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LŐRINC PáТЕR:  

Együtt vagy külön utakon...  
A reakció nem válogatja eszközeit, fegyvereit — az ősi fegyvertárban. 

A divide et impera ,(oszd an:eg, veszitsd össze és uralkodj az egymással 
torzsalkodok fölött) elvi sem egészen újkelet ű  araár; a Hаbsbwrg-reakció 
is évszázadokon át alkalmazta, éppen magyart és szerbet is úszítva egy-
más ellen. Persze csak növelte ilyenkora bajt, ha a araagyarok, ha a 
szerbek nem néztek vdejében a kulisszák mögé, ha nem vették idejében 
észre, hogy idegen érdekek véd őivé váltak és már-már az öngyilkosság 
peremére kerültek. 

Voltak és vannak más fegyverek is az ősi fegyvertárban. De nem 
érdemes elmélkedni efölgtt, amikor éppen egy ilyen kisebbfajta fegyver-
raktár :előtt állok. Ez van kiírva homlokzatára: »Sammlung der für Ungarn 
erlassenen Allerhöchsten Manifeste und Proklamationen ...« Azaz: »A 
Magyarország részére kibocsátott legmagasabb manifesztumok és kiáltvá-
nyok gyűjteménye ...« Hivatalos kiadás ... Umfiassend den Zeitraum vom 
22 September 1848 bis 31 Dezеmber 1849. -- 1850. — Ofen, aus der Uni-
verzitaets-Buchdruakerei«. Magyrarul: »Az 1848 szeptember 22-t ől 1849 
december 31-ig t еrjedő  időszakaszt öleli fel. — 1850. — Buda, az egyetemi 
könyvnyomdából« 

Hát itt természetesen iminden népnek megadja a császári kegy az 
egyenjogúságot, habár aztán még a gyűjtemény végső  darabjaiból maguk-
ból is kiderül, hogyan kell értelmezni a császár kegyét. Mert ezekben 
már arról van szó, hagy az »eddigi Bács-Bodrogh, Torontál, Temes és 
Krassó megyék, meg á széréш  megyei ruanai és iloki járás k együtt és 
ideiglene$en »A szerb Vajdaság és temesi Bánság« élvevezés alatt külön 
közigazgatási területet fognak alkotni ...amely közvetlen a Minisztérium 
(bécsi) alá fog tartozni ...« Ófelsége egyúttal kinevezte persze ideiglenes 
országfővé Mayerhofer van C QЛn hl vezérőrnagyot, osztrák császári 
tisztit és konzult... (256. oldal). Természetesen fenntartja a 'ért magának 
Őfelsége a jogot ahhoz is, hogy kés őbb máskép rendezze Vaj aság ügyeit, 
és intézményeit, hasonlóan a többi császári örökös boron tartományok 
intézményeihez. Azaz ahhoz — hogy egyszer űen esőszári, sztrák örökös 
koronatartományt csináljon az »önálló« szerb Vajdaságból, hogy azt •egye-
bek között esetleg más koronatartománnyal egyesítse is. Hogy a szerbek 
megtisztelő  elismerésnek tartsák ezt a Vajdaságot, Őfelsége »Unserem 
kaiserliahen Titel de n eines »Grass-Wojwoden derWojvodschaft Serbien« 
beizufügen ...« azaz császári címéhez hozzáálleszti a szerb Vajdaság Nagy- 
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vajdajámak címét is, (Függelék 41. old.) míg Mayerhofer, esetleg kés đbb  
talán egy-egy szerb vezetőember is, csupan »den Titel eines Vicewojwoden  
zu verlei'hen«, csupán a vicevajda címet kaphatja. fgy ismerteel a császár 
a szerbek érdemeit 1848-49 folyamán. Felvette a Jeruzsálem királya cím 
mellé a szerb nagyvajda címet is. 

Szükség volt pedig a segítségre, az oroszok segítségére is. Az oroszok-
nak is az lett volna a szerepük, mint már azel őtt sok más népnek, hogy 
megvédjék a mogyorókat a magyartik ellen, hagy felszabadítsák a magya-
rokat a :magyar zsarnokok uralma alól. Mint felszabadítók érkeznék — az 
osztrák császár hívására — az oroszok és Haynau — a »népbarát« meg is  
követeli a magyaroktól, hogy úgy fogadják az oroszokat, mint jóbarátokat.  

Olyan jábaratot, aki csak azért jött, hogy a hazátpwsztító háborúnak minél  

elöbb véget vessen. (» dem Eure Fluren verheerenden Kriege schnell un 
Ende zu machen.«) Azért maga Paszkievics, az orosz parancsnok sem volt 
még egész biztos abban, hogy baráti fogadtatásban lesz-e része Magyar-
országon és kiáltványához ezt is hozzáteszi: »Az orosz hadsereg nem mint 
ellenség lép országotok területére; királyotok hívására teszi ezt. Ha ti 
mégis, mint eІІenséget fogadnátok, megfogjátok érezni vakme г  ségtоk kö-
vetkezményeit« (»so werdet Ihr die Folgen einer solchen Vermessenheit  

ernpfinden _« 91, 95. oldal) Nem ellensége a magyarságnak Haynau, a  

bresciai hiéna, a magyar hóhér sem, mint ezt 1849 július 9-én önrrraga 
bejelenti. Nem fogja visszaállítania feudalizmust és jobbágyi szolgálta-
tások.át, meg fogja fize'tmi a jószolgálatokat és f őleg, mint barát jön be az 
országba, hogy a közös szerencsétlenség okozóit és az elvakult félreveze-
tetteket megbüntesse. A népet »`titeket azonban, mint testvért, jdbarátót 
mindenütt védeni és oltalrnazni fogunk.« (»Euch als unsere Freunde und 
Mitbrüder üherall sdhützen und verteidigen werden.« 124. oldal). Stióra 
sem érdemes azután az, amit . egyik ikriáltványaban mond Haynau, hiszen 
csak azokat sorolja fel, akiket meg fog büntetni, csak oly szelid kitételeket 
használ, aminthogy porrá Bégeti azokat a helységeket, a тmelyekben akadnak 
olyanak, akik a császári vagy orosz cári csapatoknak bármin ő  károkat is 
igyekeznének okozni (1849 július 1-6. §. 107. oldal). 

Nem is csoda, ha törvényen kívül helyezik az országot és népét. Ha 
ez a nép nem akarta, egyebek között, hazája gazdasági érdekeit aláren-
delni a habsburgi gazdasági érdekeknek, ha harcolni akart hazája gaz-
dasági függetlenségéért. Ezért Windischgr ~tz már ,1848 december 29-én
törvényen kívül helyezi például Kossuth Lajost, a bizottmány tagjait és  

az ú. n. korпnánуbiztosokat is ('»Eгklüre ich Íhiemit Ludwig Kossuth, so 
wie den ganzen Landes-Verteidigungs-Ausschuss ... und Regierungs Com-
mis5.re für vagelfrei, 36. old.). Bürki megölheti đket vagy beszolgá гltathatja 
a katonai hatóságoknak. Nos, tudjuk; senki sem cselekedte ezt meg. A  
nép nem Windischg tz oldalán állott. Talán azért mondja a kiáltvány 
végén a marsall, hogy földdel teszi egyenlővé azokat a helységeket, ame-
lyekben akadnának olyan vak ~merőеk, akik az osztrák csapatoknak ártani 
akarnának.  

Meg volt ennek Is az oka-foka. Hiszen még Ferdinánd a császár hivat-
kozik István főherceghez szóló levelében az osztrák kormány 'emlékira-
tára, amelyet különben csatol is a levélhez é. amely emlékirat b őven 
levelet) pénzügyminiszternek szörnyű  cselekedeteivel, amelyekkel feltét-
foglalkozik Kossuthnak az akkori (1848 augusztusában írta a császár a 
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lenül az voltacélja, ahogy legalább is gazdaságilag függetlenítse az orszá-
got a Iabsburgoktól,, habsburgi érdekektől. Nem is beszélünk itta külön-
böző  honvédelmi intézkedésekről, a külön magyar honvédel дni aniniszté-
rivanról, külön magyar hadseregről, a honvédség felállításáról és arról  

sem, hogy a magyarok visszahívták a magyar csapataktit az osztrák tar-
tományokból, amely intézkedések pedig mind a különválás felé mutatnak,  
arra, hogy függetlenségre törekszenek a magyarok. De keli szólanunk  

azokról a pénzügyi intézkedésekr ől, amelyek arra vannak hivatva, hogy  
megalapozzák a magyar gazdasági függetlenséget.  

Іgy például Kossuthék lefoglalták az országban lév ő  közös kasszábá  
tartozó pénzösszegeket és magyar tulajdonként kezelik most azokat, meg-
szüntetik az osztrák dohányjövedéket Magyarországon-és — vámot vetnek  
ki az osztrák dohányra. Vámot vet ki Kossuth az osztrák gyárak cukrára  
is, amelyek gyarmati cukornád nedvét alakítják át cukorrá. Lefoglalták  
a DDSG (Donau DarrLp+fschiffahrt Gesellschaft, kés őbb magyarul DGT,  
Duna-Gőzhajózási Tá гsaság) magyarországi hajóit és nem kártalanították  
a társaságot. Saját papírpénzt ad ki a araagyar ,pénzügyminisztérium és  
nem kíván részesedni az osztrák államadósságban. De ki gy őzné mind  
felsorolni azt a sók szörnyűséges, »hazaáruló« intézkedést, ametlyel Kos-
suthék csakugyan kiérdeaneltkk, hogy törvényen kívül helyezzék őket.  
Hiszen ez a függétlenségi törekvés oly messzire megy, hogy araár »einen  
Külügy-miniszter« is »csináltak« (maehen), aki az osztrák örökös tarto-
mányukkal szemben képviselné a hazát. Rettenetes! Magyarország és  
Ausztria — külországok és diplomáciai viszonyban állnak egyarással, ahe-
lyett, ,hagy mint évszázadok ata volt, Magyarországa Habsburgok egyik  
örökös tartománya lenne (10-14. oldal, Függelék).  

Az igazság az, és ez köztudoanásu dolog, hagy Fet őfiék forradalmi  
demokraták és szocialista utgpistá+k voltak, Kossuth pedig teljesen a pa1-
gári liberalizanus vizein evezett. Később is, Angliában; a Coldenek,  a 
»freetrader«-ek, a szabad verseny hívei voltak legjobb politikai barátai  
és segítőtársai. De ezek után igazán nem fogunk elcsodálkožni rajta, hogy  
a Habsburgok kiáltványai jegyszer űen Karnmunistákaiak nyilvánítják Kos-
suthékat és idegen, szedett-vedett cs őcseléknek. Ha egyszer: a gazdasági  
függetlenségre, s őt később mára politikai függetlenségre is törekednek és  
egyszerűen lefoglalják, egyebek között, a »Habsburgok pénzét«. Különben  
ez sem újszerű  előttünk, hallottunk már ehhez hasonló vádaskodást más-
kor is, másszar is. WindIsdhhgrátz intézi a kiáltványt »Magyarország lako-
saihoz« és pedig 'már 1849 március 11-én, amikor a' Habsburgok már tá-
kényszerítették az új »alkotmányt« az »örökös tartoanányok« népeire, ha  
azok nem is fogadták azt szívesen.  

Az első  sorok szóról-szóra így hangzanak:  
»Az ügy amelyért a lázadók küzdenek, nem a haza ügye, nem a  

nemzet 'ügye.  
»A lázadók nyíltan a forradalmat és. a koanmunizanust képvišelLk.«  
»Olyan emberek küzdenek érte, akiket már Eurápa minden országa  

száműzött.«  
»Az emberi társadalomnak ezt a sripredékét gyűjtötte össze a lázadó  

Kossutha haza áldott fölfljén.«  
»A legfőbb vezetők egytđl-egyik külföldiek ...«  
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»Magyarország lakosai! A lázadás vezérei nemcsak Magyarországot, 
de — cinkosaik segítségével és velük kapcsolatban —lehet őleg egész 
Európát az anarchia állapotiba akarják sodorni.. . 

»Gráf •Szirmai István araár áthozott a es. kir. hadseregbe (császári-
királyi-Habsburg hadsereg) egy zászlóalj önkéntest. Őоfelsége ezt a hážá-
fias cselekedetet araár kegyeskedett azzal jutalmazni, hogy cs. kir. őr-
naggyá és zászlóálj parancsnokká nevezte ki Szirmait. Bár akadna Ma-
gyarország minden részén aninél több utánzója e cselekedetnek.« (76-
77. oldal). 

Ilyen szemenszedett hazugsággal, rágalmazással igyekezett Windisch-
grtz árulókat verbuválni. Neki sem sikerült. Szirmai példája vagy Jósika 
példája, — aki Jelasics kinevezését sürgette a kamarillánál, nem ra-
gadta magával a népet, nem ragadott +magával egyeseket sem. Igy történt 
azután, hogy a mozgalom bukása után is, Világos után is, akadt rnég dolga 
Haynaunak, akadt dolga alvezéreinek. Egyebek között Vajdaságban is, 
ahol akkor ,már Ferenc Jóska volta nagyvajda és Mayerhofer a »vice«. 
Legalább is err ől tanúskodnak a következ ő  falragaszok, következ ő  »»Kund-
machung«-ok, értesítések. Az egyiket Becskezekr ől keltezte Mayerhofer, 
a »vice« 1849 szeptember 3-án. A anásikat szintén ő  adta ki, az alvajda, 
de Zombombam és szeptember 13-án, mert míg az els ő  Torontál népéhez, 
az utóbbi Bácska lakosságához szólott. 

Az első  mé,g virágnyelven beszól. Er őszakoskodásokat, útonállást, 
betöréseket, gyujtogatásakat emleget, ezek részére helyezi kilátásba cšu-
pán a rögtön іtelő  bíróságot és a kötéláQ гtali halált (156. oldal). A másik 
már kénytelen nyíltabban színt valláni. A b űnlistát megtoldja, ,gyіlkos-
ságakkal is, de mindehhez hozzáf űzi ta következ őt is »dann Auflehnung 
gegen die ,gsetzliche .Regierungsgewalt und Anmassung der gesetzmssi-
gen Autoritat, wodurch ... Massregeln vereitelt werden ...« (160. oldal 
Magyarul így hangzik az igen érdekes új — politikai — b űnlista: »azután 
ellenszegülés a törvényes kormánnyal szemben, a törvényes tekintély ma-
gára átruházása, ami által ... intézkedéseink megihk'isulnak.«). Ezek után 
nem fogunk csodálkozni, hogy kötél általi halált helyez ez á falragasz is 
kilátásba, aimelyet az ostromállapot rögtönítél ő  bírósága minden tétovázás 
nélkül mond ki és azon sem, ha hozzátesszük, hogy a megbizott Latinovics 
és Karácsonyi nagybirtokosoknak valószínfaleg akadt teend őjük. rJgy lát-
szik, a vajdaságiaknak sem tetszettek az új állagotok, ők sem voltak 
megelégedve 'az »elisuneréssel«, amelyet azáltal nyujtott nekik a császár, 
hogy felvette a nagyvajda címet. A bácskaiak inkább igyekeztek volna 
»átruházni magukra a törvényes tekintélyt«, igyekeztek volna átvenni a 
hatalmat a császártól és generálisától. 

A szerbiai politika i ►s, mint tudjuk, á vajdasági szerbek mellett, a bécsi 
udvar mellett foglalt állást. Annál inkább érdekelhet bennünket az akkori 
Szerbia belügyminiszterének, a hirneves Garasanin Ilijának legbels őbb, 
legintimebb véleménye a Habsburgokról és azok embereiről, Rajacsicsról, 
Mayérhaferról, Јelasicsról vagy azok ellenfeleir ől, mint például egyidőben 
Sztratimirovicsról, az akko тi »népi tábornokröl«. Négyszeml ~özti beszélge-
tések mellett, levelei nyujtják valakir ől a leeberisdbb, legintimebb köpet. 
A magánlevele еk már-már szinte elérik a párbeszédek intimitását. Bels ő , 
befeléforduló életet él ő  embereknél, a betű  embereinél a levél többet mond, 
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többet árul e1, minta hangos szó. Garasanin ugyan neon annyira a bet ű , 
mint inkább az akciók és az él ő  (hang embere volt, levelei mégis új meg-
világításba helyezek a bécsi udvart és politikáját. Szívb ől utálja a Habs-
burgokat lám az is, aki egyel őre még szövetségesük és segít őtárswk, aki-
egyelőre még kénуtelen a megkezdett úton, a Habsburgok útján haladni. 
Garasanin megveti és gy űlöli a bécsi udvart, fél is egyúttal t đle és ani-
közben még a magyarok ellen harcol, nnár gondol arra is, hagy eljöhet  

az idő, amikor talán éppen a magyarok óldalán fog állania Habsburgok  

ellen folytatott harcukban. Ezek az intim elgondolások teszik olyannyira 
érdekessé, szinte érdekfeszítővé a most megjelent könyvet, amely Gara-
saninnak 1839-1849 között írt leveleit közli (»Prepiska Ilije Garaš аnina. 
Knjiga I. 1839-1849. — Beograd, 1950«, -- A Szerb Tudományos Akadé-
mia kiadása). 

Gazasaninról tudott, isdnert az is, hogy a kossuthi érnigráció leg-
inkább benne .bízik, leginkább t őle várja a baráti segítséget azt, hogy 
mint szövetséges társa magyarság mellett fog harcglni a Habsburgok 
ellen, Magyarország függetlenségéért, tudva, hogy gzzel, el ősegíti egyúttal 
a szerb és délszláv függetlenség ügyét is. Kossuth maga is »Irataim«-bon  
számos helyen hivatkozik éppen Garasaninra (1859-1862), arra az állam-
férfira, aki 1848-ban még a magyarok ellen küldte a szerbiai önkéntesek  

seregét. Ezért is érdennes és érdekes foglalkozni Garasanin leveleivel,  

akkor is, ha ezúttal аnég csak azok elsó kötetét ІkаpjuК  kézhez, ha ezúttal  
még nem is ismerkedhetőnk meg azokkal a levelekkel, amelyeket külügy-
miniszter korában, általában a kossuthi emigráció korában írt.  

Garasanin nincs 1848-bon a nép oldalán. Látja mégis, hogy a nép a  

maga érdekeinek megvalósításáért kelt fel, saját szabadságáért harcol,  

ha ki is használják ezt .a harcot a Habsburgok a maguk céljaira. »De a  

velünk határos Osztrák Monarchia népe úgy megkavarodott, hogy minden  
városban, azokban is, amelyek közvetlen határainkon fekszenek, igen nagy-
fokú nyugtalanság (n e m i r: többet jelent a nyugtalanságnál, lehet moz-
galom, zendülés is) jelentkezik. Ez a nép már mindenütt leváltotta eddigi  

hatóságait és más hatalmat helyezett helyükbe, olyan személyek közül,  
akiket a nép maga, a maga kebeléib ől, választott meg és akik most nem  

függnek a császári igazgatástól, hanem a néptől.« Ezeket írja Garasanin  
mint belügyminiszter a kerületi f őnökhöz intézett körlevelében — (még ' 

március 18-án 140. oldal).  
Már a anárcius 18-iki Qevélben élesen megkülönbözteti Garasanin az  

udvart a néptől. Ez a nnegkülönböztetés .még határozottabb egy Szimics-
hez intézett levelében, annélyet 1848 októberében ír. Suplyikácról van  
benne szó, aktit a nnájusi gy űlésen vajdának választottak és aki mindeddig  

az olaszok szabadsága ellen harcolt és most Vajdaságba érkezett. »Meg-
jött, — mondja róla Garasanin, — de nem mint vajda, hanem mint olyan,  
akit azért küldtek, hogy a szerbeket támogassa a nagyarok ellen és ha  

majd visszaszerezték Vajdaság határait, akkor a császár mindent egyszerre  
jóváhagy és megerősít számukra. M4пdebből semmi mást sem lehet látni,  
mint azt, hogy az udvara bán (Jelasics) és a vélt vajda segítségével helyre  

akarja állítani a régit (rendet)«. Ezek után megemlíti Garasanin La ~mberg- . 

esetét, Latour esetét, a népi megmozdulásokat Pesten és Bécsben és hozzá-
teszi: »Mindennek cswpán az az oka, hogy .megkísérlik visszatérni a régi  

(rendszerre)... Sokat tett az udvar kockára ezekkel a kísérletekkel, üy  
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felizgatott népek közepette. Hiába nincs helyén тnár az elgondolása sem  
a régire való visszatérésinek. E1muit imáfi az az id ő  és végül Fis hozzá kell  
fognia már egyszer őszintén az udvarmak ahhoz, hogy közvetítsen az össze-
veszített népek 'között, megadva mindegyiknek a magáét ...Hát nem lett  
volna tisztább munka, ha a bán megerősíti határait és ,a szerbeknek kül-
dött volna azután segítséget, hagy elfoglalják azt, ami megilleti őket? Ez  
tiszta háború lett volna a két nép sz аbadságáért, .míg (Jelasics) Pest és  
Győr felé vonulása teljesen leleplezik őt.« (312-313. oldal).  

Az udvar embereit, Jelasicsot, Mayerhofert számos helyen támadja és  
bírálja. Néhány ilyen helyet kiragadunk és ideiktatunk. Szimicsnek irt  
levelében .mondja a miniszter .még 1848 augusztus 27-én ezeket is: »Ször-
nyen hazudik ez a bán. Egyszerűen — hazudik és teljesen az udvar szelle-
mében cselekszik. Sokan kételkednek benne, én azonban nem csupán  
kételkedem, hanem tisztán ,látom minden hazugságát és Mayerhofer min-
den hazugságát is... Röstellem a dolgot, IkUlonbin ízekre szedném a sok  
sváb zavarkeltést, amire rájöttem magukból tetteikb ő l és amelyeket sem-
mivel sem lehet megcáfolni ... Nincs irányítójuk (a vajdasági szerbeknek)  
és Sztr .atimirovicsnak, aki ezt a címet viseli, nem akarnak engedelmes-
kedni, hogy kínos nézni ...Mayerhofert és a 'bánt igen veszélyeseknek íté-
lem. Igaz ugyan, hogy 5k segíthetnek a szlávoknak a Qagyarok ellen, de  
ki fogja őket azután 'megsegíteni a svábok ellen! A legszörny űbb, hogy  
úgy látszik minden a svábok javára fog szolgálni és ez roppant nagy szo-
morúság. Hiszen az udvar még eddig a szerb követeléseket som hagyta  
jóvá, de gazt híreszteli, hogy állítólag segítséget nyújt, persze mindent  a 
maga tarisznyájába (rakna). Rettenetesen fázom és kétségbe esem az ottani  
szerbek (sorsán) ... Ha a magyarok becsületesek volnának, még megsza-
badulhatnánk ettől a szerencsétlenségt ől, de ennek rögtön most kellene  

lenni. De innen sem remélek semmi jót és ez hát minden. Már csak az  
isteni ,gondvise ~léšben bízom, hogy .még aneghiúsulnak a bécsi szándékok  
(poremetiti), különben nagy a baj. Lehet, hogy kuvikrrvadár vagyok, de ez  
így van.« (280-282. oldal).  

Nenadovicsnak írja Garasanin mnár 1849 január 12-én. »Verje meg az  
isten (Bog ubio) Mayerhofert. jobban mondva a német politikát ... Vajjon  
mit tesz majd Knityanin a Mayérhoferi intrikákkal szemben. A pátriárka  
(Raj acsics) sokat tehetne, ha akarna, véget vethetne ezeknek az áskálódá-
soknak, persze itt sincs elegemdő  energia, amint látom ...« Sztratimiro-
vicsról van itt szó, aki harcban álla pátriarkával. Garasanin elég tisztán  
látja a helyzetet, mégis azzal végzi ebrnélkedését, hagy engedelmeskedni  
kell Rajacsicsnak (356. ,oldal). Pár nap murva ,Szinmicsnek ír Garasanin  
(jan. 22). Ezeket mondja a levélben: »Rukavina táborndk és a pátriárka  
úr levele, amit az este olvastam fordításban, nagy gyanút ébresztett ben-
nem az udvarral szentben. Különösen az a ikifejezés, amely ezt mondja:  
»... különösen .a határ őrvidéken, aanely minden bizonnyal tovabbra is egy  
és ugyanazon .  legfőbb hatalom. alatt fog unaradni stb.... A svábok min-
denütt ellenségei a népi ügynek ,és hagy ne történjen a szerbség (akarata)  
szerint, szívesen fejet hajtanak Rukavina és az udvar eszméi el őtt  .. . 
Egyszóval, köztünsk maradjon, minden arra vall, hogy az udvar arra  
törekszik, hogy becsapja a szerbeket... Egész biztosan sor kérülhet még  
arra is, hogy a németek _ a magyarokat használják majd fel a szerbek  
ellen és ez csak akkor nem következik be, ha már Jóelőre teszünk róla .. •  
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Éppen ezért jó volna, aha a szerb hadsereg nem lépné túl a határvonalat  .. . 
Szükség van arra is mindenütt vajdaságszerte, hogy .minél el őbb megala-
kuljanak a népi bizottságok, ahol még nem alakultak meg és rendeljék 
magukat alá a karlócai •Főbizottságnak, hogy ilymódon is terjedjen a 
szerb hatalom és meghiúsítsuk az udvar mesterkedéseit ...« (359-361. 0.) 

Február 26-án írja Garasanin a szerbiai csapatok parancsnokának, 
Knityaninnak: ,»Biztos vagyok benne; hogy be fognak csapni ....Okosabb, 
ha a császár és környezete tudomást szerez róla, hogy ön az ottani szerb 
népet segíti, nem pedig az udvart, ha pedig az udvar is .megtalálta benne 
a számítását, tulajdonítsa a véletle лnek, nem a mi szándékunknak. És így 
jobb, hogy a szerb népet fel lehessen használni az pn érdemei folytán a 
császár ellen, nem kíván a császár , a nép ellen, аrriely bizonyára fel tudná 
ezt használni, (kissé zavaros az eredeti szöveg, amely így hangzik: »... i 
po tome bolje je da se može narod Srbski vašom zaslugom protivu tara 
posluž ~iti, ne želi Gar protivu naroda, koji b,i sigurno to znao na .polzu upo-
trebiti«) ... különösen most, amikor a császár ...oly pimaszul (.podlo) bá-
nik a néppel ... Amikor a császár nem akarja elismerni népének annyi 
véres áldozatát, hiszen már több ízben, de különösen most a végs ő  pusz-
tulástól mentette meg... Mayerhafer kéíszín ű  (dvojezičan), hol a szerbek 
ellen, hol mellettük nyilatkozik ...« (370-371. oldal). 

1849 április 29-én ezeket írja Garasanin Knityaninnak: ,»Látja-e, hogy 
pusztul Bánát? Azt hiszi a-magyar erő  teszi ezt? Én úgy látom nem, hanem 
inkább is .az udvari-Maye гhоferi politika ...« Az udvar a szlávok ellen 
is Iharcol, nemcsak Іa magyarak ,ellen és még az orosz segítséget is fel-
használja erre ' ~a célra, a szabadság eltiprására. -»Ebben támaszkodhat az  

orosz ígéretre, hiszen tudja, hagy mostantól fogva a háború a szabadság  

ellen is folyik majd és ez az orosz érdekeknek •igen-igen (sasvim mlogo)  

hízeleg... Mayerhofer nem bánná, ha ;meg is maradnának a magyarok,  

csak azt a szót »nép« ne hallja többé ...« (391-392. oldal).  

1849 június 30-án újból Knityaninhoz intézett levelében moridja Gara-
sanin: »Hiába, az volna helyénvaló, hagynia magyarokat, hadd írtsák ki  
a haszontalan sváb népséget (svet), amely megmérgezi a népeket, s azután  

velük (a magyarokkal) állni ki a harcra. Ež legalább tiszta munka volna.  

Nép harcolna nép ellen, nem pedig gyávák h ősök ellen ... Isanert dolog,  
hogy Mayerhofer és Pancsova kölcsönösen gy űlölik egymást ... « (422.  
oldal). Šgy gоndо lКбzІа  Garasanin a németekről, svábokról, ahogy ő  mondja  
néha, azaz a Habsburgokról és exponenseikről. Mégis — kitart politika-  
juk mellett. Talán csak azért, amit mondis egyik levelében, Petronijevics  

Ávrámnak. Ezeket mondja benne például: »De akárhogy is áll a dolog,  

most smár nem vonhatjuk ki magunkat (natrag povu či), tegyen bármit is  
a diplomácia. Beálltunk a sórba (u deli ušli) és folytatnunk kell az ügyet.«  

(1848 szept. 10. — 295. oldal). Garasanin egyelőre folytatja háta dolgot  
és csak leveleiben ír a császár ellen. Különben araég ott áll az oldalán.  

Ezért elítéli Sztratimirovics magatartását, đki néha tovább megy a pát-
riárka ellen és az udvar ellen, mint azt Garasanin jónak látja. Így ír  

például Knityaninnak 1848 szept. 17-én. »Értelmetlen és a népi ügyre  

kárhozatos minden ellenszegülés a császárságnak, amely láthatólag meg-
vedi és megsegíti a népi ügyet az elnyomó és üldöző  magyarokkal szem-
ben ...« (3.02. oldal). Elítéli Sztratimirоvics gőgös és fennhéjázó viselkedé-
sét, hiszen úgy jár-kel, mintha akkora er ő  állana mögötte, hogy bátran  
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felvehetné a harcot, mind a magyarok, mind Windisc'hgrátz ellen. Roppant 
könnyelmű, kockára tesz mindent és éppen akkor, amikor nagyon is óva-
tosnak kell lenni .és 'vigyázni arra, hogy a császárt, annak haragját ma-
gunkra ne zúdítsuk. , »Természetes, hogy meg kell védenünk érdekeinket, 
de nagyon okosan, semmi esetre sem ellenségképpen, forradalmi imádon. 
Mert, uram, a németek igen ravaszak. . . « (347-348. oldal). Garasanin kü-
'_önben sem forradalmár, azonkívül úgy látja a dolgokat, hogy a császár 
és a ćár szövetsége gy őzedelmeskedni foga magyarok fölött és ezért is 
ki kell már tartani a megkezdett úton. 

Azért különbséget tesz a császár és a cár között, habár, amint láttuk, 
az a véleménye a cárról is, hogy a szabadság ellen harcol. Mégis azt írja a 
fejedelemnek, Karagyorgyevics Alexander knéznek, 1849 április 2-án, ami-
kor acsászár ő t kitüntette: »Tekintve, hogy a rendjel... elfogadása olyan 
értelmet adhatna testvéri politikai részvételünknek az Ausztriában laki 
szerb nép oldalán, amely semmi esetre sem egyezne azokkal a törekvések-
kel és indokokkal, amelyek engem ebben irányítottak ... és ez igen kelle-
metlen következményekkel járhatna ... belpolitikánkban, — így nem va-
gyak abban a helyzetben, hogy elfogadjam ...« (377-378. oldal). A libe-
rális ifjúság ellenzéki magatartása is hozzájárulhatott tehát ahhoz, hogy 
Garasanin visszautasította acsászári Ikitüntetést. Viszont elfogadja a cári 
kitüntetést, habár bizonyos gúny csillan meg err ől szóló levelében. A knéz 
is megkapta a Fehér Sas rendjelet a cártól sés Garasanin í.gy fejezi be 
errő l szóló értesítését: »... no, most aztán van elég rendjelünk.« (416. old.). 

•1r Garasanin néha a magyar vezet ő  emberekről is. Bemet például igen 
megbecsüli, habár nem is egyezik vele mindenben. Knityanint figyelmez-
teti egyik levelében Bem hatalmas tehetségére. »Bem ügyességét ön jól 
ismeri és .ha vele kerül most szembe, úgy már tudja, hogy olyan tervben 
és olyan rajtaütésben lesz része, amilyenben mindeddig még soha a háború 
egész foђyamán. ... Tudja, hogy Bem ellen a legjobb állás sem mindig 
használ. Emlékezzen csak rá, hogy néha tutajokon is harcol ...« . (1849 

Lгnáj,us 6. — 3%. oldal). Viszont elítéli Bem kiáltványát Moldva népéhez, 
amelyben arra hívja fel a románokat, hogy (keljenek fel az oroszok ellen. 
»Bem megőrült, ha nem tudja, hogy a moldvaiakat, a románokat fegy-
verbe hívni, semmit sem jelent és még őrültebb, ha nem tudja, hogy  
Lüders (orosz) tábornak az Oláhországba vis вzavonuló magyar sereget  
lefegyverezte ...« (1849 július 22. 436. oldal).  

Ismneri Garasanin némileg а  Коssuth-Gёгgeі  ellentétet is. Knityanin-
nak ír erről a kérdésről 1849 június 23-án. Azt mondja például benne:  
»Kossuthé az egyik párt, ebben vannak a lengyelek is, és Görgeié a másik.  

Az elsőnek az a véleménye, hagy az utolsó csöpp vérig védekezniök kell  

Ausztria ellen, s ha e célból arra szükség van, megadnak mindent a töblli  
népnek, almit csak kblvetelnek, imégha rajta vesztenek is. A másik párt  
viszont azon a véleményen van, hogy meg kell egyezni Ausztriával, a többi  

(nem- nаgyar) népnek azonban semmit sem kell megadni :  Én pedig  mind-
erre azt 'mondom, hogy mindez már későn jön, nipt már ki se fogja őket  
bármily ügyben is megkérdezni, a teljes engedelmességet (pokornost) kö-
vetelik tőlük ...« (420. oldal). Csakugyan késő  volt má .r. Mind szerb,anind  
magyar részrol. Legalább is ez alkalommal. A következ ő  évék azonban  
más politikai irányvonalra, új útra terelték mind a két felet.  
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És erre a más íit га  meg volt araár 1848-49 ,folyamán a hajlandóság  
Garasanánban.  

Persze nem barátja ő  az »anarchiának«, annak, hogy például a nép,  
a csapatok maguk valasszák meg az ellenséget, acmely ellen hajlandóak  
harcolni, elítéli a vajdasági szerb csapatok mozgalmat is. Err ől több leveli  
is tanúskodik. Milyenmozgalomról is van itt szó? »Uram, — írja Kni-
tyaninnak, 1849 április 8-án, — nagy veszély fenyegeti a népet az anarchia  
részéről. Azt hallom, hogy a zászlóaljak katonái lármáznak a császár ellen  

és a szerbiaiak ellen és a magyar barátság mellett nyilatkoznak ...« Gara-
sanin elásmeri, hogy a magyarok politikai és társadalmi szabadságot hoz-
nak, viszont — megsziintetik a szerb nevet, ezért nem barátja ő  a katonák  
óhajtásainak. (Ez a nemzeti politikában bekövetkezett »kés őn jött« for-
dulat előtt történt még.) Még mindig bízik azért az udvarban és úgy, gon-
dolkodik, hogy éppen ezzel a fordulati аl adnának alapot azoknak az udvari  
törekvéseknek, amelyek a szerb népet végül is kisemmiznék. (379-381. 0.).  

Persze azért, err ő l volt is már szó, Garasanin nem bánná, ha a :magya-
rok kiirtanák ,a népimérgez ő  sváb törekvéseket. Örülne annak is, ha néhány  
magyar emigráns állandó veszéllyel fenyegetné az udvart. »A magyarok  
állandó damokleszi kard lesznek Ausztria feje fölött, hogy nagyon el ne  

bízzák magukat. Azért persze Ausztria továbbra is rágni fogja a népek  
csontjait, de legalább nagy félelmek közepette. És talán Oroszország sem 
fogja mindenkor támogatni ...« (1849 j тΡ~nius 28-an, 422-423. oldal).  

Különben már 1849 január•22-én így ír Garasanin Szimicsnek: »... Ha  

bárhogy is sz г tforgácsolódnak a magyarok, tanácsolja mégis azt a pátriár-
kának, hogy ügyesen, titokban keresse" barátságukat. Hiszen ezt a népet  
nem lehet kiírtani és egyetértésükre szüksége van a szett népnek, úgy  

látom, a romlott-gonosz németekkel szemben. Nem mondhatom el itt,  
innen mindazt, ahogy mondani kellene, de ha magam vagyok ott, tudnám  
és meg is .tenném ezt, szóval, ha én vagyok a pátriárka helyén ...« (361. 0.)  

Nem ő  volta pártriárka helyén. Viszont 1859-ben már kn еgtalálta az  
útját, módját, hogy felvegye a kapcsolatokat Kassuthékkal. Sajnos, leve-
lezésének ez a második kötete még nem jelent meg. Így e tekintetben  

Kossuthra, az ő  »Irataim«-ra szorítkozunk.  
Már 1859-ben tervet készít Kossuth arra az esetre, ha Magyarország  

is beavatkozhat Piemont és az olasz nép háborújába Ausztria ellen. Persze  

Cavourra és III. Napoleonra igyekszák tármaszkodni, idegen csapatok élén  

akar megjelenni a magyar határon, hagy ezzel bírja felkelésre a magyar  

népet; reméli ,  hogy a kalandor III. Napoleon most ež egyszer a népek  

oldalára fog állani, mert érdeke, a Monarchia megsemmisítését követeli.  

Persze — nem így volt. Nemcsak Piemont sorkatonasága, de a felkel ő  
olasz nép is harcolta Habsburgok ellen, Garibaldi is ott volt a küzd ők  
sorában és a császár, aki már 1849-1ben is elfojtotta a római nép felkelését,  

most is hirtelen kiugrotta háborúból, megyegyezett I: Ferenc Józseffel,  

könnyebben találva alapot és békülve meg ezzel ;  mint a nép uralanával,  
bárhal is. tgy következett el a rövid ideig tartó gy őzelmes háborúra —  
Villafranca, a francia-oszfirák megegyezés az. olaszok — és természetesen  

magyarok — háta mögött. A nép, az :olasz nép, Garibaldi azonban tovább  

folytatta a harcot és Kossuth most ebben 'bízott továbbra is. Terveket szót,  

hogyan és honnan indulhatna meg felszabadító hadjárata, az újabb ma-  

gyár szabadságharc. Gondol kelet гi is, Romániára, Moldvára is, onnan  
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törhetne be egy hadsereg Erdélybe, gondol délre, a Balkonra, Szerbiára, 
ahonnan a vajdasági rónára hatolhatna be az a sereg, amely hivatva 
volna fegyvert nyujtani és anegadni a jelt a magyar felkelésre. Gondol a 
horvát' vagy dalmát tengerpartra is, ahol partraszáll;hatna egy hadosztály, 
hogy átkelve a Dráván és Murán érnntkezésbe lépjen a .magyar csapatok-
kal. Mindezek a tervek természetesen csak akkor válhattak lehetségessé, 
ha a 48-as nemzeti terstvérharcok helyett most közös úton indulnak el 
és haladnak magyarok, szerbek, horvátok és románok. igy kerül sor arra, 
hogy Kossuth »követeket« küld Szerbiába is, hogy ott egyengessék az 
utat, érinbkezésbe lépve az Obrenovicsakkal és — Garasaninnal. A vaj-
dasági szerbekkel is Szerbián át igyekszik felvenni a kapcsolatot. Ebben 
az időben különben Vajdaság szerbjei mind Habsburgellenes beállítottsá-
gúak voltak és meg volt a néptömegek nagy egyetértése, amely lehet ővé 
tette az együttműködést a harctérden is. Kossuth így smár 1859-ben haj- 
landó orrá, ;hogy önkormányzatot biztosítson a szerbeknek és igazi Vajda-
ságot is egyúttal. Beható tanácsjkozásokat folytatott Obrenovics Mihály fe-
j edelemmel, aki elismerte, ;hogy a magyar függetlenség szerb érdek is, 
hogy Szerbia nem tart igényt Vajdaságra, viszont függetleníteni akarja 
magát .a török ґfennhatбsg alól, persze nem orosz segítségg г l, mert ez csak 
névleges függetlenséget jelentene. 

