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Őfelsége Vitéz I. Alekszandar királyt Marseilletől 
Beográdig, a főváros székesegyházától Oplenácig kisérő 
feiedelmi gyász, amelynél érzésben mélységesebbet, 
egész lefolyásában megrázóbbat nem ismer a történe
lem, világmegnyilatkozása volt, úgy annak a példátlanul 
álló magas tiszteletnek, amellyel nagy Királyunk meg- 
dicsőült emlékének messzesugárzóan hódolt az egész 
emberiség, mint annak a mély borzalomnak, amellyel 
a merénylet gaztette felett kivételnélkülien tört pálcát, 
a kulturvilág közvéleményének egyetemessége.

A mélységesen gyászolók világcsoportjában ott 
van, hálatelt fájdalmában töretlenül egységesen, Jugo
szlávia magyarsága is.

A Vitéz Király a katonák eszménye, mert az 
igaz vezér törhetetlen bátorságával mindenkor legelöl 
áll szemben ellenségeivel a tűzvonalban; majd hős ki
tartással osztja meg katonáival a mondhatatlan fára
dalmak, a leírhatatlan nélkülözések súlyos kálváriautjait.

A Nagy Király a haza polgárainak vezére, mert 
január hatodikán, Jugoszlávia alkotmányos életének 
nagy fordulóján, az államférfiu ingadozást nem ismerő 
bátor elhatározásával, a maga személyében vállalja a 
mélyreható változás minden veszedelmét és kocká
zatát, Nem tol maga elé felelősségháritó exponenst; 
maga áll a kezdeményezés élére, maga irányítja az 
uj életet, ezért egyedül az Övé a siker minden dicső
sége is.

A vitéz katonának, a bölcs államférfinak tartozó 
hódolat mellett azonban, magyarságunk szivében min
denkorra ott rezegnek, a kormányzat élére állított 
Regens kiáltványának, majd a jogar átvételekor a 
Király trónbeszédének, a vallásegyenlőség tiszteletén 
alapuló teljes lelkiismereti szabadság, a jogegyenlőség 
elvén nyugvó teljes polgári egyenjogúság „megtartom 
és megtartatom“ nagy igéi.



E Királyi szóval lefektette és alkotmányos sark
kővé tette a demokrata szellemet, a legteljesebb egyen
lőséget. Az államalkotók és velük szembe állítható 
másodrendüség között minden elkülönítő válaszfalat 
lerombolt. Királyi szó egyenlő szeretettel ölelte, kivé
telt nem ismerő atyai szivéhez országa minden hű fiát.

Az intuíció sugallata, amely nagy emberek távo
zása percében hirtelenében és egy szóban találja a 
megörökítő jelzőt —  nagy Királyunkat Egyesitőnek 
nevezi.

Az Egyesitő nagy fogalma lélekbe talál, mert 
magába rejti a területi egyesítés mellett, az érzések, 
a gondolatok, a szivek, a lelkek Egyesitójének átölelő 
nagy eszméjét.

Abban a gyásszal telt órában, amelyben az 
ország minden harangja megkondul, hogy utolsó Isten 
Hozzád hangjai között kisérje örök pihenőre nagy 
halottunkat, abban a végzetszerűen fájdalmas órában, 
az ország határain innen, azokon túl, mindenütt mély
ségesen felzokogott minden anyai szív, mert világérzés 
volt: most kisérik örök nyugovóra a Béke gondolatá
nak eszményi vértanúját.

Dr. VÁRADY IMRE



Az idő hidján
A  nagy, puha, makulátlan fehérségben végtelenbe veszett a táj. 

Egyetlen szán sem igyekezett át a havas pusztaságon, csupán messzi 
észak felé mozgott egy parányi pont. A  sz-i személyvonat volt, mely
nek kocsisora pár pillanattal később sietve kigyózott bele a szüzfer 
hérségbe.

A  fekete kenyér nehéz szagától áporodott levegőjű III. osztályok 
egyikében megszokottságából kizavartan üldögélt Gábor. Kelletlenül 
nézegette a sivár, kopott, sárga fapadokat s a nyomorúságos batyuk
kal lézengő szegény embereket, akikkel sehogy sem tudott közösség
be olvadni. így történt, hogy figyelme minduntalan az eljövendő ese
ményekre terelődött. Mert nem szívesen kelt útra. Inkább ott maradt 
volna naptalan odújában, de a társadalom törvénynél fa erősebb 
szokásai parancsként rögződtek leikébe. Gábor haldokló anyjához 
utazott.

Többször az volt az érzése, hogy anyja már nem is él. Ám meg
indulni, könnyekig meghatódni mégsem tudott. S már előre ott látta 
magát a halottsiratók tömegében —  zavartan bujdosó, lesütött 
szemmel — azok között az emberek között, akiknek akkor fa van 
könnyjük, ha nincs s akiket megvetett, de akikhez mégis szeretett 
volna hasonlítani, hogy ne érezze arcán súlyosan Ítélkező tekintetü
ket. Mert ki tudta volna közülük megérteni, hogy egy fiú elmehet 
anyja ravatala mellett és nem ismer reá s hogy az érzéketlenség ko
porsójába bezárt tetszhalott lélek képtelen szétzúzni a rettentő bol
tozatot s beleorditani a megsüketült fülekbe:

— Te fiú! Ez a halott itt az édesanyád — hát nem érzed?
S távoli, sötét, fővárosi odújára gondolt, hol a rideg falakat és 

rozzant faágyat nélkülözéses, magányos évein keresztül édesen saj
gó szomorúság meleg pihéjével bélelte ki s hol tétlen estéken a fáj
dalom pamlagján heverészve: festett, idegen, messzi bánatok han
gulatait élte végig s vendégül látta asztalánál a kiközösített nyomo
rultakat és megkinzottakat, kik Dosztojevszkijtől kezdve Kuprinig 
—  ezerféle golgota-járással cipelték fel keresztjüket a délibábos 
élet sivár hegytetejére. Ide zárkózott be naponta, kirekesztve világá
ból az élő, igazi nyomorúságot. S lassankint különös, gazdag atmosz
férával telt meg a szobája —  félig létezett emberek ezerszer átélt és 
kisajátított múltjával s duspatináju lett a rideg, szürke odú, akár 
egy régi, gazdag butoru ház, de minden nyomorúságában Is idegen 
az élet.

♦  f i



A vonat megállóit. Az állomás előtt már várta a postakocsi.
— Mi újság? — kérdezte.
— Az anyja meghalt. Tegnap este.
Beburkolódzott a bundába s a postakocsi elindult.
— Meghalt — ismételte automatikusan s magába lesett. Oly 

furcsa volt. Nem érzett semmi szomorúságot. Szinte jól esett, hogy 
igy történt. Mintha csak valami beteljesedett volna. De igazságsze
re te te fellázadt az újra felbukkanó érzés ellen. Nem szabad anyjával 
szemben embertelennek lennie. S a halálra gondolt. Szerette volna 
elfogni, igazi értelmét megismerni, ám hiába erőlködött, mindig ki- 
siklott kezei közül. S anyja halálán tűnődvén, úgy tetszett, hogy 
egy kő vagy göröngy szinte nesztelenül legurult az utróö.

♦ ♦ ♦

Azután megérkezett. Megrokkant testű, fekete ruhás leány 
Jött elé. Nem ismerte meg. Nővére volt. A  fényes szemeket a köny- 
nyek és gondok sötétlő kutak mélyére dobták s a derekat az örökös 
betegápolás és cipekedés ferdére csavarta.

Miikor eléje ért, kezeit tördelve hangosan felzokogott:
—  A mama meghalt . . .  Nincs többé, nincs többé . . .
Mint súlyos, fekete kövek, úgy dobbantak elé szavai. 

Gábor el szeretett volna futni, rohanni, befogni mind a két fülét,, 
de a szavak kíméletlenek, kegyetlenek voltak, mint nagy, fekete ma
darak utána vijjogtak.

A  halottas szobába értek. Nehéz, fojtó levegő csapta meg «— 
viasz- és virágillattal terhes. Érezte, hogy ez a rettenetes, idegen 
szag a halálé.

Beljebb, a félhomályból — sok feketeség közül — Ismeretlen 
arc sárgálott felé. Gábor igy találkozott anyjával.

Ahogy tűnődve nézte, melléje jött nővére és a halott fejére mu
tatva, újra felzokogott:

— Itt van a mama! .. Nincs többé . . .  nincs többé . . .
S Gábort újra földre verték a. súlyos, fekete szavak.
Ekkor végre ráismert anyjára, akit rég látott már. De oly ide

gen volt s oly messzibe álmodó. — Vájjon hol járhat? — Nem akar
ta elhinni, hogy meghalt. Mintha édesanyja csak aludnék és nem 
akarná észrevenni. Úgy, mint rég gyermekkorában, ha megharagi- 
totta. Egy helyben állva, sokáig nézte,de nem tudott megindulni. 
A  halál nagy problémája foglalkoztatta, mely kegyetlenül elzárta 
kapuit az emberi értelem elől.

♦  ♦  ♦

Később az uccai szobában üldögéltek. István bátyjának szavai 
halkan hullottak alá a csendben:

Csütörtök este volt. Ott ültem a szobában, mikor beszélni kez
dett:

— Anyámmal álmodtam. Eljött értem s azt mondta:



— Jer édes leányom. Olyan hideg körülöttem a föld. Nem tudok 
¡már többé egyedül lenni. A  ¡sírodat is kijelöltem. Második az enyém
től. Rózsatövet és szomorufüzet ültettem mellé. Nagyszombat este 
várlak.

Nagypéntek délután észrevettem, hogy vége. Sürgönyöztem ér
tetek. Szombat délután türelmetlenül vártunk benneteket. Már nem 
ismert meg. Zavarosan beszélt. Vigasztalni próbáltam.

— Anyám! Tudja mi újság? Jön Gábor, meg László.
— Kicsoda? Mit beszélsz?
S megcsóválta a fejét, de oly különösen.
— Gábor, meg László.. .
— Nem érkezik az már meg.
S a fal felé fordult.
Miagunkba esve üldögéltünk, kilesve az éjszakába: mikor nyí

lik az ajtó, mikor toppantok be. Elmúlt nyolc ój.‘a, elütötte a kilen
cet. Reménytelenül egymásra meredtünk. —  Késő.. Nem tudtunk 
szólni és elmozdulni. Tépelődve bámultuk a felsercenő lámpafényt, 
mialatt az óra egyhangúan verte fülünkbe a tikk-takkot. Tizenegykor 
iszonyú csend támadt. Még most is hallom. Úgy éreztük, hogy a ház 
beszakad a fejünk felett. — Kinyujtózva, felfelé meredt tekintettel, 
mozdulatlanul feküdt az ágyon. — Azután lezártam szemeit.

♦  ♦  ♦

Délutánra idegenektől és hozzátartozóktól megnépesedett a ha
lottas szoba. De alkonyat felé megszűnt a nehézsóhaju ajtónyitoga- 
tás, a gyászoló rokonok az uccai szobába vonultak át, ott tanyáztak 
a halál árnyékában gubbaszkodva. Áim később felengedett meggém- 
beredett nyelvük s szavaik éles villájára tűzdelve, csipegetve cseme
gézték embertársaik ügyes-bajos dolgait.

Gábor egyideig elhallgatta őket. De lassankint szótalanságra ke- 
ményedett a szája és sehogy sem tudta megérteni, hogy ezek ugyan
azok az emberek, akikcsak alig imént vigasztalhatatlan szomorúság
gal rogytak le a halott koporsójánál. S lelkében eltávolodván tőlük, 
átment a felravatalozott szobába.

♦  ♦  ♦

Odakünn alkonyodott. Gábor ott állott a koporsó mellett s ön- 
tudatlanul összekulcsolván kezeit, hosszú ideig mozdulatlanul nézte 
a sápadt, lesoványodott arcot. Ismét a halálra gondolt. Amint az 
agónia görcsbetorzuló, rettentő birkózásában kicsavarja a kétségbe
esett, emberi kezekből az életet s amint fáradtan felegyenesedik, hogy; 
továbbinduljon, de még egyszer visszafordul s gyengéden megsimo
gatja a halálverejtékes homlokot. A kinszenvedett pedig ott fekszik 
a ravatalon, sápadt arcán a halál idegen kézjegyével, túlvilág! nyu
galomra békéit, befelé néző, álmodó szemekkel. S a messzi világok 
ideszakadt csendje lassú hömpölygéssel nyaldossa körül a koporsót.

Gábor lelkében különös hangulatok telepedtek meg. A  felrava-



talazott szobát kivilágított, földbe temetett kriptának érezte, hol 
örökké füstölögnek a súlyos viaszgyertyák. Ebben az érzésében még 
az sem zavarta meg, mikor nehéz sóhajtással felnyílott az ajtó s 
megkésett, fekete ruhás parasztasszonyok jöttek be. Halk köszöné
süket egymáshoz verődő, őszi lombok suttogásának érezte s a fal 
mentén mozdulatlanul álldogálói alakjaikat odasorakoztatott múmi
áknak, melyek összeaszott, földbarna arccal és meztelen, nyitott 
szemmel meredtek maguk elé. De mikor utóbb megmozdultak és el
lépkedtek a koporsó előtt, feltekintett s utánuk nézett. És még so
káig maga előtt látta őket, amint egymás nyomába lépve, szótalanül 
ballagtak végig a hóval borított, kihalt, falusi uccákon, hátukon lát
hatatlanul cipelve emberrélevésük súlyos fakeresztjét. — A  szobá
ban még ott lebegett az utolsó istenhozzád s a szomorulelkü bucsu- 
virágok nesztelenül hullatták hófehér szirmaikat a fekete ravatalra.

Gábor most hirtelen úgy érezte, hogy ki kellene tépni az ajtót 
a hideg, falusi éj behavazott, temetői pusztaságába, mert ez a szoba 
nem emberi hajlék többé, hanem h a l o t t a s h á z  az  e l h a 
g y o t t  t e m e t ő  k ö z e p é n .

Másnap elmúlt a temetés is. De Gábor a gyászolók fuldokló zo
kogásában nem tudott magába törni, az ásóval alázuditott, fagyos 
göröngyök nem dörömböltek végig lelkének koporsófalán s a búgó 
harangszavak meghallgatatlanul vándoraltak el fölötte. Gábor ezen 
a temetésen nem vett részt, összeszoritott szájjal, keményen állott 
a többiek között, nagyon messze attól a fiútól, akinek akkor is van 
könnyje az anya számára, ha mások is látják.

Másnap este azonban, mikor felszállott a parasztkocsira, hogy 
visszautazzék, megereszkedett a lelke s feloldódott, meleg fájdalom 
marasztalta. A  meghitt, édes szomorúsággal megszentelt messziség 
komorrá, visszataszitóvá vált számára.

♦  ♦  ♦

Azután elmúlott minden s Gábor is elfeledte anyját.
Csak néha jutott eszébe, vonuló vadludak gágogásaitól hangos, 

őszi éjszakákon, mikor az elcsendesedő, városi uccákba lomha köd
tömegek hömpölyögtek be. Ilyenkor régi, novemberi estékre emléke
zett, midőn anyjával együtt üldögélt a lesüppedt fejű parasztházikó 
meghitt melegében s mohón szivta magába a távoli idők felnyitoga- 
tott szobáinak illatát. De a letűnt világ elhaló hullámveréses part
jain heverészve, karjait vágyódva tárta ki a fátyoltáncait lejtő 
jövendő felé s az indulás kapujában állva, nem látta és nem ismerte 
meg anyját.

♦  ♦  ♦

Az esztendők lassan baktattak tovább. De benne gázolván a nyár 
közepén, egyszerre rohanni kezdtek az évek. S a világháború óriás 
temetőjében, névtelen fejfáju halottakkal együtt, névtelenül hántol
ták el a régi világ szépségeit is. Az azelőtt dús kenyérlegelőlkön so



kan nem találtak többé falatot. És sokan vették kezükbe a koldu
sok görcsös, céltalan vándorbotját, hogy felkeressék a korai ifjúsá
gukban elhagyott világot. S bekopogtatván a régi barátok ajtain, 
uj lelket találtak azok szivében és sehogy sem tudták megérteni: 
mikor változhatott meg ennyire a világ.

Gábor esténként sokszor húzódott meg egyik ismerőse házában, 
többé sehová sem tartozó emberek közt. Ilyenkor gyakran éreztették 
vele feleslegességét. Ily esti összejövetelen történt, hogy fiatal 
leány került mellé, halk csengetyűszavu, különös, messzibe álmodó 
nézésű. Az a hir járta róla, hogy nagyon anyás s folyton haza vá
gyódik. Gábort akaratlan ingerkedés kapta el, hogy hozzáhajoljon s 
ajkára buggyanó melódiával elénekelje ezt az egyetlen sort:

—i Nékem is volt édesanyám...
S mikor elosendült az ének, elkomolyodva, meglepődve hallga

tott el. Tragikus komorságu, halottsirató dallam röpült fel s szárny
törötten hullott alá.Ott vonaglott fuldokló zokogásban. Gábor lel
két viziós döbbenet szállottá meg s a dallamot, mely akaratlanul 
buggyant fel leikéből, többé sohasem tudta elfeledni. Céltalan nappa
lok közömbös óráin gyakran kísértett fel.

♦ ♦ ♦

S a vén, ráncos arcú idő ismét néhány esztendőt vésett a szu- 
rágta, öreg ajtófélfákba.

Történt pedig, hogy az esti összejövetelek egyik veteránját nagy 
vágyakozás fogta el, hogy roggyant lábaival, uj határok szakadékos 
sziklahágóin keresztül elzarándokoljon gyermekkora messzi tájaira. 
Mikor visszatért, mindenki érezte, hogy ez az ember holnap este már 
nem lesz közöttük.

♦  ♦  ♦

Ismét beköszöntött az ősz. Gyönyörű színekben virágoztak ki 
az erdők s a széles Duna mentén finom pásztákban hullámzott reg
gelenként a köd. S egyik őszi nap Gábor is úgy érezte, hogy el kell 
indulnia a múlt stációjárására, öreg emberré kellett válnia, hogy 
lelke felett hidat verjen az idő s összekösse azokkal, akikhez valaha 
tartozott. S most, hogy lehullottak leikéről az emberi élet nyomorú
ságos cafrangjai, szomorúságtól tisztára mosott lélekkel indult el.

Odaérkezvén, szerényen kopogtatott be egy-két falusi házba. De 
senki sem emlékezett már reájuk. Bizalmatlankodva, hidegen csuk
ták be előtte a kiskaput. Gábor türelmesen ment tovább.

A  régi uccába ért. A  szülői ház ott állt az egyik sarkon, lesüp
pedt, mohaősz fejjel, mintha már nagyon fáradt lenne s szeretne ő 
is elpihenni. Gábor sokáig nézte. Szeretett volna benn állani a folyo- 
scín s szemét lehunyva, fejét odahajtani az udvari szoba ablakára, 
ahol anyja meghalt. Azután lassan elindult a temető felé, hogy az 
elhagyott sirok közt megkeresse övéit. De csupán a kőkeresztek ma



radtak meg. Azok is nagyobbrészt csonkán, torzón — az ő életéhez 
hasonlóan. A  fából valók nyomtalanul eltűntek. Nehéz árvizek so- 
aorták el őket. Már akkor is alig temetkeztek ide. Elaggott, elerőb- 
lenedett faj temetője volt ez. Az újé ott húzódott a falu másik vé
gén. Az egymásbakuszálódó ákácok hallgatagon állottak őrt az el
hagyott sirok felett. A  sűrű lombok között alig lehetett belátni azok 
nyughelyére, akik valamikor irdatlan magas hegyek tiszta, azuros 
világából szakadtak ide. A  faluba telepedett emberek elfeledték azo
kat a különös dalokat, melyek egyszer régen pásztortüzes, magányos 
virrasztásokon, távoli hegytetők felé sirő szomorúsággal függtek 
meg a csúcsok felett. Nem volt itt már sem sirásó, sem temetőőr. A 
pap is csak vendége volt az elhagyott plébániának.

Gábor céltalanul ődöngött a dús fűvel benőtt, egyforma sirok 
között. S csak úgy találomra dőlt le az egyik zöldelő dombra. Hát
ha mégis ez lesz az anyjáé? S a mellette levő a bátyjáé.

Délután három óra lehetett. Az őszi napsugarak már csak gyen
gén melegítették a levegőt. Az ökömyál tűnődő lebegéssel evezett a 
messzi nyárfaerdő táján. Gábor anyjára és övéire gondolt. Ellan- 
kasztó, jóleső szomorúsággal. S feje felett váratlanul megringott a 
levegő. A  falu másik végén temettek. Régi harangszavak nehéz bu
gása huzott el felette. Gábor felfigyelő tekintettel tűnődött utánuk. 
S egyszerre komor zúgással megkondultak lelkében a régi haran
gok. Súlyos, fekete szárnyakat bontva, nehéz lendüléssel röpültek 
tova a halottkisérő menet felett. — Anyját temették.

A fekete ruhás tömeg komor hallgatással követi a koporsót. A  
nehéz csendben csak néha-néha szakadt ki a sirás. — A temetőbe ér
keztek. Most ismét megszólaltak a súlyos kongásu ércharangok. A 
sir partján nehéz értelmű búcsúztatót mondott a pap. Azután rádü
börögtek a sárga göröngyök a leeresztett koporsóra. —  Odabenn a 
faluban a harangok fáradtan hallgattak el.

Gábor magábaroskadt lelke végtelen messzeségek felett lebe
gett keresztül. Senki sem tudta volna megmondani, mennyi idő telt 
e l; hetek, hónapok, évek, egy egész emberöltő — vagy csupán né
hány pillanat. A  valóteág körvonalai ködbemosódtak szemei előtt. S 
a magáramaradás vigasztalan pusztaságában hirtelen felsirt benne 
a régi, tragikus dal:

— Nékem is volt édesanyám ...

Szirmai Károly



í í a p o k  r á c s a  k ö z i *

Tdilyen rabság 1 szegény tőidéin, le, 
elvesztem Hl a partjaid közöli 
Pár éve már, de pontosabban: öl 
nehéz esztendő múll, hogy iil ülök 
<3 toglyul ejlő napok rácsa közi

Úgy lérlem meg egy zaklaloll vidékről, 
mini madári kire iüzes pernye száll 
s ha szárnyam mégse togla láz, a sár 
bizony bemocskoll s már lehajtanám 
tejem a békeség lábainál

De lásd, a napok fogva larlanak 
s nem békesség a békesség nekem, 
ha a szabad ég derűs kékje nem 
ragyoghat rám, vagy nem legeUelem 
honi Iájakon nyájkénl a szemem.

Pedig nincs olyan boldog vándorod 
hazám, mini én volnék, ha néha rongy 
megélhetésen rágódó bolond 
napjaimat nem őrölné a gond; 
s nem láncolna a városhoz a pénz.

Qondollam már vakációs diák 
koromra, mikor Transzilvániál 
bejáriam, de mosl szép ‘Pannóniái 
( a költők földjét)  járnám legkiváll, 
hogy enyhítenék kóbor vágyamon.

Hazám 7 bolyongni vágyódó tiad 
ereszd szabadon s mini a madarak 
szárnyait bontsd kit bonlsd ki szárnyamat 
hadd, repülhessek a nagy ég álall 
és dalolhassam szerle a hired . . .

*) A  „Vajdasági Irodalom" régi tagjának, irodalmunk egyik épitőmunká- 
sának, Fekete Lajosnak a Janus Pannonius Irodalmi Társaság kiadásában rövi
desen verskötete jelenik meg „Vassal és fohásszal" cimmel.

Amikor olvasóink figyelmét a sajtó alatt lévő verses műre ezúton is 
felhívjuk, a költőnek és olvasóinknak egyaránt szivesen állunk rendelkezésére 
abban, hogy a verseskönyv szerkesztőségünk útján való előjegyzését és meg
rendelését elvállaljuk. A  verskötet ára 25 dinár és terjedelme 100 oldal lesz.



& vén
R varos végén kis félleiős 
maga-sarazia házban éil 
és mindenki bölcsnek gúnyolta 
a vén vasönlői, amiért

egy szép (úgy mondják 18-banJ 
hadból érkezvén leszereli 
és valami lilkos szektának 
kezdeti gyűjteni sereget.

R cél az volt, hogy háborúi a 
jövőben csak fejedelmek 
vívjanak s ezt megtárgyalandó 
a szekta feje maga elmegy

a cárral és angol királlyal 
megbeszélni a dolgokat . . .
R béke-szekta elől persze 
mindig elszaladt a vonal

és itt maradt a tárgyalással, 
tervvel a mester a vezér; 
de tárgyalás nélkül vitte el 
egy orosz gránát a kezét.

R minap, esti bolyongás közt 
arra vettem az utamat, 
ahol az öreg háza áll és 
derékigérő dudva nagy

útvesztőjében felkutattam 
a vén vasönlő pitvarát.
Kinn üli . . .  R rozsé kacskaringós 
füstje jelzé a vacsorái,

de még nem eve tt; pöszmötöli csak 
valami rossz szerszámnyéllel.
R  kalapom megbillentettem 
békességes „jó eslétl,-re

vasönlő
s mondom nevem ; nagy lelkendezve 
mint aki magára talált, 
bő beszédbe fogott a vén, mig 
a gyepü-padra invitált.

— Hálja kérem, mi kiszorultunk 
a városból s egy rongy ¿anyán 
iengünk-lengünk, mivel a bölcsebb 
emberi nem birja el a nyáj.

Mondom csendben: más oka vanl Tán  
beljebb magas a házbér; 
de az öreg csak küzd, vesződik 
a maga kis igazáért.

— Nem úgy van azl iszol hangosodva,) 
méri ne lakhatnánk mi bárhol P 
Kiszorultunk, hogy m eg ne lássunk 
semmit az úri huncutságból.

J(Lehelj lehelj — nem fo¿y¿a¿om már, 
de az öreg csak magyaráz . . . 
fíézem az arcát s a holdvilágnál 
látom, forradás, csupa ránc

az ajka, homloka s az orra.
— M ii gondol az úr, okosabb 
járt a harctéren legelői P fíem  1 
hátul bujdosott, mini a gaz.

. . .Beszélt, beszéli, én meg figyeltem  
a lázadozó öreget; 
szemén ápyutűz-villanásck, 
lelkén puskapor-fellegek

vonultak át. R harci őrült 
szomorú sorsát ismerem.
Slköszöntem . . . Most imádkozom : 
könyörülj rajta Jstenem . . .



örök falu
Nagy falu volt, kis falu volt? 
hogy adnék ma róla számot; 
nyugtalan szülőim mellett 
bejártam a félországot.

Szegény ember sorsa föMe, 
Jobbra-balra mint az inga, 
nyakunkban a szegénységgel 
így jutottunk Zsldovlnba.

Aztán csönd lesz . . . Házak előtt 
jégcsap-dárdás őr, a tél áll 
s házrdl-házra a parazsat 
úgy viszik cserép közt, téglán.

Mert itt olyan ínség van, hogy 
gyufára, petróleumra 
nem jut pénz; s ha lankad a láng, 
küzdelmét nem kezdi újra.

Zaklatott szivem ma újra 
a régi faluba vágyott; 
s vasárnapi heje-hujja 
közt táncot járó oláhok

Emlékem Is a gyerekkor 
kiskabátját összefogva 
fázósan és őgyelegva 
jár a régi uccasorban.

vlgadozó hangjaiba 
a lelkem úgy belekapott, 
szinte alig vettem észre, 
hogy már Zsldovinban vagyok.

Milyen különös, hogy semmi 
nem változott itt azóta: 
a dombtetőn áll a templom 
s a templom előtt a pópa

(máléllsztből sült cipókat 
szentelve az ünnepekre) 
áll, —  míg szakállát zilálva 
havasi szél fúj zizegve.

Fel-felriad szivem ahogy 
az ereszek alatt a szél 
száraz állatbőrök között 
motozva, magában beszél.

Mert a szélben klfeszltve 
csonttá fagyott blrkabörök 
lógnak; —  s ma is élesre fent 
blrkabőr-hasltő tőrök

villogását mintha látnám; 
mintha hallanám a szélben 
rlmánkodó birka, bárány 
csapatait amint béget.

Havasi szél hófölleget 
háborgat a havasokban 
s úgy zúdul rá a falura 
a hófölleg, mint a csorda.

Hej, Zsldovln l az emlékek 
báránykált le ne öljed, 
mert emlékek, halott nyájak 
kolompja ott sir fölötted .
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O l á h  S á n d o r

A  magyar képírás a tizenkilencedik század második felében él
te hőskorát. Ekkor vált nemzetivé és kapcsolódott be kiilönéletii 
mondanivalójával az egyetemes euró(pai festőművészet nagy folya
mába. Addig a magyarságnak nem volt a festészetben történeti je
lentősége, mert a magyar festők minden előbbi sikerük ellenére Bem 
adtak sajátosan nemzeti jellegüt, egyetemes érvényüt. Marko, Broc- 
ky, Munkácsy, Barabás, Than, Lotz, Madarász, Székely és mások 
ugyan már előbb, világszerte dicsőséget szereztek nemzetünknök, de 
művészetük az ókori klasszicizmusból kiinduló európai kultúra for
rásából táplálkozott és a magyarsághoz, legfeljebb a tárgyuk meg
választása fűzte. Azzal pedig, hogy a magyar festőművészet múltja 
ragyogó neveket jegyez fel, zajofc nemzetközi ünnepeltetéseket élt 
meg, az elismerés pálmáját és a párizsi kiállítások első dijait nyer
te el — még nem foglalhatta el helyét és nem kaphatta meg egyete
mes értékű, történeti jelentőségét a festőművészetben. Magyar prob
lémájuk, sajátos nemzeti szempontjuk, amivel az egyetemes Szer
ves felépítéshez hozzájárultak -volna, nem volt és igy íestőművésze- 
tük nem is volt magyar.

Az igazi magyar, a nemzeti életben gyökerező festészet Szinnyei- 
Mierse Pál fellépésével és a nagybányai festőcsoport (Perenczy, 
Csók, Thorma, Réti, Grünwald, Nyilassy, Glatz, stb.) megalakulá
sával kezdődik. Szinnyei gyökeresen szakított a francia és a német
osztrák iskolákat követő módszerekkel, korának problémáit felismer
ve a maga sajátos módján, egyéni meglátására és erejére támasz
kodva igyekezett kifejező formát alkotni. Ezzel az önállóságra való 
törekvéssel érte el, hogy magyarrá válhatott. Szinnyei bátor nekilen
dülése, kortársainak közönyébe fulladt és nagy jelentőségű törek
véseit nem ő, hanem a nagybányaiak vitték diadalra.

Ma már köztudomású, hogy újabban a magyar képírás klasz- 
szikus és romantikus, másokat követő tévelygéseiből kigyógyulva, 
minden más nemzetet felülmúlva, az elsők között van az egész vi
lágon és a vezető francia mellett foglal helyet.

Az önállósult magyar képírás — aminek gerincét a nagybá
nyaiak alkották — a naturalizmus, majd az abból kinőtt impresszio
nizmus jegyében állott. Kétségtelen, hogy e két határt jelző irány 
francia eredetű, mégis a magyar festők a kor festő-problémáinak 
megoldásra való törekvésükkel, sajátos meglátásukkal olyat alkot
tak, amivel európai viszonylatban, a legértékesebb meghatározást 
nyerték el — a magyar jelleget, nemzeti festészetet.



