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Az író és az államférfi
Most, hogy Antal István nemzetné(lel mi-propaganda miniszter jóvoltából
az írók m egismerkedhettek az ország vezelóivei, kiderült, hogy a m agyar iró és
államférfi között nem is olyan nagy a
távolság, m int azt eddig hittük és bizo
nyos jelekböt tapasztalni véltük. Kide
rült, hogy a hatalom képviselői sohasem
zárkóztak el az irodalom elöl, mindig
tisztában voltak annak jelentőségével,
fontos szerepével és megbecsülték tatán
akkor is, amikor a tételes törvényekre és
a közállapotot védő rendelkezésekre hi
vatkozva lombjait itt-ott megnyirbálni
kényszerültek.
Ötvennégy iró vett részt a lillafüredi

megbeszéléseken, és ha számban nem is,
de irányában és színeiben ott volt az
egész élő m agyar irodalom. Ott voltak az
urbánusok, a népiek, a katolikusok, a
protestánsok, ott voltak Erdély, a Felvi
dék\ a Dunáintul és a Délvidék irodalmá
nak képviselői. Meggyőződhettünk róla,
hogy a korm ányzat nem egyes irók
hangját akarja hallani ezekben a k om oly
időkben a nemzetünk jövőjét illető kér
désekben, hanem az egész irodalomét.
S a g y kár, hogy az irók alig juthat
lak szóhoz a
meglepetéstől. Ugyanis
Kállay miniszterelnök, Antal István, vi
téz Szombathelyi vezérkari főnök és a
többi előkelőség olyan tartalmas és m a-

A lillaifüredi irói találkozóról. Az előtérben Kállay Miklós miniszterelnök Márai
Sándorral beszélget. Középen a vendéglátó házigazda. Antal István dr. nemzet
védelmi propagandaminiszter, mellette fobbra Voinovich Géza dr. a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkára. Az előtérben jobbra Illyés Gyula Nyirö József
fel beszélget.

gasszinvonalu beszédekben vá zolták az
iró feladatát a háborúban, a nem zetnevelés és honvédelem kérdéseiben, hogy
az íróknak a lényeget erősebben érintő
hozzászólásuk m ár nem is lehetett. Ka
rácsony Sándor, Márai Sándor, Németh
László és Féja Géza hozzászólásaiból
alakult ki talán a legtisztábban a m a
gyar irodalom állásfoglalása és mai hely
zetképe.
A többiek úgyszólván kivétel
nélkül részletkérdéseket boncolgattak és
gyakran tévedtek a politika szám ukra
bizonytalan terepére.
Mert, ha az államférfiak bebizomjitottáik jártasságukat az irodalomban, az
írók ilyen arányban nem tu dták m eg
mutatni politikai tájékozottságukat. S ez
végeredményben örvendetes dolog. Ha
az iró teljes erejével szolgálja hivatását,
nehézkes lesz a politikában. A politikus
ezzel szemben csak akkor lehet rugal
mas, látóköre akkor tágulhat, ha a tcljjes m agyar életen — igy az irodalmon
is — rajta tartja tekintetét. Kiderült te
hát, hogy a m agyar irodalomnak hioatáisukhoz hűen ragaszkodó munkásai
vannak, a politikának pedig Indadó, nagy
műveltségű vezetői.
Hogy az írók és államférfiak között
milyen teljes volt az összhang, azt leg
jobban megm utatja Kóillay Miklós mi
niszterelnök beszéde,
aki elismerte az
irodalom szólás-szabadságának jogát és
fájlalta azt a megkötöttséget, amelybeix
az irók élni és dolgozni kényszerülnek
„De ha visszanézünk egy kicsit a
múltba, — m ondotta a miniszterelnök,
— akkor, ha országunk határain belül
maradunk, azt látjuk, hogy a m i magyar
irodalmunk mindig az ilyen m egkötött
ségek korszakában volt a lég csodálatra
méltóbban nagy és erős. O lyankor, ami
kor küzdeni kelleti a magyarságért, ami
kor magyarnak lenni áldozatot és szen
vedésé jelentett és csak nagyon-nagyon
kevés érvényesülést. Ilyen időkben volt
talán mindig a legnagyobb és legkiUönb
a magyar irodalom és a legrajongóbban
szeretett és a legtisztultabb a m a gya r iró
egyénisége és típusa.“
„Most megint ilyen korban éltek ti,

magyar irók. Meg van kötve cenzúrá
val és más sajtószabályokkal kezetek lá
batok, de a gúzst n em mi tettük rátok,
hanem a megkötöttségeknek, a határo
zott célkitűzéseknek és irányoknak az a
rendszere, melyben az egész mai világ
él.“
„Ebben írónak lenni, ebben a csupa
negatívumból álló világban tehetséggel,
hittel, magyar szívvel és lelkesedéssel po
zitívum ot teremteni: ez a legnagyobb és
legnagyszerűbb dicsőség, am ely írónak,
általában, elsősorban a magyar írónak
adatott.“
„Ebben a sok háborús kényszerű
ségben,
komplikáltságban,
amelyben
élünk, nektek azt a szerepet kell játsza
notok, amelyet a gőz játszik, ha össze
van szorítva. A gőz ilyenkor erőt és lö
kést ad, energiát fejt ki, mig ha szaba
don van, talán könnyen elillan és sem 
mivé válik.“
„Ha valaha volt a m agyar irodalomnak jelentősége, akkor most kell, hogy
jelentősége legyen. E zt ti vagytok hivat
va megteremteni. S ha rájöttetek, hogy
a magyarság az, a m i összeköt bennete
ket, akkor dolgozzátok ki ennek a m a
gyarságnak fogalmát magatokban és ad
játok azt tovább az
egész nemzetnek,
hogy ezen az alapon a nemzeti m agyar
ságnak — amelyre soha nagyobb szük
ség nem volt, mint éppen m a — ti le
gyetek a megfogalmazói. Azért tudtok
írni, hogy írjátok meg, mit jelent m a
gyarnak lenni.“
Az ötvennégy
m agyar iró között
bizonyosan egy sem v o lt, aki a minisz
terelnök szavait m ár régtőlfogva n em a
kötelesség szavainak érezte volna. A m a
gyar Írónak akár európai iskolában ta
nulta erejét edzeni, akár a népből hozta
fel tehetségével m üveit, mindig éreznie
kellett magyar hivatás-tudatát. A m a
gyar irodalomnak ez a nemzeti köteles
ség-vállalás a legrégibb és legerősebb ha
gyománya.
De ezekhez a kc>telességekhez talán
mindenkinél hívebben ragaszkodik a k i
sebbségből hazatért m a gya r iró . Ö érezte
leginkább, hogy m it jelent az clnyom a-

tás és ö látta legtisztábban az irodalom
hatását a m agyar népre. Amikor elhalkult9 vagy teljesen elhallgatott a magyar
szó az iskolákban, am ikor a színházból
kiűzték a m agyar
kiiltara munkásait,
akkor az Írónak kellett vigyázni arra a
szent tűzre, amely a nem zettől elszakadt
népet melengette: a m agyar kultúra szent
tüzére. Nekünk kisebbségből hazatért
íróknak a nemzeti hivatástudat ápolása
m ár nem jelent erőpróbát. Mi tudjuk kö
telességünket! Amig a magyar katona
kint a fronton a hazát védi, addig mi
itthon a béke megőrzésén fáradozunk.
A zt a lelki békét akarjuk megtartani,
amelynek — nemzetiségi vidéken élve •—
a szentistváni gondolat adta meg az alapját.
S hogy ebben a hitünkben a lilla

füredi irói értekezlet megerősített ben
nünket, ezért nemcsak a közvetlen, fi
gyelmes vendégszerető házigazda, Antal
István érdemel köszönetét, hanem azo
kon az államférfiakon és vezetőegyéni
ségeken kivül, akik az értekezletet m eg
jelenésükkel megtisztelték, köszönetét
érdemelnek fegyelmezettségükért és a
m egnyilatkozott
kartársi szeretetért a
m agyar írók is.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki
megelégedve jött el Lillafüredről. A kor
m ány nem csalatkozott az irodalomban
és az írók boldogan vették tudomásul,
hogy a magyar nemzet és országunk jö
vője érdekében politikusnak, katonának
és írónak egymás mellett van a helye.
Herceg János

A lillafüredi iró-,találkozón Féja Géza hozzászól vitéz Szombathelyi Ferenc
wzérkari főnök előadásához, léiá tó l baira Herceg János, folyóiratunk szerkrsztője. jobbra Karácsony Sándor .Gatyás Pál és Németh László.

A bácskai székelyek karácsonyi szokásai
Irta : Bodroghy Szabolcs
»A karácsonyest erős, mélyszinti fi énekkel szoktak beköszöntem minden lá
nomsága abban vain, hogy, minden hasonuló nyos házba:
m ély fájdajltmat iparkodik felszívni ma
Serkeni, ember, mély álmodból,
gába és iparkodik puha, fehér kézzel béMegszabadulsz rabságodból,
keségesen elsimogatni!« — hirdeti D o
Köze les már üdvösséged,
monkos István.
Eltöröltetik vétséged.
Az ember sorsa mindenkor és min
De a régi öregek inkább »kólindálás«denütt a fájdalom. Így szomjas szemmel
nak emlegetik e felköszöntést. Ez is jele
néz az év legfehérebb napja: a karácsony
ősvallás téli
felé, amikor az Isten Fia földrész állását annak, hogy ez a pogány
ünnepli a világ, hogy talán e nap meg napfordulói — újévi — szokásának marad
hozza a várva várt bűkét, enyhülést, bol ványa. Mert a latin >calendae« a hó első
napját jelenti.
dogságot.
Maga a »serkenyelés« íg y történik:
A magyar nép történelmié páratlan
a népek között. Amíg Nyugat országai 8—10 legény csapatba áll és megválaszt
napról-napra emelkedtek fényben, gazdag ja a vezetőt: a »birc«-t, a két »lámpáságban, addig ez a nép csak egyért küz sos«-t, a »tarisznás«-t és a »rnu2SÍkálo dött a századok lioszu során át: a csu kát. Aztán nekiindulnak a falunak. Előre
pasz létért. A harc, a fájdalom e népé a két »lámpásos« megy és megtudakolja
nek ezért karácsonyi éneklői és szokásai a lányos háznál: vaj ion befogadják-e őket?
szintén egyedülállóak
az összes népek Az igenlő válaszra bemennek, de csak az
»eresz«-be
(előszobába) és elénekelik a
között. Mert a magyar ezen elhagyatott
fenti »serkenyelő« éneket. Majd botjukkal
ságában egyre csak az égre nézett és
éktelenül megverik a belső szoba ajtajút.
onnan várta az enyhülést és megváltást.
Amikor a múlt évben bácskai m agyar A »Szabad !»-ra bemegy először egyedül
ságunk 13 és félezer fővel szaporodott a »bin>«. Ünnepélyesen felköszönti az egész
a Bukovinából
hazatelepített székelyek háznépet és szerencsés karácsonyt kivin
révén, izgatott lélekkel mentünk közéjük, mindnyájuknak.
épen e szempontból is: vájjon megtalál
Ennek elhangzása
után bejönnek a
juk-e náluk a magyarság ősi karácsonyi többiek is. Az asztalon ott egy nagy ka
szokásait, amelyek sokban még a pogány lács és e g y üveg ital.
De mindnyájan
ösvallás téli napünnepéről maradtak ránk, csak egy-egy pohárkával kapnak. Majd
s amelyeket csak a későbbi keresztény felzendiil a zene é s egyet fordulnak a ház
kor szentelt és alakított át karácsonyiakká virágszálával.« Aztán megköszönik a ven
milyenek azok, mennyit fejlődtek, vagy
déglátást, .a >tarisznyás« a »tarisznyá«-ba
változtak a bukovinai számkivetés 177 éve
ereszti a nagy 'kalácsot, és sietve neki
alatt stb.
vágnak az esti szürkületnek, rnert min
Kutatásainkat siker koronázta.
den lányos házat végig kell jármok. . .
*
Közben egészen este lesz. Ekkor min
. . . Karácsony böjtjét a bukovinai den házigazda szénát hoz be a házba és
székelyek »sze.rwedéjé«-nek nevezik az Is az asztal alá teszi. Azután minden ház
estebédhez iil,
tenszülő Boldogasszony
.szenvedésének, népe buzgó imádsággá]
emlékére. E napon már senki sem végez amely most este is s 2 igoruan böj.tiis.
De már estebéd után újra felcsendül
külső munkát a székelyeknél. A fehómép
a másnapi »üdmap«-ra süt, főz, a férfiak az ének. Nagyobb iskolás és iskolát kijárt
a takarmány bekészítésével foglalkoznak. legénykéik járják sorba a házak elejét és
Szigorú böjti nap ez náluk, amikor még csak ott az ablak alatt éneklik ősi székely
köszöntőjüket:
tej eset sem esznek.
És mihelyt leszáll az est, beáll az ün
Paradicsom mezejébe
nep. A falu legényeinek egy része — de
Arany szine leteritve
csak egy része!
megindul »serkenyelAzon vagyon rengő bölcső,
Abba, fekszik az Ur Jézus.
ni.« Onnan ez elnevezés, mert ilyenkoí ez

Jobb kezébe’ aranyvessző,
Bal kezébe’ aranyalma.
Megzuditá a vesszejét,
Zug az erdő, cseng a mező.
fin nem láttam szebb termőfát,
Mind a Jézus keresztfáját,
Mert az vérvei virágozik,
Szentléleikkel gyümölcsözik.
Diót, kalácsot szórnak nekik az ab
lakból és ők: »Isten fizesse! Isten fizesse!«
vig kiáltozásával továbbkocognak.
Később nagyobb legények verődnek
csoportokba, és különféle karácsonyi éne
keket énekelve1 állanak meg az ismerős
házaik előtt. Ok iis diót, cukrot kapnak.
Amikor már beáll az éjszaka, felkere
kednek a felnőttek is, hogy az öregeket:
az öregszülőket,
apósokat,
anyósokat
»megénekeljék.« Ok is az »eresz«-ben áll
nak meg, elénekelnek pár karácsonyi éne
ket és csak azután mennek be, hogy az
öregeket felköszönt sók.
Gyönyörű szokások ezek: a székely
nemes, meleg szív szinipompás ájtatos vi
rágai. De legszebb és leghatalmasabb köz
tük a »betlehemjárás«.
*
A jáiték ideje: karácsony
napjától
újévig, aszerint, hogy miennyi idő alatt
¡árhatják be a falu összes házait. A betlehemjárás
szereplői ezek: a »gazda,»
vagy »száiláskereső«. a »király,« a »ki
rályszolga,« »Szűz Mária,« »Szent József«
az »angyal,« a »fehér pásztor,« vagy »mo
nyotor,« a >>fe\jö pásztor,« a »meddő vagy
fekete pásztor,«
»az öreg, vagy szürke
pásztor.« a »furulyás pásztor« és végül a
>-panusás pásztor.«
Felöltözve
résztvesznek
az éjféli
misén és a karácsonyi nagymisen és pedig
a szentélyben kapnak helyet. A nagymi
se után egyenesen a lelkészlakba mennek
onnan a bíróhoz, maid a helybeli iskolaigazgatóhoz és játszák el a betleheme« já
tékot.
Az utcára érve igy állnak fel: a panusáis pásztor előreszalad a kapuhoz és
senkit se enged be a házba. A királyszol
ga elől megy, fején viszi a betlehemet, kis
kápolnát,
melynek tomyocskájában kis
csengő csilingel. A belsejében van a Szent
Család angyalokkal, és a persely az ado
mányok gyűjtésére. Öltözete: »örményes«
bunda, fekete, aranyzsiinóros nadrág és
sarkantyus csizma.
Utána lépked a »király«, aranyozott
papír koronával, sarkantyú«
csizmában,

huszáros, fekete nadrágban, karddal az
ol dalán, aranyvitézkötéses dolmányban
jobb kezében cifra kendővel kiborított pál
ca.
Utána egy sorban: az angyal, Szűz
Mária és Szent József. Sz. József a kö
zépen, fehér szűrben, letürt kari májú ka
lapban, nagy fehér szakállal és bajusszal.
Mellette Szűz Mária, 12— 14 éves leány
ka, fehér rokolyában (szoknyában), hím
zett, szedettutjijiu ingben; fehér fejkendő a
fején, fehér kesztyűben, fehér kendő alatt
tartva kezeit. Másik oldalán az angyal:
fehér szoknyában, vörös mellénykében, a
mellényke alatt hátul behúzva egy vörös
kendő, melynek két ága hátul lelóg, mint
két szárny. A (kezét egy összehajtott fe
hér kendő alatt tartja.
Utánuk a monyotor, vagy fehér pász
tor, bocsikorban, bokáig érő fehér gatyá
ban, fehér juhbőrrel a mellén és hátán.
Arcán álarc, bőrből készítve, hosszú ornal.
babszeniíeikkel a fogaik helyén. A bőrök
szőrrel kifelé vannak. Kezében bot, m ely
nek belsejébe
zörgők. Kifordított fehér
bundát visel.
Utána hancurozva, a gyerekeket ijeszt
get ve sorakoznak a többi pásztorok. A fejő
pásztor épen olyan öltözékü, mint a monyotor, csak a hátán levő julibőr szürke.
A meddő pásztoron a bőrök feketék éis
kifordított bundája is fekete.
A szürke
pásztor egészen szürkébe van öltözve. A
pan-usás és furulyás is ilyenformán öltöz
nek, csak az a fontos, hogy minél fur
csábbak legyenek.
Mindegyik kezében
ho-sszu bot.
A házhoz érve, a királyszolga lép be
először. A betlehemet leteszi az asztalra
és balra áll. Utána bejön a király és az
ajtó és a betlehem között lassan sétál és
énekel:
Dicsértessék Krisztus, a magas
[mennyekben,
Ki kegyelmeteket hagyta az életben
Tartsa és marassza végnélkül
[mennyekben.
Fz nemes gazdának jöttünk hajlé['kába.
Nem lennénk urának nagy nehéz
ségére,
Nem lennénk házának nagy terriésére
Kérjük nagyon szépen az nagy
[Úristenre,
Hogy figyelmetesen hallgatnának
[erre.

Mi nem azért jöttünk, hogy his[tórijázzunk,
Vagy valamely tréfás játékot in‘ diitsunk,
Hanem Betlehemről mi példát
[mutassunk,
Ha mieigihalilgatnánalk, gazdánk,
[gazdasszonyunk.
Utánla oldalit áll. Az ajtón kívül Sz.
József kopogtat és h a to n énekli:
ttdívözlégy Jézus, pásztorok pász
tora,
Mennynek és földnek teremtő szent
[Ura,
Teremtő szent Ura.
Ha nem utálsz meg, Te szolgáid
[vagyunk,
És azért jöttünk, hogy Téged
[imádjunk,
Hogy Téged imádjunk.
Ezután megint kopogtat
és énekli
Egészséggel, gazda, nyisd meg az
[ajtódat,
Ereszd bé megszükült, szegény jó. [akaródat,
Ez világ Urának dajkáló dajkája,
Nagyon miegbágyadott az nagy
[utazásba’.
Az utolsó sor éneklése alatt a királyszölga az ajtóhoz megy s ott a betlehem
felé fordulva vigyázz-állásban várakozik.
A király a betlehem* előtt szintén vigyázz
állásban a király szolga felé fordulva
mondja:
— E gy szózatot hallók mostan az aj
tómon; nem tudom mi lészen az oka. Pa
rancsolom, szolgám., sietséggel, lásd, k;
zörget az ajtómon olyan bátor szívvel.
A királyszolga erre hirtelen megfor
dul, kinyitja az ajtót és kiszól:
— Mit akarsz, barátom? Mondd meg,
honnan jöttél, ajtónkon zörgetni ilv bátran
hogy mertél? Felelet e szókról mind’árást
adj nékem!
Az ajtót beteszi. Szent József az a>
tón kívül énekel:
Tübérius császár parancsolatjára
Jöttünk Názáretből az beiratásra
Hogyha béfogadnál ez egy éjszakára
Bizony megfizetne az egek szent Ura
A királyszolga kiszól:
— Várjál egy kevéssé, mindjárást je
lentem!
Az ajtót betéve, a király felé fordulva
jelenti:

—- Felséges királyom, olyan emberek
re találtam, kiket bé jönni országunkba épeu nem ismerek!
Király: Nohát, szolgám, adj tanácsot
nékem!
Szolga: Felséges királyom, az lesz a
tanácsom, hogyha béfogadjuk, ez ékes vá
rosból épen kipirulunk!
Király: No, ha igy van szolgám, eredj
hamar gyorsan, a;tót, kaput bezárj, s épen
bé se bocsásd!
Az utolsó szavaknál a kardját félig
kihúzza, s aztán keményen visszavágja.
Szolga kinyitja az ajtót és kiszól éle
sen:
— Mit barátom? Hogy ép neked szálást adjak? Abba nálam nem kapsz, ámbár
a városutcán kívül m eg is fogsz!
S az ajtót keményen bevágja. Erre
Szent József elkeseredve énekli:
Óh, kemény kősziklához hasonló
[nemzetség.
Hogy lehetsz Uradhoz ilv szörnyű
[dühödtség.
Még a jószágnál cs van engedelmes
sé g ,
Hát hogy tenálad nincs Uradhoz
[kegyesség.
A király a szolgához:
— Freszd bé hát, szolgám
fűm nii,
nem bánom, mert karácsony ereiének nayy
dereie vagyon, azt magam es jól tudom.
Szolga kiszól:
— Jer bé hát, barátom, fütőzzél ke
véssé.
Sz. József, Sziiz Mária és az angyal
bejönnek. Szent József a királv elé áll:
— Adjon Isten miniden jót, felséges
királvom!
Király: Hozott a szerencse, szerelmes
barátom!
Sz. József: Felséges királvom, az egész városon szállást nem kanhattunk:
hogyha béfogadnál ez egy éjiszakára, bi
zony megfizetne az egek szent Ura.
Király: Szerelm es barátom, szállást
nem adhatok, mivel az estére vendégeket
várok; a városon kiviil vagyon egy istálló
oda szokott szállni a Jövevény szálló!
Sz. József Szűz Máriához fordul:
— Jaj, szerelmes jegyesem, már nm e
jutottunk, az egész városon szállást nem
kaphatunk. Az városon
kívül mordnak
egy istállót oda szokott szállni a jöve
vény szálló!
Szűz Mária:

— Nem bánom, szerelmem, menjünk
hát el innen, csak száljunk bé oda, estik
száljunk bé oda!
Letérdelnek a betlehem elé. Szűz Má
ria imádkozik.
— Óh egek szent Ura, világ Megvál
tója, tekints alá mennyből szegény szol
gálódra, ne hagyj el minket esebujdosásunkban!
,
Azután odaáll Sz. József mellé a bet
lehem jobb oddalán. Az angyal Szűz Má
riához fordul:
— Óh Istennek Anyj'a, látod jelenlé
tem, parancsolj most nékem, tehozzáa kül
dettem.
Szűz Mária: Menj el sietséggel, adj
hirt a nyáj mellett levő pásztoroknak, hogy
jöjjenek Krisztus imádására!
Szűz Mária és az angyal egymásnak
fejet hajtanak. Az angyal és Szűz Mária
beszélgetése alatt bejönnek a pásztorok
négyen, leülnek háttal az ajtónak támasz
kodva. Az angyal a pásztorok elé áll és
énekel:
Ne féljetek pásztorok, pásztorok.
Örömet hirdetek!
Mert ma nektek született,
Ki megiöveudöltetett,
Egy szűznek méhóből,
Szüzén szült véréből,
Megváltó Istentek,
Alle-alleluja!
Alle-alleluja!
Aztán visszaáll a helyére Szűz Mária
mellé. A fejő pásztor odaszól az öreg pász
torhoz :
— Hallod-e, Kuridon, valaki szólita;
pásztorok kiált, hallám, de nem tudom, ki
csoda?
Öreg pásztor: Hjaiaj! Én mit hallék, s
ép álmomban mit láték?! Nékem az Isten
angyala megjelenek, nem tudom, hogy ördög-e. vagy angyaT; azon csak csodálko
zom. Hogy Jézus született volna, épen
nem hihetem. Hanem én azon nem töröm
az elmémet, leteszem a fejemet e szuszékra. (A monyotor vállára hajtja fejét.) Álom
rak adom szemem s testem nyugovásnak.
Az angyal megint a pásztorokhoz
megy, lábával megérinti az egyik pásztor
•ábát és énekel:
— Pásztorok!
A pásztorok mind:
* — Ki vagy?
Az angyal ismét:
— Pásztorok!

