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Emlékeinkről  
Június 26-29 küzöttlesznek Paticson a vajdas'gi magyar űnnepi jđ 'ékok.  

Az ünnepség alkalmából a rendez ő ség kiadta az űnnepi já'ékok könyvét. Al đbb 
k őzölj űk a könyvb ő l a szert ő  érdekes cikkét magyar kultúrhagyom đnyai.nkról. 

Bevallom, nehezen szántam rá magamat, hogy a rámbízott feladat-
tal megprobáljak megbirkózni. Mert nem könny ű  dolog ezen a tájon ma-
gyar kulturá' (is• emlékekről beszélni. Mi az, hogy kulturális emlék?.Szel-,  
lemi és tárgyi néprajzra gondoljak, melynek gy űjtése s feldolgozása  a 
múzeológusokra tartozik? Műemlékekre, melyekben igazán szegényelv  
vagyunk, s amelyeken amúgyis nehéz a magyar jelleget megtaláLni?  
Népművészeti tárgyakra gondoljak, a bicskaheggyel faragott pásztorbo-
tokra, csutorákra és guzsalyokra, régi mesterek: gölöncsérek, takrzcsok,  
szűrszabók munkáira? Régi magyar írásokra, könyvekre, szellemi moz-
galmakra avagy a harcosok nyeregkápáira, asszónyaink fibuláira, kö-
söntyű ire?  

Hagyjuk pihenni a harcosokat, az ősöket. Ha századokon át meg-
őrizte csontjaikat és a velük eltemetett használati tárgyakat az anya-
föld, megőrzi még pár esztendeig, amíg a tudomány emberei rendre felt  
nem tárják sírjaikat. Ezen a téren amúgyis kedvez őbb a helyzet. Mert,  
hogy a föld mit rejt magában, az már régesrégen nemcsak a tudósokat  
érdekli. Gyakori; eset, hogy az ekevas szántás közben csikordul egyet,  a 
lovak megállnak és a ' paraszt izgatott kíván сsisággal nézi, mi az,  ami 
munkájában megállította. Az el őkerült vasdarab, cserépedény vagy em-
beri csont aztán figyelmezteti, hogy ezen a területen, aho1 Ј  éppen békésen  
szántott, ahol tanya vagy lakóház is ritkán látható, csak az ég kékje  
folyik össze a mez ő  barna és zöld színeivel, hogy itt, ezen a helyen egy-
kor ember élt, dolgozott, harcolt vagy csak meghalni jött el csendesen.  
Hogy milyen korbó l_, származik a lelet, pár száz vagy pár ezer éves-e az  
emlék, arra már csak a szakemberek tudnak feleletet adni. ik fejtik  
meg azt a rejtélyt is, hogy lakótelep volt-e valamikor ..a szóbanforgó te-
rületen, csatatér vagy temet ő . El őfordul az is, hogy a csontok mellett  
talá',t edény nem üresen kerül el ő , hanem régi pénzekkel van tele. S  
a szántó-vető  ember történelmi és kulturális érdekl ődését mégis legin-
kább az ilyen lelet vónzza. A csontokat ott egye meg a fene, még a ku-
tyák se fanyalodnak rá, ho сy megrágják, legföljebb a koponyát viszi  
haza az ,ember, hogy ijesztgesse vele kicsit az asszonyt. Hanem a pénz,  
az mégis csak pénz. Ha mindjárt Macedóniai Sándor korából való is. 
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A földben tal "alt kincsek szép álmokat indítanak el az emberben s az 
idők folyamán gazdag anyagot adtak a a népmeséknek és a nép ajkán 
sziiletett költészetnek. A földben rejl ő  kincsek elindítják a képzeletet és 
megszületik a mese. Atilla járt-e. erre, aki Istén Ostorának nevezte ma-
gát, vagy valami kiliti fejedelmet ért éppen itt utói, a halál, hiszen egé-
szen egyre megy. Majd kiszínezi a róla szóló 'elképzelt mesét a nép s 
bennünket abban is a mese érdekessége, nem pedig a történelmi igazság 
érdekel. Az úgyis a tudósok dolga, nem pedig a falusi mesemondóké. S 
ugyanígy a tudomány embereire tartozik annak megállapítása is, hogy 
szlávok, magyarok vagy germánok éltek-e ezen a vidéken. Hiszen ra 
már senki se kérdezi, hogy honnan jött az ember, hanem, hogy hova 
megy. 

Szoval hagyjuk a csontokat, a vélt vagy valódi ősöket, csak pihenje-
nek még, tovabb, amíg rájuk nem kerül a sor. Majd aztán, ha itt lesz az  
ideje, megnézzük őket valamelyik .múzeumban, s használati tárgyaikat 
személve, esetleg elgondolkozhatunk rajta, hogy milyen volt az éle фük 
az akkori világban, hogyan éltek, dolgoztak, harcoltak és szerettek, mi-
lyin fejlett volt műveltségük abban az id őben, amikor még se nylon nem 
volt, sem atomenergia. 

De ha már a föld kincseive', régészeti leletekkel kapcsolatos népi 
képzeletvilágról, s a népmesékr ől beszéitünk, álljunk meg egy szóra. 
Azon már igazan nem veszünk össze, hogy magyar, szláv vagy ger-
mán volt-e a karcsú lábszárcsont v іseІб je, viszont úgy gondolom, hogy 
•a népmese, a népköltészet már csakugyan a mi reszortunkba tartozik. A 
mi dolgunk utánajárni ezeknek a népmeséknek, ezt nálunkl, jobban 
éppen a nye'vi különbség folytán semmiféle rnás nemzet fia vagy lánya 
nem tudja megcselekedni. Igazi kulturális emlékeinket a nép körében 
találjuk meg. 

Persze, •a nép nem olyan megbízható konzerváló er ő , mint a föld. 
Nem vigyáz úgy a régi dolgokra, de még a mesékre, dalokra sem. Le 
kellett hát jegyezni azt, hogy: 

Béreslegény mezétláb ment szántanya, 
Otthun hatta a csizmáját patkolnyi. 
Ki'enc kovács nem merte elvállalnyi, 
Egy se tudott rozsás patkót csinyálni. 

És le kellett jegyezni azt a többi száz és száz népdalt is Kupuszinán, 
melyek ott születtek meg a fonóban vagy téli estéken kukoricafosztás 
közben. Mert mink városi emberek már csak úgy tudjuk, hogy a népdalt 
a rokka pergése kíséri s a kukoricalevél zizegése, miközben a lányok 
incselkednek a legényekkel ,és viszont, amint az Hollpsy Simon kQ:pén 
meg vagyon festve. (Ne háborogjanak kérem, hiszen tudom én jól, hogy 
Holhósy Simon képi nem vajdasági magyar kulturális emlékek, egész 
véletlenül jutott eszembe az ő  neve és a képe, ami megint csak azt bi-
zonyítja, hogy kulturális emlékeink nem rakódták 'he a tudatunkban tisz-
tán helyhez kötve). Csakhogy az nem elég, hogy megtanultunk néhány 
kupuszinai magyar népdalt,  koreografiát csináltunka táncaikról és le-
fotografáltuk a visehtüket, ami ugyan nem kis dolog, mert az »Aká-
cos út« erősen hódít és azt a virágos kásmir-szoknyát, mely apró, finom 
redőkbe van szedve, nemsokára úgyis már csak képen csodálhatjuk meg, 
mivel a hónra vásárolt szövet, amely nem kásmir és nem mindig vi-
rágos, sokkal olcsóbb. A falu népe nemcsak dalol és táncol és mesél. 
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Ezer és ezer dolgában megtalálhatjuk még a magyar nemzeti sajátossá-
gaktit, szokásokat, babonás hiedelmeket, a születés, az élet ,és a . halál 
kü kínféle kísér őjelenségeit. És ezek a sajátosságok elmosódnak az id ő-
vel, ha nem jegyezzük fel őket, nincs mire építenünk azt a magyar és 
népi kultúrát, melynek a helyhezkötöttség adja majd meg az alapját. Ér-
zem én jól, hogy ha magyar kulturális emlékekr ől beszélünk s azok ösz-
szegyüjtÉ-sét_, feldolgozását, ismertetését sürgetjük, akkor arra áppen a 
jövő  szempontjából van szüksÁgünk. Ezek az emlékek többet mondanak 
nekünk népi tudatró', is, mint például Eisenhut Ferenc, az egykori pa-
lánkai lakatosinas hatalmas képe: A zentai csata, vagy Thán Mór freskói 
a becsei templomban, vagy a szabadkai gimnázium egykori igazgatójá-
nak;  a Petőfi ellen kijátszott Hiadornak versei. 

Mit tanulhat. a vajdasági magyar fest ő , mondjuk Eisenhuttál, Thán 
Mórtól, László Fülöptől, Kálmán Pétert ől és a többi magyar fest őtől, 
akik itt születtek a mi siűkebb hazánkban? Mesterséget! Mit tanulhat 
Hiadortól, Milkó Izidortól, a verseci patikus fiától, Herczeg Ferenct ől 
a vajdasági író? Megint csak mesterséget legföljebb, ha ugyan nem vá-
laszt jobb mestereket magának. 

A vajdasági magyar kultúrát tanítók, írók, m űvészek csinálják. Hát 
őket küldeném ki a magyar falvakba, a magyar népi kultúremlékeket 
nem feljegyezni, hanem felszívni, magukba fogadni, de nem a hideg kül-
sőségeket, hanem a teljes életformát. Mert hol van az a magyar elbe-
szslés, amelyben a bácskai vagy bánáti paraszt a maga eredetiségében, 
sajátosságaban kapott alakot, nem pedig az általános magyar irodalmi 
képletek szerint? Hol van az a vajdasági magyar fest ő , aki Münchenen, 
Nagybányán ,és 'Pórison túl, irányoktól és iskoláktól függetlenül a mi tá-
junkat, a mi embereinket adta vissza képein? És hol van az a magyar 
tanító, aki eltért az isko' ,ai tanmenett ől és Vajdaság földrajzát tanítva 
Horgos, Doraszló, Kupuszina, Gombos, a Tiszavidék ,és általában a mi 
vidékünk népének viszonyairól, szokásairól is beszélne? Van-e olyan 
magyar iskola Vajdaságban, ahol a mi népdalainkat tanítanák az ének-
órákon? Engedelmet kérek, én nem tudok róla! Ha vannak ilyen de гék 
tanítók, tanárok, művészek és kultúrmunkásak, hát " ismertessük meg 
munkájukat miel őbb mindenkivel, akit illet, aki tanulhat t ő lük. 

Gtven-hatvan évvel ezel ő tt élt itt valahol Bácskában egy. lelkes ta-
nító, Fridrik Tamásnak hívták, hát az írt egy földrajzkönyvet a mi vi- 

- dékünkrő]l. Jobbat én azóta se tudok annál a könyvnél. Pedig akkor még 
nem beszéltek vajdasági magyarságról. A népdalokból is van egy gyüjte-
mény, csak művészi példákban vagyunk szegények. De remélhet őleg 
megcsinálja magát a vajdasági magyar irodalom és képz őművészet is. 
Nem mintha eddig nem lett volna, de abból a szempontból, ahogyan népi 
hagyományaink az itteni nép egyénisége, életformája, helyzete, szoká-
sai, nyelvjárása, vise'iete és egész lelkivilága megkívánta volna, nem volt 
vajdasági. 

Ha már a nyelvjárást említettük, tartsunk egy kis szünetet, hiszen 
bizonyos fokig maga a nyelv is kulturális emlék. Csakhogy nem halott, 
hanem éé1ő  ésallandóan fejlődő  és változó szellemi eszközünk, mely né'.r 
kül ,éppúgy nem tudnánk meglenni, minta leveg ő  nélkül. Magyarok' va-
gyunk, magyar szóra tanított bennünket az édesanyánk, s ez »nem b űn, 
nem erény«, hanem adottság. Van egy általonos, egyetemes magyar 
nyelv, irodalmi nyelvnek nevezik, mely r{iindenkí számára, aki magyarul 
beszél és gondolkozik, érthet ő , hiszen az övé. A nyelvjáráshoz azonban 
már helyi emlékek tapadnak. A vojlovicai, a horgosi, a kupuszinai nye'v- 
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járás tele van ilyen emlékekkel. Nemcsak a viseletüket, szakásaikat noz -
ták magukkal erre a vidékre, hanem nyelvük ízeit, zamatát, fordula-
tosságát és küön szavakat is. Milyen érdekes munka lenne, ha ezeket  
a nyelvj.árásоkat is feljegyeznénk! Talán egy ilyen mozgalom magával -
hozná mindennapi nyelvünk nagyobb megbecsülését is. Mert amíg mi  
kulturális emlékeink után kutatunk, vajdasági magyar irodalmat és m ű-
vészetet próbálunk csinálni, addig talán észre se vesszük, hogy romlik  
a nyelvünk az utcán, a társaságokban, munkahelyeken, az újságaktian,  
sőt az iskolákban is. Multkor együtt utaztam egy fiatal magyar tanító-  
val. Okos embernek mutatkozott, igyekv őnek, olvasottnak, tájékozott-
nak, aki éppen a belgrádi francia kiállíts ról jött, Matisse és Bannard  
képeiről beszélt és ilyeneket mondott: »Ha reálan állínuk föl a művészet 
prob'iematikáját ...«  

A mi dolgunk figyelmeztetni az embereket, akik minden reggel  
megfésülködnek, kitisztítják a cip őjüket, hogy az anyanyelvet is ápolni  
kell, kifésülni belőle az idegen szavak bógáncsait, kifényesíteni, rend -
ben tartani hiszen ha tiszta a cip ő , rendszeretetünket, a lompos beszéd  
műveletlenségünket bizonyítja.  