A nagybányai festők magasbaivelésének szép kora nagy és ma
radandó hatással volt a magyar festészetre. Uj irányt teremtett és 
nemcsak a festők táborát szakította ketté, hanem akarva, nem akar
va színvallásra késztetett mindenkit, akinek a képzőművészetekhez, 
az irodalomhoz és általában szellemi életünkhöz köze volt. Fellépé
sük forradalmat jelentett a klasszicista művészet zsarnoksága el
len. Zászlójukra a »naturalizmus« jelszavát hímezték. Tanításaik: 
száműzni a mesterkélt, színpadias kompozíciókat, elvetni a régi mes
terek kiélt formáinak utánzását, f e l s z a b a d í t a n i  a f e s t é 
s z e t e t  a t ú l t e n g ő  a b s z t r a k t  t u d á s  a l ó l  és a 
s z e m b e f o g a d á s á t ,  a l á t á s t  t e n n i  m e g  a k é p  
l e g f ő b b  e l m o n d a n i v a l ó j á n a k  a l a p j á u l .  Ki a mű
termekből, vissza a természethez! Halott színek helyett a természet 
végtelen színgazdagságát, a szépnek nyilvánított beállítások helyett 
valóságot kell adni, még akkor is, ha a természet a maga valóságá
ban valamit rutnak láttat. Művészeted legyen igaz és ezt egyéni meg  ̂
látásodon át csak a természet adhatja!

E lendületes nagy időnek szülöttje Oláh Sándor. Ö is a nagy
bányai csoport tagja volt.

Korán jelentkező tehetségével belenőtt a magyar képírás e hős
korába. De tehetségén kivül valamit hozott magával az ujitók közé 
amit az átkos akadémiák iskoláin izmositott: a rajztudását. Rajztu
dást, aminek a régiek minden egyéb elvetnivalójuk ellenére, meste
rei voltak. Oláh fogékony lelke, művészi megérzése élénken reagált 
az uj törekvésekre és azok igazságait mohón szívta fel. Már fiata
lon az uj utak keresői közt találjuk őt Nagybányán, künn a termé
szetben. Átélte fokról-fokra a meglátás minden csodás emójcióját. 
De e forrongó kor minden művészi élménye sem tudta Oláht lesodor
ni arról a pályáról,amit az egysikon való elmondás az egy lapon 
való kifejezés lehetősége nyújt. A  naturalista irány törvényszerű 
következménye az impresszionizmus. Ezzel az uj meglátással, uj ele
mekkel gazdagodik maga a naturalizmus is. De mint minden irány, 
amit tulfejlesztenek, ez is oly végletbe kalandozott, aminek, jogo
sultságát maguk az impresszionista művészek is megtagadták. Oláht 
a tévelygéstől biztos tudása menti meg és a naturalizmus egészséges 
szabályaihoz kapcsolja. A  naturalista iskola fejlődési menetének de
rekán áll, kiforrott és befejezett művész. Az impresszionizmus ered
ményeit teljességben nem alkalmazza, bár annak elveit képein sem 
tagadja.

Ez a bölcs fegyelme, az iramban megállást parancsolni tudása 
adja meg müveinek nyugalmát, kiforottságát, neki magának pedig 
a népszerűséget és elismerést.

Oláh, mint a természet szabályait megértő, azokat követő festő 
tárgyaiban nem speciálizálódott. A  környező világ minden formája, 
szine, vonala egyaránt érdekli. Portrét, aktot, tájképet, csendéletet 
egyenlő megértéssel és odaadással fest. Mint portrétista lélekbelátó. 
Aktjai plasztikus elevenséggel élnek és minden naturalista elv érvé



nyesülése mellett is a klasszikus iskola nemes erejétől duzzadnak. 
Csendéletei, amelyek finom, művészi meglátásból fakadnak, meghitt 
hangulatokat keltenek. E jelentéktelennek tűnő alkotásoknál sem 
tagadhatja meg magát meistere, ezekből is kiérezni látásának művé
szi mélységeit, finomságait.

Szándékosan maradt ki az előbbi sorokból tájképeinek meghatá
rozása. A  túlságos formaszeretet az oka, hogy Oláh az impresszioniz
mus jelentős eredményeit teljességükben nem alkalmazza. Az impresz- 
szionizmus első sorban szinfelületeket lát, mert a szinjáték pontos 
megrögzitésével a forma önként adódik. Oláh, a naturalista, az el
mondást a formán kezdi és néhol a formák érzékeltetését a szinkép- 
zés rovására erősen kihangsúlyozza. Kékes kontúrokkal dolgozik, 
ami tájképeit kissé komorrá teszik. Ez a komorságra való hajlam 
portréinál, aktjainál, csendéleteinél szép, komoly egységben olvad 
fel. A  nyugodt kékes tónusok, ha itt-ott átütnek és túlsúlyba kerül
nek is, festményeinek művészi hatását nem rontják. De tájképeinél, 
különösen plein air festményeinél komorsága bágyadt hangulatot 
idéz elő.

És itt nagy művészünkről, Oláh Sándorról olyat kell elmonda
nom, aminek magyarázatát ő adta. Oláh Sándor teljesen elvesztette 
hallóképességét és bár családtagjai és barátai szeretetükkel rajong
ják körül, ő mégis úgy érzi, hogy egyedül-élő. A  befelé való élés 
depresszióját hordja és vetíti ki magából. Szerinte ez határozza meg 
néhány képének sajátos hangulatát. Meg mertem ezt imi, mert al
kotásainak művészi értékéből ez mit sem von le és csak a szigorú 
kritikusban és analitikusban ébreszt problémát. De meg kellett Ír
nom azért is, mert Oláht, ezt a finomlelkü művészt, e fizikai defektu
sa lelkileg a kelletténél nagyobb mértékben befolyásolja. A  mi érde
künk a túlérzékenységből fakadó depresszióit baráti öleléssel elosz
latni és őt arra figyelmeztetni, hogy nagy alkotók éltek a hang fel
fogása nélkül és halhatatlan mestermtiveket szültek — élükön 
-Beethovennel.

Kende Ferenc



István, Pistika, meg a többiek
Úgy István-nap táján született István is, meg Pistika is. Egy 

és ugyanazon esztendőben, ugyanazon a szálláson, egy pap is ke
resztelte őket, egy és ugyanazon névre.

Csakhogy az egyiknek főszolgabiró volt a keresztapja és fenn 
született a szállás szebbik épületében, amelyet kastélynak titulál
nak a jámbor szállásbeliek. A  másik a béresházba látta meg a nap
világot és az öreg kondás, Marci bácsi volt a keresztapja. Ez sem 
volt utolsó dolog, mert aki Marci bácsit ismerte az nagy tekintély
ről is tudott. U:gy mondják, egy ideig egy koszton is voltak, mert 
ahogy azt István szüléje mesélte, az Istvánka anyjának bőségeseb
ben volt teje, mint a nagyságos asszonynak. Mondom, igen közel
ségben voltak a gyerekek, mégis úgy esett, hogy csak most tizenegy 
esztendős korukban találkoztak először.

Pistika első osztályos gimnazista volt, István pedig béres. Amo
lyan disznópásztor-forma béreske.

Ragyogd nyári nap volt, amikor találkoztak!
Pistikának a boldog vakáció ideje, Istvánnak csak olyan nap, 

mint a többi, ö  már kora hajnalban kihajtotta a malacokat a tarló
ra, Pistika meg hét óraikor kelt fel. István nagy buzgalommal látott 
karikás-ostora szépítésének, mert uj nyelet kapott hozzá M!arci bácsi
tól, a keresztapjától.

Pistika is szörnyen el volt foglalva. Úgy beszélte meg Fedorral 
és Gézával, két kis iskolatársával, hogy délután félegykor nyakukba 
veszik a nagyvilágot és meg sem állanajk a szállásig, ahol az akáa- 
erdős bozotban amúgy isten-igazából kiindiánozzák magukat. Épen 
úgy, ahogy Verne, meg May Károly irták és Robinzon meg Jelky 
András példáját követik, csak sokkal szebben!

Persze, ez nem ment minden előkészület nélkül!
A  munka Pistikánál kezdődött. A  szegény boldogult nagymama 

régimódi tollas kalapja adta meg először az árát. Neki már úgyis 
mindegy, hiszen ha élne, ő segítene most legjobban unokájának, 
mert hogyan is lehet szebb napokat látott három fekete strucctollal 
diszitett gála-kalapot jobban hasznosítani, minthogy valódi törzs- 
fönöki fejdiszt formáljanak belőle. A  magas tollak a bő kontyhoz 
méretezett kalap szélén sehogy sem akartak indiános délcegséggel 
égnek meredni és az első harcias mozdulatnál lehullottak. De ezu
tán anyuka egyik testszinű harisnyájának szárából csinálták az ala
pot, amire fel tűzdelték a tollakat. Ez móld felett praktikusnak bi
zonyult, mert igy alkalom nyílott a skalpolási műveletre, ami vallr 
juk meg, mégis osak igazán indiános.

De Géza sem maradt tétlen. Inas, izmos, vékonydongáju gye-



rek volt. Neki Toldi Miklós, meg Kraljevity Márko volt az ideálja. 
Addig settenkedett a konyhában, mig sikerült észrevétlenül elemel
nie a húsverő fakalapácsot, melynél alkalmasabb buzogányt igazán 
bajos volna elképzelni. De hogy Anyuka ruhatára se maradjon érin
tetlen, ő azt a szép vastag piros övét vette ki a szekrényből, mely 
kiválóan felel meg, hogy mögéje dugdossáik a napok óta nagy gond
dal faragott fakéseket, melyek a medvék és az indiánok ellen min
den fajta célirányos vérengzésre alkalmasak.

Fedor a harmadik gyerek, véletlenül került közéjük. Szőkehaju, 
ké!k iszemü, eleven fiú volt. Orosz. Magyarul nem tudott. Talán 
azért kerültek egymás közelébe, mert az iskolában mindhármukat 
megmosolyogták különös kiejtésük miatt. Titokzatos lépésekkel 
hagyta el délután ő is a házat és furcsa gnomszerű mozdulatokkal 
lépegetett Pistikáék felé. A  gnomszerüség oka elsősorban a kabát
ja alá rejtett nagy nehéz pisztoly volt. Alig tudott járni miatta. 
Mindamellett a pisztoly nem is volt olyan nagy, mint amilyen régi 
és nem is volt olyan régi, mint amilyen hasznavehetetlenül rozsdás. 
Hja, könnyű Pedornak. Az apja Írnok a szolgabiróságon, ahonnan 
Fedor annyi pisztolyt hozhat el, amennyit cisak akar. A  gyerek há
tán nagy szomorú púp ült. A  púp még néhány perccel előbb ruha
szárító kötél formájában himbálódzott a padláson, nemsokára pedig 
lasszó lesz belőle amivel a vadembereket és a vadállatokat fogdos- 
sák össze.

Ahogy aztán úgy hármasban nekiindultak Pistikáék szállásá
hoz vezető országutnaík, tudja Isten, talán a lelkesedésüktől, de na
gyon hamar odaértek.

István leplezett kíváncsisággal közelebb terelte a kondát, amint 
meglátta az akácos szélén a furcsa kinézésű három gyereket. Nem 
ment közel, mert megismerte Pistikát, az ur gyerekét, ezért hát 
csak tisztes távolból lesett feléjük.

De amott a játék nehezen akart megindulni. Pistika fején szo
morúan lengett a törzsföncttri disz, Géza meg immel-ámmal lógatta 
kezében hatalmas buzogányát.

De hogyisne! Mert hát mit ér minden szépen kigondolt terv, 
mit ér hogy három tökéletes fegyverzetű harcos áll az őserdő szélén,, 
amikor hiba csúszott a számításba. Hiányzik a legyőzendő indián,, 
az elejtendő vadállat. Miár pedig akármilyen vadregényesnek is mu
tatkozott az akácos, azért mégis.. . .  hiú gondolat abban alkalmatos, 
áldozatot keresni.

Ezekbe a gonddal, csalódással átszőtt pillanatokba süvített be
le István emberes kiáltása:

— kustünyee!
Csak a piros ártányra kiabált, de visszhangja támadt a három 

gyerek lelkében. Összenéztek. Pistika a következő pillanatban már 
az istállók felé iramodott, ahonnan az öreg béres, Marci bácsi 
hangját hallotta. Nem telt bele két perc, Marci bácsi már az istálló, 
végéről kiabált a konda felé.



—> István te! Hajtsd be a disznókat, oszt eredj játdzani az ifi- 
urakká! Hát jött is tüstént az István.

Mire odaért amazok már meg is állapodtak a játékban. István 
lesz a vad indián, a benszülött, az őserdő lakója, aki Gézát a Bőrha
risnyát kalauzolja az őserdő felé. Benn az erdőben rájuk tör Sas
szem, már mint Pistika és Fedor. És Farkasfog segélyével lefegy- 
verzi őket. Aztán meg lesz, ami lesz.

Mire István odaért, Saisszem és Farkasfog már el is tűntek az 
őserdő mélyébe.

Bőrharisnya fogadta Istvánt és sietve magyarázta:
—  A  Pista az a Sasszem, Fedor a Farkasfog, én meg a Bőrha

risnya vagyok.
István csodálkozó szemekkel, értelmetlenül hallgatta a fiút.
— Te pedig Bimbu vagy, a vad benszülött. Tudod? — folytat

ta rábeszélően.
István most még jobban csodálkozott. Ránditott egyet rongyos 

nadrágján és cisak ennyit felelt:
— Nem vagyok én!
Géza meghökkent a nem várt válaszon, de aztán megértőén ma

gyarázni kezdett. Elmondta, hogy ez csak játék. Nagyon finom 
játék. Meg hogy a végén majd ő is meglátja, hogy milyen nagysze
rű ez és épen a játék miatt, lám ő is Borharisnya lett.

István egy darabig hallgatott. Mintha mérlegelte volna, hogy 
ha már ez olyan finom játék, meg ha már az egyik vállalja, hogy 
aszondja: Farkaisfog, meg Bőrharisnya, hát akkor mit tudja ő, de 
akár Bimbu is lehet.

A  fejével intett, hogy vállalja.
Géza a beleegyezésre szempillantás alatt Bőrharisnyává ved

lett. Komoly képpel egyik lábára nehezedett, jobb kezét késekkel 
megrakott övére helyezte és igy szólt:

— Ne félj tőlem emberséges Bimbu, mert.. . .
István beleszól: —
— Hát nem is félek!
Bőrharisnya nem esett ki szerepéből. Mintha mit sem hallott 

volna folytatta:
— mert én barátja vagyok a joszándéku benszülötteknek!
István hallgatott és zavarában hegyeset sercentett a tarló felé,

úgy amint Marci bácsitól tanulta.
— Mondd derék Bimbu, mély ez az erdő?
— Nem möj az sehunse!
— Nem úgy értem, hanem hogy nagy-e ?
István vont egyet a vállán.
— Meglehetős, kinek hogy — felelte egykedvűen.
Az erdő mélyéből furcsa üvöltő hangok, kiáltások hallattszot- 

tak. Bőrharisnya egy bokor mögé húzódott és magával rántotta; 
Bimbut is.



— Hallod a sirokézek harci jelét? Ez Sasszem volt a törzsfö-
nök!

István nagyot nézett, aztán elnevette magát.
— Nyovoja... ! —  legyintett kezével — amazokat eszi a mai- 

gukké! MSég majd elijesztik a ligetbü a gilicéket. !
Biorharisnya előbujt a bokor mögül és sirástól remegő hangon, 

türelmetlenül kiáltotta az akácosba:
— Pista, gyertek ide! Én nem játszok ezzel!
A  fiuk előbujtak és Géza pityergő hangon magyarázta el Pis

tának, hogy minden hiába, István nem tud indián lenni!
Fedor nem sokat értett magyarul, de a sirásból mégis megér

tette, hogy István játékrontó és a másik két fiúval ő is dühös sze>- 
mekkel méregette az egykedvű kanászgyereket.

Az állta a tekinteteket és hallgatott. Végül Pista odaszólt:
— Akarsz játszani vagy nem?
De az csak hallgatott.
— Hát mit játszunk, mit tudsz, mit akarsz játszani?
István nem sokáig kérette magát.
— Hát játszunk Rúzsa Sándort! — mondta. Én leszek a Rúzsa 

Sándor, tik meg a pandúrok! Oszt mer én, má mind Rúzsa Sándor 
elhajtottam az uraság sárga csikaját, most tik, má mind hogy a 
pandúrok zargatnak. De én beleveszem magam a ligetbe, oszt tik 
meg tanájjatok meg!

Azzal hátraugrott, kibontotta karikás ostorát, durrantott vele 
egy nagyot, hogy szinte ijedten ugrott hátra a három gyerek és 
gyors vágtatással belevetette magát a ligetbe.

Fedor értetlenül nézte a történteket, de Géza és Pisti iziben át- 
érezték a rózsasándorkodás izgalmait és a menekülő Rózsa Sándor 
után vetették magukat. Fedor nem hallott, nem tudott semmit Ró
zsa Sándorról, de a futás, keresgélés izgalma elragadta őt is és ro
hant a többiekkel.

Aztán megfogták Rózsa Sándort. Lihegtek, nevettek, nagyon 
tetszett a játék. Annyira belemelegettek, hogy mikor Pista hadve- 
zéresdit indítványozott István lónak ajánlkozott. Géza Tarzanná 
vált és a legmagasabb fára mászott. Fedor vad tigris szerepében 
igyekezett játékos kedvét kielégíteni. István a morgós medvét utá
nozta, gyönyörűség volt hallani. De mivel nagyobb részt a tigris 
jutott szorult helyzetbe, a békesség kedvéért ezt is abba kellett 
hagyni.

Aztán hogyan, miként, de Pista újra fejébe nyomta a műgond
dal készített törzsfönöki fejdiszt, Borharisnya megigazította övé
ben a medveölő késeket, Farkasfog a ruhaszáritó-kötéllasszót for
gatta meg feje felett és a játékba belemerült István nem is vette 
észre, hogy Bimbuvá vált.

Ment minden, mint a karikacsapás.
Bőrharisnya győzött. Sasszemet leskalpolták, mert anyuka ha

risnyája a harc hevében kitágult és Farkasfognak nem került nagy



megerőltetésébe, hogy strucctollastól együtt lerántsa az emberevő 
vad indiánfönök fejéről. A  békesség, no meg az arányos győzelem 
kedvéért Sasszemre megint felrakták a fejdiszt és aztán a Borha
risnya esett foglyul. Nagyszerűen folyt a játék odáig, amig Farkas
fog fejébe nem vette, hogy Bimbut leüti tomahawkjával és megkö
tözi lasszójával.

Fedor hadonászott István orra előtt a tomahawkká kinevezett 
töröttnyelü fafokossal és valódi indián arcfintorral és vérfagyasztó 
üvöltéssel, a mit sem értő István fülébe orditotta

— Zarobityu tebe. uhvatityu tebe ...
István elkomolyodott, felugrott, megigazította karikás ostorát 

és újra kizökkenve az indiánus szerepéből, odaszóllt Pistikának:
— Hallod-e te Pista .. ! Mond meg ennek az . . .  izének .. ,hogy 

ne vacakojjón, mert mejbe taszítom!
Nincs a földkerekségen olyan indiánus, még a legrezesebb bő

rűek között sem, aki meg ne hátrált volna erre a mokány kijelentés
re.

Visszahúzódott bizony a Sasszem is, Bőrharisnya is, de Farkas
fog iis.

De Rózsa Sándor is megindult a tanya felé. Azt sem mondta, 
hogy nem játszok —

Pista mérges lett és utána kiáltott:
—  Megállj, megmondalak otthon! —  Buta!
Amaz vissza se fordult, de visszakiabált:
— Kinyes!
A három gyerek is megindult hazafelé. Kedvtelenül, dühösen.
István durrantott egyet az ostorával és kiabált:
Kinyeseik, úrik ... úrik ...
Géza visszadühösködött:
— Paraszt!
Emez gondolkodott egy darabig, aztán elnyújtva, nekiveresdo 

arccal orditotta a távozó diákok után:
— Zsidóóók!
Azután megelégedetten kettőt durrantott karikás ostorával és 

az istáló sarkán befordult.

Gziráky Imre



Két monográfia
Két közép-bánáti község: Padej és Száján monográfiája van 

előttem. A  két mü apa és fiú munkája. Az apa Padei község igazga
tó tanitója volt a világháborút megelőző ötven évben; a régi Magyar- 
ország utolsó ötven évének nemzetiségi vidéken levő magyar faluja 
elevenedik meg előttünk abban az egy példányban meglevő, gondos 
kézirattal irt füzetben, mely Padej monográfiáját őrzi. Valamikor, 
régi magyar írástudók, a kezdődő magyar szellemiség zsengéit je
gyezték fel romlandói papírra. Sok elveszett belőlük, kevés megma
radt. De ez a kevés, idők folyamán — a lélek erős szavait őrizve — 
felbecsülhetetlen gazdagsággá lett: a magyar kultúra évezredes bi
zonyságára. Herresbacher József kézirata alig huszesztendő távlatá
ban, már is történelem. Egy nagy, világkatasztrófát megelőző kor 
kultur- és gazdaságpolitikájának politikamentes valóságleirása. 
A  ma krónikása lélegzetelfojtva olvassa sorsdöntő jelentő
ségű dolgok filmszerű gyorsasággal pergő fordulatait — 
ahol azonban a legdrámaibb pillanatokban is érezhető volt az 
a magas humánum, amely a meghalt Európát ma olyan feledhetet
lenné teszi. A  háboruelőtti Európa feledhetetlen szépsége a szelle
miségében volt. Nézzük csak, mit mond egy középeurópai ország 
egyszerű falusi tanitója: »Magyarzadé történetét Pádé (a két egy
beépült község kisebb, szerblakta része) történetétől elválasztani 
nem lehet, ezért irtam e kettőről egyet s ajánlom is mindkét Pádé
nak, kérvén őket, vegyék olyan szivesen tőlem, mint én ezt nyúj
tom. Legyen ez közös tulajdonuk s őrizzék meg. Emlékül hagyom 
nekik, hogy ötven évig hajlékot adtak s mint hálásan tapasztaltam, 
megbecsültek.«

Ezek a sorok 1914. áprilisában Íródtak. Egy hajszálnyira a nagy 
tragédiától. S mégis, csupa idillikus bensőség. Csupa optimizmus. A 
szellem, mindent átfogó derült békéje. »Az életet megköszönő« em
ber hasonlithatatlan kiegyensúlyozottsága. És Herresbacher József 
nem is gondolt arra, hogy történelmet irt a fent idézett sorokban, 
melyek monográfiája bevezetéséből valóik, mint e következő befeje
ző sorok is, melyek szellemtörténelmi jelentőségűek, mert igazi kul
túrát őriznek magukban, a kultúra féltő megbecsülését: »Müvemet 
nem sorolhatom az Írókéi mellé; nyomtatásba nem fog kerülni s igy 
bátran nyújtom át azoknak, kiknek szántam, és remélhetem, hogy 
nem fognak fölötte tulszigoruan Ítélkezni. Isten velünk! Legyen ál
dás mindkét Pádén.«

Klasszikus sorok. És bizony kár, hogy csak kéziratban van meg. 
Mert magas humánuma mellett komoly tudományos minősége is van.



Átfogó^ tárgyilagos képet rajzol az 1848-as idők utáni Európa egyik 
agrárországának földbirtok kérdéséről. Jól tudjuk, hogy az európai 
nagykapitalizmuis civilizatorikus hatása igazi lendületét az 1848-as' 
idők után kapja, amikor úgyszólván egész Európát forradalmi fűz
ként hatja át ¡a feudalizmus elleni támadás. A  magyar szabadság- 
harcot leverik a legfeudálisabb ország, Oroszország segítségével. És 
a megroppant ország egy félbenmaradt történelmi átalakulás fele
más örökével kezdi a kiegyezés utáni életét. A  dinasztikus érdekek 
a földet kötve tartják és Kossuth Lajos Dunai konföderációja meg
hiúsult. így került a kiegyezés utáni föld a nagykapitalizmus tekin- 
tetnélküli befolyása alá. Ezt a befolyást — és épen azért, mert a 
monográfia ezt tisztán statisztikailag tárja elénk, minden kommen
tár nélkül — tragikusan érzékelteti. A  föld megingatott történelmi- 
sége egyik oldalról, másik oldalon meg az érzéketlen, földtelen pa
rasztság beteg passzivitása segiti elő a tragédiát. A föld elveszítette 
erkölcsiségét. Csúnya portéka lett. És legmélyebb pontján odáig ju
tott, hogy az a parasztság, mely a népszabadság ideáljával alig pár 
évtizede a vérével áztatta a földet, a háború előtti évtizedben, mikor 
alig pár koronás évi részletfizetéssel juthatott volna a páratlan ter- 
mékenységü földhöz: elfordult tőle. És ma, föld nélkül, alig tengeti 
életét.

Herresbacher Jőlzsef a község történetét komoly történelmi ku
tatások alapján irta meg. Érdeme, hogy eközben nem elégedett meg 
a fejlődési fokok pontos időrendi feltárásával, hanem az egyes fokok 
minőségét, a hanyatlás vagy haladás okait is megkeresi és közben 
foglalkozik a birtoklók koradta gazdálkodási nézeteivel is. Nem ada
tokat tár fel, hanem igazi korrajzot ad és igy anélkül, hogy azt cé
lozná, valóságos történetírói munkát végez. Adatai sokszínűek; a 
teljes életet adják. A  'királyi adománylevelek a honfoglalás politi
kai irányait, a pápai bullák az erősödő keresztény kultúrát hirdetik. 
A. birtoklók élete valóságos társadalmi rajz. Padej mindjárt a hon
foglalás idejében jelentékeny települési hely és már 1211-ben Haran
god néven népes község. Érdekes, hogy a nép az Aranka csatornát 
ma is Harangénak nevezi. Harangod a tihanyi apátságé volt kez
detben. 1256 a Csanád nemzetség birtoka. 1333-ban plébániája van. 
1564-ben, mikor az adcfiajstrom szerint elpusztult, a Telegdyeké 
volt. 1653-ban a garamiszentbenedeki konvent Bélteleki Pálnak adja. 
A  törökök kiürítése után kincstári terület, melyet Ormosdy István 
1781-ben 40.790 forintért vesz meg. De csakhamar Diván Konstan
tin, Torontál vm. alispánja birtokába kerül a közel 12.000 holdnyi 
terület. A szabadságharc után Diván György a birtok ura, ki 1856- 
ban elhalt és a föld következőképpen oszlatott fel örökösei között:

Második nejétől született Iréné leánya (férjezett gróf Roggen- 
dorfné) kapott 11 részt;

Iréné gyermekei Aladár, Andor, Harcsa (férjezett Limán Pál- 
né, Berlin) kapott 5 részt;



Első nejétől született Katalin leánya (férjezett Parcsetichné) 
kapott 8 részt;

Első nejétől született Helén leánya (férjezett Kotzóné) s leánya 
Gizella (férjezett Ischekutzné) kapott 4 részt;

Első nejétől született Jolán leánya (férjezett Gyertyánffyné) 
kapott 4 részt;

Első nejétől született Mária leánya (férjezett Szávitsné) s fia 
Szilárd kapott 4 részt;

Első nejétől született Sándor fia kapott 4 részt.
összesen tehát 40 részre osztódott a 12.000 hold. Vagyis egy 

rész 300 holdat jelentett is igy minden örökös jelentős földbirtok ura 
lett. A  kiegyezés utáni idők történetével leginkább csak a publicisz
tika foglalkozott. Herresbacher József müve a komoly történelmi 
munkához ad példátlanul érdekes s egyben lelknsmeretes, tudomá
nyos értékű, egymást biztos rendszerezéssel követő bizonyítékokat. 
A  birtokrészek nem sokáig voltak az örökösök kezén. Gróf Roggen- 
dorf közel 3000 holdja egy könnyelmű hitelüzletből kifolyólag 50.000 
forintért Kuffler Izsák és Silberstein tőkepénzesek kezére került. Ez 
az idegen gróf csak néhány kártyaparti erejéig értékelte a szent 
humuszt s abból is 3000 holdat. A  gentri Gyertyánffy talaját vesz
tett fényűzés miatt 100.000 forintért Kuhner Dávid örököseinek adja 
el földjét. A  Parcsetich-birtok árverésen kerül Reiner Mór kezébe. 
A  Szávits-birtok Reiner Lajosé lett. Tőzsde, kártya, öngyilkosságok: 
őrlődik a föld. Maga Herresbacher felismerve az időt, a népet sze
rető buzgalommal ösztökéli a parcellázásra szorult földek megvéter 
lére. A  gazdátlan nép azonban elvesztette történelmi érzékét. Ér- 
zéktelenül nézi a föld sorsát. A  külön álló szerb község 
azonban kiadós vásárlásokkal nagyszerű birtokokhoz jut. 
A  mohácsi vész után 20 házzal induló szerb Padej a háború előtt 
már a földek nagyobb felének birtokosa. Izmos családi birtokok se
gítik kulturális haladását. Erős, öntudatos kulturális egységben él
nek A  pusztákon szétszórtan kallódói magyarok 1779-ben Szeged
környéki települőkkel erősödlek. A birtokosok azonban, kik bár elis
merik hallatlan munkabírásukat, állati tengődésben tartják őket. 
Szíván György, mikor ;az árvizsujtotta nép nem tud részt szolgál
tatni, udvarán letérdelteti a mindenükből kifosztott parasztokat, 
sorba leköpi őket és igy egyenlíti ki a részt. . .

Ilyen légkörben kerül 1864-ben Padejra Herresbacher József. 
Csodálatos, megkapó küzdelmet kezd. Előtte takácsok, cipészek, ge
rencsérek tanitják az innen-onnan összeverődött zsellérfiókákat az 
ábécére, ő egy évtized alatt modern iskolát teremt. Igen, a legmoder
nebbet, a legteljesebb koncentrációs munkaiskolát. Mindent, amiről 
tanulnak: meg is építik. Bámulatos precizitással domborművű tér
képet gyúr a padeji agyagból és faluja minden háza élethűen ott áll 
a Tisza és Aranka-csatorna szögében. Az otthon feledhetetlen ere
jét. éleszti. Embert, karaktert formál. Munkás, építő kezet nevel. És 
oktat fáradhatatlanul, uccán, otthon, egyesületekben. Mindenre van.



ideje. Közbirtokossági jegyző, postamester, kántor, egyesületi elnök. 
Az első humanisták ihlete hajtja. Egy sorstalan népet kultúrába 
emel. Kutatja az analfabétákat. Könyvtárt szervez. És okulásul és 
emlékül megirja müvét. A  nagy tanitók örök emberhitével. Kultúrát 
alkot és civilizációt hirdet. Monográfiáját csak ilyen ember Írhatta 
meg. Nincs az életnek egy remegése, amiről tudomása ne volna. Af- 
vizszabályozás, posta, vasút, temetők, hagyományok, közigazgatás, 
a népi szellem megrajzolása, sőt egyes jelentősebb családok történe
tét is megirja és a tanuló') ifjúságot elért eredményeikkel együtt fel
jegyzi. Többek között itt találjuk dr. Kenedy Gézát a kiváló publi
cistát és irót.

Herresbacher József monográfiája adataiban tárgyilagos tör
ténelem, rendszerében kiváló humanista alkotás. Lelke van a mun
kájának. Igazi európai kultúrája. S mindezt Európa egyik legszöve
vényesebb pontján cselekedte. Külön kultúrával biró fajok érdekeit 
hozza összhangba. És hogy ezt megtehette minden súrlódás nélkül 
— ez külön, magas történelem. Csak egy példát. A  szerb tanítókat 
folyton sarkallja iskolájuk történetének megirására. S mikor ez nem 
következik be. Megirja maga. S megirja vele a szerbség minden vo
natkozását. És Padej ma is egyetlen kulturközösség. Surlójdások nél
küli megértés.

A  kisebbségi magyarságnak kevés ilyen történelmi dokumentu
ma lehet. A  felállítandó kisebbségi könyvtár részére, ha csak máso
latban is, feltétlenül meg kellene szerezni ezt az alkotó munkára 
példátadó, csupa egészség müvet.