A pásztorok mind:
— Mi vagy?
Az angyal:
Pásztorok, keljetek, keltek nagy
[örömre!
Egy igen nagy vendég érkezett a
[földre!
Betlehemnek városában,
Istállóban a jászolban,
Aluszik Teremtőnk, édes Üdvözítőnk
Majd igy szól:
— Serken ¡etek fel ti, szegény pász
torok, kik itt a nyái mellett alusztok, mert
szorgalmatosan vár a ti asszonyotok, a
ti asszonyotok. Jertek sietséggel, menjünk
a városba, ott fekszik Jézus a szénakóróban. a szénakóróban.
Aztán visszaáll Szűz Mária mellé. A
pásztorok ébredezve kezdenek felkelni;
közben egyszerre mondják:
— Menjünk el hát, nem bánom, de ne
üres kézzé. Vigyünk neki ajándékot, kitől
mit ehet.
Egyszerre felállnak, sorba helyezked
nek, s a betlehem felé fordulva, botjaikat
maguk előtt le leütögetik; énekelve las
san a betlehem felé haladnak:
Mennyből az angyal leiött hozzátok
[pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve mén vén
Flássátok!
Az ének végével a betlehemhez érnek.
Az öreg pásztor kilép közülök letérdel a
betlehem elé és mondja:
—■ Jó napot Szűz Mária. Istennek
szent Anvia! Serkentsd fel Fiad, a Jézust,
mert szent angyalidtól hozzája küldettünk!
Szűz Mária énekli:
Serkenj fel, Fiam, pásztorok eljöttek
Kik szent angyalidtól Tehozzád külTdettek!
Az öreg pásztor: Hát ezt érdemiette
meg, menny és föld Teremtőie, hogv az
egész városon hely nemadatott nekie?!
(Botjával megfenyegeti a királyt.) Vária
tok csak! Megfizettek ti erre valahára!
Az öreg pásztor erre felkel és elrej
tő z/ik valamely szegletben. A meddő pásztor:
— Nem kéne minekünk itt históriázni; ki milyen ajándékot hozott, be kéne
mondani.
A betlehem elé megy és letérdel:
— Ő, édes kicsi Jézuskám, én a többi
pásztorok közt csak meddő pásztor va
gyok. Én azért túrót, ordát nem adhatok,

mert az a vén öreg mind elhúzta a bőrün
ket. Hanem, de ha nem, egy báránykát
ugyan szépet adok. Vegyed el jó néven,
m elyét mo'sit adhatok. Holnap, holnapután
még többet es adóik, ha kapok.
Felkel s visszaáll a többiek sorába. A
fejő pásztor lép most elő, letérdel a bet
lehem ellőtt és mondja:
— Óh, édes kicsi Jézuskám, a többi
pásztorok között csak fejő pásztor va
gyok. Egyéb ajándékot nem adhatok, egv
sajtocskát ugyan szépet adok. Vegyed el
jó nevén melyet most adhatok, holnap, hol_
napután többet es adhatok, ha csinálok.
Visszam egy a helyére a többi pásztor
közé Most a monyotor jön elő, letérdel a
betlehem elé és mondja:
— Óh, édes kicsi Jézuskám, én a töb
bi pásztorok közt csak monyotor vagyok.
Hanem én azért neked túrót ordát nem
adhatok, mert az a vén öreg mind elhúzta
a mü bérünköt. Hanem, de ha nem, egv
nyulacskát ugyan szépet adok. Vegyed el
?ó nevén, melyet most adhatok, holnap,
holnapután többet es adok, ha fogok.
Felkel s a többiekhez fordulva kérdi:
— Jézuskának ajándékot adátok-e?
A másik két pásztor:
— Adtunk, csak az a vén öreg nem
adott!
A monyotor:
— Hát hol van? Keressük csak meg!
Elmennek mind a hárman és keresik.
Végre megtalálták a szegletben, ahogy al
szik.
M onyotor:
— Itt vagy-e te vén öreg?
Az öreg felébred és egyet morog. A
monyotor:
— Al.uszol-e?
öreg: Mit-e?
Monyotor: Jézuskának ajándékot adsz
-e ?

Öreg: Hát tán tűk adtatok es?
Monyotor: Adtunk hát, gyere, adj te
es!
ö reg: Adok es. csakhogy elé mehes
sek!
A többiek támogatása mellett feltápászkodik, elémegy, és letérdel a betle
hem eőtt.
— Óh, édes kicsi Jézuskám, én a töb
bi pásztorok közt a legöregebb vagyok. A
nagy számadásban még a hajam es mind
elhullott. A sok ordiafőzésben még a füst
es megfogta a szakálomot. Hanem én az

ért neked íurót, ordát nem adhatok, mert
az a sok sinter kezébe való mind elhordta
valahány, annyi felé. Hanem, de ha nem
egy bogiáros sziijjacskát ugyan szépet adok. Vegyed el jó nevén, m elyet most ad
hatok. Holnap, holnapután, többet e s adok
ha csinálok.
Aztán felkel. Szűz Mánia ekkor igy
énekel a pásztorok felé fordulva:
Köszönöm, fiaim, mindnyájan tinek[tek,
Kévámom, hogy mennyben koronát
[nyerjetek!
Utána a négy pásztor körbe áll és a
Szűz Máriával és angyallal együtt éne
kel:
A szűz szülő szent Fiát örvendez
vén
Rózsa nemzé liliomát, jer, dicsér
tjük.
Atya nélkül születtetek, jier, jer
[vigadjunk!
Az ének ütemére a pásztorok egyszer
re körben járnak, még pedig bal felé in
dulva kettőt lépnek (az első ütem), azu
tán megállnak, de egym ással szembefor
dulva, a botjukat egyszerre földhözütik
és mélyen meghajtják magukat (a máso
dik ütem). így mennek körül, nnig az ének
végére nem érnek.
A fejő pásztor: Hajrá Tódor, vén
nagybátyám,
hallod-e, mit mondok? A
kis Jézuska kedvéért járnánk egypár tán
cot! Ráda Ignánc, a román bakter es ezt
mondta: »Nem bánnánk, ha valahol egy
rongyos muzsikást kaphatnánk!«
Üreg: Hiszen az #jó volna! Üreg lé
temre ugyan raknám! Ezt a füstös ban
dámat bizony meghordoznám!
Monyotor: Halló, pásztorok! Muzsi
kásra szükségetek volna, kivált e s mái
nap vigadni akartok.
Mindjárást aztán
indulok, higyjétek, babotokban majd hiven
szolgálok. (Elmegy.)
A többiek: Meglátjuk, milyen legény
lész.
A monyotor épen az ajtóban találko
zik a furulyással, aki most lép be először
Itt vagy-e, Zóriás?
Furulyás: Itt vagyok hát. Velem mi
bajod, vagyon?
Monyotor : Hallottam, -barátom, a
múlt esztendőben a pásztorok közt főíurulyás voltál.
Furulyás: Ugyan sokat hallasz. Voltam
hát, mi voitam. Téged nem es tudlak.

Monyotor:
Hanem azért vedd élé
muzsikád, zengesd meg tikjait hangokval.
Furulyás: Elé, ha megfizetsz.
Moryocor: Még, a zergősvel. (Meg
rázza a botját feléje.) A furulyás belefu
a furulyába. A monyotor pedig vissza
megy a többiek közé és igy szól:
— Itt a muzsikás, elhoztam, pászto
rok. A kis Jézuska kedviért lehet hát vi
gadnunk. s vigasságunkat néki felajánlani
melyet c jó nevén vészén, azt mü es jól
tudjuk.!
* — öreg: No, izzadt öregem, táncol
junk egy kicsit! Muzsikát, öregem a ki
csi Jézuska, hadd örüljön neki! Fel a tánc
ra pásztorok! Te meg, öreg, rajta!
A furulyás furulyái, a pásztorok kör
betáncolják, de mind ikülön-külön.
A furulyás a végén: Fizess már, öre
gem, mert én tovább nem muzsikálok!
A pásztorok ekkor mind rárohannak,
fenyegetik botjukkal, mintha ütni akarnák.
Ez megijted és ismét furulyái, a pásztorok
pedig összefoigódzva táncolnak.
A meddő pásztor botjával megveri a
gerendát.
— Induljunk más útnak, kedves atya
fiak, mert más háznál es jó emberek vár
nak.
Az öreg pásztor botiával nekimegy a
meddő pásztornak:
—• Hogy gondolod útinak ily szorgos
járását, nem gondolod, öreg vagyok, test
nek nyuigovását?
A fejő pásztor: Oh, te vén bohó, bal
gatag, vén nagybátyám, nem gondolod,
mit Délrdáz azzal: alázatosságát azzal je
lenti!
Az öreg meglöki a fejőt:
— Én vagyok János, Veniin Lajos fia,
Kuridon bátyámnak kedves atyafia. Már
én es jól tudom ez .napoknak számát. Ma
e s más mondta meg nagykarácsony nap
ját. (A botja végét a földihöz üti.)
Monyotor a házigazdához:
— Ennek a gazdának tavaly es én
voltam a baccsa, Hej. de jó gazdám volt
ö nékem akkor es. Százszor kértem, de
nem adott egyszer es. De bezzeg most
megtöltené még a galugáimat es piliíejérkével.
Közben bejön a hatodik pásztor is a
fjanusás, akire a négy pásztor ráront és
lökdösi a háziasszony felé. A panusás:
— Látom gazdiasszonynak sürü mo
solygását, keresi a kacsát, kinyitja a lá

dáját kiveszi számunkra hat ezüst garasát
s három részbe felfont szép piros kolbá
szát, s még amellett szent János kalácsát.
Erre a király megrázza a betlehem
ben levő csengőt, mire a pásztorok eltá
voznak a házból. A király az ajtó és a
betlehem között sétálva énekel:
Egész kereszténység mondhassa álIdottnak,
Pestis ellen levők itten pátrónus(nak,
Szent Betlehem versét hallá az an[gyatnak.
Szent imádságával ellentálló annak.
Mert nyolcvanezeret egy órában
[megölt,
Szűz Anyánk képével nagy diadal/ ímat tett,
Azután Istennél a kegyelem meg[volt.
Haragos fegyverét az angyal létévé
Mén nyék ki rál y né já t én eke 1n i
Ikezdc,
Ki hiszi szent Gergét, e szót hoz
zátéve!
Ti pedig, jó gazdák, kik itt hallgat[tátok,
Alacsony munkánkat meg sem utál
játok,
Mii immár elmegyünk, vígan ma\r adjanak.
Majd
szavalva: Áldás, békesség a
következő ujesztendőben!
Ekkor kezetfog. a házigazdával s azu
tán a szolga fejére teszi a betlehemet, s
olyan sorrendben, ahogy jöttek, távoznak.
Jobbmódu házakban a rendes ajándékon
kivül meg is tisztelik őket borral, édes
pálinkával, vagy teával.
*
E betlehemes játéknak mind a mai
napig való megőrzésével hallatlanul érté
kes kincset mentettek ide át Bácskába a
bukovinai székelyek: az egyik legősibb
karácsonyi misztériumot, amelynek váza
még a középkorban
sarjadt a magyar
szivéből. De amelynek csak igen rövidilett, halvány csökevénye tengődik nálunk
sőt a legtöbb bácskai faluban már telje
sen ki is veszett.

De szemléljük most tovább a székely
karácsony megünneplését.
Karácsony ünnepét ők az ősi egyházi
fegyelem szerint tartják meg: három na
pon át Mind a hárorn nap ünnepi istentisztelet van délelőtt cs délután is a szé
kely templomokban.
Negyednap, Aprószentek napján, ná
luk is divik a »suprikáíás« szokása: esymás m egvesszőzése. Ez a bukovinai szé
kelyeknél úgy történik, hogy a férfiak su
liogó pálcát vesznek kezükbe és az ut:án
akit érnek, végigvesszőzik.
És közben
ezt mondják:
— Aprószentek, Dávid, Dávid, ió egészségével viseld az ujesztendöt!
Akkor a pálcát odaadják a másiknak
cs az viszonozza a vcsszözést. Mondá
suk szerint »így megtisztelik egymást! *
Szilveszter napján az esti hálaadáson
ott szorong a falu apraja-nagyja
teljes
számmal. Ilyenkor felolvassák az anyakönyvek elmúlt ovi adatait. És megelé
gedéssel hallgatják mindig, hogy a szüle
tések száma m ád még
egyszer annyi,
mint a halálozásoké . . .
Éjfélkor pedig
megszólalnak a toronyban az összes ha
rangok: jelezve az újév beköszöntését.
Vízkereszt
napján, illletőleg annak
nyolcada alatt, meg kell szentelni min
den székely házat. Aniig a lelkész a szer
tartást végzi, a kántor felírja az ajtó fej
fájára az évszámot, de közé a három sz.
király neve kezdőbetűit
és keresztehet
illeszt.
. . . Eölötte értékes megnyilvánulásai
e szokások a székely léleknek. Először
is azt bizonyítják, hogy a nép szive gyö
keréig magyar: hiszen több szokást még
a magyar csvallásból mentett a mába:
nemcsak a »kolendálás«, hanem az asz
tal alá vaió szénahmtés is a magyar ösvalíás téli Napünnepének szertartása volt,'
amelyet a téli Napforduló napján: XII. 21én ünnepeltek.
Az egym ás vesszőzése
pedig azon ősi napfordulati szokás ma
radványa, amikor minden családapa nyír
faággal niegv'esszdzte
gyerm eked, sót
állatait is, — »hogy az uj esztendőben
erőben egészségben tartsa meg őket a
mindent éltető és szaporitó »aranyszakáliu Nyirfaszeem«:
az aranysugaru Nap
isten.«
De a székely karácsonyi szokások
túlnyomó részén a mély keresztény hit
aranya ragyog. A székely lélek vallásos

buzgóságta az é v e legszentebb (napjain
valóban a tetőpontját éri: oly gyönyörű
és ártatos, amellett dús e karácsonyi szo
kások sora, mint kevés helyen másutt a
magyarnál).
Bácskai
székely telepeink valóban
azon fényes csillagok, amelyek tulragyogiák a mai élet fájdalmas sötétségét és
legboldogabb, legtündöklőbb fénnyel most
ragyognak fel: Krisztus születésének ál
dott éjszakáján . . .

MENEKVÉS A KEDVESHEZ
Taníts meg ióra, szépre,
első betűvetésre,
taníts e gonosz földön
az üdvösségre.
E világ ziír zavarj a
telkemet felkavarja,
bennem visszhangzik minden
háláljajju.
Bűnei tornyosulnak.
bennem magasra nyúlnak,
tajtékzó hullámokkal
rémborulmk.
Villan az éj sok árnya,
forró és fülledt álma.
mintha trópusi halál
örvénye várna.
A lelkem is már más itt
lassan gonosszá vásik
rossz énemmel küszködöm
s ur lesz e másik.
Nézz t á n tiszta szemeddel.
kezed szivemről ne vrdd el.
az éjben vélem együtt
csendesedj el.
Taníts még egyszer jóra,
méz egyszer kezdő csókro
így váljék, első perccé
a végső óra.

Csuka Zoltán

K Ö LCSÖ N
(Hangya András raiz íb

Ferus kövér volt, piros-pozsgás, fé
nyes orcájií cs nyájasan viselte pietolodoktori címét. Háttal állt a Hotel du
Commerce kapujának, személyzet és ven
dég meg-meglökdösle, megcsudáltii k iz
mait és egészségét, ráléptek a szandál
jára, fecsegő asszonyok a szemébe néz
lek. de Ferus mit sem vett észre. Neon
is válaszolt a vándorcukrásznak. aki
fagylaltos talyigáját kínálva taszigálla
eléje. Terpeszállásában meg nem szédült,
pedig előtte fehérlett júniusi fényben,
Isten mosolyában a Dóin, ez az elegáns
köcsipkecsodu, m ely tornvócskáival ég
felé emelte, szobraival a földön marasz
talta báinulói szemét. Fürge olaszok és
lomha északi barbárok tolongtak az ut
cán, felhőtlen izzóit az égbolt, sápadt
magasáig zúgott föl a város, a Via Dante
fdől villam os csöngetett, sürgött-forgott
a kedves latin utód szá jából recsegett a
jókedv és a hírvágy, míg fölötte százez
rek zaját hangolta egybe a tova reszkető
h a ra n g já ték ...
Ferus ezt se hallotta, keveset lörődött most a látnivalókkal és az édes
belcantóval, idegen maradt az idegeinek
ainúgyis a nagyváros és egyszer se mé
lázott el a köícdi Alpokon, egy óriás ma
kulátlan alsó fogsorán, mely szikrázott
az alkonyérző ég tűzijátékában. Azt sem
ügyelte, hogy az fireg Nap kétpofára
fájta a meleget s a paloták pléhtetőh
megannyi kohó, lángoltak, mint a pokol

tiókiizletoi. Kutyába se vette a forróba
forduló) éghajlatot. Nyírott, szőke, meg
puha gyerek-hajszán verejték haruiatozotl, de talpig fehérbe öltözött alakjai)
peckes, délmagyar testén kudarcot val
lott a kánikula aki. úgy tetszik, kölyökkorától kenyeres-pajtása. Kemény’ le
gény volt Ferus. nyakába lökte* seszíuü
haján a girardiját és erre-arra forgatta
barna homlokát, mely alatt két szeme*
tiszta szerelmet tükrözött. Várt. Egy
órája, nem kévésed)!), hogy beáelulásig
meredt a forgalemiba. nézett, nézetL pe
dig sebe)va se* látott és szíve* mutatója, rá
csalta megint a nagy magyar Alféllel
óralapjá'ra, aze>n is a falujára, kétszáz
lánc földjére, mely őt uralja egykor, 1 e*rust, apja beccborját, Miláné) szűk, nap
foltos utcáinak ezeridegenjét.
Hogy érik most otthon a vetés! Né
hány' hét múlva lovast lovastul rejtő ku
koricatenger partján álldogál majd ap
ja, a hajdani lompe)s kisgazela fia. aki
még Majkúidnak ismerte Milano!, kötélsorozta bakák börtönét. Aztán m eggaz
dagodott a megvásárolt .,hará“-kem, a
lecsapolt mocsarakon, pedig meg se lát
szott rajta, hogy élelmes paraszt. S hogy
idezargalta most Ferust. az árfii, aki
nem is úr itt a levante-szemek mustrá
jában, inkább szívcsenlátott szállodalöltelék, akinek csapraverik a zsírját. Es
milyen mulatságosnak hallják a nyelve
tornáját! Aszondta legutóbb a moziban

a jegyszedő lánynak, ráccal keverve a
szót, hogy „Evoga jegyó!“ — hogy íme,
itt a jegy — és dühös volt, mivel a kis
asszony utánavihogott. Gyötrődve járt
haza az esze, ahol édesapja, a nagy
gazda, a kérges tenyerű Pacolay Péter
most ér a vénség küszöbére. Milyen
magahitt az öreg mégis, paraszt-kedve,
biztos keze kenyeret parancsol ki még a
fekete rögből, jóízű, fölös kenyeret. Csak
a fiát szeretné följebb kergetni, inkább
árván lakóija otthon mérhetetlen föld
éhségét, magánosán, kevélyen és bús öz
vegységben.
Fiával is a bogarát szolgáltatja ki.
Borjúszájú ingben, bő gatyában, kalá
szos, pörge kalapjában, lajbiján csillo
gó sárgaréz pitykével, mezítláb tapossa
most a Krivalya patak lecsapolt lápját,
pipaszagú keze Hurkái az ingovány he
lyén, morzsolja a dús földet, melybe
odareméli vesszőparipáját, a rizsét. Mert
rizs kell neki, kurta nyaka dagadozik, ha
erről a tervéről beszél, azért szekirozta
ide fiát, hogy tanulja meg a délszaki
palánta fortélyát, hogy magyarrá való
sítsa a lehetetlent és rizzsel tágítsa bir
toka határait.
Ferus nem hitte, hogy lehetséges.
Makacsul toppantott magában: elég volt!
Elég ebből a bolondságból, vétek az acé
los búza mellé ezt a halóvánv szegényekételét kívánni. Három hónapja állta már
e ,,tanulmányi kirándulást“, az olajbapácolt étrendet s a lelke csak nem hono
sodott meg ebben a környezetben. Gyar
matárú maradt, mely haza-álmodik a
kegyetlen és mohó ültetvényeshez, aki
útra tette . . .
Ejnye, Ferus, ne bántsd az öreget! —
esitítolla önmagát a fiú jószíve. Neked
akar, neked kapar, s hátba igaza lesz?
Csúf beszéd, hogy kell a fenének a rizs;
már csak az öregnek a rettenetes akara
ta láttán is gondolkodóba eshetnél! Lá
tod, a mocsarat lecsatornázta, felitatta,
kiszikkasztotta s most szűzi talajba vár
ja — ünnepnapja lesz! — a tudományod
ültetését. Azért vagy itt, hogy ezt elő
segítsd s nem azért, hogy a jComora
rándulj ki motorozni és hogy hazudjad

Ettának: érdekel a futurizmus, meg a
többi járványos művész-rigolya. Ször
nyet halna a nagygazda, ha hírét vinné
a nyugati szél, hogy mikre adtad a fe
jed, hogy Etta — de m iféle név ez, hát
van ilyen ? Talán Etus, bár ez is inkább
faluszéli név, így, mifelénk. Te, csak
nem ezt a cserjét szeretnéd átültetni a
bácskai határba? Azért eszed a drága
pénzt, a sok penészes bankót, hogy Etta
meg Barinetti és ki tudja, milyeh müvészhóbort feküdje meg a kobakodat9
És mégis. — Etta! Hogy ráncigálta
elő egyszerre és bontotta föl e névvel a
batyut, hogy szedte ki belőle s tördelte
mohón a meleg emlékpogácsákat ez a
másik Alföldről idevetődött fiú. Perzselő
csókokat érzett a Sforza kastélyban, a
Scala-beli operákat, a Cenacolo előtti
boldog nézelődést, - kéz a kézben, váj
jon megbocsátja l)a Vinci? — aztán az
éjszakai utcákon az ölelkezve-járást és
az ajkakról kapott vigaszt, mikor sze
mért4 lobbantotta a lánynak a mindent
csak igérő szerelmet, amelytől alig maradt
idő a rizsre és látatlan marad a cinquecenlo:
— Hja. fiam, én is alig láttam még
(‘leget, pedig bennszülött vagyok. Lesz
még időd neked is megnézni minit ént.
hiszen itt maradsz örökké!
Örökre? Ma ment volna, ha el tudott
volna szakadni a lánytól. Ki ez a lány?
Tudja, hogy Ferus jómódú, hogy jogi
doktor, mindent tud róla, de ö még sem
mit E ttá ró l. . . Szegény vagy? — kér
dezte tőle. mire az befogta száját: ,.Ne
kérdezd, szegény az egész ország, míg
folyik a háború a mohamedánokkal és
issza a vért a messzi Tripolisz . .
Tripolisz? Igen, Afrika, mi köze hoz
zá, pedig most is ágyúkat vonszolnak
előtte végig a téren. Egyenruha, sapka,
lovak és trombitás//), letiport provincia
reménye, hurrá és hullák a homokban,
s idehaza ezalatt angol műbarátok mo
delleket keresnek az árván maradt lá
nyok seregében. Etta mondta, így m ond
ta, — irgalmas Isten, csak nem ő is . . ?
Nini, ragyogva jön már, találkára
jön, m ilyen karcsú és kívánatos, hajla

dozó bambusz, m ilyen jó, hogy a hegy
fal északon idezárja, hogy el nem vit
ték innét a pénzes idegenek, akik tömör
arannyal fizetik az ilyen fekete szem öl
dököt, a fehér fogak gyöngysorát. Váj
jon meg nem fizették? Hát ki ez a lány?
Ki kell belőle zsarolni a titkát, ma este
megfenyegeti, hogy elmegy innét, mert
megunta tovább is kerékbe törni az
olasz nyelvet és ügyetlenkedve vallani
valaki előtt, aki rejtve marad az olvadó
idegennek. Fájdalom félét érzell a jöllén.
pedig Ft la örömmel jött és választéko-

— Nem tudom, signore Pacoíay, elég
magyarul!
Kicsit reszketett a teste, nem szólt
már, könnyen lépkedett a fiú mellett,
néha fölnézett rá szenvedélyesen, aztán
pajkosan és élesen, szinte kiáltva jelen
tett neki valamit, amit Ferus csak jólrosszul értett meg. De ennek nem is volt
fontos, amit ball, csak az volt édes
hogy a lány neki beszélt.
Alig dübörgött el az utolsó társze
kér az ágyúk nyomán, percek alatt futó
eső porlott a ponvvaernyős üzletek front
ján, utána párát leheltek a búja fák az
estére hajló késődélutánba. Szokott éjfé
lig tartó csatangolásuk előtt Ibetértek
most egy osztériába vacsoráink Sikáto
ron át jutottak a kertbe, ahol két fa kö
zött egy tábla jelezte az esti szórako
zást: külföldi zenekarok versenye. Kö
röskörül apró, repkényfalakkal elválasz
tott lugasokban ült a közönség, alig né
hány párocska, vagy család, középütt
márványlábakon deszkapódium várta a
muzsikusokat. Ferus könnyű vörösbort
rendelt s míg készült a vacsorájuk, kö
tekedett:
— Szeretném, ha innál! Sok az eszed
úgyis, idd meg egy részét! Szállj le hoz
zám, Etta, különös virágom! Hogy is
hívnak, a vezetéknevedet mondd.
Ügy telt, mintha alig érdekelné a felelet, hátha Etta hirtelenében elejti a ZHros fiók kulcsát. A tányérok fölött átnyúlt a leány és megsímogatta Ferus
areál:
—- Ettának hívnak, nem elég ez neked?
- Nem. Nem tudok többet rólad, —
( Hangya András
dadogta
— mint mikor azon a jótékony
rajza)
hadi ünnepségen hozzád léptem. Beval
san egyszerű volt, ruházatában is fölé lom, — megbűvöllen. De akkor se tud
tam. ma se, hogy mi voltál ott: fölkért
nyes. Feszülő fiatalság nebántsvirág-külúrleány, vagy togadott árúsitónő?
sőben, Ízléses magakelletés a tisztaság
ingerlő tilalmával. Ferus magyarul m on
Etta fölkacagott, mintha csiklandoz
dott neki merész bókokat és szeme kér nák:
lelte a lányt, hogy ne Yvegye zokon,
Csacsi vagy, signore Pacolay! Meg
mert magának dicséri! Etta pirulva ka mondtam neked, ez titok, ha nem is
paszkodott a karjába, indulásra nógatta
olyan nagyon. Nem tartozik rád és így
és válla felé billent fejjel motyogta:
érdekesebb. Ügy se panaszkodhatsz,

