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A Kalangya hírei
K ét hónappal eze lő tt indu lt m eg a K alangya és e z  az 

indulás so k ak b an  k e lte tt ag g o d alm at: vájjon  a  m ai nehéz 
gazdasági vá lságban  lesz-e  k ita rtás  és lesz-e  e legendő  tám o
gatás, hogy a  fo lyó ira to t fenn is  leh essen  tartan i. S  most 
hogy a  h a rm ad ik  szám m al befejezzük a z  e lső  negyedévet, 
öröm ös büszkeséggel jelentjük ki, hogy a  jugoszláviai m agyar 
o lvasóközönség  m a m ír  m eg tudja  é rten i, fel tudja  becsüln i, 
m ilyen  jelen tősége és é rték e  v a n  irodalm i fo lyó ira tunknak  
é s  nem  egészen  k é t hónap  leforgása a la tt több  m in t há ro m 
százán  ren d elték  m eg a  K alangyát. E z te rm észe tesen  m ég 
k o rán tsem  elegendő  a rra , hogy a  K alangyát tén y leg  lenn  
is  tud juk  tartan i és ha  a kezd e t neh ézség eit m égis olyan 
k ö n n y en  győztük le, c sa k  annak  köszönhető , hogy alapító 
e lőfizetők is  szép  szám ban  ak ad tak  és a  b ecsk erek i M agyar 
K özm űvelődési E gyesület is  segélyben részesíte tte  lapunkat. 
A  m eg ren d elések  so ráb an  sok  k ed v es  és m egható levél 
é rk eze tt sze rkesz tőségünkhöz  és ezek  a  lev e lek  a  beszer
v ezés e lső  n eh éz  h e te ib en  m indig u jabb é s  ujabb e rő t adtak 
sze rkesz tő inknek , ille tv e  k iadóhivata lunk  vezető inek . Külö
nösen  meg ke ll em lékeznünk  lő tisz telendő  dr. T ak ács  F e re n c  
u rró l, ak i k e d v es  és b iztató levé l k ísére téb en  620 d in árra l 
s ie te tt lap u n k  segítségére. A  többi a lap itó  előfizető n evét 
eg y ébkén t ebben  a  szám unkban közöljük.

A  b eérk e ze tt lev e lek  közü l B. M. k isasszony  levelét 
közöljük m int olyat, am ely  igaz k u ltu rem ber sz ivét tükrözi 
v issza  és am e ly n ek  so ra it itt örökítjük m eg  e  lap  hasábjain. 
A  levé l igy szó l:

»H álás köszönet hog y  id e  a  m esszeségbe is  elkü ld ték  
u tánam  ta rta lm as szép  uj lap ju k a t. A  m agam  ré szé rő l s z í
v esen  terjeszteném , de az t h iszem  száz vagy még több k ilo 
m éteres kö rze tb en  is  egyedü l képv iselem  itt a  fajtám at, 
Igyekszem  m éltón képviseln i, A  K alangya e rő t fog adni 
h o z /á . K ülön  k öszöneté t kü ld  Sz irm ai K áro lynak  és sok  
előfizetőt k iván*.

M int a  K alangya é s  S zen te leky  K ornél közös s ik e ré t 
jegyezzük  fel azt, hogy a  M agyar K özm űvelődési E gyesület 
junius 12-ikei közgyűlésén dr. V árady Im re  a z  egyesület



Sgi poszlon
A nap lebukott.
Pihés csillagok 
fészkelődnek.
Még egy kis zsong és. 
egy kis zslbongás 
és égnek, földnek 
mély csöndje hallszlk, 
aztán elalszik 
lomb-zaj, lapu-zaj.
A hold sllbakol 
az égi akol 
kellős közepén; 
majd rendre járja 
nagy fényben úszván 
mennyel pusztán 
a posztokat.

Éjféli útján 
bandukol csendben 
csillag-tanyáról 
csillag-tanyáig, 
hogy vájjon rendben 
talál-e minden 
csillag-őrszemet — 
ahova állít.
Mert minden csillag 
valakit őriz; 
s az Isten előtt 
felelős ő Is, 
hogy minden embert 
csillag vigyázzon: 
csillag őrködjön 
mlndenlk házon.

Fáradt őrszemek 
csüggedő során 
ősz generális
a hold, — megy tovább;: 
s míg egyik-másik 
kis csillag baka 
titokban ásít, 
beszédbe ered 
legfénytelenebb 
kis csillagokkal.
(Csillagok közt Is 
vannak szegények, 
vannak gazdagok; 
ahogy a fénye 
egyiknek gyérebb, 
vagy szebben ragyog).

A jó, öreg hold 
nyájas beszéddel 
hol oda felel, 
hol Ide kérdez; 
s szól egy csillaghoz:
Te kinek fénylesz?
A sápadt csillag 
a földre lenéz 
s aztán felel: az 
én posztom nehéz; 
lásd uram ott él 
a város végen 
bölcsen szegényen 
Fekete Lajos, 
kit gondjaival 
behavaz a sors . . .

Fekete Lajos



Te csak megmaradsz idegennek
Hideg ér céh közi, rejlő kő ölében 
nem álmodoll az arany oly merészel, 
hogy valakinek szive tölöll érem, 
vagy pénz lesz, ha aranyformáló végzel 
évezredes álmából felkulalja.

S mini öntudatlan anyakőbe zárván 
nem ludja az arany, sem a márvány 
mily sorsol rejl az ölvöskéz s a véső 
igy le sem ludod hús márvány »voltodban, 
magadal rejlő asszonyi sorsodban 
hogy a lelkedet mely ősi, meztelen 
mivé formálhatná ötvöző kezem.

lelkemben rozsdás műszerek pihennek 
s a tétlenségtől lassan tönkre mennek, 
mig lelkedet várom, az íínyagol. —
Hiába álmodom, hogy majd faragok 
egy csodál, mellyel művész remekelhet: 
te csak megmaradsz kőnek, idegennek.
S mig reád várok itt a műteremben,
addig iáriajlós, üres élelemben
egy asszony suhan lova mint az árnyék.

Fekete Hajós

A Tisza emberei. . .
Bazcfntosfejü, buksi füzek — mit látnak ,a Tisza tükrökén? Itt* 
a Bánátban, vagy odaát Bácskában mit tilmkózik a juhászbojtár 
a vén fűzfához támaszkojdva »mialatt szeme az ezüstfolyó hullá
main mereng?
A  csárda dufhaj vendégének miért önti el könny, édes, búgó sirás 
a szivét, há tekintete kitéved a kíis, rozzant ablakéul a Tiszára? 
Kérdezzétek meg a révészeket :akár az Andjrist, akár a Júskáfl
—  hogy szeretik a Tiszát?
Az Andris a kék szemével, a Jóska meg a barnával úgy néz
majd rátok »hogy a beállott szivar válnyos csendben azt sem
tudjátok — hová nézzetek?!
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Ekkor az Andrási a Jóskára, az meg az Andrisra i>éz és dllyant 
$úevetnek, hogy a bácskai oldalon a libapásztorok táncra per
dülnek tőle.
Tüzek, libapásztorolk, bojtárok, csárdái futó vendégek és révészek 
— ezek a furcsa népek: a Tisza szerelmesei.
A  (halász — az már más. Az a Tisza kincseinek a bérlője: boltofea. 
Le is nézik áni a halászt az előbbiek.
Gyünnek a horogfülüek — mondják. Mert a halász a fülével is 
mesterkedik, hogy kisíejt(se, hol tanyáz <a Tisza aranya: a harcsa* 
A  halász, lia bekerül a csárdába egy-két csepp borra — mi is 
az a [néhány pohár bor a Tiszához képest, mert annyit 'is meginna 
ez a vizi ember, ki mindig szomjas — nem mulaszthatja el meg- 
jegyezni:
Hát ez a sok éhenkórász mit müvei erre?
Ez különösen a révészekre vonatkozik, akiknek tudvalevőleg soha 
nincs pénzük.
No, össze is csapnának egy pillanat alatt, ha a csárdásnak is 
csak annyi esze volna, mint: „ezeknek itt!“
Gyermekeim! — kiáltja — ki tudja, hogy hol van elrejtve a kutya, 
akarom mofhdani: a harcsa?
Hm ^.. mondja ,az okoskodó futóvendég, hol a harcsa, hát csak 
yizben lehet az! Mert a levegőben megfullad!
Rosszul tudja kend, feleli a csárdás, miközben egyik szemével 
édes gyermekeire: a révészeikre kacsint — „látszik, hogy nem a 
mi vidékünkre valóig Itt borban van a harcsia, a halász tdrkában! 
Ezt aztán megint eltalálta!.. , Percekig nevetnek rajta.
Nahát akkor -én fizetek ,ugy-e? — mondja a halász lenéző gőggel. 
Nekem igy is jó, mondája sunyi arccal a csárdás*
Az iqlső liternél hallgatnak, a másiknál mesélgetriok, a harmadik
nál énekelnek.
Itten már az Andris előveszi a na dr, ág zsebéből a hires szájmu- 
zsikáját, Jóska még a furulyát a csizmaszárból és kész a banda- 
És folyik a nóta — mifnt a Tisza vize 4 . .
Bánatos nóta, vidám nótja, amik ö sszeölclkeznek egyetlen szár
nyaló zengéssé, iami a búsuló füzekre rá csillogja az elmlulhatatlan 
(haríiniatot, a sziv pirés ütemét:
Tyuhaj, sohase halunk meg!
Bent a csárdában izzad a kövér korcsmáro&né —  nem lévén 
más nöszemély — Jiát öt forgatják meg ia csárdásban.
A  Tisza partjián meg összegyűlnek egy csomóba a libapásztorok 
— mint egy csokor vi^ág — pirosruhás pipacsok, kék-kötős 
búzavirágok és imitti-amott egy-egy sápadt, sárga kankalin és 
szemeikből hamvas nézések szivárványutján magasodik fel a le
bukó nap után szálló sóhajj. . .
De szép is a nóta!



Dudás Kálmán: Néiteien szoneli

A libák mjnt fehér* nárciszokból fcfnt koszorú ringatóznak a só
hajtó kis libapíásztoroík körül, mint fehér jegygyűrű, az élet szár
nyas ujjún.
Szeretném megölelni a világot! — rikkant a halász a csárdában. 
Inkább ölelj; meg engem! — kiáltja vidáman András.
És megtörténik a lehetetlen: révész táncol a halásszal.
A  napot leöleli magáihoz a végtelen mező, a libák feliér vonala a 
falu alatt csillog, mögöttük óriási gulyák meleg árnya hullám
zik a réten.
Megcsendesült a halász is: megcsendült a harang imára hivó 
hangja.
Megáll a tánc ertre »elhallgat a nóta., . csónakba száll a halászi* 
kikötik a kompot. ,
Szelíd holdfény játszik a füzek között, amik mi|nt drága örö
meink lehunyts'zemü álmodéi sejtődnek fel a ho|mályból az ezer- 
tükrü élet vize fölé . . .
A  Tisza fölé! •

Kristáliy Istvá(o[

Névtelen szonett
Em lékek kaszálóján elkószálok;
Selymesen susognak mint a búja rozs 
Szép vágyaim ; fehérek, felédszálók  
S mint rétek le lk e : szerelm ünk illatoz , . .

Ezüstös csermely, halkhabú patak:
Cirógató, vig tekinteted  
A  vágyam úszkál benne hallgatag 
S arcod lágy bársonyát fölém fekteted . .  .

. . .  De néha bús ciprusra bukkanok, 
melyen szomoritó bánat muzsikál 
S olykor sírni kéne, ó, sírni fáj . . .

. Szépséged, szerelm ed föltűz mint a Nap, 
És nem búsulok ha ciprus is akad 
M ert vigasztal és simogat Napod . . .

Dudás Kálm án



Virradat
Előkotorta zsebéből az utolsó kétdinárost, odaintette a leányt 

és megrendelte az utolsó, a negyedik császárkörtét. Már többi 
mint egy órája várt. Az idiö mar régcai meghaladta aZ éjfélt, az 
óra már félháromat mutatott. Még egy félóira és akkor zárnak 
Zárnak és Antna, a pincérleány vele megy. Megígérte.

Különös izgalom futott végig rajta. Az első nő az életébenjj 
aki az övé lesz ,. r . Az első kalándj. Kicsit lenézte magát, hogy 
tizenkilenc éves korára még csak ez az első, d!o eddig még ntant 
volt alkalom. A  körülmények1, az iskola, a szülők é$ (hiinden > .,. 
Most más. Leérettségizett és a korlátok letörtek. Azelőtt meg 
sem jelenhetett volna ilyen helyen: kocsmában és még hozzá 
ilyen kocsmában, ahol alkalom nyílik az effélére. Eddig lefog
lalta más: az iskola, a tanítványok és csak este későn‘jutott a tanu
láshoz, amikor a többiek,, a szerencsésebbek ezt az időt arra 
használták fel, hogy titokban a tiltott gyümölcs után vadásszanak. 
Hányszor kisérte gondolatban ezekre az utakra barátait, hány
szor nyílt fel lelkében lángolóan a vágyyi\. és most itt az alka
lom, az első-, hogy a forró álmokat valórayáltsa az első nő: Anna.

.. .  Olyan különösen, hirtelen váratlansággal jött minden. Ba
rátaival jött ide. Ittak, Sokat. Az ital elnyomja és elaludt ülvi 
az asztal mellett. Amikor felébredt, ott ült ölében a leány és 
csókolta. Nem tudta, hogyan került az ölébe, később rájött, hogy 
a többiek ültették oda. Az itkil akkor már elpárolgott a fejéből 
és a tompa részegség helyett most könnyű langyos mámorban 
ringott. Ránézett a leányra, aki a térdén ült és átkarolva tartott*! 
a nyakát. Valamit áln^odott is egy lányról és ahogy az álombóil 
átlendült a valóságba, az álomképek összekeveredtek a valósággal 
és minden olyan különös volt. Körüljáratta szemét az asztal 
mellett és tekintete négy-öt vigyorgó, elmosódott arcba botlottl 
A rávilágló arcokon részeg derü ömlött szét. Mindnyájan őt 
nézték: lesték a hatást, amit az ölébe ültetett nő kelt. Újra fel,- 
(nézett a leányra. Először bizalmatlanul, de a fölébehajló arcban 
nem látott kihívást. Kedvesen mosolygott rá- Jobban iszemügyre 
vette. Nem volt csúnya, viszont szépnek sem volt mondhat^. 
Rövid, szőke haja ziláltan bomlott az arcába, fáradt kis kék 
szemével kissé vizsgálódva nézte. Megismerte. A  pincérleány. 
Egészen kellemesen rámelegedett a térdére és ez a közelség .> .



oz a bizalmatlanság ott tartotta. Nem tudott megválni tőle akkor 
sem, amikor a többiek máshová, mentek. Megállapodtak, hogy 
megvárja, amig zárnak.

Eddig külön szobában voltak, de most már ki kellett jönnie 
az üresen maradt szobából. Éjfél után megélénkült a helyiség 
és Annának a vendégeket kellett kiszolgálnia.

A  leánynak most már alig jutott idieje az ő számára, csak 
(néha vetett egy-egy biztató pillantást feléje.

Elnézte, amint a vendégek körül sürgött-forgott, figyelte a 
formáit és megállapította, hogy egészen csinos, sőt egy kis jó
akarattal még szépnek is mondható. Megnyit szaladgál és közben 
mindenfelé mosolyog, mert ezt az üzlet érdeke is igy kívánja:. 
Egészen fiatal —  fűzte tovább megállapításait, nem lehet több 
tizenhét évesnél, habár az éjszakázás már néhány keserű ráncot 
rajzolt az arcára, ami idősebbnek tünteti fel. Elég korán kezdte 
ezt az életet. Bizonyára egyedül áll a világon —  szülei korán 
elhaltak és igy keres magának megélhetést. Kár érte, hogy itt 
tölti le fiatalsága legszebb éveit.. .

Azután előreszökkentek a gondolatai. Elképzelte a pillana
tot, amikor magukra maradnak.. .

Bizonyosan valahol a város végén lakik olcsó bútorozott szo
bában. A  szoba szűk és éppen, hogy elfér benine egy ágy, az 
asztal, egy vagy két szék, a szekrény és mosdó. A  falakon 
vadidegen emberek arcképe. A  villanylámpán színes papiros, lila 
vagy sárga .,.. így mesélték a többiek, a barátai.

Az óramutató lassan közeledett a három felé. Már csak öt 
perc hiányzott. Felkelt az asztaltól és még elfogott egy feleje- 
küldött biztató pillantást mielőtt kilépett az uccára. Bent zárás
hoz készülődtek.

.. . Sejtelmes, langyos nyáréjszaka borult fölé. Az égen csillag- 
miriádok fénye reszketett. A  városháza karcsú sziluettje komoly 
méltósággal nyúlt a holdas égboltozatra és a megvilágított óralap, 
mint éber vigyázó szem őrködött az lálombahullt város nyugalma 
felett. Táguló tüdővel szívta magába az éjszaka halk, titokzatos^ 
zenéjét.

A  kocsmaajtó kinyílt és az ajtó felett álló lámpa fénye Atnna 
karcsú árnyékát imbolyogtatta felé. A  leány belekarolt és meg
indultak. Mögöttük hangos csattanással bezárult a kocsma ajtaja 
és kialudt a sárga fény melegsége.

— Egy kicsit átmegyünk ide a „Kék macskába"* — fordult 
most felé Anna.

— A  kék macskába?
Megütközött. Mit lakarhat ez a lány ott ilyenkor? Átvillant 

agyán a gondolat, hogy minden pénzét elköltötte. . .  Meg aztán 
mit is keresnének ott.



— Minek megyünk, nincs inálam több pénz — mondta és 
ügy érezte, hogy -szavai nagyon bután, esetlenül hullottak. 
De Anna akkor már benyúlt a táskájába és egy tiz dinár őst vett 
a kezébe.

— Itt van tiz dinár, fogja, ez elég lö szt. . maga iszik egy 
{spriecert, én egy málnát, ez elég.. .

Szótlanul, fejbeütötten meredt a leányra.
— Na, fogja hát — sürgette a lieány és a kezébe nyomta a 

bankjegyet.
— De hát minek... inkább... haza... nincs értelme... — da

dogta.
— Nem, nem, gyerünk — türelmetlenkedett Anna — egy kis 

zenét hallgatunk, na jöjjön már!
Belekarolt és magával ihuzta. Tehetetlenül, ügyetlenül követte. 

Talán egy kis hangulatot akar, nyugtatta meg magát, amikor a 
„JCék macskába” beléptek.

Aporodott kocsmaszag csapott az arcába. Füst, borgőz, ré
szeg rikácsolás és vad tamburazene keveredett össze a helyi
ségben, ahol a legtarkább társaság vegyült össze. Hervadt pin
cérlányok szolgálták ki a vendégeket vagy ültek ogy-egy asz
talnál. Egyik másik unott, merev arccal a nóta szövegét énekeltet

A  zenekar mellett foglaltak 'helyet és megrendelték az előre 
megállapított egy spriccert és a málnát. Annát itt is sokan 
ismerték és tíöbben ocíajöttele az asztalhoz beszélgetni véle.

A  leány láthatólag kezdett elhidcgülni. Néhány semleges kér
désére rövid, odavetett válaszokat adott.

Most már gyanús szemmel kezdte nézni. Anna kezdett ért
hetetlenül viselkedüi. Felkelt az asztaltól és bizalmas beszélge
tésbe eredt egy fiatalemberrel. Egymás fülébe sugdostak, majd 
a fiatalember mosolyogva rákacsintott és eltávozott.

— Ki volt ez a fiü? — kérdezte a leányt. Anpna vállat vont;
— Egy ismerősöm. <
— Mit akart?
— Ah, semmit — legyintett és ujjaival dobolni kezdett az 

asztalon.
Kinos csend ereszkedett közéjük. Figyelte a leányt, aki most 

már kerülni kezdte a tekintetét. Gyanakodni kezdett arra a 
fiatalemberre, de egy szóval sem tett erről említést. Csak nézte 
hosszan a leányt. Egyszerre nem ízlett neki a bor, tűrhetetlen 
lett minden körülötte: a zene, az egéisz kocsma, a részeg kuiV 
jongatások dühítették. Odainlette a fizclőpineert és fizetett. Felállt.

— Gyerünk! — mondta kurtán a leánynak és megindultak 
kifelé. Valahogyan bántanj kezdte lelkiismer elét az elfogadott 
tiz dijaár. Keserű izt érzett a szájában. Az ajtóhoz értek. Ki^



Bencz Boldizsár: Mostoha délibáb

[nyitotta és a lépcső előtt egy autóra esett a teki,ntete. A  bi
zalmas fiatalember ült beülne.

És most filmszerű, gyorsasággal következett minden. A  leány 
hozzáfordult és a kezét nyújtotta.

— No haragudjon* de most nem mehetek magával — hadarta 
— el kell mennem. . .  már korábban megígértem. . .  jöjjön el hoz
zám holnap . . .  most nem lehet. . .  ne haragudjon . . .

Beugrott az autóba és még visszaszólt:
— De igazán holnap jöjjön e l. . .  jó éjszakát. . .
A  következő percben a kocsi már tovagördült. Fülében még 

visszacsengett:
— Jó éjszakát.. . holnap.. .
. . ,  Mintha rossz álomból ébredt volna, még felüllöttek lel

kében az autó, a bizalmas fiatalember és a búcsút intő kéz. 
Megsemmisülten roskadt magába. Érezte, hogy az arcán bibor-
tüzben lángolt a szégyen és valahogyan úgy érezte, hogy min-* 
d'enfelől ezer gúnyos arc vigyorog fe lé . . .

összeszedte magát, félénken körülnézett, ki látja, azután el
keseredetten sziszegte:

—  T íz di,nár! . . .  4
Lelkében mélységes csömört érzett, torkába égetően fclto-

lakodott a császárkörte ize. Valami fojtogatta.
Az égep felviláglott a hajnal zöld tengere és ő bizonytalan*

tétova, lépésekkel megindult a virradatba. . . .
Szabó Ferenc

M o s to h a  dé l ibáb
Dörömbölő ormokon
mind feljebb és feljebb dübörgött
a jaj I,
s akkor találkozott önmagával 
az em ber testvérszeretete  
élettelen időben és térben.
Itt is, valahol am ott is 
vályog tanyáján millió asszony énekelte  
térden hajótört im áját 
hontalan misébe,
mig a term észet véres koszorúját fonta  
gyalázatfoltos nimbusszá 
ki tudja hány, egymásra dühödt 
em berőrült homlokán . . .
Aztán pergett minden tovább, 
csak a délibáb öntött furcsa szint
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és bandzsítva vetítette vissza 
a  távolba vesző karmazsint.
Itt is, valahol am ott is
torz arcok vigyorogtak a visszfényben
és a szélben
összesöpört jajok ölelkeztek  
szent szolidaritással 
a fájdalom m al:
Testvér! —  és újból felváltotta posztján 
a  zubogó csöndet 
a hurrá és a harci előre.
Ki kérdezte akkor; ki halt m eg?
Ki kérdezte; ki m aradt e l?
ki érezte, hogy nem fenyvesekből zugó szél
az ami barázdálja homlokát
és ki érezte akkor, hogy él
a feltoporzékolt káoszban,
hogy szenved és szenvedést lát
és szem ének vak hályogán
az a vörös pont nem a Nap-korong,
hanem vércsöpp,
meleg és piros,
életet leállító szemafor-tilos
emberi vércsöpp.
És elbukó hodályokat úsztatott 
a mi szent és mostoha délibábunk, 
sírunk, zokogunk, nagyon sokszor fájunk, 
néha szeretünk
néha nagyon sokszor nom ádként járunk
és vissza sose térünk,
mert ahová lépünk
felajzott űrben és térben
összesöpört jajok ölelkeznek
szent szolidaritással
a fájdalomm al és igy szólítják egymást:
Testvér!
Ezer hajtású nemzetatyámfiai 
ott lesz majd megértés 
a  hullámzó fényárban, 
hol százszor tiport béke, 
s ezerszer gyűlölt szeretet 
bomlik majd dús porzóju 
közös nemzeti csókká . . .

Bencz Boldizsár



Papválasztás
Még azt sem lehetett mondani, hogly szép csendben háláló- 

zott volna el. Mért Isten ne vegye hünüT, de szegény öregpap 
sokáig betegeskedett. Az utolsó években mindig többször és 
többször dűlt ágfynak, mindig ritkábbak és halkabbak lettek a 
prédikációk s bizony mindig kevesebb hasznát vette az eklézsíia* 

Pandúr Gergely plébános ur már csaknem negyven eszten
deje temette a halottakat a faluban. Minden évtal jobban szapo
rodtak a kicsi fakeresztek s valóban nagy feladat lett volna már 
kiszámítani, hogly hol van több hive, a faluban-e, vagy ott kinity 
az akácvirágos, ördögcérnával bekerített temetőben? Nem csoda; 
ha utánuk is kivánkozott, hiszen, váltig azt hajtogatja az utóbbi! 
esztendőkben, hogy azok a régiek csak különbek voltak!

Egjyszer aztán ágynak esett s fel se kelt többet. Az ilyen) 
öreg falusi papoknak csak ilyen már a tempójuk.

Felülről rövidesen uj papot küldtek a faluba. Papnak pap 
volt, de mégse plébános ,mert csak „admindsztrát ur” volt a ti
tulusa. 1

Nagjy esemény volt az uj pap megjelenése s a plébánia egyik 
csendes szobájában fekvő örggpapról hamar el is feledkeztek. 
De hát ez a nép embereinek a sorsa! No azért n|em mondhatni^ 
kiv.ált az asszonjpnćpet szörnyen érdekelte az öregpap beteg
ségépek mindien fázisa;, ami nem is csodálatos, mert hiszen 
beteg, halálnak induló vénasszony, öregember akad a faluban 
minidig, die a pap még eleventen is megkülönböztetett isten terem
tése, hát még ilyenkor, amik|or a halálba kívánkozik!

