Isola Bellában (vö. a regény 65—66. és 120—123. 
iapján írottakkal), sőt, iegy 1930-ból való prózai vallomásában, a Fejem le-
hull az asztalra című írásban is, 1932-től pedig egész sor írás lát nap-
világot Szenteleky tollából, amelyekben ezek a megváltozott elvárások, 
ú j kötelességek kapnak hangot. Ezeknek a munkáknak mindegyiké-
ben az írástudók felelősségét hangsúlyozza, azt, hogy „vallani és vál-
lalni kell a sorsunkat, problémáinkat", hogy „írni kell és nem cseveg-
ni, . . . gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani, ú j embert, ú j világot 
kell teremteni hittel, lelkes képzelettel", „rá kell mutatni a fekélyekre, 
a lázító igazságtalanságokra, amelyek a jobb, tökéletesebb holnap elé 
feküsznek". Azt hangsúlyozza, hogy a helyi színeknek nem külsőségek-
ben kell megnyilvánulniok, hanem az írások szelleme kell hogy va jda-
ságias legyen. A hazai témáktól viszolygókat, a vidékiesség címkéjé-
től rettegőket pedig egyetlen találó mondattal fegyverezi le: „Genfben 
valaki vidékiesebb lehet, mint a temerini képviselő-testületben" (Űj 
lehetőségek, — új kötelességek). Eljutott tehát az elkötelezett irodalmi-
ság gondolatáig, azokig az elvekig „amelyek pontosan az ellenkezői an-
nak, amit öt-ihat évvel azelőtt vallott ,,ine legyen vajdasági irodalom. 
Legyenek írók a Vajdaságban", akik a „maguk gyönyörűségére" „betű-
ket rónak". 

Szenteleky Kornélt 1933-ban bekövetkezett korai halála megaka-
dályozta abban, hogy szépirodalmi munkáiba következetesen beépítse, 
novelláiban tökéletesen megvalósítsa a meghirdetett elveket. Időköz-
ben felnveledett azonban körülötte egy írónemzedék, amelynek mái-
nem kellett teljes gyökértelenségről, a szellemi élet teljes hiányáról pa-
naszkodnia, amely már nem a semmire építette a maga irodalmát, de 
volt mit követnie — vagy tagadnia. 
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