
HUNG. KÖZL. 22. ÉVF. 1 - 2 (82 - 83).SZ.105-117.L. NOVI SAD - ÚJVIDÉK 
1990. MÁRC.-JÚN. 

ETO: 894.511(497.l)-4 ORIGINÁL SCIENTIF1C PAPI-R 

TALÁLKOZÁSOK 
A Vajdaság üzenete 

Kovács József 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest 

Közlésre elfogadva: 1990. február. 12. 

„A világháború előtt Budapestre centralizálódott a magyar irodalmi élet, 
a forradalmak után időlegesen Bécsben, Párizsban, Berlinben, Londonban, 
Amerikában, Romániában, Jugoszláviában, Csehszlovákiában és a Szovjet-
unióban is alakulnak magyar irodalmi gócok, a hazai irodalommal való 
kapcsolatuk olykor szinte teljesen megszakad, s egymással is alig tudnak 
kapcsolatot tartani" - írja Czine Mihály a romániai magyar irodalomról 
szólva.1 A magyar irodalomnak ez a több-központúvá válása a kortárs 
kritikus figyelmét sem kerüli el. Példaként Matheika Jánost idézhetjük, aki 
az amerikai Új Előre 1927. évi naptárában közölt cikkében megállapítja: „A 
régi Magyarország irodalmi és kulturális szempontból is erősen centralizált 
ország volt, amelynek kultúrélete majdnem kizárólag Budapesten játszódott 
le. Mikor a trianoni békekötés után nagy magyar területek szakadtak le 
végérvényesen az anyaországról, melyek majdnem hermetikusan el voltak 
tőle zárva, akkor a Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában élő 
magyar lakosság rákényszerült arra, hogy kultúrigényeit saját lábán állva 
próbálja kielégíteni."2 Az irodalomtörténész és a kritikus így foglalja össze 
röviden azt a mélyreható történelmi változást, amelynek következményeként 
a korábban csak Budapest felé tekintő vidéki sajtó és irodalom önállósulás-
ra kényszerült, a vidékiből kisebbségivé vált, és ebben az új helyzetben új 
értékek felkutatására és új orientációra kényszerült. 

A jugoszláviai - vagy a húszas-harmincas évek szóhasználatával vajdasági 
- magyar irodalom új orientációjának egyik lényeges elemét elsőként talán 
Szenteleky Kornél fogalmazza meg egyik, Fekete Lajoshoz írt levelében, 
amelyben a Vajdasági írás „Újarcú Magyarok" címmel tervezett rovatának 
szerkesztésére kéri fel: „Elsősorban a kisebbségi magyar írók számára szeret-
ném fenntartani ezt a rovatot, mert a mi kötelességünk az, hogy ismertessük 
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a hasonló sorsban és gondolatvilágban élő testvéreinket, akik talán már 
újabb és tökéletesebb formába öntötték fájdalmukat és panaszaikat."3 Most 
azonban nem azt vizsgáljuk, mennyiben valósult meg ez az ígéretes program 
a vajdasági irodalomban, hanem, hogy találkozott-e hasonló törekvésekkel 
másutt, esetünkben az amerikai magyarság kulturális életében. 

A fentebb leírt változások az amerikai magyar nyelvű sajtóban is nyomon 
kísérhetők. Legszembetűnőbb ez az Új Előre vonatkozásában. Elődje, az 
első világháború előtti Előre akár a budapesti Népszava vidéki kiadása is 
lehetett volna, a helyi hírek kivételével innen merítette közleményeinek 
nagy részét, s még több szerkesztője is a hazai pártmozgalomból került oda. 
A háború után - de részben már alatta is - a kapcsolatok megszakadtak, és a 
húszas évek elején újjászervezett, s most már Új Előre címmel megjelenő 
napilap orientációja is teljesen megváltozott. Egyszerre vállalta egy kisebb-
ségi és egy emigrációs szellemi központ funkcióját, s utóbbi minőségében 
elfogadta a moszkvai magyar emigráció eszmei-politikai irányítását, s min-
denkori értékrendjét is. 

A másik, ez időszakban vizsgált hírlap, az 1929-ben alapított Kanadai 
Magyar Munkás esetében az emigrációs központ jelleg már sokkal kevésbé 
látható, fő tendenciáját a kisebbségi életet szervezni és befolyásolni törek-
vésben jelölhetjük meg.4 Az amerikai magyar kisebbség sajátos helyzete, 
társadalmi rétegződése - az értelmiség csaknem teljes hiánya, illetve gyor-
sabb beilleszkedése - következtében valóságos irodalmi-alkotó központok 
nem alakulhattak ki a sajtó körül, a heti irodalmi-kulturális mellékletekben 
ennél fogva a közvetítő jelleg dominál. Az irodalmi művek közvetítéséből 
azonban a vajdasági - vagy akár az erdélyi és felvidéki - magyar irodalom 
vonatkozásában nem beszélhetünk a kapcsolatok történeti folyamatosságá-
ról, aligha többek ezek alkalmi találkozásoknál, életjeleknél. Úgy véljük 
azonban, hogy hasznos adalékul szolgálhatnak e jelzéseket befogadó és 
kibocsátó kisebbségek kulturális képének árnyaltabb megismeréséhez. 