Kulturális em'. iékeink nyilvántartását egyébként nem mi kezdjük  
el, hanem legfeljebb folytatjuk. A kereken hetven esztend ővel ezalótt  
megalakult Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat alapos munkát  
végzett ezen a téren. 1885-t ől 1919-ig évkönyvet adott ki, melyben tör-
ténelmi, nеprajzi, régészeti és ku'itúrpolitikai szempontból igyekezett fel-
tárni vidékünk és népünk multját.. Bánátban tudtommal nem volt ilyen  
társulat, ott Mi'.ekker Bódog, szegény, maga csinálta meg a verseci mú-
zeumot. Nekünk azonban itt olyan embereink voltak, mint Margalits  
Ede, aki szerb és horvát írók m űveit fordította, szótart szerkesztett,  
összeállította a legnagyabb magyar közmandásgyüjteményt, s aki hosszú  
időn át volt a budapesti szerb-horvát tanszék professzora. Aztán Iványi  
István szabadkai könyvtáros és Grosschmid Gábor, akik fáradhatatlan  
szorga?ómmal kutatták a levéltárakat s folytattak, ha nem is rendsze -
res, de igen sokoldalú oknyomozó történelmi munkát. Ebben a társulat-
ban dagozott Érdújhelyi Menyhért, aki történelmi munkásságát csak Ú j-
vidékre és annak környékére korlátozta, itt kezdett 11 a 48-as magyar  
szabadságharccal foglalkozni Dr. Thim József apatini orvos, hogy egész  
életét annak szentelje és végül kés ő  öregségére . megírhassa a magyar  
történetírás legtárgyilagosabb m űvét 1848-49 viharos eseményeir ől. Itt  
kezdte meg működését az els ő  vajdasági etnográfus, Bellosits Bálint  
és Gubitza Kálmán, aki ennek a vidéknek legképzettebb archeológusa  
lett. S végül itt élt és él még ma is: Dr. Frey Imre az európai hír ű  nu-
mizmatikus, aki a társulat Benjáminja volt, s akinek ritkaérték ű  magán-
múzeumát állami feügyelet alá helyezték.  

Ki tudná felsorolni a többieket, akik lelkesedésüket, tudásukat és  
ügyszeretetüket mind a társulat szolgálataba állít оtták, s akiknek mun-
kássága ma már, nemcsak emlék, hanem példa és útmutatás is.  

S ha már vidékünk magyar jeleseir ől szólunk, leheteten meg nena. emlí-
teni azokat, akik err ől a vidékről elszármaztak: a adai Szarvas Gábort,  
aki wiegteremtette a magyar nyelveszet tudományát, Telcs Edét a szob-
rászt, Gaál Ferenc és' ' Lányi Ernő  zeneszerzőket, Schweidel Józsefet, a ti-
zenhárom aradi vértanú egyikét, Kiss Józsefet, a zseniális csatorna-épí-
tőt. Mindegyikük külön-külön megérdemelné, hogy életüket és munkás-
ságukat részletesebben ismertessük, hiszen ezzel Vajdaság magyar m ű-
velődéstörténetét írnánk meg.  
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De ne higgyük ám, hogy a vajdaság: magyar irodalomnak nem 
voltak meg az előfutárai mar több mint szózz évvel ezelőtt is. Szabad-
kán 1840 szeptember 18-án megalakult »Nemzeti Nyelven Munkálkodó 
Társulat«, mely mai szemmel nézve inkább önképzőkörnek látszik., 
amelynek tagjai azonban szabadelv űek voltak s az irodalom művelését 
tűzték ki célul maguk elé. А. társulat krónikása így ír a nemes 'mo гga-
lomról és azokról az okokról, mely őket az irodalom szolgálatába állította: 

»Azon időben a magyar ifjúság legnagyabb része kicsinyes, ízetlen 
élvek közt unta, dőzsölte át nemesebb foglalkozásoktól távol leélt éveit. 
Ló, bor, kártya és bill з.árd volt az ifjúság ,éltető  eleme, foglalkozási 
köre a garázda verekedéls, hol egymás fején edzé karjait a legközelebbi 
tisztújítást megelőző  korteskedés küzdelmeihez. Az id ő  súlyos nyomú  
kereke ezreken át gördült anélkül, hogy id ősebb korára csak egy szép, 
léleknemesítő  tett emlékül szolgálhatna is... A szomszédos lengyel nem-
zet leigázott földjérő l szélvihar átsodorta bús rabság tudata, fens őbb 
akarat által' irántunk rokonszenvez ő  lelkeinkből kitiltott részvét, önnem-
zetünk ifjúsága szomorú jövőt sejtető  tespedése, lázas szervezkedésre 
inti néhány ifjút ... A helyes cselekvésig az önművel egyedüli nyitott 
út volt. Az önművelés tere vat egyedül szabad, a legkevésbé korlátolt 
a magyar ifjúság részére. Azon tudattal léptünk e térre, hogy menten 
minden mellékérdektől, ifjúi nyers erőt, ernyedetlen gyakorlat által iz-
mosítani, de egyúttal csinosítani is fogjuk. Jelszavunk volt az önm űvelés 
vágya s köze 1_г  vagy távol jövőben érvényesíthető  munkásság.« 

E megkésett szabadkai jakobinusok társulata nagyobb m űvet nem 
hozott ugyan napvilágra, de háromhavonként gy űléy`t tartott, mindenki 
benyujtatta a maga dolgozatát, s »a jobban kiemeltek felolvastattak és 
a társulat évkönyvébe vezettettek be«. 

A társulatban »legkedvesebb volt a lyrakölt őгi babér, erre csak-
nem mind pályázott. Első  a versenyzők közt a legtöbb esetben Mezne-
rits József volt, mi v el is vice-Pet őfinek neveztetett ... « Volt közöt-
tük »szónak, _ elbeszélő  rés kritikus is.« »A társulat szerényül hátrávonult, 
de mégis legtehetségesebb tagja Antunavics József volt a legfélelmesebb 
bíró. Őt a többiek fölé emelte magas olvasottsága, széleskör ű  össmerete 
az idegen irodalmak remekei közt, feljogosítok vezérül lépni fel. Tette 
is, de csak a következ őképp. Minden tekintetben nagy reformátor volt a 
kis körben. Őt csak olyannak tekinték, ki megosztja szellemi kincseit. 
Antunovics József sürgette folyton a gondolat eredetiségét; ostorozta 
kérlelhetetlenül a 1Janyha munkást, ki kevés gondot és szorgalmat fejt 
ki az eszme feldolgozásánál. Főleg üdvös eredménnyel hatott hideg 
itészi modora. Kitiltá a költészet terér ől az ott meghonбsodatt alszerű  
tárgyakat s kifejezéseket« .. . 

Hogy mi lett a társulattal!? Hát »a kell ő  érdeklődés hiányában fel-
oszlattatott, illetve a Nemzeti Casinaba olvasztatott«, 

A századforduló idején még egy ilyen irodalmi társaság m űködött 
Bácskában. De annak tagjai máx nemcsak felolvasásokban élték ki ma-
gukat, írásaik az itteni lapokban jelentek meg, s őt könyvalakban is. 
Milkó Izidor is közéjük tartozott és a színes útl Јеírások szerz ő jegy Vértisi 
Károly, aztán az e1bPаzélők : Révész Ernő , Trencsényi Károly s a költők: 
Dömötör Pál, Latinovics Stanci, Englender Rezsa és Janda Matild. 

Hát így keveredett a tudományos rendszerez ő  munka a; művészi al-
kotással és a dilettantizmussal. Ez a hely nem alkalmas arra, hogy kü-
lönválasszuk azt ami érték volt attól, ami megérdemli a }ótékóny fele-
dést. Ezt a munkát máskor és másutt kell majd elvégeznünk. De így 
nagyjából talán mégis megfeleltem a feladatnak. 
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Kulturális emlékek! A гΡ, ember önkéntelenül a Halotti Beszédre gon-
dol: »Latiatok feleim zümtükkel mik vogmuk, isa pur es homuv vog-
muk«. Nem voltak por és hamu csupán! Művelődési mozgalmaik voltak; 
irodalmi társaságaik, ahol a kicsik mellett igazán figyelemreméltó szel-
lentieket is találunk, s végül mindettől függetlenül a magyar falvak 
hёpe is megcsinálta a maga népi ku - ~túráját a népdalokban, m еsékbén és 
mondákban, a népi táncokban, szokásokban, díszít ő  készségben és en-
nél szebb, nagyobb megbecsülésre váró magyar kulturális emlékeket) ta-
lán ne is keressünk. Csak legyen megfelel ő  hitünk,, lelkesedésünk és 
erőnk, hogy belőle építsük a vajdasági magyar kulturális jövend őt né-
pünknek s az utánunk következ ő  bo Idog magyar nemzedéknek. 

Edouard Manet: Arg ~nteuil  
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ACS KAROLY: 

Két vers 
HATÁROZATLAN SZERELEMHIVAS 

Nehéz egy ilyen énfajta csúf legénynek, 
aki elől az asszonyszemek kitérnek. 
Én azért mégis jól tartam magam: 
bús&4on, kinek csak egy élete van. 

Én száz alakban játszom az álom-tolvajt, 
mégsem elég ik ahhaž, hagy né lakoljak 
ez a félig-bűn és félig-erény. 
Mindenki vagyok, de önmagamnak: én. 

Engem, agyag, tér és forgács id ő  gátol, 
hagy legyek magam alulról mérni bátor, 
mint játékukban komoly gyerekek. 
Az én dolgom ennél több és kevesebb. 

Nem játszhatok el; verssel, se szerelemmel, 
csak settengek és súnyok, s mint aki nem mer 
magáért szólni, magam perelem.. 
Pedig kell a vers és kell a szerelem. 

Ha mámat élném s nem az álmokat loipnám, 
éS tükre lennék annak, ki mosolyog rám, 
és lennék egy az -egyetlen helyett, 
— nemzeni nem félnék fö' di gyereket, 

hogy legyen, aki majd egyszer eltemessen .. . 
Ki ingem szeret, nagyon-nagyon szeressen, 
mert én nagyon nem szeretem magam, 
de nem akarok halni haszontalan. 
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K ÉZ  

Nаgy a kéz titka, 
amint mozdul, hogy intsen, 
vagy megáll a kilincsem, 
mielő tt benyitna. 

Öt ujj, öt furfang, 
s ötbuta ügyetlenség. 
Barátnál boldog vendég,' 
s egymagába bús rab. 

Tudok-e kérni? 
Tudok-e szépen adni? 
оkölként odacsapni,  
és lenni tenyérnyi?  

Kezemet nézem:  
az  olda' amnál fkzik, 
s a halálnál is messzibb.  
Enyém és mégsem:  

annyi a titka,  
ha idegenné horgad,  
kicsit vár, majd kopogtat,  
s az ajtót kinyitja.  

Edouard Nlanet. Ebéd a szabadban  
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SZIRMAI KAROLY: 

Fogadćrs  
A mezővároskörnyÉki koldusok sóvárán lesték Udvayné hazaérkez-

tet. Ezért cs űrcsavaros országútjárásaik közben többször is letértek az 
Udvay-birtok irányába. Mert ha ott lengett a karcsú, törtvörös kastély-
torany ormán a zászló, Udvayné hazaérkezett. Nosza ;  lett ilyenkor sür-
gés-forgás az össze-vissza siserehadbán. Csavargók rejtjeles írásaival a 
bokrok iš szaporán üzengettek az országút] áróknak. A hírre még a sok-
esztend ős posztjukat őrző  városi koldusok is megmozdultak. S ha rossz 
idő , fergeteg nem akasztotta őket, mankójukat fogva, ők is kivanszo-
rogtak a szombatreggeli alamizsnaosztásra, 

A koldusok rendszeres segéezését még Udvayné anyja kezdte el. 
Részben bels ő  szüksegérzetből, részben dacos válaszkép néhány társa-
ságbeli hölgy nagy hírveréssel beharangozott »krajcáros« jótékonyko-
dására. 

A vagyonos családba n ősült, akkor még delceg Udvaynak azonban 
sehogysem volt ínyére a »költséges patrónuskodás«. Többször megkí-
sérelte hát, hogy± feleségét meggy őzze ,és lebeszélje. De Udvayné hajtha-
tat? an maradt. 

Anyám is így csinálta, apám se kifogásolta — válaszolta kereszt-
befont karral, urára nézve. — A vagyon különben is jótékanykodás гa 
kötelez. Akinek van, annak adnia is kell. Vagyonunk arányéiban, való-
jában többet kellene áldoznunk. Ezt sajnáljátok, de amit kártyára, ci-
gányra, lóversenyre költötök, nem — vágta e' férje szavait, kedvtelé-
seire célozva, melyeket tapintatból nem kifogásolt, de amelyeknek okos 
előrelátással mértéket szabott. 

Szivarozva ide-oda járkáló urának végre is nem volt mit tennie, 
mint passziói kedvéért elhallgatnia. De el'_enszenve a költséges jót бkоny-
kodás iránt sohasem szűnt meg. Mintahegy pillanatra sem hitt abban, 
hogy feleségének sikerült megváltoztatnia, jobbá tennie az országútjáró 
népséget. Akárkivel fogadott volna, hogy bármely pillanatban kiug-
ratja bel ő lük az egymásra feneked ő  emberi bestiát. Ám bármiként is 
vélekedett, fenesége, ez a magas, sovány, nem szép; de lelkesen lobogó, 
ibolyakékszemű  asszony m égis rendet teremtett a koldusok közt. A nél-
kül, hogy kiabált vagy lamentált volna, pusztán szép szóval, elhatáro-
zásához hajthatatlanul ragaszkadá, finom, asszonyi erélyével. Csendes 
pirongatás volt a legnagyobb büntetés, mert nem akart senkinek lel-
kében tüskét hagyni. Gondviseltjeit mégis rászoktatta, hogy osztás köz-
ben ne zajongjanak, ne taszigálják egymást, s ne kapjanak hajba vala-
mely ruhadarabon, ha egyiküknek nem jutott, mert a következ ő  héten  
az kerül sorra.  