W i f i i 5*«

hogy nem vügyok veled elég bizalmas.
De panaszkodom. Magaddal hurcolsz
ebben a szép városban és kiforgatsz a
természetemből. A kedvedért hallgattam
a m adárhangon idétlenkedő költőkótyákat és elhittem neked, hogy ez a m űvé
szetben megszívlelnivaló. Miattad h anya
goltam el a rizsét, idejövetelem célját és
minden komoly gazdasági dolgot, amiből
apám gyarapodni szeretne.
Xe hidd,
hogy bánom. Jó dolog volt, ami érted
volt és áldom az órákat, amelyeket v e 
led pazaroltam el. De tudod-e, hogy
most hazak ész illők ? Tudod-e, hogy sértő
volt ez az egyoldalúan intim viszonyunk,
holott rászolgáltam a bizalmadra, mert
feleségül akartalak venni, én, doktor
Pácol a v Ferus!
— Te, doktor Pacolav Ferus? Hát
ez szép és megtisztelő, — ez kom oly d o
log! De most — most mit akarsz tő 
lem?
— Deszélj
magadról, — ha jót
akarsz!
Fenyegetően csillant meg a fiú sze
me. A leány kicsit lehajtotta fejét:
— Hát jó. beszélek . . . Apám szállo
datulajdonos. Kicsiny a szálloda, de nagy
a forgalma, mert jó helyen van. Tavaly
egy évig unatkoztam a jénai egyetem en
és nincs tovább! Flhiheted, hogy hóna
pok óta szeretlek. Feleségül akarsz ven 
ni? Jó. Ha döntöltél, hogy ez a m egm á
síthatatlan akaratod, akkor odaviszlek
hozzánk. Apámhoz, mert anyám, mint a
tied, rég meghall szegény. Azonban a
feltételemet tudod: feleségeid leszek, ha
itt maradsz és civilizálódol kissé, én
erösvállú doktorom és nem mondod töb
bé olyan nyomatékkai, hogy doktor Pacolay Ferus a neved!
Etla hízelkedni akart, pedig most is
váll vereget ve beszélt. Ferus nem vála
szolt még a tekintetére se, hanem egy
pohár bort a másik után hajtott fel,
mintha legvúrná torkán a megaláztatást.
Aztán bizonytalanul szemlélgette a gyü 
lekező zenészeket, feketeruhás, ragyavert
fiúkat, - álmodik talán? — olyan is
merős ez a frekvencia, ha nem volna

olyan messzi otthonról, még cigányok
nak nézné őket. Közben enni kezdett,
mindketten csak im mel-ámmal ettek, an
nál sűrűbben koccintott Ferus:
— Egészségedre kincsem, te művelt
virágszál! Csak ne perelj velem , inkább
imádkozz, hogy civilizált földijeid minél
előbb verjék le odalent a barbárokat!
Fs m élázva folytatta:
— Livilizálódjak ? Hogy érted ezt9
Itt maradjak? Nehéz elképzelnem. In
kább szépen kérlek, gyere velem, Etla!
Otthon én se leszek félszeg, te, ha el
jönnél, fogadjunk, te lennél az én gyám 
ságomra szorulva, bármekkora eszed le
gyen is! Igyunk, Etta, hallgass ma este
rám, tedd félre azt a civilizációt!
Vagy tíz tambura húrja zendijlt meg
s a külföldi zenészek, vérbeli bácskai
vándorciterások, ki tudja,
hogyan es
honan vergődtek ide, — nótával kisérték
friss dalukat:
,,Fölm ent a rózsáin a hegyesi dombra,
Aszondja, lelát ide ablakomra ..
Ferus csak lecsapta poharát az asz
talra. Lehetetlen! — rebegte, itt Milanó
ban s még hozzá ez a vérlázíló taktus,
amitől táncra perdül a szék is . . . Tyűh,
a kirelájzumát, de szűk ez a lugas, szűk
ez a vacak oszléria is, iFerus tapsolni
kezdte a tempót, se látott, ae hallott már.
torlaszát tépte benne a virtus és odakurjantott a cigányoknak:
— Ácsi!
Mintha elvágtak volna mindent, el
hallgatott a nóta abban a pillanatban.
Ferus lehajtott még egy pohárnyit és
úgy pattogta a vezényszót:
— Ide a prímást, mellém!
Kicsi ember futott oda, szalmakaIapját elhajítván, ahogy úri rendelésre
illik futni az ilyen talmi-úrnak. Hajolva
mondta, de nem szokványosán, hanem
boldog meghatottsággal:
— Magyarnak tetszik lenni, Naccsás
uram? Fn Kovács Jéró vagyok, Délmagvarország első cigányprímása!
Ferusnak torkára szaladt az öröm.
Szava se volt már, egyszerre kényűr lett,

dŐívfös bácskai, csak úgy negédesén bö
kött a fejével:
— Csárdást, hé!
— Azt-e, hát mi egyebet? — diirrögte a barna fiú és pengve toporzékolt
már a veszett ritmus, mint huszársvadron sarkantviivihara. Ferus o tt járta a
lugas előtt, Etta előtt, a világ előtt, val
lomás volt a tánca, csábtánc. a puszták
fiáé, egyik alföldi hívó szava eg \ másik
alföldről rabolandó párjához. Tomboló
rapszódiát énekelt \ lábával, de teste il
domosán méltóságos maradt, akárhogy
gyorsult is az ütem. Csak a két keze ke
rült le a csípőjéről, hogy pattintva h án y
jon fittyet a bánatnak és csattintva len
düljön, amikor a forgást s e g íti. . .
Etta álmélkodott. Honnan került eb
be az ázsiai táncba ennyi futurizmus?
Sem ö. sem Ferus nem sejtette, hogy
nem ázsiai ez a tánc, csak aki járta,
annak a vére különbözik a megszokott
európaitól. Ferus művész, ez kétségte
len, a mozgás gyönvöradója, igaz tehát
a keleti népek táncplasziikája és hátbor
zongató a nyugati gyönge idegzet szár
mára az ihletnek ez a nyers kitörése.
Mire abbahagyta Ferus, Etta eléjes/ökött, homlokon, majd szájon csókolta és
olaszul válogatott dicséretekbe kezdett.
Ferus a prímástól kérdezte:
—- Hát Topolyám jártatok-e?
— Ott ne jártunk volna, naccsás úr.
ahol ,,a gólát is gönihülü golóval lö
vik?4* . . .
Ez kellett métf, ez a tá jn y e lv ...
Messze terülő capistráng harsogott föl
Ferusban, talán ugyanolyan, amilyennel
hatvan esztendeje nagyapját hívták es
ténként a magyar katonákkal tömött
majlandi kaszárnyába. Takaródét fájt a
lelke és gyerekes szégyennel, mint akin
úrrá lett az őlbesírás. csuklót! a lány
felé:
— Hallod-e, széplány, Topolán a gó
lát gömbölű golóval lövik! Lefordítsam
neked? Annyit jelent magyarul, hogy
megyek haza!
— Ilyet még nem latiam Longobardiéban! — kacagott lelkesen Etta.

—■ Gyere velem lombárd kölcsönnek!
— és hetyke lett a legény. — Gyere ve
lem, drága földbe rizspalántának, h al
lod-e! Akarnál-e, tudnál-e Ettából E tel
kává lenni, vén apámnak menye, nekem
mennyországom ?
Két karját levágta az asztalra, fejét
níliajtotta és juházva tűrte a leány bab
ráló, gyönge kezét a hajában. Etta még
a tánctól szédült és szeliden súgta neki:
— Édes barbárom, elmegyek veFd!
- és fölállt, unszolni kezdte Ferust —
Gyere, szóljunk apámnak, kezdjünk va
lamit azzal a rizzsel nálatok.

UTAZOM
A vonat lohol a síneken.
köhög, fütyül, mintha űznék, kergetnék
a feltört földeken át.
Fény villan, fehér, vakító
s benéz az ablakon.
Kis tanyák futnak elém,
beköszönnek és tovatűnnek.
Pásztorgyerek integet kezével,
rokkant kutak, utak, fák. temető,
szárkupok, messzi torony
és paraszt a szekéren.
Két lova habos, zihál,
most valamit kiált,
de nem hallom.
Az ég nyitott tenyér,
jóságos, fehér, mint a halott arca.
Csend csorog belőle
és telkemen zsong.
Árnyék suhan, bokrok, kis állomás.
Itt megállunk.
Piroskendős néni álldogál
a kljáranál, talán valakit vár.
Fiát, rokonát? Nem tudom.
A vonat tovább lohol,
olyan minden, mint egyszerű látomás:
nyitott ablakok, idegen titkok,
rádió szól valahol.
Egy munkás felnevet a vonatra.
Homlokát törli, milyen furcsa,
nem tudom minek örül, s talán
töbé sohsem látom.
Fény bujkál a telkemen.
a vonat zakatol, dobol
és pillámra nesztelen ráterül az álom . . .
Illés Sándor

Telepítések és juttatások Bácskában
A magyarság életerejének növelésére
két síkon folyik különösen eredm ényes
munka Bácskában. Mindkét tevékenység
a földdel függ össze, a csodálatos b ács
kai televénnyel, amely ezen a tájon a
sorsok legfőbb intézője öröktől.
Végzetszerü játéka a történelemnek,
hogy itt, ahol a föld birtoklása jelenti
az igazi gyökeret a nemzettest felé, ép
pen a magyaroknak jutott legkevesebb
belőle. Azoknak a magyaroknak, akik a
talajhoz ragadva esővel mosdanak és
port lélekzenek“ születésüktől, és ha já 
tékosan belemarkolnak ebbe a porba,
kézzelfoghatóan valóságosan őseik sor-'
sának őrlődését érezhetik. Az egykori
zsellérek nincstelen utódai ezek.
Nehéz lenne ennek a cikknek kere
tében választ adni: Miért van ez így?
Mint a lábadozó betegnél nem jó önkínzó problémákat felvetni a kór m últ
jából. A gyógyulás útjáról beszéljünk
inkább, amely Istennek hála bekövet
kezett: földhöz jutott a magyar is B ács
kában. A talaj, a lápok és nádasok,
homokföldek és kubikostalicskák vágyószem ü szegény magyarja.
A délvidéki birtokrendezés során te
lepítésről és juttatásról kell beszélni. Ez
az a két sík, amely végső céljában a
magyarság erősítésében találkozik. A te
lepítés fogalomkörében a más vidékről
ide került magyarok, elsősorban a buko
vinai székelyek szerepelnek. A juttatá
sok viszont a bácskai magyar őslakos
ságot érintik.
A telepítés számszerűleg erősíti a m a
gyar életet a déli végeken. A juttatás
viszont megjavítja az itt élők sorsát,
életnívóját.
A székely falvak telepítéséről sok szó
esett már, annál kevesebbet írtak arról,
mennyi földet kaptak a bácskai m agya
rok. Egyetlen járásban, a zentaiban, töb 
bet, mint a székelyek együttesen. Igaz,
hogy a telepítés költségesebb, valam int
belterjesebb és totálisabb módszer, h i
szen a telepes — ha a telepítés tökéle

tes — házat, földet, fundus instructust,
sőt bútort, lábasjószágot, vetőmagot és
forgótőkét is kap. A juttatás külterjesebb valami: földet, házhelyet és legfel
jebb talán házat biztosít. (A lakóházjuttatás adott esetben külön akció keretébe
tartozik.)
A bácskai földjuttatásnak lényeges
eleme volt, hogy saját faluja határában
igyekezett földet biztosítani az igénylő
nek. Az adai nincstelen Adán, a zentai
lehetőleg a zentai határban kapott fői
det és csekély azoknak a száma, akiket
községi, vagy járási viszonylatban ki
emeltek eddigi helyükről. Csak a palánkai, vajszkai és bogyáni rétre kerültek
magyarok más járásokból, így a zen Iái
ból is — a megyei keretek között így is
megmaradtak. A juttatás tehát kevésbbé
jelent idegen talajba való átplántálódást,
mint
telepítés, az életkörülmények,
sőt a helyi szokások tradíciói is közvet
lenebbek itt, töretlenebbek.
Húszezer hold jutott nincstelen többgyermekes magyaroknak a zentai járás
ban, Horgost is ideszámítva. A földbir
tok-rendezés
szempontjából
ugyanis
Horgos Bácskának, Délvidéknek számít.
Azért vesszük elsőnek a zentai járást,
mert itt nagyjában már befejezték a
földjuttatás munkáját. Azonfelül itt a
leghangosabb az ok és az okozat össze
függése.
A szociográlus, ha történelmet, múl
tat kutat, Zcntával kapcsolatban ilyene
ket olvas a világháború előtti viszonyok
ról:.
„Az egész zentai határ 374 négyzet kilométer, vagyis 65 ezer hold, amiből
60 ezer hold a termőföld. Az óriási ki
terjedésű határban 30 ezer lélek él és
nagvobbára földműveléssel foglalkozik,
A termőföld ily nagy mennyisége elle
nére Zenta népét vagyonosnak mondani
nem lehet, sőt a megélhetés határozot
tan nyomorúságos, iaminek oka nagy
részt az aránytalan hirtokeloszlásban
rejlik. A 60 ezer holdnvi termőföldből

ugyanis a város tulajdona tízezer hold.
A. fennmaradó 50 ezer hold 6636 mező
gazda kezén oszlik meg és pedig ak
ként, hogy kevés híjján 30 ezer hold 59
száz holdon felüli nagybirtokos kezén
van, míg a többi húszezer hold 2074
száz holdon aluli kis- és törpebirtokos
között oszlik meg. A statisztika által me
zőgazdának nevezett 6636 családfenntar
tó egyénből a 2L33 önálló birtokos le
vonása után a fennmaradó 4500 mező
gazda eszerint csak mint napszámos,
vagy haszonbérlő mások földjein gazdálkodhatik, egyébként azonban teljesen
vagyontalan.“
(Fács-Bodrog vármegye
monográfiája.)
A jugoszláv agrárrefonn végrehaj
totta ugyan a földosztást, de a sebeket itt
nemhdgy begyógyította, hanem még in
kább feltépte. Ennek a földreformnak
alkata ugyanis szláv nemzeti jellegű volt,
viszont a zentai járásban nélkülözte leg
inkább ;azokat, akiknek földet akart
juttatni: a szlávokat. Ennélfogva ide
hozták távoli vidékekről a legtöbb dobrovolyác telepest, akik a szláv elemet
erősítették a járásban. A nincstelen ma
gyar rétegekre szomorú .napok követ
keztek. Kiszorultak a városi földekről, a
nagybirtokokról, ahol addig legalább
mint gazdasági cselédek dolgozhattak
szétszóródtak mindenfelé, \ mindenfajta
munkákra, ezek a munkaalkalmak azon
ban a gazdasági depresszió éveiben csak
gyéren mutatkoztak. Szomorú volt el
nézni a megszállás évei alatt a tiszaparti
városok és falvak úgynevezett köpködőin
ödöngő magyar embercsoportokat: szé
dültek az éhségtől, nyomorogtak, munka
pedig nem volt.
A dolgokból önként folyik, hogy a
felszabadulás után ebben a járásban
akadt a legtöbb m agyar földigénylő, hi
szen, mint látjuk, már az első világhá
ború előtt is itt élt a legnagyobb tömeg
ben a földrélkiili magyar.
Lássuk hát, mit végzett a délvidéki
földbirtokrendezés Zentán és a zentai
járásban. A földm űvelésügyi miniszté
rium földbirtokpolitikai kirendeltsége ki
osztott eddig:

Horgoson kb.
4600 hold földet
Martonoson kb.
1400 hold földet
Magyarkanizsán kb. 4400 hold földet
Ezekben a községekben lényeges
ujabb juttatások nem lesznek, hacsak a
zsidóbirtokokból nem, de ezek jelentős
részét vitézi telepítésekre szánták. Nem
tudtuk megállapítani, hogy hány család
főt részesítettek juttatásban, ellenben is
merjük a lélekszámút azokról, akik mint
a juttatott családok tagjai élvezik majd a
föld áldásait. Ezek száma:
Horgoson
5122 lélek
Martonoson
3400 lélek
Magyarkanizsán 9160 lélek
Átlagban tehát az egész lakosság fe
lét érinti a juttatás ezekben a községek
ben. Függött a juttatás elsősorban attól,
hány gyermekes családról van szó, tűz
harcos-e az igénylő, stb.
Folyamatban van a munka jelenleg
Zentán, Adán és Moholon. A felosztásra
kerülő terület
Zentán
7000 hold
Adán
2000 hold
Moholon
2000 hold
Sajnos, ebben a bárom helységben
jóval kisebb földterület áll a kirendelt
ség rendelkezésére, mint az előbbi három
községben. Zentán a jelentkezők nagy
számára való tekintettel tervbevették az
igénylők ogyrészének más községek ha
tárába való áttelepítését, így elsősorban
Délbácskába. Legrosszabb a helyzet
Adán, ahol 2000 hold áll mindössze ren
delkezésre, az igénylők száma igen nagy.
Végeredményben az egész járásban a
juttatások eredménye több mint 20 jzer
hold.
Ha hozzávesszük ehhez az ONCsAházakciót, ki kell mondanunk, hogy a
hatalmastömegű tiszamenti agrárprolelariátus, amely ennek a környéknek gaz
dasági életét mindig erősen nyomta a
valóságban nem létezik már, illetve
tűnőben van: átváltozott kisbirtokossá.
Ma még csak nyers keret az egész, esz
tendőre azonban, mire a föld újraéled,
az új birtokos keze alatt, mire m egszü
letik az első terméseredmény, a forrna
átlényegül életté. Ez az élet pedig m a

gyár élet, visszavonhatatlanul, erősen és
eltörölhetetlenül az.
Érdekes földrajzi kísérőjelensége is
mutatkozik a tiszamenti telepítéseknek
és juttatásoknak. Nagyobbrészt olyan
területekről van szó, amelyek a tiszaparthoz tapadó városoktól és községektől
nyugatra, Belsőbácska irányában terül
nek el. Amíg az anyaközségek a folyó

MINDIG MAGADNAK

parthoz lapadva részben vcgyesíakősuak,
ez az új életsáv színinagyar. Horgostól
Óbecséig terjed ez a sáv, párhuzamos a
Tisza folyásával és úgylehet a közeljö
vőben virágzó új községeknek lesz az
alapja. Ezek az új községek már az új
magyar életütem jegyében születnek
mind.
M a jt é n y i Mihály*

HOGY VISSZANÉZEL

Mindig magadnak élsz már és magadban^
Nem ér el hozzád semmi zaj. se fény,
Mint aki fürdik már az örök habban,
S időn kivid van, akármerre mén,
A földön túl lebegsz ezer alakban.
Felig valóság, félig tünemény.
így élsz te már itt, észrevétlen, messze,
Felhők között, az égi ködbe veszve.

Hogy visszanézel, régi, régi gyengéd,
S nem gyógyulsz már abból ki soha tán.
Bár bölcs lehetnél, ha fordit\a tennéd,
Hiába, hátra néz csat a magány.
Nincs ablakod, mely nyílna hirtelen szét,
Hogy m essze láss s előre is talán:
A múltban élsz csak, abban, ami rég volt,
És mint a perc, a végtelenbe szétfojyt.

Nincs már szemed, hogy iásd, mi esik itten,
S füled, hogy halld, mi zajlik idelenn.
Vakon bolyongsz magányos köreidben,
S részvétlenül, szivedig siketen.
Nem perlőd már Istent se pőréidben,
S az ember is, ó milyen idegen!
Más csillag már, mely más pályára vetve,
Hideg fényét se küldi közeledbe.

Számodra ennyi még az élet, ennyi.
Félszázad é v a mély hamu alatt.
Emlékeid közi szeretsz elpihenni.
Hadd állia más helyetted a sarat.
Mi érdekel még: pára már! a semmi.
Ahogy tükrében ringatod magad;
Mi ideköt, foszlékony, mint az álom,
S nem függsz, csak még eg y pókháló-fonálon.

Nem kutatod, a percek hova szállnak.
Mit hoznak és mit visznek tőled el *
Csak élsz hüsén egy ősz-esti homálynak.
Mely nem kérdez már és nem is felel.
S bár emlékeid vissza-visszajárr.ak.
Szelíden, mint a hold, ha útra kel.
Magányodban, mig falai közé ülsz,
Az elmúlás örök vizébe szédülsz.

Csak ennyi köt! Mindahhoz, ami lesz mé%,
Csak ennyi ép: egy gyenge, gyenge szál.
Most festik át világod az uj eszmék,
S vált alak«* a ledőlt ideál,
De téged hüt már alkony és hivesség.
Mely fázik benned, hogy napod leszáll,
S mig nézed azt, mi visszafele: másod,
Leszakad rólad s nincs már folytatásod.

Hódsáshy Béla

Hódsághy Béla

A tatár kán
Irta : Angel Karalijcsev
Bolgár eredetiből fordította
Dr. Boikliev Dim o
Novemberben bolgár irák jártak
Ma&varországon és
Budapesten
nagyszámú hallgatóság előtt mutat
ták te műveiket Kö2 Öttük volt
Angel Karalijcsev, a mai bolgár pró
za egyik kimagasló egyénisége. A
Kalangya, amely Magyarország dé
li tájain, a Balkán szomszédságában
a hid szerepét is betölteni kívánja,
örömmel 'ragadja meg ért az alkal
mat, hogy Karalijcsev egyik meg
rázó elbeszélését bemutassa olvasói
nak.
A búzatáblák aranysárga felhőként
borították a lom bokat.
Ott, a falubeliek áldozódombján,
Danail szölleje felett, ott, ott sötétlett fel
ijesztő, fekete falként először a horda. A
szláv hetükkel telerótt, ferde kőkereszt
mellett, hol Péter-Pálkor az oresiak hoszszú, csavarosszarvú fehér iirüket szok
tak áldozatul levágni, és sűrű fekete
bort inni, kistermetű lovas tűnt fel. Ke
zében hosszú éles dárda, harcidob, nya
kán aranyozott tülök, testen pedig bőr
ruha volt. Ferdevágásu, nyugtalan sze
me harcivágytól csillogva nézett Ores fe
lé, s mintha egy pillanatra megmereve
dett volna. Egy szempillantás elteltével
még busz lovas állt mellette a dombon.
Hátuk mögött a kék ég s úgy sötétlettek
ott, mint fekete parasztszemek. Meg
megemelték dárdájukat. Lenge nyári
szellő sóhajtozott. Fejük felett meglcbbent a lófark. Gyorsan, lázasan megbe
szélést tartottak, majd olyan gyorsaság
gal, amint jöttek, visszahúzódtak és el
tűntek a völgybe lehuzédó erdő mélyén,
m ely Hámján bojár vadászterülete volt.
A Danail szölleje felett m agányosan ál
ló, süríí lombii cseresznyefáról egy fehér
ingű, tarkakötényű, karcsú és sudárter
m etű leány ugrott le. Haja arany volt,
mint az őszi lomb. Felkapta kosarát a

földről, átlendült a tüskés sövényen, de
rögtön utána fel is jajdult, mert tüske
fúródott a lábába. Fürgén lehajolt, ki
húzta, majd gyorsan futni kezdett a fo
lyó melletti ösvényen és bekanyarodott
a falu kihalt, csendes utcájára. A forrás
mellett a köveken egy hajlott hátú. fá
radt nő fehér ingeket teritett ki szárad
ni. A vízimalom nem működött. Kis idő
elteltével egy lovas száguldott a szőllő
felé, lovának összekuszált sörényére ha
jolva. Átugratott a sövényen és lefelé
vágtatva belegázolt az Orest minden ol
dalról körülvevő búzatáblába. Lova fá
radni kezdett. Valósággal úszott a buzatengerben. A tatár után hosszú barázda
jelezte útját. Ezen az utón most másik
majd harmadik is követte. Jobboldalt
egész sereg tűnt fel. A borda száma egy
re nőtt. Mintha valami hangyabolyból ke
rülnének elő, a domb mögül a fekete
vendégek ujabb serege bukkant fel. Kö
rülzárták ürest, és most minden irány
ból előretörtek.
Valahol a kerteken és kerítéseken túl
egy tülök siralmas hangja búg fel. A
hang szomorúan nyújtózkodott, mint az
anyját kereső borjú bőgése. Az oresiek
pillanatok alatt az utcára rohantak, a
templom kőkerítése mögé menekültek és
eltorlaszolták maguk mögött a keskeny
ajtót. A tatárok véres ellenállásra vártak.
Meztelen jatagánjukat lengetve, ijjaikat
megfeszítve, vad harci kiáltásokkal és
elnyújtott üvöltésekkel farkasként szá
guldottak végig a sárga utcákon. De
senkivel nem találták (szemben m agu 
kat. A férfiak, akik szembeszállhattak
volna velük, Damján vezetésével hábo
rúba vonultak. Már ennek két hónapja,
felölük azonban 'azóta sem érkezett hír
A kutyák kezdtek csak végtelen vonítozásba az udvarokon. A tyúkok is szétszaladtak s riadtan kotkodácsoltak. Egy
nyitott tölgyfaajtón pirosruhás szőke
gyermek szaladt ki. Játékosan négykéz

láb indult el az utcán keresztül a szem 
ben levő kút felé. Egy hatalmas termetű
tatár, kinek nyakát háromszoros arany
lánc díszítette, megsarkantyuzta lovát
és az utón éppen akkor áthaladó gyer
mekre ugratta. A ló azonban, mintha
csak madár lenne, könnyedén átugrott
rajta, anélkül, hogy érintette volna. A
kerítésen túlról egy női hang sikoltása
tört fel. A gyermek a ló után fordult és
bámulva nézte nagy farkát. Ebben a
pillanatban nehéz kő ütését érezte fején
a tatár. Mire megállt és m egfordult lo
vával, a házból egy sudártermetű, aranyhajú leány ugrott elő és haragosan vé
gigmérte szemével, majd őzként felugor
va, felkapta a gyermeket és visszafutott.
A tatár felemelte lándzsáját, m eglendí
tette, de szemébe villant a leány karcsú
termete, a derekán körülfutó világos öv,
orrát megütötte a fiatal test feléje szál
lingózó illata, szeme előtt parázsló tíízként sziporkázott fel arany haja és a
tatár leengedte kezét. Szívében gyen ge
séget érzett, mintha mézes sugár ön
tözte volna szívét, keble fellángolt, térde
megremegett. Magasan felem elkedett a
nyeregből, elkiáltotta magát és fekete
sasként szállt a falu főtere felé A rab
lás abbamaradt, a horda zaja elcsende
sedett. ő maga pedig bement a templom
udvarába és jatagánját hüvelyébe csúsz
tatta. Kezét kinyújtotta a tem plom aj
taja előtt olvasóként lebegő cseresznyefürt felé. Az oresiak erre kinyitották a
földbe ékelt vasajtót. Elsőnek egy feliérszakállu aggastyán lépett ki rajta. A fa
lu atyja. Meghajolt a tatár előtt, majd
várakozóan függesztette rá szemét. A
tatár megérintette szájával a cseresznyét
és utána szárával együtt megette.
—■ Csak terített asztalt kérek csapa
tom számára — kiáltotta a vendég tisz
ta bolgár nyelven és újra az érett cse
resznyék után nyúlt. — *És egy olyan nő
énekét szeretném hallani, aki úgy éne
kel, mint a csalogány. — Lova m eg
mozdult- a kőtáblákon. Patkójának szik
rái belevesztek az alkonyati félhom ály
ba, míg a nap utolsó sugarait bocsátot