★

A fiú Száján község r. k. esperese, pápai kamarás. 1926-ban, 
Száján község 120 éves fennállásának ünnepére irta meg Száján 
monográfiáját. Már a két mü egymásmellettisége is —  az egyik a vi
lágháborút megelőző Ötven év, a biztosan térthóditó európai demor 
krácia világos légkörében Íródott, mig a másik a nagy katasztrófát 
követő korszak uj célkitűzéseket követelő, de még ismeretlen mély
ségű feszülésében keletkezve — érdekes összehasonlításra ad alkal
mat. Emberibb közelségből nézve a két mü időmellettiségét: az apa 
és fiú egymásutánja — annak a két generációinak lelki beállítottsá
gát jellemzi, melyek közvetlenül a világháború véres meservéjén vál- 
lottak el egymástól, illetve követték egymást. Ez a két nemzedék 
még ugyanazon történelmiség keretei között is, lényeges eltolódást 
mutat egymással szemben. Különösen éles, részben uj állásfoglalás, 
sőt egészen uj próbálkozás a két nemzedék közötti eltolódás Olasz, 
Német és Oroszországban. Ez az eltolódás azonban, minden egészsé
ges szemlélődő előtt világos — a tehnikai fejlődés, vagy helyeseb
ben a civilizáció: az életforma mai adottságai mellett egyetemes jel- 
lenség, s mint ilyen, egyetemes megoldásra vár. A  próbálkozásokat 
ebből a szempontból kell megítélni. A kisebbségi élet nem ad alkal
mat próbálkozásokhoz. Itt a generációja eltolódás sokkal mélyebben

m



járó meggondolásokat igényel. E kérdés megoldásainak szempontjá
ból, különösen faluisi ifjúságunkra való tekintettel, komoly munka- 
programmot ad Herresbacher Dénes müve. Ez müvének nagy meg- 
csülésre számítható értéke. Hiszen falusi ifjúságunk életfeladataival 
úgyszólván -senki sem foglalkozik. Herresbacher Dénes felvázolja az 
ősi Zayban történelmét, ősmagyar szó Ígéretét érezzük a Padejjal 
szomszédos Aranka-parti község történelméből. Már az első királyok 
pénzérmei tanúsítják, hogy az ősi szó élete itt teremtő munkát vég
zett. A  föld történelme Szajánban azonban kevésbbé tragikus. Az 
utolsó földbirtokos család, a bárói Révayak átadják zselléreiknek a 
földet. Egyenlőiéiként, adás-vételi szerződéssel, megegyezéssel 
1882-ben. Holdanként 101 forintos átlag vételárban. 9500 kát. hol
dat. A föld történelme ezzel uj útra terelődött. Népi szociális érték
ké lett. És ezt a fejlődési fokot követi a mü szerzője. Megmutatja az 
utódoknak, ki mennyi földet vett. Névszerint felsorol minden csalá
dot. Hogy senki se vesszen el. Meleg gondolat, életet tisztelő. Követi 
az egyes családok útját. Értékeiket kiemeli, ha kell, rámutat a ha
nyatlás társadalmi okaira. Népi higiénát tanit. Télen népipari tanfo
lyamokat rendez. A  szociális életnívót emeli. Az egyesületi életben 
a kisebbségi kultúra, az emberi öntudat pionírja. Élettel élő tanitó- 
pap. Müve egymagában úgy válik falusi ifjúságunk kátéjává. {öul- 
mrát szerető, tenni tudó, időtálló, társadalmi életképet ad müvében, 
mely Száján minden házában megvan. Nyomtatásban. Uj időt hir
det: népkulturát.

*

A kisebbségi élet krónikása két müvet ismertetett itt. Az első 
történelmi kritikai tényadataival értékünk, a másik társadalmi érett
ségével. Ketten: apa és fia — kétségen kivül, zökkenés nélküli fejlő
désünk jó művelői közé sorozandók.

(Hiszem, hogy hasonló müvek még találhatók közöttünk. Fel 
kell őket tárni rendszeresen, hogy ifjúságunk legfiatalabb része kul
túránk sorsdöntő kérdései előtt ne álljon tájékozatlanul, s egyben 
hasonló munkára maga is elég erős legyen. Szépirodalmi törekvé
seink mellett, tudományos irodalmunknak legalább kutatási terüle
tet készítsünk elő.)

Kristály István



Gazsi halhatatlan
Nekem nevetve mesélték még a háború előtt, hogy Gazsi álmá

ban vesztette el állását. Reggel nyolckor a kollégium kapujában 
féllábáról a másikra dülöngélt, fejét ütemre himbálta és úgy dú
dolta: »Látta-e már Budapestet éjjel?« — Jött az igazgató és sze
mére hányta:

— Gazsi, Gazsi, már megint dorbézoltál? Egyszer még rajta
vesztesz! Látod, Géza kollegád nem iszik többet.

— Mert az telitve van. De belém sok fér még. Ujjé, de mennyi í- 
és pattintott ujjával és éleset füttyentett a direktor felé. Ez elővett 
te hivatali tekintélyét:

— Ne cégérezd itt az almamatert! Vagy órára mégy, vagy 
erigy haza aludni! *

Gazsi erre órára ment aludni. A  második elemi osztályban ki- 
lencórai csengetésre már édesen horkolt a katedrán, fejét karjára 
eresztve. Időnként föl- fölhorkant, talán az igazgató szigorú pofa
szakálláról álmodott. Az osztály jelese, a huncut kicsi Boldizsár csit- 
titotta társait: »Pszt, pszt!« —  aztán lábujjhegyen kivezényelte 
őket a folyosóra. Odakint összebeszélt bátyjával, a hatodik gimna
zista Boldizsárral, aki a maga osztályát csábította be, ugyancsak 
lábujjhegyen, a második elemibe. A  csere hangtalanul folyt le, mig 
elhelyezkedtek a diákok. Akkor egyszerre éktelen zsivajban törtek 
ki valamennyien.

Gazsi ur fölkapta fejét: — »Mi az?« — mire halotti csönd lett. 
Most a tanitó ur lassan fölemelkedett az asztal mellől, fejéhez ka
pott, majd fekete kunkorbajszához, mintha keresné, hogy megvan-e 
még? Végül pislogó pilláju, leragadó, álomkönnyes szemét dörzsöl
te, fölrántotta és »Hol vagyok« —  kiáltással a nagy, ismeretlen 
diákhadra bámult. Úgy, macskanyöszörében, szentül hitte, hogy 
idegen osztályba tévedt. Erre szó nélkül kiment. Halk tömegneve
tés kisérte kudarcát.

így kezdődött a Gazsi dolga. Korai nyugdíjazása azonban — 
nyugdíj nélkül — akkor történt, mikor egyszer az »ebháton« szed
ték föl a fűről, valamely ¡kurtakoosma közelében és úgy vitték 
vizsgára, hogy fejét egy vizes csöbörbe nyomták előbb. Gazsi ásit- 
va bizonytalankodott a bizottsággal a vizsga iszinhelyére, elfoglalta 
tanszékét és az első kihivott nebulóra széles gesztussal szólt rá:

— Mondj el mindent! —
azzal fejét a tenyerére nyugtatta és megint aludni kezdett. Hiába, 
szervezete akkor már inkább a szeszt uralta, mint a helyzetet. A  bi
zottság elnöke próbálta menteni Gazsi urat és helyette kérdezte 
nyájasan a gyermektől:



— No fiacskám, szépen mondd el, az idén mi mindent tanulta
tok és miért?

A  gyermek alvó tanitójára pillantott és kivágta merészen, amit 
nyilván apjától hallott:

— Igazgató ur, kérem, semmit sem tanultunt, — pénzért.
Gazsit az elöljáróság másnap elbocsátotta, gyógyíthatatlan

álomkórság cimén. Pedig, pediglen más volt a baja Gazsinak. Ak
kor még csak harminckettedik .évébe ért és fiatalságához képest 
szokatlan hagyománytiszteletben szenvedett. Muszáj volt innia, 
mert őseinek is muszáj volt. Nem tréfa ugyanis az ember családi 
cimere, a féllábon táncoló tatár pohárnok, aki jobbjában borosfias
kót emel magasra. Aztán Gazsi vezetékneve is pohárnokot jelent 
tatárnyelven, anélkül, hogy közelebbről meghatározná, vájjon bort, 
méhsört, vagy seprőt kinált-e inkább a cimernyerő ősapa. Gazsi 
ezért ivott mindenféle szeszt, fölváltva, bár leginkább a borhoz hú
zott. Liegalább is, mikor én megismertem, külön borbölcselettel gyö
nyörködtetett a sárosutcai »Jó sógor«- hoz címzett csapszékben.

— Tudod, elcsaptak a satnyák, a dolgosok az állásomtuL 
Aszondták, nem teljesitettem a kötelességem és megszegtem eskü
met. Nyavalyarontást! Inkább ezer esküt megszegek, mint egyetlen 
fülegkancsóft, melyben bor van.

Hörpintett vagy kettőt és megtörölte bajszát:
— Barátom, szent nedű a bor! Lehet, hogy a viz a Földnek vé  ̂

re, de bizonyos, hogy a bor a földtengely olaja. Attul mozog. —
— Hát a pálinka?
— A  pálinka általában akármikor ital, de különösen bármikor* 

Snapsz előtt egy snapszot, snapsz után egy snapszot, úgy egészsé
ges. Hanem azért mégis a borra szavazok. Ünnep a bor. Abban la
kik a barátság, az Isten szelleme. Igyunk!

S a züllő legény anakreoni szárnyat kapott, mert magacsinál
ta versét dalolta telt poharának:

»Meghalt Kossuth, meghalt Bismarck, meghalt Bém.
De élek én!«

— Jó, jó, de hogyan élsz? — tettem föl a józanitó kérdést.- 
Mint a kivert kutya, ugy-e? Hallom, Báldi, a doktor agglegény, az 
könyörült meg rajtad s magához vett. Hogy vagy nála?

— Hogy vagyok? Hát ahogy tartanak. Báldi gazdag ember,, 
jóságos és tudós. Tanulmány tárgya voltam nála. Meg akart gyógyí
tani, le akart szoktatni a bolond az ivásról. y

— Nem is olyan bolond!
— Bogaras. Néha odaállított asztalához féllábbal, fölemelt bo- 

rosflask<Jval a kezemben, mintha töltenék és rámolvasta a szenten
ciát: Ebbe a szolgacimerbe pusztulsz bele. Még mindig azt hiszed, 
te vagy a »Töltsél, Gazsi«, mint valamelyik ükapád. Holott urnák 
születtél! — és megölelt és maga mellé ültetett.

— Derék ember.
— És derekasan iszik maga is. Hiszen igaza vala, úri sorba te



reintett az Úristen, csakhogy amikor születtem, épen akkor nem 
volt üresedés...
Aztán peckesen szólt rám:

— Hát te beállottál tanármesterembernek? Asse valami úri 
dolog.

— De valami. Te azonban ingyenélő semmi lettél!
A  kemény szóra pogányul nézett rám. Csak egy pillantásnyit, s má
ris lenyelte a sértést. Kurjantott egyet:

— Friss bort, korcsmáros í —  és a karomat megcsipte:
— Tudd meg, ha háború lesz azért a Ferenc Ferdinándért, ak

kor én bézupálok. Katona leszek.
• —  Ha kellesz. Elittad te már a vitézséged. Dolgozni se szeretsz. 

Pedig a háború is dolog, nemcsak a civilélet. Satnya dolog.
Gondolkozott. Egyszerre leküldött vagy két decit a torkán az 

eléjetett magas pohárból, melyet aztán talpára lekoppintott. Úgy 
hangzott ez a koppintás, mint pont a mondat végén. Utána egészen 
más hangra fordult:

—  Nézd, kérlek, lehet, hogy nem válók bé katonának. A  sok: 
ital művésze vagy?

— Miből, Gazsi, miből iszol te ?
— A Báldi pénziből. Belém fekteti.
— Mint tanulmányi tárgyba?
— Nem a\ Báldi megneszelt valamit. Valamit, ami több, mint 

az iskola volt, mint ez a bitang élet most, még az italnál is több. 
Valami kimondhatatlant sejt bennem. Aszondja, igy mondja, hogy 
én művész vagyok.

— Nocsak. Ámbár lehetséges.
— Az a. Hány művész ivott.

j — Mindenesetre több az italos ember, mint a művész. Te tán az: 
ital művéze vagy? ! j

—  Nem. Hanem kölyökkorom óta hegedülök, mint a cigányok. 
No, ne ijedj meg, nem valami hires a játékom. Hanem egyebet mon
dok. Addig fogdostam a hegedű testét, amig az ujjamban maradt a 
formája. Belészerettem a karcsú hangszerbe s egyszer a Bánffyha- 
vasban megszületett első müvem: egy olyan, amilyen hegedű. Báldi 
azt mondta, hogy a nyaka gólyvás még, emlékeztet a hentesgyerek 
nyakára, de úgy »vadon« készitve bizony jó az. Azóta sokat csinál
tam. . — Báldinál van a műhelyed?

— Nála. De titkolja s megtiltotta, hogy másnak beszéljek róla. 
Elküldte mindenfelé a sikerültebb nótafákat, még Németországba 
is, — te tudsz németül, ugy-e ? — s képzeld, legutóbb azt irták neki 
Heidelbergából, hogy »famos«. Nem keli magyarázzam neked, hogy 
ez nagy szó. Báldi keresni akar rajtam.

Megszorítottam a kezét.
— Gratulálok, Gazsi! Akkor te újra ember leszel.
— Ne gratulálj! Hol vagyok én még az emberségtől. Hol tar



tok még attól, hogy Báláitól megszabaduljak? Hogy elcsapjon, mint 
az iskolám.

— Azért iszol még mindig?
»— Aa( semmi, azt Báldi már nem ügyeli annyira. Van még 

egyéb is: a szerelem.
— Ez már beszéd. Egyik’méreggel a másikat. Szóval, te szerel

me© vagy?
—  Fülig. Báláinak egy szegény rokonába. Szász leány. Käthe- 

nek hivják. Báldi háztartását vezeti. Vastag hajfonatait ha leereszti, 
leérnek azok a — hogyismondjam — kérlek, sokszor álmodom ve
lük. Käthe aranyszőke, erős és gyönyörű és alig néhány esztendő
vel fiatalabb nálam. Persze megkértem a kezét, még tavaly. S akkor 
átjött Szebenből az anyja. Egy sárkány, ugy-e, Drache, dracu! Rus
nya féreg az istenadta, azzal támadt rám, hogy én mért szeretek 
annyit korcsmázni meg kávéházalni. Hogy én mért szeretek ?

— Miért is szeretsz? Igaza volt.
— Nem lett igaza. Elvittem őket egy este Báláival együtt a 

kávéházba, ahol a cigány húzta. Éjfél felé megkezdtem a mókát a 
prímással és a sok magyar nóta közé kevertettem egy-egy németet 
is, a máminak. Hát a vén szásznénak kétfelé állt a füle örömében, 
mikor Bámboj elhúzta boldogult ura nótáját, a »Mann von Jahren, 
mit grauen Kaaren«-t. Tapsolt és egy koronát vetett reggel három 
felé a tányérozó] füstösnek. S én akkor követtem el a ballépést.

— Részeg voltál? / *
—■ Eh, hacsak az lettem volna! De megfogtam a mámi kezét és

rákiáltottam: »Látja már, Tésasszony, hogy én mért szeretem any- 
nyira a kávéházat éccaka? Hát maga nem szereti itten? Miaga még 
pattintott is az imént! És maga tesz nekem szemrehányást? Ma
ga ?« — Käthe hiába lépett a lábamra, hogy hallgassak, hiába ránci
gáit az asztal alatt, megmostam én a vénasszony fejét. A  mámi 
fölállt és hazavitte lányát Szebenbe. Én meg itt maradtam Báldi 
szidalmaival.

— Megállj, boldogtalan! Báldi akarja, hogy elvedd Kathet?
— Visszacsalta Szebenből, valahogy. Addig nem hoztam létre 

egy hegedühasat se.
— Bravó, szóval már akaratod is van!
— Akaratom, az vagyon. Ha nem is akkora még, mint a Báldié. 

Jézus rám is mondta: »Jóllehet a lélek kész, a test erőtelen«. Kiván- 
ja a szeszt. És szegény Báldi, vónecske már ökelme, de ő is kivánja- 
K äthet_____

♦  ♦  ♦

Árvából lesz jó katona, még pedig Galiciától az olasz frontig. 
A  fronton annyian tértek meg őseikhez, Gazsi nem. Gazsi vissza
tért a frontról és egészen eltért őseitől. Leszokott az ivásrál. Lesze
relt és az uralomváltozás első napjaiban fölkeresett. KomoTyan né
zett rám, hajdani vizeskék szeme sötétebb lett egy tónussal. Hajá-



bán s bajszában meg a szürke szálak jutottak tulsuljra. Katonatisz
tesen rendelkezett:

— Föl akarom venni a kapcsolatot a németországi hangszer- 
gyártással. Fordítsd le ezt a levelemet, Heidelbergába küldöm.

Mosolyogtam. Erre rámszólt:
— Ne nevess! Most nem olyan napokat élünk.
— Ne haragudj, de muszáj nevetnem, hogy milyen tréfás a so

rod.
— No nem épen.
—'Nem-é? Ha én a háboruelőtti Gazsinak elmondtam volna 

italközben, hogy valaha olyan leszel, mint most akkor —
— Kérlek én akkor is —
— lehunytam volna a szemem, mint mindig, ha viccet mondok, 

mert félek, hogy szembeköptél volna. Gazsi, mint dolgos ember! S 
egykori alakodra nem gondolsz megvetéssel?

— Eh, juventus, ventus! A  korcsmába, hacsak nem muszáj, 
nem megyek többet. Most leszek józan, mikor mindenki kótyagos a 
bánattól.

TJgy beszélt, mint Vergilius az elkárhozott lelkek közt. Megszo
rítottam a kezét:

— Számíthatsz rám. Furcsa szerzet vagytok ti, székelyek. Bál- 
di mit csinál? Hát Käthe hogy várt? Mi lett a hajfonataiból, most 
kurta haj a divat?

— Fordítsd le a levelet. Aztán majd egyszer —  erről is szólha
tunk vaj’ egy szót.

Kicsit elborult és hideg lett a tekintete. Mintha zavaros viz in
dulna szemének jege alatt. Megsajnáltam és hirtelen hozzáfogtam 
a levélforditáshoz. Aztán vagy két esztendőre elvesztettem újra sze
mem elől s csak úgy apráriként kezdtem megint hirt hallani róla: 
nagyrészt hallomásból is szedtem össze azutáni tönténetét.

Gazsi szerelme egyformán heves volt a hegedű és Käthe iránt. 
De sajna, szerelmének mindakét tárgya a Báldi birtokában vala. A  
Báldi házában, hátul, volt a hegedükészités titkos műhelye, ami
lyennek önálló nyitásához még csak gyűjtötte az erőt a művész. Na
gyobb nehézség volt Käthe körül. A  lány már a harminc felé járt 
és őszintén kedvelte Gazsit. Bolondulásig csókólóztak és hajszálig 
kitervelték a jövendőt. Ilyenkor a lány copfjait addig fonta össze 
Gazsi, amig Käthe panaszkodott, hogy fáj. A  mühelybeli ócska dí
ványon lázongott a szűkszavú legény, vagy inkább a két tenyere, 
mely iparosévá durvult a farigcsálásban, és hevesen — kinoisan 
szorongatta Käthe bizonyos mértékig engedékeny derekát. A  szür
ke, ódon barokkházban vacsorautáni némaság ült, Báldi valahol 
egy piaci kávéházban maradozott ki, dehogy féltette a gazda Ga
zsitól házvezető rokonát. Azért Gazsi, mint minden igaz szerelmes, 
mégse volt nyugodt. Folyton gyötörte Käthet:

Valid bé, a szeretője voltál a háború alatt BáldinakI Báldi nem 
épen szent ember.



—• Öreg ember. És én téged szerettelek mindig.
— Báldinalk is van szeme. Még a fiatal fiukat is jószemmel né- 

:zi a vén kujon. •
Käthe befogta a legény száját:
— Ostoba, féltékeny malac vagy! Mindjárt itt hagylak.
— Engem aztán élve nem! Mért nem jössz hozzám feleségül?
— Majd ha önálló ember leszel. És a hired elhatol Szebenig.
—  Anyádig? Az már Hermannstadton lakik. Nem ád az ma

gyarhoz. Hacsak Báldihoz nem.
— Igen, ha hozzámennék.
— Hát kellenél neki?
— Kellek neki, házvezetőnőnek. Hogy kiszolgáljam.
— Tyüh, az irgalmát neki! Máskép nem?
—' Tudod, hogy te kellesz nekem.
—  Mért? Mert szép vagyok?
—  Szép nem vagy, de sovány.
— Akkor mért nem leszel az enyém? Hátha meghízok — és 

megcsókolta keményen a lány érett száját, sokáig. Azután jókedve 
lett, incselkedett, mint egy parasztfiu:

—  Te, ha én kéményseprő volnék, nem félnél tőlem, ugy-e?
— Miért, te bolond?
— Csak letörölnéd arcodról a csókom nyomát. De velem egy

szer megjárod. És Báldi se jár jobban.
— Minek bosszantod? Alig tudom néha leosittitani, annyi — mit 

is —' törsz az orra alá?
—  Borsot.
— Multikor is a szőllőbeli házának fölszentelésére odacsőditet-» 

ted az-egész várost. A  doktor tudta nélkül. Egész éjszaka téged szi
dott a foga közt s mikor a vendégek hajnalban elszállingoztak, ki 
akart tenni azonnal a házból. Még kezet is csókoltam neki, mikor el
állt a szándékától.

—  Ugy-é? Már csókolóztok?
—  Anyám unokabátyja Te meg kihivod a haragját. Báldi bácsi 

szelíd, mint az angyal, de te visszaélsz a türelmével. A  téli zenees
téjére is ki hivta meg a hagymaszagu szomszéd fűszerest Báldihoz, 
ha nem te ? Pedig tudod, hogy a doktor bácsi, hogy utálja a hagy
mát.

—  Nem demokrata. Lett vóna csak a háborúban. Még a mezei 
telefondróton át is éreztem néha a pionirlegény szájaizét. Szegény 
«mber kosztja a hagyma s az ilyen finnyás gazdag —

— No erről ne beszéljünk. Azt mondja Báldi bácsi, hogy te cuci- 
Üsta lettél. Igaz ez?

Ez bizony igaz volt. Gazsi a Munkásotthonba járt sakkozni és 
antialkoholista előadásokat hallgatni. De halvány fogalma se volt 
az ott hallott elméletekről és a szakszervezet feszülő akaratát csak 
önmagával való belső elégületlensége támogatta. Mégis szívesen lát
ták, vagyonos ember kitartottjának tudták és értelmi képességeiről



beszélték, hogy egyszer majd hasznosíthatók lesznek. Gazsi kevés 
szóval élt a proletárok közt is, még azt sem árulta el, hogy hatásta
lan reá a marxismus kátéja. Csak azt nem tudta volna megmagya
rázni senkinek, hogy mért szeret mégis a nagybizalmu kétkézmunká- 
sok közt lenni? Tetszett neki, mikor azok »ideológiát« beszélték és 
»dialektikát« magyaráztak, közben pedig komolyan mérlegelték, 
hogy melyik elvtárs lesz a legalkalmasabb, hogy a »torony alatt« 
odapörköljön a polgármesternek. Mikor latolgatták, hogy kicsoda 
közülük a guvernementális elem.

Gazsi inkább úgy révedezett a Munkásotthonban, mint egy 
íárstalan anarchista. Úgy látta, hogy körülötte minden bérmunkás 
£gy-e&y rendezett életű kispolgár, akinek fizetése, felesége, gyerme
ke van és akinek elveiből kinő a jövendő kormányzás varázsjogara. 
Be neki? Ö hegedűt akar készíteni, olyat, amilyet senkisem tud s 
mégcsafk el se mehet sehová tanulni. És ^Kathe olyan tudatlan, hogy 
szörnyüködve kérdi tőle: » Te cucilista vagy?« — mikor ő semmi 
más, csak egy szerencsétlen szerelmes legény, aki nagyra tör, a leg
nagyobbra, hogy művész legyen. Azért válaszolt akkor olyan nyer
sen Káthének:

— Én nem vagyok cucilista. Én kárt akarok okozni Báldinak. 
Mindaddig, mig veled együtt ki nem kerget a házából.

♦ ♦ ♦

Báldinak, azt meg te li hagyni, nem igen volt még haszna Gazsi 
munkájából Igaz, hogy kára sem. A  hegedűk jó árban keltek, de 
kevés hibátlan készült el a műhelyben. Amelyik azonban sikerült, 
az páratlan volt és mind Gazsi sorsát siratta. Általában mintha Ga
zsi mégse dolgozott volna igazi becsvággyal. A  doktor, igy is szeret
te ugyan és ellenségeskedését, bár értette az okát, inkább mulatsá
gosnak találta. Tetszett neki, hogy Gazsi gyűlölködik vele, mint 
ahogy a fölnött nem veszi komolyan a kiskorú támadását. Szórakor 
zott vele, mint a bogár- és lepkegyüjteményével. Ha meg már na
gyon vastag volt a Gazsi döfkölödése, akkor egyszeriben figyelmez
tette függő helyzetére. Rendesen Kathén keresztül. Megsimogatta 
meglapogatta ebédnél a lányt, kissé illetlenül, kissé úgy, mint a tu
lajó cnát és hozzátette komiszkodón:

— Végül mégiscsak hozzáadlak Gazsihoz. Nem is tudom, mért 
nem vagytok még egymáséi?

Gazsi mindannyiszor dühösen elhallgatott. Pedig ilyenkor látta 
legvilágosabban, hogy Báldi és Käthe közt nem lehet semmi. Hen
ceg a vénember, — gondolta a legény és ujabb csínyen törte a fe
jét. Közben gúnyolódott a doktoron, aki sokszor harsogott világ- 
megváltó szólamokat. »Mieg akarja váltani a világot — magyarázta 
Káthének — pedig önmagát se tudja megváltani: iszik és dohány
zik, mint egy basa. Vájjon miféle orvos az ilyen, akinél a szó fele 
hazugság, a másik meg komolytalan. Azt állította a minap, hogy, 
egyik betegének 60°-os láza van s amikor nem hittem s meg váltam



sértve, hogy marhának néz, akkor bocsánatot kért, mert, úgymond, 
mint részeg ember duplán látott. A múltkor meg éjszaka a standon 
botránkoztak rajta, egy konflisló hátán ült és a mellét verte bor
gőzben: állaton az ember! — kiáltással. És ez akart engem megvál
tani ?!«

Gazsi már a megváltottak heves türelmetlenségével hadoná
szott Báldi eilen. Pedig benne is ott lappangott még a szeszelés haj*- 
lama, melyet azonban céljatudó önérzettel minden csábitáskor le- 
birt. Ha néha kóstolgatta is még a régi bűnt és egy-egy kupica szil- 
voriumot le is nyeldekelt délelőttönként a hagymaszagu fűszeres
nél, önmagában mégis ujjongva állapíthatta meg,hogy veszély nem 
fenyegeti. Ur lett az itaion és önmagán. Meg is kevélyedett úgy, 
hogy a fölényes hangot, mellyel a boriszákot illetik a társadalom
ban, a legélesebben utasította vissza. Egy kövér jogászgyereket, aki 
már nemzetmentő szerepet játszott a Magyar Pártban, egyszer a 
piacon fizetett ki, mikor az figyelmeztette:

— Gazsi lelkem, erősen bő a nadrágod!
— Semmivel se járultál hozzá, hogy belehizzam!
Lassanként megszokta a közvélemény, hogy Gazsi rendes pol

gár lett, érzékeny magyar, aki orronüti azt, aki bántja. Sőt még a 
gyanútlan hatalmasokkal szemben is epéákedett, annyira megnőtt 
a szarva. Egyszer a borbély műtermében sajnálkozott egy pénzügyi 
főtiisztviselő egy épen akkor elhalt népszerű fináncigazgatóin. Gazsi 
ráduplázott:

— Ez volt az egyetlen becsületes tisztviselő s ez is meghalt.
A  főtisztviselő méltatlankodott:
— Hát engem, Gazsi ur, nem tart tisztességesnek ?
—■ Előbb haljon meg, akkor megmondom.
Kacagták, de azért respektusa nőtt a nyelvének. És ez a dagar 

dozó öntudata nemcsak Báldival szemben nyilatkozott meg mind 
élesebb megszóláöokban, hanem Káthével is követelőbb lett az öre
gedő fiú. Nyersen és kiméletlenül jelezte, hogy Käthe legyen a sze
retője. A  leány, talán hogy önmagával szemben is védelmet találjon, 
Bálditól kért fokozottabb oltalmat. A  doktor tréfásan vállalta ezt a 
csőszködést a leányerkölcs fölött, miáltal Gazsit a végsőkig bőszi- 
tette. Ez most már csak azért is erőszakolta az alkalmat, hogy JKät- 
hét minél gyakrabban a műhelyébe csalja és szerelmével elkábitsa. 
Egyik szombat este, mikor Báldinak okvetlenül ihatnékja volt min
dig és el kellett mennie a »Tag« vendéglőbe, Gazsi célhoz ért. Käthe 
a sok évi ostromtól kissé bágyadtan, de a szenvedély boldog teljes
ségével adta oda magát kedvesének. Mire Báldi hajnaltájt hazaért, 
már édes álomban kapta a két szerelmest a mühelybeli kanapén. A  
doktor hevesen keltegette mindkettőjüket s csak mikor ezek telje
sen magukhoz tértek, akkor nyöszörögte vénesen, de jóhangosan 
Käthe felé:

— Gyere lelkem, Katicám, kend meg a hátamat. Beleállt megint 
a csömör és tudod, hogy csak te segithetsz!



Käthe egy pillanat alatt kint volt az ajtón. Báldi három komi
kusán hosszú lépéssel utánasietett és Gazsi viharosan vegyes érzel
mekkel nézett utánuk. Mi volt ez? Hát micsoda ő, hogy a szeretőjét 
csak úgy kiparancsolják mellőle? Ej, a kirelajzumát, hiszen ez a 
doktor őt csak rabszolgának tartja! És ez a lány, —  milyen édes 
lány — ez engedelmeskedik annak az emberbognak, annak a büty
kös vén rosszcsontnak, akinek tudománya csak cégér arra, hogy 
rakoncátlanul éljen a vagyonából. Milyen nevetséges volt, mikor in
nét kisietett! Félt az öreg, —  no megállj, agg imposztor, majd meg- 
kenegetlek én a Katicád helyett! —  és mire hármat számolt, már az 
előszobában volt, két kézzel rázta az előszoba ajtaját. Csakhogy az 
nyitva volt. Erre az ebédlőajtót nyitotta volna, persze hiába. Báldi 
rég bezárta már és a belső szobák felől a csendből mintha vihogás
féle hallatszott volna. Gazsi fejében összevissza futottak a gondola
tok: ha botrányt csinál, Báldi csak kiszál az utcára és rendőrkézre 
adja. Hirtelen kegyetlennek látta a Báldi beretvált arcát, nagy hor
gas orrát és egyszerre bölcs és komisz arckifejezését. Ahogy moso
lyogni szokott, azért most várfogságra Ítélte volna:

— Ah, megállj, Báldi! —  orditotta s öklével megdöngette az aj
tót és visszafordult a műhelyébe. Lefeküdt és hajnalig bosszuterve- 
ket forgatott agyában. A  Gazsi bosszúja! —  Istenem, csak arra 
volt jó, hogy önmagát eméssze. Meg hogy reggel korán a fűszereshez 
kergesse a nótafamestert néhány gyüszünyi seprőért. A  gyüszükből 
pohár, sőt unitárius pohár lett. Déli boltzáráskor már a »Jo sógorá
hoz űzte a bánat Gazsit és estére már megzenésítette a mester vagy 
két gyengebordáju hegedűje árát. Éjfélkor arra vetődött »Pici« ci
gány, a magános és szenzációs« prímás, akinek latin idézetei épen 
olyan hamisak voltak, mint ujjainak fogása a húrokon. Mikor meg
láttam az ablakon át Gazsit, amint »Pici«-vel összeborulva mulat
tak, a csatakos őszi éjszakából beléptem a füstös, mocskos ivóba. 
Hangosan köszöntöttem:

— Szervusz,!
Gazsi rám se nézett. Odaléptem asztalához:
— Szervusz, te visszaeső bűnös! —
Pici cigány ellenségesen válaszolt: — Nescimus hungarice! —
Gazsi fölemelte fejét és jobb mutatóujját lassan az orrom 

előtt lóbálta:
— Én nem adom föl a várat. Nem vagyok én Kuzmanek tábor

nok!
Szegény, ez még Przemyslnél tart. Merészen belevágtam, rej

telmesen, de helyes érzékkel a dolgok közepébe:
— A várat Báldi tartja megszállva, nem Kuzmanek.
Gazsi morgott, nehezebb volt a nyelve a szivénél:
— Nem, nem soha sem lesz Kathéből Kuzmanek Katica!
Pici a vonóval hadonászott: Nicsevo, nunquam!