1 

Az első találkozást, a Vajdaság első jeladását az ott formálódó, élő 
irodalomról Somogyi Pál versei közvetítik, amelyek a Szevezett Munkás 
vagy annak Naptára útján jutottak el az Új Előréhez. Somogyi maga is 
munkás, aki a mozgalomhoz kapcsolódva kezdett verselni, és korai, I. 
Gyomos aláírású versei5 a századelő munkásmozgalmi költészetén és ízlésén 
felnőtt, tollát próbálgató fiatal költőjelölt élményvilágáról tanúskodnak; 
formában, hangulatban s mondanivalóban egyaránt azt az eszményt követik, 
amelynek legjobb példáját Peterdi Andor vagy Várnai Zseni szociális érzé-
kenységű verseiben kísérhetjük nyomon. De az I. Gyomos aláírású versek 
átvételét nem az Új Előre szerkesztőségének igénytelenségével vagy a költői 
formák iránti közömbösségével magyarázhatjuk. Átvételüket főként az a 
törekvés határozta meg, hogy világszerte kiépítsék a munkáslevelezők háló-
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zatát, írásra ösztönözzék mindazokat, akik a munkásság mindennapjaival 
kapcsolatos gondolataikat, eseményeket prózai leírásban vagy verses formá-
ban meg tudják örökíteni, mégpedig olyan meggyőződés alapján, hogy a 
mennyiség szükségszerűen a proletár költészet új minőségéhez fog elvezetni. 

A Somogyi Pállal való másik, voltaképpen igazi költői arcát mutató 
találkozást a mozgalmi avantgard-törekvésektől megtermékenyített versei 
jelzik. Többségükben sajátosan agitatív versek ezek, amelyek célja, hogy az 
olvasót ráébresszék valóságos helyzetére a költő saját társadalmi öntudatá-
nak tükröződésén keresztül. Egyik ilyen példa a Zsellér című verse: 

Minden tavasszal mélyebb barázdát szánt a földbe, 
homlokára, szívébe. 
Vére, esze oly lomhán cammogó, 
mint borongó alkonypírban fáradt hat ökre az eke előtt, 
szíve érdes, mint az ökle 
s olyan jóságos, porlékony, megtiport, termékeny, 
oly lávás-mindenható akár a föld. 
Testvére a föld, a barom, a harmat, -
öröme és szomorúsága a föld, az eső, a Nap, a kenyér -
öröme és szomorúsága a jóság, az asszony, a gyerek: 
zsarnoka az isten és az uraság. 

Az öntudatra ébresztés eszközeként Somogyi gyakran folyamodik az 
avantgard szokásos formai megoldásaihoz, a felkiáltáshoz, a hangsúlyos, 
tőmondatos kijelentéshez - ez jellemzi például Komját Aladár pártköltésze-
tét is - amellyel olvasói előtt is egyértelművé kívánja tenni a saját maga 
számára már nyilvánvaló evidenciát: 

Hazug szépség a múlt arca! 
Kripták sóhaja a régi ének! 
Fakult rongy a tegnapok zászlója! 
Heródessé rútult a hajdani Jézus! 
Káosszá züllött a tegnapi Rend! 

- így sorakoztatja fel mindazokat a múlt és jelen eszményeket, amelyeket 
meggyőződése szerint félre kell takarítani a „születendő holnapok" előtt. S 
amikor arra szólít fel, hogy „nagy tettekre, éles késre, áldozatos, szent 
munkára van szükség", és „tisztítsuk szívünket: korunk ábrázatát", hasonló 
felkiáltással fordul a kor valamennyi emberéhez, mindenek előtt a 
költőkhöz: 

A rút volt dögtetemét, a dögletes vészt ne élesszétek 
ne élesszétek költők, tudósok, szónokok, népek! 
Új éneket, új hitet, új utat, új Rendet, új Embert 
követel korunk... 
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Somogyi Pál költészetének kétségkívül egyik csúcspontját képviseli az 
Egy nap (1928) című négyrészes verse, amely már szinte az egyetemességre 
törekvés igényével próbálja a nap négy szakával kifejezni a munkásosztály 
életét. A Reggel és a Dél a nap legkegyetlenebb időszaka. Az első nemcsak 
azért, mert „bennünket, a balga mindenséget, földerejét a teremtésnek, a 
gonoszság s a kenyér szeges korbácsaival bitangul a robot véres jármába 
terelnek", hanem, mert „jaj, mindennap többen maradunk itthon", míg a 
másik azért, mert „durván koppan a gunyhók asztalán a földszínű kenyér", 
amelyből éppen az azt teremtőknek jut legkevesebb, s bár „úgy szeretjük mi 
a Napot", az sem süt „minden emberféregnek egyformán". Csak az Este hoz 
megnyugvást: 

Hű kedvesünk minekünk az este: 
mert fojtott örömeink pisla tűzhelyén 
új embert nemző, áldott lángot csihol 
s ijjú hévben lobogunk 
midőn félájultan álomba rogyunk 

Az este „hű kedvesünk" marad még akkor is, ha gyászfátyola „sokunk 
szemére káprázatos vakságot vet", mert „széparcú, testvérszínű szeretőnk", 
amely a „Holnap falaira", a „szent közösség melegágyába terel", „fényt oszt", 
amelyben sütkérezünk, „kik jajok-szánotta homlokunkon hordjuk a felpirkadt 
Kelet alkonyat-tüzű hitcsillagát". A jelkép aligha szorul magyarázatra, párhu-
zamként elegendő utalnunk Derkovits Gyula Püspöksüveges önarcképére. En-
nek az „alkonyat-tüzű" hitcsillagnak ellentéte és a nap igaz jelképe az Éjjel: 

A ma igazi arca az éjjel: 
Ej-daróc alatt purgatórium pulzusán tébolyultan tombol 
a bűn, a kéj, a kín, -
s mindenekfelett fekete röhejjel röhög 
a megzavarodott élet. 