265  



S hogy senkit se érjen megrövidítés, hacsak nem volt beteg, a 
kiosztást maga látta el. Csupán szobalánya segédkezett néki. Egy szép,  

meleghangú, hosszúpillás, bársonyos szem ű , barnahajú lány, Annus. 
Udvayné nagyon szerette ezt a csendes, tiszta, ragaszkodó teremtét. 
olyannyira, hogy betegsége alatta segélyosztással őt bízta meg. Urát 
sohasem. Nagyon jól. tudta, miért. 

A segélykiosztás különben a rendszerint üres, hosszú, napszámkifi-
zetési irodában folyt le. Udvayné, Annus kíséretében, többnyire kilenc 
eеliőtt érkezett. Miután letelepedett a ráccsal иédett, tolóreteszes kifi-
zetési ablakhoz, s pillantást vetett a künn várakozó koldusokra, csen-
desen odaszó1t a leányhoz: 

— Elkezdhetjük. 
Erre Annus letette a szomszédos asztalkára a páncélos kazettát, 

kinyitatta s a keskeny papírzacskókba csomagolt pénzt szép sorjában ki-
rakta, Udvayné kezeügyébe. 

Mindenki egyformán kapott, és .annyit, hogy a következ ő  szomba-
tig meg tudott bel ő le élni. Akkor is, ha máshonnan nem csurrant, nem 
csöppent.  

Negyedévenkint volt ruhaosztás is. Ruhanem űt azonban csak az ka-
pott, akinek tényleg szüksége volt rá. Arra rászoruló egyszerre több-
félet is, sölöslegeset: senki. Annus ilyenkor nyak bszámra cipelte be  a 
hosszú, fehérre súrolt asztalra a különféle holmit. Selejteset is, de leg-
inkább újat. Egyszerűt, tartósat, országútravalót. Udvayné nyilvántartási.  
könyvecskéjébe pontosan feljegyezte, kinek mit adott. Ilymódon nem-
csak önmagát el?enőrizte, hanem koldusait is. Azonnal észrevette, ha  
valaki a kapott holmit eladta, elitta, elkótyavetyélte. Az illet őt azon-
ban nem szidta meg, csak csendes szemrehányással, kérd őre vonta. S  
mikor a kérdezett nem válaszolt, vagy valami hazugsággal igyekezett  
kibújni, csendesen megjegyezte.  

— S most ,  jobb, hogy csak akkor kaphat másikat, ha a többiek már  
valamennyien hozzájutottak?  

És máris szólította a következ őt.  
Mindenkit személyesen ismert, mintahegy azt is tudta, kit jutta-

tott az országútra saját könnyelm űsége, kit másak gonoszsága vagy  a 
társadalom. Beszédesebb hangulatában mosolyogva emlékezett meg  
kedvenc »állástalanj ai -ról. 

Ha megjött a tél, igyekezett más módon is segítepi gondviseltjein.  
Ilyenkor mozgósította a konyhát, s fehér-zománcos vödrökben meleg te-
jet, kávét és teát osztatott ki, kenyérrel, füstölthússal rés szalonnával,  
úgyhogy magukkal is vihettek.  

Amikor Udvayné egyszer ilyen id őben megbetegedett, teend ő it is-
mét Annus látta el. De alighogy elrendezkedett, szélesre tárult a fo-
lyosó felöli irodaajtó, s deres városi bundájában, másnaposan, sárgás-
zöld szemében furcsán villanó fénnyel, belépett szálfaegyenesen a szikár,  
keményarcélű, hatvanötéves Udvay. Egy barátja jött vele, valamivel  
testesebb nálánál, s barátságosabb, rokonsženvesebb arcú.  

Annus, érkeztükre; riadtan pillantott fel. S mikor látta, hogy feléje  
tartanak, leszegte fejét, s hirtelenében nem tudta, mitév ő  legyen. Egyik  
pillanatban elsápadt, a másikban elpirult, majd idegesen babrolni kez-
dett a sorbarakott pénzeszacskókkal, hogy csak ne kelljen felnéznie. 
Félt, megijedt, mert Udvay sohasem zavarta őket, s amit félfüllel hallott 
felőle, éppenséggel nem volt megnyugtató. Miért jöhetett vajjen? — té-
pelđdött. — Mit akar, mit kereshet itten? S éppen olyankor, mikor úr- 
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nője is beteg. Nem, ez sehogyan sincs jól, ebből biztosan valan baj  
lesz — érezte. Lábai reszkettek, de a gunyoros férfi el őtt igyekezett za-
varát leplezni.  

— Hát látod, barátom — hallotta egyszerre megszólalni, mert még  
mindig nem mert felnézni — ez itt feleségem kedvence és helyettese.  
Í7gye szép leány? —fordultt kérdésével barátjához,, mire Annusi arcát bí-
borhullám lepte el, de ahogy róla beszelt, s ahogy a kérdést feltette,  
kdérezte a bantá leereszkedést, a semmibevevési, mintha csak azt  
mondta volna: ugyan mit félsz, mit riadozol, kellesz is te nékem,  külön-
ben is feleségem tabuja vagy. De mindezen nem ért rá tovább gondol-
kozni, mert Udvау  odaért hozzá, majd az ab'.akhoz lépett, s karját  kl-
nyujtva, kimutatott a havas járdán felsorakozottan várakozó koldusokra.  

Nos, itt láthatod, barátom, feleségem pártfogoltjait. lézd, meny-
nyien vannak, s milyen jól idomítottak, olyan szelídek, jámborak, mint  
a birkák, még úgy is pislognak felénk bámészan, bammbán, csak még a  

buta kosorr hiányzik arcukból. S ez — ahogy hallhattad — mind-mind  
feleségem érdeme, Udvaynéé, az áldott, jóságos nagyasszonyé.  

De miért bántod feleségedet? -- rótta meg barátja. — Igazán  

nem érdemli meg t őled.  
Bn? Haha, eszem ágában sincs. Csak mások szavait ismétlem, jó-

ismerőseinkét, irigyeiét, bár igazán nem tudom, mi van azon irígyelni-
való, ha valaki annyi pénzt áldoz haszóntalanul másokra. Dehát nem  

ezért jöttünk, hanem, hogy határozzunk. —Íme hát itt vagy,, körülnéz-
hettél, láthattad a koldusokat, kérdem hát: állod-e még a fogadást, mert  

• én még álom, most is azt mondom, hogy ezek а  emberek mit sem vál-  
toztak, ugyanazok, akik voltak, minden egyéb csak látszat, lekenyere-
zett meghunyászkodás. Felelj hát, válaszolj!  

Alom. Еn még hiszik az emberi jóságban, hiszek az emberi jó-
ság másokra gyakorolt hatosában.  

Akkor hát lássuk!  
benyúlva kabátja belső  zsebébe, kivett egy bankákat tartalmazó  

pénztárcát.  
Egyszer én is áldozatot hozok a »Jótékonyság« oltárára — je-

gyezte megl cinikusan — hiszen úgyis te fizeted. — Gyere, nézd.  
ezzel félrerántva a tolóreteszes ablakot, kihajította az erszényt,  

úgyhogy az szétnyílva, s néhány bankót kihullajtva, kitárt fekete ma-
dársгárnyként ráesett a hóra.  

Itt van, fogjátok! — kiabált oda a kaldus ~oknak.  
De azok dermedten megigézve csak álltak, s egyikük sem tudott  

megmozdulni. Mikor végre gondolkozni kezdtek, akkor sem tudták el-
hinni, hogy az odahajított •pénztárca csakugyan az övéké. Nini, ez  
nem lehet igaz, ez nem lehet valóság, az uraság csak tréfát űz velük,  
csunya, lelketlen, megalázó tréfát, hagy a végén jót mulasson, nagyot  

nevessen rajtuk, hogy beugratta, bolonddá tette őket.  
A vendég játszi mosollyal nézte barátja bosszankodását.  

Nos — jegyezte meg — úgy látszik, mégis én nyerem meg .a fo-
gadást.  

Szó sincsen róla — valaszolta Udv ау . — Jobban ismeremen  
őket, mindjárt meglátod.  

Nos, mi lesz? — süvített oda a hangja. — Vagy talán senkinek  

se kell a pénz?  
Erre néhányan megmozdultak, egy rezesorrú, notórius iszákos rava-

szul hunyorogva ki is lépett és bátortalanul megkérdezte:  

267  



De csakugyan a mienk lesz, kérem? 
Hát mi másért hajítottam volna oda? Talán, hogy négykézláb 

mászkálva én szedjem fel? — Ugorjatok, rajta! 
Erre, mintha kirobbant volna a végs őkig felajzott várakozás, egy-

szerre felbomlott a sor, egyszerre felbomlott a rend, s a többség kirob-
bant kiabálással, egymást lökdösve, gyomrozva, taposva, odarontott a 
hóban heverő  pénzhez. Mindegyik meg akarta el őzni a másikat, ráte-
nyerelni az erszényre, bankákra, egész teste súlyával ráfeküdni, — s kö-
römszakadtáig tartani, védeni, nem tör ődve, hogy„ hátát térdek dönge-
tik, hagy! fejét le akarják szaggatni, hogy karját ki akarják tepni, hogy 
fülét őrjöngve marcangolják, még nyomorult életét is kockára téve, 
feláldozva a Mammonért, hátha mégis sikerül, végre! Bomlottan rohanó 
emberek hullottak egymásra, š alig tíz perccel kés őbb mar nem lehe-
tett mást látni, mint egy kígyószer űen összefonódott, sokkez ű , sok-
fej ű, vonagló, hempergő , kapáódzó, egymást szaggató embergombolya-
got, me' гybő l nćha egy botfej vagy mankó nyúlt ki, s hangos reccsenés-
sel zúzott be egy tar koponyát, mire valaki hangtalanul levált, Piros vér-
rel áztatva meg a ledöngölt, letaposott sz űzhavat. 

Udvay keresztbefont karral állt az ablaknál., s kaján kárörömmel 
nézte a polipkarú embergomolyagot. 

Látod, barátom — szólt hátra — ezek még a hiénáknál is rosz-
szabbak. Most mutatkoznak meg igazi mivoltukban. 

De nem valamennyien — válaszolta amaz a látványtól eltelt vi-
szolygással. — csak a salakja, söpredéke, amazok ott heten-nyolcan, 
tiszták, fehérek — ők nem rohantak oda a többivel, s elfordultak, mert 
irtóznak a látványtól, tehát a fogadást csak részben nyerted meg. De 
én sem tudom már tovabb nézni 	folytatta — elég volt! Nem így gon- 
doltam, nem Igy képzeltem — tudom, hogy én is hibás vagyоk, de ti 
még inkább, — kár, hogy fogadtam, kár, hogy engedtem unszalás оd-
nak, nem lett volna szabad megtennem — s csodálkozom, hogy te még 
mindig élvezni tudod ezt a förte'_nmességet, amikor az lenne mosta kö-
telességt nk, hogy közbelépjünk és segítsünk a pénzzel és vérrel meg-
mételyezett eszeveszetteknek... Gyerünk, kérlek — fogta meg barátja 
karját — Gyere! — unszolta újra. — Nézd, ez a leány is, min ő  sápadt 
és hogy reszket — gyere, ha mondom, ,és maga is jöjjön velünk kisasz-
szony — fordult hozzá, mikor egyszerre neszte? Јenül kinyílt a szemben-
levđ  ajtó, s barna keretébe fogva, megjelent meleg köpenyében, maga-
san, fehéren, okosságot sugárzó, világító arcával Udvayné. 

Mi történt itt? — kérdezte csendesen. 
Azok meglepődve fordultak hátra. Ezt nem vártak, erre nem szá-

mítattak, még ez is! 
Végre megszólalt Udvay, miután közben rágyújtott szivarjára, ha-

nyag közömbösséggel. 
Összeverekedtek védenceid egy kihajított pénztárcán. 
Ami, bizonyára a tiéd volt. 
Bűnbánóan bevallom, az enyém. 
Csak néked támadhatott ilyen ötleted. S hogy ez mire vezetett, 

ott van, gyönyörködhetsz benne — mutatott ki kezével az egymást 
marcangolókra. — Gyerünk, Annus — szólta leányhoz, miután fejével 
biccentve, elköszönt a vendégt ől. S még menetközben intéyzkedett, hogy 
a személyzet a koldusokat, válassza sz4t, s a sebesülteket szállítsa be a 
betegszobába. 
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— A kocsi pedig menjen orvosért — rendelkezett — úgy hallom, 
súlyos sebesült is van. 

Azután visszatért szobájába, leereszkedett karosszékébe, s össze-
kulcsa'va kezeit, a semmibe révedt. 

Úgy érezte, egyszerre üres, sivár lett az élete, valami levált, le-
szakadt róla, ami szép volt, jó volt, de ami talán csak szintén önámítás 
volt, mákony, narkotikum, mint annyi sok egyéb az életben, mely 
nélkül azonban mégsem 'ehetett volna kibírni, elviselni a számtalan 
megpróbáltatást. De a végs ő  dolgok szempontjából semmi se fontos, 
még az se, hogy urának sikerült egyetlen ötletével szétrombolnia, a 
felszínes társaság el ő tt nevetségessé tennie kicsiny, de szívéhez n ő tt 
életművét, melynek szertegurult cserepeit most, messzi vándorútra ké-
szülőben, oy nehéz lesz újra a türelem, a részvét és szeretet habar-
csával összeragasztania. 

