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Köszöntő*
Hölgyeim  és uraim , —  néhány perc 

m úlva délm agyar éghajla tba szelidiil 
hegyeink csípős légköre. Szülőföldem, 
,.a lom ha B ácska“ elküldte ide legjobb 
fiait, hogy megérezze Erdély is: m eny
nyire e g y e k  vagyunk! M indkét tá jró l 
egyform án hord ta  el a török az életet, 
java-gyerm ekeinkből a jan icsárokat, vi
rágainkról a mézet és egyform án dúlta, 
perzselte o tthonainkat a Kelet és a Bal
kan annyi kalandora! Aztán huszonkét 
évig m a élő nem zedékünk m indkét he
lyen egyszerre hallgatta a halálharangot, 
s szinte egyidőben szabadultunk föl a 
roskasztó bizántínizm usból, mely elől 
közös oltárhoz m enekültünk, a kisebb
ségi m agyar irodalom hoz!

Az erdélyiek m ár k ialakult könyvter
melők voltak, am ikor szülőfalum  szom 
szédságából, Ószivácról első m űvét kü ld
te nekem  Szentelekv Kornél, akiből h a 
lála óta Kosztolányi-szabta lobogó lett: 
„nem  bot és vászon, de zászló!“ — Lel
kek halk  ú tm utatója , aki lágyan álm o
dott „Isola bellá“-ról, a gyógyulás békés 
szigetéről, míg kem ény h arcb an  állva 
m agyar szellemet sajtolt ki fekete, zsí
ros rögökből. Követői pedig, akik itt 
vannak most nálunk, ezek a csöndes, íz
léses vallom ás tevők, — ahogy mi, — 
ugyanazon a fojtott hangon m ondták 
versbe, novellába, regénybe és tan u l
m ányba, folklóré- és fa luku ta tásba népi 
„nyepozvolim !“-ukat. Ők is védekezve 
szerették tájhazájukat, ak ár E rdély elő- 
barcosai és m int európai évezredünkben 
valam ennyi színe-java m agyar . . .

Tudom , senki se lehet Erdélyben, 
aki nálam  jobban örülne a délvidéki m a
gyar írók látogatásának. Hiszen ifjúko
rom ból, édesanyám  sírja közeléből jö t
tek. Mégis azt hiszem, egész Székelyföld 
testvérként köszönti őket, m ert e g y  
anya szólaltatta meg őket velünk együtt, 
a legnagyobb szorongattatása idején. Ők

Molter Károly  bevezető-előadása a délvidéki irók 
székelyföldi irodalmi estjein.

is akkor kaptak  hangos szóra, m ikor az 
egész T rianon  előtti m agyar gyepü zen
geni kezdett a fájdalom tól. A központi 
M agyarország volt közös zöngeszekré- 
nyünk, annak  hang ja  m odulált északon, 
délen és keleten, fölhorgadtak ú jra  Ba
lassa századának sebei és sírva vezekel
tünk, saját bűneinkbe szerelmesen, a jö 
vendőben helyreálló b irodalom ért. Ez 
volt m egtartó erényünk, ez a vezeklés, 
m elynek a halott Ady volt a karm estere. 
Azért nem  véletlen, hogy a délm agyarok, 
a felvidékiek és mi, erdélyi m agyarok, 
előbb m agunkat revideáltuk, hogy a 
rossz-béke revizíóját necsak szóval, h a 
nem a m egújúlásunkkal is siettessük. S 
am ennyit e lb írtunk a kisebbségi soron, 
eszmeileg legalább ugyanannyira  edzet
tek legyünk egy holnapi jobb E urópá
hoz!

Jellem ző, — hölgyeim  és uraim , —- 
hogy a három  kisebbségi m agyar nyelv
terület szószólói nem  kértek egym ástól 
tanácsot, hogy m it csináljanak. Az Ön
állósághoz szokott E rdélytől nem  kértek 
jelvényeket, vagy jelképeket, nem  tan u l
tak egymástól dallam ot, stílust, nem  cse
réltek eszmét és ideológiát, sőt eleinte 
alig levelezhettek, — mégis h am ar b u k 
kantak  rá közös tennivalóikra. De m i
lyen bajos volt ezeket a tennivalókat 
idegen m egszállók ellenőrzése a la tt k ife
jezni!? Emlékszem, hogy Ungvárt, a 
cseh m egszállás alatt, üdvözölt m inket, 
erdélyi írókat a m unkácsi reform átus 
püspök, a szláv hatóság és nagy m a
gyar közönség előtt. E rre  m eglökött en
gem Tam ási Áron, hogy válaszoljak 
hirtelenében. Rém ülten engedelm esked
tem, de csak a következő m ondatot tu d 
tam  rögtönözni: ,,M inden jószellem any- 
nvit nyer súlyban, am ennyi az általa k i
szorított ostobaság súlya.“

Akkor ott, Csehszlovákiában, b ará t és 
ellenség egyform án m egértette: ostoba
ság ala tt az elnyom ást, a nem zeti fenn- 
héjázást értettem . A parvenü soviniz
must, némely kisnépek önteltségét, m i



kor nem szellemi és erkölcsi kincseik
kel, hanem  hatalm i áb ránd jaikkal d i
csekszenek világgá. Még m ost is em lék
szem, am ikor húszéves fejjel indultam  
el Londonba és nagyapám , egy R ajnát- 
járt, finom, vén cipész és nyugalm azott 
negyvennyolcas honvédőrm ester a ke
zembe nyom ott egy ezüst-forintot, hadd  
legyen pénzem  a világ fővárosában. Az 
öreg csöndesen tette hozzá:

— Kár Londonba m enni, fiatalúr! 
Ott legföljebb angolul lehet m egtanulni. 
E llenben hasznosabb volna, ha elm ennél 
a szomszéd falunkba, Kuczorára. Ott a 
kisbirónak is öt nyelven kell értenie: 
m agyarul, ném etül, szerbül, tótul és kis- 
oroszul!

Azóta sokszor gondoltam  vissza e r
re a bölcseségre! A kisebbségi sajtóban 
em legettem  is, de m a még fontosabbnak 
tartom . E urópának  csak egy Svájca van, 
de nekünk m agyaroknak három : a Felvi
dék, ahol m agyarul, ném etül és szlová
kul beszélnek, aztán a Délvidék, ahol 
m agyarul, ném etül és szerbül, végül E r
dély, ahol m agyarul, ném etül és ro m á
nul közlekednek a népek. E három  Sváj
cot pedig összefogja a ném eth-lászlói 
emeletes haza, a központi történelm i 
szervezet, a m agyar ku ltúrális vonzás, a 
nyelvközi és népközi m agyar tisztesség, 
mely az első Árpádok óta b irodalm at va
rázsolt a K árpát-közi népmozaikból. 
T rianon u tán  annyiszor tapasztaltuk, 
hogy központi ereje és elterjedtsége m iatt 
fa jták  közt érintkezési nyelv lett a m a
gyar, melyet írói a nem zet legnagyobb 
válságában összekötő intézm énnyé nem e
sítettek — ötországszerte!

Pedig 1918-ban azt hirdették  a m eg
szálló zuávok a B ácskában, hogy Ma
gyarország vajm i kicsiny lesz. És anyám , 
aki erről értesített engem  nagvszom o- 
rúan, — m egérte még, hogy körü lkerí
tett és összeszorított országunk erősebb 
lett, m int a békebeli, szunnyadó nagv- 
haza. Egyetlen kifejezője m arad t a kis
házának, a nyelve, mely azonban elég 
volt a rra , hogy előcsalja véle m inden 
feszítőerejét. Ilyen nyelvi kürtösök ezek 
a délvidéki m agyar írók is, akiknek

hangszere és üteme, tehetsége az egy
kori tehetetlenségben, a m osolyuk és 
könnyük, önzetlenségük és áldozatkész
ségük, még volt vezérük tiidőbaja is az 
összm agyarság hang ját erősítette kint a 
kontinensen. Megint bebizonyult, hogy 
az irodalom  a nemzeti erő első verbun
kosa . . .

Azért esik jól ma este délm agyar 
vendégeinknek még a városneveit is ej- 
t égetnünk: Zombor, Üjvidék, Szabadka. 
Zenta és Baja, aztán hány falujuk, ta 
nyájuk lelki jóíze! Még most is tudom  a 
bácskai népdalt, hogy .,Fölm ent a ró 
zsám a hegyesi dom bra!“ — és hallom  
a topolyai tam burások remegő hangsze
reit . . . ő s i zene, délm agyar kobzosoké, 
vidék, am elynek külön költői árnyala ta : 
a Duna-Tisza folyóközének Petőfit meg
ejtő bűbája, a búza-úsztató csatornák 
öntözött palija i, a telecskai nyájas bo
rok, egy m agyar Lom bardia, m elynek 
páráitó l délibábos a róna s am elynek 
északra fekszik a Róm ája, Budapest. E n
nek a viharvert vidéknek izenetét lássuk 
meg íróiban és mérlegeljük őket úgy, 
hogy mennyivel nehezebb a lapályról az 
égbe szállni! Nagydolga zsellérek, am e- 
rikás proletárok, hajnaltó l napestig nyű
gös kisgazdák, nagy pénzű birtokosaik s 
most legújabban m ár csángó és székely 
telepeseink is melegítik a szívünket, ha 
m űvészetük hallatára a Bácskába és Bá
nátba száll képzeletünk. D arabja ők a 
m agyar testnek és lángja ők a m agyar 
léleknek; m agunkat ünnepeljük hát, am i
kor boldogan és büszkén köszöntjük 
ő k e t . . .



A székely lélek nyomában
A távolság, a messzeség szent és 

megszépítő. Az igazságért mégis közel 
kell m enni a dolgokhoz. Csak az eszmék 
tűrik  az égő csipkebokor távlatát.

A székelyek eszmei ta rta lm at tölte
nek ki a m agyar életben. Kétszeresen ne
héz az országjárónak, levetve saru it bár, 
közelm enni városaikhoz, falvaikhoz, he
gyeikhez és lelki síkon: zárkózott boron
gásukhoz, furfangjukhoz; százszorosán 
nehéz, ha  alföldi, idegen az országjáró.

Idegen? Kemény szó ez és hibás. A 
m agyar lelkek nagy olvasztótégelyében 
nem egymás m ellett úszkál a pusztai 
atom  és a ködbeborult hegyek székely 
m olekulája ? Történelm ünk, kul tú rtörté
netünk ism er-e m ásfa jta  ábécét, m int az 
összetartozó századok a lfabétum át? S ha 
nevek követik egym ást, nem  egyform án 
m agyar nevek ezek? H a bánatokró l esik 
szó, nem  egyform ák ezek a bánatok?

Erról beszélgettem Székelyországban. 
Es m egegyeztünk.

—• Á hítat nélkül testvér és csak 
őszintén. M intáhogy a családon belül is 
szabadabb a száj — ezt m ondták a szé
kelyek.

És úgy bocsátottak el m aguk közül, 
m int vérükből való hírm ondót. „Vidd el 
a tájunk, lelkünk üzenetét és m i m egha
talm azunk téged szószólásra a székely 
népfenség jegyében“ — ezt m ondta te
kintetük.

Nem tudom , hogy teszek eleget a nagy 
bizalom nak.

*
M arosvásárhelyre úgy robogtunk be. 

hogy az a székely főváros.
— Csak részben — világosítottak fel. 

— Az igazi székely lelket beljebb kell 
keresni. Ez csak a kapu  a Mezőségből 
Székelyország felé.

Az udvarhelyiek m ár vállalják  m a
radék talanu l a székelységet, „De azért 
jó lenne Csikba is elm enni“ — m ondták 
elgondolkozva. A H arg itán  túl. És Gyer- 
gyóba.

A csíkiek nyakasok, büszkék, de hoz
zátették, hogy H árom szék ad ta a legna
gyobb szellemeket a székely ségnek. A 
három székiek — úgym ond —■ a legreá
lisabbak.

Azok meg délről, az ország csücské
ből, a három székiek, visszafelé dicsér
ték a csíkieket, udvarhelyieket. Hogy ott 
m ilyen ősi szüzeségben él a népviselet 
például! Náluk bizony m egrom lott n a 
gyon.

H át nem  kérkedő fa jta , az biztos.
Fővárost, központot egyik sem vál

lal. „M ajd m egosztjuk valahogy ezt a 
székely sorsot, három -négy vármegyék, 
meg azok is a hegyeken túl, meg a h a 
tárokon túl, azokra is jusson. Jó és rossz, 
inkább  jó, úgy ad ja  az Isten. De a rosz- 
szat is m egbírjuk. Meg bizony.“

Székelyek.
*

M arosvásárhely.
A kultúra szom júságát a keret is m u

tatja. Ahol három  évtized előtt olyan
arányú  épületet emeltek a művelődésnek 
az akkor még alig 22.000 lakosú város
ban, m int a m arosvásárhelyi ku ltú rpalo 
ta. ott a lelkekben hevesen él a vágy a 
nemes és a szép felé — az ősök nyo
mán.

Az ősök példája: tanulság és okulás. 
M indenütt Erdélyben.

A közművelődés házát M arosvásár
helyt m ár a XX. század terem tette meg. 
De nem lenne hom okvár a m últ nélkül? 
Az em ber úgy érzi: igen.

A T eleki-tékában született meg ben
nem  a bám ulat. Az ősi reform átus kol
légium ban fokozódott. Beszél a m agyar 
múlt, nagy szellemekről, kitartó , kem ény 
ősökről.

H ordták m int a hangyák a szellem 
kincseit! Az ódon folyosókon és term ek
ben az ősök képei és a könyvhegyek 
alatt felvillannak a lá tha ta tlan  goethei 
sorok:

 Und M arm orsäulen stehen
und sehen m ich an . . .



M árványoszlopok helyett itt: a könyv
hegyek néznek kutatva, néznek, bám ul
nak m inket, kései, didergő vándorokat, 
akik üres kézzel jöhettünk  csak egy olyan 
világból, ahol örökké fáj a gyök értei en- 
ség, a gyökértelen lélek. M ondhatjuk, 
hogy m iénk a legdicsőbb m últ, de van-e 
egyetlen sorunk, bizonyítékunk, papí
runk, írásunk  erről?

L ázárok voltunk ott a könyvhegyek 
a la tt és talán  á könny is m egcsillant sze
m ünkben. Reáhk nem  m arad t a m agyar 
múltból csak a — M iatyánk.

*
A Teleki-tékát így írja  Kazinczy F e

renc 1816-ban m egjelent U tazásaiban: 
„Bémenetel ide az alsósor folyosójáról 
esik a b ibüothéka hajó jába, az ablakok 
erányában. pilaszter és pilaszter közt 
vasrostély könyökök hagyattak , így a h a 
jó elég világot kap. A könyvek sárga réz
drótból font ajtók m egett állanak  a k a 
rokban, hogy a könyvek cím eit látni le
hessen s a szép tolvajságnak vétetik így 
eleje. Az építőm ester értelem mel s nagy 
szerencsével téve ra jzo la tá t.“

Minden úgy van ma is. m int 130 év 
előtt!

H árom  császárnak volt kancellárja 
gróf Teleki Sámuel, az erdélyi főár — 
olvasom — nyolcszázezer rhénusi forin
tot költött a gyűjtem ényre. Nyolcszáz
ezer forin tért akkor egész falvakat, u ra 
dalm akat, országrészeket lehetett vásá
rolni! ö  azonban könyvet vett. H atvan
ezer kötet sorakozik egym ás mellé. Azzal 
alapíto tta a gyűjtem ényét, „ha öregko
rában  m egpihen, lelje ott a tudást a pa
lo tájában  a polcokon“ .

M utatnak egy régi vasajtót, hálószo
bájába vezetett a lánglelkű m agyar gyű j
tőnek. E rről úgy nyilatkozott: ,,Ha két
ségeim lesznek álm atlan  éjszakáim on, 
gyertyaláng m ellett ta láljak  m agyaráza
tot könyvtáram ban, ahová ak a r éjszaka 
is betérhetek ..  .“

*
A reform átus kollégium ot teljesen be

tölti a két Bolyai szelleme.

A számok tudósa volt az apa. A. fiú: 
a számok zsenije. Száz és ezer emlék 
hirdeti: itt voltak, itt jártak , Bolyai F a r 
kas és fia János. Kegyelettel m egtapo
gathatod testi emlékeiket. Ami azonban 
erősebb ennél, a lelkűk, az is ott lebeg 
a kis m úzeum ban.

T aláltunk  egy urnát, tele ham uval. 
Ebben elégette Bolyai János azon alko
tásait, am elyeket nem talált jónak, tö
kéletesnek. Ide ham uzta be a nagy lélek 
lelke darab jait, ha csonkán kelt ki be
lőle a gondolat. És rá véste m aga:

AMI NEM ÉRI EL A TÖ K ÉLETEST, 
HAMUVÁ ESIK

M ondják, hogy Márai Sándor meg
döbbenve állt az urna előtt, leomló lé
lekkel a szörnyű bizonyíték előtt. Mert 
bizonyíték ez. a lélek fölényes bizonyí
téka, hogy akadt m agyar költő, aki az 
önkritika lépcsőjén elm erészkedett a 
szellemi öngyilkosság mélységéig. A sza
kadékig.

Szédítő távlatok ezek!

*
Az udvarhelyi katlan — hangtalan  

tragédiája egy nem zetnek. S z a b já k  a h a 
tárokat örökké felettünk és a székely 
vármegyék legszékelyebbje kieseti a vi
lágból, de úgy kiesett, hogy most m ár 
vasútja sincs. Mert csak belül kocsikáz- 
hai, a k i vasparipára vágyik. Nyugatról a 
rom án h a tá r állja ú tjá t a sínpárnak. Se
gesvár felé, keletnek a H argita. És ott 
büszkélkedik tövében az udvarhelyi ősi 
s/ék  városa: m int kisugárzó erő, világít 
iskoláival, műemlékeivel. Hallgatag, ne
hezen melegedő em berek lakják, idegen 
közöttük legfeljebb az örm ény, az is csak 
vérségre. Olyan néprajzi m úzeum ot ka- 
nvaríto tt a reform átus kollégium ősrégi 
falai közé néhány lelkes ember, olyan 
kerek egészet, hogy a legtudósabb és leg
szakszerűbb gyűjtem ényt tú lszárnyalja . 
Mert a székely életet adja, nyersen, u tá 
nozhata tlan  őszinteséggel.

H allgatag és nehezen melegedő em 
berek lakják  Három széket. De ha m eg
nyílik a szívük, olyan szépen és virágo-



san jönnek elő a szavak és az eszmék, 
hogy ma is hatásuk  a la tt állok. Megta
nultam , hogy a székely lélek fatalista, 
hogy zárt világot lát az életben, am ely
ben a m aga form ái szerint építi ki a 
legjobbat. Es végtelen fúrás-faragásában  
benne van a tökéletesség leié vezető 
iparkodás.

lent a völgyben még szép őszről áb rán 
doztunk, csatakos időt gondoltunk leg
feljebb. De itt tél van m ár és úgy áll a 
fenyveserdő, m int örök karácsony: az
ágak sűrű  hó takaró  a la tt nyögnek. H ar
gita — m ondom  m agam  elé a székely 
sors hegyének nevét és sóhajtok hozzá. 
A sokarcú vén hegység szívembeszökik,

Nagy Imre: Csiki vásár (olaj)

1 om pa Lászlónál já rtu n k  és felejt
hetetlen az elmélyedő lélek sodró erejű 
bölcsesége, ahogy kicsit sután körüllapo- 
gatott bennünket, alföldi em bereket, de 
m indegyikünk képét m egőrizte lelkében 
— legalább erre vallott néhány elejtett 
szava: ú travalónak  velünkadla szerető 
gondoskodását. Még a legkisebbre is 
köztünk. Mint az áldást. Mint ahogy út- 
rabocsátja a sérült szárnyú galam bot, aki 
eljött ide a székely katlanba és rá  kell 
hogy leheljen: eredj m ost testvér, de én 
veled vagvok időtlen időkig, m indig . . . 

*
A H argitán tél van. A Tolvajostetőn 

negyven centim éteres m ár a hó — oda-

hogy ne legyen ott m ás helye scmilyen 
tájnak, ha a székelyekre gondolok. Csak 
neki, az egyetlennek, a fenségesnek.

A H arg itán  tél van. Még lihegnek a 
völgyek őszi derűben, lent a mélység
ben rőtvörös fák lom bjának  színe csil
log és elképeszt: a H arg itán  m ár tél van. 
Itt sietve élnek az em berek és a hó ta
karó a la tt fehérbeburkolt falvak silba- 
kolnak.

Aztán szállunk a mélybe, a hó ritkul, 
m in tha olvadozna — odalent Csíkban 
csatakos idő köszönt ránk . Szeredán — 
Csíkszeredán — m ár igazi hegyi város 
képe fogad. E gym ásralic itá lnak a hegy
oldalban az épületek és m in t tűnő  üze



net a H argita mély-kék hegylánca in 
teget.

M ádéfalvát emlegetik és Csiksomlyót. 
A kettő őrzi a székely sors legmélyebb 
és legcsodálatosabb állom ásait.

A csíki székely halinanadrág ján , a 
ni rés székely harisnyán  fekete a paszo- 
m ánt. És ezzel el is jegyezte m agát ez
zel a színnel: sorsát m utatja . Ő a leg
szegényebb. Náluk a legm agasabbak a 
hegyek, legmélyebbek a szakadékok, leg- 
babonásabb és legdalosabb a lélek — 
csakhogy ez a nóta m int fekete zsoltár 
olyan. A híres somlyói kegytem plom  u d 
varán fát hordanak  a ferencrendi frá 
terek és úgy érzed: itt közel van m ind
az. am it M egváltásnak. H itnek m onda
nak. Elomló lélekkel állok a tem plom  
és m ögötte a hatalm as hegycsúcsok a rá 
nyai. előtt.

őszü lő  öregúr teregeti elénk a csíki 
határvidéki földek örök kálváriáját, a 
hatalm as vagyonközösség évszázados 
harcát a valóságért: paragrafusok  villan
nak fel és végül valahol a Corpus Ju ris  
mélységeiben bányászkodunk. Itt az élet 
nem cukrosvíz, de nem  ám!

Itt m ár olyan hangosan székely az 
élet, hogy le sem tagadhatják .

*
Előbb volt a Szamos völgye, az tán  a 

Marosé:: ú tban  H árom szék felé m ár az 
O lttal játszik fogócskát a vonat. Az Ö lt
ről azt tanultam , hogy lázadó folyó, 
m ert kiugrik M agyarország vízrendszeré
ből és valahol a síksági rom án földön 
ömlik a D unába. Azóta hány  ilyen folyónk 
lett, am ely idegenben csavarog, m ert el
tolták* a határokat! Csöndes m eaculpá- 
val ülök a fülkében és nézem  az Olt vi
zét. Délfelé m együnk H árom székben és 
Sepsiszentgyörgy felé közeledünk. Ez m ár 
a fürdők, nyaralók világa, am elyen á th a 
ladunk.

Sepsi közelében valaki kim ondja a 
szót, hogy Zágon. Tekingetek aztán  
hátra  a bérkocsiból a város felé vezető 
hosszú úton. Zágon. Amely felé egy ha- 
lovány csillag integet. Van-e ott, aki tud 
a bujdosóról?

—■ Nincs, — m ondják józanul. Zá- 
gonban nem  tudnak  sem m it a rodosloi 
bujkálóról.

Csak a halovány csillag van oda
fent az égen. Azt látom  én is. Meglestem 
az alkonyat hom ályában. És azt senki 
sem veszi m ár el tőlem.

*

Az ott am arra  Barassó — m ondja a 
kocsis és egy nagy fekete hegy felé m u
tat. — Az a Cenk ah a jt ni!

Nyugatról a gyergyói havasok in te
getnek. És itt a széles fennsíkon búcsú
zom Székelyországtól. Este a Székely
m úzeum ban fellobban még m inden k in 
cse, köve, m últja a tá jnak  és a Miko kol
légium reflektorában, vacsora közben a 
székely em ber lelke.

Aztán jön a végtelen rohanás, h a r 
m inchat órán át, egyre messzebb a szé
kely tájaktól, de egyre közelebb lélek
ben — úgy érzem. „Gyergyón Innen, 
vagy még azon is tú l“ — rezonál ben
nem a régi nóta . . .

Itthon  a tem plom ba térek be először 
im ádkozni. L áttam  a székely csodát és 
fájó nosztalgiával foglalom im ába a m a
gyar fohászt: Ne legyen bújdosó soha 
senki köztünk!

M ajtényi Mihály.

B Á N Á T  . . ..'

A béke lengne nyírfa  erdőn átal,
A tiszai fű z csilló tükörre néz,
A nyárutó akár ölelő lágy kar,
0  még átfogja a táj forró szívét,
De oda túl elomló délibábért,
A vágyó szem  a vizet borongja át 
És a sajgó lélek úgy cseng feléd ;
Hogy hív, becéz és azt suttogja: Bánát!

Stadler Aurél.



Hangay bort iszik.. .
A féllábú Hangav még cgv litert ren 

delt:
— No, még egy litert, Vera!
Kint novem beri, csúnya, em bert-ölo 

havasesőt csapkodott a m egvadult, irány- 
talan  alföldi szél.

A szép, izmos, testes asszony csende
sen szólt a m agas cserépkályha mellől:

—• Menjen m á‘ Sándor. Késő van. 
Éjjel lesz, m ire haza ér! Az ú t is rossz 
ilyenkor, aztán mit csinálna, ha az úton 
baj érné!

—■ Ne törődj te avval. Add a bort!
— Nem én többet, egy cseppet sem!
H angay szemében m eglobbant a p a 

rázsló tűz, amivel eddig szótlanul néze
gette a fénylő, tornyosra rako tt fehér 
cserépkályha m ellett melegedő asszonyt. 
A szíve m egtellett haraggal persze, ez 
kellett neki! A gazdagság! Aztán k irob
ban t belőle a m egbántódása nehéz, ke
serű szavakban . . .  s a régi, visszafojtott 
régi fájdalom , ami é g e t . . .

— Kocsma ez, vagy nem  kocsm a?!
Vera ki ak a rt térni a tűz lobogása

elől, de csak m ikor k im ondta a szókat, 
akkor vette észre, hogy hiszen ő is ég...

— Nohát, ha ak arja  kocsma!
H angay két öklére csapta sovány, fe

kete fejét. Bizony összetört em ber volt. 
Csak csont és bőr . . . Érzi.

— Vera, — suttogta igen fájón, — 
V e ra . . .

Vera m in tha m egértette volna H an
gay .vergődését. . . Hogy lerom lott, hogy 
összetört ez az ember! . . . Csak a sze
mei voltak élettől gazdagok. Mélyek, 
csillogók, ölelő nézésűek . . .

— Nézze Sándor, én tudom , hogy 
m aga haragszik. — L assan a söntéshez 
m ent és egy hosszúnyakú poh ara t sim o
gató m ozdulattal megtörölt. Aztán szí- 
nültig töltötte frissen csillogó borral!

—■ Ez a legjobb borunk. Igya meg 
egészségemre. Meg a m agáéra. Aztán . . . 
ne legyen olyan szomorú.

H angay lehajto tta  a fejét. A szót 
úgy tépte ki m agából:

—• Tudom , nyom orék vagyok! Senki 
vagyok!

—-N e  beszéljen így! Családja van!
Hangay felkapta a fejét. Ahogyan az 

asszony szólt, — abban  fájás van. K ü
lönös, messzi, de élő fájás. Ami úgy fáj, 
m int a seb. am iről tudjuk, hogy nem 
gyógyul be soha! Nem fáj és mégis fáj!

Csak egy kis lám pa égett a söntés fö
lött. Nem igen já r t ebben az Ítéletidőben 
erre vendég. A falu is alszik m ár. A szél 
üvölt árván, teh e te tlen ü l. . .  nekiveti m a
gát ennek a faluvégi csárdának , m int aki 
ide m enekült egy kis vigaszért: m ám o
rért . . .  ö  is ilyen árván  jö tt ide . . .

— E rre  jártam , h á t együttem , — 
m ondta H angay.

Az asszony érzi ebben a kis igazolás
félében az emlék m eleg é t. . .

—■ Jól tette, Sándor.
H angay fölengedett a jó szóra:
— Tizenöt éve nem  láttalak , Vera. 

Pedig tizenegy éve járok  erre. Ez a ne
héz őszi idő fogott el. H át csak begyüt- 
tem. Aztán még olyan messzi van a mi 
falunk.

így m ondta: a mi falunk!
Vera m ost leült az asztalhoz. Az egy- 

falusi rokon melegével.
— Mi újság arra , nálunk? . . .  A sze

me ölelgette m ost az em bert.
— Megvagyunk.
— No, igyék! — unszolta Vera.
H angay ajkához emelte a bort. De

nem  ivott.
Vera figyelte, látta.
— Él még az anyja, Sándor?
— Meghalt.
Vera elsáppadt.
— Meg?
— Meg.
— Mikor?
— Nem sokára, hogy meggyüttem .
— F á j . . .  Nem tudtam . Igazán!
H angay a szemébe nézett.
—  H át neked, hogy megy?
Az asszony nagyon elpirult.
— Jól.



