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Magyar szabadságszeretet és a
szentistváni gondolat
(A felszabadulás elsó évfordulójára)
Április 12-én a felszabadulás első évfordulóját ünnepeljük.
Nem akarom magát a tényt, a Délvidék felszabadulását kiemelni,
magyar értelemben vett szabadság az, összes következményeivel,
amiről írni akarok, melyet történelmünk oly sok emlékköve je
lez.
A földkerekségnek majdnem minden nemzete szabadságsze
retőnek nevezi önmagát. Kevés azonban azon nemzetek száma,
amelyekről idegenek, néha az ellenségek is elismerik, hogy sza
badságszeretők. Mi magyarok elmondhatjuk magunkról, hogy az
utóbbi kevesek közé tartozunk és ez a megállapítás nem is egé
szen mai keletű — jóval a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza.
A ^magyar szabadságszeretet“-et illetőleg utalok a Kalangya
1942. évi 1—2. számában megjelent „Egy politikai hagyomány“
című dolgozatomra, melyhez a továbbiakat folytatásként szeret
ném kapcsolni. (Az em lített tanulmányt még 1941 márciusában
kapta a Kalangya és így megírásánál még tekintettel kellett len
ni a jug. cenzúrára.) A szabadság magyar értelmének jellemzésé
re a fentem lített tanulmányból idézek:
„A népvándorlás korában az ázsiai nomád hódítók nem sem
misítették meg a behódolt népeket — céljuk katonai erejük gya^
rapítása és a zsákmányszerzés volt. Mint katonák, a behódolt nép
is részesült a zsákmányban, csak a céget adta a hódító, illetve
uralkodó nép. Ha egyénisége kifelé nem is érvényesült, ha fegy
veres erőit nem is használhatta fel saját érdekében, a legyőzött
. . . nép hadi ereje mégis önnálló sajátja volt, m ert az egész nép
fegyveres tömegekből állott, s az államszövetség tudomásunk
szerint sohasem érintette a nép belső szerkezetét és annak belső
kormányzási viszonyait.“
.. A belső önrendelkezésben kell meg
találnunk a Bölcs Leótól meglátott szabadságszeretet értelmét.
A magyarok ázsiai nomád szabadságszeretete megkívánja a nép
egyéniségének önnállását, azt, hogy ősi szokásai és szabályai sze
rint élhessen, azaz a törzsek és a nemzetségek fejei s a legfőbbek
a „hadnagyok“ igazgassák az egészet. Az is valószínű, hogy még
a vezető, idegen nép parancsait is ezek a hadnagyok közvetítet
ték, az uralkodó nép kormánya ezekkel beszélte meg a mindkét
nép és az egész államszövetség érdekében lévő hadi és külpoliti

kai dolgokat és azok végrehajtását. Azaz, az alárendelt nép saját
körében, saját jószántából és szervei által engedelmeskedett, nem
pedig a körébe helyezett idegen hivatalnokok vagy katonaság
nyomására.“ (1. Szekfü: A magyar jellem történelmünkben).“
Ennek folytán a Nyugateurópába jövő hódító nomádok előtt
és így a magyarok előtt is fel kellett hogy m erüljön a kelet-nyu
gat kérdéskomplexum egyik összetevője: egyrészt a keleti, legyő
zött lovas-nomád belső, egyéni szabadsága, másrészt az európaias
felfogásnak megfelelő, asszimilációra törekvő, a legyőzött nép fö
lé helyezkedni iparkodó közvetlen kormányzat, mely nem csak a
külső szabadságot rabolja meg, hanem a legyőzött belső, legegyé
nibb énjét is idegen kényre kedvre bízza.
Ha a magyarság Európában, az akkor még idegen világban,
meg akart magyarnak maradni, féltékenyen kellett jellegzetessé
gei felett őrködnie, ez esetben pedig szembekerült a másik törté
nelmi hatóerővel — a környezethatással mint történelmi ténye
zővel. A honfoglalással két történelmi erővonal gigászi küzdelme
indult meg. A nomád magyarság egyedül nem érvényesülhetett
Európa ellen m aradéktalanul. A környezethatás győzelme pedig
a magyarság bukását idézte volna elő. A honfoglalás sikere ér
dekében a kettőnek találkoznia kellett. Hogy a magyarság, mint
a népi ismerte tő jelek összessége és Európa, mint a külső törté
nelmi tényezők összesítője hol találkoznak, ez örök létkérdésünk.
A magyar politikai ráterm ettség jelenti az eszközt, amelynek
a gyakorlatban a r,hol“ kérdését meg kell határoznia. A magyar
politikai ráterm ettség jelenti a jövőbelátást, a helyzetfelismerést.
A politikai ráterm ettség feladata megtalálni a lehetőséget, hogy
a magyar népi jelleget, mint egyik és Európát, illetve a minden
kori európai körülményeket, mint másik történelmi tényezőt öszszeegyeztesse úgy, hogy a további lét sem népünk magyarságá
nak, sem pedig politikai önnállóságának, nagyságának és jövőjé
nek hátrányára ne lehessen.
Ha a szabadságszeretetet egy nemzet szempontjából nézzük,
következményei két irányban nyilvánulhatnak meg. Mivel a „sza
badság“ az alany nemzet szabadságával kapcsolatban bizonyos
korlátozásra, vagy annak csak lehetőségére utal. a szabadság el
sősorban az alany nemzet vagy nép területén kívül álló, helye
sebben hatalmilag felette álló más nép vagy nemzethez való vi
szonyát jelzi. A magyar szabadságszeretetnek ez az elsődleges
megnyilvánulása az az ösztönszerű, majd mindinkább tudatossá
váló törekvése a magyar kormányzatnak, mely a politikai füg
getlenség megóvására irányult. A függetlenség elvesztése után a
szabadságharcok célkitűzései is ennek a gondolatnak a jeleit vi
selik magukon.

A honfoglalással a magyarság jórészt lakatlannak mondható
területen telepedett meg. Árpád népe nyaktörő szerepet vállalt
és terhes örökséget hagyott az utódokra. Feladata volt egyrészt
átvenni a nyugati életformákat az Európában való megmaradás
érdekében és feladata lett a nyugati kultúra és kereszténység
védelme.
A nyugatiasodás szolgálatában jönnek az első idegenek, hoz
zák a kereszténységet, a tudást, a művelődést, az új életformát.
Később jönnek keletről rokon népek, a kunok Kötöny fejedelem
mel, a jászok (jazygok), kis néptöredékek, kik a magyar király
védelmét kérik a fenyegető tatárok ellen és egyben erősítik a
magyar haderőt. Sajnos a kunok nagy része ismét kivonult az
ismeretes incidens után, melynek előidézésében a történelem mór
idegen kéz közreműködését gyanítja. Béla király terve, hogy az
Ázsiában m aradt m agyarokat haza hozza, meghiúsult a hirtelen
tatár támadáson.
A Tatárjárással elérkezett az ideje, hogy a legifjabb európai
nemzet védje Európát. A tatár pusztítások nagy részét ismét ide
genekkel kellett helyrehozni. A török harcok újabb vérvesztesé
get jelentenek, Magyarország három részre szakad és politikai
függetlenségét a törökök kiűzése után sem nyeri vissza. A hatal
mas vérveszteségek pótlásáról most m ár az osztrák kormány gon
doskodik. de ezek a telepítések már nem magyar, hanem osztrák
érdekeket szolgálnak. Erdélyben egy egész társadalm i réteg könynyelmű mulasztása a románosodást segíti elő.
Magyarország sokáig küzdött önnállóságáért. Ha a magyar
nép nehéz küzdelmek árán ma ismét szabadnak mondhatja ma
gát, ha nem is kell ma idegen politikai keretben élnie, ha sike
rült is megoldania a honfoglalás utáni első kérdések egyikét, fel
m erült a másik, evvel összefüggő kérdés* amely azonban a hon
foglalás korában minden tekintetben kisebb jelentőséggel birt és
a gyakorlatban minden időszerűséget nélkülözött: — a nemzeti
ségi kérdés.
A „Magyar szabadságszeretet és a szentistváni gondolat“ el
ső pillanatra talán furcsa párosítás benyomását kelti. A két kife
jezés talán nem is volna egészen helyénvaló, ha Szt. István esz
méjének keletkezése korabeli értelmét vesszük. A szentistváni
gondolat azonban módosult, a legjobb esetben is erősen bővült az
eredetihez viszonyítva.
Azt mondtuk, hogy a szabadság elsődleges értelme egy nem
zet vagy nép területén kívül álló, illetve hatalmilag felette álló
más nép vagy nemzethez való viszonyát jelzi.
Ezzel szemben a szabadságszeretetből kifolyólag a szabadság
nak egy második értelm e éppen ellentétes irányban juthat kife

jezésre, az alany nemzet elvi következetessége folytán. Mivel
azonban az alany nemzetről mint uralkodó nemzetről van szó,
vele kapcsolatban ebben az esetben a „szabadságszeretet“ kifeje
zés használata helytelen lenne. A szabadságszeretetnek ezt a for
dított értelm ét először t a l á n Szt. István öntötte formába, de a
szentistváni gondolatnak mai konvencionális, kétségtelenül kiszé
lesített értelme minden esetre jobban fedi.
Egy biztos kiindulási pontunk van. A szentistváni gondolat
mai értelmében vitán felül a magyar államalkotó elemtől nemze
tiségileg elütő magyar állampolgárok számottevőbb népcsoport
jainak helyzetére vonatkozik.
Az u. n. szentistváni gondolat forrását Szt. Istvánnak fiához
intézett tanácsaiban véljük megtalálni:
„Ha pedlig valamikor találtatnának a te hatóságod alatt
olyanok, akik a Szent Háromság alkotmányát megbontani, abból
valamit elvenni, vagy hozzátenni a k arn án ak . . . ilyeneknek se
táplálást, se oltalm at ne adj, nehogy magad is társuknak és jó
akarójuknak láttassál.“ Viszont ajánlja fiának, hogy a keresztény
„vendég és jövevény népeket“ felkarolja, m ert „¡nagy haszon va
gyon bennük; külömb-külömb féle szót, szokást, fegyvert és tu 
dományt hoznak magukkal, ami minden országnak ékességére
szolgál, a király udvarát nagyságosabbá teszi és m egrettenti az
idegenek magahitt szívét. Gyenge és törékeny az egynyelvű és
egy erkölcsű ország. Hagyom azért fiam, adj nekik táplálást jó
akarattal és tisztességes tartást, hadd éljenek nálad örömestebb,
hogysem másutt lakoznának.“
A fenti utalás a Szt. Háromság alkotmányára vitán felül val
lási motivumot helyez előtérbe. A kereszténység propagálása Szt.
István idejében az európaiasodást, az alkalmazkodást jelentette.
A kereszténység politikai jelentőségét m ár Szt. István apja, Géza
fejedelem is felismerte, de minden belső meggyőződés nélkül,
tisztán mint politikai szükségességet hirdette. Szt. István ugyan
úgy meg volt győződve a kereszténység politikai jelentőségéről,
de emellett maga is meggyőződéses keresztény volt. Ha még fi
gyelembe vesszük Szt. István gyakorlati indokait, akkor egyre
világosabbá válik.- hogy Szt. István alapgondolata és eszménye
nem egy heterogén állam megteremtése, hanem elsősorban az ide
genek által hozott szellemi és anyagi művelődés terjesztése, a ma
gyar nép európeizálása, azaz, a kelet-nyugat dilemmában döntés
a nyugat javára és ezzel a fennmaradás biztosítása volt. Hogy pe
dig Szt. Istvánnak fiához intézett tanácsaiban fellelhető nemzeti
ségi vonatkozások természete felől is tisztában legyünk, számítás
ba kell vennünk az ezredforduló idejében uralkodó nézetet, mely
szerint: „ ... erős és győzhetetlen az Úrnak az összes keresztény

népeket testvéri közösségbe foglaló, mai értelemben vett nemze
tiségi külömbségeket nem ismerő, földi birodalma.“ (Hóman-Szekfü: Magyar Történet I. 193 old.) Természetesnek vehetjük, hogy
Szt. István, a keresztény és országa európaiasodásán munkálkodó
király, ezt, az akkori egyházi és világi körökben uralkodó néze
tet nem hagyhatta figyelmen kívül. Az u. n. szentistváni gondo
lat első jelentését tehát az egyetemes keresztény gondolatban kell
keresni. Ez érthető, hiszen akkoriban a nemzeti különállás érzete
ha meg is volt már, az inkább csak az ,..idegen“ fogalmát merí
tette ki, mint a mai értelemben vett „nemzetiség“ politikai ter
mészetű jelentését
Az egykori oltalomért, bebocsáttatásért könyörgő és hűséget
ígérő ..idegen em bertársából máig egy „idegen nemzet“ dacosan
követelő fia lett. A tényeknek ezt a változását a szentistváni gon
dolatnak is követnie kell. Mai konvencionális tartalm a az ősi sza
badságszeretet befelé irányuló alkalmazásában kereshető inkább,
mint az egyetemes keresztény birodalom nemzeti különbségeket
nem ismerő eszméjének ápolásában. A keresztény univerzalizmussal szemben ma a keresztény nacionalizmus az uralkodó gon
dolat.
Ezt a külömbséget szem előtt kell tartanunk akkor, ha a
szentistváni gondolatról beszélünk. Amennyire elsőrendű érdek
volt Szt. István korában a kereszténység, ugyanolyan fontosság
gal birnak ma az egyetemes magyarság nemzeti érdekei. Ahogyan
Szt. István tudta kemény ökölbe szorítani jótevő jobbját, ha a ma
gyarság létkérdését jelentő kereszténység elleni támadásról volt
szó, ha a kereszténység ellen vétőkkel szemben a legszigorúbb
bánásmódot ajánlotta fiának, úgy a legnagyobb szigorral kell ma
is az olyanokkal szemben eljárni, akik a magyarság nemzeti ér
dekeit veszélyeztetik. Ugyanakkor pedig annak a nemzetnek fiai,
amely a Kárpátmedencében egyedül volt képes országot alapíta
ni, megérdemelnek minden bizalmat, megérdemlik, hogy minden
tekintetben övék legyen a vezető szerep és az elsőség, hogy semilyen tekintetben ne legyenek elhanyagolva.
A legszomorúbb tény, hogy a XIX. sz.-ban, amikor Magyarország kezdte visszanyerni politikai függetlenségét, amikor már
tudta volna sorsát irányítani, a Felvidéken 60, a Délvidéken 100,
Erdélyben pedig 430 község teljesen elvesztette magyar jellegét.
Ugyanakkor szegény magyarok ezrei vándoroltak ki az Újvilág
ba, mert a szentistváni hazában a bevándorolt idegenek meg tud
tak vagyonosodni, jó módban tudtak élni, csak a magyarok ezrei,
a honfoglaló ősök leszármazói, az évszázados küzdelmek névtelen
hőseinek unokái és ükunokái részére nem nyújtott megélhetési
lehetőséget a m agyar haza, csak a magyar néppel nem törődött

senki sem. A *,faji öntudat elhomályosodása“ úgy a hivatalos té
nyezők mint a köz részéről, a „faji ösztön“ bizonyos fokú megbé
nulása, minden ellenkező vád ellenére s tág teret nyújtott az
elszlávosodásnak és elrománosodásnak. A szentistváni gondolat
nak olyan értelmezése, mely mindezt lehetővé teszi, amely idegen
bevándoroltak hálátlan leszármazóira gondol addig, amíg egyet
len önhibáján kívül biztosítatlan és segítségre szoruló magyar
van, megmásítása, sőt megtagadása legnagyobb királyunk egész
életművének, egész életének, melyet a magyarság felemelésének
szentelt.
Szent István keresztény és magyar uralkodó volt. Nem ta
gadjuk meg kereszténységünket és nem tagadjuk meg magyarsá
gunkat ma sem. m int ahogy a közelmúltban sem tagadtuk meg.
Elfelejtünk sok mindent, de nem mondunk le a m últ tanulságai
ról. Tudjuk mit kaptunk a múltban és ehhez m érjük bőkezűsé
günket a jövőben. Minden kőhajításra nem válaszolhatunk ke
nyérrel. Kő akad bőviben, de a kenyeret Magyarország ma már
saját fiainak is csak jegyre adja és elsősorban saját fiainak kell
hogy adja. Következetes magyarok maradunk abban, hogy meg
tűrjük az idegen nyelvet, az idegen műveltséget, de megkövetel
jük érte a feltétlen hűséget és annak az elismerését.» hogy Ma
gyarországon a magyar az első.
Ne vegye tőlünk senki rossz néven, ha okulva a múlt tapasz
talatain, ezegyszer mi követeljük a feltételek előzetes teljesítését.
A szentistváni gondolatban kettőn áll a vásár és a bizonyítás ter
he ezalkalommal nem bennünket illet.
A mi feladatunk Szt. István célkitűzéseinek megfelelően egy
erős Magyarország megteremtése, amely minden m agyarnak gon
doskodó hazája lesz. Ez hazája lehet idegen nyelvűnek is, de csak
akkor, ha m agyarul gondolkozik és magyarul érez. Aki úgy érzi,
hogy képtelen’ Magyarország kereteibe beilleszkedni, Magyaror
szágot végleges hazájának tekinteni, azt nem tartóztatjuk, mint
ahogy nem is hoztunk ide senkit erőszakkal. Szent István orszá
gának területén semilyen értelemben vett újabb, még csak kis
arányú honfoglalásra se gondoljon senki. Árpád és népe több mint
ezer éve végleges hazának szánták ezt a földet — magyarok ha
zájának.
Dr. Veréb László
—= ■ = —

