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A SZERB IRODALMI NYELV 
MEGTEREMTŐJE

(Vük Karadzsity születése százötvenedik évfordulójára)

Vük Sztefanovity Karadzsity, akinek születése százötvenedik év
fordulóját most sorozatosan ünnepli Jugoszlávia, a feltörő, friss, 
földműves szerb nép terem tő szellemének igazolása, egyben bizo- 
nyitéka, hogy az egyszerű, népi szellem is tud hatalm asat alkotni 
olyan téren, amelyen évszázados nemzedékek intellektuális mun
kája szükséges. Az ismeretlen, népi rétegből, az írástudatlanok tö 
megéből tört elő Vük Karadzsity. Szülei a 18. század első felében 
Hercegovinából vándoroltak Szerbiába, a Drina-menti T rsity  köz
ségbe, ebbe az istenhátamögötti apró faluba, amely ma is csak ar
ról nevezetes, hogy a nagy Vük ott született. Apja, nagyapja, déd
apja földmüvesgazda. Kukoricatörés, szilvapálinkaégetés és disznó
hizlalás töltik ki életüket. A fiú tanulni akar. Egy közeli kolostorban 
megtanul irni, olvasni, majd Írnoka lesz a török adókat behajtó pa
sának, később a karlovcii gimnáziumba kerül, hogy németül és la 
tinul tanuljon. A nagy Karagyorgyevity-felkeléskor, amikor apját 
a törökök leszúrják, háborúba megy és egy kisebb guerilla-csapat 
vezetője lesz. Utána a beográdi szenátus jegyzője, maid tanitó, 
vámtiszt, ai felkelés leverése után pedig, mint megannyi honfitársa, 
idegenbe kényszerül. Vük Karadzsity Bécsbe, hivatása, munkája, 
élete nagy küldetése helyére emigrál.

1813 őszén, amikor a törökök újra elözönlik Szerbiát, kerül 
Karaidzsity Bécsbe. A »Novine Szrbszke«-be irott kis cikkeit a 
Bécsben élő szlovén Jernej Bartol Kopitár, a  bécsi udvari könyv
tár tisztviselője és a szláv nyomdai term ékek cenzora figyelmesen 
olvasta és amikor bécsi tartózkodásáról értesül, azonnal felkeresi. 
Ez a találkozás, amelynek legelején Kopitár az ifjú szerb Karadzsity 
természetes, tiszta tehetségét felismerte, mindkettőjük életére és a 
délszláv népi, irodalmi, kulturéletre döntő befolyással volt. »A leg
jobb feji, amely a szerbek soraiból felbukkant«, — mondta Kopitár 
Karadzsityról, akit bevezetett élete nagy munkájába, a délszláv 
nyelvek egységesítésének kísérletébe és a népi, etnográfiai emlé
kek összegyűjtésére irányuló tevékenységébe. Felhívja figyelmét a



népköltészetnek a népi szellem és a népi nyelv kialakulására ható 
erejére, utasításokat ad, hogyan dolgozzék, és a nagyon szűkösen 
élő Karadzsity, a nálánál nem sokkal jobb viszonyok között levő 
Kopitártól kapja első anyagi tám ogatását is. Kooitár, a szlovén
szerb népi, szellemi kapcsolatoknak első felismerője, a szerb nép- 
költészet lelkes hive és erre a  müveit világ, elsősorban a német tu 
dósok figyelmét is felhívta. Élete végéig kitartott Karadzsity mel
lett, segítőtársa, szövetségese, támogatója volt és a szlovén nép
emlékek gyűjtője, ném et romantikus folyóiratok munkatársa. Ko- 
pitár olyan lelkesedéssel karolja fel a szerb népköltészet ügyét, 
hogy annak nagy jelentőségére a Grimm fivéreken át — mint tud
juk — Goethe is figyelmes lesz. Tanácsolja is Karadzsitvnak, hogy 
gyűjtse össze a szerb népi époszokat, népdalokat, amire Karadzsity 
azokat a népdalokat, melyeket nőrokonaitól hallott, lassanként le is 
jegyzi. 1814-ben jelenik meg első munkája a »Kis, egyszerű, népies 
szlávszerb dalgyűjtemény«, a »Pesznarica«. A későbbi nagy gyűjtő 
úttörő munkája ezzel a kis gyűjteménnyel indul. Itt még nincs tel
jes tudatában munkája tulajdonképeni jelentőségének, értékének. 
Általános érdeklődés, hazafias érzés ösztökélik és a gyűjtemény is 
inkább dalfüzér, semmint kihangsúlyozott irodalmi, folklorgyüjtés. 
Ezeket az elsőnek összeszedett népdalokat még javítgatja. Csupán 
forrást vél bennük egy eljövendő nagy szerb költő művészi szár- 
nyalásu lírájához, de amikor Jákob Grimm és Goethe a szerb nép
dalokat, a világirodalom kincseinek tekintik, maga is felismeri, 
hogy a népdalok, a népi legendák és az époszok »a szerb nyelv 
tisztaságának és harmóniájának megőrzői« és a délszláv irodalom 
hagyományainak értékei. Első munkája után leutazik a délvidékre, 
Noviszád környékére, majd Horvátországba, ott is folytatja a 
gyűjtést, barátait és ismerőseit is erre ösztökéli és amikor 1815 
ben, második könyve a »Szerb dalfüzér« megjelenik s ebben a Sze- 
rémségben és a nép nagy dalnokaitól: Teszán Podrugovitytól és 
a vak Visnjitytől hallott népi krónikákat, dalokat kiadia. m ár a 
tiszta népköltészet igazgyöngyeit tárja a világ elé. Már nem javií, 
s a hosszú idők folyamán a dalokba került uj kifejezéseket is ki
gyomlálja. Ezzel a gyűjteményével már a legszélesebbkörü elisme
réssel, biztatással találkozik. Ettől kezdve élete főfeladata a gyűj
tés lesz. Állandó balkáni utazásai, barátaival és ismerőseivel folyta
tott óriási levelezése segítik munkáját. Közben ismeretlenek, lelkes 
gyűjtők is felkeresik, és hozzák a délszláv népek m ár-m ár fele
désbe merülő kincseinek, a különböző vidékeken énekelt népdalok
nak, népkrónikáknak, melódiáknak leírásait. Karadzsity a két kö
tetet kitevő népdalokat bővítve, javítva, most már három kötetben 
adja ki és a sorozat elé értékes bevezető tanulmányt ir. általános 
képet adván benne a szerb népköltészetről. Ebben az átdolgozott 
kiadásban a gyűjtem ényt különböző csoportokba foglalja: női és 
férfidalokra, lírikus és elbeszélő költeményekre, egyben utasításo
kat is ad azoknak előadási módjára. Ezeket a gyűjteményeket 
egyre szélesebb rétegek olvassák és az akkor Noviszádon kialakult



szerb irodalmi és kulturális kör: Musicki, az első szerb müköltő, 
Geoigije M agarásevity, a »Letopis« folyóirat alapítója és szerkesz
tője és az akkor ott élt szlovák Safarik, a szerb  gimnázium igaz
gatója, mind Vük tisztelői, önzetlen m unkatársai. A népköltészet 
gaizdag anyagát kimerítve, K aradzsity áttér a prózára. Népmesé
ket, anekdotákat, a nép mély kedélyét, déli bölcselkedő intuicióját 
visszatükröző közmondásokat gyűjt, a Grimm-fivérek tanácsára a 
népmeséket külön, önálló kötetben, — tündérm esékre, férfimesék
re és reális mesékre felosztva. Az igy összegyűjtött anyagot »Já
kob Grimmnek ajánlva«, 1853-ban adja ki s azt leánya. Mira, ké
sőbb igen kitűnő festőnö, 1854-ben ném etre forditja. A közmondá
sok gyűjtésében a szerémségi Jovan M uskatorivity megelőzte, de 
az ő gyűjtése töredékes volt. K aradzsity ábécés sorrendben gyűj
tötte a népi mondásokat s ahol szükség mutatkozott, ott anekdotá
kat, m agyarázatokat is fűzött hozzájuk és ezzel a  délszláv népiélek 
üdeségét, term észetességét ai legkristályosabb tisztasággal m utatta 
meg.

A 18. századvégi szerb irodalmi életet racionalista eszmék, 
kozmopolita emberi ideálok fűtötték és az irók, a tradícióktól, a 
népszokásoktól »ezektől az avult dolgoktól« elfordultak. Dosziíei 
Obradovity, a délszláv kultúra európai kisugárzású szelleme, a 
német és francia irodalomban otthonos, s London racionalista fel
fogása felé hajlik. Jelszava: »minden a műveltség«. Rokokó-ruhába 
öltözik, púderes parókát hord s a jozefinus korszaknak vagy ahogy 
a nagy irodalomtörténész Skerlity nevezi, a  »szero aufklaristák«- 
nak atyja. A népből előretört Karadzsity, minden értéket a nép 
eredetiségében, ősiségében látja és a m aga rusztikus kedélye kitö
réseivel fordul szembe O bradovittyal és körével. Tétele: »minden 
nép legszentebb kincse: törvénye, nyelve, szokásai«. Ez fűzi ösz- 
sze a népeket s ugyancsak ez az, ami őket egymástól elválasztja. 
Ha a nép ettől a szenthárom ságától elfordul, elveszti jelentőségét, 
hivatását, igy fogalmazván élete misszióját, figyelme a népszokások 
felé is irányul. A »Kovcsezsity«-ben, a mindhárom hitű szerbség 
történelmének, nyelvének és szokásainak ebben a gyűjteményében, 
amit 1849-ben adott ki, a szerb folklóré kutatóinak máig is legje
lentősebb forrásm üvét adta.

A nép szellemének, szokásainak, dalainak egy munkás életet 
kitevő gyűjtésével párhuzamosan, Vük K aradzsity a nép nyelvé
vel, annak fűszerességével, hajlékonyságával kerül szoros kapcso
latba. Szülei hercegoviniaiak, ahol mindig a legtisztább szerb nyel
vet beszélték s m ert kevés iskolát látogatott, tiszta nyelvét nem 
rontották. Ami akkortájt ritkaság volt, K aradzsity gyönyörűen be
szélt szerbül, nyelvi és helyesírási kérdések is állandóan foglalkoz
tatták, habár az akkori nyugati nyelvtudósoknak az indoeurópai 
nyelvek összehasonlító tanulm ányozásáról keveset tudott. Kopitár, 
aki a szlovén nemzeti nyelvnek első gram atikáját megírta, ai szlo
vén népi nyelv irodalmi használatát sürgeti s a szlovén lira nagy 
művelőjével, a természeti, kulturfilozófiai tépelődésektől melankó-



likus nagy Preserennel ellentétbe kerül, a szerb nyelv iránt is ér 
dcklődik. Sürgeti az uj szerb gram atikát és amikor Karadzsittyal 
megismerkedik, a népi nyelv ható erejének eszmekörébe vonja. 
Ebben az időben a szláv irodalomban egyre jobban erősödik a 
népnyelv és a fonetikus helyesírás irodalmi használata felé irá
nyuló mozgalom. S ahogy Kopitár a szlovén népnyelv diadalát 
megharcolja, úgy válik Karadzsityból a szerb népi nyelv harcosa. 
Már 1814-ben hangoztatja, hogy minden nép legnagyobb kincse: a 
népnyelv. Ostorozza a gramatika körüli zavarokat és a szerb nép
nyelv szótárát sürgeti. Ekkor még jóformán maga sem tudja, mit 
akar s akkori magánlevelezésében még sok orosz-szó fordul elő, 
helyesírásában pedig sok felesleges betii a régi szláv ábécéből. Ko
pitár egyre ösztökéli, javítja s kéri. hogy írjon tiszta népnyelven. 
1815-ben adja ki a szerb népinyelv gramatikáiát. amit m ég egy 
tizennyolcadik századbeli szlávszerb nyelvtan módszerein épített 
fel, amelynek sablonjait azonban az élő népnyelvre plántálja. Még 
ennek a kezdetleges nyelvtannak is nagy jelentősége volt. m ert ez 
volt a népnyelv első gramatikája. Benne kap első gyakorlati for
mát Karadzsity nagy elve: »írj úgy. ahogy beszélsz és beszélj úgy, 
ahogy irva van.« Nagy ábécés reformjában K aradzsitv Száva 
Mrkálynak, a neves nyelvésznek nyomdokain h a lad t de azt is 
egyszerüsiti. Az akkori negyvenhat betűs szerb ábécét huszonki
lenc betűre csökkenti, bár az uj ábécébe beleviszi az ő előtte nem 
használt, de a ^égi szláv és szerb irodalomból ism ert néhány betűt, 
így a »3«-t, a »3zs«-t, az »f«-et és a »h«-t s ezek segítségével viszi 
keresztül a szerb helyesírásban a fonetikus elvet. Húsz évig tart 
Karadzsity hatalmas nyelvújító harca. Ez alatt kiadja nagy szerb 
szótárát, teljes és javított tökéletes nyelvtanát, amit Jákob Grimm 
ném etre fordított s a nép szám ára készült ábécés könyve is meg
jelenik. Karadzsity nagy szerb népi szótárához már rendszerrel 
fogott hozzá. Ismerte a korábbi horvát és szlovén vidékeken, latin 
betükkei kiadott szótárpróbálkozásokat, amelyek a pravoszláv 
szerbek között ismeretlenek voltak, m ert azok az orosz-szláv 
nyelvet tekintették irodalmi nyelvüknek. K aradzsity cédulákon 
gyűjtötte az ismert szerb szavakat, am elyeket éveken át esténként 
Kopitárral latinra és németre fordítottak. A nagy mü első kiadása 
huszonhatezer, a nép nyelvéből á tvett szerb szóval s értékes tö r
ténelmi, néprajzi m agyarázattal kiegészítve, latin ra és németre 
fordítva jelent meg Ez a szótár a szerb irodalom és nyelvtudomány 
ósdi bagolyvárában hatalmas port vert fel. Elsősorban azért tám ad
ják Karadzeityot, m ert szótárába sok term észetes, drasztikus szót 
is felvett, holott támadói azonnal észrevették, hogy nem ezeken a 
rusztikus szavakon áll és diadalmaskodik a szerb népi nyelv, am ely
nek 1852-i nagy szótárában, a »Szrpszki Rijecsnik« második kiadá
sában már negyvenhétezer szó volt. A Karadzsitv halálát követő 
harmadik kiadás, a hátrahagyott nyersanyagból tetem esen bővült.

A népnyelvnek irodalmi nyelvvé való előretörési harca negy
ven évig tarto tt Építő munka volt ez, amely a régi nyelv teljes



lerombolására, a régi irodalmi nyelv és a régi helyesírás mellőzé
sére irányult, Ez a nagy munka csak úgy volt lehetséges, hogy 
Karadzsity, aki sohasem volt tudós, filológus és rendszeres nyelv- 
kutatási munkát is alig végezhetett, az eszméi, célkitűzései diada
lában bízó munkásember kérlelhetetlenségével utalt a rra  az anar- 
hiára, ami az akkoii szerb irodalmi nyelvben uralkodott. Az irók 
egvrésze orosz-szerb nyelven irt. mások félszegen és sikertelenül 
egy népi. nyelvi zagyvalékon, míg tulnyomórésze a  liturgikus és a 
néni nyeW egy nyers vegyülékét használta. Karadzsitvnak nehéz 
harca volt, Nemzedékek begyöpösödött elgondolásai ellen ment 
harcba, de eszméit iátszvai bizonyította. Rám utatott arra. hogy a 
liturgikus szláv nyelv, az akkori szerb irodalom nyelve, egy ke
vert nyelv, amelynek a régi szerb-szlávval aig van közössége. Ez 
a liturgikus nvelv maradion az egyházé, de ajz élő népnyelv úgy 
formálja és világítsa át az irodalmi nyelvet, mint nyugaton a fran
ciák, németek és az olaszok népi nyelve. A romlatlan tiszta szerb 
népi nyelvet kel! irodalmi nyelvvé emelni, azt amit Boszniában, 
Hercegovinában. Nyugatszerbiában beszélnek. Ez az elgondolás 
akkor rombo'ólag hatott és Karadzsityot. a szerb népi. nemzeti gé
niuszt szolgáló munkást bécsi bérencnek tartották, akit az akkori 
papság azzal vádol, hogy katalizálni akar. A papság a liturgiái 
nyelvet a »pravoszlávság horgonyának« tekintette, amitől elpártol
ni annyi, mint a szlávságtól elfordulni. A tizennyolcadik század v é 
gét emlegették, amikor a bécsi udvar a latin ábécét, tehát a »j« be
tűt is be akarta vezetni Szerbiában. Lobogó szenvedéllyel hirdet
ték. hogy Karadzsity a nagy katoiizáló akció előőrse, a katolikus, 
osztrákhü Kopitár fegyvertársa, akivel karöltve, egy katolikus- 
osztrák szlávságot akar a pravoszláv szerbek ellen megszervezni- 
A valóság azonban épen az ellenkezőié volt. Karadzsity felbecsü- 
hetetlen politikai és nemzeti érdeme, hogy a népi nvelv az addig 
két, egymástól merőben elütő szerb-horvát népet nyelvi egységbe 
forrasztotta, egy nyelv követőivé téve őket, A papságon kivül Ka
radzsity a szerb irodalmi és intellektuális köröket is szembetalálta 
törekvéseivel. Ez nem is csoda. Hisz K aradzsity épen a m üveite
ket tám adta, bizonyítani akarván, hogy nem tudnak irni és figyel
m eztetvén őket. hogy »a szántóvetőktől és kapálóktól kell tanul- 
niok « A műveltségükre, irodalmi sikereikre büszke irók felhorkan
tak a »parlagi, iskolázatlan, idegenné vált« K aradzsity szavára és 
az erős irodalmi tradíciókat ápolva, kikeltek a »török provinciákban 
élő műveletlen nép« hódító nyers nyelve ellen. Az orosz-szláv 
nyelv m ár stabilizálódott, közös nyelve volt az iskolának, az egy
háznak. a társadalomnak, az irodalomnak. A népnyelvet ezzel 
szemben egyiigyiinek, darabosnak, fejletlennek találták. Szenvedé
lyes összecsapások sorozata indult meg. A noviszádi »Szrpszka Ma- 
tica« megalapítója, Jovan Hadzsity röpiraíban kelt ki Karadzsity 
»meggondolatlan« reformjai ellen s a kérdés tanulm ányozására 
egy hivatott tudóstársaság kijelölését sürgette. Vük felelt a röp- 
iratra s felhívta ellenfelét, hogy mielőtt a nyelv érdekében ir, ta 



nuljon meg szerbül. A vitát ujabb vita követte, metsző, durva sze
mélyeskedés, de a győztes Karadzsity mairadt. Az uj nyelv szép
ségének igazolására kiadja 1847-ben a szerb népi nyelv tisztaságát 
s üdeségét feltüntető »Uj Testamentum« fordítását, melven 1819- 
ben Oroszországban dolgozott. Ezzel a máig is egyetlen puritán 
bibliafordítással csendesedik el a nagy háború. Az egyházi cenzúra 
nélkül megjelent bibliát a papság ugyan mellőzi, de a nvelv tiszta
sága, az uj szerb irodalmi nyelv szépsége, ezt a mesterm üvet, a 
népi nyelv sodró, áramló színes hasonlataival és finomérzékenvsé- 
güen ható erejével népi olvasm ánnyá tette. Ennek a bibliaforditás- 
nak hatása alatt az uj irogeneráció m ár a népi nyelvet viszi az 
irodalomba. »Vük követői«, Diuro Danicsity az ótestamentumot for
dítja le, és Branko Radicsevity, a múlt század derekának nagy 
szerb költője, heinei és bvroni fájdalomtól átitato tt lírájában a 
Vük terem tette nyelvet m ár teljes pompájában ragyogtatja fel.