A „megzavarodott élet" egyetemes látomásának ábrázolása azonban már 
meghaladta Somogyi Pál költői képzeletét és erejét. 

A harmincas években Somogyi Pál már Moszkvából jelentkezik, és az 
országban azt vélte megtalálni, aminek egyik versében is nevezi: a „hazátla-
nok hazája". Itt folytatott irodalmi tevékenységét nem követjük nyomon. 
Csak utalunk arra a tényre, hogy 1930-tól az Új Előrében közölt verseinek 
száma csökken, s ha korábban az egyetemességre törekvés igényét figyelhet-
tük meg bennük, most ennek helyébe a pártköltészet lép agitatív, mozgósító 
programmal (például a Rajta KIMSZ rohambrigád). És talán a moszkvai 
emigráció hatása az is, hogy a regénnyel próbálkozik mint a közelmúlt 
történeti eseményeinek epikus ábrázolásával. A Legénységi foglyok címmel 
készülő regényéből közölt részletek azonban inkább elbeszélések laza lánco-
latára engednek következtetni, mintsem igazi epikus vállalkozásra. 
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Csuka Zoltán két versével mutatkozik be az Új Előrében. Mindkettő a 
politikus költőt mutatja, akit azonban Somogyival ellentétben nem a szű-
kebb értelemben vett osztályok, hanem az egyetemes emberiség problémája 
foglaikoztat. A Jajongás egyre kevesbedő józanokhoz - időrendben elsőként 
közölt verse - a költőket szólítja, akik „az emberiség pulzusán tartjátok 
kezetek", hogy dörömböljenek az emberi lelkiismeret kapuin, és ne „nyafka 
szerelemről" énekeljenek, hanem az emberiséget fenyegető háborús veszede-
lem ellen emeljék fel szavukat. Talán éppen ez az aktuálisnak tekintett 
mondanivaló irányította a figyelmet Csuka verseire. Érdemes azonban felfi-
gyelnünk a vers befejező soraira, amelyik részben a költői szándék szerinti 
egyetemes érvényesség osztályköltészetre szűkül le: 

Jaj, jaj, jaj - sírt volna Jeruzsálem fölött 
ama Mester, 
kinek tanát kétezer évig nyakatekerték 
hol van ma ő 
hogy fejbehasítón jajongjon, 
nincsen sehol 
senki sehol 
ha csak a proletár ököl meg nem modzul. 

A vers hitelességét illetően - éppen ezzel a résszel kapcsolatban -
komoly aggályaink merülnek fel. Az előretolt állásban című válogatott 
versekhez fűzött kronológia szerint a Jajongás kötetben először 1931-ben, a 
Mindent legyűrő fiatalságban jelent meg, ennek szövege megegyezik az összes 
későbbi kiadásban közölt változattal. Mivel azonban az Új Előrében való 
közlés ennél három évvel korábbi, kell lennie egy korábbi, feltehetően 
folyóirat-közlésnek is. Az eltérés mértékét hűen tükrözi a kötetekben talált 
szöveg: 

Jajjajjaj sírt vala Jeruzsálem felett 
ama Mester 
hol van ma o, 
hogy fejbehasítón jajongjon, mondván: 
Jajjajjaj Európa, Ázsia és Amerika, 
Jaj Afrika, Ausztrália meg a sarki pólusok, 
ha idejében nem jön az értelem, 
bizony, ezen a földön atom nem marad atomon. 
Jajongjatok és figyelmeztessetek, 
szavatok vészharangja röpülje körül a földet, 
kongassátok a veszélyt, egyre kevesbedő józanok, 
zörgessetek és sírjatok, 
ma még tiétek a pusztulásra ítélt élet, 
ma még tán jöhet a mindent egybekapcsoló értelem 
a halál egyre közelgő tömegőrülete helyett. 
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A szöveg alapján bátran megkockáztathatjuk azt a megállpítást, hogy az 
Új Előrében közölt szöveg nem a szerző intenciója szerinti változat. Részint 
azért, mert éppen ezekben a befejező sorokban tér vissza a címben jelzett 
jajongás az „egyre kevesbedő józanokhoz", nem egyszerűen visszhangozva, 
hanem meg is erősítve az ott kifejezett költői szándékot. De azért is, mert 
kifejezi azt az egyetemességre törekvést, amely mindvégig sajátja a versnek, 
tanúsítva, hogy Csuka látóhatára felöleli az egész emberiséget. Ezzel szem-
ben az Új Előrében közölt változatben egészen más szempontok érvényesül-
nek. Egyrészt eleget akar tenni a materialista ideológiai felvilágosításnak, 
erre utal a „kinek tanát kétezer évig nyakatekerték" sor betoldása. Másrészt 
az osztály- vagy pontosabban pártszempont érvényesítésével - amely idegen 
az egész vers szellemétől - a mindent tagadás után (nincsen sehol/ senki 
sehol) a „proletár ököl" jelképpé emelésével a forradalom szükségességét 
akarja igazolni. Meggyőződésünk, hogy a vers ilyen formán való megrövidí-
tése és a befejező sorok megváltoztatása idegen kéztől ered, amely a versben 
a pártszempontot kívánta érvényre juttatni. 