Ami ezt a kivánkozást illeti, tálán meg is volt a szegény, 
elhagyatott öreg pap lelkében, de a kaszás Nagyur, csak nem 
ajjcart elérkezni. Berta néni, a kivéphedt gazdasszony, az egye
düli, ki liiven kitartott gazdája mellett, hcteken-hónapokon ke
resztül nem tudott míást felélni a kérdezősködőknek, csak eninyit; 

— Köszönöm, megvan szegényke, de nagyon lassan.
Elunták már a hívek is a semmitmondó választ, mind ritkább 

lett a kérdezőskiödők száma, azok is csak az öregebbjeiből, a 
régi, szebb idők tanúiból jelentkeztek néhanapján.

Az uj papot kezdetben furcsa volt megszokni. Mert hiába, 
még a keze járása se olyan volt, meg mjfrítha a mtfso se egészen,



úgy ment volna! Eleinte sok mindent nehezményeztek, különösére 
az idősebbek, meg a templomosabbra, de aztán megszokták. Az  
öreg papot már színije el is felejtették s liogjy igazán őszinték 
legyünk, a lelke mélyén már nem egy hivő foglalkozott azzal a 
gondolattal, hogy hát mit is akar, voltaképen az öreg pap? Nio[ 
nem azért, hogy igy, vagy úgy, de ha már oly régen halálnak 
indult, mire vár?
v Szabó Ferenc egyenesen a szemébe is mondta az adminiszt
rátornak :

— Ne vegye sértve, adminisztrál ur, de aszondom, hogy ha 
az öreg pap még sokáig igy biri, — mietr bitó, azt rnejg köll en- 
genni, — akkó magábu sose lesz plébános a mi falunkba!

Az adminisztrátor meg, mi mást feleilletett volna erre az 
istentelen beszédre, mint azt, hegy:

— Hát bizony minden úgy lesz, ahogy a Gondviselés akarja 
Ferenc gazda! No meg maguk. Mert adjoni az Úristen még sok 
évet az öreg urnák, de ha egj'szer mégha}, mégis csak az lesz a 
plébános, akit maguk akarnak, szeretnek, akit megválasztanak.

— Nőne, haszen ott leszünk! — dünnyögött zavartan emez.
Szabó Ferencnek csak egy kis bosztánja volt a falu széléi}

és soha senki még gazdának nem titulálta. Csak természetes, hogy 
a megtiszteltetés most nagyon jól esett neki és csak érthetői, 
hogy abban a szent minjutában felesküdött az adminisztrát ur 
zászlaja alá az elkövetkezendő választásra.

De beszéltek erről már mások is! Fényes Mihály például 
más véleményen volt. Meg is mondta egyik nap, mikor a sarkoUi 
erre fordult a beszéd: i

— Már én ammondó vagyok, hogy a farkashegyi papnál 
külömbet nem találhatnánk messze környéken! Furmásabb is, a 
szava meg. . .  Mikor tavajy a bucsujáráson voltunk, ő adta le a 
szót. De az oszt szó volt! Olyan szépen tudta leanjni, hogy még( 
a sokaook, svábok, bunyevácok, meg ahány szerzet csak ott vót, 
minnyája oda át a mi bandánkba, oszt úgy hallgattuk! De vót is 
mit 'hallgatni! Mer hun gé hajngon monla, hun fájdalmatosan, ahogy 
kivá utaló dőlt, de rit is az égisz népség, akar a zápor! Miké meg» 
gyóntatásra fordul a sor, bátyaság, máj minnyája odaát gyónni 
őhozzá. A  többi pap mán rég kiisz vót, de őkörülötte még átunki 
vagy ötvenen, mivelhogy én is kéccé gyóntam meg nála. Az pap! 
Az nekünk való lenne!

Hát igaz, hogV a szó szellő, de Fényes Mihály szavának még 
is volt foganatja, mert régi templomos ember volt az öreg, buj- 
csuvezető már időtlen idők óta és bizoirty el keli ismernji, hogy 
szavai nyomán már meg is alakult a farkashegyi pap pártja is!

Egy csendes reggelen aztán meggondolta magát az öregpap 
és valóságosan meghalt.



A  halálozás szörnyű szenzáció erejével hatott. Mindenki várta 
a halált, de most, hogy bekövetkezett, még Berta néni hangjá
ban is némi megbotránkozás rezgett, mikor hiriil adta.

— Jaj Istenem', jaj ki is gondolta volna, már egészen hidege 
pedig tegnap este még nkm is látszott rajta!

Kezeit tördelve topogott ide-oda, könnly barázdás szemeivel 
ijedten pislogva, közben hol ezt, hol amazt tette kötényébe, 
amikről ,,ugy emlékezett4*1, hogy az öreg pap még éleiében neki 
ajándékozta hűséges szolgálataiért, mert most már minden órában 
várni leshetett, hogy megérkezik, a halott egyetlen rokona, valami 
nyugdíjas óvónő, ki Berta néni szerint igen kapzsi teremtés volt!

Az öregpap meg ott feküdt a csendes kis szobában mozdu
latlanul. Aszkéta szája szélét kissé beszivta, kezei imára voltak! 
kulcsolva. Lehet, hogy a papok igy is szoktak aludni lehet hogy 
csendes ima közben érte a halál, de igazán papos volt még ha
lálában is.

A  munkás, szürke hétköznapot ünneppé magasztosibottá a 
falura nehezedő döbbenet. Hát mégis meghalt! Az asszonyi nép
ség könnyes szemmel adta továbbb a hirt, Fehér Julcsa néínl 
pedig házról-házra járt, minden húznál uj rivásba kezdve:

— Hallottátok-e?
És ha véletlenül nem hallották volna, minden kön‘nyhullat<ás 

dacára valami örömféle szállt Öregedő szivébe, hogy átadhatja 
a szenzációs hi|rt s bár ő is csak a harangozó feleségétől liallodti 
pár szót, mégis bőbeszédű jólértesültséggel szepegte el mindenütt.

— Jaj, olyan szép halott, hogy kívánni se lehet jobbat! 
Olvasó a közibe, a szeme meg fölakadtábam is a körösztre néz,, 
aki ott van az ágya fölött. Akar csiak alunjn'a! De, hogy mondom 
a szeme félig nyitva, akarcsak imádkozna! Nem tóm, kapunk-e ilyen 
jó papot? Mer az adminisizlrát u r . . .  nem mondom. . .  de azé 
mégiccsak áldott jó ember vót az öregpap, Isten nyugosztalja!

A  kismisén már tele volt a templom. Aki birt, mind ott? 
fvolt. A  Szabó-párt, a Fényes-párt is. Szabó Ferenc, látva a 
öokadalmat, a mise kezdete előtt be is ment a sekrestyébe ésí 
megkérte az a dm irt iszí rá tort, hirdesse ki mise titán az oltártól 
a halálhírt. Az adminisztrátor kérdőlog nézett emberére.

— De hiszen: tudja már az egész falu!
— Mindegy, ez már ilyenkor igy kivántatódik! Csak meg köll 

ain,ni a módját!
A  pap meg is tette. Mise után rövid pár szaval bejelentette 

az egybegyűlteknek, hogy a plébános ur az éjjel kiszenvedett az 
Urhan. A  bejelentést siri csendben hallgatták végig, csupán az? 
asszonynépség szipogott, ámbár akadt az emberjéből is, ki naL 
gyot lüjt a bejelentés végén az orrán, ami nyilvánvalóan a leikig 
ián kozó könnycsepp clpalástol ását jelentette.



Aztán kiterítették az Öreg papot a templom közepén, nyitott 
koporsóban. Ott feküdt egy nap egy éjjel, mert csak másnap 
délután volt a temetés, melyre sok idegen pap is érkezett.

Azt talán mondani sem kell, hogy a farkashegyi papot Fé
nyes Mihály várta kocsijával a vonatnál. Be is mutatkozott 
Inieki az állomáson, anjnak rendje és módja szerint és mielőtt a 
lovak közé csapott volna, annyit mondott:

— Osztáh a plébános ur csak úgy igazijja, hogy maga pré
dikálja ki az öregpapuinkat, mer a nép is igy kiVuni!

A  íarkasihegyi pap tagadhatatlanul kellemes érzéssel vette 
tudomásul a népakaratot s mivel amúgy is biztosra vette, hogy1 
az esperes őt fogja felkérni a gyászbeszéd1 megtartására, útköz
ben ujrja, átismételte már felépített gyászbeszédie alapgondolatait«

Mikor aztán a templom előtt a pap leszállt eí\ kocsiból, a kéz
fogásnál Fényes Misa bácsi keményen megfogta a pap kezét s 
minden szót külön hangsúlyozva mondta neki:

— Mer tudja meg, hogy én a maga embere vagyok!
A  íarkasihegyi pap zavart mosollyal viszonozta a kemény 

kézszoritást és látta, hogy a templom körül csoportosuló férfiak 
szeme rajtuk pihen. Ha közelebb lett volna hozzájuk, meg is 
hallhatta vol;na ,amint egymásnak dörmögtek:

— Ahun mén a farkashegyi pap! A  Fényes Misa bácsi papja*
c

A  temetés is megvolt. Negyven esztendő óta annyi papot egy 
rakáson nem látott a falu! Valami főfőpap-féle is jött. Csodá
latos cifra süveget raktak a fejébe, abban temette az öregpapot. 
Nem egészen püspök volt, de majdnem. A  farkashegyi oly szívre*- 
hatóan mondta* hogy mindenki sirt. Aztán elhelyezték az yrcgh 
papot az általa emelt kereszt tövébe. A  papok is elmentek. Fé
nyes Misa négy-öt főembert a pártból kivonultatott az állomásra. 
Azok is lekezeltek az o papjával. Aztán újra csend ült a falura;

... i

De ez ,a csend nagy izgalmakat takart.
Fényes Misa már nyíltan hangoztatta, hogy a farkashegyi 

pap beadta a pályázatát. Sfcfabó Ferenc pedig, akarta, nem akarta 
az adminisztrál ur, mindig vele volt s szinte féltékenyein őr kő- 1 
dött az felett, hogy a közvélemény őt ismerje el az adminisztrálod 
emberének.

Mire a kukoridaszedés ideje is elérkezett, már a jelölés ia' 
megtörtént. A  püspök három papot jelölt: az adminisztrátort, a 
farkashegyi papot s talán, hogy ki legyen a három, utolsónak 
Jelölt egy id'egent, aki ugyan nem sokat számitott ,mert a két 
első jelölt érdekében már régóta állt a harc.



A  plébános jelöltek sorra látogatták a temploinképvise-lőket. 
Mi sem természetesebb, hogy az adminisztrátort Szabó Ferenci 
kisérte házról-házra, a farkashegyi papot pedig Fényes Mihály 
már az állomáson várta s úgy kalauzolta. Az idegen papnak —  
mert az is eljött — incm lévén „embere" meg kellett elégednie 
a harangozó szolgálataival, amit a harangozó kissé restellett 
is, mem győzvén hol Szabó Ferenc, hol Fényes Mihály előtt haln- 
hoztatni, hogy ő csak hivatalból kisérgeti az uj papot!

Pedig nem lehetett mondani ,mintha valami utolsó ember lett 
Volna az a pap. Egyenes, szép szál férfi volt* Ae arcán állandó 
mosoly s valami bársonysag volt a hangjában, ami különösen 
az asszonynépnek tetszett.

Végigjárta az is a falut ,benézett minden templomkép vise
lőhöz s csupán annyit kért tőlük, hogy ha esetleg, netalán még 
nem volna el Ígérkezve jobb, vagy balfelé (értve ezalatt a már 
javában küzdő két pártot), úgy hálás köszönettel venné, ha reá 
adná szavazatát. Olyan szépen tudta mindezt elmondani s olyan 
barátságosan mosolygott hozzá, hogy nem volt szive ogy kép
viselőnek sem egyenesen választ adni, csak köhécselt, hümmögött 
mind, hogy azt í̂n értse ebből a vidéki pap azt, amijt akar. T)$ 
az mintha nem is nagyon várta volna az Ígéretet, csak kezet 
ísizoritott a gazdával, a feleségével ,megsimogatta a gyerekeket 
|és mosolygott még akkor is, mikor már kiment a házból.

$

Az adminisztrátor meg a farkashegyi pap emberei közt állt 
a harc. Minél jobban közeledett a választás napja, annál élesebben, 
animál kíméletlenebb eszközökkel. A  két pap alig győzte csenáe- 
eátenia nekitüzesediett korteseket.

Fényes Mihjály pedig egyenesen rendre is utasította papját:
— Engem meg ne cságasson a plébános ur, mer ennek ilyenkó 

<ez a íortéjja!
Mert biz-onjy a farkashegyi pap is sokallotta már Misa bácsi 

ügybuzgalmát, mikor hirül vette, hogy kortesei buzgalmasan a 
sveki semmit nem vétő adminisztrátort szörnyű mód kárpálja, 
azt állítván róla, hogy semmit sem tcl\ mióta a falu kenyerét' 
eszi, nem is rendes plébánosnak való pap, mert csak adminisztrál 
ide meg az jáblrázatja sem papois, hanem olyan latorforlnáju!

Az adminisztrátor viszont fejcsóválva korholta Szabó Fe
rencet, ki Fényes Misa szavait akkép tromfolta vissza, hogy:

— Nono, ha az én papom lator1, akkó is csak a jobflbijc hatóig 
de a kenidé meg kisz bal-lator! l>e meg aztán, ha rendes pap 
lenne, el se engednék Farkashegyirül!

így ment ez egészen a választásig. A  két reménybeli plé
bános (mert titokban mind a kettő meg, volt győződve arról.



hogy őt fogják megválasztani) félig bosszankodva, félig mo
solyogva hallgatta saját „emberé nek“ jelentéseit, melyek szerint 
bizony az ellenfél bukása biztosnak Ígérkezett.

A  vidéki papról nem igen esett szó, de b;ár rosszat sem 
mondtak igy róla! Ez pedig a fentiekre való tekintettél nem iis 
Vólt oly megvetendő dolog!

Az asszonynépség ugyanis m,ár tagadhatatlanul unta a pap- 
vjálasztási küzdelmeket, mert hol az egyik, hol a másik ember 
maradozott ki éjnek idején választási megbeszélés cimén, aminek 
vége rendszerint családi háborúskodás is lett, melyben ig dolgok 
ősi nendjo és hagyományos módja szerint az .asszonyok húzták 
a rövidebbet. Ennek viszont természetes következménye lett az, 
hogy a választás napjának elérkeztekor a férfiak kettészakadt 
táborával szemben ott állt a hatalmas harmadik tábor: az asz- 
szonyok csoportja!

Nem tartottak ők gyűléseket ,soha, mégis beszélgettek a pap- 
Választásról nagyon sokat s a választás napjára csodálatos egy
öntetűséggel léptek fej. Ki-ki otthon, a maga párjával szemben, 
a választás előestéjén.

Körülbelül ezt mondhatta mindegyik:
— Ilallgassik ked most ide, mer égisz idáig én hallgattam. 

Hát nem restellik kedek ezt a nagy rivilinciót, amit csinálnak?
Hát oszt ha mán amazt (értve alatta az ellenpárti plébánosjeH
töltet) nemt vallali ked plébánosnak sehogyse, mer hogy ilyen 
meg olyan, biztos-e ked abbu a részbü, hogy emez különlb? Ilat 
erre nem ver a, szó? No de meg ki tudja mégi, hogy ki mariid 
Végén fölül? Oszt ha véletlenül kötele maradnának ;alult hogy 
tnézne ked ag uj pap szemibe, ha ellene szavalt? Nô , nem az lé, 
mer tudom én, hogy kennek több esze ya,n, mint énnekem, nem is 
azé mondom, csak úgy képlag szóllanék valamit! JJgye, hékám, a 
válaslztás titkos? Hogy hát ne botromoskoggyik ked se jobbra,, 
lse balra, az lenne tán a legjobb, Jm nem szavalna ked se tüjet
!ee hajsz, hanem arra az árva harmadikra. Mer nézze ked!, ugye
ajrra inem tud senki semmit, meg oslzt Jigye az is megtisztelte 
a házat, velent is kezelt, a gyerekeket megcirógatta, rendes 
embernek látszik! No de meg akar egyik, akar a másik gyünké 
ki a másik kettő közül, ugyan senki se mondíaná, hogy ked 
választotta meg1, hanem, hogy kigyütt a Fényes Misa papja, 
vagy a Szabó Fiercsié! No igaz-e? Kediet abba a szent minutába 
el is felejtenék! De meg aztán akárhogy is lesz, de mán ha ez 
a oseindles furma vidékj pap, nem rostéit idefáranni, akkó isten 
ellen vájó vétek lennie elereszteni úgy, hogy egy sza vallat ot se 
kapjon!

No igy.



Ki találta k^ aiz asslzonyi argumentálniok eme egy sznszr^ 
elmondott sorozatát, nem tudhatni, <le ezen az éjjelen: ahány temp
lomképviselője volt falunak, mind álmatlanul hánytorgott a 
lócán!

— Hm, va,n valami igazsága az asszonynak! — dormögtek 
tele a isubába, váltogatván á fekvést jobb és baloldalukra.

*

Ilinek is szaporítsam a szót, a másnapi titkos választáson 
a vidéki pap nyerte a legtöbb szavazatot.

A  szavazatszedők kétszer is átolvajsták a szavazatokat, egy
másra bámulva adták î sszie újra meg újra, de hiába, csak kisebb
ségben maradt a két biztos jelölt! Legjobban maga a megvá- 
lasztott plébános csodálkozott & jobbra balra mosolyogva kö
szönte a hatalmas éljűnt, mely belépésekor fogadta.

A  gyűlés után; a hagyományos áldomásra tértek át az egy
leti vendéglőbe .Ide jö)tt a két biztos jelölt i^. Talán fájt mind
kettőnek a választási eredmény, de nem mutatták. Az ilyen 
Jsapféle emberek még a,z arcukon is tudnak uralkodni, ha a 
szükség úgy kívánja. Az adminisztrátor, még köszöntőt is tu
dott mondani, bár látszott rajta mégis* hogy nehezére esik. A  
farkastaegyi pap se hagyta szó nélkül —  tréfás ember lévén —• 
megemlékezett rövid bestédében még a bukott jelöltekről is & az 
uj plébános köszöntése utáni hamiskás mosollyal fordult az ad-* 
minisztrátorhoz^ mondván:

—  A  latrok pedig lepasszoltak. így hát néked ,testvérem az 
Úrban, testvérem a diadalban és a latori címben ,mit mondjak^ 
Szólok hozzád Lukács evangéliuma szerint: —  Mi még igazság 
jBzerinti jutalmunkat vesszük el, de ez itt (s azzal széles gesz- 
ltulssal. mutatott az uj plébánosra) vájjon mit cselekedett?

A  'három pap harsogó nevetéssel ütötte össze a poharat, ftf 
templomképviselők is koccintottak és mosolyogtak melléje.

A  templomban akkor csendült meg a déli harangsző.

Czirjáky Imre



8züsl tulipán
Várady Jmrének nagy szeretetlen

Valahol a magyar mesének 
smaragdos selymes mezején, 
százszinben szikrázó napfényben 
elém villant egy lenge lény. 
fi lünde lény eképen szóla:
,,Milyen voll az uiad ? Tíehéz ?
Szemében bús fények csilloglak 
s haja aranyloll mini a méz.
Jniellem és ő igy tolylalla:
„Tovább kell menned, még tovább, 
de uladra virágot adok 
s e virág néked lángot ád. 
flángol, erői, vigaszt s világot, 
hogy mindig ludjad, merre menj "
Mentem tovább elmúlt az álom,
¥tz út nehéz, sölél a menny, 
az éjszaka öröknek látszik 
és végtelennek az ugar, 
de virágom egyre világit 
s utal mulat, mini égi kar.
Tfézem a szirmok fényvarázsái, 
a tulipánra hajolok 
s most értem csak a bűvös rejtélyt: 
a szirmok közi egy szív dobog /
8gy s z ív  dohog 7 8gy szív ragyog 1

__________  Szenteleky Kornél

Korunk a rs  poétikája
Én nem adom fel a hitem et: 
az em ber volt jobb is és volt gonoszabb. 
Idézhetném a történelem  véres lapjait; 
a rabló-, lovagkor, daliás idők 
századok során m egszépült idejét 
s a vértől párázó ujabb lapokat.
Az em bert vad ösztönök rázzák  
s az ősi mozdulat fölött az álarc  
ezer toldással van tele.
A világ daloló kedvének m élyén,



Csuha Zoltán: tlalálsagár

az indulat-gyökerek alatt a dzsungel-ének  
ott szunnyadoz ha szánt, ha vet —  avagy 
a harcban roham ra megy, vagy táncra perdül.
Az önzés, kapzsiság, gőgön keresztül
ősi magunkat m enekítjük? . . .  Ki mondja m eg?
Én nem adom fel a hitem et:
az em ber volt jobb is és volt gonoszabb I
Daloljunk neki dzsungel-éneket,
ami a vér legm élyéről ered,
hogy em lékezzék a földre, mit eke nem szántott,
a vizre, am elyet nem jártak hajók,
őserdős fára, mit balta nem  hántolt,
hogy em lékezzék: a tengerparton elhevert napok
bölcsős derűje mily kék volt, —  sátoros;
és hogy a lelke mélyén a nagy nomád tűz
egész fényével most is ott lobog.

___________  Fekete Lajos

Halálsugár
Sugarak vidám játékát, bomlását és szövődésél
ezredéveken ál ha nézte,
versel irt róla, avagy zenél szerzett
s vére iulásából is ha színeket bontott az ember,
mindig az élet s éleltenniarió érlelem volt amit részére
minden uj sugár üzent.
Napfénytől a rádiumsugárig hosszú volt az út 
és jött a kor, amelyben érlelem helyett 
minden sugár mögött is halált kutatott az ember 
s bomlollagyuak hosszú sorában 
íttarconi is elárulta az életei
s messzi sugarak titkos sorából halálsugárl teremtett.
S lám lapjaink harangjai boldogan már zúgják: 
mérföldeken túl is milliókat öl meg a halálsugár. 
Halálsugár,
születésed s jöliöd egy csendes este 
szelíd villanylámpa sugarában üdvözli a költő, 
akik milliók halálát fájón fanláziálja 
s bizony megalkotód szemében s mögötted riadtan látja 
az ősi sugarai:
nem tudós érlelem sugárzott TÚarconiban, hogy felvillantál

(benne
őrület volt az, veled rokon s rőten fáklyázol szeméből 
korunk tébolyának bomlott súg a ra.

Gsuka Zoltán



Varrótühercegnő
Kis regény 1931-böl (Folytatás)

(Az eddigi regényrészletek rövid tartalma: Szalay Kornélia, 
érettségizett vidéki varrónő, tekintélyes hozományt kuporgatott 
már össze és „tanulmányútra" indul. Utazásának különösen fő
célja, hogy személyesen is mégisnucrkedjen ideáljaival, Írókkal 
és művészekkel s főleg az, hogy férjet szerezzen. Azonban első 
stációján csakhamar kiábrándul a művészekből, akik valósággal 
ünnepelték, versengtek érte, de csak könnyű kalandnak kívánta 
mindegyik. Megundorodik tőlük is, önmagától is és váratlanul 
gyorsan, elutazik a városból. Utazása alatt Mátray festőművésszel 
ismerkedik meg, kicsit idegenül fogadja már a „művészt"; de 
hamarosan összeharátkoznsík. A  festőművész meginvitálja Liát mű
termébe, ahol modlellt ül, csak még abban nem egyeznek, hogy 
Mátray szeretné Liát aktnak megfesteni, Lia viszont ragaszko
dik a báliruhához.. .)

Annyi meggyőződéssel beszélt, hogy Lia szégyellni 
kezdte hogy szégyeli magját és a spanyolfal mögé húzó
dott. Didergett a fülledten meleg kis műteremben a nagy 
izgalomtól. Mig vetkőzött, a festő előszedte .ironját, egy 
„öreg zsidót44 legumizott egy papírról és a táblára feszí
tette. Közbe beszélt, beszélt és amikor a lány előlépett, 
mintegy folytatta:

így la, feküdj le kicsikém — egyszerre tegezte, mint
ha a ruhával a lány mindem formaságot levetett volna? 
Most már modell volt neki semmi más — várj itt van ez 
a takaró. Kicsit rongyos szinvesztett, ne félj majd' kenek 
olyan szinergiát hogy belekábul a néző. De nem úgy 
lesz. Inkább meghagyom ilyennek! amilyen szegény festő 
szegényes műtermének szegény kellékeként. így stíluso
sabb.... Ez lesz csak a művészet meglásd ahogy ezt a 
koklusmütermet fogom megfesteni ahol egy hercegkis
asszony álmodik...

Lia bclenevetett a párnába.
— Varrótühercegnő — gondolta.



— Tudod a festőálványi is elotébe helyesem,és azon 
lesz a Mii, amin a művész' dolgozik. Az egész műterem 
veled együtt kicsibe. Ezen a képen aztán nem olyan lesz 
minden, amilyen a valóságban, hanem amilyennek a mii- 
vész megálmodja. Megszépültén stilizáltan lesz benne 
minden amit itt; látsz és a takarót ott festem meg pomlpá- 
zatosfta

— No és engem? Én is szebb leszek ott a kis képen*
A  festő odament hozzá és leült a lábához.
— A  művészetnek is vannak! határai. Téged nem tud

lak szebbé tenni, mert igy ahogy látlak te vagy nekem a 
legszebb...

Megfogta, a lányi lábát.
— Na lám, a cipőcskékj még nincsenek levetve... no 

várj, majd levetem.
A  dolgok összefutottak, de tiszta és fehér' maradt 

minden mert kintről lármás gyermekhang hatolt a szo
bába.

A  festő pillanat alatt az álvány előtt állt, vonalakat 
húzott a papírra és arca vérvörös volt.

Lia dermedten nézte.
A  következő perében kinyilt az ajtó és egy rózsás- 

arcu szép szőke nő lépett be egy kiét éves fiucskával. A  
gyermek apjának olyan csodálatos mása volt, hogy egy 
pillanat meggyőzte Liát a valóságról. Rémülten húzta 
fejére a takarót.