1850-ben Vük K aradzsity nvelvreform átori munkájának betető
zéséül kötik meg a szerb-horvát nvelvi egyezményt, amit Franio 
Miklosity, a nagy szláv filológus, Djuro Danicsitv. a szerb-horvát 
nyelv nagy egyeztetője, Kukuljevity-Szakcsinszki. a tudós és po
litikus, Iván M azuranity. a Szmail AgarCsengity hatalmas éposz 
költője s Dimitri'e Demetar, a nagy horvát drámairó irtak alá, Vük 
Karadzsittyal abból az elgondolásból kiindulva, hogy a szerb-hor 
vát népnek egy irodalmi nyelve legyen. Az egyezm ény a hercego
vinál nyelvet iktatia irodalmi nyelvvé és a  horvátok, meghajolván 
Karadzsity elgondolásai elett. egy nyelvbe forrnak össze, a mai 
szerb-horvát nyelvbe, Jugoszlávia egységes népnyelvébe.

A kis Szerbia legerősebb, legeredetibb szelleme volt K arad
zsity, aki iskolázatlansága ellenére egy nagy, termő, tisztuló irodal
mi forradalom vezére lesz. harcos, agresszív vezér, aki ha kell, az 
igazságért semmitől sem riad vissza. Győzelme mind a mai napig 
a szerb irodalom legnagyobb győzelme s egyben igazolása annak, 
hogy a szerbség legtehetségesebbjei a parasztság soraiból kerülnek 
ki. onnan, ahol a világosság és az értelem  gyors felfogással, á tve
vőképességgel és romlatlan logikává párosul. Kopitár gramatikus 
őszseninek nevezte. Musicki, a tizenkilencedik század nagy költője 
az »éber. szárnyas Vuk«-nak. Karadzsity összegyüjtvén a népdalo
kat, a népi költészet hagyományait, szokásait, m egterem tette a 
szerb irodalmi nyelvet és m egm utatta maga is hogyan kell szerbül 
irni. Úttörőié a szerb irodalom romanticizmusának. a népi lélekhez 
és a népi költészethez visszatérő irodalomnak, amelv többek kö
zött a Jaksityokat és Kacsanszkit adta. Rajongói, követői, amikor 
1846-ban elhunyt, m ár a »szent Vuk«-nak nevezik.

A legnagyobb szerb volt s a legtöbbet terem tette. Ö és Doszi- 
tej forrásai a modern szerb irodalomnak. Ami Doszitei a 18. szá
zad végén, az Karadzsity a 19.század derekán. Irodalmi reformátor 
és nemzetének halhatatlan, alkotó szelleme.

Beográd, 1937 december végén.
Kázmér Ernő



SZEGÉNY LEGÉNY ARANYKINCSE

Április már szedelőzködik és virágokat feleit a földeken.
Szőnyegnek érzi a vastagodó füvet s talán gondolja is: miért 

ne Cifrázná, ha ő szőtte. így is, úgy is m ásra marad, akkor meg 
jobb, ha dicsérettel gondolnak rá. Napját fönt az égtetőn okosan 
m egdédelgette s ahogy illik ahhoz, aki szereti a tiszta munkát, 
fölpenditette, mint a táltos ló teje a mese vitézét. Elélhessen most 
m ár a maga emberségéből mindenek fölött. Sugárajándékából futja 
fél esztendőre olyan gazdagon, hogy megint nem lesz éhhalál se 
az emberi, se az állati világ nagymohóságu birodalmában.

A köszönetét majd kifizetik érte valakinek a hálarügyelő szi
vek. Őmaga az ilyesmire term észeténél fogva úgy sem ad sokat. 
Egy jó bukfenc április kancsal szemében komolyabb dolog mint 
a megillető úri nagyképűsége a hálálkodók előtt. S vet is őkelme 
még utoljára néhány rendes cigánykereket a világ fölött. Az se 
baj neki, ha erre fejcsóválva megítélik, hogy bolond hirü, első 
napjától az utolsóig nem sok higgadtságra nevelkedett.

Őrömét mindezen kivül inkább akkor találja meg, amikor 
izzadó embert lát. S ha valóban vadászik ilyen látványra, két ked
vére való vándort meg is pillanthat az élesdi utón.

Egy piros, ringó ruhás leány sietgél éppen a dombra csava
rodó kanyarulatban s mögötte úgy másfél kilométernyire ugyan
csak tellegeti a lépést egy fiatal suhanc- Az aranyosodó délelőtti 
napon szépen izzad s tüzel mind a  kettő, a legény látnivalóan 
azért, hogy utolérje a virító szoknyát, s a hajadon nem m ásért, 
mint hogy ez a jámbor szándék ne sikerüljön. Mind a kettőt egy 
kis batyu is gátolja ebben, azzal a csekély különbséggel, hogy a 
leány a hóna alatt váltogatja a m otyót s a legény egy botra 
akasztva a vállán cipeli.

Kettejük közül a ruhát nem szám ítva a fiú a pirosabb, mert 
ő t üzőbb igyekezet füti.

— Jól viszi a lába, — fulladozik dicsérettel a legény — de ha 
másként nem: futok egy sort s mégis a sarkába kerülök.

Még is szaporázza a lépést s igyekszik rövidíteni a távol
ságot, ¡mint aki zsineget gombolyít.



—  No nézd csak — mondja meghökkenve. amikor a lány egy 
helyt letér az utmenti árokba — még majd egy dűlőre fordul ép
pen most.

De ez nem történik meg. Lent bizonnyal csalogatóbb a füves 
ösvény s az téritette le.

— Mjár azt hittem: káromkodni kék, — fuj nagyot a legény
és csakúgy ver a szive a hirtelen ijedtségtől.

A távolság azonban fogy köztük ha lassan is.
— Találkozás íesz, — fogadkozik homlokát törölgetve —

csak’ meg ne bánjam.
Valami azt súgja neki, hogy helyrevaló utitárshoz szegődik. 

A piros szoknya is úgy mozog, hogy kellemetes közelséget igér 
Nyúlánk, könnyű term et, a vállnak szinte mozdulatlan ringása. 
a könnyen siető láb: mindez félig muzsika s olyan arcot várat, 
‘am ely tiszta szép ének lehet mellette.

— Tulipánt érzek, — mondja a legény, maga se tudja miért, 
és máit a nyakát is törülgeti.

Ha tulipánt mond az érzése, a valóság eltépi ezt. mint a  gye
rek a kezébe adott cifra papirost. Ahogy eléri, köszön, a leány 
oldalt fordul és arca annyi virágnevet hadar egyszerre, hogy a 
tulipán nem igen jut szóhoz a m aga vélt igazával.

— Jó napot m agának is!
A virágszagos arcot megsimogatja valami. Nyomán a meg

könnyebbülés mintha egy kérdésre azzal helyeselne, hogy csak
ugyan kár volt a sietős vesződség.

Ettől a legény tréfás őszinteségre kap.
—• Csakhogy átestem  az ut legnehezcbbjin.
— A legnehezebbjin?
— Azon. M agát utolérni. Eztán má csak a  könnyebb követke

zik'.
— Akkor úgy látszik könnyű útra vállalkozott.
A legény szeme szinte világosodik az örömtől, hogy ilyen 

szép kezdettel indul a beszélgetés.
— No nem éppen. Csak meg kell mondanom, hogy alaposan 

kifárasztott, amig utolértem.
— Nyilván két órával később eredt útnak.
Megindulnak egymás mellett az utón tovább, a legény egy 

kicsit távolacskán a lánytól, az ut közepén.
— Ezt tudni is csak úgy ér valamit, ha megmondjuk, ki hon

nan indult, — tapogatózik a legény.
—• Előbb talán inkább azt, hogy ki hová igyekszik.
— M aga?
— Én Élesdrc — feleli a lány & a szemét is lehunyja egy kis 

borzongató sóhajtással, ahogy elképzeli a m egérkezést. — Hát 
m aga?

— Én Szélesdre.
— M ért mondja ilyen tréfásan?



— Mer nekem igazán széles a világ, aztán nem tudom, hol
állok illeg hosszabban.

Egy kicsit elgondolkoznak. A legény nehezen talal szohoz, 
hát csak megáll s megérinti a lány kezét.

—* 'Mit akar?1
— Csak a batyuját. Az m ég elfér a botomon.
— Hogyisne.
Szembe fordulnak, először néznek egym ásra, aztán egyszerre 

szinte birkózásba fognak. De a végén a motyó mégis a legeny 
botjára kerül.

i— Nem kérek érte  fuvart, meglátja.
A lány egy vidám gondolatnak úgy fölnevet, hogy szinte meg

hajlik neki.
— Nem is nézem fuvarosnak. Ilyen rossz lovakkal.
A másik elérti a célzást. Megáll, az arca meglepődést mutat, 

de száján incselkedik az öröm, hogy ilyen gyors csípést kapott.
— Hallja!
— Mit akar mondani?
— Csak azt, hogy igazán nem tudtam, hogy ai nyelve meg 

gyorsabb mint a  lába.
De m ár nevét s a lány is vele. A m ásik percben egyszerre 

el komolyodnak, a lány elfojtva még sóhajt is.
A legény illőnek s alkalmasnak véli a komolyabb ism erke

dést.
—t Vig G yurka a nevem.
A lány hallgat tovább s az u tat nézi.
—- M agát hogyan szólíthatnám.
— Csak Eszternek.
— M erről indult el?
—• Cserepespusztáról, ha hallotta hirit.
— Hallani hallottam s most látom: mennyire nem okos mu

lasztás volt, hogy mindig elkerültem eddig.
Belül nevet magában mind a kettő annak a  gondolatnak, 

amit ez a vallomás takar. E szter szomorkásán, mint akit egyszerre
szivén ijeszt az emlékezés. Egy darabokra szakadt sóhajtás is le-
hunyatja vele a szemét mintha egy megvilágított képben megint 
átélne valamit. , . , ,

A napon játszanak az áprilisi szellők. Tiszta ég enekel s_ a 
mezők vetéseibe, az úti rézsű füvébe bele súg valam it a világ lát
hatatlan lelke. Vonalakat is ir rá, de el is törli őket menten. Egy 
lomha óriás mintha égnek magasodó nagy gépekkel gyártaná a 
jóságot mindennek, ami látást vethet szivével a világnak. És val
lomásra gyötör olyan kínnal, amelynek kényszerítő eszköze a- 
lami boldog és édes érzület.

— Csak az apámat meg a kis öcsémet sajnálom, szegénye’. ;t.
Mert ha a mostohám meg nem jámborul, velük is igy talá’ko ;ik 
valaki az országúton.

Vig Gyurka szánakozása mintha felhővé válna a nap előtt.



Fekete füstöt tereget a világ fölé, minden sötétebb lesz tőle, még 
a szándéka is, bár ez olyan fehérségből fogaanzik, hogy szinte iő 
illata van. Hátrább is m arad fél lépéssel és sandán azt találgatja, 
hogy ha egyszerre elkapná ezt a terem tést, hol kezdje rajta a csó
kolást. Miég hálálkodik is magában, hogy annak szava m egszaba
dítja a  további találgatásoktól.

— M agát meg mi szél kergeti?
—• Nekem még mostohám sincs. Lenczi báró uradalmában 

voltam, a tyukgazdaságban. Tudja-e. hogy ötezer tyukunk volt. 
de a keltető gépekben még kétezer to jásra melegítettünk Hevesi 
ur vót ott a fő tyukm ester. én meg az inasa, de a báróné nem 
kedvelte valamiér s nem is nyugodott addig, amig ki nem lökte 
onnan. Most aztán odsi került valami protekciós nagy marhaem 
ber, olyan okos, hogy abból még nagy bajok születnek. Velem 
azon kezdte, hogy vasárnap előkap, pofonüt és ordit: Valid be te 
cinkos, hogy Hevesi ur valamit adott a tyúkoknak. Mer úgy tö r
tént. hogy alig tette ki a lábát Hevesi ur, a tyúkok meg a csirkék, 
mintha csak utána fájna a szivük, olyan szépen kezdték a busulást, 
hogy eddig maid ezret a disznókkal falattak föl. De merem is m eg
jósolni. hogy a nagy fajtyuk-gazdaságban egy hónap múlva piacon 
vásárolják a tolást, ha rántottét kívánnak vacsorára.

—• Tán csakugvan adtak valamit a tyúkoknak?
—• Csudát se. Nem vót arra  szükség, m er az uj intéző tudása 

éppen annyit ér. mintha egy róka adná a főtanácsot a tvukneve- 
lésre. Tudja-e. hogy mindenben micsoda okos ember az? Amikor 
látta, hogy a nagy homokba milyen nehezen huznak a lovak, ki
bökte, hogy muraközi lovakot hozat.

A lány helyes ötletet vél a gondolatban.
—• Azok erősek is.
— A városi aszfalton. De itt a béresek előre röhögnek neki. 

Mer fél év múlva minden kanca-góliát bőre » rongyszedőhöz ván
dorol.

E rre az elképzelésre neki is nevetés fakad a száján, de oly
képpen törülközik utána, mint aki már becsülettel elvégezte dol
gát mindenféle bajokkal. Úgy vet Eszterre is egy nézést, hogy 
szinte édesszavu virágot ta rt vele az arca elé. De az most olvan 
kérdéseket vallat, hogv tán egy menyasszonyi csokorra is ide
genül esnék a pillantása.

—• Istenem, hogy mi is lesz velem!
— Azt még nem tudom. De baj nem lehet, mer egy helyre 

megyünk.
A kéken virágzó szem egyszerre bizakodókban kérdez.
—■ Tán valami jó ism eretsége van Élesderr?
— Még nincs, de lesz.
Egy kúthoz érnek. L áttára  mind ai ketten parázsnak érzik a 

szájukat. A palánkon áthajolva nézik a víztükörben egymáshoz 
hajló arcukat, mig az alá m erített vödör össze nem töri a képet.



Jót Isznak ai hűsítő vízből s utána egy kis időre leteleüszenek a 
fiibe.

Különös terem tés az ember. Néha a rokonság érzését fa
kasztja benne egy idegen iránt az is. hogy egy kút vizével oltotta 
vele a szomjúságát. A lány ügyelöbb szemet is vet olvkor a ván- 
dortársra s egy kérdésével mélyebben a leikébe talál.

— Maga u g y -e . . .  hogy is m ondjam . . .  el nem veszejtené a 
kcdvit meg a reménységig még ha egy évig is csak havas mezőn 
taposná magának az utat.

— Nem én Esztike, soha.
Barna szeme még örvendezőbb jósággal néz, hogy ilyent 

kérdeznek tőle.
— Hát ez nagyon jó lehet.
— Jó is, Esztike. Mer tudja, én akárhova megyek, mindig u g v  

érzem, hogy valami nagy piros virágot viszek magamban. Ó 
adnék én mindenkinek az én kedvemből, akit szomorúbbnak látok.

A szónak olyan muzsikája van, hogy a leány is megkönnyeb- 
bedik tőle.

— Hát amikor az az ur pofonvágta? Tán akkor se keseredett
cl?

— Azon is nevethetnék: Mer csak jómagát ütötte meg vele, 
mondhatom. De azér márna majdnem én is haragos voltam

— No lássa.
— Még pedig azér, m er nehezen tudtam  utolérni.
Eszti cirógatásra gondol. Elmosolyodik s m ár egy kis paj- 

kosság ize keveredik a kérdésbe.
— És ha úgy egyszerre elkanyarodok maga elől? Éppen ak

kor, amikor majdnem utolér?
— Akkor azon nevetnék, hogy ugyan szépen megjártam.
Képzeletben szinte barátkozik ezzel a fordulattal is és moso

lyog.
A lány meg bajlódik egy kicsit a hallgatásban, mint az em

beri terem tés szokta, amikor egy nagy dolog könnyebb végét k u 
tatja. Vig Gyurka ebből semmit se lát, kalapja a szemén, úgy he
ver feje_ alá tett kézzel s hagyja, hogy hintázza a gondolat.

— Én ha mindenki meghalna mellőlem, igazában tán elfanya
lodni se tudnék. Mer első eszmélésre nem hiszem el azt se, hogy 
a halott csakugyan nem él. Mire meg elhitetném magammal, 
akkorra már könnyebben is viselném. Azt is tudom, hogy vannak 
rossz asszonyok. De akit én szeretnék, ha szemem láttára csalna 
meg: se hinném el talán.

Eszti kerekre nyilt szemmel figyel s csaknem fogja a szava
kat, mint álmában az ember szokta az aranypénzt. Egy fűszálat 
harapdál. de megakad a csodálkozástól ebben a műveletben is.

Hát ez hogy lehet?
A jóisten tu d ja . . .  Én májusi gyerek vagyok, tán azért.

Kalapját lecsusztatja az arcáról. A nap rástit. és szemében 
két fényes ponttal szegződik ki a napkép hegyes meleg csillanása,



akár a hajnali harmaton. A lány fejtől ülve néz rá és kezdi fur
csának találni, hogy valóban mintha gyerekarcot látna.

— Szegény voltam é*n az első éhségemtől, — folytatja Vig 
Gyurka — szegény helyről szegényebbre vándoroltam. De a bo
tom úgy vitt mindig, mintha eldugott nagy kincs felé ballagnék. 
Hiszem is, hogy az valahol vár rám s egyszer rája bukkanok Meg
látja egyszer aranyat találok én.

Még jobban meghökkenti a lányt, amikor fölül s elnéz a tá 
volba. éppen arra, ahol Élesd két kis hegedűnek látszó karcsú 
tornya pipeskedik s muzsikál valami nem hallható nótát a köré 
lapuló házaknak.

— Lehet, hogy m ár ott meg is találom.
— És nem csalódott soha?
Majdnem nevetségesnek tűnik, hogy a legény szinte pana

szosan kérdez vissza.
— Hiszi, hogy volt rá időm? Mire odáig értem  vóna. valami 

mindig sikerült.
Ez olyan felelet, hogy ép ésszel gondolkodó ember, term észete 

szerint vagy megmérgesedik, vagy kurtán vállat von rá. gondol
ván. hogy a bünbánat legráncosabb arcú szentje is itt nagyot ká
romkodva, abba felejtené a rémitgető apostolkodást. Eszti azon
ban nem szent s ő csak megrázkódik valami benne terjengő ér
zéstől, amely alattomosan mintha egy felé áramló jóillattal szökött 
volna bele.

—i Szedelőzködjünk.
— Ezt éppen idejében is mondja. Mer olyan szélnyergelő még 

se vagyok, hogy ültön várjam  ide a várost.
Vidáman kiszámítják, hogy a nap körülbelül odaérhetett, ahol 

a fürge észjárású hegym ászó ember megállapitja, hogy ha eddig 
tarto tt a hassal föl, most következik a háttal le. Ebből könnyen 
adódik a bölcs számításnak további része, hogy három óra tájban 
Élesden lesz a sor megmutatni: hogy s mint vélekedik a vendég- 
fogadásról.

Az utat tarkai beszéd és közben olyan hallgatás könnyíti, mely 
mintha egy sokhuru nagy hangszeren pihenne. Még egy-egy uj 
nótára is megtanítja egym ást a két ballagó s ez mind észrevétle
nül is serkentő erő lesz a talp alatt. Jóval három óra előtt áll az 
idő, amikor bent vannak a templomok terén. Meg is bámulják a 
két testes tornyot s egy kissé megcsiklandozza őket a furcsa gon
dolat, hogy milyen egyforma gőggel emeli égnek egyik a csilla
got s a másik a keresztet.

— Most vájjon melyik őrzi jobban az Istent? — tűnődik han
gosan a lány.

— Egyik se, m ert mind a kettőt az Isten őrzi.
— Akkor m ért gőgösködnek úgy, hogy szinte zug bennük a 

kiáltás?
— M ert emberek építették őket.
Az első széttekintés után letelepszenek egy padra a térség



sarkán. M otyójukat ölükbe veszik s csendesen találgatják, hogy 
mi lehetne az első teendő, ha kipihenték magukat.

Így üldögélnek majd egy órai hosszat. A legénynek m ár me- 
hetnékje volna valami próbálkozás irányába, de a leánynak az 
egész utón meg sem érzett fáradtsága most kezdi a lábában a 
rosszalást.

Négy óra előtt nagy zsivajjal rajzik ki a szemben magaisodc 
épület kapujából egy hadseregre való gyerek.

— A csuda sejtené, hogy itt m ár ilyen kis kölykök az iskolá
ban is emeletet tanulnak, — bámul arrafelé a legény.