— Látom  . . . .  fiatal m aradtál . . . .  
szép!

Vera gyorsan felelt:
— Hallom: négy kis gyereke van.
— Az.
— Egyiknek Vera a neve?
— H onnan tudod? — rázkódott meg 

Iíangay.
Vera nem  felelt.
Hangay azért tudta. Mert kérdezős

ködött. Alig tudott szólni:
—• Én akartam  ezt a nevet. Én vá

lasztottam .
— Má‘ szép lehet . . . nagy?
— Szép kis lány!
—• Boldog lehet m aga, S á n d o r . . .
Most H angay nem  felelt.
— Nekem nincs gyerm ekem , Sándor!
Panaszkodik . . . dobbant nagyot H an

gay szíve.
(), te szegény, te — néz rá az asz- 

szonvra.
Csend. A szél valahol befú az ab la

kon. A kis petróleum lám pa pislákol . . .
—• Tizenhét novem berében vágta le 

a lábam at egy nagyszakállú  orosz orvos. 
G ránát roncsolta meg. Ilyen éjjel v o l t . . . 
aztán éppen m ost já rtam  erre .. . Mikor 
nyom orékul felébredtem , a rra  gondol
tam, hogy én m ár soha se érek h a z a . . . 
féllábbal. . . Meg m inek is? oszt m ár nem  
érdem es!

— Nem azért lettem  m ás asszonya!
Csend. H angay nem  kérdez.
—• É n becsültem  és szerettem  m agát.
H angay a leikével nézi az asszonyt. 

És az megérzi, hogy ennek a nyom orék
ká lett em bernek m ost nagy perce van. 
Hogy m ost vele van egész élete . . . hogy 
most fordul el a sorsa . . .  Ez az em ber 
a kis gyerekének — az elsőnek! — az ő 
nevét adta ..  .

—• Hallom, a felesége igen jó asz- 
szo n y ..  .

— Jó.
— Szépen élnek és m ár van egy kis 

házuk . . .
— Van!
— É n velem soha sem lett volna!
H angay csodálkozva néz fel:
— M iért?

Most tisztán hallani az ólom súlyú cső 
nehéz zuhogását. Minden borzong . . . 
Fázik az ég i s . . . Az asszony lehunyja 
szem é t. ..  fázik . . . M intha őrá esne a 
havaseső mind! De az arca lángol, vilá
gít. Egész asszonyi sorsát, szépségét m a
ga köré hinti . . . M egadja m agát, de nem  
kegyelemre . . .

—* Mert én kevély voltam!
Vera szép, lángoló szemét — a nagy 

ism eretlen tüzet — még ism eretlenebb 
víz borítja  e l . . . könnyezik!

H angay felizzik . . .
— A te kevélységed! . . .  Az szép volt. 

Olyan voltál . ..  m int egy soha nem  lá
tott virág! A legszebb voltál! . . . Senki 
sem volt olyan, m int te! M indenkinél 
különb voltál!

Vera az asztalra boru ltan  sír . .  .
— Nem születtem  én boldognak!
H angay szívenütötten reszket: Ó, m i

ket m ond ez az asszony?! Aztán m intha 
vigasztalni akarná:

— Azt, azt nem  lehet tudni, ..  . hogy 
ki született boldognak.

H irtelen nagy, felfénylő m ozdulattal 
felemeli reszkető kezét és m in tha a vég
telen, az érthetetlen élet m inden szépsé
gét akarná kifejezni — keze végigsim o
gat Vera bársonyos h a ján  . . .

— Kevély voltál és szép . . . szép és 
soha, soha se tud talak  fe le jten i. . . ve
lem m a ra d tá l . ..

Vera ném án nézi a sovány, elgyötört, 
dúlt a r c o t . . .  a ragyogó, végtelen né
zést . . .

—■ H át nem  felejtett el?
—■ Nem!
— De m ost m ár úgy-e elfelejt?
—• Most m ár m áskép nézlek. Ügy-e 

akkor is m ás asszonya lettél volna, ha 
épen jöttem  volna meg?

Vera sir dogál:
— Nekem csak a csillogás k e lle tt . ..
— És m ost boldog vagy?
Vera H angayra emelte tisztu lt nézé

s é t ..  . m int aki felfelé néz . . . á rny ta la- 
n u l . . . m ert lá tja  m agát:

— Nem születtem  én boldognak!
— Vera, — m ondta m eghatottan  

Hangay, — édes húgom!



Vera lehunyta szemét, hogy m agába 
zárja ezeket az erős szókat: édes h ú 
gom! . . . H onnan is tud az em ber ilyen 
nagy szókat ejteni? (), néha úgy mcg- 
fénylik az em ber élete . . .

— No, most m ár m ehetek én is, 
Vera!

— Most m ár inkább itt m aradhatna. 
O lyan csúnya idő van. És egészen éjjel 
lett!

— Nem lehet Vera. A gyerekek v ár
nak!

—• H át a k k o r . . .  akkor legalább ezt 
a kis bort igya meg.

Hangay felemelte a poharat.
— Egészségedre!

m öli

Az üres p oharat pillanatig még ke
zében tarto tta.

— Jó b o r . . .  az íze ta r tó s . . .  Az 
urad  m aga kezeli a bort! . . . Ejnye, még 
nem is kérdeztem , hogy hol van az 
urad?

—■ Borért ment.
—■ No, Isten áldjon! — s felállott.
H angay arca ünnepélyes volt. Igen 

komoly. Verát nézte . . .
—■ Mert a csillogás is é le t . . .  —

m ondta sokára Hangay. — Élet az Ve
ra T Csak az em ber nem  tudja a szókat 
hozzá . .  . ahogy a bor ízét se lehet el
mondani!

Kristály István.

FOH ÁSZ AZ A LK O N Y ATBAN

Fény és árnyék m ár egybe csór ran, 
az ég felissza, 

s m inden m i lendült, el hanyatlik  
a földre vissza, 

ft loldódik a zaj köröttem , 
nőnek az árnyak, 

m élyül a csend, m ind  hangosabban  
az óra jár csak .

Az ablak is m in t óriás szem  
áll hunyorogva, 

sötét pillanatként ráhull már a 
diófa lombja.

Székem ben én is egyre inkább  
önm agam ba  

csukódom  s aztán széthullok  
az alkonyatba.

Nem is vagyok már, csak egy árnyék, 
árnya m agam nak  

s m in tha  a fénnyel együtt szállnék  
a csillagoknak, 

vagy nem  is én már, csak egy sóhaj, 
am it az este 

halk fohászkén t kü ld  a sötétlő  
fellegekbe.

Csuka Zoltán.

PALICSI ŐSZ

Őszi fény, eszi fény, 
tüzet vetsz a tó vizén, 
tüzet vetsz és szint aratsz, 
ezer színbe szétszaladsz, 
fölpezsegsz a szürke égre 
s fested csudás hupikékre, 
reggel a nyárfákon át 
gyöngyezüst pereg le rád, 
szivárványod szórod végre 
szerte az egész vidékre, 
áttáncolsz a messzi égen. 
megfürdesz a tó vizében, 
tündér léssz, hogy elvakits 
s tündértóvá lesz Palics, 
szürke vizét szikráthánvni 
igy láthatta Kosztolányi, 
igy látta s igy énekelt, 
dala messzi égre kelt, 
álmot és dalt elringató, 
titkos, tündéri, tiszta tó. 
amint színes tükörén 
égig robban ez a fény, 
égig robban s mint az álom 
furcsán szétterül a fákon, 
lecsuklik és szétterül, 
s már csak a csönd hegedül,  ̂
a csönd, — csábos, szép szirén, 
eszi fény, őszi fény.

Csuka Zoltán.



Allamfenntartás
Amikor Szent Ágoston az Isten álla

máról szóló 22 könyvét megírta, akkor 
már kiforrott, alkotóképességének teljes 
birtokában lévő férfiú volt. A szent püs
pök a lángész fölényes alkotóerejével, o- 
lyan világosan dolgozta fel rendkívüli ta 
pasztalatait, ami szinte — egy harcos 
élet végén — a túlvilágról sugárzik át. 
Tanulmánya középpontjában a leghatal
masabb iinpériumnak, Rómának pusztulá
sa, összeomlása á l l  S hogy jelenleg a 
civitas Dei-re emlékezünk, ez azért szük
séges, m ert csak a szentágostoni gondo
lat világának messzesége és mélysége e- 
legendő napjaink történetének fnegérté- 
séhez.

A nagy egyházatya Isten-államában 
benne van a teljés világrend, az egész 
emberiség illetve annak két csoportja: 
akik a világosság hónába tartoznak és 
azok, akik leiköket eladták a sötétség 
birodalmának. A világrendet éppen ez, a 
világosság és a sötétség harca jellemzi, 
de o tt dúl az minden em ber szivében és 
minden nép lelkében. Ahura Mazda, a jó 
emberek feje állandóan harcban áll Angra 
Mainjuval, minden rossz okozójával. Ez a 
perzsa vallásból vett példa nem más, mint 
a Mihály és Lucifer. Krisztus és az Anti- 
krisztus közötti ellentét jelképe, s e harc 
végigvonul — időnként más-más formá
ban — az egész világtörténelmen. Manap
ság is igen sok titkos erő jelenik meg a 
nagy politikai színpadon s hódítva behatol 
a legkeresztényebb országok szivébe és 
szinte nap-nap után összetör egy darabot 
a keresztény kultúrából, elsöpréssel fe
nyeget évezredes javakat, mételvezi és 
gyilkolja az amugyis vergődő lelkeket. 
Ezzel a szörnyű jelenséggel szemben nem 
elegendő néhány propagandaszerü szót 
elejteni, társaságokban, egyesületi gyűlé
seken, műsoros előadásokon erkölcsi fel
háborodást mutatni, sőt még a fegyver 
sem elegendő, nem az egyedüli eszköz 
arra, hogy keresztény kultúránkat m eg
mentsük. Mellette éppen olyan fontos, sok 
esetben talán még döntőbb a szellem, a 
vallásos hév, azonkívül a  bizonytalanság 
megszüntetése. a  lelkek nyugalm ának 
visszaadása. A háború nemcsak azért 
tombol, m ert a politikában megoldatlan 
feladatok voltak és vannak, hanem inkább 
azért, m ert e problémák mögött világnéze
ti mélységek állnak, melyeknek ellentéte

állandó bizonytalanságban, feszültségben 
tarto tta  és fokozódva ta rtia  a lelkeket, 
ami szintén lehet olyan romboló hatású, 
mint maga a háború. Ha a világosság fi
ai annyian lennének, mint a sötétség
gyermekei, akkor tiszta lenne a politikai 
égbolt, de majdnem minden ez utóbbiak
nak a szolgálatában áll. Szövetségeseik 
mindazok, akik az iskolából és a nyilvá
nos életből m ár régen kiküszöbölték a ke
reszténységet. Barátaik ama könyvek, cik 
kék és egyéb iratok, színdarabok, újsá
gok szerzői-szerkesztői, akik *a hitet tá 
madják és a keresztény erkölcsöt szét
rombolják. Társaik azok a politikusok, a- 
kik üzletkötőkké alacsonyodnak, és min
denki, aki e sötét világ bármelyik bálvá
nya előtt meghajol.

A jó-rossz eme küzdelmében nagy, 
nehéz munka vár a kereszténységre, 
m ert éppen ott harcol, ahol az állam fel
mondja a szolgálatot. Nyilvánvaló ugyan
is és ez m anapság igen gyakran hangoz
tato tt igazság, hogy az állam válságba 
jutott, reform okra szorul. Mindenütt^ re
formok jönnek létre, s ez iónéhány évti
zed óta igy van, a XIX. század állam át 
XX. századi modern állammá gyúrják át. 
Abban a tekintetben azonban, hogy me
lyek ennek az uj államnak a jellemző vo
násai, igen sok tisztázatlan és zavaros 
gondolattal találkozunk. Hogy ma — nagy 
általánosságban — a demokráciák és a 
tekintélyállamok szemben állanak egy
mással, ez ne zavarjon m eg bennünket, 
mert nem az a főprobléma, hogy melyik a 
jobb, hanem egy egész sorozat más kér
dés.

Az erős állam legfontosabb és elen
gedhetetlen feltétele mindenekelőtt az ál
lami tekintély, amely a  főhatalomban van. 
Ám ez az állami főhatalom a dem okrati
kus államokban nem magában az állam 
ban, hanem az államon belüli pártokban 
van, a tekintélyállamokban pedig egyetlen 
pártban. A valóságban tehát nem állam, 
hanem csak egy államszerü felkészültség, 
valami álllialmi ^apparátus létezik, állami 
gépezet működik, amit a párt vagy a pár
tok kisajátítanak, lefoglalnak, sőt. tetszés 
szerint kihasználnak. Azonban az állam 
nagysága és az államszerü gépezet műkö
dése között nagy, igen nagy különbség 
van. Az erős államot nem a különböző 
felkészültségű és erkölcsi beállítottságú



egyedekből álló párt vagy pártok, poli
tikailag egybekapcsolt elemek építik fel, 
hanem csak az erkölcsi felelősség teljes 
tudatában lévő férfiak, akik hivatva van
nak az államot az igazság és erkölcs ke
retein belül vezetni. Az álilam akkor vi
rágzik, mondja SzentÁgoston. ha eszimé- 
nyi értelemben vett férfiak irányitják. 
Ahol az állami tekintély hordozójának 
van felelősségtudata, annak tekintélye is 
van az alattvalók előtt. S viszont az is 
egészen bizonyos, hogy az az államférfi, 
aki lelkiismeretét kis dolgokban is meg
vizsgálja s keresztény szellemben neve
lődött és él: az nem lehet hive a gonosz
tevő moráljának, hanem mélv tisztelettel 
viseltetik minden emberi kérdéssel szem
ben. Az ilyen előtt nemcsak az egysze
rűbb alattvalóknak, hanem a politikailag 
és általában az állami élet problémáiban 
esetleg iskolázottabb egyéneknek és a kö
zülök alakuló pártoknak is meg kell ha- 
jolniok.

Az állami tekintély megtépázásában, 
sőt lehet m ondani: lealacsonyitásában.
legfőbb szerepe a nagy francia forrada
lomnak és következményeinek. a XIX. 
századi társadalm i, gazdasági, szociális, 
vallási stb. mozgalmaknak van. Ezek mind 
forradalmi jellegű mozgalmak voltak, 
márpedig az ember mindenfajta forrada
lomban elsősorban mindig államellenes 
m erényletet látott. Jóformán az egész 
XIX. és a jelen század első évtizedeit be
töltő osztályharcok, liberális és m arxista 
mozgalmak az osztálvm entes tá rsad a l

mat tarto tták  ideális állapotnak, s hogy 
ezt elérhessék, magát az államot kellett 
hatalmukba keriteniök. m ert csak így re
mélhették, hogy uralom ra jutnak. Egye
nesen azt lehet mondani, hogy végső cél
juk nem is lehetett egyéb, mint az állam 
teljes megsemmitése. m ert szemökben az 
volt a legrosszabb kizsákmánvoló, a va
gyonos osztály uralm ának legfőbb esz
köze. Amilyen m értékben előretörtek ezek 
az állam ellenes erők Velők párhu

zamosan fokról-fokra gyengült az állami 
tekintély s végül is e forradalmi erők a 
teljes állam tagadáshoz vezettek, de soha
sem diadalmaskodtak volna, ha az állam 
a jog gondolatát és a kiegyenlítő igazsá
got megvalósítja. Úgy látszik tehát, hogy 
az állam ekkor m ár nem volt a közjó őr
zője, a jogot és igazságot szolgáló, e r
kölcsileg jogositott és indokolt hatalom. 
Céljai között a közjó m egvalósitásának 
kérdései háttérbe szorultak s lassan-las-

san a hatalom m egtartása és a nagy poli
tikai  ̂problémák foglalták le.

Államtörténeti és jogi szempontból a 
következő ítélet mondható: E társadalm i 
mozgalmak az állaim tekintélyét nagyban 
aláásták, szerkezetét lépésről lépésre 
gyöngítették és rongálták azzal, hogy a 
pártküzdelmek és osztálvharcok tám adá
sainak kiszolgáltatták. Pedig ha azokat 
az egyéneket, akik az állami főhatalom és 
annak törvényei ellen szegülnek, a biró- 
ság elé állitják és börtönbe vetik, akkor 
ugyanazt kellene tenni az összes pártok
kal és osztályokkal is, amelyek az állam 
tekintélyét és szuverénitását veszélyezte
tik, mert elméletileg nincsen különbség 
egyéni és együttes bűntett anarchiája kö- 
zött.

A XIX. század mozgató eszméi kö
zött az egyik legfőbb a nemzeti gondolat. 
Ennek szintén roppant nagy, talán a  leg
főbb államrobbantó, de egyben állaímal- 
kotó ereje van, m ert az az érdeke, hogy 
az állam hatalm at megfelelően erősítse. 
Közös sikon mozog tehát a liberálizmus- 
sal, marxizmussal, osztálvharcokkal, de 
hogyha az államot az erkölcsi világrend 
egyik nagyságának tekinti, amint ezt  ̂ a 
keresztény filozófia tanítja, akkor az ál
lamot nem fenyegeti a megsemmisülés ve
szedelme. A történelem jelen korszakában 
ugyanis a 'nemzeti gondolat illetve maga 
a nemzet a legfőbb államalkotó közösség, 
ezért az államiét feltételeit a nemzet ha
tározza meg. Nemzeti politika pedig nem 
lehet más, mint a nemzeti értékek meg
mentése, ápolása, fejlesztése, a  inemzet 
lelki és anyagi javainak biztosítása, ez pe
dig egyben emberi, keresztény cél is. Az 
ezekhez vezető eszközök: a szegények,
nincstelenek, üldözöttek felemelése, a 
m egnyugtatás, kiegyenlítés, tehát az em
beriesség, a keresztény m éltányosság el
ve, s ezért az ember lelki adottságai, a 
Teremtő akarata  miatt kivárnia és ismeri 
el az államot, melyet az emberi term é
szet, akarat és politikai közösség szük
séges kellékének tart. Sőt minden egyén 
maga is egy kis »állam dióhéjban«, s te r
mészetszerűleg. közvetlenül magából, sa
ját öntudatából a jogos kívánságok egész 
sorát termelheti ki. Már az állam eszmei 
bölcsőjénél, az »államelőtti állapotban« 
ott találjuk ezt a sok államkivánó vágyat, 
akaratot a népközösségben, habár csak 
öntudatlanul, ¡szervezetlenül. /politikailag 

kialakulatlanul. Ebből a népközösség ál
lamkivánó vágyából szárm aztatjuk az er



kölcsi állameszmét. Ám ennek az állam 
vágyakozó akartnak feltétlenül az a h á t
tere, hogy a megszületendő állam a köz
jó, azaz egy erkölcsi eszme szolgálatá
ban álljon. Ez még olyan államokban is 
igv van, amelyek a kereszténv politiká
tól meglehetősen távol állanak avagy nem 
is ismeretes előttük a kereszténység.

Ennek a felfogásnak, melv az államot 
a népakarat függvényének tartja, csak 
bizonyos korlátok között van jogosultsá
ga, m ert minden állam előbb-uíóbb igyek
szik függetleniteni magát a népakarat hul
lámzásától, saját törvényeinek kiván hó
dolni, fennmaradásának feltételeit maga 
óhajtja biztosítani s a néppel úgy bánik, 
mint akaratának tárgyával. Ez csak ak
kor hatékony és sikeres, ha a mindenkori 
népakarat m ellett saját maga is alapos, 
beható, intenziv életakarattal rendelkezik. 
Egyenesen szükséges, hogy a népközös
ség akaratának alakulását és fejlődését 
irányítsa, nem tűrheti, hogy ez elgyen
güljön vagy megbénuljon, m ert ez vég
eredményben az állam létét veszélyeztet
né, mivel külpolitikai és belső biztonsági 
szolgálata is hatékonyabb akkor, hogyha 
ez az akarat határozott és cselekvőképes.

De miképpen lehetséges az államot 
kívánó népakarat fenntartása és fokozá
sa? Irányát és erősségét igen nagy m ér
tékben az érzelem re és értelem re ható 
külső tényezők határozzák meg. A nem
zeti érzés mint államalkotó tényező, első
sorban — bizonyos fokig — valósággal is 
érzelem, hiszen a nép vagy nemzet egy
máshoz kötöttsége, 'xaz összetartozandó* 
ság érzése a kölcsönös vonzódásnak az 
eredménye, ezért az érzelemnek igen 
nagy szerepe van az államot kívánó nép
akarat m egteremtésében. De éppen ilyen 
fontos az értelmi erők figyelembe vétele 
is, m ert ez a népakarat csak abban az 
esetben érvényesülhet erőteljesen, ha az 
értelem előtt világossá válik, hogy az ál
lam a körébe tartozó egyének érdekeit a 
legnagyobb mértékben ki tudia elégíteni. 
A népakarat előidézése és fenntartása 
részben tehát a megismerésnek is term é
ke. s igen fontos erősítője még az igaz
ság és szabadság érzetének biztosítása, 
megadása. Ez is egészen term észetes, 
rnertha az állam meg valósi ti a az igazsá
got és gondoskodik az állam fenntartó e- 
rők közötti összhang zavartalanságáról, 
akkor az állam ép, egészséges, erős. El
hibázott politika lenne ezeknek az erők
nek bármelyikét is elnyomni, erőszakot

alkalmazni az észszerüség és elnyomást 
a szabadság ellen ott. olyan közösségben, 
amelyben az erőknek a szabad kifejezé
se term észetes folyamat. Az igaz, hogy 
egyetlen állam sem engedheti m eg az a- 
karatával ellentétes különvéleményt, tehát 
a szabadság sem fajulhat el korlátlanul, 
államonkivüli szabadossággá, hanem ál
lamon belüli éltető nedvvé kell lennie. Ha 
a különvélemények államrobbantó módon 
érvényesülhetnek, akkor az állam nem 
méltó a nevére. Minden külön-érvényesü- 
Iésre való jogcím a felmutatható eredmé
nyektől, a teljesítményektől függ, azon
ban ismét hangsúlyozni kell, hogv ezt az 
állami akarattól irányított és fegyelme
zett szabadságot seholsem lehet a közjó 
ellen, annak kárára sokáig elnyomva ta r
tani, mert végső elemzésben a legzsarno
kibb kormány is függ a közvéleménytől.

Az államot ugyanis korm ányán ke
resztül lehet hatásosan megismerni, m ert 
ez az állam akarat legfőbb szerve, nép és 
állam rajta keresztül találkoznak, de az 
előzőekből következik, hogy egyetlen ál
lam korm ányának sincsen, nem lehet igé
nye állandó hitelre csak azért, mert kor
mány. Sem az állam, sem a korm ány nem 
lehet öncél és a törvényhozó testület sem 
kizárólagos központja a nemzeti életnek. 
A közelmúltban több államban a törvény
hozó testületek és általuk a kormányok 
tagjai a legtulzottabb mértékben annyira 
függetlenekké váltak a lakosság nagy tö
megeivel szemben, hogy országok kor
mányzása pártok gépezetének, a néptől 
elszakadt, sőt attól mindenkor távol álló 
személytelen egyéneknek volt kiszolgál
tatva. Ebben a viszonylatban, m ár reak
cióképpen is, a fejlődés közelebb fogja 
hozni egymáshoz a korm ányzókat és kor
m ányzottakat, m ert nincs hatalom m agá
nak a hatalomnak kedvéért. A hatalom 
vagy a hatalm at gyakorló kormány nem 
önmagában véve jó. Jósága vagy rossza
sága attól függ, hogy mit tesz s milyen 
eredm ényeket biztosit működése. S ezen
kívül nemcsak azért van hatalma, hogy 
a rendet kikényszeritse és fenntartsa, 
m ert a rend nem a legfőbb jó. hanem az 
is csak eszköz a nála felsőbbrendü javak, 
a közjó eléréséhez. Bizonyos, hogy a kor
mány is tévedhet és visszaélhet a ha ta
lommal; akaratlanul vagy tudatosan azo
nosítja magát valamelyik osztály, párt 
vagy csoport érdekeivel s ezek érdekeit 
az egész közösségével egynek, azono
saknak vélheti. Államnak és korm ányának



létjogosultságát tehát cselekedeteik ka
raktere határozza meg, s ezért minden 
viszonylatban, célkitűzésben, azaz tö r
vényhozásban és végrehajtásban egyaránt 
tökéletessé kell válnia a cselekvésre, az 
alkotásra, a nemzet szükségleteinek leg
jobb kielégítésére. Mindezeket dem okrati
kus és tekintélyi formában is meg lehet 
valósítani s céljait sokkal könnyebben va
lóra válthatja, hogyha magal iránt kedvező 
hangulatot bir teremteni, ió vélemény ki
alakulását tudja elősegiteni. S mivel er
re az állammal szemben táplált érzelem
nek és értelemnek a keletkezésére és fej
lődésére nemcsak a felmutatható pozitív 
eredmények lehetnek döntő hatással, ha
nem azok az öröklött va.gy szerzett tu
lajdonságok is, am elyeket az egyén köz
vetlenül a szellemi és lelki élet köréből 
merit, azért a  népet körülvevő kulturvi- 
lágba, az egész neveltetési rendszerbe be
le kell nyúlnia az államnak. Itt sem me
het azonban a végletekig, m ert akkor ked
vezőtlen hangulatot terem thet maga ellen 
s ezzel gyengíti az állam fenntartó nép
akaratot és igy önmaga vét a 'közjó ellen. 
Márpedig az egyénnek teljesen m agára 
kell találnia az államban, úgyszintén az 
egyes társadalm i osztályoknak, szerve
zeteknek, intézményeknek is harmoniku
san kell beleilleszkedniük, hogy az állam
nak igy egyre gazdagabb és intenzivebb 
életében a haladást előmozdító tényezők 
lehessenek. Az állam nem nézheti előze
tes bizalmatlansággal sem az egyéneket, 
sem azoknak term észetszerű vagy isteni 
rendeltetésű egyesüléseiket, m ert egyet
len állam sincs, mely formáiéban vagy a- 
nyagában m aradandó avagy örök valami 
lenne, hanem egyszerűen csak egy pilla
nata a történeti időnek. Nyilvánvalóan kü
lönleges szükségletek szülték és átalakul
ni kénytelen, mihelyt nem tudja többé ki
elégíteni azokat vagy maguk a szükség
letek eltűntek. Egyének és tömegek, osz
tályok, intézmények és egyesülések nem 
érezhetik magukat az államhatalmon kí
vülállóknak, a hatalom tárgyainak, ha
nem a hatalom részeseinek, az állammal 
együttérző aktív tényezőknek.

Magasabbrendü szintézisben kell te
hát összevonni az egyént és társadalm at, 
olyan államban, mely elismeri és a  leg
nagyobb m értékben kifejleszti az egyén 
jogait, de ugyanakkor a törvény szuveré- 
nitása felett is őrködik, m egerősíti a fe
gyelmet és az államhoz való tartozás tu
datát. Ezért sem egyének, sem egyes osz

tályok nem tekinthetik ellenségüknek az 
államot, m ert végeredményben ez az a 
forrás, melyből a parancsolásra való jo
gos és törvényes hatalom származik. Min
den, ami kevesebb a szuverén államnál, 
nem más. mint anarchia, m ert k iányzikaz 
emberek m agatartását szabályozó végső 
kútfő.