Különben Ko'ssuthék leginkább Garasaniniban bíznak. Ludvig, Kossuth 
belgrádi lkövete egyik levelében 1859 július 13-án ,például arról ír, hogy 
ha Lesseps erélyesen lép fel, úgy Garasanin lesz a miniszter, ő  pedig a mi 
émberünk, teszi hozzá..(K. L. »Irataim« Német kiadás, I. kötet, 457. oldal). 
Különben már Kossuth felhívta utasításaiban Ludvig János követ figyel-
mét Garasaninra, ugyanakkor, amikor arról is említést tesz, hogy a ma-
gyar szabadság és függetlenség elengedhetetlen feltétele a szerb szabad-
ságnak és függetlenségnek is (III. k. 91. 01.). Karacesai, Kossuth konstan-
tinápolyi embere hasonlóképpen nyilabkozik, így egyebek között azt je-
lenti, hogy Szerbia erősen rokonszenvezik velünk. (III. Ј . 236. oldal). Ob-
jektív körülmények •mellett Garasanin betegsége is hozzájárult 1861 ele-
jén, hogy Szerbia is passzív álláspontot foglalt el egyel őre a mnagyar kér-
désben (III. k. 288. oldal). Viszont már ugyanez év decemberében az a 
vélemény válik uralkodóvá, hogy Szerbia hatási igen jótékony. Egyetlen 
szomszédunk Szerbia,'amely a helyzet nagyszer űségétteljesen átérzi. És  
ezt Garasanin szellemének lehet köszönni leginkább. (III: k. 654. 'oldal). 
1862 elején Kossuth Jásika Miklósnak, a regényírónak, szóló leveleiben, 
— aki az európai közvéleményt tájékoztatta a magyar kérdés fejlemé-
nyeirpl, —arról ír`, hogy Belgráddal baráti jóviszonyt kell fenntartani és 
felhívja a figyelmét arra is, hogy valaki utazzon le a szerb f ővárosba 
és értekezzen Garasaninnal a 'közös ügyekr ől. (III. k. 675. oldal). 

Vajdaság, a vajdasági szerbek kérdése természetesen legalább is 
ugyanolyan fontosságú, mint a szerb baráti együt'tamüködés +maga is. Már 
1859 január 20-án_ írja Szarvаdy Bixiónak: megvan győződve róla, hogy 
mindannyian kigyógyultak a mult tévedéseib ől. A szerbeknek sincs rá 
semminő  okuk, hagy elégedettek legyenek az osztrákokkal. (I. k. 134. old.). 
Éppen ezért hajlandók Kossuthék minden olyan, a legmesszebbmen ő  kö-
vetelés teljesítésére is, amely nem sérti az ország terül.ti integritását. 
Ez a felfogás érvényre jut abban az egyezményben is, amelyet Klapka és 
Kuza, rom гián fejedelem, kötöttek 1859-ben és amelyet Klapka május 22-riki 
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levelében közöl Kossuthul. (I. k. 419. és 449. oldal). Nyelvi és közigazgatási  

vagy Qiulturális igénзrekről van itt többnyire szó, mert Kossuth élesen el-
választja egymástól az állam és a nemzetnsёg kérdését. (I. k. 497. oldal s  
egyebütt) valamint a nemzet és nemzetiség 'kérdését is (II. k. 158. o.), mert  

szerinti más а  nyelv és nemzetiség és mása politikai, államalkotó nemzet.  

Mindazonáltal baráti, tes"tтéri alapon kíván együttműködni a szerbekkel.  
»Én itt egy szabad nép hallatára, nemzetem - nevében, szavamat adom, 
hogy mi eltemetjük gaz ellenünk elkövetett vétkek, e гnlékezetét ... — te-
messék el bajtársaink is ... akármi nyelven szólnak ... ha mit ellenük 
vétkezheténk. Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk 
arra, aminek lennünk Mell. Mi kinyujtjiuk ІfІІёјйК  az igaz testvériség kezét 
megszerezni az ő  szabadságukat: nyujtsák ki ők is kezüket felénk, vissza-
szerezni a miénket. Mindnyájunknak 'volt valami felejteni, volt tanulni • 
valónk. Én hiszem, 14ogy megtevénk. Okulva a ámultak hibáin s a jelen 
szolgaság közösségén, én hiszem az istent, ihogy legközelebb ... az ujj á-
születés nagy perce egyesülve találand érzelemben, úgymint értelemben, 
egyesülve találand úgy akaratban, mint cselekvésben ,a 'közös jogért, a 
közös szabadságért.« (Angliai beszédeib ől. »Irataim«, II. kötete K. L. válo-
gatott anwnkái, 123. oldal). És annál inkább, hiszen smár 1848-Ibin meg volt 
erre a hajlandósága szerbekben. »Mindjárt els ő  csatáinkban ... osztrák ., 
katonasággal találkoztunk ... kés őbb pedig, midőn gyanakodni kezdve, 
hogy csak amolyan parázsból gesztenyét káparó szerepre használtatnak 
fel a bécsi udvar által, a pártüt ő  szerbek hajlamot kezdtek mutatni, hogy 
velünk kialkusznak. . .< (ugyanot гt, 126-127. oldal). 

Külön egyezményt kíván létesíteni Kossutha határ őrökkel is, akikről 
feltételezi, hogy különleges óhajaik vannak, anine уek . sajátos helyzetük-
ből fakadnak. így gondol arra, hogy megszüntetnék katonai különállásu-
kat, hogy tulajdonjogot :ny,ernének birtokaikra, rétjeikre és legel őikre, 
erdeikre és szántóikra; hogy tehát rmegszüntetnék teljesen gazdasági, tár-
sadalmi és katonai különleges helyzetüket. (II. k. 99. oldal). Sokkal hatá-
rozottabb különben Klapka e tekintetben. 1861-ben jegyzéket küld az 
országba és ebben egyebek 'között ezeket mondja (3. pont). A nemzetiségi 
kérdést, különösen azonban a horvát ,egyezmény kérdését mindenáron, 
szükség esetén a legnagyobb áldozatok árán is, rendezni kell. (6. pont). A 
szerbekne гk ikülön szerb területet, Vajdaságot .kell engedélyezni, .persze 
anélkül, hogy ezáltal az ország ґteгйІetі  integritása kárt szenvedni. (III. k. 
616-617. old.). A horvát kérdést is számos helyen említi Kossuth és körül-
belül arra az álláspontra helyezkedik, , hogy Horvátország nem »csatolt 
országrész«, hanem »táršország« lenne ezentúl, olyan ország, amely teljes 
szabadságot élvezne, annál is inikább, mert a horvátok nem nemzetiség, 
hanem nemzet, amelynek saját területe van. (III. k. 101. oldal). Éppen 
ezért, ha a horvátok függetleníteni akarják magukat a magyaroktól, úgy 
mi abba bbeleegyezünk, hacsak nem arról van persze szó, hogy Horvát-
ország osztrák örökös tartománnyá váljék. Viszont tudvalev ő, hogy a 
horvátok csakúgy lehetnek függetlenek, ha függetlenek a magyarok is. 
(I. k. 164. oldal). 

Kossuthék, Klapkáék úgy. látják, Hogy a !függetlenség, a szabadság 
kivívása közös Qrdeke a magyaroknak, horvátoknak, szerbeknek és romá-
náknak, hogy közösen, együtt kell érte harcolnioik és éppen ezert állam-
szövetségre kell lépniök ezeknek a nemzeteknek. A Dunai Konföderáció 
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terve Kossuth emlékirataiban számtalanszor felbukkan, habár a vélet-
lenül pontokba szedett államszövetségi tervezetet magát nem is közli Kos-
suth »Irataim« harmadik kötetében sem, amelyben ezzel a tervvel beha-
tóbban foglalkozik és elmondja a terv ,keletkezésének történetét. Érdemes 
néhány gondolatot akár szóról-szóra is idézni a III. köt tet »Befejezésébő l«. 
Azokra a gondolatokra gondolok itt f őleg, .amlеlyek anegindokolják a anа-
gyar-szerb-horvát-román szövetség tervét. 

»Nekem régi-régi meggy őződésem, hagy Magyarországnak a keleti 
szomszéd népek szabadságában s nemzeti individualitásuk szabad fejl ő-
désének biztosítasában kell gaz orosz hatalmi terjeszkedés, nevezetesen a 
pánszlávizmus ellen biztosítékot keresni s csakis abban lehet feltalálni .. . 
Amott keleti szomszédunkban .a Dunán alul szláv népek vannak, tehát 
azon oldalról szláv gyűrűvel vagyunk körítve ... De ezen szláv gy űrű  
reánk csak azon esetre lehet veszélyes, ha azt az orosz forgathatja ,mutató-
ujja !körül. Ha pánszláv gy űrű  s nem szerb, bolgár, bosnyák, hercegovac, 
mantenegrin gyűrű , Ezek a népek nekünk sem külön-külön, sem .együtt-
véve nem lehetnek veszélyesek, ha szabadok (K. L. kiemelése) ... Hogy 
mindazon .apróbb népek külön-külön vagy kisebb-nagyobb csoportosulás-
ban akarták-e nemzeti egyéniségük szabadságát élvezni? — azt én reánk 
nézve }közömbös dolognak ítélem ... No ez, mint független állam, maga 
erejéb ől csakugyan nem oly rémületes aggresszív hatalom, hogy egy füg-
getlen Magyarországot veszéllyel fenyegethetne. S őt ... a független Ma-
gyarországnak inkább érdekében volt volna, hogy Szerbia 1,600.000-nyi  

népességéb ől három millióra emelkedve, oly nemzetté legyen, miely a füg-
getlen nemzeti individtLalítás гa a kellő  elemmel !bír, mert, ha ilyennek 
bírva, a :független Magyarországra, mint kültámadás ellen szövetségesére 
támaszkodhatik, nem bolond, hagy magát orosz horogra akassza. Függet-
len szerb akarand lenni s nem :pánszláv, azaz orosz szolga.... Ha a keleti 
kérdés, mint tisztán házi kérdés, ama népek felszabadításával találna 
megoldatni, én nemcsak a legnagyobb örömmel kész valék közrem űködé-
semet arra felajánlani, hogy a felszabadulandó szomszéd Magyarország s a 
felszabadulandó szomszéd oláh és szláv népek között minden külellenség 
elleni kölcsönös védelem végett szövetség jöjjön létre, de s őt e szövetségeE 
mind a mi függetlenségünk, mind az ő  függetlenségük biztosítékának 
tekintettem s az egyedüli gyakorlatias módnak arra, 'hogy ama szláv gy űrű  
pánszláv gyűrűvé ne változzék ...4 (a kiemelések mind K. L.-tól erednek. 
— Kossuth Lajos Válogatott Munkái, 361-363. oldal). 
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PETŐFI SÁNDOR:  

,Fо / a szen  

Itta próba, az utolsó  
Nagy próba:  
Jön az orosz, jön az orosz,  
Itt is van már valóba'.  
Eljött tehát az utolsó  
ítélet,  
De én attól sen magamént,  
Sem hazámért nem félek.  

háborúra !  

Miért félnénk az ítélet  
Nap játul?  
Féljenek ők, kik viselik  
Magokat oly galádul,  
Kik rá törtek az ártatlan  
Magyarra,  
Most veri meg az úristen  
Mindenható haragja!  

Föl hazámnak valamennyi  
Lakója,  
Ideje, hogy tartozását  
Minden ember lerója;  
Ki a házból, ki a síkra,  
Еmberek,  
Most az egész Magyarország  
Legyen egy nagy hadsereg!  

Ki is megyünk, szó sincs röla,  
Mindnyájan,  

Meghalni vagy gy őzedelmet  
Nyerni a szent csatában.  
Szent a csata, nem harczulunk  
Királyért:  
Király ellen szabadságunk  
Istenünk és hazánkért!  

Átkos király, érezted hát  
Vesztedet,  - 
Az ördögnek, hogy megmentsen,  
Eladtad a lelkedet.  
De hiába volta vásár  
Elhihet'd;  
Kit az isten elhagyott, azt  
Az ördög nem menti meg.  
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Sok az orosz, nagy a száma,  
Mi haszna?  
Több lesz ott a magyar; talán  
száz is Jut egy oroszra.  
És ha volnánk kevesebben,  
Mint azok:  
Hála iisten, minket hí úgy  
a világ, hogy magyarok!  

4 
Ne féljetek, gyermekink, ne  
Féljetek,  
Nem szúr által dárdájával  
A vad kozák titeket;  
Feleségink, kedvesink, ne  
Sírjatok,  
Idegenek ölelése  
Nem tesz csúfot rajtatok.  

S ti apáink, anyáink, szent  
Halottak.  
Sírotokon ellenség ne  
Tapodjon, ndm tapodhat;  
Inkább veszszen ki nemzetünk  
Egy szálig,  
S dagadjon föl kifolyt vérünk  
Arja az ég boltjáig!  

Minden, a mi szent előttünk,  
Koczkán van,  
Ha a világ támad is meg,  
Győznünk kell e csatákban;  
Ha miljomnak el kell veszni,  
Veszszeri el!  
Ki fogna most fukarkodni  
Еletével, vérivel?  

És te isten, magyarok nagy  
Istene,  
Légy népeddel, hű  népeddel,  
Jó népeddel, légy vele!  
Tedd hatalmad fiaidnak  
Lelkére,  
Világdöntő  haragodat  
Fegyvereink élére!  

(Pest, 1849). 
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J0ZSEF ATTILA: 

A Danánál 

A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 
Alig hallottam, sorsomba merülten, 
hogy fecseg a félszín, hallgat a mély. 
Mintha szívemb ől folyt volna tova, 
zavaros, bölcs és nagy volta Duna. 

Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedt el 
minden hullám és minden mozdulás. 
S mint édesanyám, ringatott, mesélt 
s mosta a váras minden szennyesét. 

És elkezdett az es ő  cseperészni, 
de mintha mindegy volna, el is állt. 
És mégis, mint aki barlangból nézi 
a hosszú esőt — néztem a határt: 
egykedvű, örök eső  módra hullt, 
színtelenül, mi tarka volt, a mult. 

A Duna csak folyt. fJs minta termékeny, 
másra gondoló anyának ölén 
a kisgyermek, úgy játszađoztak szépen 
és nevetgéltek a habok elém.• 
Az idők árján úgy remegtek ők, 
mint sírköves, dülöngő  temetők. 

II. 

Én úgy vagyok, hogy már százezer éve 
nézem, amit murátok hirtelen.. 
Egy pillanat s kész az id ő  egésze, 
mit százezer ős szemlélget vegyem. 
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Látóorr, mit ők nem láttak, mert kapáltak,  
öltek, öleltek, tették, ami kell.  
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,  
mit én nem látok, ha vallani kell.  

Tudunk egymásról, kiint öröm és bánat.  
Enyém a mult és övék a jelen.  
Verset írunk — ők fogják ceruzámat  
s én érzem őket és emlékezem.  

Anyáin kún volt, az apám félig székely,  
félig román, vagy tán egészen az.  
Anyám szájából édes volt az étel,  
apám szájából szép volt az igaz.  
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.  
Elszomorodom néha emiatt —  
ez az elmúlás. Ebből vagyok. »Meglásd,  
ha majd nem leszünk! ...« —Megszólítanak.  

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;  
gyengelétemre így vagyok erős,  
ki emlékszem, hagy több vagyok a soknál,  
mert az őssejtig vagyok minden ős, —  
az Os vagyok, amely sokasodni foszlik.  
apám- s anyámmá válok boldogan;  
s apám, anyám maga is ketté oszlik  
s én lelkes Eggyé így szaporodom!  

A világ vagyok — minden, ami volt, van:  
a sok nemzedék, mely egymásra tör.  
A honfoglalok győznek velem holtan  
s q  meghódoltak kínja meggyötör.  
Arpád és Zalán, Werb őczi és Dózsa --
török, tatár, tót, román kavarog  
e szívben, melye multn$k már adósa  
szelíd jövővel - mai magyarok!  

.. . Én dolgozni akarok. Elegendő  
harc, hagy a multat be kell vallani.  
A Dunánal~, mely mult, jelen s jövend ő ,  
egymást ölelik lágy hullámai.  
A harcot, amelyet őseink vívtak,  
üékévé oldja az emlékezés  
s rendezni végre közös dolgainkat,  
ez a mi munkánk! és nem is kevés.  
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VC3RČfsMARTY MIHALY:  

Szabad sahtó!  

Kelj föl rabágyad kőpáтnáiról  
Beteg, megzsibbadt gondolat!  

Kiálts fel érzés, mely nyögél  
Elfojtott vérző  szív alatt!  

Oh jöjjetek ki láncra vert rabok,  

Lássátok a boldog dicső  napot,  

S a honra, mely soká tűrt veletek,  
.Derűt, vigaszt .és áldást hozzatok,  
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MORICZ ZSIGMOND:  

Pozsonyi mese  
Részlet „Rбzsa Sándor összevanjа  szemó еldökét" című  
nálunk most megj.elenđ  regényéb&l  

A liberális mágnások klubjában, a Kis Kaszinóban éppen azt magya-
rázta gróf Miggay Pista, hogy mi is az a »p e c s 0v i c s« szó.  

Kéhlek alássan, először is »aulikus« az, akinek a világon semmiféle 
politikai meggyőződése nincs és a közpályán tisztán az udvarúi és a feLség 
személye körüli befolyás segítségével akar és tud felemelkedni. Régen 
ezeknek a száma légió volt ... kilenc évvel ezel őtt pedig, 1839-ben Tolna-
megyében a követválasztás igen er ős korteskedésekkel folyt. Két követ-
jelölt volt, egyik Bezerédy István, a másik Perezel Móricz ... Nos, kéhlek, 
a konzervatív +párt vezére gróf Festetich Rudolf volt, aki Julia-majorjában 
nagyszerű  tanyát rendezett korteseinek. Ebben a Julia-majorban a korte-
sek felett a grófnak Petscahovitsch nev ű  tiszttartója gyakorolta a f őгfel-
ügyeletet. Petsóhovitach war un •treuer Diener seines Herrn s oly jól 
tartotta a korteseket, hogy ezek egyszer csak, kéhlek alássan, nem élje-
nezték többet se Bezerédyt, se Perszelt, se Festetich grófot, hanem, ahány- 
szor meglátták ezt a tiiszttartót, azonnal elkezdtek ordítani, hogy »Vivát 
Petschovitseh«. 

A mágnások, kiválta fiatalabbja, nagyon nevetett` 
Egyáltalán igen derülten indult a reggel a klubban. 
— E1 lehet mondani, amit jó anyám szokott ránk kiejteni, ha ilyenkor, 

mikor sírni kéne; kacagni kezdümk, hogy: »Vesztit érzik ezek!« 
A klubban a korai órát tekintve, már igen sokan voltak. 
Voltak, akik arról beszéltek, hogy 1845-ben s 46-bon mily rendkívül 

rossz termés volt s a tavaszi jelek azt mutatják, az idén sem lesz jobb. 
Legalább ára lesz a termésnek, — mondta egy mágnás. — Pest 

vármegyében akkor 22 bankó forinton alul nem lehetett kapni egy mé тő  
búzát. Báró Podmaniczky Jánosnak tele voltak vermei s még annyiért 
sem adta. Еs a vármegye mit tett? Feltörette a vermeket, szétmérette a 
búzát, kéhlek, s a begyűlt pénzt átadta a bárónak. 

— Rémes! S ezt tette volna a vármegye? 
Igen, el lehet gondolkozni az önkormányzat eme ténye felett. 
De még szomorúbbak a viszonyok Beregben és Ugocsában, —  

vetette közbe egy másik fiatal mágnás. — Ha ezekr ől beszélünk, éppen 
olyan, mintha Kelet-India valamelyik tartományáról - lenne szó. Ezért 
alapítottunk egy felfedez ő  társaságot mi ketten, Bélabar г ' v°^' - rivaгat . 
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avval tёltöttük s még a telet is, frarsamg végéig, ahogy az ország különböz ő  
vidékeit megismer.}ük, mint utazók és világokat jelent ő  kalandokat sze-
rezzürlk. Bejártuk, kéhlek alássan, Tolnát, Baranyát, elmentünk Pacádra,  
gráf Károlyi Györgyné látogatására, s onnan le a Hevesmegyében fekv ő  
Tiszabőre, gróf Almássy Pali barátunktihoz, aztán meglátogattuk •a báró  
Wenkneim-családot Kđrös--Ladánуоn, Gróf Csekonics Jánost Zsombolyán,  
sőt elmentünk Temesvárra, Buziáš-fürd őre, Mehádiára, ahol fényes ven-
dégkoszorút találónk együtt ... Herkules,fürdőbđl, nem törődve az intő  
szákkal, a Vaskapu-szoroson át, leírhatatlan fáradsággal ereszkedtünk le -
a Hátszeg völgyébe, Piskiiig ,  Komáromi Gyuri barátunkhoz, aki akkor  
ezen a jószágán időzött bájos feleségével, gróf Csáky Lálival  .. . 

De valami volta levegőben, senki sem tudott tiszta szívvel figyelni  
a világjáró kalandjaira:  

Most berohan a fiatal Csetneky gróf, a Pepi s halálsápadtan kapkod  
ki a zsebéből egy papírlapot és adja át Miggay Pistának:  

Olvasd, olvasd!  
Már mindenki megrettent. A bécsi események? Senki sem akart már  

ilyen izgató dolgokról beszélni.  
Az éjjel kétezer emberrel népgy űlés tartatott, — sietett Mocsnoky  

Pál, a bálrendezđk királya. Vészhírek jöttek Bécsb ől, hogy letörték a  
forradalmat, s az aulkkvsok és pecsovicsok győznek. Kétezer ember azonf  
nal indulni akar. Rögtön fogadjunk g őzhajót nekik. Ki is mentünk a  
hajához és ott várakoztunk, míg el őállítottak egyet, végre jön egy göncér  
s a szervétájával csapkodva kiabálja:  

— Auf, edle Magnaten, das Dampfboot ist da!  
Mindenki nevetett. Küiönös volt, hogy 'a rémület és a kacagás minden  

pillanatban egymást váltotta.  
Egy másik fiatal mágnás avval robbant közéjük:  

A Zuckermandlin ölik a zsidót!.  
Fanyar nevetés.  

Az én jó zsidaimat, kéhlek. Csupa hála vagyok velük szemben.  
Ha szükség van, kihez fordul az ember, ha nincs zsidó?  

Pesten revolutio! A hatvani-utcai Landerer-nyomdából kiindulva  
a sajtószabadság tényleg praklamádtatott. Táncsicsot kiszabadította az  
ifjúság.  

—Petőfi negyvenezer paraszt élén álla Rákoson!  
Csupa hihetetlen hír! Néma csönd!  

Dieser Ptoefi, dieser Petoefi, — dadogta s felmutatta a papírt,  
amit valaki elkapott tőle és olvasni kezdte az első  sorokat:  

Dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok?  
Viszket-e úgy egy kicsit a nyakatok?  

A mágnás ifjak felhördültek s elrettenve nevettek össze.  
Ez mi vagyunk?  

(Ii divatú nyakravalö készül most  
számoitokra ... nem cifra, de jó szoros!  

A kaszinóból mindenki odatorlódott. A komoly, id ősebb lmberális mág-
n ,s nk: zkik ma лk 1 t a. 1.asdontosabb tennivalókat beszélt - meg, szintén  
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előjöttek s szivarozva állottak be a csoportba. A fiatal felolvasönak éles, 
nagy hangja ,volt s minden szó duplán félelmesen sikította fülükbe. 

Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket,  
hogy irántunk emberiek legyetek,.  
vegyetek be az emberek sorába?  .. . 
Rimánkodottá a szegén ~j nép s hiába!  

-- De hol a rendőrség? Hogy merészel valaki ilyen lázító hangon?!!! 
Ez mégis sok! 

— Még csak ezután jön.á java! — mondta a dadogó fiatal mágnás, aki 
a papírt hozta. 

Állatoknak tartottátok a népet;  
hátha most mint áUlat fizet .tinéktek?  
Ha megrohan, mint vadállat bennetek  
s körmét, fogát véretekkel f e 3ti i Тz eg?  

Das ist Skandal! Ez nem törhet ő ! 
El vagyunk késve! 

De elveszett az egész dolognak a humora. A verssorok meghazudtol-
ták, amit az emberek a versr ől tudtak. Hogy a vers, a költemény az 
érzelmek kifejezése, líra, epika... Szavak! Ez itt t űzvész, gyujtogatás. Ha 
ezt hallani fogják az emberek, kész a lázadás ...Borzasztó .. . 

Ki a síkra a kunyhókból, MiUlЈjomk! 
Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok!  
Az alkalom maga magát kináа  ja!  
Ütött a nagy bosszúállás órája. 

Nem lehet elképzelni, hogy ezek a f őurak, akik egész életük]3en, 
bármit is tették, csak tiszteletben, s őt szinte imádatban részesültek a nép 
részéről s ha gyülĐlet volt ia hátuk mögött, azt ёk mosolyogva szinte 
előnynek fogták fel s úgy tartották, hogy kell is egy kis gy űlölet is az 
emésztéshez. Hógy ezek Pet őfi versét soronként, mint p гuskalövést, bonnbát, 
robbanást érezték. Erre még eddig .a ;magyar históriában példa nem volt. 
Elvégre az ember 'liberálisnak liberális, de mágnásnak is anágnás, kéhlek 
alássan. 

Ezer évig híztak rajtunk az urak.  

Minden sor borzalmasabb és ,irtóztató гbib. 

Most rajtok a mi kutyáinJc hízzanak! 

Nem lehetett tovább olvasni. Maga a felolvasó nem hitt a szemének. 
Lehetetlen, hogy ez a sor le legyen írva. Tollal, tintával, ahogy a szerz ő-
dést írják, :amit meg kell Martani, ;ahogy ,a törvényt, amit végre kell hajtani. 
Csak eddig szerződést és törvényt csak a ,birtokban lev ő  hataknasok érde-
kében írtak s ez... 

Van még ebben az országban élet, igazság, rend, jog?... ,Hát ezt a 
gazembert még nem akasztották fel? Ez él? Lehetetlen. 

— Elég! 
Valaki kitépte a felolvasó kezéb ől a papírt és széttépte. 
- Nem kell széttépni, Violencia! A nádorhoz! Az ítél őbíróhoz! 
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- És még ezt az embert dicsérte Széchenyi! Ezt térkinti fiának!  

Dühđrigб  kavargássá változott a terem.  
De mikor már csillapodrli kezdett a felhevült hangulat, mintha új  

t{izzel adtarnйk feQgyujtani a ,hamvadni kezdđ  garázst, valaki berohant:  
— Petđfi negyvenezer kaszás paraszttal álla Rákoson!  

Hirtelen némaság.  
A legfontosabb kérdése napokban az volt, hogy ,miként fognak meg-

oldatni az úrbéri viszonyok? Nem fogják-e az izgatók a parasztokat a'  

nemesség ellen usžítani? S mi lesz a nemzetiségi parasztokkal? A f őurak  
nagy részének csupa tót, oláh, s más nemzetiségű  jobbágysága volt és  
ott semmiképpen rendet fenntartani nem fog lehetni soha, csak drákói  
rendszabályakk.al, katonasággal, fegyverrel...  

Kóválygó kétségek kerülgették az urakat.  
Ha Bécsben is megtörténhetett, а  сsйsz г  rezidenciáján a szörnyűség,  

mi lehet akkor idehaza?  
Metternich nemcsak lemondott, — ami utóvégre méltó és helyes ál-

dozat a tömeg fellázított szenvedélyének lecsillapítására, — de házát kira-
bolták, lerombolták és felgyujtották!  

Mindenki saját Іьёгёn érezte ugyanezt a végzetet. Nem volt a fđurak  
közt senki, aki saját, otthoni, öttómösi, vagy balassafertelmesi kastélyát  

ne tudta volna elképzelni lángok között.  

Még soha neon gondoltak arra, hogy ,ennyire ellenséges és idegen  
elem között élnek. Hiszen ezek a parasztok, ezek a soha észre nem vett,  

figyeleanbe nem részesített jobbágyak, ezek, mint feldiihít нtt vadak nyü-
zsögtek képzeletükben  .. . 

Kell, igen, kell a felelős aninisztérium, hogy legyen egy legmagasabb  
szerv, amely elégtételt adjon nekik a sérelmekért, károkért s megoltal-
mazza őket a veszélyektől. Meg kell hozni az elodázhatatlan törvényekét,  

részben, hogy kicsit lecsillapítsák a mobot, részben hogy megkötözhessék,  

mint az elszabadult veszett kutyákat.  
Szóval a »Kis Kaszinó«, a szabadgondolkozású mágnás-ellenzék is  

teljesen és tökéletesen fel volt fordulva. Mi lehet akkora Nagy Kaszinó-
ban, a konzervatívaknál?  

A fiatalok hamar felülkerekednek az érzelmeken s a fiatal mágnások  
kajánul elhatározták, hogy aPetőfi-verset elviszik a. fels őbbekhez.  

Hadd örüljenek azok is.  
Két tagot mindjárt ki is választottak, mind a kett ő  természetesen a  

legnagyobb családok 'gyermekei voltak, akiknek apjuk, testvérük, báty-
juk, minden rokonságuk a Kaszlnбban van.  

A Kis Kaszinóba jártak a nagy nevek közül gróf Batthyány Lajos és  
Kázmér, gróf Teleki László és Domokos, gráf Vay Károly, gróf Zichy  

Manó, .,gróf Pálffy József, gróf Szapáry Antal, gróf Csáky László, báró  
Mesznil Viktor, báró Eötvös József, gráf Andrássy Gyula és sokan mások.  
Ezek valamennyrien .a haladás hívei voltak, akik pénzt és lelkesedést  
áldoztak a nép és a jövo megmentéseért. E1 lehet képzelni, mi volt az  

igazi konzervatív, maradi mágnásvilágban, ha még ókét is így felháborí-
totta Petőfi verse. A Kis Kaszinónak csak tizenhat szavazati joggal bfró  
tagja volt, a mágnás-tábla centrumának ellenben 108 szavazati helye volt  

a' főrendiiházban. Az ókonzervatívak vezérei voltak: báró Perényi Zsig- 

119  



mond, báró Majthényi Antal s a nagy tekintélyek, köztük Almássy Pál,  

Bónis Sámuel, gráf Rádai Gedeon s ezek maguk is meglátogatták a Kis  
Kaszinót: tehát köztük nem volt valódi ellentét. Úgy vették, hogy annyi  
az egész, hagy a fiatalok szeszélyb ől csatlakoznak a forradalmi szelle-
műekhez. De az semmi s ha benő  a fejük lágya, meggondolják magukat  
s visszatérnek a komolyabbak közé.  

Тizenegy órára mára konzervatívok, az. aulikusok is mindnyajan is-
merték Petőfi versét iés rettenetesen le voltak hangolva, mi lesz, ha Pet őfi  
csakugyan megindul a negyvenezer paraszttal.  

Ekkor érkezett meg a Kis Kaszinóba Frici báró, aki valóban egyhu-
zamban hajtott Szegvárról Pozsonyig. És a lovai kibírták s ezzel valóban  
nem kicsinylendő  hírnevet szereztek a fiatal úrnak, aki magával hozta  
Klauzál Gábort is, akit a ceglédi homokon ért utól. Klauzál hamarabb  
indult el, de az úton fennakadt és egy csárdában búsúlt éppen, mikor  
megérkezett oda Frici báró s megismervén a csongrádi tekintélyes vezér-
szónokot, örömmel ajánlotta fel kocsiját, amit az ellenzéki pártember  
szintén örömmel fogódott el, pedig még nem is tudta, mennyire szükséges  
volt számára, hogy idejében beérjen Pozsonyba: miniszteri tárca várta ott.  

Szerencse,, hagy Frici bárónak azonnal jönnie kellett. S most sietnie  
a Mágnás Kaszinóba.  

Hoznia a nagy hírt, mi történt Szegváron. Hogy egy alföldi betyár  
népforradalmat csinált. Már Pesten hallotta, hogy Becsben is lezajlott  
a forradalom s vérrel és Metternich bukásával végz ődött, annál nagyobb  
volt az ő  híre, hogy a békés alföldi medencében is viharzik a tenger.  

A Kis Kaszinóban újabb megdöbbenéssel vették a hírt s most már  
maguk siettek Fricivel a Mágnás Klubba, ahol a fiatal, sz őke úr a legna-
gyobb sikert, vagy inkább rémületet okozta, amint b őségesen, szellemesen  
és célzatosan elmondta ;  mit csinált Rózsa Sándor.  

— Ki az a Rózsa Sándor?  
Az új Milfay ... A legnagyobb stílusú betyár, aki a magyar  

honban jelentkezett.  
Hisz ez nem betyár, ha nem vitt el pénzt! Nem fosztogatott? Ez  

akkor talán .egy álruhás ellenzéki vezér  .. . 
De valami pénzt elvitt. Míg a gróf a szálában a rend helyreállításán  

dolgozđtt, megjelent ő  maga a vasládák szobájában és kétezer forintot  
kikövetelt onnan ezüstben. Sem többet, sem kevesebbet, — mondta Frici  
báró.  

Ki tudja, hátha szüksége volt rá a pártkasszában, — mondta egy  
mágnás szatirikusan.  

Petőfiro"1 kérdezték.  
Igaz-e, hagy negyvenezer paraszttal álla Rákoson?  

A báró elt{inődött:  
Bizonyosan nem tudom, — mondta, — de negyvenezernél lehet  

ott több is.  
Remegés közben meglátták Széchenyit, aki az utcán éppen errefelé  

tartott.  
Széchenyi meg fogja mondani. Széchenyi nem fél. Széchenyi a pesti  

márciusi forradalomra rögtön .megmondta, mikor megjött a hír, hogy  
parapluie revolution: eserny ős forradalom!  

A lépcsőkön, amint +fölfelé ment Széchenyi, az ultrák közül találkozott  
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eggyel. Az ultramontán mágnás megemelte széleskarimájú kalábriai ka-  

lapját, melyen hősszú, veres toll lógott s nagy köszönés után Ehetykén  
nyomta azt a fejébe:  

Ban jour, citoyen Széchenyi! — köszönt újmódi köszöntéssel.  --
Jónapot Széchenyi polgártárs! — ahogy a nagy francia forradalomban  
volt szokás.  

A gróf utánáriézett s visszaköszönt:  
Boп  sor, citoyen Sansculott! Jóestét, »Gatya« úr!  

Nálunk nem nadrágtalanok, hanem egészen gatyások voltak a fel-
szabadításra váró népek.  

Széchenyi nyugodtan menta klub termébe, benyitotta az ajtót és  
ahogy végignézett a sápadt, diderg ő, gyoanorrontásos mágnásokon, szar-
kasztikus nnosolygással köszöntötte őket:  

Dicsőséges nagyurak, hát, hogy уagy'tok?  
Ezen a napon volta szávazas a jobbágyság felszabadításáért.  
Egyetlen szó, egy ellentmondás nébkül ment keresztül a javaslat. Pedig,  

ha a Petőfi verse nincs, akkor legalább is ellenzeke lett volna, ha még'  
akkora volt is a rémület a bécsi események miatt.  _ 

Deák Ferenc mondta: "  
Nem kellett Pozsonyban forradalmat csinálni! Mire lett volna!  

Mindent elvégzett a bécsi forradalom,, mert azok az elemek, aanelyekt8l  
függött a jobbágyság jogainak megadása, Bécsben annyira megrémültek,  
s annyira begyulladtak, hogy nem kellett őket ;még kapacitálni sem.  
Bécsben a nép lázadt fel: Pozsonyban a mágnások hallgattak el.  

A magyar revolúciót, a magyar dcs бséges forradalmat ekét név haj-
totta végre: Pet őfi Sándor, meg Rózsa Sándor.  

Az indítványt Kossuth Lajos tette meg s a roppant többséget az  ő  
szelleme hozta be, de hogy semmi kisebbség sem volt, ez пΡnég nagyobb  
jelentőségű : s ezt a nép lelkének fiai vfvták ki.  

14ajvom л  аn 	Andrejevicas-Kun rajza a „Partizánok" cí тntí viiklusbбl  

121  



GALAMB JEINOS:  

Marcius иппер éп  *  
(Bánábban, nCmet ,гnegszá:llta tertUeten ,  1$43  'taivaszám ir бdat ~t ez  

vers, és alktkoгLban пет  jelenhetett meg. Ezért most adom, az  ada-  

kozók öröimёvel, népem és osatádyom: a}uigoaz1ávLai таgy.ar dolgo-  

zdk kezébe).  

l:T dс  özlégу  rózsaszín hajnal,  
üdvözlégy rügybontó erő ,  
vakító, friss sugarakkal  
sötét odúkat perzsel ő ,  
gondokat fojtó diadal:  
zeng ő  dalomat verselő , 
tengert és földet renget ő , 
új márciusi viadal!  

Könnyes szemmel köszöntelek,  
idők ködén míg által t đrsz, 
megáldalak, megszenteiFlеk,  
mint had zömét az lőörs, — 
én, kit barbár őszök, telék  
rontó szele sírjába lök,  
-- csonkán maradt árva fatörzs,  
megcsókollak és elveszik  

Arnyékba гп, bilincsbe verve,  
előtted a zűrös világ  
bыdogtalan kis nemzete  
reménnyel telve f elékiált,  
hogy legyen joga, kenyere  
Es ha ellen támaszt viszй  у t,  

mielőttt rémek lebírnák, --
gy őzzön forradalmi serege.  

Doboló szívét ne nyomják  
szégyenkalodák, vén bitók,  
idegen börtön, porkoláb.  
Ébredjenek az ős titkok  
és töltsék be a vér nyomát,  
hol hazúg szót, anyasikolуt;  
ezeréves átkot szított  
.az istentelen zsarnokság.  

Ez a vers a költ б  „Tiizcsdvák а  tegnap sötétségéb бl" ctnnU •ciІUusábdl иа1б .  
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Takarodjon minden f elh8,  

nyíljon napfény a nép szer пén!  
Pusztuljon cl a kedvszeg ő,  
kinek szívében nincs remény  . . 
S ha őr+iri idegen erő,  
inkább legyen a televény  
kalásztаlia.n és vérszegény,  
szomorú, magyar temet ő  . . . 