— Édesein, mi jutott eszedbe^ engem munkaközben 
háborgatni ?

- Bocsáss meg, elfelejtettél reggel pénzt adini évS 
igy nem tudok főzni ebédet.

A  festő tolta kifelé a nőt és az ajtóban suttogva 
beszélt hozzá.

Nyilván megnyugtatta nejét - - egy festő felesége 
tud exaltált, szeszélyes gazdag nőktől — mert a nő 
beszólt az ajtón:

— Bocsánat asszonyom, Isten Önnel.

Ne fieledfe meéúfilani 
lejári elöfizeiéséi f



Lia már1 vacogva kapkodta magára ruháit és ha
lottsápadt volt.

A  festő könyörgött, mentegetőzött:
— Olyan különös véletlen... a feleségem igen ritkán 

jön fel ide és ebben az időben, úgyszólván sohasem. Rend- 
csinálási láza támad1, ha idejön, ezért nem engedem., . 
de miért lett ilyen lelkem, nem történt sem'mi, látja 
megnyugtattam a feleségem1, ne féljen, nem fog többé 
háborgatni.

— nem, nem fog — dadogta Lia és tántorgott az 
ajtó felé.

— Mindenem, én nem engedem igy c l... Most már 
rabbá tette a fantáziámat, megnövelte a művészi becs
vágyamat, annak a képnek el kell Készülni mindenáron.

Lia nem tudott mást leemelni a szivéről, mint ami 
egész súlyával rajta feküdt.

— Miért nem mondta meg, hogy felesége van?
A  festő keserűen felkacagott. Haját tiz üjjával ösz- 

szeborzolta és három óriási lépéssel mérte keresztül- 
kasul a szobát.

— Ezek vagytok ti nők. Mind egyformák. Férj Kell 
tinektek, nem férfi. A  feleségemnek is az* kellett. Sze
rettem.... elvettem. Ha nemi vettem volna el, még talán 
most is szeretném.... hogy ezt ti nem tudjátok soha 
megérteni, hogy a művésznek láz kell.... láz kell, szenve
dély, élmény, friss érzelem, fogcsikorgató vágy, hogy 
birtokba vehesse a szin, az élet, a tónus teljességét..., 
hogy a művészt megöli a kötöttség.... minidig ugyanaz a 
táj.... ugyanaz a mosoly, ugyanaz a csók.... Nézz körül.... 
ugye nem fogja meg Itt a szemed! semmi? No m, mert 
én mát három éve nem tudok alkotni....

— És most te jöttél.... Lia.... Álom a neved, puha 
meleg a jelenséged.... lásd, én nem kérdeztem, ki vagy, 
honnan, jöttél. Úgy! éreztem, nekem jöttél, hogy megválts 
engem.... Bocsáss meg és ne sajnálj. A z a kép elkészül 
most már nélküled is, neked köszönöm a nagy felszaba
dulásom. Érzem, nagy művész leszek, de hlü férj soha 
többé.

Egészen hozzá ment és úgy ölelte át, mint egy 
testvért;

— Bevallom neked, én mindeddig hü voltam a fele
ségemhez.... most világosan érzem, ha te lettél volna 
asszonyom, soká meg tudtál volna tartami magadnak!, 
mert neked szerető is kell, nemcsak férj.



— Érzöm1, el fogsz menni tőlem és én mivel tarthat
nálak vissza? Csak1 köszönni tudok1 forrón mindent....

Lelkűk tökéletesen összesimult e pillanatban és Lia 
felzokogott, mint egy gyermek'. Annak is érezte magát 
egyszerre lárvának, magányosnak, aki furcsa útvesztők
ben tévelyeg.

Ismeretlen rengetegben, jár, faunok, manók leselked
nek tfá és ő végül rémisztő karmokba kerül.

Miár az uccán mentek és Lia öntudatlanul suttogta:
— El kell veszni.... el kell veszni.... mert ez az el- 

v-eszettség, bűbájos, hatalmas erő, mert ez a tévéteg 
ut csókoktól virágzik, mert irtózatos lemondani erről a 
mellette haladó szemekről, szájról, karokról, erről a 
hangról és mert szédületesen szép lehet ott, ahiova a 
csókos ut torkollik....

Lassan erőt vett magán és mintha sokasok esztendő 
kiesett volna az életéből, mesélni kezdett diák; koráról, 
apáról, akit Hopla bácsinak neveztek' a .gyerekei«, mert 
szájárása volt a „hopla “ . Aztán elmesélte a varrodát, 
elvágyódását és végül mondta:

— Én egyetlen férfié akarok lenni, aki szeret engem, 
és akit én is szeretek.... én hittem, hogy magáé lehetek 
ig y  és most nagyon szenvedek.

— Édes kicsi lánykám, egyet mondok: Ne féljen:. Ne 
féljjen.... Ha úgy érzi, szeret, szeressen....

Lia most nagyon érezte, hogy szereti. Érezte, tudta, 
ha itt marad az végzetes lesz a, számára. Ez nem volt 
játék többé... Menekült.

Mátray délután a portásnál tudakolta Lia szoba
számát és a portás jelentette, hogy a hölgy a k'étórai 
gyorssal elutazott.

*

Liával újra kattogott a vonat. Tovább... /tovább, 
holott most fáradtnak érezte magát nagyon. Ajka még 
tüzelt egy férfi csókjának édességétől. Ügy érezte, vég
zetesen megvan bélyegezve ezekkel a csókokkal vés folt 
esett vele lánybecsületén.

Mái* nem a régi Szalay Kornélia többé....
A  meleg délután álmossága ráfeküdt a vonatra, az 

utasok tikkádtan lógatták1 fejei Két és párologta k a hő
ségben. Lia a jegyet böngézte. Elhatározta, hogy most 
nem megy Borosvárra, kiszáll egy fürdőhelyen és egy 
hétig, vagy amíg jó l érzi magát ott marad.

A z ut felséges tájon vitt keresztül. Hava sók bűbájos 
völgyében, ahol mindem állomás egy-egy fenyőoázis.

15Ö



Egész utón a tájat nézte az alföld; lániya és egy
szerre úgy érezte, hogy eddig vakon utazott.

Belebujt önmagába, hallgatta a vére zubogását és 
nem látott semmit.

De amikor az is ugyanolyan uj élmény volt, mint a 
hegyek!

Nem kellett volna.... De ha nem kellett, miért 
történt?

Mindegy. Most a sajogásra gyógyirnek csavargatta 
szivére az elétárult táji szépségeket és a tiszta öröm 
hűsítette a belső fotrósájgot.

Ahogy egyre mélyebben hatoltak be a hegylánc klözé 
és Lia egyre jobban lelkesedett. Állandóan egy folyó mel
lett haladt a vonat, majd játékosan befutott egy alag
útba és egész utón kacérkodott a vízzel. Szervusz!, 
szetvusz, dübörögte, dohogta és a folyó szendén cso
bogott :

— Viszontlátásra....
Öt órakor aztán kiszállt egy elegáns, kis fürdő

helyen. Erős lélegzéssel szivta mellre a felséges levegőt 
és beült a Villa ,,Rosalinde“ autójába.

Zene, jólöltözött férfiak és nők1 a Rosaliinde melletti 
kuTszalón előtt és kiváncsi szemek nézték az' érKező 
uj vendéget.

Egy óra múlva Lia már a fenyőerdőben sétált és 
szivta, szivta a jó levegőt. Mintha nemi is ő lett volna 
a délelőtti tragikomédia hősnője. Magafeledkezetten él
vezte a természet drága kincsét <>s úgy elvesztette bennie 
a délelőttöt, mint egy leszakadt gombot.

Most már örült, hogy kiszállt és hamar rájött, hogy 
fáradt, lestrapált idegeinek elsősorban e jó levegő és a 
nyugalom kell, nem pedig férfi.

Eszébe jutott a fürdődressze. Még nem is használta, 
mióta utón von. Milyen butaság, pedig mindenütt van 
strand. Egészséges napozás helyett árnyas hotelszobák
ban átálmodözta, tervezgette a napokat. Es minden nagy 
lelki felkészültségére mit kapott?

Csupa csalódást bizony....
Pedig már egy hét múlott el indulása óta.
Szép volt a kis fütdőtelep, modern, komfortos. Min

dene volt. Mozija, hangversenye, bálja* tenniszpályája, 
ping-pongja, brigettasztalai, még olvasóterme is.

Nem kellett unatkozni annak, aki nem aKart unat
kozni.

Lia pedig nem akart.



Elég elegáns és áisztingvált volt ahhoz, hogy a 
lányok közeledjenek hozzá és pár nap múlva már a leg
jobb társasága volt. Most kielégülhetett az a vágya, hogy 
épen olyan urüány legyen, mint a dolgozta tóinak lányai, 
mert társasága csakugyan abból a körből került ki. 
amelynek ő szállítja a toalettjeit.

Hamar látta azonban, hogy jobb lesz tartózkodónak! 
maradni, mert roppant fogyatékosságlokat észlelt ön
magán.

Például a lányok Freud alom elméletét fejtegették, 
jártasak voltak a psihoanalizis rejtelmes berkeiben, sőt 
olyan is akadt, aki tagadta Freudlot és valami Adlerre 
•esküdött.

Liának nem volt módjában. Frcudig sem jutni olvas
mányaiban és amikor az együk lány - elsőéves egyete
mista a filozófiai tanszakon — Einstein relativitásáról 
akart vele beszélni, Lia ügyesen megszökött.

És nem cigarettázott, a tennisztől fáj a háta, ping
pong idegesíti, a kártyát utálja.

Szóval egy érdekes, excentrikus lény, aki a „ren
destől^ különbözik.

Annál [jobban szeretett fürödni. Táncolt is, karcsú 
alakja percek alatt hozzástimmelődött táncosához és 
most előkerülték az esti toalettek, amelyek mogadtáK 
személyének) a köztiszteletet.

Lia hamarosan rájött, hogy ő a legérdekesebb ven
dége a fürdőnek. Senki nem tudott róla semmit, messziről 
jött, kitünően öltöziki. Titkokat érezteK benne és: Külö
nösen a férfiak kíváncsisága irányult a V illa Rosalinde 
felé.

Lia újra hercegnőnek érezte magát. Játszott. Sej
telmes volt, sokat igerő, szóval kacér, de erről nem volt 
tudomása. Varrótühercegnő. Mindegy. Nem akart gon
dolkozni, mert az határozottan árt a szépségnek.

Szép ak'art lenni, mert ahol megjelent, máris udvara 
volt. A  férfiak általában sóikkal kisebb igény üei< voltak 
L iával szemben. Direkt hálásak voltak az egyszerű mon- 
Idatokérk az alany és állítmányért, amiből Lia beszédje 
állott.

Tagija volt tehát egy jólétbe fulladt, exkluzív tár
saságnak, akik nyilván szóba se állnak vele, ha meg
mondja, hogy varrónő.

Az idejét kedvére osztotta be és ha egyedül akart 
lenni erre is talált módot.



Legkitartóbb lovagja egy ügyvéd volt. Dr. Rózsa 
István. Modem férfitipus, abból a fajtából, akiért a 
nők rajongnak. Kis szandolinján többször vitte Liát 
csolnakázni. Nagyon keveset beszélt, megtörtént, hagy el
indultak, vissza is jöttek és két szót sem váltottak!. 
Talán azért volt Liának bizalma hozzá. A  férfi lehe
tett harmincöt éves, férficrejének teljességében.

Most is mentek felfelé a folyón és. Lia rajtakapta 
magát, hogy nézi a férfi karjának izomjátékát, mellének 
előrefeszüléseit, haja barna fényességét és piros duzzadt 
ajkait. Örült haigatagságának1, hogy7 nem nyúl bele durva 
kíváncsisággal az életébe. Volt valami megnyugtató a 
lényében, olyasvalami, ami legtöbbnyire orv osokban szo
kott lenni, különösen nőgyógyászokban. Szóval olyasféle, 
ami azok sajátsága, akik ismerik a nőKet.

Lia is mindig nyugalmat érzett idegein szétterülni, 
ha együtt volt ezzel a férfivel. És kellett ez a nyugalom', 
mert csak m ost érezte, mennyire rászorul a fizikuma 
erre 0 pihenésre.

Az ügyvéd most partnak vitte a csolnakot.
— Kifogunk itt szállni... nézze milyen szép itt....
Szép volt, nagyon szép. Lia önfeledten nézett szét, 

aztán az jutott eszébe, hogy ő az olvasmányaiban, mindig 
átlapozta a tájleirásokat. Ezt nem lehet betűkkel, sza
vakkal plasztikussá tenni.... Ezt látni kell... Tájleirás 
helyett csak annyit kellene mondani. Akarsz szépet látni? 
Hát menj oda....

És ő most itt van. Micsoda édes ajándék a sorstól* 
hogy itt lehet és milyen sajnálni valók; azok az embe
rek, akik soha, sohase kelhetneK útra a Szépért.... Hogy 
nem elég ehhez a szem, a sziv, a vágy, még kell hozzá 
valami, amiért izzad, küzd az ember: Pénz....

Lefeküdt a lejtős fövényre és a férfi mellé heve- 
redett. Lia nézte egy darabig a távolba vesző táblás dom
bokat ölelő, vadzöld hegyeket, aztán, mintha magába 
akadná menteni a képet, lecsukta szemét. Karját nyaka 
alá tette, nagyvirágos pijainájában olyan volt, mint egy 
fövényre hullott bokréta.

Egyszerre mintha ott feküdne ismét a műteremben!;. 
Mátray.... hogy jött és hogy ment el három nap alatt 
az életéből.... Különös kielégüléssel gondolt erre az él
ményére. Nos igen.... a térdeik összemelegedésén át is
merkedtek össZc a legközönségesebb, legdurvább formá
jában a férfi és a nő egymáshoz való közeledésének és 
úgy váltak el magasra szökkenő lélélcKel. Igen. Egyesül-



s

tek lelkűkben abban a pillanatban, amint felszabadulták 
a testi varázs nyűge alól és találkoztak; valahol, a mű
vészet valóságot megvető határain. Felelőtlenség sugá
rozta át érzéseiket és ami átviharzott rajtuk1, az aka
ratukon kívüli nagy Parancs. Mégis jó, hogy úgy tör
tént minden, bizonyos, hogy jgy kellett történnie.

Most már megérti jobban az irót is.... Az is er
jesztő lázat keresett ismeretlen ajkon, hogy szép gon
dolatokra váltva kíözkincsé tegye.

Lia egyszerre megdöbbentően keresztül látott a dol
gokon, mennyi ártatlan lány esik1 áldozatul igy a művé
szet oltárán.

Már tudta, hogy ezek között férjet nem1 találhat. 
Férjét csak magáének akarja és boldogtalan lenne, ha 
férje az üdvöt más nő ajkain keresné.

Egyszerre eszébe jutott a közelében heverő férfi és 
kinyitotta a szemét.

— Azt hittem alszik — mondta a férfi.
— Nem aludtam, de jó érzés, hogy aludhattam 

volna is.
Bizalmát fejezte ki ezekkel a szavakkal és a férfi 

(megértette. Közelebb húzódott a lányhoz és halkan 
mondta:

Én nem vagyok gyáva... én csak várok.
— Mire?
— Hogy egyszer rájön majd, hogy a szép napokat 

még szebbé tehetnénk.
— Miért kell erre nekem rájönnöm?
— Mert nekem édesebb ha kapom, mintha veszem.
— - Jaj, micsoda?
— Hát a csók. Csak ne nézzen rám ilyen rémülten.
Még közelebb húzódott és fél'karjávál átölelte a de

rekát, Lia csakugyan m int egy ijedt nyúl húzódott össze 
és dühöngve, felháborodva a saját romlottságán erezte, 
hogy jó itt ezek között a roppant karok Között.

— Tudja-e, hogy nekem rossz ez a maga bizalma?
— Nekepri olyan jó — suttogta Lia.
— Hát jó. Én értem. Maga egy férjhez menni akaró 

lány, akire úgy látom döntő hatással volt a régivilálgj- 
beli mama nevelése. Nagyon helyes. Ígérjen teljes bizal
mat és én ezzel szemben édessé teszem a napjait. Szeret
ni fogom, mint egy angyalkát és teljes tiszteletben tar
tom azt, amit meg akar őrizni magának. Nem érzi, hogty 
kár a napokat csók nélkül élnj le?



Lia a beszéd alatt összehuzódva egészen a féríi 
karjába került és arcát a férfi meztelen mellére bujtatta.

Hosszú percekig maradtak igy és a lány nem tudott 
most gondolkozni. Érezte a férfitest friss szagát, szája 
kitüzesedett a forró test érintésétől és öntudatlanul csó
kolt a szája.

A  következő percben mint egy pelyhet emelte magá
hoz ia férfi, két tenyér fogta Lia barna fürtös fejét és a 
piros élveteg ajkak! szájára tapadtak.

Liára ezekben a napokban rászakadt az égbolt. Csók1- 
ímámorban élt és a csókok, meg a férfi simogatásai 
asszonnyá érlelték, anélkül, hogy valóban az lett volna.

Csodálatosan tisztultak előtte a dolgok és teljesen 
megértette önmagát.

Otthoni nőkkel körülvett élete után, egyszerre a 
férfiszemek és féríivágyak kereszttüzébe hullott. És meg
ért a szerelemre, mint egy forró naptól kinyílt rózsa. 
Érezte az ellenállását legyűrő hatalmas erőt és sajnálta 
3 tiz évet, amit csók nélkül töltött el.

Úgy érezte, hogy a férfi egyre jobban szereti őt, 
szebben, gyengédebben nem lehet már nővel bánni. Lia 
ábrándozott, hogy egy napon igy fog szólni az előkelő 
fővárosi ügyvéd.

— Bogárka, nem csak nyár van, tél is lesz, menj 
haza szépen, szedd össze a cókmókódat eljövök érted..., 
Oh1 és akkor jönne az igazi élet.

Jó lenne már egyszer beszélgetni Pistával, de nem 
lehet. Jön, ölbe kapja, azonnal mámorba ejti és beszéd 
nincs, csak csók' van, meg gyönyör.

A  mámor, napokon át mint egy biborpalást borí
totta be és nem tudiott önmagán túl látni.

Az idő múlt, egy1 reggel rossz kedvvel ébredt és 
kínozni kezdte a kérdés: i

Elhagyja ez a férfi, aki most igy szereti őt?
Rémült gondolat bénította el agyát:
— Szent Isten, ha ,,ennek4‘ is van felesége!
Roppant felizgult ezen a gondolaton és szinte fu

tott ki a villából el, el, hogy egyedül legyen.
Ment a vasútállomás felé, jóformán nem is tudta, 

merre megy. Amikor meglátta a vonatot, egyszerre forró 
vágya támadt, hazamenni, mamuskához. Talajtalannajk1 
magányosnak és kiszolgáltatottnak érezte magát és sirva 
fakadt.

Sírt a tehetetlenségén, hogy nem tud már küzdeni 
az érzelmi sodródásokkal, viszik egészen más felé, mint



amiért indult. Hites érzéssel liü férjet találni az cm- 
bcrrengetegben.

A férfire gondolt, aki uralkodik érzékein és egy
szerre undor fogta el.

Nem igy, nem ezt, — suttogta kétségjb'ees c tten 
és érezte, most világosan, érezte, hogy amit ő keres, 
fehérfátylas, mirtuskoszorus menyasszonyságot igy, ezen 
az utón nem lehet megtalálni.

Egy csoport rongyos és piszkos muníkláscsapat haladt 
el mellette. Arcuk komor volt és hangjuk az elégedetlen
ség artikulátlan, nem hangszerelhető melódiája. Mentek^ 
vagy tán meneteltek valami tompa ütemmel, amit tán 
a sorsuk egyformasága dirigált. Mintha gyászszertartás
ról jö ttek  volna. Áporodott szag úszott körülöttük, a 
szegénység savanykás illata.

Erdőirtók voltak'. Vállukon a fejszék félelmetesen 
csillogtak.

Egy öreg néni törekedett a nyomukban. Mikor meg
pillantotta Liát, mellé szegődött.

— Látja nagyságos asszony, igy bánnak a sZeginy 
munkással az urak1. Felmondták ükét. Álló, mehetsz, vaK- 
világba. Hogy mibti él a család, ki kérdezi? Nincs munka, 
gyárak nem dolgoznak, mondják. Hát az uraknaic van 
munka? Azok miből élnek és vesznék selyem szoKnyát?

Lia kiürítette az erszényét és visszafordult az utón.
Egyszerre! furcsa szégyennel érzett fel valamit. Hogy 

van valami, ami fontosabb a porosodásnál. A  kenyér. 
Lám az öreg néni, a munkások sorsának osztályosa 
mély átér zéssel kesergett a munkás munkátlan állapo
tán, ami neki eszébe se jutott volna, ha a néni nem be- 
iszcli...

— Oh, csak a jóllakott ember szükséglete a csók1 — 
gondolta.

De nem, nem igaz, nem lehet igy, hiszen ez 
is éhség, de még milyen.

Furcsa gondolata fanyar mosolyra késztette:
— Nos, én egy nemi proletár vagyok. A  szerelmet 

a társadalmi törvények szerint nem birtokolhatom, amig 
valaki nem hajlandó oltár elé vezetni. Amit enélkül te
szek az büi\, mint a lopás és a társadalom kiközösít 
magából.

— Egy szerelmi munkanélküli, egy csavargó nemi 
nyomorgó....

Maga sem tudta, hogy büntesse, vagy vigasztalja-e 
magát ezekkel a jelzőkkel.



Csodálatosan lehűlt és úgy érezte, hogy a z ő baja a 
kisebb a bajok közül. Megint ürült* hogy van valami 
mestersége, mégpedig olyan, hogy számos embernek ad 
vele kenyeret. Hiszen ha a divatszalon jól megy, akkor 
jó a kereskedőknek és több embert foglalkoztathat is. 
Éá a pénz éppen onnan jön, ahol a legtöbb, tehát nagyon 
helyes, hogy a dámák flancolnak, mert akkor van mun
ka, van kereset.

Megértette a pénz sajátos keringését és örült, mert 
úgy érezte, hogy a maga részéről eleget tesz szociális 
kötelességeinek. Sietett elfelejteni a szánalmas, de egy
ben félelmetes munkásarcokat.

Délután Rózsa szokatlan időben látogatott fel Liá- 
hoz. Mikor megakarta csókolni, elhárította. Ebben a 
percben megérezte, hogy nem szereti ezt a férfit. Vér
hullám; futott rajta keresztül a szégyentől, hogy napokon 
át a legintimebb kiszolgáltatottságban adta át magátj 
az érzéki örömöknek egy olyan férfivel, akit nem szeret. 
Most pontosan érezte, hogy nem is tudná soha szeretni* 

nem lenne a felesége soha.
Mi az, édes?

— Semmi. Elég volt.
Azért mégis meglepte, hogy a férfi egyetlen kérő 

szót sem hallat, sőt mintha azt mormogta volna jobb igy.
Rövid ideig tartózkodott Liánál és csak annyit mon

dott bucsuzáskor:
— Mindig kellemesen gondoljon rám.
— Nem fogok magára gondolni soha.
A  férfi mosolygott, kezetcsókolt és elment. A z ajtó

ból szólt vissza: Egy óra múlva utazom.
Este a vacsoránál mellé ült Kazár Jancsi, Lia 

második számú hódolója, akit Rózsa kiszorítottig
— No csak ha már tiszta a levegő. Ettől a Rozsától 

neral lehetett magához férni. Csak evett'a fene. Szemtelen 
pimasz, ma sürgönyt kapott a feleségétől Abbáziából, 
hogy a kislánya súlyosan megbetegedett. Hát jmkkolt 
az öreg. Mondja sajnálja?

— Sajnálom....
Reszketett qz evőeszköz a kezében de arcizma se 

rándult.
— Mi tetszett rajta magának?
— Az, hogy sohasem élt vissza az adott helyzettel.
— A  marha. Drága Lia, nevezzen ki utódjának és 

én Ígérem, hogy minden, esetben vissza fogok élni az 
adott liejyzettel.



— Rózsa pótolhatatlan veszteség*
— Abból, ahogy mondája, látom hogy nem. Tegyen 

próbát velem. Magáé a szivem és az erszényem.
— őrizze meg más számára.... annak a számára, 

akinek a kezét is felajánlhatja. És most hagyjon ma
gamra.

Ezen az estén még két kinios kalandja volt. Még két 
férfi ajánlkozott Liának! pótolni a veszteséget, szivük
kel és erszényükkel.

Megértette, hogy ezek Rózsa szeretőjének tartották, 
érezte, hogy ittmaradása lehetetlen. Még este csomagolt 
és a reggeli vonattal elutazott.

*

Három hét szaladt el Lia felett, aki kezdett már 
fticgedződni az apró és nagyobb csalódásokon. Legszíve
sebben haza ment volna már "de érezte, hogy Uyen lelki- 
állapotban; csak szomorúságot vinne anyjának, aki csuna 
szépet és jót akar majd hallani, össze kell szedni magát, 
hogy ereje legyen, újra kezdeni a régi életet, ami most 
még sokkal színtelenebb lesz, hiszen hiányozni fog belőle 
a reménység. Anyja szemrehányásokat fog tenni, mert 
egyre monldta, ilyen módon nem lehet férjet találni. 
Igaza volt anyjának, de hát akkor hol van egy olyan 
rendes fiatal ember akit férjül kivonjon magának egy 
szerény családi életet kivánó nő?

fagyon  különös következtetést vont le tapasztala
tai nyomán.

— Akinek pénze nincs, ezért szemtelen, akinek pénze 
van, azért. És akiinek szive van, az már mind nős ember.