Az államnak az egyénnel! szemben va
ló eme fölénye az erkölcsi államideálból 
is következik, m ert az erkölcsi célkitűzés 
m ár magában véve ad bizonyos jogokat 
a fölényhez. Ez azonban nem elegendő, 
m ert egymástól független, sőt egymásnak 
homlokegyenest ellenkező célkitűzésű ál
lamok lehetnek, am elyek külön egyéni éle
tet élnek. Ennék az erkölcsi állameszmé
nek a gyökere: a nép feltétlen ragaszko
dása az állami közösséghez. Ha az ál
lam minden tagjának — legyen az nép — 
vagy osztályállam  — egyenlő joga és igé
nye van a közjót biztosító hatalomhoz il
letve magához a közjóhoz, a jóléthez, te
hát akkor, amikor az állam és az azt 
akaró nép között bensőséges viszony áll 
fenn, hogyha a nép tűrhetetlenül ragasz
kodik államához: akkor az állam erkölcsi 
fölénnyel rendelkezik, amelynek értelm é
ben a közösség tagjait saját akaratának 
alárendelheti. Ezt a hatalm át pedig köte
les állandóan gyakorolni, folytonos meg
szilárdítására kell törekednie, m ertha ál
landóak is a hatáskörébe vonzó erők, ép
pen igy előforulhatnak széthúzó erők is, 
melyek bomlasztó hatással lehetnek. Az 
ilyen erők összeférhetetlenek a közjó meg
valósításával s ezért eltávolitandók, mert 
jelenlétük nem az egész közösség javára 
használja fel az állam cselekvőképessé
gét s az állam ennek a kisebbségnek az 
eszközévé válnék, de lehetnek bármily sú
lyos ellentétek az egyes csoportok között, 
ott, ahol bizonyos életközösség áll fenn, 
egy erősebb egyesitő törekvés szükség
képpen a többi fölé emelkedik és létrehoz
za az államot. Az állam fogalmának ez a 
függősége az, mely megőrzi és biztosítja 
a folytonosságot. Pl. a Karoling-mcnar- 
chia bukásakor az állam elemeire bomlott 
s jogai, működési ágai közül más. kisebb 
szervezetek, testületek sokat magukhoz 
ragadtak. Az életviszonyokat pedig to 
vábbra is szabályozni kellett s ezért a 
szükségletek kielégítéséről különböző mó
dokon történt gondoskodás: a társadalom  
egyes osztályai saját érdekeik megvédé
se céljából társulatokba, egyesületekbe tö
mörültek és minden m ás hatalom meg



kérdezése nélkül alkottak m a ik n a k  tör
vényeket. Ebben és más ilyen esetben az 
állami lét nem más, mint a ionnak meg
szilárdulása küzdelem és erőpróba árán. 
A harcból győztesen kikerülő jogi elemek 
állami jogrendszerré nőnek s fokozatosan 
fejlődnek akaratot kifejező törvényekké. 
Világos, hogy ez az akarat nem függhet 
egy másik akarattól, m ert akkor ez az 
utóbbi lenne az államalkotó. Csak a teljes 
fensőbbséggel biró hatalom lehet államha
talom. Félig teljhatalmú állam csak fél
állam.

Az állam tekintélyének ez a megszi
lárdulása, életképessé való fejlődése, fizi
ológiai élete úgy folyik le, hogy a saját 
pályája sikjába vonja a körülötte keringő 
idegen elemeket, azokat állandóan felszív
ja s az ilyen egyéni erőkre és kezdemé
nyezésekre rányomja a maga sajátos bé
lyegét. Valójában ekkor, a beolvasztás és 
beszervezés kényes munkájakor m utatko
zik meg a vezetők államférfim erénye. Ha 
ez nem sikerül, ha nem tudja m agát meg- 
szilárditani és megőrizni, akkor át kell en
gednie helyét a körülötte lévő. más aka
rato t kisugárzó központoknak, m ert ilyen 
számtalan lehet. Ebben a fogalmazásban 
az állam nem egyéb, mint egv rendszer 
gócpontja, melybe összefutnak a sugarak.

Ezt a felsőbbséget biztositó munkát 
minden államnak m agának kell elvégeznie. 
S valóban, az államok a legnagyobb m ér
tékben igyekeznek a fennm aradásukat biz
tositó intézkedéseket m egtartani. Ezt a 
célt szolgálja a fegyverkezés, előnyös 
gazdasági helyzetek terem tése, kultúrpoli
tika és a külpolitikai tevékenység.^ Ez az 
utóbbi azért is fontos, m ert az államok 
egymáshoz való viszonya jogi szempont
ból nagyon ingadozó, noha ez nem jelenti 
azt hogy a külpolitika csakis a biztonsá
got szolgálja. Ez a kifelé irányuló műkö
dés nem egyéb, mint egyszerű létfenntar
tási ösztön, védekezés, de lehet más célja 
is, sőt sok esetben hatalmi iránvban mű
ködik, amikor m ás államok rovására saját 
államának akar előnyöket biztosítani, bár 
van rá eset, amikor ez a hatalmi törekvés 
is csak a védelmi szükséglet következm é
nye. A kettő között az a különbség, hogy 
a védelemre való igyekezet egyszerű élet
tani folyamat, mig a hatalmi törekvés 
már az erkölcs világába tartozik.

A parlam entárizm us előtti abszolút 
államoknak ezeket az önmaguk védelmét 
szolgáló eszközöket az uralkodóház legi
timitása adta. A hatalmi gépezetet egy

egységes akaratú alany személyesítette 
meg, a súlypont az államfőben nyugodott, 
s amilyen tehetsége és szerencséje volt 
ennek, olyan hatékony tudott lenni az ál
lam. Az ujabb államok létjogosultságukat 
nem fentről, a dinasztikus eszméből, ha
nem alulról, a nemzeti és néni eszméből 
szárm aztatják. De ha a népben nincsen 
állam fenntartó erő és tehetség, vagy ha 
az akarat és bizalom kivesz, akkor a mo
dem  állam létjogosultsága megszűnt, mig 
a dinasztiák legitimitásával ez m indenkor
ra adva van. A népállamban tehát állan
dóan hatékonyaknak kell lenniök az állami 
lét feltételeinek.

Ha pedig m agát az állam fenntartó 
népakaratot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, 
hogy annak a ’mélyebb gyökere a közös 
származásban, történeti múltban, vallás
ban, azonos kulturáltságban rejlik, tehát 
azt a term észet, a történelem és a kul- 
turközösség váltja ki s nem mindig maga 
az államideál, s főként a politikai élet
megnyilvánulás akkor jut kifejezésre egy
ségesen. A népközösségben tehát hatal
mas erkölcsi erők rejlenek, amelyek kez
detben, eredetben függetlenek az államtól 
s később kerülhetnek felszínre, államide
ált termelhetnek ki s ezért végeredm ény
ben a népközösség a megteremtője az ál
lamnak. S ehhez a népközösséghez, azaz 
a nemzethez való akarat teszi az államot 
erkölcsi lénnyé, az biztosítja annak ál
landóságát, önálló, egyéni életét. M áskü
lönben az. államok egybefolynának.

Vannak vélemények, amelyek az ál
lam dinamikáját területváltozással, föld
rajzi szükséglettel m agyarázzák. Azon
ban a területi érvényesülésből nem érthe
tő s nem fejthető meg kielégítően a kö
zösséget összetartó erő. m ert minden té r
beli történésnek és törekvésnek a végső 
oka az államban tömörültek érdeke, te
hát a népközösségnek a tagjai m agát a 
közösséget akarják, ezért jut az állam ab
ba a helyzetbe, hogy egyének felett ha
talm at gyakorolhat s igy erkölcsi fölény
re tehet szert.

Az államról ism ertetett eme gondola
tok Szent Ágoston, Szent Tamás és más 
keresztény államtanok, pápai tanítások 
iránym utatásain, általában véve a keresz
tény erkölcstan rendjén alapulnak, ahová 
a jelen s jövő érdekében vissza kell té r
nie minden államnak. Nem azon van a 
hangsúly, hogy valam ely állam dem okra
tikus vagy tekintély alapon épül-e fel, ha
nem azon, hogy a jog alaptételei és az



erkölcstan szerint korm ánvozzák-e, s 
azért ebben a kérdésben a kereszténység 
a legérdekeltebb fél. m ert a  lélekmentés 
munkája az Egyház és állam összhang- 
zatos feladata. Építeni csak az az állaim- 
férfi tud, aki ismeri a Terem tő épitő- 
alkotó titkát s ehhez pedig az Egyház ad

ja az oklevelet. Minden más munkából és 
kísérletből csak összehányt kövek hal- 
rhaza lesz. »Aki nincs velem, ellenem va
gyon, és aki nem gyűjt velem, szétszór« 
(Máté 12, 30)-hangzik a  civitas Dei örök- 
értékü alapmondata.

Fiala Endre*

JÚLIA

Csak az őszi szél zug itt, 
s miként a könny szomorú arcomat, 
úgy veri az eső az ablakom.
Sivár szobámban magam vagyok . 
a tűz sem ég már.
s szemeben is kihunyt a rem ény utolsó

[parazsa.
Óh, Júlia. hova röppent aranyhaladról a

[napsugár, 
hol van szemedből az ég kék m osolya, 
s miért takarja komor őszi felhő 
arcodnak hajnali rózsás ham vait?
Úgy álmodom rólad, mint sötét gubában

[ hernyó
a virágban álló almafákról.
Óh Júlia! Szárnyam  voltál, nézem, virá-

[gam és kertem. 
Most a fájdalom m egnyeste szárnyaim , 
ajkadnak méze megkeserült számban, 
a hideg őszi szél szétszórta  virágom szir-

[mait,
s sárrá dagadtak kertem  szép fehér utai. 
Nem rég még virágzó fa volt a szivem , 
galambok turbékoltak ra jt. s rigók raktak

[rá fészket.
Ma tar ágakon károgó variak ülnek, * 
s siratják a piros nyár örömét.
Nem rég még vers voltál és csupa rim, 
szavaim  ize voltál, s szived ütem  e 
lüktetett soraimban.
Óh Júlia, nem vers a vers nélküled,
félszegek és ostobák a szavaim,
amit a kin és a siratás lökött ki ajkamon.
Sántán ér hozzád e költem ény.
két mankón bicegve, mint rokkant katona
kedveséhez.
Kérlek ne vesd meg.
Mellén aránylik az érem. s benne a szó f

[hogy
SZERETLEK .

Lázs Sándor

MA TE VAG Y MINDEN

Tegnap még azt sem tudtam, hogy élsz-e, 
szemed színéről mit sem  tudtam, 
s ma te vagy minden, mi kivül, s bévül 
él e körön, mit magam köré huztam.

Ma te vagy a levegőm, s a vizem, 
életem fűszere, méze, sója . 
telkemből fölszakadt nehéz sóhaj. 
s vágyaim hideg koporsója.

Az utca lármája téged harsog, 
s téged rejt szobám hűvös csendje, 
távoli hegyekről int két szem ed . 
mely mint a tengerszem oly mély, s szende.

Barna hajad az est vállán lebben. 
s akácokról szívom  be illatod, 
te vagy az alkony, s a tiszta reggel, 
s téged őriznek fönt a csillagok.

Te vagy súlyos sírásaim m élyén . 
s nevetésem könnyű lepke szárnyán, 
miattad van minden boldogságom, 
s miattad könnyes éjjel a párnám.

Ha mondanád, száz vers is dicsérne, 
márvány szavakba vésném alakod, 
s égkék szem ed gyémántjait arany 
rímekbe foglalom, ha akarod.

De jaj, csak messziről nézlek még, mint 
parányi féreg a fénylő napot, 
s lelkem ujjai téged keresnek , 
mint házak falát a tétova vakok.

Lázs Sándor



A zombori kávéfőző diadalútja
Franjo Djuro Kolcsics elfelejtett tricentennáriuma

Minaretek árnyékában elindul egy  
élet.

Négyszáz évvel ezelőtt. 1543 őszén, II 
Szüléimén kezére került Czobor Szent Mi
hály. A Czobor család ősi vára a lángok 
m artaléka lett és az ősi m agyar telep 
Szombor néven megkezdte török életét.

Nem telt bele egy évszázad és az uj 
község merően keleti képet m utatott.

A szegedi szandzsákhoz csatolt vára 
megtelt hitvalló harcosokkal. Melléje 
épült Szulejmán Khán dzsámija és fürdője. 
Medreszeiben a nagyrem ényű ifjúság ta 
nulta a Korán szuráit. Külső vára terüle
tén török kereskedők ütötték fel sátorfáju
kat. Itt állott Szeri pasa és Metin pasa 
dsámija meg vagy tizennégy kisebb m e
cset. Rácsos kertek és szellők vették kö
rül a várost, amelynek rossz szelleme 
1640 óta az országfosztó latornak mondott 
Piri pasa volt. M agyarok, törökök, szer- 
bek, oláhok és moldvaiak lakták a város 
kétszáz kerámit fedeles házát.

Ebben a környezetben született 1640- 
ben Franjo Djuro Kolcsics, az egyetlen 
bácskai, akit regényes életútja világhír
hez ju ttatott. Szárm azásáról nem jegyzett 
fel részleteket a krónika, de annyi bizo
nyos, hogy ő is azoknak a nem egyesült 
óhitü szerbeknek volt ivadéka, akik a tö
rök elől menekültek északnak és aztán a 
török hódoltság területén rekedtek.

Zombor városa a török seregek felvo
nulási vonalában feküdt. Az élénk forgal
mú kereskedő város jó nevelőiskolája volt 
azoknak, akik nyitott szemmel tekintettek 
az itteni s ü r g ő - f o r g ó  életébe. így nőtt fel 
itten a kis Franjo Djuro. Megtanult m a
gyarul, törökül, szerbül és amikor férfi
korba serdült, ott állott a nagy válaszúton: 
m erre menjen.

Keletre — vagy N yugatnak?

A XVII. század második felében az 
ozmánok hatalm a veszíteni kezdett erejé
ből. A janicsárok lázadásai, a szultáni ud
var palota-forradalmai megingatták a tö-

Ci/t,üT t

rök kard erejét. A török hódoltság terü
letén élő élelmes szerbség ráeszm élt arra, 
hogy Nyugat felől uj Nap van felkelőben, 
amely a sápadt félhold fényét M agyaror
szágon ham arosan fel fogja váltani. A csá
szári hadsereg egyre fokozódó m agyaror
szági vállakózásai, a Habsburgok Kelet fe
lé irányuló gazdasági kapcsolatai sok al
kalmat nyújtottak hódoltságbeli kereszté
nyeknek a Nyugat felé való orientációra. 
Az élelmes hazai rácság soraiból egyre 
többen állottak a császár zsoldjába. Ezek 
mint katonák, kémek, tolmácsok, kereske
dők egyaránt megállották helyüket. így 
került a fiatal Kolcsics is Bécsbe és ott 
hamarosan elsajátíto tta a német nyelvet 
is. Élelmessége rövidesen m egnyitotta előt
te az érvényesülés kisebb kapuit. Egy csá
szári követség személyzetének tolm ácsa
ként többször m egjárta az Arany Szarvat, 
majd a Keleti Kompánia nevű kereskedel
mi szervezetnél lett tolmács s mint ilyen 
Bécsben, a Lipótvárosban m egszerezte a 
polgárjogot és családot alapitott. Igaz, 
hogy még előzőleg Belgrádban is szeren
csét próbált, de ott mint a bécsi Kereske
delmi Testület kirendeltségének hivatalno
ka elszámolási nehézségekbe bonyolódott s 
ezért v isszatért a császárvárosba. E  sok
féle tevékenysége közepette Kolcsics tövi- 
ről-hegyire megismerte a törökök szoká
sait, nyelvét és életmódját. Ezek az isme
retek segítették elő azt a világtörténelmi 
szerepét, amelyre a sors őt szemelte ki 
kortársai közül éls amely még ma is nem
csak Bécsben, hanem az egész világon va
lóságos legendakörrel veszi körül alakját,

A török Bécs ostromába fog .
1683 juliuis derekán Kara Musztafa 

török nagyvezér megkezdte Bécs ostrom át 
Seregébe kényszerítve ott tengett-lengett 
Thököly Imre, a kurucfejedelem is hadá
val. A török hadvezér ez alkalommal utol
jára kísérelte meg, hogy halálos sebet üs
sön a Habsburgok hatalmán. Tudta mind
két fél, hogy ez a játszm a sorsdöntő lesz 
a Kereszt és félhold harcában. A török kö
zeledéseinek hírére I. Lipót családiával si
etve menekült császári székvárosából és 
Linzig meg sem állt. Az uralkodó mene



külését Bécsben oly tömeges futás követ
te, amelyhez csak napjaink városkiüritése- 
iben találunk hasonló jelenségeket. Hatvan 
ezren hagyták el Bécset. Boldog volít, 
aki valamely járómii sárhányójára kapasz
kodva menthette életét a háború kérlelhe
tetlen furiája elől.

Bécs polgárai hősi elszántsággal cso
portosultak a város védelmére Rüdigervon 
Starhem berg gróf városparancsnoksága 
köré, hogy a felmentő sereg megérkezé
séig megvédjék »a kereszténység pajzsát.«

Most jött el Kolcsics ideje. Aki a  XVII 
századbeli török hódoltság területén nőtt 
fel, már az anyatejjel szivta m agába a 
harc világát. Gyenge m écsesként imboly
góit akkor m agyar földön a halandók föl
di utjának életlángja. A mai európai ember 
sorsához oly hasonlóan: senki sem tudta 
ottan mire virrad másnapra.

Kolcsics tehát beállott Bécs város hős 
védői közé. A bécsi vendégfogadósok sza
badcsapatában Frank Ambrus kapitánysá
ga alatt bátran küzdött a bástyákon és hő
siességének számos tanujelét adta.

Ám hiábavalónak látszott a védők 
minden hősiessége. A felmentősereg egyre 
késett, a szüntelen tömegtám adások egy
re jobban m egritkitották a védők sorait, 
járványok tizedelték a város lakosságát s 
mindehhez járult az élelmiszerkészletek 
rohamos fogyása.

Egy hónappal az ostrom megkezdése 
után úgy látszott, hogy már csak a csoda 
mentheti meg Bécset.

Kolcsics megmenti Bécs városát.
Azon fordult meg most már minden, 

hogy sikerül-e az ereje fogytán lévő védő
seregnek felvennie az érintkezést a város 
felmentésére készülő Lotaringiai Károly 
herceg seregével. Csak a gyors felmentés 
reménye adhatott erőt az elcsigázott hő
söknek a további k itartásra. A nagy fel
adatra a török nyelvvel és szokásokkal 
teljesen ismerős Kolcsics vállalkozott.

1683 aug. 13-ának éjjelén Kolcsics és 
szolgája, az ugyancsak szerb Mihálovits 
György, aki előzőleg Casanova császári 
rezidens szolgálatában állott, török álruhá
ban az ellenség táborába lopództak. Fél
úton valóságos Ítéletidő szakadt a  nya
kukba. Napfelkeltekor előttük feküdt a tö
rök tábor m egszám lálhatatlan sátorten- 
gere. Kolcsics vidám török dallal ajkán, 
amelyet még Zomborban gyerm ekkorában 
tanult, bátran haladt előre a sátorváros

főútvonalán. Egy török aga figyelmes lett 
a vig vándorra. M egkérdezte tőle honnan 
jön és kit szolgál. Kolcsics a világ legter
mészetesebb hangján elmesélte, hogy belg
rádi kereskedő és szolgájával követi a  tö
rök sereget, amelynek ő is egyik élelme
zési szállítója. Az agának tetszett ez a 
beszéd. Sátrában bőségesen megvendé
gelte a két bőrigázott »hitrokont« s vé
gül azzal a jóindulatú figyelmeztetéssel 
engedte őket útjukra, hogy ne menjenek 
túl messzire, mert a Leopoldsberg lábánál 
m ár a császári sereg előőrseire bukkanná 
nak. Most m ár mindent tudott Kolcsics. 
Erdőkön és szövőkerteken át lopva elju
tott Heisziler Donát tábornok elé. aki az
tán a főhadiszállásra k isértette: Lotharin- 
giai Károly herceg, császári fővezér szí
ne elé.

Történelmi találkozás volt a felmentő 
sereg vezérének és Bécs követének talál

kozása. Kolcsics m egrendítő 'szavakkal 
ecsetelte a város végső nyom orát és két
ségbeesését és végül azzal a további hő
si k itartást biztositó örömhírrel indult 
haza, hogy a felmentő sereg m ár Bécs 
kapujánál áll, észak felől pedig Sobieski 
János lengyel király közeledik hőseivel 
a város felmentésére. Augusztus 17-én 
Kolcsics szerencsésen v isszatért Becsbe. 
Az örömhír ui lelket öntött a m ár-m ár 
csüggedőkbe. Még a betegek és sebesül
tek is fegyvert ragadtak és folytatták a 
védelmet. Kolcsics hirvivése nélkül Bécs 
védői lelkileg neim bírták volna a felmen
tésig terjedő közel négy. hetes utolsó har
cokat, mert a közben egyesült német-len
gyel sereg csak szeptember 12-én szaba
dította fel Bécs városát.

A hős szerb átalakul lengyel
kávéfőzővé.

Kara M usztafa seregének futása után 
mérhetetlen értékű zsákmány ju tott a. tö
rök táborban a győztesek birtokába, 
m ert az ozmán harcosok minden vagyo
nukkal szálltak táborba. A bécsi hagyo
mány szerint Kolcsics a nagy osztozko
dáskor igen furcsa kérelemmel állott elő.

A török táborban m aradt több zsák 
nyers kávét kérte iutalimul. Mosolyogva 
utalták ki neki »a zöld babokat«, amelyek 
ügyes felihasználásával Kolcsics megnyi
to tta Bécs első kávéházát az első közép
európai kávéházat, a »bécsi kávéház« 
ősét, miután előzőleg a h á lá s . császártól 
bécsi kávéfőző szabadalom levelet nyert.



Azonban nem egészen így történt. 
Voltak Bécsben m ár előtte is kávéfőzők, 
köztük m agyarok és szerbek is. így Pái- 
fy Keresztéiy (1663—1706). Hadzsi József 
és a rahoncsi szárm azású Kraohovitz P é
ter megelőzték őt mesterségében, de egy
ben senki sem előzte meg Zombor élel
mes fiát: az élelmességben.

Kolcsies mindenekelőtt ráeszmélt a r
ra, hogy mily előnyt jelent maid szám á
ra, ha katolikusnak meg lengyelnek adja 
ki magát. Az elhatározó felismerést nyom 
bán meg is valósította. Nevét ezentúl 
»Koltschitzkynek« irta és a galíciai Som 
bor katolikus szülöttjének adta ki magát. 
A török ostrom előtt érdekei úgy kíván
ták, hogy német néven szerepeljen. Ak
kor »Georg Francz Goldschütz« néven vé
tette fel m agát a bécsi Vendégfogadósok 
céhébe. Végül, hogy hitet tegyen jó ka
tolikus voltáról, m ég Lorettóba való za- 
rándoklásra is elhatározta magát és erre 
a célra a gráci Császári H elytartótanács
tól pénzbeli tám ogatást kért.

Franz Georg von K oltschitzky
Kávéháza.

Tény és való, hogy soha senki Kö- 
zépeurópában nem apostolkodott lelkeseb
ben a »fekete Jeves« népszerűsítésén mint 
a derek Kolcsies, aki minden téren a meg
testesült leleményesség volt.

Még alig tért magához Bécs városa 
a szörnyű megpróbáltatások napjaiból, 
Kolcsies török ruházatban megjelent a 
császárváros utcáin mint vándorkávés. 
A csészéket és kannákat egy tálcán vitte 
maga előtt és éles szóval dicsérte boldog
boldogtalannak cukrozatlan kávéjának za
m atját meg jóságát. Csakham ar helyisé
get bérelt a kis Bischofhofban és ott tö
rök ruhában főzte a kávét és népszerűsí
tette a divatba jött török italt. Nincs ki
zárva. hogy tőle eredt az a kitűnő esz
me, hogy a péksüteménynek a nagy ost
rom emlékére ő ada tta  a félhold alakot 
s így benne tisztelhetjük a »kifli« feltalá
lóját, amely nevét a bécsi Szent István 
székesegyház tornyának tetején — »gip- 
fel«-jén elhelyezett emlék félholdtól nyer
te. Mig a csillagalakura hasogatott zsem 
lye a félhold csillagának emléke e napok
ból. Lehet az is, hogy az ő lojális szive 
sugalm azta e napokban a »hős« I. Lipót 
tiszteletére elnevezett »császárzsemlye« 

gondolatát is. Bármint legyen is, a  »len
gyel nemes ur« kávéfőzdéie rövidesen

gyüldéje lett a bécsi közönségnek, mert 
mindenki kiváncsi volt arra  az érdekes 
férfiúra, aki a veszély legnagyobb órájá
ban »hősi« utjával reménvt és bátorsá
got öntött a bécsiek szivébe és ezáltal 
Bécs megmentője lett.

Rövidesen szűk lett hősünk első ká
véháza és ezért a »Kék palacknál« uj he
lyiséget bérelt. Itt nemcsak igaz bécsi 
hangulatot terem tett s mindenkit »Brúder 
hertz«-nek szólított, hanem az üzleti rek
lámnak is korai előharcosa lett. Röpla
pokat nyom atott, amelyekben töviről- 
liegyire elmondta a hősi vállalkozását az 
ostrom idején és közölte benne rézkarcu 
szövegképben képm ását is. amely kicsi- 
nyiteít mása annak a festménynek, ame
lyet ma is kegyelettel őriz a bécsi kávé- 
iparosok ipartestülete hivatalos helyisé
gében.

F képen előttünk áll Kolcsies, nem 
Léngyel nemesi, hanem hódoltsági réz
köntösében. Fején fez, oldalán tarisz
nya meg tarsoly, övén puska és puskapo
ros szaru meg tüzszerszám  és szablya. 
Az oszlop feliratszalagán neve és volt 
tolmácsi cime olvasható, lábánál szeren
csés vállakózásának német nyelven meg
örökítése. Kolcsicsnak ez az arcképe sok 
változatban terjedt el azóta. Alakját való
ságos nimbusz vette körül nemcsak Bécs
ben, hanem mindenütt, ahol a kávé és 
kávéház történetével foglalkoznak s igy 
nem meglepő, hogy valóságos irodalma 
tám adt ennek az érdekes embernek, aki
nek ügyességen, élelmességén és gyakor
lati észjárásánál egy volt nagyobb: a hiú
sága.

Franio Djuro Kolcsies életestje.
Bécs város levéltára érdekes bead

ványokat őriz hősünk tollából. Ezek érde
kes bepillantást vetnek Kolcsies jellemére. 
Át volt hatva attól a tudattól, hogy kor- 
taisai korántsem hálálták meg kellően azt 
a szerepet, amelyet B écsért vállalt. Ép 
ezért azon volt, hogy hálátlan kortársai
tól az őt megillető jutalom sommáját ki
csikarja. Beadványaiban követeli »a ieg- 
megérdemeltebb jutalmat«, még pedig oly 
m érvüt: aminőt »a rómaiak a hős és ön
feláldozó M arcus Curtiusnak. a laeede- 
móniaiak Pompiliusnak. az athéneiek pe
dig Senekájuknak« juttattak. Követelését



száz dukátban, egy házban és egy ipar
jog megadásában állapította meg.

Jellemző, hogy Bécs város tanácsa 
rövidesen három házhely között való vá
lasztásra kérte fel az »önzetlen« hőst, de 
ő ezek értékét keveselte és legalább 900— 
10Ö0 forint értékűre ta rto tt igényt. Végül 
is be kellett érnie egy kisebb értékűvel, 
amelyet 16ö5-ben bizonyára nem ok nél
kül élete párjának Mária Ursala asszony
nak nevére Íratott, de már egy év múlva 
jó haszonnal eladott.

Sokáig nem élvezhette Bécs hires ká
vésa a világhírt. 1694 február hó 20-án.

54 éves korában tüdővész sírba vitte. A 
Belváros szivében levő lakásáról, a mai 
Rennwegről, ahol háza helyén ma szo
bor hirdeti emlékét vitték földi m aradvá
nyait abba az érdekes temetőbe, amely 
akkor még körülvette a Szent István fő- 
székesegyházat. E tem ető az ő sírjával is 
azóta nyomtalanul eltűnt, de halottjai kö
zül talán senki sem élte túl nagyobb hír
rel elmúlását, mint zombori születésű 
nagy halottja: Iranjo  Diuro Kolcsics, az 
egyetlen bácskai, akinek a hálás császár- 
város napjainkban még szobrot is emelt.

Palóczi Edgár

¡ásás

NYÁRI FELHŐKET NÉZEK

Hoz. visz a szél 
hét göndör felleget, 
öt visszatér, 
kettő meg ellebeg, 
majd hirtelen
megállnak s horgonyt vetnek
s a m eztelen
sugarak átnevetnek
rajtuk a tájra:
igy olyan a táj és felette
a világos felhők árnya,
mint szőke asszony arany sziluettje.

Dudás Kálmán

BUJÓCSKA

Eső után az utakon 
csigák és vig vörösbegyek, 
aranyfürtösen nyúl a som: 
a tömött lombok közt lebeg 
röpköd és csattog az aranydaL

A szőke szél csigás hajaddal, 
mit a nap ezüstje beszór, 
bujócskái játszik: tenyerem  
futkos utána, de sehol, 
fény-nyom át sehol sem  lelem.

Dudás Kálmán

SIRVERS

Férfi, ki itt állsz, ne könnyezz, ne szánil 
Lábbal, ököllel ellened 
harcoltam s annál, kit e hant takar: 
nem volt dühödtebb ellened!
Ne kímélj hát! Szakaszd ki fejfám, 
a koporsó is rázza csontomat 
s átkozva rúgj e porzó hantba vissza, 
midőn mellette elhaladsz!

Nő, ki itt állsz, ó sírj, zokogj, zokogj! 
Hulljon könnyed ez omlatag rögökre 
s tán újra dobban még e sziv, amelynél 
szerelmesebbet nem takart a föld be!