Népmese a városban
A mese, mint műfaj, egyidős az emberiséggel: a gondolkodó,
eszmélkedő emberrel, a filozófiai értelemben vett ,,homo sapiesns“szel. Mindenkori természetes gyűjtőmedencéje azoknak a hatá
soknak, gondolatoknak, amiket a világ m agyarázatra váró jelen
ségei, az emberi sors küzdelmei és egyenetlenségei váltanak ki a
maga szűk körében széttekintő emberből. De a mese már legko
rábbi megfogantatásában is költészet, műalkotás: a világ képe a
szemlélődő ember látásában jelenik meg a mesékben. A tudato
san ábrázoló szó-művészet csírái, mint a fejlődés lehetőségei, a
mesében már mind adva vannak. „Alles ist M árchen“ — mondja
Novalis. De a mese nem csíra, hanem a maga lehetőségeiben tel
jessé érett, minden ízében kiforrott műalkotás.
Elmondhatjuk a meséről, hogy örökéletű is marad. Az embe
ri élet egy korszakában, a gyermekévekben, a mese adja az egyet
len módot arra, hogy a gyermek a világról képet alkothasson —
és ha mélyen vizsgáljuk a dolgokat —: a világ igazi képét. A me
se, legalábbis m int gyermekek számára írt műmese, elszakadva
attól a gazdag televénytől, ami évezredeken keresztül fenntartot
ta, táplálta és fejlesztette, és így régi értékeiből sokat veszítve,
örökké meg fog maradni, és mindig egyidős lesz az emberiséggel.
Mindez együttvéve adja meg a mesének azt a vitalitást, hogy
egy népi közösség pusztuló folklorisztikus kincsei közt, a mese él
még legtovább. A városba szakadt falusi emberek is magukkal
vihetik és amikor m ár régi ruháikat levetették, és mással cserél
ték fel, szokásaik helyébe egészen újakat szab rájuk megváltozott
életmódjuk, meséiket m egtarthatják, és velük szórakoztatják
unokáikat.
De mi nem ezekről a tápláló talajukból kiszakadt, hervadásra
ítélt mesékről akarunk beszélni, nem a népmesének a városban
való vendégszerepléséről, hanem a népmeséket még mindig ter
mészetesen fenntartó és tápláló városi nép-közösségekről, a nép
mesék városi term őtalajáról. Arról, hogy alföldi városaánikbaai van
nak még közösségek, ahol a mese még éppen úgy él, mint bár
mely falu népi közösségében. Az alább közölt meséket Orbán
Sándor 78 éves kiskunhalasi lakos mondotta el. A mesélő tőrzsökös halasi, szegény napszámos ember, benn lakik a városban. A
gimnázium mellett, a városháza előtt megy el naponta, amikor
munkába indul, és amikor fáradtan hazatér. A hosszú téli esté
ken, a munkaszünet pihenője közben a szegény nép régi vigasz
talójával, a mesével szórakoztatja ő is ájtatos hallgatóit, ezzel

szórakoztatta gyermekeit és ma unokáit. Tovább adja a meséket,
ahogyan ő is hallotta másoktól.
Az alföldi városok képéhez hozzátartozik tehát ez a régi mű
veltségi állományát és életform áját lényegében m egtartó paraszti
réteg, amely azonban nemcsak a tanyákon, szállásokon oszlik
szét, és be-beáramlik a városba, hanem meghúzódik magában a
városban is egy ilyen réteg. Az alföldi városok ilyen értelemben
is paraszt-városok, de a „paraszt“ jelző itt értéket is jelent: ezek
a városok nem pusztítják olyan gyorsan a népi értékeket, mint
a nyugati m intájú városaink. Az a formátlanság, bárdolatlanság,
ami nyugatias jellegű városainkhoz hasonlítva az alföldi városok
hiányául róható fel, jelenti egyben a folyó idegenszerűségek hiá
nyát is, a népi értékekhez való közelséget, hatalmas és értékes —
a szó mindenfajta értelmében veendő — nyers anyagot, ami pusz
ta létével, konzervatív nehézségével is értéket jelent: kijelöli a
fejlesztés útját és megszabja lehetőségeit.
Mesélőnk, Orbán Sándor, inkább a rövid anekdótás ízű me
sékhez vonzódik, és általában röviden kerekíti ki meséit. Meg
látszik rajtuk, hogy gyakorlott, jó előadóképességű ember mon
dotta el őket, aki a hagyományos mesemondás anyagán nőtt fel.
Az a párszor előforduló „önözés“ nem a város hatásának tudható
be; aki ismeri újabb népmesekiadványainkat, falusi mesélőktől
le jegyzetekben is találhat ilyenféléket fölös számban.
Három mesét közlünk tőle. Az első, Mátyás király és a sze
gény ember, országszerte igen elterjedt és ism ert mesetipus, a
másik, A boldog ember inge, a magyar meseanyagban igen ritka.
Hazudós, becsapó meséje a csattanó ötletességével egyike a legkiválóbbaknak e nemben.
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZEGÉNY EMBER
Még Máttyás k irájt irgyuk le, mikor kinn járt a pusztán. Egy
öreg embör szántogatott négy ökrön. Azt kérdi tüle, odakajált a
kirój: — Öregöm, messze van-e még a messze?
— Fölség, csak a csás ökröm szarváig.
— Hámy a harm inckettő ?
— Fölség, má csak kettő.
(Messze van-e még a messze, az a szöme világa vót, a h ar
minckettő meg az embör foga; ez máj utójjára gyün.)
— Hát öregöm meg tunná-e fejni három bakkecskét?
Aszongya a zöreg: — Megtunnék Fölség!
Hát, momgya néki a kirój! — Hát öregöm, máj gyünnek ere
tuctekóni, hogy én mere jártaim; acat is.m ekkérdik tüled, hogy be-

szété-e a kirájjá, de ezt meg ne magyarázd, amit neköm montá
mindaddig, még az én orcámat mög nem látod.
A kiráj mikor hazament, a tanácsosaitól három at inagáhol
hívatott, elébik atta ezt a három kérdést, hogy fejcsék mög a tit
kát három nap alatt, m ert ha nem tuggyák, akkor elmaradnak a
hivataliktól.
Akkor a három tanácsos kocsival bejárta a határt, hogy mere
járt a kiráj, és kivel beszét. Meg is találták a parasztot, aki
ugyancsak szántott, és kérdezték, hogy beszélt-e a kirájjal. — Azt
monta, hogy beszélt. — Kérdezték tőle, hogy mit mondott a kirájnak, monták neki, hogy mongya el. De ő azt mondotta, hogy
nem szabad elmondani, m ert a kiráj megtiltotta; még az ő orcá
ját meg nem láttya, senkinek el ne mongya.
Ekkor az urak mind a három elővett egy-egy acskó aranyat,
és odatták, hogy ezér mongya el; ne féjjen nem lesz semmi baja.
Akkor azt mongya a paraszt: — A kiráj azt kérdezte, hogy messze
vam-é még a messze? Hogy csiak a csás ökör sziarváig. Ez mit je
lent? Ez, kérem, a látásom.
— Hát a harm inckettő mit jelent?
— Harminckét fogamból nincs csak kettő.
— Hogy fejne meg három bakkecskét?
Aszmongya a paraszt, hogy má meg vannak fejve.
Akkor néztek az urak össze, hogy ők a bakkecskék.
Mikor a kiráj m egtutta, hogy a paraszt elmonta az uraknak,
magához hívatta a parasztot: hogy merte addig elmondani, még az
ő orcáját meg nem láttya.
Akkor a paraszt elővette a három acskó aranyat és mongya
a királynak: — Fölség, ennyi sok orcádat láttam , ezér montam
meg.
A kiráj elnevette magát, hogy meg tu tta fejni a három
bakkecskét, és megdicsérte.
A BOLDOG EMBER INGE
Egy kiráj roppant nagyon beteg vót; kihirdették, hogy aki
meg tunná menteni, roppant nagy jutalm at kapna. Egy furfan
gos eszű jelöntközött, hogy ű mög tunná gyógyítani a kirájt, ha
az országba talánának egy megelégödött embört, annak az üngit
rá kék anni a kirájra, akkor meggyógyulna, egyéb semmi se kell.
Mingyár asztán azonnal szétmöntek az embörök az országba
mindönfelé, hogyha valahun egy megelégödött embört talánának.
De ez is mönt vélik szinte, aki javasóta. Ezök a nagyurak tutták,
hogy vannak nagyurak, gazdák, osztán odamöntek mindig.

Mingyá mikor möntek ijen nagyurakhó, gazdákhó, az vöt az
első. hogy meg vannak-e elégedve sorsukká?
Hát mongyák aztán: hála Istennekj mindönük van, űk meg
vannak elégödve.
Akkor aszongya: — Egy ingöt legyenek szívessek anni a kirájnak, mer nagyon beteg, és uan ingöt köll neki anni, aki mög
van ölégödve a sorsával.
Attak is mingyá egy ingöt, bepakóták, igen szivessen atták.
Mikor aztán átaggyák az ingöt, elővesz aztán az úriembör egy
tarsojt teli arannyal: nem kívánnyák ingyen, egy zacskó aianyat
annak neki érte.
Mikor a zacskó aranyat efogaggya a háziúr, ez aki orvosnak
atta ki magát, aszongya: — Tessék csak visszaanni az aranyat,
önök nincsenek megelégedve sorsukká, az ingöt is tögyék le nem
töhettyük e. Ha maguk csak jó sorban vannak, de nincsenek meg
elégedve, pedig megelégödött embörnek nem szabad ajándékot se
foganni el. Azt köllött vóna mondáim, aggyáik a> jótékony célra,
nincs rá szükségünk.
Még pár heiön éppen emmód szörint jártak. Így aztán rém
möntek be több helé: az országba nincs mögelégödött embör, ha
mind elfogaggyák az ajándékot.
Útközben aztán találkoztak egy szögény embörrel. Hát gyepet
szántott egy lóval. Odakajátanak neki: Miért szánt egy lovon, hol
ott kettő könnyebben vinné. — Még mellé szűr vót rajta és ist
ránggá vót körűkötve, evvót az öltözete.
Azt monta az embör: — Uraim, neköm nem kő több, evvel az
egy lóval evégzök mindönt, ami a mi szögénységünhő köll. —
Ezután megélnek, az egy ló után, űneki nem köll több.
Mongyák neki, hogy adunk mi annyi pénzt, hogy dolgozni se
köll neki.
— Nem k5 ű neki egy krajcár se, ű meg van ölégödve a sor
sává. — Mutasztyák neki az aranyat* de csak azt mongya: nem
kő űneki egy krajcár se.
Mikor mindönféleképp kifogott rajtik az embör: — Csakugyan
nem köll magának se pénz, semmise?
— Énneköm nem k ö ll!
— Hát — aszongya — ha nem köll semmise, ijen embört ke
resünk éppen, aki meg van elégedve a sorsával, nem köll neki
több. — Örűtek, hogy talátak egy embört, ki mög van ölégödve
sorsával. Mongyák neki mingyá, hogy hát vesse le az ingit, ara
van szükségük.
Aszongya: — Mit akarnának, uraim, az én ingömmel? Ha ezt
tuttam vóna, ingöt vöttem vóna magamra, de egy csöpp sincs !
Mongyák aztán: — Óggya el azt a szűrdolmányt, hadd néz
zük, hogy van-e.

Hát mikor szegény elótta, csak mezítelenségöt látnak monta,
hogy nincs rá szüksége az ingre,, mer azt mosni is kék. Neki a
szűr is ölég. Monta, hogy ű azon nem segít a kirájjon, ha száz
vóna is, neki anná, de ű neki ojan nincs, avva nem szógáhat.
így hát emöntek üres kézzé. A kirájt nem löhetött megmen
teni, meg köllött neki halni.
HAZUDÓS MESE
Vót egy öreg kódús, világtalan; hát vezetője vót egy fiatal
embör. Ügy számított az öreg kódus, hogy gyűjtenek sok zsírt,
szalonnát, lisztöt, tojást, mit, ebbű aztán süttetnek egy csapat
süteményt: pogácsát, kalácsot az ünnepre. — Gyütt az ünnep. —
Akkor aztán amelyik nagyobbat tud hazunni, azé lesz a sütemény,
az máj könnyen lesz a télön átal.
Kész is lőtt a sütemény az ünnepre. Mikor aztán kész vót,
akkor aztán monta az öreg: Hazuggyunk egyet,amellőnk nagyob
bat tud hazunni, azé lesz a sütemény. Akkor aztán kockát húztak.
Etörtek egy gyufasfcálat: amellik a rövidebbet húzza, az mesél
elsőbb, az hazudik. Amellik nagyobbat tud meséni, azé lesz a
sütemény.
Az öreg húzta ki a rövidebbet, aztán el is kezte mingyá a me
sét; hát akkor aztán mongya: — Fiam, mikor én az apám házáná
vótam, az apám dinnyetermesztő vót, akkora dinnyéink termöttek,
hogy létrán másztunk bele; egy hétig is evótunk benne. Akkor
megfogtuk az üstökűnket, és kihajítottuk magunkat.
— Azt mongya a fiú: — Én ehiszöm — aszongya — lehecscségös. Van-e még tovább öregöm?
— Elég lösz e fiam! — aszongya.
— Ez peig, apám — aszongya — semmi. Emmég csak semmi.
Én meg mikó az apám házáná vótam, még kisgyerök vótam,
nem tuttak másra főhasznáni: az apámnak vót kilenc kis méhecs
kéje, azokat köllött mindönnap kihajtani legeni. Egész nap ott
őriztem űket, estefelé aztán útnak indítottam ükét hazafelé, ké
sértem.
Útközbe egy méhecskének a vadkan kihasította a hasát, kidűt a temérdek méz. — Micsinálok én most evve a sok temérdek
mézzé?! — Ara szalatt felém egy őz, fejbe ütöttem , úgy hogy min
gyá főfordút; azonna mingyá ki is tótam a bőribű. Szőttem a
mézet, teliraktam az őzecske borit, egészen kitömtem mézzé. De
még abba fele se fért. Akkor véletlenül ara szalatt egy nyúl, ki
ütöttem a lábát alula, azt is megnyúztam. De má a nyúlnak a
bőre félig se lőtt.