: Leültem az asztalhoz, megpróbálom a lehetetlen harcot az al
kohollal. Megfogtam a Gazsi állát és nagyon melegen néztem rá:



— Tanító ur, hegedümester, művész ur! Ide figyelj, aki székely; 
Istened van, hallod-e í
Szeretettel, szelíden nézett rám:

— Hallom.
Szigorúan kezdtem, az asztalra ütve:
— Szégyelje magát az ur! Az ur tanító volt —
Pici bölcs lett, egyszerre latinul s románul: — Qued dii odare, 

nu are maré valoare! —
Gazsi rákezdte a pedagógiát:
— Mert mi az egyenes vonal ? Hm. Ha valaki a templomból — 

egyenest hazamegy.
— Gazsi! — orditottam rá.
— Hát a görbe vonal? Ha valaki a templomból — nem haza, 

hanem a korcsmába megy előbb.
— Vivat Bolyai! — lelkendezett Pici cigány.
Csöndes ravaszsággal szakítottam őket félbe:
—  Báldi hivat. Engem küldött érted. Reggel jelentkezzél nála!
—  Befél az befél. ö kívánta. Ott leszek — és vésztjóslóin föl

kelt. Kazakisértem a tántorgót, lefektettem. Reggel küenckor ott 
volt már az orvos rendelőjében és várta Báldit. Látszólag nyugod
tan lapozott valamelyik képes folyóiratban, mikor kinyílt az ajtó 
és belépett két ur. Az egyik, egy sörtésbajuszu, az idősebbik meg 
kérdezte Gazsitól:

— Nem fogad még a doktor ur?
— Nem a\ Biztosan alszik még. Sokat rádiózhatott az este.
—  Igen? Hát szokott? Vájjon mikor és hol jelentette be?
— Hát az mindk? Az ilyen gazdag ember minek jelentse bé? 

Ért ez a doktor magától is mindenféle masinához. A  padláson is lát
tam valamiféle romlott szerkezetjét, úgy látszik, ott tartja elavult 
tudományát.

Megszólalt erre sürgősen a másik ur, aki nem tudta, naivság- 
gal, vagy ugratással van^e dolga:

— Nem adnám sokért, ha láthatnám azt a padlást. Én is szak
ember volnék s épen üyen irányban jöttünk a doktor úrhoz.

— Báldi alszik még. De én felvihetem az urakat, házi vagyok. 
Itt van a titkos hegedümühelyem, hátul a házban.

A  két ur szeme összejátszott: titkos hegedümühely!
A  padláson ezer lim-lomot halmozott fel az ezermester. VénüLő 

hcrcsögtermészetével gyűjtött oda mindent, elavult orvosi műszert, 
hangszert, kiselejtezett ¡könyvet, törött ablakot, kilincset, szerszá
mot, ládát és bútort. Valahol az uca felé, egy padláslyuk fényében 
ráakadtak egy nyugdíjazott rádióiszekrényre. Gazsi közvetlen jólér- 
tesültséggel mutatott rá:

— Jó volna benne tartani a pókai szűzdohányt.
—  Az is van a háznál? Na lám — tört ki az idősebb vendég,
—  Uriházban, hogyne? Béldi úgy pöfékeli, mint egy szultán. 

Valaha én is.



Gazsi annyira kivül élt az időn, mint a gyermek. Sejtelme sa 
volt, hegy fináncnak beszéli mind ez épületes dolgokat. A  vad rá
diót, a szüzdohányt és a titkos műhelyt. S mikor leértek a padlás
ról, az egyik pénzügyi fogdmeg megkínálta cigarettával. Elháritö 
mozdulatot tett:

— Köszönöm, nem élek vele, —  de aztán utána nyúlt —  ugyan 
nem bánom, ezúttal, mert nem aludtam jól.

És hogy teljes legyen a pénzügyőrök öröme, csak kivett a meli- 
lényzsebéből egy öngyújtót, melyet az állam még nem pecsételhe
tett le. Tűzzel kínálta a rendelőben az urakat, nagy osettintve:

— Ez is a Báláié, ez a tüzforrás. Nagy macher ez, van ennek 
mindene. Csak utálja a hatóságokat az öreg, nem is csodálom, én is.

Báldi akkor lépett ki frissen beretválva, vidám hatvanöt esz
tendejével. Először Gazsit üdvözölte, mintha misem történt volna:

— No művész ur, mit álmodtál? Páciens lettél? Mindjárt, csak 
előbb az urakkal végzek. ¿Korán reggel jót jelent a finánc. Adóügy ?

Az urak beléptek, öt perc múlva nagy patália közben siettek 
kifelé, nyomukban Báldi, kivörösödött fejjel, kidagadt nyakerekkel.

— Húszezer lei büntetés! Mieg vannak őrülve az urak? — aztán 
Gazsinak esett. — Mars !ki a házamból, te kigyó!

Gazsi nagyot nézett. Hiszen ő akart az erdő felől állani, de vil
logott a szeme az orvosnak és ahogy haragosan átfordult a tekin
tete a pénzpecérekre s azokról vissza Gazsira, ez megértette, hogy 
mit csinált. Egyszerre megijedt és az urakhoz fordult:

— Tyüh! Én nem akartam ilyet! —
aztán a kilincset kereste és pillanat alatt eltűnt az utca felé. Rohant 
egyenesen hozzám. Hogy jöjjek vele Báláihoz és magyarázzam 
.meg neki. ö  nem hitvány ember, spicli, följelentő. Jöjjek, mert kü
lönben —

— Különben?
— Kettétörik a pályám. És Käthe mit gondolhat rólam ? Úriem

bernek születtem, ha nem is volt épen akkor üresedés.
Elmentem vele, de csak két nap múlva. Addig vendégül láttam 

legénylakásomban Gazsit. Egész nap sóhajtozott és nógatott: mid
kor megyünk már? Micsoda szamár voltam! Nem hiába tudtam, 
hogy megárt az ember eszének a tehetség!

Vigasztaltam, hogy hiszen nem ártott ő a fináncnak. Az is le
het, hogy ezekután fölveszik pénzügyőrnek és végre sikerült neki 
Báláit érzékenyen megkárosítani.

— De nem igy! Ilyen csuful.
— Minden rosszban van valami jó! — mondtam titokzatosan, 

de nem árultam el neki, hogy már ottjártam Báláinál. S hogy nem 
eszik a finánclevest sem olyan forrón, ahogy tálalják. Harmadnap 
délben aztán karonfogtam a művészt és megindultam vele. Gazsi 
karja rángatózott a félelemtől:

— Becsületszavamra, a háború, az semmi se volt ehhez képest. 
Hogy nézzek most a Báldi szemébe?



Az orvos régi, bolthajtásos háza palotácska-számba ment. A  
yert vasrácsos, zárt kapuban nagy, föltűnő cédula fogadott ben  ̂
niinket. Egyszerre betliztük Gazsival:

»Csomoss Gáspár, hegedükészitőmester, a mai nap áttette mű
helyét Vörösmarty utca 27. szám alá. Rendelésre házhoz szállit pon
tosan mindenfajta hegedűt.«

Lehajtottam a fejem.
—■ Kidobott, Gazsi. De legalább önálló lettél. Célhoz értél.
Most Gazsi fogott karon izgatottan:
■— Gyere! Tudod-e, hogy a Vörösmarty utca 27. szám is a Bál- 

dié? — és csillogott a szeme, mint valami nagy gyermekké. —
— Azt hiszed, hogy —
—  Megalázott, de valami huncutság lesz a dologban!
Persze, hogy ott kaptuk Vörösmarty utca 27. szám alatt az

udvaron az uj műhely melletti egyszobás lakásban Káthét. Nagypö- 
rölve fogadta a művészt:

— Már a reggel óta mind szóval tartom a rendelőket. Kettő is 
járt itt. És maga cankózik a városon.

Szegény Gazsi, — gondoltam — hogy most megszabadult Bál
áitól, vége a függetlenségnek. Hogy megtanult ez a Kathe magya
rul. Megtanitja ez Gazsit móresre.

Másnap volt az esküvő. Báldi a lánynak, én meg Gazsinak a 
násznagya. Egy esztendőnél hamarább világrajött a kicsi Gazsi. S 
mikor meghívott kereszetlőre az élhetős mester, tudja Isten, mért 
vártam, hogy Kathére fog panaszkodni. Tudtam, hogy kurta pórá
zon tartja a menyecske. De szó se róla, mind Báldin morfondíro
zott:

•— Tudod, nem bánt velem úgy, ahogy illett volna. Kitett a 
házból, megalázott. Látszik, hogy iszik. És nem tudjaA hogy mégis 
egy halhatatlan embert látott vendégül. Bezzeg tudták a századok 
előtti talián hercegek!

Megpróbáltam lehűteni:
—  Gazsi lelkem, nem mondom, jók a hegedűid és most is mind 

javulnak még. De nem vagy te azért még halhatatlan.
— Még nem, az lehet. De a fiam! Hogy én mit, —  hogy kicso

dát nevelek én abból, majd meglátod! Az lesz a vásárhelyi Guarne- 
rius! Milyen kár, hogy nem Írhatom a hasába az utókor számára: 
;»Foecit Gasparus de Csomoss, 1922, Novo Foro Siculorum.«

Mérhetetlen gőggel nézett rám. Tudta ő, hogy csak az ember 
halhatatlan, müvei azonban egymáshoz hasonlóan halandók.

Molter Károly.



A szuboticai szerbség kisebbségi élete
A háború után többen feldolgozták a szerb kisebbségi múlt

ra vonatkozó adatokat Ezek áttekintése egy kisebbségi nemzet ön
tudatos, minden akadályon keresztül való élniakarását tárják elénk.

A  történetirás érdekessége a maroknyi szuboticai szerbségre 
\’onatkozó megállapitások és feljegyzések, amelyeket ki kell ragad
ni az Írások tömegéből, hogy azokkal megismerkedhessünk. A  leg
több feljegyzésből félre nem magyarázhatóan állapítható meg, hogy 
a régi monarchia kisebbségei közül a szerbségé a legöntudatosabb 
kisebbségi élet és hogy kitartóan törekedett az önállóságra.

A szuboticai szerbség kisebbségi mozgalmával azért is érdemes 
megismerkedni, mert a múlt század második felében kezdődött az a 
törekvés, amely a magyar tengerbe beolvadó bunyevácságot igye
kezett meggyőzni, hogy a szlávsághoz tartozik.

Tudatossá tették bennök, hogy a szerbség törődik sorsukkal 
és segíti nemzeti törekvéseiket.

Ennek a mozgalomnak, amely a szerb intézményeknek, alapít
ványoknak és újságoknak a létesítésével egyidőben kezdődött, há
rom markáns vezetője volt: Vuics Bosko a bohéméletü szuboticai 
szerb nagyur, dr. Petrovics Dusán a ruszofil ügyvéd és a ma is élő 
első szuboticai szerb újságíró Karanovics Mladen.

Nagyon öntudatos kisebbségi életet élt a szuboticai szerbség. 
Bőkezű mecénásaihoz hasonlói adakozói ma még nincsenek a tapasz
talatlan, most fejlődő fiatal kisebbségi népkenek. Protics Márkó szu
boticai görög-keleti szerb esperes-plébános fáradságos munkával 
összegyűjtötte a múlt patinás értékű adatait a szerbség szívós  és 
céltudatos nemzeti életének igazolására. Ez a könyv oktató és ta
nulságos; hangosan figyelmeztet a kisebbségi polgár kötelezettsé
geire, amelyekkel nemzetének tartozik. A  szubotaicai szerbség, a- 
melynek kipróbált, küzdelmekben edződött kisebbségi múltja van 
novemberben nagyszabású ünnepélyre készül. Életerejének ujabb 
tanujelét adja. A  szuboticai főtéren levő három szerb alapítványi 
palota egyikében néhai Radics Dusán házában összpontosítják a 
szerb egyesületeket, amelynek nem szeparatizmus a célja, hanem a 
tradíciók megőrzése és ápolása. Az intézmények még a kisebbségi 
sorsban létesültek, azóta a szuboticai szerbség államfenntartó; lett. 
Ez a nagy és jelentős fordulat nem tette szükségtelenné a szerb 
egyesületeket, sőt azokat tovább erősitik.

— Szívesen bocsátom szerény munkám a rendelkezésére — mon
dotta Protics Márkó esperes-plébános — s azt hiszem, hogy sok ér
dekeset talál benne, amiből a kisebbségi magyarság tanulhat.

A  kiváló könyv szerzője helyesen értékeli a múlt tapasztalatait*



mert a szuboticai szerb polgárok áldozatkészsége és a fajuk iránti 
szeretete példaadó lehet minden kisebbségnek.

A szert triumvirátus a bunyevác reneszánszban
Protics Márkó könyvében »bunyevác reneszánsznak« nevezi azt 

az időt, amikor Antunovics a bunyevácszármazásu püspök ösztönzés 
sére, Vuics Bosko, dr. Petrovics Dusán és Karanovics Mladen elha
tározták, hogy a bunyevácság között mozgalmat kezdenek, nemzeti 
érzéseik felébresztésére és a szlávság eszméjének megnyerésére. A  
bunyevácság »felvilágosítása« a múlt század második felében kez
dődött. A  szerb »triumvirátus« munkája nem volt eredménytelen, 
mert több bunyevác család a szerb kisebbségi mozgalomhoz csatlako
zott. (A  bunyevácok »reneszánszával« és Antunovics püspök szere
pével most nem foglalkozhatunk, azt külön s önálló cikk keretében 
lehet csak hibátlanul elvégezni.) A  három kisebbségi nép vezér mun
kája és a szuboticai szerbség nevelésére akarunk inkább rámutatni 
hiteles feljegyzések alapján.

Vuics Bosko sokoldalú, tevékeny szuboticai kisebbségi polgár 
volt, aki iránt ma is hálás a szerbség. A  szülei halála után Vuics 
Bosko létesítette az első szerb alapítványt, amelynek példája később 
annyi szerb polgárt ösztönzött hasonló alapítványok alkotására* 
Vuics Boskó hires bácskai mulató, jó cimbora, kedélyes, gazda voltr 
aki az életét maradéktalanul élvezte, mégis talált időt arra, hogy 
kisebbségi kötelességének eleget tegyen és a szláv eszmét lelkesen 
propagálja. A  nagy bohém tudta mivel tartozik fajtájának. A  szerb 
sajtó létesítése Szuboticán az ő nevéhez fűződik. A  háza a szuboti
cai pánszlávok találkozó helye volt. Nagyon bőkezű és adakozó volt, 
aki jószívűségének áldozata lett. A  barátaiért aláirt váltókat neki 
kellett beváltani és szüleitől örökölt hatalmas vagyonát elvesztette. 
Vuics Bosko volt a noviszadi Zasztava szuboticai szerkesztője és a 
bunyevácok részére létesült lapokba ő irta a legerősebb, szláv meg
győződésű cikkeket, melyekben a bunyevácok nemzeti és kulturá
lis kívánságait tárta fel. A  Neven, Danica és a Szuboticske Novine 
cimü lapokban, amelyek azért létesültek, hogy az elmagyarosodó 
bunyevácságot megmentsék a szlávságnak, a jugoszláv eszmét dicső
ítették. Vuics Bosko saját költségén kinyomatott bunyevác könyve
ket, hogy érzésvilágukhoz közelebb kerüljön és a szláv érzést ben
nük felébressze. Az első szláv kisebbségi politikus volt, aki a szerb- 
bunyevác együttműködést egyengette. A  munkásságára jellemző, 
hogy a ciril betűkkel nyomtatott Zasztavának nemcsak a szuboticai 
szerbség körében talált előfizetőket, de a bunyevácok között is. Ezek 
inkább csak szimpátiából fizethettek elő a lapra, mint gyakorlati cé
lokból, hiszen nem tudták a ciril betűs lapot olvasni. A  Nevent An
tunovics püspök alapította, de Viuics Bosko elsőnek jelentkezik a 
lap munkatársául. A bunyevác naptáraknak is állandó cikkírója.

Vuicsot, mint szlavofÜt emlegették kortársai, ma pedig azt



mondják, hogy agilitásával, sokoldalú ténykedésével kiérdemelte a 
>:iszuboticai szerbség apostola« megtisztelő elnevezést. Vuics Bosko 
gondolkodását, a szlávságba vetett hitét és magyar gyűlöletét mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy minden alkalmat megragadott, 
hogy a magyarság ellen állástfoglaljon. Az 1896-ban megtartott pá
rizsi magyarellenes gyűlést francianyelvü táviratban üdvözölte és 
szerencsés munkát kívánt. Máskor, hű társa és a »triumvirátus« má
sodik tagjának, dr. Betrovics Dusánnak kíséretében Beogradba a 
szerb fővárosba ment és a szerbi-francia barátság jegyében rendezett 
banketten fel is szolalt, a bácskai szerbek nevében. Amikor a ma
gyarországi kisebbségek Budapesten összejöttek sérelmeik megbe
szélésére a szuboticai szerb újságíró huszonegy pontból álló hatá
rozati javaslatot terjesztett elő, amely felölelte a szerbség kívánsá
gait. Ezt megismétli a karlováci görög keleti egyházi száborban, a- 
hol a polgári házasság elleni hangulatot használja fel arra, hogy tá
madja a kormányt. Vuics kezdeményezésére létrejött az első szubo
ticai szláv bank, amelynek igazgatóságában szerb és bunyevác pol
gárok ültek. A  pénzintézetet kisebbségi szellemben vezették, az ülé
seket szláv nyelven tartották és a jelentéseket szlávul nyomtatták 
ki. A  bankvezetés nyelve miatt keletkezett ellentétek kirobbanása 
után a szerb és bunyevác igazgatósági tagok kivonultak és uj pénz
intézetet létesítettek. Viuics Boskot találjuk a szerb hitközség élén 
is és ö mentette meg a szerb felekezeti iskolákat a bezárástól. A  ki
sebbségi vezér minden eszközt megragadott, hogy fajtája bajával 
megismertesse a világot. Megtette azt, hogy beszédeit, határozati 
javaslatait, amelyek a szerbség kívánságait tükrözték vissza, nagy 
példányszámban magyarul kinyomatta és terjesztette. Hasonlóké
pen cselekedett azokkal a cikkekkel, amelyekben magyar politikusok 
megértéssel tárgyalták a kisebbségek kulturális követeléseit. Zpilin- 
szki Mihály közoktatásügyi államtitkárnak a kisebbségekre vonat
kozó közoktatásügyi előterjesztését százezres példányban terjesz
tette a kisebbséglakta vidékeken ée a magyarlakta helyeken is, hogy 
megmutassa hogy a magyar uralkodó körökben is sok hive van a 
kisebbségi törekvéseknek. Vuics Bosko elasztikus képviselője volt a 
szerbségnek, aki valóban mintául szolgálhatna az igazi kisebbségi po
litikus szobrának.

Protics Márkó esperes-plébános könyvében a szerb műkedvelői 
előadások megszervezése körüli harcokat sem hanyagolja el és itt 
megint találkozunk Vuics Bosko nevével. A  kezdeményezésére már 
1850-ben megalakult a szuboticai szerb műkedvelői együttes, amely 
hamarosan bemutatta a Milos Obilics-ot, majd megszervezte az ak
kor már működő noviszádi szerb nemzeti színház szuboticai vendég- 
szereplését. A  szuboticai szerbek kitörő lelkesedéssel fogadták a 
szerb színészeket és figyelmük számos jelével halmozták el a vendé
geket. !A színészeket szerb és magukat szlávoiknak nevező bunyevác 
családoknál szállásolták el. A  szuboticai szláv lapok örömujjongva fo



gadták a színészeket és a szuboticai szlávság kitárta a szivét a ven
dégek előtt, akiktől könnyes szemekkel búcsúztak el a vendégszerep- 
lés után. A  pályaudvaron sirtak a szuboticai szlávok, akiket Vuics 
Bosko megtanitott arra, hogy értékeljék azokat, akik anyanyelviikön 
szólnak hozájuk.

A  »triumvirátus« második tagja dr. Petrovics Dusán, ke
vésbé markáns vezetője volt a szerbségnek, mint Vuics Bosko, azon
ban méltóan kiegészítette őt nagy tudásával és áldozatkészségével. 
Petrovics Dusán, aki 1929-ben nagy szegénységben és elhagyatottan 
halt meg, Szubolicán ügy védeskedett és egy ideig a budapesti orosz 
konzulátus tisztviselője volt. A felesége egy Bécsbe szakadt francia 
grófnő volt, aki azonban rövid együttélés után elhagyta. Petrovics 
Dusán dr. élete utolsó napjait a szuboticai szegényházban töltötte 
és onnan is temették. A  fia Petrovics Brankó elmagyarosodolt, vité
zi telket kapott és Petreczy Sándorra változtatta nevét.

Petrovics Dusán dr. a szerb nemzeti mozgalmakban mindig az 
első sorokban küzdött Vuics Bosko mellett. Az ösztönzésére a szta- 
ribecseji járásban szerb nemzetiségi programmal képviselőjelöltnek 
lépett fel, de kisebbségben maradt. A  bukás nem. keseritette el, to
vábbra is megmaradt a kisebbségi mozgalom zászlóvivőjének. Vuics 
Bosko mellett ujságiróskodott a szuboticai szláv lapoknál, majd a 
vagyonát beleölte egy nyomdába, amelyben a szláv lapokat, naptá
rakat és könyveket állították elő. A vagyonát ezen a vállalkozáson tel
jesen elvesztette. Mégsem merült letargiába, nem csüggedt és más te
rületen folytatta a felvilágosító munkát a szláv eszméért. A  bunyevác 
anyanyelvű iskolák leglelkesebb szószólója volt. Petrovics sokat 
utazgatott Szerbiában és tapasztalatait könyvben adta ki. A  vagyo
nát kisebbségi érdekek szolgálatába állitotta, a sajtót és a szinpár- 
toló egyesületet támogatta és mire megérhette a szlávok egyesülé
sét, szegény ember lett, akinek a szegényházban kellett öreg napjai
ra meghúzódni.

♦  ♦  ♦

Karanovics Mladen volt az első kimondottan szláv ujságiró Szu- 
boticán. A munkásságáról keveset tudunk, Protics Márkó könyvében 
azt irja róla, hogy papnak készült, azonban JKulundzslcs testvérek 
kérésére Szuboticán maradt és elállott Párizsba való letelepedésének 
a gondolatától azért, hogy mint ujiságiró a szuboticai szláv kisebbsé
gi sérelmeket állandóan felszínen tartsa. Karanovics Mjaden Szubo- 
ticán bőkezűen áldozott vagyonából kisebbségi célokra és szellemi 
erejét is itt forgácsolta szét, úgyhogy öregségére ö is szegénysors
ban van és Szuboticától, küzdelmeinek emlékezetes színhelyétől tá
vol él teljes visszavonultságban. Karanovics Mladen tehetségével, 
olvasottságával és bátorságával méltóan /egészítette ki azt a triumvi
rátust, amelynek tagjai Vuics Bosko és dr. Petrovics Dusán voltak.



Protics Márkó könyvében még egy »szellemi trojkáról» találunk 
feljegyzést. Petrovics Dusán, dr. Jovanovics Szima a költő és Be- 
leszlijin Obrád még a gimnáziumban irodalmi véd- és dacszövetsé
get kötöttek és az első szerbek voltak, akik Szuboticán versírással 
foglalkoztak. A  szerb gymnazium tanulóinak a helyzetét a követke
zőképen ismerteti Protics:

» . . .  az ifjúság okulására, hogy a nehéz időkben miként tanul
tak a szuboticai szerb kisebbségi diákok (miután magyar gimnázium
ban jártak,) szivesen teszünk eleget anak, hogy megközelítő áttekin
tést nyújtsunk a tisztességes ifjak munkásságáról . . . »

Ezután azokkal a nehézségekkel foglalkozik a szerző, amelyek
kel a kisebbségi ifjaknak meg kellett birkózniok, mert nem a saját 
anyanyelvű iskolákban voltak kénytelenek folytatni a tanulást.

Bunijevác látogatások Beográában

Zarics Gyura szuboticai szerb polgár résztvett a törökök elleni 
szerb felszabadulási harcokban. A  háborúban jobbszemét kilőtték, 
úgyhogy a szerb kormánytól havi 36 dinár nyugdijat kapott. Ez 
azonban kevés volt orvosi gyógykezeltetéshez és a megélhetéshez és 
ezért a szuboticai szerb hitközséghez fordult, hogy segítse elő, hogy 
műszemet vásárolhasson. A  kérését a hitközség, nem tudni mi okból, 
elutasította.

Még egy szuboticai szláv,Milodanovics Karol, Drágutin bunye- 
vác ujságiró került Szerbiába, ahol letelepedett, áttért a görög kele
ti hitre és Beogradban meghalt. 1876-ban távozott Szuboticáról éa 
előbb résztvett főhadnagyi rangban a törökök elleni háborúban, 
majd Beogradban telepedett le és a szerb kormány egyik legfonto
sabb megbizottja volt, aki a monarchiában élő szlávok hangulatáról 
és kívánságairól tájékoztatta a kormányt. Azonkívül naponta lefor
dította a miniszterelnöknek a magyar sajtó a szlávságra vonatkozó 
cikkeit.

A szuboticai szerb szlntátszás története
A szuboticai szerb színjátszás közel egy évszázados múltra te

kint vissza és a kisebbségi sorsban élő szuboticai szlávság szórako
zását biztosította évtizedekig. A  noviszádi szerb nemzeti színház elő
ször 1862*ben vendégszerepeit Szuboticán, ahol már 1850-től kezdve 
szerb műkedvelői együttes működött és biztosította egy állandó 
színház vendégszereplésének előfeltételeit. Az első plakátok a szerb 
műkedvelői együttes bemutatkozó szerepléséről 1850 augusztus l i 
án jelentek meg, érthető feltűnést és meglepetést keltve. Milos Obi- 
lics a szerbek történelmi hőséről szóló tragédia előadását hirdették. 
Az előadást az azóta megszűnt »Fekete sas« vendéglőben a mai 
Strossmayer uccában tartották meg. A  szuboticai szerb műkedvelők 
áldozatkészségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a kisebb sze



repekben együtt játszottak a Szuboticán vendégszereplő hivatásos 
színészekkel. A szuboticai magyar sajtó dicsérő hangon irt a műked
velők szerepléséről. A  szerb műkedvelők a Cár Lazar cimü szerb drá
mát is előadták nagy sikerrel, sőt később szinrehozták a negyvenr 
nyolcas forradalomban kivégzett Radics Petar kereskedő életének 
színpadra feldolgozott tragédiáját is. A megőrzött plakátokról lát
juk], hogyha számozott'helyek harminc krajcárba kerültek, az elsői s;or 
helyára húsz ezüst krajcár volt. A  szinlap közli a férfiszereplők neveit 
azonban a szerb urilányok és asszonyok az akkori időkben még szér 
gyelték nevük alatt szerepelni és a szinlap csak nevük kezdő betűit 
tűnheti fel. Később a sorozatos sikeren felbuzdulva a hölgyek bátor
ságot kaptak, a lámpaláz elmúlt és megengedték, hogy a nevüket ki
írják a szinlapokra. Protics Márkó a szerb színjátszásról szólva a 
következőket jegyzi fel:

»t. . .  a színjátszás által megszerezték a szerbek szerétét és raj
tuk keresztül a bunyevácokat is, sőt maguk a magyarok előtt is iri
gyelt tekintélyt szereztek .. «

A  szuboticai gazdag szerb polgárok közül egyébként többen alar 
pót létesítettek a szerb színjátszás pártolására. Prokopcsanije Teo- 
dorné, Osztoics Jovan és Radics Dusán nagyobb adománnyal járultak 
a színház fenntartásához. Radics Dusán alapítványából ma is ötszáz 
dinár segélyt kap a noviszadi szerb nemzeti színház.

86 fial laniiiafotl, 74 lángnak adóit hozományt és 36 
könyv meg)elenesét segített elő az Osztolcs-alapltvány

A szuboticai szerb alapítványok mutatják meg igazán a marok
nyi szuboticai szerbség fajszeretetét. Protics Márkó igy ir a szerb 
alapítványokról és az áldozatkész alapitokról:

»A  szuboticai szerbek a legrégibb időktől kezdve szokatlanul 
ragaszkodtak a pravoszláv hitükhöz és a szerb nemzetiségükhöz. Ta
lán azért, mert kevesen voltak a nemszláv többségben és mert távol- 
estek a karlováci és budai központoktól.«

Már a múlt század közepe táján alig halt meg vagyonos szuboti- 
cai szerb polgár anélkül, hogy az egyházra, vagy a szegénysorsu 
szerbekre vagyont ne hagyott volna. A  halálozás évfordulóján való 
gyászmise biztosításán kivül a jómódú szerbek figyelme kiterjedt a 
szegényekre, a gyermekekre, a szerb kultúrára és irodalomra. Van, 
aki azért létesített alapítványt, hogy abból évenként felruházzák a 
szegénysorsu gyermekeket. Mások jutalmat biztosítottak a jótanu
lóknak. A  legtöbb adakozó) úgy intézkedett, hogy az ajándékokat 
Szent Száva és Vidov napján kell szétosztani. Nesztorovics Lázár el
ső alapítványa 1759-ből való, amikor negyven dukátot hagyott a gö
rög-keleti egyháznak. A  kisebb alapítványok összegei devalválódtak 
és értéküket vesztették,azonban azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy 
Szuboticán már akkor voltak szerb alapítványok, amikor a kisebbsé
gi kérdés aligha jelentett még problémát a Bácskában.



A  legnagyobb szuboticai szerb alapítványok egyike Osztoics Joh 
van kereskedő és nejének alapitványa. OSztoics jóvoltából 86 sze- 
génysorsu szerb fiú egyetemi tanulmányait támogatták és hetven
négy szegény leány hozományát biztosították, továbbá a szerb köny
vek egész sorának a megjelenését tették lehetővé már eddig is, pe
dig az alapítvány még nincsen kimerítve. Az alapítványhoz tartozik 
egy palicsi ház, amelyben minden évben szegénysorsu beteg szerb 
lányokat helyeznek el pihenés céljából. Osztoics Jovan hagyatékát 
képezi a főtéri házon és a készpénzben biztosított alapítványokon 
kivül még 300 lánc föld.