Csordás Nagy Dezső



Tanár úrnő kérem!
Irta . Sági Farkas István

Amikor Micike beiratkozott a ta n á r
képzőbe, az egész család szent áh íta tta l 
leste, am ikor az első reggelen Micike 
sárga ira ttáskával a hóna alatt, begyes, 
komolykodó, nagylányos léptekkel indult 
a nagyváros szíve felé. Még a házm es- 
terné is tudom ást szerzett a nagy eset
ről, m ert m ost köszönt először nagy ke
zét csókolom mai, s m in tha a kapu is n a 
gyobbra nyílt volna, am ikor Micike k i
lépett rajta .

A m am a nem  tudott o tthon főzni, a 
papa egy félórával előbb jö tt haza a h i
vatalából, még öcsi is, a harm adikos 
gim nazista Sanyi gyerek, felm ászott a /  
ablakba és izgalom tól remegő hangon 
jelentette:

— M ama, jön Mici! Itthon  van Mici! 
Pedig az első nap igen színtelenül 

lelt el. A professzor ú r még szabadságon 
volt és helyette egy raccsoló, szemüveges, 
fiatal tanársegéd jö tt be az előadásra. 
Unott arccal, nagyvilági m osollyal be
szélt a nevelés fontosságáról, am elyet ö 
is inkább csak az egyetem sötét folyo
sóin, nagy m unkaterm eiben sajátito tt el, 
aztán idegesen nézegette a zsebóráját, 
m ert valahol vártak  reá, és csak azért 
m arad t itt tanársegédnek, hogy biztosab
ban m egalapozza a jövőjét. U tána nem 
történt semmi, ide-odatopogtak a dékáni 
h ivatal előtt, egyesek, a felsőbbévesek a 
tanérképzős indexüket lobogtatva a lk a l
m as igazgatótanácsi tagot kerestek, ak ik 
kel az indexet aláírassák.

O tthon azonban roppan t nagy ese
m ényt jelentett Micike megérkezése. A 
m am a ijedtében odaégette a legszebb 
szelet borjúhúst, a papa elfelejtett ú jsá
got olvasni, még Sanyi is m egilletődött 
csendben várta, hogy m ikor szólal meg 
az előszoba csengője, hogy idejében ro
hanhasson ajtó t nyitni.

. . . Ó, nagyon régen volt ez, több, m int 
tíz esztendeje.

Micikéből azóta m ajdnem  vénkisasz-

szony lett, a sokéves tanulásban egy k i
csit m eggörnyedt, egy kicsit elfáradt, n 
az ötéves tan ítás m aga is barázdákat 
szántott kissé m egfakult arcára. Két év
vel ezelőtt szemüveget kellett vásárolnia, 
igaz, hogy az orvos csak olvasáshoz és 
íráshoz rendelte, de azóta anny ira  m eg
szokta, hogy sokszor m ár beszélgetés 
közben vagy az u tcán is szemén felejti 
— lassan egészen megszokta, és most 
m ár egyáltalán nem  szégyelli, ha olyan 
szemüveges vénkisasszonynak tartják , 
m int Sárköziné őnagyságát, a város leg
öregebb tanárnőjét.

Micike csupa fiúkat tanít. Kivételes 
eset, m ert kevés a férfi tanár, a fia ta lab
bak alig várják , hogy elvégezzék a ta 
nárképzőt, aztán  az oklevéllel a zsebük
ben háta t fordítsanak a soványan fize
tett tanári pályának. Akárhol, de el tu d 
nak helyezkedni, s a főiskolai végzettsé
get m indenütt jobban honorálják , mint 
éppen a nehéz tanári pályán.

A fiúk jók is, rosszak is. Olyanok, 
m int á ltalában a fiúk szoktak lenni. Mi
cike szereti is őket, nem  is. Amikor va
lam elyik fiú nagyon rossz, olyankor 
m indig az öcsike jut eszébe, aki h írhedt 
d iákja volt a harm adik  kerületi g im ná
zium nak, s szegény édesanyját sokszor 
h ívatták m iatta a tanárok.

Először m egpróbálta, hogy h a lkan  fi
gyelmeztesse a fiúkat, de hogy azok a 
ném et elöljárók helyett füzetes 'regénye
ket olvastak, vagy viszketőport hin tettek  
egym ás nyakába, egy nádpálcát is vete
tett. s lassan rászokott arra , hogy n ád 
pálcával a kezében já rjo n  a padsorok 
közöt':.

Ilyenkor a fiúk félve néztek rá, m eri 
Micike, o rrán  a szemüveggel, kezében a 
nádpálcával és a ném et olvasókönyvvel, 
valóban kom or, cseppet sem nőies je len
ség volt.

— Miért nem  megy férjhez? —  k é r



dezgették a nagyobbak, — akkor talán 
nem lenne olyan szigorú.

—• Csakugyan, m iért nem  megy ez a 
leány férjhez? — kérdezgették titokban 
az ismerősei is. — L assan felőröli önm a
gát, de önm agával együtt a gyerekeket 
is! A nő sorsa a férfi, még akkor is, ha 
kenyérkereső. Milyen m ás lenne az, ha 
meleg, nyugodt családi körből já rn a  a« 
iskolába.

Micike m aga is sokszor gondolt erre', 
am ikor otthon elkészítette az óravázlato
kat és kínos pontossággal kereste a pél
dákat az összevonható elől járókra , m int 
például an. dem  Baume helyett, am  Bau- 
me, an  dem  Bahnhofe helyett am  B ahn- 
liofe, in dem Friedhofe helyett im  Fried- 
hofe.

Ennél a példánál hosszasan elidőzött. 
Egyáltalán, illendő-e a tem etőt példának 
felhoznia a kis kam aszok között? lm  
Friedhofe. Még ném etül is olyan kom o
ran, olyan gyászosan hangzik. De a pél
dák egyre szaporodtak, az óravázlat 
olyan pontosan készüli, hogy azt nem 
csak az igazgató, hanem  m aga a főigaz
gató is nyugodtan m egnézheti, Micike 
szíve pedig egyre kem ényebbé, egyre m e
revebbé vált, m in tha a feb ruár fagyos 
lehelete lopózott volna valahová, ahol 
m ás em bereket az érzések melegítik.

Ölbetette a kezeit és k inézett az ab 
lakon. Mi is volt annak  a W ells regény
nek a címe, am it egyszer, még bölcsész 
korában  olvasott? Ja, igen, megvan. A 
szív titkos rekeszei. É rtelm etlen, zavaros 
regény, sokkal zavarosabb, m in t W ells 
bárm elyik írása.

Aztán egy m ásik W ells-regény ju to tt 
eszébe, a Joan  és Péter. Istenem , m ilyen 
szép regény volt, m ennyire különbözött 
más regényektől, a dr. M oreau szige
tétől vagy a L á th a ta tlan  em bertől. Mi
lyen együgyű, csacska kislány volt az a 
Joan, hogy kellett könyörögnie Péternek, 
hogy észrevegye benne a nőt, ne c :ak  a 
m indenre kapható  bajlársa t, jó játszó
társat lássa benne.

Míg a tanárképzőbe já rt, benne is a 
jó bajtársa t, a jó kollégát látták . A fiúk 
s/ívesen elvitték akárhova, m indig olyan

szelíd, olyan megértő tudott lenni, még 
akkor is, ha m ások v idám an zsongtak 
körülötte. Joan  volt ő is, de nem  akadt 
Péterre, aki a szívét lángra tud ta  volna 
lobbantam .

— Miért olyan hideg m aga, Micike? 
— kérdezte tőle még másodéves k o rá
ban egy negyedéves fiú. — Pedig olyan 
szép barna szeme van, s h a ja  is úgy 
csillog, m int az ében.

Akkor este órák hosszat nézegette 
m agát a tükörben, s m aga is úgy találta, 
hogy nem  csúnya leány. Nem is szép, 
olyan csak, m int a többi.

H irtelen letette az óravázlatokkal te
leírt füzetet és az álló tükörbe nézett.

Szemüveges, rideg arco t lá to tt a tü 
körben. Olyat, am ilyenről a fényképész 
lencséje is csak rossz vélem énnyel lehet
ne. F árad t, m unkában  m egereszkedett 
vonások, a két karak terrán c  is felszakadt 
m ár a bőrtől és vékonyan, de élesen ra j
zolódik a két szájszögletbe.

—• H ány éves is vagyok? — kérdezte 
befelé.

A tükör felelt helyette.
— Húsvétra harm inc leszel. E ljá r az 

idő, itt az ideje, hogy m agaddal is töb
bet törődjél. A m ai férfiaknak  inkább a 
húszéves, m int a harm incéves leány kell!

Sokáig nézett a tükörbe. A választék
nál előcsillant egvpár ősz hajszála. Nem 
kell rá sokat adni, családi vonás, édes
anyja negyvenéves ko rában  m ajdnem  
teljesen megőszült.

Most azonban fá jt az ezüstös csillo
gás, m in tha jeges vízben fürdette volna 
meg valaki azután, hogy kilépett a reg
geli, meleg ágyból.

—■ G yerünk dolgozni — sóhajtott 
m agában. — H olnapra a negyedik bében 
dolgozatot is kell javítani, a harm adik  
ában  új lecke, a m ásodik cé felel, az el
ső bében pedig iskolai versenygyakorla
tot kell íratn i. Ha még egy óra helyette
si lés is akad, eltelt az egész délelőttje.

Megint a vázlatfűzet fölé hajo lt és 
szorgalm asan, lassan, ró tta  a betűket. A 
sok elöljáró ott zsongott az agyában, 
összefolytak a betűkben, s lassan, szinte 
észrevétlenül beköszöntött az alkonyat.



Az ablakon jégvirágok rajzolódlak, 
m intha művészi ecset kente volna őket 
fehér lakkal m aradandóvá. Kint az u t
cán vígan folyt a m indennapi élet, fá 
val. szénnel, ládákkal m egrakott kocsik 
és szánok suhantak , gyerekek szánkót 
húztak, nini, ott egy fiatal pár karol 
egym ásba, olyan lassan lépegetnek, olyan 
önfeledten nézik egymást, m intha sen
kit. sem látnának  a kerek világon!

Micike szívén jeges fuvalom  suhant 
a!. Letette a füzetet, két könyökére tá 
m asztotta a fejét és a m indjobban p i
rosló, világló kis vaskályhára nézett. O tt
hon is így szoktak a kályhába nézni, 
csakhogy ott nagy, piros cserépkályha 
volt. s am ikor a kiadós gyertyánfa p a 
rázzsá égett, k inyito tták  a kályhaajtó t, a 
kiömlő parázs m ellett melegedtek.

Valaki m in tha kopogott volna.
— Szahad! — rezzent fel Micike. -  

Sebtiben lesöpörte az ebédtől ottfelejtett 
kenyérm orzsákat és fölállt.

Félénken nyílt az ajtó, s még félén
kebben óvakodott be ra jta  egy kisfiú. 
S apkáját m ár odakint levehette, m ert 
most összegyűrve tarto tta  a kezében. 
Ijedtében köszönni is elfelejtett, legalább 
is a ,,Szebb jövőt“ alig hangzott, m in t
ha csak m agában gondolta volna.

— No, mi az? —  kérdezte Micike. -  
Ja, Te vagy az, Kléber?

Kiéber József, h arm ad ik  á osztályos 
tanuló ott állt a kis szoba közepén, ke
zében a sapkájá t gyű rögette és nem  tu 
dott szóhoz jutni.

— Küldött valaki? — kérdezte ide
gesen Micike. — Mit akarsz?

—. Sem m it — felelte tom pán a fiú 
és még jobban  gyürögette a sapkáját.

Nagy, derm edt csend telepedett közé
jük. M Jicike érezte, hogy a fiúk leiké
től az évek folyam án olyan messze eltá
volodott, hogy ugyanannyi évnek kelle
ne azt helyrepótolnia. Tőle is sok m in
dent elvett az élet, s ezért nem  törődött 
m ások életével.

— Mit akarsz, m iért jöttél h á t?  — 
kérdezte ism ételten, m ost m ár tanáros 
szigorúsággal. — M ondd meg!

Kléber lopva a tanárnő re  tekintett.

Tekintetében félelem és alázatos k u ty a
hűség húzódott meg, m in tha parancsszó
ra várna, s képes lenne akárm ire.

— Nem küldött senki, m agam tól jöt- 
lem, — m orm olta alig hallhatóan. — Én 
akartam  a tan ár úrnőhöz jönni . . . T anár 
úrnő kérem  . . .

Micike m ost m ár m agára talált. A 
,.tan ár úrnő kérem !“ megszokott a láza
tossága egy-kettőre visszaterelte a m eg
szokott m indennapokba. Türelm etlenül, 
sürgetve kérdezte tovább a gyereket:

— Mondd meg, hogy m iért jöttél, 
én nem  érek, nekem  nincs időm még 
itthon is veletek foglalkozni!

Kléber József harm adik  á osztályos 
tanuló nagyot sóhajtott és két kerek 
könnycsepp ült ki a szem epillájára. Pe
dig milyen szépen kiszínezte m ár előre 
ezt a jelenetet. Nem lehet az, hogy a 
Karcagi tan ár úrnő annyira  szívtelen le
gyen. Meg aztán  otthon édesanyjával 
előre jól megbeszélték, hogy m it kell 
m ondania, hogy a tan ár úrnő  ne h a ra 
gudjék, de édesapját ne ingereljék a be
tegágyban, m ert az orvos szerint am úgy 
is csak p ár napja, legföljebb p ár hete le
het még h á tra , hát legalább ezt az időt 
nyugodtan töltse velük.

— T anár úrnő  kérem! — robban t ki 
belőle most m ár az elfojtott izgalom, 
édesapját lá tta  a betegágyon, édesanyja 
kisírt szemét, a hangtalanul á tsírt éjsza
kákat, am ikor tanulni sem lehetett és 
bátran , az o tthonra gondolva fo lytatta: 
-  T an ár úrnő kérem, nagyon beteg az 
édesapám , ne tessék négyest adni a né
met dolgozatom ra, m ert azt tetszett m on
dani, hogy m indenkinek haza kell vinni 
a dolgozatot és alá kell íra tn i az édes
apjával, még akkor is, ha  halálos bete
gen fekszik. Az én édesapám  is halálos 
betegen fekszik, az orvos azt m ondta, 
hogy gyom orrákja van, és nem  sokáig 
hirja. H át édesanyám  is sírt, hogy én 
ne írassam  alá édesapával a dolgozatot, 
m ert akkor ham arább  m eghalna, és édes
anya tudja, hogy én nem  bírom  a né
m et nyelvet sohasem  jól m egtanulni és 
a rra  kéri a tan ár úrnőt, hogy legalább



o írhassa alá, nagyon szépen le tud ja ám 
írni az édesapám  nevét és aztán  . . .

Micike nagyot nézett. Ilyen ap rósá
gokkal, kegyes kis csalásokkal zavarják  
meg az ő m agányos szentélyét. Ha ide
jében nem  tiltakozik, a gyerekek m ajd 
rászoknak, hogy m inden apró  ügyükkel 
idejönnek, s itt igyekeznek kikönyörög
ni azt. am it az iskolában elm ulasztottak.

— Nem engedem meg, — hangzott 
olyan kem ényen a felelet, hogy Kiéber
nek torkán akadt a szó, s csak két 
könnycsepp csillogott m ozdulatlanul a 
szemében. — Kikérem m agam nak, hogy 
holmi átlátszó mesékkel a nyakam ra 
jöjjetek! A dolgozatod négyes, és holnap 
alá fogod íratn i az apáddal, m egértet
ted???

— Igenis, m egértettem  — hangzóit 
a válasz és a kis Kiéber szótlanul for
dult ki az ajtón.

— Még a szobát is kihüti -  doho
gott Micike. — - No nézd a taknyosát, azt 
gondolja, hogy m indenféle dajkam esével 
megveszi a szívemet. Ja j, Istenem , hová 
tettem  az eszemet, am ikor tanárnőnek  
m entem ? Ma orvos lehetnék valahol egv 
tiszta rendelőben, bundáim  lennének, 
autóm , itt meg alighogy a m indennapi 
kenyerem et megkeresem, még a tüzelő
vel is takarékoskodnom  kell. Ilyenek 
ezek a m ai gyerekek!!!.

. Most m ár nem  is tudott tovább dol
gozni. Föl s alá já rká lt a szobában, meg
igazította a tüzet, de m intha a tűz sem 
m elegített volna. Aztán kinyitotta a fél 
ablakot, beemelte a tegnapi szalonnát és 
töpörtyüt, hogy a szobalevegőben fölm e
legedjék.

Amint becsukta az ablakot, véletle
nül m egint az utcára nézett.

A kis Kléher ott állt az ablak  alatt, 
sapkájá t még mindig a kezében gyiirö- 
gelte, s ijedten nézett a tanár úrnő ab la
kára.

— Még m ajd  m egfázik, és azt m ond
ja, hogy m iattam  történ t — dohogott to
vább Micike. — Milyen rakoncátlan  gye
rekek ezek! A helyett, hogy rendesen ta 

nulnának, képesek idejönni a nyakam ra 
és m indenféle dajkam esékkel alta tn i a 
lelkiism eretem et. De nem  engedek nekik, 
m ert ha egyszer engedni találok, akár 
ott is hagyhatom  a tanári katedrát, 
m ind a nyakam ra ülnének! . . .  A hentes 
is m ilyen vacak töpörtvű t adott! Azt 
gondolja, hogy a háborús világban egy 
tanárnőnek  m ár m indent odadobhat! 
Csőcselék!!!

Lehúzta a függönyt és kicsit koráb
ban lám pát gyújtott. Az asztali lám pa 
m ellett éppen a harm adik  á dolgozatai 
feküdtek, holnap javítás lesz abban  az 
osztályban. Haza kell küldeni a dolgo
zatokat, s ezért egy kicsit még szigorúb
ban is osztályozott Hol is van csak en
nek a Kiéber gyereknek a dolgozata, 
hadd  lássuk! . . . .  Persze, m egint négyes, 
m ár a m ásodik dolgozata négyes és még 
neheztelt, hogy m egbuktatta a félévben! 
Lássuk csak a hibáit! Itt rendetlenül írt, 
nem  lehet tudni, hogy i vagy e betű 
akart-e lenni. Ott az elöljárót nem  jól 
vonta össze, bár ez nem  olyan nagy h i
ba! Mégis jobban kell m ár a h a rm ad ik 
ban vigyáznia! Utóvégre őt azért fizeti 
az állam , hogy rendesen tanítsa a gye
rekeket. Nem jószántából gyötri őket a 
ném ettel, m a úgyis szüksége van erre a 
nyelvre m inden tanu lt m agyarnak  . . . 
No, hát három  h ib á já t még m enteni le
hetne. H árm ast is m egérdem elt volna, 
de most m ár nem  jav ít ra jta . Akkor 
m ind a negyvenegy dolgozatot élűiről át 
kellene nézni, m ert m a kivételesen még 
szigorúbban osztályozott. Lássák a d rá 
ga szülök, hogy m ilyen haszontalan  gye
rekeik vannak!

— Az orvos azt m ondta, hogy gyo
m orrák ja  van és nem  sokáig b irja , — 
hangzott a gyerek síró hang ja  a fülében. 
— Ha akarom , elhiszem, de m ost nem 
szaladhatok m ind já rt hozzájuk, hogy 
megnézzem, nem  hazudott-e a fiú?

Hosszadalm as, öreges m ozdulattal 
m egtörölte a szemüvegét és mégegyszer 
átnézte a füzetet. Igen, három  h ibát 
m enteni lehet. No, ez egyszer, de nagyon 
kivételesen még jav ít ra jta . De ez az 
első és utolsó eset.



Fogta a nagy kék ceruzát és a né
gyesből hárm ast csinált.

—• Arra kéri a tan ár úrnőt, hogy 
legalább ő írhassa alá . . .

— H át írja  alá az édesanyja, de hoz
zám ne jöjjenek a lakásom ra, az én vá
ram  az én otthonom , itt még m aga a 
kultuszm iniszter sem parancsol!! . . .

De hiába volt m inden. A kályha 
egyszerre melegíteni kezdett és a sok 
parázs olyan volt, m intha tündérkék let
tek volna, olyan bolondosán, vidám an 
táncoltak a februárban. És a lám pa is 
szelídebben, enyhébben ad ta  a sugarait, 
m int m áskor, és m inden m intha megszé
p ü l t  volna. T alán  az este tette, t a lá n  a  
kis Kiéber dolgozata . . .

ARANYM ADÁR

Messze szállt a gyönyörű nyár: 
fényes-tollú Aranymadár . . .
S kiestem  az álmokból is, 
könnytől ázik a párnám is. 
bus-unottan, árván járok. 
mindig: most is meddőn vagyok!

Szomorúan elmélázom . . .
Ősz van. Mindig jobban fázom. 
Beteg vagyok? Vagy vénülök?! 
— Sárga levél: lehullt vigasz, 
a reményem is elhagyott, 
s lehet: holnap meg is h a lo k . . .

Meghalok!? Ó, dehogy halok!
Hiszen én még erős vagyok!
Szivem  fája sem szárad ki.
— most csak hullik a sok levél — 
hiszen van. mi védi. óvja:
rajta van az Isten csókja!

Fényestollu Aranymadár, 
vissza jössz még. s vissza a nyár! 
Vissza hozod a kedvem et, 
tudod: beteg nem lehetek, 
raksz majd gyógy-irt a sebemre, 
álmot is adsz két szememre

s újra uj lesz majd az Élet 
a Világ is újra éled!
Kiterjeszted órjás-szárnyad  
fejünk fölé napsugárnak, 
s virág lesz az egész határ
— Ugye, édes Aranymadár?

Vass Imre

ŐSZI JELEK

Az erdő néma, hallgatag 
Alatta csörg a kis patak 
Tükrére hull a falevél,
Az őszről im e jel beszél.

És sok más: — a szelíd libák 
Csapata ősi jelt kiált:
Mikor még ők is költözök  
Voltak , idézik az id ő t. . .

A méla tarka tehenek 
Tépnek haldokló füveket 
S amott egy pár, eke előtt 
Vágyón nézi a legelőt.

Hol kis falusi pásztorok 
Tüzének füstje kanyarog,
És fényt és árnyat váltogat 
Felhőkkel az égboltoza t. . .

Ni egy lepke! óh még Te is 
Incselegve kisértesz itt.
Hol, napfoltos köntösbe jár 
Sárguló képpel a határ?

Mint az az ember, aki még 
Magasan hordja a szivét 
De sejtjeiben titkosan 
A z élet lassudva oson

És hull belőle el a vér.
Mint őszi fáról a levél 
S rövid nyara hogy elszalad 
Belőle is csak váz m arad . . .

Bodóhegyi Lajos



Délbácskai tájkép Irta : Horváth Árpád

A Kiskunság széles távlatokat nyitó 
rónája után délfelé haladva, érdekes m ó
don megváltozik a világ képe. Horgosnál 
a széthullott Jugoszlávia állam erődítései
nek rom jai fogadják az utast, aki érthe
tő érdeklődéssel nézi a betonépítm ények 
szétszórt darabjait.

Szabadka után  az eddig nyílegyene
sen futó út fordulókba kezd és lassan 
ereszkedik Délbácska, illetve a D una 
völgye felé. Errefelé m ár m áshogyan 
építik a házakat, itt m ár keresve sem 
lehet zsupp vagy nádtetős házakat látni 
és m intha az em berek is m ások lenné
nek egy kicsit. A tanyák közelebb esnek 
egymáshoz, kisebb darabokra tagolódik 
a föld és a cigánykereket hányó szél
malm ok sem kopott, roskadt rom antikus 
tájképi elemek, hanem  komoly, tiszta, 
őrlési alkalm atosságok.

Csodás kék ég borul a tá jra , fan tasz
tikus alakú  felhők u taznak  kelet felé, 
sokáig követi őket a szem, vajon hova, 
m erre m ennek?

Az út m entén hatalm as kenderkiké- 
szítők tűnnek fel, vékony vaském ényük 
füstöt hodorít az ég felé, a legkorszerűbb 
m elegáztat ók dolgozzák fel a bácskai 
kendert, hogy a textilgondokban vesző
dő háborús országok h iányait csökkent
sék.

Kevesen ism erik, nem  sokan nézték 
meg még azt a helyet, ahova igyek
szünk; messze bent a puszta mélyén, 
ott ahova csak gyalog vagy lóháton  le
het eljutni, ősi, titokzatos építm ény v á r
ja egykedvűen a századok m úlását. E r
refelé m együnk, nyög a m otor, á th a to l
hata tlan  porfelhőt hagy m aga u tán  a ko
csi, am int a dülőúton közeledünk az 
építm ény felé. Kiszállunk.

Mocsaras, lápos, ingovánv terpeszke
dik a lankás dom bok között. Párszáz 
m éterre a nem zetközi m űút betonszalag
ja csillog, dél felé Ü jvidék tornyai lá t
szanak, azon tú l pedig a F ru sk a  Gora 
hegylánca kéklik a messzeségben. Csend, 
titokzatos, ideges feszültséggel teli né

m aság telepszik a tá jra , messze, a Duna 
túlsó partjá ró l P étervárad  falai csillog
nak a lenyugodni készülő nap fényében. 
A m ocsár ezerféle színben ragyog és a 
nádas a halk esti szélben susogni lá t
szik. régi, a történelem előtti időkben el
tűnt népekről, hősi harcokról, a népván
dorlás ide-odahullám zó m ozgalm airól.

A térkép a Duna-Tisza szögletében, 
lent a két folyó találkozása előtt, dél
nyugat-északkelet irányban  húzódó vo
nalat tüntet fel. ,,Római sánc“ m ondja a 
térkén és ezt az érdekes építm ényt sze
retnénk megnézni most. de kisértést érez 
az ember, leülni itt ogvik dom boldalban 
és nézni a h a tá r  tünem ényes színeit, ezt 
az óriási palettát, am elynek színeit festő 
aligha tudná kikeverni.

Mocsaras lápvilágból indul ki az ősi 
építm ény. Inkább csak sejteni lehet, 
m int látni, hogv az északnyugat felé eső 
oldalán árok húzódik és délkelet felé, 
vagyis a Titeli-fennsík irányában  van 
felhányva a töltés, am elyen ú t húzódik 
végig. K erékcsapások szabdalták össze
vissza a töltés koronájá t, a szántóvetők 
szerszám ai pedig lassan belesim ítják a 
környezetbe az árkot és töltést, az útról 
lefújja a szél a port, bele az árokba, úgy, 
hogy ma m ár csak igen figyelmes szem
lélései lehet felism erni az építm ény jel
legét.

A 25— 30 kilom éter hosszú építm ény 
Bácsföldvárnál megy ki a Tiszához, te
hát tulajdonképpen egy nagv h áro m 
szögletű területet zár közre. Hosszú vé
delmi vonal, am ely két végén a m ocsár
ra, illetve Bácsföldvér régi erődítm é
nyeire tám aszkodhatott. Kik építették ezt 
a rendkívül nagyszabású alkotást, m ikor 
és ki ellen? Fogas kérdés.

A térkép és a nép ,,Róm ai sánc“-nak 
tudja, m ert á lta lában  m inden régi épít
ményt, am elynek eredete ism eretlen, ró 
mai eredetűnek tartanak . E zt az árkot 
és töltést is a török hódoltság u tán  erre- 
vetődő ném et és vallon zsoldosok ne



vezték el róm ainak  és az elnevezés meg 
is m aradt.

A 17. században a török háborúk 
idején Marsigli gróf, kora egyik legna
gyobb polihisztora és legérdekesebb 
egyénisége könyvet írt a m agyar D uná
ról; 6 gyönyörű kötetben, szebbnél-szebb 
térképekben és m etszetekben örökítette 
meg a D unam edence m agyar részét. Az 
ő idejében még ezek a sáncok is jó álla
potban voltak, le is írta  és le is ra jzo l
ta őket.

Már ő — M arsigli —  rám uta to tt a r 
ra, hogy ennek az építm énynek a ró 
m aiakhoz semmi köze nem  volt és az 
sem valószínű, hogy avar eredetű lenne.

Valóban, a róm ai írók igen részlete
sen leírták  a birodalom  védelm ére épült 
limes-eket, de ezekről sehol sem tesznek 
említést. Nem is lett volna értelm e itt 
erődítm ényeket emelni, m ert semmiféle 
geopolitikai, vagy hadászati kényszerű
ség nem  kívánta.

P annónia ha tá ra  a Duna volt, az á t
kelőhelyeknél voltak ugyan hídfők a 
jobbparton is, de a limesen túl, a D una- 
Tisza közén csak a divida et im pera el
ve tarto tta  féken a pusztai, lovas pász
tornépeket. Ilyen körülm ények között te
hát semmi értelm e nem  lett volna en
nek az építm énynek.