ta feléjük a dombok mögül.
Megtérítették az asztalt. A vendégek
tarka párnáikon ültek, szorosan eg}Tmás
mellett. Sült bárányok, piroshéjjú, ropo
gós, meleg kenyerek sorakoztak fel élőt
ök;. H a J‘,é k o n y lányok tettek-vettek kö
rülöttük. Felszolgálták az ételeket, sűrű
bort töltöttek a zöld agyagedényekbe,
melyeket m ég trák kalmárok hoztak a
forró Dél városaiból Damján bojárnak.
A tatárok felemelték a mélyöblű kancsókat, szom jasan ittak, mint éhes kutyák,
mohón falták a húst, ettek és dörmögtek. Szemük fel-fellángolt, többen meg
oldották ruhájukat, ném elyik félm ezte
lenre vetkőzött. A mécs fényében fürdő
fekete válluk fényleni kezdett. Ujjaikon
szentjánosbogarakként
fel-felcsillantak
az aranygyűrűk. Kezük egyre gyakrab
ban nyúlt az asztal körül felszolgáló,
feltűrt szoknyájií leányok után. Bonto
gatni kezdték fehér ingüket s igyekeztek
átölelni derekukat. A leányok halkan si
koltoztak. Félelem fogta el ifjú szívü
ket. A kán az asztal felső végén állt,
a meszelt falhoz támaszkodva, — feje
felett mécs
pislogott — olajjal telt
agyagtál, benne úszkáló gubacs. A mécs
mögött, a fel-fellobbanó fényben egy
szentkép arca bámult. A kán szép férfi
volt. Fekete, magas homlokéi, ragyogó
szemű, hanyagul lecsiiggő bajuszéi. Nya
kán arany nyaklánc csillogott. A leányok
irigykedve, sóhajtozva nézték a drága
láncot. Az asztalon térde mellett, régi,
nehéz, fehér csont markolatu csupasz
tőr hevert. A kán kenyeret vágott vele.
Csontnyelét apró gyöngyök díszítették,
melyek kölesszem ekhez hasonló fénnyel
hunyorogtak. Ajkán rejtélyes mosoly
játszadozott. Szemben vele, a fal mellett
állt a sárgahajéi lány, aki őt kővel fo 
gadta Oresban. A lány rátekintett. Tágranyílt, ijedt szeme a férfi tekintetét
kereste, s mihelyf az rápillantott, szem 
pillái rögtön lezárultak, keblei pedig
magasra emelkedtek. A lány két keble
úgy hullámzott a kem ény ing alatt, mint
két szárnyát próbálgató riadt galamb.
És milyen válla van ennek a gyönyörű

szláv nőnek! A kán elképzelte, amint
bortól nedves ajkával ezt a vállat érinti
és vére gyorsabban kezdett szívében ke
ringeni.
Damján szérűjénél tüzek lobogtak. A
vezérek bent mulattak, a horda kint A
középső tűznél két tagbaszakadt tatár
tartotta vállán azt a nyársat, m elyen
egy egész ökör sült a térdigérő parázs
fölött. A tűz körül ültek a csapat tagjai
zümmögve. A máglya erősen pattogott
és a levegő megtelt a stilt hús szagá
val. A szomszéd kertben, a diófák ágai
között két íödetlen fejű, fehér ingű
fiacska rejtőzött. Szomjas szemmel, kí
váncsian nézték a tatárok éjjeli m ulat
ságát. A sötétben baljóslatú hangon ba
goly huhogott. Egy függővel díszített
fülű tatár ült a tűz mellé, a kerítésnek
támasztva liátát. Most nyugtalanul for
gatta a lejét; a sűrű sötétséget kémlelve,
keresve a madarat. A riasztó hang m int
ha tőrt döfött volna szívébe, egész tes
tében remegni kezdett és babonás fé
lelem vett erőt rajta. Egyszerre csuk
megpillantotta a fehéringes fíucskákat.
A legerősebb tűz lángja hirtelen fel lob
bant, a kerl felé csapott ki és fénye el
árulta a gyermekeket. A tatár kezét háta
mögött tartva megkereste ijját, k ifeszí
tette, miközben visszafojtva lélekzetét
nem vet le le áldozatáról tekintetét. Egy
Iá hatatlan nyíl süvített. Az éjben éles
gyermeki sikoly visszhangzott. A csa
pat tagjai megzavart méhkasként kezd
tek dongani. egy pillanat múlva azon
ban megint lecsöndesültek, mikor n yug
talan társuk átdobta hozzájuk a keríté
sen át a fehéringes gyermek hulláját
Furulyák szólaltak meg. Felhangzott
a csörgődohok zenéje is, majd a dobok
is peregni kezdtek, mint jégesőt hozó
felhők. A kutyák elnyújtott vonításba
kezdtek. Mintha földindulás közeledett
volna. Az időnként beálló pillanatnyi
szünetekben egy éneklő leány hangja
tört magának utat az éji ég felé. Dala
lebilincselő volt. Damján házának ab
lakából szállingózott ki. ahol a vezérek
mulattak. Latinka énekelt, megbüvÖlve
a szép tatártól, engedelmeskedve derűs

szemeinek, madárként énekelt, mint a
pacsirta alkonyaikor a learatott búza
tábla felett, melyen dús kévék hevernek
halomban és piros mákfejek sírják a
földre szirmaikat. Könnyedén hajlado
zott előre-hátra, két szegényes rézpénz
csillogott nyakán és lassan kebelére csú 
szott, mintha keresne ott valamit. Nincs
szebb valami a világon, mint a szép, fia
tal leány hangja, ha énekel. A tatárok
nem vették le róla tekintetüket. Szemük
kel levetkőztették, keblükhöz szorították,
lázas n jjaikkal haját simogatták, szóval
csüggtek szavain. Éneke mintha ottm a
radt volna torkukban. Csak a kán nem
nézett reá. Mozdulatlan arccal hallga
tott és kése hegyével kis kereszteket raj
zolt az asztal mellett a földbe. A földre
szegezte tekintetét. Zavaros gondolatok
száguldottak agyában. Ügy érezte, hallja
a tavasszal olvadó vizeket vivő patak
csobogását, de elmúlt ez az érzése. Majd
nyáj kolom polását hallotta. Valahol
messze tüzek festették veresre az égbol
tot. A nagy puszta felett a véres nap
úgy bukott le, mintha selymes fiibe cselt
volna, hogy lelkét kilehelje. A horda
letáborozott, tüzek gyúllak, néhány szoptatósbárányt és szárnyast nyársra húz
tak. A kerék mellett fiatal fogoly állt,
könnyek csordultak arcán, m ialatt dél
felé nézett. Leszállt a sötétség, fel-felvillantak a távoli csillagok. A szülőföld
végtelen távolságban elmaradt. De lelke
vissza-visszatért oda. Mint kis fióka,
mely még nem tud repülni, és át meg
átröpdös a kisebb dombokon és a kerí
tések tüskéi között esik le fájdalmas
csipogás közepette, és kétségbeesve ke
resi az elvesztett fészket, az anyai szárny
melegét. Kis árva, honnan jöttél? És
valahol a sötétségben anyai hang szól a
messzeségből:
— Hol vagy, gyermekem, hová ke
rültél drága csillagom?
És ez a hang ugyanaz, mint ezé a
leányé, aki most itt énekel előtte . . .
Az idő keze mindent eltörölt a kán
emlékezetében. Még anyja arcára sem
emlékezett. Csak arra a síkságon eltöl
tött estére, mikor annyi, a szeméből

hulló, sós cseppet nyelt le. Mostohaapja
akkor úgy dobta oda neki az ételt, m in t
ha a kutyája lett volna. De aztán m a
gához hívta, átölelte és úgy fektette le
a fűre. A gyermek megmelegedett, m in t
ha csak anyja ölében lett volna. Elaludt
és álmában egész éjszaka anyja után
futott. Borzalmas erdőben szaladt, elté
vedt a fatörzsek között és könnyei úgy7
hullottak, mint a zápor. Mikor reggel
felébredt, a tatár keze csupa viz volt.
Nőni kezdett. Megtanulta, hogy kell k u 
miszt inni, lovat megülni, lándzsát vetni,
nyíllal tizenöt lépésről ellőni egy faleve
let. Megtanulta, hogy kell idegen terüle
teken cserkészni, rabolni és öldökölni.
Mikor felnőtt, maga szervezte meg csa
patát és dél felé v ez ette.. .
Latinka befejezte az éneket és a ta
tárok felsóhajtottak. Egyik közülük. <*gy
alacsonytermetű, széleshátú, vastagnya
kú és vékonylábú tatár, felkelt az a sz
tal mellől. Medveként a leány felé in
dult és ránevetett. Fogai füzérbe fűzött
gyöngyökként csillantak fel. Latinka
megremegett és hátrahúzódott. A tatár
orrát valaha megcsonkították. Ijesztő
ember volt. A leány válla felé nyúlt k e
zével, mielőtt azonban hozzáért volna,
egy csontnyelű, sárga gyöngyszem ekkel
kirakott tőr zizzent és fúródott a falba,
a fekete kéz és a leány fehér válla k ö 
zött. Remegve állt meg és úgy búgott,
mint a megpendített húr. A tatár viszszafordult és urának hideg tekintetével
találkozott.. Mosolyogva meghajtotta m a
gát és anélkül, hogy szólt volna valamit,
visszament helyére.
A m ulatság sokáig tartott. A szérű
melletti tűz pislákolni kezdett. Fehér
hamu borította a parazsat. A sült ökör
már régen levándorolt a gégéken. A
kerti kerítéshez kötött lovak prüszkölni
kezdtek. Ores felett feljött az ezüstös
hold és megnézte m agát a diófáról le 
esett fiúcska holt szemében. A kis h olt
test háttal esett a tűz mellé, folttal d í
szített fehér ingecskéjében, m ely piros
sal hímzettnek tűnt így fel. Jobb k ezé
nek ujjai egy csom ó füvet markoltak.
A horda vezetői felálltak az asztal

mellől és kergetni kezdték az ételhordó
leányokat. Ki kit tudott, azt fogta ki
magának, mint ahogy csirkevágás előtt
a gazda kinézi magának a levágandó
jószágot. Lassan elszóródtak Daniján
szétdúlt otthonának szobáiban. Csak La
tinka és a kán maradt ott. A tatár szót
lanul maga elé meredt. Feje fölött utol
sót lobbant a mécses. Erőltette em léke
zetét és mintha felm erült volna képzele
tében, hogy valamikor éppen így sercegett a kilobbanó mécses . . . még a böl
csőből hallotta . . . Latinka várta, hogy
ez erős férfikezek megragadják. Elké
szült rá.
*
— Hogy hívnak? — kelt fel hirte
len a férfi és hozzálépett.
— Latinkának. Es téged kán°
kérdezte suttogó hangon a leány.
— Kánnak.
— Más neved nincs?
—• Miért kérded?
— Azt mesélik rólad az emberek,
hogy bolgár vagy.
—• Nem igaz.
— Miért titkolod? Hiszen úgy be
szélsz bolgárul, mint bármelyik i'aluinbéli.
— Kilenc éve járom már a bolgárok
földjét.
— És a szemed?
— Milyen a szemem?
— Mint a mienk.
- - Mint a tied.
— Valóban. O. milyen nyakláncot
viselsz! Biztosan nagy vagyonod van.
Nem illik férfihoz arany nyaklánc. H on
nan vetted? Tatár feleségedtől? Szebb
ő nálam?
— Nekem nincs a tatárok közt a s 
szonyom.
— Miért nincs? Túlságosan fiatal
vagy még?
— Mert a ti földeiteken valamennyi
nő az enyém.
Igen? — Milyen fekete a hajad, pe
dig a bajúszod — szőke.
— Miért fogadtál ma kővel?
— Mert annak a Danailnak gyerme
kére ugrattad lovad, aki nekem m osto
haapám. Nála dolgozom, szőlőjében ka-

pálgatok. Nézd csak, milyen durva a
kezem. Hajnaltól késő estig dolgozom.
A kán megfogta kezét. Tűz gyűlt a
leány szemében, pir öntötte el arcát,
gyönge keblei nyugtalan galambként
hullámzottak.
— Most fogd meg a hajam, és m eg
látod, milyen. Van puhább nála? Mondd
tiszta szívedből!
—■ Háltál m ár férfivel? — kérdezte
a tatár.
Latinka megremegett és lehajtotta
lejét:
— Soha.
A férfi megelégedetten simogatta fe
jét. Sötét ujjai puha aranyfurtökben fiircdtek.
— Xem sajnálsz?
— Miért sajnálnálak? Hisz oly szép
férfi vagv. Már láttalak álmomban. Nem
hiszed? Ha kívánod, niegesküszöin rá.
Nagyon sokszor álmodtam rólad. Csak
rum ilyennek álmodtalak, ' mint most
vagv. Csúnyábbnak, csúnyábbnak . . . Is
tenem, milyen bolond dolog is az álom!
- Hajdanában csak a bojárok kasté
lyait szoktátok kirabolni, most meg sor
ba fosztogatsz mindenütt, líát nem saj
nálod a szegényeket? Tudok erről egy
dalt. Ez még régtől maradt meg bennem.
Elénekeljem?
—■ A te hangod megbabonáz.
A kán átkarolta és szemébe nézett.
Két szép dió. Elviszi tatár földre, hogv
virágként díszítse csapalát. ott nyíljék
ki teljes pompájában a végtelen rónaságon, ott énekeljen neki csalogányként.
— Fel tudnál emelni? — szólalt meg
váratlanul Latinka.
—• Mint egy kis bárány kát.
— Na. lássam!
A férfi könnyedén magasra emelte.
A leány kacagni kezdelt, mint egy kis
gyermek, és m eglendítette lábát. Inge
meglebbcnt és elő villant fehér térde.
A talár, el sötétedve nehezen lélekzett. Végigsimitott homlokán tenyerével,
majd levéve magáról az arany nyaklán
cot. gyorsan Latinka nyakára kap
csolta.
Az elszégyelte magát.

— Derekadra pedig ezüst övét adok,
melynek kapcsait gyöngyház díszíti.
Olyan papucsot veszek neked, m ely korállszemek csillogásától fénylik.
—■ Mikor?
— Mikor a feleségem leszel.
— Elviszel a tatárok földjére?
— El.
— És hitemet el fogod venni?
—* Nem.
— Milyen jó vagy. Mécset gyújtok
majd szobámban anyám emlékezetére, a
bölcsőben egy kis tatár fog ringani és
én szépen énekelek neki. Ó, Istenem,
hogy szeretnék én most énekelni! Reg
geltől estig. Mikor tavaly nyáron meg
halt Daniján bojár felesége, a bojár en
gem kért meg, hogy siratója legyek,
mert szépen tudok énekelni. És sirás he
lyett dal tört elő a torkomból. Ilyen
vagyok. Nagyon jókedvű.
A kán megint inegsiniogatta fejét.
Es minél jobban gyötrődött szíve, annál
jobban remegett keze a leány haján. A
nyitott ablakon keresztül besóhajtott a
tiszta nyári éj. Langyos szellő csókolta
kint a fa álmos lombjait. A sötét lom b
korona úgy várta a szellőt, mint ara a
vőlegényét. Valahol kakas rikkantása
hallott.
— Pihenjünk le! — szólalt meg a
leány. A kán elfújta a mécses lángját.
A szoba mély sötétjéből tündérként vi
lágított neki a leány. Az arany nyak
lánc ott vonaglott, zizegett a nyakán és
zizegése beleolvadt a sötétbe . . .
*
Haldokolt az éjszaka. A hold már
alacsonyan lebegett az égbolton, bágyad
tan vonta be ezüst fényével az eresz alá
akasztott rézüstöt és benézett az abla
kon. A kán, szétnyílt ingében, kicserepesedett szájjal, mélyen aludt. Homloka
fáradtan fény lett a holdvilágban. La
tinka ébren feküdt a szép, erős, alvó
férfi mellett, annak meleg karjában. Sze
me előtt megjelent a távoli tatár tábor.
Korállábú madarak szálltak vállára. És
kérték: énekelj! Egy mandulaszemű kis
baba ügyetlenül ingébe kapaszkodott és
telt kebleit kereste, mig fogai gyöngy

sorként villantak elő. Forrón vágyódott
arra, hogy e fogacskák beleharapjanak
telt anyai keblébe és szinte már érezte
azt a fájdalmat, m ely a gyerm eket hor
dozó kis szíjaktól keletkezik a vállán.
És mikor majd kihullik az első fogacska, — talizmánként kis zacskóba varrja
majd, hogy a magas fűben mérges kigyók meg ne harapják, ellenséges n yi
lak el ne találják. Hirtelen m egvillant
agyában, hogy valahol, a tatárok föld
jén él egy fivére, aki ugyanígy nyaká
ban hordozza első kihullott fogacskáját.
— Megismerheted, leányom , a bal
tenyerén lévő két holdacskáról és taliz
mánjáról — mondta neki valamikor
anyja és mikor elhurcolt gyermekének
nevét megemlítette, kim ondhatatlanul
fájt a szíve.
—■ Andrej — suttogta Latinka, —
vájjon megtalállak-e ott valahol a tatá
rok földjén? Drága bátyám! — Bárhol
találkoznék is vele, azonnal felism er
ném és mindent, m indent elm esélnék ne
k i . . . — Felkelt, de ismét visszaült. A
hold rávilágított. Ráhajolt a férfira. Is
tenem, semmiképpen sem látszik tatár
nak. Milyen szőke a bajusza, mint a
kukorica haja. H om lokon csókoljam?
És lám, ő is hord talizmánt. Vájjon mit
rejthetett belé az anyja? Mit is tehetnek
bele a tatárok? És hol lehet a szíve? —
Ráhajolt fülével férje meztelen mellére
és hallgatózni kezdett. A szív erősen ka
lapált. — Te drága szív! — szólt La
tinka és kinyújtotta kezét, hogy m egsi
mogassa. Óvatosan megérintette tenye
rével a bőrét. A férfi szája álmában m o
solyra nyilt. Keze is megmozdult. —
Nahát, neki is anya jegy van a kezén!
És kettő!!! — a leány szeme tágra nyilt,
szíve nagyot dobbant. Félrehúzta az in
get és a hold bearanyozta azt a két kis
anyajegyet, melyek apró bogarakként si
multak a tatár bőréhez. A leány fülé
ben megcsendültek anyja szavai, mintha
a sírból törnének fel:
— Megismerheted a két anyajegy
ről, és .. .
— Ó, Isten, Istenem! — harapta
össze ajkait a leány. — Anyám! Nem ő,

nem lehet őü — Szeme megdermedt,
válla remegni kezdett. Felugrott, kirán
totta a falból az este belevágott tört, le
hajolt a tatár fölé és elvágta a talizmán
láncát. Remegő kézzel bontotta fel. Ke
ze megmerevedett a felindulástól. Kése
a földre esett. Kővé dermedt, mint a kis
csibe, mikor kigyó sziszeg rá. Hangot
hallott. Mintha kis kölyökcica sírna.
Egy aranyfejü gyermeket látott, amint
feléjenvúlt és őt kereste a sötétben. Le
hajolt, rádobta a férfira a talizmán!, fel
tépte az ajtót és kirohant. Eszétvesztve
szaladt le az utcán — a körtefa árnyé
ka csipkeként villant meg felette — és
rohant Damján malmának mély vize
felé. . .
*
Ha az elkésett utas nyári éjeken, mi
kor a kakas először kiáltja üdvözletét az
új nap elé, a tatárok utján Ores felé le
ereszkedve Damján malmához ér, a par
ton, a malom zöld kövén
egy fehér
leányt lát ott ülni, kezében tartva ha
lott gyermekét.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ALÁZAT
Szeressenek, áldjanak,
hívjanak vagy várjanak,
feledjék a szavam at,
nem siratom magamat.
Vezessen a csillagod,
ne süssön rám a napod,
ragyogjon az érdemem,
büntess, ha megérdemiem.
Megnyugszom, nem tagadom:
szolgád vagyok, hatalom,
sújtson, védjen a karod,
legyen, ahogy akarod.
Mérei Sándor.

A délvidéki magyar munkás útja
Irta : Csuka János
sek. A szocialista szakszervezetek mellett
I.
A délvidéki magyar munkásság küz sorban megjelentek a keresztény szocia
delmes élettörténete még megírásra vár. lista munkásalakulalok is. SzembenúllolA fejlettebb iparral és ennek következ tak egymással, de olyan kemény össze
tében nagyobb múlttal és jobban meg csapásra nem került mégsem sor közöt
tük, mint a nagyobi) ipari cenlrum ok
alapozott szakszervezetekkel rendelkező
erdélyi és felvidéki magyarság ezen a ban. Szabadkán és Újvidéken már az
első világháború elölt egyes szakmák
léren már elvégezte feladatát.
Kétségtelen, hogy főleg a csehszlo (nyomdászok, kőművesek, szabók) mun
kásai a szocialista világnézet alapján
vákiai m unkásm ozgalom nak, amelyet
mindvégig a kormányon levő különböző állottak és a szakszervezetekben lömöniltek. Megnyíltak a polgárság csodálko
munkáspártok, űgyahogv támogattak,
nem kellett annyi nehézséggel m egküz zása közepette a munkásotthonok is,
denie, mint a betiltások, gyanúsítások, amelyekben szociális nevelés folyl. A
korlátozások sorozatán bukdácsoló jugo világháború alatt duzzadt meg a legjob
szláviai munkástörekvéseknek, s így ban a szakszervezetek taglétszáma, s a
húszegynéhány esztendő feldolgozása és forradalom hónapjaiban kulminált. Dél
áttekintése is könnyebben ment a szá vidéken magyar és szerbnyelvű sajtója
mukra. A jugoszláviai munkás szakszer is volt a szakszervezeteknek, illetve a
vezetek irattárát, statisztikai adatait vi pártnak. Szabadkán megjeleni a Nép
szont annyiszor kobozták el a hatóságok, szava, Újvidéken a Szloboda, s időn kén!
a megmentett anyagot pedig addig rej németnyelvű szocialista újsággal is pró
tegették, amíg a legtöbb yrték elkalló bálkoztak. Az ipari munkásság mellett' a
dott, s így ma nehéz a mérleget össze földmunkások is szervezkedtek, sőt Új
állítani. Még az sem vállalhatja teljes ságjuk is volt. Bácskában a számuk ma
biztonsággal, aki benneélt a szakszerve a földosztás után is jelentékeny és ért
hető, hogy a jobb sors és elviselhetőbb
zeti élet levegőjében, hiszen nélkülözi
azokat a nvers hétforrásokat is, am elye élet utáni vágyakozás összefogásra kész
ket felhasználhatna. Még kevésbbé vál tette őket. Nemcsak ipari munkások, de
földmunkások sztrájkjairól is hallottunk,
lalhatja ezt a munkát a mozgalmaktól
kissé távolabbélő. de hivatásánál fogva a s erős érintkezési terület létesült közöt
dolgozók iránt m indig megértést tanú tük. Már az első világháború előtt az
sító, közülük való újságíró.
ipari munkások jelentékenyebb része ma
Nem is erre törekszik, amikor a hiá gyar volt, hasonlóképpen a földmunká
nyosságok ellenére mégis hozzányúl a soknál is. Egy húszas években készült
szerb statisztika némi maliciával mulat
kérdéshez. Nagy és távoli kontúrokban
kísérli meg csupán felrajzolni és valaho ta ki, hogy csupán Bácskában tízezer
földnélküli magyar zsellércsalád él. S ha
gyan érzékeltetni a délvidéki munkásság
élniakarásának élesebben kiütköző fon a bácskai szakmunkások nagyarányú el
tosabb állomásait, hiszen ez egyben a
költözésének okait kutatjuk a különélés
magyar munkásság életét is visszatük ' alatt, akkor rájövünk arra, hogy ezek is
rözi.
túlnyomórészt magyarok voltak, akik
szinte elárasztották Jugoszlávia rohamo
A Délvidéken az elszakadás előtt csak
san iparosodó nagyvárosait a jobb kere
néhány nagyobb városban voltak talál seti lehetőségekben reménykedve. A há
hatók számottevőbb munkástömörüléborús romokból kiemelkedő Szerbiában

kellett a szakmunkás, s a magyar m un
kás jólfizetett és szívesen fogadott al
kalmazott lett úgy Belgrádban, mint az
ország bármely részén. Hangosak vol
tak a magyar szótól a gyárak környékei,
s Jugoszlávia hirtelen bekövetkezett öszszeomlása segítette csak haza őket, a T é 
gi környezetbe, ahonnan azért távoztak,
mert a rendelkezésre álló helyek kellet
tek a jelentkező szláv munkásoknak.
*
A délszláv állam megalakulását m eg
előző hetekben Bácskában is m egism ét
lődött az a jelenség, amely a szakszer
vezetekbe való özönlést Budapesten és
másutt is annyira jellemezte. Nemcsak
a polgári gondolkodású kishivatalnok ré
teg, hanem még vállalati igazgatók is a
korszellem hatása alatt a szakszerveze
tekben jelentkeztek. Nem meggyőződéshői, hanem mert azt hitték, hogy ez
most így jó és így illik cselekedni. Ter
mészetesen ezek voltak az elsők, akik
a szakszervezeteket és a munkásotthono
kat csakhamar átjáró nagyobb szelekre
ugyanolyan gyorsan eltávozlak, nrnt
amilyen meglepetésszerűen érkeztek.
A szocialista, beállítású és nevelésű
magyar munkások számára azonban
nem ezek a konjunktúra szocialisták és
szakszervezeti tagok, hanem szláv elv
társaik okozták a legnagyobb csalódást.
Már az elszakadást kimondó újvidéki
szerb nemzeti tanácsnak voltak szerb
nemzetiségű szocialista tagjai. Nem egy
szerű párttagok, hanem titkárok, sőt
pártlapszerkesztők is. Sok évtizedes szo
cialista nevelésük minden hatása abban
a pillanatban elpárolgott, amikor m eg
látták az első szerb katonát és a kibon
tott szerb zászlót. A nacionalizmus,
amely bizonyára sok vihart korbácsolt
tel ingadozó lelkűkben, végül felülkere
kedett a legtöbben és egymásután jelent
keztek az annyira óhajtott állásokért. A
tegnapi szocialista vezetőkből így lettek
a szervezkedő szerb állam tisztviselői,
persze útjuk lehasadt a szakszervezetek
útjáról. Valami különös szerb és nacio
nalista szakszervezeti kereteket igyekez
tek ugyan fenntartani, de a közöny