Nahát akkor aztán nyakamba vöttem a mézet, cipetem; haj
tottam az állatokat hazafelé. A nagy teher alatt leszakattam
hónajjig a fődbe. Azon tűnöttem, hogy mitévő legyek most: in
nen sehogyse tudok kikeverönni, ha hónajjig leszakattam. De
szöröncsémre eszömbe jutott, hogy édösapám szekörcéje a konyhaajtó mögött van otthon; hazaszalattam érte, kivágtam magamat
a fődbű vele. De nagy baj történt velem, mer a szekörce hasas
vót, aztán evetét: kilencet szekercézött.
Nem mertem hazavinni űket. Ott vót egy szénavontató a kö
zelibe, abba belegyugtam űket: máj hazalopom én inmem űket,
aztán máj nem veszik észre.
Másnap mikor kimöntem, ara mentem, ahun a vontatóba
belegyugtpm: meg nézőm a kis szekercéket anyostul együtt. De
itt meginn nagy kár ért, mer a szénavontatót valami gazembör
főgyújtotta, mind megégtek a kis szekercék annyostu együtt, csak
a nyelik m aratt. fin az anyaszekercének a nyelit a hónom alá vöt
tem, ballagtam tovább.
Egyszer neköm szalatt egy róka, el akart egy méhét kapni;
avval a nyelivel a szekörcének ódalba vágtam. Ijettibbe egy cé
dulát f . . . ott, avvót ráírva, hogy a gyeröké a pogácsa, nem az
öregé.
így m aratt az öreg hoppon, mer ekkorát nem tudott hazunni.
Bánó István
—= ■ = —

Apám
Lelkének esti nyughelye
a Tiszapart.
Ott ül, m int szent litánián,
a fű z alatt.
A lomb boltíve hangtalan
dalt orgonái;
borúján rég holt kedvesek
emléke száll.
Lent csillag gyertyát lenget a
Tisza szele.
Apám fehér fején pihen
Isten keze.
LO VÁSZ PÁL

Angyal Bandi
Bácskai betyáremlók

Az alföldi betyárvilágot, a múlt század m agyar életének
régletünt kisérőjét sokszor és újból m érlegretette a m agyar
irodalm i ábrázolás. Ahogy távolodott az idő, m indig akadtak
szószólók, akik rom antikával szőtték be a szegénylegény alak
já t és a h áttérben szociális, népi igazolást kerestek, felm enté
sére az u tó k o r előtt.
A m agyar népdal ezt m ár rég elvégezte. Kezdettől a „be
ty á r“ mellé állt, hősévé tette — tucatszám ra dalolják a betyár
dalokat ma is. Ezek jórésze persze m esterséges csinálmány.
M indegy: a betyárt, az alföldi szegénylegényt rehabilitálták.
Furcsa, hogy itt Bácskában nálunk egészen különös elég
tételt k a p o tt a betyár. Falut neveztek el róla. P ontosan nem is
falut, csak lak o tt helységet, tanyacsoportot — persze ez a fo 
galom felér egy hegyvidéki faluval, hiszen szabályos vasúti
m egállója is van többek között. Angyalbandi. Sőt az egész
cservenka—szabadkai vasútvonalat ilyen névvel illetik, még a
szerelvényt is, amely ra jta jár, A ngyalbandinak m ondják.
— Talán Angyal Bandi já rt rajta valam ikor — m ondotta
nekem egyszer tűnődve egy kereskedelm i utazó.
Nem lehet m indenkitől m egkívánni, hogy pontosan szám ontartsa a legendás alföldi szgénylegények időbeli érkezésé
nek és távozásának sorrendjét. Rózsa Sándor például fizikai
valóságban já rh a to tt vonaton, Angyal Bandi aligha, hiszen az
ezernyolcszázas évek elején élt és hol volt m ég akkor a vonat!
*
A csodálatos, eleven színekkel telített b etyárrom antika te 
hát furcsa valóságot h agyott m aga m ögött Bácskában: hivata
losan egy MÁV m egálló nevét. O tt találhatod m inden m enet
rendben.
Am ikor a század elején a Szabadka— cservenka— gombosi
vasútvonal kiépült, a m inisztérium ban m osolyogtak. Az épí
tészm érnökök és tervezők ugyams az egyik m egálló fölé oda*
pingálták a térképen ezt a nevet: Angyalbandi.
Pontos adatokkal dolgoztak és földrajzi valóságot ö rö k í
tettek meg. A bácskossúthfalvai — akkor m ég óm oravicai —
határban így nevezik az alsóroglaticai szálláscsoport keleti ré 
szét. A felm érő térképen ezt a nevet találták a m érnökök. Va
lami csárda állott itt hajdan és nem nehéz rátalálni az összelüggésre. A N agyalföldet járó betyárvonulások e jtették útba
a csárdát, Zom bor, B aranya és a Duna felé.

Majtényi Mihály: Ángyai Bandi

Tudjuk, hogy a b ety ártak tik a egyik alappillére volt: elérni
a szomszéd várm egyét, várost. Különösen m enekülésnél, ha jó 
szágot h ajto ttak . A m ásik várm egyével, m ásik tö rv én y h ató ság 
gal való érintkezés a múlt században, a század elején valóságos
diplomáciai aktus volt. A megye „ á tírt“, az á tira to t m eg v itat
ták, aztán „intézkedtek“ csak. A perzekutor, a csendbiztos de
hogy ténykedhetett idegen törvényhatóság területén! M ire az
tán „intézkedés“ tö rté n t — hol já rt m ár akkor a betyár !
Egynapi járó fö ld — ez volt a siker titka a betyárnál. P o n 
tosabban: egy éjszakai járóföld, estétől reggelig, lóháton.
Észak Bácskából C songrád is, Pestm egye is, a Duna is elérhető
a Pacsér— kossuthfalvai kiszögelésből, a szom szédos szabadkai
területről nem is beszélve. Ha Szabadkán túl volt, hiszen ez va
lóságos várm egye, két idegen törvényhatóság is feszült a szö
kevény m ögött — hogyne m enekült volna erre szíves-öröm est
a betyár ! Meg aztán o tt gyúródik, o tt kezdődik a Telecska, ez
a szeszélyes dom bvonal, amelynek lankái m ö g ö tt a lovas is el
tűnik. Milyen előny a menekülésnél, akár északról, akár délről,
a csatorna felől jö tt a szegénylegény.
így dom borodik ki világosan a kép. Kár, hogy a század
elején a vasútépítés idején nem mélyedt bele senki a kutatásba.
A kkor még m egm enthetett volna a helyszínen, az öregek szá
jából sok m indent a nyolcszázas évek kezdetének történetéből
es bizonyára eredeti részletek m aradtak volna rán k a legen
dáshírű szegénylegény, Angyal Bandi alföldi „szerepléséről."
*
Jókai M ór tudósít Angyal Bandiról a Népvilágban.
Onody A ndrásnak hívták, nem esem ber fiaként született
Nyíriben, A baujtorna várm egyében. A múlt század elején élt.
Balogh István színjátékot írt a szép gavallér betyárról, 1812ben adták Feleky Mihály Jókai a „Népdalok hőse“ című elbe
szélésében népszínm űben dolgozta fel a tö rté n ete t, ezt a Nem
zeti Színházban játszo tták , még a kiegyezés előtt.
Hosszú népdal őrzi ezenkívül Angyal Bandi emlékét. így
kezdődnek sorai:
Lám m egm ondtam Angyal Bandi
Ne menj az Alföldre . . .
Bőbeszédű, lapos, rom antikától duzzadó episztolák, am e
lyek szerint Kecskemét, Szeged és M adaras(!) tájék án g a rá z 
dálkodott a szegénylegény. Szó van a hosszú dalban bizonyos
dom bokról a nagy hom ok m ö g ö tt. . .
Jókai nem említi írásaiban Bácskát. N agyalföldről beszél,,
m int határnélküli egészről — hogy a bácskai táj híven őrzi

— Jobbadán, tígyan megállj csak . . .
fekvőnek. Legfeljebb, ha óvatosan le
az ám! Ott a Fok felüli részen a Gojkó
ereszti egyik karját fektében, mcgsimois kapott tizenegy kvadrátot!
gatja és szélterpesztett tenyere rajtafc— MelUk (iojkój? Tán a mi bőr
lejtésével m egpróbálja kiérezni, hogy
kénk? - érdeklődött" sietve Verőn.
lüktet a föld szíve . . .
Most m ár bajos megállapítani: Sur
— Az.
ján András kezének van-e olyan érzé
keny tapintása, vagy valójában a bo
londos öreg föld szíve dobbant nagyot,
am ikor a meztelen lábú Nagy Verőn a
fűben heverő legény mellé ért. Andris
felriadt álmodozásából, mint akit tetten
értek. Hirtelen lélkönyökre tám aszko
dott s rám osolvgott a lányra. Az visszumosolygott. A legény pajzánkodva k a 
pott a közvetlen közelében álló lány
lábszára felé, de az rácsapolt a kezelő
jére és ijedten szólt:
— M aradhass, le bolond, eben gviin
édesapám is e!
Az öreg Nagy Pali m ár ott is volt.
— No, mi j a 9! — köszöntött rá a le
gényre.
Az felkászalódott s bökött egvet a
kalapja felé.
—■ Mán váriam keteket. Egy darabig
néztem amazokat, de nem átam ki so
káig.
Ujjúval a domboldal felé mulatói 1,
hol a sokadalomból kimagasló m érőlé
cek jelezték, hol jár a komissiö, mely
birtokba helyezi az alsóhegyi határ új
gazdáit: a falubéli, de főleg a folyón
túli Vranyics község agrárföld-igénylőit.
—- Hát osztják? — dörmögle az öreg.
— Osztják, az istenfájál! —■ m or
mogta rá sötéten a legénv.
— Oszt mit látsz, adódik is el va
lami? — kérdez le különös érdeklődés
sel a lány.
— Adódik, de máj m innyáját a vranyicsi jegyző veszi, hogy a fene egye el
(Hangya. András raiza)
a pofáját! Potya pízé! Ahogy kinézem,
mire a komissiót ide kivezette, m án a
Összenéztek, összenevett/ek. Neveté
javárú a zsebibe vót a szerződés. Adta süket azonban valami keserű fájdalom
rá az előlegei: a sok bam bának m án hó tette erőltetette . . .
napok úta, azoknak meg jól gyiitt a po^
— Most is ott bicceg a födje körül,
tyapíz, írták alá a papirost, oszt most
akar a búbos banka a borozdában.
— Szótá neki valam it a főcím? . .
ehen e!
Hogy megvennénk, ha elánná . . . — kér
— Andris, a Hajlást is a vranyicsiak
dezte az öreg.
kapták?

Vihar előtt
Kocsi ment át az úton. Terhes szekér volt, csörömpölt, r e 
csegett, a trágya tetején aludt a béres s elcsorrant a nyála.
A lovak úgy lépkedtek a rossz kövezeten, mint puffadthasú
vak bogarak. A hosszú, görcsös rúd pofozta és dögönyözte
őket.
Köd volt még, lecsapódott a háztetőkre és az ablakokra.
A kutyák u gattak és a kocsmáros, ahogy kinyitotta a kis bu
tik ajtaját, felnézett az égre. A nap már régen feljött, de még
nem látta soha senki ilyen sápadtnak. Furcsa színe volt, m int
ha vízbe ejtették volna.
— Bolond idő — mondta és meghúzta nadrágját.
A házak álmosan álltak a szürkületben. Volt valami fe
nyegető csendesség a levegőben. A fák rimánkodva kulcsolták
össze görcsös ágaikat, a rossz tetők félrebillentek. Az istállók
felől motozás hallatszott. Az állatok már a friss almon to p o 
rogtak.
A kutya ahogy előjött a szalmakazal mögül, a levegőbe
szimatolt és összeborzolta szőrét. A gazda is felnézett az égre
és a kocsit gyorsan belökte a félszer alá, majd megnézte az
ólban röfögő disznókat és herét szórt a kővályú mellé.
Az utca csendes volt. Libák álltak az árokparton. Lelógó
szárnyukat kapkodták szüntelenül, de az ismét visszaesett,
mintha nem volna benne élet.
Akkor dördült meg először, amikor a gazda felrakta a
hordókat a kocsira. Ijedten húzta be a nyakát a rossz bekecs
be. Hívta az asszonyt, aki felkapaszkodott a kocsira, latya
kos, szutykos szoknyáját lába közé fogta és úgy emelgette a
cefrét. Az erjedő eper szaga betöltötte az egész udvart s las
san szerteszállt a széllel.
★
A kertek alá kanyarodott aztán, kifogta a lovakat és viszszavezette őket. Az út közepén baktatott, látta, hogy előtte
a porba már lehullott pár esőszem. A ló bőrét is csiklandozta
a hideg eső, vihogott, ugrándozott.
Késő délelőtt volt. Nehéz volt a levegő, fo rró és fülledt
meleg úszkált az utcán. Ügy zuhant le, mintha laposra akarná
nyomni a kis falut kacskaringós utcáival és ijedt lakósaival.
A lovat bevezette az istállóba és felkeltette a fiát. A le
gény haja borzas volt, szeme bedagadt. Reggel felé vetődött
haza részegen. Fájt minden tagja, zúgott a feje, sípolt a mel
le, torkában érezte a nikotin maró kaparását.
De azért vidám volt. Az udvaron a kút mellett mosako-

dott. M eztelen felsőtestére cso rg atta a hideg vizet, izmait
m ozgatta, g y ö n y ö rk ö d ö tt fiatal erejében.
A fák levelei idegesen összezizzentek. A vihar előszele úsz
kált a levegőben. A legényt is m egcsapta a fo rró levegő s m eg
szédült. H irtelen rossz ízt kap o tt szájában az összerágott
kolbász. Ki is köpte. A kutya bekapta, de nyom ban érezte a
legény kem ény rúgását. B eódalgott a szalm akazal m ögé és on
nan figyelte az udvart. Látta a kutya, hogy milyen gyorsan
változik h arag o sra a legény arca, aztán észrevette azt is, hogy
m indjárt kiderül, mint az ég, ha elvonulnak a fellegek.
Fütyürészett is a legény. Csak úgy össze-vissza fújta, a
kutya nézte, m ozgatta fülét-farkát és ugatni kezdett a szalm a
kazal m ö g ö tt. . .
Lement a legény a kazánhoz. Kiült a kis épület elé és nó
tába kezdett: Dunyha, dunyha, dunyha, de hosszú vagy édes
babám, de rosszú vagy . ..
Néha m eg kavargatta a nagy vasrúddal az epret, ami a
karcsú rézkazánban fo rrt, ro ty o g o tt, aztán n y ú jtózkodott és
dalolt tovább.
Vizet húzott, nagy lendülettel em elgette a vödröt, rakott
a tűzre és m egkóstolta a csőből folydogáló meleg pálinkát.
De nem részegedett le tőle jobban. A fo jto tt csend, a vihar
előtt m egszoruló, földre lapuló levegő izzasztotta és felka
varta a gyom rát.
A nap sütött, a legény dudorászott a kazánházban. Néhanéha m egm erte kis fityókáját. A felhők közben a szalmakazal
fö lö tt nyargalásztak. Kipuffadt a hasuk és szétfolytak az égen.
Az egyik felhőrongy a nap elé sietett és hirtelen minden színt
v áltoztatott, a falak és a legény arca is, m intha m eg h arag u 
d o tt volna. Az ég m ost m ár sűrűbben m ordult fel. Mély hangja
volt zengésének, m essziről jö tt, m intha hegyek om lanának öszsze vagy üres hordókkal m egrakott kocsi szaladna a köveze
ten.
Jön a vihar. A szele m ár itt volt. A fák belerem egtek. A le
gény hirtelen felkelt, de m eg tán to ro d o tt és belem arkolt a k a 
lapjába, nehogy a szél lesodorja a fejéről. így '$ak a n ad rág 
szára duzzadt kövérre.
P orral nyargalt a szél és ő alig látta, hogy ki h a jto tt be
a szélesretárt nagykapun. Balázs János volt két sovány gebé
jével. Ö is cefrét hozott, az eper k ilö ty ö g ö tt a hordóból a
rázós úton és végigfolyt a kocsi oldalán.
A legény az ajtóból nézte, hogy küzködik a jövevény a
széllel. A vihar vékony és piszkos ruháját m arkolászta, haját
cibálta, lökdöste ide-oda, m intha a kocsi is m ozogna alatta.