Ugyancsak a „halál egyre közlegő tömegőrülete" ellen emeli fel szavát 
Csuka Zoltán a Megátkozott fiatalság című versében, közlését ez indokol-
hatta az Új Előrében. A múltat eleveníti itt fel a költő korának ifjúsága 
számára, azt a múltat, amelyben a fiatalok mindig ott voltak, „ahol előre 
kellett görgetni a nagy kereket" - amelynek haladás volt a neve - és önként 
gyülekeztek „új lobogók" alatt, s ha kellett, elhulltak a harcokban. Úgy látja, 
hogy a háború utáni kor ifjúsága „szűkmellű és szűkkeblű", meg van verve a 
„vakság átkával", és megtagadja saját korát. Mert ezt az új ifjúságot nem 
lelkesítik nagy eszmék: 

Mindegy kik ők, 
hol huhog a fekete madársereg, 
tegnap Rómában verekedtek, 
ma a pesti egyetemen ütötték kékre társukat, 
Várad utcáin szágiddtak részegen üvöltve, 
holnap Berlinben, avagy Bécsben vonulnak, 
mindegy, hogy román, magyar olasz avagy német 
nyelven beszélnek, 
átkozottak és elbutultak, 
zörgő csontvázelvekre hazudnak életet 
és együgyű dalokat énekelnek 

A „kígyófogú igék" vagy a „zörgő csontvázelvek" kifejezés akár a már 
színen levő fasizmusra is utalhatna, de mindenesetre a dühödt nacionaliz-
must jelenti, amelynek igézetében a fiatalok maguk sem tudják, „milyen 
világmészárláshoz vezet az útjuk". Intés és figyelmeztetés ez a vers, prófécia, 
mintha a költő „ama Mester" feladatát vállalta volna magára, hogy látnók 
módjára megjövendölje és elmondja az eltiportak, leszúrtak seregének nevé-
ben az „új átkok döbbentő kórusát". 
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Verseinek vélt vagy valós aktuális mondanivalója ellenére Csuka 
Zoltán bemutatása az amerikai magyar olvasóknak megmaradt az alkalmi 
találkozás szintjén. A húszas évek végére a proletárirodalom torz értel-
mezése feloldhatatlan ellentmondásba kerül az expresszionista költészet-
nek nemcsak az egyetemes emberiséghez szólása igényével, hanem kifeje-
zési formájával is. Az Új Előre ezért bizonyos értelemben konzervatívab-
bá válik, és ez a folyamat együtt jár azzal, hogy egy másik, teljesen új 
hangon jelentkező író, Herceg János is csak rövid ideig szerepel a lap 
szerzői között. 

Herceg János elbeszélésekkel, tárgyias, tényfeltáró riportokkal tűnik 
fel a lapban, amelyek korábban a Szevezett Munkásban jelentek meg, s 
egyikük, a Gyermekeihajtás című, a kortársak tiltakozását, ellenszenvét 
váltja ki. Talán ennek az írásnak is része van abban, hogy a pályafutása, 
irodalmi tevékenysége iránti figyelem nem is tud megfelelő mértékben 
kibontakozni. 

Megjelent azonban Herceg János pályafutása korai szakaszának legjel-
lemzőbb írása, a Hősi halottak előre, de nem egy készülő, nagyobb epikus 
vállalkozás darabjaként, hanem önálló elbeszélésként. Igaz, ez a részlet 
önmagában is kerek egész, és nem is annyira epikus történés, hanem sokkal 
inkább lírai önvallomás arról, hogy a „huszonegy esztendős" író miként látja 
gyermekkori önmagát, aki még semmit nem tapasztalt az életből vagy tudott 
a világról abban a pillanatban, amikor apját magával ragadja a háború 
könyörtelen gépezete, és miként válik benne ez a történés életre meghatáro-
zó élménnyé, és ennek az élménynek a nyomán miként látja magát mint 
„huszonegy" esztendős felnőtt: 

„(Huszonegy esztendős vagyok, vállaim elbírják a fegyverszíjat, és ha arra 
kerülne a sor, nem félnék az ellenség golyójától. Egyszóval nem vagyok 
gyerek, aki voltam. Rádió sikolt a szobámban: Bécs, Berlin, Budapest, Párizs 
itt liheg a fejem felett. Nem csoda talán, ha mosolygok, amikor háborúról 
van szó vagy ha emberszeretetről beszél egy krisztiánus. Én a háború 
árnyékában születtem. Esténként imádkozni tanított az anyám, de hangjaiba 
vezényszavak keveredtek; színes elgondolások, gyerekfejemben tankról, re-
pülőgépről, puskagolyóról, vérről, gennyről, és valahol talán most ölik meg 
az apámat. Még ma sem tudok imádkozni. Mert mondom: kezeim elbírják a 
fegyver markolását, és minden borzalom nélkül tudnék belelőni az ellenség-
be. Valamikor még hasznomat lehet venni. 

Most, hogy visszanézek, nem leszek szomorú, csak ökölbe szorul a 
kezem. Megpróbálok elmondani mindent, hogy megértsetek.)" 

Költői próza ez, lírai önéletrajz, ígéretes kísérlet a szimultán látásmód 
epikus megfogalmazására, egy újrealista stílus megteremtésére: mindezt 
együtt kínálja Herceg regény-ígérete. 

Fekete Lajos a Szent grimasz című kötetében megjeleni Gonosz cselédek 
házai-val mutatkozik be az amerikai magyar olvasónak a húszas évek végén. 
Fekete talán ebben a versében figyel fel legjobban az őt környező közvetlen 
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valóságra, és emeli azt be a hétköznapian visszataszító, emberhez már-már 
méltatlan lét leírásával a költészet világába. 