Eszti mosolyog hozzá s nézi ő is a széledező rajokat.
Egy kis csoport a többinél is zajosabban vitat valamit. Min

den lépten megállnak, szinte pontba sűrűsödnek, aztán megint ta r
kán szétsugaraznak s végül szinte szabályos körvonallá tágulnak, 
csak belül a középen m arad három-négy s aizok úgy hadonásznak, 
hogy a falusi ember azt hinné: legalább is az ország sorsát inté
zik. Egy fehér kabátkás kis leány áll a legközepén s két pajtás
nője meg egy íiucskai sündörög körötte, kerülgeti úgy, hogy szinte 
veszedelmet igér az egész. Meg is történik a váratlan bai. m ert az 
egyik kékruhás csemete olyan nyaklevest mér a fehérkabátosra, 
hogy az minden fölszerelését elejti. Amint ez megtörténik mind 
a kettő lökdösni kezdi a fehérkabátost, akit addigra szintén elfog a 
pulykaméreg.

A legény a pádon csak elhököl erre a fordulatra.
— Nézd csak!
De Eszti akkor m ár nemcsak néz, hanem fut is arrar.-ié. A két 

kelletlenkedőt hátbaöklözi és szalad a menekülő harmadik felé, aki 
képen legyintette ai fehérkabátost, de utána nyomban menekült is 
a nagy hőstett színhelyéről. Amikorra megneszeli, hogy üldözik, 
már meg is kapja egy váratlan hátbaütés formájában az igazság 
ajándékát.

A fehérkabátkás mellett akkor m ár ott áll egy botos ur és 
úgy hahotázik, hogy a gyereksereg körülfogja, mint a birkák a 
szam arat, amikor az a szavát hallatja.

— Hát maga lelkem, hogy keveredik ebbe a nagy háborúba? 
— fogadja a visszaloholó leányt.

Eszti csúfolódást érez a botos ur hangjában s ugyancsak neki 
támad.

— Ne beszéljen az ur, ha nem tudja mi történt. Hárman is 
nekiestek ennek a kis lánynak.

Az ur koppant egyet a botjával és még jobban nevet. Valami 
különös örömmel nézi, hogy a fehérkabátos csemete Esztihez kap
csolódik a kezével.

— Hiszen láttam  én is eleget. Meg aztán az én kislányom ez 
a jómag. De maga kicsoda?

Akkorra a legény is ott van, hogy segítsen, ha segíteni kell. 
M indenekelőtt egy homlokráncolással gyors elszéledésre ösztökéli 
a bámészkodókat, majd egy pár szóval közösen érthetővé teszik,



hogy honnan jöttek s mi célból. A botos ur ugyancsak derül, ami
kor megérti a helyzetet.

—• Ejnye be jókor! Jöhetne is hozzánk nagylány, m ert éppen 
egy ilyen személy kellene a házbai.

Mosolygó szemmel a legényhez fordul.
— Tán testvérek is vagytok?

, — ^ em hálisten, — szalad ki az őszinte szó Vig Gyurka szá
jából s ennek egy kis értelem keresés után a botos ur megint ör
vendeni tud — csak éppen együtt érkeztünk.

—- Hát akkor less ide fiam, —■ mondja a botos ur — ha nem 
találsz ma kedvedre^ való helyet, holnap nézz be nálam. Ott az 
az épület a bank, kérdezd az igazgatót, majd akkor hozzám ve
zetnek.

Botjával egy törpe tornyos épületre mutat s a fehérkabátos 
csemetét m ár gondjába veszi. De Esztire pillant s m egbátoritja őt 
is egy neki való szóval.

— Most búcsúzzanak el. Maga aztán kerüljön utánunk!
Elindul s ők még kettesbe felejtve zavartan  ott maradnak.
— Jaj, hogy is köszönjek meg magának mindent. — kapkod a 

szavakhoz a lány s nagy tanácstalanságát mutatja, hogy a két 
tenyere is az arcához ugrik.

— Sehogyan se, hiszen én semmit se tettem.
— Úgy sietnék, meg maradnék is egyben. De legyen majd itt 

vasárnap délután, akkor majd nem kapkodok.
—- Itt leszek, ezen a pádon.
A lány idegesen s pirosán m ár indul. A rra les. am erre a visz- 

sza-visszatekintgető feihérkabátos kislány, meg a botos ur halad 
s még egyszer visszafordul.

— Még csak azt kívánom, hogy az aranykincset találja meg.
Szinte súgva mondja. Vig Gyurka megrebbenő szempillantás

sal felel rá.
— Egyebet kívánjon. Mer én azt m ár meg is találtam, Esz

tike.
— Meg? Hol? Mikor?
A legény arca fehér lesz, de talán csak azért, hogy annál szebb 

legyen, amikor éledni kezd a pirossága a szinte el-eíakadozó szó
val.

— Azt én hiba nélkül megleltem a te szivedben.
Akkor már megy a lány, de ai szó megállítja, mintha viaskod

na a kérdéssel, hogy menjen-e egyáltalán. Még jó, hogy a legény 
vidám és könyörgő arca is úgy vonz, mint ahogy küld s mindket
tejükben a vasárnap várása kezd olyan szent dolog lenni, mint a 
pap kezében a szentséggel való isteni áldás.

Berényi János.



A DUNABÁNSÁG KISEBBSÉGI 
NÉPISKOLÁI

Kirilovity Dimitrije dr., a noviszádi Történelmi T ársaság fő
titkára »A m agyarok asszimilációs sikerei Bácska. Bánát, B ara
nyában« cimü tanulm ánya kiegészítésekéi:) közreadta a dunabán- 
sági népiskolákról szóló kim utatását. A gondolkozásáról és a  m a
gyarsággal szembeni állásfoglalásáról ism ert történetiró ebben a 
munkájában is hü m aradt önmagához. Ismételten él az alkalommal, 
hogy kétségbe vonja nagyon sok család m agyar eredetét és szár
mazását.

Három iskolaév adataival találkozunk a Kulturni Privredni 
Pregledben, amely mint a bánság hivatalos lapjának melléklete jele
nik meg. Az első táblázat az iskolák számát adja.

Iskolaév 1932/33 1933/34 1934/35

Az isko la  
m egnevezése Á llam i Magán Ö ssze

sen Á llam i Magán Össze
sen Á llam i Magán Össze

sen

Óvoda 166 6 172 164 6 170 164 6 170

E lem i 1130 9 1139 1094 8 1102 1013 8 1021

A legutóbbi évek kim utatásai hiányzanak, de az em lített há
rom esztendő iskolaadataival csaknem azonosak lehetnek, s ezért 
nagyobb eltolódás az iskolák számában nem mutatkozik.

Hasonlóképpen szinte változatlan az iskolatermek száma is. 
Az 1932—35. esztendőkben 242—245 tanterm et vettek igénybe az 
óvodák és 4376—4406 tanterm et az elemiiskolák részére. Az isko
laépületek számáról és tulajdonjogának megoszlásáról készült ki-



mutatás ugyancsak alig mutat a három esztendőben nagyobb elto- 
lódást

Az ovodák szám ára kétszáz épület áll rendelkezésre, ebből 
harminchárom állami, négy báni, száznegyven községi, tizennégy 
hitközségi, tizenkettő magán és egy vegyes tulajdon. Ebből 193 
mindenben megfelel az egészségügyi követelményeknek, hét épü
letet azonban szükségből használnak.

Az iskolaépületek száma 2026, ebből 150 állami, 1242 községi. 
506 egyházi, 123 magán, egy vegyes tulajdon. Az iskolaépületek 
közül 1773 kifogástalan, tanításra alkalmas épület, 253 azonban 
nem s csak kényszerből használják.

A tanterm ek és az épületek száma — mint a kimutatásból ki
derül — m ár évek óta alig változik. Nem azért nem építenek, mert 
nincsen szükség tágas, napfényes, egészséges épületekre, hanem: 
m ert egyelőre nincsen erre a célra megfelelő hitel. M aga a hiva
talos jelentés is elismeri, hogy 253 iskolaépületben csak azért ta 
nítanak, m ert nincsen egyelőre jobb, megfelelőbb. Az elemi isko
lák részére alkalmas épületek számát a fenti okból nem is nö

velik, s az utóbbi években nagyon kevés iskolaépületet emeltek. 
Ami épült, az is főleg az agrártelepeken, mivel legtöbb helyen 
messze fekszenek a legközelebbi falusi iskoláktól, és a gyerekek
nek 10— 15 kilométert kellett gyalogolniok, ha iskolába akartak 
járni.

*
Megtudjuk a jelentésből azt is, hogy 318 tanterem ben kizá

rólag fiuk, 322 tanteremben csupán lányok, s 4008 tanteremben 
fiuk-lányok részére vegyesen folyik a tanítás.

A tanterm ek a tanulók nemzetisége szerint igy oszlanak meg:

A tannyelv állam i ném et m agyar szlovák rom án russzin orosz

Óvoda 172 33 31 1 1 1 3

Elem i 3337 618 460 124 79 22 8

Tehát összesen 242 tanterem  között oszlik meg a hétféle nem
zetiségű óvódás gyermekek száma, mig az elemi iskolák 4648 tan
term et vesznek igénybe.

Hivatalos kim utatás szerint a m agyar kisebbség számbelileg 
erősebb a német kisebbségnél, mégis a németeknek 618, a m agya
roknak csak 460 tantermük van.

Ennek a m agyarázatát mi abban találjuk, hogy sokkal több 
m agyar nemzetiségű gyerek jár államnyelvü osztályba, mint né
met. Innen ered a német osztályok számának a többlete.



Az 1933—35-ös iskolaévek adatai alapján a tanulók iskolák 
szerint a következőképen oszlanak meg:

Aü iskola 
m egjelölése

A tan év elején Kimaradt Az  év végén 
m arad t

Á llam i ovodák
F iú Leány F iú Leány F iú Leány

9008 9260 155 173 9169 9415

M agánóvodák 131 128 26 30 122 124

Állam i elem i 
isko lák 138.7 83 126.961 8466 8445 134.658 121.938

Magán elem i 
iskolák 301 674 10 25 295 663

Feltűnő, hogy év közben mennyien m aradnak ki az iskolákból. 
Közei tizenhétezer gyermek nem tudja folytatni elemi iskolai ta 
nulmányát m egszakítás nélkül. Elsősorban a falusi tanköteles 
gyermekekről van sző, akik a mezei munka kezdetével kénytele
nek szegénysorsu szüleiknek segédkezni, vagy pedig elszegődni 
libapásztornak, kondásnak. A törvény ugyan szigorúan bünteti az 
iskolát elhanyagoló gyermek szüleit, mégsem lehet a gyermekeket 
rászoktatni arra, hogy iskolába járjanak. A szülő nem engedi őket, 
szükség van a segítségükre és sok mindennek kell megváltozni, 
hogy az analfabetizmus terjedése rnegakadályoztassék.

Különösen a m agyar iskolásgyerrnekek kénytelenek elha
nyagolni az iskolát, akármennyire is szeretnének tanulni. Nagyon 
szegény szülők gyermekei ezek, akik szerény keresetükkel is hoz
zásegítik a családot a tengődéshez.

A tanulók nemzetiségi táblázata az 1932—35-ös iskolaévekben 
csaknem változatlan. Az 1933—34-es években a tanulók nemzeti
ségi megoszlása a következő:

Az iskola Jugoszláv Szlovák Egyéb szláv Ném et M agyar R om án

m egjelö’ése Fiú |Leány Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány Fiú Leány

Ó voda 4473 4463 108 130 138 164 2437 2506 1867 2018 188 192

| E lem i 87591 77.015 4189 4131 1320 1291 19.290 18.789 19.786 17.963 2856 2817

Egyéb nem zetiségű vo lt: az  elemi iskolákban 117? (583 fiú és és 
595 leány), az óvodákban 80 fiú és 65 leány.



Az 1932—35-ös esztendők közül 1933-ban és 34-ben volt a leg
magasabb a m agyar tanulók száma (37.081), míg 1932—33-ban 
36.976, 1934—35-ben pedig 36.360 m agyar gyermek járt iskolába.

A táblázat nem tünteti fel külön, hogy a m agyar nem zetisé
gű tanulók m agyar vagy államnyelvü iskolába jártak-e s igy azt 
kell hinnünk, hogy ebben a kimutatásban csak azok a m agyar 
gyermekek szerepelnek, akik m agyar tagozatok növendékei. Az 
is lehet azonban, hogy a m agyar és az állami tagozatok m agyar 
növendékeinek a számát összegezték, bár ez kevésbbé valószínű, 
m ert a cikkben akkor erről említés történt volna!

A tanulók vallási m egoszlását az 1934—35. iskolaévben az 
alábbi statisztika m utatja:

Iskola
m egnevezése

Görög kel. Katolikus Görög kai. Protestáns Zsidó Egyéb

Fiú Leány Fiú |Leány Fiú [Leány Fiú |Leány Fiú [Leány

Ó v o d a 3962 4 3 1 9 4 1 8 7  42 4 5 112 116 8 4 8 86 8 81 8 6 6 2

E le m i 83.883 73-982 41.197139.542 1098 1 0 8 6 99 8 9 99 8 7 515 5 43 26 32

Az elemi iskoláknak 14 ó-katolikus (6 fiú és 8 leány), valam in t 15 
muzulmán (10 fiú és 5 leány) tanulójuk volt.

A gör. kel. vallásu tanulók tehát túlsúlyban vannak. Szinte a 
kétszeresét teszik ki a többi vallásu tanulóknak. De a Dunabán- 
sághoz tartozik nemcsak a vegyes, gör. kel. és katolikus lakosságú 
Szrém, hanem a tiszta gör. kel. Északszerbia is.

Bácska, Bánát, B aranya elemiiskolai tanulóinak vallási meg
oszlása egyelőre nem áll rendelkezésünkre.

*
Szándékosan hagytuk utoljára dr. Kirilovity bevezető sorait, 

amellyel útra bocsátotta érdekes adatait. Az olvasó, miután a sta
tisztikai adatokba betekintést nyert, könnyebben mérlegelheti a szer
ző megállapításait. Kirilovity az alábbi meglepő következtetést 
vonja le az adatokból.

»A Dunabánság, melynek északi területe meglehetősen hetero^ 
gén országrész, elég szépszámú kisebbségi iskolával rendelkezik. 
A kisebbségi iskolák száma tökéletesen megfelel a kisebbségek 
számarányának, különösen, ha figyelembe vesszük a szülők részé
ről megnyilvánuló ama törekvést, hogy gyermekeiket az állam 
nyelv minél tökéletesebb elsajátítása végett inkább állami tannyel
vű iskolába járatják. Csupán a m agyar iskolák száma nem felel 
meg a m agyarság számarányának. Véleményünk szerint a m agyar 
kisebbségnek aránylag sokkal több anyanyelvű iskolája van, mint 
amennyi szám arányánál fogva megilleti. Ha továbbá figyelembe 
vesszük azt is, hogy a magukat magyaroknak nevező gyermekek
nek a fele nem m agyar származású, akkor a m agyar tannyelvű is-



kólák száma túlságosan nagy. A m agyar uralom alatt ugyanis erő
szakkal m agyarosították a nem zetiségeket a Vajdaságban, az utol
só száz év  folyamán, amit az is bizonyít, hogy a Tiszamelléken 
olyan nagyszámú szlovák nevű »magyar« található. Az utóbbi kö
rülmény a legjobban igazolja a jugoszláv hatóságok türelmét^ és 
nagylelkűségét, szemben a volt m agyar hatóságok sovinizmusával.

Az azelőtti M agyarországon a  nemzeti kisebbségeknek voltak 
ugyanis kisebbségi iskoláik, de számuk megközelítően sem állott 
arányban a nemzeti kisebbségek számával, amire a »M agyarosítás a 
volt M agyarországon« cimü tanulmányomban m ár előzőleg rámu
tattam . Jugoszlávia mostani kisebbségei egészen más körülmények 
közt élnek. Semmit sem vesznek el tőlük, ellenkezőleg sokkal töb
bet kapnak, mint amennyi őket tényleg megilleti. Ebben rejlik a 
lényegi különbség a régi, s a nemzetiségek által meggyülölt rend
szer és a mai között, amelyet nem nemzetközi szerződésekkel 
kényszeritettek Jugoszláviára, hanem amelyet az állam jószántá
ból maga adott«.

*

Mindössze egy pontban értünk egyet dr. Kirilovity Dimitrije- 
vel. Mi is azt mondjuk, hogy a m agyar iskolák száma nincsen 
arányban a m agyarlakosság számarányával. Mi azonban nem úgy 
gondoljuk, mint a szerző, aki azt mondja, hogy sok az iskola, 
m ert a m agyarság vezetői már ismételten eljuttatták a korm ány
hoz iskolaügyi kívánságaikat, amelyekben kimutatták, hogy nem
csak tanító, de iskolahiány is van a m agyarlakta vidékeken.

Más mondanivalónk dr. Kirilovity megjegyzéseire nincsen, bár 
idézhetnék a Kalangya legutóbbi számában az asszimilációs tanu l
mánya ismertetéséhez fűzött m egállapításainkat: »Szerencsére Ki- 
rilovitynál sokkal megértőbb álláspontot foglalnak el az illetékes 
tényezők a kisebbségek iskolaköveteléseivel szemben«.

A m agyar szülő valóban igyékszik gyermekével az államnyel
vet elsajáttitatni, m ert jövője, érdeke ezt parancsolja, ugyanakkor 
azonban az anyanyelvét sem hanyagolhatja el és éppen ezért van 
szüksége megfelelőszámu anyanyelvű elemi iskolákra.

Csuka János.



TETTÉNEK OKA ISMERETLEN

Részeg ember jött ki a Centrálból. Fázósan a gallérja mögé 
rejtette arcát, megállt és felnézett az  égre. Tekintete belemeredt 
a végtelenbe, a csillagokkal ölelkezett. Olyan bánatos volt ez a pil
lantás, mint egy hatéves kisfiúé. »Jaj, anyám, bántanak, mindenki 
belémrug« — ezt mondta a részeg ember tekintete. És ekkor m eg
látta, hogy nemcsak a Cenírálban oltják ki a lámpákat, hanem az 
ég is megkezdte az oltogatást. »Szóval reggel van« — m otyogta 
maga elé az ismeretlen. Talán csak most jött rá erre. ebben a pil
lanatban. Belehelte a reggel üzenetét és elindult kacsázó léptekkel. 
A M ária-utca sarkán még tétovázott egy percig, aztán jobbrafor- 
dult és végleg elnyelte a kanyargó u tc a ...

Olyan volt ez a téli reggel, mint a többi. Sápadt fény ült az 
égen és hidegen hunyorgatott hozzá néhány lassan sápadó csillag. 
A szürkület, mint megkorbácsolt kutya, végigfutott a sikátorokon, de 
nem volt sem erre menekülése. Ájultan terült el a kapualjak zugá
ban. Valahol vadul harmonikáztak és egy tejeskocsi zörgött kisér- 
tettesen. A mocsaraknál, a temető körül kékes pára szállt az ég 
felé, a Takácsok során munkábaállt egy kovács. Éles pörölycsa
pások hirdették most m ár visszavonhatatlanul a reg g e lt. . .

Szerdán, hét óra körül történt mindez. Fájdalm as nap volt, 
m ert akkor haltam  meg. Ahogy a lapok m egírták: önkezemmel 
vetettem  véget életemnek. Milyen szánalmas és szegényes búcsúz
tató. Épen úgy, mint a másik frázis, hogy: tettének oka ism eret
len.« Valahogy másként kellene ezt megírni. Feketébben, megdöb
bentőbben, tragikusabban. Úgyhogy benne legyen a vérző sziv is. 
a szomorúság is és minden.

Fájdalmas nap volt ez a szerda. O tt ültem az ablaknál és néz
tem a feltörő reggelt. Ócska konflis zörgött el a ház elő'tt. — Eb
ből megtudtam, hogy bejött a hatharm incas vonat. — Utast vitt 
a konflis a Centrálba. — Ugyan miféle lehet? Talán valami ügy
nök? Szegény, biztos egész éjszaka törte m agát a vonatban és 
most siet, hogy minél hamarabb meleg szobába jusson.

Menyhért, a kocsis, mintha m egérezte volna a b iztatást: a lo
vak közé csapott, úgy nógatta a két párát. Furcsa, hogy pár perc-



cél a halálom! előtt ilyeneket is megfigyeltem. És az óra is itt mö
göttem . . .  Éppenugy ketyegett, mint máskor.