Osztoics parabutyi származású volt, a családja kihalt, de a fe
leségének vannak leszármazottjai. Az Osztoics féle alapítványnak 
eddig 86 ösztöndíjas tanulója volt, akik közül sokan vezetőállást 
töltenek ma be. Az első ösztöndíjas Sztojsics Milán szombori tanitór- 
képezdei tanár volt, aki 1879-ben jutott az ösztöndíjhoz. A  névsor
ban számos orvost, ügyvédet, tanárt és mérnököt találunk. Az ismer
tebbek: Prodanovics Mihajló dr. noviszadi ügyvéd, Pecanszki Milu- 
tin dr. szentai ügyvéd, Lepedat Ilija a szuboticai Takarék Pénztár 
nyugalmazott igazgatója, Szokolovics Müivoj sztaribecseji mérnök, 
Szvircsevics Dusán a szentai villanygyár igazgatója, Ognjanov Cvet- 
ko dr. özuboticai közjegyző, dr. Popovics Milivoj a néhány év előtt 
elhunyt szuboticai ügyvéd, dr. Rafailovics Milos szuboticai ügyvéd, 
őr. Dimitrijevics Ljubomir zsabljai orvos, dr. Miladinovics Radivoj 
szuboticai közjegyző, dr. Dimitrijevics Dragomir szuboticai ügyvéd, 
dr. Szubotios Szvetozar krnjajai orvos, Szuvajdzsics Alekszandar a 
szuboticai városi takarékpénztár igazgatója, Ludaics Bogdán horgon 
si jegyző, Turanov Lázár szuboticai rendőrkapitány, Tyltyics Szláv- 
kó szuboticai ügyvéd, Eskityevics Vasza a jdnevü irigi festő. Az ösz
töndíjasoknak nem kellett okvetlen szuboticai lakosoknak lenni, az, 
alapítványt kezelő bizottság csupán azt nézte minden alkalommal, 
hogy a jelentkező érdemesbe az ösztöndíjra. Ugyancsak Osztojics Jo
van és felesége létesítették a szegény lányok kiházasitását elősegítő 
alapot, amelyet eddig 74 vettek igénybe. A  névsorban egy magyar 
nevet is találunk: Somogyi Amáliáét, aki azonban több szerb nemze
tiségű lánnyal együtt elesett a segélytől, amikor kiderült, hogy nemt 
szerbhez ment férjhez, mert az örökhagyó intenciói szerint csak azok 
a szerb lányok kaphatnak házassági segélyt, akik szerb férfival lép
nek házasságra.

Osztoics Jovan elősegítette a szerb könyvek kiadását is és kü
lön alapítványban gondoskodott az irodalomról. Eddig 36 könyv 
megjelenését tették lehetővé. A  legtöbb munka szerb nemzeti és tör
ténelmi kérdéseket tárgyal. Nagyobb részüket a háború kitöréséig 
adták ki és a háború után az Osztoics alapítvány 'segítségével jelent 
meg Sztáics Vasza nyugalmazott gimnáziumi igazgató hires könyve 
Miletics Szvetozárról, a háboruelötti szerb kisebbségi mozgalom ve
zéréről, továbbá Petrovics Veljkó a szombori származású beogradi 
Írónak a vajdasági szerb festőművészeiről szóló nagyértékü munká
ja.



A többi alapítvány
Rádics Dusán, a szuboticai szerbek egyik legnagyobb jóltevője 

1916-ban halt meg és az emlékét a szuboticai főtéren levő emeletes 
ház és az alapítványai is őrzik. Rádics Dusán a szerb kisebbségi 
mozgalomban vezetőszerepet játszott, nagy orosz barát volt s testvé
rével Rádics Jócóval együtt, 1911-ben Moszkvába ment II Sándor 
szobrának a leleplezésére. Beográdba is gyakran ellátogattak a test
vérek és minden nagyobb szerb nemzeti ünnepélyen jelen voltak. 
Rádics Dusán és Jóca emeletes házai mellett állnak a szuboticai fő
téren és hirdetik évszazádokon keresztül a szuboticai szerbek két 
vezetőjének emlékét. Rádics Dusán nagy alapítványt létesített s 
még életében sokat áldozott a szerb kisebbségi élet oltárán. Rádics 
Jóca hagyatéka még nem emelkedett érvényre, mert a hagyatékot 
képező ingatlannak a felesége haszonélvezője.

Rádics Dusán hagyatéka egy emeletes házból, valamint külön
böző alapítványból áll. A  palotában helyezik el novemberben a szu
boticai szerb intézményeket. Rádics Dusán még százhatvan hold 
zsedniki földet is hagyott, azonban ennek hazonélvezője távoli roko
na Rádics Milenkó, aki ha gyermekek nélkül hal meg, úgy a föld a 
többi hagyatékhoz kerül. Rádics Dusán alapítványaiból segélyezik 
szegénysorsu rokonait és minden évben felruházzák a szegénysorsu 
szerb iskolásgyermekeket. Az alapítványi ház üzlethelyiségeinek jö
vedelméből tartják karban a szerb templomot, de a bevételből a 
Szrpszka Maticának, a noviszádi szerb színháznak és a Privrednik 
tanoncelhelyező intézetnek is jut.

Protics Márkó könyvében felsorolja az összes szuboticai szerb 
alapítványokat, amelyek azonban szétforgácsolódtak a pénz elérték
telenedése folytán. Milutinovics Szteván még 1819-ben háromszázöt
ven hold földet hagyott szerb kisebbségi célokra, de hibás kezelés 
folytán a hatalmas vagyon elveszétt, de igy is huszonöt ösztöndíjas 
egyetemi hallgató tanulmányainak elvégzését segítette elő. Hasonló 
sors érte Manojlovics Dimitrijené 1824-ben létesített alapítványát, 
amelynek jövedelméből 11 ösztöndíjas kapott -segélyt. Radisics Jo- 
ahim 1863-ban létesített alapítványából 9 ösztöndíjas tanul, a jelen
tős alapítvány ma alig 4.271 dinár 64 párát tesz ki. Manojlovics Ra- 
kila tízezer aranykoronás alapítványt létesített, amelynek kamatait 
évi 800 koronát, minden évben kiadták. Az alapítvány ma 6.639 di
nárt tesz ki. Egyetlen ösztöndíjasa dr. Beleszlin Bránkó szentai or
vos. Hrisztiforovics Jovan alapítványa ma 11.707 dinár, eddig két 
ösztöndíjasa volt. Aradszki Dragoljub ösztöndíja alig 1500 dinárt ér 
ma. Több régebben létesített alapítvány még nem lépett életbe. Vé
gül Protics még több kisebb szerb alapítványt sorol fel müvében.

A szuboticai szerbeknek több írójuk és költőjük volt, akik szá
mos értékes munkával gazdagították nemcsak a kisebbségi, de az 
egyetemes szláv irodalmat. Szuboticán született több neves szerb



festő és zenetehetség, akik maradandó nevet szereztek a szerbség 
történetében.

Szuboticai szerben a városi tanácsban 
es a parlamentben

A  magyar országgyűlésnek és a kárlovcii szábomak szuboticai 
szerb tagjai is voltak. A  száborban 1713-ban Lázár szegedi pravoszláv 
plébános képviselte Szuboticát, majd 1781-ben Petrovics Jovan 6s 
Milinovics Szteván volt a delegátus. Aj 1790-es temesvári száborba 
Szubotica Popovics Jován városi tanácsnokot küldte ki. 1842-ben Mi- 
loszavlyevics Szteván városi tanácsnok és ügyvéd, 1848-ban a má
jusi gyűlésen Dimitrijevics Jován, a későbbi szuboticai polgármester 
és Milutinovics Szvetozár budapesti kúriai biró, 1861-ben Manojlavics 
Emil a későbbi kúriai elnök és Ludaics Isóí plébános, 1869-bcn Ma- 
nojlovics Gyura városi főügyész (a helyettese Vuics Boskó postás 
volt) 1872-ben dr. Polit Mihájló a bácskai szerb kisebbségi mozga
lom egyik vezére és Brankovics Györgye szombori plébános, 1881-ben. 
Miloszavljevics Mila ügyvéd és Brankovics Györgye lelkész, 1897-ben 
Makszimovios Níka szombori ügyvéd és Kupuszarevics Ljubomir 
szombori lelkész képviselték Szuboticát a kárlovcii száborban. 1902- 
től egészen az összeomlásig dr. Manojlovics Vladiszláv és Jovánovics 
Jován szlavóniai lelkész voltak a szuboticai szerbek egyházi kérdé
seinek a (szószólói a szábor ülésein.

A  magyar országgyűlés egyetlen szuboticai képviselője 1802-ben 
Popovics Jovan városi tanácsnok volt, azonban több szuboticai szerb, 
polgár más bácskai szerb járásokat képviselt Budapesten. A  rendel
kezésre álló adatok szerint Milutinovics Szvetozár szuboticai szerb 
polgár 1866-ban a tovarisevói, Manojlovics Emil a vrsáci járást kép
viselték. Manojlovics Emilt a bácsi delegációba is beválasztották. 
Miloszávljevios Mila 1905-ben a titeli járást képviselte. A  felsorolt 
képviselőket kormánypárti programmal választották meg a szerb 
járások képviselőinek. Az egyetlen kivétel dr. Manojlovics Jóca szu
boticai ügyvéd, akit 1905-ben szerb nemzeti radikális programmal, 
választottak meg képviselőnek az uzdini járásban.

A  szuboticai városi tanácsban is sok szerbet találunk vezető ál
lásban a magyar uralom alatt. Két polgármesterük is volt a szer- 
beknek :

Popovics Jován, képviselő, aki 1817-18-ban töltötte be az állást, 
Dimitrijevics Jován, aki 1849-ben volt polgármester.

Alporgármesterek voltak:
Blagojevics Szteván (1848), Manojlovics Jován ügyvéd (1850), 

Manojlovics Emil képviselő (1857), Gyorgyevics Szredoje ügyvéd, 
majd törvényszéki biró (1884), Ljubibratics Klementije (1908).

Városi tanácsnokok névsora: Popovics Jovan (1786, Miloszav
ljevics Szteván (1845), Blagojevics Szteván (1848), Sztojkovics Lá
zár (1848), Milutinovics képviselő, a negyvennyolcas forradalom



nagytanács tagja, Zárics Györgye (1858), Gyorgyevics Szredoje 
(1885).

Városi ügyészek voltak: 1916-ban Milinovics Jovan, 1876-ban 
Manojlovics Gyura ügyvéd, a hitközség elnöke.

Főjegyzők voltak: Prokopcsányi Todor (1848) kulai biró és 
Aradszki Jefta (1870) hitközségi elnök. Aljegyzők: Prokopcsányi 
Todor 1849), Manojlovics Szteván az Osztojics alapítvány első gon
doka.

Városi főmérnöki állást betöltötték: Vlasics Gavril (1804),
Aradszki Gavril (1846).

Városi főorvos volt: Sztojkovics Pera dr. (1848), a bácskai vár
megye főorvosa.

Adófőnök: Blagojevics Avram (1816), Hadzsics Szává (1848), 
Aradszki Jővén (1846), Zárics Jovan (1848).

A  fontosabb városi közigazgatási állásokban is találunk szer- 
beket. Adófőellenőr volt 1848-ban Popovics Gyura, főkapitánynak 
megválasztották 1850-ben Manojlovics Jovánt, mig alkapitányi ál
lást töltött be: Petrovics Györgye (1878), Ljubibratics Klementije 
(1889). Városbiró volt: Milutinovics Szvetozár (1862), Petrovics 
Györgye (1872). Az árvaszék elnöke 1850-ban Sztojkovics Petár, 
1879-ben Pavkovics Györgye volt.

Az 1786-ban először megválasztott képviselőtestületben is jutott 
hely a szuboticai szerbeknek, akiket Manojlovics Manuel, Krnjajszki 
Lázár, Vászics Todor, Loncsárszki Lázár, Vuics Márkó és Hadzsi 
Antonije képviselt. A  későbbi idők folyamán is mindig volt szerb 
képviselőtestületi tagja a városi képviselőtestületnek.

Szuboticán a legutóbbi népszámlálás szerint 9097 görögkeleti 
yallásu lakos van.

A szuboticai szerbek megbecsülése
Ahogy kialakult és határozott formát kapott a régi szerb ki

sebbségi mozgalom, megjelölt céllal és feladattal, egyre nagyobb sze
rep jutott a szuboticai szerbségnek, amelyet megtanult becsülni sok
oldalú munkássága és áldozatkészsége révén a vajdasági szerb nem
zeti kisebbség. A  ma is fennálló szerb egyesületeik, az alapítványok 
hűen kifejezik a szuboticai szerbség öntudatos kisebbségi életét, fa
jához való őszinte ragaszkodását és életrevalóságát. Ma, amikor a 
szuboticai szerbség az államalkotó többséghez tartozik, sem feled
kezik meg a múlt harcairól és megőrizte a jelen és a jövő okulására 
a régi idők relikviáit.

A  szuboticai szerbség kisebbségi múltja több, mint tanulságos, 
azt minden kisebbségi polgárnak s elsősorban nekünk, akik közöttünk 
élünk, kellően ismernünk kell.

Csuka János



Ember és szerep
20.

Aki husz-harminc év múlva lapozgatja a bírálataimat, a lojali
tásomon botránkozik meg legelőször. Hogy lelkesedhetett ez az iró 
ilyen oktalanul kor és pályatársaiért? Nem vette észre, hogy csodá
latával maga elé tessékeli az elébetolakodókat s önmaga guggol le, 
(hogy a másik, sokszoriéval kisebb Volt nála, érjásnak éhezhesse ma
gát ráemelt szemeiben? Ma volt ez? Együgyüség, önkinzás vagy a 
megelőzéstől rettegő hisztériája, aki maga elé engedi versenytársait, 
nehogy azok hagyják el? Akármilyen rossz véleményem van a min
denkori utókorról, nem hiszem, hogy épen a kortársaimról irt bírá
latok hangját ennyire félre lehetne érteni. Ez az ujjongás, ez az 
aggodalom, büszíkeségkifakadás lehetett oktalan, de nem téveszthe
tő össze a gyűlölködő pályatársak csikorgói fogak közt szűrt mar 
gasztalásával. Magyar iróra, de különösen kortársaimra nem irigy
kedtem soha s remélem, hogy ettől az érzéstől öregkoromra is megóv 
a változatoknak szeretete. Egy uj iró az volt nekem, ami a botani
kusnak egy uj virágfaj. A  rendszertani örömtől eszembe sem jutott, 
hogy ez a virág elélheti előlem a dicsőséget. Nagy növénytudósoknak, 
egy Clusiusnak, Kithibelnek az volt a boldogságuk, ha egy uj nö
vénytani szempontból még föl nem fedezett tájra, Magyarországba, 
a Balkánra beszabadulhattak, ahol harasztott járó tekintetük soha le 
nem irt alakokat, a növényi élet uj, következetes rendszerét hámoz
hatta ki a szokatlan környezetből. Számomra az idő volt ilyen uj táj 
s a kritika a botanizálás; nagyszerű táj és kétszeresen izgató bota
nika, ahol táj és virág nem csak uj volt, de a szemem előtt is kelet
kezett. A  művész: az én szememben egy következetes életelv; nem 
amilyet a nyárspolgárok tűznek ki maguk elé, hanem amilyennel a 
természet kapcsolja egybe azoknak az értelmét, Ízlését, zsigereit, 
akiken át valamely szándékát különös világosan akarja megmutat
ni. Alkiben ez a következetesség megvolt, az engem már izgatott, ér
dekelt, akár nagyratört, akár kicsire, mintahogy egy nagy költő 
szentenciái is izgatnak, akár a csillagos égboltra vonatkoznak, akár 
a méhek életére. S mivel a magam »életelve« bennem volt s abban 
én is benne voltam, mig a másé, mint egy egészen soha meg nem 
érthető, át nem járható rendszer ütődött belé, más mindig érde
kesebb volt mint én magam s minden fogyatkozás-érzés nélkül is: 
csodálatraméltóbb.

De volt még ezen a botanikus örömön kivül egy mélyebb oka is, 
hogy ujjongani tudtam, ahol mások irigykedtek s ez — akármilyen 
furcsán hangzik —» az alázat volt. Az ember lehet szerény emberek



kel szemben. Ha valaki, én nem voltam igy szerény. De lehetünk sze
rények a hátunk mögött álló küldetéssel szemben, érezhetjük képes
ségeink s a bennünk és körülöttünk bontakozó feladat közt az arány
talanságot; húzódozhatunk az Isten hangjától mint Jób, aki nem 
akart Ninivébe menni prófétának s ez a szerénység talán az igazibb. 
Amióta iró lettem, mást sem tettem, csak körülnéztem. Láttam a 
magyar szellem állapotát és láttam ebben az állapotban a feladat- 
tömeget, amint húzza Herkulesét. Annyira nem voltam »eisztéta«, 
hogy ez a vonzás ne bolygatott volna meg, viszont annyira Herkules 
sem voltam, hogy buzogányt kapjak a vállamra s gyerünk a tizen
két munka elé. Keveseltem magam és szerettem volna megosztani a 
felelősséget. Mint ahogy van munkamegosztás; én a küldetésemet 
szerettem volna megosztani; bevenni magam egy falanksz közepébe 
s szuggerálni a bajtársakat, hogy egy hadoszlop vonuljon fel Herku
les magányos munkáira. Egy-egy uj iró mindig hozott valami isme
rőst, átvállalt valamit a feladattömegből, amely idáig engem nyo
mott s én lelkesen magyaráztam neki, mi az amit »átvett«. A  magya
rázat sokszor erőszakos volt, az Íróira olyasmit is rátukmáltam, ami
ben ő nem ismert a maga holmijára, (vannak bírálataim, amelyik
ben szinte lehető, de soha meg nem valóbult »irói pályákat« ajándé
koztam szét, de én boldog voltam, mert amit én szétdobáltam, az 
az volt, amitől magam megrettentem s minél többet dobálhattam 
szét, annál tömörebb, jelenvalóbb volt a falanksz, amelybe elrejtőz
hettem. Egyik Nyugatbsli bírálatomban irtani Illyésről s Papról* 
hogy boldogan követem őket a tekintetemmel, mert ismerős fegyve
reket látok a jó kézben csillogni. A  képen sokan megbotránkoztak s 
ha úgy érti valaki, hogy azok a fegyverek az én kezemből kerültek 
az övékbe, meg is botránkozhattak. Csakhogy én nem igy értettem. 
Az én fegyverem az ő kezükben az én ügyem volt az ő ügyükben. Az 
ő pályájukat néztem s a magam kirepült darabját követtem. Azt hi
szem, jogosan. A  költclk pályája nem olyan szabad mint hiszik. A 
költő megtalálja csak ( s nem feltalálja a dolgokat) épugy mint a 
tudós s az én adományom az volt, hogy éreztem mit merre lehetne 
s kellene megtalálni. Aki talált valamit, annak az útirányát én, mi
előtt talált volna, már megismertem. Sokszor gúnyoltak, hogy job
ban ismerném az iró szándékait mint ő maga. De máris vannak irók, 
akiknek az igazi pályáját az én utópiám rajzolta meg s nem ők 
maguk.

Most, hogy Babits a Nyugatot ez előtt a falanksz-szervező lel
kesedés (vagy gyávaság) előtt megnyitotta, igazán itt volt az idő- 
hogy a küldetést, mely engem csaknem agyonnyomott ,váll
vetve viselt, közös programmá alakítsuk át. A  fiatal irók, akik még 
alig merültek ki az ismeretlenségből, prüszkölve dörgölték szemük
ből a vizet s tétován tekintettek körül, a közös napot keresve s a 
mindenkire érvényes égtájakat. Egymásról alig tudtak valamit s 
maguk is várták, hogy bemutassa valaki őket egymásnak. Ha vala
ha, hát most lehetett őket egy nagy vállalkozásra összehangolni..



Babits magatartásából ugy vettem ki, hogy ezt az idősebbek is el
kerülhetetlennek tartják. A  Nyugatot az öregek szerkesztették, de 
már a fiatalok irták; természetesnek látszott, hogy ezek a munka
társak egyszer ne csak a folyóirat verseit, novelláit irják, hanem az 
iramát is ők diktálják. Miért hivott vissza engemet Babits, ha nem 
azért, hogy az uj virágbaborulásnak a régi fát átengedje. A  nem
zedékváltás az idősebbeknek is osak használhatott. Áthárították ránk 
a felelősséget, átadták a staféta-botot s a fiatalabbak tiszteletétől 
övezetten, az anyagiak felől nyugodtan élhettek annak, amivel még 
hátralékosnak érezték magukat. A  kérdéses nem is az volt, hogy ők 
hajlandók-e átadni, hanem inkább hogy a fiatalok át tudják-e venni 
a staféta-botot. Több dologtól is lehetett tartani. Elsősorban az 
idősebbek nyájasságától. Az ember szivesen alkalmazkodik ahhoz, 
akit tisztel, különösen ha az is barátságos hozzá. Csakhogy aki al
kalmazkodik, fölad valamit magából. Láttuk, hogy zárt körül en
gem feltűnésem után egy vonzói baráti kör, részben érdeklődésből, 
részben mert a ki nem próbált tüneményekkel jó barátságot tartani. 
Ugyanigy fogadták a többieket, Illyést, Gellérit is. Fél ős volt, hogy 
ebben a jószándéku, de veszedelmes kigőzölgésü körben ezek a meg
tisztelt fiatal irók irodalmi zsurfiukká zsibbadnak, akik lassan ma
guk is elvállalják a teaasztal mellett kiosztott szerepet. Annál köny- 
nyebben megeshetett ez, mert ahányan voltak, annyi felől jöttek, 
nehéz ifjúság után, s z í v ó s  egyéni őrültségekből bontakoztak ki s to
vábbra is ennek az őrültségnek a dialektusát beszélték, meglehetős 
érzéketlenül egymás tájnyelve iránt. A  kritikus vagy a történész 
láthatta mögöttük a közös tendenciát, fejük fölött a közös sors
nyomást, de ők nem látták. Siettek barátságot kötni, még becsülni 
is hajlandók voltak egymást, épen csak megérteni nem tudták. Én 
elsősorban hűséget vártam tőlük. Nézzenek bele abba, amit tapasz
taltak s a maguk múltjából próbálják kibetüzni az irást, amelyet 
ennek az elhagyott országnak ma adni kell. De ő körülöttük politi
kai pártok toborzói ácsorogtak, kész programok, tenyércsapás^ 
kor fizetett dicsőséggel, kis dogmatikus zsarnokok, akiknek minden
ki annyira volt iró, amennyire egy követ futt velük. Cikksorozatom 
három bevezető cikke erre a hármas veszélyre készült fel. Az első
ben az uj nemzedéket választottam el az előzőtől, a másodikban azt 
magyarázgattam, ami a régiek 'egyéniség-kultuszával szemben kö
zös bennük, (szerintem ez a mű tisztelete volt s az egyén alázata a 
feladattal szemben), a harmadikban az irodalom önkormányzatát 
követeltem ,ami nem a művészet öncéluságát jelenti, csak függet
lenséget a különböző világnézet-diktatúrákkal szemben.

A bevezető tanulmányokat arcképek követték. Erdélyi József
fel kezdtem, amit nem annyira az értékrend mint a történelmi igaz
ság kivánt meg. Az Ady-nemzedék nyomán elrohanó epigonok iszonyú 
zűrzavart támasztottak az irodalomban, prófétábbak akartak lenni 
Advnál, müvészebbek Babitsnál, vaskosabbaJk Móricz ZsigmondnáL 
A háború jelentőségét is túlbecsülték ekkoriban: azt hitték, hogy



Galíciában és Verdunnél az állócsillagolk csúsztak le helyűikről, kao
tikus irodalmi irányok ordítoztak, kalimpáló égtájak közt s mig a fial
tatok élelmesebb része a borzén játszott, a nyálasabbja a »holnap 
irodalmi irányát« tette meg. Ebből a zűrzavarból állt elő Erdélyi Jó
zsef nagy nyelv-tudással, nyugodt forma-tisztelettel, a bihari cseléd
szobára emlékező, hol színes, hol sötéten-villogd népiességgel. Megír
tam már, hogy fedeztem őt fel magamnak első kötetéből. Az utol
só királysas után a Napkeletben álltam ki érte. Később meg is is- 
merkedtünk. Úgy toppant be az attila-uccai lakásba, mint a garabon
ciás, aki tegnap is ment és holnap iis menni fog; népmesékkel vála
szolt a fölvetett kérdésekre, szidta Melichet és a szlávositó nyelvé
szeket, s ha cigarettázott, a kályha elé guggolt s abba fújta a füstöt, 
hogy a gyerek levegőjét el ne rontsa. A  cselédlány már ismerte őt, 
mosolyogva jelentette, hogy itt van az Erdélyi ur s ha tehette, va
lami ürüggyel beszökött a kemence mellett alvó Erős János meséjét 
hallgatni, ő volt az egyetlen vendégeim közt, akiben a nép megéret
te a népet; anélkül, hogy szóltak volna egymással, valami ősi cin
kosság kapcsolta össze őket. Fiatal intellektuelek a müveletlensé- 
géért szokták fitymálni. Én ezt a müveletlenséget, amíg vele voltam, 
sohasem éreztem. Rengeteget tudott ő, legföljebb nem olyasmit, 
amit azok becsülni szoktak. Külön mithosza volt életről-halálról; 
amit mi fogalmakkal irunk le, ő népmesével fejezte ki, még vadnyel
vészkedései mélyén is volt valami igazság, ha nem is voltak igazak 
úgy, mint a tudomány, igazak voltak, mint az álom, amely a lélek 
rejtett múltját a maga különös szabályai szerint fejezik ki. Vannak 
irók, akiknek a hatása jelentősebb, mint művük. Erdélyi is ilyenvolt. 
Befolyása épolyan nyilvánvaló Tóth Árpád és Babits ujabb lírájá
ban mint Illyésében sőt Szabó Lőrincében. ö  adta vissza a költők 
bátorságát az egyszerűséghez s ő mutatta meg újra, hogy a szabá
lyok betöltésében is lehet valaki eredeti. A  háború utáni zavaros iro
dalom öntisztulásaként 1925-től egy klasszikus hullám emelkedik 
nálunk; ennek egyik kiindulópontja Erdélyi József. Tanulmányom
ban, sokat hánytorgatott népiességével szemben én ezt a klassziciz
must hangsúlyoztam (mondhatnám szuggeráltam), részben az elő
relátott olcsó népiességre ellenszerül, részben, hogy e népiesség kép
viselői s más törekvésű Íróink közt az összeköttetést fenntartsam. 
Hogy Erdélyi elvégezte a munkáját s újat róla később aligha irha
tok, már akkor is láttam; tehetségének kismestere valló korlátait 
is éreztem; nem is vezérnek kiáltottam ki őt, csak utcsinálónak. S 
hegy valóban az volt, azt nem vitathatja el tőle sem rosszakarat, 
sem hálátlanság.

Pap Károly, akiről a második arckép készült, akkor még uj em
ber volt az irodalomban. Noha régebben is irkáit jelentéktelen uj- 
ságnovellákat, hangját és mondanivalóját a Mihael-novellákban ta
lálta meg, melyeket még Osvát Ernő közölt, közvetlen halála előtt 
a Nyugatban. Ez a Mihael tulajdonkép Jézus volt s a novellák váz- 
irtok egy Jézus-regényhez, melyet P^p Károly azóta is készít s elő



relátható; volt, hogy sohasem készít el, minden írásában aféle nézett, 
egy megirhatatlan mű körül csoportosítva a megirhatókat. Én Basch 
Lórántnál találkoztam először vele, ott ült köztünk a Krisztus-regény 
álmába burkolózva s beszélgetés közben, mint valami romantikus 
festőt ábrázoló képén, szerteszét hullottak körülötte a Jézus 
vázlatok; egy ötödik Evangélium képei, amelyekben az ősi zsidó 
bölcső rengése Jézus alatt fontosabb volt, mint a vádaskodók fe
szítsd meg kiáltásai halála előtt. Én akkoriban fejeztem be az Em
beri színjátékot, a maga módján egy másik Jézus-regényt s európai- 
Krisztusom után vonzott ez a keleti Krisztus-osináló, akinek a meg
váltója szinte a gondolat alól, a szeretet együgyüségéből emelkedett 
ki, anélkül hogy a természet egyszerű lényeitől, az állatoktól, fáktól 
kövektől elvált volna. Pap Károly volt ismerőseim közt az első zsidó, 
aki nem menekült a múlttól, amelyet idegei szövetében, emlékező 
sejtjei kémiájában hordott. Nem erőltette magyarságát, nem volt 
»franciás műveltségű« és nem próbált valami szemre felettibe belefe
ledkezni. Közelebb állt a sötét galíciai szektásokhoz, semhogy gyö
kerei nélkül élni tudott volna és jobban tele volt Krisztussal, sem
hogy az általános emberi ege alá csak egy faji emigráció árán jut
hatott volna ki. Neki a zsidóság: sűrített emberiség volt; egy há
nyatott népben a fold minden népének a sorsa, a lélek mélyei és ma
gasai szűk helyen nemcsak szomszédságban, hanem rokonságban is. 
Orvosok tudják, hogy a zsidó alkat mennyivel bomlékonyabb mint 
a nem zsidó, cukorbaj, asztma, ekcéma népe ez, melyben tehet
ség és ostobaság, kéjvágy és aszkézis, kapzsiság és önfeláldozás kö
zelebb vannak, mint más népekben. Pap Károly ennek a minden 
emberit összesüritő zsidóságnak a közepébe állt be s egy népe sor
sán át felgyöngyöző szóban szólt hozzánk a Jézus igazi környezeté
ről elfeledkezett nyugati keresztényekhez. A  mi vidékies irodalmunk
ban, ahol még a nagy irók is irtóznak a nagy törekvésektől, Pap 
Jíároly szándéka, úgy éreztem, már csak ventillációnak is egész
séges, kiviszi a kun-mulatozásdtk gőzét és a zug-drogériák francia 
illatszerét s behozza a nagy tenger szelét. Sajnos, amikor tanulmá
nyomat irtam, azt is láttam már, hogy Pap Károlyt ez a nagy szán
dék aligha viszi tovább a Mihaelnél. Megismerkedésünk óta gyak
ran találkoztunk. Hajnalig látottunk föl-alá az attila ucc:ji s "'bá
bán, az órjási kerekasztal körül, amely a pohárszék és a zongora 
fele csak keskeny átjárót hagyott lábrakelt izgalmunknak. Pap azok 
közé az irók közé tartozott, akik szívesebben beszélnek mint írnak. 
Egész látomásokat beszélt maga elé, amelyeken igy élőszóval elő
adva még nem érzett a kidolgozás ösztövérsége. Én alkalmazkodtam 
a terveihez, de a bírálatban, tovább tervezésben, vitában az én agyam 
is felforrt, úgyhogy végül is két vulkán pöfékelt egymás mellett, 
inkább egymás tüze szomszédságától ingerelve, mint gondolatokkal 
összekapcsolva. Amig én Pap Károllyal fújtam a sűrű cigaretta- 
füstbe drámákat, regényeket, a feleségem Pap Károlynét hallgatta, 
ami nem volt kis áldozat. Ez az asszony, alig egy év alatt az egész



irodalmi világ borzalmává tudott válni. Mint férje zsenialitásának 
az ügynöke tört be; mindenhová. Olvasták Kari novelláját a Nyugat
ban, volt az első kérdése s jaj annak, aki a világirodalomban különb 
novellát is olvasott. Miég férje előző Írásaira is féltékeny volt, mert 
mindig az utolsónak kellett a legtökéletesebbnek lenni. A  férje néha 
ráförmedt: menj a csudába, de tulajdonkép neki is tetszett az asz- 
szony fanatizmusa. Nem egészen jogosulatlanul kérkedett ez a fér
jénél jóval idősebb, csúnya, szőrős nő, hogy ő az ura múzsája: ez 
igaz is volt. Pap népe géniuszát szerette ebben az asszonyban: a ke
letit, a fanatikust, a szivével érvelőt, a kedveséért tomboló anyarfe- 
leségét, a hisztériás veszekedőt, az arcpiritó s mégsem egész hazug 
hizelkedőt s nem utolsó sorban a megvetettet, akit mindenütt csak 
az ura kedvéért tűrték meg, akinek társaságibambiciói ellen vendége
ink állandóan tiltakoztak. Miég nem láttam embert, aki egy nőt eny- 
nyire beengedett volna az életébe, mint Pap a feleségét. Akarat
gyenge, dédelgetésre szoruló férfi volt s ez az asszony a bámulatá
val odakapaszkodott a szive fölé, beleette magát a zsigereibe, tehe
tetlen gyermeket csinált belőle, aki életszükségletek, napi gondok 
fölött csak Jézusának és képzelete várainak élt s a délutáni kávé
házból robotszerűen hozta haza a remekműveket, melyek közül egyre 
többet kellett félredobni. Amikor én a Nyugat arcképsorozatában 
bemutattam őt: a Miháel-novellák emléke még friss volt, a szerep, 
amelyet kiküzdött velük: vonzó, de a mihaeli együgyüségben meg-, 
rekedő magatartása, képzeletének üres elrohanásai, a múzsa háta 
mögött már ekkor is nyugtalanított. Erdélyi elvégezte a munkáját, 
Pap félős volt, sosem végzi el. S ha sorozatomban mégis a második 
helyre került, az a hűség tiszteligése, volti la gondolkozó hűség előtt, 
intés a zsidóság felé, hogy vállalt sors és a bátran kimondott igazság 
mennyivel közelebb hozhat bennünket, mint a holmi humanista szem- 
bekötösdi.