Vtncent Van Gogh: Dr. Gachet portréja 
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L ATAK ISTV ~ iц :  

Régi, szép honom  
Nap tűz vígan lenge jegenyékre,  
Sudár lombjuk jelet ír az égre,  
Kikelet jelet róják most sorba,  
S finom pihéjük szórják a .porba.  

Rigó füttyög és harkály kopácsol,  
Mégis most halkan pihen a távol,  
A gát kövesútján kocsi se jár,  
Kövéren hízik a büszke határ.  

A f ölel smaragdhaj át a szél tépi,  
Kontyos nagy fák bó'оngatnak néki,  
Bolond szél, eső t hoz, vizet áraszt,  
Lustát altat, serényet meg fáraszt.  

Imádságos szép táj, bölcsöm he'_ ye,  
Tavasza nyárért birkózik vele,  
Zöld búzáját sz őkíti, aszalja,  
Míg itt harsog a folyó haragja.  

A folyó ágya széles, nyugtalan,  
Benn,2 duzzadó, sz őke teste van.  
Fodros habok csipkézik vánkosát,  
Rajta halászcsónak lassan vádo ', át.  

Fölbődül, most egy fürge kis hajó,  
Zászlaját lengeti messze: hahó!  
Kéményfüstjét a szél bodorítja,  
A folyón sebet tép sebes útja.  

Téglát visz, szenet hoz, uszályt  cipel, 
Zsongó hullám taraját veri el.  
Könnyen hágja át a mérföldeket,  
Míg ,én ,a parton lassan '_,épkedek.  

Lent a mélyben zúgó, sárgálló víz  
Sodor faágat, szennyes habot visz,  
Zuhog, viharzik, vadul földagad,  
Tavaszi lázas, táncos forgatag.  

Hiszem mindazt, amit csak hinni szép,  
Ajkam e föld dalait hinti szét,  
Szeretem mélán régi szép honom,  
S vándorlok fönt a néma partokon.  

(Ada)  
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LUKACS GYULA: 

Sínek mentén  
A piopir vasút; állomásán nevet ő  gyermeksereg csil'ogó szemmel bá-

multa a pihen ői szerelvényt. A vagonsor két oldalán kékzubbonyos apró 
kalauzok vigyáztak, hogy a vidám érdekl ődők közül senki ne kerüljön a 
sínpárra, mert ezek, —= mivel teljesen a magukénak tekintették a vasu-
tat, — nagy hajlandóságot mutattak arra, hogy boldogan körüljárják, 
végigtapogassák, még'a komoly lökhárító acéltárcsáit is. 

A mozdony éppen az el "óbb dübörgött el el őttük, hogy szénnel meg-
rakodva ,és vízzel feltöltve elinduljon új útjára. Serény tempója a sze-
relvény el ő tt mintha lelassult volna, s ahogy a löktáresa, tányérjai össze-
értek, a féktuskók g őzserkentetté akarata rászoru't a kerekek abron-
csaira. Mindenki tekintete oda irányult, ahol a pionír belépett az üt-
köz ők közé, hogy beakassza a kapcsot a szolgálatkész vonóhorogba és ösz-
Gzecs.átolja a gőzvezeték gumicsöveit. 

A következ ő  percben az érdekl ődés a pöfékel ő  mozdonyról a sinek 
között sürgöl ődő  kis vizsgálólakatos munkáj 'ara terel ődött. A mozdony 
megtette a magáét. Nyugodtan lihegett ,és türelmesen várta az indu-
lási parancsot. Sz űk kis ablakán most egy fej jelent meg és melegtekin-
tetű  szempárral mosolygott le az utasok türelmetlenségébe. Levette sap-
káját és jóleső , érzéssel tűrte, hogy a 'lomha nyári fuvallat letörölje hom-
lokáró'i а  сsіІІоgб  verejtékcseppeket. Tekintete az állomás. komoly hom-
lokóráj ára twedt, majd • megnézte a menetrendet. Megnyugvással álla-
pította meg, hogy jól érkezett a szenelésb ő l. Az indulásig még teljes 
tizenöt perce van, így nyugodtan körüljárhátja a gépet, vagyis eleget 
tehet ellen őrzési köte'ezettségének. 

Gyapotgöngyöleget vitt ;el ő , s inkább szokásból, mint szükségb ől be-
letörölte tenyerét a fehér pamukba. Kinyitotta az ajtót és lesiklott a 
lépcsőkön. Mielőtt a hengerek felé indult volna, felszólt a maszatos-
képű  füt ćnek : 

Tartsd a nyomást tizenkett őn. Én lejöttem, hogy meghúzzam a tö-
mítő: sze'iencéket. Az úton úgy lattam, hogy itt szökik a g őz .. . 

Nagy figyelemmel látott( munkához. Ovatosan nyúlt kulcsával a csa-
varanyákhoz, szigorúan ügyelve arra, hogy körülbelül ugyanannyit for-
dítson rajtuk mind az egyik, mind a másik odalon. Utána megtapogatta 
az önműköd ő ,  kenőszekrény felületét, majd rátette kezét a henger sima 
óldalára. 

Kellemetlen torokhang zavarta meg munkájában: 
Talán azt akarod tudni, milyen meleg a cilindered? No, mondha-

tom, jó mozdonyvezet ő  vagy. A11ó gőzgép hengerét félted a túhnelege-
deStOi.  
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Gábor a gúnyolódó hang irányába fordult. — Hogy kerül ez az iz-
gága ember ebbe az ünnepl ő  tömegbe? — A fölényes lekicsinylés olyan  
váratlanul érte, hogy az els ő  pillaantban azt sem tudta, mit válaszol-
jon. Kereste a szavakat:  

Nem a melegedés miatt simogatom — mondotta, miközben nyu-
godtan nézett a nadrágzsebbe sü]lyesztett kez ű  vigyorgóra .. .  Csak  
úgy... Szeretek vele foglalkozni. — Mert az enyém.. .  Mindenki sze-
reti azt, amit gondjaira bíztak. . 

Aztán értesz te valamit ehhez a géphez?  
Bizonyosan értek, ha rám merték bízni.  
Csak szeretnél édes öcsém. Én húsz évig voltam mozdonyvezet ő ,  

mégsem kérkedek úgy a szaktudásommal, mint te... Pedig amikor még  

én tanultam ezt, egészen más volt az út a mozdonyig. Akkor ostoba száj-
hő sködésbő l senki sem lehetett mozdonyvezet б .  

Gábor arcát elöntötte a vér. — Voltaképpen miért bántja ő t ez az  
ember? — Lenyelte, ami ezzel a kérdéssel a nyelvére tódult és szelíd  
hangon válaszolt:  

Nem mondom, hogy annyit értek hozzá, mint a húszéves moz-
donyvezet ők. Én most tanulom és hiszem, nem kell húsz évig várnom,  
hogy jó mozdonyvezet ő  legyen''bel ő lem.  

Az idegen bántóan nevetett:  
Hol lesz a ti pionírvasúttok már húsz év mulya. Tönkre teszitek  

ti azt pár hónap alatt. Nem is tudom, hogy agyalhattak ki i'.yesmit, hogy  
játékot csináljanak a vasútból és kölyköket állítsanak a szabályzók  
mellé?..  

Gábor most szembefordult támadójával., Szemébe futott az indulat,  
már-már ott állt, hogy durván visszavág, de lefékezte magát. Fegyel-
mezett pionír volt, durva szavakkal nem adhatott hangot haragjának . 
Kissé remegett a hangja, amikor válaszolt:  

Aki bennünket ideállított, tudta mit csinál. A pionírvasút nem  
játék... Ezen megtanuljuk, hogy mi az a vasút ,és megismerjük a moz-
donyt... Aztán, ha már megindulunk, akkor a messzi lakó gyermeke-
ket visszük iskolába ezen a vonaton.  

No nézd csak!  
Igen! — fordult el tő',e Gábor s már rá sem hederített: — Igen!  

Ha akarja tudni, mi mégis mozdonyvezet ők leszünk!. . 
A forgalmi irodából kis fej jelent meg hivatalosan, és a szemafor  

zöld táblája szabadra emelkedett. A kis utasok már id őközben mind el-
helyezkedtek a tiszta padokon, a pirossapkás lány, az állomás forgal-
mistája, kint állta perronon és az óráját nézte. Gábor tekintete őt ke-
reste, mert tudta, hogy a következ ő  percben jelt kap az indulásra. Csak  
fél füllel hallotta, hogy az idegen még utána szólt:  

Sose lesz bel ő led mozdonyvezető , öcsém! ... Soha! Érted?  Ke-
serű  lesz még neked ez a nagykép űsködés, ha majd börtönleveg ő  fakít  
fehérre..  

A pirossapkás lány magasba emelte a jelz őkorongot, indulni kel-
lett. Gábor kinyitotta a hengercsapokat, majd meghúzta a szabályzó  
foggantyúját. A csapokon élesen prüszkölt a menekülni igyekv ő  lecsa-
polt g őz .  . 

Gábornak kellemetlenül csengtek fülében a becsmérl ő  szavak. —
Már hogy ő  soha nem lesz mozdonyvezet ő? Ki volt ez az ember és  
mit akart t ő le? Hol találkozott már egyszer ezzel a kellemetlen torok-
hanggal?..  
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A szerelvény már teljes sebességgel futott az ezüstös sineken, ami-
koii a fűtőnek feltűnt, hogy elmarad a mozdonyvezet ő  megszokott dudo-
rászása. Nem szólt neki eg у  szot sem, de befelé igen csodálkozUtt a szo-
katlan csendességen. 

Gábor csak elmosódottan emlékezett gyermekkorára. Tudta, hogy 
atyja lakatos volSt, s ha visszaidézte meséit, megtalálta azokban a vasutat, 
a mozdonyt a bakterházat. Az öregnek minden álma a mozdony volt, de 
valami oly elérhetetlen magasságban lebegett el őtte, hogy sohasem tu-
dott odáig eljutni. 

Amíg ez a banda tartja kezében a gзepbőket, semmi reményem 
se lehet a vizsgához, bár minden álmom a mozdony. — Sz оkta mon-
dogatni.  

Ha szüleт  aj ándé'kkal kedveskedtek neki, az mindig egy-egy) új moz-
donyacskát jelentett Gábor számára. Néha fából, néha préselt vaslemez-
ből, amelyeket ő  azután zsinegre kötött és szaladozott velük az udva-
ron. Olyan játékvonatot,- amelynek oldalán ügyes fülecske jelezte a 
rugószerkezetet, soha sem kaphatott Gábor. Pedig a bazárok kirakatai-
ban olyan játékvonatok is voltak, amelyek villanybakap čsolva felhúzás 
nélkül is futottak a s.ineken. 

Neked is veszek olyant, csak letegyem a vizsgát, — ígérte ezer-
szer is édesapja. -. Csak várni kell türe'emmel, várni, várni.. 

Gábor várt is türelemmel, míg egy havases ős délutánon apjára is 
hiába várt. Jóval a szokásos érkezési idd után jött az egyik f űtőházi∎  la-
katos éss súgott valamit az anyjának. Gábor é zrevette, hogy anyjának 
könnybe lábadnak a szemei, de annakidején olyan gyakori voltfa könny 
a külvárosokban, hogy talán nem is tulajdonítottak különösebb fontos-
ságot neki. A távozó lakatos megsimogatta a fiúcskád hajat: 

Apád e',utazatt szolgálati útra. Lehet, hogy rövidesen visszatér. 
Fogadj szót és ne szomorítsd édesanyádat.. . 

Múltak a napok, majd a hetek és Gábor rájött, hogy apját nemi sza-
bad hazavárnia. A következ ő  nyáron iskolába adták és új problémák 
foglalták le a lelkét. Észre sem vette, hogy új ruhája éppen, olyan anyag-
ból készült, mint az a jól ismert fekete ruha, amelyet valamikor édes-
apja viselt. Jó, hogy fekete volta színe. Amikor édesanyjátt is végigfek-
tették a szentmihál:ylován, mondták a sz оmszédok: 

Jó szimatja volt ennek a Teréznek. El őre megérezte, hogy fiának 
gyászruhát kell csináltatnia . . 

Az elhagyott, éhez ő  gyermek kellemetlen lakó és jelenléte mindig 
terhes. Annyit még megtesz a könyörületes szív ű  házigazda, hagy az 
otthagyott .és lefoglalt bútorok e'lenértékeként por napra ellássa egy-
egy tányér levessel, de ekkora nagylelk űség nem tarthat örökké. Vo-
natra kéll szépen szállni vele, megvárni, amíg az elringatja, s azután 
egyszerűen sorsára. hagyni. Valaki majd csak megkönyörül rajta é:s ma-
gához veszi. Minél messzebbre esik az állomás, ahol leszállítják, annál. 
biztosabb, hagy nem fog visszatérni. 

Így került Gábor idegenbe, ismeretlen nyelv ű  emberek közé. 
Aki hallotta Balkán szívét dobogni, az tudja, hogy talán sehol a vi-

lágon nem szeretik úgy a gyermekeket, mint ezen a mindig félreismert 
földön. Gábor nem csavargott az utcákon sokáig árván. pár napos ver-
gődés után meleg fészekre talált egy vasúti blokkház öreg kezel őjének 
otthonában. Egyszer vizet hozatott, ve е , máskor dohányt, ész az ismeret-
ségnek csakhamar az lett a vége, hogy magához vette a gyereket. — Is- 
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mёt a sinek mellé került tehát. Anélkül, hogy különösebben észrevette 
volna a dolgok egybekapcsódását, láthatatlanul épülni kezdett benne 
apjától örökölt mozdonyimadata. Minél inkább közeledtek a serdü l-lő  
évek, annál világosabban állt el ő tte hivatásának útja: a vasút, a mozdony. 