Minek nevezzem: bérház, kaszárnya, 
hullaház, hangár, hombár? 

- teszi fel a kérdést, de bárminek nevezze is, emberek laknak az 
épületben, „áldatlan emberek", akiket - a nyilvánvalóan jobb léthez, fino-
mabb környezethez szokott polgárok - „szívesen kerülnek el az uccán, mert 
gyilkol a leheletük1'. Fekete a naturalista festő részletező modorában mutat-
ja ezeknek a „gonosz" cselédeknek - vagy ha úgy tetszik: munkásoknak - a 
lakóhelyét, azokét az emberekét, „akiknek egyetlen vétkük: a munka!". A 
visszataszító valóság és a költőiség ellentéte vonul végig a versen: a „kórus", 
amely a templom karzata, itt az ötödik emelet, a „távoleső Istenhez közel", a 
folyosók, ahol „mint orgonasípokon litániázik a homály", a köpetek, a „halál 
elveszett ékszerei", a „tüdővész vércsepp-madarai" szállnak le a „fonnyadt 
szájak szirmairól". Itt és így élnek ezek a „gonosz cselédek", akik szelíd-sze-
rényen tengetik életüket, s mintha még halálukban is bocsánatot kérnének a 
megmaradótól, tudván-érezvén, hogy számukra a halál nem a megváltás, az 
örök világosság ígérete: 

Jóemberek, ne zavarjatok; az örök nagy éhség 
fényeskedik nekünk: haldoklunk! 

A versben kifejezett szociális érzékenység mint a kiválasztás egyik szem-
pontja nyilvánvaló, még ha nem fogalmazódik is meg annyira közvetlen 
módon, programszerűen mint Somogyi Pálnál, vagy nem jár együtt agitáci-
ós-mozgósító hangvétellel, mint a Csuka Zoltánnak tulajdonított versválto-
zatban. Ugyanilyen érzékenységet vélhetünk felfedezni Fekete Lajosnak a 
harmincas évek közepén közölt néhány más versében is, abból az időből, 
amikor a költő, feladva vajdasági, többé-kevésbé emigrációs életét - mivel 
az ott töltött évekre nemcsak a költői hang keresése, hanem egyfajta 
emigrációs tudat is rányomta bélyegét - már Budapest vonzásában próbált 
beilleszkedni a magyar költészet vonulatába. 

Az elkötelezettség, amely korábbi versében lírai expresszionizmussal 
csillan fel, a harmincas évek közepén halk rezignációval párosul. A szabad-
vers kócosságát a míves gond, a formai artisztikumra törekvés váltja fel. A 
Gombaszedő asszonyok - Fekete Lajos utolsó verse az Új Előrében - ezt a 
megváltozott arcú költőt mutatja. Mert hiába a formai tökéletesség igénye, a 
festői és zenei elemek nyújtotta lehetőségek kiaknázása, az öt és feles 
jambusokból szerkesztett verssorok utolsó szótagjának hirtelen lejtése, a 
mély magánhangzók eluralkodása - ahogyan azt a vers utolsó szakasza 
tanúsítja - arra utalnak, hogy a költő megfáradt, elfogadta a világot olyan-
nak, amilyennek a vers „igában fáradt" asszonyai is hitték: 
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Már esteledik... és a szempillákon 
mint barna fátyol ott borong az este 
és hívogatón tanya-mécs világol, 
míg lábuk alatt lopva fut a mesgye. 

2. 

Míg a Gombaszedő asszonyokkal lezárul a találkozásoknak az a sorozata, 
amelyet az Új Előre közvetített a Vajdaság magyar irodalmából az amerikai 
magyar olvasó felé, és amelyet a lap megszűnte után a Magyar Világ, illetve 
a Magyar Jövő, mint az Új Előrét felváltó egységfront jellegű lapok már 
nem folytattak tovább, a harmincas évek végére a találkozások új sorát 
nyitja meg a Kanadai Magyar Munkás. Ezek a találkozások alig három évre 
korlátozódnak - az 1938 és 1940 közötti időre - de talán ezért is érezzük 
mélyrehatóbbnak, intenzívebbnek, mint az Új Előre egy évtizedet átívelő 
időszakát. 

Az első találkozást Sinkó Ervin lírai elbeszélése, a Szerelem jelzi. A 
Vajdaság üzenete ez, jóllehet a szerző emigrációban élt - Moszkvából alig 
néhány hónappal korábban költözött vissza Párizsba-és az elbeszélés a 
Korunk közvetítésével jutott el a Munkáshoz. A Szerelem, mint mondtuk, 
lírai elbeszélés. A szerző kerüli a tárgyi környezet, a háttér szociográfiai 
leírását, közvetlenül a szereplőre irányítja a figyelmet. A leíró elem csak a 
legszükségesebb mértékben és csak annyiban van jelen, amennyiben kötődik 
a szereplő megértéséhez, elősegíti gondolatainak, jellemének feltárását. Ez 
teszi lehetővé, hogy egy rendkívül feszesen szerkesztett, emberközpontú 
történet alakuljon ki az olvasó eiőtt. 