Tegnap még hiúság élt bennem. Azt hittem, hogy a világ dol
gai összefüggésben vannak az én fájdalmammal és életemmel. P e 
dig az órák éppenugy járnak száz év múlva is. amikor m ár egyet
len élő sem lesz azokból, akik szerdán reggel velem együtt még 
itt voltak. Csak éppen nem egyszerre halunk meg, hanem valami 
rejtélyes, rettenetes, s valójában mégis megdöbbentően egyszerű 
sorrend szerint.

Több gondot a temetőkre, polgártársaim  — körülbelül ez volt 
az utolsó tanácsom a világ számára.

*
Az egész dolog úgy kezdődött, hogy vettem egy kalapot. Egy 

uj kalapot, Borsalinot. Fejemre tettem  és a tükör elé álltam. Má
jusban történt, születésnapomkor, két és fél év előtt.

Mondja a feleségem : olyan rossz színben vagy  — eredj sétálni, 
járj egyet. — Megfogadtam a tanácsát.

Áldottfényü tavaszi nap sütött s az egész világ verőfényben 
fürdött. Csak a szememmel nem volt valami rendben. Mintha há
lyog került volna bele. Ha kim eresztettem  tekintetemet, fekete 
pont nyugtalanított. Mindig oldalról tám adt a pont. — Hát ez meg 
micsoda? Most már mindig igy lesz, ha napsugár ér?

Próbáltam  behunyni a szememet. Akkor jó volt, a fekete pont 
eltűnt. Fájt a szemem, erősen. Azt gondoltam felmegyek a doktor
hoz — s megvizsgáltatom m agamat. Úgy is tettem. Balázs doktor 
régi jó barátom. Mondom neki:

— Te pajtás, baj van, nagyon szúr a szemem.
— Na, nem kell m indjárt megijedni, lássuk csak!
— Hát megvizsgált. Kifordította a szemhéjamat — nem is tud

tam, hogy ezt is lehet — aztán egy tükörrel sokáig vizsgált. Csó
válta a fejét, ami nagyon m egijesztett. Lefektetett az asztalra, úgy 
vizsgált tovább. Erősen vert a szivem. Igaza van az asszonynak, 
nagyon elpuhultam. Pedig valamikor a to rn áb an ...

Közben, amig ilyenekre gondoltam, már kész is lett a doktor.
— Maijd átmégy a fővárosba — mondotta — felírtam itt egy 

címet: szemorvos, vizsgáljon meg. Magam sem tudom ml a baj, 
de úgy se jtem . . .  Na mindegy, nem komoly, nem kell félni. Csak 
menj át mielőbb.

És búcsúzott is, m ert mások is vártak  a  sorra.
Útközben azon rágódtam : szóljak erről az asszonynak? De 

olyan ijedős, mindjárt rémeket lát. Mondom neki: felruccanok a 
fővárosba. Füllentettem hozzá valamit. Kicsit gyanakodva nézett 
rám, aztán berakta a cókmókot a kistáskáöa és én elutaztam.

Hát annak a doktornak, akihez Balázs küldött, annak voltak 
csak nagy tükrei! Meg táblái, nagy bámész szemekkel, nagy nyilak
kal és jelekkel. Volt egy gépe is, — mint a mozimasina olyan, — 
abba bele kellett néznem, ő meg forgatott egy kereket a gép túlsó



felén és onnan utásitgatott. A végén azt mondta: rendben van, kö
szönöm, nincs semmi baj.

Megörültem nagyon a vigasztalásnak. Egvszer csak azt mondja 
hogy hagyjam  itt a címemet, m ert még írni szeretne nekem vala
mit. És kikérdezett, van-e feleségem, vagy m ás hozzátartozóm.

Hogy én itt hagyjam  a címemet? Dehát minek az?
— Fizetek én mindjárt, doktor ur — mondtam és megütöget- 

tem a tárcám at. De a doktor csak mosolygott, finoman, bánatosan. 
Átszellemült mosoly volt ez. Hü itt baj van, Vince — ijedtem meg. 
A doktor hazudott. Dehogy van itt minden rendben!

— De kérem — kezdtem erőtlenül — ő meg csak tovább fag
gatott. Már az ajtónál voltam, hogy ott hagyom, amikor vissza
hívott.

Azt kérdezte tőlem, hogy erős vagyok-e?
Hát ilyen furcsát m ár régen kérdeztek tőlem. Valamikor az 

iskolában, meg a katonáéknál. De most olyan ijesztően hatott ez 
a^kérdés —- nem is tudtam hamarjában miről van szó. Fizikai erő
ről, bátorságról? Mit akar a doktor tőlem, szent Isten?! —- És 
miért veregeti a váltam at? Nagyon bután nézhettem rá.

Még ma is tisztán emlékszem arra  a pillanatra, — nem is fe
lejtem el soha, amikor azt közölték velem, hogy megvakulok. Es 
hogy nincs mentség.

Nem olyan érzés fogott el, mintha fejbeütöttek volna. Tiszta 
és világos volt. Láttam , hogy a doktor szájában két aranyfog csil
log, egy elől, egy rnleg oldalt. Láttam  a táblákat is a falon és fur
csa ábécéjüket, a kis és nagy hetüket, amelyek akkorák, mint a 
hangya, meg akkorák, mint az öklöm. És láttam a virágokat is az 
ablakpárkányon. Ejnye, hogy is hívják ezeket a virágokat? Olyan 
furcsán élénkpiros a színük, de nem muskátlik, mert azokat is
merem.

Pontosan emlékszem, hogy amikor az orvos azt közölte velem, 
hogy meg fogok vakulni, azon törtem a fejem, mi is lehet a neve 
annak az élénkpiros v irág n a k ...

-*
Jó ember volt a doktor, sokáig ott tartott. Érdeklődött a fog

lalkozásom iránt, pálinkával kinált, aztán valami angol hölgyről 
beszélt, aki vakon és némán született, és a társadalomnak mégis 
igen hasznos iagja lett. Ilyenekről beszélt, én meg folyton két 
aranyfogát néztem.

Tehát: megvakulok. Most m ár folyton ez járt a fejemben, ez 
a szó. Akkor is. amikor kiléptem a várószobába és szembenéztem 
az emberekkel, mert tele volt a váró. — Egy pillanatra nekidőltem 
az ajtófélfának és letöröltem homlokomról az izzadtságot. Szeret
tem volna fclorditani: van-e itt még valaki, aki megvakul?

De aztán győzött bennem a jólneveltség, m ert m ár furcsáin 
kezdtek rám nézni.

Hiába örökké nevelik, fegyelmezik és tanítják az embert: jaj,



botrányt ne, kínos jelenetet ne. Inkább a vakság vagy a balál, csak 
méltóság legyen benne! A vadember, most ártikulátlanul ordított 
volna, a padlóra vetette volna m agát — én meg a felöltőm után 
nyúltam. — Pardon, — mondtam egy hölgynek az ajtóban, mert 
összeütköztem vele, — pardon. — Szemüveg volt rajta. Ez is meg
vakul? Á, nem vakul itt meg egyik sem, ezek csak inasok hozzám 
képest. Szemüveges mind, ezek talán már születésük óta szemüve
get viselnek, és mégis én vakulok meg, aki azt sem tudtam  az
előtt. hogy milyen egy szemorvosi rendelő belü lrő l.

Isten bűnömül ne vegye: egyetlen pillanatig még büszke is 
voltam. Egyetlen másodpercig. De akkor jöttek megint a fekete 
órák! Most m ár úgy viharzott bennem a valóság felismerése, mint 
a fuldoklóban, ha látja, hogy nincs mentség.

Nagy a fővárosunk, sokáig csatangoltam utcáin, körbe-körbe 
jártam, és folyton magammal beszéltem. Csak amikor halálos fá
radt lettem, akkor tértem  be egy kávéházba. Le rogytam  az egyik 
asztal mellé, s ebben a pillanatban valaki kezét nyújtotta felém. 
Éppen kezelni akartam , hát látom, hogy a ruhatáros, A kalapom 
felé nyúlt, mely még mindig a fejemen v o lt . . .

Egyetlen pillanatban a másik végletbe csapott az érzésem. A 
doktor tévedhetett is! Lázasan lapoztam végig a telefonkönyvet, 
s kiírtam az összes szemorvosok cimét. Volt még vagy három a 
városban. És megindult újra a hajrá! Most m ár alattomosan ra- 
vaszkodtam. Csak hagytam  szépen, hogy vizsgáljanak. Jöttek is 
a tükörrel, a mozigéppel — mikor aztán készen voltak, s amikor 
odaültek a papir elé, hogy felirják cimemet és a nevemet, akkor 
szegeztem a mellüknek a kérdést.

— És meddig Iátok még doktor ur, mit gondol?
Ezt kérdeztem. Az egyik, emlékszem, ápolt ur, szép szakállal, 

felvetette a fejét és ijedten nézett rám. Biztosan valami nagy mon
datra készült, drámai bevezetésre — hát ez most elm aradt, mert 
durván rátörtem. Elismerem: kegyetlen voltam, dehát én vakulok 
meg, nem ő.

A harmadik doktor goromba ember volt. Amikor megböktem a 
durva kérdéssel, harciasán rámnézett és pattogva olvasta a fe
jemre :

— Már végigházalta az összes orvosokat?
Mondom neki: persze. Voltam Goldmannál is, Tényeinél. Na

gyot fújt, piros lett az arca. »Persze, nem bízunk a tudományban.« 
A zsebe ellen beszélt. De aztán megbékültünk. Nem is vigasztalt, 
inkább gorombáskodott. Tőle aztán megtudtam m in d en t...

Nagyon különös volt az utam hazafelé. Négy órán át rázott a 
vonat. Amikor hazaértem, m ár öreg este volt. Az állomásról lopa
kodva mentem haza. Nem gondolkoztam én eddig soha az élet ér
telmén, a dolgok összefüggésén, úgy jártam  az utón. boldog opti
mizmussal, hogy legalább száz esztendei életet szabott ki szá
momra a sors. Birtam  is egészséggel. És most, harmincnyolcadik



évemben, váratlanul egyszerre rámtört a szörnyű való. Furcsa 
dolgokat vettem észre. Például akkor láttam  meg először hosszú 
idő óta a holdsugár útját, s akkor hallottam először, hogy verset 
kopog a cipőm és mindig azt mondja, ritmikusan: Megvakulsz, 
m egvakulsz. . .

*

Aztán ment a robot pár napig, mintha misem történt volna. 
A fejem valahogy megszabadult a kinzó nyomástól, nem volt sem
mi bajom. Keményen dolgoztam. Az asszony szóbahozta az uta
mat, nevetnem kellett, sokértelmüen. Ez a legjobb, eltréfálni a dol
got, Minden mozdulatomban féktelenség volt. Érdekes, hogy senki 
sem veszi észre, mikor az ember megváltozik.

De jött a másik véglet. Azokon a napokon, amikor felbukkant 
és megjelent a fekete pont, egyszerre kicsinek éreztem magamat. 
Hajlott háttal jártam  a szobában és közelről jól megnéztem min
den tárgyat, minden bútordarabot. Mintha csak búcsúznék tőlük. 
Ilyenkor birkózott bennem a kétség: szólni kellene mégis valakinek!

De kinek? Az asszonynak? Hogy megrémüljön és sírással verje 
fel a házat? Erre még ráérek. Kinek szóljak, Istenem? Doktor 
Balázsnak? Neki szóljak? Hát segíthet, mikor szakorvosok, taná
rok mondták ki, hogy menthetetlen vagyok?

Sokat játszottam  a kisfiámmal. Az asszony meg is jegyezte: 
»Ejnye, mindig azt a kölyköt b ú jod« ...

—■ Hát aztán? — mondtam harciasán. Nagyon harciasán, úgy
hogy az asszony odajött és tréfásan hátbavágott.

— Engem is anyu! — kínálkozott a gyerek, őt is hátba kellett 
ütögetni. Sokat játszottam  vele, bányásztam  a szemében, boncol
gattam  kis agyának különös munkáját. Hogyan látja a gyerek a 
dolgokat?

Egy nap rájöttem  aztán, hogy az egyetlen valaki, akire a tit
komat rábízhatom, mégiscsak a fiam. De ő még olyan csöpp, hogy 
talán nem is értené. Mondom neki egyik nap: ejnye Pistike, mi 
lenne, ha apukád megvakulna? Ha vak lenne s nem látna, érted?

Rámnézett kék szemével s bizalmatlanul mustrált végig. L át
szott, hogy erőltetve gondolkozik.

— Mint a Vak Jani?
Úgy, mint a Vak Jani! — Hogy erre  nem gondoltam! — P er

sze, ezt jól ismerhette, koldusember volt, aki hetenként bejött a 
konyhába, ahol ebédet kapott. Kis unokája vezette, kis koldusuno- 
kája. Tudja a gyerek, mi a vakság, hogyne tudná, csak az össze
függést nem tudja összehozni, meg azt, milyen is lenne, ha apja 
is ilyen vak ember lenne . . .

De aztán felderült a gyerek, széles mosoly ömlött végig arcán. 
Megfogta a dolgot! És válaszolt is rögtön, fölényesen:

—• Dehát te az apuka v a g y . . . te nem lehetsz v a k . . .
Ö mondta ki rám az Ítéletet, kérlelhetetlenül, kegyetlenül, 

gyerekésszel. Az apuka nem lehet vak. Apunak dolgozni kell, ke-



nyeret keresni. Hányszor hallhatta anyjától, aki sokat mesélte neki 
az élet rendjét.

Aztán meg apunak meg kell keresni az elgurult játékot, ki 
kell piszkálni a hosszú sétabottal a kredenc alól. Hát hogy tehetne 
mindezt, ha nem lát? Ha vezetni kellene, mint a Vak Janit? Aki 
olyan szomorúan ténfereg a konyhában, hogy nevetni muszáj P is
tikének. B ár az anyja ezért többször megverte, úgyhogy most már 
csak hangtalanul húzza el a száját, hangtalanul nevet Vak Janin.

A kegyetlen tervszerűség ekkor született meg bennem. Tenni 
kell valamit! Láttam , hogy akiben szövetségest kerestem : a kis 
fiam, nem érti a dolgokat és együgyüségében ő áll a hadak élére, 
ellenem. Apunak kenyeret kell keresni. Sok-sok kenyeret, sok évre. 
Hogy az éléskamra, a padlás, a pince is tele legyen.

Hogy is mondták a szemorvosok? Két-három év. Most mind;„ 
ez járt a fejemben, a határidő.

Közben találkoztam Balázs doktorral. Ennek mosolyogva kiál
tottam oda: nem tudsz semmit, felcser! Azt mondta Hermann fő
doktor: hogy kutyabajom!

Szinte m egkövesedett az arcom, ahogy ránéztem kegyetlenül, 
és igy hazudtam. »Nem tudsz semmit, Balázs doktor!« Kicsit szi
vén ütötte a hang, levegő után kapkodott. Szinte megsajnáltam. 
Dehát nem lehet ezt a dolgot másképpen elintézni. Csak ilyen egye
nes nagy hazugsággal. Hogy még a levélírástól, a kérdezősködés- 
től is elmenjen a kedve. Felújítani egy  blam ázst? Van kényelme
sebb álláspont is. Az ember mosolyog, csóválja a fejét. Igazad van, 
szamár vagyok — ismerte be restelkedve Balázs doktor. A barát 
szive győzött az orvos hiúságán.

— Gyerünk egy sörre pajtás! — S Balázs doktor mosolyogva 
karon fogott.

Nem is volt vele többé bajom. Annál inkább sajátmagammaj. 
Ezer és ezer lehetőséget kutattam : sok kenyeret keresni és meg
tölteni a házat pincétől a padlásig! Mert azzal már tisztában vol
tam, azzal m ár leszámoltam;, hogv a vakságot nem várom be. Nem! 
Meghalok, még mielőtt rám tö rn e ...

Akkor jött Greisinger és a legjobb, legegyszerűbb megoldást 
kínálta. Egyszerre világos lett előttem az ut.

*
Úgy volt, hogy söröztünk Ringlernél. O tt ültem sógo

rommal, meg Szladekkal, a telekkönyvtől. Beszélgettünk. Egyszer 
csak látom, hogy bejön egy ember, a söntésből. Olyan szomorú, 
lófejü ember volt. Ezt a fejet én m ár láttam  valahol. Jobban meg
néztem éts nagyot löktem a sógorom karján.

— Te nézz csak oda. Nem Greisinger az?
Sógorom odapillantott. — Alighanem — mondta fogai között 

szűrve. Nem volt egyenes a válasz. Mindig ilyen körmönfonton 
mondta az igent* is. Megint megnéztem a sovány embert, s intet
tem neki.



— Greisinger M arci! Hé, te vagy az?
Felénk jött és nevetett. Elől hiányzott a foga. ő  az! Kezét 

nyújtotta: Szervusztok, hát megismertetek? — Úgy mondta, m in ta 
színész, aki büszke m aszkjára. Kicsit fáradt volt a nevetése, Sörre 
invitáltuk. Leült.

Kérdezősködött, mi is. Emlékszem tisztult napom volt. Vala
hogy elfelejtettem a rám szakadt nagy nyomorúságot és mindent — 
kezdtem megszokni.

Greisinger elmondta, hogy ö most biztositó.
— Na ennél jobbat is tudok, — mondja Szladek és huzott egyet 

a kanoséból.
—• Életbiztosítással is foglalkozik? — Ezt sógorom kérdezte. 

Greisinger szabadkozott. Kért, hogy ne beszéljünk üzletről. Nem 
azért ült a régi pajtások közé.

Ebben a pillanatban döntöttem. Hirtelen megvilágosodott előt
tem, hogy mit kell tennem. Úgy van, hogy az ember ül a sötét szo
bában. Azután egyszerre kinyílik az ajtó és beszűrődik a fény.

Meg kell tenni, igen!
— Hát majd segítünk rajtad, — mondom könnyedén. — Ne 

menj el innen bolt nélkül.
Érzem, hogy egy láb nyúlik felém az asztal alatt. Ez csak a 

sógoromé lehet. Persze beavatkozik a család nevében. Zsugori, 
számitófajta —- gondolom gyűlölettel. (Ugyan ki volt kettőnk közül 
számítóbb ebben a pillanatban?) Azt hiszi, valami nagylelküségi 
roham ez nálam.

Meg kellene csókolni ezt a Greisingert, hogy ilyen elhatározást 
csiholt ki belőlem. Visszahúztam lábamat a szék mellé, hogy sógo
rom talpa ne érje. A tekintetét meg kerültem. De közben folyton 
járt a szájam. Segíteni kell a barátomon. Igen! S most m ár óvato
sabban a család szót is beleszöttem a beszédbe. Annak is biztosí
tani kell a jövőjét. Az ember sohasem tudhatja: mi lesz vele. Nem 
úgy van? _

Ennél a szónál m ár szembe néztem a sógorommal. Jó mélyen 
néztem a szemébe. (Mennyi szám ítás!) Még ő is m egzavarodott és 
pislogni kezdett. Aztán vállat vont és szájához emelte a söröskan- 
csót.

*
A biztosítás megszületett. De a családi békémnek is vége volt 

egyszerre. Fájdalmas nehéz viharok zajlottak le körülöttem. Végül 
mégis én győztem. Senki sem sejtette, m iért lettem olyan makacs. 
Feleségem csak azt látta, hogy a kis mellékes, amit a földje hozott, 
most m ár Greisinger zsebébe vándorol. Nem vehetett cipőt-ruháí 
a gyereknek, magának s nekem. Hiába volt mamutintézmény a biz
tositó, hiába hoztam neki a legszebb prospektusokat, pompás palo
tasorokkal, melyek fölött fontban, lírában csillagászati számjegyek 
díszelegtek, az ő szemében mégis csak Greisinger, a megbízhatatlan



Greisinger zsebébe vándoroltak minden negyedkor a pénzek. És 
Greisinger mit adott érte? Színes papirlapot.

. . .  futottak a hónapok és egyre sűrűbben nyilait szemembe a 
fájás. A fekete pont is egyre nőtt. Most már elölről is támadott. 
Pontosan úgy, ahogy a leggorombább doktor megjósolta. Megvolt 
a biztosítás. De amint számolgattam, rájöttem, hogy kevés. Néztem 
a fiamat, hogy nő szemlátomást. Ennek nagyon sok kell majd!