Ösztöne egy idős néni meílé vonzotta a vonatban,* 
Itt nem történhetnek vele zavaros dolgok. A  néni hálásan 
vette a társaságot és Lia ezer apró kedveskedő figyel
mét. Maga sem tudta, hogy! ebben a néniben most az 
anyát keresi, akinek közelségére vágyott. A  néni mesélt 
a gyermekeiről, akiktől most hazatérőben volt. Apró 
emberi sorsokat ismert meg Lia és a néni beszeđjjpn 
keresztül tudattá ért benne, hogy a pénz a sorsok irá
nyitója, mozgatója. Mindem] pénzkérdés, még a boldogság 
is ,lám a néni lányánál majd visszament a parti, mert 
nem volt elég a hozomány.

— És hogy élnek? — kérdezte Lia.
— Boldogan, ő t év alatt három gyerekük' lett. Csak 

a bolt jobban menne.
A z (üzlet, csak az menjen, lám az a legfontosabb, 

mert minden attól függ.



Dencz Boldizsár: Bácskai stanzák

Nyújtózkodott. Ismét érezte azt az önző elégedett
séget, mint már1 többször. Neki megy, hála Isteninek. 
Most majd! körülnéz a városban, amelyre azt szokták 
mondani, miniatűr Páris. Valamivel frappirozmi kell a 
dámákat, valami excentrikummal, mert ez liat. Elhatá 
rozta, hogy revidiálni fogja a férjjel szemben támasz
tott igényeit. Nem fog többé nagyzási hóbortba esni, 
hanem egy jóravaló szakmabeli férfival is megelégszik. 
Legjobb lenne egy női szabó.... Hiszen amerre néz, 
amerre jár gondban élő emberekkel találkozik, még a 
fürdőbeli dámák is redukált igényekről beszéltek és 
mind' anyagi veszteségekről tárgyaltak. Szinte licitálták 
egymást, hogy kinek a férjét érte nagyobb veszteség.
(Folytatjuk) Gergely Boriska

Bácskai stanzák
i

Nem láttad! még ezt a földet, 
fekete-föld-illatu buja Provance ez, 
rengő kalásztenjgerében 
az aranyrendéket dJültető paraszt 
úgy maga síik délibábra kémlelőn, 
mint tagbaszakadt bro.nz.arcu TrVton, 
ki Lacii rekkenésben sem pihen, 
mert fürj,-v ad ás zni küldi cl 
kalangyatőbe
kémé nyk  öté síi sz ív ó s  területét.
Gyikfutásra összerezzen, 
de bicskához kapkodó haragvó Zcus, 
ha póri hitét
uj igékkel inellbedöiiig’eted.

II

A  hajnalba ömlő bibor kelettel
•ekeszarván ölelkezik,
neki legcsodásább ez a spektrum
s a harmatliullás úgy áldbz rá,
mint rézbarna homlokáról
a szennyes gylöngy,
ha göröngyre pereg,
melyből élet őláridózik buzakialás^ba
és reng, rieme!g]



Dencz Boldizsár: Bácskai stanzák

n világ fekete, véres tenyerén: 
ez az aranytenger, ez a bu!zaten|gler 
s az ember
feltámadt ujj energiaként 
az Őszi ködök hajnali habján 
esördlit ostorával, 
nyelvén egyszerű dalba köt az ig|e, 
a világ lehet megfeneklett, cudar, 
ő dalol, ö szánt, vet, arat 
és csizmás lába alatt 
végtelent fut a frissen tört ujg'ar.

III

Vörhenybe játszó őszi kuíkjoricaiendő 
temeti mélyébe
a sikátort sarlózó szent KrőzuM, 
ki felszámatol a lenge szélre 
s aznap este a hombár alatt 
mutyiba hántáskor bölcsen mesélve 
mekicreszti a póri fantáziát 
és a cső boly ó szájáról 
súlyos vaskeresztklént dobja szérűi:
Aliglia megest valami készül...
És ragyog' a hold 
és tízmillió holt
hencsereg a beteg'sárga tengeri héjjra 
a háborús múltból.

IV

Félálomban, alélva 
két-három acélizmu pórkirály 
Fia styúkot bogarász 
a tiszta azúron v
s ábrándparipóik' fekete sejtelemként 
lügetnek a Tejuton, 
izanaik beletörnek-zuiznak a jövőbe 
s mint márványkőbe vésett 
századok előtti játéktörvényt 
a múltat
összetöri az egyik gyermek1:
Apám! ki elme d 
csak tudja,
most nem karikás ostorokkal háborúznak.

Bencz Boldizsár-



Csángó gyerek
Februári télbon jártak. Ragály rémitgetett a városban. Lap

pangott ;itt-!ott újra felütötte a fejét. A  koWviktusban cgy-két fiutJ 
a betegszobába zártak. Az orvosi hatóság bezáratta az iskolákat) 
és szélnek vesztették a diákokat. A  varázsszót kimondták: „Haza 
megyünk‘V Ki tud ennél szebbet mondani a várolsba szakadt 
diáknak? *

Gyönyörű táltos a kormos vidéki vicinális. A  füstös harmad
osztályú kocsi repedt lámpáinak, olajos mécsvilágu sötétje pedig 
a legszebb világossága Prüszkölve fogadja őket öblébe s nyi
korgó kattogással visizi közelebb. Minden kattogás egy lépés. 
„Haza megyünk"}. Folyik a nóta, a vidámság. Egyszer magyarul^ 
máskor németül. Hol szerbül, hol románul. Bánáti diákok.

András a csángó gyerek hallgatagon egyenesedik ki közülük* 
mint magánosán álló topolyafa, az összenőtt, egymáshoz szokott 
akácosban. Egyik fehér akác, másik lila, avagy gömbakác. Úgy; 
mint az elsuhanó apró testvérfaluk, melyek oly szorosan össze
hívnak a felső Bánátban , annyira közel vannak egymáshoz. Ötödik 
éve taposta a várojst András. Szedte az igét, simult a városi 
néphez. De soha egy percre sem hullott le róla a sajátosság, 
nyelvének különös zamatja, amit talán még Bukovinából holott 
magával valamelyik elődje. Arcáról a város sem tudta liehervasz
tam azt a pirosságot, amit a dunai lapály pusztaságáról hozott 
s nem veszett ki az a csillogás a szemeiből, amely a társi alanul 
nőtt maroknyi nép esgymáshoz való ragaszkodását tükrözte. Volt 
valami osjero, ami kiütközött belőle ,amit talán egyedül a két-- 
falusiak bölcsőjében tudnak megőrizni.

Mostani konok szótlanságának egyik oka volt, hogy a kon- 
viktusból nem akarták elengedni. Bágyadtnak látszott s a jár
vány szelétől félve, vissza akarták tartani néhány inapi megfi
gyelésre. András makacsul! hadakozott a hazamenetel ért, amit el 
is ért. Lassan elmaradoznak a társai. Egy pár fiú kiséri tovább^ 
azután azok is kiszálltak. A  csatlakozó állomáson, átszállva a, 
vonatba, amely lefelé vitte délnek a Dunáig, egyedül maradt. 
Sürün következnek az állomások. Szerb falu, német falu, román 
falu. Pocsolya, í'ét, szántás. Azután újra kezdődik dőlről. De 
minél lejjebb fut Jaj vonat, annál nagyobbra nőnek a faluk és



annál nagyobbra nőnek köztük a távolságok. Pusztaság, falu, 
újra pusztaság. Úgy feküsznek a Duna karjában ezek a nagy 
faluk, magányosan^ vasút nélkül, mint egy-egy külön elszakító* tt 
világ. Ez itt egy nagy német falu. Amiaz egy gazdag szerb falu;. 
Vannak összeépítettek is, románok szerbbel; szerbek németekkel. 
S utolsóként, mint egy messzibe, hajit ott parittyakö, a Szávától 
injegjíialalmasodóht folyó hajlásában, a szikes újonnan feltört réti 
földieken egy kis csángó falu: Keve.

— Egyedül maradtam — zökken fel félálomból András, a sok
nyelvű utas közt, mikor a társaihoz akart szólni.

Furcsa melegségek bizseregtek benne.
— Megkaptam a ragályt! — ötlött fel. —Beteg leszek, mielőtt 

hazaérek. (
Hajszolni kellene a vonatot, hogy gyorsabban vigye. Hol 

szálljon ki? Két állomásra is gondol. Kocsi sehol sem várja. 
S, Keve mindkettőtől messze van. Csak el ne aludjon. A  vo»natJ 
szakadatlanul fut lefelé. Hát sehol sincs állomás? Sohsc áll 
meg a vonat? A  formság emelkedik © szemeiben nyílni kezd a 
lázvirág.

Elaludhatott, az egyik utas megrázza az alvót, hátha ki kell 
szállnia. A  felébresztett gyerek a kába ébredésben nem érti a 
szavakat. A  vonat indulásra fütyül s a homályos üvegen nem
látni jól az állomás nevét. Összeszedi apró moVyóját és kiugrik
a vonatból. Mig megferrósodott arcát törülgeti, a sínekről lassan 
tovaszalad a vejnat. A  váltókon is túlhaladt, mikor körülnéz 
Nem jól {szállott le. Tojvább kellett volna utazni. Magában áll a 
vasutépület. A  község valahol a pusztában lehet, vagy a homoki 
szőllökben. Az őr nem látta az egyedül leszálló utast. Az egyetlen 
pályaudvari lámpát is lehúzza és tovább halad a csikorgó kavicson.

Merre menjen? A  sinck mentén céltalan. A  faluját igy mesz- 
szobb találja. Olvadó hó fekszik a földeken. A  hideg, ami a 
havas földről árad, szinte jólesik a vasúti kocsi melege után. 
S mi az a kis gyaloglás egy álihojz szokott, pusztán nőtt le
génynek, akinek erősek iaz izmai, bátor a lelke és a szi/vc haza* 
tart. A  hideg mulasztja a lázat. Elindul gyalog. Célszerűbb vollína 
a római sáncok mentén menni, mely Leánykut felől húzódik le-., 
die sietni, akar. A  legrövidebb utat választja.

Először jól esik a gyaloglás. Fogyasztja a kilométereket. 
Az lelbágyadás később pihenést kér. Falu tűnik fel, az első falu, 
a hosszú gyaloglás után. Jó volna betérni, valalnol megpihenni. 
Nem ismeri meg. Vájjon melyik falu lehet. Idegenül halad át az 
uccákon. Nem hiszi, hogy járt volna már itt. Nem volt útja
erre, Megkocogtatja az egyik ablakot. Az idegen szó, amely vá
laszul jön, lékervaszlja a kedvet. Tovább megy mielőtt ablakcft 
nyitnának. A  falu másik végében, megint bezörget egy házba.



A z  is idógon. Az utolsót is megkocogtatja,. S vár egy ismerős 
szót, amely nem kergetné tovább. De menni kellr

Folyik a végnélküli gyaloglás. Lapályon, domboson, sivatagban. 
Itt lehettek valamikor a török világban a Makson mező pusztaságai. 
Eme lebottek valamikor a kevei várak. A  lába rotfnokion tapoflj. 
S  amerre lát puszta-, puszta. Eltévesztette az utat talán? A  piiv 
kadás sem hozta el az ismerős határt. A  lázas tekintet sehol* 
sem tudi elnyugodni. Régen -otthon lehetne. Merre, hol csatangol! 
erre? Végre házak tünedeznek. Falu.

Sok szürke négyablakos uriház. Olyan régies komoly liázak. 
Magukba húzódott emberek, dunai falu. Hisz ez Bresztoívác! 
Közel jár az otthojnához. Túlhaladt azon. Hogy térhetett volna 
le az útról, amit jobban senki sem ismer nála? Mijndlen ablakojü 
bezörget. Hátha megtalálja azt a marasztaló hangot. Ha nem 
lenne, mind; olyan mord és ne fogadnák oly idegenül. A  láz 
lijabb erőt vesz. Kiszínesedett arcán mintha a felkelő nap tüv 
zesodne. Most már futni akar. Dehogy marad, mikor ily közel 
jár a falujához. Szalad ki a házak közül.

— Haza akarok menüi! Haza akarok menni!
Nótára van kedve. Kitárja a karját a szaladásban és bele

harsog a reggelbe.
A  lábak mennek, nem nézi, hogy hová megy. Nem nézi, hogy 

újra más útra tért. Nincs itt más utj, csajk 'egy ut Vant Ház át
megy. Elrekedő dallal köszönti az uj falut. A  képek jönnek, men
nek a lázban. Körvonalakat lát, falakat, ajtókat. Mindenhova be 
akar térni, s mindlen házból vissza kell fordulni. Hát még sincs 
otthon? Bekiált az udvarokba, rákiált a nyikorgó kutak viz- 
merőjére:

— Jóska te! Ambrus! Nem ti vagytok?
Az elámuló arcok kergetik tovább.
— Hát sohse érek haza? Nincs itt senki? Hol járok én, 

miért vagytok itt?
összebújt embereket lát a reggelben. Barátkozó gyerekek. 

Egymást ismerő fiatalok. Rojkoneniberek. Csak ő van itt egy7edül. 
Csak ő. Bdiajol az arcofkba, a kendők, kalapok alá. Csak egy 
rokon pillantással találkoznia! De menni kell! A  dülöngélő fiút 
egy öreg szerb állítja meg és tartóztatja. Az értelem oly nehezen 
enged fel most. A  szót nem, csak a tekintetet érti. Megrázza 
a fejét.

— Nem maradhatok. Nekem haza kell menni, — s kiszakítja 
magát a szánakozó kezekből.

Dülöngél tovább az ul elnyelő végtelenjében. A  lázas sze
mek, most mindenfelé keringenek. Hol van? Istenem, mikor ér 
haza? Hisz itt kell lenni valahol a falujának. A  láthatár nem 
hoz templomtornyot. Puszta, újra csak puszta. Pedig itt jár.



A  szélben érzi a Duna szagát. Erre jáír a környéken a szétszórt 
faluk közt. Hát elátkozta őt valaki, hölgy sohse ér haza? (Ellen* 
s égeket lát, városokat, nagy, nagy falukat. Azokkal viaskodik. 
Emberek jönnek ,annyi ember. Dunamellékiek. Csak a falujából 
egyse. Kinyújtja ;a kezét és könyörgően fut feléjük. — Haza 
alkarok menni! Engedjetek!)

Kocsi zörög a réti föld csapásán. Háló csüng le a saro^glyet 
végéről s a dobóháló ólmoís gombjai barázdát huznak a hóban* 
András rátapad a halász arcára. Viliódzik a megismerés. Mifnlha 
szélrepedne az a kemény értetlenség. S kibuggyan a szó:

— Marci bácsi álljon meg!
A falu hóbortos félig bolond öreg legénye az, aki jön az 

éjszakai halászatról. Hányszor csufojódtak rajta uccahosszal. Sár* 
ral hajigálták. Tetszett, ha a felmérgesedett legény az ostobával 
megkergette őket. Most megölelni szeretné.

— Tarka Marci, állj már meg! Éni vagyok!
Elómult a másik is. De hiába kérdez ,rikkant össze-vissza; 

Andrásból kitör a láz és ja zagyva beszéd belefojtja a szót & 
bolond legénybe. Nem kérdez többet, át nyálából ja a düllöngő 
fiút és felhúzza a kocsi-derékba. Betakargatja a fölös lópokrócba, 
úgy indulnak tovább. Iioftiolicon haladva keresztül Marci halat 
ad el egy házinál.

— Juh Bozsee! — scypánkodik a vásárló asszony, a hideg- 
rázós fiún s résztvevőén dugdossa a pokrócot a válla mögé. 
A  beszéd kivül marad Andrásból, csak a igondoiskodó kezet érzí 
s hálásan suttogja:

— Köszönöm Ilka néni.
Felhágott a [nap az égre ,mikor beértek Kövére. A  megbabo* 

mázott székelyi házak sorakoznak. András kótyagosan támasz
kodik fel. Szegényes telepes község. Alacsony kerítés, alacsony 
eresz, tisztára sepert utak. Egyforma fehér kicsi kétablakös há-* 
zak. Ismerősök. A  gazdagság nem öltöztette uras ruhába ökot< 
De az ablakokból a „jeges^ vir;ág, vagy „pistika“ csereped mellőj 
ismerősök szólnak ki rá.

— András, hát hazagyöttél?
Ni egy kislány baktat az uccán előttük. A  kódorgó Rózsikai. 

Hányszor elzárták előle az ajtót, vagy ráuszította a kutyát. Most 
széles mosojllyal nézi a nagy cipőbe baktató gyereket, aki miind- 
untalan le akar esni a lábáról. Az örqganyjáról maradt keshedt 
{nagykendő nagy csomóba kötve éktellenkcdik a hátán, 3 hátul 
lecsüngő két sarka minden lépésnél ,a sarkát veri. Eldugja a 
fázós ujjait elől a kemdőbtei s az orrát szivofgatva felbámészkodikj 
a kocsira. András nem tudja megállni, hogy oda jne kiáltsa:

— Rózsika nem ismersz? i



Rönal Mihály András: Oyüjlsd a termést halanduába

Befordulnak a nagy uccára. A  forduló mögött lent terül 
cl, a Hagy rét lapálya. Sehol egy zsc(mbók?, sehol egy fa, csak a 
jnistzta. Csángó lányok jönlnek a pusztai kútról, fel a meredélyen. 
A  szegénységükben is pipeskedö lányok riszálva viszik a vizes 
kantáikat. Lent a partoldalban megpihentetnek. Felintegetnek a 
kocsira:

—  AaidWs! Andris!
Sietnének a hírrel a faluba, ts elmaradt társukat szólitják, aki 

lent huzakodik még a kávánál a vödörért és incselkedik az itató 
legénnyel. Lekiáltanak a pusztába.

— Ilona! Mönyünk!
Ni a kocsmát szellőztetik. Kocsmai krétai számok néznek le 

az ajtófélről. Treszka néni is beszól az lírának:
— Nézd az Andris, hazagyütt!
A  csángó gyerek arcán elterül a mosoly. Hanyatt dűl a kocsi

derékban s ezzel a felengedi, kókadt mosollyal átoson csendesen 
a lázat pihentető álomba.

Régen áll a kocsi. Marci rikoltoz, csapkod a tenyerébe s 
kuvikhangon szórja az örömét. „Megérkeztünké Nem mozdul a 
ház. Ki törődik a Tarka Marci bolondságával. A  fin sem moz- 
díul, oly mélyen alszik ;a kofesiiderékban. Marci egyedül veszi lo 
a kocsiról és úgy viszi ölben ,a csángó gyereket a szülői házba..

Bőr csők Erzsébet

Gyajtsd a termést Kalangyába
A Kalangyának

Mérd föl szemeddel c papir 
mezőségét — csak ennyid van, 
csak ennyin s ennyit teremhet — 
ne fogódzz te eszterláncba senkivel — 
tán kerül marokszedőd is.

S 'ha nem kerül? Neked! mindegy, 
senkivel sincsen közöd — 
ha az időd elérkezett 
péterpálkor — ez a munkád: 
ezt a rendet learassad.

S te arassad. Mert ha mtás jön, 
mláshonnan jön, máshová tart, 
más vágású, más fogásu — 
s nem arattál: mit sem érsz.



Nem odakint: itt, e csendes 
vaookban, hol betűd rovod, 
csakis itt fő a Jövendő: 
itt füts alá, itt kavarjad!, 
itt kotyvasszad — el ne csiábulj

•e kulcslyuktól, a Mindenség 
titkai hol kilesheted —
Isten szivedobogását, 
remegését, gyorsulását, 
kihagyását innen lesd meg.

Mérd föl szemeddel e papir 
piezőségét — csak ennyid van, 
csak ennyin s ennyit teremhet — 
ne íogódzz te eszterláncba senkivel: 
gyújtsd a termést kalangyába 
S énekelj!

Rónai Mihály Andráp

(Hrklec Gusztáv bárom verse)

Az öröm percei
És jön a perc,
Mikor az ablak alá sötét éj oson,
Halott rózsákat hoz kosarakban.
Róla álmodom,
Valahol messze az éj sötét hullámain 
Halott rózsák utaznak.

Halott rózsák,
Halott álmaim!
Dermedt, örök partokat sejtek ott 
És sötét ierős szirteket.
Valahol messze, — talán

E világnak túlsó oldalán.
Ebben a percben minden boldog:
Szoba, tárgy, ablakok és függönyök, 
íróasztal és dohányszelence. . .
Ebben a percben minden boldog.
És én:
E sivár éjemen
Mint végtelenbe nyújtott ágai a fának —  
Nem látott hajnal fehér örömére várnak.



Cfszaha a »áros uccáln
Sötét házak szelik a nehéz feketeséget,
Valahol éji madarak jajgatnak, 
öreg ereszek alatt,
Éjjeli madarak, baglyok.

Velem sötét félelem jár,
Velem sápadt kisértetek jönnek,
Velem fáradt ködök jönnek,
Holt égi kikötők.

Oh, hol van most a megvetett halott,
Oh, hol van a százszor .átkozott,
Oh, hol van az asszony,
Az én holt szerelmem? . . .

A  félelem téged újra szül szivemben,
A  halál téged uj életre kelt bennem,
A halál örökös,
A  halál lebeg minden dolog felett.

Gyönyörű halál.

Buddha és a majom
Késő fény reszket a drága bútorra,
Most hal el a napsugár a szobában.
Sárga csendes fényben ragyog az éra 
És két porcellán figura magában.

Az első: majom, távol tűzött napja,
Szemei messze idegenbe néznek,
A másik Budha, az öreg Pán apja,
Melle, hasa hordó. . .  szinte megigéznek.

Menyezet sarkában a pók hálót sző;
Majd vérszomjasán iil a zord mezőben.
A  szoba csendes. A z  est, e csodás nő,
Valahol messze jár fényes esőben.

A  vázán az utolsó fény izzik még.
Jön az éj, mintha árny országa volna.
A  majom rőt, erotikus tűzben é g . . .
És azt gondolja, hogy Buddha, — Magdolna.

Fordította: Poláosi János



A jugoszláviai magyar ifjúság
Szvatkó Pál a szlovenszkói magyar ifjúságról irt nagyobb 

cikkében csupa olyan problémát tárgyal, amelyeknek minket a 
világháború és a békeszerződés következtében: nemcsak mint test
véreket, de mint sorsköizösöket is égetően kell érdekelniök. Ha a 
jugoszláviai magyar ifjúságról akarunk beszélni ,okvetlen szem 
elölt kell tartanunk lia nem is a romaiíijai, de a csehszlovákig 
magyar kisebbséget. A  kisebbségi sors bármennyire is reiativ 
fogalom, mégis történhetik összehasonlitás, mértékszabás a kisebb
ségi sorsban élő népek szuverenitása, kultúrája, irodalma, mű
vészete, szociálizmusa, majd' haladása között. Az ifjúságról akar
ván beszélni, az erdélyi és csehszlovákiai magyar kisebbségek 
helyzetét, irodalmát, művészetét stb. csak annyiban érintjük, 
amennyiben az szükséges lesz a mi kisebbségi ifjúságunk saját
ságos helyzetképének éles kiárnyékolásához.

A  szociális, irodalmi és kulturális tekintetben majdnem mfcn- 
Idenben hátrább haladó jugoszláviai magyarság okulhatna a szlo- 
venszkói és az erdélyi magyarság uj és észszerű élet berendez
kedésén. Noha az erdélyi és a szlovenszkói magyarok politikai; 
helyzete egészen más a jpgoszláviai magyarokénál, mégis a tá
volság a felocsudás és a magáraeszmélés utján aránylag is bet 
liozhatatlanul nagynak játszik már köztünk. Ha kivesszük is Er
délynek földrajzi helyzetéből és történelmi múltjából kapott, a 
mikrokozmikus berendezkedésre valóban kedvező helyzetét, akkor 
is Szlovenszkó még mindig messze »előttünk j,ár. Erdélynek kü
lönös szerencséje, hogy évszázadok óta törekedett az önálló
ságra; ő tulajdonképpeni mintegy öntudatlanul is előkészült a 
békeszerződés feltételeire. Fejlődtek határain belül autonóm szer
vek, s mivel nem volt szorosabban Budapesthez kapcsolódva, mint 
Szlovenszkó és a Vajdaság, a kultúrát, az irodalmat sem kizá
rói aJg innen várta. A  Vajdaságban volt is, van is irodalom], de 
ebből a súlyos beilleszkedési hibából következik, hogy a Vaj
daságban nem tud kialakulni egy speciális irodalmi irány ös frem| 
tud gyökeret verni az olvasóközönség lelkében földijeinek kiilö- 
Inösebb irói értékelése sem. Minden ami szépre, ideálisra a már 
példás közönnyel vegetáló vajdasági magyar leikéből futja, Buda
pestről, vagy másvaj ahonnan kerül hozzánk. Ezek a lelki „importj-



•cikkek"' sem tetszik azonban kedvessé importőreiket és nem ejtik 
a „tiagyebetőség" gyanújába a budapesti kiadók és kereskedők 
Bizemébon. A  legtöbb köz- és magánkönyvtárban ha van is uj 
könyv, de alig van vajdasági írók müveiből. A  fogyasztást a laiku
sok csak túlozva képzelhetik el. (Igaz, hogy az ezen a télen olcsón 
piacra vetett Tolnai Világlapja propaganda csomagjainak szük
séges szállítási dobozokat minden nap kocsiszámra látom be
szállítani a szuboticai ,,Litterária‘‘U>a. . .  Ám le kell számítani a 
Színházi Élet és Tolnai Világlapja makulatúráinak tömegcikkl- 
©égét, csábitó és beugrasztó tarkaságát, rengeteg képét, a Lantod 
Magazin örökértékü 12  számát és a részletfizetést, ami az egész
ben a legfontosabb). Amikor Fekete Lajosnak Tengerzugásából 
580 ezer magyar közt cslak 24 példány fogy el, aki pedig hosszú 
ideig itt élt köztünk, a mi kenyerünkön és vizünkön ;aki itt adta; 
m;ár ki előzőleg a „Béklyózott erők feltámadása" és a „Szent 
grim aszcdm ü versesköteteit, arról senki sem tételezheti fél, 
hogy a vajdaságit az irólc értékelésében szélsőségbe ejtette volna,. 
H^t nem volt e két künyív jó gáranjeia a vajdaságiaknak arra, 
hogy imo Fekete Lajos harmadszor is ki tudná elégíteni ha eszté
tikailag még oly szeszély dús lelkét is? .. . Pedig mennyire a vajú
dásé giakr ól szóltak és mennyire a vajdaságiakhoz szóltak és 
mennyire a vajdaságiak lelke, problémája volt első két könyvében! 
Mi ennek az oka? Bizonyosan nemi a költő, nemj is a kiadó, hamemi 
a jugoszláviai magyar társadalom alszik, amelyet Szenteleky, hej, 
de keményen ostoroz a Mi Irodalmunk Krónikáiban! Faragó Im
rének a Mi Irodalmunk almanahjában elhangzott vádjára, vé
delmére lcdck azoknak az Íróknak és költőknek (ha szabad őket 
plurálisba tennem), akik mihelyt valamirevalóknak érzik magu
kat, jóéjszakát mondanak a Vajdaság zsíros rögeinek. Hát el
bírná őket a Vajdaság? Vagy az iró ne tehessen mást, csak ti 
Vajdasági közöny ébnesztgetésében öregedjék meg, virágozzék el?