hamar belepte házuk táját. Még a szerb
munkásnak sem kellettek, hiszen meg
érezték, hogy nem meggyőződésük, ha
nem a gyorsan kínálkozó érvényesülés len
dítette ki őket a szakszervezetek ismerős
és otthonos környezetéből. A magyar
munkásság és a magát változatlanul szo
cialistának valló szerb munkásság véko
nyabb rétege elhagyatva, vezető nélkül
vergődött az új állam alakulásának el
ső hónapjaiban, am íg erősítést nem ka
pott. Már 1919 elején érkeztek Szerbiá
ból szocialista munkásvezérek, akik a
harcterekről és Budapestről hazatérő m a
gyar szocialistákkal igyekeztek kihasz
nálni az európaszerte kedvezőbb h ely
zetet a m unkásság összegyűjtésére. A
magyar kommün hatásának erősebb
visszaverődése megremegtette a bácskai
földet is és sok szakszervezeti akció om 
lott össze a magáratalált hatalom gyors
közbelépésén és ellenállásán. Az irányító,
segítő nélkül maradt magyarság mind
jelentősebb számban követte a szerve
zett magyar munkásságot a szakszerve
zetekbe és nem egy munkásotthonban
úgyszólván csak magyar szót lehetett
hallani. Ez volt az az idő, amikor sokan
belső m eggyőződés nélkül lettek a szakszervezetek tagjai, s leginkább azzal m a
gyarázták elhatározásukat, hogy valaho
va kell tartozni, amikor mindenki szer
vezkedik. Mivel a magyart ekkor még
máshova nem fogadták he, beiratkoztak
u szakszervezetekbe, ahonnan a nem
odavalók persze elég gyorsan el is tá
voztak. Az akkori viszonyokra és a m a
gyarság gondolkodására jellem ző az is,
hogy sokan a szocialistáktól, illetve a
szakszervezetektől várták a Magyaror
szághoz való visszacsatolást és ennek
kedvéért még a munkabeszüntetést is
vállalták. Az 1919-es országos sztrájk,
amely a vasút leállításával indult meg,
nem is annyira a m agyar kom m ün iránti
szimpátia m egnyilvánulása akart lenni
sokak részéről, mint inkább azé az el
képzelésé, amely egy töm egm ozgalom 
mal lehetségesnek tartotta visszaadni
Bácskát Magyarországnak. Ezekből a
naiv elképzelésekből persze ki kellett áb-

rándulnia a magyarságnak, elsősorban
annak a rétegnek, amelyet nem szocia
lista m eggyőződése vitt a szakszerveze
tekbe, amikor a hatóságok lecsaplak a
fejlődő munkásmozgalmakra és vissza
szorították az utcákról.
Bácska magyar m unkássága a ta
nácstalanság és tehetetlenség partjai kö
zött vergődött ezekben a bizonytalan
napokban, mert egyrészt megérte régi
szerb elvtársai menekülését, másrészt a
szakszervezetek
olyan
népszerűségét,
amelyre nem volt példa. A megpróbál
tatások egész áradatának kellett jönnie,
hogy a m unkásotthonok megszabadulja
nak a nemodavalóktól és üldöztetéseken
keresztülvergődve a megmaradt és kipró
bált erőkkel igyekezzenek fenntartani a
szakszervezeti és szocialista gondolato
kat.
*
A délvidéki magyar m unkásm ozgal
mat az első hevesebb megrázkódtatás
már 1920-ban érte, amikor egy Sztejics
Szpaszoje i*evii nagybecskereki szárma
zású újvidéki cipészsegéd merényletet kí
sérelt meg Sándor akkori régens ellen.
Sztejics szervezett munkás volt és a ha
tóságok szinte tajtékzó dühvei vetették
magukat a bácskai, elsősorban az újvi
déki szakszervezetekre. A magyar mun
kások százait tartóztatták le, mert azt
mondották, hogy a magyarság csak azért
húzódott meg a szakszervezetekben, m i
vel ott szabadabban dolgozhat a délszláv
állam ellen. Ezekről az izgalm as hetek
ről ma is sokat tudnak mesélni az életbcnmaradt szereplők. A munkásotthonokat
ismételten bezárták, a szakszervezetek
sokáig nem dolgozhattak és’ a szakszer
vezeti élet megtorpant. A merénylet hul
lámai mégiscsak elültek, mert Jugoszlá
via választásokra készült. A szerb pár
toknak kellettek a szavazatok. Megjelent
a politikai életben a kommunista párt
is, meghódította a legtöbb szakszerveze
tet és az 1920 november 28-án megtar
tott választásokon
198 736 szavazatot
kapott. 58 kommunista képviselő vonult
be a parlamentbe és a 89 radikális, 94
demokrata és 50 Radics-párti képviselő

mellett harmadik legnagyobb párt lett.
Magyar nemzetiségű kommunista képvi
selője nem volt a parlamentnek. A Bács
kában megválasztott kommunista kép
viselők nagyobbrésze szerbiai volt. A na
cionalista szerb pártok megdöbbentek a
kommunista előretöréstől és bár a Bács
kában a szerb szocalisták mérsékeltebb
mozgalommal kísérleteztek, eredményt
nem értek el. A kommunista képviselők
zavarták a parlamenti munkát, a vá
lasztási győzelem viszont megerősítette
táborukat és a centralista és nagy szláv
elvi alapokon berendezkedni készülő Belgrád nem tudta, mitévő legyen. Közben
Delnicén egy kommunista
munkás
agyonlőlte I)raskovics belligym inisztért,
számos
munkásrendelet
kibocsátóját,
mire a kommunista képviselőket m eg- /
fosztották mandátumuktól a hírhedt
Obznuna rendelet alapján és pártjukat
is betiltották. Megkezdődött a szakszer
vezetek újabb kálváriája. Megint letten
ségre voltak ítélve, amíg a m érsékelteb
bek a párt és a szakszervezetek ketlévála sz tá sának sz ii k ségességé t Ili rde Iők
újabb mozgalommal nem kísérleteztek.
Teljesen elölről kellett kezdeni a
szervezkedést és a gyakori betiltások,
házkutatások, üldözések hatásaként m eg
fogyatkozott természetesen a tagok szá
ma is. A szakszervezetek m egszabadul
tak a korszellemmel kacérkodó alkalmi
szocialistáktól is, hiszen most már egye
nesen veszélyt és nem előnyt jelenteit
valamelyik munkáspárthoz vagy szakszervezethez tartozni. A magyar m un
kásság is niagáhoztért első ájultságából.
A régi szervezett munkásság még kitar
tott, mert nevelése ezt diktálta, de fe 
lülkerekedni, vagy a eseti és román pél
dára magyar munkásszervezeteket te
remteni mégsem tudott. Szláv m unkás
pártokba kényszerült. A pártbetiltás fel
morzsolta a szélsőséges akciókat és 1923ban a független munkáspárt néven vá
lasztásokba induló egykori kommunista
jelöltek már csak 24.321, 1925-ben
17.383 és 1927-ben 49.141 szavazatot
kaptak a munkásmozgalmakra nehezedő
hatósági nyomás miatt és kommunista

képviselő nem tért vissza többé a parla
mentbe. A mérsékeltebb szocialista párt,
amely főleg egykori szerb, horvát és
szlovén szakszervezeti vezetőkből rekrulálődott, akik mindinkább nem zeti ala
pokra helyezkedtek, szintén gyorsan el
tűnt a politikai élet porondjáról. A bács
kai szerb munkásvezérek az első válasz
tásokon mandátumokat szereztek ugyan,
de állandóan ritkult a számuk, nem kel
lettek még a szláv munkásságnak sem,
bár közben egy-egv jó állással kárpó
tolták magukat. A szociáldemokrata párt
1920-ban 46.792 (10 mandátum) 1923ban 18.491
(2 m andátum ). 1925-ben
20.773 (0 mandátum) és 1927-ben 6.122
(1 mandátum) szavazatot kapott és vé
gül már csak egy szlovén szocialista m a
radt meg a belgrádi parlamentben.
A volt kom m unista szavazókat első
sorban a Macsek-párt olvasztotta m agá
ba, Bácskában azonban már az 1925 ős
választásokon a magyar szervezett m un
kásság egyrésze a Magyar Pártra sza
vazott, mert rájött arra, liogv nyom orú
ságának okai túlnyom órészt m agyarsá
gából erednek. De sok magyar munkás
szavazatot kaptak a magukat demokra
tikusnak nevező pártok is, am íg a sza
vazók élőit nem lett világos, hogy a
szláv pártok elsősorban szláv érdekeket
tartanak szemelő!! s csak másodsorban
más szempontokat. Így helyezkedett el
lassan-lassan a szakszervezeti munkásság
a politikai pártok között, bár az a ré
sze, amely szocialista oktatásban része
sült, mindvégig megőrizte a szocialista
különállást és a szakszervezeti szellemet,
ezek számba azonban kisebb. Ez a része
idegennek tartotta a Magyar Pártot is,
amelyet az ellenséges agitáció az urak
pártjának nevezett s ez vonatkozott kü
lönösen a földművesekre, akik a nincstelenség miatt legtöbbet szenvedtek
Közben az élet, a mindennapi kenyér
megszerzésének gond ja is elvégezte a m a
gáét. A magyar szakmunkás, aki m in
dent megpróbált: szakszervezetek párto
kat, az ingadozó erkölcsű politikát, mind
nagyobb számban költözött délre, ahol
tárt karokkal fogadták. Az idegenben

dolgozó magyar szakmunkások száma
40— 50 ezer volt s ezek legtöbbje új mun
kahelyén ^m egnyugvást és több megbe
csülést talált, mint odahaza, ahol m a
gyarsága miatt útjában volt a feltörő,
minden jó pozicióért jelentkező szláv
munkásságnak. Odahaza elsősorban a
magyart látták bennük s csak másod
sorban a munkást, akit vissza kellett szo
rítani. Új környezetében bizonyosfokú
kiábrándulás után már nem is kereste
a szakszervezeteket sem. Visszakanyaro
dott a körülötte mindjobban zugó szláv
tengerben a magyarsághoz, amelyet
ugyan akkor sem tagadott meg. amikor
a szakszervezetek útján kereste boldogu
lását. A szociális életszem lélet és a szak
szervezel i iskola kitörölhetetlen nyom o
kat hagyott ezek gondolkodásában és
lelkiségében s intelligenciájuk könnyű át
tekintése nyomban elárulja, hogy nem
csak sok mindenen mentek keresztül, de
sokat tanultak is életük litbaesö állom á
sain s megfelelően képezték magukat.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A VÉN VILÁG
A vén világ vonaglik uira lázban.
A higanyoszlop negyvenkét fokon.
Elférsz-e most a csendes csigaházban?
Mit ér a hüs elefántcsont torony?
Mi haszna, hogy kifelé festék, máz van
A lelketlen s közöny az arcodon?
A kór megrakta benned is a fészkét.
S mit érezel, neked is szól a részvét.
Nincs rá erőd, hogy elhessentsd az árnyat,
Mely telkedre s a telkekre feküdt.
A hősi pózok iskoláit jártad,
S emlékük halkan, újra szivén üt.
Ahogy csináltad és ahogy kiálltad,
Beléjük botiasz szerte mindenütt.
S mig lármájukra eszm élsz félig ébren,
Te magad is megejtödsz észrevétlen.
Eszedbe jut az augusztusi hajnal,
A Szávapart, huszonhat év előtt
Most kél a nap fel vérzőn, vad zsivajjal,
Mint egy gránát, mit Isten keze lőtt
Fölénk, akikben harcok láza nyargal,
S magunkkal hordjuk mind a szemfedőt.
Mely úgy úszik mögöttünk lengve, hosszan,
Mint fenn a füst a vijjogó magosban . . .
Hódsághy Béla

A szegény ember élete Bácskában
Irta : Kisbéry János
Nem születtem csavargónak. Szegény
embernek sem. Pályatévesztett ember
vagyok, felemás, kétlaki lény, garabon
ciás. Áthidalhatatlan szakadék tátong
a lelkemben.
Állandóan gyötrődöm,
emésztem magamat, boldogtalan és sze
rencsétlen vagyok. Valami szörnyű erő
félrclóditott az útról, amelyen elindul
tam és egy napon így találtam maga
mat rongyosan és nyomorultan, a megvertség és elkárhozottság bénító sokk
jával az idegrendszeremben. Különös
szerzet vagyok, soha nem álmodtam vol
na, hogy ilyesmi is létezhessék. Mintha
valami átkozott hatalom kicserélte vol
na az életemet egy nem-tudom-kicsoda
életével. Az ő rongyait, bőrét hordom
magamon és viselem , mint sorsomat, ho
lott, ügv érzem, semmi közöm ho/zá.
Ha úgy tetszik nem vagyok azonos ön
magámmal. Nem tudom, kinek az életét
élem, hol járok, mit csinálok. A legna
gyobb mértékben közömbös vagyok an
nak az embernek a sorsa iránt, akinek
az életét élem. Nem reagálok a szenve
déseire, a megaláztatásaira, nem törődöm
azzal, hogy mi történik vele. Idegennek
érzem
testemtöl-lelkemtől,
gyűlölöm.
Ahogyan jövök-megyek, látok, nézek,
emberekkel érintkezem, mindebben van
valami álomszerűén túlvilági. Semmi
féle névennevezhető érdekközösség sem
fűz az életemhez; elhanyagolom m aga
mat, tunya, passzív és érzéketlen va
gyok. A valóságot életem méhmagzat
állapotának érzem, amelyhez csak a vá
rakozásaim köldökzsinórján keresztül
fűz némi kapcsolat. A feladatom az,
hogy kivárjam, am íg egy napon a ma
gam mivoltában is megszülethetek. De
e z a várakozás meglehetősen a körmömreégett már. Harminc éves jócskán el
inni tani; leéltem egy emberi életet anél
kül, hogy abban részem lett volna. Ezért
állandóan türelmetlen és ingerült va
gyok. Ügy érzem, mindennel elkéstem

már. Elmulasztottam élni, valósággá
váltani ezt az eg)retlen soha többé viszsza-nem-térő alkalmat arra, hogy éljek.
Eltékozoltam ifjúságomat a puszta vá
rakozásban és még mindig csak ott tar
tok, hogy várakozom, már ott sem igen.
Ott tartok, hogy megyek az erdőbe, ron
gyosan és nyomorultan, megöregedve és
megrokkanva. Értéktelen emberi roncs,
csődtömeg vagyok, minden pillanatban
sírva tudnék lakadni. Szenvedek. Aka
rom ezt a szenvedést, én vagyok az, aki
hisztérikus dühvei idézem mindazt, ami
az életemnek ellentmond. Szenvedni
akarok, mert ez az egyetlen módja an
nak, hogy tiltakozásomat kifejezésre jut
tassam s magamat igazoljam. Szenved
nem kell, érzem, mert e pillanatban
nem-szenvedni annyi, mint beletörődni a
megváltoztathatatlanba, elfogadni sorso
mul ezt a nyomorúságot, megadni m a
gamat neki, elveszni, feloldódni, m eg
semmisülni benne. Hiszen oly kevés kell
alihoz, hogy ezt a lépést megtegyem.
Rongyos vagyok, beteg, nyomorult. A
veszély nagy, résen kell lennem, mert
lélek, igen, attól félek, hogy belekarolok
Jánosba és azt mondom neki:
— Hallod-e, János, egye meg a fene
Proustot és Nietzschét, a kultúrát és az
emberi felsőbbrendűséget. Mától fogva
nem akarok többé betűt látni. Megadom
magamat a sorsomnak, el akarom felej
teni mindazt, ami a múlthoz hozzáköt.
Mától fogva én is csak olyan János va
gyok, mint le és jövőre együtt m együnk
aratni, csépelni. Majd csinálsz nekem
egy pár csizmát, ilyen rövidszárút, mint
a tiéd és egyébként is majd gondosko
dom arról, hogy semmi különbség se le
gyen többé köztünk. A bajuszomat is
meghagyom, mert már végkép torkig
vagyok ezzel a papos, úri ábrázatommal,
amelyen nyomorúságomban mindenki
lennakad. Mától fogva egyenrangúak va-

gyünk, társak és szövetségesek az élet
harcában; szervusz.
Ettől félek. Mert ösztönszeriileg ér
zem, hogy ennek a Jánosnak kutyabaja
sincs a szegénységében. Ügy él, mint va
lami igénytelen kis veréb. Minden m or
zsára lecsap. A világnak sem miféle nyo
morúsága sem fog ki a jókedélyén, m in
den helyzetben feltalálja magát. Ez az
igénytelenség a fegyvere az élet harcá
ban és el kell ismernem, hogy János
még soha vereséget nem szenvedett. Já
nos éli világát a maga módján és nincs
az életnek egyetlen pillanata sem, am e
lyet nem érezne teljesülésnek. Míg én
az egész életemet azzal a fenntartással
éltem le,
hogy semmi közöm hozzá,
majd, holnap vagy holnapután elkez
dem. Ebből elég lenne már. Ha János
sal együtt vagyok, mindig erős kisér
tést érzek, hogy megállapodjam mellette
s földhözvágjam azt a batyut, mely ne
héz, nagyon nehéz már.
De nem tudom elhatározni rá m aga
mat. Inkább szenvedek, égek a kárhozat
szörnyű fűzében, szűkölve, mert nyo
morúságomban az az egyetlen elégtéte
lem, hogy szenvedek. Vagy mondjam
úgy, hogy ez az erőpróbája annak, hogy
birom-e még. Mindig attól félek, hogy
érzéketlenné válók a nyomorúságom
iránt és elveszek, megsemmisülök benne.
Ezért kell most az istennőre is gondol
nom, akitől a minap kaptam levelet, az
istenfihez címezve.
(), istennőm,
nyöszörgőm
majdnem hallhatóan, — ha te most lát
nál engemet rongyosan, cekkerrel a ka
romon . . . Ha például most erre jönnél
aranyos hintóbán és rámvetnéd nagy
csodálkozó mandulaszemeidet . . . Mi tör
ténne, vájjon? El kacagnád magadad ?
Vagy sírvafakadnál? Esetleg felháborod
va tiltakoznál a gonosz játék ellen,
amellyel visszaéltem a jóhiszem űséged
del? 'Borzadnál tőlem? Szánakoznál raj
tam?
#
De ezen az úton, szerencsémre, nem
járnak istennők. Effelől biztonságban
tudhatom magamat. Kétlakiságomat szi

gorú inkognító fedi s ha úgy akaróul,
én is csak szegény favágó vagyok, egyi
ke azoknak, akik ezen a nyirkos téli
hajnalon az erdőbe igyekszenek. Az adott
körülmények között a legokosabban te
szem, ha én is úgy akarom, mert vég
tére mindennek van határa. Már m eg
szoktam a hideget, a testi erőkifejtés kö
vetkeztében ereimben szaporábban lük
tet a vér s ennek megfelelően kezdek
belsőleg is áthangolódni. Már kevésbbé
érzem szörnyűnek és elviselhetetlennek
azt, ami történik velem. Már látszik az
erdő és én szeretek az erdőben, szoron
gó izgalom bizserget végig rajtam, amint
egvre közelebb érünk hozzá. Vannak a
szegénységnek is örömei, már sokszor
szóvá akartam tenni. Jó szegénynek
Unni azért, mert vannak örömök, am e
lyekhez csak a szegénysége révén ju t
hat hozzá az ember; örömök, arúelyeket
csak a szegények tudnak értékelni. A
gazdagok olyan felszínesen élnek. A jó
lét elkényeztette, finnyássá tette őket,
mit tudják azok, hogy mi az, találni tíz
fillért az úton. A gazdagok mindent magátólértctődőnek találnak, mert hozzá
szoktak, hogy m inden kívánságuk azon
nyomban teljesül. Már pedig örülni csak
olyasminek lehet, ami nem magátólértelődö. A gazdagok megrendelik a fát a
fa kereskedőnél, telefonon, összeaprítva
és házhozszállítva. Megszokták, hogy
fájuk minden körülmények között le
gyen, mert megszokták, hogy pénzük
minden körülmények között van. A gaz
dag számára a pénz nem jelent többet,
mint a levegő, mely korlátlan m ennyi
ségben áll rendelkezésére. Hogy jó-c lélekzeni, azt csak az tudhatja, akit egy*
szer-kétszer már kimentettek a vízből,
vagy levágtak az akasztófáról. H asonló
képpen az'élet örömei iránt is csak an
nak van érzéke, aki azokat többé-kevésbbé nélkülözni kénytelen. A dolgok érlé
ke egyenes arányban áll azzal az áldo
zattal, amelyet értük hoztunk. De a gaz
dagoknak minden az ölükbe hullik. A
létért való küzdelem gondjai alól fe l
menti őket a pénzük, már pedig, ha meg
gondoljuk, ez a küzdelem maga az élet.

Aki nem küzd, az nem is él. Nem tudja,
hogy mi az élet.' Csak a szegény ember
él, aki tudja, hogy mindennek ára van.
Más az, ha a szegény ember vesz ma
gának egy kalapot és más az, ha a gaz
dag cselekszi ugyanezt. Mert a szegény
ember küzdött, kínlódott, verejtékezett
azért a pénzért, am elyen kalapot vásárol.
Ez a küzdelem jelenti számára — hogy
úgy mondjam — a pénz 55 ezzel együtt
az élet javainak érzelmi értékfedezetét.
Következésképpen csak a szegények éle
tének van reális értékfedezete, a gazda
goké inflációs valami, füst, illúzió. A
gazdag nem örült annak, amikor a pénzt
megszerezte és nem örül akkor, amikor
kiadja. Számára nincs értéke semminek
sem. H a autót vagy palotát vesz, annak
épúgy nincs különösebb jelentősége elöl
te, mint ha egy kavicsot talál, mert
ugyanolyan könnyen jut hozzá az autó
hoz és a palotához is, mint a kavicshoz.
Ezért jó a szegénynek. S csak a sze
génynek jó. Szegény vagy; egész vá
g y n o d három pengő és hatvannégy fil
lér. Ezt pontosan tudod. Még egy két
hétre való tűzifád van és előtted a ször
nyű hideg tél. Pusztulásra vagy Ítélve a
családoddal együtt. Sorsod bizonytalan
sága majd megőrjít, nem tudod, mihez
fogj, öngyilkossági gondolatokkal foglal
kozol. Azután egy napon beállít hozzád
a János. Olyan komolyan mondja a jónapot, mini aki ezegy szer nagyon cl Ki
kelte, hogy megadja a módját a felnőt
tekhez illő fellépésnek, de a következő
pillanatban már kiesik a szerepébő1, az
örök gyermek kajánkodó vigyora ömlik
el az arcán és azt kérdezi:
— Megyünk?
— Megyünk! — ugrassz fel készség
gel. — Csak azt mondd meg, János
kám, hogy hova.
János most ism ét megkísérli, hogy
kom olyan vegye magát és erőnek erejé
vel azon igyekszik, hogy ne röhögjön,
am ivel azt akarja hangsúlyozni, hogy ez
az ügy, kivételesen, bizony is len, halálo
san komoly és méltánylást érdemlő va
lami.
— Az erdőbe, — mondja és buzgón

ráncolja a homlokát, miköben hangja és
egész arckifejezése titokzatossá válik. —
Te, Jánoskám , beszéltem a Pityer Fer
t ő val, már egy hete kijárnak a Kalangyosba.
—■ Ne mondd! — lelkesedsz.
— Hát megyünk? — röhögi el most
végre magát.
— Megyünk, Jánoskám! — öleled
meg kitörő örömmel, mert ebben a pil
lanatban halálos szorongás lidércnyom á
sa alól szabadultál fel. — Mikor?
— Holnap reggel.
— Rendben van, Jánoskám. Holnap
reggel várlak.
*
Az erdő nem fakereskedés. Az erdő:
feltáratlan ősvadon, a dús és kalandos
lehetőségek birodalma. Amikor beérünk
az erdőbe, különös izgalom és szoron
gás vesz rajtunk erőt. Talán a vadász
kutya érez ehhez hasonlót, amikor
nyomra jut. Az erdő nagy, bejárhatat
lan és áttekinthetetlen rengeteg, jó néliányezer hold területen, úgynevezett
rét ség. Nincsen benne semmi rendszer,
emberi alkotásnak, ültetett parcelláknak
nyoma sem fedezhető fel. Ez az erdő a
iák őstársadalma, a megtestesült káosz,
vad és szerűden, a nádasok, bozótok,
egym ásbaölelkező faóriások világa. Az
irtásokat több méter magasságban fel
verte a szederiiula. A dombokat évszá
zados tölgyesek uralják. Szédület felnéz
ni rájuk. Ezek a fák itt nem nekünk
nőttek, de kéjelegve veszünk szemügyre
minden egyes példányt, mint az aszfaltbetyár a nőket az utcán. Képzeletünk
ben mindegyiket pillanatok alalt feldol
gozzuk. Felbecsüljük a térfogatát, a tör
zsét, az ágait, elsősorban azokat, am e
lyek tűzifa céljára esetleg megkaphatok
volnának. Mert ezek az ég felé szökő,
sudár tölgyóriások csak szerszámfa cél
jára eladók és az áruk is ehhez igazodik.
Hatvan-nyolcvan pengőért váltható meg
köbmétere. l)e vannak magányosan álló
tölgyóriások, óriási ágbogas koronával,
félig-meddig kiszáradt állapotban. Ennek
az ára mindössze hat-nyolc pengő köb
méterenként, tehát alig egy tizede a