A történetben a képviselő kocsisa - nem tudjuk, hol, mikor, mivel 
mindez lényegtelen az elbeszélés szempontjából - a napi munka végeztével 
„kifogta, megetette, megitatta a lovakat, utána még meg is veregette a sima, 
fényes hátukat, majd körülnézett az istállóban, tennivalót keresett. A le-
csüngő nagy sárgás bajsza egyik végét két ujjával kissé arrébb tolta - ez volt 
minden, ami munkát talált. Aztán mintha ez eszmélni segítené, kifordított 
tenyérrel végighúzta a bütykös ujjait a homlokán. Még csak nem is sóhajtott. 
Mert ahhoz is kell valami maradék lázadás a rossz ellen, hogy az ember fel 
tudjon nyögni. Sándor már nem tudott." Ez után az előzmény után tudjuk 
meg, hogy a képviselőnek van még egy alkalmazottja, a mindenes szakácsnő. 
Ők ketten ha mem is gyűlölték egymást, de barátságban sem voltak, mivel 
minegyikük arra gondolt titokban, hogy milyen jó lenne, ha másik állását 
saját házastársa kapná meg. Ez a szituáció tulajdonképpen tragikus végkifej-
lethez is vezethetne, mégis „szerelem" lesz a vége, bár ez az aktus nem a 
probléma idillben történő feloldását jelenti, hanem annak igazolását, hogy 
bizonyos helyzetek a korábbihoz ellentétes érzésekhez vezethetnek. Ez a 
helyzet a kocsis esetében a feleségétől kapott panaszos levél, amely kimon-
datja vele, hogy „nem élet ez", míg a fiatalasszony részéről az a gyanú, hogy 
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férje „most tán úgy ül valaki asszonya mellett, mint én a maga oldalán". 
Nem házasságtörés ez, hanem a teljes emberi élethez való jog igazolása, és 
ilyen vonatkozásban Sinkó novellája szakítást jelent a szegényábrázolás 
korabeli sablonjaival. 

A vajdasági magyar írók közül Laták Istvánnak jelent meg legtöbb írása a 
Kanadai Magyar Munkásban. De nem itt jelentkezett először. Mint a 
Viharos idők vetése című kötetében közli, a Barátom a Keleten járt című 
verse 1932-33 táján jelent meg a Bálint Imre szerkesztette Antifasiszta című 
folyóiratban. Ennek már egyetlen példánya sem található. Kis példányszámú 
folyóirat volt ez, és elsősorban ahhoz a kevés amerikai magyar értelmiségi-
hez kívánt szólni, akiknek támogatására számított a horthysta rendszer 
elleni mozgalomban. 

Laták említett verse sajátosan agitatív jellegű, mozgalmi vers egy vajdasá-
gi munkásról, aki arra járt, „hol most a szabadság óriás szíve dobban", és aki 
a „hívő és harcos áhítatát érezte ott, s a munkáshazát": 

Megnőtt hitét és harcos 
Bizodalmát onnan hazahozta, 
S azóta titokzatos, babonás szép szót 
Suttog mindig a levegőbe: Moszkva!... 

Ezt az agitatív hangvételt, úgy tűnik, más verseiben sem tudja levetkezni. 
Erre utal a Kanadai Magyar Munkásban megjelent verse, a Míg torkom 
megszakad. Önvallomás ez, a családhoz, osztályhoz kötődésről a „világren-
gető" vihar, az arculcsapó „véres forgatag" idején, amelynek őszinteségét 
nincs okunk kétségbe vonni, mégis talán csak a költői önvallomás értékű 
proletariátushoz tartozás kifejezése érdemel belőle említést: 

Ott tart már minden. Éhség és becsület, 
Ott tart proletáranyám könnye 
És proletárgyermekem sikolya. 
Szörnyűségek riadnak körbe-körbe, 
S ők nem bújhatnak sehova. 

Síkság című versének témája jobban illene prózai értekezésbe, mint 
versbe. A hegy és síkság ellentétében a szabadság és szolgaság kérdését 
vizsgálja, miközben beágyazza az emberi művelődés történetének folyamatá-
ba. A hegyek havas szabadságával szembeállítja a szolgaságot hizlaló 
mezőket, melyeken mégis „aranykalászból kenyér terem". A hegyek fölött 
világló rideg végtelennel szemben a síkságok népe, a „síkföldi szolgaság" 
épített és teremtett. A felhők között trónoló zsarnokok elől a kultúra a 
síkságra költözött. Ezeknek az ellentéteknek a megfogalmazása után jut el a 
következtetéshez, amelyben kimondja: 

A buja völgyekben fakadt a Dózsák, 
Gubecek tüzének lángja; 
Hegyek közt vadászó kényurak 
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Völgyi szérűjéből gyulladt mindig a máglya. 
A lázadások tüzét 
Sokszor sárba tiporták, 
Mégis a síkságon, kalászok földjén 
Kapott erőt és értelmet a szabadság! 