A „Lim es D acicus“-t keresni benne is 
hiábavaló dolog, m ert, ha a Tisza á t
kelőhelyeit ak a rták  védeni, akkor a h íd 
főket m áshogyan kellett volna k ialak í
tani. Ilyen átkelőhelyek különben is fent, 
Obecse körül voltak.

Egy, a m últ század hatvanas éveiből 
szárm azó térkép ezen a sáncvonulaton 
kívül egy m ásikat, sokkal nagyobbat is 
feltüntet Bácskában. Ez a vonal Apatin- 
ban a Duna partjá ró l indult ki és H ód
ság érintésével a Ferenc-csatorna vona
lával párhuzam osan  haladva Tem erin 
alatt csatlakozott a D una-T isza szögletet 
lezáró védővonalhoz. E nnek a nagysze
rű építm énynek azonban m a m ár alig 
lehet nyom át találni, a földm űvelés el
tüntette.

Ez a D una-Tisza között húzódó vé

delmi vonal is csak azt bizonyítja, hogy 
a róm aiakhoz semmi köze nem  volt, 
m ert nehéz elképzelni, hogyan akarták  
volna P anonniát védeni vele?

Igen merész feltevés: Dácia és P an 
nónia között levő korridorszerű  létesít
mény volna? A «római írók ilyesm iről 
nem  tudnak.

M inthogy írásos emlékek nincsenek 
és a történelem tudom ány sem talál sem 
mi biztos tám aszpontot, m egpróbáljuk 
egy egészen m agas geopolitikai, h a d á 
szati és erődítéstani szempontból szem- 
iigvre venni a kétségkívül igen nagy, 
m ondhatni évszázados politikai célk itű
zéssel létesített építm ényt.

Az árokrendszer szerkezete olyan, 
hogy az elsősorban lovastám adás ellen 
ved, m ert lovasroham ot ezen építm ény 
védői ellen vezetni még m a is kockáza
tos vállalkozás lenne. Lóról kellene száll
ni, m árpedig az ókori lovaskatona h a rc 
értékét elveszítette, am int leszállt a lo
váról. (Még az első világháború előtt sem 
képezték ki gyalogharcra a huszárokat, 
szuronyuk sem volt.)

Ilyen jellegű építm ények, sáncok és 
földvárak m ásutt is ta lálhatók  M agyar- 
országon. Így a Tisza jobbpartján , a m e
redek lejtő szélén, m int Alpár, Csongrád, 
Pusztaszer, am ely eredetileg Szer volt, 
de elpusztulva a Pusztaszer nevet kapta.

Az avargyűrűk is földvárak voltak. 
G yűrű az avar nyelvben geur volt, am i 
azonos a m agyar Győr-rel. Valóban sok 
avar eredetű helység nevét őrzi a Győr 
név. Győrén kívül Borsosgyőr, Diós
győr, Szolgagyőr stb. Egyéb földvárak 
em lékét a földvár végzetü nevek őrzik, 
m int Duna-, Balaton-, Bácsföldvár.

A délbácskai m űvekhez hasonló 
nagyvonalú erődítések vannak északon, 
ahol Váctól kelet felé vezetett egy nagy 
árokrendszer a Zagyva, T arn a  folyók 
völgyeit keresztezve Ároktőig a Tisza 
p artjá ra , sőt vele párhuzam osan  egy m á
sodik védelmi vonal is húzódott D una- 
keszi-Fót-Gödöllő irányában , szintén a 
Tiszáig, m ajd  délfelé lehajolva Arad, Te
m esvár irányában.



Ezek a nagyszerű védőm űvek az Al
föld konszolidált népeit zárták  el a hegy
vidékek nehezen ellenőrizhető népeitől. 
Hogy azután  m ilyen nép építette és m i
kor, ezt nehezen lehetne eldönteni. Min
denesetre nagyon régi korban  tö rténhe
tett ez, m ert m ásként kellene valam i 
nyom ának lenni a krónikákban.

Egyéb adatok h ijján , a V askapu kö
zelében dolgozó m unkások elbeszéléséből 
is ki lehet hám ozni valam it, am i érde
kes m ódon az északi védelmi vonalak
ban történt ásatásokkal egész jól meg
egyezik.

Pár évvel ezelőtt ugyanis V askapu
hoz közel — az Ü jvidék-bácsföldvári vo
nulatnál — őskori töm egsírt találtak  
földm unka közben. Erős, egészséges, 
m agasterm etű férfiak csontvázait, m el
lettük bronz dárda és nyílhegyeket, k a rd 
m aradványokat. Ezek a leletek rövid 
úton elkallódtak, de a csontokat kegye
letei megint eltem ették a száraz ho
mokba.

A nem zetközi m init m ellett még lá t
ni kerek dom bokat, am elyek m inden 
kétséget kizáróan őskori tem etkezőhe
lyek, m int a kurgánok, kunhalm ok.

Ezeket az építm ényeket a nép, m in t
hogy eredetüket nem  tudhatta , Csörsz- 
ároknak, Rabsonné ú tján ak  nevezte el. 
M agyar kutatók sokáig bronzkori öntö
zőm űveknek tekintették őket, am ely fel
tevést az is tám ogatta, hogy a Csörsz- 
á iok  egyik elágazásánál ősi vízosztózsilip 
m aradványait ta lálták  meg.

M inthogy az árokrendszer dom bokra 
is felmegy, erődítm ény jellege kétségte
len, de ez egyáltalán nem  zárja  ki, hogy 
vízlevezetésre, öntözésre is használták , 
hiszen vizesárkok elárasztásához is szük
ség van elosztó zsilipre. K om árom  vá
rának  árkait is ilyenekkel lehetett el
árasztan i még ezelőtt 40 évvel is.

Kétségtelen tehát, hogy a délbácskai 
sáncok egy hatalm as, őskori védőm ünek 
a részei. Az Ü jvidék-Bácsföldvár között 
húzódó vonal pedig ta lán  a Titeli fenn
sík m entsvárát védte. A m agas, folyók - 
tói körülvett, vadvizes világban m eghú
zódó árm entes terület jó m entsvár lehe

tett akkor, am ikor ,,m inden kötél sza
kadt.“ a I)una-T isza közén. T alán azért 
is m arad t ez meg jobban, m ert ezt épí
tették a legerősebbre.

Ha most, ezen a gyönyörű őszi alko- 
nyaton egy kissé szabad jára engedjük 
képzeletünket és a geopolitika m agas ál
láspontjáról tűnődünk el országok és né
pek sorsán, kísérteties összefüggések 
kezdenek felderengeni bennünk.

Fent északon, az ism eretlen történel
mi távlatokból ittm arad t Csörszárokkal 
pontosan párhuzam osan  húzódott a volt 
Csehszlovák állam  erődítm ényvonulata. 
Kiserődök sorozata próbálta fe ltartóztat
ni az igazság erejét, illetve a hegyvidé
kek állam a az Alföld népei ellen ép ítke
zett, hogy erkölcsi erejének h iányát be
tonfalakkal pótolja. E rdély felé a Carol- 
vonal nagy bunkeréi ugyancsak p á rh u 
zam osan fu tnak  az őskori védőm űvel; 
a Jugoszláv állam  szétrom bolt kísérődéi 
is az alföldi h a rc ra ten n e tt néptől igye
kezett védeni a hegyvidékekből leeresz
kedett népek állam tákolm ányát. Az Al
földre nyíló völgyek nyílásaiban viszont 
közép- és ú jkori várak  rom jai sorakoz
nak, a török idők legendás ostrom ait 
ju tta tva eszünkbe.

Ahogy a tekintet innét a sáncm ü 
sarokpillérétől messze-messze távlatokat 
ölel fel, úgy a képzelet is évezredeket 
fog át pillanatok alatt, re jte tt összefüg
gések, csodás törvényszerűségek világo
sodnak meg, a föld és az em ber együtt
élésének, egym ásrahatásának , egym ásra
utaltságának csodás harm óniája .

Hol, m erre keresse az em ber a biz
tos nyom okat? Ha lent, M ezopotám iá
ban lenne ugyanez az építm ény, világ
híres m úzeum ok ásatnák  fel árkait, k u 
tatnák  ki sírjait. Mert ilyenek is vannak. 
Kerek dom bok em elkednek ki az asztal- 
lapszerű mezőből, őskori tem etkezőhe
lyek, kunhalm ok, kurgánok, gyakran 
nagy töm egsírokat takarnak . Gigászi lo
va sroham ok emlékei; kelet és nyugat, 
észak és dél, az alföldek lovon szágul
dozó pásztornépe és a lankák  földm ű
velője ütközött itt meg; elfelejtett, de a n 
nál elkeseredettebb csaták emlékei rej-



toznek az alkonyaiban vörösödő felhők 
országútja alatt. Régészek és történészek, 
m érnökök és geopolitikusok m unkájára  
vár a vidék, hogy világot vessenek a m a
gyar medence őskori m últjára.

A D una völgye sok népet elnyelt 
m ár, a népek bölcsője és népek tem e
tője volt a D una-Tisza köze, de felszí
vódtak, eltűntek, szétszóródtak aszerint, 
hogy erősek, vagy gyengék voltak. Vagy 
ki tudná m egm ondani, m ilyen sorsok 
alakultak itt a végtelen sikságon? Milyen 
is a m agyar fa jta?  Szőkék és barnák , 
alacsonyak és m agasak, szélesvállúak és 
keskenyek vannak közöttünk, ki tudná 
m egm ondani az ittélő néptöredékeknek 
hány vércseppje van bennünk. Különös 
hangsúllyal köszönt ránk  a B ukoviná
ból idetelepített székelv és barátságosan 
köszönt szebb jövőt a feketeszemü szerb 
levente. Nagy kohó ez a vidék, am ely
ben feloldódnak az ellentétek, ha erös- 
kezű, állam alkotó nép vigyáz a rendre 
a Kárpátok-övezte Duna-m edencében.

A F ruska Gora vonulata gyorsan tá

volodni látszik az alkonyatban. Őszi köd 
száll a síkságra, messziről, m in tha a Du
náról gőzfelhők szállnának fel, Újvidék 
tornyai elsüllyednek a párás messzeség
ben, alig vesszük észre, hogy este van. A 
különös, titkokat rejtő  tá ja t nézve elfe
lejti az ember, hogy háború  van cs hogy 
a lá tóhatár perem én P étervárad  falai 
a la tt m ár egy m ásik ország és egy ide
gen világ kezdődik: a Balkán.

Amint a gépkocsi m egindul vissza
felé, ném án, titokzatosan húzódik visz- 
sza a régi töltés. Lovas megy végig a 
töltésen, akinek alak ja lassan elvész, a 
földtöltéssel együtt északkelet felé, ahol 
a Tiszát sejtjük.

Hova lettek a mű építői, hova tű n 
tek, hova sodorta őket a népvándorlások 
forgószele? Ki tudná m egm ondani? Vagy 
nem  m entek el? Itt vannak? Közöttünk 
élnek?

Porfelhő em elkedik az ősi táj és a 
gépkocsi közé. E ltűnt a titkot rejtő épít
mény, m int egy ifjúkori álom. Búcsút 
intünk. A viszontlátásra.

Horváth Árpád.

mm
HŐS!

Ki nem bújik és nem szökik  
s helytáll, amikor üldözik!

Ki nem szüköli mint az eb 
a fölidézett szellem et!

Ostor, ököl arcába csap 
s csak áll! N ézzétek, ő a nagy!

Arcán köpettél fo ly a vér!
Ö, ő a férfi, a kem ény!

S meghal, nézzétek, védtelen, 
m egfeszült testtel egy hegyen!

*
Óh kor, óh kor, óh átkozott, 
emberek, vakok, állatok:

keresztet láttam az egen!
(S  most szurjátok ki a szem em !)

Csordás N ap'’ Dezső



Mint a levelek .
Irta; Laczkó Márta

Asszony halad  az úton. Széles vállú, 
erős csipőjű asszony. P iros kartonszok
nyája hullám zik járás közben, meztelen 
talpa mély nyom ot vés az ú t porába. 
Kezében m agasra púpozott, fonott kosár, 
k arján  ruhaféle. Egyenletes, nyugodt 
léptekkel halad  az úton.

Az akáccserje árnyékában , a sárgára 
aszott füvön, félkönyökre ereszkedve 
fekszik az ember. Fekszik és nézi a kö
zeledő asszonyt. Az asszony nem  látja 
a árnyékban  m eghúzódót, s jön  g yanú t
lanul, magabiztos léptekkel. Hogy az 
akácbokor közelébe ér, a férfi hirtelen 
rászól. Az asszony m egtorpan. Leteszi a 
kosarat és körülnéz. Keresi, honnan  jött 
a hang, de senkit nem  lát. A férfi most 
k inyú jtja  kezét és félretolja a bokor 
egyik ágát. Ü jra rászól.

Az asszony m ost észreveszi, s egy 
kutató pillantással felissza a férfi képét. 
Ism eretlen, soha nem  láto tt arc. Szőke, 
csapzott haja  belehull hom lokába, álla 
borostás, szeme alvástól bedagadt. De a 
borostás áll körül valam i gondtalan, 
gyermekes mosoly világít és ez megszé
píti az elhanyagolt, gondozatlan arcot, a 
kopott ruhát.

— Szóltál? — kérdi az asszony.
A férfi rábólint.
—■ Néztelek az úton. Ugyancsak sza

porán szeded a lépteidet. Sietsz, úgy lá 
tom.

Az asszony m egvonja a vállát.
— Nem sietek, — m ondja és ránéz 

a kosárra. — Nehéz, lehúzza az em ber 
karjá t.

— Kertesnek mész? — kérdezi az 
ember.

Az asszony csak k isvártatva felel.
— Oda.
— Este lesz, m ire beérsz.
— Este. Aztán senki se vár.
A férfi letép egy m aréknyi levelet az 

akácCserjéről. E lszórja m aga előtt. De 
nem  néz a földre, az asszonyt nézi. S a

mosoly még szélesebb lesz az ajkán.
—■ Ha am arra  jönnél — int állával az 

ellenkező irányba, — elvinnélek kocsin.
— Kocsin? Van is m agának kocsija, 

— legyint az asszony és k inyú jtja  kezét 
a kosár után.

A férfi arcán  még szélesebb a m o
soly.

— H itetlen vagy, — m ondja. — Hát 
nem  látod ott a lovakat. Ott, annál a 
Iánál. S az ott meg a kocsi.

Az asszony kiegyenesedik újból és 
néz a jelzett irányba. Egyetlen tekintettel 
m agába rögzíti a kocsiház körül mozgó 
életet. L átja a porban  elnyúló kutyát, a 
kocsiház a jta ja  körül bogarászó gyere
keket, a testes asszony síirgölődését a 
szabadban rako tt tűz körül.

— Cirkuszos vagy? — kérdi, s bár 
tekintete m it sem veszt érdeklődéséből, 
hang jában  kis lenézés csendül meg.

A férfi csak a fejét rázza. S a mosoly 
olyan gondtalan, olyan gyermekies azon 
a borostás, gondozatlan arcon.

—• H át az nem  cirkusz? —  in t az 
asszony a kocsi ház felé.

— Nem.
— Komédia?
—• Az sem. K örhinta.
— H inta? Aztán a tied?
— Enyém . A lovak is, a ház is, a 

hin ta is.
— És az a feleséged.
Az em ber arcáró l lefoszlik a mosoly. 

S a m osolytalan arc m ost rideg, szinte 
ellenséges.

—  Nincs feleségem.
— Nincs?
— Nincs.
— De a gyerm ekek csak a tieid? 

Vagy azok sem?
—■ Nem. Sem az asszony, sem a gye

rekek.
Nem m ond többet, az asszony is h a ll

gat. A beszéd m egszakadt, nincs foly
tatása. Az ú t meg belá tha ta tlan  távolsá



gával hívogat, indu lásra késztet. Az asz- 
szony ú jra  a kosár u tán  nyúl.

— Hát, —  m ondja — én megyek. 
Isten áldjon.

De bizonytalan a hangja, s b izonyta
lan a m ozdulata is. M intha várná, hogy 
m arasztalják. Hogy egy-két felelőtlen 
szóval pihenésre nógassák. Nem a be
szédért, nem  a férfiért, csak m ert, hosz- 
szú az út nehéz a kosár, s jól esik el
tolni a nekifohászkodás pillanatát.

A férfi érti az asszony bizonytalansá
gát. Feláll és meztelen lábát beledugja a 
bokor m ellett heverő cipőjébe. Odalép 
az asszony mellé az útra. Magas, izmos, 
arányos testű ember. B arnára sült k a r
ján  dagadozik az erő, széles válla m ajd 
szétveti az inget. Közelebb lép és nézi 
az asszonyt.

Nem szép és nem  is egészen fiatal nő. 
Közelebb van a harm inchoz, m in t a 
húszhoz. Arca széles, o rra  lapított, s a 
szaIm aszínű szemöldök alatt m eghúzódó 
szem apró, vizenyős. De a sem m itm ondó 
arc, öntudatos, göm bölyű nyaka, széles 
válla, ringó já rá sa  meleg asszonyiságot 
sugároz. Alija a férfi tekintetét és m a
gabiztos nézéssel tekint vissza rá . S ak 
kor ú jra  mosoly fut a férfi széles ajkára. 
A szeme meg hirtelen kutató  lesz, fi
gyelmes.

—■ Azt m ondtad, senki se vár rád? 
Hát akkor m inek mész?

—• Valahol csak kell, hogy legyen 
az ember. Eddig városban voltam, most 
falun leszek.

— És aztán  m inek mész Kertesre? Ro
konhoz? Vagy dolgozni?

— Mindig dolgozik az ember. Akinek 
meg senkije sincs, az kettő helyett is.

— És neked nincs.
Az asszony felvonja vállát.
—• Most nincs. De aki keres, az talál 

m agának. Eddig volt. Meghalt.
— Férjed?
— Az. Beteges volt, m ár vagy öt 

esztendeje se élő, se halolt. É n  meg csak 
dolgoztam  rá. Kettőnkre. Hogy meg el
tem ettem  vagy két esztendeig az adós
ságra. Most letelt. K ifizettem  m indent,

nem  tartozom  senkinek. Most hát haza
megyek.

Élhallgatott, aztán  ú jra  megszólalt.
— Aztán lehet, hogy m a megyek, 

egy hét m úlva meg jönnék m ár vissza. 
Mert hogy az ilyen m ár ritk án  leli helyét. 
S az tán  az özvegyasszonynak sehol sincs 
keletje.

— Nálam ellehetnél.
Az asszony elmosolyodott.
— Veszekedésnek, mi? Vagy hogy 

k itú rjam  azt ott, —• bökött a kocsiház 
fele.

— Mondom, hogy nincs nekem  a h 
hoz annyi közöm Se, m int hozzád. Nem 
asszonyom  az nekem  se hitre, se am úgy.

— Akkor meg mit kocsizik vele?
— Sok em ber keli a hin tához, egy 

egyedül el nem  láthatja . Felállítani, d í
szíteni. m üzsikálni. Mert m uzsika is van, 
verkli. Szép nagy, aztán  olyan a hangja, 
m int az orgonának. És h á t azt hajtan i 
kell. Legtöbbször a gyerekek h a jtják  a 
verklit is, a h in tát is. Hétszer hajtják , 
az tán  egyszer fordulnak. De nem  akad  
m indig gyerek. S forgatni meg nem 
könnyű, kivált ha megtelik a hinta. H át 
a rra  kell valaki, hogy azt csinálja. Mert 
mi csak a pénzt szedjük. Te meg én.

—• No, — nevet az asszony. — m ár 
engem is beleszámít.

—• Miért ne. Mert hidd el. jó élet ez 
a miénk. M unka csak annyi, hogy fel
á llítjuk  a h in tát, kicifrázzuk zászlókkal, 
csillogó gyöngyökkel k ivarrt térítőkkel, 
aztán várjuk, hogy jöjjenek és ad ják  a 
pénzt. Ha jól megy m inden, akkor gye
rekek h ajtják  a h in tá t is, a verklit is, mi 
meg csak a pénzt vasaljuk be.

— És pont asszony kell m agának, 
hogy a pénzt szedje.

— Em ber asszony nélkül semmi, le
vegő. Ezért m ondom  én, hogy ne m enj 
te Kertesnek. Gyere velem, aztán úgy 
élhetsz, ak á r az urak. Dolgoztál elegei, 
m ost pihenj egyszer. Mert itt nincs m un
ka. Kis ebéd, mosás, csak am i két em 
berre kell. Azontúl semmi.

Az asszony m egrázza a fejét.
— Nem m agam ról beszéltem én. H a

nem  hogy a felállításhoz meg a verkli



jéhez, a pénz összeszedéséhez pont asz- 
s /ony  kell? Férfiem ber nem  is jó a rra?

Az em ber csak tovább beszél, m in tha 
nem  is hallaná a kérdést.

— A kocsiház az enyém. Szép ház, so
kat érő. Két lakás van benne, két csa
ládnak való férőhely. Elől van a n a 
gyobbik szoba meg a tűzhely is melleiie, 
hátu l a kisebbik. Azt ők lakják. Elől 
meg nekünk a helyünk. Van asztal is ben
ne meg fekvőhely ak ár három nak  is. 
Aztán meg m inden, am i csak kell. Pok- 
róc.z, edény, összecsukható szék, meg 
miegymás. Elcsodálkoznál, ha  látnád.

Az asszonyt úgy látszik, csak a m á
sik család érdekli, m ert m egint azokra 
viszi a szót.

—• És azok hányán  vannak?
—■ Egy férfi, m ert ö segít a felállí

tásban^ cipelésben. Meg a bakra  is ül, 
ha éppen úgy adódik. Aztán az asszony, 
akit ott látsz, meg két gyerek. Négyen 
vannak, aztán mégis a kisebbik részt 
lakják. Nekünk meg a nagyobb ju tna.

— És ők főznek rád?
— Nem. Inkább m agam . Tavasz óta 

csak m agam.
Célzatosság van a szóban, de az asz- 

szony nem  kap utána. Nem kérdi, az
előtt m iért volt másképen. Hiszen m ind
egy. M eghalt az asszony vagy elment, 
egyform a csak az. M agára m arad t a fér
fi, egyedül főzi ebédjét, vacsoráját. S h a 
csak meg nem  szánják, m aga m oshatja 
még a rongyait is. Azért volna m ost jó 
az elm ent helyébe egy új. Egy új asz- 
szony. Ennek a szőke, gondtalan moso
lyéi férfinek. Aki főzzön, m osson rá, egy 
bélig, kettőig vagy ak á r esztendőkön 
ál Ameddig meg nem unja. S akkor 
am ilyen váratlanu l jött, olyan vára tla 
nul m enjen is tovább.

De a gondolat nem form álódik ki az 
agyában, csak a tudat a la tt él, m integy 
az értelem  m ögött bujkál. Az ú t pedig 
ott kígyózik előtte hosszan, egyenes 
nyárfasoraival a messzeségbe futva. Mi 
várja  az út végén, ki tud ja  azt. Hogy 
jobb lesz-e visszatérni, m int messze fu t
ni az egykori otthontól, az ism erős a r 
coktól. De mindegy. A nyárfasorok  sor

falat állnak az úton, s ha elindult, m ár 
csak kell, hogy a végére is járjon .

— Hát megyek, —  m ondja az asz- 
szony. — Isten áldjon.

És csakugyan elindul. Kezében ott a 
töm ött kosár, k a rjá t egyenesre húzza s 
megy az úton. Az em ber egy lépést tesz 
feléje. Ajkán ott lebeg a szó, valam i h í
vás, m arasztalás féle, de elharap ja, s a 
,,m arad j még, m it sietsz/* helyett Isten 
áldjont köszön ő is.

S az asszony megy. Vörös szoknyája 
meglebben, meztelen talpa mély nyo
m óst vés az ú t porába. Hogy jókora tá 
volságra ér. visszafordul. K osarát leteszi 
a földre és jobbkarjával visszaint. A fér
fi k arja  is fellendül egy intésre. Aztán 
m egfordul. Megint ott áll az akáccserje 
mellett. Végighúzza kezét az egyik levél- 
száron, s a kis halványzöld akáclevelek 
lesodródnak a száracskáról. Teli lesz ve
lük a m arka. A férfi nézi a levelekei, s 
elkom orodik az arca. M ár nincs ra jta  a 
gyemekes, vidám  mosoly.

— Jobb így — m ondja. — Ki tudja 
miféle.

És a m ásik asszonyra gondol, a fe
kete, göm bölyű asszonyra, aki nem rég 
még itt m otozott körülötte, s akinek ne
vetése olyan volt, m in tha  nem  is asz- 
szony nevetne, hanem  valam i m adár. 
Ősz óta volt a felesége. És jobban m aga 
mellé kívánta, m int m inden m ás asz- 
szonynépét a világnak. S mégis itt h agy 
ta. Kivel m ent el, kinek a kedvéért, m a 
sem tudja. Soha nem  panaszkodott, so
ha senkivel még csak beszélni se látta. 
Aztán egy nap  szó, búcsú, köszönés nél
kül továbbállott. Pedig a felesége volt.

— Ez legalább intetit! — gondolja 
és ú jra  kedve volna u tánam enni, vissza
hívni. H add éljen itt mellette, beszéljen 
vele, meg nevessen, kacagjon, m ert 
akkor ta lán  lem osná róla azt a keserű
séget, am it a m ásik hagyott m aga után.

V isszafordult az asszony után. Nézi 
a tovalebbenő piros szoknyát, az asz- 
szonv m indjobban távolodó, megkicsi- 
nyűlő alakját.

S az akácleveleket lassan leszórja a 
földre.



Az író és az ember
Társaságban és különösen nagyobb 

társaságban rendszerint úgy érzem ma
gamat. mint a vizbemerülő test. amelyre 
a felhajtó erő nyomása hat. Kivesztem tér 
mészetes nehékedésem egy jelentékeny 
részét, helyesebben nem bírom tartani és 
lebegek, a legkisebb külső nyom ásra ki
billenek egyensúlyi helyzetemből. ííVzok, 
akik körülöttem helyetfoglalnak. szem- 
melláthatólag hozzá vannak szokva ehhez 
a nyomáshoz és igyekeznek ellensúlyozni 
azt, sőt, erőtvenni rajta, fölébekerekedni, 
én azonban,* mint a rossz úszó. szánalm a
san gebickélek, gyakran a viz alá is me
rülök és fuldoklóm, tehetetlenül támoly- 
gok ide-oda. Kimondhatatlanul gyengén 
állok a lábamon, nem ismerek magamra. 
Voltaképpen az idegrendszerem nem birja 
ezt a drasztikus nyomást, mely az embe
rek társaságában és mindenütt, ahol va
lamely alkalomból többen verődnek össze, 
az atm oszférát terheli. Ritkán történik 
meg. hogy emberek közé megyek, el va
gyok szokva, vadulva tőlük s én. aki irás 
közben annyira elememben érzem m aga
mat, mint a m adár a levegőben vagy a 
hal a vizben, most egyszerre azon kapom 
magamat, hogy félszeggé, nehézkessé vá
lók és minden pityipalkóban. aki e szá
momra idegen közegben otthonosan mo
zog, egy-egy félistent tisztelek s hódolat
tól és megilletődöttségtől csöpögve töm- 
jénezem körül, a lábai elé teritve m aga
mat szőnyegül, jobb belátásom és meg
győződésem ellenére is.