Udzözlégy rózsaszín hajnal,  
üdvözitégy rügybontó er đ ,  
vakító, friss sugarakkal  
sötét odúJcat perzsel đ,  
gondoka t оftб  diadal:  
zengđ  dalomat verselő ,  
tengert és földet renget ő,
j márciusi viadal'.►  

Lidércekkel, balsorssal vert  
rabszálga-é jszakák után,  

küld ránk a vérpiros reggei. .t,  
Petđ  f ível hadak útján — 
és tipord porba azt, ki nerri. mert  
harc mezején, tudás kút;ián,  
— korcsak. által arct й  sú j ~Pván, —  
szabadságért fogni fegyvert.  
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sINKO ERVIN:  

Kulturális örökség és szocialista  

realizmus  
~ ....._ ~ 

A polgári irodalom. nagy realistái értették a módját, .hagy •fólytas-
sák Ce¢vantes módszerét: az đ  hőseik is kiihívásként lépnek fed. A regény  
hősének az a funkciója, hagy kihívás legyen az egész társad.almi valóság-
gaQ, vagyivs különböző  társ dalmi állású, különböző  jeцΡemű  emberekkel  
szervben, akiken 'keresztül a társadalom képe, a tйгаdаІini tatálitás válik  
nyilvánvalóvá. A reálista regény hőse közönséges ember annyiban, eny-
nyiben épp a legnagyabb reálista regények f ő  személyeiben egész nemzedék  
ismer önmagára, a maga sorsa rajzára, vagy legalább is a maga törekvései ki-
fejezésére. De épp ezért ,a reálista regény h őse nem közönséges ember, mi-
veQhogy átlagos egyén létére egyben a ,sajat kora minden .hasonló társadalmi  
hélyzetű, alkalorrnszerű  egyénének képvлselője és megtestesülése is.  

A nagy reálisták hőseiben — s nemcsak a reálista regényben, hanem  
a szаtirában is, mint Rabedraisnél иagy a komédiában is, mint Molirerenél --
van valami „túlméretezett" és éppen ezért igazán és egészen kifejez őék, épp  
ezért művészien megformált valóságak. Felfedik hús- ,és vérből való mo-
delljeik igaz arcát és igazabbul, ell őbiьeknek hatnak, mint maguk a modell-

• jeik. liartuffe, Argon, Orgon, de éppiá гgy -Rastignac, Lucien de Rubempré,  
Gobsek vagy Julién Sorél, ők mind val!ahagyan meglepnek bennünket Mint-
ha az ember már régóta keresné a megfelel ő  szót, valaminek az igazi ne-
vet ,és egyszer rábukkan és most tudja: ez az, most megvan, épp ez az.  

Ez a ráismerés élménye.  
Ahogy a naiv épasz Istenei emberi jellem-típusákat nem emberi tu-

lajdanságdkat ábrázolnak, nem +allegorikus, hanem elementáris alakok, úgy  
a polgári realizmus személyei is típusok, vagyis reprezentatív erej ű  jellemek.  

Gil Blras-tál Dos tojІvѕ7kјig, a polgári reálistáknál a régebbi korok  
fantasztiJcus realizmnwsa, mint reaitsztlkus fontázia jelenik még, mint olyan 
fanrtáгia, mely magában a va16sdgban keresi minden rejtélynek a megoldását. 

Az ember a társadаlmi valóság ábtekin ~thetetlen tarkaságának és ki-
ncs hatalmának hatása alant felfedezte az élet ilegaprább tényeinek mélysé-
ges jelentőségét annyira, hagy a képzeleaét is megszállva tartja a valóság. 

A polgári társadalomban, ahol -- hagy megismételjem Marxnak már 
idézett szavaiit — „a tarsadalmi viszonyok nem mint. maguknak a szemé-
"1ye'knek közvetlen társadalmi viszon уаi, hanem mint dolgok egymáshóz való 
viszonya jelennek meg" — a 'polgári 'társadalomban a dolgok egyzná.shoz való 
virszomya oly rcnértéktben helyettesíti, eltorzítja, eltakarja és elrejti az embe-
rék egymáshoz való viszonyért, hogy a társadalmi életben az emberhez látna-
tatlarruná válok az er t đ  éri.  

A realisztikus fantáziának, a fantáziának a .r Іáli;sta regényben az ra 
feladat jut, hogy ;felfedje az emberben az embert, ellenére az éleitnek, melyet 
61, dllenere az embertelen társadaQmi viszonyoknak. Ellenére és . ugyanak-
kor rajtuk keresztiig.  
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Ez a fantázia már nem varázsai. Ez a fantázia egy eldologiasodott  
világgal áll •szemben („Verdinglichúng"), egy társadaton mа l, melyben az ember  
tárggyá, , orrúvá vált, egy valбsággal, mely • dehumuunizcíl. A múvészi ,fantá-
ziának már elđbb is az volta feladа,ta, hogy emberivé tegye a teтmészetet  
— s most is ez a dolga. De most, hogy megoldhassa ezt a feladatot, át kell  

törnie a tárgyi világ•an, át kell törnie a „gonosz varázson" és felfedeznie  a 
kőben' a lelket ,  a dolgok embertelen viszonyától betemetett embernek emberi .  
lényegét  

Minthogy a reálista regény ennyire a korukrét embert keresi, konk-
réten ábrázolja a társadalmat, a társadalmi • viszonyokat is és ezért történhetdk.  
nоg; hagy többet mond meg. rés fedez fel. mint maga az írója sejti. Inmen  
a гea'ližmuenak az • a „diadada", amelyről Balzaccal kapcsolatban beszélt  
Engels. -Bpp .azért, mert a .vadóságos embert keresi, a reálista regény az embert  
és a •társadalmat úgybrázolja, mint amilyen: - elválаszthatatlаn összefüggés-
ben. Minthogy a reálista regénv a kan.krét embert keresi, a reálista regény-
tipus ~t nini kész ,аrсulatú bábok, hanem el őttük formálódnak, vonásaik egy  
fejlđdés folyamatnak, az életnek •termékei s e. fejl ődési folvam ~át anegjelení-
té.Ge által kiderül, hasy ami látszólag véletlen, az sziikségszerüsé•g megnyílvá-
nulása rés hоgу  a ,szükségszerűség hordozójának a neve: a társadalom, a pol-
gári társadalom .életfleltétel е i.  

Míg Don Quijote kezdettől fogva az „eharázsaltság" állapotában je-
lenik meg, Cervantes reálizmusának nagy követ ői megnхutatják a folyamatot,  
melyben az ember elvész, megmutatjá"k, hoqan vesztette el az ember a tel-
jes 'életnek ,a lehétőségét, hоруаn •szenved hai6t~irést ajkarait. Iszépség..szeri -
hm. t reménv, érzelem és értelem az. ..elvarázsolt” val бságba. a polgári tár-
sad.a!lamb' iј tközve — hogvarn szenved hajótörést minden, ami az • életet  em-
berhez mébtп  életté tehetné.  

Érdekes ,és több rnin.t. csak érde сkes látni. ho5v a uolgári realizmus  
feilđdésében roevan tükröz đdik vissza a polgári asatály eredeti derűlátásának  
fokozatos els őtétii.lése. Igen ' jelentđségteljes tény: Boccáсcionál már az élet-
öröm ,hátterábQn ott pusztít a .szörny ű  pestis. A pofári mfávészat -soha, még  
a legoptimisztikusabb korszakaiban sem szabadul me¢ teljesen valami  kí 
SÁrteties fél е lemtđl éG nyu ailim ~Gá ~gtól, via ;t?v legalább is szakadatlanul min-
dig újra kiütközik rajta valami lidércnyomásos szorongás.  

A legna уоbbaknál ,se hiányzik. esőt-, épp a legnagvobbakná1. mint  pél 
dául Shakesnearenál. mindig érezhet ő  az élet bacceaceioi kettđssége: Hamlet.  
és Romeo •édes testvérek és Falstaff jókedve el nem válast!ható .á val бságnak  
attól a másik arculatától, mely inkább • Meduza-fejhez hasonlatos, mint a  
Vihar gyönyörű  Mirandáiáhgz. Az ,életnek van egy kalibáni arca 'és van egy,  
melyet csak Praspers lát. de egyik Is másik is az életnek vaQódi arca. Еs  
az ember bebörtönzött óriás, önmaga is börtöne magának; legf őbb jellemvo-
nása a szenvedély, melyet a mindenségben való mnagányossága táplál és ezért  
az đ , a .kü.Yső  világhoz intézett alapvető  kérdése a bizalomi kérdése; ha veszély-
ben van az emberek egymáshoz való v.iszorciyában .a  bizalom lehetбsége, •akikor  
ezzel veszélyezhetve -  van az is, hagy magában bízhassák. Minden shakespearei  
alak fáklya, mely mindig magányosan lángolt; fáklya, orrelv magányosságban  
,fog ellobogni hamuvá.  

Amint Shakespeare alakjai érintkezésbe 'kerülnek a vvlággal, amint  
cselekszenek, nyonvban idegen összefüggések hálójába bonyolódnák, idegen-
ben mozognak.  

Elégséges eemilékeztetni a reryaissance történelmi dakumen umaira,  
mint amilyen pé dóul Benvenute Cellini önéletrajza s az ember • már látva is  
ennek a kornak a szellemét. Minden ügyesség, minden, Kami emberi erőre és  
képességre vall, á kartársakat tiszteletre, .lelkesedésre ragadja, de ugyanezt a  
kort egyben a Yegvadászínűtlenebb babonák uralma Is jellemzi. Bószo2'kányok,  
démonok, varázslók, a nekramantiának valбságas , ragálya ura~lkadтk a ter-  
méšzettudományak és a technika fejl ődése iránt valló lelkes ,  szenvedélyes  
érdeklődéssel egyidőben. К íváncsisúg, tudásvágy és alkotó akarat' a féktelen  
fantáziával párosulva vívják együtt a harcot a megismerésért, a valóság le-
bírásáért.  

Ez az a szellem, mely mnonumentális kifejezést talál Shakespeare  
emberfalöttien 	 yben szinte egyszerű  emheri alakjaibaii. Kivétel  
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nélkül valamennyinek az a sorsa, •hogy s аját vak szenvedélyükí е  pusztulja-
nak beQe. Nincs Shakespearenek egyetlen egy olyan hőse esem, •akirđl ááltani  
lehetne. hogy halála felelet :az életére: rcnindegyiknelk a vége tagadása arcnak,  
amik a hđrs legfőképp alkart. Minden kérdréssé vált és a lvé гdrések gyiltalnalr.  
Oгbhel1ót megöli a kérdés, hoigy •hihet-e Desdomonának, Lear király tragé-
diája, hagy bízni akart az emberekben. Romeo és JuAia pedig azért pusztul  
el, mert hittek abban, hogy földi valósággá lehet válltani valamit, ami társa-
dalom ko гlátakkal és elđltéletekkel 'számolni nem tudó leilki valóság.  

Shrafkespeare gondosan ügyel ampa, hagy ne értsék félre. lamdet đrá-
máјának kezdetén, nehоgy ianiilit habozását a 'bátorság 'hiányá гvaгl rnagya-
rázzuk, Shakespeare különösen kiemelli, hagy snemnyire megijednek a jó đmmk  
a kísértet láttán, míg Haanllet pillanatig se ingadozik éllhatá гozásában:  

Harátio:  
Inat, hogy kövesd, mintha rköгleni  
Akarna fontos valamit veled,  
(kupán magaddal.  

Marcellus:  
Im, mily nyájasan  
Lendíti karjárt félrébb hely felé:  
De mégse menj.  

Horártio:  
Ne, Semmi szín alatt.  

Hamlet:  
Itt nem beszél: tehát megyiek vele.  

Horá~tio:  
Ne tedd, uram!  

Hammlt:  
De mit félnek. ugyan?  
Egy rtü-fokát nem ér •az életem;  
S a lelkem — abban 6 mi kárt tehet,  
Mely hallhatatlan +lény, mint, đ  maga?  
Lám egyre int karjával — én megyek.  
I;s mikor a barátja és az đr&k megrémülten igyekeznek 1ebeszály i  a 
szándékáról:  

Marcellus:  
De nem mérsz, uram!  

Hamlet:  
Bocsássátok!  

Horátio:  
Fogadj szót: nem hagywnik.  

> аmlet: 
Sorsom kiált és minden kis inat  
Ez kertben oly rugós 'kemrényrre edz,  
Minta neméai oroszlán idegje.  

(Szellem int)  
Mindegyre int. — Le a kezet, urak — 

(Kitépve margát)  
Mert Isten engem! szellemet csinálok  
Abból, ki nem bacsót. Félrébb, ha mondom!  
Csak menj! Köиertlek.  

(Szellem és Hamlet el) '  

Így, ennyirre hangsúlyozva van, hagy nincs holmi elhatározásra kép-
telen vagy éppenséggel gyáva emberr đl szó. Hamlet az élđkkel szemben a ha-
lott pártfáma 611 nemcsak .azért, mert az az apja volt, hanem legf đképpen  
akárt, mert lázad .a törvények ellen, melyek az Mákön uralkodnak. Epp azért  
áИ  a hтaiatt mellé, mert' nem akarja megtagadni az letett, mert szereti az  
életet.és kiizd az éleit értell кΡnességéért. A :kísértettél való ~balárkozásánál Ha lnlelt  
bebizonyvtotta — és még hozzá mennyire! — hogy az örd đgtđl sem fiéi; de  
neon rPétni az még nem elég. Akkor, hogy az ember cselekedni tudjon, hinnie  
keM saját araagában és általálbán az emberben. Az élcet értékei гelatívakká  
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voltak. Ez az a lraanleti élmény, mely döntđ  jelentőségű. Hamletnek „nincs  a 
világon se jó, se rossz; gondálkozás teszi azzá". Nincs se jó, se rossz, csak  
brutаlifiá+s van, a földi életnek embertelen ~tönvémye, mely nem ,fleLel meg az  
enyberi liéletk •követelménye+inek, a h űség kövebelm Іényéneк , a követelménynek,  
hagy az ember bízhasson, hihessen.  

A végső  következtetés Hamlet utolsó szavában hangz ik. fel, a szóban,  
amit halála előtt mond. amikor araár anyja, mostohaapja Laertes, mind halott  
már. Hamlet üzeni Fortinbra+snak, hogy rászáll majd az ország, mert igy oikoz-
táik ezt a ,körülmények". „A többi néma csend". Körülmények, vélettlen  
okozta, ami tö гtiént, nem valami t&vénуszerű  rend, melynek valbáгњ  
értelmи  volna, ' nem valamely rend mely megfelelne emberi 'követelmények-
neik: Hamlet meghal, a győztes pedig csak folytatója annak a va1r~ és értel-
metlen valásá+gnak. anely eddig' is uralkodott él бkön és holtiakan. Amint Ham-
let utolsó szava elhangzik, harsan Fortinbras kürtje és halottak és éldk f đ-
lött átésap és zúg +tovább a nyers, célnélküli és megoldhatatlan Il Đérdésekkel  
teljes, diadalmas, értelrcnetlen élet:  

A káoszban valaki kérdezett és rendet. emberi rendet követelt: az  
embertđ l nem tud. az emberrel. sziikségleteivel, кövetelimónYeіvel és fájdal-
maival nem .törődő  valóság győz; mint Hamlet ,apja s aipjának gyilkosai,  
Haanáet is eltűnik s megmarad a változatilanul átvilágíthatatlan káosz.  

Amikor a velencei +festdk a maguk vásznain -  valósággal tobzódnak a  
színek pompájában, mintha csak mámorcosan mindent, ami él ő, át alcaгnбnak  
iilelnгi. elárasztani valami boldog életörömmel, van ebben • valami abból az  
ör 11)61, mely a halállal körülvett városra emlékeztet, ahol meg сsa:poljáik  a 
tele 'hordókat. Minden forróság és odaadási vá gy, mely 'az ember szívében  

benne ..sajog és amely azel őitt egy +a földi életen kívül, felül boltozódó mеnny'-
isten és szentek felé áradt, az must a földi életben keres magának medret és  

edényt és azt a földi életet táplálja azzal az intenzítással, mely épp á muilan-
d.бt öleli magáihoz. Ez az új élet-öröm nem a homerosi antik élet-szeretet. Az  
antik élet-szeretet keresés nélkül mindenben mértékre és egyensúlyra tialált s  
nem a mámorra. A velencei festőknél az a falta minden él ő  iránti szeretet  
nyilvánul meg, amely araár Hamletben is megszólal:  

,E +koponudnak egp ►kor nyelve volt, szépen tudati dalolni ... Egij Nl-
lamfemfi agjja is lehetett. ktinél most e ;szamár kkülbsib cselszöv đ; egy olЂané,  
Ici az Umigtent is rászedte i лalлг+a; nem meglehet?... Hát, biz' ugy van az; +és  
most Féreg asszon зságé; beesett pofával, иΡnelyneik csontját +leüti a sírásó szer-
szxrnna ... Hát, csak ann фba 'keriibt tápilálrai e csontolkat, ,haдц  most tek бzxe-
nauk uеlfik? Az enpérrkbe nj/il аlcús áUl, ha .erre gondoldk... Mért tűri sorost ¢z  
а  koгponga, hogp a goromba ripđk fiil:tövön csapja egy pisxkas ásófal?  .. . 
Meddig áll el az ember, rothadás rbélikül a földben?"  

tрр  ezeknek az érzéki mбszle+teknek ez az érzéki felidézése juttatja  
kifejezіésre a szenvedélyes ragaszkodást a színékben, a +húshoz, az agyhoz, a  
foarmákhaz, az élet minden gyönyörű  , jelenségбΡhez.  

Amit Hamlet a megismerés és keserűsбg iásodó . pátoszávál mond:  
„mindnyájan megérdemelünk huszonöt botot" , az Fallsbaffina+k Fis a filozbfidja,  
csak éppen más hangsúllyal. Nála a іhangsúly úgy változik meg, mintha egy  
kбzlegydntés kísérné. Fölényes vállvonogatás :lesz ∎dóból; ihogy így is, úgy is  
mindnyájian .rászdl+gáltunk .a ihuszonötre, minden relatív, csak az maradt meg  
nekünk, Kamit a pillanat ny:ujthat, éljen háta pillanat és ördögbe minden  
nagyralátó áloпΡnrrnal; nдesével.  

De magában a polgári reálista epikában minden látöhatárnak az  a 
teljes e'lsötétüil гése fokozatosan követkiezik el, századról századra fakozódíik  
mind .nagyabb erővel. Ellentétiben Lesage Gil B•las-jáva0, aki kalandos út-
ján az egész életet megtapasztalia — kezdve a rablóknál való .fogságón; a la-
káji •szolgálaton, a legkülömbözđbb uraságoknál való szolgaságon, hogy aztán  
ő  maga is hatalmas és gazdag úrrá válva megint nndenéh elveszítse és aztán  
megint mindenét visszanyerve a végén m еgházaѕоdjan és a maga kastélyában  
elбgedethen élvezze az életet — a kés őbiti korok reálista regényeiben egyet-
un egy , oly+an hős fel neon lelhető, aki nem volna a maga életével vád az • élet  
ellen. A polgári aеаlizmus végső  Ikonkluziáját töanören fejezi ki Balzac már  
az egyik nagy regényének címében is: „Elvesztett illuzidk".  
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Elvesztett illuziák: Don Quijotenak meg kell halni, mikor visszanyeri  
ép eszét. Meg kell halnia, mikor rájön, hogy bolonddá tették ideáljai; nem  
bfгna tovább élni az rép ész „prózaiságában nem tudna újra hajdani, jó 
Alarnso Qwijanaként élni, 'ha az ' snár egyszer Don Quijote-tá lett.. 

De Don Quijote szatirikus regény: szatirikus mindenesetre a . valóság-
gal szemben, melynek nincs ideálja, de ugyanúgy az emberrel s±emben is, 
akinek van. 

A késđbbi polgári reálista regény 'h ősei nem halnak meg az elvesztett 
illuziók után. Ők túlélik elvesztett ilLuzióikat éš épp ezért a X,IX: századbeli 
polgári reálizmusnak minden nagy regénye arról szól, hogy hogyan váltak 
emberek hajótöröttekké, hajrátöröttekké a .szónak még borzalmasabb jelenté-
sében, mint a Don Quijote esetében, aki nem élte túl illuzi ói elvesztését. 
Ezek azonban a polgári élet sodrában többet vésztettek el, mint csak 'az iidlu-
ziбkat. •Elvesztették követelményeiket is az élettel szemben. Csak đk az igazi  
hajótöröttek, mert szinte .nem is emlékeznek már rá többé, hogy mi mindent 
vártajk,. mi mindent hittek, reméltek akkor, amikor elindultak életük nagy 
kalandjára ebben a világban, ahol minden csak kaland. 

* •  
Ha a reálista regényr ől van szó, nem szabad, mint rahogy gyakran 

történik, megfeledkezni arról a külön helyr ől, melyet Goethe foglal el a rea-
liznnws fejlđdésében.  

Faust a bibliát olvasva megütközik a szán, mely szerint kezdetben 
volt az Ige. Ds keresve „a lugas" szó igazi jelentését, sorba elveti az „érte-
lem", el az „erő" fogalmát is, hogy aztán diadalmasan felkiáltson: 

„Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rat 
Und,  schreibe getrost: „Im Anfang w'ar die Tat" 
Setigft •a szellem.! Egyszerre tisztán látok 
11^s írom bízvást: „Kezdetben válta tett!" 

Tenni — cselekedni, hatni („wirken") ez a Goethe legkedvesebb szava. 
Cselekedni rés hatni, ez az đ  életének nagy álma. Ez a. vágy kínozta és ha-
láláig kísérte. Az ő  művének és személyes tragédiájának titka a harc, amit  
azokkal a hantalmákkal kellett vívnia, melyek gátolták a hathatós cselekvésben.  

„Beismerem"' = így ' hangzik az ő  vallomása — „hogy nekem a fela-
dat, mely látszatra oly nagy és olyan nagysaer űen hangzik: , ;ismerd meg ön-
magad" — mindig is arra volt gyanús, hogy olyan titokban összefogó papok 
ravaszsága rejlik mögötte, akik megvalósíthatatlan követelésekkel ejtik za-
varfba az embert, el akarják vonnia küls ő  világban való tevékenységt đl és 
vinni valami hamis benső  szemlélődésre, Az ember csak annyiban Ismeri sa-
ját magát, ámennyiben ismeri a világot, melyet csak önmagában és önmagát 
csak a\ világban fedezheti fel." 

Nem, ő  sohasem volt időn és téren 'kívül élő  magasztos bölcs,. hanem 
ember, ald.nek rabban a Ném.etоrszágban kellett m űködni, mely több mint há-
romгцszáz hűbéri fejedelemségb ől állt. Senki jobban nem jellemezte ezt a tár-
sadalmat ,és Nemetország történelmének ezt a korszakát, mint Engels a követ-
kezđ  mnómdatban:  

„Ez egy széthulló, rothadó massza volt. Senki se érezte jól magát. Az 
ország fpa:ra, kereskedelme és mez őgazdasága zéróra zsugorodott — parasztok, 
keresked őik és gyárosok a vérszípalyozó kormány és a rossz adminisztráció 
kettős nyomása alatt éltek; a nemesség és a fejedelmek úgy találták, hogy 
bárnriemnyire is ,szípolyozták alattvalóikat, jövedelmeik nem tartanak lépésjt 
mind tetemesebb kiadásaikkal; minden ferdém ment és az egész országo á1- ' 
tаlánоs kedvetlenség lett úrrá. Se nevelés, se eszköz, mellyel a tömegek 
agyára lehetne hatni, se szabad sajtó, se polgári öntudat, még a más arszá-
gq~kkal fejlettebb kereskedelem sincs, semmi sincs, csak puszta kicsinyéske-
dés és magánajk éléskicsinyes, csúszó-mászó, gyáva nyárspolgári szellem ha-
totta át az 'egész népet.” 

Semnvit sem mondanak azzal, ha megállapítják, hogy Goethe Wert-
herje a szenti ~mentáli•s szerelem regényé. 4z ifjú Werther témája a szereleme, 
de ..a regény tartalma a kérdés: hogyan juttassa kifejezésre a maga erejét, 
egyáltalán, hogyan bírja ki az életet egy érzelmekben, akaratban, gondolatok-
ban gazdag ember, éhagyam teremtsen magának megfelel đ, adekvát működű  
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Qzáвt az, aki +egy társadalonvban á11, ahol minden „puszta kicsinyesség, ahol  
„kiоѕinyes, csúszó-mászó, gyáva, nyárspolgári  sz вцean hatotta t az egész  
nбрІ t"?  

Engelsnek azokra a Werther korabeli német társadalorcn jellemzésére  

leírt szavaira száz változatban találunk rá magában a regényben, mely az  

ifjú Wеrtherrđl szól, aki annyira expanzív és annyira intenzív, hagy szenbti-
menbálizmusa`tehetetlen, de titánian tehetetlen '  lázadássá válok, lázadássá  
mindazok ellen a tarsadalmi életfeltételek ellen, amelyek korlátozzák és meg-
nyorcnorftják a teljesebb, igazabb, emberi életre éhesembert. Emlékeztetni  

kell arra, hоgу' Werther korában — a rokokó idején — a karlvenoió minden  
spontán megnyilatkozást kívül helyez a társadalmilag rcnegengedhet đn, elvet  
minden elementárist; magánt a szerelmet is csak mint valami társadalmi, he-  

lyesebben társá+sági játékot t űri, vagy pedig a háborúskodás egyik fajtájaként  

kultiválja. melyet raffiínált, de lényegében racionalista taktika sDabály аi sze-  
rint vfvnak egymással a partnerek. Emlékezni kell minderre, hogy felfoghas-
suk, mit jelentett akkora wemtheri érzelmesség, passzivitás és tehetetlen ma-
gával rneghasonultJság. Lázadás volt az és lázadó, titi kihívás az egész ak-
kori •társadaloar mаl szemben.  

Nem véletlen, hogy abban az id đben, mikor a Wertheren dolgozik, az  
ifjú Goethe tragédiák írását tervezi. Mohamedr đl drámát és a lázadó titán-
rб1, -  Prometheüszrđl tragédiát akar írni. Csak ha szem elđtt tartjuk a Pro-
metheüszrđl tervezett tragédia ránkmaradt töredékét. válik el đttünink nyílván-
valбvá a maga egész forradalmi jelentđségé!ben az ifjú Wertffler alakja.  

„Ich kenne nichts Armeres  
Unter der ѕann' als euch, Götter!  
Ihr nеhret kümmerlioh •  
Von Opfersbeuern  
Und Gebetshauch  
Kun e Majestt,  
Und darbtat, wrren  
Nicht Kinder und Bettler  
Hoffnungsvolle Toren.  

Ich dich eihren? Vafür?  
' Hast du die Schmerzen gelindert  

Je des Beladenen?  
Hast du die Trknen gestillet  
Je des Ge~ngsteten?  

Hier sitz' ich; forme Menschen  
Nach meinem Bilde,  
Ein Geschlecht, das mir gleich sei  
Zu leiden, zu weinen,  
Zu geniessen und zu treuen sich,  
Und dein nicht zu achten,  
Wie  uh!  

„Nem tudok semmi szegényebbet  
A nap alatt nálatok, • istenek!  
Szánalmasan tápláljátak  
Áldozati adákbál  
Еs imák lehelletéb đl  
A ti fбlségbeket,  
1 s ínségben volnátok, ha nem volnának  
Gyerekek és koldusok  
Reménnyel teli balgák.  

És tisztelni téged? Miért?  
Enyhítetted-e fájdalmát  
Valaha is a lnegterheltslek?  
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Gsillaг Ρpítottad-e könnyeit 
Valaha is a szorongatottnark? 

Itt ülök s embert fommáldk 
A magam képmására, 
NeQnzedékеt, meny Hozzám hasonló, 
Tud szenvedni, tud símnd 
Tud -élvezni és öriilni 
Bs tud megvetni, 
Mint én!" 

Lz a Prometheiisz Ls Werbher, valamint a vilá girodalam e ъsđ  •törté-
ielwr. drármaí jчx — aiг eІгёІ  EngAbs -  wnondra, hour1 „&drlruLi tiszteletadás egy 
lázadó emlékérnek — Goetz von Berlichirngen, édes testvérek, a lázadásnak 
ugyanabból ia ,szelleméből, a teljes ember és a teljes élet után való egyazon 
vágyból sziilettek. 

Az elmaradott Németországban, a .,nénnet n тΡi zéri n" közepette élve,  
Goethe meg volt fosztva a nagv reálista re.génv el đfPlt telétől: az anv+a,gt с  1, me-
lyet csak a feil.eMt polgári társadalom élQte nyuiMhat. T1 kљp Goethe éle гte végéig 
nem tuddtt fölébe kerekedni az 6 eredeti, az ifjú Wertherben ábrázolt nroblé-
matikáfiánák: hogyan juttassa kifejezésre a benne él ő  erбket. egyáltalán, ho-
gyiaкΡi lehessen .kibírni az életet egv társadalоmhan, mely nem nyujt tefiet az 
érctelem és az érzelem cselekv ő , alkгхtó vágyának? 

Mгag'a Faust nem mn  á c mint Warther, de ol va a Wertlier. aki nem akax-
ja az гingvilkossáp megoldását, vi. 7оnt arra se kÁpee, hoev „észre térjen" —
olyan Wemther, aki már ilyen szavakat is ki tud mondani:  

..Atkozobt vallás! Átkozott remény!  
S legáitkozottabb türetem!"  

Az ember külsđ  világhoz való viszonyának a ikérdPSQ: Pz a Goethe  
na,av rеg4nyének. a wiihelrn Мei:=Mr-nPlk problémája. itt k 
kiils8 világ. a t заd я 1ггі  valósás; realisztikus á Аhmázolást kap, de nem azért. 
mintha ez .a ikiilsб  világ vala ~rni ,értelmes eg•b.s'Pt jelentene. hanem azért. mert  
az ember, az egyén kifeile:sztésének és ikialakítá•sának szolgálatába lehet ál-
lftani. Az embernek h аsználnia kell a vilá,s?ot, de a világ maga csak maóeri-
ális külsđ  kör; a középpont, egyedüli középpont és agyedüli értelme ennek 
a materiális külsđ  körnek: az egyén. 

„Hбchtes Gdück der Erdenkinder  
Ist nur die Persönlichkeit"  

„Legfđbb bdldogság föld fiainaik 
Egyedül a személyiség" 

Faustban a ,szelilemek kara fejezi ki legvilágosabban ennek a polgári 
és morális individualizmusnak a „programmját", az еllenbétek 

megoldásának azt a programmját, mely a német reálista „Bildungsroman"- 
nak alapgondolata, 

„Weh! Weh!  
Du hást sie zersti>-rt  
Die schöne Welt,  
Mit mёahtiger Faust; 
Sie stü.rzt, sie zerf ё llt!  
Ein Halbgott hat sie zerschlagen!  

Wier tragen  
D.ie Trümmern ins Niohts hinüber  
Und kla,gen  
t7ber die verlorne Sehöne.  
Mё chtiger  
Der Ёrde .nsöhne,  
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Pr сhtigeг  
Baue sie wieder  
In deinen Busen baue sie auf!  

Jaj, jaj! 
Elpusztítottad 
A szép világot 
Hatalmas öklöđdel; 
Omlik, széthull! 
Félistten zúzta széjjel! 
Mi visszük 
A romokat a semmibe át 
És siratjuk 
Az elvesztett Szépet. 
Hatalmasa 
A föld fiainak 
Pompásabban 
Építsđ   fel újra 
A magad kebelében építsd fel! 

„A magad kebelében építsd fel újra" — itt tehát má.r nincs .szó az 
emberek közötti viszonynak, a világnak az átalakításáról, már maga a kiin-
dulás, ami küls đ  világot illeti, a rezignáció iegyében történik. 

Az emlber valóban bele van bogozódva a gómbolyagba.. mely a tár-
sadalmi élet +és mert így van, az embernek ebbe bele kell nyúgodni. („Leb 
mit der Welt in Frietlen ...")* 

A társadalommal szemben egyedüli lehet őség, hogy az ember szenve-
dőlegesen elviselie, hogy formálisan alkalm аzkadiék hozzá azért, hogy eeye-
diili fontos felаdattának szen ~bel.hesse macát: felhasználva a vii ~ сnt m!nt a  
sаiát egyéni kiképzésének elemÁt, az embernek minden erpiót a maga i-
mélyiségA mPgđrzésére, kifeilasztésére és tök'letesít4sPre kell ri,c nonto ~fta хni;s.  

Hamlet. akinek utolsó szavát elnyelte Fortinbras lélektelen és ke-
gyettlen diadalmi indulója !s az ífjú Werther, aki „szeretné széttépni a mel-
lét és összetörni a fejét afölötti kétségbeesésében, hogy az ember olv keve-
sem jelent csak az envbernёk" — az agg Fausttá érlel ődnek. Az agg Faust is 
magányos, đ  se talált feleletet se a Hamlet, se a Werther kémdésére, đe kihar-
coilt magának és ajánl egy „modus vivendi"-t, egy lehet őséget, hagy az ember 
mégis élni tudjon, a meg nem oldott és meg nem oldható e1'lentmon đások elle-
nére, melyék fennállnak az ember között, aki teljes életet követel és a világ 
közötlt, amely erre nem nyujt lehet őséget. 

Ez a „anod-us vivendi” már Goethe egyik ősénél, J. J. Rousseaunál is 
megjelenik és pedig ugyanúgy a rezignációnaik melankolikus hangsúlyával. 
Ember számára, kiben nagy és er ős érzelmek élnek, nincs más lehet őség, 
rrLiuztthagy „elismerje" a valóságot, mely nem engedi meg, hogy valaki úgy 
a'laikitsa az életét, ahogy az az ő  lelke követelményeinek megfelelne. Hogy az 
eanber élni tudjon, fel kell áldoznia a saját igazságát. Ё let és érzelem nem 
férnek össze: ez a polgári individualizmus végs ő  felismerése. 

Rousseau „Nauvelle Héloise"--árt joggal tekinti K. N. Derzsaván „a 
XVIII. századbeli európai regény talán legnagyobb betet őző  pontjának". Hoz-
zá гtennéдn azonban még azt is, hogy ez a ,regény már félreérthetetlen el őhir-
nöke az ember belső  és külső  élete közötti 'ama ,szakadéknak, mely a polgári 
ind'ividuaizmusnak és a polgári regénynek mindvégig megoldhatatlan alap-
prcíblérrvája fog maradni.. 

A hazugság, mint az élet hegf őbb és áthághstаtlan'törvénye, önmagának 
a anegcsorikítása, mint elkerülhetetlen - szükségesség, melyet a társadalom ró 
az emberre — ezt jelenti a szakadéka küls ő  és belső  élet között. Vajjon nem 
ennek a „törvényszerűségnetk" elismerése-e, amikor Rossueau h ősnője Hé-
loise, aki egykor a saját szerelmén felül 6116 autoritást nem volt hajlandó 
elfogadni, most, miután alávetve magát a társadalom törvényeinek, Volmar-
nalk lett a felesége, egykori szerelmének, Saint Preuxnek így ír: 

* „Élj a világgal békében"  
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„Soká éltem a csaló elképzelésben és Ön talán még most Is benne  

é1, nagy a boldog házasság szükséges el őfeltétele a szerelem. Higyjen nekem,  

barátain, nagy tévedés ez... Nem azért házasodik két ember. hogy cs ak e s7v-
msásra gondalianak, .hanem hogy egyestilve a polgári élet kö13е1еоségeitt telje-
síbsék, a gлazdas ~ágot észszerűen vezessék és gyermekeiket jól neveljék.”  

Ilyen banális polgári nézeteket vall z. aki egysknr mindennek. ami  
nini poetikus, a megtestesüZt taryádása volt, ámde az еgész igazság Hélotse  
utolsó levelében szólal meg, abban az egy mondatban, melyet Balzactól  
Flaubert-iga polgári reg:'ny minden h ősлője, de hőse is irhaitna. Ez a mon-
dat pedig így hangzik: „Haszn.álatlan erő  szunnyad a szívemben és nem tud-
tam vele mit kezdeni".  

Az élet, a. mi igazi életilnk nvegvalósulatlan marad, me гvaIásulatlan- 
nak kell maradnia, mert ember és társadalar тl, ember és élet között nincs ő sz
hang. Nem lehetnek összhan +bon, vallja nemcsak Rousseau. a regémviró, ha- 
nem a teoretikus is: „A társnd а lоmfian l'i err-ber nem a maga, ,hanem mosok 
véleménye által rá.kényszerített életét éli".* 

Goethe „modus vivendi"-je is +a. megisanerésen alapszik, hogy a в- 
gányosság és a lemondás elkerülhetetlen. De 6 épp e rezignáció alapj гn azon 
van, hogy az átikot erénnyé formálja át. Magad vagy, đe magadban egész vi-
lágot hordozol, magadtól követelj mindent és mindent magadban иа lósits 
meg. Еs ezzel visszaadja a földet az egykori telhetetlen és romhaló Werther-
nek, aki belenyugszik immár a magányosságba és elfogadja a polgári tár-
sadalam бletfelstétetleit, mint valamát, aminek úgy kell lenni ós nem l еhet 
máskép. 

De ez az elfogadása a polgáti társadalam életfeltételeinek így hangzik: 

„Tor! Wer dorthin die Augen blinzelnd richtet, 
Siсh über Wolken seinesgleichen dichtet; 
Er stehe fest und sehe hier sich um; 
Dini Tüchtigen ist diese WeLt nicht stumm; 
Was braucht er in die Ewi;gkeit zu schweifen! 
Was er erkemnt, l đsst sich ergreifen; 

Balga! Ki káprázó szemét odairányítja, 
Felhők f6lé valaki magához hasanlát költ; 
A11jan kerrLénysen és itt nézzen akörül; 
A deréJknek nem néma ez a világ; 
Mit keld neki az đriykkkиalbságba kalandozni! 
Amit megismer, azt megmarkolhatja; 

Er wandle so den Erdentag enatlang; 
Wenn Geister spullen, geh' er seinen Gang, 
Im Weirtersdhreiten find er Quad und Glüch, 
Er! unbefrieđ igt jeden Augenblick!" 

Faust II. rész 

FЫdi napját így járja  6 be  
S ha kísértetek járnak, 6 folytassa csak útját;  

Az előremenésaben 1e1je kín.ját s gyönyörбt,  
0! a minden pillanatban +kielégületlen! 

„Ja, diesem Sinne bin uh ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluss: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der hбgliюh sie erabern muss. 
Und so verbring ummungen von Gefahr, 
Hier Kindheit,  Marin und Greis sein tüchtig Jahr. 
Solch un Gewimniel möcht' uh ,sehn, 
Auf freiem Grund mit Freien Vdlke stthn. 

* Ј. J. Rousseau: Lebtre  a  Philipolls. 
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igen, egészen ennek a gondolahnaQt 61ek,  
Ez a ,bölcsesség végsđ  megismerése:  
Csak az szolgálrt rá a szabadságra és az életre,  
Akinek nap-nap .  után meg kell őkвt hódítánia.  
Es így tölti el veszélyit ől körülfogva  
Igy gyermek, férfi és agg a maga derék .  évét.  
Ily nyüzsgést szeretnék én látni,  
Szabad földön állani szabad néppel.  

Balga, Id túl akar láitni a megfo гghat5 földi valóságon; ezeket a szava-
kat a potrohos Falstaff . is mondhatná. Gsakl iоgy amikor az agg Faust-Goethe  
a)kárál hangzanak el, akkor pátposzt és kül Мleges jelentóséget kapuk.  