A versnek ez a tárgyias világa vezet el Laták István földközeli, szociográ-
fiai novelláihoz, amelyekben az élet „szürke napjait" örökítette meg az 
agitációnak ugyanazzal az ihletével, amely költői munkáit is jellemzi. Külön-
ben a Szürke napok az egyetlen kötet vajdasági írótól, amely a Kis törté-
nethez fűzött szerkesztői megjegyzésből kitűnően a tengeren túl könyvárusi 
forgalomba került. A Munkásban közölt öt novella közül négy a kisvárosi 
szegénység életéből ad egy-egy pillanatképet szociográfiai ihletéssel és hű-
séggel, míg az ötödik, a Sugártörés, a kispolgári magánélet intimebb szférá-
jába vezet, de a szociográfiai elem természetesen ebből sem hiányzik. A Kis 
történet elmondásakor mintha attól tartana, valótlannak fogják vélni a 
benne leírt sorsot, a krónikás pontosságával, ezért hozzáteszi: „Azt hiszik 
mese? Itt történt Szuboticán, Dunavszka ul. 16 szám alatt. 1938 augusztus 
12-én, pénteken. Szombaton a kézírással kiegészített, egyszerű gyászjelentés-
ben olvastam: Szabó Juliska élt 25 évet. Vasárnap temették. Szürke eset. Az 
újságokban háromésfélsoros hír jelent meg róla." A Gebe című történet 
Sülije szegénysége feletti tehetetlen elkeseredésében veri agyon törött lábú 
lovát: „Süli úgy ütötte-vágta, csizmája sarkával, lőccsel az elterült lovat, 
mintha meg akarta volna verni az apját, amiért minden összekoldult garasát 
elissza; a sok gyereket, mert olyan fájdalmas a tekintetük, ha éhesek; az 
asszonyt, mert olyan virágzó a szerelme, hogy minden évben kis pufók 
lurkóval ajándékozza meg gondba sorvadt férjét; s az egész világot, hogy 
ilyen fojtogató nyomorba szorítja őt családjával..." A novellákból azonban 
már nem a kiáltás visszhangzik mint a költő verseiben, hanem a külvárosi lét 
reménytelenségébe való beletörődés, a szegénység önpusztító lázadása és 
csendes rezignációja. A kötelesség viharának vállalása, amelyen túl csak 
vihar utáni szivárványként lebeg ott a boldogság, a szerelem ígérete. Ezért az 
ígéretért kell élnie az embernek, hiszen az ember - nem úgy mint a törött 
lábú ló - nem engedheti meg magának, hogy ne bírjon tovább élni. 

Ebben a szegénységbe süllyedt világban minden késő jön: későn jönnek a 
gondolatok, az álmok. A „szürke napok" kínlódásában megfárad a lélek, már 
„nem bírja a kétszer számító évek terhét". A szegénység, ha reményvesztett -
ségében lázad, a sors ellen lázad, mint a meggörbült hátú Szabó Juliska, 
akiből nem lehetett fehérruhás menyasszony, vagy a tehetetlenségében tö-
rött lábú lovát rugdaló Süli, aki azonban még ekkor is azt várja, „hátha 
csoda történik". Csoda azonban nem történik, s a külvárosok népe tovább 
tapossa szegényes útját. 

Ha a szegénységnek és reményteleségnek van még mélyebb szakadéka, 
ebbe világít bele Lőrinc Péter Gettóvirágok című életképszerű novellája. 
Lőrinc is szociográfiai hűségre törekszik, és erre már előre figyelmezteti az 
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olvasót: „A középkori zsidóüldözések során világgá szórt zsidók kis, balkáni 
városokban még ma is élik őseik gettóéletét. Nyomorúságuk, tudatlanságuk, 
elesettségük minden képzeletet felülmúl. Az alábbi életkép egy ilyen balkáni 
nyomortanyát vetít elénk." Az olvasó már-már túlzásnak tarthatja a novellá-
ban foglaltakat, a naturalisztikusnak tűnő tobzódást a nyomor leírásában a 
tömegszállásokon, amelyek nyomorult fekhelyein együtt van születés, szere-
lem és halál. És az elegáns urak, akik egy kis pénz ígéretével csábítják el a 
gettó kislányait, beléjük oltva a halálos kórt, hogy utána megvetéssel beszél-
jenek az aljanép züllött erkölcseiről. A történelem azóta megmutatta, hogy 
népet lehet még ennél is nagyobb mélységbe taszítani. 

A szociográfiai novella remekbe sikerült példánya Lévay Endre írása, a 
Hagymavásár. Olvastán úgy tűnik, hogy a szerző a magyarországi falukutató 
népi írók - Illyés Gyula, Szabó Zoltán, Kovács Imre - nyomdokain haladva 
próbál realisztikus képet festeni a falvak lakóinak életéről, kiszolgáltatottsá-
gáról. A szerző egy szerb-magyar vegyes lakosú falut mutat be, ahol ő maga 
is megfordult egy kisvárosi kereskedő cég gyakornokaként, és ennek az 
elemnek a beiktatásával mintegy hangsúlyozza, hogy közvetlen részese volt a 
történéseknek. 

Először a falu külső képét rajzolja meg, amely ősszel szinte elmerül a 
sárba, de ahol „az ódon sárgafalú katolikus templomban az uraság jóvoltá-
ból széphangú harang szól": „Csóka lakossága nagyobbára földnélküli zsel-
lér, törpe vagy esetleg kisbirtokos. Iparos alig akad. Egy uradalom van, 
amelyben úgyszólván minden élet összpontosul. A szegény nép napszámmal 
keresi kenyerét. Búzát, tengerit és egy-két szükséges takarmánynövényt 
termelnek. A földhözragadt parasztság néhány évvel ezelőtt az uradalom 
példáját követve hagymával vetette be pár holdas földdarabjának egy részét, 
abban a reményben, hogy a zöldségáru valamennyivel több pénzt hoz a hideg 
tűzhelyű konyhára. Nincsen itt sem egyesület, sem munkásszervezet. Úgy él 
a földmunkásság, mint egy türelmes, végletekig kitartó szelíd nyáj. Nem 
tudnak semmiről, nem halinak semmiről, csak dolgoznak kora reggeltől 
késő estig szakadtlanul." Ebbe a faluba érkezik meg az író a cég felvásárlójá-
val, aki a „nadrágos" ember tipikus megtestesítője, ahogyan az a szűkszavú 
jellemzésből kitűnik, csak a főnöke előtt hajbókol, egyébként „mindenkit 
lekezel és a parasztot gyűlöli." 