— Megázol öcsém, — k u rjantott oda a legény, de a szél
széthordta a hangot és Balázs meg sem hallotta. Nem is szólt
hozzá addig, amíg a cefre fedett helyen nem volt. E kkor be
ment a kazánházba és inge ujjába törölte izzadt homlokát.
— Ni, Faragó Károly — mondta és nevetett hozzá. Foga
ragyogott és szeme is örült. — Pálinkát főzöl te is?
A legény feléje nyújtotta a fityókát.
— Kóstold meg, erős.
Balázs ivott és kivörösödött. A vér forrón szaladgált erei
ben és őt is elkábította a viharelőtti süket csönd. Idegesítette,
vérét bizsergette a sűrű mennydörgés. A kazán fojtó levegője
agyára nehezedett és szédülni kezdett hirtelen, mintha mély
ség nyílt volna meg a talpa alatt.
— Meleg van itt — szólt és sarkig taszította a rossz
ajtót.
Az udvaron egy tehén csörtetett végig. Ijedten bőgött, a
csordás most eresztette haza a legelőről. Az első villám már
lecsapott. A másik utcában ért földet, kénes illata terjengett,
a szél hideg volt, a p o rt a legények szemébe verte.
S akkor piros szoknya villant meg a gangon. Mintha h ir
telen kialvó láng lobbant volna fel az udvaron. Egy lány, biz
tosan a kazános lánya, vödröket rakott az eresz alá. Kicipelte
a nagy teknőt is és ahogy lehajolt, a szél fellebbentette széles
szoknyáját. A legények meglátták a húsos térdét és mintha
vörös láng kapott volna arcukba, szívükbe, hogy felperzselje
maradék öntudatukat.
Villám lobbant sárga fénnyel. A kazánban fo rrt a pálin
ka, elfelejtették keverni. Vizet sem húztak. Szemben ültek és
kom or tekintettel m éregették egymást.
— Igyál, — mondta az egyik. De nem nyúltak a poha
rakhoz. A feldűlt íityókából földre csurgott a pálinka. Csak
nézték, figyelték egymást. Ellenségesen, dühösen, halálraszántan. A leányra gondoltak, aki most bent van a szobában, s
a tükör előtt kelleti magát.
— A tűzre kőne tenni, — m otyogta az egyik legény és
nekilendült. Kizuhant az ajtón és a gangra tám olygott. Az ud
varon ment végig. Az ég nagyokat dördült fölötte, villámok
cikáztak s egy kövér esőcsepp megállt a homlokán.
A kis virágoskert mellett találkoztak. Egym ásbatántorodtak és végigestek a földön. Balázs csontos keze társa torkát
kereste. H örögtek, kapálóztak, átölelték egymást. Károly sze
me megnőtt, kitágult, nagy volt és félelmetes. Ahogy küzkö
dött, megtalálta a bicskát is a zsebében. Belekapaszkodott k ö r 
mével a pengébe. Szorította a nyelét, lendületet vett szabad
karjával, de azután feleúton megállt a keze, m ert az ég na

gyot csattant fö lö ttü k és m egeredt az eső. Elengedték egy
mást és pihegve feküdtek a hirtelen átá z o tt földön.
Balázs felkelt, olyan volt, m int ázo tt vakondok. A ház
felé nézett, m ert csengő hangon, vidáman dalolt a lány, m int
ha se vihar, se égzengés, se istentelen vágy nem volna, csak
jókedv és öröm .
F eltápászkodtak és a kazánház felé indultak.
— Fene m egette — szólt az egyik, akárha mi sem tö rtén t
volna — jó vizes vagyok.
A szél közben elcsendesedett, a dörgés is alább hagyott.
A kocsit látták még az udvaron, de a házat és a g angot már
eltakarta az eső sűrű f a l a . . .
Illés Sándor

Sxépanyám földién
Bibliás szépségben itt lebeg a lelke,
sugarat hullat le futó életemre.
Keze fogásának, lába hű nyomának
em lékét villantja édes biztatásnak.
Templomkilincs fényén tenyere parázslik,
harangszó hangjában imája hintázik.
Mecseki sziklán fönn, vadrózsabokorban
tündöklő arcának igézete lobban.
Törzsöm vándorútja innen elkanyargott:
bölcsőnek kaptam az arany Tiszapartot.
Századok ködéből anyai jussában
Baranya földjére visszaemelt lágyan.
Szeme a szememben rácsudál a tájra:
életem életét új köntösben járja.
Felémrebben mécse jó testvérsziveknek;
itten akaratlan szeretek s szeretnek.
LO VÁSZ PÁL

A németség helyzete a Délvidéken
„Bács-Bodrog vármegye messze terjedő síkjain, hol a délibáb
önmagát ringatva űzi szertelen játékait az utassal, a földnek köl
tőien szép pusztasága önkéntelenül a talaj vizsgálására utalja a
szemlélőt.
S ez a talaj, melyen a mi bölcsőnk is ringott, főleg történeti
szempontból is nevezetes, m ert sok század, sőt évezredek munkás
embereinek hamvait takarja és számtalan emberöltő munkássá
gának töredékeit rejti magában. A Bácskaság ezredévek óta táp
lálója az embernek, s annyi nép fordult itt meg, hogy azoknak
neveit is alig ismeri a történelem.“
A vármegye terjedelmes monográfiájának bevezető sorai
ezek: térben és időben élő történelmi valóságot igazolnak. A XVI.
és a XVII. század nagy, történelmet formáló ereje, a viharos szá
zadok óriási politikai eseményei, korok és új világeszmék beve
zető mozgalmai, városok és községek örökös változásai alakították
ezerarcú mezőgazdasági vidékké a vármegyét, — vagy ahogy a
múlt század eleje és századunk letűnt két évtizede nevezte: Vaj
daságot. Gondolatban és akaratban értékes nemzedékek félbema
radt munkássága után ez a vidék mindég visszahullott, s az új, a
jobb híján m egtartotta azt, ami volt: évszázadok keserves tapasz
talataiban kialakult ősi jellegzetességét; sajátos kultúráját. Meg
tartotta itt: a mezőgazdasági vidék ólmos levegőjét és megállapo
dott benne a társadalom történeti fejlődés leglassúbb és legnehéz
kesebb üteme. A földhöz való hasonulással a nép az ősi, paraszti
életformába merevedett.
Vegyeslakósságú, de egykulturájú vidék: a föld minden nem
zetiségre letörülhetetlenül rányomta bélyegét. És csak az időle
ges gazdasági megerősödés az a hatóerő* mely a merev életforma
kereteit itt-ott fölszakítja, halvány előjelét adva a fejlődés helyi
lendületének s nagy távlatokban néha fölcsillantja a polgáriasodás, az iparosodás nagyobb ígéreteit. De ez sem olyan jelenség a
múltban, mely a gazdasági síkon túl kulturális és szociális téren
is emelkedést jelentene. Látszólagos fejlődés, elszigetelt jelenség
ez, amely még nem alakít életformát, nem nyújt magasabb kultúrszínvonalat, csak szellemiséget termel ki, s így nagy népi öszszeolvadást vagy szellemi különválást hozhat magával a faji ön
tudatosodásban.
A népi öntudatraébredés ezen a vidéken az elm últ két évti
zed alatt alakult ki, s az európai megújhodással e nemzetiségek
ben tarka vidéken is előmozdította a szellemi különválás kibonta
kozását. A szláv népcsoportokat a Nagy-Jugoszlávia álomképe éb-

resztgette, a magyarságot az anyaország nemzeti szellemének ki
sugárzása erősítette meg önvédelmi harcában és a németséget a
birodalmi „Herrenvolk“ gondolata ébresztette faji öntudatára.
A népi egységet a múltban nem alkotott németség most nagy
nemzeti fölmozdulással egységgé forrt össze és szellemi különvá
lásával új utat nyitott társadalomtörténeti fejlődésében. Ennek az
elindulásnak m ár nemcsak gazdasági, hanem eszmei tartalm a is
van és az összefogás a kulturális színvonal emelését és a népi
szociális öntudat fejlesztését egyaránt szolgálja. Haladást és emel
kedést jelent ez az út a német népcsoportnál, de amint láthattuk
egy birodalmi gondolatra volt szükség, hogy az alföld ólmos leve
gőjét föloldja és szerves életet alkosson. És hogy m it adott ehhez
a délvidéki németség, azt csak akkor látjuk tisztán, ha életük ke
resztmetszetéről képet alkothatunk magunknak.
A dunamenti németség, s főleg Apatin helyzetképe az első
válasz erre a kérdésre.
1.
Szent István király uralkodása idején valahol Bezdán alatt a
Duna nagy vargabetűt írt le s megkerülte a baranyai erdőket. A
bácskai partot a Rákvize nevű Dunaág mosta s ennek partján
épült az O b a d a, melyet a szent király a veszprémvölgyi apá
cáknak adományozott. Innen kapta a nevét Apáti városa, mely a
mai Apatin nagyközség elődje volt, s a XVI. és a XVII. század
ban több környékbeli kisközséget magábaolvasztott. A török hó
doltság után és a kuruc szabadságharc idején a szerbek garázdál
kodása folytán kipusztult ez a vidék és az elhagyott földekre
Grassalkovics kam arai elnök 1749-ben német iparosokat telepített
le. A bácskai német-sváb telepítés, főleg a dunamenti telepítések
Apatinon keresztül történtek és éppen ezért a délvidéki települé
sek között ez a legkevertebb település. Az apatini csoportelosztók
m indjárt a hajóállomáson kiválasztották minden csoportból a legkülönb iparosokat és itt telepítették le, míg a többieket a Duna
alsófolyása és Középbácska félé irányították. így a telepítés is
hozzájárult ahhoz, hogy a termékeny bácskai talajon a németek
nemcsak hogy rövid idő alatt tökéletesen m egtanulták a gazdál
kodást — amit a magyar telepítők azzal is elősegítettek, hogy
teljesen fölszerelt gazdaságokat juttattak nekik —■, hanem a len
dületes ipari termelés következtében a helység népessége és jó
léte is rohamosan emelkedett és 1755-ben mezővárossá lett. A
fejlődés és az iparosodás tovább tartott: 1763-ban már 500 háza
volt, 1836-ban 895 házat számláltak és 7281 volt a lakósok száma.
A legerőteljesebb fejlődés a századforduló előtti évtizedekben kö
vetkezett be, úgyhogy az 1900. évi népszámláláskor m ár 13,940 lé

lek lakott 2662 házban. A lakosság arányszáma a török pusztítás
és a kuruc szabadságharcok vérveszteségei folytán: 12.115 német
és 1825 magyar.
Ha a népmozgalmi számokat állítjuk egymás mellé, akkor vi
lágosan kitűnik, hogy a dunamenti német mezőváros — később
nagyközség — fejlődése az első világháború előtti évtizedekre
esik. A századforduló után, főleg a XX. század második és har
madik évtizedében az 1900-as és az 1910-es népszámlálás adatai
hoz viszonyítva hasonló emelkedést nem találunk. A szerb meg
szállás alatt a természetes szaporulat alig éri el a minimumot, s
a szomszédos Bács-Szent-Iván és Szent-Fülöp német községek lakósságához viszonyítva — ahol még ma is gyakori a 9—10 gyerek
egy családban —, Apatinban már megtaláljuk egy egykét és a
2;—3 gyermekes családokat. A gyermektelen házaspárok igen rit
kák., csak a polgáriasodott családoknál találjuk meg és a házas
ságkötések számarányában sem történt lényeges változás.
Előnyös gazdasági viszonyok között élve vitalitás szempont
jából igen erős ez a nép, s ha a szerb uralom idejére eső két év
tized alatt fejlődésében szakadás is állott be és ha az egyke rit
kította is sorait, a jövő még mindig előnyösebb arányszámokat
hozhat népesedése terén. Bár községenként és nemzetiségenként
itt is, ott is más számarányokat m utat a népesedés —, mégis, ha
teljes képet nyújtanánk Bácska vagy a Vajdaság lakosságának
népesedéséről 1910-től 1941-ig, minden számoszlop végeredménye
visszaesést mutatna.
Tekintet nélkül a nemzetiségekre: m ert a Vajdaság teljes öszszetételében Belgrád gyarm atvilága volt.
2.
A bácskai vegyeslakósságű városok és nagyközségek mellett
Apatinnak sajátos helyzete van. Ipari fejlettsége a városok szín
vonalára emeli és a helyi adottságokat is tökéletesen kihasználva
fejlődésben is maga mögött hagyta a többi bácskai nagyközséget.
Fejlődése azonban nem újkeletű és nem ugrásszerűen követ
kezett be. Az első apatini német telepesek már iparosok voltak,
s az új honfoglalásnál ahány család jelentkezett a faluban, annyi
iparágat képviseltek. A kendertermelők, harisnyakötők, tégla- és
cserépégetők m ár a múlt század derekán nagyszámban voltak, s
a halászat Orsovától Mohácsig apatiniak kezében volt. Az orszá
goshírű apatini kosárfonás sem újkeletű, m ert a különleges fonó
vesszők termelése és a kosárfonás szövetkezeti irányítása ugyan
csak százesztendős m últra tekint vissza. 1770-ben 36 céhszabadal
mat jegyeztek föl a községben, s ezek között meglehetősen nagy
számú magyar iparos is volt. 1817-ben m ár 22-vel több céhszaba

dalom volt, közöttük Bácska egyetlen orgonaépítője, papírgyártó
ja és első ötvösmestere.
Az apatini ipartestület megalapításakor, az 1885. évben 100
ipsrengedélyt adtak ki. s innen a további fejlődés már gyorsabb
menetű. Az 1910-es kim utatás 340 iparágról számol be, tehát több
mint 200 százalékos emelkedéssel. A világháború utáni két évtized
alatt, mint a Bácska gazdasági életének minden vonalán, itt is
visszaesés tapasztalható. Míg az előző két évtized több mint 200
százalékos emelkedést mutatott, addig a szerb megszállás idejéről
alig 20 százalékos fejlődésről számol be az apatini ipartestület ki
mutatása. Ezekben az esztendőkben a kisipar itt sem gyarapodott
új iparágakkal, de annál erőteljesebben megindult az indusztrializálódás.
A fiatal, új ország bácskai gyarmatvilága nem győzte a ter
melést. Egymásután jelentkeztek a nagyipari vállalatok és az apatiniak most m ár nemcsak a bácskai, de az egész jugoszláviai pia
con a szláv ipari termékek mellett mondhatni a legjobb ered
ményt érték el termelésükkel. Az apatini cipész-szövetkezet a leg
jobb városi üzleteket látta el áruval, a kötőgyár, bútorgyár és
fémárugyár a legerősebb városi üzemekkel vette föl a versenyt.
A hajógyár 80 munkással kezdte termelését, s ma már 250—300
munkás készíti az uszályhajókat, melyek a Fekete tengertől egé
szen a Duna legfelső folyásáig végeznek szállításokat a magyar
MFTR és a német DGD sokkal nagyobb ürtartalm ú hajói mellett.
Az apatini német építészek, mint a magyarok is, ott dolgoz
tak Szerbia újjáépítésénél. Ők emelték a belgrádi felhőkarcolókat,
a sumádiai iparvárosok bérpalotáit és fürdőhelyek pazar beren
dezésű szállodáit. Ám nemcsak idegenben érvényesítették szakmai
tudásukat, hanem odahaza is, — m ert sokaknak nem ez volt az
egyedüli kenyérkereseti lehetőségük. A falusi építkezés náluk
versenyre kelt a várossal: olyan rendezett utcákat és tökéletes
alföldi épületeket., mint Apatinban, kevés más helységben talál
az ember. így építkezésük és hatalmas mauzóleumokkal díszített
temetőjük az apatini iparágak tökéletes fejlettségét igazolja.
A szövetkezeti összefogásig öt iparág fejlődött Apatinban. A
kosárfonóknak m ár közel százesztendős szövetkezetük van, a ci
pészek két szövetkezetbe tömörültek, ugyancsak két szövetkezet
iparosai készítik a facipőket (klumpákat) és működik még valahol
a Dunaparton egy kis halász-szövetkezet is.
A dunaparti iparközpontban két ősi iparágról beszél legtöb
bet a nép. Az egyik még mindig virágzik: a kosárfonás. A szövet
kezetben ma is többszáz iparos készíti az apatini kosarat, fonott
bútort és az asztalosmunkák legkülönbözőbb díszítéseit. Különle
ges vesszők termelésével orizheték meg versenyképességüket a