Nem emlékszem, hogy valaha is olyan 
társaságban lettem volna, amelyben ne 
magamat éreztem volna a legjelentékte- 
lenebbnek s ne azzal az érzéssel kapkod
tam volna fühöz-fához. mint aki halálos 
veszedelemben forog, minden pillanatban 
a viz alá merülhet s élete tisztára  a fe
léje kinyújtott segítő kezek jóindulatától 
függ. Ezt a súlytalanságot és tehetetlen
séget a társaság ösztönszerüleg megérzi 
rajtam, a bizonytalan, zavart ¡fellépése
men, íélszeg kezdeményezéseimen, kap
kodó, bocsánatért esdeklő közbeszólása
imon és rendszerint elég hitvány is ah
hoz, hogy visszaéljen kiszolgáltatott hely
zetemen, erkölcsi tőkét kovácsoljon be
lőle és a maga fölényét fitogtassa, ra j
tam gyakorolja. Ha ilyenkor valakinek a 
rovására szórakozni akarnak, rendszerint 
engem szemelnek ki élcelődéseik céltáb

lájául, mint legsulytalanabb és legjelenték
telenebb figurát, akivel mindent szabad és 
mindent lehet, mert hiszen nem tudja meg 
védeni magát. Itt bosszulja meg m agát 
rajtam  az, hogy annyira egyoldalú és te r
mészetellenes módon, a világtól elzárkóz
va éltem mindig, körülbelül pontosan az
óta, amióta a gyermekkorból kiláboltam. 
Csak gyermekkoromban éltem társadalm i 
életet. Homályosan emlékszem még, hogy 
ez a gyermektársadalom  miiven volt, mi
féle elemekből tevődött össze. Emlékszerr 
gyerekkori pajtásaim  íhencegő. szenved 
hetetlen term észetére, erőszakos jellemé
re, dicsekvő, kérkedő hajlam aira, tekintet- 
nélkiiliségére, alacsony rendű gondolkodá
sára, erkölcsi hitványságára és jellemte- 
lenségére és gyanítom, hogy azok a fel
nőttek, akik között néhanapján megfordu
lok, végső következésben még ma is ezek 
kel a vásott, rosszindulatú és neveletlen 
utcagyerekekkel azonosak, amelyen a fel
nőttségük, a férfiasságuk mindössze vé
kony máz, némi bajusz és beidegzett 
nagyképü fontoskodás, amellyel va tulaj
donképpeni lényeget elleplezik, fin azon
ban e gyerektársadalom  felnőtté való át- 
vedíésében közvetlenül nem vettem részt 
s ha felnőttet látok, ma is azzal az- áhi- 
tatos tisztelettel, rajongással és csodálat
tal tekintek fel rá, mint gyerekkoromban. 
Ezt a lélektan nyelvén beidegzési zavar
nak nevezik, amelyhez oivmódon jutot
tam hozzá, hogy életem legválságosabb 
korszakában, a pubertás ideién ösztönös 
hajlamaimat követve m egszakítottam  min 
den term észetes kapcsolatot a külvilággal 
és magamba zárkózva, könyvek között, 
rendkívüli és tiszteletrem éltó szellemek 
társaságában éltem le életem legnagyobb 
részét, nyakig merülve a lelki önfertözés 
gyönyöreibe és a valóságos világról úgy
szólván tudomást sem véve.

Ez az egyoldalú és természetellenes 
életmód váltotta ki azután belőlem azo
kat a beidegzési zavarokat, amelyek tá r
saságban esetről-esetre erőt vesznek raj
tam, mert ösztönös várakozásom az, hogy 
az emberek a felnőttségük által hozzám- 
hasonló löldöntuli lényekké változtak, to
vábbá olyanokká, amilyeneknek gyerm ek
koromban tiszteltem őket. csodálva tekin
télyüket, méltóságukat, rangjukat, tiszte
letreméltó korukat, bajuszukat, férfias ha
tározottságukat, holott hát a valóság az,



hogy ettől még nagyon is közönségesek 
maradtak, vásott, tiszteletlen és nevelet
len utcagyerekek, könyörtelen és erősza
kos, fcggai és körömmel marakodó, kímé
letlenül könyöklő stréberek, amolyan min
ta érték- és tartalomnélküli figurák. Ez 
az eszményítés bosszulja meg m agát ra j
tam akkor, amikor én a tisztelettől és hó
dolattól lélekben hétrétgörnyedve közele
dem hozzájuk, mig ők lépten-nyomon a 
legközönségesebb módon önmagukracáfol
nak. Bármily tudatossá vált is azonban ez 
a felismerés bennem, a beidegzettségen 
képtelen vagyok tultenni m agamat és to
vábbra is ösztönszerüleg a felnőtteknek 
kijáró köteles tisztelettel közeledem min
den méltóságában íelíuvaikodott hatökör 
felé, miáltal lélekben én magam gyerm ek
ké válók, aki nem engedheti meg m agá
nak azt a fényűzést, hogy mint egyen
rangú fél lépjen fel és valakit visszategez
zen vagy a ra jta esett sérelmet m egtorol
ja. Az az ember vagyok, aki mindent 
zsebrevág és mindenhez jóképet vág, jobb 
meggyőződése eilenére is, miközben be
lül pokoli módon kellemetlenül, leköpköd
ve és összetaposva érzem m agamat, mint 
akit kutyakorbáccsai nyilvánosan megfe
nyítettek, s utána még hosszú órákon ke
resztül lelkileg összetört vagyok és sirni 
üvölteni, törni-zuzni tudnék.

Ilyenkor nem értem m agamat. Nem 
értem, m iért tűröm ezt. m iért nem állok 
keményen a sarkam ra és ütök vissza. Nem 
értem a gyám oltalanságom at, az élhetet
lenségemet. Nem értem, mivel szolgáltat
tam okot arra. hogy a társaság  ösztön- 
szerüleg egyértelei íme! engem választ ki 
élcelődése céltáblájául, bennem véli fel
fedezni azt a jámbor és ütődött figurát, 
akinek a rovására következmények terhe 
nélkül röhögni lehet, minél jobban szen
ved,. pirul, kínlódik és közel áll ahhoz, 
hogy sirvaiakadjon. annál inkább; aki a 
legegyiigyübb szerepet sem utasíthatja 
vissza, mert hiszen kegyelemre ki van 
szolgáltatva nekik, azt tehetnek vele, amit 
akarnak. Gyakran úgy érzem, hogy csak 
egy szót kellene szólnom, egyetlenegyet, 
hogy a körülöttem levők erkölcsileg kivé
gezve. egész nagyképü, hitvány mivoltuk
ban leleplezve és lehetetlenné teve holtan 
forduljanak !e a székről, de nincs erőm 
megtenni Fölöttük állok, de mégis kény
telen vagyok alárendelni m agam at nekik 
s esetről-esetre mélyen megalázkodni e- 
lőttük, m ert nincs elég önzés bennem, az 
önzésnek abból a közönséges és hitvány

fajtájából, mely a legtöbb emberben a lel
ket tartja, s amelynek hiányában a leg
kiválóbb is teljesen védtelen és kiszolgál
tatott. Képtelen vagyok valakit annyira 
megvetni, hogy még mindig ne azonosí
tanám m agam at vele a  legmesszebbmenő 
módon, egy leköpködött Krisztus végte
len szánakozásával és részvétével. Sajná
lom megfosztani a  szerepétől, rangjától, 
méltóságától, am elyért végtére egy éle
ten át harcolt és leleplezni egész hitvány 
senkiházi mivoltában. Belenyugszom a 
különös szereposztásba, amelyben nekem 
a Dummer Auguszt szerepe jutott, felál
dozom magam at és jobb meggyőződésem 
ellenére, merőben rosszulfelfogott 'rész
vétből, könyörtelenül, irgalomból nem é- 
lelk a hatalmammal, amellyel egy kézle
gyintéssel elsöpörhetném őket a föld szí
néről, hagyom őket csúfot űzni belőlem, 
még mosolygok is hozzá, amennyire meg
kínzott lelkiállapotom engedi, igyekszem 
nem-kiélezni a helyzetet, nvitvahagyom  
számukra a visszavonulás utiát fedezem 
őket abban reménykedve, hogy talán még
is meggondolják m agukat ^ráeszmélnek, 
hogy milyen hitvány, megvetnivaló mó
don viselkednek és nem kényszerítenek 
arra, hogy ezt én éreztessem  velük 
oly eszközökkel, amelyekkel, ha csak 
elkerülhető, nem szeretnék élni. A sze
repem kötelez arra , hogy igy viselked
jem, amelyet m ár kezdettől fogva nem 
siettem a fellépésemmel és viselkedésem
mel elhárítani, visszautasítani s magam
nak egy olyat arrogálni, am elyet ők is 
respektálnának; a szerep kötelez, amelyet 
hagytam magamraerőszakolni, elmulaszt
va tiltakozni ellene, sértődött arccal ki
kérni magamnak minden tiszteletlenséget, 
mire pedig kezdem terhesnek, hellyel-kö- 
zel tarthatatlannak és tűrhetetlennek érez
ni, már késő, azonosultam a szerepem 
mel és botrány törne ki, ha megtagadnám, 
ellenkezésbe jutnék vele s mint egyen
rangú fél lépnék fel és torolnám meg a 
rajtam  esett sérelmet, m ert ezt mindenki 
olybá venné, mint am ikor a gyerm ek 
visszafelesel a felnőtteknek, vagy a szol
ga a feljebbvalójának. Érzem a szerep 
szorítását, azt, hogy tehetetlen rabja va
gyok. nem tudok kibújni belőle, mintha 
bőrömmé vált volna és egyre mélyebbre 
süllyedek benne. Ez az oka annak, hogy 
ösztönszerüleg kerülök minden szerep- 
vállalást az emberek között, m ert eddig 
még soha hozzám méltó szerepet nem



kaptam, mindig önmagam megtagadása, 
elárulása és mélységes megalázása, meg
csúfolása árán kellett szerepeim et a m a
gam évá tennem, hozzájuk jóképet vág
nom, tűrnöm, hogy az em berek éppen ve
lem szemben érezzék hallatlanul fölény
ben magukat s épüljenek mulatságos 
együgyüségemen, azon az együgyüsége- 
men, amelyek ők mint szerepet kénysze- 
ritettek rám s tapasztalva, hogy nincs 
lelkierőm, erkölcsi bátorságom  visszauta- 
sitani, elfogadható formában tiltakozni el
lene, siettek igazolva látni s abból erköl
csi tőkét kovácsolni arra. hogy a fejem- 
renőjjenek és az arcombaköpjenek. Ez az 
oka annak, hogy, mint a rossz úszó, aki a 
vízben sehogyan sem érzi magát elemé
ben, én is kerülöm az em bereket s ha oly
kor megfordulok is köztük, utána hallat
lanul megkönnyebbülve mászom fel ismét 
magányom és egyedülvalóságom partjára, 
visszanyerve eredeti nehézkedésemet s 
élve tovább ahogyan lehet, mert máskép 
nem lehet.

*

Ha rabszolgák harcolnak a szabadsá
gért, lelkesedésükben és odaadásukban 
rendszerint artnyi a szolgai túlbuzgóság, 
hogy a szabadságból ujabb szolgaság s 
az eszméből rabbilincs lesz. Ahogyan ta 
pasztalhatjuk, nem olyan egyszerű az em
beriséget megváltani, valameddig az nem 
eléggé érett erre a m egváltásra. Az em
beriség minden megváltó tant a maga 
szolgai képére formál át és a legeszmé
nyibb rendet sem tudja elképzelni egy h a
talmas és parancsnokló zsarnok fennható
sága vagy legalább az eszme fennhatósá
ga nélkül, mély idővel mint súlyos iga, 
mint zsarnokság nő bele a  húsába, úgy
hogy végül attól is rendszerint ismét meg 
kell váltan i Bizonyára nem az eszmék, 
hanem maga az emberiség az oka annak, 
hogy minden világmegváltó eszme egy
ben kárhozatává is válik s  a legnagyobb 
feladat őt időnként ezektől a világmeg
váltó eszméktől megváltani.

*

Igen: nagy em ber vagy, a nagyság és 
rendkivüliség valóságos kincsesbányája és 
sajnálod ezt a kincset nem -kiaknáznl P e
dig talán nem is v itted  olyan sokra, mint 
amilyen kevésre mások vitték s a fény, a 
ragyogás csak azért kápráztat él a réhd-

kivüli csoda érzéki csalódásával, m ert kö
rülötted minden oly vigasztalanul sötét és 
kietlen. Egy gonosz varázslat megszál
lottja vagy, a csodák megigézett ámokfu- 
tója, önnön nagyságod és rendkivüliséged 
délibábjának nyomorult áldozata, a fény, 
a ragyogás elbűvölt szerelmese. Nem tö r
vényed a nagyság, hanem átkod és vég
zeted: büntetés, szenvedés, kénköves gye- 
henna, melynek emésztő lángjában eset- 
ről-esetre önmagád fölé magasztosulsz. 
Nem vagy azonos önmagaddal. Egy ön- 
magadfölötti azonosság őrületének tehetet
len rabja vagy, az a rögeszméd, hogy 
csak önmagad fölött, önmagadat felülmúl
va valósulhatsz meg. Önmagad fölött élsz, 
mert érzékeny kedélyed nem birja el az 
alsóbb szférák nyomását, önnön emberi 
gyarlóságod állapotát s hogy ne zuhanj 
vissza a földre, a sárba, a halandóságba, 
szilárd talaj hiányában az űrben lebegsz, 
lelki szárnyaid állandó munkájával, aka
ratod végső görcsös megfeszítésével ta r
tod fenn magadat a magasságban, amely 
immár lételemeddé vált.

így élsz, ég és föld között lebegve, 
kétség és megdicsőülés örvényei között 
hánykolódva, pillanatonként megüdvözül- 
ve és elkárhozva, örök emésztő tűzben 
és gyötrelemben. Egy életen keresztül 
azt csinálod, hogy önmagadra cáfolsz, be
bizonyítod az ellenkezőjét annak, ami 
benned mint lappangó kétség, mint nyo
masztó bűntudat és rossz lelkiismeret él. 
Nem vállalod az azonosságot gyarló em
beri mivoltoddal, minden nap, minden 
órában és minden pillanatban megfelebbe- 
zed az Ítéletet, mely e földi életre k á r 
hoztat. írsz. Elvonatkoztatod m agadat e 
földi léttől s egy világfölötti révület bű
völetébe merülve hajszolod az elérhete t
len és megfoghatatlan csodát, önmagadat. 
Kétség és megbizonyosodás üdvössége 
és kárhozata közt vergődve, gyötrődve és 
szenvedve alkotsz, örök szorongás üz, 
hajszol, sanyargatod magadat, az idegei
det, az agyvelődet, telítve vagy túlfeszí
tett izgalommal, egy hazárd szenvedély 
emésztő gyötrelmeivel, kielégítetlen és ki
elégíthetetlen ingerekkel, szüntelen üz, 
hajszol egy láthatatlan korbács, életednek 
nincs egy nyugodt, megállapodott pilla
nata, lihegve futsz álmaid délibábja után 
és miközben ezt teszed, beidegzési z a v a 
raid, életed m egemészttetlen és m eg
em észthetetlen ellentmondásai m egreked
nek benned, visszahatnak szervezeted



életműködésére, mely egyre lázasabban, 
fék és rendszer nélkül zakatol, mirigyeid 
elsorvadnak vagy kórosan megduzzadva 
tengenek túl benned, em észtve életerődet, 
mint a m agasra felszitott tűz, amelynek 
poklában szenvedsz, agyadban a hajszál
erek a végsőkig fokozott izgalomban, p a t
tanásig feszülnek, mig egy napon megsza

kad benned valahol egy gyenge fonál, 
amelyen az életed függött s te az íróasz
talra borulva s egy végső megkönnyeb
bülésben utolsót sóhajtva teszed le a pon
tot a Nagy Mü végére, amellyel végre- 
valahára elkészültél, magad sem hitted 
volna.

Kisbéri János.

Számadás
Amikor a K alangya m ásodik életé

nek két esztendejére visszanézünk, lehe
tetlen meg nem  emlékezni arró l a hős
korról, am ikor ez a folyóirat és a köré
je csoportosult kis írói táhor a kisebb
ségi m agyarság szabadságharcában  küz
dött. Mert a K alangya célja sohasem  volt 
csupán az, hogy az önfényeiben tü n 
döklő irodalm at ápolja, ez a folyóirat 
és m inden m unkása a m agyar nem zet 
szolgálatában állott. A délvidéki m agyar 
író a nem zeti k u ltú ra  követe volt ezen 
a tájon. Amikor Szentelekv Kornél szel
lemi életünket Szervezni kezdte, nem k i
zárólag a tehetségre tám aszkodott. Lel
kes, m űvelt m agyarokat keresett, mert 
tudta, hogy a hahilóni árvaságában élő 
m agyar népet nem  m ozdíthatja  meg egy
kéi — bárm ily kitűnő — írói m egnyilat
kozás: ehhez egy m ozgalom  szükséges. 
S e szervezés eredm énye lett a Kalangya 
és a délvidéki írók közössége.

A déli országrész visszatérése u tán  
célunk megváltozott, de szerepünk nem. 
A délvidéki író nem  lehetett letétem énye
se egy új, független szellemnek, alko tá
saiban is szerényigényű m arad t, s szere
pe inkább köz veti tő jellegű volt: m egm u
tatn i a m agyar k u ltú ra  egy-egy változa
tát, éleszteni azt a tüzet, am elynek m e
legét elfogták a határok .

A két esztendővel ezelőtt m egindult 
új K alangya ism ét a közvetítő szerepét 
vállalta. De m ost m ár nem  északról, h a 
nem  innen északra és az ország m inden

részébe visz üzenetet. Most azt kell m eg
m utatni, hogy mi a Délvidék; a húsz 
esztendei elszakítottság m it alak íto tt ki 
benne. Irodalm i, népi, szellemi, tudom á
nyos, művészeti, gazdasági és nem zetisé
gi téren egyaránt. A K alangya m a sem 
lehet csak szépirodalm i folyóirat. Ma 
azonban m ár nagyobb igénnyel nyúljon 
a tollhoz, aki itt írni szándékozik. Aka
ra tlanu l is vállalnunk kell a versenyt az 
egyetemes m agyar irodalom  művelőivel, 
különben nem lehet hitele m ondaniva
lónknak. K ülönben belefulladt m inden 
a dilettantizm us posványába.

Amikor a kisebbségi m últ mérlegét el
készítettük, körülbelül így vázoltuk fel a 
jövő feladatait. Hogy m indebből mit si
került e két esztendő alatt megvalósítani, 
arró l p róbálunk számot adni az alábbi
akban.

*
A délvidéki irodalom  tábora a visz- 

szatérés u tán  erősen m egfogyatkozott. A 
B ánátban o ttm arad t két kitűnő elbeszé
lőnk: K ristály István és Börcsök Erzsé
bet, Horvátországból nem  kapunk n írt a 
szép rem ényekre jogosító K ram arits E r
náról, s több igen szám ottevő délvidéki 
írót m ásfelé szólított a h ivatása. E né
hány író helyébe azonban csakham ar 
ú jak  jöttek. H ódsághy Béla a visszatért 
szülőföldet ajándékozta meg m élyről fa 
kadó, férfias lírájával, Csuka Zoltán pe
dig a m egkezdett m unkát fo ly tathatta  ré
gi lelkesedésével. A Délvidék tárgyi a r 



culatának m egrajzolása szélesebb teret 
kívánt, s így a szépírók m ellett helyet 
kaptak  a közírók is: Tóth Kálm án, a 
népélet lelkes kutató ja, s az ügybuzgó 
Lévay Endre, aki Csuka János m ellett a 
nemzetiségi kérdés legjobb ismerője. Üj 
tehetségek és ú j ígéretek jelentkeztek, a- 
kik közül elsősorban az ideszárm azott 
Csordás Nagy Dezső, a kitűnő költő ne
vét kell feljegyeznünk. Aztán a m urakö
zi Bodóhegyi Lajost em lítsük meg, a b a 
jai Mérei Sándort, akik ígéretesen induló 
költői a K alangyának; Muhi Jánost az 
élesszemü szociográfust, de feljegyezhet
nénk csaknem  ugyanennyi írót, akik 
megbecsült új m unkásai folyóiratunknak.

Ezekkel az ú j írókkal nem csak egy 
folyóirat együttesét tud tuk  m egalakítani 
hanem  egy zárt és sajátos m ag ata rtásá
hoz ragaszkodó írói közösséget is táb o r
ba szóllíthattunk. A sokfelé ágazó fe lada
tok m egoldásához most m ár avatott ke
zek nyúlhattak .

Ha átlapozzuk a Kalangya két utolsó 
évfolyam át, akkor büszkén á llap íthatjuk  
meg, hogy a Délvidéknek csaknem  m in
den fontosabb kulturális, gazdasági és 
tudom ányos kérdésével foglalkoztunk. A 
szépirodalom  m ellett képzőművészeti éle
tű nkel is számon tarto ttuk . Legerősebb 
tárgyköre a Kalangya íróinak azonban 
mégis a nemzetiségi kérdés volt. Ennek 
m agyarázata kétségkívül kisebbségi sor
sunkban keresendő: a délvidéki em ber
nek ez a kérdés áll legközelebb a szívé
hez. S bizonyos elégtétellel m ondhatjuk, 
hogy a nemzetiségi kérdést tárgyaló 
szám talan tanulm ány között egyetlen e- 
gyet sem találtunk, am ely ne a megértés 
és a kölcsönös megbecsülés ú tjá t építette 
volna. Nincsen a K alangya két évfolya
m ában egyetlen m ondat, am elv bárm ely 
velünk élő népre sértő lehetne.

Kiss Lajos, — akinek nagyjelentősé
gű zenei m unkásságát ism ertetni még fel
adata ink  közé tartozik —  a Kalangya 
lap jain  szám olt he a bácskai népdalok 
jelenvalóságáról. S am iről ugyanígy nem  
tudtunk, Bánó István fedezte fel szám unk 
ra: a bácskai népm eséket.

De folyóiratunknak  csaknem  m inden

szám ában van egy délvidéki vonatkozású 
néprajzi, num izm atikai, vagy régészeti ta 
nulm ány. Még a délm agyarországi cím e
rekről is talál az olvasó alapos és kim e
rítő tanulm ányt.

Ez a száraz beszámoló a Kalangya 
m unkásságának két esztendejéről. A dél
vidéki írók teltvágya azonban nem  tudott 
m indig m egm aradni folyóiratunk kerete
in belül. Két nagyjelentőségű eseménye 
volt a délvidéki m agyar irodalom nak a 
visszatérés óta. Az egyik a Szentelekv 
T ársaság m egalakulása, ahol m integy o tt
honra találtak  e vidék szellemi életének 
művelői, a m ásik pedig a palicsi írói ér
tekezlet, am elyen soTskérdéseinket v itat
ták meg.

A Szentelekv Társaság irodalm i este
ket rendezett Erdélyben, Szegeden és a 
Délvidék több városában, k iadta Szenle- 
lekv Kornél leveleit és egy igen érdekes 
történelm i regényt, a kiváló elbeszélőnek, 
M ajtényi M ihálynak müvét. A Szentelekv 
Társaság a délvidéki íróknak előlegezte 
a szellemi lovaggá ütést olyanoknak is ta 
lán, akik írásaik értékével erre nem  szol
gáltak rá, de akik m agatartásukkal m él
tán m egérdem elték ezt a szerény elism e
rési. Hogy mi lesz ebhői a társaságból 
az! az írók fogják m egm utatni és az idő.

A palicsi találkozó az írók zártkörű  
ankéntjeként indult. Aki sokat várt tőle, 
annak csalódnia kellett. A problém ák 
m m  tisztázódtak, de annyi eredm énye 
mégis volt az értekezletnek, hogy kifejez
te és ébren tarto tta  egy időre e problém ák 
megoldási vágyát. Jelentőségét talán csak
ugyan a nagy sajtó-visszhang m utatta  
m utatta meg, amelyből idéznünk keik 
mint a legjózanabb és leglárgyilagosabb 
bírálatot, a dunántúli Sorsunk cím ű fo
lyóirat néhány sorát:

,,A palicsfiirdői táborozás még az új 
feladatok keresését, az elvek bizonytalan
ságát és a gyakorlati nehézségekkel való 
küzdelm et m utatta . Még túlsók nyílt, 
vagy rejtett seb fáj az írókban, még sok 
az energia-emésztő személyi súrlódás. De 
ahol a pillanatnyi csiiggedés m ellett any- 
nyi igaz tehetség, hit és jószándék él az 
írókban, m int a Délvidéken, ott az alkotás



folytonossága nem szakadhat meg. Az. író 
úgyis alkotásokkal felel legm éltóbban 
m indenfajta elvi p rob lém ára.“

*
A délvidéki m agyar irodalom  és fo

lyóiratának a K alangyának ez két esz
tendei története. E folyóirat nélkül dél

vidéki irodalom ról nem  beszélhetnénk; 
am i itt szellemi téren történt, az körötte 
történt, s am ikor m ost m érleget készítet
tünk az elmúlt két esztendőről, akkor a 
jövő krónikásának kívántunk csupán  ad a
tokkal szolgálni.

Herceg János.

Téka
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#

Székelyföldi számadás
Székelyföld minden bizonnyal jóval ke

vesebbet hallott mindeddig a délvidéki 
magyar irodalomról, mint fordítva. Mégis
— ma már túlzás nélkül megállapíthatjuk
— tárt szivekkel várta  a Délvidék m agyar 
iróit, a Szentcleky Társaság tagjait, akik 
elsőizben utaztak a székely városokba, 
hogy munkáikból egy-egy szemelvényt be
m utassanak a székely közönségnek. Hogy 
sikerünk volt, nem is mi állapítjuk meg, 
hanem a M arosvásárhelyen, Székelyudvar
helyen, Csíkszeredán és Sepsiszentgyör- 
gyön újból és újból felhangzó tapsok, no 
meg a székelyföldi sajtó. Ez a sajtó — 
ahogy ma mondani szokás — mindenütt 
nagyon jó volt — illetve M arosvásárhe
lyen és Sepsiszentgyörgyön is, m ert eb
ben a két városban jelenik meg napilap. 
Az egyik a Székely Szó, a másik a Szé
kely Nép. Az egyik Székelyföld északi, a 
másik a déli részén jelenik meg. Maxi 
olyan távolságra egymástól, mint Újvidék 
Budapesttől.

*
M arosvásárhelyt büszkén nevezik a 

székely fővárosnak. A két Bolyai városa; 
emlékeik és hagyományaik egyik alaptó
nusát adják meg a marosmenti m agyar fő
városnak. Ez a város mindig színtiszta 
m agyar volt s m agyar jellegét, m agyar 
szellemét is mindig megőrizte. Statútumai 
is m agyar szellemben és m agyar nyelven 
készültek s gondosan ügyeltek arra, hogy

idegen meg ne telepedhessék. A Teleki- 
Téka városa. És még egy. M olter Kárqly 
városa. A Bácskából indult m agyar tanár 
itt nőtt iróvá, itt irta meg a »bolond kis
város^ feledhetetlen figuráit, önéletrajzi

Nagy Imre: Delelés. (Olajfestmény)

regényét a Tibold M ártont s legújabban 
színpadi müvét, az Örökmozgót. Több mint 
három évtizede él ebben a városban s ma



már az esze is úgy vált, mint a széke
lyeké, szavának ize és borsa is székely. 
És valami mégis visszahúzza a Ferenc- 
csatorna partjához. Nemcsak a szülőföldje, 
hanem ennek a tájnak különös sorsa, az 
egym ásra utalt népeket örök törvénnyel 
egybezáró m agyar égbolt. Ez az, amit E r
délyben sem lehet elfelejteni, az elismerés 
és sikerek csúcspontján sem. Ezért szeret 
ma is bennünket Molter Károly s ezért 
éreztük az első órában odahaza magun
kat a Bolyai-házban, Molter Károly ven
dégszerető otthonában.

*
A bevezetőt Molter mondotta s a vissz

hangot rá Draskóczy Ede nemes pátoszu 
stílusa adta. A két beszéd kiegészítette 
egymást. A délvidéki m agyar irodalom 
két évtizedéről és jelenéről e sorok irója 
adott képet. Dudás Kálmán a verseiből 
szavad. Cziráky Imre, Ma tényi Mihály 
novelláikból olvastak Garav Béla külön 
sikert jelentett a számunkra; a délvidéki 
költők, Kosztolányi Dezső, Fekete Lajos, 
Berényi János, Bencz Boldizsár. Létm á
nyi Czakó Tibor versei az ő plasztikus, 
nemes előadásában találtak utat az 
erdélyi közönség szivéhez. Kiss Lajos 
népi dalgyüjtésél'ől B ü k k ö s v Gyű 
láné adott elő öt kis müvet s a népdalo
kat pompásan megértő előadását kitünően 
egészítette ki dr. Láni Oszkár alkalmazko
dó zongorakisérete.

M arosvásárhelyen az első estet Csiky 
László orgonamüvész nagyszerű játéka 
vezette be. P ikéthy: Rögtönzések a Him
nusz dallamára c. müvét adta elő és a 
kultúrpalota nagyterm e megtelt az áhitat 
hangulatával. Utána már könnyű volt az 
Íróknak a szivekhez szólni.

*
A székelyföldi ut sikeréért persze 

elsősorban a kultuszminisztériumnak ta r
tozik köszönettel a délvidéki m agyar író
társadalom. Az Országos Irodalmi és Mű
vészeti Tanács szeretettel és megértéssel 
vette fel a műsortervbe az ország legfia
talabb iróegyesülését, a Szenteleky-Tár- 
saságot. Ez Szentele'kv emlékének is volt 
elismerés és egyben a délvidéki íróknak 
megszavazott bizalom. A délvidéki irók i- 
gyekeztek és ezt a bizalmat megszolgálni 

*
A mai M arosvásárhely egyik legna

gyobb büszkesége a Közművelődés Háza. 
Az első világháború előtti években épít

tette meg ezt a nagyszeré palotát Maros- 
vásárhely kulturaszerető közönsége s a 
kulturház a román világban is a m agyar 
művészet és m agyar irodalom fellegvára 
volt. Nagytermében Erdély legnagyobb or
gonája az ünnepi látvány, hites Tükör
termében Nagy Sándor színes üvegabla
kai árasztják a m agyar múlt és a székely 
mesevilág levegőiét. És itt tartják a kép
zőművészeti kiállításokat; a képtárat Bor- 
dy András, a nagyszerű székely festőmű
vész vezeti 

A Közművelődés Házával szemben a v á
rosháza is az első világháború előtti h ir
telen polgári fejlődés korszakát hirdeti. 
Megalkotásában .— épp úgy mint a Köz
művelődés Házának létrejöttében — Ber- 
nády Gvörgynek, M arosvásárhely híres 
polgármesterének volt nagy szerepe. Belül 
Zsolnay-ma;olikában pompázik, az első vi
lágháború előtti szecesszió pazar és nyug
talan levegőjét érezzük.

