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Rovatunkban ezúttal azokat a könyvismertet őket közöljül , melyeket a szerz ők olvastak 
fel az Újvidéki Színház kistermében 1993. december 2-án a Magyar Köztársaság M űvelő-
dési és Közoktatasi Minisztériumának támogatásával megjelent Forum-könyvek bemutatóján. 

SZENTELEKY KORNÉL: NYÁRI DÉLELŐTT 

Szenteleky Kornél egybegyíljt đtt írásainak elsCS kötete 1988-ban jelent meg Egy fáradt 
szív szerelmei címen, és abban az '1914 és 1920 között született, A Hétben megjelent 
majdnem minden írása került az olvasó elé. Most, Szenteleky Kornél születésének száza-
dik évfordulóján illőnek tudtuk folytatni műveinek kiadását. 

Értelemszerűen az 1920 után keletkezett m űvek kerültek sorra. Ez az alig több mint 
tíz esztendđ , amelyben Szenteleky Kornél alkotói kedve lobogott, amikor munkássága 
kiteljesedett, amikor érdeklődése sokoldalúságának szövegtényeit tette közzé elóbb a 
Bácsmegyei Napló később a Reggeli Újság illetve a Vajdasági Írás, A Mi Irodalmunk és a 
Kalangya hasábjain. Cikkek, tanulmányok, elbeszélések, regény, jelenetek és szfnm űvek, 
költemények, vers- és prózafordítások mutatják ennek a sokoldalúságnak a m ű faji válto-
zatait. Tervezve új kötetét, azt gondoltuk, hogy tartalmaznia kellene írónk elbeszéléseit, 
verseinek gyűjteményét, valamint az életében megjelent két kötetének, az Úgy fáj az élet-
nek és az Isola Bella regényének szövegét, és lenne a kötet címe Szeretnék szántani, 
amely cím alatt Szenteleky a verseskönyvét szerette volna kiadni. Ezek a szövegek, 
érveltünk, manapság hozzáférhetetlenek, szövegeinek kötetkiadása nem volt, a leg-
többet az ötven évvel ezel őtt Herceg János gondozásában megjelent hat kis Szente-
leky-kötet tartalmazta. Ezek a kötetek ma már könyvritkaságnak számítanak, de 
ugyanúgy ritkaságszámba megy az éppen harminc évvel ezelfStt megjelent kétköte-
tes, de nem nagyobb terjedelm ű  válogatás is. Nyilvánvalóan a mai közönségnek nincs 
módja betekinteni a jugoszláviai magyar irodalom elsó korszaka legnagyobb egyéni-
ségének munkásságába, érzékelnie munkásság arányait, sokoldalúságát, sokszín ű sé-
gét. 
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Tervezésünket azonban lényeges módon befolyásolta az id őközben egybegyűjtött  
anyag terjedelmi és a pályázaton a kiadásra ítélt pénz nagysága. Végül abban egyeztünk  
meg, hogy csak a novellákat (összesen huszonnyolcat) és az Isola Bella című  regényét  
tesszük közzé — így is túllépve a terjedelmet megszabó kereteket, és adjuk a Nyári  
délelőtt címet a könyvnek az első  — mondjuk igy — „vajdasági" elbeszélését ől kölcsönözve,  
s azért, mert ez lényegét tekintve programírása is.  

Igyekeztünk a szövegeket a mai filológiai elvárások szerint gondozni, a korabeli, igen  
alacsony publikációs igények hanyagságait kijavítani, megtisztítani az egykori s az azóta  
megjelent kiadások örökölte sajtóhibáktól. Utószóval, jegyzetekkel láttuk el a kiadást, az  
idegen nyelvű  mondatokat és szövegrészeket magyar nyelven is tolmácsoltuk, s az Isola  
Bella keletkezéstörténetéhez szolgáltatva adalékot, függelékben adjuk Sorrentói napló  
című  szövegét, az Isola Bella őscsíráját. A szövegeket Toldi Éva gondozta, a gy űjtés és  
jegyzetelés munkáját én végeztem.  

BORI Imre  

HERCEG JÁNOS: RÉGI DOLGAINKRÓL  

Nem véletlenül alakult úgy, hogy Szenteleky Kornél összegy űjtött művei után rögtön  
Herceg János Régi dolgainkról című  esszékötetét mutathatjuk be. A Mester után most  
követői közül a legjelesebbről lesz szó, akinek egész gazdag, 1926-t бl máig szüntelenül  
változó és gyarapodó életm űve a Szenteleky eszméihez való h űség jegyében alakult.  
Nem kivétel most megjelent kötete sem, ennek alátámasztására, azt hiszem, elöljáróban  
elég, ha csak egyik cikluscímét idézem: Táj és irodalom.  

Idegen nyelvű  köteteit is ideszámítva ez Herceg Jánosnak éppen a negyvenedik köny-
ve. Regényeinek és elbeszéléseinek sorában már az ötvenes évekt ől kezdődfSen feltűn-
nek azoka könyvek, amelyeket krбnikákként, esszékként, helytörténeti emlékekként  je-
llt meg a szerző . A hetvenes évek óta pedig e naplószer ű  följegyzések valбsággal főmű -
fajává váltak az írónak. Ezek között is jelentós helye van a Régi dolgainknak, amelyben a  
Vajdaság, s abban is elsősorban Zombor sokszín ű  képét rajzolta meg történelmi kereszt-
metszetében. Megtudhatjuk, hogyan lett várossá Zombor, milyen volta megyeszékhely  
élete, kik határozták meg szellemi légkörét. Emlékezetünkbe idézhetjük, hogy zombori  
volt az aradi vértanú Schweidel József, ott született és élt a gnosztikus filozófiai irányzat  
apostola, Schmitt Jen ő  Henrik, valamint a szecessziós fest б, Juhász Árpád, aki a göd đllfSi  
művésztelepen is járt, és ott született a mindannyiunk számára ismert nyelvészprofesz-
szor, Bárczi Géza is. A híres zomboriakat eleveníti meg Herceg János, mintegy emlékez-
tetve, hogy a jelentós polgári osztály mellett az értelmiségi réteg is fontos szerepet ját-
szott a kor szellemi arculatának alakftásában.  

Külön kell szólnunk a Kisebbségben című  fejezetről. Herceg János, akinek a helytörté-
neti vonatkozású munkáit dokumentumértéke miatt forrásként használják az itteni ku-
tatók, ezúttal a szemtanú hitelességével beszél a két világháború közötti m űvelődési élet-
ről, a sajtó helyzetérgl, a m űkedvelésről. Engedjék meg, hogy egyik írásának néhány so-
rát idézzem: „A január hatodiki diktatúra kimondta: a sajtó szabad. Aztán hatvan parag-
rafus sorolta fel a korlátozásokat s az elfSzetes cenzúrát, úgyhogy a rendszer bármikor el-
kobozhatta az újságokat. Ezzel a jogával gyakran élt is. Harmadszori elkobzás utána lap  
megszűnt. Ilyenkor új cfmmel jelenhetett meg. Jellemző  volta harmincas években a Jež  
— Sün — cfmű  belgrádi szatirikus hetilap esete, amely a betiltás után Ošišani Jež — Meg- 