Alig volt kilenc esztendős, amikor ismét megváltozott körü lötte a 
világ. A történelem vihara rászakadt Balkánra. A blokkházak széjjelmál-
lottak, az állomásépületek leomlottak, a karcsú vasúti hidak gerincük-
ben senki sem gondolt arra, hogy ő t is magával vigye. Egyedül maradt 
széledtek. Egyesek beálltak az új gazda szolgálatába, másokat a teme-
tők nyeltek el, viszont voltak közöttük olyanok is, — sokan, — akik be-
húzódtak Bálkán temérdek harcot látott erdeibe és fegyvert akasztot-
tak vállukra. 

Gabor kicsi volt még fegyverforgatásra. Ezekben a zavaros napok-
ban senki sem gondolt arra, hogy ő t is magával vigye. Egyedül maradt 
ismét és csak✓úgy találomra kódorgott az utcákon. Eljárta gimnázium 
elé, es mindig akadt kis pajtás, aki megosztotta vele ozsonnáját. A diá-
kocskák megszokták a fiút, ő  pedig megszerette a komoly diákokat. Fog-
lalkoztak vele, és Gábor értelmes agya kit űnően reagált az értelmes 
beszédre. 

Egy napon katonák vették körül a gimnáziumot. Marcona szakasz 
vonult be a folyosókra, hogy elvezesse az épületb ől a hetedik rés nyol-
cadik osztályt. 

Gábor a lépcsőház sötet szögletébe húzódott és onnan figyelte ijedt 
szívvel, milyen sápadt az elragadott diákok arca. Nem mert el őjönni, 
csak akkor, amikor a szakasz visszatért az ötödik rés hatodik osztályért. 
Akkor is csak véletlenül. Vesztére tette. Egy marok galléron ragadta: és 
belökte a sápadt gyerekek közé.. 

Ahogy a főutcán végigvonultak, úgy t űnt fel Gábornak, hogy az 
ablakok mögü ІЈ  sírás szűrődik ki. Végigmentek a hosszú úton, s ahogy 
a vasúti pályára értek, látta, hogy minden fel ől érkeznek szuronyok közé 
szorított néma csoportok és hangtalanul húzódnak a vagongyár beton-
kerítése felé. Az épségben maradt perronok hemzsegtek a katonáktól. A 
fűtőház falán hatalmas plakát vésztjóslá fenyegetéssel: 

— A Wermacht minden forradalmi jel_еnsegre tömegkivégzéssel 
felel! 

Gábor egyszerre megértette a néma menetelés célját. A magszállók 
beváltják fenyegetesüket, s itt ma tömegek kerülnek fegyvercsövek 
elé...!. 

A riadt csendet , hatalmas detonáció tépte darabokra. A város déli 
részén valamit a leveg őbe repítettek, és az er ős légnyomás végigszaladt 
a pályaudvaron. Pár percre mindenki kikapcsolódott az eseményekb ől. 
A kísérők a földre vetették magukat... 

A fiú nem habozott. A zavarnak ez az egyetlen perce éliete megmen-
tő je lehet. Ebben a fejvesztettségben kisiklott a gy űrűből és a következ ő  
pillanatban el is tűnt a zöldruhás tömeg áradatában. — Vagy hatvan 
méterre tőle, mint valami mentsvár, pöfögött egy felffítött mozdony. 
Csak hatvan lépés egérutat nyerjen, akkor megmenekül a tömegsírtól. 
Majd belefúrja magát a szénbe, mint valami egér és ott, a fekete gyé-
mántok között, senki sem fogja keresni... 

A zavar segítségére volt, senki sem figyelt fel a vézna fiúcskára és 
sikerült elérnie a mozdonyt. Lihegve kapaszkodott fel aí  konyhára, majd 
átsiklotta szénre .. 
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Valaki belemarkolta kabát]aba és visszarántotta. Kehes torokhang 
hörgött a fü1ebe : 

Hová? 
Gábor hangja rimánkodásba csuklott: 

Engedj. A szénbe igyekszek. A németek keresnek, meg akarnak 
ölni .. 

A szorítás nem engedett. Gábor kétségbeesve könyörgött: 
Megölnek. Nem értetted? Megölnek, ha ismét elfognak. Engedj 

a szénbe, ha van; irga'.om a szívedben! 
A vasmarok a leveg őbe emelte a fiúcskát, A sárga fogak közül un-

dorító lehellet csapott az arcába: 
Megölnék ugye? Hát csak öljenek. Bizonyosan te is jelmondato-

kat firkáltál a falakra. Jól teszik, h megölnek. Én nem rejtegetek par-
tizán kölyköket! 

A halra rémült gyerek kezei könyörgésre kulcsolódtak, de hang 
nem jött ki torkán. A következ ő  pillanatban nagy ívben röpült a süly-
lyesztő  csatorna salakjába. Elvesztette eszméletét.  

Makacs gépfegyverkattogás térítette magahaá. Tudta, honnan ered 
ez a gyilkos gépfegyvert űz és szíve a torkában dobogott. 

Az est beálltával elhallgatott a jaj. A csillagtalan éjben h.oltrader-
medten virrasztotta városka. Kikapaszkodott a csatornából és kilopta 
magát a sinek közül. Kimarjult válla sajgott, nyakán megalvadta vér. 
A vaksötétben megindult a folyó fe'é, amtily felett, mint fenyeget ő  vi-
harfelhő , uralkodott erdőkkel borított hátával a Gócs. Oda kell jutnia. 
Azt suttogták a várasban, hogy oda kell menni mindenkinek, aki har-
colni akar a garázda megszállók ellen. 

Ott gyü't most össze ütőképes egységgé a szabadság-vágy. 
Sajgó csontjai szörny ű  látomásokkal kínozták. Állandóan látta a 

sárgafogú mozdonyvezet¢t, hallotta kehes hang]at és erezte, hogyan 
dobja a vérszomjas razziába. Ezt a bestiális arcot nem lehet elfeledni 
soha. 

Hajnalodott, amikor a portyazó partizán őrség rátalált Gócs egyik 
cserjéjében. Arca fehér volt, ruhája tépett és vérfoltokkal teli. Az őr-
parancsnok ráhajolt és mellére szorítatta fülét. A fiatal szív lassan, de 
életrehivatottan dobogott. 

A lebarnult füvön barátságosan csillogott a dér .. 

A rohanó vonatocska serényen nyelte a közömbös kilométereket. 
Gábor hangtalanul állta szabályzó foggantyúj a mellett és viaskodott 
emlékeivel. A fűtő  aggodalommal figyelte, de a mozdonyvezet ő  nem lát-
szott észrevenni társa baráti aggodalmat. Turkált emlékei között, kereste 
az idő t és helyet, ahol találkozott már egyszer durva támadójával, a 
pionír vasút ellenségével. Gondolataiban futottak az esztend ők, Arca 
megmerevedett, minta márvány, szemei el őtt filmszerűen vonultak át az 
események. Hirtelen felszisszent. — Igen. Nyomon van: 

Leomlott fűtőháza Morava partján. A vasúti pályán sápadt töme-
gek kegyetlen szuronyok között. Halálrarémült gyerek fut a vesztegl ő  
mozdony felé, hagy elrejtse kis életét a szénbe.. 

...Szigorú arcú mozdonyvezet ő  ragadja torkon és dörgi kehes han-
gon a fülébe : 
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— Megölnetk? Csak öljenek. Én nem rejtegetik partizán köTyköket! — 
. Gyűlölettől izzó szemek, sárga fogak, undorító, borszagú lehel-

let:; Megvan! Ez az! — Ez a gyilkos ;  támadja most ádáz haraggal a pio-
nír vasutat.. 

A vonat befutotta zöld jelz ő  alatt és Gábor elszámolt a mozdony-
nyay. Szabad volt, mehetett haza. Jóindulatú_ nyári zápor permetezett vé-
gig apályatesten. Gábornak épen jól jött. Arcára friss der űt hoztak a 
langyos esőcseppek. Nem zavarta már semmi, szxve nyugodt volt, akár 
a tenger. 

Tudta, hagy á pionírvasutat nem támadhatják mások, csak a nép el-
lenségei! 

Claude Monet: Asszonyok a kertben 
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FEDERICO GARCIA LORCA: 

Holdkóros ballada 
Légy hát zöld, zöld, az légy, 
zöld legyen a szél és az ág. 
Tengeren hajó és halmon 
a legelésző  porigák. 
Árnyéktól bevont dereka, 
s verandán szíve tűnődő  
zöld testszíne, zöld hajfürtje, 
szeme ezüst, hűvösödő . 
Zö Idnek akarlak, míg 
a cigány-hold nótát kiver. 
A dolgok érte vágyódnak, 
velük szembe nézni nem mer. 

Légy hát zöld, zöld, az légy, 
halárnyként -- dér! — csillagaid 
suhanjanak, meglelik tán 
a hajnal vesztett útjait. 
Dörzspapiros levelével 
a fügefa szelet horzsol, 
mint tolvajtó, borzolt macska 
sziszeg, a hegy lihegve szól. 
Anide ki jön? Milyen mesgyén? 
A verandan méláz, eped. 
Zöld testszíne, haja, álma 
a keserű , mély tengerek. 

»Pajtás, lovam kicserélném 
házadért és majorodért. 
Tükrödért adnám nyergemet, 
bakos késem szőnyegedért. 
A Cabra szorosból ide 
nyargaltam, közben ontva vért.« 

»Hidd, megtenném, ha lehetne 
és a'rkunkat meg nem szegném. 
De én mégšzűntem én lenni 
és házam többé nem enyém. 

»Pajtás, meghalni vaságyban 
szeretnék, tisztességtudón, 
otthon, hol vászontakaró 
fedne be végsőt álmodón. 
Látod-e sebet, bordámtól 
torkomig, álltól a mellig? « 
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»Háromszáz setétl ő  rózsa 
fehér mellényt gyérrel telít. 
téved körü a vér árad, 
rossz illatú, akár a rém. 
De én megszűntem én lenni 
és házam többé nem enyém.« 

Engedd ma éjjel legalább 
a verandára léphessek. 
Hadd láthassam a verandát. 
setétben a zöld-fényeset. 
Verandás hideg hold, ki lát 
éjtő l szült vízeséseket? 
S erre a két társ felmászik_ 
oda, hol a tornác eltér, 
irányukat vér jelezi, 
nyomába könnyek cseppje ér. 
A bádogtetőn ezer szikra 
sugárzott, míg ők remegtek. 
És. ezer üvegtamburin nap-
keltére sebet ejthetett. 

Légy hát zöld, zöld, az légy. , 
zöld legyen a sтél és az ág. 
A szél susogott, ől ketten 
útjukat így, úgy folytatták. 
Epe, menta s bazsalikom 
szájuk íze. Hol kedvesünk 
pajtás, hol is az a leány, 
ki nélkül bizony elveszünk? 
Be gyakran várt rád, be gyakran, 
várt, remélt és sóhajtozott. 
Friss arccal, ében hajjal a 
zöld verandán várakozott. 

A tó felett a cigánylány 
teste hintázik, zöld haja 
és zöld teste, fagyos ezüst 
tekintete, míg jégcsapja 
a holdfénynek a víz felett 
tartja, az éj bensőséges, 
mint falusi tér, a nemzet-
őrök ordítnak, гΡtiészeges 
hangjuk, a kaput döngetik, 
átkozódásuk félelmes. 
Légy hát zöld, zöld, az légy, 
zöld legyen a szél és az ág. 
Tengeren hajó és halmon 
a legelész đ  paripák. 

Fordította : Reményi J ó z s e f 
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TIN UJEVICS:  

Med&lict 
A nagy ~ ehetségG, egyénlhangú horvát Iró itt közölt versei költ ő i fejlődé-

sének első  szakaszából, a kilencszázhu вzas évek közepén megjelent kötetéb ő l 
valók. Folyamatos és id őrendbeli teljes bemutatása céljából b?abb verseinek for-
dítását és közlését is tervbevettük; erre egy kés őbbi számunkban kerül sör. 

I. ~ 

Dobbanj kétségeiddel  
az égő  horizontra,  
vívódó lelked vidd e'  
a forgó vérző  frontra!  
Lobbanjon lángos fáklyád,  
hol éjfél ült az égre,  
tűz jelszavakkal vágjál  
a poshadt sötétségre!  

E1ёg!  
Hisz, ami nékem elég,  

az nem sok talán? Jó Istenek  
-- O istenem, ennyit csak lehet? — 
s néha csók, meg tiszta, kékes ég. 
És semmi több nem kell énnekem. 
Ha jb lenné'; — ez minden vágyam - 
egyszer megsimogatnál  
s örömre virulna életem. 

V.  

Versemben a mélység sötétje villog 
és benne remeg sok bánatom, bajom. 
A szó kirobbant a csöndből és csillog 
az éjhomályban a rideg talajon. 
Ha nem is vagyok költő , de szenvedik, 
s nem lesz mivel ket bús szemem befödjem, 
amikor már megértnek engemet 
és gyöngyszemmé szilárdul minden könnyem.  
De értéket e kincsek csak úgy nyernek, 
ha ez a pár sor kezedbe akad 
s kalárisba fűzve — Te drága gyermek —  
jajom kövével díszíted nyakad. 

XXI. 