A Kemény Zsigmond Irodalmi T ársa
ság majdnem hetven évvel ezelőtt alakult 
M arosvásárhelyen, életrehivóia Tolnai La
jos volt, akinek nevét és szellemét ma 
oly sokat idézik az országban. Tolnai tud
valevőleg életének jórészét ebben a v á
rosban töltötte és a sötétlátásu, pesszi
mista regényíró társadalmi .^ellegü tömö
rüléssel is próbált hasznára válni az iro
dalomnak. Lapot is indított, az Erdélyi Fi
gyelőt és ebben a lapban nem kisebb ne
vek szerepeltek, mint Arany János. Szász 
Károly. Lévay József. Több mőnt fél év
századdal előzte meg Tolnai Lajos a mai 
tájirodalmi mozgalom híveit, de úttörő 
munkájának el kellett buknia a vidék kö
zönyén. A hanyatlás ham ar elkövetkezett 
s később csak időleges felvillanások jöt
tek utána. A kisebbségi sors aztán kivál
totta az uiabb ellenállást és egyben fej
lődést, 1928-ban Kemény János báró k e 
rült a  T ársaság élére s uj főtitkára. Sényi 
László gondos művészeti vezetésével a 
Társaság kiemelkedett a hanyatlásból és 
vidéki csendből. Erdély legjobb iróit v á 
lasztották meg a Társaság tagjává és ez 
színvonalat, uj életet jelentett. A felsza
badulás a végvári vidék, a Székelyföld uj 
sajátos irodalmi és közművelődési felada
tait jelentette a Társaságnak és Sényi 
László, a művészi lelkű főtitkár hallatlan 
kitartással és lelkesedéssel igyekszik az 
egyre nagyobb feladatoknak megfelelni. A 
Székelyföldi M űvészeti Év nemcsak erő



próbája, de egyben uj tettekre buzditója 
is a Társaságnak. A Kemény Zsigmond 
T ársaság most találta meg igazi önmagát. 

*
A Teleki-Téka. Gróf Teleki Sámuel 

kancellár hírneves könyvtára ma már fo
galom s a kcsőőszi borulatban elfogódot- 
tan lépünk át a felnyílott vasajtó küszö
bén. Gróf Teleki Domokos, a Teleki-téka

gába, de az udvari szolgálatot még ekkor 
sem hagyhatta el. Szakadatlan munkában 
tölti életét és 1822-ben holttestét hozták 
Sáromberkére, ahol könyvtárától nem 
messze, hazai földben pihen.

*
A református kollégiumban van a Bo

lyai muzeum, Bolyai Farkas és Bolyai Já
nos életművének kincseivel és emlékeivel.

A mar osvásúr helyi Tcleky-tcka (1799) (Fotó Weinstok-Helikon)

mostani ügyvezetője Budapestről jött le 
M arosvásárhelyre, hogy bem utassa a 19. 
század legjelentősebb főúri m agyar könyv
tárát, amely ma is abban az érintetlenség
ben áll előttünk, ahogyan hajdani nagy 
megálmodója életrehivta. A kancellár 1799- 
ben tétette le a téka palotájának alapkö
vét s az építkezések befejezésétől 1822-ig 
gyűjtötte az értékesebbnél értékesebb pá
ratlan becsü könyvállományát. H atvan
ezer kötetből áll a könyvtár, közöttük 
240 hungarika. Kazinczy Ferenc 1816-ban 
járt itten s Utazásaiban a legnagyobb cso
dálattal emlékezik meg a nagyszerű 
könyvtárról. Maga gróf Teleki Sámuel, az 
alapitó egyszer sem láthatta könyvtárát, 
amelyről pedig egész életén át álmodozott. 
Már nyolcvan éves volt, amikor még min
dig csak áhítozott arra, hogy majdan ide 
vonulhasson el, kedvenc könyvei tárSasá-

Kovács Benedek, a kollégium tudós igaz
gatója kalauzol végig a term eken s min
den szavából a két nagy m agyar tudós 
és zseni mélységes m egértése csendül. A 
két Bolyai, apa és fiú nagyszerű élete 
bontakozik ki előttünk a holt anyagból, 
o tt állunk szemtől-szemben a lassan feke
tébe hajló barna koponyával, amely haj
dan az élet legmélyebb m egértésének vi
lágosságáig jutott, visszafojtott lélekzettel 
hallgatjuk a gyászbeszédet, m elyet saját 
halálára irt meg s nézzük az egyszerű fa
kupát, melyben irodalmi müveit égette el, 
az irodalmi müveket, melyek »nem érték 
el a  tökéletest«. M ert minden hamvadjon 
el, ami a tökéletest el nem éri, hirdeti a fa
kupa latin felírása és a fakupa belsejé
ben most is o tt van az elhamvadt müvek 
m aradéka. S nézzük a hatalm as szekrény
ben a  hátram aradt kéziratokat, a Tenta-



ment, mellette János nagy alkotását, a 
Tentamen hírneves függelékét. Az élet és 
az elmúlás örök küzdelme szorongatja szi
vünket és a furcsa sors; világhírűt alkot
ni és a saiát szükebb hazában szinte is
meretlenül élni. Bolyai Farkas és János 
élete nyilik meg előttünk, a végtelen tá 
volságok, a m atem atika költészete, az

A csiksomlói csodatévő Mária-szobor 
(Andory Aladics Zoltán mérnök felvétele, 

Csíkszereda)
r
örök dolgok szférikus muzsikája. Egy pil
lanatra azt is elfeledjük, hol vagyunk. És 
lassan ébredünk, ereszkedünk v issza a 
valóságba. Künn a kanyargós utcán zuhog 
az eső. M arosvásárhely, 1943. Vájjon száz 
év előtt is épp igy zuhogott? Ilyen sötét 
volt?

*
Nem, nem lehet felsorolni mindazt, ami 

itt nevezetes, hiszen ehhez kötetek kelle

nének. Ahogy megismerjük M arosvásár
helyt a huszonnégy óra rövidségében, 
egyre jobban érezzük, hogy itt heteket 
kellene tölteni. És egyre jobban megértjük, 
miért volt itt mindig erős a m agyar szel
lem, miért bontakozott ki itt a kisebbségi 
időkben a »Zord Idők«, m iért szólalt meg 
itt Berde Mária, Molter Károly s mind
mind a többiek.

*
Aztán m ár benn is ülünk az autóbusz

ban és kapaszkodunk fel a dombokon. Ud
varhely felé megyünk, ahol a református 
kollégium nagyszerű népművészeti gyűj
teménye és könyvtára várakozik m ák. És 
Tompa László, az erdélyi kisebbségi sors 
egyik legnagyobb költőjének otthona. Is
mét egy nap, reggeltől estig miénk ez a 
város. Habzsoljuk a látnivalókat s csak a 
végén vesszük észre, mennyi kincs van 
itt is, amit még nem láttunk. A népm űvé
szeti gyűjteményben Székelyföld népmű
vészeti kincsei várnak ránk s emellett az 
udvarhelyi kollégium története. Haáz Re
zső, a kollégium igazgatója vezet végig a 
gyűjteményen. 1912-ben, mint fiatal tanár, 
ő kezdte meg a nagy munkát, az udvar
helymegyei és székelyföldi népművészeti 
kincsek összegyűjtését s bizony az utolsó 
pillanatban kezdte. Ha csak egy évtized
del később kezdi sok minden ve
szett volna kárba. A székely népi élet, a 
székely találékonyság ezer példája sora
kozik az ősi kollégium boltíves termeiben. 
A kopjafáktól kezdve egészen a legapróbb 
sótartóig mindenütt nemcsak ennek a nép
nek ragyogó művészete, hanem szelleme 
is világit. Haáz Rezső szeretettel vezet 
végig a term eken s mintha a székely szel
lem gazdag őserdejében! járnánk, érezzük 
a mai városi ember törpeségét és — elma
radottságát mindazzal szemben, amit ez a 
szellem kiterm elt magából. Azt is mond
hatjuk, hogy a székely találékonyság és a 
székely elmésség múzeuma ez a gyűjte
mény. Csak egyetlen felírást jegyzek fel 
itt a székely malmok elmésebbnél elmé
sebb s költői felírásai közül:

»Életemben álltam, holtom után járok,
Akkor állatot, most em bert is táplálok.«

*
Átzug a motor a Hargitán. Lenn U dvar

helyen még eső veri az ablakunkat, de egy 
óra múlva m ár hó szállingózik körülöt



tünk. Mire a Tolvajos tetőre érünk, már
hófehér, ragyogó téli világ fogad. Nyirő 
József havasi világa ez, nagyszerű sudár 
fenyők, messzi kinyiló völgyek. És akkor 
egyszerre megint Bácskával találkozom. 
Már közel járunk a Tolvajos tetőhöz,

együtt, persze). De hát Erdélyben va
gyunk s itt jobban őrzik az önállóságot és 
a külön színeket. Ezt nemcsak Zsögöd bi
zonyítja, a falu, hanem az is, akiről Zsö
göd hires, Nagy Imre, a Székelyföld egyik 
legkiválóbb festőművésze. Nagy Imre itt

Gyárfás Jenő: Gábor Áron halála a hökösi csatában. A Széke ly  Nem zeti Muzeam  
Gábor Áron emlék-kiállításáról (olaj) (Fotofilm, Kolozsvár.)

amikor egyszerre egy cégtábla ugrik elénk. 
Ez a felirata: Sztefanovics Lyubomir ía- 
kereskedése. Hogyan került ez a Lyubo
mir ide, Nyirő József hargitai világába, a 

jó Isten tudja. A sors ut.iai kiszám ítha
tatlanok.

*
Csíkszeredáról gyalog megyek át Csik- 

somlyóra, a hírneves székely bucsujáró- 
helyre. Az erdélyi barokk egyik, legna
gyobb szabású alkotása a templom, fenn 
az oltár fölött a hires csiksomlyói csoda
tevő Szüzanya szobra. A könyvtárban 
IS.-ik századbeli m agyar nyelvű m iszté
riumjátékokat őriznek a ferencesek. Most 
persze a hires bucsujáróhely elhagyott, a 
tágas térségen fehéren ropog a hó, a Ris- 
somlyó hegyről m erengve néz le ránk a 
bucsujáróhely kápolnája.

Zsögöd. Szintén itt van Csíkszereda 
mellett, ha Bácskában lennénk m ár rég 
Csíkszeredához tartozna (Csiksomlyóval

él a nép között, maga is kiváló gazda, 
harminc hold földje van, fest és gazdál
kodik (A kocsis meghallotta, kiről beszél
getünk s leszólt a bakról, hogy ilyen gaz
dát keresni kell, mint ez a Nagy Imre.) 
A művészt ott találjuk a műteremben, sző
ke falusi gerendák alatt, nagy mézesbö- 
dönökkel szemben. A másik oldalon pedig 
a kompozíciók, ugyanolyan term észetes
séggel, mint a kályhán a mézesbödön és 
a karosszéken trónoló rádió. A képeken 
pedig a Székelyföld arcai, figurái. Művé
szete ugyanolyan magányos és önálló éle
tet él, mint ő maga. Minden képén moz
gás, cselekvés, feszülő drámai erő, még a 
portrékon is. Festőm űvészeiben körülbelül 
az Nagy Imre, mint irodalomban Tamási 
Áron. A Székelyföld m egtestesítője. Hit
vallása, hogy a művésznek a nép között 
kell élnie, mint m űvésznek magányosan, 
mint embernek a közösségben és mégis 
mindenek felett. S az életről egy pillanat
ra sem szabad megfeledkezni. Nem is fe



ledkezik meg, minden képén ott látjuk, 
term észetesen és rengeteg kifejező erővel. 
S mikor kilépünk ugyanolyan term észe
tességgel, mint az ecsetvonás, kiadja a 
rendelkezést, mennyit kell rakni a sze
kérre.

*
Sepsiszentgyörgy. Ez a város a Szé

kely Nemzeti Muzeum városa. Herepei 
János igazgató vezet a múzeumban, halk, 
csendes szóval m agyarázza a Gábor Áron- 
kiállitást, amely nemrég nyílott meg. Az 
egyik teremben a szoborpályázat pálya
müvei, a falon impozáns méreteivel G yár
fás Jenő: »Gábor Áron halála a kökösi 
csatában« c. romantikus nagy festménye. 
Aztán a negyvennyolcas szabadságharc 
Gábor Áron-emlékei. A Múzeumot 1879- 
ben alapította Nagyajtay Cserey Jánosné, 
sz Zathureczky Emília és az akkor mint
egy 9000 tárgyat tartalm azó gyűjtem é
nyét a székely várm egyékre hagyta. 1912- 
ben Kós Károly tervei szerint építették 
meg a muzeum jellegzetesen erdélyi stílu
sú épületét, amelyben Székelyföld tö rté
neti, néprajzi, term észeti értékeit és jel
legzetességeit gyűjtötték egybe. A mu
zeum a román uralom idején is gazdago
dott. fejlődött, de uj lendületet term észe
tesen csak a felszabadulás után vett. 
Könyvtára azóta megközelítette az ötven- 
ezres létszámot, több ritkaságot is őriz
nek benne. Levéltára, régiségtára m érhe
tetlen kincset rejteget,

A Székely Mikó kollégiumban gyüleke
zünk. Ismerkedünk a helyiekkel s egyben 
bucsuzunk a Székelyföldtől. Ahogy a sep
siszentgyörgyi vezető emberekkel beszél

getünk, megint felmerül bennem egy é r
zés, ami egész utón végigkísért. M arosvá
sárhelytől Sepsiszentgyörgyig közéleti, 
társadalmi vezetőemberekkel, főispánok
kal, polgármesterekkel ismerkedtünk meg 
s ezeknek a férfiaknak az egyéniségéből 
közvetlenség, szeretetrem éltóság, az iro 
dalmi és szellemi értékek iránti m élysé
ges megbecsülés áradt, anélkül, hogy ez 
a közvetlenség tisztességük, méltóságuk 
csorbításával járt volna. Ez is Székely
föld egyik hagyom ánya; nincs szükség a 
méltóság külső palásténak  fitogtatására, 
mert itt a méltóság mögött nincs üresség. 
Ez is az ősök hagyománya: a Teleki S á
mueleké, a Zathureczky Emíliáké, a Bo- 
lyaiaké, akik társadalmi különbség nélkül 
egyként tudták szolgálni nemzetüket. Bo
lyai fakupája jut eszembe, amelyben a 
m értéket meg nem ütött, hiú dolgok el
hamvadtak. Itt a lelkekben is ilyen faku
pákat találunk s ezekben a lelki hiúságok, 
mértéket meg nem ütő dolgok hamvadnak 
cl. Itt a nagyság nem leereszkedik, hanem 
lehajol az alacsonyabban állóhoz, de csak 
azért, hogy fölemelje magához. A székely- 
udvarhelyi főispán nemes alakját látom, 
keresetlen mozdulatát, szeretettől sugár^ 
zó szemeit és a képet, ahogy a zuhogó 
esőben áll s megvárja, amig az autóbusz 
elindul velünk a Hargita felé. Nem a mi 
érdemünkért, hanem azért a tisztességért, 
amit a nemzet örök irodalma vívott ki 
nekünk. És úgy érzem, mi is alázatosab
ban tudjuk Székelyföld után vállalni a 
szolgálatot. Óh, ha ezt minél többen meg
értenék nálunk, a Délvidéken is . . .

Csuka Zoltán.



Ké pzőművészet
A Délvidéki Szépmives

Hét festőt és egy szobrászt mozgatott 
meg mindössze ez a kiállítás, mely azonban 
mégis azt bizonyítja, hogy a Céh él, hat és 
tevékenykedik. A festők között egyetlen nyug
talanító »lázadót« sem fedeztünk fel, a fiata
labbak, sőt, a nők is egytől-egyig kivétel nél
kül kiforrott és megállapodott alkotásaikkal 
szerepelnek elsősorban. Az az érési folyamat, 
mely a Céh tagjainak művészetét jellemzi, a 
már leszedett gyümölcs nemes konzerválódá
sára emlékeztet bennünket, amelyből elpáro
lognak a felesleges nedvek és megnemesednek 
az eredetileg vad és élvezhetetlen izek. A be
nyomás, amelyet ez a kiállítás a látogatóra 
gyakorol, inkább megnyugtató, mint megrázó. 
Eloszlat bennünk egy csomó lappangó kétsé
get s igazolja a Céh munkásságához fűzött vá
rakozásainkat.

A kiállításon szereplők közül első helyen 
a Burányi Károlyról kell megemlékeznünk, a- 
kinek fáradhatatlan és áldozatkész tevékeny
sége a kiállítást megszervezte és létrehozta. 
Baranyi Károly ujabb alkotásai közül mind
össze az ósziváci Crszágzászló-Emlékmü fény
képfelvételével szerepel a kiállításon, am ely
ről azonban bátran megállapíthatjuk, hogy 
messze kimagaslik az utóbbi évek hasonló al
kotásai közül. Alig hisszük, hogv ennél ne- 
mesebbveretü és szerencsésebb kézzel megfo
gott, témájában, felfogásban és monumentali
tásban maradandóbb értékű alkotással a Dél
vidéken találkozni alkalmunk lett volna.

Csávosi Sándor művészetéről a Kalangya 
októberi számában olvashattunk kiméritő ta 
nulmányt s arról újabbat az itt kiállított né
hány képe alapján sem mondhatunk. Hagyik 
István ezúttal is, mint mindig, az újvidéki mü- 
vészkolónia legtevékenyebb és legterm éke
nyebb tagjának bizonyult. A m egtalált és biz
tos kézzel ta rto tt mondanivaló a legfőbb ösz
tönzője. Az ő képei azok, amelyek leginkább 
»mesteriek« anélkül, hogy egyetlen pillanatra 
is a mesterségszerüség benyom ását keltenék. 
Hü önmagához anélkül, hogy önmagát ismé
telné. Minden képe figyelemreméltó és nagy
fokú elmélyedő hajlandóságról tesz tanúbi
zonyságot.

Pandúr Lajos inkább hajlamos bizonyos 
problematikusságra, akinek művészetét bizo
nyos nyugtalanság és megállapodatlanság jel
lemzi. Petrich Katalin képei a harmonikus szí
nek és vonalak erényeivel ékeskednek. Min
dig tartalm as és megnyerő, az újvidéki festő
gárda egyik legmegkapóbb és leghatásosabb 
értéke. Ruzsicska Pál erősen festői hatásokra

Céh műteremkiállitása
alapozott képei a maga útjait járó művész- 
egyéniség kiteljesedett alkotásai.

Szervánszky Jenő, akinek képei Hagyik 
Istvánnéi mellett egyébként a kiállítást domi
nálják, erősen hajlamos a színek és formák

lt*t§ÉPÍS

A z ósziváci országzászló talapzata 
Baranyi Károly szobrászművész alkotása, 

(Színes kerám ia)

belső átlényegitésére s ezt mindig a legben
sőbb művészi sugallat ösztönzésének engedel
meskedve, ihletett kézzel valósítja meg. Érzé
ke a szinhatások iránt rendkívül fejlett. Min
den képe eredeti meglátásról és állandó fejlő
désről tanúskodik. Veréb Ilonka a kiállítás leg
nőiesebben ható jelensége. Témái a derű, a 
harmónia és kiegyensúlyozottság sajátosan ér
zékletes megnyilvánulásai. Rokonszenves.



Összefoglalóul ismételten csak azt állapit* 
hatjuk meg, hogy ez a kiállítás beszédes bi
zonyítéka a Délvidék fejlett és folyton izmo
sodó művészeti életének s ha jelentőségben 
nem is emelkedik magasan a hétköznapok e- 
seményei fölé, megnyilatkozásában mégis a

magyar alkotó Géniusz egyik ünnepi állomá
sát képviseli, s alkalmas arra, hogy ápolja és 
ebrentartsa azt a szent tüzét, amelyek soha
sem szabad kialudnia.

K. J•

Könyvek
Erdélyi József: Emlék.

Összegyűjtött versek Magyar Élet kiadása, 
Budapest.

Erdélyi József költészete a világháború 
utáni izmusok anarchiája után a magyar iro
dalom nagy megújulását jelentette; tiszta és 
gyermeki hitből áradó költészet ez. arról a 
tőiről fakadt, amely tő egykor Petőfit és 
Aranyt táplálta. Az ^let egyénekben ujul meg 
s adja bennük régi önmagát — vissza azon- 
bán soha nem tér. Ép igy nem vissz 
jelent Erdélyi költészete sem, hanem tovább
haladást, bármennyire is igyekeztek ellenfe
lei főleg jelentkezésekor — azzal ledo
rongolni, hogy Petőfihez pedig visszatérni 
nem lehet. Erdélyi mingyárt jelentkezésekor 
önmagát adta s legnagyobb értéke mindvégig 
az a naivitása maradt, — amely harmatossá 
és frissé teszi sorait, mint a tőről metszett 
mezei virágot. Költői magatartása is ponto
san ugyanaz mint az egykori magyar népi 
költészet költőinek magatartása volt s tegyük 
mingyárt hozzá — ¡minden magyar költő ma
gatartása. Mélységes szeretet népe, nemzete 
iránt és mélyről, nagyon mélyről fakadó szo
ciális érzés. Ma divatos jelzővel talán azt is 
lehetn© mondani, hogy »nemzeti szociálista«, 
de ha jobban megvizsgáljuk verseit, akkor 
ugyanezt a nemzeti és szocialista érzést ta
láljuk meg a »baloldalra« sorozott költőknél, 
például Ady Endrénél, holott őt egyáltalán nem 
szokták a »népi« irányhoz számítani. Mély
ségesen szociális magatartása pedig a ma
gyar nép, akisemmizett. hamupipőke nép 
örök magatartása, amelyet népmeséitől kezd
ve balladáin át egészen a kurucdalokig min
denütt megtalálunk. Ha valaki a szabadság 
dalnokát keresi Erdélyinél, pontosan úgy talál
ja meg, mint minden nagy magyar költőnél,

legfeljebb egyben tér el a többitől — kimon
dottan zsidóellenes állásfoglalásában. Erdélyi 
jól ismeri a magyar lélek törvényeit s tudja, 
hogy a szabadság iránti vágy a szabadság 
eszméi Rákóczitól kezdve Kossuthon át meny
nyire benn élnek a magyar lélekben s nem is 
szégyenli leírni a sorokat:

»Nem múlhat el a Bakony, 
nem a szabad ember. — 
álmot nem üthet agyon 
semmiféle fegyver« . . .

A Félénk dal-ban igy nyilatkozik meg 
mélységesen magyar és szocialista érzése:

»Tovább zengjen azért e dal. 
ama dicső jövőbe, 
midőn a földnek :ura lesz 
a föld szülötte népe. 
biztassa a hazátlant, 
ama végviadalra, 
melynek utána földre száll 
a mennyek uradalma!. . .

ö, a bérescsalád gyermeke egyetlen pil
lanatra sem feledkezik meg arról, honnan in
dult s egyetlen mozdulattal sem tagadja meg 
a népet, honnan származott. De ez a nép nála 
magyar nép s biztos szemmel ismeri fel a tri
anoni sors nyomorúságát és azt, hogy néki 
ehhez a nemzethez kell tartoznia, nemcsak a 
néphez. De ugyanakkor nem tudja megtagad
ni a velünk együtt élő népek jogait s ebben 
is hűségesen követi nagy költő elődeinek örök 
magyar magatartását. Mikor az oláh Petre 
harmados sorsát énekli, a vers végére nem 
felejti el odatenni, hogy Petre, a/ ’.harmados 
kapás uj sorsában is maradt aki volt »a ki
zsákmányolt. a kizsarolt.« Erdélyi nem alku



szik se jobbra se balra. Szinte Petőfi lángoló 
arcát látjuk amidőn igv énekel:

»mint eremben az élet vágya s esot- 
fjaim megctt 

a gondolat: felszabadítani 
az elnyomott szegény embereket, 
összegyűjteni egy szent hadseregbe 
minden népet és szárazon-vizen, 
harcolni, mig az egész földkerekség 
egy akol és egy pásztor nem leszen«

Erről a bibliai egy akol egv pásztorról 
Petőfi is irt s lehetetlen a feledhetetlen sorok
ra nem gondolni: »Ha majd minden rabszolga 
tiép járm át megunva sikra lé p ...«  stb.

Erdélyi József lírája valóban a m agyar 
néplélek mélyéből bukkant fel s az első világ
háború .utáni időben a m agyar lira nagy fel- 
lélekzését, megújulását és egyben m egtisztulá
sát is hozta magával. A M agyar Élet helye
sen tette, hogy igy egy kötetben is elénk tárta 
Erdélyi költészetét s ezzel is csak azt bizo
nyította, hogy a m agyar népiélek arca örök és 
elmulhatatlanul fiatal s ez a néplélek költő
iben ép oly tisztán tükröződik vissza ma mint 
száz év előtt vagy akár évszázadok mélyében. 
De legnagyobb értéke Erdélyinek talán az, 
hogy frissen csorduló, szépen muzsikáló ver
sekben adott ni életet a m agyar népmeséknek; 
versekbe irt meséi az ősi m agyar mesemondás 
tiszta és ragyogó újjászületését jelentik*. Ezek
ben a versekben teljesedik ki Erdélyi József 
a költő, iái szenvedélyes igazságkereső, a m ély
ségesen m agyar hős. Nem lehet feledni a  Két 
koldus mélységesen szociális érzését, a R i
bizli kisasszony hajnalos üdeségét és tisztasá
gát. Az obsitos mély igazságát és mind
mind a többi muzsikáló versben megirt édes- 
bus szép meséjét. S nem lehet feledni friss és 
naiv egyéni líráját, amely Erdélyi költészeté
nek legjellemzőbb vonása. Az Emlék Erdélyi 
József szinte egész életművét tartalm azza: bár
mi is következzék ezután, csak szélesebbé te
heti Erdélyi költészetét, mélyebbé már aligha, 
m ert a mi ebben a kötetben is benne van, az 
m ár a m agyar költészet elvitathatatlan örök 
kincse. Csuka Zoltán

A magyarság őstörténete.

Szerkesztette: Ligeti laios. írták : Czeglédy 
Károly, Deér József, Qunda Béla, Gyóni Má
tyás, Kniezsa István, Kossánvi Béla, Halasi 
Kun Tibor, László Gyula, Ligeti Lajos, Ne
meskéri János. Zsirai Miklós. Budapest, 1943. 
Kiadta: Kir. Magy. Pázm ány Péter Tudomány 
Egyetem Bölcsészeti Karának M agyarságtu
dományi Intézete és a Franklin Társulat. 2891.

»Régóta nem esett annyi szó a m agyar 
őstörténetről, mint az utóbbi években* — irja 
Ligeti Lajos a munka előszavában. Pedig az 
őstörténet a tudomány egyik legnehezebb ága, 
a kutatás munkája nagyon nehéz, csak a leg

nagyobb óvatossággal, a tárgyhoz kötelezett 
komolysággal és illetődöttséggel szabad vé
gezni. Mégis ezzel szemben fordított helyzet
tel találkozunk. Tudományhoz nem értő, lel
kes rajongók, »őstörténeti müvekkel árasztják 
el a könyvpiacot«. A közönség pedig tájéko
zatlan; nem tudja mit higgyen. így nem csoda, 
hogy az olcsó fércmunkák nyomán a legkép
telenebb elméleteket fogadja el. A hivatalos 
szaktudomány nem nagyon igyekezett ezeket 
a téveszméket eloszlatni. Most azonban a Ma
gyarságtudom ányi Intézet a legfőbb idejének 
tartotta, hogy ezen a tarthatatlan  állapoton a 
tudomány talán kissé rideg, de megdönthetet
len tényeivel az igazságot hirdesse és »ebben 
a m agyar m agatartásunkat is érintő tudomá
nyos kérdésben hallassa a maga szavát.« 
»Régót vártunk már egy ilyen munkára,« — 
hallatszik többféléi is. A müveit nagyközönség 
nélkülözte a komoly tudományos alapokon 
nyugvó tájékoztatást. A m ost megjelent mun
ka azonban mindezt a m ulasztást helyrehozza 
és pótolja.

A munka előszavában Ligeti Lajos össze
foglalja a különböző tanulmányok eredményeit. 
A m agyarság, — a tudomány becslése szerint 
már 3000 éves, — legalább is amióta önálló 
létét megkezdette. Ez idő alatt. — igazán Is
ten csodája. — nyelvi és etnikai folytonossá
gát töretlenül megőrizte. E töretlenség világo
san kitetszik mindegyik tanulmányban.