Zum Augenblicke düгrft' ich sagen:  
Verweile doch, du bist so sc ön!  
Es kann die Spur von mei en Erdentagen  
Nicht im Аonen untergehn!  

(Faust II. rész)  ј— -+-  	 i  
A pillanatnak így szólhatnétk:  
Maradj csak, oly szép vagy te!  
Az én földi napjaim nyom.i  
Koruk multán sem ,múl+hat e1!  

Honnan, mily forrásokból ered a ha1dоkló đreg Faustnak ez az ereje,  
annak, aki azzal az érzéssel indult neki !:letépek, hogу  ahogy 6 él „még ku-
tya se akarna úgy égii?"  

Ez nem az ő  osztályának ereje. Míg a XVIII. és XIX. századbeli fran-
cia vagy angol művészeknel erezheti, h ;y társadalmuk élete tele van össze-
iitköтéáekkel, fesiatő  dinamikával, a Goe ne művének hátterében az élettelen  
és a feloszlo német társadaiom szüsikéцΡј  .i.  

A társadalomnak ez az іLароtаJ melyet eleven teremtó erek hiánya  
vagy legaláob is lattlatatlansága le цenm ..z, eléggé megmagyarázza, hogy ho-
gyan és miért történt, ha Goethe a „13 iu гΡig"- ~ban rker sctt kiutat, a törekvés-
ben, hagy egyenrteg esztetrkai és er кб i4.51 „önképzéssel", belü.iról jusson 11  
valami egyjeges és teltes élethez. C  

Le . ezenkivül szantiba kell vénei azt is, hogy nemcsak „a n ёsnet mi,-
zéa ја" szűkíti össze az ő  láthaгtárát•  Ó nCлa;ga is polgar, arcnak az akkori német  
polgárii osztálynak fia, mely allkotárész : „a német mizériának'.. A stik külsб  
korlátok tehát az đ  bensб  korlátai is vpoltak. Ezért +hianyzik nála a történelmi  
társadalmi processzussal szemben a neígértés; a természet felé fordul és a ter-
mészetben felfedezi azt, amit képtelen] meglátni a szeme el đtt lejátszódó tör-
táne ќmi eseményekben,  

A természet, melytől itt ;sz45 van, már nem az, melybe Rousseau ta-
nítványának, a fiatal Werthernek 4ај jоngб  .érzelmi élete áradt szét. Ez a ter- 
mészét már nem érzelmi extázisok s ,iikségletének szolgáló menedékhely, nem  
azoknak az extázisoknak a színhel;e melyeknék nevében az ifjú WexYther oly  
megvetéssel beszél „a tompa, hideg öntudat"-ról •  Ez a természet a kutató  
szemlélet tárgya és olyan megisцrie ~{ések forrása, melyek kifejlesztik és er ő  
sitik az öntudatot.  

Hamlet még túlközel voЈг4 a középkorhoz, az 6 szemében még a ter-
mészet tđrvényei ellentétben állrjak az emberrel és emberivel, Goethének  

.azonban a természet minden. . természetben keres és talál választ minden  
kkaYiésre. Ez az ő  természethez -4таló viszonya az oka, hogy Engels joggal ál-
lithatta róla: ,  

„Goethe nem szeretett ajz istennel foglalatoskodni; maga ez a szó már  
kedvét szegte, otthonosan csak jaz emberiben érezte magát és égp ez az em-
berségesség, a művészetnek ez vallás bilincseit ől való emancipációja Goethe  
rbagysága. E tekintetben se a r ёgi klasszikusok, se Shakespeare nem méhköz  
hétnek vele."  

Amiit a támsadaаoaniban neme t гΡudatt felfedezni, az előtte, mint a termé-
r  
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szet titka válik nyilvánvalóvá: minden mozgásban s mint smegy át ralacs0 ~  

nyabb forma összetettebb, magasabbrend ű  foranába, mint nyílvárul meg !tö-
kéletes törvényszer űség a szakadatlan változásban és mozgásban. Ezért őt  
Kant szubjektív idealizmusa soha mégerdekelni se tudta, az ő  számára a 
szubjektum és objektum problémája ,nem létezik. Maga az emiber csak a 
természetnek egуik felséges alkotása, része a termeszétnek, .tudatossá vált ter-
mészet•  

Kant agnoszticizmusával ellentétben, Goethe-nél minden, tehát még 
az eг'kölсsi felfogása is, a természeti megisdneréseken alapul: ő  az ember leg-
főbb feladatának az öntudat kifejlesztését és kialakítását tartja, Ez az a 
„Bildung", mely az embernek a ny!ugalrr_at, az élettel és halállal szeriben való 
emelkedett magatartást biztosítja. Az öntudat, melyet egykor „a tompa és 
hideg öntudatnak" nevezett, a '1egf5Sbb és legbiztosabb úttá válluk, az az öntu-
dat- rneiv nem ellentéte, hanem szerves része, alkotása a ∎természetnek. 

„Dass  uh mir bewt zsst sei, 
Darauf 'kommt es ü ,berall an". 

Hagy öntudatos 1eg' rek, 
Mindenütt ezen múli k minden. 

(West-Ostlicher Divan) 

Goethe a tervrészeiét tekinti legf őbb példaképnek és ebben a teiané-
szethez való viszonyában mindvégig , a francia felvilágosodás tanítványa; sok-
kal inkább a francia felvilágosodás, ' mint Spinoza neveltje. Csakhogy 6 a 
te гrmészetet nem mechanisztikusan ftgja fel, az 6 szemében a természet az 
alkotó folyamata, a természet fáradha tatlan teremt ője és rombolója a farimá'k-
nak, mindig formálással elfoglalt. U.g; yanúgy kell, hogy az emberben is min-
den benső  ellentmondás szintézis tere, emtésére, a saját személyisége megfor-
málására buzdítson. Mint szobrásznak' a maga m űvén, úgy kell az embernek 
munkálkodni önmaga kialakításán, ho, g у  a .személyiség az egyetemesnek, ál-
talánas érvényűnek a aneigfarnnált és rilágas kifejezés vé váЭјоn: ebben Játja 
Goethe az élet legfőbb tartalmát. 

A „Bildungsroman"-bon tehát minden figyelem az egyén, a szeané-
lyiség kifejlődésére összpontоsul. Az ig ész „társadalmi empíriának" ezt acélt 
kell szolgálnia, de a végén, mikor ez az „iskoláztatás" befejez ődik, mikor a 
személyiség máx kidolgozottan áll el őtti ink, akkor kiderül, hogy az embernek 
a ,társadalomihoz valб  viszonyában sem mi se változott. Goethe természetfel-, 
fogása se segít itt semmit, el'kerülhetetl énül el őtör, mint külön valóság, mint 
megmaradt, meg nem oldott, külön ké rdés: a támsada+lom, ' Az ifjú poagár 
Wilhelm Meister sikeresen járja az élet iskoláját, megismerkedik a társada-
lom különböző  rétegeinek életével, megt a ul nézni, megfigyelni, gondolkodni, 
szenvedélyeket, mámort, kétségbeesést, z i bens ő életnek is egészgazdaságát 
átéli és a végén — mi az eredmény, mi . ; cél, mindebb ől mi terem? Semimi.  
Wiilhelm Meister beáll a sorba, a társadiálmi meohanizrnwsbá, m дΡsvt józan és 
tevékeny tag, férj és családapa. 1✓s ez minden. Semnгniféle kvalitatív változás 
és ami a legfontosabb: semmiféle új pers, ~p+ektíva az embernek a társadalo вΡn-
haz való viaszanyában -  nem jelenik meg. 

. A romantikusak Wilhelrcn Meister regényét a ~köitészet negációjának 
tarrtották. Novalis azt írta, hogy ebben a rgényben „csak közönséges emberi 
dolgokról" van szó, , hagy ez a regény „pr č  izgi", , ahogy „a költészet és vaц'ás 
írt szatíra", hagy painxfiet „Candide, mely a ;költészet ellen irányul". 

Épp abban van Goethe nagysága, orr i a romantikusoknake+kkara fel-
háborodását váltotta ki; az ő  ,számára a költészet nem volt „szép hazugság", 
hanem szenvedélyesen keresett és fokozott er ővel szemléletesen kifejezett 
igazság. Senki jobban, mint ő, neon szenvedet az miatt, hogy távola széps$g, 
senki jobban, mint 6, nini vágyódott a szépsg után. Bpp ezért, a szó legrcné-
lyebb értelmében, becsületes és épp ezért sáh ~a nem volt 'haj!landó arra, hogy 
hazugság árán vásáraljon hamis, látszólagos lrarm:ióniát. 

Igen, - „rcrég Goethe se volt képes rá, ;hogy diadalmaskodjék a német 
mizérián; ellenkezőleg, az diadalmaskodott 6 felette és a mi гériáцak ez a  
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legnаgyaыb németen aratott gyđzelane a ,  legjobban bizonyítja, hagy a mizé-
riáit ,,beliilrđl" egyáltalán nem is lehet lebírni" — így hangzik F,ngels végs đ  
ítélete Goethe-rđl. A mizrériának ez • a gyđzelme az ember Belett nem vonat-
kozik- čsak Goethere. Ami az embernek 'a társradalоmhoz való viszonyát il4eti,  
ez nr аgának a poLgёri öntudatnak, az egész polgári realizmusnak tragikus jel-
leatwonása.  

A pólgári realizmus tehát még a maga igigantikus erej ű  képviselđ i  
esetéiben sem képes a társarialоm és egyén iközött ternnékeny viszonyt elérni.  
Magától értetđdik, nem azért nem képes erre, mert ez a m űvészet nem eléggé  
nagy, hanem épp e+llenkezđleg, mert ez a anűvésze~t valóban nagy, aze гt fe-
jezi ki különbözđ  temperamentumokon, legkülönbözđbb egyéxeke гr. keresetül  
a legkülёnbözđbb Bormákban egy és ugyanazt az igázságot; az Igazságot a  
polgári társadalomról,  

A  sárszerцtІјыmci dgi.mгrrcdzi,irr►n,  ahol  Petđfi іkét évtig tarn,u ~t  
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GÁL LASZLO VERSEI:  

Én és Іе  
En védem itt az ágyamat,  
a széket és az asztalt.  
Négy fal között a csöndet itt,  
,mely annyiszor vigasztalt.  
Rđt liget képét a falon,  
,az ajtót és a zárat.. . 

a könyveket a polcokon --
,szobámat és a házat.  

Te mit támadsz?  

Az asztalomon nagy a z űr,  
úgy szerte van • dobálva.  
Négy fa-elefánt totyog itt,  
egyiknek rossza lába:  
Bámész horvát-lágy, porcellán,  
és ócska írógépem  .. . 
papír, papír van mindeniitt — 
én ezt az asztalt védem.  r;  

Te mit támadsz?  

Tegnap egy koldus csöngetett,  
én álmomból riadtam;  
szidtam đt és a kenyeret,  
mit mégis . oda adtam.  
Rongyos koldus, tán tolvaj  is, 
kl félkenyéren, éhen .. .  
az életemhez tartozik  —  
љn đt is, đt is védem.  

Te mit támadsz?  

иV g piszkos ћólé folydógál, . 
ajtómat szél nyđszörgi;  
a tavaszt délen, valahol,  
,kék tengerünk kđszönti.  
,Csorog a napfény holnap itt,  
magot hoz két tenyéren .. .  
Trétek reményét, népekét — 
én a holnapot védem.  

Te mit támadsz?  
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Bet еуеп  
'Сsарkоd a légy az üvegen,  
rkoppan, rnegtorgan, újra  szálđf. 
Az őszelő , kint, dlár~gban áíll,  
s а  nyár, haCi6dva, tavaszt  iizen. 

Idd bent, barасkfőtt, morzsa, ágy,  
könyv, szđnyeg, váza és virág.  
л  légy diihöng az ablakon,  
s rohan, és újra és vakon.  

Az ágyban fekszeni; álima kamz,  
,önmagaaпat az. ablakon.  

Е[бbb -utóbb  

Előbh-Utóbb ... E(bbb .. , utóbb . .  
Rágom a szót. Мérеm. a szót  
Előbb?  
Utóbb?  

Hagy úgy lesz majd,  
Hogy győzni fog;  
Hagy jönnek majd  
A Jobb napok --
F~1őbb,  
Utóbb. .. 

Azt hittem már,  
Hogy Ma' a ma;  
S nem, diinmyógöm  
Többé soha:  
Eilpbb -- 
Utóbb.  

Azt hittem, hogy  
Č}rökké tart  
A béke n1ár.  
De vára Harc,  
Ег.!бbb -- s  
Utóbb.  
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KOMAROMI JбZSEF SÁNDOR:  

Van--e aMaláji--félszigeten katicabogár?  
r Elbesгélés  r 

 

Mi tagadás benne, már arra sem igen emlékeztem: a .földgömb гΡlek  
melyik táján, melyik tengerbe nyi гΡjtja nyelvét a Maláji félsziget? 

Végtére idestova húsz esztendeje, hogy kikerültem az iskolapadból; 
nem tartozom azok 'közé, akik négy fal közt сsiicsülve világkörüli utazáso-
kat tesznek; keresztrejt иény iej.t.ésre sem fanyalodtam  soha él гtenLben --
h}at honnan a fészkes micsodábбl is emlékeztem volna, hogy a Maláji-
félsziget Azsia legdélibb csücske s keleti partját a Délkínai-tenger, a nyugatit 
meg az Lndiai-бееán hulláцnai ringatjálk? 

Mi ütött mégis •beuém, ihogy сffёІe találós Rierdésekkel akarom 
zavarbahozni embertársaimat, mint ez: van-e a Maláji4élszigete зz katica-
hagár? 

16, ez már megint más dolog! 
Ennek a kérdésnek a kigondolásával Arpáné nagyobb jutalmat 

szerzett, mint amemnyit a legszerencsésebb keresztrejtvény-matador agy éle-
ten át ősszekapaгhat. 

 

Arpáné giannáziumi tanárnő ; alacsony ;  jó húsban lévő , pirosarcú asz-
.szony, afféle se nem sz őke, se nem barna, amelyikrđl azt tartja a szólás, hagy 
ez az igaz magyar fajta. Különben semnmi rendkívüli se .benne, 'se rajta: asz-
szany, minta többi és tanárnđ, mint .a többi. 

Azaz, hogy mégis csak van valami különös is Arpánéban. Az els ő  
szerelme. Arpáné első szerelme ugyanis az angolnyelv volt.  

Ezt a rendhagyó szerelmet a sörgyárosék Editjének angol nevel őnője  
lobbantatta fel Kormos Ilonában, ajki akkor, tízéves korában, araég maga sem  
sejtette, hagy egyszer majd Arpáné lesz a ibecsületes neve. A sörgyáros lányának  
habéves korától kezdve angol nevel őnője volt, ez azonban csöppet sem akadá-
lуozta, hogy Edit és Ilona össze ne barátkozzanak, miután° a gimnázium els ő  
osatályában egypadba ültették đket. Amikor Ilona elđször kereste fel ottho-
núiban új barátnđjét, az történt, hagy a nevel đnđ  ránézett és mondott valamit  
angolul Editnek. A ♦sörgyáros lánya felvihogott és így szólt zavartan mosolygó  

• véndégéhez: »Jaj, .te, hogy miket ki nem tud találni ez az én angol ksasz-
szonyom! Azt mondja, az ilyen felemás szemű  LLányok, mint te, nagyon kap б-
sak Aпneг kaaban!« Azám, mert Ilona •ba jszemének szivárványhártyája sár-
gás-barnát, a jobbé pedig kékes-zđldet tükrözött. Fiú pajtásai •zámtalan-
szor meg iás ríkatták miatta -- most meg, egyszemre, mit nem hall: ngmihogy  
hiba, hanem még vonzó tulajdonság ez, Arnerikaban!  

Akkor aztán addig-addig könyörgött, dorombolt és hízelkedett, amíg  
apja, a sovány fizetésű  p'statiszt, heti két angol nyelvórát nem vetít, neki  
Edit nevelđnđjétől. Minthogy azonban Ilona élete legtehetségesebb tanftvá-
nyának ,bizonyult, az angol nevel őnő  csaknem naponta benézett hozzájuk  és 
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foglalkozott a kіs1nгiуа1. A nyári szünidđbeti a sörgyárosék čsaládja hegyekbe  
utazott, Edit kérésére barátnđjét is magukkal vitték s ott aztán a kis vendég-
lány már nem is akart másképp beszélni Edittel, csak angolul. 

fgy kezdđdött Arpáné elsđ  szerelme, majd angol és amerikai regé-
nyük és angolul tudó beszélget đ  társaik hajszolásával folytatódott. Lassan 
csaknem olyan tökéletes orrhangon tudott már dünnyögni, minta sziiletebt 
angolok s ndđvel második anyanyelvévé válta britek :beszéde. Az egyetemen 
terméвzetesen az angolt választotta szak-tantárgyul és kihintetéssel tette le  
a tanári vizsgát.  

Mindeddig nem is zavarta semmi Árpán szerelmiéi. Hanem, amikor 
tanárrá nevezték ki szül đv+ároisába és visszakirWt ugyanabba a sárg đxа  
mázolt épületibe, ahonnan olyan messzire vágyott elröpülni, egy éjjel felriadt 
álmából. Könnyes szemmel nézett a ,sđtétbe és hangosan felsóhajtott: »Hát 
ezért tanultam én angolul?u Többé el sem tudott aludni azon az éjszakán, 
csak nyugtalanul forgott ágyában. 

De azért kitartott •továbbra is az angol nyelv mellett l ✓szrevette 
ugyan, hogy kartársai mosolyognak rajongásán, néha kicsit 'bosszankodnak is 
állandó angol Idézetei miatt; đ  azonban mégis Tovább rajongott és !tovább 
idézgette az angol remekírókat. 

A jó ég a megmondhatója, mi minden nem rejlett Arpán rendhagyó 
+szerelmének rejtelmes mélyén: kivándorlás Amerikába, az ismeretlen utáni 
vágyódás álmai, amerikai vđlegény, világvárosi élet — talán araég a rágó ~gtuani 
is. A rágógumit persze Iduka, a számtantanár лđ, az az »undok vénkisasz-
szоny« fogta rá Arpánra. Amikor az Unrra csomagok divatja járta, Arpáné 
anindenkitđl elkunyerálta a rágógumit. »Most már értem, araiért van annyi a 
odáig Ilona az angolnyelvvel! Bizonyosan arra számított, hogyha megtanul 
angolul, kikerülhet Amerikába és ott aztán reggelt đl estig, folyton csak rágó-
gumin\kérődzhet ..:« — mondta egyszer Iduka csúfondáros nevetéssel a tanári 
szobában; persze akkor, amiskor Arpáné nem volt ott. 

Ez azonban szemenszedett rágalom volt, mert ArpásLé égper} csak 
,gyii+jtögette, de szájába som vette a, rágógumit. Egyszer ugyan me g~próbádt 
jegyet, de nem ízlelt neki. Hagy miért gy űjtötte mégis? Erre a kérdésre 
Arpáné nyilván ugyanolyan elnézđ  mospІІyal válaszolt volna, mint az, aki 
teszem fel pillangókat gyűjt. Az olyan ember, akinek még csak efféle ártat-
lan bogara sincsen — az ilyen talán már nem is egészen épelméj ű . Vagy leg-
alább is igen híg agyvelejű. Akárhogy volt is azonban a dolog, annyi bizo-
nyos, hogy Arpánénak mindössze ennyi megvalósulás ,jutott els ő  szerelmébđl: 
néhány kilogramm rágógumi. Hogy a -  gimnáziumban iktatott tantárgyak 
között nem szerepelt az angolnyelv, ez még szerencsének is számított. Ha 
tanítani kellett volna, alighanem kiábrándul bel đle. 

Való azonban az is, hogy habár teljesen éppen nem gyógyult ki ebb ől 
az ábrándos szerelméb ől sohasem, de lassacskán mindjobban háttérbe szo-
rult az angolnyelv. Arpánét egészséges gyakorlati érzékkel áldotta meg a 
sors és alaposan tévednénk, ha azt vélnénk, hogy egyebet sem tett, mint 
Ameпikáról ábrándozott. Hiszen akkor sosem lett volna sbel őle Ar ' é, férj-
hez sem ment volna. Már pedig férjhezment s amikor megsziiletett a kisfia 
-- megszületett másfldik, szenvedélyesebb, kézzelfoghatóbb valásáágú és 
kevésbbé renđhagyó szerelme is. 

3.  

Sanyi volta neve a gyereknek, de Iduka Jóel őre beharangozta azt is  
a tanári szobában, hogy Arpáné rövidesen Somnak fogja átkeresztelni fi đcs-
káját. Iduka persze nem tudott angolul és ezért vélte, hagy Sanyi angolul 
Samat tesz, ámde nnégsem ez volt a nagyobbak baklövése. Arpáné koránt 
sem angolul, hanem szép magyar szóval, Cipókánok hezdte bec+ezni egyfiát. 

Az árara, de Árpán nemcsak szóval becézte, nemcsak babugatta, 
csókolgattá kicsikéjét,hanem ha tízkörmével, ha a földalól kellett is el đ-
kaparxLia, de minden szépét és jót előteremtett C іpókájának. Eleinte nem is 
volt olyan hétszer nehéz a dolog. Pólyában . él đ  embereknek még pompás 
ruházata tiszta pelenka és mennyei táplálék az anyatej. A pelenkákat jóel đre 
elkészítette Arpáné, sđt a vfzshatlan alátétr ől sem feledkezett meg; anyatej- 
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ben pedig nem volt .  hiány. рiraspozsgás arcú, ó húsú assгanyoknak nem igen  
kell szoptatós dajka után szaladozniuk. Hanem kés őbb, amikor az ember-
palánta serdülni kezdett, hát akkor mindnagyobb sziikség vált arra a bizo-
nyos tírkörömre is. Ki győzné elsorolni hamarjában, hagy a cipőtбl a jó meleg  
kötött sapkáig, a csirke zuzától a mosolygó almáig mi minden nem kell egy 
pólyából szállt férfiúnak -- hagy a játékszereket ne is említsük. Azt se kell 
nagyon !bizonygatni, 'hagy egy forradalmi rendszerben egész közgazdaságát 
új alapokra fektet ő  szocialista államban, a kezdet kezdetén, bizony nem lehet 
mindent csak amúgy, félkézzel elđteremteni. 

Arpáné azonban mindent el ővarázsolt. Nem restélt naponta bekulkkan-
tani a kereskedelmi vállaLatak üzleteibe, nem irtózott ,soгbaállni, a bizományi 
boltok áruit sem vetette meg, de még ahhoz is volt lelkiereje, hagy addig 
járjon az esztergályos mester nyakára, amíg az sorra elkészítgette mindazokat 
a játékaktit, amelyeknek nagyabb felét maga Arpáné találta ki Cipókaja •  szá-
mára. 

Persze, férje is volt Arpánénak, dohát ... Dehát csak férj volt az 
istenadta, meg könyvelő . ázó se róla, "hűséges, mindig otthon ül ő  férj volt s  
derék, jÓ könyvelő ; Arpáné szerelmének ,szárnyalását azonban még Cipókapuk 
körül esem tudta követni. Elsején, a cigarettapénzt leszámítva, átadta egész 
fizetését a feleségének, :még a hajvágás költségeit is .csak a;prádankint kérte 
ki. Azt meg ne is mondjam, hogy maga beretválkozott. Mindez nagyon rend-
ben volt addig, an јg kettesben élték világukat -- vagyis, hogy hásmаsban, 
mert Arpáné anyja is velük lakott. Mikor azonban a Cipóka körüli kiadások 
kezdtek növekedni, Arpáné örült volna, ha férjének jövedelme is gyarapo-
dik. Egyszer meg is próbálta lelkére beszélni, hagy ne legyen olyan élhetet-
len, csípjen el valami igazgatói állást. Arpa azonban hallani sem akart ilyesmi-
ről. Hiszen még arcának szőrözetét is azért kapargatta le mindig önkezével, 
mert nem állhatta, ha idegen emberek élesrefent beretvával nyájaskodnak 
az arcán -- nemhogy az igazgatóság veszélyeit vállalni merte volna. »Nem 
akarok én .börtönbe kerülni!« — dünnyögte kedvetlenül. ,»Már miért kerül-
nél .börtönbe, hiszen okos ember vagy, tiszteséges, érted is a dolgodat« —
vetette ellen Arpáné. »Hát, a magam dolgát ... Csakhogy az én dolgom a 
könyvelés, nem az igazgatás. Még az igazgatókat sem szeretem, nemhogy az 
igazgatóságot!« 

De mégcsak a gyermek szükségleteinek utánjárásában sem látta sok 
hasznát .férjének Arpáné. »Ugyan, mit cixtuszazol annyit avval a kölyökkel! 
Ha másak gyereke megvan narancs nélkül, a mienk is meglesz! « — dörmögött 
néhanapján, nemhogy hivatalos útjain narancs után szaladozott volna. 

Arpáné azonban nem engedett a negyvennyolaból. Ha féa гl1e nem 
tudott több pénzt teremteni, ő  tudott. Orákat vállalt az ipari .tanulók szak-
iskolájában -- ott fizettek legtöbbet a rendikívü:i oktatásért. Kosztosdiákot 
fogadott, egy busafejű  parasztgyeréket és kikötötte, hogy nem pénzzel, hanem 
liszttel, zsírral, •baromfival fizessenek a szülei. Ezenfelül eladott mindent, 
amire »úgysincs semmi szikség«. Bútordarabok, az ezüst evőkészlet, ruha-
neműk, de még angol könyvei iз  erre a sorsra jutottak. hipp csak a. nagyvzó-
tártód nem tudott megválni. 

4.  

Amikor Cipóka betöltötte harmadik esztendejét, Arpáné egyszerre a 
legbuzgóbb tagjává válta közoktatási munkásakszakszer:vezeti csaporjának. 
Elen járt az, írástudatlanság elleni harcban, bármikor készséggel vállalt el б-
adást a népegyetemen, kivette részéh minden tömegszervezési munkában és  
pontosan megjelent a szakszervezeti gy űléseken. 

Hát ez szemetszúrt, mert valljuk be, azel бtt bizony Arpánénak keve-
set fájta feje a szakszervezeticsoport gondjai miatt. Inkább csak orrolyon 
teti9sék-lássék tag volt, akit csak az érdekelt, mikor mit osztanak" a jegyekre 
rés a pontokra; nem csoda, ha legtöbben nem tudták mire vélni váratlan pál-
fordulását. De Idwka, persze, átlátott a ,szitán. »Rohammunkás akar lenni, 
azért!« -- mondta epésen acsoport-titkárnak, »Ugyan Iduka, hiszen Arpáné 

 

szellemi munkás! A rohammunkás címet pedig csakis testimu.nkások kaphat-
ják meg< — vetette ellen a titkár. »Hát akkor -asszal fejeztem ki magamat.  
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A .fényeges az, hogy rendkívüli érdemeket akar szerezni, mivel nyilván ingy І-
nes tengeri nyaralásra áhftazik! Mindez csak az ő  szépséges Cipókája ked-
véért történik Adám,nét is az asztal k đrül kergették hároméves •korában,  

ha nem akart tengerben fürödni« — tálalt ki i т1gyen Iduka. Hanem erre a 
szakszervezeti titkár összehúzta a szemöldö Кét és szigorúan megfelelt neki: 
»Ha valaki csak •azért akar rendkívüli érdemeket szerezni, hagy tengerre  
vihesse a kisfiát, az előtt én — ha nem is a közérdek önzetlen szolgálata  
vezérli az előd én leveszem a kalapomat! Az irfgy ~ség ,es, az áskálódás pedig  
csúf dolog, néptársnđ ! Tessék, szerezfien maga is rendkívüli érdemeket s  
akkor maga is elviheti a tengerre mind ahárom macskáját!«  

Igaz, á titkár kissé túll đtt a célon, goromba volt és tapintatlan, mivel  
hisz nem éppen Iduká .n múlott, hogy •férj nélkül és gyerek nélkül, macskák  
bársaságában kellett leélnie örömtelen életét — de annyit elért, hagy a szám-
tantanárnő  azután már csak •szótlanul irígykedeist Arpánéra.  

Amde íb,iába irigykedett, Arpáné valóban megkapta a háromhetes  
tengeri üdülést és egy júniusi délután útrakelt CipákájávaLL a kék Adriára.  

Férje ugyan még az állomáson is dörinögđtt, hagy ilyen kis jószággal  
nem való olyan hosszú útra kelni; a gyermekükkel utazó anyák számára  
fenntartott kocsiban azonban nagyszer űen telt az utazás. Cipáka nem tudott  
betelni a kocsikázás gyönyör űségeivel, lelkendezve sikongatott és mutogatott  
ki az ablakon a tehenek és a juhnyáj láttára, de az is roppant tetszett neki,  
hogyan »szaladnak« a fák. Éjszaka pedig úgy aludt, minta tej. Hanem az  
Igazi örömök még csak azután kezd ődtek, amikor megérkeztek. A szállodá-
ban szép és tiszta szabót kaptak, kit űnő  ellátást, napi ötszörös étkezéssel;  a 
tengeri fürdés pedig semmihez nem hasonlítható gyöny бrűség volt. Cipóka  
ugyan eleinte húzбdozatt az óriási vízt đl, de utóbb a világ minden kincsé-
ért sem akart kimenni a tengerb đl.  

5.  
оdülésük második 'hetében, amikor a kőbđl épített csánalĐkikötđ  

tengerbe nyúló nyelvén kézenfogva vezette Cipókáj át, arra lett figyelmig 
Arpánk, hogy egy háttal álló férfi kézzel-lábba. igyekszik d űlđre jutni еgy 
öreg dalmata halásszal, de mindhiába, mert — angolul beszél. Arpáné meg-
á~t, a harmadik mondat után megállapítatta, hogy a háttal álló férfi ame-
rikai, egy percig habozott, azután megkérdezte, angoIúl: 

-- Mit kíván, uram?  
Až ámerikai csodálkozva szembefordult. Hát — sok nézni való Uiz 

Igy sem akadt rajta. đtvenes, ráncos madárarc; vöröses, k оpaszodк5 fejbúb;  
kissé előrebukó, csapott váll; jó anyagból készült, de elhanyagolt öltözet.  

Nem, Đsöppet sem hasonlított arra a képre, amelyet Arpáné els ő  szerelme 
legmagasabb hőfokán, az amerikai férfiról megfestett önmagának. Hiszen nem 
azért — lehetett volna akár aranyos is, Arpáné ma már akkor sem kapott 
volna szívdobogást; de mégis ... Az emi гber köddé vált álmából sem szerit 
egészen kiábrándulni. 

đn tud angolul?  
Tudok — bólintott egykedvűen Arpáné. 
Hát ez borzasztó szerencse... Kérem, kérdezze meg ezt az embert 

— s a halász felé intett fejével — hagy azon a szigeten — most meg a ten-
gerre mutatott -- valóban tanyáznak-e körülbelül egy méter hosszú, kígyó гra, 
emlékeztető, vagyis lábatlan gyíkok? Én ugyanis leginkább ezekért a gyíko-
kért, az úgynevezett páncélos szeltopuzikok miatt jöttem az öntik szép liazá-
j óba .. . 

Ez egy kicsit mégis sok volt Árpánénak. Egyszer űen sarkon akart 
fordulni, hogy faképnél hagyja ezt a kelekótya amerikait. Futábalondоt talál-
hat eleget, ,szép hazájáéban is. Hanem a fiára pillantott és meglep đdve látta, 
hogy a kicsi mosolyogva nézi az ismeretlen embert. »0, milyen !jót mulat 
rajta a drágám!« — tolult fel benne az anya? gyengédség és -  kikérdezgetve 
a ihalászt, közölte az amerikaival, hogy igen, van elég kígyógyík a szigeten. 

-- Ennek borzasztóan örülök. Akkor mindjárt át is .hajókázok a szi-
getre ... Ugyebár lesz szíves velem tartani kedves asszonyom? A kisfiú bizo-
nyára örül majd a csónakázásnak mondta udvariasan, de valahogy alyan  
hangsúlya) az amerikai, mint aki megszokta, hogy teljesítsék a kívánságait. 
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S' mivel Arpáné is acsónak-kirándulás szándékával indulta kiköt őbe,  
Cipóka pedig egyre vidámabb mosollyal bámulta az idegent, elfogadták a  
meghívást. Mielőtt azonban a vitorlás-bárkába emelte volna kisfiát, Arpáné-
nak eszébe jutott valami.  

Remélem, nem harapnak azok az ön gyíkjai? — kérdezte đggódó  
hangom  

A madárarc széthúzódott, sárga fogsor villant el ő  a közepén; az ame-
rikai hangtalanul nevetni 'kezdett. Arpáné már-már megsért ődött, de még  
idejekorán meghallatta, hоgу  Cipókája édesen felkacag. Erre maga is élmaso-
lyadott, kissé fanyarul.  

Nem, kedves asszonyom, ettől igazán nem kell tartania — nyuj-
totta kezét, mára bárkáböl, Cipóka felé az amerikai. 

Hanem a kérdés mégsem volt éppenséggel hiábavaló. Ringó útjuk 
közben az amerikai felhasználta az alkalmat és valóságos kis szakel őadást 
tartott Arpánénak a világ mégy sarkának legérdekesebb gyíkfajaimól. S ami 0 
legkülđnösebb, Arpáné lassan azon kapta magát, hogy fokozódó érdeki đdéssel 
hallgatja útitársa szavait. bt ugyan soha semmiféle fhüll đ  nem vonzatta, 'a 
kfgyókra, békákra még rágondolni is iszonyadott, de az amerikai el őadásában 
valahogy egészén más színben t űnt fel a dolog. A ráncos madárarc is szinte 
megszépült, gyermeki der ű  sugárzott róla mesélés közben. Arpáné most való-
sággal kedvesnek, vonzónak találta utitársát. 

»Vagy csak azért, mert angolul beszél?« — t űnődött magában. 

6.  

De nem, nem ezen múlotta dolog. Persze, sokat jelenthet egy ked-
ves nyelv .zöngése, đehát nem az a legfontosabb, hagy hárfán, .vagy heged űn 
játszanak-e ogq zenedarabot. De mégcsak az sem, milyen dallamot hallga-
tunk. Vagyishogy mégis csak a dallama legfontosabb, meg a hangszer a fon-
tos, ha lélektelenül játszik a muzsikus. De ha t űz és láng csap ki belőle, ha  
egész lelke feloldódik a Játék hevében, akkor olyan mindegy, hárfa, vagy 
hegedű  húrjaiba kapnak-e ujjai, alig is 'bánjuk, milyen hangokat csalogat el đ  
hangszerébđl — csak azt érezzük, hogy elragad bennünket, minta falevelet a 
kósza sžél. 

Igen, az amerikai hangjából kicsendülő  rajongás vólt az, ami meg-
ejtette Arpánét. Pedig eleinte éppenséggel fülsért ő  dallamot muzsikált.  

Kérem, kedves asszonyom, ne nehezteljen, amiért az elóbb nevet-
nem 'kellett azon a kérdésén: nem harapnak-e a szeltapuzik? -- kezdte. —  

De nem önt nevettem ki, hanem ... Nos, a szeltopuzik, bár er đs fogai van-
nak, az ember ellen különös mádon sohasem használja őket. Hanem azért, 
ha ismeretlenül és kedve ellenére fogjuk meg, rútul megjárhatjuk vele. 

• yenkor addig-addig tekergődzik, amíg iszonyúan bűzös ürülékével tetőtől-
talpig bemocskol bennünket .. . 

Lassan azonban a dallam -is vonzóbbá vált és Arpáné valósággal maga  
előtt látta a különböz ő  fürge gyíkokat. Egyiktől-másiktól még mindig isza-
nyоdott — de mégis fkívánasian hallgatta leirá ~sukat. S amikor az amerikai 
kiigsé elhallgatott, örnkéntelenül megkérdezte: 

--- Voltaképpen mi az ön foglalkozása? 
-- Bocsásson meg, teljesen elfeledkeztem .bemutatkozni .. . 
S elmondta, hogy Black Johnnak hfv јák, egyedül él a világban, agg-

legény és\_bárha nem éppen természettudás, de 4egnagyabb öröme .a gyfk-
félék búvárlatában telik. Az utóbbi években, az átkozott ,háborús viszonyok 
miatt alig utazhatott és így szinte szül ővárasához, Cincinnatihoz volt sze-
gezve. Végül, szinte mellékesen megemlítette, hogy van ugyan két kisebb 
gyára is, ezekkel azonban nem túlsakat tör ődik. 

Arpáné fejébe azonban éppen ez az utolsó körülmény, a két gyár  

ütött szeget. »Hahó — gondolta — két gyár, amelyikkel nem is kell olya. 
sókat törđdni ... Akkor ennek van mit aprítania a csokoládés bögréjébe.« 

Ahogy kikötöttek a szigeten, Cipóka anyja fülébe súgta, hagy most 
niár lehetne _fürdene. Arpáné természetesen azonnal a .dalmatához fordult és  
megtudta, hogy mindjárt ott a helyszínen veszélytelenül lubickolhatnak. Akkor  
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aztán köгölte az amerikaival, hagy amíg 6 a halásszal gyíkvadászatra indul,  

addig 6k ketten szépen megfürödnek. Black savanyú arcot vágott, mintha  
csak azt akarná mondani: »Mi az ördögért csónakáztattalak,. ha rriost, a dдnt6  
piLlamatban isimben hagysz?« Szó se róla, A,rpáné neanсsak angagul tuddit ` 

k tfinđen, de ezt a néma szemrehányást is megértette, azonban felvilágosí-
totta az amerikait, hogy sem đrá, sem a kisfiára semmi szükség a felfedez ő  
•fatan. A dalmata majd elvezeti oda, ahol a gyíkok ta лyáznak; azt pedig úgy  
is neki magának kell megállapítania: valóban azok-e, amelyeket keres?  

-- Nemgondolja, hogy a kisfiúnak is öröme tellenék a gyíkokban? —
próbált cselt vetni az amerikai.  

Nem, a kisfiam fürödni akar — válasaolta megingathatatlanazl  
Arpáné s már kezdte is lehúzni Cipbka matrózblúzát.  

Black tehát nem tehetett okasaibb уat, miintthogy Imegindult a halász  
után. Anpáné megvárta, amig mindketten elt űntek a szeme e61, azután maga  
is fűrdđruhába bújt és lassan a tengerbe gázolt kisfiával. Délfelé .járhatott az  
idđ, mire a két férfi visszatért. Arpáné és kisfia ezalatt nagyszer űt füröd-
tek, meg is.uzsonriáztak és meg is éheztek újra. Еppen ideje volt, hogy visz-
sza lhdulj aл•ak.  

-- Nos, mi az eredmény? Remélem, neon •maradtak hiába ilyen sokáig  
— kérdezte  Arpáné.  

Az amerikai arcán töprengés tükröződött.  
Hm... — mormogta ösšzeráncolt homlokkal.  
Talán nem találtak gyíkokat?  
Hiszen éppen az az, hagy találtunk. Csakhogy  .. . 