szefszám tőlgyfának. Egy-egy ilyen előtt
meg is állapodunk és miután alaposan
szemügyrevettük, egymást is megnézzük,
hunyorogva, mint megértő cinkostársak.
— Hát ez igen, — jelenti ki János
elismerőleg. — Aki ezt ki akarja vágni,
az hozzon fűrészt is magával. De a ké
ny eret-szalonnát se felejtse otthon . . .
Fűrészünk nekünk is van ugyan, két
méter hosszú, elsőrendű szerszám. Kgv
öreg hajóácstól kértük kölcsön, maid
juttatunk érte egy kocsi fát. De amikor
hozzámérjük a fa törzséhez, mégis rö
högnünk kell. Nem érijük, hogyan le
het egy ilyen fát egyáltalán kivágni.
Otthagyjuk, de vissza-vissza nézünk
rá. Izgat bennünket. Ennek, mint m on
dottam, legfeljebb hat-nyolc pengő len 
ne köbmétere, de olyan szegények va
gyunk, hogy ezt is istentelenül soknak
találjuk. Nincs annyi pénzünk. T ulaj
donképpen semmi pénzünk sincs. A fát
csak akkor kell kifizetni, ha a m unká
val készek vagyunk. Abban rem ényke
dünk, hogy addigra majd csak festik
valahonnét. Végszükségben pedig ké
rünk előleget azoktól, akiknek fát adunk
el. Mert ez a mi szövetkezésünk, hogy
úgymond jani, szigorúan professzionista
vállalkozás. Ila egyszer bevettük m agun
kat az erdőbe, egyhamar nem jövünk ki
belőle. Az erdő kiapadhatatlan jövedel
mi forrás és bármerre járunk, a dús
zsákmány lehetősége izgatja a képzele
tünket. Állandóan szimatolunk, újabb
és újabb területeket fedezünk fel, ahol
mintha nem jártunk volna még. Le-letériink az útról, áttörjük magunkat tiiskön-bozóton és izgatottan lelkesedünk,
tervezgetünk Jánossal. Legszívesebben az
egész erdőt kivágnánk. Már úgy ism er
jük azokat a fákat, amelyek „nekünk
valók“, hogy a legnagyobb sűrűség m ö
gött is nyomban felfedezzük. Ebben
meglehetős gyakorlatunk van már. E m 
lékezetünkben valóságos térképünk van
az erdőről, gondosan megjegyezzük,
hogy hol láttunk sok lábonszáradt fűz
fát vagy szurkosnyárfát, fejlett galago
nyarengeteget, amelyet itt általában tüs
kefának naveznek. Fő szempontunk az,

hogy a fa ne kerüljön sokba és lehető
leg m inél értékesebb tüzelőanyagot kép
viseljen. A munka kiadóssága sem el
hanyagolható szempont, mert tapaszta
latlan korunkbán olyan m unkába is be
lefogtunk, am ellyel a „hideg vizet“ sem
kerestük itieg. Számottevő tényező az
is, hogy a fa hozzáférhető helyen van-e,
mert ezen a süppedős, mocsaras árterü
leten a szállítás am úgy is meglehetősen
körülményes dolog.
Nincs a világon két festő, aki ugyan
azt az erdőt ugyanúgy festené meg. Mi
is mást látunk benne, mint amit általá
ban mások látnának. Látjuk elsősorban
azt, amit mások nem látnak. Ebben a
„m eglátásban“ a szépérzékünknek kevés
szerepe van. A Iákban a munkát látjuk,
a feldarabolandó és széthasogatandó
anyagot, egy kissé majdnem úgy, mint
a szobrász a kőben a megalkotandó mü
vet. Félig elrehiilt, koronájavesztett tör
zseket is megcsapkodunk a baltával,
megállapítandó, hogy mennyiben érté
kes még érdemes e vesződni vele. Két
favágó járja itt az erdőt, két sokat ta
pasztalt favágó-róka és a favágó szem é
vel vizslat, szimatol jobbra-balra. Egyikmásik fa láttára a nyál is összefolyik a
szánkban. Minden bozót, sűrűség, nádas
izgat és vonz bennünket. A vér szapo
rábban lüktet az ereinkben, a szemünk
csillog, a torkunk kiszárad az átélt iz
galmak hatása alatt.
S ahhoz, hogy
mindebben részünk lehessen, mindenek
előtt egy dolog szükséges: az, hogy sze
gényeinberek legyünk. Az erdő-menny
országban csak a szegény emberek üd
vözölnek.
*
Az erdészlak előtt, óriási platán- és
vadszentjánosfák alatt rőzsetűz lángja
lobog magasan, körülötte emberek áll
nak, vagy guggolnak, lehetnek vagy hú
szán, valam ennyien hozzánkhasonló sze
gény emberek, favágók napszámosok, de
akad egy-két módosabb gazda is köztük,
mert a fakereskedőnél vagy az erdei
,depó“-ban általában csak az urak vá
sárolnak. Egy részük szalonnát pirít a
parázson, a többi m elegszik. A legtöbb

jót névszerint ismerjük és ők is bennün
ket, különösen Jánost, akinek m eglehe
tős rosszpénz híre van a faluban. A fo
gadtatásunk olyan, amilyenre tapaszta
lataink birtokában már el is lehetünk
készülve: a társaság nagy, valóságos tö
meg, amelyben a tömeglélektan törvé
nyei hatnak. Ebben a tömegben, mint
minden hasonló sokadalomban, az egves
elveszti létjogosultságát, súlyál, emberi
jelentőségét és csak mint a tömeg alkotó
része jön tekintetbe. Egy kilóméter tá
volságból is biztosravehetnénk, hogy éti
ben a társaságban meglehetős idegekremenö évődés folyik egymás rovására s
el lehetünk készülve rá, hogy bennünk
is a viccalanyt üdvözlik elsősorban. A
társaság tagjait a legkéshegyremenőbb
vetélvkedés közben is már bizonyos szo
lidaritás fűzi egym áshoz és abban a pil
lanatban, amint egy idegen vetődik kö
zéjük, egy akarattal az ellen fordulnak,
akhez nincs semmi közük, akivel szem 
ben nem köti őket sem m iféle tekintet,
mert hiszen csak most jött, idegen és az
ö rovására szórakoznak tovább mindad
dig, amíg egy másik újonnan érkező lel
nem váltja, olyan valaki, aki még nem
szerzett jogokat arra, hogy a társasághoz
tartozónak tekintse magát. Az, aki fel
fedez bennünket, hangos kurjan lássál
hívja fel ránk a közfigyelm et:
— Xo. itt gy¿innék az úri favágók:...
- Jaj neked, erdő! — toldja meg a
másik és a társaság röhög.
— De fűrészt hoztak ám, jó nagyot,
.j—- fűzi tovább a harmadik.
- Csak legyen, aki húzza.
így a
negyedik.
Az érdeklődés középpontjában állunk,
én a magam részéről meglehetősen
kényszeredetien. Egyesek végigméreget
nek bennünket, tetőtöl-talpig. idegenek
vagyunk éi most kell eldőlnie annak,
hogy befogadnak-e bennünket maguk
közé vagy sem. A csipkelődő megjegy
zéseket szó nélkül és pléharccal enged
jük el a fülünk mellett, mert az adott
körülmények között ez a legcélraveze
tőbb. Aki reagál a csipkedésre, annak
nem kegyelmeznek.

— Adjon Isten, — mondja János
programszerűen, mint aki éretlen embe
rek fecsegését méltóságán alulinak tart
ja figyelemreméltatni.
— Adjon Isten, — fogadnak bennün
ket, amint illik.
— Mi újság? — kérdi János. — A
jáger itthon van?
Az erdőkerülőt szemtől-szembe er
dész úrnak hívják ugyan, magunk kö
zött azonban csak jáger a neve.
— itthon,
adják meg a felvilágo
sítást.
Arról szó sem esik, hogy esetleg be
men jiink hozzá. Szegény emberek va
gyunk, erdei favágók, a lábbelink sá
ros, de az illendőség is úgy kívánja,
hogy ne háborgassuk otthonában az er
dész urat. hanem megvárjuk idekint és
rábízzuk, hogy hol és mikor hajlandó
tárgyalni velünk. Ezért mi is közelebb
húzódunk a tűzhöz, beállunk a várako
zók közé. Xo meg azért is, hogy ne
ücsörögjünk az udvaron“ kivül.
Amikor az erdőkerülő megjelenik a
ház előtt, mindenki felállva és kalaplevéve köszönti, egyik-másik el is felejti
visszatenni a kalapját a fejére. Az erdő
kerülő egyenruhát visel. A vállán két
csövű vadászfegyver és vadásztarisznya.
Egy hosszúlábú négerbarna vadászkutya
ugrándozik körülötte. Megjelenése szeinmclláthatőlag nagy hatással van min
denkire, rám is. Az évődés pillanatok
alatt elül, az arcok megkomolyodnak, a
tiszteletteljes várakozás szorongása ül ki
rajtuk. Szemtől-szembe állunk a felsőbbséggel. azzal a lénnyel, akit minden kö
rülmények között urnák szoktunk szó
lítani. Erdész úrnak.
Xo, mi újság, emberek?
érdek
lődik az erdész úr.
Klnm e, melegszünk, — kockáz
tatja meg a kedélyeskedést valaki, aki
közel áll a tűzhöz.
- De csak nem azért jöttek ide k ik>
mosolyog.
— Hál, vinnénk is haza belőle egy
k eveset. . .
— Fát akarnak? — tér most az er
dész a tárgyra.

.— Azt mi, — hangzik innen is, on
nan is.
—• Milyen fát?
Erre a kérdésre senki sem érzi m a
gát illetékesnek válaszolni, mert hátha
az erdész jobbat találna ajánlani, mint
amilyet ők kérni mernének. Általános
lnimgetés, tanácstalanság.
— Hát m ilyen van? — kérdi végül
mégis valaki diplomatikusan. De az er
dész is ismeri a maga embereit.
— Amilyet akarnak — hárítja el m a
gától a rátukmált szerepet. — Az egész
erdő eladó.
—• Olcsót, szegény embernek valót,
— rukkol ki most valaki, egyben azt is
hangsúlyozta, hogy a szegénység bizo
nyos kegyek gyakorlását helyénvalónak
találná.
- Kubikfát?
—- Azt, mondjuk, — hagyják rá.
—■ Szóval, száraz fűzfát?
— Vagy szurkoshvárfát, — hangzik
innen is, onnan is.
—■ Hát azt is lehet, — jelenti ki, —
de szurkosnyár tát csak méterben.
Az arcok megnyúlnak.
A méterfa
drágább, mint a kubik.
Nincs száraz szurkos, — világo
sítja tel őkel az erdész. Azt pedig min
denki tudja, hogy kubikban csak a labonszáradt, úgynevezett selejtiát szám ol
hatja el.
— De ha mink találnánk? —- áll elő
most valaki az indítvánnyal.
— Az más, — vonogatja a vállát. » Ha maguk találnak . . .
Hiába, jó fiú ez a Dusán, ebben min
denki egyetért.
Most János lép az erdész elé és az
illendőség okáért megemeli a kalapját is.
—- Mink, erdész úr — vág felém a
szemével, megjelölve ben néni a társát.
— kemény fát akarnánk.
Mi vagyunk az egyetlen kemény fa
igénylők a társaságban. A többiek egvtől-egyig alkalmi favágók, a szó m űked
velő értelmében, akik ösztönszcrüleg a
dolog könnyebbik végét keresik és, aho
gyan mi ismerjük őket, szurkosnyárfát
visznek haza valamennyien. Ennek a

m unkája tényleg szapora. Törzse, ágai
egyenesek, nyers állapotban könnyen h a
sad és a fűrész úgy fogja, ahogy m on
dani szokás, mint a sárgarépát. Emellett
eléggé szálas, tartóstűzű és szurkos tar
talm ánál fogva „hosszú lánggal“ égő
tűzifa. Rajtuk kiviil csak a monostori
sokácok kényelmesebbek, akik viszont a
vörösfűzfa hívei. Ennek munkája mégkönnyebb. Ága csak a leghegyén van
egy k evés, az egész fa egyetlen vékony,
hosszú és sudár törzsből áll, mely kisfürésszel is gyorsan feldolgozható, úgyhogy p ár óra alatt együtt van egy kocsirakom ányra való s az erdőből akár
n yom ban a piacra szállítható. Mi, Já
nossal, m ár az igényesebb elemet képvi
seljük. Vagy mondjuk így: a tapasztal
tabb elem et. Mi is kalkulálunk, de vala
hogy egész másként, mint a többiek.
Három szekér puhafa pénz- és tüzelőér:
téke körülbelül megfelel égy szekér ke
mény fa pénz- és tüzelőértékének. Ezzel
szem ben a hazaszállítása három kocsi
fuvart igényel, amelynek költsége ön
m agában több, mint egy kocsi keményfa
ára a hazaszállítással együtt s emellett
hároniszorannyi munka is van vele, ha
a feldolgozása némileg gyorsabban megy
is. Mi tehát, ha csak lehet, a kem ény
fához ragaszkodunk.
— Kemény fát?
ráncolja az erdész
a hom lokát, nem annyira gondterhesen
mint ink áb b megütődve és furcsálódva.
Alaposan meg is néz bennünket, mielőtt
a beszélgetést tovább folytatná: —- Mi
féle k em én y fát?
L áttunk itt az úton néhány öreg, szél
ütött tölgyfát, — így a János és buz
gón m agyarázza, hogy hol, merre1, m int
ha k izárólag ezen fordulna meg a dolog.
A zokat szívesen pártfogásunkba ven
nénk.
Ez az ő eredeti stílusa, amellyel m in
denkit pillanatok alatt lefegyverez.
— J udom már, — rémlik az erdész
nek, h o g y János miféle fákat gondol, —
de azok n em szárazak még.
—. A zok-e?! — próbálja János az
ebet a karóhoz kötni.
De a z erdész türelmetlenül legyint.

Ő maga is tisztában van ugyan azzal,
hogy azokat a fákat sohasem lehet mint
szerszánifát vagy elsőrendű tűzifát ér
tékesíteni, de kötik az előírások és csak
akkor értékesítheti selejtes tűzifa minő
ségben, ha annyira kiszáradt, hogy a
kérgét is lehányta már.
Elélnek azok még addig, amed
dig iní, — biztosít bennünket.
— Vagy tüskefát, — állok ekkor elő
én, mert a legfontosabb most az, hogy
valamilyen jogcímen az erdőben marad
hassunk. Azután úgyis a miénk az egész
erdő, ahogyan mi egymást ismerjük
Tiiskefának, mint már említettem is,
a galagonyát hívják. A munka kissé ve
sződséges vele, mert össze-vissza szurkálja, karmolásza az embert, de a fája
elsőrendű, majdnem a tölgyfával egyen
lőértékű tűzifa. Nagy előnye, hogy (‘gyes
lapályosabb helyeken, nádasok szélén na
gyobb mennyiségben fordul elő s így
nem kell nagyobb távolságból vállon
összehordani. Korlátlanul irtható, arra
való tekintet nélkül, hogy száraz-e vagy
élő, mert az erdőben afféle élösdi ele
met képvisel, mely úgyszólván alig érté
kesíthető. Törzse csak combvastagságú,
az ennél vastagabbak már rendszerint
elöregedettek és lábonszáradtak, vagy pe
dig lefekszenek a földre és egész tör
zsükben gyökérré változva új hajtáso
kat nevelnek. Koronája nem használható
fel, mert merő tüske, de külön munkát
jelent, hogy el kell égetni. Egyike a leg
olcsóbb értékesebb faanyagoknak. Rőzsefának dolgozzuk fel, ami alatt az ér
tendő. hogy a galagonyatörzseket, ame
lyeke! előzőleg az ágaitól megtisztítot
tunk, teljes hosszúságukban kisebb raká
sokba rakjuk. Egy-egy ilyen rakás jeleni
egv kévéi, amelyet azonban nem kötö
zünk össze. Hat-nyolc kéve fér fel °gv
kocsira annak veszélye nélkül, hogy a
lovak a lapályosabb helyeken megsza
kadnának. Megváltási ára kévénkint tíz,
legfeljebb tizenöt fillér. ..
— Hát . . . ha találnak . . . — vonogatja a vállát az erdész.
— Azt bízza csak ránk, — biztosítja

János. — Ügy ismerjük mink ezt az er
dőt, mint a tenyerünket.
—• De én is m agu k at. . . — hunyorgat jelentősen az erdész és ezzel a szel
lemességével általános elismerést arat.
amiben kétségtelenül van némi szerepe
annak a szolgai készségnek is, amellyel
alárendeltek feljebbvalóik szellem essé
geit általában honorálni szokták.
— No, Zádor, hallottad ezt? — ug
ratja valaki Jánost a csoportból.
— Kuss, — mondja János minden
hangsúly nélkül, annyira komolyan,
hogy nem szabad komolyan venni.
Az erdész már indul az emberekkel
az erdőbe, hogy útbaigazítsa őket, de
azután gondol egyet és visszafordul hoz
zánk:
— Vagy tudják mit? Várjanak meg
itt, amíg visszajövök. Majd mondok va
lamit.
Amikor a csoport eltűnik a fák m ö
gött, összehunyorgatunk Jánossal. A do
log határozottan jól kezdődik.
( Folytatása következik.)

J EL EN T É S
Nincs sem m i, sem m i változás:
szennyet kavar az örvény.
Hiába posztot életünk
fölött a Rend s a Törvény.
Hiába búsulsz, hasztalan
itt' minden tiszta szándék.
Ar útjainkra mint az éj
jeketén hull az árnyék.
Fordulhatunk az ég felé
és sírhatunk: jaj, több fé n y t!
Megismétlődik százszor is,
ami ezerszer történt.
Mérei Sándor.

Egy bácskai magyar falu
Ha az idegen végigmegy Temerin
utcáin, csak azt látja, amit minden bács
kai községben: széles utcákat, hunyottszemü ablakokat, sárgára, zöldre és fe
hérre meszelt házakat. A kapuk mellett
padok állnak, ide ülnek ki vasárnap dél
után, vagy estefelé, ha nincs már m un
ka a határban.
De a falu igazi arca nem ez. Az
örökké csukott és lefüggönyözött abla
kok mögött folyik a nép élete, am ely
tele van harccal, küzdelemmel a m in
dennapi megélhetésért.
Temerin szegény község. Ahogy el
hagyjuk központját, egyre több nádfedeles ház, a gödrökben roskadozó vitvil
lők állanak, egészségtelen földes lakások
egész sora. Lakosainak száma m egha
ladja a tizenkétezret. Ezek hatvanöt
százaléka földnélküli m unkásem ber, jó
részük kubikos. A temerini talicskások
híresek voltak messzi vidéken. A m eg
szállás alatt megtaláltuk őket Boszniá
ban, Szerbiában, Horvátországban és a
szerémségi hegyekben. Temerini m un
kás dolgozott az újvidéki kőműveseknél
az ő kezük munkájával épültek fel a
belgrádi paloták. Hordták a követ, talicskázták a földet és a beocsini cem ent
gyárban verejtékeztek a kenyérért. Már
kora tavasszal tarisznyát akasztottak a
nyakukba, kupát vagy ásót vettek a ke
zükbe és elindultak, csak úgy gyalog
szerrel hétfőn hajnalban a szerémségi
hegyekbe szőlőt művelni. Mindig ez a
munka adta a legnagyobb kenyeret a
temerini. munkás kezébe. Ma már or
szághatár választja el Bácskát a Szerémséglől. A temerini munkás vissza
tért falujába és a kubikosok is a mezőgazdaság különböző ágaiban találnak
elhelyezkedést.
Sokan cselédsorba süllyedtek, kis ta
nyákon béreskednek, a leányok Újvidé
ken szolgálnak.
*#■
A temerini földmunkások élete küz
delmes. A község határán túl nem igen

kínálkozik számukra munkaalkalom. Sok
példa van arra, hogy őszbecsavarodott
fejű családapák kis tanyákon béresked
nek, havi 40— 50 pengőért, feleségük
mosni jár, leányuk cseléd, kiskorú gyer
mekük bojtár valahol. Házuk nincs, két
hetenként találkoznak az apánál, az is
tállóban beszélgetnek mostoha sorsuk
ról. Családi életről szó sem lehet. Ru
házatuk kopott, arcuk komor.
Sokan most földet kapnak. Pár holdat
csak, de a magyar parasztnak nem is
kell csak annyi, hogy meg tudja vetni
lábát, hogy gyökeret eresszen és felépít
se kis házát. Két-három év múlva már
virágzó kis kertje lesz — saját biro
dalma.
Vas-szorgalommal, kitartással dol
goznak. Valamikor büszkeségéről és mu
latós kedvéről volt hires a temerini pa
raszt. Ma szorgalmáról. Látástól yakuiásig a földeken vannak, sokszor még
ünnepnap is. Mindenek fölött áll előttük
a föld szeretete.
Volt olyan idő, amikor menekültek
a faluból. Nem a munkától akartak
szabadulni, nem a falu lökte őket, ha
nem a város vonzotta. Ma lassan vissza
térnek ezek a 'renegátok. A város nem
ad kenyeret, de a föld várja őket, viszszahívja.
*
A temerini földmunkások életszem lé
letének kialakulására nagy befolyással
volt a szláv környezel. Sokan szerb új
ságokat olvastak, Boszniában és más
szerb városokban dolgoztak hónapokig,
de azért az idegen életszemléletet nem
tudták magukévá tenni. Passzív maga
tartást tanúsítottak olt, ahol lehetett az
elnemzetlenitő törekvésekkel szemben,
de bizonyos nemzetközi eszmék tért hó
dítottak a munkásság soraiban. S hogy
ez a magatartás tisztán önvédelem volt,
ez most bebizonyosodott.
Érdekes azonban, hogy a szláv kör
nyezet nem befolyásolta az otthonmara
dottak életét. Népviseletük és szokásaik

megmaradtak. Ez annak tulajdonítható,
hogy az első világháború előtt is zárt
közösségben élt a község népe. A szom
szédos községekből, Boldogasszonyfai
vá ról, Gsurogról, Zsablyáról, Kátyról,
Nádaljáról és a német Tiszaistvánfalváról soha sem szivárgott be egy család
sem. Ha valaki benősült, az beolvadt
ebbe a közösségbe.
*

re a kalapot, ahogy elkészült, semmit
sem igazítanak rajta, nem formálják,
nem gyűrik le a szélét és nem ütik be
a tetejét.
A legények kereken és mélyen ki
vágott mellényt viselnek. Kalapjuk szé
le pörge, de sohasem diszitik sem mivel
Sem tollat, sem árvalányhajat nem tűz
nek a bokréta mellé. Inggallérjuk m a
gas, négy ujjnyi.

Népviseletük jellegzetes és semmit sem
hasonlít a bácskai magyar népviseletek
egyikéhez sem. Merően más, egyéni,
nem cifra, egyszerű, sima.
A lemerini leányok széles, bokáig
érő szoknyában járnak. Ha a leány be
töltötte tizenhatodik évét, ideje, hogy
terjhez menjen, mert húszéves korában
m í r .öreg“ leány és senkinek sem kell.
! izennégvéves korukban kél ágra fésü
lik hajukat, tizenötéves korukban válto
zik a hajviselet. Egy ágra fésülik, s azt
konfyszerücn lejükre csavarják, majd
hííromtijjnyi széles szalaggal álkötik. A
szalag szilié különböző, mindig ö ssz
hangban van a ruha sziliével.
Elől, a hom lokon „huncutkál“ ha gy 
nak, lejükéin hullámositják a hajak A
í’rizuracsinálás külön művészet. Minden
uIcában van fésülő asszony. Vasárnap
reggel, már a hajnali órákban felkere
sik ezt az asszonyt, aki kilenc óráig
nyclc-tiz leány haját szedi rendbe. D él
után á l fésülik ismét a ha jat, mert más
hajviselettel m ennek a templomba és
más a hajviselet a táncmulatságon.

A blúz elejét körbefutó, vagy függő
legesen elhelyezett fodordiszek ékesítik.
Az őv a ruha anyagából készül, 1 0 —12
centiméter széles és feltűnően magasan
hordják, szinte a hónuk alatt.
A ruhák szine különböző. Nagyon
kedvelik a rózsás mintáju, sok színben
pompázó selyemanyagot. Templomba
azonban egyszerű, sima selyemruhában
mennek. De egv-egy mulatságon sok
bordó, vörös és kék ruhát látni. Szok
nyájuk alja fodros.
A férfiak viselete nagyon egyszerű.
Jellegzetes a kalapjuk. Az öregebb kor
osztályhoz tartozók úgy helyezik fejük

Temerlni leány ünneplőben.

Vasárnap mindenki tökeiében jár. A
legszegényebb munkasembernek is van
ünneplő ruhája. Ezt féltő gonddal őrzi.
Ünnepen csak fehér ingben járnak.
Most már divatba jött az arany ing
gomb. De ezt természetesen csak a te
hetősebbek viselik.
Óralánc, virág a kabátlyukban alig
látható. Zsebkendővel sem cicomázzák
fel magukat. Csizmát már kevesen hor
danak.