E hosszabb kilengést mégis meg kell engednünk az ifjúság 
helyzetének ismertetésében ,mcrl ez egyúttal döntőmérvü magya
rázat arra is, hogy miért nem volt eddig az ijfjuságnak lapja a  
jugoszláviai magyarok közt? — Bár erre a nagyobb okok utóbb 
jönnek, mégis előre tolhatjuk a jugoszláviai magyar társadalomi
nak ifjúság-vezető emberekben való szegénységét. Nagyobb ok 
azonban, hogy az itteni magyar ifjúság roppant szélsőséges pá
lyákon mozog és igy egy ifjúsági lap nem képes, bármennyire is azí 
általános kultúra jegyében indul ,összefogni, összetartani ezeket 
a különböző éjietcélu embereket. Ugyanis egy speciálisabb ifjú
sági probléma sem több ezrek problémája. Ez viszont azt a kö
rülményt vonja maga után, hogy nem lehetséges olyf lapot indítani* 
amely legalább 50 százalékban érdekelné az egyént. Minek követ
keztében a már meglevő folyóiratban is kétkedő előítélettel lapoz.



ízlésre és véleményre a legszélsőségesebb ez az ifjúság. Egy pá
lyán haladók például ugyanazt a cikket jónak is rossznak is 
tartják a szó legszorosabb értelmében. A  laphiányokért tehát az 
felelős, aki éppúgy nem akar olvasni, miint a felnőttek. Ennek 
is könnyű az okára rájönni: külföldi folyóiratokból állajndóan el 
[vagyunk és voltunk is zárva. Nem kerülhetett az ifjúság kezébe 
a legjobb magyar ifjúsági lap, a „Zászlónk"', hogy megkedvel- 
lesse az ifjúsággal az olvasást és az érdeklődését felingerelje 
az effajta irodalom iránt. A  sajtónak nem volt nevelő iránya. 
S a napi sajtó nem is szolgálhatta az ifjúság kizárólagosabb ügyeit, 
mert az ifjúság mindig kétkedve és korlátoltan fogadta az időnkénti 
jelentkező ifjúsági rovatokat.

De nemcsak döntő mérvű magyarázatot kapunk, fogalmat 
arról is, hogy a jugoszláviai magyarság mégis csak csinált vala
mit: felesküdött, hogy nem vesz könyvet és a gazdasági válság
ból származó szűk és leépítő viszonyok kényszerítésének lepte 
alá búvik, amely viszont nagyon is sok helyen inem elég nagy^ 
úgy, hogy az igazság kilátszik. A  gazdasági válság nem csak 
valóság, de egyben ragiályos hirbetegség ist. Mindenhol óvó in
tézkedések léptek életbe ;ott is, ahol egyébként nem lett volna 
szükség, bezárták a kapukat, hogy a pénzt semmiféle olyan cél, 
amely nem kimondottan életszükségleti, ki ne vigye odvábái. 
Ebben, az elzárkózó, művészetet és irodalmat semmibe sem, vagy 
fölöslegesnek tekintő társadalomban mégis kiemelkedő zöld sziget 
a Bccskercki Közművelődési Egyesület, amely számos kultur- 
munkáján kívül minden évben egy abszolút irodalmi értékű müvet 
miegkoszoruz ép kiad, továbbá finanszírozza az ifjúság most meg
indult lapját, az l:örtüzet, amíg az a saját lábán meg tud állni*

Mindezek nálunk szinte csillogóan szépek, de hol vagyunk 
mi még például az Erdélyi Szépmives Céh-tői.

Miben ismerhetjük mi el Szlovenszkót megelőzőnknek? Min
denben. Csak egyben nem: az újságírásban,. A  szl^ovenszkói ma
gyarságot a körülmények teljesen megváltoztatták. Jókor belátta, 
hogyha nem alkalmazkodik a helyzethez, szenvednie kell és még
is elpusztulnia. De -imjt jelent ez az alkalmazkodás? „Az ember 
a legnagyobb alligátor" — mondja Szvatkó. A  színét változ
tatja, de belül Változatlan marad. Különben nem maradhat meg 
magyarnak. Tudja és {józan felfogása heláttatja vele, hogyha nem 
hajlik, hát eltörik. Mindazonáltal a szlovenszkói magyarság élete 
nem nád&zálhajlongás, mert hiszen ezt senki sem kívánja tőle. 
A  szlovenszkói magyarság nőhet egyenesen ,mert az újabban 
megindult nyesegetés határozottan a zenit felé irányítja. És lia 
el tudja kerülni az asszimilálódás veszedelmét, bátran mondhatja, 
hogy szerves tag létére kiheverte az elszakadást az anyatesttőL



Ez a hidrafej magyarság pedig van annyira japán, hogy elke
rülje. „Leegyszerűsödtünk. Nincsenek osztályok közöltünk. Ro
botolunk. Munkások vagyunk. Igény teJemek“ — mondja példás 
Őszinteséggel Szvatkó. Ami nem azt jelenti, hogy lemondott és 
megbékélt sorsival, hanem leegyszerűsödött, hogy teljesen előd
ről alapjában kezdje el a küzdelmet és a nemzetet újjáépítő mini
két. Ezt főképpen az ifjúság tűzte maga elé. 1925 után a szlover^- 
szkói magyar ifjúság már túl volt az elszakadástól kapott ütés 
hódító hatásán, a jsaép hősi szomorkodáson, hazafiui bánaton. 
Kezdődött az uj generáció korszaka. Ez az ifjúság kezdte elfe
ledni a tradiciókat, dilettánsoknak tartván azokat, akik még „régift 
kívántak és hazafias felbuzdulásukban szerettek csendesen, vagy 
hangosan álmodni". Mindez 1925 körül.

Ha párhuzamba akarnánk állítani a szlovenszkói és a jugo
szláviai magyar ifjúságot, akkor mi,, jugoszláviai magyar ifjúság 
esalc 1932-ben kezdünk ott tartani, amit a szlovenszkóiak már 
1925-ben elvégeztek. Győri Dezső vezetésével kibontakoztak az 
„újarcu magyarok”1; vagy ők esküdtek arra, hogy a szlovenszkói 
magyarságot meg kell védeni, vagy ez az égbekiáltó szükséglet 
szülte meg őket. Ez már mindegy. Elég az hozzá, „realizmusig 
munkát, uj mentalitást józanságot, európaiasságot, intenzív és 
nivós szellemi életet, a régi sablonok elvetését és osztálytalan tár
sadalmat hirdettek".

A  jugoszláviai, magyar ifjúság jóformán csak 1932-ben áll
hat ezekkel a tényekkel párhuzamba. Múltja az államfordulat 
óta 14 év. El lehet intézni pár mondattal mindaddig, mig a 
jelenhez nem érünk. De él lehet eggyel is: álomkórban volt. Afc 
ébresztő orvosságot várta, de kívülről. A  várakozásban türelmes 
és majdnem optimista volt mindvégig. Mert az államátalakulás 
okát jóformán még ma sem érti teljesen. Elégedett és lojális 
volt. Legfeljebb könnyes párnái bizonyították ennek az ellenke
zőjét. De csak szórványosan. Ez tulajdonképpen előnye ennek 
az ifjúságnak, mert ez már is párhuzamba helyezi szlovenszkói 
testvéreivel, akiknek az átalakulás^ — amint már fentebb láttuk, 
— életmentésükre szolgál. Csakhogy más körülmények meg el
ferdítik e két ifjúság párhuzamos életvonalát, hogy a jugoszláv 
viainak azj Ő Injáéi onálijs flogmatizmusa saját hátrányára válik.

Szvatkó a szlovenszkói magyar ifjúság energiáját teljesen 
helyesen annak a jugoszláviaiénál sokkal szerencsésebb vérkeresz- 
teződésébol származtatja. A  szlovenszkói középosztály magyarsága 
tisztára indogermán magyarság. A  magyar vér századok óta német 
és szláv vérrel vegyült az ő vidékeiken. A  középosztály pedig az 
egyes szlovenszkói városokban egyenesen germán, vagy szláv ere
detű magyar1̂ s a gerímánok és a szlávok keveredéséből sokhelyütt 
magyarok születtek. (Példa erre: a lombardiai germán és szláv-



vérü olaszok,, a spanyolországi kelták, arabok és gótok kevere
déséből származó spanyolok). „Azok a magyarok, akikben nincs 
inclogermán kötöttség, a megváltozott helyzetben elvesztették fe
jüket, letörtek, illúziókba burkolóztak, nem kivánták tudomásul 
venni a valóságot, míg az indogerm.án magyarság sz ívó s  józan
sággal megkísérli' a pozíciók tartását** — irja Szvatkó Pál.

A  tizennyolcadik század elejétől kezdve általános kolonizáció 
indult meg* a török foglalás miatt elhagyott és elhanyagolt Voj- 
vodina területére. A  magyarság a vele majdnem ugyanazon időben 
idclelepitett tótokkal, másodszor pedig a Németországból betele
pített szegény sváb jobbágyokkal keveredik. A  világháború alatt 
inémileg oroszokkal, befejezése óta pedig általában a szlávokkal 
is eddig még soha nem tapasztalt arányban. Ezek a vérkeresz- 
tcződéaek csak az első két esetben mondhatók éppen szerencsé
sleknek. Az az ifjúság, amely magyar és szláv vér keveréke^ 
m(elankóliára és pesszimizmusra hajlamos. Hamar és sokáig csüg- 
(gjecf. A  tót—magyar őskeveredés jó polgár, de m,ár nem jó 
agitátor. Belenyugvó lanyha, sokhelyütt pongyola és elmaradott 
A  nénnet—magyar náció maradi hátra. Ennek fősajátsága: az in
tellektuális pályákra való törekvés, többnyelvűség, szorgalom és 
jómód. Ez azonban nem vezér.

Mik voltak tehát azok a kedvezőtlen körűiméinek? Az első 
ok az, hogy az ifjúságnak nem maradt vezetője;, a második nen> 
más, mint az ifjúságnak saját lelki diszpozíciója, amely a ki
sebbségi sorsban önerejéből nem tudott mag ár aeszmél ni. Hajlott 
a bánatra, a, „ködevésre, az illuziórágásra“. Csak vágyódott a 
régi világ után, de nyugodtan maradt, mintha csak vágyai tú
lontúl nagyok lennének saját realizáló erejéhez mérten. A  liaiv 
madik kedvezőtlen körülmény: az életfenntartási küzdelemben ro
hamra kellett indulnia! Az állam nem állt már többé mögöttié. 
Kezdte veszteni pozícióit az állami, illetve helybeli hivataloknak 
örült protekció-versenyeket állt ki és a harcot a legtöbb magyar 
versenyző elvesztette. Csüggedés. (Ma már megadás). A  nemzeti
ségi szielektáciÓt mindenhol érezte. És érezték a magyar tár
sadalom nagyjai is. A  versenytársak bizonyos fokig mi-ndig gyű
lölik icgymást. T. i. aszerint! mértékben, hogy mi függ a ver
senytől. Itt az állás, ,az élet függött és maradt függőben magyar 
részről. Bár a másik részről ie kérdés már rég el van döntve/. 
Az összemelegeclés lassan történt. Súrlódással is járt. Ma bele
törődő tton és simán megy. Magunk között személyeskedtünk, tor- 
zsalkotllunk, kárörvendtünk. Szervezeteink nem voltak, lapunk (if
júsági) nem volt. Mikor a megélhetési próbálkozások versenye 
alábbhagyott, mert többnyire mindenki belátta a hiábavaló küz
delmet s más életcél felé terelődött törekvése, akkor kezdett e 
felkavarodott massza leülepedni. Itt kiváltak bizonyos osztályok,



amelyeknek a határvonalai állandóan bemosdottak maradtak és 
ma már teljeslen átmenetet képeznek. Aki azelőtt alul volt, az 
alul is maradt. A  magyar ifjúságról beszélvén, csak néha szállt) 
fél egy-egy individium, mint a légbuborék valamely tcspedő fo
lyadék edényének fejekéről. Az is saját erejéből és nagyon ritka 
őséiben. De éppúgy megtörtént az is, hogy a fel'szijnen usz6 
könnyű súly lehullott alsóbb rétegű vegetációkba. Ekkor még 
legélesebbek voltak az osztályok határvonalai. Földműves ifjú
ságot, iparos és iskolázkodó ifjúságot lehetett elválasztani egy
mástól. Bár az iparos ifj|uság után a földműves ifjúság is mjnid 
nagyobb mértékben kezdett közép- és főiskolákba járni. Szegény 
szülők gyermekei éppúgy, mi'nt a nagybirtokosoké. Csábította 
őket a hivatal, az űri mód. Olyannyira, hogy például ma Jugo
szláviában szellemi tulprodukcióról kezdenek beszélni avatatlan 
egyének. (Erre később rátérünk).

Ez az idő még a káosz korszaka. Niíncs rendszer és mód 
intellektuelek képzésében és nevelésében. Ki hol tudott, ott ke
resett exisztcnciát, tekintet nélkül, a saját alkalmatosságára. A  mai 
szétforgácsolódás már itt kezdődik. Tömegesen léptek szabad pá
lyákra. Megpróbálkozott az ifjúság mindennel. Közben minden 
idejét és energiáját lefoglalta a megélhetési probléma, vagy az 
ezirányu tervezgetés. Csak statisztált a „világ összes magyar
jai" számában. Tudták róla, hogy van. De mintha egy ablaktalan 
szobába zártnak tűnt volna fel. Kívülről senki sem tudta, miti 
csinál, a szobának melyiik részében van: a padlóin hever-e esz- 
raéjletlenül, vagy a levegőben lebeg, vagy a természet törvényei 
éjs a tradíciók ellenére megforditottan a plafonon jár?

1921-ben Tamás István „Ifjúság" cimen szerkesztet ugyan 
egy ívnyi lapocskát, ez azonban nem jutott el minden ifjúhoz*, 
főleg gyermeklap-nívója és rövid élete miatt. 1925-ben kapott 
egy lapot, a Mladost—Ifjúságot, szerb és magyar nyelven. EzS 
ugyancsak néhány szám után megszűnt- De ezidőtájt alakult Szu- 
boticán a Keresztéíny Ifjúsági Egyesület, amelynek különösebb 
fontossága, hogy önképzője van pályázatokkal és szabad' előadá
sokkal. Azoinbán enínek is vain egy hatáskört korlátozó oka a 
felekezeti kérdés. Ezekre az időpontokra esnek a cserkész csa
patok sorozatos alakulásai és működései is. Ezek azonban hamar 
alábbhagytak és meg is szűntek. Több zágrebi magyar egyetemi 
hallgató ezenközben szintén összegyűjtötte az anyagot egy iro
dalmi liavi folyóiratra, de a lap megakadt a cenzuranehézségefc 
miatt. Szubotidáni is megkísérelték egy önképzőkör alakítását, tar
tottak is néhány szép és lelkes összejövetelt Szántó Róbert irói 
vezetésével, de a hatóság a további működésre engedélyt nem 
adott.



Kis József: A Jugoszlávia! moftuar lilusóg

Ezzel kimerítettük azokat a törekvéseiket, amelyek az ifjak 
meghittebb összekapcsolására, lelki közösségének megteremtésére 
és a magyar nemzeti sajátságok megőrzésének tudósítására iró>* 
jnyultak. (Szándékosan kihagytuk a fut ball szervezeteket, hogy azo
kat később részletesebben méltassuk).

Nem kell külön mondaná, hogy jóformán a legnagyobb tes- 
pedés idején köszöntött rfáî k a gazdasági válság, mint egy eürül 
fátyol, hogy szén dörgésünknek még megnyugtatóbb sötétséget szol
gáltasson. Munkásredukciók. Apa, fiú a kenyéartelenség veszélyében. 
Még nagyobb gopndok. Elsősorban az ifjúságot épitették le. A  
polg}ári középosztály és az alsóosztály zöme munka nélkül van. Az  
elit is kiszorul a hivatalokból1. Kiszorítja részint a szljáv ifjúság* 
trészint a munkaierőredukció. Most alulról néz a felette haladókra1. 
Magánál tejhát sokkal nagyobbaknak látja őket. Pesszimizmusba 
<esik. Felveti a kérdést: ,,H£t érdemes?^ Közeledik az utolsó stá* 
ciók felé. Itt-ott lerogy. öngyilkosságok és általános kétségbeesés. 
Már minden úgy yan, mint Szlovenszkóban. „A  vajdasági magyar 
középosztály ifjúságában túlsúlyba került a kispolgári életmód: 
egyszerűség, bizonyos nyomotts^ág...^ És éppen e percben eről
teti magára a ,,szerény realizmust, kényszerű józanságot". Az  
indogermán magyar és a zsidó-magyar ifjúság már elvégezte ezt, 
Ez levette aránylag elég régen a „ragyogásokat, megbecsülte a 
munkát"} és a kenyérkeresés lehetőségét is megtudta kaparintaná. 
A  munkanélküli ifjúság elproletárosodlott és kollektív együttélés 
jár az eszében. Földreformokra és vizsgaszigoritásokra gondok 
Fölemelte a szellemi tulprodukció és a szelektáció eszméjét. Kezd 
internacionálizálódni.

Jí:

1931. Tulajdonképpen akkor kezdődik egy piciny mozgalom* 
mely 1932-ben komoly vállalkozássá növi ki magát. Szuboticai^ 
ibeográdi és zágrebi egyetemisták ifjúsági lapot indítanak és a
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jugoszláviai magyar ifjúság szellemi közösségének megteremtésén 
igyekeznek a legnagyobb sikereket aratni. (A  lapnak eddig még az 
első két száma jelent mag; nem láthatni tisztán a hatást). Ugyan)- 
csak ezzel a vállalkozással kapcsolatban a szuboticai egyetemisták 
korporációt létesitenek. Még nem került teljesen napfényre egy 
másik szép terv: egy ifjúsági irodalmi folyóirat indítása a ben 
cseji magyar ifjúság körében, és már is ujabb szuboticai akció 
bontogatja szárnyait :egy havonként jelenő magazin megindítása 
a júliusi hónap folyamán.

És a párhuzam tovább folyik és belevezet és belevesz a jö
vőbe. „A régi kispolgári családok ifjúsága magához ragadta a 
vezetést s a letört dzsentrik példaadásának varázsa megszünt“ . 
Ez az ifjuság a dolgozó körökből emelkedett féj. Az 1931 és 32-esJ 
válságos években megszokásból és természeténél fogva sem tudott 
tétlenkedni^ Dr. Szabó László mondotta ez év januárjában a Pesti 
Napló vezércikkében: „Aki a legnehezebb időkben is dolgozott^ 
megfeszítve és kitartással, ha kellett haszon nélkül, ha kellett rá
fizetéssel, de dolgozott, az megmenekült. Megmenekült, mert meg
mentette vállalatának tüdejét és pulzusát, nem hagyta, hogy meg
szűnjék a munka vérkeriíngése“; Dr. Szabó a tökére és a munkára 
mondta ebeket a diagnózisokat'. Mi (s talán mások is) mondhatjuk 
€>zt az ifjúságra és a jövőre. Ez az ifjuság ,ja gyógyulást a 
isjaját életvonalán keresi“l Semmi nehézségre meg nem torpan. 
Mert felesküdött a haladásra s tudja, hogy „minden, ami e vál
ságos időkben vesztegel, halálra van itélve“í. Belátta, — ha 
későn is, — hogy valami uj kell. Uj, mert a távol- és a közel
múlt, ha a,z apáié, ha az övé, csak rossz példának és alapos la« 
jnulságnak jó. Mert belátta, hogy az általános civilizáció végleg 
jeüjhagyja, ha tétlenkedne, nem fogózik bele valahol a haladás 
európai színvonalába. Elvetette végleg az előítéleteket. Az egyik leg
nagyobb magyar betegségből, az'idegen nyelvek nem tanulásából 
kilakolt. „Ez természetes is“' — mondja Szvatkó az Ő ifjúságukra. 
„(Egyetlen lépést sem tehettek volna előre taz idegen városokban, 
az idegen egyetemeken, ha nem szedik össze teljes erejüket és 
inem keresik mindig az észszerűt, hogy megállhassanak azon a 
szűk pallón, amely még megmaradt a lábuk alatt s ahonnan 
egyetlen elhibázott lépés a halálba visz^. Ez az ifjuság mar nemi 
pnzo célok után jár. A  maga igényeit leszállította a niini;mumra. 
Nagyrészt nincs módjában, hogy közvetlen nyújtson segítsége^ 
önmagán akar segíteni :ügyvi véssél, az eddigi iránytalansúgnak 
irányra való beváltásával, az osztálykülönbségi vonalak kigU- 
inizásával és a szétforgácsoló dőlt egyéni erők újra-egyesítésével.

*
A  fentiekben két problémának a tisztázására tettünk ígéretet. 

Az eLső a szellemi tulprodukció, amely gondolat Németországból



indult ki, a szdektációs elmélet átverésével nálunk is l>efoga
dásra talált; a másik kérdés a futball körül lebeg. Elsőnek niégijs 
a futballt, vagy kitér jeszkedqbben a sportot intézzük el. A  sport-* 
inak ma minden haladó országban nagy a jelentősége. A  sporté 
a legmagasabb nívójában nemzetek erőpróbája. A  sportprogrami
ban a futball, a legfogaslabb szám, amely úgy fizikumot, minit 
(ügyességet s úgy egyéni belefekvést, mint sporttársi .önzetlen
séget, csodás lélekjelenlétet és küzdíenitudást egyformán kivan. A  
futball nívód, fair eröpsszemérése tehát ezeknek a kiváló alkalí* 
matosságoknak és jellemeknek. Sokan támadják a futballt. S fe
ledik, 'hogy' ennyi előnyével szemben egy hátrányával, a durvasággal^, 
— amit a mindinkább realizálódó játékszabályok és a bírák 
kiképzése már lassan ki is küszöbölnek, — nem lehet győzni« 
Ma már a sport elleni harcok komolytalan,okká váltak annak minden 
ágában. A  sport terén szabadakarat vami, Az ellenzéknek talán 
felrémlik a római cirkuszok fogadott gladiátortábora, bajvívó se
rege az ö élet-ttialálmérkőzeseivel. Talán azt képzeli* aki box.i 
meccsre vállalkozik, azt nem meglévő fizikuma inspirálja iegy kis 
vaspróbára? hanem valaki azt neki életfeltétel mellett parajig 
csol ja. A  professzionizmus gondolata tényleg az ellenzék mellett 
fog. Ám mégis nem kell fjeledni, hogy először volt a sport és 
aztán jött a profes'szionizmus. Először győzelem s csak aztán a 
c^ierkoszoru, amelyet ma is csupán pénzre váltott be a pro*- 
fesszionizmus. Először is a sport a legrégibb időknek többezseH 
éven által való folytatódása, másodszor éppen Jugoszláviában nem 
kellene elitélni. A  jugoszláviai magyar ifjúság életkérdésében 
talán sokan nem is tudják ,milyen fontos szerej>et visz a futball. 
(Mert itt főleg a futballt kultijválja az ifjúság). S főleg azok mén* 
tudják, akik a futbajjit és a futballozó ifjúságot a szobából nézik. 
S nem tapasztalhatják, hogy a fuiballpáJyákon tulajdonképpen 
milyen kasztu ifjúság is gyűl össze? S feledik, hogy Jugoszláviái
ban alig van egyéb s'zcrvezet, ahova a magyar ifjúság csuszád 
és k ikeresztelkedés nélkül beléphet, mint éppen a futballklubok. 
Sőt ilyen szervezeteket nemzetiségre való tekintet nélkül is lehet 
aljakitani. Itt, e szervezetekben törlődnek el teljesen az osztály- 
különbségek (határvonalai. Itt érintkezik egymással az ifjúság 
mindén elképzelhető rétege, felekezetre, nyelvre és nemzetiségbe 
való tekintet nélkül, Azt a szeretetet, amely közöttünk elszakitf- 
hatatlanul fennáll, csak az tudhatja, érezheti, aki Közöttük van- 

A  szdektádó Németországból való. Az idén nálunk is üzembe 
helyezték. Elve a Következő: ha sok a tanult ember, az után
pótlásban szdektá-cióra van szükség. Ha a szabad pályákon az 
ország népe nyomorog, meg kell nehezíteni az odavezető utat,; a 
Középiskolákat és az egyetemeket. Meg kell akadályozni, hogy 
kisebb kvalifikációval rendelkezők is megkapják a megélhetési



sorsjegyet. Csak a legiá&zolgáltabbak s az ezektől lefelé követ
kezők indulhassanak intellektuális j>ályákon. Hogy önnek a ros
tálásnak milyen (hátrányai vannak, azt mindenki el tudja kép
zelni. Ugyanis ezzel; akarják a munkanélküliséget megszüntetni az 
intoUjekti^ális pályákon. Ugyanakkor nem gondolják, hogy a mun
kanélküliséget a gazdasági válság okozta, amely mégiscsak i*ö- 
vidiebb életű leket, mint egy emberöltő, azaz a szellemi tulprodukció.