—Nos? 	_  
Borzasztó zavarban vagyok — nyögött fel Black. — Nem tudom,  

valóban szeltapuzikakra bukkantunk-e? 	•  
Tessék? — Aгnult el Arpáné. — Nem tudja felismerni őket?  

-- Szóval, hagy is mondjam csak... Nem vagyok egészen bizonyos  
a dologban.  

De hiszen az elabb valóságos szakel őadást tartott róluk!  
нja, szakelőadást tartani valamir đl, vagy felismerni valamit, amit  

csak olvasmányaiból, meg képek után ismer az ember — hát ez nem egészen  
ugyanaz — dörmögte B1aak.  

Vagy úgy! Most maár értem a dolgot. Magra is dlyas( lé kéгppen jáтt,  
mint az én orvostanhallgató unokaöcsém. Az a n ult nyáron el đadást tartott  
a népegyetemen a vörhenyről s utána azért bukott meg a vizsgán, inert vör-
heлуnek nézte a csalánkiütést  .. . 

Y7hiim — dünnyögte Black savanyúan.  
No, akkor várjanak egy percig, at ~fg felöltözöm s aztán indulha-

tunk vissza — mondta Arpáné s kézenfogva Cipókőt, az egyik bokor mögé  
vonult. Alig tudta visszafojtani mosolygását. Nem volt ugyan kár đrvéndđ  
természet, de hiába: a legtisztább öröm a káröröm. »Adta bolondja! Y7gy kell  
heki, ha két gyárának jiivedelme mellett nem tudja okosabban felhasználni  
az életét, .minthogy gyíkokra vadáisszon!« — gondalga magáiban.  

De mikor ismét elhelyezkedtek a bárkában бs az amerikai siralmas  
arcába nézett, megsajnálta. »Sose hittem volna, hogy Amerikában is akadnak  
ilуеn iigyefogYott fráterek. De ki tudja, mire jó ez. . . — gondolta Arpáné  
és Blacktwz fordult: 

fával, hogyan is állunk .azokkal-  a gyíkokkal?  
Nem tudom bizonyosan: szeltopuzik-e, vagy valami másfajta kígpó- 

gуY k? — hцzta fel a vállát az amerikai.  
Hát nem hasonlít a leírásokra?  
Borzasztóan hasonlft ... De borzasztóan hasonlít más fajokra is.  
És nincs valami különös ismertetđjel, amiről kétségtelenül eldönt-

hetnk a dolgot?  
Еppen ezen töröm én is a fejemet.  

--- Tudja mit? Én ugyan nem értek a gyíkokhoz, de hátha ketten  
mégis többre meg јink. Mondjon el mindent, amit csak tud a szeltapuz#ró1  
s majd meglátjuk, talán kisüthettink valamit.  

Hja... Megpr&álhаtjuk — sóhajtott egy kurtát Blaok s elkezdte  
i161r451 a szeltapuzik természetrajzát. Kedvetlenül kezdte, de lassan megint  
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belemelegedett sarcán csakhamar felttint az a gyermeki der ű , amely olyan  
vonzóvá tette. Arpáné azonban most kissé szórakozottan hallgatta: az đ  fejsé-
ben az amerikaiak természetrajzának furcsaságai kavarogtak. De egyszérre  

felfigyelt.  
-- Bocsánat, ismételje csak meg kérem az utolsö két-három manda-

tát. Nem tudom, jól értetetem-e? -- hajast közelebb Blackhoz. 
Nos, szóval arról besszéltem, hogy valósággal lebilincseli az embert 

az a látvány, arniko ~r .a szelrtapwzik egeret, vagy vakondot fog. Mihelyst 
megragadta zsákmányát, h.iihetet:en gyorsasággal addig forog maga köriíl, 
amíg áldozata teljesen el nem bódul, vagyis képtelenné válik elmenekülni. 
Ekkor legelđször a fejét morzsolja szét .. . 

Nagyszerű ! — kiáltott fel Arpáné. — Látja, err đl csatihatatlanul 
feiiamenheti.  

-- Tessék? — kérdezte Black kissé bizonytalanul. 
-- Ejnye, hát nem érti? Megfigyeli, hogy volátian elkezd-e körbe 

forogni az egérrel! 
Ahá! — deriilt fel az amerikai, de nyomban le 'is konyult az orra. 

És ha nem lesz szerencsém? Ha egyáltalán nem fog egeret, amíg én meg-
figyelem? 

— Jaj, hát nem is öneki kell egeret fognia! 
Hát kinek? 
đnnek!  

Black eiképedve meredt Arpánéra. 
-- Ne1~em? ! 

Illetve nem is önnek, hanem ennek a derék embernek itt! —
mutatatt a dalmatára Arpané. — Jó pémzért bizonyosan szerez đnnek holnapra 
néhány é18 egeret. Akkor aztán szépen a labra kötöznek az egérnek valami 
vékony zsineget, vagy esetleg vékony drótot, hagy el ne menekülhessen, oda 
tartják a gyík orra elé s akkor aztán ... Nos, érti mar? — kérdezte diadal-
masan Arpáné.  

Nagyszerü gondolat! Maga borzasztóan okos asszony! Nekem 
ilyesmi soha eszembe nem jutott volna... Kérem, kérdezze meg a halászt, 
tudna-e valóban három egeret szerezni holnap reggelre? — kérdezte Black 
izgatottan,  

A dalmatának — tapasztalt öreg halász volt, látott már bolondabb 
fürdđvendégeket is — a szempillája se rebbent az egerek hallatára. Nem is 
szaporította okat a sz бt: egyszerűen megmondta, mennyibe kertit egy egér. 

7.  

Miután partot értek és megbeszélték a haásszal a másnapi találkozó  
adópontját, Black meghívta ebédre Arpánét és kisfiát. Az asszony azonban  

udvariasan, de kereken elutasítatta a meghívást. »Majd bolond leszek! Csak  

érezd magad adósomnak« — gondolta magában. •  
De az ellen remélem nincs kifogása, hagy a száltájukig elkisérjém?  

-- vette tudomásul a kosarat Black.  

Sđt, ennyi udvariasságot el is várak öntől! — mosolygott Arpáné 
gákedvűen. 

Másnap színét sem látták Blacknak, de harmadnap már reggel fel-
telefonált a portás Arpnénak, hogy egy amerikai úr várja az el đcsarnakban. 
Szó se róla, az asszony nem rohant le hanyatthomlok a lépcs őn, sđt egy kicsit 
meg is várakoztatta korai látogatóját; de amikor kisfiát kézenfogva belépett 
az elđcsarnakba, kedves mosollyal bólintott Black felé. 

Borzasztó szerencse! — fogadta lelkendezve az amerikai. — Az 
egyik egér ugyan elmenekült, de azért a próba •fényesen sikerült. A másik 
kettőt elká Јbítоtta a :szeltapuzik. Most már semmi kétségein sincs, hogy való-
ban azok tanyáznak a szigeten ... Kár, hogy maguk is nem élvezhették végig 
a rendkívüli látványt. A kisfiúnak bl.zonyosan ,borzasztóan tetszett volna. 

Most mihez akar fogni? 
Természetesen, ha.zaszállítbk néhányat Cincinnatiba, a gyíkfar-

momra. Azért is jöttem, hogy megkérjem, legyen ,segítségemre, valamiféle 
mesterembert faléin, aki a ;ketrecet elkészíti. EleségríSl is gondoskodnom kell 
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'a gyíkok .számára. S ha még egy sürgönyt  is lefordítana, a jugoszláv termé-  
szettudományi társaságnak, borzasztóan lekötelezne  .. . 

Arpáné nmég öt napig .látta Blackot. Ezalatt megtudott róla egyet-
xnást. F ldánvi azt, hogy az amerikai korántsem nnondható bőkezűnek, esőt,  
nagyon is szereti aprópénzzel kifizetni azokat ,, akikkel dolga van. De viszont,  
ha eltalálják sebezhető  pontját -- akkor tud gavallér is lenni.  

Ampámé viszont azt igyekezett szép hegсdűszában tudtára adni az amerikai-
nak, hogy az ő  szemét nem lehet holmi semmnséggel kiszúrnia. Egyik reggel Black  
a piacon vásárolt fügével várakozott rájuk az el őcsarnokban. »A kisfiúnak«  
-- mondta és nyujtotta a papiros csomagot. Arpáné azonban éPl>  csak bele-
kukkantott és megrázta a fejét. »Nagyon kedves, de az én fiacskám nem 
eszik feketelhéjú fügét« — mondta. »Hogyan, hát nem mindegy, milyen a  
héj'ja?« -- kérdezte zavartan Black, a csomagot bámulva. »Nem. A zöld héjú  

édesebb és természetesen, drágább is« — válaszolta nyugodtan Arpáné.  
Black erre másról kezdett ,beszélni, de az asszony aznap esti meg-

tudta a portástól, hagy felíratta magának Arpáné pont otthoni lakáscímét.  
A tanárnő  - úgy érezte, ezzel körülbelül elérte azt, amit akart. Most önár csak  
egy dolog fúrta az oldalát. S mikor az amerikai eljött +búcsút vinni, a mellé-
nek szegezte a kérdést:  

-- Mondja, Black ,  úr, hogy vált önből ' gyakbúvár?  
Hm ... Bonyolult +história.  

— Mesélje el.  
Elmesélhetem — 'húzta fel vállát az amerikai. = Tudja, egyetlen  

gyermeke voltam a szüleimnek. Hat minden kívánságomat teljesítették. Nem  
bírtam én olyasmit kérni, • hogy • azonnal meg ne vették volna  .. . 

Rossz nevelési elv — mosalygoatt fejcsóválva Arpáné.  
---• Borzasztóan " rossz ... fine az eredmény: egy +hóbortos gyíkvadász  

bökött a mellére Black.  
0, hisz nem azért. Minden embernek van valami bogara — legyin-

tett Arpáné. 	 - 
Gondolja?  
Azt hiszem. Csak nem mindenkiről derül ki.  
Szóval  — magának is?  

-- Az angol nyelv -- bólintott szelíden Árpáné.  

Az amierikainak leesett az á111a. Azután mindketten hangosan felka-
cagtak. Arpánénak még a szeme is átnedvesedett a nagy nevetést ől,  

ŰЈgY-e, rá se gondolt volna? Mondtam, hagy nem mindenkir ől derül  
ki ... De folytassa kérem, a történetet.  

Hát," még egészen kis gyerek voltam. Ot-hat éves. Nem jártam isko-
lába, nem nagyon tudtam olvasni, de nagyom szerettem a könyveket. A képe-
ket, persze. Egyszer a kezembe került egy vaskos könyv. Azt hiszem, Brklhm  
lehetett. Az első  oldalon színes mmelléklet díszelgett. Két, kis iba аrnásQ~átú,  
zöldhalú gyíkot ábrázolt. »Mik ezek?« — .kérdeztem meg apámat. Apém  a 
könyvbe tekintett és megmondta: »Röpül ő  sárkánygyíkok«. Elragadtatva néz-
tem ra: •»Еs igazán birnaik rбрül ц?a Apáim elхnс sdlyоdott: »Hát látаtod a ké•-
pen.« , Lelkendezve felkiá:tottam: »Apu, ezt vegyél nekem!« Apám niegslin о-
gatta a fejemet, kezébe vette a könyvet és olvasni kezdte. Azután homlokára  
tolta a szemüvegét, megcsóválta a fejét és ,kissé rekedtes hangon így szólt:  
»Nem lehet, kicsi Ez a gyík nini marad életben minálunk. Tudod, nagyon-  
nagyon messzi lakik, túl a tengereken, Ázsiában, á -Maláji-félsziget đserdei-
ben. Mire idehoznák,  ntiegdöglene. Legfeljebb egy kitömöttet szerezhetek  
neked.. .« En, persze, nem nagyon értettem a dolgát. ElősDör azt hittem,  
apáun csak tréfál. »Hogyne! Nekem nem keli döglött, él őt akarok. Hagy bír-
jak vele játszani!« -- mondtam. »Hát nem érted, (hogy nem lehet?« -- nézett  
rárn komolyan, apám. De én valóban nem értettem. Ezt a 1ѕzбt, hogy: nini  
lehet! — felnőtt korában sem képes mindig megérteni az ember. Еppen ez  
teszi széppé az életet, hagy azzal áltathatjuk magunkat: mindent lehet, amit  
erősen akarunk. Hát akkor, hogyan érthettFin volna meg kicsi koromhan?  
Hogy egy olyan vacak, kis gyíkot nem lehet megszerezni? Egyideig még min-
dig azt hittem, apám csak tréfál. De aztán beláttam, hagy komolyan beszél.  
»Nem akarja megvenni!« — gondoltam akkor és rettenetes sírásba törtem ki.  
17gy .réa Кv, nem csak sértett, de meg is rémrátett dolog. Talán máx nem is  
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szerit engem az apám! Ezután majd .  mást sem akar megvenni! Iiуesféle  
gondolatokkal rohantam anyámhoz és ölébe fúrva fejemet, keservesen b đm-
böltem. Csak órák mulya csillapodtam lé nagynehezen. Másnap reggel meg-
kérdeztetm apámat: »tJgy-e, most már soha többét nem veszel semmit se  

nekem?« Apám Idesit elsápadt és a karjába kapott. »Hogyne vennék, te  

csacsi! Mindent, amit csak meg birok venni. Kérj • valamit!« Erre .én Igy hétig  
vailёsággа4 bombáztam kéréseim-nel rés kívánságaimanal. S +apáim hfz ~égesen  
megvett mindent. Еppen úgy, mint azelđtt. Csak éppen а  sárkánygyíkot nem  
akarta megvenni... Most már végképp nem értettem a dolgot. I✓s soha többet  
nem tudtam a sárkánygyíkot elfelejteni. Kívülrđl talán semmi különösebbet  
nem lehetett észrevenni rajtam: éltem tovább •gyermekéveimet, elvégeztem  

az iskkoláimat, elkezdtem dolgozni apám gyáraiban — de tudtam, hogy mindez  

csak készülđdés,. eszköz, célom elérésére. Ahhoz, hogy .sárkánygyfkam lehes-
sen. Azután az enyim lett a két gyár s akkor elkezdtem a harcot a sárkány-
gyíkokért. Hajóskapitányok, kereskedek és vállalkozó szellem ű  emberek  
elárasztattak a gyíkok legváltozatosabb fajaival, csak éppen sárkánygyíkot  

nem tudott hozni egyik sem. S én, lassan ráfanyalodtam az öšszes többi  

fajokra, ,gyíkbúvár léttem — de . sárkánygyíkot sohasem tudtam szerezni.  

Igaz, még ma is igérgetik. Hoznak is mindig . valami érdekes gyíkfiajtát  
helyette. De sárkánygyíkot soha nem fog hozni egyik sem...  

Az amerikai elhallgatott. Csönd támadt, azután Arpáné ennyit mon.  
datt:  

— Én is tuddk egy hasonló történetet. Más kiadásban, persze, de  a 
l~ényеge ugyanaz a dolognak. Az ember végül kénytelen tudomásul vinni,  
hogy — nem lehet!  

Blaok kissé közelebb hajalt.  
Elárulok valamit magának. Én most már szinte örülök, hogy nem  

lehet megszerezni a sárkánygyíkot  .. . 
Micsoda? — hökkent meg Arpáné.  

-- No, képzelje csak el. Tegyük fel, megkapnám a sárkánygyíkot.  
Akkor aatán mit kezdenék vele? Mi célom lehetne még az életben? Mi után  
vágyakoznék? így azonban életem végéig lesz mire vágyódnom, lesz miben  
titkon reménykednem: .hátha. egyszer mégis sikerül, akár csak egyetlen, , ele-
ven sárkánygyíkot kapnom...  

8.  

Másnap reggel az amerikai, hat szeltopuzikkal, csigákkal és egerek-
kel felszerelve, elutazott.  

Arpáné, mintha csak valami dolga lenne vele, déltájbaal elsétált  a 
szállójába és keresni kezdte, de mivel .természetesen csak hűlt helуёt találta,  
felírta magának Black címét Cincinnatiban. »Legalább rriegirom neki az  
liizenetet« — magyaxázta a partosnak. Magában azonban mást gondolt. Ezt:  

Ami biztos, az biztos!«  
Azután kitelt a három hét és Arpáné is felkerekedett és szerencsésen  

- áza ' is érkezett, Cipókájával együtt. Az allomáson elérzékenyülve •borult  
férje nyakába.  

-- No, ugyé, hogy mégis csak legjobb itthon! — dörmögte a kбnyveiđ .  
-- 7gen, drágám, itthon á legjobb — hagyta rá Arpáné, de valahogy  

titokzatosan • mosolygott. S bárha nehezen állotta meg, ntiégsem szólt .senkinek  
egye ilen szót sem az аmérikairól. Nem szólt, hallgatott — de elkezdte várni  
a csomagot.  

A csaurag azonban késett. Augusztus .elejéi•g Aгpáné még ttirelemmel  
várakozott. Néha t.."; ~ ti•мl ölébe ejtette a horgolótűt és messzinézđ  szemmel  
mére,it r.iaga elé. Férje rá is szólt egyszer, dohogva:  

Mi van teveied, Ilona? Tárt szerelmes vagy?  
-- Hogyne, drágám. hiszen tudod — rezzent fel Ar рáné. — A mi  

Cipók finkba.  
Hanem augusztus végi fe:é már kezdte belátni, hagy nagyon okosan  

cselekE dett, amikor feljegyezte magának azt a bizonyos címet Cincinnatiban.  
S amikor ismét megnyílt a gimnázium, azzal lepte meg a tanárt könyvtár  
kezelđjét, hogy kikölcsönözte Brбhm so+kkötetes anunkáj бnak: A hütilđk című  
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könуvét. »Az angol kiadást?« — incselkedett a könyvtáras. »Tényleg jobb  

lenne az -  angol — bólintott Arpáné. — No, de majd csak megleszek valahogy  

a magyarral Is.. .< A könyvtáros -nem szólt többet, kiadta a vaskos kötetet s  
Arpáné aznap este a röpiilő  sárkánygyíkokról' iszáló fejezet olvasásával mnzla-
tett. Azután, elalvás előtt kigondolta és másnap, az órák közötti szünetekben  

papirosra vitette a levelet. Néhány napig még fésülgette, szépítgette a szava-
kat, a mondatokat, majd dolgozat írást t űzött ki a II/b-ben és amíg diák-
зai. feladatukat kömmölgették, maga végérvényese n letisztázta a levelet.  

9.  

»Kedves Black úr, •talán ,még nem felejtette 11 egészen adriai kirán-
dulását és így nem is lei meg túraágasan, ha kéréssel) fordulók, Önhöz. Hall-
gassa csak meg, mi történt. Hazatérésünk után bennem is felébredt az érdek-
dđdés a gyíkok irant és esténkint Bréhmnek A hüll ők című  kötetét forga-
tom, amikor szabad időm akad. Persze, a könyv kisfiam, figyelmét sem  

"ikerülte el és ő  is kíváncsian szokta nézegetni a benne lévđ  képeket. Teg-
nap este kinyitatta a. •színés nyomású, egész oidolas címképet és elibém tette.  

»>Ankkn, rni ez?« — kérdezte. n>Röpülő  sárikánygyík, kicsim« — viáQasaol-
tami. _»Еs hol lakik ez a röpiilđ  egyiksárkány?« — faggatott tovább. »Messzi-
messzi, kisfiam. A Maláji-félszigeten« -- s el ővéve házi fóldgömbiinket,  
megmutattam neki, merre iás fekszik a Maláji-fé.sziget. »És mit iszik ez  a 
gyíksárkány?« — faggatott tovább a fiam. »Rovarokat, drágám, lepkéket,  
meg mindenféle bogarat« — nevettem rá.»Katicabogarat is?« — kérdezte  
hirtelen. »Azt is« válaszálta+m, gondolkodás nélkül. Kisfiam most elhall-
gatott. Borzasztóan szereti a katicabogarat és kissé eszomorodott. Hanem  
váratlanul eszébe jutott valami. »Ugy-e, anyuka, de hátha ott, ahol a gyík-
sáЈrkány lakik, nincs is katicabogár?« — Nos, ennyi .a történet: Kicsit meg  
is hatódtam a dolgon, fiam azonban nem hagyott nyugton. Mindenáron  
meg akarta tudni: van-e, vagy nincs a Maláji-f élszigete ц  katicabagá ~r? Én  
azonban, persze, nem tudtam feleletet adni 'erre a kérdésre. Megkérdeztem  
terrrlészetra ~jz-szakos kartársamat Fis, de ő  is csak vállvenagatáss аl válasгzolt.  
Akkor, aztán eszembe jutott đn. Ugyan írja meg, kedves •Black úr: van-e  a 
Maláji félszigeten katicabogár? Én ígéretet tettem a kisfiamnak, ;hogy meg-
tudom a dolgot s đnnek viszont, mivel szenvedélyesen érdekli minden, ami  
a :gyíkokkal van kapcsolatban, bizonyára érdekes is lesz erre a kérdésre  
választ adnia. — Lehetséges persze, hogy đn ki is nevet most és azt gon-
dolja magában: nincs arás gondja annak a jó asszonynak? És ebben igaza  
is lehet, mert jön a tél, szeretnék sokmindent beszerezni a kisfiamnak, de  
nem tudok se igazán szép télirkabátkának való sz đranebőröket, se finom  
fehérnemű  parhétet találni a száanára. Még csak egy nagyobb gumilabdát  
sem. Pedig a tejesasokoládét Is nagyon szereti ... Hánt legalább a katica-
bagárral hadd jáa~jak +kedvébe. — Remélem, a ,szeltopuzikok szerencsésen  
túlélték az utazást és azóta sincs több reménye ahhoz, hogy egy igazi sár-
kánygyík családhoz juthasson? trdvözli: A гpáné.«  

Miuután ezt a levelet röpülđpostára tette. Аrpáné kissé megnyugo-
dott. S azután megint várni kezdett. Várt, várt — s két héttel ezel5tt  

megkapta ra csomagot!  
Nem szándékomsenkiben irígységet kelteni Arpáné uránt és így  

csak egészen rövmden száanolak be a csomag tartalmáról. E nem hallgat-
hatom azonban, hagy amikor az adóеllenőr felbontatta — az egész posta  
összeszaladt. Most aztán egpbdhanigzóan azt állítják, hogy amerikai csoma-
got ugyan láttak araár eleget, de olyant, aanilyent Arpáné, még soha :senki  

nem kapott a mi kisvárasunkban. Voltak abban egy egész gyermektbundá-
hozbőven elegendő  pompás szđrmebđrök, volt benne finom ingparkét, n đi  
fehérnemű , nylon harisnya, egy kiló tejcsokoládé, kakaó, babkávé, de még  

két ,gumilabda is. Az egyiknek szeme, orra, szája és füle is volt, mintha  
csak gyermekfej lenne. Pedig nem is volt olyan hatalmas az a csomag,  
alig tizenöt knló . . 

.~irpáné diadalmasan cipelte haza a drága holmikat, :széthúzta az  
ebédlđ  asztalát és afféle házikiállítást rendezett rajta. Mikor aztán a férje  

hazaérkezett, bevezette s most 6 kérdezte meg:  
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No, ugy-e, 'hogy mégis csak érdames volt elmennünk a tengerre? 
Másnap a tanári kar kezdett el csodájára 'járni Arpáné szerencsé-

jének. Persze, el kellett mesélnie egész kalandját B:ackkal és a szeltapuzi-
kokkal. De még azt is 'hazzáif űzte, hagy talán ítéletnapig sem kapott volna 
mért semmit a gyíkvadásztól, ha egy talpraesett levél иel nem figyelmezteti. 

Vasárnap đélelđtt Idtzka is beállított. Irigykedve néite a kiállítást 
és amikor Arpáné befejezte a történetet, rosszmájúan megkérdezte: 

-- Aztán, mond csak Ilona — legalább csinos ember volt az az 
amerikai? 

De Arpáné csak édesen felkacagott: 
-- Tudod, egész idđ  alatt az járta fejemben, hagy éppen téhozzá đ  

illene, drágám! 
A ,számtantanárn ő  hirtelenében nem tudta eldönteni: ,hízeleg-e neki, 

vagy asúfalódik vele, Arpáné? S zavartan megkérdezte: 
-- Aztán mit írtál neki? I'án csak nem 'azt, hagy küldhetnié már  

azt az elkеpzelt csomagot?  
Ugyan! — nevetett Arpáné. — Csak megkérdeztem t đle: van-e 

a Мaláji4éLszigеten katicabogár? 

10.  

Ezzel végére is érbünk a históriának. Azt hiszem, h űségesen bésaá-
moltam mindenrđl és senki sem vetheti szememre, hogy bármilyen fontos 
részletet elhaLgattam volna.. 

Ifja, (hogy nem árultaan :el: van-e hát, vagy nincs a Maláji-félszige-
tin kзticabotgár? 

Biz ezt, magam se tudom. iszint&i sz бlva, nem is igen érdekel. De 
ha valaki nagyon kíváncsi rá, vegye ki a könyvtárból Bréhmnek A rovarok 
című  kötetét s abban bizonyosan megtalálja Іa v.á~aszt erre a kérdésre đs. 
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FEHЕR FERENC VERSEI:  

Halotti beszéd  

Anyád emlőit rágtad  
-- jogosnak vélted azt.  
Később szenvedett szótlan  
s még$etn emelt panaszt --
jaj, mért nem emelt panaszt?  

Kit röhögve átkarolt fm,  
az Os Telhetetlen,  

Ember, szólj, érdemes vglt?  

Bűneid mindet tudta,  
jobb asszony nem volt nála.  
És te, a kedveв, mégse  
mosolyogtál rája, —  
jaj, ngnц  mosolyogtál rája.  

Vidámиn táncba jártál,  
bár inge nem volt néki,  
csak egy kis méla nóta,  
bánatos és régi,  
jaj, nagyon régi, régi.  

Szobádban könyvbe bújtál:  
látnál már végre tisztán.  

nem láttad: kint az utcán  
tavasz jár fürge-vizslán  
s az oldalán tiszta kislány.  

Almaid égbe vittek,  
Vénusz volt végső  vágyad,  

ládd, most bölcsekként néznek  
réád e gyilkos ágak,  

virágzó barackfa-ágak.  
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Nyakađnak hi гkot adtál  
s a földnek testedet.  
Hisz még élhettél volna, — 
miért is tetted ezt,  
jaj, miért is tetted ezt?  

Kit röhögve átkaroltan,  
az Os Telhetetlen,  
-- Ember, szólj, érdemes volt?  

Szegények vasárnap-délutánfia  

Anyám kuksol a szoba mezteilen f ö ~lldjen.  
Előtte edény-halmaz, zsíros ronggyal. 
Rágódik a szemem Kassák öreg könyvén  
s töri a hátam a piszkos "rongy-alj.  
Anyám az asztalt törli puszta kezéve ~ D 
és mondja, hogy a szememet ne ronit'sam. 
Aztán megszeppen, hogy föl se nézek:  
-- ó, ó, iswmét lekésett,  
nem lehet ott a Yemplomban  
Mert makrancos, nagy gyerгk Iheltitem,  —
máskor a tűzre is vetettem  
Es mondja, mondja,  
mint a rokka,  
csakhogy eszemb ől kidobja  
gazt a furcsa könyvet.  
Pedig mosta szépségek, álmok  
könyvembő l mind kiszöknek 
és táborct vernek a szoba félhomályán.  
Apám úgy nevet az unokáján,  
hogy arcán a ráncok barázdát futnak.  
(Tiszta inge szakadta vállán,  
de még oda ,tud ütni a nyamvadt pereputtynak  . 

Estébe hajlik a nappafU.  
Č  сsém kis kalácsdarabbal  
vívódik a kiságy vackán.  
Anyám etetésb ől jön be. 
-- Mért nem mész te is, fiacskám, 
minta többi? .  
Hanga a szívem elönti s beleálmodom itaörékeny 
asszony-alakját egy szép, szomorú z3ersbe 
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A  Ёй i  t  yóS  tlи  /  tÖr i1 ~ с јё  
Tarka réten szüA'etétt, illatos szénában,  
Csodásmív ű  ezüstsíp f üggött a nyakában.  
Kis pacsirta dicsérte, védte tыgyfaerdő ,  
Lágy zenével nevelte szép lellét a szedő . 
Növekedve csakhamar rákapott a dalrrn, 
Nem fogott a gyereken b бiсs bagoly  italalma. 
Besétálta faluba, fújta ezüstsípját,  

gyermekien figyeiUte, csodálkozni kit Lát.  
Fölengede dalára sok-sok lélek-kéreg. 
Szégyelték az ércberek, hagy a szívük vérez. 
Kiűzték a kisfiút, elvették a sípját,  

az csak szegény mendegélt, mnerre füzek hívták. 
Nem sokáig bírta ki, lenyesetlt egy ágat;  

szívhezszóló új sípot faragott magának. 
Kerü гlгte a házakat, bár a vágya vitte,  
Színt belopni ,titkosan sok-sok szürke szívbe. 
Irigy lelkek kilesték, mint sír egymagában, 
Ráfogták, hogy maradi s nincs helye a mában, 
Vagy ha akar kenyeret, váltoxtassa hangját, 
Acélsípon dalait szívesebben hallják. 
Messzi menta kisfiú furcsa emberekttlő l, 
Dalolt dacos dalokat rendítetlen hegyrő l. 
Szűk vdit mára világ is ifjúi szívének, 
— 0, ha futó felh őcskék messzire vinnének!  
Ygy csatázott nyugtalan, csüggedt hite, cé ►ija,  
Nem gondolt a falura, már csak néha-néha.  
Naphosszakat üldögélt néma egymagában,  
Számolgatta éveit, hátra ugyan hány van.  
Fáradit vándormadarak felkeresték néha,  

csodálták, hogy sípa évek óta néma.  
Biztatták az öreget, bontson ő  is szárnyat,  
Végül egyszer megszólalUt: »Öreg lelkem fáradt.  

Balgán bólygó vén napom leáldozó f élUben,  
BeláфarrG, hogy társtalan hasztalan éltem..  

Ott közöttük szép szívem mindörökké fájna,  

Lehet, nem j,ó id őben születtem e tájra.  
0, ha egyszer egyszer ű  földtúró lehetnék!  .. . 
Heghalat benn s vén kanász, jó szelil đk üzenték,  
Arva lett a hangszere, s most az utcakölykök  
Reám várnak, kérdezik, mikor jön a tülkös?  
Balgán bolygó vén napon Ieáldozó f élben,  
Dé mert egyszer érezni akarom, hogy éltem,  
Bemegyek a faluba, tülkös .tehenesnek,  
Síró tülök hangjában, ők majd rámismernek.«  
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, 
~OpARA MITAR:  

A petrovdi erdőben  
Sűrű  petrovi erdőben  
Еjszakánként tüzek égnek,  
A tűz mellett anya s fia  
Duruzsoló lángot néznek.  

Legidősebb fiacskáját,  
Milovánt kérdezi anyja:  

Hol jártál, én Milovánom,  
Nem láttalak sok-sok napja.  

Hol járítál én Milovánom,  
Jaj, csak rossz helyen ne járnál.  
Anyád szíve nagyon fájna,  
Ha te vele nem aludnál.  

-- Ne bánts engem, édesanyám,  
Inkább tudd meg, merre járok:  
Hét nap-éjjel tűzbeat voltam,  
Ott, aho~i a partizánok.  

Elindulok holnap ismét,  
Társaimat el kell érnem:  
Én vagyok a század-futár,  
Еdeoanyám, szívem-szépem.  

Apám vére küldött engem  
Űj cslatákba, dicsőségre.  
Vár az ellen, hogy lemossa  
Apám vérét az đ  vére.  

E agyatt kis házacškánkért,  
iTszkösödđ  falaiért;  
Kifosztott földünkért megyek,  
Szétdúlt, árva tűzhelyünkért.  



egek kicsiny vagyonkánkért,  
Édesanyám, és tеérted.  
Kis ' öcsém is menni hajt már,  
És a tđbbi kis testvérek.  

Szép hazáhknak négy sarkában  
Hull az anyák könnye széjjel;  
Ki táplálja a kicsiket  
Foszló, puha, friss kenyérrel?  

Keserű  düh a szivekben  
Szörnyű  fájdalommal éget.  
Elindulok, édésanyám,  
Igazságos bosszúnk végett.  

Kergetni az ellenséget,  
Megbosszúlni jó apámat;  
Ne sírj, ni sírj édesanyám,  
Ha egy golyó eltalál majd.  

Hull az anya forró könnye,  
szívét a szó elszorítja.  
Alig hallsžik suttogása,  
Alig hallszik gyönge hangja:  

-- Boldog anya, kinek fia  
Bosszút állni, aki készül;  
Indulj, fiam, szerencsével,  
És térj vissza hozzám végül.  

Milovánom, bátran indulj,  
Minta többiek, keményen. , 
Édes, kicsi, igaz fiam,  
Anyéld áldáma kísérjen.  

(Gál László 'fórđftása)  
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Lf1R1NC PЁTER:  

Szabađságon*  
• Hideg a fűtetlen vonatfiilke, de Péter erről most nem vesz tudomást.  
Hazamegy šzal аdságгa, haza a hátországba. Embereik közé, legalább is  
civilek közé, asszonyok közé. Valaimi megbizsereg benne és szédült gon-.  

dolatok nyüzsögnek agyában. Talajtalanul lebeg, anert nem tudja már  

maga elé képze'lni az otthon képét, a front képe meg már halványodik  

benne. Nini is gondol rá szfvéseп  a szürke froiit- &ёznаpоkга . Nincs  
egyetlen épikézláb gondolata, nem gondolkodik egyáltalán,tinkább csak  

túri, hogy átrohanjon rajta egy-egy gondolatfoszlány, amely dneghal  
benne, unielőtt kialakulhatna, egy-egy kép, amely bel őle fakad és belé-
szakad vissza, egy-egy röpke benyomás, amelynek nincs ideje hozzá,  

módja, hogy лyomat hagyjon benne. Négy napja utazik már, el đьb ' nyu-
gatra vitte a vonat, az ország központja áelé, Pestnek, azután délre, át  
az álló-vágtató rónán, a folубkan-hídajkon és át válami szögnyű  apátián,  
amely ha előtte néha mégis kiszakad, rsunya sebeik tágulnak fel akkor  
végig az országon.  

Csak röpke beszélgetéseket ifi вolytat Péter, mert jönnek és mennek .az  

emberek, mert egyre új utasdk jelenbkeznek. Sorakoznak a képek és  

szavak, a színek és . arcók, a'melyek egyre változnak körülötte a vasúti  

kocsiban, ahol egyedül ő  képviseli az állandóságot, az örökkévalóságot  
talán. Már négy napja változnak körülötte egyre az útitársak, és a mindig  

új arcok miben sem különböznek a ¢égiektől, a témák is egyre újak és  
,ugyanazok, csak zsonganak a fülébe a nagy álmatlanságban a szavak,.  

amelyek egyre újak' és másork és egyre mégis úgyanazt a lehangoló-kese-
redett értelmet, életet trwkrözik  ,feléje. 

A csernovioi ruhatári lány, aki ott aludta kofferek között, Heinét  
és Sdhum'annt emlegette, 'hagyfelköltötte az éjféli hideg állomos rom jaj  
fölött, de saját nyomоrúságát siratta a versben és a muzsikában. Érett-
ségizett gaгderábos lány akofferik helyén. A veosési intelligencia két  
hölgye :a pesti arásodik osztályú fülkéiben Pétér felé sápítozik: Neon  kel-
tüik szóval?! Rendben van, de azért reméljük, nem ítél el, de megengedi,  
hogy mi is élni akaг~junk. Élni csak kell és ►különben nincs 7nibđl. És  a 
férjünk, hаzajб-e valaha is?!  

Már rég lciszáцtak a vecsési hölgyеk is, de Péteriben araég álonnszerúen  
tovább zsonganak a szavak: ,»Háromhetes asszony voltam... háromhetes  
asszony voltam ... és jött a háború és jött a háború.« Zúgnak, csörögnek  
a kerekek, zakatol a vonat, jönnek-ane пnek új emberek régi stavakkal,  

*RészlІt a вzerz8 most  тпвgjeleazö „Hétacđzкa,вvok" с . regёх véb1.  
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regi emberеk új szávaikkal és zsong, zümmög benne és összeolvad egy e-  
séges erdőzúgásba, amelyben megkavarodnak, megkeverednek a . leverlek'  
és az avar kissé csipős, kicsit rothadásod száraz illata ősi patinával voл  
be mindent. ,»háromhetes asszony és jött a iháború ... а  háború  ...a 

A !gazdáknak ,a bőrük alatt is pénz van, mi meg nyomo гgunk  .. . 
— szól valaki mellette, Péter válaszol is, nem tudja, ő  mondja-e a szava-
kat, vagy , a megkavart avar vailamelyik levele susog, de hullnak még  
egyre a falevelek és itt-ott tövest ől csavar ki a szél fákat és odacsapja,  
hullatja őket az avarra.  

A jegyző  meg csak basáskodiik. Akinek van szép lánya, asszonya,  
és odafekheti, annak van cukma, mindene. De ha rmár ráncos valaki asz-
szonyfia, az aztán éhen dögölhet.  

— Az gyöklét mutassa neki, ne a mіcsadá j át, — mondja valami fiatál  
frontbaka, mert Péter tiszt létére rnár átült a harmadik osztályba és fülel,  
figyel és álomban hallja a zsongó szavakat, amik ,egyetlen mondat részei  
mind: a Kárpátdkban, Vecsésen, a Tisza partján és a bánáti rónákon.  

Gyorsan jár fiam a golyó, aztán meg, tudja isten, fiatalnak. itéli  
mindenki az életét. Mert a csend őrök levetik ám a fehér kеsztyűt, ha  
hozzánk nyulnak.  

Az álom folytаtődiik benne odahaza is tovább. Zakatolnak benne  a 
hallott, átélt szavak és a vonat kerckei is, csattognak a sinek és nem hiszi,  
hogy anyja, nővérei, csókolgatják, fogadjak valami bens&šéges, letompított,  
halk, szomorú örömmel. Tudja, hogy mindezt nem érdemli meg, tudja,  
hogy hamisan latják бt és úgy látják, olyannak, amilyennеk nem is szabad,  
hogy lássák. Mert benne látják a szabadítót, t őle várnak mindent, életet,  
örömöt, szabadulást és ő  tudja, hogy ő  nem hozza mindezt, hógy ,tulajdon-
képpen mindenki csak a saját maga szabadítója lehet. Mindenki maga  
kell, hagy harcoljon az életért, a'békéért, az emberi méltóságért. Nem.  A 
лagy várakozás nem neki szól, ő  nem a szabadító, 'ő  csak mindennapi  
szürke, csukaszürke árny, halán ébreszt ő  és emlékeztető. De ennél nem  
több. Ő  nem hoz napsugarat, nem hoz víkendes hangulatot iáz örömteher,  
szürke rabot taposómalmába. Zí csak a kérdő  pillantását hozta el: Meddig  
tűritek még? És felkiáltójeles, lobogó, ritmikus tüzét, hogy — rajta!  