A temeriniek megőrizték népszoká
saikat is. Ezek egyrésze hasonlít a tisza menti népek szokásaihoz, babonái
hoz, de van sok olyan népszokás, ame
lyet csak Temerinben ismernek.
Nagypénteken a babonás öregek éj
félkor felkelnek,
óvatosan a kúthoz
mennek, vizet húznak a vödörbe, s m eg
öntözik az istállóban a lovakat. A csa
lád tagjai is megmosakodnak a kút
melletti vályúban, vagy dézsában, de
mindenesetre a szabadban.
Szent Iván napján tüzeket gyújta
nak az utcakereszteződéseknél. Alko
nyatbán lobbannak fel a tüzek, s az ut
ca apraja, nagyja köréje seregük. A m a
gas lángon mindenki átugrik ,egyszerkétszer. A kicsinyeket, akik még nem
tudnak nagyot ugrani, az öregebbek
meglóbázzák a tűz fölött. Az egészsége
sek azért ugrálják át a lángot, hogy
megőrizzék egészségüket, a betegek,
hogy m eggyógyuljanak.
Érdekes megemlíteni, hogy csak
azok gyújtanak szentivánéji tüzeket,
akik Kecel, vagy Csengőd vidékéről
származtak Bácskába. A népszokás ere
dete Szent János m áglyahalála.
A népszokások és babonák rendsze
rint az ünnepkörökhöz csatlakoznak.
Karácsony előtt, Luca napján kezdik el
a lucaszék készítését. Minden nap uj ré
szét faragják meg, s karácsony böjtjén
készül el a kisszék, amelyet betakarva,
jól elrejtve visznek a templom elé. Erre
felállnak, s a babona szerint így m in
den bűnöst meglátnak. Azt mondják,
hogy a templom bam enő ném ely hivek
fején szarvat látnak, akik olvasó helyett
láncot csörgetnek kezükben.
A lucaszékkel egy liter mákot is el
visz a babonás ember. Amikor elkez
dődik a mise, hóna alá kapja a székel,

s hazaszalad. Útközben azonban elszórja
a mákot és ezt mondja:
— Addig ne bírjatok velem, inig a
mákot fel nem szeditek egy szemig!
Azt tartják ugyanis, hogy azok a
bűnösök, akiket a luaeszékén meglátott
és felismert, m egölnék a mise után. De
mire a mákot összeszedik, elmúlik ha
talmuk.
Luca napján pogácsát süt minden há
ziasszony. Ahány családtag van, annyi
tollszárat szúrnak a pogácsákba. Aki
nek a kemencében elhamvad a tolla, az
még abban az évben meghal.
Luca napján, kora reggel a házi
asszony fogja a piszkafát, kim egy a
tyúkólba, s megpiszkálja a fészkeket,
közben ezt mondja:
—• Toj, toj, toj, koty, kotv, koty.
Estig aztán nem hagyja el a házat,
a kemence mellett ül, hogy a tvukok
jó tojók legyenek.
Karácsony böjtjén almát dobálnak a
kútba, s arról hordják a vizet egész újév
napjáig. A szobából a szemetet nem
söprik ki, mert az a babona, hogy ak
kor kiviszik a szerencsét is. A szemetet
az ágy. vagy az asztal alá söprik. Nap
lemente után nem adnak ki semmit a
házból, sem tejet, sem pénzt, sem köl
csönt, mert akkor elviszik a szerencsét.
Karácsony böjtjén a csordás is vé
gigjárja a községet és minden gazdát
meglátogat, akinek tehene, vagy disz
nója jár a legelőre. A csordás nagvköteg
fűzfavesszőt visz a hátán. Ebből húz ki
egy szálat a gazdasszony. De nem csu
pasz (kézzel, dianem kötényével fogja
meg a fűzfát, nehogy a kisborjú, vagy
a kismalac kopasz legyen. Ahány oldal
hajtása van a kihúzott fűzfának, olyan
számmal szaporodik meg az állatállo
mány a jövő évben.

A vesszővel m eglegyintik a csordást
is, aki ugrál, viháncol. Ha tehene jár ki
a gazdának a csordára, akkor a tehén
hangját utánozza, béget, ha sertések
járnak a csürhére, akkor röfög.
Ezután a gazda megtölti a csordás
üvegét pálinkával, tarisznyájába pedig
szalonnát és kalácsot rak.
Van még egy eredeti népszokásuk a
temerinieknek. Amikor a gazda tehenet,
vagy más négylábú jószágot vesz, azt a
kapun csak a felesége kötényén kérész
iül vezeti be.
Amikor elmegy a jószágért, előre
bejelenti feleségének, aki az utcán vár
ja. Amikor közel érnek a házhoz, ki
hívják a szomszédokat is. Az asszony
szertartásosan leoldja kék vászonkötő
iét és leteríti az ajtó elé. A tehén ezen
keresztül lépked be. Ha nem riad meg,
akkor jó fejős lesz.
Ezekhez á babonákhoz és népszoká
sokhoz a temeriniek erősen ragaszkod
nak. Küzdelmes életük napjait ez eny
híti és szín esíti. . .

HÁZASSAGTÖRŐ
Idelökték a templom közepére,
körötte vádjó farizeusok,
karján kék foltok, a ruhája tépett
s a csőcselék már kövekért futott.
Bűnével most az Urat kisértik meg,
büntessék-e, ahogy meghatott?
Gúnyos öröm az Írástudók arcán:
»Uram, ez asszony tetten kapatott!«
A nő reszket, vonagló arca halvány,
a Mester ránéz, aztán lehajol
s ujjaival maga előtt a földre
jeleket ir egykedvün, szótlanul.

■>

De hogy azok ott ítéletre vártak,
végre föláll s elhallgat a tömeg:
>Aki maga is hijján van a bűnnek,
az vesse rá a legelső k ö v e t. . .
Majd lehajolt és föl sem nézett újra
s mig ujjával a földön ir vala,
elcsendesül a zsongó zsinagóga
s középen már a nö áll csak maga.
>Senki sem vádolt?« — tekint föl a Mester
s arcán egy szelíd m osoly átsuhan
s az hall, eszmél, eléje omlik sírva:
Senki, uram . . .«
Csordás Nagy Dezső

Illés S á n d o r.

Karácsonyi népszokások Zentán
Irta : B án ó István
A magyar nép legkedvesebb ünnepe
a karácsony. Bensőséges örömmel üli
iheg a karácsony napját a magyar em
bér mindenfelé az országban. Sok szo
kás. hiedelem tapad a karácsony ünnep
köréhez, amelyek közül egy-kettő még a
pogánykori téli napforduló hagyom á
nyainak emlékét őrzi, más szokásokban
viszont a nép szeretele nyilvánul meg a
kisded Jézus iránt, és az isteni kisded
születésének áldásait szeretnék megsze
rezni a maguk számára általuk.
A Zenta környéki magyarság is sok
régi hagyom ányt őriz, amelyek legna
gyobb része már pusztulóban van ugyan,
de szétkopott részeiben és régi öregek
emlékezetében m áig is elevenen él.

A nép karácsonyi ünnepköre decem 
ber 13-ával. Luca napjával kezdődik.
Több szokás kapcsolja össze Luca nap
ját a karácsonnyal. A régi zentai öregek
szerint a Luca nap és karácsony közötti
tizenkét nap az év tizenkét hónapját jel
képezi: ez a tizenkét nap a jövő előképe;
am ilyen az időjárás ezeken a napokon,
olyan lesz majd az év m egfelelő hónap
ján. Ezt régenle megfigyelték, föl is je
gyezték. ebből következtettek a várható
időjárásra. Maga karácsony pedig az
egész évnek volt az előképe. Másképpen
is a jóslások napja a Luca nap; este po
gácsát sütnek, mindenki kiválaszt m agá
nak egy pogácsát, abba tollat dug; a k i

nek a tolla hamar megpörkölődik. az
hamar meghal.
De Luca napja a rontások igazi nap
ja is. Ilyenkor szokott a rosszindulatú
szom szédasszony belopózni a kertbe, ott
egy záptojást ás el, amitől a gazdaszszony tyúkjai nem fognak tojni. Máskor
is meg lehet rontani a kenyérsütést, de
ilyenkor legjobban. Ha Luca napján va
laki egy darabkát elvisz a tévőből (ke
menceajtó), vagy pedig a kenyérkelesztő pár-ból, de még az is elég, ha csak
ruhájával éri a kemencét, és így meszet
visz el róla, a gazdasszony nem tud jó
kenyeret sütni többé. Nem is engednek
be ilyenkor a házba senki idegent. A
gondos házigazda Luca előtti nap m egné
zi, hogy nincs-e valam ilyen szerszáma,
kapája, kaszája, ásója másnál kölcsön
ben, vagy nála nincs-e másé, mert még
aznap visszaszerzi a magáét és elviszi a
másét, mert Luca napján a szerszám ok
kal más munkáját meg lehet rontani.
De Luca napján jót is lehet varázsol
ni a hához. Luca napjának előestéjén a
gazdaasszony megpiszkálja egy pálciká
val a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek.
Luca napján egy abroncsba szórja szá
mukra az eleséget, hogy szét ne széledjenek és jól tojjanak.
Luca napjától karácsony böjtjéig
nincs semmi különös teendő, csak annak
van valami elvégezni valója minden nap,
aki Luca széket kezdett csinálni, mert
annak Luca napjától karácsony napjáig
minden nap kell valamit csinálnia a szé
ken, úgy hogy az pontosan karácsony
böjtjére legyen készen. Aki az éjféli m i
sén a Luca-széken ül, az a zentaiak sze
rint a mátkáját látja meg, más vidéken
pedig azt, hogy az öreg asszonyok kö
zül kik a boszorkányok.
Ezeken a napokon — ádvent kezdeté
től karácsony böjtjéig járnak már a betlehemezök is. Juhásznak öltözött legé
nyek kifordított subában és kifordított
bárány bőr süvegben, kezükben pásztor
bottal járnak házról-házra. Legfurcsább
alak köztük a Makszus, az ő ruhája a
legrongyosabb, fején álarc van. Csenge
tő jellel kérnek bebocsátást. Betleheme-

zésük nagyobbrészt úgy zajlik le mint
országszerte mindenütt. Énekkel köszön
tik a kis Jézust, azután lefekszenek alud
ni; mindig azt álmodják, hogy a gazdaasszony hurkával, kolbásszal, a gazda
meg pénzzel ajándékozza meg őket De
a kopéságuknak egyik módja különös
zentai szokás: amikor feltápászkodnak a
földről, ha csak szerét ejthetik, pásztorbotjukkal felborítják a vizes kanlát,
hogy emléket hagyjanak maguk után
Búcsuzásul egy igen szép karácsonyi
népdalt énekelnek:
Mostan kinyílt egy szép rózsa-virág.
Akit régen várt az egész világ.
Betlehemben kibimbózott zöld ág,
Király nembül nagy méltóság.
Mégsem talált szállást a városban.
Maradása lészen a pusztában;
Mert lakosok inkább az urakon
Kapnak mintsem a Jézuson.
Szűz Mária így kesereg sorsán,
Szent Józseffel aggódván kis fián.
Ülvén véle csak egy kevés szénán.
Szeméből könny kicsordulván:
() én édes drága királyocskám,
Bő illatú kedves patikácskám.
Szűz tejemet szopott alakocskám.
Sorsomat ne nézd violám.
Bölcsöm volna, hidd el, ringatnálak,
A hidegnek tépni nem hagynálak,
Betakarva úgy ápolgatnálak,
Szolgálnék mint uramnak.
De már Neked csak az ökör, szamár
A jászolnál udvarolnak immár.
Oktalanok megismernek, ámbár
Emberszívböl kizárattál.
A karácsony igazi népi megünneplé
se a karácsony böjtjén van. Ez igazán
a család ünnepe. Ezen a napon együtt
van a család valamennyi tagja. Délig
(egyes helyeken este hét óráig) bőjtölnek, és délben elfogyasztják a karácsonyböjti ebédet. Az ebédnek megvan a ha-

gyom ánvos formája és minden tényke
désüknek jelentősége van.
Addig nem ülnek le, amig az ebéd
hez szükséges mindenféle nincs az asz
talon, mert az ebéd alatt nem szabad
senkinek sem fölkelni, hogy majd jól ü l
jön a kotló a tojáson. Az ajtót ebéd előtt
bezárják, és ha valaki zörögne is az aj
tón, nem engedik be, de tisztességes em
ber nem is háborgatja ilyenkor más házanépét.
Legelőször mézbemártott foghagymát
esznek, ami a fogfájás ellen oltalmaz.
Azután a családapa egy almát vág szét
annyifelé, ahányan az asztalnál ülnek.
A szeleteket leteszi az asztal közepére;
mindenki vesz belőle egyet. Akinek az
almájában elvágott mag van, az beteg
lesz a következő évben. Ennek a közös
almaevésnek megvan az a hatása is,
hogyha valaki útjában eltéved, azokra
gondol, akikkel a karácsonyi almát m eg
ette. akkor rátalál a helyes útjára.
Az alma illán mindenki egy diót vá
laszt ki az asztal közepén elhelyezett
diók közül. Akinek a diója egészséges,
az egészséges marad egész évben, akié
rossz,' az beteg lesz a következő évben.
Emellett a karácsonyi dió fejfájástól is
oltalmaz; ezt is mézbe mártogatva eszik.
Ezután vajjal berántott bablevest esz
nek. Egypár szem babot lelesznek az
asztalra, ez az angyaloké. Bableves után
mákoscsikót esznek; ezt angyalcsíknak,
mézescsíknak is nevezik. Ebből is tesz
nek le egy keveset az angyalok szá
mára.
Evés után kanalukat eldobják az aj
tó felé; akinek a kanala nyelével, lábávál van fordulva az ajtó felé, az a kö
vetkező évben kim egy a házból (elsze
gődik, férjhezmegy, meghal).
Az ebéd hulladékát nem dobják el,
hanem összegyűjtik, és elteszik; ezt be
teg állatok gyógyítására lehet felhasz
nálni. Ha valam ilyen állat megbeteg
szik, akkor parazsat készítenek a kat
lanba, a parazsat kiviszik az udvarra, a
karácsonyi ebéd maradékából szórnak
rá, és annak a füstjén hajtják keresztül
az állatot.

Az ebéd elfogyasztása után földiszi
tik az asztalt. Cserépben kikelt zöld bú
zát tesznek az asztalra. Ezt a búzát Luca
napján meleg vízben áztatják, utána
cserépbe teszik, meleg helyen tartják és
meleg vízzel öntözik, karácsonyra már
szép nagyra megnő. A zöld búzába
agyagbáránykát tesznek. Egyesek maguk
készítik a bárány kát. de a piacon is le
het venni; ügyes asszonyok még gyap
júval is bevonják. Az asztal alá kis köteg szénát, két cső kukoricát tesznek;
ez az istálló állatainak az eledele, ahol
Jézus született. Oda teszik még az asz
tal alá a nyújtófát, hogy a gazdaasszony
mindig jó tésztát tudjon nyújtani; a
mángorlót, azzal majd embernek vagy
állatnak beleg testrészét lehet m egdör
zsölni, meggyógyul tőle. Baltát is tesz
nek az asztal alá. Szent József ács-szer
számát. Törülközőt, fejkendői, különfé
le ruhadarabol tesznek az aszlallerhö
alá; az ilyen ruha megóv a betegségtől.
A törülközővel a fájós torkol lehel meg
gyógyítani: háromszor kell a fájós torok
hoz szorítani, megkönnyebbül és meg
gyógyul tőle a beteg. Újabban minden
pa-rasztház asztalán ott találjuk a kará
csonyfát is.
Éjféli misére elmegy az egész család.
Legények vagy fiatal lányok meglátják
jövendő mátkájukat, ha zsebükben van
az az első falat, amit a karácsonybőjti
ebédből nem nyeltek le, csak m egforgat
tak a szájukban. Éjféli mise után isméi
esznek egy keveset annak az emlékére,
hogy Szűz Mária is evett a kis Jézus szü
letése után.
Aprószentek napján kisfiúk járnak
házról-házra.
megvernek
mindenkit
gyenge eperla-\esszéjükkel. Azt kérde
zik : „Hányán voltak az aprószentek?"
Addig üthetik az illetőt, amíg azt nem
mondja, hogy
száznegyvennégyezren.
Csak friss, fiatal ággal szabad ilyenkor
megverni valakit, mert a száraz ág be
tegséget hozna.
Vízkereszt ünnepével zárul a népi ka
rácsony. Ilyenkor a frissen szentelt vizzel az udvart, ólakat, istállót, a szobát
beszcntelik, a családtagok isznak belőle,

a maradékot pedig a szenteltvízlartóba
teszik. Ilyenkor bontják le a karácsonyi
asztalt is; a karácsonyi búzát learatják
felét a jószággal etetik meg, leiét a kút
ba dobják.
Ezekkel a szokásokkal ünnepli meg
környékünk népe a karácsonyt a maga
körén belül. Szokásaik legnagyobb része

az ország különböző helyein fellelhető
szokásokkal mutat rokonságot, de van
köztük töbl) eredeti is, és sajátos formái
mindenik szokásnak adnak valami érde
kes, helyi szinezetet. Mindenestül egy el
tűnőben lévő szokás- és hiedelem-világ
kedves emlékei, a tiszai magyarság népi
életének értékes dokumentuma.

Képzőművészet
A Délvidéki Szépmives Céh szerepe
Egy évvel ezelőtt alakult meg Újvi
déken a Szépmíves Céh, am ely céljául
tűzte ki a Délvidéken élő magyar képző
művészek tömörítését. Itt a Bácskában
ez az első művészi összefogás; sem az
elmúlt világháború előtt, sem a m egszál
lás alatt hasonló jellegű társaság nem
tudott összeverődni. Nagybecskereken a
harmincas évek elején kísérlet történt
ugyan az akkori ,.vajdasági“ magyar
művészek közösségbe való szervezésére,
de hosszas viták után erről a tervről
maguk a művészek kényszerültek lomon-,
dani. A megértés szelleme hiányzott
már akkor a Várkonvi József által öszszehivott művészekből; az egyéni érdek
fölébe kerekedett a közösségi érdeknek,
a hiúság pedig nem engedte lebontani a
művészek között álló válaszfalakat.
Amikor tavaly lelkes felhívásokban
újra propagálni kezdték a művészi öszszefogás szükségét a Délvidéken, mi a
múlt tapasztalatainak birtokában, kétke
déssel fogadtuk a tervet, megvalósít ásában nem biztunk. Ezt ma már nyugod
tan bevallhatjuk. Kételyeinket azonban
csakhamar megcáfolták maguk a m űvé
szek, akik rövidesen megalakították ér
dekszövetségüket, a Szépmíves Céhet.
Egy év alatt a Céh valóban kom oly
eredményeket ért el. Több kiállítást ren

dezőit, mű vészi eleped létesített Újvidé
ken és szinte hihetetlen — e rövid
idő alatt komoly fiatal tehetségeket fede
zett fel, hogy részben a második nem
zedék jelenvalóságát biztosítsa, részben
pedig e tehetségek kibontakozását előse
gítse. Baranyi Károly, a Céh elnöke, ez
a markáns szobrász-egyéniség, aki faji
gyökereit európai kulturáltságával tudta
erősíteni, valóban önzetlenül és önfeláldozóan szolgálta e kis művészi közösség
ügyét. Gyakran kényszerült művészi
hitvallását, munkakedvél és egyéni ér
dekeit alárendelni a Céh tagjai szaba
dabb érvényesülésének. Nagyobb áldo
zatot művésztől senki sem várhat.
Ennek ellenére azonban mégsem si
került megtartani azt az összhangot,
amely kezdetben megvolt, s amelynek
segítségével talán sikerült volna egy m ű
vészi etikai alapot is teremteni az érdekszövetség meglehetősen ingatag vállalko
zása mellé. A művészi létforma ugyanis
mindig kettős célú: erkölcsi és anyagi.
Igazolást a művész a hozzáértőktől és a
közönségtől kaphat. Hogy ez az igazolás
sajátos viszonyaink között nem mindig
az érték, a magasabb művészi értékelés
mérőlécével történt, azt mi. akik a kétévtizedes kisebbségi sorspróbát kiáltot
tuk, megszokhattuk már.

Részletesebben kifejezve: közönsé
günk művészi téren általában kultúrá
latlan, vagy legalábbis elmaradott, Ízlé
se kialakulatlan, tehát kénytelen a már
fémjelzett és gyakran meghaladott mű
vészi kifejezési formát, irányt, vagy is
kolát elfogadni és ahhoz ragaszkodni.
Kulturálatlanságát, hozzánemértését ez a
közönség talán maga is érzi, ezért mint
egy védekezésül konzervatív és legfel
jebb társadalmi helyzetéből eredő szno
bizmusával alkalmazkodik bizonyos mér
tékig a fejlődéshez. A Szépmíves Céh
kiállításait látogató közönség tehát in
kább a higgadt impresszionizmus, az
élénkebb plein air művelői felé fordul,
meTt ezt egyrészt magához közelebbnek
érzi, másrészt mert itt nem kell szégyen
keznie elmaradottsága miatt, hiszen esz
tétikailag jóváhagyott iskoláról van szó.
Ha az utóbbi években itt megrendezett
kiállítások eladott képeit nézzük, fenti
állításainkat látjuk bizonyítva. Csakhogy
a közönségnek ez a tisztán anyagi iga
zolása korántsem jelenti azt, hogy a kor
szerűbb, vagy egyénibb utakon járó mű
vész munkája csekélyebb értékű. S ezt
elsősorban annak a művésznek kell tud
nia és beismernie, aki a közönség ke
gyével dicsekedhet. Ugyanakkor termé
szetesen művészhez nem illő magatartás
az is, amikor a közönség vásárlókedvét
a müvek csekélyebb értékével magyaráz
za valaki és ezt a felfogását nem is tit
kolja alkotó művész-társa előtt.
Pedig éppen ez a művészieden ma
gatartás, ez a fegyelm ezetlenség tette le
hetetlenné eddig minden összefogásra
irányuló tervét a délvidéki képzőművé
szetnek. S ezt felemlíteni azért tartjuk
szükségesnek, mert ugyanezek a ténye
zők: a féltékenység, a kicsinyesség, a gőg
rossz szellemei kaptak teret ismét a . dél
vidéki képzőművészeknek nagy eredmé
nyeket felmutató közösségében.
De amikor ezekre a hibákra rámuta
tunk, értsük meg a művészek helyzetét
is. Mert ha a közönségnek a vásárlá
sokban kifejeződő ítéletét megbízhatat
lannak tartjuk, felm erül a kérdés, hogy
kitől várjon biztatást, elfogulatlan, tár

gyilagos bírálatot, megbecsülést, erkölcsi
igazolást a művész? A kritikától! A kri
tikustól, aki egyedül illetékes a művész
munkáját helyeslő, vagy rosszaié m eg
jegyzéseivel kisérni, aki azért van, hogy
a művész kibontakozását elősegítse egy
részt, és a dilettantizmust háttérbe szo
rítsa másrészt. A becsületes kritika elő
feltétele pedig a képzettség, a tisztánlá
tás, a bátorság és tárgyilagosság.
Valljuk be, hogy ilyen becsületes kri
tikában délvidéki magyar művésznek
vajmi kevés része volt. Lapjaink legki
sebb gondjai közé a képzőművészeti élet
ápolása tartozott. Annyira mellékes do
lognak találta ezt csaknem mindegyik
szerkesztőség, hogy akkor sem fordult
elég figyelem m el a képzőművészet felé,
amikor arról már nem hallgathatott. \
kiállításokról a „mindenes“ szerepét be
töltő kisebbségi magyar újságíró írt tisz
teletreméltó jószándékkal, de legtöbbször
kevés hozzáértéssel beszámolót. Mit ért
azzal a művész, ha ,meghajtották előtte
az elismerés zászlaját“ és megdicsérték
„éles olajképeit, gyönyörű alkotásait,
amelyek elbűvölték a szem lélőt“ ? Mit
kapott ezekkel az újságírói közhelyekkel
a délvidéki művész? Tőrt a szívébe!
Rosszabbat, mintha támadták volna. Rá
eszmélhetett, hogy itt ugyan azt csele
kedheti, amihez éppen kedve van, mert a
kutya sem ugatja meg. Felismerhette a
valóságot, hogy itt tisztán a maga erejé
re és tehetségére van utalva, szabad-far
kasként kell élnie s úgy fejlődnie, aho
gyan lehet. Így szokta meg az elzárkó
zást, a magányt és a magány átkát: a
túlzott önkultuszt. így vadult el társaitól.
meTt féltékenyen kellett őrködnie a mag$ hitére, amelyet nem akart m egboly
gatva érezni a művész-társ befolyásától.
Nem tehetett egyebet, menekülnie kellett
mindenki elől önmagába.
Ezen a kritikát csaknem teljesen n él
külöző vidéken, ebből a művészi konglo
merátumból alakult a Délvidéki Szépm í
ves Céh. S megalakult abból a célból,
hogy megteremtse a művészi egységet és
érdek-közösséget. Az első időben a mű
vészek az egyedüllét sötét zárkájából ki

szabadulva boldogan léptek egym ás m el
lé. Decemberi kiállításukon teljes szám 
ban vettek részt java munkáikkal, de
már ezután lazulni kezdett az egység:
a magány mérgei még nem múltak el,
hatni kezdtek újra. Az azóta megrende
zett kiállításokon már néhány művész
— talán, éppen a jobbak közül valók —
nem szerepeltek. Ha pedig ez így megy
tovább, úgy lassan szétszéled a Szépm í
ves Céh, a felbomlás veszélye fenyegeti
ezt a kétségtelenül nemes szándékkal
létrehozott együttest és visszasüllyed
képzőművészeti életünk abba az istente
len állapotba, ahonnan kiemelkedett.
Segíteni kell az ismét válságba jutott
délvidéki képzőművészeti életen. Segíte
ni kell elsősorban a művészeknek lelki
ismeretük megvizsgálásával, segíteni kell
az írók és újságírók kicsiny társadalmá
nak. akik a magyar kuli ura tüzét van
nak hivatva éleszteni, segíteni kell a Köz
művelődési Szöve tségnek, amelynek az a
szerepe, hogy a Délvidék szellem i éleiét
erkölcsileg és anyagilag a legmesszebbmenően támogassa és segítenie kell ma
gának a Szépmíves Céhnek is.
A művészeknek be kell látniok, hogy
a fejlődés borzalmas nehézségeivel küzd
ve», majdnem mindegyikük azonos körül
mények között élt. Alig volt egynek is
lehetséges külföldi utazásokat tenni, ki
állításokat Iá Ilii, művészi folyóiratokat,
olvasni: mindenki a maga erejére volt
utalva. A boldogulás útja most sem
könnyű, s különösen nem egyedül A
Szépiníves Céhnek egy-egy budapesti, ko
lozsvári, vagy kassai kiállítása mégis
nagyobb figyelmet kelt, mint egy miivésznek szereplése akár önállóan, akár
valam ely fővárosi tárlat kollekciójában.
Ezért érdekük ennek a művészi közös
ségnek fenntartása, bár emellett utalhat
nánk sok erkölcsi tényezőre is, amelyek
az összefogást sürgetik és nem utolsósor
ban a kisebbségi sorsban eltöltött évek
erős kapcsaira.
Nekünk, délvidéki magyar íróknak
nem lehet csupán az a feladatunk, hogy
szépirodalmi munkásságot fejtsünk ki.
Mi nem lehetünk az elefántcsont torony