És megint utrakeltem. A fővárosba mentem. Nem kellett többé 
Greisinger. ö  már kihúzott lutri volt számomra — még majd gya
nít is valamit! Magam állítottam be a nagy palotába, egy másik 
biztositóhoz. Furcsán néztek rám, hogy annyi hévvel magyarázok. 
— Fásult emberek voltak. — Az igazgató egy percig talán arra 
gondolt, hogy feláll a székéből és átengedi a helyét. Hiszen én job
ban bizom a dolgában, mint ő maga. Majdnem baj is lett belőle. 
De megcsináltam a második biztosítást is.

Vitték aztán a pénzt a kis cédulák minden évnegyedben. De er
ről a másik bűnömről nem volt szabad tudni az asszonynak. Mert 
ebből nagy baj keletkezett volna.

Kezdtünk anyagi gondokkal küzdeni. Nem volt soha pénzem. 
Fizetésre szorítottak. Az örökös rettegésben m egszületett a harm a
dik biztosítás.

Ahogy lelkileg lejebb éls lejebb csúsztam, mind nagyobb eréllyel 
vetettem magam a harcba. De a fáradtságot már fel se vettem. 
Azokat a fekete pontokat sem a szemem előtt.

Mikor már nem volt pénzem, eladtam kis szőlőmet, apai jus
somat. P á r kapa volt a város alatt. Aztán bevittem a lutriba az 
összeget, hogy főnyereményt adjanak érte! Az ára? Az ára nem is 
a pénz, hanem az én életem . . .

Suttyomban intéztem a dolgokat. Azt mondtam a parasztnak, 
hogy csak az irodában tárgyalok. De mégis hozzánk talált. Megkér
dezett valakit, m erre is vagyok. Az meg odairányitotta. Beszélt az 
asszonnyal. Mindjárt azzal kezdte:

— A szőlő m iatt jöttem.
— Melyik szőlő m iatt?
— Hát a Krizmaniccsal határos szőlő m ia t t . . .
Ú jra égett és lángolt a házunk tája. F.z már nagyon fájó csata 

volt. Minek nekem a sok pénz. mire kell?
— Mire kell, mondd mire?
A feleségem m ár tudta. A szeretőmnek kell. Azt is tudta, ki 

a szeretőm. Mindent tudott félelmetes pontossággal. Csak az iga
zat nem.

Az utolsó tőrszurások között szerepelt a fiam is. Rámuszitot- 
ták. Reggel odajött az ágyamba és rámnézett szigorúan.

— Rossz apa vagy, nem szeretlek.
De m ár kevesebb határozottsággal, mintahogy kezdte. Mert 

ránéztem.
— Csak egy kicsit szeretlek apa — mondotta súgva. És ami



kor látta, hogy még mindig szomorú vagyok, odacsuszott hozzám 
és a fülembe lehelte: Csak egy kicsit nagyon-

Már akkor olyan voltam, mint egy kiégett szivü fantaszta. Már 
akkor semmim sem fájt. A szemem sem fájt. A fekete pont sem. 
Pedig az most m ár nem akart többé eltávozni. Csak ültem és bá
multam magam elé, mint valami eszelős, szivemben, agyamban a 
nagy titkokkal. Ezt a titkot nem tudja, és nem is értené úgysem 
senki. Boldogan lapozgattam a kötvényeim között, mint az uzso
rás, _ ha kincseit, aranyait csillogtatja és pengeti. Ezek az én ara
nyaim, ebből lesz kenyér a fiamnak, örök idő k re .

*
Letelt a második esztendő. Fél év múlva pedig, tegnap, szerdán 

reggel megöltem magam.
Kicsit fájt, de aztán — semmit sem éreztem. Csak minden 

nagyranőtt körülöttem, minden világos lett előttem. Átláttam  a fa
lakon is. Amikor meghaltam, csak az döbbentett meg, hogy még min
dig látok. A csukott szemhéj jón át, am elyet utolsó pillanatban szo
rított le egy pénzdarabbal valami szomszédasszony.

Most itt fekszem, megérzek és megértek mindent, csak nem 
tudok mozdulni. Hát ez mindig igy lesz, hát a halottak tovább él- 
nek? Rémült és ájlult lélekkel birkóztam ezekkel a szörnyű lehe
tőségekkel. És tisztán éreztem  a ravatalt, a gyertyaillatot.

Itt fekszem és halott vagyok. Döbbent erővel zug bennem a 
felismerés. Suttognak a sarokban, a család, az ismerősök. Látom 
a sógoromat, ahogy a homlokára mutogat. Kár hogy nem mehetek 
közelebbre, niert^ akkor azt is hallhatnám, hogyan m agyarázza: 
bolond volt szegény. Ö m ár látta a Greisinger-esetében i s . . .

Itt fekszem és halott vagyok. Nemsokára eltemetnek és a föld 
alá ikerülök. Mi lesz, Úristen, mi lesz velem? Talán a végzet meg
könyörül rajtam, és igazán is meghalok. Várni, feküdni, döbbent 
órákon, feküdni a v irrasztás nehéz éjszakáján, a ravatalon — és 
tudni mindent, érezni m in d en t. . .  micsoda szörnyűség.

Akkor történt, hogy fiam beszökött a ravatalhoz.
A kicsi ember, a csetlő-botló em b erk e ... Valami zavar lehe

tett odakünn, vagy elálmosodtak, és senki sem gondolt reá. Be
jött a szobába, az ajtónál tűnődve megállt. Azután előrejött pár lé
péssel. Megállt a koporsónál, felnézett s összekulcsolta kezét.

— Nagyanya mondta, hogy igy kell — Fontosnak tartotta, 
hogy közölje velem. — Mosolyogni szeretnék, de nem tudok, m ert 
ráfagyott a bőr az arcom ra. Nem lehet felülnöm sem, hogy intsek 
neki: erre-erre k isfiam ...

De^ a csöpp emberke széket kerit, felmászik és nézi arcomat. 
Úgy néz, mint valami idegen istenséget, rémülettel és szeretettel. 
Látom, hogy mondana valamit. Csak nagysokára súgja:

— Halló apa, halló!
Valaki mondhatta neki, hogy messzire mentem, aki pedig mesz- 

szire ment, azt hallóval idézik. Mint a telefonban. Kicsit remeg a 
hangja, egészen közel hajol hozzám.



— Apuka, kelj fel, de igazánból.
És hozzáér keze az arcomhoz, mely hideg. S ahogy a jeges 

hidegségem a testébe áramlik, megérti, hogy ez itt m ár nem az ő 
apja. M ert az ő apjának meleg bőre van. M ert az ő apja egy ilyen 
érintésre már régen, régen felült volna fekhelyén. . .

Kicsi arca egyszerre összeomlik a rémülettől. Hirtelen megnő 
és öregebb lesz, öregebb sok-sok esztendővel. Mindent m egért: 
nem, ez m ár nem játék. Itt valami végzetesen komoly dolog tör
tént az ő ap jáv a l. . .  És fut, szalad, rohan ki a szobából, mintha ül
döznék. Nem sir, csak liheg, mintha a végzet üldözné ostorral a 
kezében és sebeket hasítana hátába.

*
Aztán sokára, nagysokára hajnalodni kezdett. És hallottam a 

szörnyű ítéletet; megölted magad s most örökké élned kell — hol
tan is.

_ _ _ _ _ _  Markovich Mihály«.

MAGYAR ÍRÓ AMERIKAI 
NAPLÓJÁBÓL

Fannie Hurst regénye megjelent magyarul. Az egyik pesti lap 
kritikusa szerint az amerikai regényirónő klasszikus jelentőségű. 
Jaj! Lelkem, idegem, kultúrám, ama bizonyos hűségem, amelyet 
még mindig európai múltam iránt érzek, felszisszent! Mintha 
Erdős Renéeről egy amerikai kritikus azt irná, hogy »klasszikus« 
értékű. Ha ez »kritika«, akkor találjunk ki uj szót a »birálat«-ra. 
Ez az irodalmi ostobaság szörnyűsége!

*
»Thomas Mann, the contem porary humanist« címmel előadást 

tartottam . A meghívón ezt a szöveget olvastam: »Thomas Mann, 
the contemporary humorist.« Szóval humorista s nem humanista. 
A club titkárja akaratlanul is véleményt mondott erről a korról: 
aki humanista, az (esetleg tudtán kivül) humorista.

*
Esős időben sárba esett a Qoncourt fivérek naplója, amelynek 

egyik kötetét lazán kezemben tartottam . Épp az az oldal piszko
lódott be, amelyben Murget rettentő betegségéről esik szó, a »La 
Bohémé« Írójának »isteni büntetéséről«.



»Az életet nem szabad túlságosan komolyan venni« mondta 
egy biró jelenlétemben. Aznap három embert küldött börtönbe, s 
társaságom ban bécsi szeletet evett s rajnai bort ivott.

*
Heinet heten kisérték el a temetőbe, M ozartot, Poet még ke

vesebben, ellenben egy chicagói gangszter vagy hollywoodi mozi- 
szinész utolsó utján tízezren dram atizálják a halál csend jét Van 
igazságszolgáltatás! A meg nem értök nem tudják megsérteni a 
teremtő szellemet halálában sem.

*
Amerikai újsághír. »Egy zseniális üzletember öngyilkossága«. 

A tényállás az, hogy a »zseniális« üzletember szegény halandók 
hiszékenységével élt vissza.

*
Szerénység; az ismert költő, aki Isten előtt letérdel, de ön

maga előtt is.
*

Hol is olvastam ezt a  m egjegyzést? Flaubert állapította meg 
Marquis de Saderől, hogy müveiben állatokkal s fákkal nem 
találkozunk. Talán Goncourték naplójában, talán másutt. Mindegy. 
De arra  emlékszem, hogy ezt a megjegyzést először kam aszko
romban, nagybátyám  udvarában olvastam, egy szederfa alatt, a 
szederfára rászállt a nap, esedező szivem bibor fényben élt, s 
hol vagy holnap, kérdeztem, hol vagy holnap, te csodás, te rend
kívüli, s olyan fákat akartam , amelyek az egekig nőnek. Marquis 
de Sade nem látta meg az állatokat, nem látta meg a fákat,, nem 
látta meg a term észetességet, s én az álommal elhitettem a vég
telen lehetőséget. . .  Micsoda perverz emlék! Micsoda lihegő 
rajza a múltnak! S milyen sajátságos, hogy a mai való ilyen mó
don ébresztgesse az eltüntet, a soha vissza nem térőt!

¥
J. B. Priestly angol regényíró a  negyedik dimenzióról, az idő 

problémájáról, metafizikai kérdésekről tarto tt előadást. Külsejében 
olyan ez az iró, mint egy angol kishivatalnok, aki jóllakott. Lel
kében: gyilkosa a halálnak, a múlandóságnak, hogy müvei is élet
ben m aradjanak.

*
Duhamel nagyszerűen megrajzolt regényhőse Salavin szerint 

a félelem hivatás.^ Mintha lélektani ellentmondást látnék ebben a 
vallomásban! A félelem lehet annyira bátor, hogy a maga célját 
beismerje?

*
A mozi inkább, mint bármely más élmény, meggyőzött arról, 

hogy az emberiség szám ára nincs intellektuális megváltás s hogy 
az együgyüség nem éppen a lelki szegénység szeplőtlensége.



Egy csődbement üzletember leugrott a tizenhetedik emeletről. 
Szatócsismerőse igy ítélte el »becsvágyát«: »Neki a  tizenhetedik 
emelet kellett. Mintha nem ugorhatott volna le a  hetedik eme
letről.«

♦
Politikus és ügyvédek társaságában ebédeltem. Az egyik 

ügyvéd (olasz szárm azású) gangszterek védője. Saját közlése sze
rint 1929-ben Chicagóból ötezer dolláros checket küldtek neki, 
mert egy csomó gangszternek alkalmat adott arra, hogy a város
ból eltűnjék. Az esetet olyan »tárgyilagossággal« mondta el, 
mintha az ügynek semmi köze sem volna a tisztességtelenséghez. 
Valaki jellegzetes amerikai cinizmussal megjegyezte: »Alighanem 
jobban ismerted a birót, mint a törvéhyt.« Az ügyvéd mosolygott. 
Csak anyagilag tud megsértődni, egyébként »good fellow.«

*
Abbé Bremond igy jellemzett egy irót: rosszul ir, de minden 

megerőltetés nélkül.
#

J. Middleton M urry »The Problem of Style« cimü tanulm ányá
ban a többi között a dekadencia kérdésével is foglalkozik. Sze
rinte az irodalmi kritikus szempontjából az a korszak dekadens, 
amely átmenetet jelent egy értékelméletből egy másik értékelmé
letbe. Valóban ez a dekaaens korszak? Talán a veszóféi en^ lévő 
értékelmélet szempontjából, de semmiesetre sem a kialakuló ér
tékkel való viszonylatban. Milyen nehé'z feladat a fogalmak tisztá
zása még azoknak az esetében is, akik tekintélyüket annak kö
szönhetik, hogy mernek vagy akarnak fogalmakat tisztázni. Eny
hítő körülmény, hogy az angol kritikus m aga kétségbe vonja 
ennek a m eghatározásnak dogmatikus csalhatatlanságát, s inkább 
arra  hivatkozik, hogy másuk élnek ezzel a definicióval.

*

Ismerek egy jómódú nőt, aki naponként tizennyolc órát tölt 
az ágyban, hetenként öt könyvet olvas, de pihenni nem tud, s az 
irodalomhoz semmi köze.

*
Mennél inkább figyelem az embereket, annál inkább bóknak 

érzem, hogy az irók megfigyelik őket.
*

Megfeneklett élet-e azé az emberé, aki a bánatból sohasem 
tud kilétmi? Az, ha nem fejezheti ki magát. Ám a költő esetében 
mégis beteljesült élet. A budapesti »Irodalomtörténet«  ̂c. folyó
iratban Kozocsa Sándor Juhász Gyuláról irt megemlékezésében 
hivatkozik egy magánlevélre, amelyből kiemelte a következő 
m ondatot: »A bölcs, akivé lassan válik az ember, a  szenvedésből



is aranyat csinál.« Juhász Gyulát fiatal koromban igen közel 
éreztem magam hoz; egyik könyvem előszavát ő irta  m eg pedig 
akkor, amikor neki magának nem fájt, m ert nem fajhatott, hogy 
nem értik meg, hogy zsongó bánatát félreértettek vagy mellőztek. 
Közben amerikai életem ellenére, többször találkoztam  vele Sze
geden Élete vád a  formátlansággal szemben; költészete diadal a 
formátlanságon. S m ert az, tehát szomorúságában, keserveben, 
megvertségében sem »megfeneklett élet.« Ember, ha megtagadod 
a művészet győzelmét, kegyetlenebből ölöd meg a költőt, mintha 
hivatásos hóhér volnál.

Aki Shakespearet lekicsinyli, az nem érti meg az emberi go
noszságot, amelynek az angol lángelme kivételes ábrázolója volt, 
s nem érti meg a jelentőségét annak, hogy a művészi kifejezés ío- 
lénye mennyivel megrázóbb a gonoszság kifejtezesenek felelőtlen- 
ségénéi. Amikor az »Anthony and Cleopatra«-ban, Cleopatra 
hálái jelenetében, azt olvassuk, hogy az istenek Cézárt szerencsevei 
áldják meg, csakis azért, hogy ilymód igazoljak későbbi haragju
kat, akkor s hasonló pszichológiai mélységű jelenetekben erezzuiv 
Shakespeare alkotó nagyságát. Ugyan miért s mennyiben. Mert 
látszólagos torzitó megfigyeléseiben és jeleniteseiben sokkal 
több a meggyőző valóság, mint a  romantikus szenvedélytől men
tes, pusztán fotografikusan tárgyilagos abrazolasban Tolsztojnak 
nem akkor volt igaza, amikor Shakespeare »erködcstelenseget« 
tám adta, hanem amikor önmagát fejezte ki. Tamadasaval lekicst 
nyelte önm agát; művészi alkotásaival elfeledtette a lekicsinylést

Hóviharban fekete foltot láttam  a mező közepén. Ember volt? 
Halott? M adárijesztő? Ma sem tudom. Körülbelül ennyire ismer
jük az élet lényegét. ,

iCleveland. Ohio.) _______________  Reményi József.



J Ö T T M E N T
Csicsocsevó messze a világtól, még a legközelebbi vasútállo

mástól is harminc, hajózható folyótól hatvan kilométerre fekszik. 
Innen még a legközelebbi faluba is öt órajárásnyi az ut. Öt órai 
járás, mert az év legnagyobb részében a nagy sár m iatt csak gya- 
loguton lehet közlekedni, ha ugyan közlekedésre alkalm as útnak 
nevezhető a sarat felváltó homoktenger, melybe beleful a szekér
kerék és elólmositja a gyalogjáró lábát.

Tüneményszerü, hogy ebben a  sivatagban falu tám adt, pedig 
Osicsocsevo négyszáz éve áll, mai temploma is kétszáz esztendős. 
Nagy, fekete épület, tornya nincs, nyolcvan esztendeje annak, 
hogy leegett. Egyedül ez a leégett torony indítja néha mozgalomra 
a falu társadalm át. Tiz-husz esztendős időközökben bált vagy köz- 
vacsorat rendeznek, hogy e mulatságok jövedelméből tornyot épít
senek, harangot öntessenek. De ezek a mozgalmak hamar elbá
gyadnak, kimúlnak, csak emlékük hervad a községháza pénztár- 
könyvében. Bizony nagyon is elhervadt az 1870. évi 8 osztrák 
értékű forint 22 krajcáros és az 1901. évi 5 korona 67 filléres »To
rony és harang alan«. . .  Ebből a két számadásból is megállapít
ható, hogy Csicsocsevón harangláb alól hiv a harangszó templom
ba, ebédre, temetésre vagy más szép és jeles alkalomra.
. , Csicsocsevó még messzebb van a világtól, mint az eddig szóló 
iras^ m utatja, mert ide csak minden negyed nap hoznak postát és 
az erkezo levelek is nagyobbrészt hivatalos írások. Rádió sincs a 
íaíuban, minek leginkább az az oka, hogy ide ügynök se jár. Már 
pedig az a terület, amely szűz az ügynöki lábnyomtól, az a világ 
vegén is túl vám Újságot is csak a jegyző és az orvos járat, ők is 
csak a vasárnapi számot. A falu két szatócsboltjában a csokoládé 
felesztendokön szárad, dohosodik. Ebből a faluból nem utazik el 
senki, idegen ide nem é rk e z ik ...  Néha a levegőégen átröpül egy 
kelepek) gépm adár.... a nép eleinte álmélkodva a magasba bá
mult, később megszokta,, mint a ló az autót.

M agyarok laknak itt. Az utolsó összeírás szerint a falu 1G8? 
lelket számlált. ' ‘

A népet vezető osztály a jegyző, az írnokok, a végrehajtó az
?-'vos’, f  kantor, a tanító, a két boltos és a jobb iparosok. Ezek
K  • ? 'e ü -et a f.aIu kocsmájának belső szobájában este hat- 
tól-nyolcig kartyazva es spriccerezve élik .



Ebbe az Isten háta megetti faluba a múlt őszön egy idegen é r
kezett. M egjelent a községházán és bejelentette, hogy le akar íti 
telepedni. Bem utatta Írásait, melyek szerint S . . .  varosban lakot, 
eddig, állampolgársága rendben van, katonakötelezettsegenek ele
get tett, erkölcsi bizonyítványa a legfrisebb keletű. A letelepedesi 
engedélyt meg kellett neki adni, bár azt, hogy egy idegen tolakodó t 
közéjük a falu vezetői idegenkedéssel fogadtak. Enyhítő Körül
ménynek vették, hogy a jöttm ent nem benn a faluban, hanem a 
határban telepedett ie. Vásárolt egy hold földet, azon meleg-hazat 
— benne egy lakószobát épített. Gyümölcsfákat ültetett, szólót te
lepített. Télen a melegházban virághagym ákat teleltetve, földet 
kevergetve, magokat osztályozva készült a tavaszra es amikor 
melegre derült az idő, naphosszat a virág és vetem enyagyak koz:
térdelve gyomlálgatoít. ... , .