Pap Károllyal egyidőben tűnt fel Illyés Gyula, akinek a versei 
fölött, utolsó Osvát-találkámon az irodalomtól lassan kifáradó 
öreggel még együtt lelkesedtünk. Első verses könyvéről hét oldalas 
tanulmányt irtam a Nyugatba, melyet Osvát fiatal költők bosszúsá
gára s nyilván nem az én kedvemért, a lap elején hozott. Abból a 
kincstől, amelyet én mint valami nemesfém érző mágus, kritikusi 
utamon a lábam alatt éreztem, anélkül, hogy kiáshattam volna, ő 
találta meg a legnagyobb darabot. Hogy azirói lehetőségekben van 
valami személytelen, amit az egyéniség csak vállal, de nem teremt, 
azt semmisem mutatja szebben, mint hogy én jóval Illyés Gyula fel
lépése előtt bejövendőltem már egy Illyés-szerű költőt, anélkül, 
hogy egyéniségét ismertem volna. Ady elvontságai után a szines< 
tárgyi világ, merev formák után egy porhanyosabb, színjátszóbb 
vers, izgalmak után szárnyalás lira után az ^eyik szabadvers és kö
tött vers közt szabadon lengő vers, mely uj kötöttséget teremt, né- 
piesség és műveltség közt egy müveit költő, aki népére emlékezik: 
mindez benne volt várakozásunkban s Illyés nehéz földjével úgy állt



elő mint ezeknek a várakozásoknak a királyfia. Forradalmár Mr© 
volt és a hagyomány színei csillantak fel verseiben; Jíassákék és a 
Ma »tabula rasá«-s forradalma helyett egy emlékező, konzerváló for
radalmat igért, amely folytatni is tudja azt, amit elsöpör. Milyen 
boldogan vállaltam őt, akár vezéremül is, ha vezér tud lenni. Egy 
dolog nyugtalanított csak benne, már első kötetében is: valami bi
zonytalanság, amelynek nem tudtam lélektani alapjába látni. Ké
sőbb, hogy megismertem, ez a verseiből nyert benyomás még erősö
dőit. Szerény volt, hajlékony, látszólag könnyen befolyásolható. Az 
öregek az ártatlanságát dicsérték. Babits bevonta őt azok köze a 
romlotlanok közé, akiket ez a kor nem érdemel meg. Én nem hiszek 
azirók szüzességében sebben a szüzességben különösen nem hit
tem. Inkább kitérőnek éreztem őt mint engedékenynek. Mint a füst, 
amely kavarog, imbolyog, megkerüli az akadályt s megtalálja út
ját a legkisebb résen is. Az irók közt divat lett őt mint szalon-szo
cialistát csúfolni; maga Babits egyik latin-órán tréfásan jegyezte 
meg, hogy alighanem helyesen Ítélte meg forradalmasságát, amikor 
barátságot kötött vele. Én ebben sem adtam igazat nekik. Az im
bolygó füst alján én lángokat láttam; az arcára tapadt »szolga-mo
soly« mögött, amelyről énekelt, valami olthatatlan égett.' Szeretem 
ismerni ,amit szeretek. Egy költőt, akiért lelkesedem, különösen. Szí
vesen odavittem volna elé a tenyeremen a szivemet, nézd meg ez 
vagyok s döntsük el lehetünk-e barátok. De éreztem a feleletet, 
»hogyne, pajtás«, talán még meg is csókol, csak a szive marad a füst
ben. Mi volt ez: az ösztönök machiavellizmusa? Alátott rajtunk, 
eszközöknek tekintett, akiket használ s félredob? Vagy minden rej
télyesség nélküli bizonytalanság, amely seholsemmer egészen lekö- 
telezkedni, de egészen eloldozkodni sem. A  második kötetében sok
kal jobb versek voltak mint az elsőben, de annak, amit az elsőben 
vállalt, egy részét mintha föladta volna. Mintiköltő, bezökkent a régi 
nyeregbe, mint forradalmár, a marxizmusba. Tanulmányomban vá
rakozásaim jogán megpróbáltam őt várakozásaimnak visszakövetel
ni. A vezért követelem rajtad — mondta a tanulmány. — A füst 
megkerült s ment tovább.

Tamási Áronnak a következő portré hősének, ekkor jelent meg 
C í m e r e s e k  cimű regénye. Engem a Lélekindulás novellái, de még 
a Szűzmáriás királyfi tengerbe dobott kincsei után is megdöbbentett 
ez a regény, melyben Tamási először merészkedett ki abból a sze
gény tündérországból (vagy tündéri szegényországból), amilyennek 
ő a Székelyföldet ábrázolta. Már első kötetéről irva megjójsoltam, 
hogy ezen a kimerészkedésen fordul meg a sorsa: ki tud-e lépni belőle 
úgy, hogy provincializmusát levetkezze s varázslatát a világban mé
gis szétvigye vagy a székelyföld határán a varázslat is végetér s csak 
a góbé Göre vándorol tovább. A  Címeresekben valami nem várt tör
tént: Tamási kilépett Székelycrszágból, de kilépett költészete orszá
gából, mondhatnám, tulajdon képzeletéből is s színtelen agitációs 
regényt irt, fürészpor bélü alakokkal, akiket kedvére döfködhetett,



porolhatott aztán. A  nagy költő helyén a kávéházi szociológusok ba
rátja állt, aki elég naivul szemléltette a barátok tételeit. Lehet, 
hogy én felháborodásomban igazságtalanabb voltam a regényhez 
mint kellett volna, de Tamási igazi pályája jogositott fel, hogy e 
íattyupálya ellein tiltakozzam s ha akkor fájt is támadásom, Ábel, 
aki a székely vidékről úgy sétált ki az általános emberibe, hogy a 
varázslatot Kolozsváron át Amerikáig vitte, igazolta a Cimeresek
elleni haragomat. Tanulmányomban megmutattam azt a Tamásit, 
aki első novelláiból kelt elém, mint egy székely Csongor, a próza 
legnagyobb magyar költőjeként; utána a Címereseket hordtam le a 
életemben először elmondtam a tudatosság dicséretét, amelyet talán 
ép, azért, mert bennem nagyon megvolt másokban lényegtelennek 
találtam. A  legnagyszerűbb képesség is elhányódik, ha a gazdája 
nem ismeri eléggé a szellemi tájat, amelyben ezt a tehetséget belé- 
veti. A  tehetségnek csak egyik fele a talentum, a másik fele a ta
lentumokkal való sáfárkodás. Tamási szerencsére jobb sáfár
nak bizonyult, mint szocioligizáló regénye után várhattak, de magát 
a tételt még mindig ő szemlélteti legszebben. Ez az iró gyökerétől, 
falujától Európa egyik legnagyobb irója lehetett volna, csak a lomb
jai nem találnak ki nehezen a minden nép számára nyitott ég alá.

Méltó ellendarabja volt Tamásinak Szabó Lőrinc, akin a tuda
tosság betegségeit és öntisztulását lehetett bemutatni épugy mint 
Tamásin az ösztönét. Szabó Lőrinc liráját én eleinte nem szerettem. 
Ő volt a legnagyobb azok közül a szellemi fondorkodók közül, akiket 
a spekuláció Ady és Babits-csupásán elszalajtott; csupa mesterség, 
laboratórium, számitás volt ez a lira s ennyi fölkészüléssel sem tu
dott annyira óvatos lenni, hogy hamis nyomra ne fusson. Tisztelői 
nem azért magasztalták, mert őt szerették, hanem mert arra amit 
költészetnek szokás tartani, haragudtak. Valami előkelősködő szin, 
kedv és föld-gyülölet vette be magát ebbe a Szabó Lőrinc-kultusz- 
ba, ő volt a város a faluval szemben, a mester az igricek közt. Bon
tott hajú pénz-verseiben én viszont csak az Adykor furiává vadult 
múzsáját láttam, ugyanazt a hajadont, akinek az idegeit Babits 
szerint is túlságosan zaklatta már egy előző nemzedék. Egy idő óta 
önmaga is érezte, hogy zsákuccába került, mert a bontott hajú ver
sek megint kontyosán jelentek meg, a lázadói izgalomból aszkézis 
lett, az intellektuális fondorlatokból önfegyelem. Ebben a tartózko
dó zártságban tudatossága már jobban tetszett nekem; a szintelen- 
©ég a jég kemény szintelensége volt, mely forró zsigerekre fagyott 
rá s átlátszón, de meg nem olvadón őrizte a mélyibe rejtett tehetet
len rosszkedvüséget. Vannak egészen átlátszó pálinkák, éles, keserű 
izzel; ilyen lett a klasszikus töményités után a Szabó Lőrinc lirája: 
Arckép-költőt mutathatott be, akit betegsége a tudatosság meg
gyógyított. Ő volt kortársaim közt az előző kornak egyetlen folyta
tója s rajta lehetett, legjobban megfigyelni az uj légkör hatását is.

Akiket idáig emlitettem, ismert irók voltak már, Halász Gábor
nak akkoriban irolországban is alig ismerték a nevét. Én a Napkelet



folyóiratszemléjében találkoztam először ezzel a névvel, ahol akkor* 
tájt, amikor én Tormayhoz kerültem, elég fanyaron ismertette a 
Társadalomtudományban megjelent bírálatomat. Később arra is 
rájöttem, hogy a Napkelet-asztal fiataljai közt ki a cikkirója. Vé
kony fiatalember volt; engem a szálkára emlékeztetett s amint ké
sőbb megismertem, ez nem is volt egészen rossz hasonlat. Dacos em
ber volt, folyton határolta, keményítette magát, hogy az ellenállás
ban mindenki mástól különbözőnek érezte magát. Ha minden lé
lek külön szubsztancia; ő tömöritette, mondhatnám mesterségesen 
fagyasztotta ezt a szubsztanciát, mint az oxigént szokás, amig egy 
kopodó gyöngy lett belőle. Engem nem szeretett. Túlságosan rous- 
seaui voltam neki: pathetikus, érzelmes, zavaros, zaftos, szétfolyó. 
A  lojalitásom is ingerelte. Énnekem annál jobban tetszett ő. Olyan 
kevés jellemet éreztem magam körül, hogy ez a pasztillába préselt 
jellem tiszteletet ébresztett bennem. Kortársaim közül talán ő volt 
az egyetlen igazán müveit ember. Hatalmas tájékozottsága, rideg 
észfegyelme kiegészítette volna az én kapkodó érdeklődésemet, fel
lobogó lelkesedésem. Szívesen léptem volna vele szellemi zimbióízis- 
ba, de erről szó sem lehetett; féltette tőlem dacosan tartott hatá/- 
rait. De ha nem lehetett barátom, legyen legalább a nyilvánosság 
előtt ellensúlyom. Babits és köre sznobnak tartották őt s csak any- 
nyit tudtak róla, hogy Proust hatása alatt arisztokrata-barátságok
ra biztatja az Íróikat. Én Szabó Lőrinc után a következő tanulmányt 
neki szenteltem. Sok dologban értettünk egyet, de: én mégis a tempe
ramentumom ellentétét idéztem meg benne. Azt reméltem, ha méltó 
térhez és tekintélyhez jut, ő lesz az az ellenség, aki egy erejében bizó 
írónak többet ér mint száz barát.

Halász Gábor után még legalább tiz-tizenkét irót akartam be
mutatni, Márai, Gelléri, Bányai, Nyirő, Bochuniczky, Sárközi, Kodo- 
lányi lettek volna a következők, de mielőtt ezekre sor kerülhetett, 
Babits a sorozatot váratlan befejeztette. A  magyar irodalmi élet nem 
nagy hasznára, nem sokára ezután barátságunknak is vége szakadt. 
Mivel a Tanú részben ennek a szakításnak volt következménye, 
amennyire személyeskedés nélkül lehet, meg kell magyaráznom, hogy 
miért.

Németh László



KISEBBSÉGI KULTURÉLET

Gyöngyös bokréta
A népművészet, a népszokások, amint ez dalban, táncban, vise

letben megnyilatkozik, kétfélekép juthat nyilvánosságra.
Az első s eddig uzovált módja az, hogy lelkes gyűjtök összeszed

ték, összeirták s nyomtatásban megörökitették vagy rajzban, képben 
elérik vetitették a népművészet szétszórtan jelentkező virágait s a 
nép szokásait.

Bármennyire pontos és lelkiismeretes is azonban a gyűjtő, az 
iró, a kottázó, a rajzoló, a'festő, — mégis, valljuk meg őszintén, az 
így cikk, könyv vagy rajz, festmény alakjában elénk kerülő anyag 
nem adja az é 1 e t e t a maga teljességében, szépségében, sokszor vi
harzó elevenségében.

A könyv, a festmény bármily hű, bármily művészi legyen is, 
mégis csak holt anyag, az élet egy megrögzitett pillanata. Nem moz
gás s igy nem élet.

Ép e miatt s mert az emberek mégis és elsősorban magára az 
életmegnyilvánulásra kiváncsiak, született meg, ugylátszik lelki szük
séglet folytán a nép művészetének másik bemutatási módja: a hely
színen való megtekintés vagy pedig az egyes községek népének, kü
lönleges viseletének, táncainak, dalainak csoportosan színpadokon 
való bemutatása.

Ez az utóbbi eljárás az u. n. G y ö n g y ö s b o k r é t a  felvonu
lása, bemutatkozása.

Vagyis bokrétába gyűjtése, foglalása, egy-egy község mind
két nembeli fiatalságának, sőt itt-ott az öregebbjeinek is, akik az
után a közönség előtt bemutatják, eljátszák azon szokásaikat, el
dalolják azon dalaikat, elropják azon táncaikat, amelyek őket a 
többi községek népétől megkülönböztetik.

Talán mondanunk sem kell, hogy a nép művészete megismeré
sének, sőt ápolása, előmozdítása és fejlesztésének ez utóbbi módja 
mennyire célhoz vezetőbb, hatásosabb s maradandóbb. Még pedig 
nemcsak a szemlélő, a tanulni vágyó közönség szempontjából, ha
nem magának a tanulmányozott népnek szempontjából is.

Állandó panasz tárgyát alkotta u. i. eddig az, hogy az intelli
gencia, a tanult néposztály tagjai nem törődnek a nép fiai szokásai
val, művészetével, általában magával a néppel. S ime most egyszer



re ugyanaz a tanult osztály felfedezi a népélet szépségeit, tódul tö
megesen a Gyöngyösbokréta előadásaira, tenyereit vörösre tapsol
ja, mert maga előtt látja a falusi élet legszebb megnyilvánulásait. 
Nem úgy, ahogy azt a fővárosi irók a színpadra viszik, ahol iskoláik
ban képzett színészek, akik esetleg soha életükben nem is láttak ga
tyás parasztot, előttük több-kevesebb szerencsével megörökítik. Ha- 
.nem úgy, ahogy maga az istenadta nép éli a maga szürke vagy szí
nes életét odakint a maga kis faluja szűk határai között.

Innen a Gyöngyösbokréta nagy hatása a város népére.
De elvitathatatlanul erős a hatása ezen eljárásnak magáira a 

népre is.
Az is állandói panasz tárgya ugyanis, hogy népünk lassan a civi

lizáció terjedésével, az élet drágulásával arányban, fokozatosan 
leveti színes viseletét, levetkőzi szokásait, a kérészéletű slágerek ked
véért elfelejti szép dalait. S ez nem is csodálható, ha azt kénytelen 
tapasztalni, hogy ezekkel rajta kivül senki sem törődik. Hogy ne 
mondjuk, a kutya se törődik.

S most egyszerre kitűnik, hogy de bizony gondolnak erre is. És 
pedig nem csak egyes lelkes gyűjtők, elszórt bogaras tanító, tanár 
vagy papiemberek, hanem maga a nagyközönség. Egész városok va
lamennyi lakosa. Tódul a városi nép abba a színházba vagy 
előadó terembe vagy arra a szabad helyre, ahol a Gyöngyösbokrá- 
t a megjelenését hirdetik. Hogy lássa, hogy megismerje, hogy tap
solja annak a falusi népnek a táncművészetét, különleges viseletét, 
dalait, szokásait, amely egész kultúránk, társadalmi berendezkedé
sünknek alapja, fentartó ereje, elsőrangú tényezője.

S a nép látva, hogy mégis csak törődnek vele, —  érezve, hogy 
viseletét, szokásait, táncát, dalát megbecsülik, művészetét szeretik, 
megtapsolják, talán meg is fizetik, —  tudatára ébred annak, hogy 
mindez érték, felbecsülhetetlen kincs, amelyet eldobni vétek volna, 
róla lemondani csaknem öngyilkosság.

íme a Gyöngyösbokréta kölcsönös és kettős hatása a társada
lom egyes elemeire, rétegeire, amelyeket egymáshoz vezet, közelebb 
hoz, egymással megismertet s ezáltal nemzetpolitikai szempontból 
előre nem is sejthető kedvező eredményekhez juttat. Mert egy
részről segit lerombolni az egyes társadalmi osztályok között emel
kedő elválasztó falakat, másrészről legalább lelkieg iparkodik fel
emelni a műveltebb társadalmi rétegekhez az anyagilag ma annyi
ra sújtott kisparaszt vagy napszámososztály tagjait.

Sajnos széles e hazában, de még szükebb hazánkban a Vajda
ságban vagy a Dunabánságban sem ismerték még eddig fel azt az előre 
szinte felmérhetetlennek látszó erkölcsi hatást a társadalom minden 
rétegére, amelyet a Gyöngyösbokréta bevezetése, szervezése, általá
nossá tétele jelent. S igy e kérdéssel tudományosan vagy pláne mód
szeresen még senki sem foglalkozott.

Kétszeresen fontos azonban e kérdés felkarolása reánk magyar 
kisebbségiekre nézve, éppen kisebbségi szempontból.



Német testvéreink ugyan már több izben tartottak u. n. népvi
seleti bálokat, azonban ez a G y ö n g y ö s b o k r é t á n a k  csak 
egyik igen kicsiny részbeni megnyilatkozása. Igaz, mégis valami.

Mi magyarok, sajnálatos módon még eddig se jutottunk el.
Ami azonban nem riaszthat vissza attól, hogy a G y ö n 

g y ö s b o k r é t a  eszméjét, amely tulajdonkép biztos, kulturális 
megnyilatkozása volna a magyar kisebbségi népléleknek, ne iparkod
junk megvalósítani s igy a kellemest a hasznossal egybekötve a ta
nult társadalmi osztályokat a népi elemekkel megismertetni s egy
más megbecsülésére és szeretetére tanítani.

Batta Péter



Nélpont alatt
D c g é n g  (Folytatás)

XIV

Dr. Wimpfen Ágoston idegorvos harmincöt év körüli, meleg te
kintetű fiatalember. Kellemes megjelenése orvosi munkája közben* 
őt vagy a nőbetegeit nagyon zavarhatja, ezért fiatalságát hideg han
gú, pedáns mondatai mögé rejti.

Most az Íróasztala előtt ül — szemben vele Siró Zoltán.
—■ Tudtam, hogy meglátogat. Stux ügyvéd ur ma reggel kö

zölte velem, hogy Salgó Emmi kisasszony sorsával többé nem foglal
kozhat, mert erre többé nincsen joga. Közölte velem azt is, hogy a 
beteg ügyeivel ezentúl ön foglalkozik. Tudatnom kell azt is, hogy 
orvosi munkadijamat Stux ur a tegnapi napig kiegyenlítette. Ha Sí
ró ur engem biz meg a beteg kezelésével, legyen szives nyilatkozni, 
hogy maradjon-e minden úgy, ahogy eddigStux ur kívánta vagyis én 
járjak ki a Svábhegyre a beteghez, vagy a beteg járjon el rendelő- 
ó(ráimra? Hangsúlyozom, hogy a beteg fizikai állapota olyan, hogy 
eljárhat a rendelésre és szokatlan, ezenkívül költséges dolog, hogy 
az orvos járjon el hozzá. Tudnom kell azt is, hogy hajlandó-e a beteg 
és munkanélkül álló családja egzisztenciáját szintén úgy biztosítani, 
ahogy Stux ur tette. Tőle tudom, hogy e kérdésekről önök között 
nem esett szó, öntől kell hát megkérdeznem, mert tudnom kell, hogy 
a beteg és hozzátartozói — kik el nem választhatók —  megmarad
nak-e mostani életkörülményeik között.

—  Kérem, én tiszteletben tartom Stux ügyvéd ur intézkedéseit. 
Minden maradjon változatlanul, az anyagi kérdések teljesen aláren
delt jelentőségűek, minden áldozatra kész vagyok.. Engem minde
nek előtt a beteg állapota érdekel. . .  Mi van vele ? .. van-e remény 
gyors gyógyulásra?..

—  A  beteget harmadik hónapja kezelem. Állapota változatlan.. 
Jó, hogy egyszer a torka is fájt, e betegségében is én kezeltem, azóta 
tudomásul veszi, hogy orvos, az ő orvosa vagyok. . .  Hiszem, hogy 
meg fog gyógyulni. . .  Hogy mikor? Azt nem lehet tudni. . .  majd 
egyszer.. talán máról-hólnapra.. egy pillanat alatt. Reméljük. ► 
Az én munkám voltaképpen most kezdődik el, ha közli velem azo
kat a fontos adatokat, melyeket csak ön adhat meg.

—  Azért jöttem, hogy elmondjak mindent.
Belekezdett a Hungária-étteremben történtek elmondásába. Ele

inte szégyenkezve nagy bevezetéssel kerülgette a történetet, zavar
tan, összefüggés nélkül az előzményekről beszélt és amikor rátért a. 
tárgyra, akkor se tudott rendet tartani, folyton magyarázott, hogy 
mi miért történt.

Elkinlódva sápadtan hallgatott el.



—• Uram, amit elmondott, az nagyon sok, de nem elég. . .  Haj
landó-e, mindent elölről elmondani?

— Doktor u r ! .. magam is érzem, hogy nem érthetett meg en
gem  hiszen nagyon zavart vagyok. . .  Nemcsak most, mindig
ilyen állapotban vagyok.. azt hiszem én is orvosi kezelésre szoru
lok . ..

—  Igen, szüksége volna kezelésre. . .  Próbáljuk meg. . .  Kezd
jük meg azonnal a kezelést... Kérem, dőljön le a pamlagra, a meny- 
nyezetre nézzen és ne rám, azt hiszem a legjobb lesz, ha falnak for
dul . . .  úgy . . .  igy inkább egyedül érzi magát.. És most beszél
jen . ..  nem bánom, ha születésétől kezdve mond el mindent, akkor 
talán minden sorra kerül. . .  Ne gondoljon arra, hogy ön Salgó Em- 
mi kisasszony hozzátartozója...  Most csak magáról van szc$, Ne 
gondolkozzék, ne törje a fejét, ami eszébe jut, azt mondja. . .  Min
dig csak beszélni, folyton beszélni. . .  de hazudozás nélkül. . .

És Siró Zoltán beszélt.. .

Már két hete járt dr. Wimpfenhez. Egész nap az orvos pamlag- 
ján szeretett volna feküdni és beszélni, beszélni. ..  Mindennap, attól 
a perctől kezdve, hogy felébredt, izgatottan várta azt az órát, ami
kor elmeheteit az orvoshoz. Olyan érzések közt járt, mintha boldog 
utazásra készülne. Utazási láza volt. Esténként hatkor, végre, lefes
küdt a pamlagra és boldog megsemmisülésben beszélt gyermekkorá
ról, apjáról, anyjáról, mindenről — Emmiről i s .. . Elsikkadt emlé
kek buggyantak elő. Soha semmi melegség, semmi öröm, mindig 
csak szerencsétlenség, mindig csak boldogtalanság boldog feltárása 
volt a beszéde ...

De naponta csak egy-két órát élhetett betegsége gyönyörében. 
Nem gondolt a gyógyulásra, szinte félt a gondolattól, Hogy meg
gyógyul és egészségesen —  mimindent kellene elvégeznie.

Egyik napon meglátogatta Kalász István. Szidta a fiút az atyai 
barát. Mit lézeng Pesten, utazzék el külföldre, szedje ott össze ma
gát . . .

Ijedten tiltakozott a gondolat ellen, hogy elhagyja Pestet, hogy 
elhagyja . . .  dr. Wimpfent...

— István bátyám, küldjön egy hordó bort a legjobból, a legvó- 
nebből. ..  és szép gyümölcsöt is, itt van a cim, ahova küldeni kell...

— Ezt már szeretem — mondta hamisan pislogva Kalász, nő
ügyre gondolt — küldöm, fiam, holnap küldöm, kocsival küldöm..

— Köszönöm, Siró ur a szép gyümölcsöt .. a bort is Elviszek 
belőle néhány palackkal az útra... Egy hétre el kell utaznom.

— Elutazik? — kérdezte riadtan.
— Igen. Egy hétre felfüggesztjük a kezelést. . .

Egy hétig kell várni, mig Winpfen hazajön . . .  Volt-e joga egye
dül hagyni őt? ő úgy van most, mint aki a műtőasztalon nyitott
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hassal fekszik és az operáló1 orvos elment. Egy hétre ment el! Bizo
nyára messzire utazott. Miért nem kérte meg, hogy vigye magával? 
.Külön szakaszt béreltek volna. Lefeküdt volna a pamlagra és m i n 
d e n t  e l m o n d h a t o t t  v o l n a .  Még mennyi mondani valója 
van.*.

Három nap telt igy el. Szállodai szobájából ki se mozdult. Várta 
vissza az orvosát. Ha eszébe jutott Emmi, csak mondogatta magá
nak: »Érte történik minden...  de nekem előbb kell meggyógyulni. 
Ha ő gyógyulna meg előbb, mi öröme telnék abban, ha a régi, beteg 
Zoltán állna elébe. Hiszen mig együtt éltünk, szinte naponta mondta, 
menjek haza, gyójgyuljak meg. Emmi is látta, hogy súlyos beteg va
gyok. Igen, beteg vagyok, nem tudok egészségesen gondolkozni. 
Ezt már megmondtam Wimpfennek is, de ő rámszólt, »nem kell 
szinesen beszélni, mert ilyenkor komponál, hazudik.« Erre azt mond
tam, hogy Stux is kiüsufolt. .. »Helyes, beszéljen Stuxról. . Róla alig 
beszél. . « Igen, ha hazajön Wimpfen, sokat beszélek majd Stux
ról . . .  Még négy napig kell várni Wimpfenre .. . Meg kell őrüni! ..«

Kopogtatnak .. Egy szolga lép be és jelenti:
—  Beltramo ur, Müánóból.. .
Felugrik és meredten néz maga elé!
—  Nem fogadom...  Mondja meg neki, hogy beteg vagyok
A szolga elmegy, de egy pillanat múlva újra belép.
— Nagyon fontos jelentenivalója van. Mikor jöjjön?
— Soha!
A  szolga vállára tette a kezét, rémült tekintettel a szemébe né

zett és mintha neki szólna, mégegyszer remegve kiáltotta:
—  Soha!
Beltramo, aki az ajtó* előtt várakozott, elszánta magát, beme

részkedett.
— Nagyságos ur . . .  Almássy Eírzsébet itt van . .. Pesten van.
— Nem érdekel! . ..  és menjen el.
Beltramo ráálmélkodott Zoltánra. Három hete, hogy megtalál

ta és azóta a kopó szenvedélyével követi az asszonyt. Tegnapelőtt ve
le egy vonaton érkezett meg Budapestre. Nyomban táviratozott és 
mert Zoltántól választ nem kapott, kiautozott Kiskertre, ahol csak 
azt tudta meg, hogy megbízója Budapesten van, de hogy hol lakik, 
azt nem mondták meg neki. A  bejelentőhivatalban ma délelőtt meg
tudta a cimet.. öt perccel ezelőtt nem gondolta volna, hogy ilyen 
fogadtatásra talál.

— Beltramo ur, nem kellenek a hirei . . .  Nem érdekelnek . . .  
Már nem foglalkozom ezzel az üggyel . . .  Miért ? .. Talán beszámol
jak ? .. Hagyjon békén . . .  Utazzék haza ..

— Kérem, én eljártam megbízatásomban Most haza küld?. *
Még útiköltségre valóm, sincs.

— Adok útiköltséget.
Beltramo eddig halkan alázatosan beszélt, de most már nem 

vette figyelembe Siró Zoltán izgatott állapotát. Látta, hogy itt egy-



szerűen kiakarják dobni. Ö azzal a reménnyel jött ide, hogy egész 
életre való jutalmat fog elnyerni. Csak odaadja a cimet — Jávor 
ucca 49 — és ezzel jövőjét megteremtette. Tegnap jól körülnézett 
Kiskerten, van ott az ő és a családja számára is hely.. írni készült 
feleségének, hogy kezdhet csomagolni.. És most minden összeom
lott .. összeomlott ? .. Valamicske mégis jár neki, az útiköltségen 
kivül. Miár a nagy-mesélő Beltramo beszél. Alázatosan, de mégis tá
madóan pereg a nyelve. Öt hete van utón, kis és nagy kiadásokat so
rol fel. Akit követett, az nagyon előkeloen élt, ő is kénytelen volt a 
legdrágább hotelban lakni.. A  levegőben számoszlop úszik, alatta 
a végösszeg. . .  ennyi meg ennyi.

— Hallgasson! — kiált rá Zoltán. — Miaga .. maguk nyomorí
tottak meg bennünket ...Detektívek! .. Detektívek! Orgyilkosok! 
A  detektívek ölték meg az apámat. Maga volt a főgyilkos! . . .  En- 

, gém nem fog legyilkolni ..
Bankjegyeket, sok pénzt, mind, ami a tárcájában volt, odadob

ta neki
—  Itt van! .. Menjen!
Kituszkolta az ajtóin és megfordította a kulcsot a zárban .. Per

cekig fogta a kilincset .. Figyelt. Végre elhitte, hogy elmúlt a ve
szély .. Boldogan mosolygott: »Elment az az ember.. E l i n t é z 
tem. .  . «

Ledőlt a pamlagra, ösztönösen falnak fordult. Hangosan be
szélt, mintha Wimpfennek mondaná el ezt a merőben uj történetet. 
Elintézett valamit.. D e .. Almássy Erzsébet itt van.. Megijedt. 
Beltramo, akit ő kidobott, most elmegy ahhoz az asszonyhoz.. Le
leplez előtte mindent.. Az a detektív ráuszítja.. idehozza..

Rémképek ezek.. Hol van már Beltramo? Régen megolvadta a 
pénzt. Nem elég egy életre, de van megtakarított pénze is és azzal 
együtt kitesz annyit, hogy beosztással hosszú ideig gondtalanul él
het, a kis tőkével valami üzletecskéhez is hozzáfoghat. Már meg is 
kezdi a beosztást.. Ennivalót vásárol az útra. Az első vonattal ha
za megy és ebben a történetbe nem fog visszatérni.

De Zoltán ezt nem tudja, Beltramo gonosz tervei egyre kínoz
zák .. Menekülni akar. El, el Wimpfen lakására, meg kell tudnia 
hová utazott, utána kell menni. Úgysem maradhat Pesten, mig az 
az asszony és Beltramo itt vannak.

Wimpfen lakásán megtudta, hogy az orvos a Svábhegyen, a sza
natóriumban üdül. így egyszerűen megmondták. Azt is mondták, 
hogy csak a jövő héten jön haza. Várjon türelemmel. De ő nem vár
hat. Félóra se telt belé és már az orvos előtt állt.