Azonban ami lehetséges Németországban, esetleg nem lehet
séges, s főleg nem szükséges Jugoszláviában. A  szellemi tul- 
produkcióra vonatkozólag egy alkalommal érdekes nyilatkozatot 
tett egy lapnak néhány szuboticai tanférfiu azzal az egybe- 
(hanígzó véleménnyel, hogy nincs szellemi tulprodukció. „Sőt az 
ország lakosságához viszoníyitva mégcsak kellő számú fő- és 
szakiskolával sem rendelkezünk. Még ma is látjuk, hogy magas 
állásokat olyan egyéniek töltenek be , a kiknek nincs meg az ehhezi 
való kvalifikációjuk** — mondta Dr. Csubinszki, egyetemi dékáni 
„Nem az a baj, hogy túlsók az egyetemileg képzett egyén, hanem! 
akik egyetemet végeztek ,mind a nagyvárosokban próbálnak el
helyezkedni. Ugyanakkor pedig a vidék liiányt szenved orvosok
ban és más szellemi munkásokban**. „jHa egy mindent átfogó 
revízió következnék, vagyis 'ha a kisebb kvalifikációval rendelke
zőket fölváltanák azokkal, akiknek kellő képességük van s ezt nem 
csak a közszolgálatban, hanem a magánalkalmazottaknál is végre-' 
hajtanák, akkor 'az intellektuális pályákon nem volna munkanél
küliség** — hangzik Csurcsics főgimnáziumi igazgató véleménye.

Remélhető, hogy ez az ifjúság, amely végre ily megnyugtatón 
önmagára eszmélt, nem hagyja figyelmén kívül ezeket a humánus 
szempontokat sem. Mert ezzel nemcsak önmagát menti meg, de a 
jugoszláviai magyar társadalmat is biztosíthatja.

Kis József



SzIrAkQ Dénes Sándor: Nőtlen ember taposómalma

Nőtlen ember taposómalma
Tiz éve járok ugyanabba a vendéglőbe.
Rendelés nélkül hókzzíák már az ebédet, vacsorát. ,
Az ember elfogyasztja az étiéit, megissza borát, 
közben ezer érzés, gondiolat várja a sorát, 
felvetődik a délelőtt bosszúsága (megölöm torát), 
eszembe jut egy pillanatra a tegnapi szőke, 
eldöntőm, liogy aránylik egymáshoz szerelem és tőke.
És igy megy ez mindertnap újra, változatlanul tovább,
Idélben bifsztek, este csirke főve,
(az ember gondol nyári hőre, időre, nőre) 
mig lel nem éri. a földön végzetszerü korát.

A  mellettem levő asztalnál egy hivatalnok étkezik,
Délben is, este is pontosan érkezik.
Figyelni szoktam Öreges, csontos két kézit 
amint szorgalmasan használja a kést és villát.
Szeretnék bepillantani agyába, hogy engem mint lát?
Egy vendég vagyok a sok közül, kik szétszelik 
(szeletekre a húst és tortát (vagy a szakács rétcsit).
Fogalma sincs róla, hogy délben, mialatt 
elmeritem levosembiejni a jkanalat,
(vagy mig az asztalt leszedték)
|nem a vacsoráért várom az estét.

Ő kanállal, vagy késsel kezemben lát.
Az emlitett szőke meg akkor, l\a testem ég 
s bennem tiszteli az ars amandi mesterét.
Az Alpokban egy angol tiróli turistának nézett.
Az olvasónak nem jutna soha eszébe,
hogy naponként fogyasztok vacsorát és ebédét,
s csak töltőtollat, vagy írógépet képzel hozzám.
Ki tudja, miből vetődik össze egy ember élete?
A  szomszéd asztal vendége tán nem is hivatalnok,
(csak hittem rólía), s az idén nem vált be a bérlete.

Meg kellene mondani neki, hogy a napnak bizonyos szakában 
toll vám a \kezemben (s nem mindég kanál van) 
meg hogy van egy irómappám.
Nézne rám meglepve, bambán, (— Mi közöm hozzá! — morogna) 

 ̂ s nem változtatná meg a rólam alkotott képét.
Az angol hazatér. A  La Manchenál .átszeli a tengert.
Az Alpokra gondol és a bőrnadrágos tirólira.
Talán az eddig nem l,elt feleség lenne az 
ki egységgé gyűjti a részeket, s meglátja bennem, 
ahogy vagyok, az egész embert.

Sziröky Dénes Sándor



LÁTHATÁR
Szenteleky Kornél dunai kulturterve

A  Kalangya 2 . számában meghatottan olvastam Szenteleky 
Kornél tervét az öt első sorban dunai nemzet egymáshoz köze
lítésére. Azért csak meghatottam és még nem lelkesedve, mert a 
gyönyörű gondolat legáltalánosabb részeleteinek felvázolásánál már 
olyan nehézségek és kiláláseltakarók tolultak szemeim elé, melyek 
miatt a végső sikert osak egy igen hosszú, küzdelmes ut végénj 
tudtam meglátni, melynek végigjárása kérdés, hogy bármelyi
künknek lesz-e ereje, lélegzete. Ám a nehézségek arra valók, 
hogy szembenézzünk velük és legalább is lemérjük őket, mielőtt 
meghátrálnánk előttük. Ezért, készséggel veszem fel a nagyra- 
beosült barátom cikkétnek végszavában megnyitott vitát. Ha fejte
getéseim némelyek előtt talán pcsszimisztikusan hangzanak — 
ezt kérem, tulajdonítsák annak, hogy minden eredményes vitába 
ritmus kell: téliát a pro után contra-nak kell következnie, az 
optimista mennyei tenorjjá után a pesszimista pokoli basszusának) 
— és viszont.

Azért már eleve aláírok a Szenteleky cikkben foglalt három 
megállapítást, hogy

1 . a kölcsönös megismerés érzelmileg közelebb hozhatja egy
máshoz a Dunamedence népeit;

2. ezeknek a népeknek jellemei, lelkületei között nincsenek* 
olyan nagy eltérések, aminőket nyelvük, kultúrájuk különbözősége 
sejtetne;

3. amit már Tolsztoj lapidárisan kifejezett: Minden, ami 
egyesíti az embereket: ,az jó és szép — mindaz, ami szétvá
lasztja őket: az rossz és csúf.

Nagyon tisztelt barátom a dunai népok közeledésének kultu
rális előkészítését egy „biográfiai“ könyvsorozattal vélné meg- 
kezdhetőnek, mely öt kötetben Ausztria, Csehszlovákia, Magyar- 
ország, llománia és Jugoszlávia nép életévek kultur értékeivel és 
emlékeivel foglalkoznék és pedig mindegyik négy nyeLven, az 
összes országok nyelvein — az éppen tárgyalt ország nyelvén 
kivül. Száműzve lenne ez ismertető kötetekből a történelem, mint
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amely könnyen sebeket téphet fel egyik vagy másik olvasó szi
kében. A  négy (5— 1) kötet csak együttesen leríne, de igy azután 
olcsón megrendelhető.

Itt mindenekelőtt az a kérdés merül fel, milyenek legyenek 
azok a népéletrajzok? Szigorúan tudományosak, vallottati pro- 
pagandisztikusak, vagy túlnyomóan szépirodalmiak? A  magani ré
széről csak a harmadik utat látom nyitva. i

A  szigorúan, tárgyilagosan tudományos alak lehetséges volna, 
de aligha számíthatna valami nagy kelendőségre. Minden dunai 
államban vanjnjak ugyan a föld- és néprajz szakemberei, akik 
örömmel üdvözölnék a szomszéd népek megismerésének ujabb 
alkalmát — a tnagy olvasóközönségnek mindenfelé közelebbeső 
érdieklődéstárgyai vannak, az iskolaügyek intézői is aligha lenné-* 
nek hajlandók a földrajzi olvasmányokat ezzel az uj tétellel ki-* 
bővíteni. A  népek politikai vezetői számára (itt nemcsak a kor^ 
má'njy alakító államférfiakra gondolok) pedig egyenesen élvezhe
tetlenné tenné a könyveket a történelmi vonatkozások íélénjk 
elkerülése. Mit is ér egy Jugoszlávia népéről tájékozódni óhajtó 
osztrák ember szelmében egy könyv, mely nem világosítja fel 
arról, mi történt Koszovón, mit jelentett a felkelés? Mit ér ai 
magyar házakról és matyó kézimunkákról kapott adathalmaz a 
szerbnek, románnak, ha utóbb egy magyar házba lépve, nem tudja* 
ki az a körszákállas, tollaskalapos férfiú a díszhelyen függő 
képen? Bármily keveset tud az átlagos dolgozó ember nemzete 
történelmének adataiból; még kevésbé érthetők meg természetesen! 
kulturemlékei, a régi épületektől, festményektől, szobroktól kezdve 
a népénekekig és irodalmi müvekig. Ezek közt válogatás, csak 
azok meghagyása, melyek nem téphetnek fel már — legalább egy 
oldalon — sebeket, amaz 50— 100 évvel ezelőtti mosolyogtató 
magyarországi gyakorlatra emlékeztetne ,mely egyrészt telerakta 
a felnövő nemzedék képzeletét a török és francia háborúk eirf- 
lékeivel, de lehetőeti sürü fályolt igyekezett borítani — még 
emlékszünk, minő eredménnyel, — a kuruc háborúkra és 48-ra;- 

A  tudományos kimeritőségről és még pontosságról is lemondó* 
tisztán propagandiszlikus hatásra kidolgozás viszont már ©levs 
éppen abjb(an a mértékben lenne csak lehetséges is, amelyben ezt a# 
egyes országok kormányai tisztán politikai tekintetek szerint meg
engednék, előmozdítanák. Tehát ha ezek a kormányok valóban 
szükségét látnák a népek közeledésének: merine — ha ellenben 
bármi célból Inépük elé állítandó ellenségekre, mumusokra lenne 
szükségük, a terjesztés meg sem kezdődhetne vagy igen hamaaf 
megakadna. Itt tehát a célnak meg kellene az eszközt előznie: 
politikai közeledés előkészítésére szánt könyvek csak akkor kezd4 
Illetnének hatni, mikor ezt ;a közeledést a hatalmon levők mán 
elji a tár ózták. Különben még az sem áll feltétlenül, hogy a köb*



csötnös rokonszenyhez is vezet. Az embereket nemcsak államig 
tnemzeti, ka nem sok egyéb határok is választják el egymástól; 
nagyon (elképzelhető, hogy egy vagyonos bunyovác gazdaház éle
tének leírása ,a cselh munkásban, inkább ellenszenvet, a román 
juhászé az osztrák polgárban megvetést támaszt. Még azt is 
hiába vagy legalább nem biztos eredménnyel mutatnák ki a 
propaganda-könyvek, mennyire közel esik egymáshoz alapjában 
a dunai népek psydhéje, csak más-más nyelvek szavaival. Mert 
a „rossz testvér*c a Jvnebral“ nagyon közkeletű, fogalom és a 
történelem szétválasztó lényedből minden ország (népe tud annyiig 
amennyit az iskolai oktatás, a sajtó beállítás, a politikai befolyá-* 
szólás eléje állít. Ez pedig mind az öt dunai államban több, ini|ha 
amennyit egy bármily ügyesen összeszerkesztett közeledéspropa
gáló könyvsorozat ellensúlyozhatna.

Maradlna még a szépirodalmi beállítás: öt túlnyomóan fordí
tásokat tartalmazó antbologia, telve szép és Világért senkire nézve 
nem sértő népénekekkel, versekkel, karcolatokkal, könnyfacsa- 
rásig humánus szellemű elbeszélésekkel. Az ilyen anthologiának 
vagy célszerűbben egyetlen, dunai anthologiának azután, ha egy 
kicsit ügyesen állítanák össze, lenne is annyi kelete mint bár
mely más költészeti gyűjteménynek. És annyi propagativ ereje 
{is a népek közeledése irányában.

Kicsike eredmény ;ezt kénytelenek vagyunk előre jósolni, 
De azért megérdemli a jók, sőt a nagyok fáradságát is. Mert az! 
igazán nagy lélek legelőbb azt nézi: jói-e az, amit tehet;, alkot
hat és nem azt, hogy nagy vagy kiésiny-e. *

Farkas Geiza;

Béke
(Gergely Sándor 1924-ben  megjelent könyve)

Háború volt. Elmúlt.
Aztán vetettek újból és arattak, 
akik megmaradtak.
Kinek lába nem volt, 
betoldlotta fával, 
a múltat eltemette, 
bírókra kelt a földdel 
és ment tovább a mával. . .

Fekete Lajos
Háború volt, elmúlt.
Akik frontmögötti biztos fedezékeikben telelték végig s akik 

baj nélkül keveredtek ki belőle, nagyon hamar elfeledték. De még 
hamarább a sok ezerre menő hadirokkantat.



Még iiiiem írtak 1922-őt és sokan már úgy beszéltek a béké-  ̂
ről, mintha sohasem lett volna háború. Nyugodtan tehették, nem 
hiányzott semmijük sem. Ismét lakkcipőben járhattak, felemelt 
fejjel — iazt ellettek amit akartak — a kirakatokban nékik sár
gállott a narancs, a fényes kávéházakban tejszínhabot kaptak a 
fvalódi kakaóhoz — az előkelő mulatókban francia pezsgőt szer
víroztak fel számukra s friss nők vártak reájuk a szeparékban.

„Nincs háború, nem is volt — révedt maga elé az ember * —  
Ugyan hol volt? —  Eltakarítottak már minden nyomot — a cü- 
gareltaárus hadirokkantakat is az uccákról — nem gránátvert a 
kövezet — Ibéke van!“ — Csak az egész emberiség pusztul bele 
a béke áldásaiba vagy a vijLágháboni máig is lezáratlan aktáiba.

E>o az író nem könyveli el ily könfnyejn az elfeledett embeV*- 
ezriek háborús nyomorúságát. Nem igaz, hogy béke van — mondja. 
A  béke csak akkor jöjn él, ha a vakok ismét látnak^ ha a bénák 
eldobják a mankót, ha az idegsokkosok nem fognak többé bomf- 
lottan rohamozni s ha az éhezők száját a béke puha kenyerével 
tömik be. S a legnagyobb emberközöny közepette odaáll, hogy 
régényt írjon a cigarettaárus vak katonáról és a többi rokkantról 
hogy ezzel emléket állítson a világháború elfeledett golyófogóinak.

$

Gergely Sándér Béke c. könyvében Tövis Péter lefokozott és 
hadigondozóból kirúgott főhadnagy hányódásait irja le. De elvé
tette a felhasznált anyag keverési arányát s igy, mire elkészült 
a forrná baöntéssel, a nagynak tervezett alkotás, a gyönge kohé
ziónál fogva élménydarabokra töredezett széjjel.

Gergelynek regénye megírásánál ugyanis elsősorban a gazdag 
élmény anyag begyurása volt a fontos s nem annak szelektálása 
és idősorrendbeni beépítése. Ezért erős a részletekben s ezért 
gyönge a kompozícióban.

Hogy az élményanyag minél maradéktalanabbul legyen beso
rozható, Gergely elkerüli a folyamatos meseszövést s regényét 
áthidalásnélküli fejezetekre tépi. Az ily szaggatott emeletrakás 
— belső kapcsolat nélkül — azonban, már eleve kizárja a nagy 
regényt s arra vall, hogy Gergely menekülni akart az erejét 
meghaladó feladat vállalásától.

Még inkább miegerőísiti e feltevésünket későbbi regénye: az 
Achrem Fickó, aliol alakjait még önkényesebben dobálja össze
vissza. \

Meseszövésének szaggatott és szakadozott felépítése joggal 
arra enged következtetni, hogy Gergely csak élményileg bej átf
őzött terepen van tisztában alakjaival. De nem érzett beléjük 
sohasem oly mélyen, hogy más helyzetben és miliőben is maga: 
előtt tudná őket látni. Egy vérbeli regény azonban nem engedhet



meg oly figurális kezelést ,ahol az iró kényelmi szempontokból, 
(és gyengeségből) fejezetenként maga jelöli ki alakjai szamára a 
pozició.k[a(t s n)em folyamatos mcseszövéssel sodorja utjukba.

Ila Gergelyben erősebb lenne az emberlátó és embermegérzői 
képiesség, úgy módot találhatott volna regénytémájának szorosabban 
kapcsolódó kiépítésére és a véletlen domináló szerepének csök
kentésére. Akkor Tövis Pétert is messzebbről indította volna el 
6 iniem lökte volna elénk a véletlenségek halmozásával és egy kül
városi ponyva irodalmi izü beszövésével, valamelyik Duna-Jml 
farakása alól.

Gergely könyvének 137. oldalán Tövis Péter kóválygó út
járól beszél.

Mi is elismerjük, hogy egy súlyos testi defektussal gátolt 
ember életét másként kell megírni, mint a fizikailag normálisét
— mintajiogy tudjuk, hogy ma kétszeresen vak, aki szemére is 
az, de épen ezért számon kérjük tőle enjnek a kétszeresen sors* 
vert embernek bukdácsolását, amellyel Gergely a meseszövés min
dlen szakadózottsága mellett is, adósunk maradt. Mert a regény
— a sajnos valószínűtlen véletlenektől eltekintve — bizony nem 
úgy mutatja be Tövis Pétert ,mint akivel az események elsősor
ban történnek és nem o történtet! azokat, hanem :mint aki az 
egyes fejezeteken belül meglehetősen önállóan irányítja sorsát. 
Pedig annak az időnek, bizonytalanságban a mi napjainkhoz ha
sonló atmoszférája milyen hálás anyag lett volna a káoszba ki* 
vetett hadirokkant bukdácsolásának érzékeltetésére.

Nemcšjak a tucat-, db az átlagon felüli ember akarata sem szá
llított többé semmit. Megszűnt minden állandóság. A  rettentő 
zűrzavarban botorkáló kivert emberhez csak az egy sorsú páriák 
keze nyújt fel néha vigasztalón a mélyből: Testvér! — testvérJ

Az emberekhez közelebb állt a kloaka ,mint a tiszta magas
ság levegője. S ebben a lenyomott levegőjű világban bukdácsolt 
Tövis Péter — vagy talán az iró maga —t a hobbi Tövis Péterek > 
az ezer, tízezer, százezer: vak, idegsokkos, félőrült, nyomorék. 
TéVeteg lángu fáklya riogatja útjukból a vastag sötétséget, de nem 
tudja szétverni — a kitámázott utakon a ronggyá tépett, fekete 
baldahin visszacsapódik utánuk, mintahogy visszacsapódik titá
nunk is, mert mi is vakok vagyunk, mi is téveteg lángu fáklyával 
hcsegetjük, riogatjuk a ránk leselkedő, örök sötétséget.

Gergely regényét nemcsak a szaggatott és szakadozott mese- 
szövés és az élmények ezzel összefügő, gyönge beépítése teszi 
zilálttá, hanem kettős tendenciája is.

Az első tendenciával a regény elején találkozunk.



Tövis Péter, az újdonsült cigaretta árus, azt a célt tűzi ld  
maga el6, hogy legitim és illegitimen doliánymanipuláoiókkal —  
egzisztenciájának biztosítására — nagyobb pénzösszeget kapar1 
össze.

A  101. olal-on. azonban egyszerre előtérbe lép a másodig 
tendencia: látása visszanyerésének lehetősége ,melyet kifogásold 
|Kunk kell, mert teljjesen a véletlen kezére játszott. Véletlen máj/ 
megjelenése pillanatában s nem is vindikálja magának soha a 
vezetőszerepet. Nem zavarja az első tendencia menetét, sőt hagyja, 
hogy az kifussa magát. Csak néha rezzenti meg a felszínt. S 
mikor Tövis Péter Íjába alól már kikopik az életpadló, akkojr 
újra megjelenik.

Ila Gergely már a regény kezdetén előkészíti, úgy elfogadtuk 
volna. így azonban kevés közünk van hozzá. Rosszul elvarrt feje
lésnek érezzük, élettani s nem lelki megoldást hozónak, melyre az 
irónalc azért volt szüksége, hogy tető aló juttassa a békének á l
tala felvetett értcjmiezését, e szavakat mondatván a bűzös rend
őrségi fogdában a szegény, roncsolt tüdejü Cseh Ábrissal:

— Emberek, reggel van — a vak is látja — és sirva, nevetve 
hasalt le melléje — a vák is látja. Ugy-c Péter?*..

Gergely ez utolsó mondattal tette regényének fejére a ka
lapot. /

❖

Gergely regényírói gyöngeségeiért költőisége ad', ha nem is 
egyenértékű kárpótlást. Kár, hogy költői vénája az Aclvrem Fic
kóban a témával nem homogén ,irreális magasságokba ragadja.

Gergely poézisét kollektív hitvallása tüzeli.
#

Jellomfejlődés szempontjából egyedül Tövis Pétert kísér
hetjük végig. A  többi alakkal egy-egy’ állomásközti vonalon találko
zunk. Mikor az életkavargás s a regényben nagy szerepet játszó 
véletlen feldobja őket. A  gyorsított tempójú regény nem enged! 
hosszabb bepillantást lelkűkbe, de szavaik és cselekvéseik eléggé 
megvilágitják alakjukat. Különösen azok az arcok az élesek^ 
melyeket az iró nem fog el előlünk közbeszőtt érihangu szóla
maival.

Alakjainál különösen ezt a tipikusan gergelyi jóság-kenetet 
kifogásoljuk. Ekkora részrehajlást a regényírónak semmiféle vi
lágnézet sem engedhet meg.

Nyomor alakjaiban túlsók a jóság. A  jóság nem lehet egy osz
tály privilégiuma^; azért, mert az iró abba az osztályba tartozó^ 
Halk érzi magát. Jóság akad mindenütt, de rosszaság is. Egy 
reá|lis tárgyú témái alakjai nem idealiizálhatnak. (— Végre ia 
meg kell érteniük a proletáriróknak, hogy a propagandát nem



lehet kézzel-lábbal helevinni a szépirodalomba. Proletár ember- 
sorisokat kérünk! —)

Gergelynek Béke c. regényében a propagandaiz még eléggé 
telkevert. (Az Adhrem Fickóról már nem mondliatj.uk ugyanezt)* 
Itt az emberek még nem a propagandáért vannak. iDe már el- 
elihanjgzanak beszédek ,melyek üregeseik s melyek mögött neim 
érzünk élő valakit.

A  Békében erősebb kihatású jellemtöréssel nem találkozunk. 
Csupán apró jeUemkisikl.á,sokkal és pillanatnyilág zavaró való
színűtlenségekkel. Ezekkel is inkább Tövis Péternél.

Tövis Péter alapjában véve azok közé az emberek közé tartói- 
zik, akik bizony finyáskodás nélkül ragadják meg a kínálkozó 
alkalmakat s nem sokat törődinek társadalmi formákkal. Még 
azt is ráfogom, hogy nem is annyira szocialista és szélsőségei! 
gondolkozasu, mint amennyire fitogtatja vagy érzi. ő sem veti 
meg a vagyonit, de ha nijnes, belekapaszkodik a nincstelenek ha
jójába. Régóta tisztázott, hogy a kommunizmusnak és a mér
sékelt szocializmusnak vannak ilyen, csak pozíciókért elszegődött 
ialakjai. — (Sokan köz öl ük bizony ma spm mondanak le a kapita
lista luxusról és gazdagságról). — Dohát nem azt .kifogásolom, 
hogy Tövis Péternek szocialista létére ily gondolatai vannak^ 
lianjem, hogy ugyanaz a Tövis Péter másutt betegesen érzékeny/ 
Képes csuklón kapni és ide-ocfa ráncigálni egy fiatal leányt, azért 
mert az őt, íaz újdonsült cigaretta árust (pardon: főhadnagyot!) 
koldusnak nézte és alamizslnát mert néki adni. Istenem, micsoda 
megaláztatás! — Csak nem hisszük el.

Kedves Tövis Péter vagy kedves Gergely Sándor! Mirevaló 
az ehhez hasonló pozőrködő komédia? Önn vagy Önök termé
szetesnek találták, hogy egy bizonyos vak főhadnagy finyás
kodás nélkül, no meg egy kis életrevaló számítással és ravasz
sággal beszáll ásóit a magát bizonytalan egzisztencia ju emberek la
kásába, jóllehet feltételezte róluk, hogy az egyik zsebmetsző, a 
másik pedig uccai leány. Dehát a szükség ugy-c törvényt bont’3 
Még az is jólesett, hogy az a szerencsétlen Bató Magd'a eldédelf- 
gette, mint egy hozzá hasonló kivert embert. S egyáltalában nem 
jakadt fenn azen, hölgy esténként pontosan eltávozik s kimegy 
Valamelyik utcasarokra. Nevezzük nevén a gyermeket: Önnek inem 
Volt undorító és lealázó, hogy selyemfiuskodott. Mert Ön az 
egészséges, életrevaló emberek közé tartozik, akik megnyergelijk 
még a zsebmetszőket is, hogy megmentsék kicsiny életüket. Éli 
nem féltem önt továbbra sem. Hiszen végigjárta regényelőtti 
életét, melyet nagyon szerettem volna megismerni — az angyal
földi s egyéb töltésalji jasszbar 1 angokbán s mégis egészségben 
került ki a nyomortany.ákról. Még csak meg sem tetvesedet!; A  
teste sem volt büdös. Igen, én megértem, hogy Önnek mint néhai



intelligens embernek a hidl alatti farakáson gOndja volt arra ís> 
hogy mcgszagolgassa magát, bár ne haragudjék, de mem tudom, 
melyik az a j assz bari anjg amelyik Angyalföldön fürdőkáddal van 
fe ltere lve . . .  Mondom: én mindent meigértek, csak azt nem, liogy 
miért akarja Ön entnyi nyomorzuhatsjg után a finomkodó mizanr 
trop-lovagok szerepét játszani, ön nem fogadja el a zsebmetsző 
Bató által felajánlott kölcsönt és mégis elfogadja — illetve igénj> be
veszi. Nem is oly sok időre rá. Aiz, összeg: ugy-e nejm s.zámit3 
Azután: Ön folyton azt hangsúlyozza, hogy nem akar selyemfiu 
lenni s közben vagy kevéssel azelőtt olyanféle volt. Ön végig 
tudta csinjálni a kivert ember minden nyomorúságát s megsértődik 
ronjgiy alamizsnák miatt. Talán hagyjuk már abba. Még sokat 
hozhatnánk fel annak bizonyítására, hogy mennyire felvesz bi
zonyos pózokat.. .