Csak a frontról ne ikéегdezzék. Szürkén legyint, hessegeti el magától a  
képeket, a sziixike, hétköznapos unalmak, a hosszú időtlen sorvadás ápo-
rodott levegőtlenségét. Az oroszok? — kérdezik. Erre már rfelvlllan  a 
szeme. Azok mcrték aktivitásba lendíteni még el nem szítt, ki nem szik-
kadt életnedvüket, életkedvüket. Azok átszabják a világot, a világukat!  
A szemek felizzanak, hozzáizzamak, de újra t őle, Pétertől várják a kezde-
аnényezést, a tettet, a mentési akciót, az ,érő  megnyilatkozását. lJs Péterben  
zsonganаk a vonat kerekei, a vecsési hölgy szavai és a fiatal baka szava:  
Öklöt formázz felé!  

*  
Az iskolában, -ahová elviszi a Iába, maga sem tudja, mért és éhikor  

a zsongб  zsibbadtságban, — az igazgató a ,tanári szoliáb аn meséli régi kör-
szakállas vicceit, amelyeket Péter az els ő  osztálytól kezdve megszokott tőle.  
Persze előrebocsátotta mindig: -»Talán már meséltem is ezt nektek? « . És  

Milán, a Lysofoтm Fali, és Dezső  kbmusban harsogták feléje: ,»Nem, igaz-
gató úr, még nem tetszett mesélni. Mondja már!« »Bizonyára a »b« osz- 
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tály ~ban mondtam akkor,« és mondja századszor az anekdótát é5 Dezs ő  és 
Milán harsogva kacagnak, csak Péter és t)ánó komorak-komolyak és az  
igazgató (kicsit tótos akcentussal, mert felvidéki ember, fordul feléjük:  

, »Túlniagas? Nem értették meg?!«  
Most Is toronymagasságban hiszi magát a többiek fölött és mondja  

régi ,körszakállas meséit a magyar gyözelemról, magyar erkölcsi igazság-
ról. Az oroszokat már letepertük. Most aztán nyugat felé esoportosítjuk  
át a főerőket, a súlypontot áttesszük. Hatalmas, felszabadult er őinkkel  
most döntő  csapást mérhetünk rájuk is. A kongregációs tanárok helyesel-
nek és Péter kiörülnez a tanári szobában. Szóval, ez ra tanári szoba. Ilyen  
belülről. Semmii titokzatos sincs benne. Csak <lermedt, ökörszakállas gon-
dolatok és a külvilágtól, külső  levegőtől elzárt katedrai mnagányosság.  
Mitsem tudnak a vecsési hölgyr ől és nem ismerik a baka öklét, ami most  
még súlyos szó csupán, mitsem tudnak a frontok új, támadó, kel ő  eгköl-
сsérđl. Elem látják, hоgу  ikörülöttük menthetetlenül 'bomladozik, roska-
dozik, omladozik a régi épület, csak szajkózzák s: 14-ben betanult szavakat,  
csak kérődzik az agyuik a sir elszigeteltségben,  

Luкardó generálisnak elég nagy az áttekintése. đ  előttem beje-
lentette, hogy elvesztettük a háborút, — mondja Péter és az igazgató 
értetlen-értelmetlenséggel néz rá, mint egykor, amikor mondotta Péter-
nek: »Túlmagas, nem étette meg?« És Péter szinte hallja a belső  zson-
gást, Milán szavát, ahogy odasúgja: »Nevess, te barom! Várj, majd mleg-
csi+klandozl.ak! « 

Hogy a háborút elvesztettük, azzal a hadvezet őség már 1916-bon 
tisztában volt, 	szólal mag mellettiek Minkovszki, magas termetét kissP 
meghajlítva, hogy nagyon túl ne vállazza Pétert és az iigazgatót. Persze 
annak dacára fol atta a háborút. Aki hazafi, :igaz hazafi, tudja, hagy 
értelmetlenségébe puszta ödldökléssé aljasult már rég a háboúú! Veréb 
Minkovszkinak he+lyeisel és hozzáteszi: Csak azt csodálom, hogy még fel 
nem .göngyplődtek a frontok. 

Az Igazgató hápоg, magá.nkívüi van, de még nem határozott. Nem 
tudja, mi mosta teendője. Jelentse az ügyet a fels őbb hatóságoknak, a 
csendőrségnek, vagy kérjen íгásos nyilatkozatot Verébt ől 'és Minkovszki-
tбl a fegyelmi eljárás megindítás бra. Sarkon fordul, faképnél hagyja őket 
és a kongreganista tanárakkal folytatja a beszélgetést. 

— A firont felgöngyölődése tulajdonképpén megkezdődött, — mondja 
Péter. — A nyári offenzívát gyđizelmesén fejeztük .be, ahogy az igazgató 
úr moаidbtta, de ez nem emelte a katonai marárit. dokkal fontosabb.  ese-
rné nye volta frontnak — az orosz fegyverszünet napja. 

— Erről, e ől beszéljen, -- kiált fel Minkovszki és toronymagasságra 
emelkedik fölibük, átfogja kettejüket és meghirtten vonja be aktit egy 
ablakmélyedésbe. IšInt, az ablak alatt, csillogósan szállingóztak a januári 
hópelyhek ... 1918 januárja volt. 

Péterben zsoniganak, forrnak a gondolatok és minden :kép és minden 
szóifoszlány és gondolatszilánk egy egységes keretbe áll benne öss тe, hogy 
a nagy egységben külön sem tudja választani már az elemeket. Csak 
suhannak el a képek, élmények és .belevesznek az Hegységesen kialakuló 
szđttesbе . Őszi anyjának szava különösem szörnyen kfsérti és felriasztja 
álmából is éjjelente. Mert elment. ú0 У  érezte, kötelessége ez sz anyával 
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szemiben, akinek halott fiát 5 temette el: »Megbocsát, -- mondotta a  
fekete selyemibe öltöz љö`tt asszonу  — megbocsát, hogy rnem időzhetek el  
araagával, az autó rmár vár máam ...  

... Еgykori kádere, a vadászzászlóalj mulatságot rendezett, bevárta  
elsejéi, az új év első  pillanatait, az új évet, amely a győzelmet fogja meg
hozni. A győzelmet, a. központi hatailxanak győzelmét az ántánt fölött.  
»Hoóh! Hurrá! Еljeл!« A központi hatalmak győzelme! Kavarodás, keve-
redés, csillognak a.k гistálypoharak és csillag ibennük az ital. CsilJognatk  a 
szemek, a lányok belehullamak a ,tisztek karjába, csak Péter érzi magét  

-szörnyű  egyedül; nincs senki körülötte, aki envbernyi ember, jóbarát. N ők  
felé izzana, de seíhal sem'.ki barátai közül: sem n ővérei, sem egykori röpke  
szerelmei, barátai, senki kör кitte. »Csak a pénzesek jelentek meg és akik  
itt remélik a pénzeket,« — mondja Milán.  

Milán és Márkó szavai zsonganak Péterben .még soká, miel őtt bele-
hullnak ezek is a nagy egységes sz őttesbe, mint annak szerves, I ktil&l már  
fel sem ismerheető  aésze; és zsong és vonz ez az egységes egész, taszít  és 
megcsodálkoztat! Nevettek akkor Milán és Márkó, nevették az »éljem a  
győzelem« kiáltásokat és az új esztend őt éltető  felírásokat. De helyeseltek  
és énekeltek és éljeneztek és egymásra mosolyogtak maguk is. ,»A m i  
gyđzelmünkre ! Az ántánt győzelmére ! « »A s z e r b gybzelerпre! « Ossze-

g onevetnek: »A mi győzelmünkаe isznak!« Péter csatlakozik hozzájuk: »A  
mi gyázelmünkxe! Az igazság, a z ú j é le t győzelmére!« De Milán  
visszautasítja Péter szavát. »A nagyszerb .állam gyözelmére!« — és utolsó  
csöppig üríti poharát. —Mióta, — kérdezte Péter, — mnióta vagy nagy-
szerb? Az iskolapadban még piros-fehér-zöld szín ű  voltál. és Márkó ellen  
foglaltál állást a pör idején?! .»Máikó azóta megbocsátott,« — nevet vissza  
Milán,' az Іgkоі  Lysoform Pali, a kuplé-énekes, — »megbocsátott és  

• most egy úton járrunk. Hiszen, innen int a győzelem, a jövő !«  

Péterben végül is kialakult egy egységes gondolat. gy érezte —
egyetlen gondolat az, ami kikívánkozik előle, — és hozzáült, hogy átélje,  
átanentse a papírra, mert amíg benne van a gondolat, nem hagyja nyu-
godni és addig nem tud kitisztulni az agya, addig csak zsong-zsibbad és  
zúg benmé minden és nincs ehhez hozzászokva, így nem is lehet élni:  
világos, kristályos agy nél!kiil, így soha egy szavában, egy cselekedetében  
sem biztos, minden álomszerűen elmosódott, mert. addig 5 nincs is, addig  
csak a gondolat van és elnyom és elmos benne mindent. »Egy röpke  
gondolat, ki.írtom magахnból, hogy szabaduljak tőle és újra a mégi aktív  
ember lehessek,« — Fez zsong csupán benne és ír, ír óxákon át, már napo-
kon .át és nem jár ki a házból, nem jár a lányok közé, a volt diáktársak  
közé, a tanárak közé, nem jáт  ki a havas napsütésbe, .a hulló hópejyhek  
közé, amelyek neki nem árthatnak, mert prémes ulámkája megvédi anindén  
fagytól, hótól, de ő  ül, csak anegül odabent, ír és nem lát, nem hall semmit,  
hiába hívják, szólongatják, hiába látogatják, ha fel is kel és jár-ked, vagy  
ebédhez ül, üres és réveteg a szeme, nincs benne egy szikrányi élet, hogy  
'körülötte már félnek, meghibbant talán odakünn' és csak fut vissza, írásá-
hoz, rója a betűket, szántja a papírt és még mindig teli, megtilt, araég  
mindig nem ürült ki és érzi, belepusztul, ha teljesen, utolsó bet űig ki nem  
adta, ki nem írta azt, ami mélyen, nagyon benne van, srégt ől fogva, világ  
teremtése óta beleágyazva  .. . 
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Aztán hirtelenüressé válik. Körültekint és lassanként ráismer a szo-
bára, az emberekre, a körülötte folyó életre. Mosolyog. Jólesőn nevet az  
emberekre. Aktívnak, embernek érzi magát újra. Minden fájás, minden  

,kesserűség, fájdalom és á körötte zajló élet minden átka ott van a papínon  

és ő . ~könnyű, madárkönnyű, érzi, hogy röpülni tanult meg I pár nap alatt,  
amíg ott ült egy helyben az íróas_ ztalnál.  

Nem tudja, hogy értékes-e, amit imegirt., Kicsit szerebné tudni, de  
inkább váj belé Јa máslik gondolat: ezek a gondolatok, á mai élet adása,  

a kbrötte folyó élet adása harcba, lázadásba, forradalomba visz, &klöt for-
máztt, úgy ahogy a baka mondta a vonaton. Ezt nem szabad itt hever-
tetnie, ez nem feküdhet itt a fiákban. Az emberek között a helye, kerin-
genie kell, élnie 'kell minden sorának, minden szavának. Közölni akarta  
iinаgát, harsognia kell és harsogni  akar. 

Megkerüli a cenzúra. Ujságcikknek túlnagy az írása különben is. Bro-
sürát, kis füzetet tesz ki -az, ami ismertet és bemutat és harcba lázít. El-
viszi a nyomdába. Valamikor osztálytársa volta szed ő . Valamikor, az  
alsó osztályoklban. Azután kimaradt, nyomdászinas lett bel őle. Hozzá-
fordul.  

• 	 — Okos írás, — mondja a szed ő . Atment a cenzurán?  
Egymásra nevetnek és megértik egymást: »Rendbe еn van, meg fogom  

csinálni. Mindén rendben lesz.« Azután újra !hozzáteszi: »Van benne lázadó  
erő . Lesz hatása. De, az ideológiád nagyon zavaros. Te nem vagy marxista?!«  

— Nem, — mondja Péter, -- még nem is vagyok vele tisztában tulaj-
donképpen, mi is vagyok. fisak a Kiáltványt olvastam Marxtól, még diák-
korom'ban.  

= Tanulmányoznod kell, — ∎folytatja Velykó, a szed ő . — Be kell, hogy  
kapcsolбdj. A munkásmozgalomba. Nekünk szükségünk van értel ~misé-
giekre. Neked meg ideológiára és mozgalomra. Osztályharc nélkül nincs  
sem béke, sem nemzeti szabadság.. Te szinte meg sem említed az ósztály-
harcot.  

Napról-napra beszélgetnek Péteт  és Vélykó. Odaát Belgrádban a szo-
cialistak annakidején, - mondja Vélykó, — a háború ellen szavaztak. Ott  
voltam akkor. Itt meg csak most ébrédezün'k.  
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URBAN JÁNQS:  

Béke а  talтi  végen  
Kora reggel, késő  este,  
dús tavaszból őszbe veszve,  
ifjú hévvel zeng az élet,  
a vén Nap is ezen réved.  

Zsongó kedvben forró vágy ég,  
elkap mindent .a nagy játék,  
még ∎a fűz is lengőn lebeg  
rajt' dalol a madár-sereg.  

Alant, foltos, mezítlábos,  
mese szerű  tüzes, táltos  
langy szelekkel cimborálva  
felszalad a magas gátra.  

Száguldanak, mint a vad mén,  
ny ha jön is újra elmén  
s arcokon a piros pf r  
olyan minta vadrózsa szín.  

Nyalka kedvek, táncos ének  
a mély réten megss férnek,  
bertőltik az egész tájat,  
faluvégi gátőr házat.  

Az iigyelet érdes szeme , 
békés f$zokásba van veszve  
és ha mégis zord az arca  
barátsággal indul harcra.  

S addig a morcos, majzos  
indulatos, eszes, pajkos  
vidám sereg úgy hempereg,  
ltnary a . gát is beleremeg.  
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BENCZ  M,IHALY: 

Mindenek megmére Іése  

Soha ne vágyódj mélypontra, csúcsra,  
Ne keress szűzi magaslatot,  
Társ-síró Ember vagy dicsben és gúnyban  
S lenn, fönn is fáj, hagy magad vagy ott.  

Mélytenger mélyén titok, ha  elföd, 
Vtugy Charon, hogyhia már elereszt,  
Belátod: A Csúcs fent a Nap útján  
Parittyakő  éis nem Everest.  

Borulj Humuszra szárnyad, ha vinni,  
Tornyot ölelj, ha őrjít a mély,  
Magad vagy úgyis, költđ, rossz isten,  
Kezdetlen Alfa, úttalan Cél.  

Munka a szövetkezeti földön 
	

Srabó István rajza а4оvacгmya)  
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SAFFER PAL:  

7avasz ј  énюk  
Határon terhes vérízű  napokban  
Mag d'lá szántok drótsövények mentién,  
Utánam fegyver gyilkos árnya surran,  
A napfény lágyan megcsillan veretjen.  

Virágos ágak arcomnál re?negnek  
Megannyi sz űz, gyümö!l'csígér ő  élet  
Mond játak hát, kik lépteimre lestek,  

Mi hasznát látja a gyilkos fegyverének.  

Apám e földet apjától jussoU'lсt  
Annak is egykor apja adta át.  
Ki akkor is míg úrnak robatallta 
Testével érezte erjed ő  szagát.  

Azóta sokszor dörrent itt a puska  
,fis őrült táncát járta  a halál. 
De még a víz az üszköt el ise mosta  

Apám ekével földjét túr цa már.  

Badígák, mit ér ha orozva megöltök,  
Míg tar a föld s barackvirág kacag.  

Testem fölött is hajt tovább-•majd ökrgt.  
Két nagy fiam, mert fölldbe vágya mag.  
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MAJTЁNYI MIHEILY:  

Táncsics М iћály Bácskában  

Ötven keanéлy forintok ütötték. Tánсsіcs Mihály markát — akkor még 
SztáncsdкΡ ak írta mnagát 1831-ben. Ilyen a szegényemben szerencséje, 
ha kénhez iás kap valami pénzt az mindig hirtelen kell, gyorsia п  kell vala-
mire — most éppen tápdálkozsrá kellett, jobb táplálkozásra, rostélyosra 
és vörösborra. A jó szerémi járta akkor Pesten, a kolera ellen. Mert dúlt 
a szörnyű  kórság, apasztotta, ritkította a népet és úgy tudta Mihály, ellene 
csak egyvialami véd: enni, napestig, de nem áim hitvány és gyatra ételeket, 
hanem tikiiadósan és bőségben táplálkozni. 

Pedig ez az ötven forint ez olyanfajta»vérdíj« volt, egész. apai örök-
sége. Az apjától maradt kis házakó és kevés földecske örökrésze, amit a 
sógor megváltott készpénzben. De a nemes várn ъegye sok sok évnek előtte, 
úgy vélte, hogy nemei Lehet hebehurgyán odalökni a . parasztnak ennyi 
pénzt negyven forintot nevezetésen, is többel kamat volt — és feküdt 
addig az összes mindenféle instánciákon. De sokszor gondolt pedig Tán-
csics ínséges napjaiban és váлdorlása óráiiban erre a. pénzre! Ha most 
.meglenne hej, — gondolta mindig, —aranyat érne. De nem jött •és nem 
jött; kellett vagy tíz esztend ő  a pénzmagnak, míg vég+re hozzáérkezett. S 
elolvadt hamar, hetek alatt a kezéaz, mert drágán mérte a rostélyost +a 
budai kocsmáros, a szerérci bort mellé pedig még drágábban. 

»Hja kórság van« mondotta bozontos szemöldökei mögül a »Négy 
szürke ló«..kocѕrnárosa — kórság van és ilyenkor nem ér sokat az .ember-
élét; ki tudja, holnap ő  is otthagyja a sgntést és viszik ,kifelé négy gyalu-
latlan deszka között (mert ki ért srá akkor kapomsot faragni)., Kiviszik a 
»Négy szürke ló« bormérőjét, oda aztán minden +kimérés, minden keres-
kedés, minden vendéglátás. Miért ne keressen ő  sokat ebben a rövid 
földi életben, legalább ez ,az +öröme maradjon meg neki. 

Elfogytak az ötven forintok -- Mihály ekkortájt Pesten lakott a hajó-
híd közeiéiben +és egy S.trawb nevű  orvosnak !volt edényimosogató, ajtón-
álló famulusa — sđt elfogyott az a száz forint is, amit valami szótár szer-
kesztésért előlegként kapott. Budara, tanítványaihoz, akiket magyar 
nyelvre oktatott, nem tudott átjárni, lévén, hogy a kolera miatt a hidat 
egyszerűen lerontották. S akkora beálló-vеndég ё  udvarosa súgva jött 
hozzá'egy nap, hogy van itt egy tekintetes úr, itt id őzik már két hete 
hintójával, annak nevelő  kellene a birtokára. ,A kórság most miár sz űnő-
ben van és úgy véli — már minta nemes úr -- hogy kiengedek hintaját 
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az ülői Vámnál. Neki úgymond ara ár nnncs ideje alkaim,as rieveló után  
körül] árni a városban s ' &t bízta meg, az udvarost, tudna-e valakit? .Diák-
ember, tanítóféle, csak olcsó legyen, odaviszi majd Mo тavic'ára, Bácsor-  
szágba. .  

—Hívják pedig azt a ténsurat Szalmássynak, csak keresse ott  a 
nagyszállóban nálunk . . 

Átlábolt +már Mihály rettent ő  távolságot addig földi életében.  Átlá-
bolt a zsellérgye гek sorából — annak is árva lett csakhamar — átment a  
takácsmesterségre, onnan +meg egy ugrással ábécét oktató' falusi segéd-
mesternek, tanítónak. Aztán bajszosan és szakállasan gimnazistának, ne-
velőnek csapott. Nyelvmesternek ' és guvernántnak, hogy végül is a nagy  
kórság idején átnaub felcser úrnak edényeit mosogassa; de átlábolt &  
hatalmas földrajzi messzeségelvet is. Járt az ,erdős Szlavóniában,.a Horvát  
tengeren, eljutott Pozsónyig — s most íme, isгmét délre szóln.tja a sorsa,  
Bácskába. Arról unit. tud• vajjon, arról a vidékről? Nem lesz az ott sem  
másként, mint mindenfelé ahol járt: pipázó táblabírákkal, deresrehúzott  
parasztokkal lesz ott is tele az élet  .. . 

Masnap jabibik •uhájáfban = az is Paщszti daróc volt, csak a szabása  
jelezte •az iskolamester rangját — •b еszüre+mkedett Szalmássy Miksa úr:  
asztalához s leszerződött négy gyermek oktatáságya, Mo тΡavicára.  

Az üllői vámon Іmégcsak. átjutottak — a nemis úr igazolta a Tanács  
írásával, hogy a vesztegzárt ő  Ynár Pesten letöltötte, de aztán a hosszú  
úton sokszor akadt hajuk kaszára-kapára kelt falusi örökkel, akik egy - 
egy +község !határát védték mindenfajta betolákpdók ellen, Ikül őnösen azok-
tól, .akik északról jöttek. Mert északról terjedt a kórság déli irányba,  

ahogy a '  Tisza folyik leffelé. Csongrádig, Szegedig eljnz+tott és Pest anegyé-
ben reszkétve védte hatását. minden falu: így is átcsapott a kór minden-
hová. Őszidőiben, amikor Táncsicsok útmakeltek, mert gyengült a kolera,  
az őrök azonban kintmaradtak az úton továbbra is éS minden vármegye,  

minden falu fitogtatta hatalmát. Bács+me.gye minden utat lezárt, 'észak  

felé egyedül Mélykútnál lehetett átlépni a rmegyei határt, itt húsznapos  
vesztegzárra fogták +a hintó utasait. A kis parasztfaluban — Podmaniczky  
birtok volt — a földesúr kastélyához kísérték Szalmásšy urat és Táncsics  
nevelőt.. Itt tartózkodtak, vagyis, ahogy akkori szóval 'mondták •»mulattak<  
-- amikép , az úri tartózkodás »mulatással« volt tеgyértelim{í, valószínűleg  
nem ok -nélkül. Itt ' értesültek, hogy Szabadkát jobb, ha elkerülik, mert  

. »százával halnak ott az emberek« s hogy a vármegyében kétésfélézernél  
több a kolerában meghaltak száma. Bácsalmáson és Bajinakon t:jutottak  
Moravicáig, több nint egyhónapos volt az utazásuk és szeptember végén  
kanyarodott a hántó a Szalmássy kastély elé.. A birtokos úr ,.családja  
,örömrivalgással :fogadta, az érkez ő  családifőt, azt sem tudták él-e,  'hal-e? 
A kastélyt a kolera elkerülte; oda Táncsics Mihály hurcolta ebe a beteg ,  
céget — igaz, hogy könnyű  lefolyással — de erről majd később.  

Milyen volt a világ, +amelybe Táncsics Mihály 1831 őszén harmincegy  
éves korában belecsöppent?  

• 	 Moravicát akkor valami nemesi közbirtokosság birtokolta - és kormá- 
nyozta. 1801-+ben szerezték meg a falut a Hei+nri сh, Piúkovits, Szalmássy,  
Tomcsányi és Vojnitis nemesi családok. az államkincstártól, ezek közül a  
Szalmássy familia újsü`íet ű  nemes volt és uugyanabiban az évben hirdették  
ki őket. Az ilyen nemesi közbirtokosságók létesítését a vármegye szor- 
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galmazt,., .egyszerűen azért, mert nem volt elég voks a nnegyegyűlésen  
gs ,elég nemes a varmegyében és így akadályokba ütközött az alkotmá-
nyos élet. Az 1826-os összeírás már csak a Heinrioh, Tomcsányi és Szal-
mássy családokat említi, mint ennek a közbirtokosságnak tagjait — bir-
tokuk összesen 2.397 láncot tett aki. Ezeknél nagyabb földdarab jutott  a 
régebbi nemességű  Piukovits és Vojnits családoknak, akiknek másfelé is 
volt birtokuk és időközben úgylátszik kiváltaik a ' .közösségből. Ezek a csa-
ládok mind .ekkortájt vetették meg évtizedes, -  sőt évszázados uralmukat  
a moravicai nemesi birtokon és mindenfelé a ,megyében. A kés őbbi koroгk-
nak ők adtak sok »neves« .főispánt, sőt államvezetőt is (A Heinrich csa-
ládbié,1 származoitt a hlаhedt Iпnrédy Béla, ómoravicai előnévvel, a magyar  
fajvédő  gondolat rnegeteremt ője, aki a ,második világháború előtti évek-
ben az egész haladó világ neveté&e közepett távozott »Hortlhy Magyar-
ország« miniszterelnöki székéből. A fajvédőről ugyanis kiderült, hogy  
egyik őse éppen óbból a népből származik, ЕаmІІуе t ő  ki akar írtani s így  
а  kiirtást ö еnmagáui kellene kezdenie ... Ez a »szépséghiba« azonban nem  
akadálygzta meg abban, hogy a második világháborúban szomorú szerepe  
legyen a fasiszták ált гal végrehajtott n:pírtásban,' úgyhogy 1945-ben Bu-
dapesten ki is végezték.  

A Szalmássy •familiaról nem tud ilyen »nevezetességet« az utókor;  
sőt a század második felében mára vármegye nemesei között sem emle-
getik őket — úgylátszik a nagyoibb ёtvágyú, Heinrichek, Vojnitsok, Piuko-
vitsak felfalták a família !birtokát. Bölöni az alapos és teljés Táncsics  
életrajzában csak ,annyit ír Szalmássyról, hogy művelt !ember volt, fele-
sége Kantot olvasta és vallási kérdésekm ől is a legfelvilágosultabb han-
gon beszélt a nevelővel. Nem féltette tőle sem fiai erkölcsét, sem »tárša-
dalmi gondolkozását«. Ennek úgylátszik, meg is lett az eredménye —' ne-
gatív formában az akkori hatalomtartók szempontjából. A Heinrichek, 
Piukovitsok nem olvastak sem Kantot, sem Rousseaut, hanem korbácsot 
csattogattak a jobbágyok hátán, hangásabban és hatásosabban mint a 
Szalmassyak, akik el is merültek »az úri tengerben«. 

De hol vagyunk még ettől! A kalendárium 1831-et ír és a .szeptem-
bervégi napon iberobogott Pestr ől Miksa úr hintója s magával hozott 
»egy derék ildomos fiatalembert, aki bár esetlen volt és piruló, .bár daróc-
ruhát hordott a kor- legműveltebb könyveit olvasta«. 

Próibáljuk megkonstruálnia harmincas évek Táncsicsát . A Bakony 
sűrű  erdői iközül, Acsteszéről, a világьaszakadt »párasztprófétát«, akinek 
hátán egyszer legénykorában végigcsattanta tisztbartóhajdú mogyarófa-
pálcája — és akit ez az incidens, ez :a .jobbágysorsnak mindennapi vele-
járója — arra vitt, hogy otthagyja a" földet és el őbb mesterlegényként, 
utóbb vándortanítóként rója életútját. Akkor még, csak elején tartott a 
»látásinak, szemlélődésnek« ,bár szívében ,már ' öröikérv.émyűen magában-
hordta azt, hogy • a társadalmi igazság.tala вságok elleni harc. eljegyzettje. 
Legelején tartott, hiszen ő  autódidakta volt s az ilyen kés őbb érik meg. 
Bajszos-szakállas emberkéint tette le a »középtanodai« osztályokat, még 
a cenzúra sem figyelt fel rá, erre éppen .a Mara иΡicán megírt ,»Nyelvészét« 
című  művével kapcsolatiban került Šor: .  Még csak olvasó volt, nem, író 
— hol vannak még akkor a ,»Budapesti levelek«, .a »Pazardi«, a »>Sajtó-
szabadságról :való nézetei«, hal a »Hunnia függetlensége« az egész. 
nemzetnevelői .műkbdése,, hol a ,»Nép szava, Isten szava« és hol a »Nép- 
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könyv«, .  - amely miatt a • budai börtönbe került, ahonnan 1848 március  

15-4kén. kiszabadították, mint sajtóvétségért börtönben sínyl ődő  magyar  
írót! A haхmincas. évek 'Tánсsiсsa még csak tétova szemlél ődő . Össze  
tudja egyeztetni a kenyérkeresetet nemes úrf зiak nevelését — sarját  
paraszti lelkиsmiгetével. Gyűlölete még nem éget =- s ,őt sem kívanják  
pбkolra a. nemesi kúriákra, hiszen +meg • nem ismerik. A nyelvészkedés  
örök életében kedvenc vessz őparipája maradt és benne ekkor még csak  
a nevelő-nyelvész él, -  bár ,a Moravicán írott Nyelvkönyvében már vannak  
olyan mondatok a példák között, hogy minden e:nbér egyenl ő. S mert  
írem azt írta példának,' hogy a kutya ugat; vagy úr ír, — ez az a könyv  
és ez az a mondat — (több ilyen mondat is szerepel abban a könyvben)  
— a cenzúrakikezdi és a hatalomi valahol félirja a nevét, fekete keresztet  
pingálva a -név (mellé.  

Az a lrarm Іincegyéves »fiatal« me~el ő , aki bajszosan, .szakállasan,  
csapzottan kilépett ,a földesúr emellől a 'hintњđ l, +külső  alakra nem muta-
tott urat. 1VIég később, sok évtized mulya is így írtak róla »magyargs  
szabású szürke darócrwhát hordott és évekig megmaradt ebben a viselet-
ben«. Feltételezhettö, hogy a vékonypénz ű  nevelő  is így járt, ebben az  
öltözetben. Teljes ellátás, négyszáz váltó forint fizetés ez volt az alku.  
Sok pénz volt ez akkortájt, amikor Іa szabadkai gümnázium Ferences ta-
• nárai 250-300 forintot kaptak és még az iskola 1832-ig világi igazgatója,  
Pajor János is csak ötszáz forintra vitte egy esztend őben!  

Táncsics '+moravicai életéről tasak kevés •leírásunk maradt., Annyit  
megírtak róla, hogy »az urak asztalánál evett« és hogy »úri körökben  
való forgolódása ellenére sok volt benne megrögzött medvetermészeté-
ből«. Annyi bizonyos, hogy röviddel érkézére után kitört rajta a kolera.  
»Itt kapta meg a kolerát, átlábolt rajta +kiváló háziasszonya gondoskodá-
sából« — i.rja  Bölöni. 

Ugyancsak Bölöni Táncsics könyvében találunk kevés részletet  a 
nagy népnevelő-forradalmár. moravicai életér ől, amely őreá sajnálatos  
csattanóval végz ődött.  

»Táncsics, ha falta is a könyveket és +a m űveltség tОrén sikerült is  
feljutnia a magasabb magyar világba, az emberek közt nem tud jól mo-
zogni. Nem menekül. ugyan a társaság elől, mint mesteri Rouseuau, de  
hiányzik belőle a legparányibb -könnyedség, simulékonyság. Esetlenül  

mozog,mint egy lompos medve. Míg Rousewau önéгzete és hiúsága szen-
ved ügyetlensége miatt és hogy elkerülje a nevetségest, vadóc lesz és  

- 'durván visszavág. Tánasiés csak esetlenül csetlik-botlik. Paraszti egy-  
sztaxűségének ereje megingathatatlan, egyenes ter гmészete nem viseli el  
a tettetést, a társadalmi fiaтomkodást,. éppúgy, minta legkisebb hamis-
ságot se пΡn.«  

A tanév végén Szabadkára viszi vizsgázni négy diákját, a Ferenciek  

gimnáziumába. Dicséretesen kiállják a próbát. A vizsgadíj miatt azonban.  
Táncsics összekoccan házigazdájával. Szalmássy fukar volta honorárium-  
mai, a tanárok keveselték a kapott pénzt és Táncsicsa pártjukra állt:  

Máskor sem fizettem többit, pedig a vázsgáztatúk .polgári tanárok  
voltak = mondta Szalmássy.  

— Igen, de megtoldotta pénzzel,búzával! igy mondják a fiúk! — 
felelte Táncsics.  
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Mégis inkább nekem kellene hinnie, nem á gyermekeknek --
méltatlankodott Szalmášsy.  

Én pedig teljes hitelt adok a fiwk állításának - vágta vissza  
Táncsics.  

Ezen aztán úgy összevesztek, hogy a Kanttal társalkodó nemes úr 
beszólтtotta ,hajdúját és a kocsist s velük akarta .kidobatni Táncsicsot. 

Csak tessék, ha öm jónak látja — állotta fenyegetés elé M дhly. 
A cselédek nem nyúltak hozzá. De ezzel vége lett az ómoravicai »szép 

napoknak«.  
Táncsics az igazság védelmében - ha látszólag jelentéktelen, kis 

esetről is van szó — nem először esik áldozatul és hagy ott csapot-papot, 
jólfizetett guvernánti állást. Makacs volt és mindvégig következetes az 
igazsághoz. A megrövidítettek igazságához, még ha börtön is járt érte 
vagy üldöztetés. 

S itt még valamit kell feljegyeznünk, az igazság érdekében. Neveze-
tesen a földesúr azt állítatta, hogy tavaly azért fizetett többet, mert !»azok  

világi tanárok voltak«. Igen ám, de a feljegyzett mult sokszor árulkodó: 
a szabadkai gimnázium feljegyzései szerint_ (Ivónyi) nem tíz, hanem a 7  
esetet megelőző  tizenöt, s őt húsz évre visszamenőleg nem volt egyetlen 
polgári tanára ennek a .gimnáziumnak, egyedül az igazgatq volt világi 
ember! Így`fokozottan áll Táncsics igazsága ebben a kis vitában. A föl-
desurak igaz ,  jól megfizették a nevelőt, de egyben kijátszották a tanárok 
ellen. Hiába olvasott tehát Szalmássy házanépe »felvilágásult« k đnyve-
ket, az a krajcároskodás, amely a nemesi osztályt jellemezte, ha bet űrő l 
és anűvelődésről volt szó, itt sem tagadta meg magát. 

Az a ,parasztszekér, amely 1832 nyarám Táncsiccsal elporzott — ttnert 
szekéren vitték, de csak a megye határáig, onnan jórészt gyalog tette meg 
:az utat Pestig — nem takarta el örök id őkre Táncsics emlékét a moravi-
caiak elől. Sőt! Ahogy alakja n őttön-nőtt ,és mindenütt őbenne ismerték 
fel és látták meg a pórnépnek 'igazi szószólóját, híre visszakerült ebbe a 
faluba is. S ennek tulajdonítható, — ennek a majd egyéves moravicai 
tartózkodásárnak, — hogy a falu jóbbágyai 1848-ban a. jabbágyfelszaba-
dulás utáni választásokon Tánc+sics Mihályt jelölték képvisel őnek. Igaz, 
hogy Táncsics — a neki felajánlott hat mandátiwm közül a siklósit 
fogadta e1,.. — de mindig szbretettel emlékezett meg a »moravicai pór-
népről«. Lapjában, a »Mun+kásak Újságábarn« s űrűn szerepeltetik moravicai 
levelek, tudósítások, .amelyekből kbvetkeztethetünk a falu régmult hely-
zetére. Egy ilyein L»levél« mára job'bágyfelszabadulás utáni id őkben kelt 
és világosan megmutatja, mennyire félmunkát végzett a magyar forra-
dalom. A levél elmondja Moravica multjának rövid törtenetét. »A közsé-
get 1786-ban iaz állam telepítette és a hatalmas .birtokot 1801-ben több 
földesúrnak eladta. Az új urak nem voltak a régi méréssel mégelégedve 
és a község birtokában volt térképeket ∎és telekkönyveket az id őbeli elől-
járáktól kicsalták és az egész határt új jobbágytelkekre úgy osztották fel, 
hogy'a jobbágyok földjeiből kérek 3600 holdat elfoglaltak. (Ebb ől a Piu-
kovits és _Vojnitš birtokoknak nagyobb.  rész jutott, mint a. rnegm.aradótt 
nemesi közbitrtokosságrnak, tehát Szalmá ѕsy és társainak. Az áró meg-
jegyzése). Hiába pörölt a község, a pört ''élvesztertte és legf őbb szorgal-
mazóját, a hatvanéves Király Sándort ötven 'botütéssel fenyítették. A 
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parasztok mégis felf оlyamodtak a helytartótanácshoz és az a 3600 hold-
ból 764-et visszaadott a jobbágyoknak: Most azt panaszolják, hagy »a  
moravvcai birtokos urak ezen pontokat Йs csak papiron, nem pedig  a 
földön hiszik kQigazítandóknak, azokat mindezideig teljesítés nélkül  
hagyták és hagyják«. Ha ,ehhez la levélhez hozzátesszük a Mus г  kások rJj-
ságjához, Táncsicshoz érkezett többi levelet, amelyek mind arról beszél- . 

nek, hagy a negyvennyolcban kimondott ,»jobbágyfelszabadítást« a föl-
desucak önkénye sok helyen akadályozza, végrehajtását lehe rtetlenné  
teszi, mint például Torontálban is, ahol a földesurak robotra kényserí-
tik a népet és maguknak követelik a földet, -  világosan láthatjuk, mi-
lyen igaza volt Táncsicsnak, aki radikálisabb eljárást követelt és a föld-
nek kártalanítás nélküli, maradéktalan elosztását!  

Futó villanás volt Táncsics életében a Bácskában eltöltött év —  
fizikai valóságában jóformán alig mutatkozott meg a moxavicai jobbá-  

gyoknark, kartársainak - azok nem is tudták róna talán kicsoda,  
merre viszi majd az útja —csodálatosképpen azonban éppen ennek  

a falunak határában keltek Id Leghamarabb azoka munkás-szabad-
ságeszunék, ameеlye~kér~t Táncsics Ihosszú-hosszú börtönt ült ,és hosszü  
élete minden kxokkanásával fizetett. Ez volta bácskai »viharsaroik«, a  
földmuлkásmvzgalom egyik leg jelentöseb уb nélye, az elsđ  nagy arató-
sztrájkok színhelye. Ennek adottsága a iközség és környékbeli sok nagy-
birtok s talán az az apáról fiúra, unokára szálló jajszó, ainely a Munká-
sok Űjságjának száz év előtti cikkéből is felsír.  

Ezzel a cikkel — amely Táncsics bácskai életér ől számol be -+- nem  
mutathattuk be ennek a magyar farradalmárna'k hosszú életét, miég ki- ;  
vonatolva és átbeszélve sem. Nem méltathattuk teljességében forradalmi  
szerepét és hatását sem, 'hiszen mindez ád đőben is messzi túlesiik 1831--
1832-től. Legfeljebb kilomiéterk ő  ez az országúton: a vándor jött fáradtan  
és megtelepedett — aztán tovább lépkedett és elnyelte a messzeség. De  
az országút mégis — az emberiség nagy .forradalmi harca&naik országútja.  
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KÖNYVSZEMLE  

Virrasztás Herceg Jánossal  
Hajnali háromkor kiesett !kezemb ől a ceruza. Agyat bontattam, a 

takaró ialá bújtam 'és felvettem az íróasztalról Herceg Jánosnak Változó világ-
ban című  új könyvét, hagy elalvás el őtt kissé belekóstoljak. 