—  Miért csalt meg engem, doktor ur? Azt mondta, hogy elutar- 
zik.. Engem nem szabad megcsalni..

— Ezen a széles világon mindenkit megcsalnak, csak magát 
nem szabad? . . .

— De doktor ur, én halálos beteg vagyok! .. és ön orvos, az 
én orvosom. . .



—  Elfelejti, hogy a m á s é is . . .  És talán éppen a másik beteg 
miatt jöttem néhány napra ide .. Egyébként maga nem halálos be
teg. Nyugodtan hagytam egyedül .. Most pedig mondja el mi tör
tént? Bizonyos, hogy valami történt magával.

Szemben ült az orvossal és nem tetszett neki ez a helyzet. Mig 
beszélt vágyakozva tekintgetett a pamlagra, de Wimpfen nem kinál- 
ta meg vele. Pedig oda szeretett volna feküdni, falnak fordulni, úgy 
beszélni . . Ú g y  mindent el lehet mondani.. De igy is részletesen 
jelentette meg a Beltramo ügyet és nem fojtotta magában az el
múlt napok gyötrelmeit sem, melyeket orvosa nélkülözése miatt 
szenvedett át.

Mig beszélt, dr. Wimpfen elővette recept-blokkját, orvosságot 
irt fel.

— Szedje kérem az itt felirt orvosságot. Ettől megnyugszik és 
remélem nem fog ilyen súlyos mértékben utánam kívánkozni.. Jó, 
ha a beteg bizalommal van az orvosához, ez fontos komponense a 
gyógyulásnak, , Ám önnél nem a bizalom, a hit megnyilvánulását 
látom ,. hiszen úgy nyúl utánam, mint az alkoholista az ital után .. 
Nézze .. ön hetek óta jár hozzám és én még csak az első feladatom 
teljesitem — a maga meghallgatását. Még nem tettem semmit, még 
nem nyúltam magához .. Nem is hiszem, hogy erre sor kerül .. 
Nem is baj, hogy nem kerül rá sor. Mi, orvosok, foglalkozunk ugyan 
jellemgyógyitással, — ne értsen félre, öntudatlan vasakarat
tal eltakart emberi gyöngeségekre gondolok, — de ehhez 
az orvos munkáján kivül a beteg akarata is kell..... 
N em  b i z t a t h a t o m .  Semml i  a k a r a t o t  s e m  l á t  ok ön
ben .. No, nem baj .. Meg kell nyugtatnom, nincs komoly baja . . .  
vagy mondja, komoly baj az, ha az ekevas megrozsdásodik ? Csak 
szántani kell vele, kifényesedik újra. Ha éveken át a félszerben 
hagyják és sohase szántanak vele bizony megeszi a rozsda.. Vagy: 
betegség e a retkes láb? Csak piszok: le kell súrolni .. Tessék abba 
hagyni ezt az életét, melynek semmi tartalma nincsen. Hagyja abba 
szenvelgéseit, a homály gyűjtést, gyújtsa fel a szerencsétlenségeiből 
jól felszerelt múzeumát, melyet oly boldogan mutogat.. Nincs ön
nek más baja, csak az, hogy ellopta az életét, melyhez ha valaki hrz 
záért, akkor felsziszent: »Mit akarnak tőlem, nem látják, hogy sze
rencsétlen nyomorult vagyok!« . . .  A  háborúban vannak öncsőnki- 
tók, hogy elkerülhessék az életveszedelmeket . . .  Vannak, akik az 
élet ellen val6 védekezésből, megcsonkítják lelkűket és mint énekes 
koldusok jajgatnak azok fülébe, akik az életet vállalják. Furcsa em
ber ön. Semmi munkát, semmi terhet, semmi szenvedést nem akar 
vállalni .. Ismeri azt a mesét, amelyben egyszer a királylány lefe
küdt a felségesen puha pihés selyemágyba és nem tudott elaludni? 
A szegény királylány egész éccaka boldogtalanul gyötrődött. Tövist 
érzett maga alatt. Reggel siró panaszára szétszedték az ágyneműt 
«és-az-alsó, a hetedik derékalj egy gyűrődésében egy borsószemet ta



láltak . . A gonosz mostoha rejtette oda .. Nohát .. ez a maga 
baja is ..

Az orvos elhallgatott. Mpsoly bujkált az ajkán. Megejtette az 
analízist, nagyon elégedett volt vele.

— Úgy érzem megmondta, hogy mit kell tennem..
— Igen. Menjen haza dolgozni. Látom, hogy már igy is határo^ 

zott. Látja én ennek nagyon örülök .. Ünnepeljük meg a mai napot. 
Vacsorázzék velem.

A szanatórium éttermében vacsoráztak.
— Jó ez a bor. Sose ittam még üyen finom bort.
— Nagyon jó — tette le poharát Zoltán. Szégyellem .. na

gyon izlik . . .
— Az ön ajándékbora.. Felhoztam magammal belőle egy pár 

palackkal.. Még a borát sem ismeri..
Zoltán az orvoshoz hajolt, egészen közel, a szemébe nézett és 

úgy beszélt:
— Tudja meg doktor ur, én igenis, . . .  hazamegyek dolgozni..
Á^szellemülten hirdette ki határozatát, utána megivott még

egy popár bort, aztán ünnepélyesen nézett maga elé.
—  Csupa egészség, amit mond.
—■ Beteg voltam én kérem. Doktor ur meggyógyított. ..  Ahogy 

én kidobtam ma délután azt a Beltramot..
— Az is egészség volt.
— Egész bizonyos, hogy holnap már hajnalban, hazautazom — 

mondta bucsuzáskor.
Az ajtóban megállt. Pillanatokig tűnődött, aztán visszajött.
— Doktor ur! . .  az magától értetődik, hogy én várom a percet,, 

amikor szüksége lesz rám. . Az nem jelent semmit, hogy ma este 
Emmit nem említettem ...

— Az is egészséges volt — szólt közbe mosolyogva Wimpfen, 
de nyomban megsajnálta Zoltánt, akit megszűrt e megjegyzése és 
ezért más hangon folytatta. —  Nagyon egészséges. Nem kell be
szélni róla. Mire való a beteges siránkozás.

— Most már én ezt tudom...  Mégis vissza kellett jönnöm, hogy 
a rend kedvéért megmondjam: tudom mi a kötelességem.

Elment. Az orvos tűnődve nézett utána. Maga elé idézi elvitt 
tekintetét és úgy hallja újra utolsó szavait .. »Tudom, mi a köteles
ségem,«. Szóval.. v á l l a l j a  a t e r h e t . .  Csak terhet.. Na
gyon egészséges már ez az ember...

XV.

B e a t u s  i l e  qu i  p r c c u l  n e g o t i i s . .. A  svábhegyi 
villa kovácsolt vaskapuján olvasható e horatiusi sor. Három hónap-; 
pal ezelőtt meg egy másik írást is találhattunk a kapun: E z  a
v i l l a  e l adó ,  e s e t l e g  b é r b e a d ó .

Valaki, valaha, a letűnt világban építhette magának a nagjr



kert közelében a csendes fehér házat. Valaki, akinek nem a ház, hanem 
a fa, a virág, a csend kellett, hogy a világtól elvonulva boldogan élje 
le napjait. Ezért nem épitette ki házát az uccára, hanem mélyen a 
kertben, platán csemeték közé. Remélte, hogy a platánok nagyra 
nőnek, a ház mindig kicsiny marad és uccát errefelé nem építenek 
soha.. Mert abban az időben, mikor ez a ház felépült, még telekspe
kulánsok se jártak erre. Talán nem volt sok pénze, az első gazdának, 
mégis a nemesen elpazarolt kis vagyonkából futott egy tehetséges 
kertészre is, ki a legmesszebb, legszebb tájak fáit, virágait szok
tatta meg a svábhegyi talajban. De lehet, hogy a fák, virágok már 
nem az elsőgazda idejéből valók .. Ki tudja, hol van már az első gaz
da, aki elvonult ide egykor csendes harmóniában pergetni napjait. 
A  szerény ház azt vallja, hogy az első gazda nem lehetett vagyonos 
ember. Talán csak egy gimnáziumi tanár, aki nyugdijba ment, és 
szerény megtakarított pénzéből meg a Tisztviselő Takarékpénztár
nál felvett törlesztéses kölcsönből épitette fel házát.. . Hogy is volt 
csak hajdanában?... »No én harminc évig tanítottam, mindig sze
rényen éltem, összegyűjtöttem tízezer forintot, a nyugdijam száz
ötven forint.. ötvennyolc éves vagyok, sose voltak, ma sincsenek 
hivságos vágyaim.. Horatius-szal tartok, házat építek magamnak 
a Svábhegyen. A  háború előtt sokfajta elbizakodottság uralkodott, 
de mind fölé emelkedett az ilyen életprogramul: a kötelességek le
rovása után elvonulni az öregség csendes derűjébe.. De hol van 
már az a tanár? E házban régen nem ő lakik. Jött a háború, és ha 
nyugdija számokban egyre gyarapodott is, de mindkevesebbet ért. 
A  tanár ur számitásai megbuktak, a nyugdij felét a boldog béke
időkben ‘kölcsön törlesztésre fordíthatta, most az egész arra se volt 
elég, hogy rendesen jóllakjék belőle. Miből tellett volna még arra is, 
hogy kertjét ápoltathassa, locsoltathassa. Napról-napra hangosab
ban gúnyolódott vele a B e a t u s  i l e . . .  A tanár ur nem tudta 
megvédeni tartományát. De talán nem is ment el innen nagy szív- 
fájdalommal, hiszen kertje minden oldalán már uccák ömlöttek el 
és boldog nyugalmát már régen elnyelték az ideköltözött lármás, 
autós, éccaka élő emberek.

Salgó Miksa már nem e képzeletben felépített tanártól vette 
meg a villát. Akitől megvette, az a tőzsdén nyerte, ott is vesztette 
el a házat. Furcsa dolog, hogy az aki tőzsdézik, olyan házat vesz, 
melynek kapuja a Beatus ile-t hirdeti.. Vagy, ha már ilyen házat 
vesz, miért nem véteti le az Ig é t? ..

Salgó is tőzsdézett, sőt az volt a foglalkozása, de ő is behur- 
colkodott a házba és az Ige a kapun maradt. Büszke volt a horatiusi 
sorra, melynek betűit sűrűn átaranyoztatta, eredetét, értelmét titok
ban kinyomozta és mig a svábhegyi aranynapok tartottak, sok es
télyen kezdte szónoklatát igy: »Beatus ile ..«

De ő is kénytelen volt felszámolni, neki is el kellett adni a vil-< 
lát. Azóta már három gazdája volt a háznak, azaz a bank, melynek 
nyakán maradt a villa, már háromszor remélte, hogy túladott rajta,
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de mindig vissza kellett venni és mindig árverésen.. így árverez- 
getik már öt esztendeje »a csendes boldogság házát«, hirdetve a 
kort, melyben pusztán áll.

Három hónapja lakik e házban Emmi. Stux bérelte ki. Nem járt 
ez nagyobb pénzáldozattal, a villa üresen állt, a bank örült a téli 
bérlőnek, aki célzásokat tett arra is, hogy a villa megvásárlása gonl- 
dolatával foglalkozik. Stuxnak valóban ez volt a terve.

Emmi, amikor kikelt apátiájából, vidám hangulatú lénnyé vál
tozott. Csak annyi történt, hogy életéből elfelejtett öt esztendőt, el
vesztette természetét, egyéniségét. Nem szerette szanatóriumi szo
báját, egyre kérdezgette: »Mikor megyünk ki villánkba?« Stux tud
ta, mi a kötelessége. Remények éltek benne: Emmi meggyógyul. . .  
és ő kitartott mellette. Majd ha elmúl a baj — az orvos nagyon 
biztatja — akkor Emmi megtudhat mindent. . .  A  jövőért szivesen 
vállalt mindent. Vállalta Salgó Miksát is, kitől undorodott. Ez a rom
lott, félrevert eszü ember, ahogy előre kitervezte, elpanaszolta neki 
a Royal bankettet és a többi csúfságokat, melyeket Schenk igazgató 
és fullajtárjai követtek el vele. Stuxnak nem volt kedve az ügy meg
vizsgálásához. Emmi betegsége első napjaiban még a fontos ügyeit 
is elhanyagolta, irodájával sem törődött. Elkergette Salgót, többet 
ne lássa, de másnap ő ment iel érte, hogy visszavigye Emmihez, aki 
folyton csak két ember társaságát kivánta: apjáét és Zoltánét.

Vissza kellett hívni Salgót, hogy betöltse Emmi körül, a rajongva 
szeretett apa szerepét. A  szerep eljátszásáért persze kikötötte a ma
ga egzisztenciája i biztosítását, ezenkívül ragaszkodott ahhoz, hogy 
a villa életét, ha nem is a régi aranynapok fényébe, legalább rendes 
polgári színvonalra kell emelni, hogy Emmi elviselhető életet talál
jon abban a korban, melybe betegsége visszaálmodtatta. ..

A  villában két boldog ember élt. Emmi és az apja.
Emmi mosolyogva állt egy mozdulatlanná vált ponton. Mindig 

mosolygott, mint egy viaszból készült derűs panoptikum-figura. A  
panoptikum-figurák arcára is életük nagy pillanatát akarják ültet
ni, a végső rémületet, az utolsó perc hitét, azt a pillanatot, amikor 
a sikert, a győzelmet, boldogságot, vagy a gyilkos tőrét fogadja. 
Emmi is a panoptikumban áll. A  kikiáltó hirdetése hiteles: Itt lát
ható a hölgy kinek életéből egy ritka betegség kitörölt öt eszten
dőt.. Tessék, hölgyek, urak besétálni és megtekinteni, megirigyelni 
a csodát, mert ki ne szeretne önök közül legalább öt esztendőt egy
szerűen kihagyni.. nem is kihagyni, hanem öt esztendőt visszamen
ni, megállni, egy helyben maradni. Már eleget haladtunk. Ha még 
tovább is haladunk, bizonyosan elpusztulunk. Megállni, egy helyben; 
maradni! így jó. így legyen mindig. Az idő álljon meg.

És az idő meg is áll. Emmi nem kerül a dolgokkal szemben és 
nincs dolga az emberekkel. Betegsége egy szűk körbe állította, 
melyben régi énjétől, az élettől távol él. Igaz, mindig derűs, ám soha 
meg nem rebben a tekintete, szeme mintha üvegből volna. Mozdulat



tai sincsenek, élettelenül hull le a karja, ha néha homlokát végig- 
Bimitja.

Lián sokszor eljön, reméli, hogy itt Edussal találkozik, aki 
azonban sose mutatkozik, eltűnt. Ennmi szivesen áll szóba Liánnal, 
nagyon furcsa dolgokról szoktak beszélgetni. Lián olyan ügyesen 
szerepel, hogy Salgótól mindig dicséretet kap. Salgóné nagyon 
ügyetlen, ha látja a lányát, könnybe lábad a szeme, ezért ritkán van 
a lánya mellett, aki nem is kívánja jelenlétét. Egyedül Salgó, az 
apus a fontos. Az egész világon nincs az ő apusánál különb ember. 
Fájdalom, örökösen a tőzsdén van dolga. ..  »Apus ne menj a tőzs
dére«. »Apus, miért kell neked az a sok pénz?« .. »Nincs elég pén
zed még? Kérj Zoltántól, neki oly sok van. . . «  »Apus, telefonálj 
Zoltánnak, miért nem láttam még ma?«

Salgó élethűen játsza meg szerepét, a derék apát, aki órákat 
tölt el lányával, kiszolgálja, sétál vele, ragyogó történeteket mesél 
neki nagy üzleteiről, melyek jobban sikerülnek mint tavaly, és min
den üzletében benne van Zoltán i s .. Naponta számtalanszor telefo
nál Zoltánnak és hozza a választ: »Mjngyárt itt lesz kislányom, most 
ült autóra. . . «

Eleinte meg-megremegett ettől a szereptől, de múltak a hetek 
és vannak emberek, akik a legszomorubb családi bajokba, betegsé
gekbe is beletörődnek. Salgófrak nem kellettek hetek sem. Tudomá
sul vette lánya állapotát — és a körülötte betöltött szerepen kivül 
kezdte élni a maga életét is.

Naponta, a bőséges ebéd után megcsókolta Emmit. »Megyek 
lányom a tőzsdére« és csak este jött haza. Persze napi kirándulá
sait nem pazarolta haszontalanságokra. Salgó tájékozódott.. Meg
kereste azokat a régi társait, kik szintén lecsúsztak, de nem olyan, 
mélyre, mint ő és azok, akikkel eddig barátkozott. Uj társasága 
tagjai mind megtudtak kapaszkodni valamiben. Volt olyan, aki sze
rencsésen egy kis álláshoz jutott, egy másiknak a felesége bridzs 
szalont nyitott, vagy kalapot csinált, fehérneműt varrt... így pró
bálják becsületben átvészelni a nyomorúságos időt. Kávéházi aszta
luk mellett lesik, hogy újra felragyog a napjuk, a konjukturák nap
ja és megint anyi lesz a pénz, mint a szemét, és abból ők is bősége
sen részesednek.

Ezek közé telepedett le Salgó és ez szabályszerű is volt, hiszen 
most már neki is volt rendes egzisztenciája, igy hát közéjük 
tartozott. Csak néhány nap kellett ahhoz, hogy a kávéházi asztal 
főhelyére kerüljön. Az első nap százpengőssel fizetett, ami nagy 
feltűnést keltett olyan társaságban, ahol mindenki nagy nehezen 
kaparászta elő a fekete árát. Másnap már »mindent« tudtak Salgó- 
roü. A  társaság egyik kiváncsi tagja kinyomozta, hogy Salgó nemi 
hencegett, szóról-szóra igaz, amit mesélt. Igaz az, hogy Svábhegyen 
egy villában lakik, két cseléd is van a háznál és beteg lányát egy 
neves idegorvos kezeli E hirek nagy becsületet szereztek neki, mit 
apróbb kölcsönökkel öregbített.



A  régi jó ismerősök kezdtek erre a becsületre! építeni Mind
egyiknek volt egy kolosszális ötlete, mellyel sok pénzt lehetne ke
resni. Sorra adták Salgónak a titkos randevúkat és árulgatták neki 
ötleteiket. Salgó mindegyikkel szóbaállt, elragadtatással dicsérte a 
ragyogó ideákat, nagykomolyan hatvan, kilencven napos opciókat 
kért az értékesítésükre. »Remélem, hogy ennyi idő alatt sikerül öszr 
szehozni egy tőkeerős csoportot, talán egy részvénytársaságot is .. 
az én kevés pénzemmel mégse kezdhetjük el .. «

A  kávéházi asztal minden tagja, a maga zsákmányának tekinti 
Saigót, holott ő hódította meg őket. Győzött, elérte azt a célját, 
hogy ennek a jobb társaságnak vezére legyen. Egész életén át min
dig szereplésre vágyott, siker, dicsőség nélkül nem tudott élni. A  
legfőbb gyönyörűsége abban tellett, hogy minél több ember előtt 
beszélhessen, és ha nem is jut számára egy népgyülésnyi tömeg, leg
alább egy népes kávéházi asztala legyen, ahol minden szó őt illeti 
meg. A  svábhegyi birtok egzisztencia megengedte neki, hogy leszáll
jon a városba, hogy ott élhesse ki, hozzá méltó díszben, stabü pozí
cióját. E pozíció tragikus alapja lassanként elmosódott szeme elől, 
sőt eljutott odáig, hogy mindent természetesnek vett, mintha ő is 
elfelejtett volna öt esztendőt.

Asztaltársaságán kívül még egy másik világot is teremtett ma
gának. A Hitelezők Szövetsége pénztárosnője számára is jutott na
ponta egy félórácska. Leontin nem ábrándult ki Salgóból, nem is 
volt oka rá, hiszen nem derült ki semmi rossz a nagy férfiúról. Igaz, 
hogy a bankett után nem jelent meg többé az irodában. »Nem aka
rom látni többé a társaságot, mely méltatlanul viselkedett velem 
szemben. Szerencséjük, hogy jó ember vagyok. Ha akarnám Stux- 
szal, jövendőbeli vömmel, kidobathatnám valamennyit.. Leontinkám 
erről egy szót s e .. Mondjanak rám bármit is azok a léha emberek,, 
hagyja őket futni.«

Leontin és az egész iroda tudott arról, hogy Stux és Salgó lánya 
között benső kapcsolatok vannak. Az egyik tisztviselő a bankett dél
előttjén, a pályaudvari jelenet elmondásával már leleplezte a nagy 
szerelmet. Leontinnak nem kellett hát Salgó bizalmas közlését, mint 
titkot magában hordania. De nem is érdekelte az ügy, a világon sem
mi sem érdekelte, neki csak Salgó Miksa volt fontos, számára csak az. 
volt érdekes, fontos, szép, sőt minden gyönyörök teteje, hogy együtt 
lehetett ezzel a férfiúval, ha csak égy félórácskára is. Salgó boldo
gan szürcsölte ezt a sikerét is. Nem volt soha szerelmeskedő termé
szetű, sose futkosott nők után és ha itt-ott iparkodott is egy nő után 
és torkoskodni szeretett volna belőle, ha intett a szerelem órája, ön
feledten agyonbeszélte az időt.. Bizonyos, hogy Leontinban megta
lálta azt a női ideált, akivel meghitt lelki viszonyban élhetne. Egy nő* 
aki mindig hallgatni akarja őt és lemond a beteljesedésről, tudomá
sul veszi, hogy a férfi erkölcsös, tiszta életű, tudja fegyelmezni ma
gát és így nem botolhat el törvénytelen szerelemben. Derék leány



érdemes szeretni és el kell fogadni a szivét. Valahogy igy gondolko
zott Leontinról. Vagyis ilyen nemesnek fogalmazta meg magát, ha 
elméjében a lánnyal foglalkozott. Lehet, maga is hitt abban, hogy 
vénülő napjaira kiütközött a szerelem, hogy szüksége van a nőre, aki 
előjtft feltárhassa magát, aki uj lendületet adhat neki. De lehet, és ez 
inkább valószínű, hogy csak azért tartja fenn az ideális kapcsolato
kat, mert a nő anyagilag független, annyira független, hogy a Hazai
ban 20.000 pengője van. Mjeg kell Salgó javára állapítani, hogy e 
pénzről nem akart sose beszélni, pedig Leontin igen gyakran emle
gette és egyszer még panaszkodott is, hogy pénze alig hoz valamit, 
4%í-os kamaton tengődik. »Jó helyen van a pénz, biztonságban van, 
különben ne beszéljünk róla.. « mondta mindig Salgó.

Egyszer azonban mégis komoly beszéd volt a pénzről. Ez akkor 
történt, amikor Salgó elmesélte, hogy barátai különféle üzletekhez 
hívják társulásra. »Mindenki az én tehetségembe akar kapaszkodni« 
— panaszkodott. »Persze, visszaélnének azzal a szomorú ténnyel, 
hogy nekem nincs pénzem és igy munkám eredményéből csak so
vány részt juttatnának nekem..«  Sóhajos kitörésére Leontin felkí
nálta pénzét.. »Nem kockáztathatom meg .. De lehet, hogy hama
rosan eljő a jól alkalom..« — Látnoki szemmel nézett az égre: »Ér
zem, uj konjunktúrák jönnek .. Majd akkor szólok ..«

Salgó nem tudta, hogy Siró Zoltán átvállalta Stuxtól a Salgó- 
házról való gondoskodást. Eddig is dr. Wimpfen adta át Salgónénak 
minden hónap elsején a háztartási költségeket és Salgói havi pénzét. 
Az apával sem Stux sem az orvos nem óhajtott érintkezni. Salgó 
eleinte nagyon igyekezett Stux elé kerülni, vele, mint a lánya vőle
gényével a jövőről beszélni, megmondani neki, hogy Wimpfen közön
séges sarlatán, el kellene venni tőle a diplomát, ha ugyan van neki. 
Ennek az embernek csak az a fontos, hogy a napi egyórai munkájá
ért felvegye a tengersok pénzt... Neki, az apának, az az érzése, hogy 
Emminek már nincs semmi baja és minden rendellenesség onnan Van, 
hogy ez a Wimpfen naponta hipnotizálja; ő már ellenőrizni is akarta, 
de ez a titokzatos ember nem engedte meg, hogy a kezelésnél jelen 
legyen. Mint apa teljes joggal lépett fel, amikor követelte, hogy ad
jon felvilágosítást a beteg állapotáról és hogy meddig tart még ez a 
»kezelés«. Nem volna-e jobb, ha: bevallaná, hogy csődött mondott a 
tudománya? De ez a szemtelen ember meg se sértődött, szó nélkül 
otthagyta. Haragudott Wimpfenre, aki őt semmibe vette, nem állt 
vele szóba. Nagyon szeretett volna Stux elé kerülni, hogy mindezt 
elmondhassa, de nem jutott be hozzá. Megpróbálta hát levéllel csök
kenteni a Stux által kimért nagy távolságot, de nyolc-tiz oldalas le
velei olvasatlanul semmisültek meg.

Egy napon Salgó arra a szörnyű tudatra ébredt, hogy őt Stux 
ki akarja játszani és e tervében Wimpfen a cinkostársa. Világos, tisz
tán látja, hogy minden apai jogát el akarják sikkasztani. Azt hiszik 
ezek az urak, hogy azzal a havi 200 pengővel őt elhallgathatják, azt



hiszik, hogy őt kiuzsorázhatják ? Igen, kiuzsorázzák! Azért a csekély 
összegért azt követelik tőle, hogy szinte egész nap szegény Emmit 
őrizze. Tudják ők jól, hogy Emmi csak vele érzi jól magát, Stux előbb 
kidobta, de lánya kívánságára vissza kellett hivni ő t .. Nó, megáll- 
jatok, urak! Néhány napra elmegyek.. utóvégre az embernek más 
dolga is van ..

Salgó eltűnt otthonról.

Április. Melegre fordult az idő. Nehéz a bunda és a zálogházban 
ötven pengőt adnak rája. »Csak azért csapom zálogba, mert nem tu
dom hová tegyem . . . «

Este hűvös van, jó volna a felöltő. Akkor mégis eszébe jutott a 
Thököli uccai otthon. Nála volt az ajtókulcs, hazament a felöltőjéért.

Salgcl megszállt a városi lakásban. Nem megy vissza a Sváb
hegyre, mig nem hivják, ha a szive is szakad bele.. Es ha hivják, 
akkor se megy, előbb tárgyalni fog és ha nem teljesitik követeléseit,, 
akkor ne számitsanak rá. Milyen alapon pöffeszkedik Stux? Mert 
pénze van és fizeti a költségeket? Pénze feljogosítja arra, hogy őt 
kizárja atyai és családfői jogaiból? .. Ügyvédi furfang, tisztára ügy
védi furfangí De még olyan hires jogász, mint ez a Stux, sem jár túl 
az ő eszén. Hát persze! Világos a helyzet, az ügyvédi praktika arra 
megy, hogy kijátsza, hogy elnyomoritsa már most, tisztán abból a 
célból, hogy alamizsnás koldusként kezelhesse majd akkor is, ha Em- 
mi egyszer meggyógyul. Hát nem igy lesz! Holnap elmegy Stuxhoz, 
majd megmutatja, hogy bejut hozzá.. Olyan skandálumot csap, 
hogy.. Majd megkérdi tőle, hogy mi jogon finanszírozza ezt a sze
rencsétlenséget, ki adott neki erre felhatalmazást?.. Mondja meg, 
ki neki Emmi ? Tessék nyilatkozni. Legyen vége már ennek az illet
lenségnek . . .

Ez éjszaka szépeket álmodott, derűsen ébredt és délig heverve 
ágyában boldog terveken csámcsogott a lelke. Nem a tegnapi harcos 
terveire gondolt, eszébe se jutott, hogy elmenjen Stuxhoz. Leontinra 
gondolt, az árva, öreg lányt rajzották körül képzelmei, akivel mára 
egy szép estét tervez, akit ő ma boldogitani akar.

Választékosán öltözött ki a mai napra. A  borbély is mesteri 
munkát végzett, szinte megfejelte Salgó fejét. Megelégedetten néze
gette magát a tükörben, egy fiatalos képű ur nézett vissza rá.

Három óra felé elment a kávéházba. Társasága már teljes lét
számban együtt volt, csak a főhely, az ő helye, várta a gazdáját.

— Mi az, elnök ur! — igy hagyta magát szólítani — mely alka
lomra öltözködött fel ilyen ünnepélyesen? — kérdezte a társaság 
egyik tagja. — Talán a belügyminiszterhez készül kihallgatásra?.. 
Magát is meghívták?

— Hogyan? Kívülem másokat is meghívtak? — viccelt vissza 
Salgó.

— Csak a főispánokat. Nem olvasta? A  belügyminiszter ma 
tárgyal velük a választási előkészületekről. Most már bizonyos, hogy



a kormány meg a tavasszal választat.
— .. .»A nép dönteni fog !« mondta hangosan Salgó  ̂ az asztalon 

(fekvő újság vezércikkének címét. Nyomban hozzá is fogott a; cikk ol
vasásához, és utána még három újságot elolvasott, aztán elköszönt 
a társaságtól.

A  délutánt arra használta fel, hogy összeköttetéseket szerezzen 
valamelyik képviselőhöz, aki tagja az Egységes-párt szervező bizott
ságának. Szerzett is egy névjegyet és este ötkor már a klub előszo
bájában leste mikor kerül sorra. Várakozás közben felhasználta az 
alkalmat, a titkár telefonján felhivta Leontint. Kedves szemtelenség
gel mondta: »Itt az Egységes pártból Salgó.. Drága Tinkám, ma 
este nyolckor várjon rám itt a klub e lő tt... Autóval jö jjön .. Úgy 
öltözködjék, hogy ma egy jobb helyen vacsorázunk és utána meg
nézünk egy műsort.«

A  klub előtt adott randevút. Úgy számította, hogy nyolcig elin
tézi itt a dolgát. Mi dolga van itten? Választási munkára jelenkezik. 
Amikor a kávéházban megtudta, hogy hamarosan választások lesz
nek, összefutott szájában a nyála. Ez az ő ideje. Most szarván fog
hatja a szerencsét, megnyilt az ut felfelé. . .  Vár, vár az előszobá
ban, nem türelmetlenkedik, »expozéján« munkáltatja eszét, melyet 
elmond, ha bejut Öméltóságához. »Pénzt egyelőre nem kérek, ha kí
nálnak is — visszautasítom.«

Végre bejutott Öméltóságáihoz, aki nagy álmélkodással hallgatta 
az »expozét«, melynek stílusa és tartalma telve volt a kortesi hang 
minden kilengésével. Amiről a pártban nem álmodik senki, a Teréz
város meghódítása tervét adta elő. Öméltóságát megmosolyogtatta a 
nagyszájú ember.

— Nagyon érdekes, amit mondott. Majd jelentést teszek róla 
illetékes helyen. Úgy látom, hajlandó volna a választási munkában 
közreműködni.. Önből, például.. kitűnő ajánlási aláírást gyűjtő 
volna.. Itt a névjegyem, jelentkezzék vele terézvárosi klubunkban.

— Mit mond méltóságos uram? Hogy én aláírásokat gyűjtsék? 
Húsz fillérért rábeszéljek embereket, hogy az ivet aláírják? Számom
ra ilyen feladatot jelöl ki, engem igy akar elpazarolni? Tessék az 
ilyen munkát munkanélküliekre bizni. Nekem ilyen ajánlatot tenni, 
aki az 1925-ös választásoknál olyan munkát végeztem, persze önzet
lenül, hogy el akartak járni, hogy engem kormányfőtaná
csosi címmel tüntessenek ki, de én lebeszéltem tervükről barátai
mat. Méltoztassék tudomásul venni, hogy régi ember vagyok. 1901- 
ben nagy részem volt Vázsonyi megválasztásában. A  kerületben 
mindenkit ismerek, harminc év alatt sok szivességet tettem nekik.. 
Feltárhatnám egész múltamat, de miért tegyem? ha ilyen megbíza
tást kínálnak fel, amikor életemet, hazafiságomat, tehetségemet 
ajánlom f e l .. Különben legyen szerencsém a Bocskay kávéházban, 
minden délután 3 és 5 között ott ülök, egy érdemes, hazafias asztal- 
társaság elnöke vagyok .. Csak húsz ember ül körülöttem és ha azt 
mondom nekik, hogy — aláírásokat kell gyűjteni, akkor feláldozzák



magukat és aláírásokat gyűjtenek, ha kell.. húszezret is. Ragyogó 
jellemek ők, akik mindenre készek, tudják, mi a párthüség, nem kér
dezik: miért? tilos-e, szabad-e.. Csak azt tudják, hogy a parancs: 
parancs, katona: katona, és mindnek én parancsolok, mind az én ka
tonám. őket csak én mozgósíthatom ..