Éjjel láng tüzel homlokomon, 
s lihegve birkózom a kéjjel ... 
Almaim parazsán álmodom .. . 
—Ennyi szépség megöl a éjjel! 
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Éjfélutón üzen a sírunk, 
sikít .a lelkünk és nincs dalunk. 
csak síri csöndben sírunk, sírunk 
s a magányban meghalunk, meghalunk. 

XXXI. 

Tompa fájdalommal; mélyen sebzett szívvel, 
tivотnyás titkokkal lelkedet takarod, 
borús homlokodon'.`b иs glóriás ívvel 
ródd az ábránd utat Ujevics — te halott! 
Ialál a szerelmedbárhová is ível, 
halál .az étoiedJ minden korty italod, 
halála te vágyad, bárhová is hív el, 
halála reményed, halál minden dalod. 
Mit ér, ha csodákkal az eget eléred, 
mit éra vak ábránd, mit a nagy akarat? 
Hiába ver szíved 	lángol a véred, 
mert lelked örökké bús, társtalan marad. 
És elhagynak téged 'mámör álm, ének, 
minta forró csókok 1 тгadt ajakadт  

XXXVII I .  

Fojtogat ma ez a felh ős ég, 
ez a borús téli délután. . 
Elégtek bennem a vágy-r őzsék 
s szél rázza régi, kopott ruhám. 

Az úton tőlem hej! elmaradt 
dal, költemény -- sok-.sok tört remény — 
és álmaimra von bús falat 
a -szürke köd, mely hull, hull elém. 

Jajos ridegség ez a puszta rom, 
és semerre sincs kiút talán. 
Nincs fényre virradó, nappalom, 
sem villámos, dörgő  ёjszak:ám. 

Nincs bennem már se hit, se remény 
miöta kivetett a világ, 
csak álmodik szerelmem szegény, 
mint egy csokor hervadó virág_ 

Ford. Somorja Sándor 
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A MUNKA NYOMÁBAN 

tуtirајz  Boszniából  
Négy fal között — ez lett volna címe ,agy írásomnak. Hagy miért  

ülünk négy fal között őrökké, könyveink és emlékeink között. Emlékek  

között, amelyek kiforrattak ugyan 'és ki ёrlelбdtek, csak az a hibájuk,  
hogy kevés közösségük 'van a mával. Meg akartam védeni azt a bizo-
nyos művészi álláspontot: méricskéltem, méregettem és gy ű jtögettem,  
érveket. kerestem. Közben jött ez az út, ez az utazás és szétdobálta az  

egészet, — mint a gyerek .a kártyát egy türelmetlen mozdulattal, a kár-
tyaépítm еényt.  

Szeretnék érdekesen írni, hogy elolvassanak. Színesen és egyszer ű  
emberi  hangon, hogy megértsenek. 0, háta legapróbb dolgot ha el ő-
veszed, ha eliőveszed ,ész, őszinte vagy — vagy beleéled magad a m űvészi 
őszinteségbe — ha frissen látsz, nem nehéz érdekesnek lenni. André 
Gide játszott ezzel utolsó könyvében: mell őzve minden időbeli sorren-
det• és szerkesztést, csak írt végtelenü''., ami éppen tolla alá futott. Az-
napról vagy a multból. Furcsa könyv, sokszor ijeszt ő  — de  érdekes 
könyv. 

Távol áll tőlem, hogy ilyen műfajt válasszak s a művészi őszintesé-
gen túl — a mesemondó őszinteségén, ami valójában az élet valószín ű  
őszintesége — sohasem találtam kötelez őnek az exhibicionizmust. A u-
rban könnyű  -- b-ár én a lírikus őszinteségében ёppeл  nem bízom: sok 
me'_eg póz, művészi póz, ritmus, .gondolatritmus, rím,. forma — ezek 
csak tehertételek mind, ha őszinteségről beszélünk. Csak egészen ' kivé-
telesék -- egy Rilke, egy József Attila tud megszabadulnia póz. lát-
szatától. 

De most nem erről van szó..Tény, hogy új farmát kell találnunk a 
ma kivetítésére. 

Új farmát? Talán nem is. Csak meg kell nyergelni azt a Pegazust, 
amely annyi írót vitt el mindenfelé a szellem, az élet birodalmába. 
Amelyik egyidőben .vágtat impresszióért a külvilágba és befelé, önma-
gadba. A valóság is beszéljen és önmagad is, a lelki szűrő  hangja. 

Megpróbálok utazni. S valahol a napló, 'ieírás és önvallomás határán 
saólni. S ahogy énemet hurcolom ebben az örökös 'rezanálásban, mé-
giscsak nyomára jutok majd lelkemben a mának. 

Valaki bejött a fülkébe s én megéreztem rajta a ködszagot. Eres-
kezű  ember, akár a lapát, olyan a keze. Mindenki alszik körülöttiink ma-
kacsul, kuporogva .és mogorván: mindenki a maga álmát. Ez a legegyé-
nibb magadrahagyottság, az álam. Amikor életed visszacsukódik az ab-
szolut szubjektivitásba. 
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Valaki bejött a fülkébe s most ő  az az egyedüli kívülem, aki még 
nem húnyta le szemét. Csak el őkészületeket tesz az alvásra és helyez-
kedik; s együtt nézzük a,  suhanó fekete semmit. 

A vonatkattogásba valami nyugta anitó vegyül: látványosság ígér-
kezik. Néhány І mpѓ s valóban víztükröt mutat odalent a mélységben. S 
mutatja egypár hídoszlop odébbsodródása is, hogy most kelünk át a 
Száván. 

Köd van, nem hiába éreztem meg a belép őn a ködszagot. Ez már a 
boszniai hegyek és folyók üzenete, ez a köd. A félhold, mint egy véres-
reszínezett nagy kiflikaréj, úgy csüng az ég alján, kevéske fény mégis 
athatol a ködtakarón s ahogy a víztükörre esik — komolyan mondom —
olyan mintha valaki vérpiros színt lengetne, nagy vörös vásznat. »Ha ezt 
valaki megfestené« — ez villan fel ilyenkor az emberben. S ha aztán 
megfestik, az ilyenre mondják sokszor: giccs. 

Szeretném mindezt elmondani ennek az embernek itt szemben ve-
lem; az egyedülinek, aki mg ébren van. S szeretném mondani neki: 
»Nézd testvér, szenteljünk pár percet: egymásnak«. 

Mit is beszélnénk aztán? 
Ő  persze hazafelé utazik, hazamegy Boszniába. Szlavóniában járt, 

ott volt dolga. »Hivatalos« — mondaná zsebére ütve, mert ott őrzi a 
menetlevelet — de én, én mit mondanék? Mert érthet ő , hogy valaki me-
netlevéllel utazik vagy rokonlátogatóba indul. Van o'_yan is itt a fül-
kében, aki a tengerre megy, szabadságra — de én? Nem tudom ugyanis 
pontosan, hogy utam _melyik napidíj o вztály szerint minősül. »Én kér= 
lek onnan a síkságról jövök, Vajdaságból, tudod, de hogy miért?« Ke-
resem a szavakat, hogy megmagyarázzam. »ússzerakni egy világot azok-
ból a képekbő l, amelyek e' émvillannak ... Ez olyan írбi mesterség, tu-
dod, nem olyan könnyű  megmagyarázni: én frok, tudod, írok majd.. .« 

A vonat kattog, és szüntelenül j átszom a szavakkal. igy játszottam 
velük egész utamon: volt hogy kimondtam őket mások elő tt, sokszor 
azonban elmaradta szó, és csak a gondolat tette meg útját. 

Igen, összerakni egy világot abból, amit látunk és megérzünk.  

Aéha persze úgy, hogy helyet kell csinálnunk, mint nagytakarításakor: 
kidobni a feleslegeset, a lim-lomot. 

Bosznia, igen Bosznia. Nálam a homályos multban egy hegyesrefent 
bajuszú nagybácsi emléke él. Széles panganét volt az oldalán4 és sárga-
réІ-sapkáján ennyi állt: FJI. Ez a nagybátyám a ferencjázsefi korszak 
neveszinyei kaszá.rnyájabбl írt haza keserves leveleket. Szabadsága ide-
jén csak úgy pergett a szó szájából a távoli földr ől, nagy hegyekrёl,  
komor tltkakról, idegen, misztikumról.  

Negyven esztendő  temeti be ezt a képet: azóta persze sokszor ke-
rültem kapcsolatba ezzel a tájjal. Most mélyebb a kdtöttségem vele, a  

konturok élesebbek és tisztábbak. Mégis a kanyargó, majdnem járha-
tatlan szűk hegyiörvények, a kisvasut, a minarettok és nadrágszoknyás  

lefátyolozott arcú nők Boszniája — igen, akaratlanul is ennek képe} 'él  
mindannyiunkban legerősebben. Legalább is az id ősebb korosztály így  
van vele. S ezt a képet nehéz szétrombolni odalent a lélek mélyén.  

Pedig ideje lenne már szétrombolni. S helyet adni az újnak.  

A szavaknak megvan az a rossz tulajdonság цk, hogy túlkorán 
megmerevednek, megkövesednek az emberben. Villamosítás, igen, iparo- 
јitás ... folyton halljuk őket, igazi értékfedezetüket azonban legmeg-
győzőbben itt Boszniában éleztem meg. Itt n ő  olyan aranyuk és kibon- 
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tokozásuk, hogy teljesen meggy őzik még a kétkedőt is. S kénytelen a 
fogalmakat újbál el ővenni. 

Nem mintha ez a villamosítás és iparosítás immár tökéletes földje 
lenne. A kanyargó, sz űk hegyi ösvényeken de még mennyire ott leske-
lődik a misztikum, s az emberek lelkében is er ősen kísért. Azonban itt 
láthatod szemtől szembe aranyfedezetét a kibontakozó új életnek. Az 
új gyáripar méreteit. Itt láttam képét annak, hogy lehet egy egész( város 
egyetlen nagy gyárüzem. Kéményerd őt láttam, egyetlen völgyben töb-
bet, mint nálunk három járásban együtt. S a jablanicai vízer őművek 
óriási védőgatjanál, odabent a hegyek gyomrába fúrt, kicementezett 
óriáscsarnokaiban megérzi az ember azt a sodró er ő t, ami áttöri majd, a 
szűkreszabott régi é'et gátjait. Igen, ez a hatalmas arányok földje lesz, 
annyi felbuzgó er őfelesleggel, hogy mindenkinek jut bel őle, minden tá-
junknak. S az emberb ől kikel valami er ős magabizakodás. 

Goethe mondja a »Faust«-bon: 

Mein guter Freund, das wird sich allés gebén 
Sobald du dir vertraust, sobald weist du zu Ieben.* 

Igen, a szűk prakticizmus helyett, a mindennapok sz űkkörű  képe he-
lyett a szavak mögött rej ő  fogalmak igazi értelme felé kell fordulni. 
S megnyitni azé  emberek szemét is. Különösen azok szemét nálunk ott a 
síkságon, akiknek lelki képében er ősen az áll hogy »mi adjuk a buzát«. 
Igen, mi adjuk, de amit érte várunk és egyre inkább kapunk, annak ér-
tékfedezюte éppen ezekben az óriásüzemekben van. S az óriás гüzemek 
földje Bosznia lesz els ősorban, ahol megvan azok minden természeti 
adottsága, 

Írni kellene mindezekr ől egész könyvet talán, sok könyvet tele-
írni, hogy köze':ebbkerüljünk egymáshoz. Félek, hogy nálunk még túl-
ságosan az » érdekes 'Bosznia« él a ? elkekben, a »hasznos« Boszniát 
egyszerűen elfelejtjük. 

Vesztegel a vonat: ellenvonatot várunk bizonyára. FtiiUedt meleg 
éjszaka van, szokatlan ez áprilisban; itta hegyvidéken meg 'különösen 
szokatlan. Leszállok ,és elsétálok az állomásépület el őtt. Nagy zsivaj 
áll odabent. Kis resti, büffé, vagy hogy nevezzem. Barna faburkolat a 
falakon, szélestalpú büfféasztalak állóvl'ndégeknek, ott hátul meg üléts 
kínálkozik. S ez így van mindenütt, mindenfe"é, amerre jársz. A vasút 
csodákat művelt. Ha elgondolom, milyen volt az állomási restik képe 
pár év előtt! Most mint az uniformis: • városban-faluban egyfor ' be-
rendeztek ezeket a tipus restiket. Nagyon rendesek és sokat jelentenek 
az utasnak. 

Hát itt ebben a restiben mára megreformált Bosznia fogadott. Ép-
pen bepillantok: egy fezes ember — Mohamed nagy rémületére — há-
romdecis spriccert küld le a torkán, nyilvánosan, ország-világ el őtt. De 
ez még hagyján. Körülötte pompás folklór-tanulmány. Leánycsoport, 
bosnyák viseletben, színes nadrágban, lemeztelenített arccal. Vidáman 
csevegve lejtenek fel-alá. Forgolódnak, illegetik magukat. Egy legény a 
büfféasztal mögül szem gz velük. 

Igen — az úgy volt, mesélték, hogy a muzulmán han гЭуsáгt ránt, ha 
megpillantod lánya-félésege arcát. Most spriccerezik, vonatcsatlakozást 
várva, miközben a hölgyek promenádoznak a resti parkettjén. 

Barátom, minden máskép lesz most véled, 
Ha magadban bízol, tudod már Ti az élet. 

283  



A fiatal lányok valami der űs optimizmussal és kedvesség'gei viselik 
a nagy vívmányt: igazi arcukat. Azt mondják, hogy a feredzse, az arc-
fátyol viselet legnagyobb hívei .éppen az id ősebb korosztályokból kerültek 
ki: a fiatalakt és csinosak boldogan és első  szóra dobták le. Ma, már tör-
vény tiltja a viselését, Boszniában nem látsz mar fátyolos n őit. 