fejlődő bútoripar mellett, m ert ilyen vesszőket — mondják — se
hol az országban nem termelnek: csak az apatini Dunapafton.
A másik ősi iparág: a halászat. Egy évszázaddal ezelőtt, mint
említettem, Orsovától Mohácsig az apatiniak kezében volt a ha
lászat. A halásztanyák benépesítették az egész folyópartot és az
ipar olyan jól jövedelmezett, hogy a szabadalmazott céhben apá
ról fiúra szállt. A nagyközség lakosságának színe-java halászcsa
lád volt. Azt mondják, hogy a szatócsok földig meghajoltak a ha
lászok asszonyai előtt ha vásárolni mentek, m ert annyi volt a
pénzük. Később, amikor az uradalmi halközpont kezébe került a
halászati bérlet, az apatini halászok gazdasági helyzete pár esz
tendő alatt leromlott. Elfogyott az iparosok száma, a gyermekek
más pályára léptek: más úton keresték a boldogulást. Akik halá
szok maradtak, elproletarizálódtak s vannak közöttük olyan sze
gények is, hogy ,.egész héten halat esznek“, m ert másra nem jut.
A régiek helyét új iparágak foglalták el, s itt is döntő szere
pet játszik a gép . . .
Az apatini iparostársadalom csodálatos szakképzettségét nem
csak a sajátos történelm i m últ segítette elő, hanem elsősorban az
iskola. Az ipartestület adatai szerint az iparosság több mint het
ven százaléka elvégezte a középiskolát és évről-évre emelkedik
azoknak a száma, akik a középiskolai végzettség m ellett iparisko
lai végzettséggel is rendelkeznek. Egy-egy üzemet a szatócsbol
tokkal ellentétben kicsiny, szerény cégtábla jelez. Egyszerű be
járat, tiszta udvar, s mélyén a gépek lendítőkerekétől remegő
gyárépület. A tegnapi kisiparos itt a nagyüzem vezetője, munkás
emberként szürkén együtt dolgozik alkalmazottaival. Nem tart
ondolálthajú, kölni vizes irodaszemélyzetet, még csak fogadószobá
ja sincsen, de a kicsiny irodában az üzemkönyvek olyan példásak,
hogy a legnagyobb városi üzem kettős könyvelője sem vezethetné
jobban. Szakadatlan m unka és tökéletes termelés, talán ez a jel
szavuk.
így halad az apatini kisipar az indusztrializálódás felé.
3.
A szellemi élet színvonalát iskoláinak mai helyzete világítja
meg. Apatinban és a környékében alig van analfabéta. A nagy
községben az iskolai oktatás m ár évtizedek óta a legeredménye
sebb m unkát végzi. Az elemiiskolák 36 osztályában 36 tanító dol
gozik, még a szerb uralom alatt sem volt üres iskolaépület, sem
tanítóhiány. A meglehetősen nagyszámú elemiiskolák m ellett két
középiskola működik: az állami polgári iskola és a német magángimnázium. A négyosztályos állami polgári iskola magyar és né

met tagozatú 230—240 tanulóval és 14 tanárral. A német tanulók
mellett a magyar diákok is szépszámban látogatják az intézetet,
Apatinból alig néhányan. A magyar diákok túlnyomórésze a ba
ranyai közalkalmazottak gyermekei és a szomszédos magyar fal
vakból iratkoztak be az apatini iskolába.
Az apatini magángimnázium régi gondolatának megvalósítá
sa a németség összefogásának és áldozatkészségének eredménye.
Itt nem annyira az apatini, mint inkább a környékbeli, dunamenti német kisfalvak szegénysorsú gazdaifjúságára gondoltak és az
a cél, hogy ezeknek iskoláztatását, továbbképzését tegyék lehető
vé. A verbászi és az újvidéki német középiskolák után ez a ne
gyedik német magánintézet Bácskában. Az alapot a kezdeménye
zők közadakozása hozta létre, majd háromnapos gyűjtést rendez
tek a községben és ez 11.000 pengőt eredményezett. A németség
válasza az volt: meg kell valósítani az apatini magángimnázium
tervét. És megvalósították, — ha nem is úgy, ahogy gondol
ták — a gimnázium m ár dolgozik. Az építkezési alap szükséges
összege együtt van, de a háborús gazdálkodás m iatt az építkezés
hez szükséges anyagokat nem tudták beszerezni és így az apatini
„Marienbund“ engedte át helyiségeit az iskola céljaira.
Az idei tanévben, 1941 szeptemberében az első és a második
osztállyal nyitották meg a gimnáziumot. Fölvételre 280 diák je
lentkezett, úgyhogy az első két osztályban három párhuzamos
osztályt kellett létesíteni a tanulók elhelyezésére. A diákság Apatin, Bács-Szent-Iván, Nemes Militics és Szent-Fülöp községekből
iratkozott az intézetbe. A tandíjat a szülők anyagi helyzete sze
rint állapították meg. Vannak közöttük olyan diákok, akik 50 fil
lért fizetnek és a legmagasabb tandíj havi 40 pengő. A hatgyerme
kes család szülője nem fizet semmit gyermekéért, sőt az iskola
helyezi el és szerzi be számára a szükséges tankönyveket. A ma
gánintézet így 45 szegény német diákot lát el és taníttat a saját
költségén, de ezek m ellett igen tekintélyes %zoknak is a száma,
akik tandíjként pár fillért fizetnek az intézetnek.
A diákokat a német tehetségkutató szervek gyűjtötték össze
és íratták be a gimnáziumba. Szent-Fülöp községből 9—10 gyer
mekes családokból a legtehetségesebb és legértékesebb tanulók
iratkoztak a gimnáziumba. A legnépesebb bácskai német község
ösztöndíjasai, akik egyébként nem juthattak volna el a középis
koláig ebben az intézetben gondos nevelésben részesülnek és mint
ösztöndíjasok jogot szereznek maguknak a továbbtanulásra is. A
gyermekeknek az iskolában egyenruhájuk van: a fúk s leányok
egyforma ruhát hordanak. Bár az intézetben meg van az egysé
ges, fegyelmezett szellem, azért baj; mégis, hogy a gyermekek kü
lönféle iskolatípusból és különféle vidékekről kerültek egybe, s

így nehéz egységes oktatásra fogni őket. Az intézet kilenc taná
ra azonban olyan lelkesedéssel foglalkozik a gyermekekkel, hogy
az oktatás szelleme ezekkel a nehézségekkel is megbirkózik. A
program egyelőre átmeneti s a célja az, hogy minél előbb fölve
gye a tehetségkutató szervek által előterjesztett diákokat, megis
mertesse velük a nemzetiségi tárgyakat, beillessze őket az okta
tás egységes keretébe és a bácskai szellem nehézkességéből, tespedéséből kiemelje őket.
Ez a magániskola a dunamenti németség új nemzedékének
első erőteljes lépése.
4.
A szellemi élet színvonalának megőrzését vagy emelését szol
gálja a betű. Könyvet majd minden házban talál az ember, s ú j
ságja már évtizedek óta van a községnek. A két német hetilap,
a „Batschkaer Zeitung“ és a „Die Donau“. Az egyik 40 éve jele
nik meg., a másik lapot nyolc esztendővel ezelőtt indították. Mind
kettő példányszáma 500 körül mozog, de emellett igen nagy pél
dányszámban érkeznek a községbe a budapesti, bácskai magyar
napilapok, hetilapok és a németországi lapok is.
A szellemi élet forrásaként két nyomda és három könyvke
reskedés segíti elő a nyom tatott betű terjedését. A nyomdák né
met sajtótermékeket és más nyomtatványokat készítenek, a két
német könyvkereskedés német könyvek és folyóiratok árusítását
hirdeti. Az egyetlen magyar könyvkereskedésben a papírárun kí
vül néhány könyvet is talál az érdeklődő. Ismerős könyvek, min
den újságárusnál megtalálhatók. Az apatini maroknyi m agyar
ságnak a ponyvairodalom sekélyes szellemét adják az építőszel
lem termékei helyett.
Csodálatos, hogy abban a nagyközségben, melynek lakói száz
számra járatják az értékes magyar újságokat és a régi, háború
előtti könyvtárak polcain még ma is m egtalálhatni a magyar
klasszikusokat, nincs&i egy könyvkereskedő, csak egyetlen ki
csiny hely, ahol az új magyar szellem munkáit m egtalálhatná az
olvasó.
Az egyesületi életet ugyancsak a szellemi különválás alakí
totta át. Az apatini német fiatalság és a német népi öntudatoso
dásban megerősödött későbbi nemzedék a Kulturbundba tömörült.
Ez a hatalmas helyi német szervezet fölszívta magába a német
ség legaktívabb értékeit, csökkentette a régi népi német egyesü
letek működési körét és a közélet terén a megujhódott németség
minden életmegnyilvánulását saját kebeléből irányítja vagy ön
magába vezeti le.
Az apatini K ulturbund ma már közel tízezer tagot szám lálás
egyetlen olyan új egyesület, mely a régiek mellett szellemi külön

válásában is nagyvonalú programot valósított meg. Székházában
tökéletesen fölszerelt kultúrotthont talál az ember. Olvasótermé
ben 12—14 német újságot, folyóiratot olvasnak a tagok, a szakla
pok és tudományos folyóiratok ugyancsak komoly példányszám
ban szolgálják az olvasóközönséget. A modern könyvtár friss
anyagot ad: az új német irodalom termékeit. Nem ponyvát és
nem olyan Írásokat, melyek még azt a kevés értéket is kiölhetik
az emberből, amit a letűnt idők értékeiből m egtarthatott magá •
nak. A könyvtár állandóan gyarapszik. Ma közel 3500 kötet mo
dern könyve sorakozik polcain.
Uj egyesület Apatinban a Délvidéki Közművelődési Szövet
ség helyi fiókja is. Nemrég alakult és munkássága most van ki
bontakozóban. Az új helyzet itt is fölmozdította a tömeget, mert
az egyesület maradék nélkül föl öleli a helyi magyarságot. Könyv
tára közadakozásból terebélyesedik és előadásai frissítik, ébresz
tik, öntudatosítják a magyarságot.
*
Magyar történelmi m últ és német népi jelleg alakítja a leg
nagyobb bácskai, dunamenti német község jövőjét. És ez a két
adottság teszi öntudatos németekké, de a magyar állameszméhez
hűséggel ragaszkodó polgárokká Apatin törekvő, életerős lakóit.
Lévay Endre
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Új magyar Faust
Goethe halhatatlan tragédiája számos magyar fordításban
került nyilvánosságra. Legismertebb ezek között Dóczi Lajosé és
Kozma Andoré. A Goethe-irodalom magyar képviselői azonban
ezeket a fordításokat sem tartották elég tökéletesnek, s folyton
sürgették az új magyar Faustot.
Hogy a magyar Faust-fordítások egy idő múlva elszürkül
tek, megavasodtak, az nemcsak formai, hanem elsősorban nyelvi
gyöngeségükkel magyarázható. Az ilyen hatalmas mű teljes
felodódást és alázatot kíván a fordítótól. Dóczi is, Kozma is,
ugyanúgy, mint elődeik, nemcsak Goethe zseniális szelleméhez, de
a német nyelvhez is olyan nagy mértékben alkalmazkodtak, hogy
gúzsba kötötték a magyar nyelvet. Az élő beszéd helyett egy művi
nyelv szaladt ki tollúk alól, amely egy ideig élvezhető volt, aztán
megrontották saját elemei.
Dóczi Faustja rizsporos parókával^ Kozmáé csizmában, sujtással kiteremtettézve áll előttünk. A magyar irodalom sokat kísér
letezett már, hogy időálló fordítással tartsa meg Faustot. Mind
eddig azonban — Kozma m unkája óta — csak egy új fordítás je 
lent meg nyomtatásban, Hódsághy Béláé, de a Tragédiának csu
pán első része.
Ezt a fordítást a Goethe-irodalom magyar szakértői a legna
gyobb elismeréssel fogadták. Babits Mihály levélben köszönti a
fordítót sikeres m unkájáért és mielőbbi kiadását sürgeti. ,,Hiszen
jó magyar Faustunk — írja — még mindig hiányzik. Valahogy
evvel a költeménnyel a magyar műfordításnak nem volt szeren
cséje. Pedig kitűnő emberek birkóztak vele. Gyermekkoromban
Dóczi Lajosból ismertem meg én is: kár, hogy a Dóczi-versek ízét
a nyelv m agyartalan lejtése megrontotta. Szegény Kozma Andor
költői karaktere viszont nagyon is magyar volt ahhoz, hogy az
idegen költészet világában teljesen fesztelenül érezze magát. Min
den formai virtuozitása dacára, ő nem született igazában műfor
dítónak“.
„A Te fordításod éppen szerénységével, alkalmazkodásával
viszi igen jelentősen előre a magyar Faust-fordítás ügyét. Formai
ügyességed sokszor kitűnő leleménnyel győzedelmeskedik. Amel
lett idegen ízt nem viszel bele a goethei lakomába, s egyéniséged
sohasem tolakszik az eredeti rovására előtérbe.“
S levele végén Babits még hozzáteszi, hogy Hódsághy Faustfordítására szüksége van a magyar irodalomnak. ,,De szüksége
van a közönségnek is és az iskolának.“

Hódsághy Béla m unkáját könnyed fölény jellemzi. Magát tel
jesen odaadta Faustnak; rajongással és tisztelettel áll Goethe ár
nyékában, de a magyar nyelvet a maga egészében, minden befo
lyástól mentesen m egtartotta. Ezért világosak és tiszták az ő
versei, szemben a többi Faust-fordítással, ahol a német nyelv
homokja csikorog a szánkban és a kor esztergályozott műigénye
szól bele a fordító munkájába. De szerencsésen predesztinálja a
Faust fordítására Hódsághyt saját költői alaptermészete is, amely
filozófiai mélységekkel és csendes borongással van tele. Jelleme
és nagy irodalmi műveltsége, valamint nyelvi gazdagsága avatják
Hódsághyt a Faust hivatott átültetőjévé.
A sok kísérlet is bizonyítja, hogy Goethe Tragédiáját lefor
dítani mily nehéz dolog. Különösen nagy feladatok elé a második
rész állítja a fordítót, amelybe tömör és gyakran szimbólumokat
kifejező nyelvezetével, mintha Goethe minden tudatalatti monda
nivalóját belesűrítette volna. Erről a részről ő maga mondja:
„Jch habé viel hinein geheimnisst“. S Hódsághy m unkájában mégis
minden titokzatosság eloszlik.
Ennek ellenére a második rész még ma sem került sajtó alá.
Hiába volna szüksége rá a színháznak, — és ahogy Babits mondja
— a közönségnek és az iskolának is, m unkájára Hódsághy nem
talált kiadót.
Azzal, hogy a Faust második részének egy szép jelenetét a
Kalangya bem utatja olvasóinak, nemcsak a Goethe-irodalom ma
gyar képviselőinek figyelmét akarja az új magyar Faust felé for
dítani, hanem szerény szolgálatot kíván tenni a maga módján an
nak a szellemnek is, amely ma más téren és más eszközökkel
ugyan, de újra Európa átalakítását és talán a magyar jövő kibon
takozásának megsegítését vállalta.
Herceg János
LOVAGTEREM
Derengő világítás.
A császár és az udvara bevonultak.
HfRNÖK
A régi tisztet, mely a színt jelenti,
A szellemek uralma megzavarta.
Okokkal, ésszel sem lophatna senki
Világosságot a nagy zűrzavarba.
Rendbe van minden, ami zsöllye kell, szék,
A fal előtt foglalt helyet a felség;
A nagy idők harcát a szőnyegen fenn
E helyről látja legkényelmesebben.