Beolvadt a  parasztok közé, akik ezt, ha furcsalkodva is, tu 
domásul vették, köszöntek is neki és ez több mindennél. _

Az urak ellenséges hangulata is lecsillapodott volna es csak 
mosolyogtak volna ezen a pantallóban járó fura emberen, ha felre- 
áll és szerényen viselkedik. De nem állt félre. Alig hogy letelepe
dett, m ár az első hetekben megjelent a kocsma belső szobájában, 
még pedig naponta és éppen azokban az órákban, amelyekben az 
urak jöttek össze. Egy darab kenyeret rendelt, azt megsozta-pap- 
rikázta és kétszer három deci bort rendelt hozzá. 0  is esti nyolcig 
ült a kocsmában, de a társaságtól távol és függetlenül és soha, a 
legkisebb jellel se m utatta, hogy kedve lenne az ismerkedésre.

Az uraknak sehogyse tetszett a köpcös, szakállas, nyugodt 
mosolyu emberke. Hamarosan megállapították róla, hogy hasonlít 
a tök-alsóhoz. Igaz. Jött-m ent és a tökalsó közt csak az a kü
lönbség hogy a tök-alsó arca méiabus, viszont a Jött-m ent tekin
tetén mindig derű ült. Néha kuncogott is, ezért többen eszelősnek 
tarto ttak . Ezt a csufolkodó hitet egy este az orvos diagnózissá 
emelte. Nem a rendelőjében, hanem itt, a kocsmában, igen kinos
körülmények között. ,, t

Ami hónapok óta a levegőben logott, bekövetkezett: a falu
intelligenciája m egütközött Jöttmenttel. ^

A kinos ügy keletkezése, izgalmas részleteinek feitarasa előtt 
meg kell ismerkedni doktor Katona Jánossal, a falu orvosával.

Csicsocsevói benszülött, a község egykori jegyzőjének fia. 
Hatvan esztendős, szép szál ember. Se egy ránc az arcán, se egj 
ősz hajszál méjyfekete hajában, bajuszában. Harmincöt esztendeje 
orvoskodik itt s mivelhogy pap nincsen, lelkiapja is a falunak. Ez: 
a hivatást nagyon is rábízta a messze-szomszéd falu pleoanosa, 
m ert nagyhirü esemény, ha eljön csicsocsevói hivei közé misét 
szolgáltatni. A plébános ur nyugodt lelkiismerettel m aradhat o tt
hon, m ert az az orvos, aki harmincöt évet tud eltölteni ebben a fa
luban, az remetesorsot vállalt, az ilyen lélek napról-napra csak 
nemesedhetik és torony hiányában az ő szép embersége magaslik 
a falu fölé. Minden nagy erénye mellett eltörpül az a gyarlósága,



hogy m agát ta rtja  a  falu — talán a világ — legjobb alsós-játéko
sának. Ha egy biztosra vett játszm át elveszít, ebben a földöntúli 
gonosz hatalm ak praktikáját látja. Ilyenkor mély bariton hangján 
zsörtölődik, ha pedig a vesztességéért partnerét tartja  ludasnak 
— jaj n e k i! . . .  Amilyen türelmes, odaadó betegeihez, a bajba ju
tott emberhez, olyan türelmetlen este hattól-nyolcig partnereivel 
szemben.

Egy este, éppen úgy, mint máskor, együtt volt az egész tá rsa 
ság. Jöttment a káríyázóktól távol, a sarokban üldögélt. A doktor 
a kántorral és a jegyzővel alsózott. Ma, ugylátszik, a földöntúli 
rossz hatalm ak megint kibiceltek a doktornak, m ert rosszul járt 
neki a kártya.

— Végre egy rendes kiosztás! — derül fel az arca. — Fel
veszem pirosra!

— Kontra! — harsogja a kántor.
—• R ekontraü  — zúgja vissza a doktor.
Izgalmas p e rcek ... A másik két asztal kibioei is a doktor köré 

gyűlnek. . .  Fél percig ta rt az ü tközet: a doktor elveszti a re- 
konírát.

Kinos c s e n d .. .  A szomszéd asztalnál is megáll a  játék. Vihar 
előtti fülledtség. . .  A doktor partnerei szemébe néz, aztán a ki- 
biceken hordozza végig súlyos tek in te té t. . .  Ebbe a viharelőtti 
csendbe belekuncogott Jöttment és örökké mosolygó arcával 
éppen az az asztal felé nézett, ahol dr. Katona János döntő csatát 
vesztett.

A doktor szemben ült a kuncogóval. Fürmedő tekintettel uta
sította rendre. De Jöttment csak mosolygott tovább, s ő t . . .  me
gint kuncogott. A doktor felugrott és hegyes tekintettel szúrt bele 
a mosolygó arcba. Játékosok és kibicek körülfogták, kabátját rán
gatták, csittitgatták: »Mire való ez?« »Ne kezdjél ki v e le ! ...«  
»Doktor bácsi, láthatja, hogy bolond ...«  Minderősebb gyűrűbe 
fog ták . . .  az ellenségnek időt akartak adni, hogy a kihivoít ve
szedelem elől elm eneküljön. . .
. Jöttment azonban nem ijedt meg. Nyugodtan ült asztalánál 
es a doktor vészjósló tekintetére változatlanul mosolyogva nézett 
vissza, s ő i . . .  felemelte poharat és ivás közben is mosolygott.

A doktor ezt már elviselhetetlen, szemtelen kihívásnak tekin
tette, de társasága is, m ert a gyűrűből minden akadály nélkül 
tört ki és Jöttm ent asztalához lépett.

— M aga eszelős! — kiáltott rá.
Jöttment felkelt. Mosolyába zavar vegyült de nvugodt ma

radt. Csendesen válaszolt a tám adásra: ' **
— Sajnálom, uram, de nem értem, mi baja van velem?
~  Most is tökéletlenül viselkedik. . .  Magát mindenki eszelős

nek tartja, de kénytelen vagyok megállapítani én is — az orvos
~  Legyen szabad remélnem, doktor ur, hogy ez az első rossz 

d iag n ó zisa ... Nem vagyok eszelős, h a c s a k .. .  nem árto tt meg ne-



kém hogy egy idő óta magánosán é le k . . .  Nem t u d o m , uram m ért 
tám ad rám sértegető haragjával? Ha tudtomon kívül itt bárkit is 
m egsértettem  v o ln a ...  tisztelettel bocsánatot k e r e k .. .  -zabad  
tudnom, mi hibát, illetlenséget vagy sertest követtem e<r

A szelíd, keílemeshangu beszédet a tarsasag ujabb csufolko 
dásnak vette és ezt a véleményét ellenséges morgassal ki is nyil
vánította. Hogy nem akadt ember kozuíok, aki a k a ra ték o n  e ka 
vetett sértésért a m aga szemelyeben is elegíetelt vegyen ez c-a. 
azért volt lehetséges, m ert mindenki tudta, hogy Jót tment a do* 
torban emberére talált. De ezegyszer megdoobenve tevedtek, m én 
a doktor nem vágta pofon a heccelodo emberKet, hanem, ha .zga 
tottan is, válaszolt a szemtelen kérdésre:

— Azt kérdi, hogy követett-e el sercest es k le k e n . . . .  Ln va 
gvok a sérte tt és még külön a társaságom  is . . .  nőnapok óta tui- 
jük illetlen viselkedését és ma mindent betetőzött beül minden 
este ide és mosolyog, mulat rajtunk, nem restel kuncogni i s . . .  
T ű r tü k . ..  Békés, falusi emberek vagyunk ... l u r tu k . . .. loboen 
m o n d t á k  hogy eszelős. Védtem m agát: »Ez az emoer ártalmatlan, 
hagyjátok...«  De ma e s te ? .. .  Kérem, ha maga nem eszelős, m a
gyarázza meg, m ért kuncogott éppen abban a pillanatban, amikor 
elvesztettem  a rekonírát? . . .  és amikor tekintetemmel rendrem asi- 
tottam, m ért nevetett tovább is a szemembe A ., es kesoob amikor 
lefogtak engem, nehogy m agára rohanjak — m ert emelte ielei
koccintóan p o h ará t? ... Feleljen!

— Uram, mindazt, amit állít, el kell limnem, hogy megtörtént, 
de én nem tudok róla — feleit Jöttm ent olyan nagyon kedves han
gon hogy ha nem felzaklaíott kedélyii emberek hallgatják, meg is 
bocsátanak neki. De szó se lehetett bocsánatról. Eles sertésekkel 
válaszoltak a védekezésre: »L etagadja!...«  » u y av a— « »Pi
m asz!...«  . , . . i »

Jöttment könyörögve rakta össze két k e z e t... A lmncm vég
rehajtó az egyik kártya-csom agból kikereste a tökalsot.

— Nézzétek, most éppen ilyen! Szomorú is és össze is teszi
két ten y eré t. . .  >

Összebújtak a kártyalap felett és piszkálón hasonlitgatták 
össze a »másolattal«. Már nem élt senkiben harag,^ sértődöttség. 
Ezeknél az érzéseknél súlyosabb: a megvetés sötétedett a sz,
vekben. ^  , t .. , . T

Ott állt előttük a megelevenedett Tök Alsó: összetett kezzel. 
bocsánatkérően — mintha bankot ütő játékos cviklinek húzta volna 
le ... Szemben a számonkérő orvos állt és várta, érdekelte, mii 
akar mondani ez a furcsa ember. Intett társaságának és szólt i s .
»hallgassatok!«... ................ ,

Tök Alsó szelíden meghajolt — ez köszönet volt meghallga
tásáért, könyörgőre ta rto tt kezét lebocsátotta és szólt:

— Nincs mit letagadnom, u ra im ... Lehet, gyáva vagyok, hi
szen menekülő v ag y o k ... Ide, a falujukba menekültem. Azt hi
szem, meg is menekültem... Mig ez az óra el nem jött, nagyon jo



s s  l k  r . ks s a r a ^ «
h „ " T a ™ ? S n ta T d V e sz tó tte ."  A z i'se  tudtam, h o g y ,a» la ti .  » •

&  « S , a T S S S tóaT etfeneiiTktszülö 'tám adást se vetteni 
éc,zre Engedje meg, doktor ur, hogy megmondjam a "
Doktor ur U ra im ... ebben a kocsmában mi egymástól kulon 
élünk Önök kártyáznak én meg ülök a borom m e lle tt ... es hai é r
dekli az inakat mint más estéken, most is csak magammal foglak 
koztaim kellemes doV aim .a emlékeztem H « * ° m r a  ¿ m u l l  
boldogságom ra... egy csó k ra ... egy ölelésre. Szeretem  a b  . . . ^  
leszalad a szivemre és nem rikatja meg. Nagyon edes a ta  a 
có Hitet önt belém. Felemel. Megmutatja regi szép világomat es 
alm ait is derűvel ö n tö z i... Doktor ur. ilyen szép boldog esti óraim
ban -  ne vessen meg érte -  az ön rekontráját nem vettemi eszre 
Ha mosolyogtam, ha kuncogtam bizonyos.^ va'amiben riH jo m  t 
lett, okom volt rá. hiszen elmúlt eleiem edes rcszleteiLol tork 
kod.tam ... B o csán a t... még be se mutatkoztam. Nevem. Ősz

M átyaSÖ rülök... Doktor Katona Ján o s ... -  és kezet szorított

Z A huncut végrehajtó lopva visszacsusztatta a kártya-pakli 
közé a tö k a lsó t.. .

A doktor most barátai felé fordult:
— Láttátok, ő sz  M átyás ur m agyarázatát elfogadtam. Re-

mélem, ti is befejezettnek tekintitek az ügvet. Hiszem, mmdnvamnk 
nevében teszem meg azt a kijelentést, hogy csak a  félreértéséi 
egész sorozata kényszeritett engem és titeket is serto kirakodá
s o k ra ...  Mindnyájunk nevében megkérem Ősz M átyás urat, hogy 
támadó viselkedésünket tekintse meg nem történtnek.

Mindenki helyeselt csak a venhedt. müveit asztalos, bece ne
vén Sekszpir-bácsi tiltakozott. A görnyedt, butorfestek-pecsetes 
ruházatú ember az est hősévé emelkedő Ősz M átyás elé lepett es 
remegő kezével asztalra tám aszkodva így szónokolt:

— Uram. u ra m !...  én csak egyszerű asztalos vagyok, de már 
a nyolcvanadik esztendőm et tipegem, igy hát a »lenni vagy nem 
lenni« kérdést is elintéztem magamban. Hamarosan eliovendo e.- 
múlásomra hivatkozom, amikor embertársi szeretettel felszola o k  
és arra  igyekszem, hogy az elmtézetínek látszó incidens valóban a 
feledés homályában tűnjön e l . . .  Uram, u ram !-. j ó l  figyeltem el
hangzott szavaira, m elyek költőre vallanak. Az ön beszéde csupa 
Ura, de hiánvzik belőle n tárgyilagosság. . .  Ön, amikor a felsorolt 
vádakra felelve igazolta magát, valóban — remélem, akaratlanul 
— uiabb sértéseket követett el. Nehezen megy m ár nálam az ot 
perc "előtt hallottak pontos ismétlése, de ha kívánja — p e r s z e  más 
alkalommal - -  szívesen idézek Lear királyból, III. Richardbol, el



mondok akár tiz Reviczky verset . . .  de az ön szintén megveszte
gelő szavadnak csak a tartalm át mondhatom e l .

— Rövidebben!... — szólt közbe türelmetlenül a kantor, mert 
szeretne m ár áldomást inni a nagy kibékülésre. (A kocsmaros mar 
rakja is a közköltségre rendelt borokat az asztalokra).

Sekszpir bácsi rosszalló pillantást vetett a kántorra, de az asz
talokra kerülő bor se kerülte el figyelmét, igyekezett hat szónok
latát befejezni. „ ,. ,.

— ...H a ll já k  meg urak és Ősz M átyás uram is joMxgyelien... 
Ön azt mondta, hogy minden este és ma is magában érzi a vilá
got de mi az ön világában nem vagyunk benne, bennünket nem 
vesz észre. Felénk néz, felénk nevet, felénk kuncog, de mindez nem 
nekünk szó l... hiszen észre se vesz m inket... Ez azt jelenti, hogy 
társaságunkat levegőnek nézi. Remélem, hogy szavai nem voltak 
gondolatainak, érzelmeinek hü kifejezői és igy nem kell elnem 
Lear király Kentjének szavaival: Huzz kardot bitang, mert habar 
éjszaka is van, de a hold süt, holdvilág-mártást csinálok belőled.

A társaság  harsogó kacagásba tört ki. Bocsánatkeroen inte
gettek Ősz M átyás felé. Többen homlokukra tették ujjúkat, jelezni 
akarva, hogy Sekszpir bácsi müveit agyában nincs minden rend
ben. Sekszpir bácsi is restelkedve csóválta a fejét, talán szégyelte, 
hogy egy idézet kedvéért igy elragadtatta magát, vagy azt res- 
telte, hogy társasága m űveletlen ... És senki se vette észre, hogy 
Ősz M átyás az első szótól kezdve növekedő' figyelemmel 
hallgatta a vén embert. Senki se látta, hogy csillogott a szeme, 
boldogság terült el arcán, könnycseppek kúsztak le szakállába...

A nagy nevetés csak nem akart szűnni, ezért éppen úgy, mint 
az előbb és valóban, ahogy a tök-alsó figurán látható, összetette a 
kezét. A társaság m eglátta és m egértette ezt a jelet, tudta, hogy 
Ősz M átyás beszélni a k a r t .. .  Még egy-két fegyelmezetlen kunco
gás és m ár mindenki figyelt. .. He Ősz M átyás most nem beszelt, 
csak m egragadta Sekszpir bácsi kezét és meghatott szeretettel 
nézett rá.

—• Nem ismer meg engem. Funták bácsi.
Az öregem ber nemet intett. _ .
— Édes, jó Funták bácsi, nem emlékszik rá m ? ...  E n ...  ahogy 

megszólalt, nyomban megismertem.
— Nem em lékszem ... Nem ismerem, uram.
—■ P e rsz e ... hiszen negyven esztendeje annak, hogy utoljára 

láttuk eg y m ást... O cskó!.'.. O cskó!... E rre a falura emlékszik, 
ugy-e? Ocskó!

— O cskó? ... O cskó ... O cskó ... Nem em lékszem ...
— Hiszen Ocskón együtt é ltünk ... Én még gyerek voltam. 

Funták bácsi szeretett engem.
— O cskó ... Ősz M á ty á s ...  Ősz M a ty i .. .  M a ty i . . .  Matyi- 

k a . . .  Nem em lékszem ...
— Akkor még Herbst volt a nevem.
- H e r b s t . . .  H erb st... H erbst... Szép n év ... — révedezett



Sekszpir bácsi. — Nem em lékszem ... Negyven év . . .  Sok az... Az
óta száz faluban is é lte m ... Itt egy h é tig ... o tt egy hónapig. Negy
ven év. Sok idő az, uram. hátha még előtte másik negyven is van... 
Nem emlékszem.

— De Funták bácsi!... Ocskón sokáig lakott és mi ketten na
gyon sokszor voltunk együtt. Magától kaptam  először festéket, 
ecsetet, tanitott a sziliek keverésére.. .  M aga beszélt nekem elő
ször hires emberekről, az asztalosból lett Munkácsyról és Csep- 
reghyről, az Íróról, aki szintén asztalos v o lt .. . Funták bácsi mesélt 
nekem a nagy háborúkról, várostromokról. Napóleonról, idézett 
Shakespeareből és szavalt Petőfi. Garay, Czuczor verseket. Mind
ezt nekem ... vasárnap délutánokon az ocskói szőlők közt anda- 
lo g v a ...

—■ Nem em lékszem . . .
— Apámra se emlékszik? Jó barátja volt. Fiatalok voltak, ma

guk ketten oly sok tréfát csináltak ... Nézzen rám, olyan vagyok, 
mint az apám, neki is ilyen szakálla v o lt... Nem emlékszik Herbst 
M endelre? . . .  A Mindenhitü zsidóra se em lékszik?. . .  így csúfol
ták ap ám a t. . .  Szerette az éneket és nemcsak a m aga templomába, 
hanem a katolikus, a reform átus és a nazarénus templomba is el
járt és a hívőkkel együtt énekelt... Nem em lékszik?...

— Nem em lékszem ... Öreg v ag y o k ... Száz é v re ...  ezer évre 
is vissza tudok em lékezni... De Ocskóra nem emlékszem.

— Funták b ác s i! ... muszáj emlékezni. Nem engedem el m a
gát, együtt kell maradnunk, mai életünknek legalább egy óráját 
a múlttal koszoruzva, össze kell olvasztanunk, hogy aztán egy
mástól elválva magunkban tovább em lékezzünk... Hiszen ma m ár 
csak egyetlen szép van a világon: az em lékezés... Funták bácsi! 
Funták bácsi! gyerünk vissza Ocskóra, hol gyerekkorom at töltöt
téin e l . . .  M aga akkor még fiatal ember v o lt .. .  Hát elfelejtette az 
ifjú ságát? ... 0 ! . . .  m egvan ... Emlékszik-e a szép Szabó M ariská
ra ? .. .  Emlékszik-e a versre, melyet hozzáirt és kottába is szedte, 
fin még most is tudom, dallamát se felejtettem e l . . .  — és énekelve 
idézte:

Mariska, Mariska . . .
Szivem et hasítja 
Éltem et pusztítja 
Meghalok utánad 
Mariska, M ariska . . .

Sekszpir bácsi megremegett. Már em lékezett... Leroskadt a 
székre és könnyek közt dünnyögte: »M ariska... M ariska — Szi
vemet h a s ítja ...«

ő sz  M átyás felemelte a fejét és a társaság felé n éz e tt... de 
nem volt itt már senki. A doktor intésére lassan, csendben az imént 
osontak e l . ..  Még a kocsmáros is lábujjhegyen járva hordta le az 
asztalokról az áldomásra rendelt borokat.

ő sz  M átyás egy üveggel v issza ta rto tt... Töltött.
— Igyunk, Funták b ács i. . .  Radó Imre



Szirmai Károly irodalmi szemléje

Kodolányi János regénye: Boldog Margit (Athenaeum-kiadás.) 
— Jankovich Ferenc versei: Barangolás (Nyugat-kiadás.) — Hal
los Sándor: Dunántúli legendás könyv  (Nyugat-kiadás.) — Cziráky 
Imre novellái: Mifelénk. (Az iró kiadása.) — Latrík István verse): 
A kültelek. (A költő kiadása.)

