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ESSZÉIM ELÉ
Előszó Szente Imre Szabad szemmel
című kötetéhez
Mintegy negyvenöt esztendő prózaterméséből válogattam össze e könyv anyagát. Ezt az időt teljes egészében távol a
Hazától, emigrációban töltöttem, ami egymagában képes valamiféle egységet teremteni a különben lazán összefüggő írások között. A műfaj fogalmát kissé kitágítva esszének nevezem őket, mert ha
csak jegyzet, recenzió, olvasónapló, alkalmi előadás jellegű is némelyik, a témától
el-elkalandozó gondolattársítás, tágabb
összefüggések keresése, személyes „líra"
az esszé vonásait mutatja. Az is jellemző
rájuk (és persze rám), hogy ritkán születtek csak „saját kútfőmből". Szívesen fűzöm másokéhoz gondolataimat, mintegy hozzászólva, vitatkozva. Szeretem értelmezni a világot, helyére tenni a dolgokat. Lászlóffy Aladár, aki jó tíz évvel ezelőtt
beleolvasott kézirataimba, s házalt is velük kiadót keresve - sikertelenül ugyan, de
köszönet érte - azt írta róluk, hogy közérthetőek (ami ugyan nem feltétlenül dicséret az ő szájából), s elolvasásuk után
„okosabbnak érzi magát az ember". Nekem ez elég, többre nem is vágytam. E kötet darabjai közül jó néhányat közölt a müncheni Új Látóhatár, a helybeli Új Kéve, a hazai Kortárs és Hitel, a kolozsvári Korunk és Helikon. Előadásként hallgatta két évtized folyamán számos svédországi honfitársam a stockholmi Magyar
Házban, az önképzőkör nyári táborain Tångagärdén, Uppsulában, Göteborgban,
Kristianstadban, a németországi evangéliumi konferencián. Kiadásukra korábban
is gondoltam ugyan, de csak mostani kerek évfordulóm alkalmából valósul meg
barátaimnak, a svédországi szórványmagyarság egy részének, a SMOSZ egyesületeinek, elsősorban az önképzőkörnek kezdeményezésére. Köszönet mindenkinek, aki bizalmával megajándékozva előfizetett erre a kötetre, támogatva kiadását.
Remélem, hogy ki-ki talál benne olyat, ami érdekli, hisz - bár jórészt a történelmi
múlthoz vagy a talán még távolabbnak tűnő közelmúlthoz kapcsolódik, a miénk
az a múlt, életünk része s hatásában a jövő kiiktathatatlan tartozéka.
Stockholm, 2002. december 22.
Szente Imre

Hátlapszöveg:
Szente Imre az 1956-os magyar emigrációnak ahhoz a vékony értelmiségi rétegéhez tartozik, amelynek tagjai a szó legnemesebb értelmében magyar kultúrát
irodalmat, közművelődést teremtettek az őket menekültekként befogadó nyugati
országokban. Éspedig nem külön-külön németországi, franciaországi, északi
országokbeli stb. magyar szigetkultúrácskákat, hanem tág horizontú szellemi életet, egyfajta magyar szellemi köztársaságot „a magasban", a vasfüggöny és a szigorúan őrzött határok felett; olyant, amilyen az otthoni magyar szellemi élet tehetett volna és nyilván lett is volna szovjet megszállás és kommunista egyeduralom
nélkül.
Munkásságuk, amelynek központjai olyan rangos folyóiratok voltak, mint az Új
Látóhatár, a Katolikus Szemle, a párizsi Irodalmi Újság, s olyan igényes könyvkiadók, mint az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem vagy a müncheni Aurora, a huszadik század második fele magyar kultúrájának a magyarországival és a
Kárpát-medenceivel egyenértékű, de annál sokkal szabadabb szellemű részét alkotja. És szervesebb részét. A század első, két világháború közötti felének magyar
közgondolkodása, művelődése, irodalma kisebb töréssel folytatódik az emigráció
ezen részének alkotó munkásságában; ezért van az, hogy napjainkban olyan természetesen simul vissza a sajátlagos erdélyi magyar irodalomba például Wass
Albert, az összmagyar irodalomba például Márai Sándor lezárult életműve.
Szente Imre még napról napra gyarapodó életműve is útban van a visszasimulás felé; jelentős lépése és bizonysága ennek Kalevala-fordításának nemrég napvilágot látott magyarországi kiadása. Bár tanulmányainak, esszéinek ezt a válogatását, amelyet az olvasó a kezében tart, Svédországban jelentetik meg nyolcvanadik
évének betöltése alkalmából tisztelői és barátai, mi mindannyian, akik kisebbnagyobb részt vállaltunk létrejöttében, hinni szeretnénk, hogy nemcsak Szente
Imre barátunk és tanítónk közismertebbé válásához, hanem az egy és oszthatatlan
magyar kultúra szükséges kiegészüléséhez is hozzájárulunk vele.
Veress Zoltán