énekesei! Nekünk a teljes életet kell ki
fejeznünk, azt az életet, amelynek kife
jezésére társaink, a képzőművészek is tö
rekszenek. Az ö munkájukat figyelmen
kivii! hagyni, vagy baráti jóindulattal,
de tájékozatlanul méltatni nem lehet. Ta
nulnunk kelt, barátaim: több ismerettel
és kevesebb nyegleséggel belépni a kép
zőművészek csarnokába. Bármilyen ne
héz is nekünk — kissé már megöreged
ve
ismereteket pótolni, amelyek m eg
szerzésétől elütött az idegenben kénysze
rűséggel vállalt sokféle szerep.
A Közművelődési Szövetség legye le
hetővé, hogy a művészek elvethessék öt
pengős gondjaikat, találkozhassanak né
ha, ismerjék meg egymást, melegedjenek
össze végre. Tegye lehetővé, hogy min
den évben egy-egy művész valamely mű*
vésztelépet látogathasson, végül teremt
sen művésztelepet — ne csak atelier-t —
i Palicsi ló mellett, vagy Gomboson, a
Dunánál, ahol még él egy sajátos m a
gyar népi sziget és még nem pusztult ki
szép népviselete. Ott nyaraljanak és dol
gozzanak a művészek.
A Céhnek pedig? Elsősorban egy kö
zösségi szellemei kell kialakítania. Ez a
szándéka azonban ne merüljön ki csu
pán kiállítások rendezésében. Tehát ne
kizárólag a közös érdek fűzze össze a
művészekéi. Ne csak Délvidéken élő mű
vészek legyenek, hanem délvidéki mű
vészet is. Ez nem kevesebb, minthogy
legalább lémában legyen egy azonos ar
ca a művészek munkásságának. Állítom,
hogy Bácskának vannak sajátos színei, a
bácskai embernek sajátos életformája, a
népnek viselele; olyan, amilyent sehol
sem találunk. Városaink, falvaink, a
földrajzi helyzet és a nemzetiségi hatá
sok alól nem vonhatták ki magukat; ut
cái, terei m ásképpen épültek, [mint az
ország bármely részén. A bácskai, vagy
mondjuk így, a délvidéki jelleg minde
nütt és mindenben felfedezhető. S dél
vidéki képzőművészet csak akkor lesz.
ha ezeket a sajátosságokat tudja átlénvegíteni, ha a művészet szaturálódik Bács
ka levegőjével.
Ez lesz az az erkölcsi alap, amelyen

szilárdan áll majd a Szépmíves Céh épü
lete, s am elyen már a közönség is biz
tosan vetheti meg a lábát, mert legalább
témában kapja azt, amihez köze van. A
vajdasági szerb festőket ennél sokkal ke
vesebb tartotta össze: ők templom-festők
voltak. A bizánci stílus csak egy iskola
volt s ha róla szó esik és a régi Vajda
ságról, mégis egyszerre jut eszünkbe Dá
niel, Krsztics és Radonics neve.
A magyaroknak már kevesebb mon
danivalójuk volt erről a vidékről. Eisenhut is, Than Mór is inkább a történe
lem felé fordult, bár utóbbinak a ma
gyar elnyomatás idejében éppen a nem 
zet múltjának magasztos jeleneteit meg
örökítő képeivel volt nagy sikere. Tehát
ő sem tartozott az elvonatkoztató művé
szek közé. Pechán már inkább tálált iz
galmas témát a bácskai rónaságon, Ju-

hász Árpád pedig soha sem tudott elsza
kadni ettől a tájtól. Bizonyos, hogy né
hány ma élő kiváló festőnk legjobb m un
kái szintén ennek a vidéknek művészi
visszatükröződését jelentik. Csakhogy ez
a délvidéki hivatástudat nem erősödött
eléggé és nem lett általánossá.
Amit a délvidéki művészetről elm on
dottunk, azt ne hallja senki oktatásnak,
hanem a kötelességek felismerésének
Ezek a kötelességek pedig éppúgy tartoz
nak az irodalom, mint a képzőművészet
munkásaira. Nemcsak az egyetem es m a
gyar irodalmat és művészetet gazdagít
juk vidékünk sajátos színeivel, de a m a
gunk számára is feltárjuk egy kicsiny
világ, szőkébb hazánk kincseinek gaz
dag bányáját.
Herceg János

Téli látogatás Balázs G Árpád műtermében
Két évtizede ismerem Balázs G. Ár
pádot, a délvidéki magyarság egyik leg
jobb nevű festőjét s két évtized alatt
sokszor jártam nála kicsiny otthonában,
Palicsfiirdőn, ahova minden bolyongásai
közben is vissza-visszatért. Mert nem volt
könnyű sor az idegen uralom alatt m a
gyar festőm űvésznek lenni a Délvidéken,
hiszen festőm űvésznek, íróembernek len
ni ezen a tájon még akkor sem könnyű,
ha többségi sorsban él az ember s nem
kisebbségiben. Balázs G. Árpád is csak
úgy tudta saját m agát és családját fenn
tartani, hogy nem csak festőm űvész, ha
nem bizonyos fokig életművész is volt:
életét, önmaga és csodáidja fenntartását
épp úgy m űvészi ihlettel és sok-sok fan
táziával kellett megálmodnia és megcse
lekednie, akár csak művészetét. Ez pe
dig csak úgy volt lehetséges, hogy időn
ként fel-felkerekedett a palicsi óit honból,
ahol legszebb alkotásait végezte, felke
rekedett s bejárta a szerb megszállás
alatt álló Délvidéket, kiállított, embere
ket látogatott, napilapoknak dolgozott
(volt idő, am ikor hosszabb ideig Belgrádban is élt, m int a legnagyobb szerb

napilapok grafikusa), időnként külföld
re is eiment; de soha nem is gondolt ar
ra, hogy elszakadjon a tájtól, am ely s z ő 
kébb hazája és életre szóló ihletője volt. A
két évtized alatt .a kompozíciók és po rt
rék egész seregét festette s Bácska tájai,
dolgozó magyar népe ott él festm ényeint
rajzain9 Jinoleummetszetein, am ely "két
minden jobb bácskai házban, m agyarok
nál, németeknél, szerbeknél egyaránt meg
lehet találni. S Balázs mindig Vuíséges
volt a magyar néphez, a magyar paraszt
és a m agyar munkás verejtékes, sokszor
bizony halálszagú munkáját festette meg
elsősorban, azt a nehéz, súlyos gyötrő
dést, amely a bácskai és bánsági magyar
nép testében és lelkében élt s am ely
gyötrődést, a kenyérkeresés és életfenn
tartás harcát Balázs G. Árpád is közelről
látta és maga is megharcolta.
Ezekre gondolok, mikor a palicsi
fenyvessétányon végigballagok s beko
pogtatok a magyaros m o tív u m a kis léc
kapun. Benn megnyílik az ajtó és kicsit
fáradtan, kicsit meghajlotton jön elém a
mester, Balázs G. Árpád.
N em csoda, hogy fáradt és méghaj-

lőtt; az utóbbi hetekben súlyos kórral
kellett megküzdenie; vakbélroham tá
m adta meg s valósággal csoda, hogy *a
halál el nem ragadta. Száz közül egy
esetben történik csak meg, de nála m eg
történt; a gennyesedés betokosodott s
így m egvárhatta, hogy később m egope
rálják. (Az operáció azóta a szabadkai
kórházban sikeresen meg is történt.)
A bácskaiak közül bizonnyal kevesen
tudják m ég, hogy Balázs G. Á rpád, leg
alábbis ideiglenesen megválik PalicstóL
kis házától és m űterm étől; Nagyváradra
kapott tanári kinevezést. A kenyérgon
dok kényszerítették rá, hogy állást vál
laljon s közelebb nem kerülhetett, bár
meg van a rem én y, hogy idővel mégis
csak visszakerül. Mihelyt mostani be
tegségéből felépül, elutazik Váradra és
elfoglalja állását. Mi hisszük, hogy ott ts
bácskai festő maradt; nem is lehet m ás,
hiszen nemcsak ház és család, hanem
egy élet alkotó munkássága köti a bács
kai tájhoz.
Érdeklődéssel nézünk szét a mester
műtermében. Balázs G. Árpád élete fo
lyamán mindig új és fordulatos tudott
lenni, az örök fiatalság alkotó kedvével
mindig új utakat és megnyilatkozási for
mákat keresett s m ost is ezt cselekszi.
Legutóbbi budapesti kiállítása még a
mbnotipia jegyében állott ( volt idő, am i
kor az olaj szerelmese v o lt, aztán a lim
noleummetszeteké, m ajd a monotipia
korszalca jött), most pedig a pasztelfrc
tér át s csaknem kizárólag portrét fest.
De szinte csodálatos technikával kezeli
ezt az anyagot; akárm elyik újabb po rt
réját is nézzü k, valósággal olajfestm ényszerűen hatnak a képei. Az eddig for
rongó és nyugtalan Balázs ezekben a
portrékban egyszerre szinte klasszikus
nyugalomig emelkedik s bár minden
portrén ott érezni az eredeti Balázsegyéniséget, valami különös érettség, te
tőzés jellemzi minden portréját; színek
és form ák egy teljes élet bölcseségét és
mélységesen érett m űvészi szemléletét
lehellik magukból. De ugyanilyen klaszszikus nyugalm at és szépséget áraszta
nak azok a képei is, am elyek őszi kert

jét, virágjait ábrázolják; a nagybeteg
festő mozdulni is alig tudott, kiült a
háza elé és az idei csodálatosan szép ősz
színtobzódását festette meg. Portrék és
csendéletek sorakoznak egymás mellett
s közöttük egyetlen akt; ez Balázs G.
Árpád idei őszi termése. Szinte egy újabb
kiállításra való anyagot festett Balázs s
mindezt pasztellben és egészen egyéni
felfogásban. A pasztell lágysága sok
szor szinte eltűnik s egészen az olajfest
m ény hatásának közelébe kerül; minden
egyes képén látszik, hogy az idei ősz az
érett festőm űvésznek mélységesen nagy
és sorsdöntő sugallatokat adott; ezekbőt
a sugallatokból születtek meg a festmé
nyek, Balázs G. Árpád legújabb alko
tásai.
Balázs mostani képei közül az „Édes
a n yá m “ c. festm én yt m utatjuk be cím
lapunkon a Kalangya olvasóinak. Re
méljük azonbtui, hogy Balázs G. Árpád
az idei ősz nagyszerű termését hamaro
san eredetiben is bemutatja nemcsak a
Délvidék, hanem a magyar székesfővá
ros közönségének is. Es reméljük, hogy
új élethivatásában, ott a messzi Nagy
váradon is bácskai festő marad, am int
hogy Balázs G. Árpád immáron nem is
lehet más. Mélységesen bácskai és m ély
ségesen magyar.
Csuka Zoltán.

É L ET ÉS KERESZT
Az élet örök rendje ez:
a magból termő élet lesz,
az alkonyatbái éjszaka
s a csillagból letűnt csoda.
A csókjainkból új vetés,
az álmainkból szenvedés
s a napjaink az éveink
elfolynak mint a könnyeink.

,

,

Es újak jönnek: új szívek,
új csókok, ál mok és hitek
az élet gyökeret ereszt
s emléket őriz a kereszt.

,

Mérei Sándor.

Könyvek
Sz. Szigethy Vilmos:
ŐSZI SZÁNTÁS
Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó r. t.
kiadása. 1942.
Ebben a kötetben közreadott, mintegy hu
szonhat tárcának, egy-két futó vonással mes
terien megrajzolt elbeszélésnek anyagát, szer
ző a régi tékevilágból, nagyobb részét, még
pedig »A régi ugarról« cím alatt összegyüjtői
teket, azokból a boldog, napsütéses időkből
merítette, amelyekben, — az akácillatu becskereki ég alatt — gondtalan gyermekéveit és
fiatal legénykorát élte. Ennélfogva természe
tes, hogy Írásainak legtöbbje, torontáli vonat
kozású. Itt járta iskoláit és itt kezdte meg
pályafutását is. Mint alig húsz éves iiju, re.
portere és hamarosan szerkesztője lett, a Nagy.
becskereken megjelenő,
nagymultu, Torontál
cimü politikai napilapnak. Itt szerezte legmé
lyebb benyomásait, amelyek lelkét, gondolko
dását és érzéseit kiformálták, cizellálták. Itt
karcolódtak bele még érzékeny leikébe, az ár
tatlan gyermekkor
élményei, az önállóság,
függetlenség büszke, az első kereset felemelő
és boldogító érzése, Itt izzott az első szere
lem forróságában és Ízlelte annak édességét
és ürömeseppjeit. Fiatal, költői lelkületűre,
erős hatással volt a sokféle nemzetiséggel tar.
Kitott Torontál sajátos izü társadalmi élete,
amelyet mint lapszerkesztő, hivatalánál fogva
is, minden megnyilvánulásában éber figyelem 
mel kisért. írásainak, amelyekben olvasóit el
tudja kápráztatni
éles megfigyelőképességé
vel, felfedve a lelkek legtitkosabb rezdüléseit
is, éppen a nemzetiségek életének és alakja
inak hű megrajzolásával, ad megkülönbözte
tett izt és zamatot. Amint eddigi köteteinek
nagy része, az Őszi Szántás is. a régi Torontálnak és viszonyainak kitűnő ismeretéről, föld
jenek és népének nagy szeretedéről és a szerzőnek azzal való egybeforrottságáról tanns
kodik. Hiába szakadt el tőlünk más világba,
Szögedébe, ahol mint városi főlevéltáros és
lapszerkesztő, több évtizedes munkásságával,
elszakíthatatlan gyökeret eresztett, az első mély
benyomások révén, a szivében mégis torontáli
maradt. Bizonyságai ennek könyvei is, — »A
Vármegyeház Kapujából,« a Fakeresztek« és
most az Őszi Szántás, amelyekből a polyglott
Torontálnak keresetlen, zamatos és becsülete
sen őszinte levegője árad. Az Őszi Szántás ol
vasása nyomán, visszazuhanunk egy visszahozhatatlanul elmúlt, drága korba, amelyet S zi
gethy fényes tollával, élénk
színeivel, mély
érzésű meglátásaival, jóizü és könnyed humo
rával, olyan közel tud hozni lelkűnkhöz, hogy
mondanivalóinak hangulata szerint, el-el sírjuk
magunkat, vagy hangosan felnevetünk. A Becs

keréken keresztül kígyózó Begát, néhány sor
ban, annyi gyengédsíéiggel, annyi szeretettel és
olyan hangulatosan irja le, hogy az arra soha
sem járt olvasó Is, maga elé tudja képzelni,
mindavval, ami két! partján volt, vagy történt.
Elbeszélésének alakjait, olyan mesterien jel
lemzi, úgy irja le, hogy azok szinte m egele
venednek előttünk és mi délvidékiek ráisme
rünk bennük, szűkebb hazánk tipikus alakjaira.
Ebben a könyvben nem találunk bölcselkedést,
ez Szlgethynek sohasem is volt kenyere. De
megtaláljuk benne, egy mélyen érző szívvel,
pazar humorral és kivételes irói
készséggé!
megáldott embernek, gyönyörködtető leírásait,
amelyekben a mindennapi élet egyszerű m eg
nyilvánulásait, érdekes, különös és furcsa fi
guráit tárja elénk. Nem foglalkozik az embe
rek nagy bűneivel, csak apró hibáikkal, go
noszkodásaikkal.
Gyönyörködtet, vidámit és
szórakoztat. Hálásak vagyunk Szigethy Vilmos
nak, hogy időnket, melyet könyvének olvasá
sával töltöttünk, megédesitette. Reméljük, hogy
a lelke mélyén még elraktározva maradt sok
sok szép emlékének megírására é s kiadására
nem kell sokáig várnunk.
Fazekas Andor

Mórái Sándor:
A G Y ER T Y Á K CSONKIG ÉGNEK.

— Regény, Révai-kiadás, 1942. —

Két öreg ember ül szemben egymással,
éjszaka, imbolygó gyertyaláng fényénél, hogy
megfejtsék közös múltjuk titkait. Annál, hogy
az egyik kérdez és a másik hallgat, alig tör
ténőik több a könyvben De 'éppen ez: a drá
ma lassiu áradása, a szenvedély fegyelmezett
sége. ami Mára inak ebben a regényében is helyettesiti a cselekményt — teszii végig izgal
massá és érdekessé ezt a könyvet is.
Ezt a világot, amelyet Márai rajzol, csak
az ő történeteiből ismerjük. Mesterséges vi
lág ez, nem másodlata az életnek: egy férfi
gyermekkori lengékéiből és e&v világpolgár
intellektusából alakult. Képei és alakjai a mű
vészetből és az irodalomból vallók. S Márai
éppen azért nagy iró, mert a maga világát tö
kéletessé és hitelessé tudta kialakítani.
Igen. Ilyen lehet a dajka, gondoljuk elé
gedetten. Fogatlan, erélyes, bizalmas és vén.
Ilyen lehet a tábornok is: ceremónia-kedvelő,
előkelőén zárkózott, de gyermeteg és csaló
dott. Ilyen lehet, mondjuk, mert nem tehetünk
egyebet. Márai alaikjaiit nincs módunkban el
lenőrizni. mert a valóságban nem ismerünk
ilyen alakokat. De lehetnek ilyenek, tesszük
hozzá, biztosítva az író fölényét és elfogadva
külön törvényeit.
Mi az a varázslat, amellyel végiig fogivu
tartja Máraá az olvasót? Kétségtelenül az,
hogy tökéletesen kezeli hangszerét és nem
árulja el titkait. Nem szol gátoltja ki magát,
csak utánozná lehet kontár-módira, de uigyanö rájött valamire, megtanult valamit, amit

ázt csináinii. soha. senkinek. De nemcsak Márainiak, mindéin nlaigy írónak ez a titka.
Tökéletes elbeszélő. Minden szava, mnden mondata összefügg, egymástól fog tüzet
Nem épit és nem jellemez, nem komponál és
r.em ábrázol. Elbeszél. S a jó elbeszélőnek
nincsen más dolga, mint ügyelni arra, hogy
következetes maradjon. Nála minden egy kiej
tett szó, egy megrajzolt mozdulat folyománya,
így záródnak 'történetei mégis ikenek egésszé,
s így költözik alakjaiba élet.
Ivöviden összefoglalni uj regényének tar
talmát. lehetetlen. De Maráinál nem is ez a
lényeg, nem a cselekmény a fontos s nem a
történet magja', hanem maga az elbeszélés,
amely ebben .az esetiben egészen közvetlen —
monológ. Az előadásnak legegyszerűbb és még
is legőszintébb, a legtöbb művészetet igénylő
módiját választatta Márai ebben a könyvében.
Ljat mondani a Vendégjáték BaLzamóibain oimiü
regénye óta ebben a könyviében sem tud Má
rai. Csak ‘témáiban különbözik attól, de nála a
téma másodrendű dolog.
Érdekes, szokatlan jelenség & magyar iro
dai ómban. Szeretik Prousthoz hasonlítani. pe
dig Kruidy Gyulától kétségtelenül többet ta
nárit. Csakhogy miig Krúdy felszabadult mű
vészetében a magyar élet és a magyar táj ví
ziói élnek, addig Márai a világirodalom eszen
ciáit hordja magában. Nem Balzac, nem
Dickens, nem Prousit és nem Giraiutíoux hatott
rá ktilím-.külön, hanem tökéletes összhangjával
az egész modern nyugati irodalmi élet. Vau
iró, akii az ¡indulat, a mondanivaló ¡kényszere
szólít írásra, van, akit az élet visszatükröztetésének vágya. Márait ennél sokkal több: ma
ga az elbeszélés szükséglete.
Nála bizonyára létfeltétel az irás: kenyér
és lev egő, izgalom .és megnyugvás. Az egyet
len kiélési tonna. S ezt a szenvedélyét oly
hűen és oly nagy odaadással szolgálja, mint
fanatikus hivő a vallását. Az élethez, amelyden szenvedélyét az íráshoz gyűjti. Ennélfogfölösleges mozdulata. Minden erejét és min
den szenvedélyét az íráshoz gyűjti Ennélfog
va természetes, hogy — mint már mondottuk
— i>rása:inia!k sincsen köze a reális élethez.
Az Idegen emberekben és az Egy polgár
vallomásaiban Márai prózája még nem volt
ennyire szublimált, ennyire elvonaitkcteltaitotf.
Levegője akkor még sűrűbb volt, anyaga ke
ményebb, nyelve zamatosaiM. S, ha 'érezhető
is volt néha a valósághoz való lalkalliinazikcdás
kínja, enyhítette azt egy mélyebb, átélt líra,
s a nosztalgia egy-egy emlék után. Ma Márai
lírája éppen sziilblianáltságia folytán, csaknem
általános jellegű, egy kor érzelmessége szó
lal meg benne disztinigválltan, nosztalgiája pe
dig ugyancsak a kor nosztalgiája a múltért,
amely elmerült.
Nagy művész! Stílusa olyan kiforrott,
olyan felszabadult, olyan biztos, — 'igényes
ségében is —i .amilyen Krúdy óta nem volt ma
gyar Írónak. A kérdés csupán, melyik az időtáilóbb író: az, aki az életben áll, vagy az, aki
mint Márai. fölötte áll és csak hangjával tö

rődik? Érre a (kérdésre már a jövő fog meg
felelni.
Herceg János
Szücs Sándor:
A régi Sárrét vílágia. (Bolyai könyv. Talnul)
Leginkább Gyiőiiííy István: Nagykunsági
krónikájához hasonLithatjuk ezt a könyvet;
mindkettőben egy megváltozott táj feltűnt régi
éléte elevenedik fel.
Győrfíy könyvében a
Nagykunság, Színes Sándoréban pedig a régi
Sárrét, ami diigy elveszett, mintha a viz nyelte
volna eL pediiig a viz sziáradlt ki belőle.
A régi lápos, vadvizes Sárrétről szói Szűcs
Sándor könyve. Megjelenik előttünk a Sárrét
régi képe: a mocsarak, náderdők, a zsombékok,
a száraz laiponyagok, majd a benne éiiő embe
rek: a szilaj pásztorok, rétes emberek, pákászolk, javasold, táltosok. De még a pásztorok
sem .minid egyformáik; inás-más karakter a gu
lyás, a kondás, a juhász. A juhászok közt is
különös tudománya volít a »farkasíklüiLdőknek« •
öreg emberek! száján máig is élő híre van egypár híres gulyásnak. H'ozzátiairtioztak a régi
Sárrét életéhez a nádi betyárok és ellenségeik,
a csendbiztosok, pandiuirok. zsanidiáirok is. A
nép képzelete ma már egyforma szeretettel
foglalkozik a hajdani üldözőkkel és üldözöttek
kel!
A legigazibban réti emberek a pák ász k
voltak, oiekik a rét voilit mindenük, dle mindent
össze is szeditek, amiit a rét adott nekik: hallat,
vadát, madarat, madártojást, fekete niadtllyt,
csak talán a nád- és gyékény-szedést hagyták
más szegény embereknek. És a foglalkozásu
kat milyen sokféle fortéllyal űzték! Közülük
toriiiltek ki a leghíresebb viziiíiuiyarotsok is; volt
köztük olyan einíber, alki a Sárrét összekeve
redett vicében a Tisza, Kőrös' és Berettyó vi
zét is megtudta küliönhözitetniL Híres táltosok
és javasok is elteld ezen a vidéken, akiknek
nagy tudomlányálról még ma is sokait tudnak
beszélni az öregeik. De ma már mindezeknek
csak a hire maradt.
És mégis elevenen él ellőttünk mindez, ha
Szűcs Sándor könyvét olvassuk. Olyan mintha
a régi Sárrét küldené fellénk szavát ezen a
Könyvön keresztül De igy is van valahogy:
a régi időkre emlékező öregek beszélgetésed
véljük hallani. A könyv nyelve szinte személy
telen, maga az iró csak tolmács: osszegyüditötta és továbbit jia felénk. amit neki a táj és a
táj öreg emberei elmondtak. Stílusa régi öre
geik zamatos nyelvéből öitvöződ'ött. aimi a köny
vet páratlanul élvezetes olvasmánnyá teszi.
Villa násszerü rövid, mondatai és félmondatai
mögött ott érezzük az élőbeszéd megelevenítő
gesztusait, a magyar észjárás sajátos csapon*
gásai't.
»
A szorgalmas és alapos néprajzi gyűjtő
munka és levéltári kutaitás mellett elsőso: bán
a könyv pompás stílusáért lehetünk hálásak
az írónak.
Bánó István
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női és férfi kalapok és
egyenruházati cikkek
S z a b a d k a , Deák-u. 5.
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CIPÓT

a k a r v i s e l n i , k eresse fel

HORVÁTH D E Z S Ő
kijelölt cipőkereskedőt és modern ú ri és női cipészt.

Szabadka, E ö t v ö s utca 2.

MEGJELENT
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MAGYAROK VILAGNAPTARA
1943 évi kötete
Szerkeszti: Csuka Zoltán
A naptár az öt világrész magyarságának életét mutatja
be pompás felvételekben, tömör kisérőszöveggel. Nagy
szerű képekben számol be a külföldi magyarok hazatelepitéséről és a hazatelepités eddigi eredményeiről.
Minden magyar ember lakásában, munkahelyén ott le
gyen és figyelmeztessen az örök magyar összetartozásra.
Az elmúlt évek kötetei hetek alatt elfogytak. Kendelje meg minél előbb !

Ara: 3.60 pengő
Megrendelhető a Láthatár kiadóhivatalában, Budapest, VII., Baross tér 15

Délvidék legnagyobb
és legolvasottabb
napilapja a

DÉLVIDÉKI HAGYARSAO
gyors,

pontos

és

megbízható.

E lő á llítja a K eresztén y Sajt ószövet k ezet nyortidája.

ízléses

é s s z é p nyom tatványokat a

K eresztén y Sajtószövetkezet

nyom dájában rendeljen.

N yom atolt K e resztén y S a jtó sz ö v etb e z et n y o m d ai üzem éb en , S zabadba.