*

Boldog Margit
K odolányi János regénye  — A th e

naeum -kiadás

Sötét há ttér, kom or környezet. 
Az író a ta tá r já rá s  u tán i időbe 
vezet vissza.

Az o rszág  ujjáépitése m á r m eg
kezdődött, de az em bertelen pusz
títás em lékét még sok bizonyság
tevő jel őrzi. Feldúlt, korm osán 
m eredező romifalvak, ko lostorok 
kapuin zö rgető  hajléktalanok, nyo
m orékok, m egcsonkito ttak , eszelő
sök, félőrültek. A lakosság valláso
sabb, kevésbbé pártoskodó. A foga
dalom  is szentebb, kötelezőbb. A 
nem esi családok so rra  ad ják  be a 
kolostorokba Istennek a ján lo tt le
ánygyerm ekeiket. íg y  ikerül előbb 
a veszprém i, m ajd a nyulak-szigeti 
k lastrom ba IV. Béla k irá ly  leánya, 
M argit is, akinek életét és cseleke
deteit R áskai Lea, dom onkosrendi 
apáca  ö rök íte tte  meg szám unkra.

A történelem  szerepe a  regény

ben m ásodrendű fontosságú. A fo
gadalom  beváltásán  túl az  esem é
nyek ritk án  nyom ulnak előre, s 
avatkoznak bele a kolostorlakók 

életébe. Inkább a ¡háttérben gomo
lyognak, a k á r  a tájképek kom oran 
sűrűsödő felhőtöimbjei. K örnyezet- 
k iegészitők, hangulatfestök. A re 
gény alakulása szem pontjából nincs 
is szükség tevékenyebb szereplé
sükre.

A regényvászon v ilág ítása  a ko 
lostori é le tre  irány íto tt. Abban is 
M argitnak, a k irá ly  leánynak lélek- 
fejlődésére. A történések szin te ki- 
rekesztő leg  belső s ík ra  vetíte ttek . 
Kifelé jobbára eg y  m eggyőződéstől 
á tha to tt, tagadó, szem beszálló vagy 
szelíden e lhárító  m ag a ta rtá s  a  m eg
nyilvánul ásnak. S  ez nem  is lehet 
m ásként. H iszen a kolostor m eg
állóit, m egm erevedett, szin te kezdet 
és végnélküli életében, m elybe csak  
a te s ti és lelki en y h ü lés t kereső  
szerencsétlenek, a rokoni lá to g a tá 
sok s egy-egy  halálh ír nyitnak



nagyodba 'keskeny, habár m esszire 
tá ru ló  a lto t, úgyszólván sem mi sem 
történik, m ert az  engedelm esség 
egy  az önálló cselekvésről való  teljes 
lem ondással. H iába ad külön szin t az 
emberi egyéniség, a szigorúan zárt, 
egységesíte tt szellem ű életközösségi 
form ában — regény  — csak belső 
síkon fejlődhetik. M arg ito t is rang- 
osztó egyénisége s belső cselekvé
sei em elik ki a félteljesitm ényig el
ju to tt apácák  sorából. M ert ő t nem 
elégíti ki a bünbánat, a vezeklés, 
az erősfogadás, m ely  a gyón ta tó 
szék térdeplőjén túl m á r ú jra  a bűn
beesésnek enged, néki több kell: 
tökéletesség. Jézus, parancsainak  
valódi betöltése! T e tt és nem  lá t
szat, Iélektis7tulitság és nemi fehérre  
feste tt lélekkoporsó! De a tökéle
tesség  ak arása  összeiitközésekfte 
sodorja. B efelé és kifelé — önm a
gával és környezetével. K ezdeti ér
zelm ei m eghazudtolják szavait és 
viselkedését, egyidős fogadalm i tá r s 
női gúnyt űznek törekvéseiből. A 
képm utatás ellen harcol, s közben 
ő m aga _is_ képm utató , a k risz tusi 
szegénységért és egyenlőségért 
küzd, s állandóan éreztetik  vele ki
rá ly leány  vo ltá t. De m indez nem 
gáncso lhatja  el, ső t m ég jobban 
edzi, kem ényíti, hogy  életét Jézus 
tan ítása  szerin t form álja. . A kis 
M argit nem akar k irá ly leány  lenni! 
A nagyobbakhoz hasonlóan fa tá 
n y é rt és ónpoharat követel, s uj ru 
há já t dacos m agam egalázással 
m ocskolja be a konyhán  dolgozó p a 
rasz ta tyafinak  való segítésnél. — A 
kolostorban nincs k irá ly leány! — 
ezt m ondja apjának is, midőn sze
m ére vetik  piszkos, elhanyagolt ru 
házatá t. S  hiába feddik apácanevelöi, 
hiába m aga a  priorissa, am ikor en
gedetlennek m ondják, az Írást sze
gezi ellenük. E gyetlen vágya, ¡hiú
sága: miné! több szenvedést vá lla l
ni, s miné] jobban m egalázkodni. — 
M argitot a  fogadalom  irán ti enge
delm esség te tte  engedetlenné, — 
mondja egy  helyen az iró. S való
ban, az apácák közül senki sem  tud

nyomába jutni a vézna, beteges, 
böjtölésben lerom lott, ön sanyarga
tásban és nehéz m unkában legyön
gült k irály leánynak , ak it esztendők 
m últával teljesen  á th a to tt az em ber
tá rsa i irán ti szeretet, m elyet 'kez
detben erőszakolni kellett, m ert 
gyűlölettel é s  irigységgel osztozko
dott. A szen tirás az  ú tm utató ja, s 
a jézusi m ondás: »Aki nem  hagy ja  
el é rettem  a ty já t, any ját, nem m él
tó énreám , nem  lehet tanítványom « 
— kezdetben m ég sze re te tt a ty já 
tól is eltávolítja. C sak később m e
legszik szüleihez, m ikor az eszten
dők eresztékein á t besz ivárog  ko
lostori m agányába az élet és m eg
üli. m egporhanyositja  a lelkét.

B oldog M argit so rsa  a kivételes 
lelkek so rsa : a m eg-nem -értés.
C sodálat, szeretet, ra jongás — gyű
lölet. harag , irigység  kavarognak  
körülötte. S zám ára  is csak  a halál 
ad k iegyenlitést, s tám asz tja  fel az 
igazi emberi részvétet. É letét talán 
ebben a m ondatban lehetne össze
foglalni: Jézus parancsainak h a jt
hatatlan követelése és kö ve tkeze tes  
teljesítése.

A regény  az árpádházi k irá ly 
leány  emlékéhez m éltó építm ény. 
T ornya az t a célt tetőzi, m elyet a 
gyerm ek  vágyálm a m egm utatott, 
e lő revetíte tt: felem eltetést az Isten 
o rszágába — ujjongó, boldog be
teljesülést.

Az anyag m egm unkálása tökéle
tes. A kár az irói te ljes ítm ényt néz
zük, akár költői k iegészitését. 
Nincs egvensuly-bontás, e lragad ta
to tt tullendülés. M inden lefékezett, 
m értékkel ta r to tt. A szerkesztés a rá 
nyosságá t semmi sem  zavarja . De 
a kö ltészet nem csak halk  kísérőze
ne v ag y  k opár fa lakat befutó, v irá 
gos fo lyondár. S okszor jóval több 
en n é l: egyenrangú, nélkülözhetetlen 
szerep lő társ. A tátongó szakadéko
ka t csak  ö ívelheti át. Lelke ott tü- 
zesedik a íelrem lő látom ásokban, 
ott sűrűsödik ia trag ikussá  sö tétedő 
jelenetekben. De főképpen a bele

élésben, a  legnehezebben az iró



mankója. (Újra igazolva, hogy a 
nagy regényíró  egyúttal nagy  költő.) 
Már pedig a  mii sorsa  a beleélésen 
fordul meg, K odolányi. karö ltve 
egyéb k iválóságaival, itt olyan tel
jesítm ényt m uta t fel. m ely  Iélek- 
elemző m üvét az utolsó évek leg
nagyobbjai ¡mellé állítja. R egényé
nek ez a tisztán  belső síkon való 
felépítése teszi, hogy szin te leíosz- 
ük róla az  idő kerete, s időtlen 
m agasságokba emelkedik. Ism ét
lem : Kodolányi müve nem tö rténel
mi, hanem csak történelm i hátterű, 
léleke’emző regény, legszebb le
gendánk gyönyörű  palástjába  ö 'töz- 
tetve.

A könyvet az iró terem tő ere jé
nek soksugarusága szövi á t H irte- 
lenében nem is tudjuk, m ely iket ve
gyük előbbre. Az építkezés a rá 
nyosságát és sz i'á rd ságá t, a lélek- 
ábrázolás tökéletességét, a  jellem 
rajzok kem ényvonaluságát, a le
genda nyelvezetéhez simuló párbe
szédeket, a szépségekkel teleszórt, 
életbelenditő stílust, a m egírás 
sznggesztiv itását s a hangulat k i
ta r tá s á t? . . .  ¡Mindez oly kevés, sok 
részletérték  és ihlető szépség még 
mindig nem ju that szóhoz. O tt van 
pl. a kö rnyezetra jz , ‘ az idő! 
lassú öregedésének művészi érzé
keltetése, az utolsó előtti apáca- 
portré-sorozat, a vémségben szinte 
bántóan kiélesedő vonásokkal, vagy  
az élete végéről v isszatek in tő  k irá ly  
fájdalm as ráeszmé'é.se az  élet h iá
bavalóságára.

A lélekbúvár is m egtalálhatja  itt 
a m aga csem egéjét, s a lélektan 
eszközeivel felm érheti a z t a nagy 
m unkát, am it az  iró végzett anyaga 
legyűrésében, m eghódításában. De 
a szem lélődő is kedvét lelheti, s 
m int a hom oksivatag  vándora, ő 
is eltűnődhetik a kom or életművön, 
mit szürke napok egyform a tég lá 
iból oly m aradandóan  rako tt ösz- 
sze az idő.

Még egyszer v issza lap o zo k . . .  
C send van. Öreg kódex m egsár- 
gutt pergam enjei zizegnek, susog

nak, sisteregnek, m intha csak sír
jukból éledt, rég-halott, fekete vé- 
lom ás apácák  vonulnának odakiinn 
a sö tét folyosókon, szellem lépteik- 
kel alig érintve a k ikoptato tt kő 'a- 
pokat. K opár cellában ülök, az  idő
rág ta  falakról v íz csepeg, szivárog 
lefelé, m ert odakünn esik. szak a
datlanul esik. K öröttem  penészes 
cellabutor. előttem  szurág a. barna 
asztal, ra jta : tövig leégett, o trom 
ba g y e rty a  — sápadt lángja riad 
tan pilleg, fázósan egyre m élyebbre 
g u g g o l.. .  C sak nézem, m ozdu-atla- 
nul nézem, azután lassan  kinyújtom  
a kezem , s k é t ujjam m al összecsí
pem — eloltom. E gyszerre  zúgni, 
m orajlani kezd  köröttem  az é jsza
ka, akárcsak  régm últ századok fe
kete hu 'lám ai verdesnék odakünn a 
cellafalakat.

Janköviek Ferenc versei:

Barangoló — N yugat-kiadás

E gy-egy  uj verseskenvv  nem ol
vasm ány. V agyis nem olyanform án, 
m int egy regény  v ag y  novelláskö- 
te t: nem lehet egyszerre  kiolvasni. 
C sak soronként, versenként kósto l
gatva, m intahogy a töm ényitett. 
d rága  ita lt is kis pohárból isszuk, 
hogy élvezhessük. Ism erkedés, ba- 
rá tk o zás né'kül igazi versku ltu ra  
nem  fejlődhetik, s a költem ények 
idegenek m aradnak, akár az egy 
szer, futólag lá to tt táj, v idék vagy  
város.

Jankovich Ferenc versei ke ttős 
H atással jelentkeznek. Az első be
nyom ás képe m egtévesztő, igazság
talan. Azt emeli ki, ami gyengeség, 
fogyatékosság , mig a valódi érté
keket elnyom ja, nem eng*di érvé
nyesülni. E lső érzésünk az. hogy a 
h a jtások  itt-o tt még zsengék. lá 
gyak. időre, v iharra  könnyen m eg
horpadnak. Összeibujósukat is ki
fogásoljuk. A bokor sűrűjében nem 
láthatjuk  eléggé v ilágosan : m elyik 
az egyik, m elyik a m ásik. H ason



lóságuk beszél helyettük, s nem 
egyéniségűk. 'Kétségtelen, hogy az 
érték  itt sem kallódhatik  el. de a 
közösség úgy szebb, ha a  színek 
virágoskertie .

A hangulatok  összehajlása  sme'- 
le tt az em lékezés is zavaró lag  k i
sért. V ajdára , B abitsra , A rany  J á 
nosra  kell gondolnunk M intha né
hány  versbe, versszakba az  ő hang
juk k everedett volna bele. Ha á tha- 
sonultan is. s kevés fülnek hallha
tóan. A m egbaráitkozást többször a 
költem ények újszerű zeneisége is 
késlelteti. Az az érzésünk, hogy 
egyes versek sorai e rőszakoltak , 
ritm usbatörtek . Meg kell őket szok
nunk, belejáródnunk ütem ükbe, 
hogy lelkűnkben is felcsendüljön 
néhol szabály talan , de különös in
gerre! iható m uzsikájuk.

A ztán felszáll a  köd. k itisztu l a 
táj, s a lassan  hom ályosuló, előbbi 
kép m ögött feldereng a másik, m ég 
rezegve, reszketve. b izonytalanul, 
m int gyak ran  a m ozivásznon, de 
egyre  világosabban, kivehetőbben. 
Végre o tt pom pázik előttünk a m a
ga teljességében, értékeivel és fo 
gyatékosságával. belesim ulva a k ö r
nyezetbe, az  aranyzö ld  pázsit 
selymébe, puhaságába, s az ég  fe- 
hérgyaipjas fellegeket v ito rláz ta tó  
álom kékjébe. M int v a ’ami buján 
zöldelő, v irágzó  k e rt egy  m agányos 
vö lgykatlanban, szelid haila tu  dom 
bok ölébe rejtve, távol ellenkező 
ég tá jak  vihardlulásaitól. a n y u g ta 
lanító kérdésekkel zaklató jelentől, 
m ától. A kerítésen  túl fehér és ró 
zsaszín  szirm okat havazó bokrok 
és fák  — fűszeres illat, nyüzsgés, 
gom olygás — milliónyi bogár bo l
dog, tevékeny  döngicselése, s 

a patakok partján kölyökbok- 
rok fülemülékkel dobálák egy
mást . . .

Az élet m unkálkodik itt és hozsan- 
názik, halált, tá r t s irg ö d rö t keresz
tüllépve, s még a uyárbucsuzta tó  
ősz v isszam erengő szom orúságát is 
m egenyhitve. S  a költő  o tt áll a 
verdeső napfényben a gazdagon

csillogó zuhatagban, k a rjá t könyö
kig m erítve a szépség-folyóba, 
szin te nem tudva betelni a gyö
nyörködéssel. A versek  egyrésze  
ebben a  tu lcsordultságban fogant, 
a terem tő  term észet m agához öle
lésben, az  uj szépség-látás m agára- 
eszm élő gyönyörűségéiben. De nem 
him nuszos zengéssel ívelve, hanem 
a tavasz-m eleg  lassú á radásáva l 
terülve szét síkságon és dombok 
között. Jankovieh versei legtöbb
ször olyanok, m int a csendes, re j
te tt öblökben horganyzó  hajók, a 
szépség apró zászló ival fellobo- 
gózva.

A költem ényekben minden a te r
m észet, — a p arasz t, a  pásztor, a  
szü '0 ,. a kedves is annak  egyik da
rabkája  — beleülő, hozzátartozó , 
e lvá laszthatatlan . S  a te rm észet: az 

uj E rdély -so rs á rn y ék á t előrevető 
Dunántúl áldott, szelid  tá ja  — 
idilli vidék —, de nem  görög  vagy  
latin rokonságot ta rtó , a versek  le
vegője m agyar, gyérszavu . kéreg - 
arcu  pász to re lődök  néznek v issza 
az időből. S  a  v e rso sto r csak  ak
kor csa ttan  haragosan , ha a költő  
azokra gondol, akik Isten v erése
kén t az ősök földjére telepedtek.

A költem ények egy  része még si- 
heder fa. rakoncátlan , engedet
len galyakkal. de a gyepszőnyeg 
tisztásam , erejük teljében és z á r t
ságában, sudár növésüket is látni, s 
még odébb, a bokrostó l elhúzódó 
tá jakon  néhány  o lyat is, m elyeket 
a m últ leveleit sodorgató  ősz állí
to tt oda előhirnöknek.

Jankoviüh m aradandóan  szép őszi 
versei közül a »Fecskék« hangula
tilag  V ajdával, az »Őszi ég alatt« c. 
pedig B abitssal érintkezik. (M intha 
itt is .a tá jrokonság  nyilatkoznék 
meg, ak á r más dunántúli íróknál.) 
Különös szom orúság ez! A kékre 
edzett é rc  (hűvös pengése jut 
eszünkbe, vagy  a fagyos hold, 
m ely  m ár napnyugta elő tt ott di
dereg  az égen, a  havas, téli táj 
felett. De hogy o lyko r mégis fel
szakad, s vérnyom ot ejt a  szüzta-



karón, ezek a férfiasán kemény 
sorok igazolják-

E gyszer m ajd  nekivágok tom posán, 
m int a felhabzott, nyughatatlan eb, 
m ég v isszanéz az erdők széliből, 

á tszakad t véko n ya  m ég m egrem eg.

A ztán  befordul uttalon utón, 
m egiram odva, sz ive  nem  pihen, 

m ig eg yszer  m eghöhkenve valaki 
meghálálja m eg fa g yva  v é r ib en ...

(B arangoló)

Jankovich a költészet örök tá 
jain áll. H ogy itt, ahol előtte any- 
nyi poéta ado tt m aradandó t, versei 
mégsem  csendülnek el v isszhang- 
talanul, uj szeps,églátásának s költe
m ényei uj veretének köszönheti. 
K öltem ényei leg többször hangulati 
tájképek v a g y  hangulatfoszlányok, 
apró képm ozaikokból összerakva. Mi 
nem csak ezé rt gondolunk reá ro- 

konszenw el, hanem  az édes m a
g y a r szóért is. m elyet több versé
ben ú jra  v isszahozott.

*

Dallos Sándor:
Dunántúli legendás kö n yv  — N yu 

gat-kiadás

A mai k u ltú ra  való jában  tehnikai 
kultúra. K ultúránk igazi gyökere a 
népkultura. M ert a tá rsadalm i em
ber első életform ája a közösség. 
A család-, törzsi v ag y  népközös
ség ku ltu rá lis  m egny ila tkozása  
csak szinbeli különbség. A rosto- 
za t lényegileg változatlan.

A m agyar népnek is m egvan a  
m aga közösségi m últja. De nem  
törzsi em lékekre v isszam utató  Ezt 
az  időt úgyszó lván  te ’jesen Iberé- 
tegezte a k eresz ténység  rátelepü- 
lése. Ebből a régm últból jobbára 
csak  szavak m arad tak  reánk. Néha 
m akacsul odatapadva egy  helyhez, 
vidékhez v a g y  tájhoz, m int leso
dort s itt-k ag y o tt vándorkövei, 
m orénái egy  e lv iharzo tt k o r já rá s 

nak. A magyar nép mai közösségi 
tr.ultja nagyobbrészt szolgai emlé
kektől terhesült. íg y  ku ltú rá jának  
m aradványai: a m esék és legen
dák szintén ennek nyom ait őrzik. 
A kár a vén fák évgyűrűi, m elyek
nek betürem lő v ag y  ráncot vető 
vonalaiban egy  fájdalm as görcs, 
egy p illanat tehetetlen k in ja  m ere
vedett meg. A m esezugok, a k a 
nyaru latok , a  vonalgörbületek mind 
enüéksirok. m ind tudat alá süllyedt 
u talások A jó és rossz ember, a 
szegény és gazdag éppúgy, mint a 
mesebeli csodatevések. Az előbbiek 
alap ja  a ¡régmúlt közösségi va ló 
ság, az utóbbiaké: a közösségi
vágy. A népm ese tulajdonképpen 
egy vágy  beteljesülése, az élet zú
zó, szivetíelvérző  igazság ta lansá
gainak képzeletbeli kiegyenlítése. 
Ez m agyarázza  meg az e 'nyom ott 
sorban élő népek m eséinek rokon
ságát, ez a m esevándorlást, az á t
vételt, az áthasonulást.