111 ül most minden, úr, udvar e körben,
Szorongnak hátul a padok gyötörten;
A kedves is, a szellemekre várván,
A kedves mellett ül komor találkán.
S így, mert betelt a helye mindeneknek,
Készen vagyunk; a szellemek jöhetnek.
CSILLAGÁSZ
Kezdődjék hát a dráma; nyiljanak
Az úr parancsakép meg a falak!
A mágia nem ismer akadályt.
A szőnyeg tűz göngyölte tán levált;
A fal hasadtan kétfelé kifordul,
Mély színpad áll, úgy látszik, a falon túl.
Dereng felénk rejtelmes, messze fény,
És a proscéniumra lépek én.
MEPHISTOPHELES. (Kilép a súgólyukból).
A köz kegyét meghozza majd e hely:
Legszebben szól az ördög, ahol besúgni kell.
(A csillagászhoz).
Ha csillag jár, tudod, hogy mily ütemben,
S ha suttogok, megértsz bizonnyal engem.
CSILLAGÁSZ
Csodás erő szemünk elé e helyt
Egy ódon, masszív templomot emelt.
Mint Atlas, aki rég az eget hordta,
Temérdek oszlop áll sűrű sorokba.
A sziklasúlyhoz több aligha kell,
Hisz kettő már egy házat bírna el.
ÉPÍTÉSZ
S ez antik volna! Mit dicsérjek ebben?
Túlterhelt inkább, túlontúl esetlen
Nemes a nyers itt, nagy, ami nehéz.
A karcsú szép, mely az egekbe néz.
Csúcsív zenitje szárnyat ád nekem,
Gyönyörködöm az ily épületen.
CSILLAGÁSZ
Borulj le most e csillag-adta órán;
Az észt bűbájjal nyügzi majd a szó, ám
A képzelet hadd szálljon szabadon,

Nagyotmerőn és könnyű szárnyakon. •
Szem lássa, m it csak bátrak álma kért;
Ha képtelen, hihető ép azért.
((Faust a proscenium másiiik oldalán megjelenik)
CSILLAGÁSZ
Palástban áll e csodalény ide,
Mit bátran kezdett, most fejezi be,
Egy triposz száll, a mélyből véle fel,
S tömjénnel árad, érzem, a kehely.
A nagy m űvet most áldaná meg ép;
Nyomába majd öröm s szerencse lép.
FAUST (fönséggel)
Amaz A nyák nevében, akik ülnek
A végtelen, örök egyedül, meg
Magányuk osztva. Leng fejük körül
Az élet képe élettelenül.
Mi egyszer volt, sugárba, fénybe, rögtön
Megmozdul ott, mert élni vágy örökkön;
S örök erők, ti szertekülditek,
Nap sátrának, éj boltíveinek.
Amazt víg élet karjaiba vonja,
Ezt majd a mágus csábszava befonja,
S ajándékul, m it bizakodva oszt,
Elébe tárja a csodálatost.
CSILLAGÁSZ
Az izzó kulcs a kelyhet alig érte,
S kavargó köd ölelkezik a térbe.
Besurran, úszik Jellegként repül,
Gomolyg, elnyúlik, oszlik, összegyűl.
S a szellemek m ily mesterműve ez!
A köd vonul és csupa zene lesz.
Kicseng a hangból nemtudomia
S merre száll, minden melódia.
A tryglyph, oszlop is zenére kel,
S talán az egész templom énekel.
A ködgomoly hull; lengő leplei
Közül szép ifjú lép ütemre ki.
És nincs tovább! Nevét miért megadnom?
A szép Párist nem kell itt bemutatnom.
Ó, m ily kinyílt, sugárzó ifjúkedv!

MÁSODIK
Mint a barack, olyan friss, csupa nedv!
HARMADIK
Az ajka duzzadt, finom ívű, édes!
NEGYEDIK
Tán kedved lenne ily kehely levéhez?
ÖTÖDIK
Nagyon csinos, ha tán nem is finom.
HATODIK
Nem ártana egy kis fürgeség bizony!
LOVAG
Csupán a pásztor érzik rajt nagyon jól,
De semmi a királyfiból, modorból.
MÁSIK
Nos, a fiú így meztelenbe szép,
De vérben kéne látnunk őt elébb .
HÖLGY
Ni, most leült! De m ily puhán, mi szépen!
LOVAG
Kényelmes volna, ugye, az ölében?
MÁSOK
Feje fölé kulcsolta kezeit.
KAMARÁS
Pimaszság! Ilyet mégse tegyen itt!
HÖLGY
Az úr otthon van, ha csepülni kell.
UGYANAZ
Császár előtt így keveredik el!
HÖLGY
Játszik csupán! Ügy érzi, maga van.
UGYANAZ
Játéka sem lehet ildomtalan.
HÖLGY
Szelíd álom ölébe hullt a kedves.
UGYANAZ
S ha hortyog majd, egész természetes lesz.

IFJÚ HÖLGY (elragadtatással)
Tömjén s vegyest m ily illat száll felém,
Melytől szivemig frissülök fel én?
IDŐSEBB
Valóban! Lelkünk legmélyébe vág a
Lehellete!
LEGIDŐSEBB
A serdülés virága,
Ambrózia, m ely kél az ifjúban,
A légbe leng és szerteszétsuhan.
(Helena megjelenik).
MEPHISTOPHELES
Ez volna hát! Nos ettől nyughatom;
Nem tetszik nékem, bár csinos nagyon.
CSILLAGÁSZ
Nincs dolgom itt az egyszer több nekem,
Bevallom férfiként és beismerem .
lm, itt a szép; lángnyelvem volna csak!
A szépségről már régen dallanak —
Magánkívül lesz, akihez ma fordul,
Ez akié volt; boldog volt túlontúl;
FAUST
Van-e szemem még? Lelkem mélyiben
A szép megáradt s medriből kivág?
Mily üdvöt hoz a szörnyű út s milyen
Elzárt s üres volt nékem a világ!
S mi most, mióta rám palást omolt?
Kívánatos, nem múló, indokolt!
Erőm apadjon, legyek, m int a holt,
Ha tőled vágyam elragadna tán! —
A kedves, aki rég megrészegített,
Bűvös tükörkép, üdvözített,
E szépnek tűnő árnya volt ta lá n ! —
Te adtad, hogy erőim élnek,
Te adtad, hogy erőim élnek,
Összeséget a szenvedélynek,
Am ely szeret, megőrjít és imád.
MEPHISTOPHELES (A súgólyukból).
Vigyázz! Szereped elfelejti szád!
IDŐSEBB HÖLGY
Magas, nyúlánk, csak a feje kicsinyke!

FIATALABB
Nem is lehet nagyobb a lába szinte!
DIPLOMATA
Királynőt láttam ilyet én talán;
Tetőtől-talpig gyönyörű a lány.
UDVARONC
Most finoman az alvóhoz k'ózelget.
HÖLGY
Mily rút az ifjú tiszta képe mellett.
KÖLTÖ
A lány szépsége önti el csak éppen.
HÖLGY
Endymion és Luna! M int a képen!
UGYANAZ
Igaz! Leszállt az istennő egéből.
S lehajlik inni a lehélletéből.
Irigylem! — Egy csók! — A pohár kicsordult!
DUANNA
Nyilvánosan! Hát bíz ez megbolondult!
FAUST
Mi szörnyű kegy az ifjúnak! —
MEPHISTOPHELES
De csitt!
Csinálja csak, ha néki jól esik.
UDVARONC
Elillan ám! Felébredt a legény!
HÖLGY
Körültekint! Ezt jól sejtettem én!
UDVARONC
Az ifjú néz és csodát emleget.
HÖLGY
Megszokta már a lány az ily eket!
UDVARONC
És visszatér az ifjúhoz megint.
HÖLGY
S tanítja, látom! Ó, az ily esetben.
Oly ostoba a férfiféle mind,
S ez is úgy érzi; első és egyetlen!

LOVAG
Ne bántsd a nőt! Királyian finom!
HÖLGY
Az ilyet én alpárinak hívom!
APRÓD
A fiúval cserélnék én bizony.
UDVARONC
Ilyen hálót nem kell kivetni kétszer.
HÖLGY
Sok kézen ment már át e drága ékszer,
MÁSOK
S elég kopott is az aranyozása.
Haszontalan volt már kicsiny korában.
LOVAG
Csak a javát keresi más, ha van,
E maradéknyi széppel beérném én magam.
TUDÓS
Jól látom őt, de be kell vallanom,
Hogy ő-e ő? bizonytalan nagyon.
Túlzásra készt, ami jelenvaló,
Nekem az írás a mértékadó.
S itt bíz az áll: a Trójabéli vének
Benne különösképpen gyönyörködének;
Hát szó mi szó, az eset itt is az;
Vén is vagyok s hogy tetszik is, igaz.
CSILLAGÁSZ
Nem ifjú többé! Hős, kemény vitéz!
Átfogja s bár ez védekezni kész,
Magasba lendül karja közt a nő;
Talán el is rabolja?
FAUST
V akm erő!
Ne merd I Nem hallod? Állj! Elég! elég!
MEPHISTOPHELES
E rémmesét hisz magad rendezéd!
CSILLAGÁSZ
Egy szó csak még! A történtek után a
Darab neve legyen: Helena elrablása.

FAUST
Rablás? Hiába vagyok itt magam tán?
És nincs e kulcs az én markomban itt?
Magánosságok hullámvölgyén, halmán
S borzalma közt e biztos partra v itt.
Itt a valóság! Helyed itt: e helyben!
Kettős világod érni el, a szellem
Innen vcnulkat a szellemek ellen.
Oly messze volt, közelb, hogy is lehet e nő!
Megmentem s duplán enyém lesz ő.
Fel hát! Anyák! A nyák! segítsetek!
Ki látta őt, nem válhat tőle meg.
CSILLAGÁSZ
Faust, mit teszel? Faust! Faust! — Megfogja csak
S homályba foszlik már is az alak.
A kulcsot az ifjúra emeli,
Hozzá ér! — Most! Jaj nékünk! Jaj neki!
(Robbanás. Faust a földön fekszik. A szellemek eltűnnek).
MEPHISTOPHELES (aki Faustot vállra kapja)
No lám! A ki bolondot vesz nyakába,
Ha ördög is, csak ráfizet a kába.
(Sötétség, zürzavair).
Ford.: Hódsághy Béla
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A bácskai németek
A felszabadult Délvidéken a nem magyar ajkú népekkel te
kintélyes számú német lakosság került vissza Szent István biro
dalmába. Újra ugyanannak a szent koronának a védelme alá he
lyezték m agukat, amelynek jótékony hatását több mint két évszá
zadon keresztül alkalmuk volt boldogulásuk, anyagi gyarapodásuk
és nemzeti sajátosságaik megerősödésére igénybe venni. Mert a
szentistváni politika, amely szabad fejlődést és érvényesülést biz
tosított minden jószándékú nemzetiségnek, a legbőkezűbben azok
kal a németekkel szemben nyilvánult meg, amelyekkel a törté
nelem tanulsága, a közös sors és az együttes feladatok vállalása
elszakíthatatlanul összekovácsolt bennünket. Ma is együtt harco
lunk a közös veszedelem ellen, mint sokszáz év előtt. Előbb a
minduntalan visszatérő s Európa szívét kereső török, most pe
dig a bolsevizmus fenyegető rémségei állítanak egymás mellé s
ez több. mint ismétlődő fegyverbarátság az azonos veszedelem
helyes mérlegelése és megítélése; testvéri és őszinte rokoni meg
nyilatkozás mind a két nemzetnél.
*
A bácskai nemzetiségi peremsávban 200—250.000 német él,
túlnyomórészt ápolt, csinos községekben, amelyeket az öntudatos
gazdagság és függetlenség jellemez.
Megvalljuk őszintén és szégyenérzet nélkül, hogy nem a mi
hibánkból, hanem egy felületes, léha kor nemtörődömsége m iatt
a velünk együtt 1918-ban elszakadt bácskai németekről sokáig
keveset tudtunk. Még azok sem ismerték kellően a németek éle
tét, falvaik, egyesületeik munkarendszerét, szokásaikat, akik a
közelükben lehettek. A városlakó magyarság pedig talán annyit
tudott róluk, hogy századok óta őrzik nyelvüket, hagyományai
kat, népviseletükhöz szigorúan ragaszkodnak s példásan összetar
tanak. A német szívósságot, kitartást, céltudatos életütemet, az
akarást, az energiákat olyan könnyen felőrlő, elpusztító nehéz
bácskai föld sem tudta megszüntetni vagy csökkenteni. A német
települések megmaradtak abban a zárt sajátságos keretben,
amelyben létesültek, idegent nehezen fogadtak be, megőrizték
múltjuk minden szép örökségét. S m ert megbecsülték az ősöket,
a hagyományokat, a nagy német nemzet csillogó tehetségét, gaz
dagodhattak, őrizték a keresetet,; hegyére rakták a pénzt, amely
előbb saját otthont, aztán irigyelt gazdagságot, jótermő földeket
s végül teljes függetlenséget biztosított minden német számára.

Olyan anyagi és szellemi fölényt és behozhatatlan biztonságot,
hogy annak értékeit és áldásos jótéteményeit csak a tanulságos
kisebbségi sorsban volt képes a magyarság helyesen felmérni és
érdeme szerint tisztelni.