Ez az ifjusági vasútvonal különben, amelyen robogunk. Valahogy 
ezen tört be leginkább az új id ő  Bosznia szívébe. Már amikor épült,! az 
ifjusági ,brigádok ezrei mindennel jobban fellebentették a misztikumot. 

Volt valami rezervált elkülönülés, valami fenntartás a haladással 
szemben, valami gyarmati 'jelleg, a kisvasútban. Nem hiába a monarchia 
teremtette meg; s nem hiába tartotta formális gyarmatának. ezt a föl-
det. .Már a kacpuban, a bejáratnál, az átšzálláskar figyelmeztetett va-
lami: ha ide belépsz, ez másik világ. 

Ez a vasútvonal nem kilamétertikben hozta közelebb Boszniát, se 
nem is' a megrövidített menetrendi id ővel. Hanem, egy új korszak alap-
jában lemérhetétlen, de tisztán érezhet ő  idбmélységévеl. 

Valahol megnéztem Bosznia új címerét : néhány gyárkémény van 
benne. Reggel a zeniciai vö'_ gyben megértettem, hogy miért. A ködben 
úgy emelik fejüket az égnek ezek a gyárkémények — ontva a füstöt da-
cosan — úgy emeli fejét a magasba a sok óri, sépület, a sokemeletes ol-
vasztó kemence, Martin-kohó, hogy reáteheted az egész képet nyugod-
tan az IPAROSÍTÁS füzetének cí,mlapj ára. 

Úgy ,érzem., hogy ide még visszatérek, Zenicára. 
De nemcsak a gyártelepek, a kéményerd ő : bpsaélni. kell a színek-

ről is. A fehér és a szürkéskék színr ől, amely egyre. inkább elbaritja ezt 
a földet az eddigi sárga vagy még ősibb feketésbarna szín, a vakal_at-
lanság színe hélyett. Fel еren és nwdern szürkéskék világos árnyalat-
ban nyúlnak, el az épületek, gyártelepek, jegyre nagyobb a szácmuk.. - 

Persze, mindennek jobban mögéje kell nézni: így a vonatbál na- 
gyon impresszionista ízű  az egész ítélkezés. Érzem, hogy itt még vannak 
ellentmondások, hogy a völgyhajlásokban s ott a hófehér dzsámiják tá-
vében még kibejár a miszticizmus: a túlgyors átmenet, mögött ottmarad 
az a bizonyos űr — ha más nem, a nemzedékek összecsapása, a tegnap-
bó.l áthurcolt sok. hm-lom. A Kelet kicsit még itt lengedez, ahogy min-
den tájunkon, de itt talán legerősebben, itt ,és a déíli országrészekben. 
Szembe fogok ülni egypár emberrel, akik őszinte önbírálattal. adnak 
majd számot -- cserébe az én őszinteségemért. De most ne zavarjon 
ilyen palánk-mögé pillantás; szép ezen a der űs reggelen belerobogni 
ebbe a viágba és hinni, erősen hinni, hogy az országot széles és asz-
faltos, a gyárkémény karcsú és er ősebb a templomtoronynál, minarett-
nél, hinni hogy napsütésben ,és tisztaságban sok minden lealvad a lёlek-
ről, s hogy az ember igyekszik maga is hozzájárulnia maga jobb életé•-
hez. Hinni a felismerte önkéntességében. Most hagyjatok. itt a vonat-
ablakkun ezekről meditálni. 

Az, ifjusági vasútvonal végállomása az új szarajevói palyaudvar. 
Ratalmas betontömb ;  csarnoka óriási, alagúton .át jut be az utas — a 
sinek fe'el jövet — az épületbe és az ,épületb ől a perranokra. Még be 
sem fejeződött egészen, de .már birtakbavették. Kellett, muszáj volt. Az 
eddigi barakk р iilet már nem bírta el a forgalmat. Beüvegezve, büsz-
kén 611 a nagy csarnok, a hosszú alagutakon kongnak a léptek, a vil-
lanylámрák sora már ott ,ég, csak a fehér csempét nem rakták még fel 
s a szobák, termek labirintusát most padlózzak csak. Ugyanúgy az ál- 
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lomős előtti hatalmas teret is most aszfaltozzák, parkosítják. Fél évi  
munka lesz még itt, de ta'_lá п  hamarabb is elkészülnék.  

Az új pályaudvar, a nagyállamán a várost közelebb hozta • a vasút-
hoz: a kisvasút á Гomásához még fel kell kanyarodni egy doQnbaldalba;  
az mеsszebh ván.  

A most érkezett utassereg hömpölyög a varos felé. Az út még tele  
torlaszokkal, tócsákkal — de a tér arányai sejtetni engedik, milyen  
pampás látvány lesz ez a pályaudvar a maga el őtérségével minden ér-
kező  számára!  

Szarajevó, ez a megduzzadt metropolis — ma már százhatvanezer  
körül jár a lakossága — új lakóházak, új paloták és épületek egész s оr.i-
val dicsekedhet, amelyék :a felszabadulás után épültek. A házak stílusa  
az utcákon -és tereken vilagosan mutatja a .város fejl ődésének négy kor-
szakát, a régi török id őket, .aztán az els ő  .okkupációs, a k. u. k. kaszár-
nyastílusát, elvegyítve a monarchia minden tájának építkezési irány-
zataival, még a magmar szecessziót is megtalálhatod. Aztán a! két háború  
közötti időszakban a kapitalizmus »modern« ёpіtkІzёsi  irányzatát, s  
végül a felszabadulás utáni idők hatalmas épülettömbjeit. Mindez arány-
lag szűk területre  zs їfо1бdјК  össze, a Miljacka völgyében s a vele pár-
huzamos néhány nagyom hosszú utcában és ezek keresztutcáiban — y odaát 
a folyó túlsó ;partján van még egy épületsor, mögötte azonban már a  

régi Szarajevó nyúlik és kuszik felfelé a hegyoldalba. A fest ői kelet —  
а  Lakáshivatal számara azonban kexnény dió, mert megoldhatatlannak  

tetszik: oda már senki sem akar végzést, azokba a házakba, mind itt  
törekszik lakást kapni, a síkságon. Szeгen.csére idelent 'köralakban kö-
rülépítik a várost modern nagy bérházakkal — még Beagrádban .sem 
látni, alig látni ilyen hatalmas épületkomplexumokat; soka kisépület) is, 
a kisvilla. A város több mint duplájára dagadt, szerencsére nagyabb 
bombázás nem érte és az új építkezésekkel valahogy léipést tud tartani 

-az új lakásigényekkel. 
Szarajevó: a lélekzeted egy kicsit eláll. Az óriási hegyek közé szo- 

rított katlanban felépült váras: másfélezer méteres hegycsúcsok lesel-
kednek be a városba, hegyek és hegyek mindenfelé. Szarajevo: egy, szó  

a multból, az imperialista első  világháború kirobbanásával függ össze.  

Szarajevó а  hősi város — a Kelet kapuja., ahogy az Európa-járó turisták 
számára minden kézikönyv magyarázta. Nekünk ma: egyik nagy nép-
köztársaságunk, ,éppen az ,iparosodó modern Basznia székvárosa. Két na-
pot töltöttem most benne s félnapot. visszatér őben: kevés persze, nagyon 
kevés, hetekig is találna itt az ember érdekeset, megkapót, kü'önöset, 
dicséreteset és elítélend őt. 

A délszláv kultúra centripetális erejében van valami fölényes: a 
kultúrgócpontok egymástól tavol kialakít]ák a maguk sajátosságait, ma-
gukkal hozzák és kivetítik mindazt ami történelmi fejl ődésünk folyamán 
körüljükgyült, bennük lecsapódatf és kijegecesedett — legtöbbször egész 
országrészek ;  sok sajátálságát. Ilyen jellegzetes kuitúrgócpont ez a város, 
amely á. szerb és a horvát kultúrabon — itt ebben a köz ősi városban és 
érintkezésben elmosódnak határai — rriagában hordja a délszláv m ű-
veltség egyik sajátos elemét: a muzulmán behatást. A muzulmánokét, 
akikről hivatass statisztikában olvasom: »nacionalno neopredeljeno« s 
akik a szó szélesebb értelmében vett délszlávok. 

Már a vonatban megütik a füled azok a köt őszavak, indulatsza-
vak stb. egy fogalom kifejezése »bosnyákul« mint ahog зт  egy tájnyelv 
szavai behúzódnak a beszédbe... Mindebben sok vauzó van, sok kü-
lönös a nem idevaló ember számára; az ember önkéntelenül felteszi a 
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kérdést, hogyan viszonylik ez a kiliti misztikummal való telítettség 
mindennapi új valóságunkhoz. Számukra valószín űleg természetesen 
аdódik a fejlődés, hiszen szemük előtt folyik és játszódik 11, de a kí-
vülrő l jövő  kíváncsibb ,és talán tapintat:anabb.. 

Mégis, ahogy látom, a közös o kr аsztókohóban, a lelkek közös iskolájában, 
itt is elhalványulnak a határvonalak. A gyár az gyár, a hivatal az hivatal: 
üzlet, ipar, ezek mind megteremtették régen a nyelvében különben tel-
jesen azonos nép egységét és megteremtik lassan azt az embertipust, 
amely nem kérdezi és nem keresi a tegnapi választóvonalakat. 

»Felszabadulás« — ez a elme .a szarajevói napilapnak, és ez a szó 
mint minden tájunkon, nemcsak a szociális felszabadulást jelenti, hanem 
a nemzeti felszabadúlást is, és itt a nemzeti felszabadulás annyit je-
lent, hogy: felemelni a sorampákat és megnyitni az utat egymás felé. 

A ma kultúrmunkája B оszniában oda irányul, hogy áthidalja a 
mult vzakadékait. Er ős civilizátori igényelkel is fellép, az emberibb és 
haladottabb élet ígéretét hordja fokozottan magabon. A, fe'szabadulási 
harcok hősi és bátor népe megérezte, hogy ahol a partizán megjelent: 
vele az igazság is megjelent és megérezte, hogy ez az igazrag magával 
hozza a haladást is és minden tartozékát annak emberibb és jobb élet-
nek mondjuk. Tehát magát a kultúrigényt is. A folklór szépsége és sok 
ősi hagyomány veszíteni fog erejéb ől — ,el őbb a városi és ipari közpon-
tok közelében — de a népélet újabb elemei er ősödnek majd: a falu ren-
dezettebb lesz, az élet benne az els őrendű  szükségletek tekintetében 
emelkedik. Persze, hogy az új kultúra kerüli a régi élet misztikus ele-
meit, s ezt lassan meg is ,érti nép. 

Aki ezen a tájon ezt eddig magyarázni próbálta, abban sohasem le-
vonal minden, száraz adat, perspektívák felvillanása, amíg nem láttad 
kizsákmányolást. A partizán azonban sapkáján a vörös csillaggal, az ő  
fia, volt és az ő  fia, a népbizottsági tag is; ezt megérti, ennek elhiszi mit 
jelent a sokat hangoztatott haladás. Hogy most neki kell akarni, neki 
magánák ezt a ha'adást ,és menekülést a mult árnyai el ő l. 

Angyelkó, a sof őr, a hegyvilág embere: nem riad meg, a merész ka-
nyaroktól, a kígyózó szerpentinúttól. Cigaretta lóg a szájában, látszólag 
hanyag, de szemének éles vágása mutatja, hogy minden idegszála az út-
hoz tapad, az úthoz rés a gépkocsihoz, amelynek fékjei kifogástalanok, 
ha nem is az a parádés kocsi. A tet őt legomboltuk és 'robogunk a frisls 
reggelben hegynek fel örökké innen a szarajevói völgykatlanbál. Nagy 
út az onnan az Ivan-planinán át, letarolt tisztások, szikla állások még 
mindig mutatják, hét ,év után is a háború nyomait. Délnyugat felé 
igyekszünk, Hercegovinának. Itt jön á határ valahol, ezek azoka he-
gyek, ahonnan a boszniaiak csíp ős nyelve és humora szerint a hercego-
vinaiak átlesnek : n ő  e már náluk a, kukorica. Mert ha igen, akkor úgy-
mond, nekik is lesz ... Ez a régi. anekdóta is mutatja azt azl apr szaka-
dékot, amelyet a n ćip közé ügyesen odacsempésztek a lélekmérgez ők és 
— századakon át fenntartottak.. . 

Apró falvakon robogunk át. Vasárnap van, a legények, lányok ki-
öltözve vonulnak az úton. A férfiak sonkavállú kett ős ingben, a felső-
ing rövidujjú, olyan minta nyári sportingek, a vállakon feminimen 
ható dudorodás. Pedig m:ilyen kemény, hősi nép ez, csak ilyen a hagyd- 
mányos viselet és mit tehetsz róla? Valahol a történelmi multban meg-
ragadt, logikája, magyarázata praktikus értéke semmi. Falklór. 
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Jablanicára igyekszünk, a jablanicai vízer őművekhez, és ehhez át  
kel', jutnia Neretva völgyébe. Kísér őnk az épül ő  hatalmas erőmű  egyik  
fiatal technikusa, barnaarcú 'er ős legény, ott van az épít őhelyen már  
1946 óta és lelkesen beszél munkájukról. (5 még jól ismerte Cserni mer-
nököt, a vízer őmű  azóta elhúnyt tervez őjét és ,életrehívóját: munkáját 
azóta más vette át, de kemény kitartó akarata ott él a Neretva völgyé-
ben ,és ott lesz időtlen időkig. 