Aztán fokozódó érdeklódéssel olvastam s mire a könyv végére értem, 
megvirradt. Kiugrottam az ágyból, ruhát kaptam magamra és tiszta papirost 
+készítettem magam elé. * 

Ha az ember megírja azt, ami szívét nyornjá, vállalnia kell a kocká-
zatot. hogy nem sikerül világosan kifejeznie gondolatait. De amikor más  
könyvéről ír, kettős veszély les rá. Az egyik, hogy félreértette az írót s a  
másik, hogy őt is félreértik.  

S aztán kinek címezze levelét az ember, amikor egy !él ő  író könyvéről  
fr? Az írónak mondja el benyomásait, !hogy esetleg javára farđíthassa? Vagy  
az olvasónak, hogy több haszonnal forgathassa az ,új könyvet?  

Mindhiá!ba a kétségek, el kell mondanom érzésevnet azon melegében.  

igy tűnik, tulajdon m.ondanvvalóimnál iás jdbban szorongatja tax+kornrat 'a szó,  
amely erről .a könyvről kikívánkozik .  

Vitatni lehet, hagy Móricz Zsigmond regényeiben, vagy ,elbeszélései-
ben nagyabb-e? lJn azt tartom, terepkutató írásaiban a legnagyabb. Azokban,  
amelygknek .műfaját maga így jelölte meg: tapogató; Kovács László, az  Erdé- 
lyi Helikon szerkesztője pedig írói riportoknak nevezett.  

De nem az elnevezés .a fontos, hanem a lényeg. Móricz írói eszménye  
az volt, 'hagy minél kedvez đtlenebbül ábrázolja az életet. Azt szerette volna, 
hogy az írás is életté váljon; ha bet űkbe írt embereinek még a lélegzetét 
hallmánk. Perszé, 'ho.gy ezt az eszményt vázlatszer ű  rajzokban érhette el a 
legtökéletesebben; ott, ahol a m űfaj legkevésbé köti az írót, szinte nem i's !kell 
,szerkesztende. Alig kelt egyébét - tennie, mint ,bet űkből élő  embert gyúrnia .. . 
Vagyis a lehetetlenr_é: nem sokkal kevesebbet. 

Ezért tartom én legtöbbre Móricznak ezeket az írásait; azokat, . ame-
lyekben иeginkáиΡ b inegküzc:iette tulajdon írói eszményét. 

* 
Ilyen írói riž*ortkönyv Herceg Jánosnak legújabb .munkája, 'a Változó 

vilagban. Afféle tapogató egy bácskai nábob egykori cselédeir đl és cselédei-
nek gyІrmekоbről, akik egyszerre szabadabb leveg őre .jutottak. 

Az író tíz részre tagolta 'könyvét és h őseihez mrnéltó egyszerű  és vilá-
goo mondatokban beszél az anyákról. és apró .pulyáikról, a kultúra .betIirésér ő l 
a s7t а , a 16 meg á parasztember sarsközösségér ől, а  p' aramszta ~sszanyi sors-
ról, a r(-a'Zai nábobok kísértő  emlékéről, a szombatdélutánok ünnepi der űjéről, 
а  örEg?К  írástudási vlzsgajáról, az újdonsült m űkedvelőkről, a 'váras meg a 
puszta v'.szonyáról, a cséplésr ől, kenyérsütésről, születésről, ham.álrál. Egyszó-
val m:ndenlбl, ami a .puazta népeivel megtörténik -- de .nem ez a legfanto- 
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sabh. A mindent felülmúló élmény az, hagy itt is, ott is felbukkan könyvében 
az 'élő  emiber. Szinte hallani +lélekzеtwételüke+t. 

Leírásákkal nem sokat bíbelődik az író; sem a táj, sem az emberek 
nem érdeklik különösebben — kívü+lről. Hanem amikor megszálaltatja őket! 

Nem az a legegyszerűb+b, ha kiíróm könyvének néhány részletét? 
»nn nem félek a+ttól — folytatja Julis a magáét —anyáim is úgy szült 

engem, hogy senki se vót mellette. Ment, be a pacséri piacra, ћogy eladjon 
egy kis zöldba+bot. Űtközben rosszul lett és mire körülnézett, mára világon 
is vótam. Kihányta kosarábul a zöldbabpt, levetette egyik szaknyáját, bele-
csavart engem és beletett a kosárba. Megindult vissza, haza. — Na, te már 
megjártad a piacot? -kiáltott neki apam, mert még el se menta munkába, 
olyan koron volt. - ~- Meg én, azt inandja anyám, mert a kislányod nagyon 
akart .mán hazagyünni ... A,pám csak nézett. Nem akarta elhinni, Hogy ,már 
a világon +vagyok. Hát mindig mondom, így járok majd én is.« 

»Az 'én legnagyobb fiam, az Antal, mindig kiment. Hiába csuktam rá 
az ajtót, addig taszigálta, amíg kinyílott. Már amikor hallottam, hogy ál neve-. 
mit kiáltják, átfutott rajtam a hideg, mert tudtam; hogy a gyerekkel van 
valami baj. Hol a disznóólból húzták ki, hol a tehenek alatt vót, szopta a 
tehenek tőgyit, azok meg fölrúgták. De nagyobb baja azért sasé lett. Csakhát 
mindig félni köllött, hagy á jószág agyontiporja. Na, gondoltam, az anyád 
istenségit, nem fogsz te engem mérgesíteni, Fogtam a. rwhaszárító kötelet, a 
derekára hurkoltam és odakötöttem az ajtó elé, azután nyugodtan mentem a 
dolgomra. Este gyün az uram, azt mondja, van neked istened, ezt a gyereket 
Igy kínozni? Nem 'kutya ez! —. De bizony én odakötöm, mondom, inkább sír-
jon ő  pár napig, amíg +megszak+já, mint én egész életemen át. Meg is szokta.  
Később már ő  maga kiabál+t: — Mama, • gyere kösd meg Antalt, mer elmén!«  

»+Elejivel azét nagyon furcsa volt - meséli Kati néni — hogy nincsen  
úr fölöttünk. Nehezen szoktam meg. Pláne én sokáig szolgáltam fönt a kas-
télyban, minden órában dólgom volt velük. Mulbkor is álmodtam velük .. . 
Azt álmodtam, hogy á várasban vátam, mivel vasárnap délután vót és siettem 
háza. De már késő  volt, vacsoraidő  és nagyon . féltem, hagy nem érek haza 
időre. A végin már szaladtam, hanem a kastély mindég messzebb került t őlem 
és egyszerre megláttam a naccságos urat a vastag meggyfabotjával, hagy inte-
get felém. Erre úgy megijedtem, hogy fölébredtem. Egész megizzadtam a rossz 
álamtól ...« 

»El vvgytok kényesedve, tik fiatalok — mondja' Verka néni, mert ő  
nem bírja ki, +hogy a fiatalak egyre gyakoribbá váló szokatlan dolgaiba bele 
ne szóljon. — Most mán mind várja haza az urát a fával. Mikor vót még a 
сsІІёdnek fája? Jó vát az ág Is, ha vót. Meg az .ízik. Kevés szalmát szedtünk 
a szérűskertbe, ha nem látta senki, rá egy kis lapút, tisztán meleg v őt. Kićsit 
büdös vót az igaz, hogy a fene egye meg — ,és nevet Verka néni — de ki 
törődött akkor ilyesmivel? lún .mán . csak úgy tudom, hоgу  télen mindig fázott• 
az ember. Mikor gyerek vótam, mind egy ágyban aludtunk, ahányan vótunk, 
mert fáztunk. Most, meg mást se hall az ember, csak fával tüzelni meg lignittel • 
a svédkályhába'...« 

.»Elmegyünk Verka nérni+hež megkérdezni, akar-e Kati nénivel a ten-
gerre menni? Megy 6 szívesen. Csakha nem 'kerül sok pénzbe. — Háromezer 
dinár? Еs ab+ból kigyün minden, két hétre? Hát e; ~• tényleg nem •drága. Mert, 
tudja, azelőtt én sohasem utaztam sehová. Militicsen vátam párszor, meg 
Csonoplyán. Máshol sehol. Hanem, amikor a fiamat elvitték a háborúba, akkor 
írt szegény, +hagy .gyűjjek el hozzá, ki tudja, lássuk-e még egymást az élet-
ben? Munkácsrul írt, Oda várt engem. Nem tör ődtem én semmivel, nem fél-
tem. Utaztam két nap meg egy éjszakán át +és megtaláltam a fiamat. Másnap 
már vitték is, ki tudja, hol pusztult el aztán,- szegény.« 

»A vendégeket, rokonokat ott fogadják, ahol éppen találja őket s ott 
mondják el egymásnak íziben, +ha valami újságot tudnak. Ezután mennek 
csak be a lakásba pihenni s enni valamit. Olykar ott fogja el a sírás a pusztai 
asszonyt, ahol a látogatóval találkozott. Az 'meg csak áll mellette lehorgasztott 
fejjel, szátlanul. — Mért síršz, Maris? — kérdezik a zokogó asszonyt, akiknek 
éppen arcra van dolguk. — Meghalt szegény anyánk ... — Mikor? — Szent 
Mihálykor vót kéthete, hogy temették ... — A testvér, vagy a rákon nem 
tudott előbb eljönni; hogy a szomorú hírt tudassa, 'hosszú hetekig kellett vár- 
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fia, amíg a munkából megszabadulhatott. Menthát 6 i's béres, vagy cseléd volt 
valamelyik pusztán, vagy falusi parasztnál. S talán vigasztalásul mondta az 
ilyen аsszany a szomorú hírből feleszmélve: — Ne nhiába éreztem gén éppen 
akkortájt valami nyomást a szívemen. És napokig mindig • csak a gyermek-
koromra emlékeztem, éccaka még álmodtam is, 'hagy gyerek lettem újra. 
Еppen a Іk+kor hálódott szegény anyánk.« 

Hát ilyen é1б  lelket tud lehelni betűibe ez az író s na eleinte kissé 
lassan melegszik a méséiésbe, utóbb nem gy őzöd sajnálni, Hogy mindössze 
csak hat ívnyi az egész könyvé. 

Igen, de mégis van valami érthetetlen a könyvéb вn. Az, hogyha valaki 
ilyen megelevenítő  erővel tud életet és embertabrazolni — hát akkor mi a 
fészkes micsodáért tolja félre 'minduntalan az írót és kezd el holmi rossz 
agitátor módjára fejtegetni, magyarázkodni? Megmagyarázza például, miért 
nem tanultak meg gyermekkorwkban írni-olvasni Kati néni és társai. Azt 
mondja: kár is lett volna megkérdezni t őlük az okát. Hát, nem lett volna kár. 
Kati néni nyilván ezt is szívighatóan tudta volna elmondani az író tolla alatt. 
dVlagyarazni, ezt volt kár. Paraszt éh őseivel együtt érez ez az író, az agitátort 
maga is ún~ja. És mégis 4  nem átall még a vármegye +monografiájába is bele-
lapozni — mintTha az hitelesebb volna az él ő  cseledek tanúságánál.  

Hát nem furcsa? -M ~ ntha attól tartott volnaHerceg János, hogy az író  
nem tudja eléggé a maga dolgát. Nosza segítségül hívta az agitátort — hogy  
aztán ez kishíján elrontsa az író dolgát ,is.  

Ilyen ízléses fedőlapbá ,burkolt könyvet tán még egyet sem adott ki  a 
Testvériség-Egység vállalót, mint amilyen a Változó világban. S ami még  
csudálatosabb: sajtóhnba is mindössze egy ötlött szemembe!  

Hanem ahhoz persze .már nem volt lelke a kiadónak, hogy Konyavics  
Milánnak képeivel is díszítse a könyvet, pedig az íróval együtt a fest đmüvész  
is kint járta pusztán és szívesen a kiadó és a könyv rendelkezésére bocsátott  

volna néhány vázlatot.  
' Dehát miért is lett volna legalább ennek a könyvnek a kivitele kifo-

gástalan?  

Minden embernek van valami rögeszméje. Nekem meg éppen zsák-
számra akad. Teszem fel az is, hogy a kiadónak ki гfogástalan külsejű  köny-
veket kellene készítenie. Hanem az egyik legkedvesebb vessz őparipám mégis  
az, 'hogy egyszer majd újságszerkeszt ő  leszek •s akkor aztán az én újságom-
ban nem politikai hírek, hanem írói riportok lesznek az elsđ  oldalon. Épp csak  
amiatt ,fájt mindiga fejem, hol kapok én ehhez megfeldl ő  munkatársakat? 

Hanem most már lefekhetek • aludni és biztosan szépet fogok álmodni. 
Egy munkatársat mégis találtam az írói riportokhoz. Mire én szerkeszt ő  leszek, 
addigra Herceg János is bizonyosan leszokik rólа, hogy magyarázgasson, meg 
fejtegessen embereket és életet tapogató írásaiban. 

Tűz Imre,  
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Bors és fahéj  
(HERCEG JANOS ELBESZЕLЕSEI) 

Voltak idők, mikor az író maga aiakitatta korát, ` s regényalakjai, 
novellahősei mintakepei léttek egy osztálynak vágy néha az egész társada-
lomnak. (Herceg Ferenc, вródyék, Adyék.) Voltak гvіѕzоnt olyanak, mikor az 
író • 1atnoki előfutárfa; megszólaltatója lett egy eljövend đ  kornak, azt néha 
félemberöltővel előzve meg. Az íróknak azonban általában nem jutott ily kivé-
,tweles szerep, s boldogok lelhettek, ha egy oly ,kor+ban születtek, mely tartamá-
nál s társadalmi összetétele állandóságánál fogva kedvez őén hathatott fejl ődé-
sükre. Mert akadtak korok, melyeket egy hirtelen változás — úgyszólván —
derékon szelt ketté, egyes írók tevékenységét nemcsak megakasztva, hanem 
végkép megbénítva. Még ezeknél is mostohább sorsúak azok az írók, akik 
félemberöltő  leforgása alatt több korváltást éltek meg, 's ide-odahányódva, 
Iséhal sem tudtak kilkötni, megtelepedni, 'itt is, ott Is, otthontalanok, idegenek 
maradtak, akik, ha mégis szóhoz akartak jutni, kénytelenek voltak írói egyé-
niségüket feláldozni élményíznélküli, kérészélet ű  időszerűségekért. Ez a 
végzet jutott osztályrészéül S- többé-kevésbbé — annak az írói nemzedéknek 
L, mely 1918 után lett a toll e1szegődöttje, különösen kisebbsеgi sorsba kerülve, 
de főképpen tájunkon, ahol a különféle izmusok ' báditó tamm-tammjátói  
kezdve a legújabb idők jelszóiradalTnáig mindennel megpróbálkoztak, bizóny-
ságául annak, hogy rcnilyen kevés nálunk az eredetibb tehetség. Pedig bírálók  
és tanulmányírók már többszer -rámuta'ttak arra, hagy az író — nagy általá-
,nasságban — nem lehet közvetlen 'korának m űvészi megszólahtatója , hanem 
egy létűrt vagy még mindig tartó kornak, melyben, született, élit, fejl ődött,  
melynek ihángulatát, levegőjét, ízeit, élményeit magaba szfvta, hagy mindez  
esztendбk multán, alkotásra 'serkent đ, gazdag 'televénnyé érlel đdjék. ,Aki tehát  
anárál-ho ►lnaipra egy új korszakba lép, mmigha eldharcosa is volt, vet is 
ált1оzta érte, a kezdeti id őszakban ritkán lehet annak m űvészi kifejeгđje, leg-
rfel~jebb jб-rassz emlék-, map1 б-, történet-, vagy újságírója. Igy volt ez min-
denhol, így van ez nálunk is. Az élmények még túlnyersek, búlfrissek, t 1-
közeliek, :még sok gyűlölet- rés indulatgőz telíti đRce+t, időben el (kell távoаоd-
niok, megülepedniök, letisztulniuk, hagy megkapják a visszaemlékezésnek azt 
.1 

 
hangulati és érzelmi nemes rozsdáját, mely nélkül m űvészi alkatos el nem 

képzel гhető. 
Herceg János ama szeremcséšek közé tartozik, akik két ,  eg6stv1t6  

kor hatiármesgyéjén kezdtek irogatni. Gyökeréve оl mа  benne élt egy színeit 
váltó, búcsúzkodó, artisztikus világban, de idegszálainár az eljevend8 kor 
közelítő  'viharának el őszelei doboltak. Erre vall 1933-fiban megjelent, 'sejtelmes, 
titaоzatos levegđjű, de erős valóság-színeivel megdöbbentđen eleven jelképes 
írásainak címadója: a »Viharban«, mely a mindenhonnan el őbúvó, e+lđseregdđ , 
egyarcú gyerekek —akárcsak Huxley ,»Szép uj világ« c. regényének kórházi  
jelenetét olvasnók — feldöntik az összeomló régi világot jelképez đ, Jobb napo-
kat 1atott, krumplisütő  vénasszony bádogkályháját, mindenét szétszórják, s 
babonás szokásnak megfelel őén pnésztol zöld régpénzt tesznek megdermedt 
szemére. Mennyivel költőibb, maradandóbb s megigézőbb ez az el őhirnбk-írás 
a maga tudatos kelképességében, mint a beteljesedés sok, jelsz бba fagott, 
kenetlenségében nyikorgó prózája. 
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Herceg János már kora .gyermekségében megismerkedett a mesterem-
bereken keresztül a két-kezük munkájából él ő  szegények világával. Közvetlen  
közelből láthatta őket, megfigyelhette életüket, .szokásaikat, perpatvaraikat, 
legénykedéseiket. rnulatozasaikat, ahogy érdekl ődéssel leste, figyelte 
műhelyajtókban ácsorogva — mesterseggeik fogásait is. Mint élesesz ű, fogé-
kony gyermek, hamarosan sok mindent megjegyzett, nyelvkincsét is er őteljes 
kifejezésekkel gazdagíthatta ezeknek az egyszer ű , de kétségtelenül sokszor 
eredeti, szöget. fején találó s indulatukban mázsás szavakkal ,ddbáládzó embe-
rek !beszél,getéseit Hallgatván. Ácsok, kovácsok, asztalosok. Ibútarfest ők, kőmű-
vesek, cserepezők: ez volt az a közvetlen környezet, ahonnan els ő  +benyomásait 
nyerte. Ugyanúgy érdekelte azonban Herceget atöbbi .mesterség is, (akár a 
magyarországi Gelléri Andor Endrét, akinek a bútorcipel ő  munkástól kezdve 
a. kelmefestőig több foglalkozás szerepel novelláiban). S hogy ez mennyire így 
van, írásaiból látjuk. Ha.valamelyik elbeszélésdben iparost szerepeltet, munká-
jában teljesen 'otthdnos ~an forgolódik, tudja, milyen kifejezéseket használ, hogy 
+hívják !szerszámait. (Az ördög kovácsa, Szúnyog+kimály és társai, Flóris meg-
dicsőülése). Mintha csak ott inaskodott vagy segédkedett volna, mindent er ő s 
valóság-színekkel, jelzőkkel, hasonlatokkal érzékeltet. De valamennyi mester-
ember közül mégis a cserepezők ,és +kőművesek ragadtak meg +legjobban emlé- 
kezetében. Cserepez ők és 'kőművesek, akik yalószin űІeg zombori vagy zómbor-
környéki svábok és bunyevácok voltak s ritkábban magyarak. Ezek, kétség-
telenül elcsempítették az amúgyis sváb tájszólástál romlott mesterségbeli 
kifejezéseket, s minthogy a bunyevácok különben iás szívesen keverték beszéd-
jükbe a !magyar :szavakat, • feltételezhető , ;hogy a mesterségek űzői egy furcsa 
kevвréknyelven társalogtak egymással, ami . Herceg figyelmét semmi esetre 
se kerü Lhette ki.  

Az író ;nosztalgikuson kés őbb is visszatér kedvenc cserepez őmhez és 
kőműveseihez. Ily szívéhez n őtt alakja imár indulása elején a Pálinka Ördög-
ben is !szerepl ő  Kekez Tufa, a cserepez ő , ez az erős, egészleges, ráérő , jóhangú, 
széphangú, verekedést ől, munkától nem irtózó vénlegény, aki lakodalma nap-
dán erőszakkal kisajtolt pénzből — hetedhétarszágra szóló dáridót 'csap. 
Vagy ilyenelv a »Gyászoló k őművesek«, akik a Szelencsére visszakerült rossz-
leányt — regi szerelmüket —haldoklása alatt korpór szátalarrsággal gyászol= 
ják, s mikdr meghal s ezzel minden ellenséges szívet kiengesztel, muzsika= 
.szбval búcsúztatják, fájdalmukban bele-beleüvöltve a heged űk, cimbalom,  
nagyіbőgő  sírásába, balladai hangulatúvá mélyítve az elbeszélést.  

Herceg néhány írass olyan, mint egy népi mondatöredék. Ennek az  
Qlsüllyedt világnak színhelye Szelencse volt s közvetlen környéke. Egy külön  
emberzúg, .egy +külön г Ρégitáj. Sajátos életű , ,sajátos hangulatú.- Itt даktak kőmű-
vesei, cserepez ői, itt találkozott először Kekez TunávaY, itt bukkant fel estén-
ként а  ѕбtёtsёg torkából a Pálinka đrdög, s innen indult vásárokra a vallási
rajongásában megkótyagosodott, Sient-József-szakállas asztalos, aki maga  
készítette vásárra a szentek gipszfiguráit, ezeket a keze alatt eltorzult, elnyo-  
moradatt :szörnyalakokat.  

.Mint már erрlítettem, az új kötet is többszö veszi t ír ;r-yát az iparosok  
életéből. Ezek közül megirás és szerkezet szempontjából legsikeriiltebb  a 
napjainkbпl s közelmultból vett »Flóris megdicsőülése« s az »Emlék.« Kár,  
hogy Flórisnak, ennek a cip őmari • aljmurkosnak az alakját nem látjuk eléggé.  
Мennyіre !friss s életből pattanó vele szemben • a néhány ,vonással megrajzolt  
mellékalak, Ilonka! 	дΡTiszont éles, erős vonássakkal vetített az »Emlék«  
rfóalakja, Jónás, +a ~_nl 	+ols. Ez a :pompás eglészségíí, er ős, hatalmas, pirosarcú,_  
jókedvű  legény, aki olyan nagyszerűen tud bánni az asszony- s Yánynéppel,  
mindenkinek -oda-odasúgva egy-egy kedves +szót, vagy a nagy húsínségben  
odacsúsztatva valami darabot. Sajnáljuk, !hogy az író, a karirányzatYioz iga-
zodva, néhány oly szót, kifejezést, mondatot adott alakjai szájába, melyei  
szükségtelenek s csak zavarólag hatnak. Az »Emlék«-r ől írván, elismeréssel  
kell szólnunk a megírás könnyedségér ől s a kellő  helyen s megtfelel đen ada-
golt humorról. A »Flóris megdicsőülésé«-t viszont odaillően keretezi be a csöpp  
haPAy and.  

Iparosokról szól a második vilá,ghálború el đtti karból vett »Szúnyog-
király és társai« c. 'hosszú elbeszélése is, 'melyben — a kovácstól kezdve  a 
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pékig – ...úgyszólván mindén ipari szakma képviselt. Mesterségében azanbari 
csak a szoba-, bbútorfest ő, kбmüves és asztalos. A mese, ismerбs táj partjai 
közt, ismerős cél felé tartva, kissé kányarogva folydogál: Itt is felvesz egy  
eret, amott is, gazdagszik is vele, meg zavarodik is t őlét. tgy• megy-mende-
gél, míg lassan," kényelmesen elér a .homokdeltás torkolathoz; aházassághoz.  

Herceg elég jól látja és láttatja alakjait. Mégis a legtöbb: háttérbe  

mosódó tucátentiber. Még Máté is nehezen válik ki bel őlük..Csak Stolpa s az 
írnak igazi egyéniség. Talán azért is, mert mindkétt ő  körmönfont оsirkefagó. 
Stolpa, ez a szegény drótosból felverg ődött, minden zsírral és hájjal megkent, 
álszent, rózsafűzését morzsoló, vérszomjas embernyúzó, és Sándor ;  ez a kiéhe-
zett, minden koncot - kapószemmel leső , csűrcsavaros •észjárású, rajt ~ütđ  zsa-
roló- és gangszter típus. Mindketten remekül megformált alakok. Történetük 
külön novellába kívánkozik. 

Az újabbak közül legjobb ir`ásainák egyike: a »Jég Іvirág t s a »Vén-
leányok«. A bennük megrajzolt alakok valamennyien élnek! Már láttuk бket 
valahol, találkoztunk velük, el is beszélgettünk. Ismerjük fonákságaikat, gyen-
geségeikІt, gyabr'láságai ~kat. Muilatunk rajtuk, aljár Moliére vígjátékfiguráin. 
ik is egy rá.kasis dagadt 'emberi jellemvonás megszemkуеsítői, parodizálói. 
,A ,révbe jutásával igazi 'bőrét mutató, nagykép ű , nagyhhangú, fontoskodó zsar-
nok=hivatalnok éppúgy, mint a régi - világ rekvizitumaiként itt maradt, nyá-
vogva kényeskedő , állottszagú vénkisasszonyok. De míg az előbbinek köszönés 
nélkül fordítunk •hátat, az .wtábbiak iránt feloldódunk, mert -beszáradt • vén-
leányszívük: meg tudott nyílni s :be tudott fogadni egy idegen, gügyög ő  ember-
csöppséget. Ebben a két elibeszélésben nincs semmi herceg-i túlzás . színezésé-
ben mértéket tartó. Pár vonással, ugyanolyremekül odavetett figura a • »Jég-
virág« borbélya is.  

Herceg jellemzően választotta kötete címéül -- egyik elbeszélésér ől —
a ,»,Bors és ,falhéj«-at, mert van könyvében egyikb ől is, másikból is, de főkép 
az előbbiből. Éliáš fűszeres története ugyancsak csíp ős! Már bekezdő  soraiban 
is, amint ott áll . »a lehúzott red őnyök előtt, térdig érő  fehér köpenyében, széles 
karimás kalapját. lengetve és nyájasan köszöntgetve .a járókel őknek, magator- 
tósában egy kis szamítással, égy kis reménnyel, mert »mit lehet túdni:« Talaj-
vesztettségére jellemző, hogy odaáll bratyizni, panaszkodni, ,siránkozni a dolog-
talan fiákeresekhez, velük kívánván bizonyítani, hagy ő  milyen jó, milyen 
emberséges, milyen tapintatos keresked ő  volt. Vagy, hagy kibújik belőle a 
szimatot kapб  kalmár, mikor két legyet akar ütni egy csapásra: dugott porté-
káját is értékesíteni, meg régi követelését is behajtani. Kár, hogy ellenpárja: 
a virágárún vén сigгányaisszony, kevés'bbé hiteles. Különösen Éliás őrizetbevéte-
lére vezető , »ex abrupto«-s szembefordulásában s álerkölcsös kijelentéséb>n: 
»Azt is akarom, mert meg is érdemli, hogy megbüntessék, ha már engemet is  
így akart rászedni.« — Annál élethűbb a mindenre bólogató, Ellás síránkozá-
saít látszólagos részvéttel meghallgat б  fiákeresek kollektív rajza. 

Hibátlan felépítéseben és jellemzésében »Restiben« c. elbeszélése. Her-
ceg ezt a történetet is jól megborsózta. Csak elhagyhatta volna a végér ől ezt 
a sort: »Vigyázzanak! Emberek maguk? Állatok!« — Ezeket a szavakat az író 
adta a néhai keresked ő  szájába. 

Herceg szívesen ,alka:lmazza a túlzást, erősebb színezést. Sok helyen 
kétségtelenül előnyére. Bórokat elevenít meg vele, halott szavakat éleszt. 

Érdekes pellengérre állító .kupé-történet a »Némajáték«. Az asszony, 
aki azonnal visszavonul és kezeit mossa, amint a gyermekét oly szeretettel 
szórakoztató, szegény, Méngyed menekült »gyanús«-isá válik. Még ő  hajít rá elб-
ször követ. đrök emberi vonás. Az alapeszme tökéletesen keretezi . a történetet. 

A földosztó Lbeszéléselkbőil legjobban tetszik a devityevói. Talán azért 
is, mert amit benne az író elmond, mélységesen igaz, még akkor' is, ha a 
va.lóságban így nem történt meg, de megtörténhetett volna. Mert — 'föld elle-
nében — nemcsak ,megyerakat csábítottak hitük, nemzetiségük megtagadására, 
hanem más klisebbségi sоr~ba élőket is, ezek közt első  helyen: a ruszinokat. 
Hogy hány helyen, felsőbb utasításra vagy egyéni kezdeményezésre-e, nem 
fontos. Az akkori idők húzóhalogató politikáját oly valóságh űen érzékeltet ő  
tбrténetbén jól látott s jól megjelenített alakok: a taktikázб  és köntörfalazó 
.jegyző , az öreg 'becsiiLetes SzakáiLl Mihály, Terényi, 'az íij hatalomhoz sietve 
alkalmazkodó bérlő, s az áttérést megakadályozni igyekv ő , öreg esperes. 
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Terceg, tá ađalomrаjzailaan: nyugodt, egyenletes, fölényes, irónikus.  
De iróniája nem torzftó, hanem kiemelő, jellemző . 

De nem idđzhetünk minden elbeszélésénél külön-külön. Megállapítjuk, 
ћagy Herceg Ott leger ősebb, ahol pusztán mágát s élményvilágát adhatta,  
s nem alkalmazkodott ilyen, vagy olyan irányvonalhoz" Ezért jobbak  
általiá+ban régebbi naveiiái, ;melyek közüle megállít bennünket a Rraláság és 
mese csadálato összefonódásával és Andersenre emlékeztet ő  hangulatával, a 
fehér és sötét színezés ű  »Fekete aтъgyal«, ahogy valósábas dradadmi. csemegéje  
a kötetnek a »Falu balond«-ja, ez a hercegi költészettel indított, különös,  
Qеnyűgöző  írás, mely alyaх , mint egy éjszakában csordogáló, magánas tilin-
kószó. Se vége, se hossza, még melódiája se, de azért mégis muzsika, igazi  
lélekből lelkedzett. Kár ;  hogy későbbi részeiben a váras s nagyváras benyo-
xriulása megszegényíti, megkoppasztja.  

Jól jellemzett alakokat találunk a finom humorú a>Vasárnap délután«-
ban s a pellengérre állító »Az övegy«-ben.  

Meg kell még emlékeznünk a »Rendes úri ház«-ról, melynek való-
sezrűségét csak az dfоgsоІћа tjа , . aki sohasem élt hass тΡaibb ideig magyobb váras-
ban, s nem tapasztalhattasajt b őrén az emberi .kamiszsá .gat és nem érezte,  
hogy mit jelenthet egy magános, öreged ő  embernek egy hozzáragaszkodó állat.  

Ezzel ebe is fejeztem volna könyvismertetésemet.  
Herceg, mint elbeszéléseiből látjuk, többnyire a szegények, elesettek  

vagy kisemberek írója. Kеzdeti víziós írásraiban éppúgy, mint á hébköznapi  
életbđl merített későbbiekben. Ahol a történet módot nyujt, s nem köti mondó-
káj .á* valami időszerűséghez, alakjait ízes szavakkal, élénk .színezéssel, pampás  
megjelenítő  képességgel jellemzi. Nyelve nem csinált, s mégis egyénien,  
többször őserővel ömlő , -- jelzőiről, hasonlatairól, képeiről külön is írhatnánk.  
E gyekből kitűnik, гhagy Herceg nemcsak grózaíió, hanem ,költő  is, ajki varázs-
pálcával nyúl hozzá a szürke hétköznapokhoz.  

Szirmai Károly  

Dicdаbkarpu  Szabó Zs гtván rajza (Novacrгжуа )  
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Brбdy Sándor drámája  
a Magyar Népszínházban  

A vajđas:ági Magyar Nеpszínház nemrég felujftotta rés nбrni mnodósí-
tással színpadra vitte Bródy Sándornak, a századfarđuló egyik ;1legdivatosabPз  
magyal~ elbeszélđjének drámai színjátékát, , ;A tanítónđt".  

Bródy 8ándoгban egy hatalmas írói ,teheibség viaskodott a kor sors  
práblémйival, esnél dil, hogy m,egfelel đ, távlatra tett volna • szert ennek a kar-
nak nytugadt kifejezéséhez, anélkü шl, hogy írói magatartását követkeletes em-
beri helytállással tudta volna egyensúlyba hozni. Ehhez kisé túlságosan bo-
hém volt.  

Еrdeklődése is szótYolyt, életm űvének nagyrésze a publicisztikában  
veszett el. Azоnkívill nemcsak a fontos társadalmi szerepére es гanélđ  pesti  
polgár tartotta géniusznak, de đ  maga is üstökösnek hitte magát a magyar  
irodalom rtјsztuló egén. A zseni szabadosságával gélt és írt, ingadozások, megal-
kuvások rabja volt, e+llentrmondás еák iцtköztek folytonosan benne; cikkeiben az  
úmi Magyarország kérlelhetetlen ellensége volt, személyes életében viszont  
nála jobban Senki sem tisztelte a dzsentrit és a pusztai magvam úr . szokásait.  
A kávéházi  terraszon csillagos bicskával, köröm köziil ette a szalonnát, az  
irodalomban natnunalistána~k, ..magyar Zolának hitte magát; _ pedig minden izé-
ben romantikus volt; a szegények sorsán szeretett volna javítani, a maga  
lobbanó, sistemgđ  szenvedólyességével iküzdött is ezért, de legtöibbször . elérzé-
kenyedett a sajá гt hangjától, —amely szabadon áriadó, zúgó, nywgtalan'ító va-
lóban páratlan hang volt az akkori magyar litextaturában — Isaját pozaiban  
gyönyörködött s egy-egy eredeti hasonlat elég volt néki ahhoz, hagy m űvé-
szetének erejétől megittasodva eltérjen magasztos célj áltál.  

Legnagyabb irodalm и}} vállalkozása a Fehér xönyv volt, folyói гаta,  
melylben, a napi . ,aktualitásalt tárgyaló cikkek mellett, társadalo оmlbíráb5 íтá-
sokat, álbeszéléseket és s žinházi cill Кeket közölt, s amelyet azért indított, hogy  
„kiváigja lellkét a korból, melynek olyan a Jelleme, hogy csak a f ёІigazságo-
'kat szereti kimondani és meghallani". De sokatígér ő  prоgrammját mégis fgy  
fejezi be: „Fejjel a falnak menni azért nem akarok".  

De ha 'nem is tudta lennérni : a kor lázas ,szívverését, ha következetlen  
is volt, súlyos írói. egyénisége biztatóan, bátorítóan hatott nemcsak korctár=  
saira, de az ,wtána következőkre is. Č5 a magyar sbílromarityka megteremtője,  
a anagyur irodalmi fonnadalarn kovásza, Ady, Móricz Zsigmond és a Nyuga-
tosok szellémi szálláscsinálója.  

Több regényt írt, pár ,színdarabot, de rendkíviili írói tehetsége csupán  
néhány elbeszélésében tudotta halhatatlanság számára megkövesedni.  

Legjobb drámája, „A taiiitónб" több mint negyvén esntendđvel eгelđtt  
nagy meglepetést keltett és a kritika a magyar tszinpadi imadalom .forduló  
pontját lá гtta benne. Addigra wgyanis már megalalkwltak a magyar dráma  ha 
gyományai, ,а  társadalomrajzot a színpdon is a kiegyezés szelleme diktálta,  
ahol a magyar falu életét ,már nem Eötvös, nem Katoha József, de .még csak  
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sem is ébernyik -szemével nnéіtdk, hanem egy hazug romantika penetrá ~iš 
ködfelhđjén át. 

Ez volt az az idő; amikor á magyar paraszt árvalányhajas pö.ngeka-
laprpal, vasalt Јgyolcsgatyaban, kisubickolt esizm йban, a fokosát forgatva szíve 
szerelanéről dalalt és a színházjáró városi közönség gyönyörtéli rcnegelégedés-
sel vette tudomásul, hogy mégis csak szép a paraszti élet, hiszen a falu né-
tiéne+k a szerélmen kívül vajmi Ikevés a gondja. A népszínm ű  karszaka volt 
ez, a táblabíró-világ szean іl гélétének felújulása a bécsi „drei-grascheal-aper" 
minгbájára, melynek varázsát a tüneményes Blaha Lujza adta meg. 

l3t ebbén a ,hazug színpadi világban Brády Sándor daraibja csák-
agyan olyannak tűalt, mintha abban k đvetkezetesen villantaná fel a valóság 
képeit, mintha szemléletében is egy hiteles világ addig rejtett kapuját tárta 
volna fel. De Bródy- itt sem volt következetes, itt is elbérlt a valóságtól sarcn ő t 
mondott, az igazán csak a rivaldafényben tett tanúságot az író batar felfede-
zéséről, mert a magyar politikai éá szellemi élet más térségein ez a s тemlélet, 
ez a kiállás karárntsem volt már új : a palitikáan Achim András a békési  
nincstelen parasztok helyzetéről sokkal nyugtalanítóbb, sokkal vérgöz ősebb  
beszámolókat adott, az irodalomban pedig Ady Endre az „új id đknek új da-
laivall", aljkar már nem hiába „döngetett kapu-falat".  

Ahogyan Bródy a' falura került fiatal tanítón đ  küzdelmét a minden-
ható földesúrs ~al; pappal, patikussal, szolgabíróval és a többi helyi nagyság-
g,al +bemutatta, azzal mégis csak egy naturalista еlernekkel elegyített raman-
tiikws dráma került ki a keze alól sdk tárgyi tévedéssé\ és az alakok hibás  
jellem гLnajzával.  

A szép kis tanítónőbe sorra beleszeretnek a falu urai s aztán mind  
összefognak ellene, mert mind a maga szerelmi sérelmét akarja meglbos гz--
szulni rajta. A tanítón ő  wgyanis okosan, becasületesen és önérzetesen elutasít  
minden nyers közeledést, .a nyálkáslkezű  káplán hideglelős dörgölődzését épp-
úgy, mint. a csizmáját verdeső  szлlgabíró sóvárgását és a hatalmas földesúr  
e1lentnn.ondast nem tíurő  hirtakló v "agyát, amely az eldená цlás következtében  
végül is szenvedélyesen lobogó őszinte szerelem lesz, S 'bár, a tanítón ő  is be-
leszeret a snájdig rföldesúrba,bizalmatlan az +urakkal szemben s a gazdag  
kérő  még férjnek sem kell neki.  

A parlagi gavallér van annyira önérzetes, hogy sebzett szívével visz-
szavanuljon s csuk éjjelizenékkel tudatja, hogy vár és reménykedik. De akkor  
megindul +a hajsza a tanítónő  ellé+n s egy megalázó iskolaszéki tárgyalás után  
megifasztják állásától. ,P. fiatal parasztmilliomos most mára szüleit is kény-
szeríti, hogy meglkér гjiék ,a lány. kezét, azok látszóQag ibele is mennek a do-
logba, de inkább azért, hagy 1ebe.széljék a lányt és jó pénzzel útnlak engedjék.  

Kicsit unailrnasan megisrcnétl ődik ujma ez a jelenet, a leány akkor is hajthatat-
lan, de az utolsó pillanatban .. mégis utána szalad a földesúrnak.  