*
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A német települések aránylag nem is olyan régiek; száz-két
száz év között váltakoznak, alig néhány nemzedék követte egy
mást azon a földön, amelyet késői elődök kaptak s a történelem
áttekintésénél ez az idő nemhogy meggyöngítette, talajtalanná
tette a német családfa messzire elnyúlt gyökereit, de még inkább
beleakasztotta Bácska fekete barázdáiba. Akadhattak kivételek:
egész családok vagy csak egyesek, akik önként a környezet, a
szellemiség, az engedékeny és barátságos nemzet és állam iránti
hálából, boldog meggyőződésből beolvadtak a magyarságba, de ez
soha nem volt erőszakos, vagy követelt, hajszolt folyamat. Derék
németjeink számára adva volt minden kínálkozó állás megszer
zése, pozíció, dísz és rang elérése anélkül, hogy meg kellett volna
tagadniok fajtájukat, nemzeti hovatartozandóságukat s a m agyar
ságnak ez a pazarló gavallér iája, lelkes szeretete fordította ma
ga felé a megbecsülésnek szemmellátható megnyilvánulásait. A
magyar családba befogadottak soha nem érezték, hogy friss rü
gyek a megújult magyar nemzet fáján; kivirágozhattak s szór
hatták a maguk népe felé pazar virágaikat. Kiegyensúlyozott lel
kiségük, kitartó munkabírásuk, alkotókészségük a tiszteleten túl
menő elismerést szerzett fajtájuk számára. Mindig követendő
példának állították őket nemcsak a többi nemzetiség, de a mi vé
reink, a meglazult magyar családok feltörő fiai elé is, amikor
növelni, ösztönözni igyekeztek minden elindulást és kezdemé
nyezést.
*
Az elszakítottság huszonhárom évében teljesen megismertük
németjeinket, összehasonlíthattuk imponáló vagyoni helyzetüket,
amely bizonyos fölényességet és az idegen törekvések megtöré
sét biztosította a mi elrejtőző szegénységünkkel szemben, amely
ellenállásunkat felőrölte, annyi társadalmi réteget rákényszerített
az óvatos alkalmazkodásra, elővigyázatosságra, sokszor a ván
dorlásra, az ősi tűzhely fájdalmas elhagyására.
Az emlékeink még frissek és elevenek s idézhetjük azokat.
A magyarság veleszületett melankolikus nekibúsulással még
kábult volt az események forgatagában, amikor németjeink már
józanul tájékozódtak és igyekeztek mindhamarabb a realitások
kal tisztába jönni. Mindez persze sokkal könnyebb volt nekik,
mint a magyarságnak, még akkor is, ha a százados együttélés

mély nyomot hagyott lelkiségükben. Nem húzódtak a sarokba ke
seregni, előrukkoltak a soha nem rejtegetett faji öntudattal és
követelték a maguk helyét. A magyarság még keresgélt, baráti
szavakat hajszolt, emberséges megnyilatkozást várt, a németek
azonban m ár útban voltak a megismerések felé. Akkor váltak el
útjaink, amelyek, fájdalom ,huszonhárom éven át nagyon ritkán
találkoztak.
A délvidéki németek élére, szervezeteik irányítására szerémségi és boszniai németek kerültek, akik akaratlanul is a szlávok
egyoldalú és merev megítélésén keresztül vizsgálgatták a magyar
ságot. Számukra még csak lelki emóciót sem jelentett, hogy az
ingoványos földön egyszerre más irányba^ a boldogulás megkere
sésére irányítják az új államban, az új adottságok között a né
meteket. S még arra is kényesen ügyeltek, hogy a magyarsággal
való érintkezési terület is meglazuljon s a két nemzettöredék egy
mástól elhidegüijön. Kétségtelen, hogy ez az ügyes, taktikázó po
litika sokszor sikert hozott a németeknek s időnként megszerez
te a bizalmat is. amely könnyebb, a magyarságnál feltétlenül
könnyebb mozgáshoz segítette őket. A szabad cselekvésben meg
erősödik és dolgozik az egyén s mindinkább alkalmassá teszi a
feladatok betöltésére. Ha ez a magyarságtól való eltávolodás ele
inte nem is fejezte ki a bácskai németeknek a magyarsággal
szemben táplált érzéseit, tagadhatatlan, hogy sok keserűséget éb
resztett a magyarságban. A rossz íz azonban csak addig maradt
meg a szánkban, amíg a balkáni politika kétszínűségét kölcsönö
sen ki nem tapasztaltuk. S akkor be kellett látnunk: ha együtt
indulunk el a németekkel, közös arcvonalon, magunkon nem se
gíthetünk, viszont a németeket megállítjuk fejlődésükben, érvé
nyesülési lehetőségeik felkutatásában. Ahogy elhomályosodtak a
magyar-német együttélésre emlékeztető események, közös neki
lendülések, kedves barátkozások, úgy rajzolódott ki a magyarság
elé okulásul a feladat parancsa. Messze előttünk jártak a néme
tek szervezkedésben tapasztalatokban, kísérletezésekben s min
den megnyilvánulásuk figyelmeztetés volt a magyarság számára:
tanuljatok tőlünk és kövessetek. Ami rossz, azt a magyarság sem
használja, de ami jónak bizonyul, azzal igazán éljen. A csapáso
kat. amelyeken az egész lehasadt nemzetszikla végig gördült és
nyílegyenesen utat vágott, nem nöhette be a közömbösség. Azon
keresztül tört előre a németség százezres tömege, magához ta
pasztotta feltartózhatatlan lendülettel a még tétovázó, félénk em
bereket. Megnőtt és teljes lett a német tábor, amely a nemzeti
érzést annyira fokozta, hogy imponáló megnyilatkozásainál anynyit búslakodtunk és szégyenkeztünk, amíg mi is megkíséreltük
a lelkek felrázását. S a hazatérés előtti években a gyúlékony né

met lelkesedés, fajszeretet, amely csodákat művel, a magyarság
sorait is duzzasztotta, előkészítette fontos feladatokra.
*
Azért ha nagy elfoglaltságaink és bajaink közepette nem is
volt sok időnk és lehetőségünk egymást segíteni és tovább ju ttat
ni, ma a tanulságokkal gazdagodva ölelkezünk össze.
A délvidéki németeknek újból bácskai vezetőik vannak, akik
inkább ismerik az itteni németek lelki alkatát, vérmérsékletét,
csiszolt gondolkodását. Élnek még azok a németek is, akik az el
ső világháborúban apáinkkal együtt vívták meg közös harcunkat.
Magyarul sem felejtettek el s ha egy kis számadást végeznek,
összegezik gazdagságukat, földjeiket, vagyonukat, nem tagadhat
ják, hogy anyagi függetlenségüket, amely a megpróbáltatások
poklában is nemes értéknek bizonyult, mellettünk és velünk sze
rezték meg, amikor tá rt karokkal segítettük új otthonhoz őket.
S ha ma nemzeti öntudatuk szilárdabb és egységesebb, mint ami
kor elkerültek a magyar gondoskodás égboltja alól, tovább őriz
hetik és ápolhatják kiváló tulajdonságaikat, dicséretes erényei
ket, amelyek nélkül nem lehetnem öntudatos németek. Legalább
is nem olyan németek, m int amilyeneket a mai korszellem, a
nemzeti szocialista Németország követel minden ném ettől akárhova sodorta is ma, vagy századok előtt valamilyen történelmi
földrengés.
Csuka János

Péíerée
Négyéves. Szemében
csudavirág.
Tanya, határ: neki
ez a Világ.
Nagyoktól ellesi:
„ .. .o tt a vasút,
Földvár és Becse közt
vasbika fut!“
Pitymallik. Megszökik.
Megy, mendegél.
Arra tart, ahol az
ég földet ér.
Kanászők leltek rá
a sin között.
Mosolygott az Isten
álma fölött.
LO VÁSZ PÁL

IRODALMI

SZEMIE

Német polgárság magyar földön*
A nemzetiségi kérdés mindig gondot okozott a magyar
államvezetésnek, de legkevesebbet foglalkoztatta a német pol
gárság, amely bevándorlása óta nemcsak lojalitásával, de nem
zethűségével és beolvadási törekvésével is minden aggodalmat
eloszlatott.
A német polgárt bűvkörében ta rto tta a m agyarok h a g y o 
mányos szabadságszeretete, amely sohasem emelt g átat érvé
nyesülése elé. S a német polgárnak — mint a világ bármely
polgárának — az érvényesülés volt legfőbb életcélja.
Pukánszky Béla, a budapesti egyetem német tanszékének
professzora a m agyarországi német polgárság kétévszázados
életét kíséri végig kitűnő könyvében. Nem politikai, hanem
szellemi mozgalmakat ismertet a m agyarországi német irodal
mon keresztül, amely nyelvében és hagyományaiban német
volt, de eszményei egyeztek a m agyarság eszményeivel. A sza
badságharcban a német polgárság őszinte lelkesedéssel állt a
m agyarság oldalára, sőt az abszolutizmus k orában éppen a né
met származású és nyelvükben még mindig német beamterek
szabotálták legerősebben Bécs elnyomását hozó parancsait. Ez
a német polgárság jó hazafiakat adott a m agyar nemzetnek
és, mint az Pukánszky is megállapítja, asszimilált és törzsökös m agyar polgár között nem lehet különbséget tenni. Sem
mi sem fűz többé fajtájához; lélekben, nevelésben, nyelvben és
gyakran testben is, teljesen beolvadt a m agyarságba. Érzései
ben és a m agyarság sorsának vállalásával egész értékű magyar
lett. Ahogyan azt egy német származású m agyar önvallomás
szerű levelében írja: „A közös múlt csak emlék, a közös jövő
— végzet.“
v
VA polgárság sohasem független és önálló tényező. Mindig
befolyásolják: helyzet, lehetőség, szellemi mozgalmak hullámai
és nem utolsó sorban — mint már m egállapítottuk — az érvé
nyesülés vágya. M agyarországon a német bevándorolt néhány
nemzedéke előtt még csak a polgári osztály kapui nyíltak meg.
Uralkodó osztály azonban a m agyar nemesség volt, amely fel
vette és tovább terjesztette a felvilágosodás eszményeit,
ugyanakkor ez a nemesség irányította a m agyar nemzeti m oz
galmakat és a m agyaros gondolkodás sem a polgár, hanem a
nemesember privilégiuma volt.
Hazaszeretet és haladó szellem: e két összetevő képezte a
m agyar koreszmét, amelyet a német polgár is m agáénak val
lott. A hazaszeretet volt az a szellemi m agatartás, amely bizo* Pukánszky Béla könyve.
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nyos egyenjogúságot, a nemzetiségi és társadalmi h a tárvona
lak elmosódását jelentette. Haladó szellemű pedig azért lett a
polgár, hogy kínzó alacsonyrendűségi érzetét elfojtsa. Ha a
rendi kiváltságokat támadta, ezt inkább azért tette, mert a ki
váltságokban maga nem részesült.
Ez volt a liberális kor, amelynek alaptétele a szabad érvé
nyesülés volt. De lehetetlen nem észrevenni az idők távlatából
és Pukánszky könyvéből, hogy a polgárság lelkes beolvadása
korántsem intézte el gyökereiben a nemzetiségi kérdést. Sem
a koreszme, sem a polgárságot jellemző feltörő m agatartás
nem jutott el a német néphez. Az továbbra is ősi nyelvében és
hagyományaiban élt, hogy egy későbbi időben előtérbe lépjen
a maga kívánságaival. Ehhez a német néphez tértek vissza
aztán a népi öntudat harcosai: Glatz Ede, Steinacker Ödön és
Blever Jakab. S, hogy ennek be kellett következnie, az kiderül
Pukánszky könyvének már első lapjain.
Amikor M agyarországon felismerték a Bécsből származó
állampatriotizmus veszélyeit és nemzeti mozgalmat indítottak
már a népi erők és hagyományok felszívásával, a német pol
gár válaszútra került. Vagy vissza tért volna a német népi k ö 
zösségbe, vagy magáévá tette a magyar népi m egnyilatkozá
sokat. A német polgár — kevés kivétellel — az utóbbit válasz
totta. Még mindig a magyarsággal szorosan összefüggő sza
badság-eszmény volt rá legnagyobb hatással, ezért ta rto tta
érdemesnek feladni mindent, ami származásához fűzte. A né
met polgár lelkiállapotát nagyon jól megvilágítja Pulszky Fe
renc verse:
„Mir tönt ein andres Lied, das Lied des Mutes,
Das Ungarlied, das wie dér Blitzstrahl zündet,
Die heilge Freiheit froh dér W elt verkündetf
Das, wens auch schnell verschwindet wie dér Strahl
Doch unsre lust getönt und unsre Quál
A német polgárnak gyorsan kellett m agyarosodni. Ma
gyarságát ezért gyakran külsőségekkel iparkodott kihangsú
lyozni. Magyar ruha, m agyar zene, m agyar tánc — ezek vol
tak legerősebb ismertető jelei a m agyar és beolvadt német
polgárnak. Sem a ruha, sem a zene, sem a tánc nem volt ősi
m agyar népi eredetű. De a polgárnak kellett, felhígított tehát
és stilizált népi m otívum okat és ezzel egy egészen sajátságos,
a néppel és művészettel kevés rokonságot valló kultúrának lett
kialakítója.
Az utóbbi időben M agyarországon sokszor hangzik el vád
az asszimilált német polgárság ellen, mert neki tulajdonítják a
m agyar népi kultúra meghamisítását. Pukánszky könyvéből

világosan kitűnik, hogy ennek a vádnak sennni alapja nincsen.
Ezt a vádat legfeljebb a polgárság, mint osztály birja el,
amelynek mindig külön kultúrája volt. A német polgár nem
tett egyebet, mint követte a magyar nemes és a m agyar polgár
példáját. Az aztán természetes, hogy a beolvadottak is hoztak
magukkal valamit nemzeti műveltségükből és ez hatással volt
a magyar polgárságra.
Megható a m egm agyarosodott német hűsége a magyar
nemzeti eszményekhez. Pukánszky megemlíti, hogy a türel
metlen fajvédő m agyar m ögött gyakran beolvadt németek hú
zódnak meg. Valószínű, hogy ez a m agatartás egy súlyos
belső, talán tudatalatti harcnak az eredménye. Talán így a k a r
tak kiégetni szívükből mindent, ami német népi műveltségük
höz fűzte őket, vagy talán alacsonyrendűségi érzetüket a k a r
ták elcsitítani. A nemzeti türelmetlenség nem rokonszenves
vonása sem oszálynak, sem népnek, de a beolvadt németeknél
érthető, s mindenképpen indokoltabb, mint egyesek mai m a
gatartása, amellyel — ugyancsak a koreszmét követve — olyan
közösségbe térnek vissza, amelytől régen elszakadtak már és,
amelyhez soha annyi közük nem lehet, mint a magyarsághoz.
S itt idéznünk kell Pukánszky könyvének záró sorait:
Vizsgálódásunk azt mutatta, hogy német polgárságunknak
még népi öntudatú része is közelebb áll a m agyarsághoz, mint
más országok német polgárai az uralkodó államnéphez. Nem
joggal tulajdoníthatjuk-e ezt a m agyar-német életközösség
hatásának? Polgárságunk útja is azt a sokat hangoztatott
tételt bizonyítja, hogy a magyarországi németség semmiképpen
sem olvasztható be egyszerűen a „külföldi ném etség“ sokrétű
egységébe, ha nem akarjuk, hogy éppen legjellegzetesebb vo
násai elsikkadjanak. Az igazságot kereső tudomány és a nem
zetek közt igazi megértést kereső gyakorlati munka egyfor
mán csak akkor jár helyes úton, ha a m agyar-ném et polgárság
megismerésében és helyzetének megítélésében a m agyar viszo
nyokból indul ki és állandóan szemmel tartja a magyar föld
nyújtotta fejlődési lehetőségeket“.
Pukánszky Béla munkáját teljes tárgyi ismeret és elfo
gulatlanság jellemzi. Az utóbbi években senki nem járt oly
közel az igazsághoz a német nemzetiségi kérdéssel kapcsolat
ban, mint Pukánszky. Amikor a közös sors egymás mellé állí
totta a két nemzetet, jó volna gyakrabban és erősebben hallani
az ilyen tiszta hangokat, amilyen Pukánszkyé.
Herceg János