D allos Sándor Dunántúli legen
dás könyvében az  egy  G enovéva 
történetén  kivül csupa ism eretlen 
legendává! és mesével találkozunk. 
Nem hihetem, hogy bárm elyikük is 
idegen eredetű. Legalább is dél
szláv  sem mi esetre, akárm ennyire 
is hasonló volt a két nép életfor
m ája (P ásztorkodás, jobbágy- 
sors.) A germ án szárm azást sem 
igazolja sem mi A legendák k ö r
nyezethez tapadók  s a m agyar nép 
m esealkotó képzeletének m egnyi
latkozásai. A béres- és szolgasors 
nem csak keret, hanem  gyökerez- 
tető, tö rzse t nevelő és lombositó 
humusz. Még ott is m unkálkodik, 
ahol az érdekeltség nem közvetlen 
vagy  egészen távoleső. íg y  pl. a 
»Buzaszem csodája« c. legendánál 
vagy  a ponyvából á tvett, de népi 
érzés- és k é p z e tv i lá g g a l  megne- 
m esitett és m egszépített »Genová
vá «-nál Az elabbiné1 az otthonuk
ból k ivert M áriát és g yerm ek-jé 
zust szegény, sum m ás aratóm unká
sok fogadják be, m ert m agukfajta  
szegények .



A »Mária-fü« s az idegenből á t
vett »Uunovéva« kivételével va la 
mennyi legendában egy  sanyarú  
sorsban tengődő nép keresi m eg
váltásá t: a jézusi igazságszo lgálta
tást. S  Jézus, a szegények Jézusa, 
itt is, o tt is megjelenik, hogy igaz
ságot tegyen és v igasztalóan  leha
joljon azokjiozíatz em berekhez, ak ik 
nek életükben oiy kevés ju to tt az 
öröm ből és földi javakból. Jézus a 
jóké, szegényeké, szenvedőké — 
hirdetik az Írások. »Az aszuszöllo«- 
ben m egtorolja a gazdag em ber 
szívtelen fukarságát, s m eggyógyít
ja  a szegény favágó feleségét. »A 
vén tehons«-ben, kilépve kedvenc 
jegenyefájából, m egvigasztalja , fel
oldozza és égbe emeli a haldokló, 
vén cso rdást, »Az üsem ber«-ben 
m élységbe ragad ta tja  lovaival a 
nagypénteket és a szentelt O síy a t 
inegcsuíoló, istentelen gazdag
embert.

Ha e legendákat m egfosztjuk 
szépséges köntösüktől, mibe az iró 
oiy szeretette l ö líüzteíte  őket, ak
kor sem tagadha tjuk  meg gyönyö r
ködésünket a gyerm eteg  es m ély 
ségesen hivő népiéi lekben fogant 
meséktől, m elyek oiy tiszták , mint 
az őket éltető erekként á t- es á t
szövő k risztusi szellem.

Ha a keletkezési időrendiben ta 
lán közeiebbesö legendákra a ka
tolikus szedem  hatott, a közbeik ta
to tt k é t m esére: »Az a ranyszőrü
kaneá«-ra  s a »Hoidhomloku le- 
gény«-re: ,a m aradék  pogányság  s 
a győrszen tm árton i m ag y arság o t 
ta lán  ma is körüllengő szerelm i ba
bonavilág. Egyik is,, m ásik is a tá l
tos ú tra  e resz te tt népképzelet gyö
nyörű  csillogása. A z előbbi g y o r
sabb, hevü öhb, tüzesebb lendületű, 
több érzéki vonással, az  utóbbi — 
látszólagos érzékisége m ellett is — 
mélyebb, gondolatibb, fájdalm asabb 
elcsengésü. Az első pályája  rövi- 
debb, dobbanóbban záruló, a máso
diké: huzódó'bb, vomtatottabb, be-
íejezetlenebb, m int a kielégítetlen 
vágy, mely még megszobrosodva

is az elérhetetlenért sóvárog. Mind
kettő  messzi, tágas, ázsiai puszták 
fe lröppen ted  aranymadara.

Az iró. h a  költő  is, sok m indent 
vállalhat. K étségtelen, hogy  ezeket 
a legendákat m ás is m egírhatta 
volna. De az is bizonyos, hogy v a 
lami k im arad t vo.na belőlük. A iáj- 
iélek, tájhangulat. Ami olyan fon
tos, m int tájképeknél a levegő. 
S ami ott leng m egfoghatatlanul 
egy fűszálon, egy darabka rögön, 
egy dombihajlaton, egy  erdöcsüvs- 
kön, a kék-harangos ég a la tt — az 
egész, szem mel befogható s két 
k a rra l m agunkhoz ölelhető m essze
ségen. Ami csak itt olyan, sehol 
m ásutt. Hallos S ándor ezt ,adia ne
künk. Ezt a szétom  ó. sú ly talan  ie- 
vegőszerüséget. A dhatta, m ert ott 
élt, ott született. Idegei se jtpará - 
nyaiban a régi tá jt rejti, hordozza. 
E zért tám asz th a tta  fel a tengö-len- 
gő semmiségeidből: a m egfakult
em ékfoszlányokbói könyvének me
séit és legendáit Néha e: ak egy- 
egy m egrögzitett szóból, m ondái
ból, jelenetből vagy  meg; rzótt me- 
sevégböl. De ezek mög, mint a 
kavlargó ¡vakhom ályban, o tt vib
rált, hullám zott s nyüzsgő it egy 
egész tenger: az elm erült em léke
zet. Innen halász ta  össze az ih e tö  
terem tés sötéíbehasitó  p illanatai
ban a h iányzó részeket, az elúszott 
darabokat. Az összeragasztó  anya
go t: a m esék és legendák sajá tos 
lelkiségét a  m agáéból ad ta  hozzá. 
Ez is eltékozolhatatlan  örökségként 
m arad t reá  otthonról. Ha távo lra  
is verte  a sors, faluhüsége nem lan
kadt. s testvéri érzése nem apad t. 
Soraiban a szegény p a rasz tság  hi
te és tisztitó  áh íta ta  leng, s ke
resz tény  m egnyugvása tesz pá rn á t 
az  elesett feje alá. D allos m inde
nü tt .azonosítja m ag á t a m esékkel 
és legendákkal, s bennük: a nép
boldogító, kiegyenlítő  szándékával. 
E vangélium a: a szegények szere te 
tő és könyörület. T o llá t ihlet és 
a láza t vezeti. S orait olvasván — 
Jézusnak és egyszerű embereinek



nem csak bontott párbeszédeit — 
többször bibliai hangulat kél lel
kűnkben. A nyaga m egm unkálásá
ban a középkor iniciálé-festőihez és 
a kódex-más-olókhoz hasonlít. Ök 
is oly szerelm es odaadássa l hajo l
tak pergam enjeik főié.

M essze -esnek tőlünk az északi 
m esemondók. De bárm ennyire is 
m essze, az anyagszere te ten  'kívül 
m égis összeköti őket valam i a 
győrszen tm árton i m esék átköltő jé- 
vel, s ez: a m eseszív, az  em ber jó
ság, m ely  az igazi -ember-énre vi
lágit rá, szem ben a látszólagossal.

Dallos Sándor legendás könyve 
rangosztó  Írások gyűjtem énye. A 
m eséket és legendákat F áy  iltezsö 
hangulatadó, gyönyörű  fam etszetei 
diszitik. *

C ziráky  Im re novellái:

M ifelénk — A z iró kiadása
Körülbelül négy év term ését 

gyű jtö tte  itt össze az iró. Annyit, 
am ennyi -elfér egy  tizivnyi kö tet
ben. T ehát ami -nem kockázatos. 
M ert a m erészebb válla lkozást az 
iró  zsebe -bánhatja. Ne feledjük el, 
hogy ezt a többszáz példányt itt, 
a Vajdaságiban kell eladni. N a
gyobbrészt o lyan m agyarok  között, 
akik csak addig azok, mig nem 
kell zsebüket kinyitni. Node Czi- 
rá k y t nem fenyegeti a veszély , 
hogy könyvei nyakán m aradnak. 
Ha a  többieket ¡igen, öt semmi 
esetre. Ma: ö itt a legnépszerűbb 
iró. Egyform án, m indenütt. A m a
g y a r földm űvesek között éppúgy, 
mint az értelm iség elég különböző 
rétegeiben. T alán az egyetlen, aki
nek beharangozott felolvasó e sté i
re zsúfolásig telnek meg a -körhe- 
lyiségek. M ert nem csak vérbeli iró, 
hanem  a m agatartásálban szenvte
lenebb B orsodi La.ios u tán  legjobb 
felolvasónk. V alósággal m eg já tssza  
elbeszéléseit Egyenesen színésze 
Írásainak. Nem csak hangjával, hang
lejtésével, hanem  gazdag  mim iká

jával is. N agyszerűen  é rt a  ha tás 
fokozásához! Szin te  zongorázik  a  
szavak  -és m ondatok billentyűin. 
Pedál-használata k ifogástalan. Igazi 
játékos. Ú gy simul szövegéhez, 
m int a cse llista  ko ttájához. V-an is 
felolvasói m ag a ta rtásáb an  valam i 
cigá-nyos. M ég önfeledkezett m a- 
gakelletésében is De az össz'játék 
h a tása  rögzitő. É rdekes, hogy Írá
sainak  j-av-a valósággal m egját- 
szá s ra  készül. M ár a fogalm azás
ban is egy terem -közönség felé fo r
dult arccal. A m ondatok  röviden, 
frissen, Ízesen pattognak. Csupa 
m ozgás, csupa érzékelhető valóság. 
Semmi elvontság, semmi m etafizi
ka. Még a gondolat is bimbó-hü- 
velytben alszik. Közbe egy  sereg 
kép, színes hasonlat. De az ösz- 
tönösség helyes érzékével elosztva, 
beépitve. A zután hirtelen  egy két- 
szavas lecsapó m ondat — egy 
szó, egy kérdés. Az előző sorok 
rögzítésére  vagy  a lankadó figye
lem fokozására . Nem egyszer m eg
lepő h a tá ssa l, ső t m eghökkentően. 
(H át igy is lehet?) S m indez m es
terségbeli tudás. kötelezőnek hitt 
szabály ism eret nélkül, csupán az 
ösztönösség rá tap in tásával — köz
vetlenül, frissen, a  szeretetrem éltó 
ság  v issza iitasitjia ta tlauságával — 
többször a tém a igénytelenségéi is 
elnyom va, kiegyenlítve.

M áskor, midőn m esem ondó hang
já t halkabbra, duruzsolóbbra fogja, 
szavakból szőtt, ékes. virágos 
szőnyeget te reget elénk — m eg
him bálva, hullám ozta  tv-a, sim ogat
va m int akinek m agának  is 
gyönyörűsége telik  -abban, am it mii
vel. A kedvvel és lélekkel-csinálás 
jellemzi minden közvetlenebb érde
keltségű Írásá t. E zért nyúl bele 
többször is em léktarisznyájába. 
De ahol nem  állhat a történések 
folyam ába, o tt sem  tud  egészen 
érdektelen m aradn i. S  ha  m áskép 
nem, legalább felcsap sereghajtó 
nak. Ilyenkor kéztapssal nógat, be
leszólással ösztökél. Szin te kedvet
lenül konyul le a feje, ha egészen



fűire kell húzódnia. ToLa is bizony
talanabb lesz. s m ozdulatai is lan- 

kadtabbak. M aga is érzi, hogy  nem 
iickivaló vállalkozásba fogott. De 
ha m ár elkezdte, — Isten neki! — 
Majd csak befejezi valahogy. Ke
rüli is az idegen tá jra  való k irucca
násokat.

C ziráky  nagyobbrészt parasziok- 
í'új s gyerm ekekről ír. P árbeszédei 
lellát hozzájuk alkalm azkodnak. 
Ízességben, zam atosságban  ezek 
sem m aradnak el leíró vagy  elbe- 
szé ő stilusa m ögött. U gyanaz a 
lrisseség, tüzrő ipattan tság  feszíti 
okét is. (N agy p arasz ti dűnnyögés, 
léiig-e Im ondás.)

A kötetben különféle íaju  és íaj- 
suiiyu Írások szerepelnek. lérték
besorozni tehát csak sa já t síkju
kon lehet. Vannak itt emlékek, em 
lékdarabok, anegdotamaigvu elbeszé
lések és igazi novellák. T alán  egy 
van bágyadtabb, a többi m egírása 
kiiogástalan. Ami kivetnivaló, az a 
tém ák kellő m eg-nem  válasz tása . 
A m esterségbeli tudás elhanyago
lása itt állt bosszút. A puszta  ösz- 
tönösség nem bizonyult e egendő
ltek. M indent elfogadott, am it az 
élettől kapott. Nem rostált, nem 
válogatott. Nem rendelkezett eiég 
ítélőképességgel. Az iró azonban 
itt is elvégezte a m aga m unkáját. 
O ly tökéletesen, ahogy csak tudta.

C ziráky  Im re m esem ondó és 
anekdótázó  term észet. Abba az irói 
síkba tartoz ik  tehát, ahol távo  atbb- 
ról M ikszáth, közelebbről m estere : 
M óra Ferenc áll. Az ő rokonuk, ta 
nítványuk. Mint am azok, úgy ő is 
vérbeli tá rca irő . A régi hires tá r 
cairodalom nak kései ha jtása .

(Aki tehá t irodalm unkban ki 
akarja  jelölni rang ját, az csak sa 
já t sík jába ta rtozó  írókkal m ér
heti össze, és semmi ese tre  o lya
nokkal, akik telki a lka tuknál fogva 
m áshová tartoznak . N em  úgy, 
ahogy H avas K ároly elgondolta és 
leírta.)

C ziráky  ma legösztönösebb irónk, 
s egyben legnagyobb, legizeseibb

m esemondónk. N em  jellem iestő, nem  
lélekábrázoló, hanem  m esem ondó. 
Éppen ezért történeteiben az em 
beren van a hangsúly, s nem 
az egy emberen, túlnyom óan a  tí
puson, s nem a  m ástól különböző 
egyéniségen. A m i kevésbbé fejlett 
irodalm unkban az t a h e ly e t tölti ibe, 
am it a m agas irodalm i színvonalú 
Erdélyben N yíró József, könnyebb
fajsúlyú ¡novelláival.*

A  K Ü LTELEK  
Laták István  versei

A kö ltő  kiadása
T uajdonképpen  kevés a kötetben 

a m ajdnem  kész vers. Legfeljebb 
öt-hat. (Itt is lehetne a ritm uson s 
egy-egy  henyébben közbeik tato tt 
kifejezésen változtatn i.) S m ostani 
bem utatkozása után  mégis az t írom 
ide: m a legkom olyabban szám bave- 
hető költőnk. M ert valódi poéta. 
Még elszabott verseiben is. Itt is 
találunk m egái.:tó  sorokat, szép
ségeket. F igyelem be k e l vennünk 
azt is, hogy L atáknál sokszor nem 
a vers szabályos kiépítése a  fontos, 
hanem  a m ondanivaló. Az ő költé
szetének célja van . M ég akkor is, 
ha versei abszolút sikon mozognak. 
A rca m indig testvére i: a proletárok 
felé irány íto tt. Közülük való s köl
tem ényeit elsősorban nékik irja. Az 
ő okulásukra, buzdításukra, v igasz
ta lásukra . Nem egy versének végét 
a szebb jövő rem énységének sza
lagcsokrából disziti. B izonyára  nem 
előnyére szép inditásu sorainak.

H ogy L aták  m ilyen sokat fejlő
dött, az t legjobban 1928-ban m eg
jelent könyve m utatja. Első próbál
kozása még csupa zű rzavar. — 
Szennyes, hordalékos víz, me'yfeöl 
semmi kedvünk sincs inni. — B e
m utatkozó költem ényeiben aktivista 
s egyéb hatások  érvényesülnek, a 
szinte n y ers  átvétel rendetlenségé
vel, össze-visszadobálíságával. Egy 
m ásutt akkor m á r lezáru lt k o r utol
só hullám verése ez. U tófertőzés, 
u tó járvány , m ely alól nálunk csak 
Szenteleky tud ta  magát erősebben



kivonni. Egészben véve p lakát-kö l
tészet, p lakát-fo rradalom , a titán 
kodás kétségtelen jeleivel. Feketé
nek és C sukának M agyaro rszág ra  
kellett elkerülniük, hogy k iheverjék  
a m akacs fertőzést. S  hogy ez elég 
ham ar sikerült, nem csak a  változo tt 
ízlésnek a ko rd ivatnak  köszönhet
ték, hanem  a példának s a  költőba- 
lá ío k  segédhadának  is. L aláknak  
kem ényebb so rs ju to tt: egy  szubo- 
ticai. külvárosi nyom odakásban , a 
napi (betevő fa la té r t való állandó 
harcban, m aga verekedte ki fe lsza
b adu lásá t: költői m egtisztu lását Ez 
b izonyára értékesebb diadal. — ’ F e
kete lehet jóval nagyobb költő, 
^ su k a  m egírhato tt v ag y  tucatnál 
iobb k ifogástalan  verset, de az  erős, 
töretlen egyéniség — az emberi 
jellem  egyiknek költem ényeiben 
sem  jelentkezik oly tisztán, mint 
Lalákéban. Róla nem kell az t ír
nunk: em ber és szándék —. m ily 
messze távolodott e kettő  egy 
mástól

L aták  — mint e’cl is m ondtuk - 
a p ro le tárnyom oruságo t vonulta tja  
fel költem ényeiben. E lfonnyadást, 
éhséget, betegséget, munkaniélküli- 
3éger, alkoholt, tüdövészt. nyom or
viskókat, apró  m unkásöröm öket s 
k ita rtá sra  buzdító rem énységet Ma
gam agával csak néhány költem ényé- 
oen foglalkozik, de ott is, m int a pro  e- 
tá rtá rsada iom  egyik tag jával. N yo- 
m orm egjelenitésében sohasem  távo
lodik el a valóság síkjától, s m ég
sem t alálunk költem ényeiben csu-

nyát, ellenszenveset, m e r t a  süléi 
sorokba hol .szive hullait melegsé- 
S-e.,\. í*°* optim izm usa fénysugarat 
Különben sem dolgozik riko ltó  szí
nezesse!. De íme néhány sor leg
jobb költem ényéből:

A z ódon iskolaajtó  nyikorogva , 
M int sö té t barlangszáj felreped .
A m eszes bendőjii öreg szobák  
O ntják m agukból a gyereket, 
Púposán, véznán, riko ltó  rongyban  
b ú jn a k  k i a k ö n yves  k is  seregek

_ L aták, m int minden igazi prole
tárköltő , sehoisem  használ kliséket. 
Versei m ögött s a já t élményei á ll
nak. Élm ényein á t Szubotica egyik 
nyom ornegyede: a  Ja sz i-b a ra  jut 
szóhoz. F onnyasztó  őszével angol- 
kóros gyerm ekeket k ibujtató  tav a 
szával s lélekfagyasztó telével.

É rdekes, hogy L aták  »Kisasz- 
szonyi vásár«-já<ban s »ősz i litániá- 
já«-<ban többször K oszolányi hang
ján szólal meg, a nélkül, hogy erő
sebben vesztené egyéniségét.

L aták  világnézetével ima is szem 
ben áll velünk, de m ár nem anny ira  
meröven, hogy ne lá tná  be — a ki
sebbségi sorson belül — egy közös 
ut keresésének szükségességét. C sak 
m egbecsüléssel tudunk rágondoini, 
m ert irán y a  egyenes, fegyverei tisz
ták  s végcélja igaz emberi. Ujabb 
könyvében egyre több jelét látjuk 
annak, hogy kö ltészeté t irány itó  
szem pontjaiban tovább fog tisztu 'n i.
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