A könyv m unkatársai jórészt az ifjabb tu
dósnemzedék tagjai, a tájékoztatás eszerint 
valóban komoly, megbízható s ezidőszerint 
csakugyan az utolsó szót jelenti a kérdés fel
tárásában. A tanul,mán vök irói eredményeikben 
okosan tovább építették az előző tudósnemze
dékek munkáját s a szerkesztő szavaival él
ve, csak akkor tértek el egyes részletekben a 
régi nézetektől, amikor ez múlhatatlanul szük
ségesnek látszott. A közétett eredmények kü
lönös értéke elsősorban abban nyilvánul meg. 
hogy a szerzők mindenkor felhasználták az 
eddig figyelembe nem vett, uiiabban előkerült 
forrásanyagot is és az abból levonható követ
keztetésekkel ezen a helyen találkozunk leg
első izben.

Az eredmények m a a legutolsó szót je
lentik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy e 
nagyfontosságu kérdésben nem történhetné
nek még további, ujabb lépések, annak a le
hetőségét sem zárja ki, hogy esetleg olyan 
döntően uj eredmények következzenek be, me
lyek a jelen munkában összegezett felfogást 
lényegesen m egváltoztathatják. Tudnunk kell, 
hogy a m agyarság őstörténetének kérdését 
nem szabad lezártnak tekinteni. Ezt különben 
a munka irói is elismerik. A munka becsüle
tesen és lelkiismeretesen tá rja  fel a kérdés 
ezidőszerinti tudományosan lemérhető állását. 
Nyelve könnyen élvezhető. (nem tudós mű
nyelven íródott), fejezetei áttekinthetőek. Lapp
jait nagy haszonnal forgathatja úgy az olvasó 
közönség, mint a szakember is.

Márkus Mihály



Hegedűs László:

Terveink és feladataink
A Délvidéki M agyar Közművelődési Szövetség 

kiadása — Újvidék 1943.
A Délvidéki M agyar Közművelődési Szö

vetség fennállása óta működésével bizonyítot
ta, mennyire fontos munkát tud végezni nem
csak kisebbségi sorsban, hanem a felszabadult 
Délvidéken is. Az első világháború előtti dők- 
ben a délvidéki m agyarság bizonnyal nem ke
rült volna olyan árva és elhagyatott sorsba, 
ha egy hason.ó szervezetet m ár akkor lé tr_- 
hoztak volna

Hegedűs László, a DMKSZ igazgatója 
most összeállította a Szövetség jövő évi pro
gram ját és azt könyvalakban jelentették meg. 
Az előszót Kramer Gyula felsőházi tag, a 
Szövetség elnöke irta s rám utat arra, hogy 
az elvégzett feladatok mellett is még mindig 
nagy hiányok mutatkoznak és nagy feladato
kat kell végrehajtani, hogy a délvidéki m a
gyarság ügye egyenesbe kerüljön. Minden 
feladat előtt ma legfontosabb a nem zetvéde
lem és a Szövetség munkája is ezt a fontos 
feladatot tűzi ki központi elvül.

Hegedűs László a nagy tapasztalatok
kal rendelkező szervező gondos körültekinté
sével állította össze a kötetet; gondosságát és 
szaktudását már ismerjük »Munka a közért« 
c. kötetéből, amely kitűnő kézikönyv minden 
közösségi vezetőember részére. A mostani kö
tet a céltudatos munkaterv összegezése, amely 
a Szövetséghez tartozó minden egyesület és 
fiók, de ezenkívül minden m agyar társadalmi 
vezető részére gyakorlati útm utatásokat ta r
talmaz. Bennünket itt elsősorban az érdekel, 
hogy a Szövet- ég az irodalommal és könyv
vekkel kapcsolatban a délvidéki m agyar iro
dalomra és Írókra is gondol. Szeretnénk, ha a 
délvidéki m agyar könyvtárak ellátásánál első 
helyen a Kalangya és a délvidéki magyar irók 
müvei állnának s minden bizonnyal ez a Szö
vetség célkitűzése is. A színdarabok előadásá
nál a kötet kiemeli, hogy a műkedvelők iro
dalmi értékű színdarabokat adjanak elő és 
ezt az útbaigazítást mi is valóban áldásos zsi
nórmértéknek tekintjük. Az irodalmi esték 
rendezésénél második szempontként sorolja 
fel a kötet a délvidéki m agyar irók meghívá
sát s mi ezt a szempontot is örömmel üdvö
zöljük (vagyunk olyan szerények, hogy nem 
kívánjuk az első sorban való szereplést) csak 
azt szeretnénk, hogy a fiókok és egyesületek 
ezt az elvet gyakorlatilag is végrehajtsák. Ki
emeli a kötet a gondos együttműködés szük
ségességét a népművelési bizottságokkal s mi 
ezt is term észetes követelménynek tartjuk. Kü
lönösen nagyfontosságu a DMKSZ szórvány
munkájának terve, amely nagy gondosságra és 
mélységes m agyar lelkiism eretre vall.

Nagyon helyesnek tartjuk  a kötetben an
nak leszögezését, hogy a DMKSZ tagjai első

sorban ne anyagi előnyöket váljanak a Szö
vetségtől, hanem az erkölcsi és csak a ma
gyar nemzeti szempontot ízem  előtt tartó és 
csupán kivételes anyagi támogatást. »A val
lásfelekezetek tagjai sem anyagi előnyökért 
csatlakoztak« Krisztusban sem azért hiszünk, 
m ert ebből közvetlen anyagi előnyök szár
maznak s magyarok sem ezért lehetünk. A 
magyar kultúra és szellemi javak mindenek 
fölött állnak.

A nagyszerű, mindenre kiterjedő gyakor
lati útmutatások összeállításáért csak elisme
rés illeti meg Hegedűs Lászlót és köszö
net a kiadót, a Délvidéki Magyar Közművelő
dési Szövetséget.

Csuka Zoltán

Kozocsa Sándor dr.:

Magyar Könyvészét 1911-1920.

Budapest: Egyetemi nyomda 1939-1942. I-II. 
kötet.

Hatalmas kétkötetes munka hagyta el a 
saiió:. Szerzője Kozocsa Sándor dr. egyetemi 
magántanár a Nemzeti Muzeum Széchenyi 
Könyvtárának alkönyvtárnoka a K i v á l ó  biblio
gráfus. Nemcsak nagy hozzáértés kellett, hogy 
ezt a munkát összehozza hanem nagy türelem 
és szorgalom. Kozocsa átvette elődeinek örö
két amikor néhány esztendővel ezelőtt hoz
záfogott és hamarosan nyomtatásban is ki
hozta a m agyar könyvtermelés 1911-1920. év 
közti eredményeit. A munka két vaskos kö
tetben jelent meg, az első rész A-K betűs szer
zők munkáit tartalm azza, a  másik L-Z betű
ket. A munkának nincsen különös szakbeosztá
sa hanem a szerzők betűrendjében van össze
állítva, a szerző nélkülieket is megfelelő be
tűnél helyezte el. Az egyes cimek a követke
ző adatokat tartalm azzák: Szerző neve, a mü 
cime, megjelenési h-lye, kiadó, megjelenési 
éve és oldalszám. Több helyen megnevezi a 
műfajt is. Például regény, novella, doktori é r
tekezés, ha egy folyóiratban cikk alakjába.i 
jelent meg és arról különlenyomat készült azt 
is kiemeli. Mellékletek, képek, előszó mind 
szerepelnek az adatok felsorolásánál. A tőle 
megszokott alapossággal végezte ezt a nagy 
munkát. Az első kötet 538 oldal, a második 
kötet pedig 558 oldal, igy a két kötet együtt
véve meghaladja az ezer oldalt. Ezeket azért 
voltam bátor előrebocsátani, hogy láthassuk 
mily hatalmas munkát végzett Kozocsa Sán
dor. A munka kiadását a kultuszkormányzat 
támogatta, hiszen ennek a fontossága meg is 
érdemli a legmesszebbmenő tám ogatást. A ma
gyar szellemi termékek seregszemléje ez a 
munka. Ennek a megindítását Petrik  Géza in
dította el és azóta ha sok vajúdáson is ment



keresztül, de folytatólagosan mindig megje
lent. Ma már valójában könnyebb ily nagysza
bású nemzeti bibliográfiát megjelentetni, hi
szen számos forrás van hozzá, időszakonként 
megjelenő kisebb bibliográfiái munkák, sőt 
rendszeresen megjelenő m agyar bibliográfiák 
is jelennek meg. Ezzel reméljük, hogy ham a
rabb lehet majd kihozni ily átfogó nagy bib
liográfiákat, melyek valójában tájékoztatnak 
bennünket a m agyarság tiz év irodalmi mun
kásságáról. Nagyon érdekes áttekinteni eze
ket á címeket, valóságos olvasmány mely en
nek a tiz esztendőnek gondolatvilágát, politi
kai m entalitását tükrözi vissza. A szakem be
rek nagy érdekődéssel forgatják hiszen nem 
is tudnak megfelelő tájékoztatást nyerni m ás
honnan csak M agyar könyvészet köteteiből. 
Jó lenne ha ez az óriás címanyag szakokban 
is rendelkezésünkre állna és igy egyes szak
bibliográfiák megjelentetése is ezáltal köny- 
nyebb lenne, de ez csak Kozocsa munkája u- 
tán következhetne. Most hogy előttünk van 
már az ujabb tiz esztendő anyaga, könnyű az 
anyagot szétosztani és szakok szerint ren
dezni. Az anyag megbízhatóságát az is ga
rantálja, hogy a szakemberek kellő lelkiisme
rettel végezték el munkájukat és összehason
lították a Nemzeti Muzeum könyvtárába kö
telespéldányként beérkező anyaggal. Ebben a 
nagy munkában segítségére volt Kozocsa pro
fesszornak Dr. Kemény György nemzeti mú
zeumi főkönyvtárnok.

Az anyag amelyik ebben a két hatalmas 
kötetben szerepei a m agyar élet egyik legkri
tikusabb időpontjának sajtóterm ékeit öleli 
fel. Békés nyugodt légkörből átcsap az első 
világháború túlfűtött hangulatába. Háború, 
összeomlás, forradalom és az újjáépítés kez
dete. Ennyi áram lat befolyásolta a tudósokat 
és az írókat szellemi term ékeik m egalkotásá
nál. A bevezetőben olvashatjuk, hogy csak a 
történelmi M agyarország területén készült 
nyomdatermékeket sorolták fel., a m agyar 
szerzők bárhol megjelent fordított vagy akár 
magyar nyelven m egjelent munkái nem szere
pelnek az összeállításban. Az álneveket lehe
tőleg kinyomozta a bibliográfus és igy a ren
des nevének betűrendje szerint iktatta be a 
sorrendbe. Ebből a könyvészetből ismerhetjük 
meg azt is, hogy a nemzetiségek hazánkban 
mily szabadságot élveztek hiszen a nemzeti
ségek nyelvén temérdek mü látott napvilágot. 
Szerb, horvát, rutén, szlovák, német, cseh, ro
mán nyelvű könyv és tanulmány nagyon sok 
található a bibliográfiában. A munka alapján 
pontosan m egállapíthatjuk azt, is hogy valójá
ban számszerűleg mennyi kisebbségi nyelvű 
munka jelent meg ezen tiz év alatt. A mun
kák iránya szerzőjük politikai pártállására va
ló tekintettel, továbbá a könyvek szakszerin
ti statisztikai kimutatása is megállapítható egy 
kis munkával a bibliográfiából. Ha csak átla
pozzuk akkor is megállapíthatjuk, hogy a 
szépirodalmi munkák és az iskolai értesítők

vezetnek. Nagyon sok tankönyv is jelent meg, 
á j  nem ritkák a politikai röpiratok sem. A 
helytörténeti monográfikus term észetű mun
kák is szép számmal kerültek ki a sajtó alól. 
Nagy érdeklődéssel várjuk Kozocsa Sándor 
további gyűjtésének eredményeit is az 1921- 
1930 évek közt megjelent munkákról. Ez a 
nagy bibliográfia nemcsak büszkesége a m a
gyar bibliográfiáknak, hanem bizonyítéka a 
magyar kultúra sokoldalúságának és gazdag
ságának is.

Kertész János dr.

A magyarság és a szlávok.

Szerkesztette: Szekfü Gyula. Írták : Di- 
véky Adorján, Fügedi Erik, Gogolák La
jos, Gunda Béla, Hadrovics László, Knie- 
zsa István, Lukinich Imre, Thiirt József, 
Trócsányi Zoltán, Zsirai Miklós. Buda
pest. 1942. Kiadta a budapesti Kir. Magy. 
Pázm ány Péter Tudomány-Egyetem Böl
csészeti Karának M agyarságtudományi 
Intézete és a Franklin Társulat. 278 1.

Az elfogulatlanságra törekvő m agyarság- 
tudomány — bár elsősorbani célja és felada
ta a sok tekintetben elhanyagolt önismeretünk 
tudományos és népszerű terjesztése, — csak 
akkor végez tökéletes és teljes munkát, ha az 
előbb említett feladatok mellett figyelmét ki
terjeszti a vele együttélő és szomszédos vi
szonylatban élő népek életére, múltjára, a 
fennálló kapcsolatok vizsgálatára. Ez a gon
dolat vezethette minden bizonnyal a budapesti 
egyetem M agyarságtudom ánvi Intézetének 
vezetőségét is, amikor a m agyarság és szláv- 
ság egymáshoz val ó viszonyát, múltját, — 
előbb vázlatos előadásokban, — majd pedig 
az elmondottakat könyvalakban is megjelen
tette. Hogy eme elhatározásban mennyi elis
merésre méltó bölcsesség rejlett, mondanunk 
sem kell, — különösen azoknak, akik az el
múlt húszegynéhány év alatt szlávnyelvü ál
lamkeretekben, kisebbségi sorsban éltek.

Letagadhatatlan igazság, — mondjuk egy- 
gyütt Szekfü Gyulával, — hogy a német és 
török népet kivéve egyik népcsoporttal sem 
volt a m agyarságnak oly tégi és állandó, 
mélyreható érintkezése, mint éppen a szláv- 
sággal. Viszont éppen ezekkel a szoros kap
csolatokkal fordított irányban van irodal
munknak és benne (valljuk meg őszhuén.) 
tudományos irodalmunknak feltűnő szegény
sége szláv vonatkozásokban és azok magya
rázatában. Jogosan kérdezhetjük, hogy miért? 
Nagyon sok oka van; s ezek közül a legfőbb 
ok, hogy M agyarországon: *slavica non legun- 
tur.« Sajnos de igy van.



A M agyarságtudományi Intézetnek a 
szlávságról irott kis munkája igen nagy nye
resége a m ágyar tudománynak. Tartalm áról a 
szerkesztővel csak annyit mondhatunk, (hogy 
a bennfoglalt tanulmányok két csoportra osz
lanak. Az eftyik csoport a szlávságot általá
ban írja le. Felrajzolja a szláv őshaza, ősmü- 
veltség, szétvándorlás kérdését, a szláv tö r
ténet és műveltség egyes mozzanait. — A má
sik csoport a ma.cyar-szláv érintkezések leírá
sával foglalkozik, különösen nyelvi, irodain A. 
néprajzi té^en. Szakirodalmunkban kezdemé
nyezés az ilyen term észetű munka. A szlá- 
voknak a m agyarságra, de méginkább a ma
gyarságnak a szlávságra való hatását s en
nek tényeit eddig nem ismertük. Voltak u- 
gyan részlettanulmányok, amelyek dicséretes 
módon dolgoztak ki egy-egy területet, (itt 
most pl. Mélich János érdemeit kell .kiemel
nünk,) de átfogó munka nem állt rendelkezé
sünkre. A Szekfü által szerkesztett könyv sem 
elégít ki bennünket, de örülünk, hogy a kér
désekkel hatsak  érintőles: is, de foglalkozik.

Szükségünk van olyan tanulm ánysorozat
ra, olyan kutatógárdára, akik a szomszédos 
szláv népek mindennemű kérdéseiben teljesen 
tájékozódottak. Szükségünk van m agyarnyel
vű szláv szakirodalomra. Ezt követeli az a 
kulcshelyzet is, amellyel a Duna-mentén egye
dül csak mi rendelkezünk. A tanulmányok Író
iban olyan gárdával rendelkezünk akik látják 
a problém ákat és az elvégzendő feladatokat. 
A m agyarság és szlávság viszonyáról még 
sokkal többet lehetne mondani, tudnánk is 
mondani, különösen m agyar szemüvegen ke
resztül. Őstörténetünk, néprajzi problémáink 
ezer megoldatlan kérdése a szláv források, 
szláv anyagközlések ismeretén oldható meg. 
Milyen keveset tudunk pl. a szláv népek ős
történetéről, ősmüveltségéröl. A tanulmányok 
olvasása közben nagyon szükségszerűnek lát
tuk pl. egy magyarnyelvű, magas színvonalú 
Hungaro-Slavica tanulmánysorozat megindítá
sát, amit azonban bilingvis kiadásban szíve
sen forgatnának a szomszédaink is. Ebben az
után megkajmá mindegyik tudomány a maga 
helyét. Szinte kiaknázhatatlan a magyar- 
szláv történeti kapcsolatok, érintkezések sora.

Akármelyik tanulmányt nézzük, a hiány
érzetünk, — amit a fentebbiekben említettünk. 
- -  mindenütt jelentkezik. Vegyük pl. Gunda 
Béla tanulmányát. A m agyarság és a szláv
ság müvcltségileg délen és északon szorosan 
egybefonódik. A müveltségformákban nincsen 
politikai és nyelvi határ. A kulturjavak fel- 
tartózhatatlanok. A fiatal tudós kitűnő érzék
kel m utat rá a népszomszédságból eredő mű
veltségi jelenségekre. Igen kívánatos volna, 
ha ezeket a kérdéseket egy nagy összefüggő 
tanulmány keretében, (akár könyvalakban) is 
feldolgoznák. Bizonyos, hogy a magyarság 
és szlávság néprajzi vizsgálata közben még

számos eddig észre nem vett uj dolog kerül
ne elő.

A munkát a legnagyobb örömmel üdvö
zöljük s csak egy óhajunk van, hogy a ma
gyarság és szlávok tudományos problémáit a 
lefektetett elveknek megfelelően továbbra is 
napirenden lévőnek tartsuk. Foglalkoznunk 
kell vele, m ert különben mások végzik el he
lyettünk, — de a mi kárunkra.

Márkus Mihály

Rideg Sándor: Indul a bakterház.

Regény. Móricz Zsigmond könyvkiadóvállalat, 
1943.

Regény, de érezhető rajta, hogy hőse az 
elbeszélés vadrózsaibokrában jött a világra. Az 
iró mintha néhány novellaötlcte közé regény- 
fejezeteket toldott volna és igy kerekítette re
génnyé a bakterházba szegődött pajkos tehén- 
pásztor suhanc-életének egy darabját. Elég 
ügyes munkát végzett, a fejezetek között csak 
itt-ott érezhető egy kis szakadék. A mese ap- 
rócsepröségek kitalálása. Ez érezhető, de az
ért az események folyamatos elmondásban pe
regnek. A regény bizonyára megtalálja azokat 
az olvasókat, akik az utolsó fejezet végére is 
eljutnak. De sajátosságot és újszerűséget nem 
ad. Hőse novellák kabinet-figurája regénybe 
állítva. Emlékeztet a Kakuk M arcira és Ábelre, 
de csak annyiban, hogy nyomukban indul el 
kalandos uitra az élet országába. Élményei a 
csinytevések apróságaiból szövődnek s csak 
felszínesen tarkítják a mesét. Nem érezzük 
bennük a regényhős életének és lelkének vi
rágzó és természetes színeit. Külső ecset mun
kája a tarkitás, igen sokszor egy-egy felesle
gesnek látszó élmény elm ondatásával. Humo
rában néha a m esterkéltség izét érezzük és 
nem egyszer az egészséges életiznek kínált 
természetesség sem több a nélkülözhető kö
zönségességnél. Nem egy kifejezés is erőltetet- 
ten népieskedő, Írásmódjában is következet
len. Az én szájára adott történet elmondása 
eihitetés szempontjából gondosabb egyszerűsé
get és gyermekdedséget kívánt volna, nem 
csak az események, hanem a mondatok' és sza
vak fűzésében is. Be tiszta és szép szakaszai 
is vannak a regénynek. Az író elbeszélő kész
sége, nyelve és ábrázoló ügyessége olyan 
ígéret, hogy hibáinak megismerése és tisztu
lása után remélhetjük tőle a teljes értékű iró: 
alkotásokat.

Serényi János.



Herczeg Ferenc a délvidéki irodalmi 
élet örvendetes fellendüléséről
A Szenteleky  Kornél Irodalm i T ársaság  

elnöksége H erczeg Ferenc nyolcvanadik  szüle
tésnapja  alkalm ából a T á rsa ság  nevében kü
lön levélben is köszöntötte tiszteleti elnökét a 
nagy  m ag y ar irót. U gyanakkor a délvidéki 
m ag y ar irók köréből is szám os üdvözlőlevél 
é rkeze tt hozzá. H erczeg Ferenc az üdvözlő le
vélre m eleghangú v á lasz t in tézett P ro k o p y  Im
réhez a Szenteleky T á rsa ság  ügyvezető elnö
kéhez cim ezve és ebben a levélben a délvidéki 
m ag y ar irodalm i élet m ost tap asz ta lh a tó  ör
vendetes fejlődéséről is m egem lékezett. A le
vél, am ely  irodalom történeti dokum entum nak 
is szám it a következőképen hangzik :

»Méltóságos Elnök Uram!
Hálásan köszönöm a Szenteleky T ár

saság  Elnökségének és tagjainak a rokon- 
szenv és jóakarat ama számos jelét, mel
lyel születésnapom alkalmával valósággal 
elárasztani méltóztattak. Meg akarom ál
lapítani. hogy amig Erdélyben a Felvidé
ken, a Tiszántúl és a Dunántúl az iroda
lomnak a múltban is nenfzetcmtö szerepet 
tulajdonítottak, addig a Délvidéken megle
hetősen alárendelt helyet foglalt el. Az 
idegen uralom korszaka'azonban megvál
toztatta a délvidéki m agyarság gondolko
dását és megérlelte a szivekben azt a  
meggyőződést, hogy, a m agyarság ebben 
az országrészben csak a kultúra eszközei
vel tarthatja meg azt a helyet, melyet az 
ősök egykor fegyverrel a kezükben elfog
laltak. Bizonyára ennek tulajdonítható a 
délvidéki irodalmi élet meglepő és örven
detes fellendülése, melynek egyik jellemző 
mozzanata a Szenteleky T ársaság  alaku
lása. A magam részéről ezt igen bölcs, é- 
letrevaló és egészséges fejlődésnek tar
tom és szivemből kívánom, hogy a  T ár
saság viruljon és boldoguljon a m agyar 
haza jav ára !'
Budapest, 1943. október 12.

Mély tisztelettel és igaz szeretettel: 
Herczeg Ferenc

A Kalangya hírei
A Kalangya ismét egy évfolyamot zár 

le ezzel a számával; a tizenkettediket. 
Most, amikor ezt az évet lezárjuk, meg
elégedéssel pillantunk vissza az elmúlt 
esztendőre; a Kalangya megalapítása óta 
ez az esztendő volt a legnagyobb fellen
dülés időszaka, a Kalangya példányszá
ma messze elhagyta a kétezres számot s 
hirneve az egész országban megnöveke
dett. A Kalangyát ma m ár mindenütt is
merik és mindenütt megbecsülik, nem
csak a Délvidéken, hanem olyan tájakon 
is, ahol akár egy év előtt még teljesen 
ismeretlen volt. A m agyar irodalom leg
kiválóbb szakértői nyilakoztak a legtel
jesebb elismeréssel a folyóiratról.

Az elmúlt hónapban eredményesen 
fnlvtattnk srvakorlati munkánkat is. Nagy

sikere volt a Szenteleky T ársaság szé
kelyföldi kőrútjának (erről Csuka Zoltán 
cikkében^ számolunk be) s szeretetteljes 
fogadtatásra találtunk Szegeden is, ahol 
a Dugonics T ársaság vendégeiként jelen
tek meg íróink s szereztek becsületet a 
délvidéki m agyar irodalomnak. Draskó- 
czy  Ede, Herényi János, Herceg János, 
Hódsdghy Béla, Muhi János írásaikból ol
vastak fel, a betegsége m iatt személy sze
rint távol m aradt Szirmay  Károly elbe
szélése is nagy sikert ara to tt. Az irodal
mi felolvasó ülést Sik  Sándor, a neves 
papköltő és irodalom történész tanulm ány
számba illő előadása vezette be. Csenei 
Magda, Pump Mária és Zalányi Sámuel 
pedig Bencz Boldizsár. Dudás Kálmán, 
Szenteleky  Kornél verseiből adtak elő 
nagy sikerrel. A Szenteleky T ársaság sze
gedi szereplésének egyébként további fo- 
lyam ánya lesz az az értekezlet, amelyet 
a szegedi irók és a Szenteleky T ársaság 
tagjai a közös célok eiéiése érdekében a 
közeljövőben tartanak. A Délvidéki Szem
le. élén Batizjalvy  Jáncs felelős kiadóval 
és Koltay Kastner Jenő szerkesztővel so
kat te tt az együttműködés érdekében s 
s ezért a legnagyobb elismerés illeti.

December 12-én Topolyán szerepel a 
Szenteleky T ársaság s az itteni est fény
pontja Kiss Ferenc az országos nevű szín
művész fellépte lesz. Kiss Ferenc délvi
déki költők verseiből fog előadni, az es
tet dr Falcione Árpád orsz. képviselő, a 
Szenteleky T ársaság tiszteleti tagja nyit
ja meg sí a műsoron Cziráky  Imre. Herceg 
János, Radványi R. Sándor és Majtényi 
Mihály szerepelnek Írásaikkal. A topolyai 
Iparosdalárad énekszámokat fog előadni.

A Szenteleky T ársaság Újvidéken de
cember 16-án este 7 órakor ta rtja  meg 
első felolvasó ülését a Kereskedők Ottho
nának nagytermében. A felolvasó ülést 
Kramer  Gyula felsőházi tag, a Szenteleky 
T ársaság elnöke nyitja meg. ezúttal Bla- 
zsek  Ferenc, Hegedűs László, vitéz Árva 
Dezső tartják  székfoglalóikat. Csuka Zol
tán és Fekete Lajos pedig verseikből ad
nak elő. A felolvasó ülést a  Szenteleky 
T ársaság alapszabályszerü zá rt ülése elő
zi meg. A zárt ülés késziti elő a  jövő évi 
közgyűlést valamint a hagyom ányos ezüst 
tulipán s a most alapított 500 pengős juta- 
lomdij kiosztása ügyében is intézkedni fog.

Ó V Á S !
A S z e n t e l e k y  K orné l  I ro d a lm i  T á r s a s á g  tu d o m á s á r a  ju- 

to ll ,  h o s y  e g y e s e k  a S z e n t e le k y  T á r s a s á g  n e v é t  kapcsola t*  
ba ho zz ák  az  u. n B á c s k a  M o n o g ra f  a  c i m ö  k é s z ü lő  k ö t e t 
te l.  T á r s a s á g u n k n a k  a  B á c sk a i  M o n o grá f iáv a l  s em m ifé l e  
k a p c so l a ta  n incs , n e m  is volt  s o h a ,  a h o z z á n k  fo rdu ló  r e k l a 
m á ló k k a l  p ed ig  e z ú to n  is  közö l jü k , h o g y  n in c s  t u d o m á s u n k  
a r ró l ,  h o g y  a mfi m e ly ik  n y o m d á b a n  k észü l  és  e g y á  t a lá n  
k észü l  e ,  m ive l B ác sk a i  M o n o g rá f ia  á l l í tó lag o s  c im e in  és  
t e l e f o n s z á m a in  B u d a p e s t e n  e d d ig  s e n k i t  é s  s o h a  n e m  t a 
lá l tun k .

C su k a  Z o l tá n
a  S z e n t e l e k y  T á r s a s á g  ü g v v .  t i t k á r a
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Rövidesen megjelenik:

LÉVAY ENDRE:

A  kö te te t p o m p á s illu sztrá c ió k  d is s itik

A kitűnő délvidéki tanulm ányiró  a 
délbácskai falvakról és azok népéről 
ad tudom ányos tárgyilagossággal és 
m agyar szeretettel készitett beszámo
lót s tanulm ányainak összefüggő so
rozata az első ilyen mű a Délvidéken.

A ra  előzetes m egrendelésben  8  p engő

Mindkét mü megrendelhető a 
K A L A N G Y A  központi ügykezelésénél, Budapest, VIII. Baross-tér 15.
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