LOVÁSZ PÁL: VÁNDORÚT
Versek — Janus Pannonius Társa
ság kiadása, Pécs, 1942
Az em ber életéb en évtizedek
m ú lh atn ak , a nagy élm ény azon
ban m égis a gyerm ek k o r és az
ifjúság esztendei m a ra d n ak . Ezelk
vésődnek
legm élyebben
belénik,
ezek a d ják m eg é le tü n k a la p h a n 
gulatát, ezek határo zzák m eg é le 
tü n k m inden későbbi nag y é lm é 
nyének h atásá t is.
Lovász Pál m á r csaknem k ét
teljes évtizede e lk erü lt a B á csk á
ból s m á r vagy m ásfélévtizede a
b ara n y ai m etropolisban, P écsett
lakik, de m ostani költem ényeiben
is újból és újból visszaint é le té 
nek örök nagy élm énye, a szülő
föld, a Bácska. A pécsi J a n u s
P annonius T ársaság egyik leg lel
kesebb vezetőem bere Lovász P ál,
m a m ó r a m ecsekalji váro s büszke
rá, de ő m a sem tu d ja fele jte n i
óbecsét, gyerm ekkora váro sát, a
kanyargó szőke
Tisza
p a rtjá t,
B ácskát, a hullám zó búzakalászok
tengerét. Most m e g jelen t v e rse s
könyvének is jó k é th a rm a d á t azok
a versei tö ltik ki, am elyekben
szülőföldjét, szülőföldjének em be
reit, tá ja it énekli meg. Szinte mozaikszerüen, ta rk a , színes össze
visszaságban sorakoznak fel ezek
a költem ények s valahogy olyan
a h atásu k , m in th a a b ác sk a i r é 
tek en já rn a az em b er és szerény,
de an n ál szebb, an n ál vonzóbb kis
virágok k erü ln é n ek eléje. B ácska
levegője és B ácska földje, B ácska
m ennyiboltja v a n ezekben a k is
versekben, csilingelő rim eikben,
kedves finom h an g u lata ik b a n . E l
ső p illa n a tra form ában, m o n d a n i
valóban is ta lá n igényteleneknek
látszan ak ezek a költem ények, de
ahogy
egym ásután
elvolvassuk
őket, rán k b o ru l a bácskai föld, a
bácskai mezők és bácskai m e n y 

bolt k im o n d h a ta tla n u l édes és sze
líd k áp rá zata; csak ak k o r lá tju k
hogy igazi k ö ltő és igazi lélek
szólott hozzánk s az egyes k ö lte
m ények k edves szo p rán ja m ögött
egy m ásik, so k k al erősebb dallam
kórusa zúg.
Egy m ásik d u n á n tú li költővel
kapcsolatban m á r szóltunk a K a
langya h a sáb ja in a pécsi Janus
Pannonius Társaság és k ia d v á 
nyának, a Sorsunk c. fo ly ó irat
n ak jelentőségéről. N em kevésbbé
jelentősek köm yvkiadványai, am e
lyek sorában m o st Lovász P áln ak ,
ennek az e lm u lh a ta tla n u l bácskai
költőnek k ö n y v ét a d ta k i a pécsi,
irodalm i társaság . K étszeresen jól
esik leszögezni a K alangyában,
hogy Bácska is m a g án a k v a llh a tja
ezt a finom lelkű költőt, aki oly
sokat te tt a J a n u s P an n o n iu s T ár
saság m e g a la k ítá sá é rt és k ifejlesz
téséért. M intha B ácsk a ölelkeznék
össze benne B a ra n y áv a l, ak árcsak
verseskönyvóben a szülőföld és a
költő szép an y ján ak fö ld je egy
beölelkeznek a rím e k csengésében.
A bácskai m a g y ar olvasók közül
is m inél többen fig y eljen ek fel
e rre a költőre, aki a m i szülőföl
d ü n k d ic séretét zengi a m ag y ar
égbolt együk m á sik (testvértáján.
Csuka Zoltán
Dr. PÁLOS KAROLY: SZEGÉNY
SÉG, SZEGÉNYGONDOZÁS

Újvidék, 1942
Ez a könyv a m ost k ialak u ló új
szociális világ ren d elő h im ö k e s
egyben an n ak az új szellem nek a
cselekvő m egnyilatkozása,
m ely
h iv a to tt a régi ren d ö rö k éb e lép
ni s azt a k o r eszm ényeihez m éltó
módon tartalo m m al m egtölteni. A
könyv negatív, d e n y ilv á n leg ér
tékesebb tan u lság a: a h it ebben
az új világ ren d b en . E lolvasása

nyom án a r r a a felism erésre ju 
tunk, hogy az em b eri lélek a
m ú ltb an a legnagyobb m é rték b en
esetlegességek függvényeként fe j
lődött, kitéve a jó és rossz, az
üdvös és k áro s ösztönhatások be
folyásának. A m últ em b ere első
sorban nem volt szociális lény.
Nem volt az, m e rt sem m isem ösz
tönözte a rra , hogy azzá legyen.
Úgy fejlődött, m in t a vadon té r- .
m észet virága s ösztönéletét m e
rőben a lé tfe n n ta rtá sé rt
vívott
küzdelem és k ö n y ö rtelen
h arc
korm ányozta. L átn u n k kell, hogy
m indaz, am i a m ú ltb an civilizá
ciónk ta rta lm á t és é rté k é t jelen
tette, inkáibb csak afféle újgazdag
állap o t volt, anyagi és szellemi
gazdagság, de a szó legegyoldalúbb és legfelszínesebb é rte lm é 
ben, erkölcsi ta rta lo m nélkül. Ez
az anyagi és szellem i jó lé t époly
ü res és hiú paff eszkedés volt, m int
a m á ró l-h o ln a p ra felkapaszkodott
p arla g i senki am az erőlködése,
hogy m agát m in t felsőbbrendű
lé n y t elism ertesse: proccolás. A
szellem . . . Nos, en n e k az önm a
g á é rt való m ultszázadi szellem nek
n em volt sem m iféle néven n ev e
zendő értékfedezete. Szellem i ci
vilizációnk
inflációs
é rté k p a p ír
vo-lt, am elynek el k ellett é rté k te •
lenednie ab b an
a p illan atb an ,
a m in t az élet igazi értékm érői, a
m u n k a és az erkölcs jogaikhoz ju 
to tta k . A m ú lt hivalkodó b álv á
n y ai sorra leom lanak, hogy h ely ü 
k e t a fokozott felelősségtudattól
á th a to tt szociális világrend esz
m ényei foglalják el.
Űj világrend van k ialakulóban.
E nnek az ú.i v ilá g ren d n ek a leté
tem ényese az a társadalom , m ely
a nem zeti összefogás jelszava a la tt
igyekszik m indszorosabibra fűzni
azo k at a szálakat, am elyek a nem 
zet egyes ta g ja it a tá rsa d alo m ke
rete in belül egyibefogni és é r té 

kesíteni h iv a to tta k . N em zeti erő
inkkel a m ú ltb a n rab ló g azd álk o 
dás folyt. Az elszegényedés, a k i
vándorlás, a gyerm ekhalandóság,
az egyke, a tu b erk u ló zis: m ind
m egannyi vád e gazdálkodás el
len, am elynek rév én m é rh e tetlen
erkölcsi, szellem i és anyagi erő 
fo rrások m e n te k veszendőbe. Té
kozló m ódon éltü n k , nem álltu n k
nem zeti h iv a tá s tu d a tu n k m agasla
tán. A jólét, a gazdagság könnyel
m űekké és elb izak o d o ttak k á te tt
bennünket. J u t is, m a ra d is, gon
doltuk. Volt m it veszítenünk és
m it eltékozolnunk. M a m á r nincs.
L átván Iátj.uk, hogy anyagi, szel
lemi és erkölcsi erő á llap o tu n k so
hasem elég ahhoz, hogy nyugod
tan s az igazak jólelkiism eretével
h ajth assu k
álo m ra a fejü n k et.
E zerszerte szigorúbb és m ostohább
életfeltételek közé ju to ttu n k . Kö
rü lö ttü n k gigászi erők csapnak
össze s m indaz, am i a m egpró
báltatáso k e szörnyű k atak lizm á ja
közepette is m e g ta rth a tn a ben 
nünket, ezerszerte nagyobb h ely t
állást, összefogást, lem ondást és
áldozatkészséget igényel tőlünk.
M aroknyi nép v ag y u n k és en n ek
tetejébe még p u sztu lu n k , veszünk
is. Ezt kell m in d en rend elk ezé
sünkre álló eszközzel m eg ak ad á
lyoznunk. Űj e m b ert k ell nevel
nünk a régi h elyébe s nem zeti
erőinkkel úgy g azdálkodnunk, hogy
az m inden k ö rü lm é n y ek között
arányos legyen azokkal a szigorú
és m ostoha létfeltételek k el, am e
lyek elé a so rsu n k á llíto tt ben 
nünket.
Dr. Pálos K áro ly eh h ez o tt fog
hozzá, ahol a legnagyobb rés tá 
tong nem zeti tá rsa d a lm u n k íhánytv etett h ajó ján s ah o n n ét a leg
nagyobb veszély fen y eg et b en n ü n 
ket: a legalsóbb és leginkább tá 
m ogatásra szoruló tá rsa d a lm i réteg
sorsproblém áinak feltárásán ál. Cél

kitűzése k étirán y ú :e g y fe lő l igyek
szik a diagnózis m inél pontosabb
és lelkiism eretesebb m e g állap ításá
val a baj gj'ök ereire és ann ak
káros, pusztító következm ényeire
rám u tatn i, m ásfelől a szociális be
avatkozás különféle m ódozatainak
egybevetése és átérték elése a la p 
já n gyakorlati ú tm u ta tá ssa l szol
gálni. Ennek legeszm ényibb felté
teleit a M agyar N orm a m űködé
sében lá tja adva, m ely az Egri
N orm ából fejlődött országos je lle
gű intézm énnyé s am elyet köve
tendő például á llít elénk. Dr. P á 
los K ároly stilusa őszinte em be
riességtől áth ato tt, fellépése nyílt,
rokonszenves és imponáló. K öny
vét m elegen aján lo m m indazok
figyelm ébe, a k ik a k risztu si sze
retet erkölcsi alap ja in állva a
társad alo m elesettjein ek felk a ro lá
sát szívügyüknek érzik.
Kisbéry János
HANS JURG:

APATIN

Ucimatbuch dér grössten donaudeutschen Gemcinöe
Több, m int 300 oldalas m onográ
fiában tá rg y a lja J u rg a nagy
d un am enti ném et község életét a
lakosság bevándorlásától n a p ja in k 
ig. Hasonló tárgyú ném et iro d al
m unkban — am elynek az utóbbi
években számos könyvet köszön
h e tü n k — m essze kim agaslik Ju rg
m unkája. Ö nem tö rek e d ett p a r
ti kularizm usra,
viszont
m e g tar
to tta tudom ányos igényét. T örté
netszem lélete teljesen m agyar ne
velésre vall.
K önyvének legértékesebb része
a bevándorolt családok névsora,
legrokonszenvesebb
viszont
az
m unkájában, hogy eg y általán nem
igyekezett elhallgatni A patin m a
g yar történelm i jellegét. K ár, hogy
J u rg n a k ezt a tárgyilagosságát
olyan kevés bácskai ném et törté-
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re líró követi az utóbbi időben, s
így m ajdnem r itk a a célzatossá
got nélkülöző hasonló könyv.
Az érdeklődő J u rg H ans k öny
véből tiszta, á tte k in th e tő képet
nyer A patinról, a tö rté n etíró pe
dig nem /jsak A p atin ra,
hanem
B ácskára vonatkozó olyan ad a to 
k at is k ap h a t a könyvből, am e
lyeket m ásu tt nem igen ta lálh at.
E zért érdem es sz ám o n tartan i Ju rg
m unkásságát, m e rt A p atin ró l iro tt
könyvével m inden figyelm et m eg 
érdem el.
Papharkay Dénes
LIGETI ERNŐ: SÚLY ALATT A
PÁLMA
(Egy nemzedék szellem i élete. —
Huszonkét esztendő kisebbségi
sorsban)
A szim bolikus könyveim lélegzetállitóan izgalm as fejezeteiket kö
zöl az erdélyi m ag y arság szellemi
életéből a k ü lö n élés h uszonkét esz
tendeje alatt. A pálm a, ez a k é 
nyes délszaki növény, d éd elg etett
szobadísz, a dús m a g y ar életfa
E rdélybe
szak ad t
vaskos
ága,
am ely idegen n ap sü tésb en , elh a
nyagolva is dacol és küzd elpusz
títh a ta tla n gyökereivel, sorvad és
senyved, roskadozik a te h er alatt,
de mégis él és d iad alm asan m a 
g yar m arad.
Ligeti E rnő az erdélyi m ag y ar
irodalom egyik érté k es és ren d k í
vül term ék en y részese, aki m ár a
kezdetkor is o tt volt, am ik o r még
csak néh án y szom orú magyar az
asztalok
fölé b o ru lv a összeült,
hogy m egbeszélje a ten n iv aló k at.
Még zsúfolt v o n ato k k öltöztették
azokat, akik n em tu d ta k , vagy
nem a k a rta k m eg m arad n i a barátsá g tla n környezetben, de m ár
jelentkeztek, a k ik v á lla ltá k az ide
gen uralom m al já ró gyötrelm eket
s ösztönszerűen m ég a költőnél is

előbb megérezték: úgy élünk, ahogy
lehet, de maradunk. M ielőtt még a
költő dübörgő sorai m egkopogtat
tá k volna az érzékeny szíveket, jö tt
a szelídszavú püspök üzenete: k i
sebbségi sorsban el kell pusztulni
kulturnemzetnek. V alóban így van,
de mi lett volna kétm illió m a 
g yarral, Erdéllyel, ha felk e re k ed 
n ek s követik péld áját. O tth a g y 
já k a hósipkás H arg ittát, a so
vány, kavicsos székely földet, a
zúgó erdőket, am elyekben össze
h ajo ln ak a rem egő fák s h ív já k
m aguk közé a székelyt. A tudós
pap letargikus lem ondása h am ar
eltű n t s a költő szavai hagytak
m élyebb nyom okat a súly a latt
roskadó pálm ában, am ely időnként
n agyokat nyögött a rá ja nehezedő
te h er alatt, de m ég sem ad ta meg
m ag át és nem p usztult el. Ahogy
lehetett, aszerint nyújtózkodott s
am ik o r m ég ezt sem leh etett, állt
egym agában, dacosan és kem é
nyen. A m a g y ar törzs le g érték e
sebb ága, az am elyet a legtöbbre
b ecsültünk mi is s am elynek szí
vós ellenállása, visszaütő ru g al
m assága az elszakított részek m a
g yarságában tiszteletet éb re szte tt
E rdély népe iránt. A mesterséges
válaszfalakon áttörve eljutott a
déli végekre is az erdélyi szellem
gazdag kisugárzása, fiatalos és ter
m ékeny volta, s küzdelmeinkben,
új meglátásokkal és a kötelesség
m egjelölésével növelte feladatain
kat.
Ligeti visszaem lékezéseiből
győződhettünk meg arró l, hogy
am ig m inden kezdem ényezés és
m u n k a k erek és egységes form át
k apott, sok-sok a k a ra t forgácsolód o tt széjjel s á ra volt, — nagy és
áldozatos á ra — m indannak, am it
elvégezhettek.

U gyanekkor imponálóan kiem el
kedik a könyvből az író és az új
ságíró, a szellem szolgájának ön
zetlen lelkesedéssel végzett, nagy
magyar ügyekért kifejtett áldoza
tos munkájának méltatása. A z el
szakítottság első n ap jaitó l kezdve
a toll m eg szállo ttjai és a segítsé
gü k re jövő későbbi nem zedék, vol
tak azok, ak ik soha nem lankadó
h ittel had ak o ztak s m eg p ró b álták
az „ahogy le h e t4* életet. A szellem
síkja m in d in k áb b kiszélesedett. Az
író közvetített, panaszolt, lármá
zott vagy ,kért, amint a helyzet
m egengedte és am int lehetett. A
m agyarság apostolai v o ltak írók
és újságírók e g y a rán t s ném i elég
tétel a n éh án y délv id ék i m agyar
újságíró szám ára, hogy hajszállnyira ugyanezt cselekedte, hasonló
eredm ényekkel. Ami viszont a v i
gasztalást illeti csak részben n yug
ta t m eg ab b an a tek in tetb en , hogy
éppen ennek a vékony rétegnek,
— ta lá n csak n éh án y em b ern ek —
a meg ju talm azása, érdem e szerinti
m egbecsülése ugyanúgy elm arad t
Erdélyben, m in t D élvidéken. L ige
ti
m eg állap ításáh o z
m indössze
an n y it lehet hozzáfűzni, hogy nem
v állveregetésért,
egykor
esetleg
leszám ítolható elism erésért csele
kedtünk. M agával a h azatérés té 
nyével, azzal hogy szabadok v a 
gyunk, teljesen kielégítettnek érez
zük magunkat s részben m áris
m egtaláltu k egyéniségünknek, r á 
term ettség ü n k n ek ,
v érm érsék le
tünknek, teh etség ü n k n ek legm eg
felelőbb m u n k ah ely et, részben jó
úton vagyunk, hogy azt k ih arco l
ju k m agunknak. E rre a kisebbségi
m últ tan ítása is kötelez . . .
Csuka János
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