A pénz birtokában a hatalom képviselőjének érzi magát, de mint korrupt 
hivatalnok, a cég érdekei mellett igyekszik a saját hasznát is megkeresni. 
Csal a mérlegelésnél, az ellentmondani próbáló gazdát egyszerűen elzavarja, 
hogy megfélemlítse a többieket, kifogásolja az áru minőségét, hogy minél 
olcsóbban megvehesse, és úgy megy „egyik termelőtől a másikig, akár a 
végrehajtó". Jól érzékelteti a falu kiszolgáltatottságát, amikor szűkszavúan a 
következőket írja: „A hagymaszedők ijedten néztek fel e gőgösen ágaskodó 
emberre, majd nagy sietséggel és figyelemmel iparkodtak eleget tenni a 
szigorú parancsnak. Csak a tekintetekben húzódott meg némi lázadás. 
Hallgattak és a földre néztek." A megalázott, emberi méltóságában véglete-
kig megsértett emberi magatartást jellemzi így, azét az emberét, akinek 
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miadent el kell viselnie, csak hogy élhessen. A hatalom ellenkezést nem tűrő 
parancsszavával törölteti a jegyzékről azt az egyetlen embert, aki vitatkozni 
mer vele. Az írón is végigfut a gondolat, mi lesz ezzel a családdal, de a 
hatalommal szemben ő is tehetetlen. Szűkszavúan csak ennyit mond: „Za-
vartan nyúltam a zsebembe, előkotorásztam a ceruzát és a noteszban 
áthúztam Varga Sándor nevét." 

A Kanadai Magyar Munkás Laták István „tanulságos számadás és hitté-
tel" céljából írt cikkével köszöntötte a jugoszláviai demokratikus magyarság 
folyóiratát, a Hidat, fennállásának ötödik évfordulója alkalmából. Ugyanek-
kor jelent meg Fekete Béla Résen legyünk! - a Hídban eredetileg Dévény -
című írása. Ennek bemutatása távolabb vezetne az irodalomtól, azért említ-
jük csak, mert mottójául Gál László Dévény című versét idézi: 

Dévénynél tört be Acly új dala, a lázadó, de magyar ének. 
Új himnusza a verejtéknek és a magyar vérnek. 
Kóbor igricek régi lantját belepte régesrégi por, 
Talán mégis megmozdul a vár alatt egy halott valahol. 
Tatár csákány a koponyáján, alig hallani szavát: -
beh jó annak, kit ellen öldös és nem barát. 

A lét veszélyeztetett világa ez, a küszöbön álló veszedelem érzetéből 
táplálkozó pesszimizmus, baljóslatú prófécia. Vele szemben azonban mégis 
a politikussal kell egyetértenünk, aki szintén a múlt tanulságai alapján 
fogalmazza meg a messzehangzó és máig és érvényes kiáltást: „magyarok, 
ahol vagytok dédelgessétek szívetekben a fényt, amit a múlt század szabad-
elvű magyarjai gyújtottak szeretetteljes csodának és ennek a fénynek segítsé-
gével találjatok megértést a köröttetek élő nemzetekkel. Egyformán 
mostoha századokat nyögtetek át együtt, hát szerssétek másnylevű földieite-
ket, hisz a sötét éveket csak a keleteurópai kis nemzetek igazi baráti 
szövetségében vészelhetjük át." Nemcsak program volt ez a Híd számára, 
hanem a vajdasági „újarcú magyarok" tanúságtétele és egyik utolsó üzenete 
a tengerentúli magyarokhoz. 

1.) Czine Mihály: A romániai magyar irodalom kezdetei. Jelenkor, 1970. 6. sz. 
2.) Matheika János: A magyar forradalmi irodalomról. Az Új Előre Naptárában megje-

lent cikk megtalálható Kovács József (szerk.): A szocialista magyar irodalom doku-
mentumai az amerikai magyar sajtóban, 1920-1945. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
1977. 355-362. 

3.) Szenteleky Kornél Fekete Lajosnak 1928. július 27-én. Bisztray Gyula - Csuka 
Zoltán: Szenteleky Kornél irodalmi levelei, 1927-1933. Zombor-Budapest: Szente-
leky Társaság, 1943. 72. 

4.) Részletesebben 1. említett kötetem Az amerikai magyar munkássajtó és -irodalom 
történetéhez c. bevezetőjét. 

5.) Az egyes szerzők műveinek megjelenési adatai - amelyeket itt terjedelmi okoknál 
fogva nem közölhettem - megtalálható Kovács József: A tengerentúli haladó magyar 
nyelvű sajtó irodalmi bibliográfiája, 1919-1945. Budapest: MTA Könyvtára és az 
OSZK Mikrofilmtára - Mikrofilmlapkiadó, 1988. Itt említem meg, hogy az I. Gyomos 
álnév a bibliográfiában feloldatlan maradt. A 466 felvételt tartalmazó mikrofilmlap 
kiadványból egy példány a könnyebb hozzáférhetőség céljából az Újvidéki Egyetem 
könyvtárában is megtalálható. 
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