Ezt a befejezést 'a ' Magxar Színház fordítva játszatta el. Nem .a leány  
megy •a fiú után, hanem utálabi iramodik a kis csamagj.á al távozó tanítón ő  
nzyamába. A színháa igazgatósága, kissé naivul, ' így akarta megtartania sze-
gény'lеány erkölсsii főlényét s nem vette észre, hogy ezzel a befejezéssel ép-
pem az amúgyis felemás földesúr alakját tette rokonszenvessé, De ez a da-
rab egész meséjén már nem sokat változtatott.  

A dráma cselekménye az első  felvonásbor. éri el . csüGSpontját, szer-
kezetének eresztékei azután araár meglazulnak: az író a nagyonis hihet ő  me-
sét nem tudta zkkenók néllkül tavábbvirini. Azoka túlzások, melyek ro-
mantikus terгészetéből állandóan kiübköztek, itt is elragadták a dráma egyen-
letes banyolításátóа  és a' vémbő  tkitörés'.ek nem mindig tudták pbtalni azt, amit  
a mese zavartalan folytonosságra megadott volna,  

Bródy Sándor; ha olykar, e жlentanondásokkal - teli alakokat írt is meg,  
nagyon színes rés eleven, jóul játszhaltó, hálás fmgurákat farmált. Alaklat nem  

annyira az élet, mint inkábba költészet hitelével. élnek. Ilyen a kegyetlennek  
gyúrt ifjú nőbab Fis, aki elcsábít minden útjába kerül ő  farmosabb fehérnépet,  
s aki nemcsak a hatalmával és 'gazdagságával éllenállhatatlan, hanem a kül-  
scjével, sőt a bukolikus örömökért rajongó .2elkületével is. á a vad, hódító,  

nyers erő  megtestesítője, akiben roppantférfias indulatok dúlnak ő  az  a 
nagytermészetű  paraszt-Apolió, aki a virágok szépségér ől is tud • áradozni, s  
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akiben nemcsak a szocialista érzelm ű  tanítónő , de egy kicsit maga az író Is  
beleszeret.  

A tanítónő  már kiegyensúlyozottabb, de ugyanakkor" egyszer űbb fi-
gura is. Ártatlan, jóhiszemű , lelikesedő, de önérzetes, okos és á lhatatos, ami-
lyenek csak a szegény lánydk tudnak lenni. Felvilágosodottsága, bát мзгrsága 
č  ssљangban van jellemének más tulajdonságaival. 

A háromszöget bezáró fiatal tanár, aki élete f őművéről, egy osztyák 
szótárról álmodozik, bár tudja, hogy álmát betemeti a vid.ék marasztaló sa-
ra, maga a megtestesült jóság és beasül сtesség, de — mintha mindez a férfi-
assg ellentéte volna, —együgyűen szánalmas és olykor kamn+kus figura. 

Nagyobb szerep a darabban még is káplá.nnaik jut, akiben Brády kissé 
eltúlozta a szemforgató jezsuita típusát, az intrikus, ro зszindula+tú, .könyörte-
len, de kenetteljes pap 'alakját ,mamlottságát +túlságosan .szckszuális okokkal 
indokolta, ami annál ,szembetűndbb, mivel az öreg plébánost rokonszenves, 
derűsen ,ragyogó alaknak formálta. 

De ahogyan Brády alakjait mozgatta és beszébtette, azzal a legnagyobb 
magyar írók között kért helyet magának. Mert „A tanтtónőbeaд°° is szinte nem 
az a fontos, amit mondott, hanem ahogyan mondta. Kifogásolhatjuk, hogy 
a darabban túlságosan a szerelmen fordul meg minden, hagy ezzel akarat-
lanul is tompított társadalrtni rajzának élén és mellékváganyra vitte mon-
danivalóját, de az egyes képek .+költ ői szépségét ez a naturalista tévedése sem 
tudta lerontani. Nála jóval kisebbik is ügyesebben sz őtték .a bonyodalmakat, 
egészebbé, zбгtabbá, egységesebbé gyúrták a drámát, de ginnyi leveg őt, eny-
nyi :színit ennyi erőt és költészetet csak kevesen tudtak belevinni.  

Pataky László rendező, végre olyan darabot kapott, amilyet a magyar  

színházi h аgvamányok .ismeretével könnyen rendezhetett.. ,Az otthonos kör-
nyezet, a jólismert típusok, a kor és sorsproblémái, melyek irodalmunkban 
még ma is erős fényben élnek, készen adták eléje a példát. Nem volt szükség 
különös művészi invencióra, hogy feladatát alapjában véve jól megoldja és szép 
előadás+t produkáljon. Nagyobb hibát italán csak a harmadik felvonás amwgy-
is unalmas jelenétében róhatnánk fel neki, amikor öreg Nagy István másod-
szar jön be a felességével és a kíséretével. Itt kissé tartózkodni kellett volna 
a megújuló felvemulás szánalmas parádéjától. 

R. Fazekas Piri, e11sđ  drámai szerepében ismét bebizonyította, hagy 
komoly, elmélyülő  tehetség. érzékenyen fogta .fel és adta vissza a hangulat 
változások minden rezzenését. 

Szillágyi László, a pusztai dúvad . szerepében nemcsak azért neon _ tu-
dott egységes alakot fórmálni, mert az iró sem adott ilyet, hanem azért sem,  

mert egy kicsit könnyelmuеn játszott. Voltak jelenetek, ahol sem hangot. sem  
mimikát nem tudott változtatni, s bizony kiesett a szerepéb ől. Ez a könnyed 
játékhoz ,sz•akott :színész több önfegyelemre szarul. 

Czehe Gusztáv, a falusi tamító ∎szerepében gyakran szerzett meglepe-
tést, voltak azonban jelenetei, — például ott ahol reményvesztetten ös•sze-
cswklik — ahol műkedvelői önodorossághoz folyamodott. 

Fejes György káplánja néha túlzottan merev volt s játéka többet 
akart mondani, mint amennyit a szerep "megengedett. Különben értékes .ala-
kftó ,készségről tett tanúságot.  

Sánta Sándor, mint öreg plébános kedves volt, fölényesen egyszer ű . 
A kisebb szereplők elfogadható játékot nyujtottak. Csupán a kiejtés-

re a _magyyar beszéd tisztas "agára figyelmeztetnénk egyeseket. Különösen a 
színé_zn ők hajlamosak arra, hogy pöszém, affektálva ejtsék a szavakat, hagy 
az „s" h,n с?nt korcsolyáztassák élvezettel a szájwkban s ez már-már bántó  

modo_o-ságná lesz a színháznál,  

Mindent összevetve: szép el őadás volt. Színészek a jó szerepekért,  

közönség a ját ~-k mellett a +köbtői képekért és hangulatokért lehetnek hálásak  

a magyar irodalom egykor oly ünnepelt alak;jónak — Bródy Sandornak.  

HERCEG JANOS  
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KRÓNIKA  

Kortársak az 1848-аs magyar  
szabadságharcról  

Petб fi :  

Forradalom...  
... jól figyelmezzenek kendteke néhány szóra: nincs többé úr és 

paraszt, nincs robot, nem botozzák többé az embert; mindnyájan egyenl ő  
jogú polgárok,.. testvérek vagyunk. 

Azon állapot, ahogy mi paraszt munkások viseltük az országnak ter-
heit, mi fizettük az adót, mi adtuk fiainkat katonának a haza védelmére; 
igaztalan volt; de ezen adó nem fordíttatott kell őleg, nxint kellett volna, 
csak a mi hazáik javára; a katonaság, a mi fiaink nem az országban 
voltak, nem hazánk védelmére álltak fegyverben, ihanem más országok-
ban tartattak — nagy részben. 

,mégis azok intézkedtek fölöttünk, kik sem nem katonáskodtak 1800  
óvta, sem a terheket nem viselték, tudniillik a nemesség: de most minden 
megváltozott. 

»Ezen kívül: Ausztria anagá ,ra nézve hasznosnak lábta n уоmorúságos 
helyzetünket, mert úgy a ihogy eddig valónk, azt, mit magunka hazában 
olcsábban kёszíthetttünk volna, drága pénzen vásároltuk Ausztriából. Gaz-
dag polgártársaink is, a nagy ,birto'ku mágnások, grófok temérdek vagyo-
nukat Bécsben költötték. Ezen két úton a rendes Јadón +kívül igen sok 
pénzi}nk Bécsbe szivárgott. Nem teszem sokra, ha azt mondom, hogy esz-
tendőnként 100 millió ezüst ,forintunk kiment az országból éspedig ment 
leginkább Bécsbe, s ez álrtal Ausztriába. Ez természetesen .Ausztriának 
igen tetszett, ugyanazért annak kormán уa szüntelen arra törekedett, hogy 
ez mindvégig így maradjon. És mivel mi magyarok igen jáimbar, könnyen 
hívő  nép vagyunk, hajlottunk arra, mid őn mondogatták, hogy ez igen jál 
van ,így. És .mért rhajlottunk mi erre? mert magunk nem gondolkodtunk, 
nem tanultunk, tehát nem tudtunk, hanem csak hittünk.« 

»ívek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli  
imádságom, mindennapi kenyerem a franczia forradalmak tö гtéinete,  a 
világnak ez új evangyéliuma, melyben az emberiség máso đik megváltója,  
a szabadság hirdeti igéjét. Minden szavát, minden b еtűjét szívembe vés- 

178  



tem, és ott benn a holt betűk .megelevenedtek, éS az életh еz-jutdtta1nak  
szűk lett a hely és tomboltak és őrjöngték bennem!  

A tűzokádó hegy közepébe kellene a tollamat mártanom, hagy nap-
jaimat, napjaim gyötrelmeit leírhassam!  

igy vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági  
eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják  
a börtönt, kínszenvedésök helyét ... vártam e pillanatot; nemcsak remél-
tem, de biztos hittem, hogy el fog j őni. Tanúbizonyságaim erre a költemé-
nyek, melyеket több mint egy év óta írtam. Nem okoskodás után, de azon  
prófdbai ihletből — vagy ha úgy tetszik, ,nevezzük állati ösztönnek  
mely a költőben van, világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik  
egy nagyszerű, erőszakos megrázkodáshoz. Ezt többször leírtam, még töb-
beknek elmondtam. Senki sem hittei jövendölésemet, sokan kinevettek  
érte, általában 'ábrándos ggalyhónak neveztek, de azért folyvá,t élt ben-
nem ama hit, s úgy voltam, mint az állatak a földindulás vagy napfo-
gyaitkozás előtt.«  

»Pesten snárczius 14-fikén az ellenzéki kör gy űlést tartott, mely ősi  
szakás szerint eredménytelenül ,oszlott slzét. E gy űlésben indítványozta-
tott, hogy a tizenkét pont petitiók ёppen fölnyujtassék a királynak, még,  
pedig rögtön, de az akkor virágzott táblabírói szellem Ponttustól Pilátus-
hoz akarta vinni 'a dolgot, úgy, hogy valamikor a huszadik században lett  
volna véige. Egyébiránt jó, hogy így történt ... micsoda nyomorúság, kérni,  
akarni, midőn az idő  arra int, hogy követelni kell, nem papírossal lépni  a 
trón elé, hanem karddal! ... a fejedelmek Vigy sem adnak soia semmit,  
azoktól, amit akarunk, el kell venni.«  

»Haza menvén, előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításá-
ról. Társaim bele egyeztek. Bulyovszky és Jókai proclam tióit szerkesz-
tettek.«  

I,elkesedéssiel iés a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávé-
házba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta föl, én  
nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kett ő  riadó .tetszéssel fogadtatott.  

(A nemzeti dalt 2 nappal ,el őbb, márczius 13-án írtam, azon lako-
mára, melyet ;az ifjúság anárczius 19-én akart adni, mely azonban az  
eddigi eserné»yek következtében szükségtelenné válván, elmarad. Míg én  
az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál  
nemzeti fejkötőt varrt +magának.)  

A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjú-
ságot s majd teljes erővel kezdjük meg ra nagy munkát. Először az orvo-
sokhaz anentüik. 'Szakadt az es ő, a mint az utcára léptünk, s ez egész  
késő  estig tartott, de a lelkesedés !olyan minta görögt űz: a víz nem olt-
hatja el.  

Az-orvosi egyetem udvarában ismét felolvasta Jókai a proclamatiót  
és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezekt ől a seгiná-
riumba a jogászokhoz vonulta számban és lelkes+edétsben egyaránt per-
cenként növekedő  sereg. A seminárium Csarnokában elénk állott egy  
professor, és ezt mondta nagy pathossal:  

— Urak, a törvény nevében  .. . 
Többi szavait elnyelte .a +sokaság mennydörg ő  kiáltása s a tisztelt  

tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok rohan-
tak ki az utcára, hogy velünk egyesitilienek. Közülük VidáCS emelt szót,  
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elmondta, Hagy professoraik a .tartandó lakomábani rés гtvevést eltiltottál  
kicsapási büntetés mellett. Kaczaj és bosszankodó kifakadások a hallgató-
ságban. De a lakoma már csak mellékes dolog volt. Jókai isr п ~t fölolvasta  
a proclamatiót s a tizenkét pontot s én velem elszavaltatták a nemzeti  
dalt. Mindkettőt fanaticus lelkesedéssel fogadták s a refrainban el őjövő  
»eskűszünk<c-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren  
állt.  

Most menjünk a censarhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és a  
nemzeti dalt! — kiáltott valaki.  

-- Censorhoz nem megyünk, feleltem; nem ismerünk semmi censort,  
el egyenesen a nyomdába!  

Mindnyájan beleegyeztek és követtek.  
Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk, Jókait,  

Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek kiküldötteknek, hogy a sajtót le-
foglaljuk. Mi megtettük azt a né р  nevében s a tizenkét pontot és a nem-
zeti dalt rögtön nyoanni kezdték. Ez alatt kinn lelk ,esí'tő  beszédeket tar-
tottak. Egresi 'Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. Dél felé elkészültek  a 
nyomtatványok s ezrenként oszto гtták szét .a nép között, mely azokat  
rész« öröimmІt kapk&dta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a Múzeum-
terére s a sokaság eloszlott.  

A szakadó eső  dacára mintegy 10.000 ember gyűtt a múzeum elé,  
honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a tizenkét  
pontot magokénak vallják a polgárok is és velünk egyesüljenek. A tanács-
terem megnyílt, s megtelt néppel, el őször. Rövid tanácskozás után a po1-
gárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az alant álló  
sokaságnak az ablakból lemutatta. Őriásí kitörése a lelkesedésnek!  .. . 
Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön ... körül néztertn, hogy  
az arcokat vizsgáljam, egyetlen ijedt arcot sem láttam ... minden ajkon  
e kiáltás: fegyvert! fegyvert!  

Ezen, különben alaptalan hír, oly felindulást okozott, hogy Nyári  
Pál és Klauzál tovább beszéltek egy óránál, a nélkül, hogy beszédeikb ől  
egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk volna.  

Budára, Budára! ... a helytartó tanácshoz! ... Nyittassuk meg Stan-
csics börtönét! ... Budára!  

Ezek voltak? a nép leginkább éÉs legtöbbször hallható kiáltásai. Végre  
választmány neveztetett ki Budára menend ő  s a helytartó tanácsot fölszólí-  
tandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, Stancsicsot szabadon bocsássa s  
a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe semmi szín alatt  
be ne avatkozzék. A választmány tagjai: Egresi Sámuel, Gyurkovics Máté,  
Irányi Dániel, Irinyi József, Kacskovics Lajos, Klauzál Gábor, Molnár  
György, Nyári Pál, Petőfi Sándor, Rottenbiller Leopald, Staffenberger  
István, Tót Gáspár, Vasvári  Pál. 

A válásztmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára  
a helytartó tanácshoz, és el őadta kívánatait. A nagyméltóságu helytartó  
tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás  
után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt  
a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab  
írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.  

Ez vol márczius 15-ike.  
(Részlet Petőfi Sándor naplójából.) 
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Vаl$vбti Pđ1 . 

J  
»Hazánk több vidékein keserű  kifakadások történnek a pesti fiatals 3ag  

ellen. Zavargás és rendtörésről vádolnak (bennünket. A mint magasztalják  
a márcziusi napokat; úgy kárhoztatják a pestieknek minden utóbbi lépéseit.  

E két korszakot égy. is meg akarom egymástól különböztetni., Máczius-
ban zászlót ragadónk nemzeti önállásunk kivívásáért, s e törekvésben  
vezérszerepet játszotta pesti ifjúság. — Utóbb a magyar felel ős korimány  
szemeláttára csak egyes kitörések történtek. Ezek csak utóhangjai az  
előbbi mozgalomnak.  

A romboló vihart egy intéssel le nem lehet csillapítani. A nyargaló  
szelet nem .egy (könnyen lehet visszaer őszakolni Aeolus barlangjaiba!  

Igy történt ez a pestiek felizgatott kedélyével is. S mi természete-
sebb, mint hogy az ifjúság legtovább ríngatádzott a lelkesültség szép  
mámorában? Az ifjú kebel szint oltára az örökt űznek. Ez kiolthatatlan  
lobog mгindenikor. — Csoda-e, hogy ezen ifjak ,nemzet űnk gyökeres átala-
kítását óhajtották, ,még pedig rögtön, haladéktalanul? ..: Až id ő  nem wár,  
nem kérd senkit. Sebes szármyakkal repül felettünk. — Mi, Európa drága  
pillanatait nem akartuk elszalasztani. A percekben évtizedeket kelii ke-
resztül élni!  

A márcziusi ifjak fődicsősége .az, hogy kebleikben meg vannak érve  
a szabadságeszmék. S őt azt hitték, miszerint eljött az id ő, melyben az  
igazság eszméi megtestesüljenek  .. . 

»A középponti ifjúság egyetlen hibát követett el.  
Tavibb akart menni a tények mezején, mint amennyire nemzetünk  

el volt készülve.  
Elejénte országos rokonszenvvel csatlakozott hozzárak a hon minden  

' vidéke. Pest lőn a vezérlobogója. Mindnyájan lépteinkre figyeltek s híven  
követének bennünket.  

De a pesti ifjúsága vezérszerepben messze el&haladott. A sereg nem  
bírta ót követni. Elvesztette a láthatárról.  

Іgy szakadt el egymástól a pesti ifjúság és a nemzet.«  
»S ' ha kérditek, mit tesz mosta márcziusá ifjúság? elmondom. Az  

egyik rész bureauba ment, s részt vesz a honkormánylat ügyeiben.  
A másik rész visszaté тt előbbi életfoglalkozásához, s a kedvezőbb  

idakre vár.  
A harmadik rész a hadi nemzet őrök közé állott, s az új serregbe átvivé  

a szabadságszeretet magas szellemét.«  
»Az ifjúság negyedik része oszétoszlott az egész hazában. Ezek hirdetik  

országszerte az igazság szav ait. Mind megannyi apostola a szabadságnak.  
-- Krisztusnak 12 apostola volt, s ezek eltérj észték szavait az egész vilá-
gon: a középponti ifjúság is így fogja terjeszteni hazánkban a márczi iusi  
elveket. — Az elvetett mag el5bb-utóbb meg fogja teremni gyümölcseit.  

A  márcziusi ifjúság tehát Pesten többé összpontosítva nincs.«  

»Ne vitatkozzunk e kérdés felett: ki adott a népnek szabad földet  
és jogot? — E1 fogja ezt mondani a história, se nem Európa szelleme,  
se nem Pozsony, se nem Pest; hanem mind a három összevéve.  

Franciaországban - az augusztus 4-iki éjen (1789) lemondott az aristo- 
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&ratiaminden el őjogáról'... Miért? mert hirül jött hozzá Versaillesba,  rrü 
szerint a nép a várakat mеgrahanta, s a földesurak ellen dühöng .. . 

És nálunik? 
Itt is megtörtént, a minek történrvi kellett. 
Nemzetünk mozgalma egy óráihoz hasonlított, mint jegy baf átam elmé-

sen jegyzé meg.  
Az óra kerekei Pozsonyban voltak az országgy űlésen, de nem igen  

akartak forogni.  
Rúgóra volt szükség, mely 'a kerekeket gyors mozgásba hozza. 5  e 

rúgó voQt a pesti forradalom.  
Ekkor a kerekek gyorsan és sebesen kezdtek forogni...  
Az óramutató Béсsbe nyult, s a Metternách polibi'kájának végperceire 

mutatott. 
Az óra ütött 300 éves hallgatás után, s ez lőn a bécsi cabinet halál-

harangja. 
Most még közel állunk az eseményekhez. Ne vizsgáljuk mindennek 

kútforrását. De jegyezzük 'a tényeket. A történet komoly nvuzsája ítélni 
fog.«  

»Mi a legegyszerűbb igazságokat kénytelenültünk hosszú phrasisokba  
burkolnunk, hogy azokat a censar meg ne értse, s így keresztülbocsássa. 
Ebből következett, hogy a burkolt igazságot az olvasók századrésze sem 
fogta fel. Ki ismer rá a gondolatra, ha az mint a múmia, be van göngyöl-
getve, s tarka-barka színekkel ki van festve. A helyzetet meg kell változ-
tatnunk, s mi polgártársak! azt ezen órában végrehajtok. Nincs többé 
censor! köztünk és a sajtó között nem áll többé jezsuita! — Bent a sajtó 
legelőször mozog szabadon. iЕgy pár perc alatt világot lát a szabad sajtó 
első  születte! A sajtógép most találkozott el őször szűz ikézirattal, melyet 
semmi censari kéz meg nem fert őzött! Egy pár pillanat mulya kihozzuk a 
sajtó első  szülöttét. « 

»Ezen általános reformért félszázad ,óta ianád+koznak a nemzetek. Az 
ausztriai tartomány népei iš forrón óhajtják ezen átalakulást. Csakhogy 
e népek neni fogták fel e szónak értelmét: testvériség. Azért törekedtek 
sikertelenül, azért vérzettek el a küzdelem napjain. Mindenik nemzet 
külön akarta kivívni a szabadságot. 

Ausztriának pedig kezdet óta ez volt ,politikai fő  elve: ,dividet et 
vinces. — Oszd meg az erőt, szakítsd szét egymástól a külön nemzete-
ket. E fekete titok magyarázza meg, mért ápolta annyira a külön népek 
közötti ellenszenveket. Nemzeti gy űlölséget ébresztett fel, egyiik népet 
felhasználta a anásiik legyilky~lására. Ha a lengyel fölkelt a zsarnokság 
ellen: a magyart, csehet és olaszt küldé annak legyilkolására. Ha az olasz 
možgott, a magyar és lengyel katonákat gyilkoló esteközül használta (1828).  

5 azért az ausztriai zsarnokság ereje csak addig tart, míg a népek  

előtt a titok kühirdettetik, hogy tudják és értsék meg, miszerint ők test-
vérgyilkasok, a zsarnokság által egymás megölésére vak eszközö гkül hasz-
náltattak. Ha pedig több nép egyszerre mozgott: akkor az osztrák kor-
mány +bevonult  bécsi falak közé. E város vén szi+kla ~ként állotta birodа  
lom tengerének közepette. E város soha neon mozdult; ezt fél ezer év  

alatt megtanítók vauk engedelmességre a habsburgiak.  
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Ha a népek hullámai több oldalról ostromolták e sziklát, akkor az 
önkény emberei a mozdulatlan szikla türelmes barlangjaiba rejt őztek, s 
egész nyugalommal várták, .míg az ostromló néphullámok elfáradtak. 
Bevárták, míg a đihar lecsillapult, s еkkar ismét kibujtok az üregekből, s  
ördögi nyugalommal folytatták ismét a népgyilkoló hálók készítését. Bécs-
ről sohasem olvastam a történelemben, hogy az er őteljesen szemibe Inert 
vblma szállani a zsarnoki бnkémnyel. Azonban a dolog legújaíbban mneg-
változott! Az önkényes hatalom sötét apostolai Bécs városával wgyancsak 
megjárták'  Sziklahegy volta város 'a többi népek él ő  hullámaі  közt; 
de túzokádó hegy! alant e hegy sötét belsejében titokban fogamzott meg 
a népszabadság villámtüze: s mid őn Metternidh nem is álmodó: fölemel-
kedett a tűzokádó hegy; megrázkkódott -erejének nagyszer űségében, s a 
mélyen rejtett tűz pi1:Gztító lángokban tört ki... Polgártársak! a hallgatag,  

a néma ІьёСѕј  nép fellázadt s megrázk бdtatá Metternich herceg látha-
tatlan koronáját ...E nép századokonat hallgatva t űrt, s keblébe temeté 
élte fájdalmát! A káneik cseppei temge ~rré dagadtak a kcbellben; s most 
Šodró árvízként törn еk ki... A bécsi népet eddig két vonás jellemzé: 
a sörivas és a közönyösség. De ők e hibát jávátevék ,ésezért éljenek! 

Az apaszt ne csífoljuk többé s.ajtkészitésével, se csehet fi gúnyoljuk 
ki. Mi mindannyian testvérnemzetek vagyunk. Egyenként gyeng ёk, de 
egyesülve erősek, hatalmasak, megtörhetetlenek! ... Ha a пnаgyaт, olasz, 
cseh, leegyel és ausztriai nép egyedül és egyszerre mozog: szeretném 
tudni, kit küld ellene Metternich? Ha a népek testvérekül ölelik át egy-
mást, szeretném tudni, hol a hatalom, mely aket megtbrje, lealázza?, 

Az ausztriai cаbinet csak addig volt erős, amíg a külön népeket egy-
mas ellen ingerelheté. De ha e népek egymással kezet fognák s egy 

»testté olvadnak: akkora cabinet úgy fog fejü'kön állani, minta csörg ő-
sapka. Puszta jelkép, az egykori esztelenség jelképe. Az ész ћez jött ember 
szégyenleni fogja a fején hordani e csörg ősapkát, s minden erőfeszítés 
nélkül földre dobja... Ez a következmény, melly az ausztriai birodalom 
népeinek egyesüléséből ered ... Azért élj en a nemzetek közötti testvéri-
ség! Nyujtsuk oda őszinte jobbunkat a szomszéd népeknek, ,közösen töre-
kedjünk' a szent cél felé; mert a mi küzdelmeink célja közös, s közös! az 
ellenség is, mely ellen irtó háborút kell viselnünk — Metternich vesszen!! 
sat. 

(Nyári Albert: A magyar forradalom napjai.) 

Arany .János :  
»Most felnyílt szeme e nemzetnek. Most látja tisztán, hagy csak egv  

mód van királyával kibékülni: ha lefekszik és meghal! Egyebet nem  
kívánnak e nemzettől, csak életét!  

De a nemzet nem fog meghalni, a nemzet гegvéidi magát minden  
erőszak ellen, a nemzet nem irtózik a szent harcztól, menynek neve —
forradalom.  

A nemzet fel nem lázadt soha, de szint jogait és szabadságát, hazája  
függetlenséget, ha a törvények már semmit sem érnek, fegyveres kézzel,  
forradalom útján is ki fogja vívni.«  

•• 	. ~°7 . 
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Táncsics :  
»Azt mondják: adjunk jogot a népnek; mekkora 4salódás! Miként  

adhatna a kicsiny rész az egésznek, temérdek a sakaságn аk jogokat? Még  
azt is mondják: fogadjuk be a népet az alkotmány sáncaiba; mily roppant  
csalódás. Mintha bizonya kicsiny rész fogadhatná be nyomorult árkai  

közé a sok millióból álló népet? Ez ország népessége 14 millió. Képtelenség  

nélkül nem mondhatni, hogy a körülbelül 800.000 adómentes teszi a nem ,  
zetet, a többi 13,200.000 pedig semmi; ellenben megint képtelenség azt  

állítani, 'hogy a 13,200.000-b ől álló szolganép teszi a nemzetet, holott  a 

törvényhozáshoz egy hangja sincs. Legyünk nemzet, mert míg nemzet  

nem leszünk, számunkra biztos haza nincs.«  

»Mi örökváltságot akarunk — írja — vagyis azt kívánjuk, hogy a  
robot és a dézsma eltöröltessék.« Meg is magyarázza szabatosabban, hogy  
mit ért a váltság alatt: »felszabadítás«-t. »S hinni szeretjük, hogy ti ;mind-
nyájan azt értitek. Á megváltás által mi "szabad emberekké kívánunk át-
áІani, nem pedig földesúri hatóság alatt szolgaslag maradn+i.«  

»Mi által lesz egy darab föld valakinek birtokává? Azt szokják mon-
dani: foglalás által. Hanem 'a valódi foglalást mi, munkások tettük az által,  

hogy e ifбldet míveljük. A földbirtoktulajdonnak legf őbb és egyetlen bi-
zonysága a míve?és. E föld tehát miénk, kik míveljük, következésképpen  

érte nnegváltási díjjal igazságosan nem tartozunk. És ha ti nem akarjátok  

ez ,igazságot törvényben kimondani, majd .szivkségb ől kényszerítve, mi  
fogjuk kikiáltani.«  

•»Kendet a. nemeses falukiban gy ű  бlik, 'útálják; kendet újra beivogatni  
szeretnék, azután fölakasztani; azt mondják ,  kend uszítja a parasztokat a  
kutyabárősdsek ellen, mert kend is paraszt.«  

(Egy veszprémi levelez ő  Táncsicshoz: »Mwnkások Újságja« 1848 októ-
ber 31.)  

»Heverő  tagjai nem lehetnek egy társaságnak sem. Ha pedig ilyenek  

befészkelték a társaságba magukat, .ha fent kíván maradni egy ilyen  

társaság, a lomha dögöket ki kell kebeléb ől hánynia.«  
(Tancsios: Budapesti levelek.)  
»Ma -azt hallania megyegy űléseken -- hogy »adjunk a Népnek jogot  

és szabadságot«. Mások azonban azt mondják, hogy erre a nép nem érett  

meg. Mindent megbaasátok — a legnagyobb zsarnoknak is, de mid őn  
azt mondja: Nép! Én neked, majd, ha megérsz, nagylelk űen jogokat és  
szabadságot adok, azt meg nem bocsárthatom. Hol vettétek ti a felesleges  

szabadságot .és jogokat, hogy ,a magatokén kívül csak úgy könnyen ósz-
togatlhassátok? Az Isten nektek sem' adott többet, mint más akárkinek«.  

»A polgári társaságban — a külön osztályok eltörlése, az általános  

egyenlősítés eszméje, mint vörös fonál, húzódik végig. Teljes egyenl őség  
és csak egyetlen valamelyes elkülönzött »s szabadalmas osztály« együtt,  
egyidőben meg nem ,fér: vagy. nincs egyenl őség, de vannak kiváltsáJos  
osztályok, vagy van egyenlőség, de akkor emellett még külön, valamely,  
akármely szabadalmas osztály nem is képzehhet ő«.  

»A szocialisták és kommunisták — ;nincsenek .megelégedve a polgári  
társaság intézkedéseivel (ma úgy mondanók: a társadalom intézményei-
vel) és meg akarják teljesen változtatni a mai helyzetet, mert az a meg-
győződésük, hogy az emberiségnek nem az a rendeltetése, hogy a földön  
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sínyiődj еk és szegénységben éljen, haném boldoguljon, vs azt hiszik, hogti' 
ezt a célt egyesülések által érrhetík el. Ezért minden törekvésük oda irá-
nyul, hogy •a népek nyomoruságos élet helyett jólétbe, boldogságba jussa-
nak. Feltételezik ugyanis, • hogyha minden álladalomban van egy külön. 
osztály (az urak osztálya), mely munka nélkül mindennek b őségében van, 
miért nem ,élhetne jól a másik nagт  osztály (a milliókból álló munkások 
osztálya) mumkája után?« 

Bem :  
»Magyarok, szászok, oláhak, nyujtsatok egymásnak testvérileg keze .  

<t rtóztas:satak 'minden nemzeti gyülö_'s°get és boldogok lesztek.«  

Petőfi :  

»Az úrbért eltörölté az országgy űlés. Nagyon szép t őle, de mg szebb  
lett volna, ha ezt elébb teszi. Akkor viselhette volna a nemesség a nagy-  
lelkű  nevet, de most, midőn ezt a végső  szükségből tette és ijedtségb ő l  
nem tarthat rá számot.«  

0olubszki S. ' Novđк  :  
1848 .márciusában mindenütt kihirdették a szabadságot, egyeni őséget, 

testvériséget. Ennek a híre hozzánk is eljutott. Мindenfelé arról besz°1-
tek, hogy többé nem választ szét bennünket sem vallás, sem nemzetiség. 
Hogy mindannyian, kivétel nélkül, egyenjogú testvérek vagyunk. iLnder_-
felé .arról folyt a aszó, hogy nem választanak szét már bennünket a »ren-
dek« sem, hogy tröbbé nincs nemes, azaz »ple,menitas«, ahogy egyenlőék 
vagyunk +inda+hányan. Különösen пz örvendeztetett meg bennünket. 
Ezért nagy öröm és lelkesedés keletkezett a nép soraiban. Vége-hoss< а  
nem volta kiáltásoknak: Éljen Kossuth, mert megszüntette a nemességet!  

- A nemesek már nagyon megkeserítetfiék és elszomoritott.ák : a <p 
életét, de különösen Szent Tamáson, mert itt, nálunk, igen számosz гΡi  
voltak és annyirá elhatalmasodtak, hagy minden aikalomrhal elkerül .i  
igyekeztünk őket. Hiszen még öregeink ,m^n:dogatták:.Ha nemis ül ruhád  
csücskére, vágd le testvér ruhád szélét és fuss tova, ha békességet akarsz,  
hiszen nem mondhatod a nemesnek, hog lljon fel.  

Hát ne volna öröm, hogy megszabadultunk a legnagyobb szörnyü ~-é  
től és nyomorúságtól!  

Az egyetértés, testvériség és egyenl őség jelében kitüzt{ik .a középüic-
tekre a magyar zászlót.  

Azután 1848 áprilvs egyik napján rengeteg ember gy űlt ;  egybL  a 
téren, már ra községháza el őtt .a piacon, volt ott kicsiny és nagy, öreg  °s 
fiatal, vallásra éš neanzetiségre való tekintet nélkül. Sok sok ' zászló lobo-
gott és egytől-egyig a magyar szíreket lengették. A legnagyobb. jókedvben  
indult innen 'az .égész nép és el őször a .magyar, aztán a szerb templom  
előtt 11t meg. Vagy félórát id őztünk mindkét templom eltt, ahol  a 
számos szónak az egyet еrtésről, szeretetr ől és testvériségr ő l :beszélt.  

Innen a néptömég visszatért a .községháza elé, ahol nagy népünne-
pély rendezésében egyeztünk meg és ki is t űztük a bál idejét, azzal, hogy  
még aznap a nagyvendéglőben tartjuk meg. Ez a nagy népünnepély arra  
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volt hivatva, hogy még inkáibb megszilárdítsa az egyetértést, testvériséget 
és egyenlőséget, mert Szent Tamás minden lakosa megjelenhetett rajt а . 

Eztán a nép hazatért. 	 • 
Estére hatalmas tömeg .gy űlt egybe a nagyvendégl őben a mondott 

mulatságra. Szépen indult a riulatság, de ez nem tartott soká, mert, sajnos, 
a nemesek és nem-nemesek összet űztek és .bizony csatára 'került a sor. A 
nemesek kezdték a verekedést, mert szörnyen fájlalták, :hogy ,tёоbé  nini  
nemesek, hagy egyenlők lettek és egyenjogüak a parasztokkal. Nem  
tudták elnyomni iájdalmukat a födött, hogy megsz űntek immár a nemesi  
kiváltságok és ezért igen dühödtek és veszettek voltak. Ezt .még ezen  a 
mulatságon beismerte egy vén, hetven éves nemes, elő ttünk, Jevrem  Mi-
kovicsnak hívták, és :pedig ezekkel ,a szavakkal: »Testvérek és fiaim, hát  
bevallom az igazat, тettentöen bán гt és fáj, hogy ,egyenl ő  vagyok veletek,  
f j ez akár a csecsem őnek ha elválaszt' ak an а  emlőjétő l. «  J 	 J ~ 	 Yj• 	J ~  

No, de a nemesek, akik kezdték а  csа tё.t, megfutamodtak, ,persze vére.  
fejjel, mert egyesek .bizony régen vártak az alkalomra, hogy щеgbosszül-
ják magukat rajtuk.  

Az összekoccanás és harc után folyt. а tbdot,t a mulatozás és pedig  a 
legnagyobb egyetértésben és szeretetben, el is tartott az egész éj folya-
mán és még másnap is. Békességben és szeretetben váltunk el egymástól.  

(Részlet Ga`lubszki errvl~ékirаtaiból, amelyeknek cím гe: »Emlékeim  
az 1848-49-es népi 'тazgalomból, am elti&k leginnkább a Szrbobran-nák  
elnevezett Szent Tamás védeIlmére és elestére vonatkoznak. Írta és világra  
adta Novák S. Galubszki, szentittamási, volt népi kapitány :.a viharos 1848  
és 1849 esztendőkben. (Јjvidék, 1893. — 4-6 oldalak. — Szerbb ől fordí-
tatta L. P.)  
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Sa~tбhtbák  
A  „HID" 1951. február-márciusi sгámában  

i00. oldal  alulról : első  és második sort felcserélni  
helyesen  

103.  15 sor  felülrő l : segítséget azt  segítséget, azt,  
i05.  23  udvari-Mayerhoferi  udvart-nraye гhofe г i  
124.  16 	,  alulról: fontázia  fantázia  
125. 	,  1 .  olvashatatlan :  nagy és  
125. 	,  23 	,  egyik is  egyik is,  
127.  7.  fglülrđ l : mostoha; pia  mostohaapja,  
127.  8  rászáll  • rászáll  
129. 	 , 22 	,  töredékét  töredékét,  

, 26 	,  alulról : Vofür ?  Wofür ?  
 7 .  felülről: sírni  sírni,  

130.  6 »  alulról: Wier  Wir  
131.  18  felülrő l : új га  ujra,  
131.  4.  alulról: Rossueau  Rousseau  
131.  16  életét  életét,  
137.  13 	 , felülről: Előbb-Utóbb  Előbb-utóbb  
139.  6 »  alulról: babugatta,  babusgatta,  
139.  8 »  koránt sem  korántsem  
143. 	,  16 	„  felülrő l : nagyszegy fit  nagyszerú еn  
151.  11 	,  alulról: hasztalan  hasztalanul  
157.  13 	„  kiirtom  kiírom  
158.  8 »  Velykó  Vélykó  
163. 	» 1 	,  felülről: ülő i  üllđi  
163.  11  csapott.  csapott fel.  
165.  14 

 
alulról : Rouseuau -  Rousseau  

165.  16  

171.  4.  felülről: novellahősei  novellahősei,  
 4 »  alulról: huzóhalogató  huzó-halogató  

 12  felülről: sezrűségét  szerűségét  
175.  7 »  sors problémáival  sorsproblémáiva 1  
175.  2 »  alulról: szíapdon  színpadon  
177.  13 	,  felülről: alakját  alak ját,  
182.  25 	,  alulról végrehajtok  végrehajtjuk  
97. 	 , 6,  alulról: Kartársak  Kortársak  
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