Azt is kifogásolhatnék, hogy az iró sok helyen súg Tövi,s 
Péternek. Ellenkezik Ízlésünkkel, ha az iró kiglL az Én-dobojgóra 
p nyilvános árverést rendez hősével könyveiből.

Néha az az érzésünk, hoigy az iró maga is elszégyenli mag,áti 
é'nszirupos megmutatkozásai miatt ,mert hirtelen, mindén átmenet 
nélkül egy-egy vaskos vagy goromba szóval akarja elvenni gyom
runk émelygés ét.

A  regénynek az a szerencséje, ihogy az iró ért ahhoz, mijnit 
kell az olvasót orránál fogva átvezetni bizonytalan helyeken s 
hogy az ál-Tövis Péter végeredményben nem zavar sok vizet*

Érdekes, hogy Gergely Sándor előszeretettel használja fel úgy 
a Békében ,mint az Achrem Fickóban 1922-es, Sivatag címet 
viselő növeliáskötétének témáit.

Nem ismerjük ugyan Gergely életadatait, de az a feltevésünk^ 
hogy Tövis Péter alakja mögött maga az iró áll.

Erre következtetünk a 137. oldal alábbi soraiból:
— Egy nagy regény vakról, aki a híd alól mászik az uccára. 

Zsebmetszők ,uccai nők, rokkantak, tőzsérek között hempereg és 
akkor beléje vá.g a sugár: megírni mindent. Magamat^ a magara 
útját és benne mindenkit, aki kóválygó utamoin társamul szegődött.

#

Könyvének gondolati részei többnyire közhelyek, akár elmélke
dések, akár dikciók alakjában jelentkeznek.

De Gergely Békéjének maradandósága nem világnézeti kér
déseken fordul meg. *

Stílusa teljesen egyéni izü. Aki elolvassa az első sorokat, 
mindjárt érezni fogja.

„(A szél nem nyughat, átvonul a budai hegyekre ^segédcsapa- 
tokat gyűjt és vad iramban zudul a lliidniak, a víznek*, a rakodó



parti farakásnak. Régi számadás leket: a Kárpátokon álltak va- 
Ijajha a fák liotykén, a nap felé ágazva és ronggyá tépték a nyar
galó szelet..

Vagy: „Nem alszik ma senki a Dunaparton. Éber a viz és 
titokzatos terheket úsztat a tenger felé. Püffedttiestü, halszemü 
örökálmodókat.. .í(/ í

„Szürke révületben Ömlőitek feléje a kárpáti esték, ellenség 
elöli menetelések: a láb lép étit, a fej lógva aludt ,Vállba ütődölt| 
felhorkant, újra elaludt. Néha felhördült, ugatott egy messzi 
ágyú lövés, a menetoszlop kortyogva ébredt és mint vánszorgó 
rongyok tapadtak tova a földön1 *1.

Közhelyü propagandiáj kivételével, Gergely regénye sehol sem 
juntát. Még a legponyvább izü dolgot is sajátságos, szinte azt 
szeretném mondani: gergelyi szervirozással tálalja fel, úgyhogy 
csak a végén vesszük észre, hogy becsapott bennünket s külr 
városi témácskát pergetett le előttünk.

Gergely Írásait véges-végig 1 ázass ág kavarja, löki és kergeti 
tovább. Nincs időnk elácsorogni. Csak egy-két agyonzsufolt rész
leténél fáradunk el, mint a soproni csempészkorcsmai estnél 
vagy az újraéledő latóidjegek orvosi pontosságú rajzánál.

Különösen párbeszédeiben érezzük a regény gyors szívverését.
Alakjai nyersen ,szaggatottan dobálják ki magukból mindazt, 

ami felgyülemlett és nem maradhat meg többé én-ti tkomnak.
Persze vannak a regénynek pongyolaságai is. Gergely irás- 

modora nem igen tűri a hosszas fésülgetést.
$

A  Béke azon regények közé tartozik, melyekről azt szoktuk 
mondani: igy is történhetett, de történhetett volna másként is és 
az lett volna az igazi.

Gergely a nagy regény helyett :néhány éles vonással meg
rajzolt tömegje] enellel — egy-két epizódszerü, novellisztikus és 
drámai részlettel a jándékozott meg bennünket s egy tagadhatatlanul 
szép befejezéssel ,melyek helyett azonban sokkal szívesebben vet
tük volna, ha az életbe kicsapott* vak katona hányódásait, a maga 
nyers és sokkal tragikusabb vigasztalanságában tárta volna élénké

*

A  Béke megismertet bennünket a rokkantak dohány börzéje vei 
és hadigondozójával.

A  két intézménynek nem volt egymáshoz semmi köze. Az  
első :amolyan „segíts magadoin s az isten is megsegit" szervezke
dés lehetett, élelmesebbek által alapítva és kihasználva, a rokkai^- 
kulik rovására, melyet ideig-óráig a hatóság is eltűrt. Szóval 
amolyan üzleti vállalkozás. A  másik állami intézmény, mely jól-



rosszul idlátta a rokkantakat. Természetes, hogy a rokkantak 
külső és belső életére erősen befolyást gyakorolt, hogy szaba
don éltek-e, mert mindennap ki kellett verekedni dohányadagukat, 
mellyel azután ellepték az uccasarkokat: „retta, urak, — rettá* 
— Az olcsó, a .gyenge, az erős, — retta ,urak ,rettto“| .— s hau 
Bonló jelszavakkal/; vagy benn éltelc-e a gondozó falai közötft

A  dohány börze tömegjelenete megismerteti velünk a rokkan
taknak, mint koUcktivumnak lelkiségét.

Veszekedés ,orclitozjás, trágárság, kikiabált dohánybörzei árfo
lyamokkal vegyülő tettlegesség, epilepsziás összeesés — kihasz
nálás 6s kiszolgáltjatottság mindennapi dolgok a tömött helyi
ségben s mégis éroznünk kell, hogy ez a sokféle háborús nyo
morék nem tud igazán haragudni, gyűlölni és bosszút áldani, de 
összetartani sem. Amolyan megszervezett szervezetlenség köti őket 
össze. Nagyjában: nagyszájú, lucskos beszédű, hetvenkedő nép
ség, mely talán nem vesz semmit sem komolyan — őket sem 
♦vették — meg talán mert már túl vannak a legkomolyabbon. 
Hiszen mindannyian elintézettek. Ugyanez a lelkiség nyilvánul 
meg részükről a közéjük befurakodott álrokkantakkal szemben 
is, habár lenézik, üldözik és becsmiérljijk is őket, de igazán nem 
lépnek fel sohasem ellenük.

Mások a hadigondozóban elhelyeztettek, akiket sokszor meg
ható, goromba bajtársiasság ver össze.

A  hadigondozóbeli képsorozatból kikapok egyet.
Annamárit, a vak és nagy parasztembert meglátogatja a 

felesége. '
— Nem tudtam előbb jönni Nem eresztettek. Útlevél küllöíft. 

A  románok vannjak nálunk. . .  A  Sándor már nyolc éves . . .  Csönd, 
Amikor megkaptam az írást, hogy hazahozták a fogságból, gyünni 
akartam. A  románok nem engedtek, Édös, hazagyün most? Elkeli 
mán a féríji. Hát fogja meg a kezem •. . Had huzom fel a füg
gönyt . . .  nem látok. \

— Nem — murrant fel az ember.
— Mi van ezekkel? — A  sötétben szaladnak. Édös haza1,- 

gyün?. . .  Nem beszél. .. . Épp az ünnepre gyühettem meg. Bor 
is van, kalács ^csirke.. . Istenem, nem beszél? Visszategyem? 
Lelkem nem harapna egy falást?. . .  Édös, szóljon ennek a két 
embernek, ükét kínálom. Hát mér nem besizél? . .. Nyögve vissza;- 
rakosgatja a holmit. .̂ . Nem is kérdez? Beteg? Mér van ebben! 
a kórházban? Nincs felelet. Pillanatra ijesztő csendben megállt 
a két vágtató ember is, azután uj patálásba kezdtek. Elmenjek 
édös, várjak?

A  bolond cigány dü ninyögő rohamlépésbe fogott és szája elé 
tölcsért rakva, trombitálta:

— Hol az Istenbe vagy napos?



— Édös, lássa milyen jókedvüek. . .  lelkem, nem innánk egy 
kis bort?

Hosszú csend terpeszkedett e l .. . Aztán kapaszkcxdó, a me- 
nyezetig vágó, visszahalló, támolygó sikoltás, agyba hasadó üvöl
tés szakadt ki az asszony tojrkán. A  rohanó lábak megálltak és az 
őrjöngő asszony vo»nitó sírása gyúródott szerte.

— Édlös, a két szeme. . .  a két szeme.. .  csuklóit az asszolny,
a két szeme.. . édös  arccal az ágyra bukva vergődött.. *
A  két szeme, én édes Istenem.

A  berohanó svesztcr szörnyülködött.
— Sándor bácsi, miért csinálta? — A  két üvegszemét rakta 

az asszony kezébe! — Hát szabad ezt?
— Bocskó ur, sturm — ugrcftt vissza a cigány az ágyra —  

magyari, vengeri, nyernetek!, turki vorwaerts . . .  előre, hurrá ,. „ 
jaj, baka — rugdalódzott az ágyon és verte a kis éjjeli szekrényt
— előre, bumm.... inye, vim pany. . .  Stabsarzt, nye vim —  
vinnyogta — a fejeem, uj fejet, adjusztált uj fejeet. . .  ja a j.. « 
elaludt. . .

íme a regénynek egy másik jelenete:
Tövis Péter paddn üldögél s egy rég nem látojtt kisleány 

ismerőse jön hozzá:
— Vakbácsika, miért nem jön már hozzánk? — A  télen min

dig jött — Súg: a kisasszony azt mojndta, hogy csak a Bat<$ 
nénit szereti, engem nem.

— Kicsoda?
— Maga, vakbácsika. »
— Ki az a kisasszony?
— Ott van, a német kisasszony. Vakbácsika miért nem hdztí| 

a játékot? Madridiam anyukának nem mer eljönni, mert nincs
meg a játék.

— Melyik játék? — simogatta a napqs haját.
— Azt mondta vakbácsika, hogy majd hoz színes golyókat.

Szemekből golyókat. Üvegszemeket — és játékosan duzzogott
— nem is szeretem. Nem iiozcltt.

— Nem szeretsz? — Nincs már Liliké, nincsen — vakba-* 
csika szegény ember.

Hosszú csend.
— Vakbácsika, magának úgysem kell — vonakodó kétkedés —  

adja nekem.
— Mit Liliké?
— Vakbácsika úgy sem néz velük — és Tövis szeméhez 

nyúlt — adja nekem.. .  jaj, fáj, vakbácsika, fáj . . .  sikoltozott 
a gyerek — Fraulein, Früulein! — szaladt — megütötte a kezemet«



Van a regénynek egy feledhetetlen nőalakja: Bató Magda —  
valamennyi közt a legszimpatikusabb és legigazibb. Csak itt-ott 
tekinthettünk leikébe s mégis úgy érezzük, hogy ő az egyetlen, aki 
a teljes ember képét hagyja vissza emlékezetünkben. Mikor a 
regény vége felé hirtelent eltűnik, mintha a mi életünkből hullott) 
volna ki.

Pedig sok mindent nem tudunk felőle.
De cirógató bárstonytenyerét még most is érezzük. A  hangja 

meleg selyemsál, csupa szin és könnyező jóság. Késő éjszaka 
minket vár haza meleg szobával, aggó dón és virrasztva.

Úgy ismerkedünk meg vele ,mint a tüdő bajos Bató Béni 
bugával,

S egyszer karácsonyéjjel hoisszu, elnyújtott sikoltás riasztja; 
fel a szomszéd szobában alvó Tövis Pétert.

Rekedt suttogás:
— Magda, hát nincs szived? Más ember leszek. Karácsony 

van. 1
Fülelt.
— Válj el, ha nem bírod, megmojndtam.
— Nem, nem tudok nélküled. . .  Elpusztulok. — Csönd. Va

lamit mondott a leány. Bató őrjöngve kiáltott: n o .. .  ne..,, 
maradj. Esküszöm, soha többet. . . .  Márna karácsony van.

Csend, mint a kriptában. . .  Uj 'hang hasadt belő a moz
dulatlanságba. Megolvadt tőle a hideg magány és megvillant a 
homályban 'egy elmosódott [emberszem:

— Magda, engedd, hogy égjen a villany. Nézni akarlak. Már 
egy éve nem láttalak.

— Ezek testvérek? Nem .. .  Kovács öngyilkossági kísérletről 
(beszélt. Ott van a kiindulási pont a Mascojtte-bárban, onnan 
robbant ki minden. . .  A  férj nagy oh becstelen lehetett, ö taszít 
tolta sárba. De nagyon szeretheti mégis. . .  és Magda milyen jó. 
Itt maradt, mert szánja, szánja, de megveti.. .

*

A  Békét nem lehet félretenni úgy, hogy az ember ne jegyei 
még néhányszor kézbe. Félemberek félsoirsai kavarognak és me
rülnek előttünk a semmibe. Nagyon szotanoru könyv, a befejezés) 
miniden vigasztalása mellett is és sok vérrel megirt jelenetet és 
nyomolMi&ágot dob elénk. — Ezrek életét, a mi életünket.

Szirmai Károly



Barbárok
Móricz Zsigmond elbeszéléskötete — Atheneum kiadása 1932.

Mint egy monumentális, megrázó vallomás — a címlapról 
Móricz Zsigmond1 mellképe döbben ránk. Ez a mellkép a könyv 
címlapján, véresen komoly kiállás — a vallomás egész bittel való 
vállalása ,olyan tett, amely mellett szó nélkül elmenni, a legújabb 
magyar irodalom nagy idővé kiteljesedett, sorsdöntővé felszob- 
rosodott alakja iránt -érzett mély megilletődés nélkül, nem leheti

Az iró a müveiben él. A  mü magyarázza az irót és nem meg
fordítva. Móricz Zsigmond mellképe nem magyarázás, hanem ed
digi cselekedetei mellé való odaállás. És ez az odaállás épen a  
Barbárok egész címlapján — az iró tetteinek a vállalása.

Az irói felelősség vállalása!
Volt-e szükség erre a vállalásra? Volt!
Nem minden írónak van erre szüksége.
Van játékos, szórakoztató irodalom. Amelynek jogosultsága 

azonban csak akkor van, ha van iró ,mi|nt Móricz Zsigmond1, aki 
megépíti az élet pazar lombu, erostörzsü, tisztalclkü fáj,át, amely 
alatt veszély nélkül eljátszadozliatnak a kis, felhőtlenül futkosó 
lepkefogók, a pillanat csillogásának apró kéjenoei. A  nem meg
élők, az élvezők!►.. És van mesterséges irodalom, lélektelen ki
használók, akik m,ár jyuszta létezésükkel az irodalom élősdijei, 
akik az alkotó irodalom nemes nedvéinek, a meggyőződésnek rom
bolói. Ők azok, akikre soíha sincs szükség. Legkcvésbbé ma* 
jamikor újra, mindent újra kell épiteni.

Felelősséget csak az építők vállalnak. Az éllyezők és az élős- 
diek soha! ! •

Móricz Zsi;gmond ia magyar élet egyik legnagyobb ujjáépi- 
tüje. Ez a nag*y építés a Barbár ok-bán ért el delelő jérej. A  nagy 
tölgy ebben az alkotásban kapta meg a vérkeringés erejét, a 
gyökerek most értek le abba a mélységbe, ahonnan többé mi sem 
szakíthatja ki a tölgy életét, mert örök erőkből .táplálkozik. Móricz: 
Zsiginondot támadták is. Célja olyan nagyölélésü volt, hogy sok
szor ingadozónak látszott alkotása. Most aztán megvallott min
dent. Most látszik: hogy mindig céltudatos volt. Ha nem lett 
volna az, hát a Barbárok soha sem születtek volna meg. Akik 
Móricz Zsigmond útját ismerik, azoknak a Barbárok nem meg
lepetés, hanem — tekintve alkotásainak légkörét — történelmi 
tsízükségszerüség. Móricz nem is térhetett ki e vallomás elől. 
Ennyire igaz alkotó volt kezdettől fogva!

Móricz egy novelláskö tettel lépett be a magyar irodalomba. 
jjA  hét krajcáréra!. A  mindmegannyi szegény magyar élet e



kötet címét îsJ jelentő vezető novellájában olyan átütő, összefogói 
•erejűvé emelkedett — hogy méltán tekintették szimbolikus nagy
ságú, életetforrnáló irodalmi jelenségnek. Egy szegény asszony
nak hét krajcárra lett volna szüksége, hogy a kis család napi 
szükségletét fedezze. Tűvé teszik a hét krajcárért az alig buf* 
torozott kis szoba zqgét-zugát. Má!r van hat* Itt-ott elmaradt 
szejgény kis krajcárokból. Keresik ő, meg kis fia a hetediket* 
Keresés közben feltárul, kinyílik a szdgény család élete. Poroa 
kis üres fiókokban kutatnak a megváltó hetedik krajcár után, a 
rozoga szekrény alatt, a kenyértelen asztalfiókhan.... Végre meg
tart! Megváltó megkönnyebbülés, csoda: ez a hetedik krajcár! 
Ami valami hihetetlen véletlen folyamán mégis létezett. .  Ebben az 
•ágy novellában Móriqz a csodavárásra, lehetetlenre itélt magyart 
élet költőjévé emelkedett már: a hihetetlenül megkerült hetedik 
krajcár — a magyar élet hihetetlen, véletlenekből eső csodája... 
a magyar faj tragikus vergődése !Ezt a tragédiát, ezt az ős| 
sorsszobrot maradéktalanul emeli feledhetetlen élménnyé. És mert 
ejzt a tragédiát nem lovagvárakban, hanem egy ici-pici kis zsellér- 
kaszárnyában értékelteti — voltak, akik felszisszentek. Ahelyett, 
hogy hozsannával fogadták volna az embert, aki erősíteni Jjött 
«,z alapokat, le a legkisebbik valakiig akiinek még hét krajcárja 
sem volt együtt! És ez abban az időben volt, amikor úgy látszott^ 
hogy a magyar élet delel őre ér. Móriqz azonban méltó feleletet 
adott a megi jedteknek a „Sárarany^ cimü regényben. Túri Dani 
is a nép zsellérfia. De milyen hatalmas! A  fjaj életereje mellett 
benne van az élnitudás nagyszerű lendülete is. Minden cselekedete 
sizikrázó hév, valami nagyszerűt akar. . .  a nép nem látott élet-' 
lobogása van benne, ami valamiért nem juthat célja fe lé . .. föld
jének terjeszkedésében megállítja a grófi föld. Neki, a zsellérnek 
a föld ad erőt. A  hajzai sárnak ő az aranya! A  hazai föld ő 
általa leste arannyá! Szörnyű életereje — amely a grófi határnál 
megkötődött — lenyűgözi a föld birtoklóját: a grófnál. És a 
grófnő öleléséből kerül a börtönbe. Túri Dani is tragédia. A  
felfelé törekvő zsellér tragédiája. A  lefojtott faji erő barbáa? 
kitörése :mert nincs útja. Pedig Túri Dani életében még meg 
volt az úthoz a lehetőség. Aztán megírta a „Fáklyától Elmegy 
falura a fáklya: a lánglelkü ,tiszta szándqlcu pap. Kultúrát akar| 
A  parasztok azonban nem értik az ő életükkel JVlit beszél oz a 
pap? Az ő küzködésüknek mi köze van ehhez a tartalmatlan 
nyája,skodásho»z? Szeretet?... szépség?..- Az ő életükben?! ők 
csak azt látják, hogy milyen nehéz kiizzadni a pap fizetését, 
Ó, sóhajt fel Móricz ebben a müvében], iczt a népeit egy ilyen 
fáklya, mint ez a szép szavak kábulatába esett pap, amelynek 
cselekszik, ami távol áll eltol a kínlódó, mc,g nem éjrtett néptől 
qsak átélő j-e, de nem teremtő cselekvője, mert Idegen formákkal



—  meg nem válthatja. És mikor a falu ^zine-java -elég abban 
a szörnyű fáklyatüzben, amellyel fellobog fejük fölött a ki- 
{gyulladt pajta teteje ,mely alatt vasámaponkint kiizzadják lihegő 
táncokban elvesző életüket — akkor a pap is rádermed, hogy ő 
itt mit sem csinált H -. Az ő kultúrája céltalan yolt. És tudja, 
hogy a pusztulás előtt élhanyatló fejéből elővánszorgó zsolozs- 
mák a tehetetlenség beismerése!. . . Aztán több novelláskötet 
é<8 regény után, amelyek a& előbbi nagy témákat egészítik ki a 
részletek teljességével, jött nagy történelmi regénye: „A tün
dérkert".

„A tündéikért" történelmi regényeink egyik legértékesebbje 
önmagában vt̂ ve is. Móriaz irói egyéniségének tűz ében azonban
ez a történelmi regény egészen kivételes jelentőséget kap. Bátort 
Gábor erdélyi fejedelem, a történet főhőse, a fejedelmi székből: a 
történeti keretek ellen lázad, hogy élővé tegye a népet. Mindéin*
•Székelyt nemessé akar tenni! A  történelmi keretek azonban el-
buktptják ezt a Túri Dani-féle fejedelmet. A  tündérkert gyö
nyörű látomása Szétfoszlik. Erdély nem lett a magyar élet tün£ 
dérlcertje! i

„A tündérkertuj-iben már úgy volt, hogy Móricz Zsigmondi 
elérte igaz utjának kiteljesedését. Nyílegyenesen vezetett ez az 
ut, első megnyilatkozásának első sorától egészen „A tündérkert"' 
utolsó soráig. Amit elkezdett a kis zsellérkunyhóban, csodálatosan 
tiszta magyar adottságán át „A tündérkort" fejedelmi trónján 
igazolta.

És mégis tudott még valamit hozzáadni nagy, történelmi 
igazoltatásához: a „Barbárok"-at. Ebben a könyvében már nem 
lát és nem láttat mást :csak a fajt. Amely mjá î » vigasztalanul 
verjgődik!

Legel a nyáj a feszülő, mozdulatlan ég alatt, őrzi a nyájat 
a kis ember meg a fia, aki miajd átveszi tőle az őrzést|. Aztán] 
jön a puszta aljáról két juhász. Szamárháton jönnek, két ko^ 
mondorral. Lekezelnek, leheverednek a puszta földjére és hall
gatnak. A  kis ember vigyázva hallgat. A  látogatás nem tetszik 
neki.Aztán egy-két szó, melynek jelentéktelensége alatt a végzet 
feketedik. Megcsatljaiínak a juhászbotok és a kis ember meg 
a fia a kutyakaparta gödörbe temetődnek. Később, hosszú idő 
múltán az urát kereső asszony kutyája rátalál a gödörre és a; 
kutya és a kutyánál is hűbb asszony felkaparják a pusztai sirt. 
Szörnyű tetemrehivás ez! A  gyilkosokat elfogják. Nem vall a 
gyilkos. Csak mikor eléje tárják a megölt ember rézveretes, 
csattos ‘szijját, akkor vall. De amikor ezt megteszi, már más 
ember lett. Ember — aki megköszöni a huszonöt botot a bíró
inak, aki viszont ezzel fejezi ki megbecsülésnek is beillő emberi! 
megrendülését. És amikor elvezetik a gyilkost, a biró eltűnődve egy



szót mond, amely itéjietnél is döbbeneiesebben csap le, mert inéin 
a törvény szavát idézi, hanem az életét, amely: ilyenI Ezt mondjál 
róla:

Barbárok! . . .
Ismertetni kellett Móricz Zsigmond nagyliarcu cselekedetét, 

hogy megérthessük a „Barbárokéban tett végtelenül szomorú 
vallomását: igy van! Ez a szomorúság is azonban haroos, Móricz-i 
szomorúság. És ebben a szomorúságban érezzük az ő most már 
történeti keretek fölé növő jelentőségét, amelyben mijmdny áj unkát: 
minden magyart magához ölel . . . így van, barbár élet 
és bár én nem akartam, de azért: vállalom! És szép, keményt, 
okos magyar fejére felteszi az ősi „Barbárok1* fekete bárány- 
bőrsüvegét!!

Mert belőlük: ő újra indul most.

Móricz Zsigmond, aki a legkeményebbveretü magyar prózát 
írja, ezt a túlfűtött, ütőkemény, szűkszavú ,égőn jótakaró be
szédet, nyugatos iró. Azonban nem szolgaian másol. Ezt csak 
azok a tnyugato&ok tették és teszik, akikből hiányzik: a költő. 
Móricz mimident magából ad és faji adottságán át. Ezért hatnak 
szavai kinyilatkoztatásként. Semmi formát nem tud átvenni. Köl
tői ereje megakadályozza ebben. Egyoldalúnak, darabosnak is 
Ítélik. Pedig amit hibának vélnek, az egy őserejü költő modorosi- 
kodást nem tűrő őszintesége. Minden igaz művészet alapja és 
létjogosultsága ez. Móricz maradéktalan művész: a mondanivaló 
abszolút egyezése a saját kifejezésmódjával.

$

A  „Barbárok4* kötete kilenc elbeszélést tartalmaz. A  kilenc 
közül öt, nem illijk ebbie a kis terjedelmű és mégis monumentálisán 
nagyarányú alkotásba. Ezt azonnal észreveszi még a felületes 
olvasó is. Marad azonban négy elbeszélés: Barbárok, Disznótor, 
A  fejedelem pohara és a Barbárok meglátásában és megalko
tásban méltó párja „A két fehér% melyekben Móricz Zsigmond 
Örök magyar értékeket teremtett.