— Nagyon jó! .. És ha minden igy lesz, mit kivan jutalmul?
— . . . J u t a l m u l ?  — kérdezte megdöbbenve Salgó. — Ju

talmul?... Tudom, nem szabad megsértődnöm, tudom, hogy ebben 
a romlott világban mindenért bért kérnek. Nem, én nem sértődöm 
meg...  De mégis megkérem méltóságodat, legyen kegyes tudomásul 
venni, hogy én még a régi világból való vagyok .. egy fedhetetlen öreg 
terézvárosi polgár.. Igaz, most a Svábhegyen lakom, beteg lányom 
miatt kénytelen voltam ott bérelni villát.. de ez nem tartozik Ide .. 
Bocsánat, hogy eltértem a tárgytól.. az én megjutalmazásomról 
van szó.. H át.. én nem kérek jutalmat, csak azt, hogy engedjenek 
engem dolgozni, persze csak az engem megillető helyen. Tudom, 
egyelőre csak az aláírások megszerzése a fontos. Adják hát át ne
kem e munka vezetését. Hagy szervezzem meg és vezessem e mun
kálatot. Persze nem csak a munkát, hanem a bizalmat is kérem. Az 
intézkedési jog legyen az enyém, az eredmény a párté .. Persze mun
katársaimnak se jár jutalom, még bér sem, csupán osak a készkia
dások megtérítése .. és hogy e költségek is a minimumra csökkenje
nek, rám kell bízni az utalványozási jogot, diszkrécionális alapon ..

Öméltósága m e g é r t e t t e  Salgót, de nem mosolyodott el. 
Vigyázott, hogy meg ne sértse újból a fényes jellemű hazafit. Hasz
nos embernek találta, de csak az őt megillető helyen.

— Köszönöm szives látogatását. Javaslatait elvben elfogadom, 
tehát kedvező véleményezéssel a Bizottság elé terjesztem. Kérem, 
adja ide a cimét, azt hiszem, rövid időn belül meg fogjuk hivni.

Már félkilenc volt, amikor kilépett a klub kapuján. Leontin hű
ségesen várt rá. Együtt vacsoráztak. Az esti programúi második ré
sze, a Nemzeti Orfeum elmaradt. Nem voltak kiváncsiak semmiféle 
műsorra. Kivált Leontin nem kívánkozott ilyen mulatság után, hi
szen számára szenzációfeabb műsorról gondoskodott Salgó.

Langyos tavaszi éccaka volt. Átsétálták az egész éccakát. Hol 
a budai Dunaparton, hol a pesti oldalon bújtak össze a pádon egy 
kis pihenőre, egy még forróbb vallomásra. Tegnap egész nap beszélt 
ez az ember, ha mással nem, akkor önmagával és még ez éccakán át 
is győzte.. Leontinnak megtelik a szive kápráztató szavaitól, me
lyek mind hozzászólnak, fényes terveitől, melyek mind érte vannak. 
Közölte a lánnyal, hogy döntött »sorsa felett. Megtehetné, hogy csa
ládját, anyagilag gondoskodva róluk, elhagyja. Nem teszi meg, url 
mivoltját nem tagadhatja meg. Különben is nagyon ártana tekinté
lyének egy családi botrány, most, amikor sikerült a politikai életben 
újra pozícióhoz jutni és reményei vannak arra, hogy mandátumhoz 
is juthat.. Csak az lehet a helyes, hogy áldozatos kötelességválla-



nadó Imre: neiimotn alatt

lássál, felesége, szerencsétlen lánya mellett marad. Családjának nem 
is kell más, csak a jelenléte, szivét szeretetét sose kérték tőle. Éle
tében most érzi először boldognak magát, mert megmaradt ifjúsá
gát, szivét odaadhatja Leontinnak.

Ez éccakán megint elkárhozott a köpcös negyvenéves lány, kit 
harmincévi szűzi várakozás után, már több férfi csalt meg..

Reggeledett.. Kinyitották a kapukat. Már a vicék is felsöpör
ték a járdát.

Salgó gyengéden átkarolva vezette fel Leontint a Thököli úti la
kásba ,.

Leontin hűséges, áldozatos, buta feleségnek termett. Nem ada
tott meg neki, hogy egy rendes vagy egy komisz férfi rendes felesé
ge legyen .. így is, hogy áhitozott jussát elvette, gyönyörűséges el- 
omlásából a kötelesség keltette f e l .. A  férfi, aki beteljesítette az ő 
életét alszik. Az imént még mosolygó arcát most álom gyűrheti 
össze. Fogait is csikorgatja, rémmel viaskodhat.. Tudja ő, hogy miért 
nyugtalan az ő párja, hiszen még az éccakai sétán a szerelem betel
jesedésén innen, elpanaszolta, hogy élete reménysége megvalósulása 
előtt áll, mégis fél, hogy nem lépheti át a siker küszöbét és ebben 
csak durva anyagiak akadályozzák.. Neki még ma a Párt választási 
pénztárába 5000 pengőt kell befizetnie. Ennyit ajánlott fel, de elszá- 
mitotta magát, megfeledkezett más kötelezettségeiről és e pillanat
ban é célra csak 2000 pengő felett rendelkezik..

Leontin kiszökött a lakásból Taxival rohant haza. Magához vet
te betétkönyvét . . .

Nyolc óra. Be kell menni az irodába.. »Igazgató ur, két órai 
szabadságot kérek .. «

Elindult a bankba, hogy pénzéből kivegyen háromezret, éppen 
annyira van szüksége Salgónak .. De hátha hazudott, talán más
honnan vonja el a meglevő kétezret is . . .  Ott áll már a pénztárnok 
ablakánál, nyújtja át a betétkönyvét .. ötezer pengőt kérek . . . «

Csak másfélóra telt el, és megint Salgó ágyánál áll. Álomszerű
in  gyors a tündérek járása . . .  Salgó még aludt, éppen hátára for
dult, amikor Leontin belépett. A  lány boldog volt, hogy nem találta 
ébren a férfit, kinos lett volna személyesen átadnia a pénzt.

Kivette a zsebből a pénztárcát és belecsente az öt darab ezrest.
Nem is mert az alvóra nézni, lábujjhegyen szökött ki a szobából.
Ekkor Salgó felkelt, kikapta kabátja zsebéből pénztárcáját, be

lenézett:
— ötezer . . .  rebegte és könnybe lábadt a szeme.
Felkiáltott:
—> A legkülönb nő a világon. Érdemes leszek r á .. erre eskü

szöm!
Szivére tette kezét, égre emelte a szemét, úgy esküdött.

(Folytatása következik.)
Radó Imre



LÁTHATÁR
Az Igazsúg malma
(Die nőnie dér oerecnugheii)

Ernst Lothar még mindig nem foglalja el azt a helyet, a világ- 
irodalomban, mely őt megilleti.

A Kleine Freundin óta ugyan sokan megismerték és megszeret
ték, d? a legtöbb olvasó számára ő csak bécsi újságíró, akinek tár
cáival, cikkeivel a Neue Freie Presse hasábjain találkoznak.

Ezek a cikkek nem foglalkoznak világrengető problémákkal. 
Lothar témája: az emberi sziv. Legszűkebb, legszélesebb téma a vi
lágon. A  gyermek, a család, olykor egy kutya, vagy valamilyen ucr 
cai figura érdekli: a verklis, a gyorsfényképész. Amit meglát, arra 
mintha a nap sütne. Minden ami szürke, jelentéktelen volt, ami 
mellett százszor elmegyünk anélkül, hogy meglátnánk, egyszerre ra
gyogni kezd. Az öregur a ligeti pádon, a régi ház a gyerekkori em
lékekkel, a fürdővendég, aki naponta a pincérrel, a fürdőssel, a szál
lodással, a szobaszomszéddal veszekszik, holott, december 8-án olyan 
mindegy lesz, hogy augusztusban milyen volt az ebéd. Mennyi feles
leges energiát takarítanának meg az emberek, ha erre gondolnának. 
Semmi sem elég fontos, hogy kedvünket rontsuk vele. Sem az ebéd, 
sem a kiszolgálás. A  szomszéd sem és a villanyos közlekedés sem, 
»Wichtig ist die Liebe, wichtig ist dér Tód«. Ami megváltoztathatat
lan, kikerülhetetlen, ami december 8-án is éppen úgy fáj, mint 
augusztusban. A  halál fontos, a szerelem fontos.

Egy rövid tárcájában irja ezt a bölcsességet Emst Lothar. 
(Philosophié des 8. Dez.) Észre sem vette talán, hogy ezzel írásai 
alapgondolatának jelmondatát irta le.

Uj regényeiben szélesebb, nagyobb stüü keretet kap mondani
valója. Az emberi szívért való) harcot (Kampf um das Herz) az em
beri jogokért való harc követi.

A Miihle dér Gerechtigkeit »Az emberi jogok« regényciklusá
nak első kötete. A  halál jogáról van szó ebben a könyvben, arról a 
sokat vitatott jogról, hogy szabad-e a szenvedő, menthetetlen em
bert könyörületből megölni. Euthanasia — igy hívják ezt tudomá
nyosan.

De a nagyvonalú téma elveszti általános jellegét Emst Lothar 
költészetében. Lírikus hajlama az általánostól a speciális felé von- 
za. Nem az emberi jogok, az e g y  e m b e r  j o g a ,  a Hausho- 
íer biró joga és élete és sorsa a fontos. Kissé száraz, kissé unal
mas, kedélytelen, rideg ember ez a Haushofer, igazságügyi taná
csos ur. Nem rokonszenves. Emst Lothar szándékosan választotta.



őt regényhőséül. A  szürke embert akarta megmutatni, akiben legbe- 
lül mégis mindenféle olyan van, amit környezete nem lát, amiről 
maga sem tud.

A  szürke embert látja meg Ernst Lothar. A  szürke emberre ek
kor rásüt a nap és egyszerre ragyogni kezd. Kiderül, hogy a szürke 
ember érzésekre képes, amiket nem ismert. Tud szeretni és örömet 
szerezni. Könyörületességre, megértésre és heroikus cselekedetre ké
pes. Szive van a szürke embernek.

Haushofer biró a salzburgi törvényszék bűnügyi osztályán 
tanácselnök. Szigorú, kérlelhetetlen , tisztességes ember. Irtólzik a 
bűntől, a gonosztevőtől, ezért minden korrekt pártatlansága elle
nére mindig a váddal rokonszenvez (jelszó: hová jutnánk?) Jó férj, 
kifogástalan apa a maga módján. Nem gyöngéd, nem érzelgős, taka
rékos, kötelességtudó és megveti a »mulatságokat«. (E  gyűjtő foga
lom alá tartozik nála minden ami nem munka ,tehát sport, művészet, 
irodalom). Huszonhét évi házasság után felesége gyófeyithatatlanul 
megbetegszik. És ekkor Haushofer biró, a törvény őre és tisztelője, 
a rideg, kemény, fantázianélküli hivatalnok, enged az asszony kö
nyörgésének és megöli.

Ahogy Haushofer biró eljut idáig, az a régi, igazi Ernst Lothart 
jellemzi. Az igazságügyi tanácsos ur megtanulja azt, amit sohasem 
tudott: átérezni más ember lelkiállapotát. Mert ez a titka minden kö- 
nyörületességnek, minden megértésnek: elképzelés, átérzés.

Van egy jelenete a könyvnek: Haushofer, a takarékos, mulat
ságokat megvető Haushofer elviszi nagybeteg feleségét a Jedeiv 
mann előadására. A  színházban életében először könnyes lesz a szó
mé. Mert a halál most először, nem színpadi díszlet és nem is hiva
talos ügy számára, mint az aktákban.

Haushofer bíróban megindul egy folyamat, amely lelkét hozzá
férhetővé teszi a Jedermann művészi szépségei, megható! jelenetei, a 
galambok ezüstös repülése, a lenyugvó nap véres színei — a hangu
latok számára.

És mikor az előadás után a lesoványodott, halálra itélt, fájdal
mát hősiesen titkoló asszonyra néz, aki, az ő kacagó rózsás arcú fe
lesége volt, akkor a részvéttől elsötétedik előtte a világ.

így érzi és igy is mondja a száraz precíz Haushofer. Ilyen nem 
precízen, ilyen értelmetlenül. Ilyen plasztikusan, ilyen gyönyörűen. 
»Fekete lett a szemem előtt, mondja a tárgyaláson is ő, aki világ 
életében utálta a határozatlan meghatározásokat. Nem. Nem szédült 
és nem lett rosszul. Fekete lett a szeme előtt — ragaszkodik e kife
jezéshez. A  részvéttől indítva megy a rideg, gyöngeséget nem ismerő 
Haushofer biró a nagybeteg feleségével a Jedermann előadása után 
vacsorázni. Sietni kell —  érzi. Elkéstem — érzi. És siet. Előkelő 
vendéglőbe viszi, a legdrágább ételeket és a legfinomabb italokat 
rendeli. Mindent rendelne, mindent adna és mindent megtenne. Min
dent amit 25 éven át nem adott, vagy csak fösvényen mért: luk-
szust, gyöngédséget, dicséretet.



Gyilkolna és csodát tenne érte. És csodát is tesz a szürke, szá
raz, rideg ember: Felkel a székről, feleségéhez megy, megcsókolja, 
— szeretlek — mondja, talán először életében.

A  regény második része elkeseredett harc a mai törvényhozás 
és igazságszolgáltatás ellen.

A  tárgyaláson Haushofer biró a jog és törvény őre, fanatikus 
hive, egyéni tragédiáján keresztül szörnyű meghasonlottsággal lát
ja, hogy mindaz, amiért élt, amire esküdött, ami megdöntethetetlen 
igazság, a dolgok értelme, és lényege volt számára — mind bálvány, 
hamis és hazug.

Hauishofer biró a vádlottak padján belátja, amit sohasem hitt 
el és amire a paragrafusoknak nincsenek árnyalatai: hogy nem az 
a lényeg, ami történt, hanem, hogy hogyan történt.

Ámulva látja, hogy a tanuk mind hazudnak, ki érte, ki ellene. 
Hogy az orvosszákértők korlátoltak, az ügyészt nem az igazság, ér
dekli, hanem a maga igazsága, ami nem egyébb, mint maga hiúsága, 
az elnök minden látszólagos tárgyilagossága mellett elfogult, olyan 
amilyen ő is volt.

Hogy van egy hatalmas válaszfal, amelyen nincs átjárás és melynek 
egyik oldalán a törvény és az igazságszolgáltatás áll, a másik olda
lán az eleven élet, amely a maga ezerféleségében nem szorítható be 
akták és paragrafusok közé. Hogy van előre megfontolt szándék, 
amely nem az és ellenállhatatlan kényszer, ami ha nem tolzonyitható, 
akikor is az. És van beszámithatóság, amikor pedig elfeketedik az 
ember előtt a világ. És van elmosódó határvonal a normális és az 
abnormis között és öt lépés az ajtótól a vádlottak padjáig, van öt 
másodperc a biróság bevonulásától az Ítélet kihirdetéséig, öt lépés, 
öt másodperc amiről ő tanácselnök korában nem tudott, amire so
hasem gondolt, amit el sem tudott képzelni. Haushofer biró, az igaz
ság malmának hűséges szolgája most maga is felőrlődik ebben a ret
tentő, fantázia nélküli, mindent egyformán elnyelő gépezetben.

Minden az elképzelésen múlik. Ez Erast Lothar könyvének hit- 
téteie.

És ebben különbözik Lothar forradalmisága a többi propaganda 
irástóll, melyek a törvényt, a jogot, a bűnügyi eljárást, vagy a bűn
tett meghatározását akarják megváltoztatni.

Lothar nem nyúl az irott törvényhez. A  birákat akarja forra- 
dalmositani. Uj birákat kiván, olyanokat, akik a holt betűkből, a 
merev formákból, a hazug eljárásból kiássák az igazságot. Olyano
kat, akiknek fantáziájuk van, akik el tudják képzelni a vádlott lel
kiállapotát, akik világosan látják a dolgokat és eseményeket.

A  regény második része a bűnügyi eljárás leirása, az uj, a 
nagystílű Lothar műve. Az emberi jogok, harcosáé, a nagy koncep
ciójú, széles látókörű iróé, aki ezzel a regényével — bizonyos vagyok 
benne — elindul a világhír felé.

Lucia



A hőiéi legendáta
Szabó Dezső uj könyve, 

Budapest, Ludas Mátyás kiadása. 

1934. 68.— P.

Kötelet, nem kötetet — (bocsánat 
a rossz szó tréfáért) — érdemel az, 
aki ma bármely világnézetet hangoz
tat, terjeszt és támogat, amíg a ,a szte)- 
gények éheznek — ez Szabó Dezső 
legújabb kinyilatkoztatásának magva. 

Ezt a magot adja be ■olvasóközönségé
nek tőle megszokott fényes modorá
ban és nagy bátorságával, igaz, szer
telenségével is egy eleve hyperrealisz}- 
tikusan indult, azután egészen a pél
dázó mese felhői közé szálló elképzelt 
történetben. Ánizs Péter egy féllábu 
hadirokkant, a történet hőse, akinek 
tizenkéttagu családtól kellene gondos
kodnia, de még silány keresetét is e l
veszti. Mert akiktől megélhetése függ, 
egyre ,,világnézetét" kutatják és gya~ 
inusitják, holott ilyetne sohasem volt 
és nem is kiván egyebet, mint a sorsa 
által eléje szabott éppen elég súlyos 
kötelességeket teljesíteni. Mikor leg
kisebb gyermeke karjai közt kiszen
ved, elkeseredésében és az otthon még 
kenyérért siró tízre, gondolatában a- 
gyonüt egy tőkés urat, de a még pilic- 
gő kirablásától visszaborzad; Elfogják, 
halálra Ítélik; ezt mind elég nyugod
tan veszi tudomásul. Azonban mikor 
mar nyakára akarják hurkolni a köte
let, ez csak magától himbálózni kezd 
és a csoda bevezetése lesz a sokkal 
nagyobb csodák szinte végenemérő so
rának. Ugyanis mást a hóhértól kezdl- 
ve mindenki azt kívánja, követeli, hogy 
Ánizs Péter helyett őt akasszák fel. 
A z  összes harangok zugása közben 
óriás vezeklő kör menet indái, mely
ben a társadalom összes tekintélyei, 
tábornokok, papok, birák^ államférfiak 
mind résztvesznek, amiért Ánizs Pé
ter családjának kenyér helyett csak 
világnézetet voltak hajlandók juttatni.

Természetes, hogy egy ilyen körm endi
ben, kivált, ha Szabó Dezső rendezi* 
nem hiányozhatik a sajtó; a hírlapíró 
elejétől, kezdve , kolléga ur“ -nak szó
lítja  a hóhért. És az irodalom sem hi
ányozhatik; nem is kell az ujabb map 
gyar könyvpiac nagyon beható ismere
te annak észre vévé séhez, hogy kiknek 
személyére gondolt a nagy képzclo- 
erejü, keserű humoru szerző ezeknek 
a soroknak írásánál. ,,Elül törtet köz
tük egy nagydarab tót darabont for
májú ősz ember. Könnyei becsurognak 
a zsebeibe s ez is üti mellét: — Mea 
culpa, én irtani a saját müveimet! 
Mea culpa, engem illet a kötél! — Egy 
kis köpcös paraszlformáju tévét eg 
szemmel tántorogja fel csuklót t lelke 
undorát: — Méregkeverő vagyok. A  
bennem termett nemes bort szennyes 
vizzel keverve ütöttem csapra, mert 

■ csak a pénz volt az istenem. Aktivista 
voltam! fulurista voltam! kubista vol
tam! dadaista voltam! gazember volr 
tam, mert hülye modorosságokkal ha- 
zudoztam uj művészetet a fiatal Iel- 
kekbe, — kornyikál egy sápadt öreg. 
ifiül s a ¡hosszú haj, a fekete ing csak 
úgy válnak le róla, mint vén utcalány
ról a hamis hajfonatok.“ — A  pofa> 
szakállas, ,?voltaire“ -ei mosolyu védő
ügyvéd egyenesen dr. — Sümegi Be
nő; az államügyész már egyéb mél
tóságviselőkhöz hasonlóan német hang
zású nevet visel — ez is Szabó Dezső 
csipkelődésének egyik kedvenc tárgya.

A  Kötél ¡Legendája különben ,,Szabó 
Dezső füzetek 1. sz.“ cimet is viseli, 
tehát több ilyent is várhatunk tőle.

Farkas Geiza

Magyar östehefseg
A  világtörténelem egyetlen Napó

leont, a költészet egyetlen Shakes- 
pearet, a festészet egyetlen Reníbrancf- 
tot mutat f e l . .. ezekben a közkeletű 
szólamokban elég sok igazság van, a-< 
mig osalds a nagy, ha nem is teljes



mértékben kifejlődött és érvényre ju
tott tehetségeket osztályozzák. Csak 
akkor esnek tévedésbe, ha az emberi 
tehetségnek, képességnek mint ilye
neknek általános határait, mintegy nu
merus claususát kívánják felállítani. 
Bizony, akiinek alkalma lenne a 'csak 
ma élő valamennyi embert és gyerme
ket alaposan megvizsgálni és megiri
gyelni, az valószifnillég százszámra ta
lálna Edjsan-agyvelőket, ezerszámra 
Bismarckokat, tizezerszámra Beethove
neket. Csak épen az egyikük birka- 
pásztor lenne Középázsiában, a másik 
szabómester Kladnóban, a harmadik 
talán követségi tanácsos Montevideo- 
ban — és az egyik éppen, hogy jó  
fogásait találta volna meg a juhféreg 
kivágásának, a másik ügyesen sze
rezte volna meg a maga számára a 
város legjobb megrendelőit, a harma
dik, aki esetleg ifjúkorában fuvolázott, 
a nemzetközi politikai élet harmóniá
jának olyan titkát fedezte volna fel, 
melyet ha Genfben elfogadnának . . .

Ilyen gondolatokat támaszt ben
nünk a budapesti ^Magyar ősíehetsé- 
gek“ kiállításának megszemlélése. Ked
ves, nép-müipari környezetben, var- 
.rottas kendők, festett kanosok, fara, 
goit ládák tarka tömegében függnek 
a mezei napszámos, mesterember, oly
kor tanító műkedvelők festményei, fa« 
ragványai. Valóban ,,őstehetség“  az, 
ami ezen munkák némelyikében — 
igaz, elég sok csekély művészi érdé- 
kű, sőt egyenesen gyermekes „remek“ 
között — elénk pattan. Ha Győri, Csü
lök, Iludák, Markovics, Benedek, de 
legkivált Káplár ajmakidején tanulhat
tak volna!. . .  Hiszen azért munkájuk, 
az őseredetiség mellett éppen nem te
szi egyszerűen parlag benyomását, 
©őt egynémeiyiknél gyakorlat, iskola, 
még nagyok modorának, talán szinte 
öntudatlan, esetleg csak képeslapbeli 
lenyomatok alapján, utánzása is ke- 
Tesztültör. Iványi—Grü|nwald:, R ippl— 
Rónay, még a ,paraszt“ Brueghol is

jultnak az ember eszébe. És Szinnyefr 
Merse. ez utóbbi Káplár Miklós képéig 
az egész kiállításnak határozoütaW 
gyöngyei előtt. Hisz ezekben sincs túli 
ságos komponáló készség, egy-egy je l
legzetes magyar földműves-arc, néhány 
-egyszerű táj kiemelésükre egy-két kit© 
alakkal. De ahogy azoknak a tájak-i 
uak levegője világit és vibrál! A sífr 
után a már titokzatosabb és többalaku 
éjjeli képek, kék, lila-bordó vagy zöld 
alaphangjukkal, melyekkel egy-egy tűz 
vagy holdsarló valóban meg-megkapó 
szinellentétet és megint harmóniát is 
nyújt!

A  legtöbb őstehetség sorsa az elsül
lyedés, -ebbe már bele kell nyugodnunk* 
amint az egy-egy méhkasban k ifej
lődő nőstények közül csak kevés egye« 
sekből lehet királynő. Mert ez a téri 
m-észet a , 3 s zá mfelettiek4‘ termelése és 
feláldozása utján választékról, tarta
lékokról is mindig gondoskodó ház
tartásnak jellegzője, éppenugy mint 
az emberek közt a fölös tehetségek 
felmerülése, melyeknek úgy látszik, 
csak azért kell megszületniük, hogy a 
sokan a kevés valóban szükségesek 
elhullása esetére tartalékban legyeinek* 
mert valamennyiük teljes kifejlődése, 
érvényesülése nemcsak nem lehetséges, 
de már éppen a nagy cél szempontjár 
ból nem is kívánatos. Szívből óhajt* 
juk mégis a Nemzeti Szalonban most 
kiállító őstehetségeknek az egyáltalán 
lehetséges legjobb és legszebb további 
utat. ,

Farkas Gefóa ,

Lili Korber:

Rulh 
es a harmadik birodalom

Egy ember szívevére sötétiik ki g 
könyv soraiból, a mai ember kétségf 
beesése, jajongása szól k i abból mitot* 
denkilnez mindannak összeomlása íet 
lett, amit évezredek nemzedékei küz
döttek ki a jelen nemzedék javára



ájult borzalom halk panasza hangzik 
k i abból lehetetlennek hitt szörnyű^ 
ségek valósága felett.

Nem regény a könyv, mert nem em
berek cselekvését ecseteli, hanem te
hetetlen vergődésüket mindenható ese
ményekkel szemben. Korkép az minia
tűrökben, Dante poklának kifelejtett 
részletei, bruegeli képek az emberi
ről mint vadállatról, riport az a német 
pokolból. Beszél a nagy művésznőről, 
aki hirtelen hazátlanná válik, az é j
nek idején hirtelen eltűnt és so^a 
vissza nem térő fiatal munkásokról, az 
emberi méltóságukban loalacsonyitott 
és örök reszket és ben élő zsidó keres
kedőkről, az ínségbe kergetett nehéz 
munkát végző és az irtózat elől a bit 
zonytalonba menekülő kis zsidó eg
zisztenciáról, az emberiségért rajongó 
és más nemzetet náci módra gyűlölő 
zsidóvá átvedlett kis intelektuellről, 
végül a törékeny, bájos kis Rutkról, 
a nagy művésznőnek indult zsidó lány
ról, a jövő Sarah Bemhar átjárói, aki 
mindenéből kifosztva, keresztény fér
jétől megtagadva, művészi pályájáról 
letaszítva és mindien szabad ember kih 
látásíalanságától a kétségbeesésbe ker
getve, pisztollyal vet véget fiatal| szép 
és még utolsó óráiban jósággal és n& 
finomsággal teli életének, mindezek 
szemléltető, majdnem vizuális voná
sokkal odavetve, találomra kiragadva 
a szörnyűségek végtelennek látszó tenf 
peréből. Elfojtott lira-panasza zeng 
a könyvben emberi sorsok derékban 
törése, saját nemzetének vaksága és 
elvadulása felett.

A  fordítást Gergely Janka végezte, 
sajnos sok germatózmussial.

Dr. Stem Lázár

‘Stefaui Zweig:

Rotterdami Erazmus diadala 
es buitasa

A rokonszenv melegségének és n 
"valóság melanholiájájnak emberi do

kumentuma Zweig könyve. Lélektani 
magyarázata a hűvös szellem és a fo r 
ró valóságok összeütközésének, mely 
(mindig a valóságok győzelmével és a 
szellem legyőzésével végződnek. A  te
óriák szürkeségének és az élet fája 
iszinpompájának az illusztrálása.

Erasmus a XV. század végének és a 
XVI-ik század első harmadának a 
gyermeke, azon századoké, melyek hí-i 
vatva voltak a reneszánszok és a hu-' 
manizmusnak az emberi szellem felsza* 
badulásáért vívott harcai eredményét 
a valóságba átültetni. A  információ, 
az államok központosított hatalommá 
alakulásának, a feudalizmus leépíté
sének és a modern kor alapkövei le 
rakásának a korszaka ez. Soha annyi 
gyakorlati, cselekvő energia -nem muf- 
t&tkozotb a történelemben. És ebben a 
csupa élet, csupa tett, csupa energia 
korszakban élt a reneszánsz és ű, 
humanizmus szellemi hőseinek ásatag 
túlélőjieként Erasmus, ki nem tudta 
helyét megtalálni a körben. Élt az 
egész világtól tisztelve és egy kicsit 
lebecsülve, álmodta és megírta álmait 
az egyetemes emberiségről és emberek 
és államok megbékéléséről és az örök 
békéiül.

A  maga világát tekintette az igazi 
valóságnak, mint Balzac a maga re-« 
gényhőseit és értetlenül meredt Lu|-t 
therre, Hűtlenre, a pápaságra és a fen 
jedelmekre, kik tűzzel és vassal töri 
tek célok és tények megvalósítására és 
mit sem törődtek az Erazmus által* 
mindenekfölé tartott tudománnyal, iro
dalommal és békeséggel.

Zweig könnyed1, gördülékeny és f i i  
nomajn csiszolt kifejezésteljes nyelve, 
a gondolatok könnyed és egymásból 
folyó fűzése, melyeken az irás fáradt* 
ságinak nyoma sincs, ecseteli EraS* 
falusnak a toll bősének tragikus és ki
kerülhetetlenül bukáshoz vezető har-» 
cát a kor lángoló tett embereivel* 
Ebben a harcban a maga és letűnt 
sznUemtársai tekintélyére, a kor \&>



gyó dúsaira, csupa konkrétumokat nem 
képviselő, formátlan, ideális erőkre tá
maszkodott és sehogyan sem tudta 
megérteni az erélyt, a szenvedlélyes1- 
löéget, az erőszakot. A  tudás örök 
tragikuma ez, szemben a tettel, Zweig 
finom észrevétele szeritnt: Erasmus ké
kesen fénylő gyöngéd szeme tisztán 
tekint a tömegszenvedélyek tóm holás a 
ami nemkevésbbé feldúlt korunkra.

Zweig egész írásmódja, finom ész
leleté, a hasonlóságok és különbségek 
éles meglátása Macaulayre, a nagy7 an
gol történetíróra és essayistára em
lékeztet, de ennek fejlett történeti 
érzéke nélkül. Erazmust készen ülteti 
a maga korába, befejezett személyir 
oégekkel és kész nagysággal, anélkül, 
hogy fejlődését, az ifjúságát befő,- 
lyasoló egyénekre és körülményeket

megismertetné. Kissé elhanyagolja ul 
miliőt, a minden ember alakulásának 
a melegágyát és ezért nem értjük meg 
Erazmus ifjúságát, férfivé éréséi, hogy 
miért kellett azzá lennie, .amivé lett 
és nem mássá.

A z  egész mű elsőrendű irás. Művés
szel, a tárgy ismerete és szeretető 
egyesül benne. Ak i a szép irást szer 
réti és akit tragikus embersors és az; 
újkor rügyezése érdekel, élvezettel 
fogja lapozni.

A  fordítás nyelvezete egészében vé
ve kifogástalan de hibául kell fel-r^, 
!nom, hogy a fogalmak visszaadására, 
több helyen [nem találja meg a helyes, 
magyar kifejezést, miáltal az illeti, 
hely homályossá, itt-ott értelmetlenné 
válik.

Dr. Stern Lázár
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