Kristály Istváh



Az első ezüst tulipán
Szenteleky Kornél ünneplése

A  Magyar Közművelődési Egyesület június 12-iki közgyűlése 
fclensőséges ünneppé magasztosodott azzal, hogy az itteni magyar
ság legszebb kitüntetését, megbecsülésének, szcretetének legékesebb 
szimbólumát: az első ezüst tulipánt ezúttal adta át annak a 
férfiúnak, aki munkásságával erre a kitüntetésre leginkább rá
szolgált. Az első ezüst tulipán — lehetett-e kétség benne? — 
egyhangú határozattal Szenteleky Kornélnak, a magyar irás tiszta- 
lelkű, fáradhatatlan energiájú, minden közönyön át hites erejű 
harcosának jutott. Dr. Várady Imre, a magyar kulturegylet elnöke, 
feledhetetlen mielegségü, ihletés szavakkal mutatott rá a tulipán 
jelentőségére és gyönyörű szavakat talált Szenteleky Kornél köl
tői munkásságának jellemzésére.

Várady dr. emelkedett beszédében valóban ott lángolt az 
egész jugoszláviai magyarság szive. Évek hosszú sora óta Szenr 
teleky Kornél a meggyőződés damaszkusi pengéjével, a gondolat 
mcsszirevilágitó fényszórójával, az akarat minden akadályokat el
söprő tankjával az élen haladt. Szenteleky Kornél az a hidj 
amely a jugoszláv és magyar irodalmat testvéri ívelésben össze,** 
fogja. Azolni a szűz területen, amelyet az Ő toljla szánt fel, ka* 
lászba szökken a tiszta érzés mélyen rejtőző magja és vele 
együtt ott reszket, mint ezer színes mezei virágé a magyar iirá  ̂
minden szépsége és bája. A  vajdasági irás estjében az ő hivő! 
kürtszava gyűjti itt össze azokat ,akik még ezejn a tájékon is tud
nak lelkesedni a magyar szóért. Ő gyujtjla fel az eszme tábor,! 
tüzét, amelynek magasban lobogó lángjánál az ő buzdító, lélekkel 
átfűtött szózata száll szívről-szívre.

„A fény felgyűl és ellobog" — ez a cinre Szenteleky egyik 
legmélyebb értelmű müvének. Az a fény, amelyet Szenteleky Kornél 
itt gyújtott, nem fog ellobogni, mert benne egy rajongó, forró 
költői lélek minden nemessége, magasztos hite izzik. A  „Ka
langya" körül összegyűlt irók büszke örömmel, meghatott szere
tettel köszöntik az első ezüst tulipánnal kitüntetett irótársukaö.

Borsodi Lajos

Szinlsa Paunovics: Versengőn (lakmacf)
Narodna hnllZnlca kiadása, Dcográd

Szinisa Paunovics a mojdorn szerb líra egyik izmos kép
viselője, akinek nemrégen jelent meg a jugoszláv könyvpiacon 
feltűnést keltett Keresztuton cimü verskötete, mo£t másodízben!



fordul a prózához és hosszabb lélegzetű novellában realisztikusan 
festi meg a gyermekkor néhány igen jellemző esztendejét. Vefcv 
öengésében nélha sokszor vadabb és kegyetlenebb a gyermek, 
mint bármely felnőtt é(sj a mai iskola bő alapot nyújt ennek a sok
szor vérre menő versengésnek az elmélyítésére. A  háWru 'előtti 
szerbiai iskola, a felnőttek mentalitásának a gyermekek lelkében 
való visszatükröződése ennek a novellának a főtémája és Sziniisa 
Paunovics érti enmjek a témájnak a kezelését és érti, hogyan kell 
|*eá,Ili tani a novella menetét abba az irányba, amely az emberi 
gondolkodást előreviszi. A  novella vége 'említést tesz arról, hogy 
megkezdődött a háború, de a két főhős a vérre menő versen
gők 'soha többé nem találkoznak egymással. Szinisa Paunovics — 
nem tudni, ösztönösen vagy szándékosan — a véres világháború 
egy két gyökerét rántja ki a gyermeki lélekből s mutatja fel az 
embereknek: imé a versengés, amely a felnőtt korban nemcsak 
gyermekek, hanem nemzejtekblen is véres összeütközésekben vi
rágzik ki. SzinifSa Paunovics novellájából az tűnik ki, hogy a 
gyermek korai lelki világában nagycjbb figyelmet kellene szen
telni ennek a sokszojr káros versengésnek megfékezésére és akkor 
talán nemcsak a gyermekkorban lehet elkerülni a fej be veréseket 
és a kegyetlen összecsapásokat hanem a felnőtt kodban a véres 
egyéni és tömeggyilkosságojkat is.

Csuka Zoltáa

Szabé Dezső: Karácsony Kolozsvárt
(Regény. Budapest, 1932. Káldor könyvkiadóvállalat)

A  művész mindig egy-egy részletét festi meg a világnak. 
Tárgy választásban lelke hajlamát követi. Ez a világ lehet úgy a, 
belső lelki világ, mint a külső. A  műből következtetünk a mű
vészre. Szabó Dezső legújabb könyve jelentős változást mutat 
régebbi müveivel szembejn s ezért megérdemli, hogy foglalkozzunk 
vele.

Szabó Dezső elfáradt. Ereje hanyatlóban van. Legnagyobb 
alkotásától másfél évtized választja el. Az Elsodort falu sikere, 
embereket megrázó ereje, — minden, minden a múlté. A  titáln, 
elfáradt. Sir. Szerénységi dömpinget emleget. Fejét behamvazzat 
Vezekel. Bevallja: „Bűnös vagyok, tévedtem44. És sok mindenfélét 
összeír előszavában, csakhogy megnyerje a nyájas olvasót a nyáj- 
talan ember. Kesereg és gúnyolódik: „Látod, kis fiacskám, igy 
jár, aki nem vigyáz magára,. Ez irta az Elsődért falut. Megbüw- 
liődött érte .szegény/4

Az idő elvégezte ,amit Szabó Dezső ellenségei el nem végez? 
beitek, de annál jobban vártak: Szabó Dezső elveszítette az életbe)



vetett reménységét. , fordulj átok hozzam olyan arccal, mint aki 
látja a végzetet és mutatja az örvényt^. A  „Segítségé után itt 
van a Karácsony Kolozsvárt. . .  éhenhalt, akasztott, megölt, guta
ütött, öngyilkos embereivel. . .  „A dekadencia jelei: Lustaság, 
szegénység, gonosztevés, élőscÜség, tuldolgozottság, kimerültség, 
ingerlőszer szükséglet"* (Nietzsche: Ecce homo 220). Mind föl
található c regényben. Most csak az a kérdés, hogy valóba^) 
ilyen-e az élet, — vagy csak Szabó Dezső látja ilyennek. Szabó 
•Dezső lelki élete ebből a regényből! messze sikolt. Fájdalmas 
zokogással szaggatja vitorláit, még tűnődik, hogy ne vesse-e sutba 
tollát, — mely átsegítette annyi megpróbáltatáson, — de szemé
ben már ott röpködnek a hiábavaló küzködés fölvert madarai: a 
kétségbeesés, a lemondás, a halál. . .  Melegsége szertesugárzottj, 
lángja lelohadt. A  régi erőre itt-ott ráismerünk, de több e 
munkiában a begyakorlott mesterember, mint a művész. Szabó 
Dezső a költészet és a valóság között feszíti ki hálóját, hogy n 
lelkeket marcangoló élményeket elfogdossa. Itt-ott a napi ese
mények szürke verebeiből pillanatok alatt népek szivét tépő sa
sokat dagaszt. . .  Egyik könyve sem ilyen témátlan, üres kódor- 
gás mint ez. A  fáradt madár alkonyi szállást keres. Amint rá-> 
kapaszkodik egy-egy ágra, — az rögtön sárba hull. Besározódikí 
A  meseágnak nincs el(ég ereje, hogy a költőt a régi lendülettej 
magasabb régiókba emelje. Mit is irhát az az embereknek, ki 
éljveszitette hitét, reménységét az emberiség jövőjében. „A ma
gyarnak mindig kell valaki, áld szeresse, biztatgassa, elismerje, 
máskép elbitangol, elzüllik“. (Elsodort falu I. sz.) Ez az, aki 
magára marad: — eltévted. Ez a könyv nagy eltévedés az igaz
ságtól. Ki no látná be már az első lapok után, hogy Szabó Dezs<$ 
csak ürügyül használja megint a Segítségben ácsolt dobogóig 
hogy onnan szórja szitkait a gonosz világ elleín ,amely veszni 
hagyja a zsenit, — de álláshoz,jó falatokhoz, nőkhöz, boldog- 
Sághoz juttatja a „göndör feketehaju kis sajtódakszli^-kat a 
Kucora Jenőket, Dr. Tárogató Vincéket, a Leimberg-Kreutzdoi\- 
tnerhoffer államtitkár urat, Gottdankheim tanácsos urat, Petter- 
kom titkár urat, Mittelwoch államtitkár urat,lGutnagel irodatisztot^ 
Stb. De megnem értett ,kifosztott zseniből betörő lesz. A  magyart 
embert ez a sok „fnémiet" kitúrja, B. listára teszi, a Retek Pál ók
ból, kik a tizedik fizetési osztályban dolgoztak vendéglősök lesz
nek. Szücs Barnabásból pedig pálinkázó csavargó. .. Pedig zseni 
volna, vjagy mi a szösz. De ne vágjunk az események derekára^ 
kezdjük az elején.

Szabó Dezső irása liosszu-liosszu monológ.. . Vádbeszéd az 
élet ellen. Egy szenvedő nagy sziv sikoltása a magyar mezők 
fjejett a süket fülekbe. Hogy nem unja!! Ebben a könyvében í* 
halál angyala jár a lapokon, sötét ugar, fáradt ember jár fö*



lőtte. Szabó Dezső lelkét a társtalan, kietlen vénség rémei ül
dözik. Elénk áll: Megírtam ezt a regényemet, hogy uj tövisek 
törjenek elő a gyűlölet erdő friss hajtásaiból. Akik ezt a köny
vemet először olvassák eszméljenek rá halálraítélt magukra. Az  
egész regényt úgy szűrtem össze az életárból. A  szűrő az 
enyém. Egyelőre nem fogtam meg mást. Tudom, hogy igy egy
másra szórva, rakva, dobálva nem igen gyászol sehol az élet. 
Ennyi bánat még a magyar mezőkön sem lobog fekete lánggal egy 
helyen. De hát „az Istentől küldetés hite a bánatokoti kivül sen
kiben. nem ver oly mély gyökeret, mint egy iróbanu (Kemény 
Zs. Gyulai Pál, L 251). Szabó Dezső pedig előbb látnok és csak 
azután iró. Ez a könyve heteken keresztül kongatja a lélekben a 
Circumdederumokat. Nem is könyv ez, nem is regény, hanem 
egy magános ember szivettépo zokogása a magyar ég alatt. A  
könyv meséje olyan egyszerű, — mint egy pohár v iz..., Nagy
ajtai Szűcs Barnabás, kolozsvári származású iró, 42 éves korú'* 
bán Budapesten teljesen tönkremegy. Albérlő, éhes és szomorú 
ember. Valamikor remekműveket irt ,drámákat, melyeket potom 
áron megvettek tőle.. Meggazdagodtak. Az iró pedig egy szegény 
asszony lakásán tengeti nyomorult életét. Az asszonynak van 
egy kis lánya, kinek a költő mesélget. A  szegény asszony meg
hal. A  költő pénz után néz, hogy szállásadónőjét eltemethesse .̂ 
A  kicsinek nincs ennivalója. A  költő is éhezik. Koldul, kunyorál;/ 
megalázza magát színigazgató, államtitkár stb. stb. előtt. Nincs 
más ut.'.. Betör. Megfogják. Elzárják. A  lapok sok'at irnak 
róla,. Mire visszakerül régi lakására, a kislány már nincs ottL 
Kolozsvárra vitték a nagyanyjához. A  költő is onjnan való, elha
tározza, hogy gyalog hazamegy és fölkeresi a leánykát, akinek 
ő akarja gondját viselni. Karácsonyra oda ér. A  kisleány halá
lán van. A  nagyanyát megütötte a guta. Mikor a kicsi a költ# 
karjaiban örökre lehunyja szemét, a költő fölakasztja m a g á t . 
Ez csak a keret. Az epizódok sötét képek, melyek ebben a nyo
morúságos, siralmas keretben úgy festenek, mint a megfeneklett 
hűl la szállítók öcsik. A  régi vidám szexualitást két vén ember 
babonás szeretkezése a temető bokrai között pótolja, ha pótol
hatja. „Amennyit a szerelmes ér, annyit ér a szeneimet (II. 
Holland: í. Clhrislophe Ilii. 162). Csak nem azért irta meg 
Szabó Dezső a regényé, mert: „Perverzitás és bűn az, mitől a  
burzs;oá szem meredni akar“l (Szabó: Egyenes utón 38). Merfy 
ha igen, — hát kissé elszámitotta magát. Ennyi hulla, akasztott 
ember mégis sok egyszerre egy érző kebelnek.

Hogy a mai magyar állapotoknak hű tükre e Szabó Dezs.5 
könyve, azt állapítsák meg mások. A  szellemet azonban már 
Szabó Dezső is igazolta valamikor, mikor igy irt: „bizonyos 
zsarnoksági princípium semmiféle életképes közösségből sem kü-



Polócsl János: Francois Porchd: Dér Leldensweg des |Dlchlers 
Baudelaire

szöbölihető ki*! (Egyenes utón, 111. old.). S ezzel a „Közigazgatási 
Hamletet"' nyeregbe segítette. Ne nehezteljen szegényre. — Ne 
feledje, hogy „a természet nem tűr meg semmit birodalmában, ami 
nem tud magamagán segíteni". (Emerson). Szabó Dezső legújabb 
fejgjéinyénck nindsi programja. Róla is elmondhatjuk, amit Nietz- 
siche Lutherról mondott Gastnak irt levelében: „ez az ember* 
rosszul érezte magát, ha nem volt akit mérgében leköpjön‘L 
(Levelei lift. old1.). De ez még nem elég. Ma csak az az iró 
érdemli me|g, hogy olvassák,, aki nem a maga boldogulásán töri 
az eszét. Ebből a könyvből pedig sok helyen kilóg a tendencia,. 
Nem tendenciát keres a nép, hanem vezetőt. Szabó Dezső pedigj 
soha sem lehet azzá, mert az erdőben csak egyféljo fát tűr meg, 
— a többit ki akarja irtani. Ma talán már néhány más léiének 
is megkegyelmez, — csak azt nőm tudja, hogy mit is kezdjen 
velük.

Jjgaza van, véresen igaza van, mikor ezt írja: „Roppant 
csülökre világ í-os fene nagy legény voltamé. (Előszó.) De már 
azt is látjuk, hogy igen megalázkodott.. . Ugyan miért? — 
Hiszen olyan mindegy, olyan nagyon mindegy. Ha már olyan 
kis helyen, ahol csak egy rendőr van az egész faluban, össze tuicf 
söpörni néjgy magyar lángészt, akiket csavargásért lezárnak, akkor 
igazán nincs okunk a kétségbeesésre. „Jaj, ha ezek'nék még a 
kenyerök is ingyen lenne. Miért kiabálnának, önfenntartásuk az 
ő igazi mulatságuk. Ez pedig hadd essék nehezükre'! (Nietzsche; 
Ziarathustra 262). Minél több erőfeszítéssel, ésszel és irammal 
keresi boldogságát egy nemzet, annál több a reménye a fönn
maradásra. Ha Szabó Dezső gondban, törődésben, szenvedésben 
járatja is kedvenc alakjait, ne feledje a szenvedés végén inéra 
mindenkire vár a kötél. . .  Olyan regényt írjon, ahol nem akaszt
ja föl magát a főhős, nem őrülnek meg, nlem halnak éhen a 
ímellékalakok, hanem célt érnek, emberileg elérhető célt, — akkor* 
megtartja a gyenge lelkekben a reményt, azt a reményt, ami a* 
szegény embereket átcsalogatja az életen.

P o lá o s i  J^nosw

Francois Porctić: Dér Leldenwegs des 
Dichfers Baudelaire
E. nowohlt Veriag. Berlin)

Acty—Baudelaire életének párhuzamos vizsgálata még hiányzik. 
Remélhetőleg nem kell sokáig várnunk egy ilyen irányú műm  
Nagyon sok érintkező pontja van a két lángelme életének. Ahogy 
Porché megtalálja Poeban Baudelaire előfutárját, sőt ahogy Paul



Pplácsl János: Pukánszkq »élő Ur.t Geschichte des Deutschen 
Schrüftums in Ungőin

Valéry nem is akar egyebet látni Baudelaire müveiben, mint az 
amerikai iró receptjeinek alkalmazását, — ugyanígy Kimutató- 
ható a fiatal magyar költő alkotásaiban, — sőt életének folyásában! 
is a francia előd hatása. Poroké meleg rokonszenvvel vezeti!
végig az olvasót azokon a stációkon, melyeken Bandelaire von* 
szólta az élet keresztjét. Megdöbbenve indulunk el a bölcsőtől^ 
mely fölé a 62 é\?qs apU iéfs a 28 é^es uitya hjajj ólnak és végig; 
kísérjük Jeanne Duval, Jeanine Lemer, Jeanne Prosper, illetve a  
Mulat nő oldalán Franciaországban, majd elmegyünk vele BelK 
giumba. . .  együtt szenvedünk a költővel, anyjával, az életrajz,-' 
Íróval.. . mig el nem jön a szomorú vég. Közben a költő küz!- 
delme a disznófejü nagyurral, az alkohollal, mámorral, meg nemr' 
értéssel.. . Szomorú könyv. Költőnek, olvasónak egyaránt tanulj
ságos könyv, mert ebből a könyvből ismét megtudjuk a régi
igazságot: szenvedni csak a lángész tud igazán.

Poláctsi János

PuhánszhQ Béla dr.: Geschichte des 
Dentschen Schríflums in lingarn

Pukánszky Béla dr.: Geschichte des Deutschen Schtriifttums 
in Ungarn cimü könyve megérdemelt meleg fogadtatásban része-* 
©ült a szakirodalomban. Különösen Thinemann Theodor dr. isin 
mertetése (Deutsdh-ungarisdie Heimatsblétler, 1932, IV. lg. Heffc 
I.) méltatja érdeme szerint. Mikor ezt leszögezzük, egyúttal azt 
i© meg kell állapítanunk, hogy Pukánszky Béla könyvének meg
felelő munka, mely a dlélszláv irodalommal foglalkoznék — ugyanf- 
ilyen szemszögből tekintve azt, — egyelőre hiányzik, ügy érez* 
zük, hogy egy ilyen irányú mü sokban hozzásegítené a műveltebb 
olvasóközönséget a kölcsönös megértéshez, ami első föltétele azi 
együttmunkálkodásnak. Milyen sokat nyerine irodalmunk fölvirág
zásának párhuzamos bemutatása és az egymásrahatás teljes égé-? 
szének föltárása. Hogy csak egy példát említsek, ott van VitkoH 
vics Mihály élete és munkássága. Pld a „Spomen Miljoe^-ja, 
mely Kármán: „Karújának hatását mutatja, sőt Piukovics Gábor 
szerint annak fordítása. Megjelent 1816-ban, Budán. A  m. kir|j 
egyetem betűivel. — Felhivom a fiatal filológusokat, hogy érdeké 
lődésükkel forduljanak ebbe az irányba.

Poláosi Jánoft



e ln ö k e  kü lön  m egem lékezett a  K alangyáról é s  fe lh ív ta  a 
közönséget hogy a  fo lyó ira to t m inél in tenz ivebben  tám ogassa, 
U gyancsak  azon a  k ö zg y ű lésen  e lőkelő  és nagy közönség  
tom boló  le lkesed ése  közben  nyújto tta  á t  d r . V árady Im re  a 
K özm űvelődési E g y esü le t e ln ö k e  a jugoszláviai m agyar 
k iseb b ség  e lism erések ép en  S zen te lek y  K ornélnak, a  K alangya 
sze rk esz tő jén ek  az t a z  ezüst tu lipánt, am elyet S zen te lek y  
k ifejtett irodalm i m u n k ásság áért a  m ag y ar k isebbségi irók  
tö m ö rítéséé rt kapott.

H ogy  a  K alangya te lje sen  deficitm er,tes leg y en  és Íróit 
i s  akadály  n é lk ü l tudja  ho n o rá ln i, 800 e lő fize tő re  vo lna  
szüksége. A k i a  K alangyát o lv assa  a z  b izo n y o san  lelkes 
k u ltu re m b er és ezé rt fo rd u lu n k  m o st a  K alangya  m inden 
egyes előfizető jéhez, hog y  legalább egy  ism erő sé t sz e re z ze  
m eg  a  K alangya e lő fizetési tábo rán ak . É s i i t  fo rdu lunk  ism ét 
a tehe tősebbekhez, hogy legalább az. e lső  esz tendőben  le 
le g y e n e k  a  K alangya a lap itó  e lő fizető i. A  K alan g y a  alapitó  
e lő fize tő inek  a n e v é t m inden n e g y ed é v  v ég én  e z e n  a  h e ly en  
örök ítjük  m eg s  m ég eb b en  a z  esz tendőben  ig en  értékes, 
m űvészi k iállítású  em lék lapo t n yú jtunk  á t a  ré sz ü k re , o lyan 
em lék lapot, am ely e t büszk én  é s  ön tudattal függeszthetnek  
k i szobájukban  an n ak  b izonyítékául, h o g y  ku ltú rá jukat sze 
re tn i tud ják  és á ldozni is  tu d n ak  érte .

E bben  a  ro v a tb a n  em lítjük  m eg  a r t  is, ho g y  folyó
ira tu n k  az  e lm últ k é t hónapban jelen tős e rk ö lc s i s ik e rek e t 
is  é r t  el. M int e g y ik  nagy s ik e rü n k e t és egyúttal a  jugoszláv- 
m ag y a r k u ltu rközeledás s ik e ré t is  kön y v e ljü k  e l  d r . Szabó  
L ászló egyetem i p ro fesszo r és h ire s  m agyar pub lic ista  c ik k é t 
a  P esti N aplóban. Dr. Szabó c ik k éb en  e lism eri a  K alangya 
fon tosságát és jelen tőségé t, an n ak  m agas iro d alm i n ívó já t s 
egyútta l sürgeti, ho g y  a K alangya  m inél több  ju g o sz láv  iró  
tén y leg esen  eu ró p ai n ivón  á lló  m üvét k ö zv etítse  a  m agyar 
k özönséghez , hogy a z  ily e n  m ódon a  jugoszláviai m agyar 
k iseb b ség  iró in  k iv ü l a  jugoszláv  Írókkal is  m inél in ten 
z ivebben  m egism erkedjék .

V égül itt fo rd u lu n k  azo k h o z  a m ély en  tisz te lt e lő fize
tő inkhez  ak iknek  e lső  n eg yedév i e lő fizetése  le já rt, sz ív es
k e d je n ek  az  e se d ék e s  e lő fize tést m inden  kü lön  levé li fel
szó lítás n é lk ü l h o zzán k  eljuthatni, M indazok ré sz é re , ak ik n ek  
n egyedévi e lő fizetése  le já rt, a  m ai szám unkhoz egy  c se k k 
lapot m elléke lünk  am ely en  a z  előfizetést h o zzán k  e lju tta t
ha tják . Igen  nagy költségtő l é s  m unkatöbblettől m en tesíte 
n én ek  b en n ü n k et s  m időn  k é r jü k  hogy a z  e lő fize tést le h e 
tő leg  forduló postával ju tta ssák  e l hozzánk , ö n tu d a tu k ra  és 
b ecsü le tes k u ltu rsze re te tü k re  apellálunk.



ü ,m in i    ..................       im m un

| fiz első negyedévben a Kalangya 
alapiló előfizetői voltak:

|  Örökös alapiló előfizető: de. V ili Vilmos g
1  főorvos, Dfoviszád |
1 Brazim Viklom é, Szlári <Szivác

Baesy V iktor plébános, Bácska Topola 
Dr. Deák Geo ügyvéd, Szombor 
Bodrogh Jmre, Bácska Topola 
D r. D raskóczy Sde, Szlávi Becsej 
D r. Qrállner Dénes, Vtsac 
Qrossinget Károly gyógyszerész, Tfoviszád 
Fálh Ferenc, esperes, apálplébános, Noviszád 
Dr. tíadzsy Jenő orvos, Bácska Topola 
Dr. Kovács Bódog ügyvéd, Noviszád.
Dr. Koráni Slemér, Tfoviszád 
Géderer Qyörgy nagybirtokos, Gsóka 
M agyar Közművelődési Sgyesülel, Veliki Becskerek 
Drém Déler plébános, Torda 
Sch. J„ Növi Vrbász 
Dr. Szántó Qábor, Szubolica 
Dr. Takács Ferenc, Szlári Becsej 

|  Vilsek Sándor földbirtokos, Bácska Topola 
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K ALAN G Y A a  jugoszláviai m agyarság eg y etlen  irodalm i 
folyóirata. —  F e le lő s  szerk esz tő  é s  laptulajdonos: B encz  
B oldizsár. —  F e le lő s  k iad ó: B la zsek  F er en c  (R eggeli Újság) 
N oviszád . —  S zerk esztő ség  é s  k iad óh ivata l: Kralja Petra ul. 
30 . —  E lőfizetési á ra : alapitó e lő fize tő k n ek  fé lé v re  2 0 0 '—, 
e g ész  é v re  400'—  dinár. R en d es e lő f iz e té s :  F é lév r e  6 0 '— , 
n e g y ed év re  30'—  dinár, e g y e s  szám  ára 12'—  dinár. E lő
fize tés  M agyarországon: n e g y ed év re  3 '50  p engő , C seh sz lo 
vákiában 3 0 ‘—  csehkorona . —  U rania  (K om lós Márton) 
nyom dai m üintézet nyom ása, N ö v i Sad , U sta v sk a  u lica  14.