Egyre több a fehér mészk ő , a szikla: megkerüljük azt a hatalmas 
csúcsot, amely alatt fogaskerek ű  vasút visz, ereszkedik alá a Neretva 
forrásvidékére, Hercegovinába. S hiába csúfolódnak a boszniaiak, itt 
dúsabb a vegetáció, zöldebb minden: korábban ,ér ide a tavasz és a 
nyár idea völgybe, mint ódafent az Iván-planinán. A hegyek azonban 
komorabbak, égígér ő  csúcsoknak hatnak — az már a Preny hegylánca, 
a választóvonala tengeri tájak felé: kétezer-kétezerötszáz méter körüli 
magasságukkal már hegyi havasok: a hó fehéren ül a csúcsokon és ott 
lesz késő  nyárig, csak aztán. olvad le. Idelent kora гтyár van, szokatlan 
hőség, perzsel ő  napsugár. Konyicon túl már találkozunk a- vízer őmű  
építkezésének nyomaival. 

A völgy itt hirtelen összesz űkül, merész eséssel nyúlnak le az óriás-
hegyek majdnem a folyópartig, párszáz lépés mindössze az egész völgy-
vidék, de ezen a szűk területen is nehány falu tapad a tájhoz, egyet'en 
utcasorral mindegyik. Citven-hatvan ház legfeljebb egy-egy falu, az 
egyikben mecsetet látók, a másikban temp' ~amtornyot kereszttel. A fal-
vak közötti távolságot munkásbarakkok töltik ki, s így az egész egyet 
len hosszú utcasorrá olvad a szememben. 

S ez lesz a feneke annak a hosszú, harminc-harmincötk.ilométeres 
tónak, amely a Ráma torkolatvidékét ől majdnem Konyicig terjed majd. 
Az új óriástónak, mely a j ablanicai er őművek számára a Neretva vizét 
hatalmasra duzzasztja és áramenergiát szolgáltat az ország leghatalma-
sabb erőmű telenének. 

Igen, ott lesz a nagy tó, a sziklás hegyek lábánál. A n "egy falu lakos-
ságát áttelepítik, Mosztrtál dé'. nyugatra a tenger felé es ő  részen az 
ottani termékeny fennsíkra. A falvak helyét már kijelölték, az ,építke-
zés odaát már meg is indult. Helyet kell adniuk itt a Neretva völgyében. 

Helyet ad a vasút és az országút. is. Az útóbbit már felkanyarítot-
ták a hegyek derekáig — az lesz a tá partjának magassága, a vasutat a 
másik parton vezetik fel. Az ember ha Táts álаg nyugodt is ezen az új-
sütetű  hegyi szerpentinen, dohányzik,  és a cigaretta, pipa er ősebb pa-
razsa mutatja, hogy s űrű  a lélekzetvétel ... Még karfák és oszlopok nél-
kül csavarodik fel helyenként az új szerpentin, még nagyón érezni hogy 
tegnap még robbantották és lapátoltak itt. — Lenézni, oldalt a mély-
ségbe valóban porropás látvány, s az ember: bízik a gépben. A gép pe-
diќ  fúródik, csavarodik, hörög, búg és veszi a fordulatokat._ 0, még hány 
ilyen fordulat lesz, egészen oda fel a magasba igyekszik, aztán ismét 1e-
f.elé ... s az ott Jablanica. 

Hat éve folyik itta munka, s ez alatta hat esztend ő  alatt sok min-
dent megtudtunk Jablariicáról. Cikkek jelentek meg, rajzok, fényképek, 
brossurak — filmet is forgattak már és jól ismerjük. Jablanica óriási je-
lentőségét, ső t minden prablémáját. Mégis csak halvány elmosódó kör-
vonal minden, száraz adat, perspektívák felviL аnása, amíg nem láttad 
magad. A nagy bazalthegy mint óriások széles varázssapkaja, úgy ágas-
kodik az égnek: alagúti kijárókat látsz a hegybevésve, amelyek küszöbe 
a levegőbe lóg — nincs folytatásuk idekint a föld felszínén hacsak nem 
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a be'eütköz ő  alacsony szállá felh ő . És tudod, hogy odabent a hegyben 
sziklautakat robbantottak, csarnokot téptek fel., hogy ezer és ezer em-
ber rakja a cementet, a vasat, a gépeket: lélekzeted eláll ha arra bal-
kézrő l megmutatják neked az ég és a hegyek között a jövend őbeli tó ha-
talmas arányait. Ha ott kémlelsz az óriásgát csúcsán és bamulod a Ne-
retva-völgy egész fenségét és nagyszer űségét. Ez mind együtt: Jablanica. 

S az a nyüzsgés is ötvenkilométeres vonalon, a vasút iparvágány, 
barakktelepek, vonuló munkabrigádok, gépzúgás. A felépített cement-
gyár óriásszalagjának örök Forgása lefelé a völgyekbe, a csillék sza-
kadatlan vándorlása, ahogy tartalmukkal valamelyik alagútbejáró felé 
igyekeznek. A Neretva duzzadt, kékeszöld. vad vize, a nap ég ő  heve vagy 
viharban a mennykövek szüntelen, visszhangos csattogása. Ez is Jabla-
nica. Mérnöki irodák hosszú sora, amelyeken hosszú-hosszú asztalok 
s azokon rengeteg rajz, rengeteg szán, és adat. S az alkonyi csöndben) el-
mondott hatalmas birkózása természettel: á mérnök ujja innen a ma-
gas terraszról rátéved az egyes pontokra, ahogy magyarázza a gigan-
tikus harcot ezzel az óriáserej ű  vad folyóval, amely nem egykönnyen 
engedi magát megfékezni, nem adja meg magát. Olyan mint a hegyek 
emberének elke: nem lehet igába törni. S mégis : most mára gépeket 
cementezik ágyukba odalent a nagycsarnokban: hatéves törekvés és 
harc után köze'edik a munka legszebb szakasza, a befe ј ezés. Megszü-
letett legnagyobb vízier őtelepünk, a hatalmas energiaforrás t'  amely több 
. áramerőt ad egymaga, mint azel őtt a fél ország összes telepei együtt. 

A Számoknak néha varázserejük van az emberi képzeletben. S en-
gem leginkább az a tizennégymillió villanyég ő  hasonlata ragadott meg. 
Hogy annyi égőt képes fe'gyujtani és égetni ez a telep, hogy minden 
városunk s falunk valamennyi házát megvilágíthatná, a pásztarkuny-
hákat is beleértve ... Igen, eá mind együtt: Jablanica. 

Lelkébe ágyazott történelmi elképzeLéseit — hiába — az ember ma-
gával hurcolja minden tájra. Ha nem. is lát már semmit a multbál, s a je-
len erő teljesen kiszorít mindent, a hivatlan vendég mindig, jelentkezik. 
A bogumilak hajdarai földjén itt — a Középkor legnagyobbméret ű  és 
legveszélyesebb szektantizmusa volt ez a hivatal ős egyházzal szemben 
— aztán a törökfoglalás kés őre előretolt váraiban mindig a fizikai és 
lelki erőszak nyomta piszokba és szolgaságba a népet. Európa. a gazda- 
sági liberalizmus útján haladt régen s a nemzeti mozgalmak és forra-
dalmak korát élte, amikor itt még_ áporodottan ült a Középkor minden 
rettenete. 

S ezt .a Középkart hozta vissza tíz év el őtt éppen erre a vidékre a 
hitleri fasizmus, ebbe az országrészbe a legkegyetlenebb módon. Mi-
csoda országút volt ez itt akkor, a Neretva völgye, ahol a negyedik of-
fenzíva csápjai a szabadságmozgalom felszabadított területei felé nyúl-
tak! Véres országút volt ez a vögy, amelyben emberfeletti küzdelmek 
után keltik át a népfelszabadító sereg egységei, szükséghidakon és ál-
landó harcban, hogy mentsék sebesültjeiket, kórházaikat — a fasiszta 
előnyomulás folytán biztos halálnak kitett magatehetetlen százakat és 
ezreket. Igen, ez is Jablanica ,környéke; amely ma a munka gy őzelmét 
üli: a neretvai nagy átkellés örök emléke. Az erre sodródó vándor ne 
törölje le sokáig cip őjéről a port: a mult ég ő  csipkebokraiban 'itt min-
den hajlásban' és rögben a szabadsággondolat ég ,és melegíti a lelket. 

Majtényi Mihály 

288 



DISPUTA  

Néћánу  szó Molnár Ferencrő l  

Szemembe ötlött egy igazságtalanság a HtD legutóbbi számában. 
Nem tudom, ki írt L. E. jelzéssel kritikát a »Játéka kastélyban« el őadá-
sáról s Molnár Ferencről. Azt írja: »Mondják (tehát csak mondják és L. 
E. szerint nem felel meg a valöságnak), hogy Molnár tisztában van a 
színpad és drámairodalom bels ő  követelményeivel, s őt a színházi légkör 
erejével is.« 

Én az erőadást nem láttam, de nem is arról lesz szó az alábbiakban. 
Csak a bírálat első  három szakaszáról beszélnék: 

Nem akarok hivatkozni semmiféle »nyugati« véleményre, mert azt 
tartom, hogy sokszor itt sem mérlegelik komolyan Molnárt. Nem hivat-
kozom sem a barátaira és tanítványaira Budapesten az els ő  vlagháború 
után, mert ezek — úgylehet — nem voltak tárgyilla.gosak; hagy a hatalom-
tartók a mai Magyarországon mit gondolnak és beszélnek Molnárról, 
arról nem értesültem, bár el tudom képzelni. Molnár m űvei önmagu-
kért beszélnek. És Molnár megérdemelné éppen most, néhány hönappal a 
halála után éséppen itt, ahol a magyar szó valóban szabadon, haladóan 
és igazságosan leírható, hogy a megérdemelt komolysággal nyúljunk 
hozzá, nem pedig félig irönikus hangnemben. 

Nincs szó magáról • a darabról, err ől a darabról, a »Játek a kastély-
ban« című  színműről. Meggyőződésem, hogy ez nem tartozik a legjelleg-
zёtesebb Molnár-darabok közé, s jogos Menne a kérdés, hogy a szabadkai 
magyar színház miért éppen ezt a darabot t űzte műsorra, hiszen tech-
nikailag is nehézreg nélkül el őadható, könnyebb, a közönség számára 
hozzáférhet őbb Molnár darabok között is van sok sikerültebb (p1. a 
»Testőr« stb.). Vaószinű , hagy a színház azért választatta ezt a vígjá-
tékot, mert a háború el ő tti színpadokon egész Európát sikerrel járta be. 
De ha már így van, a komoly bíráló feladata rámutatni, hogy Molnár 
írta a »Liliom«-ot, a »Vörös malmot« és a »Farkas«-t meg az »Dr-
dög«-öt, valamint sok, más színpadi alkotást. S ezek egyike sem sorol-
hatö az epigon-művek közé. Ellenkez ő leg, kezdetét jelentették egy új 
színpadi szemléletnek egész Európában. 

Molnár bohózatai bizonyos fokig Chaplin-iek, csakhogy Chaplin-fel 
egyidőben, s ő t Chaplint megel őző  korszakból! S a nevetésen sokszor 
áttör a könny is. A haladó bírálatnak foglalkoznia kellene kissé  a rend ő r-
fogalmazö-angyalokkal: a Liliom-bon, s azokkal a megsemmisíthetetlen 
emberi értékekkel, a szorgalommal és emberméltósággal, amelyet a 
»Vörös malom« ördögei sem képesek meg őrölni a pokol malmában.-_És 
a kispolgári ideálok »táncvigalmaival«, az tígyvéddeh és romantikus fele-
sége álmodozásaival, amelyek mint kinövések betöltik a Farkas cím ű  
Molnár-darab felvonásait. Azt hiszem, éppen ezek adják lényegét Mol-
nár színjátékainak — a többi csak tetszet ős ruha, amelybe Molnár alak-
jait és darabjait beöltöztette; s hogy ez így van és nem fordítva. Mert a  
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»Li'_iom« utána színháznéz ő  eltűnődik majd az emberi sorson. Az, ember 
minél jobbat akar, a társadalmi igazságtalanságok miatt annál jobban 
bélekeveredik a rosszba: hogy tisztességessé váljon, meg kell kísére'.inie 
az útszéli rablást és gyilkosságot. S ezért, mert nem segítheti feleségét, 
akit szerit — megveri. Ha mal figyelmesebben elolvassuk a »Vörös mal-
mot« , láthatjuk, hogy azok az ördögök tipikus alakok, akik emlékeztet -
nek a sztalinista machinációkra. S ezek az ördögök mindenáron meg 
akarják ő rölni az emberben a jót és a nemeset. De ez soha sem sikerül-
het nekik marodéktalan уli 

Szándékosan, nem leptem ki a legismertebb Molnár daraboknak eb-
bő l a kis köréb ő l. Nem vagyok esszéista, a magyar irodal lmat sere isme-
rem alaposabban. Azonban az arra hivatott hozzáért őknek meg kellene 
állapítaniuk Molnár helyét nemcsak a magyar irodalomban, hanem a vi-
lágirodalomban is. Nekem azt súgja az ösztönöm, hogy ez a jelent őség 
nem utolsó. Molnár messze áll attól, hogy egyedül és kizárólag nevettetni 
akarja a közönséget — mint ahogy azt L. E. áL'lítja. S minden író, jobb 
művek mellett gyengébbeket is alkotott. 

Kár hogy, a szerb színpad nálunk m.ég nem fordított nagyobb fi-
gyelmet Molnárra. Egyedül .az  egyik beográdi színház tűzte műsorra a 
jövб évi szezonban a Liliomot. Hallani más hasonló szándékról is. Egy 
igazságtalanságot tehat, annyira-amennyire, helyreütnek. Molnár Ferenc 
megérdemLelné az elismerést, s hogy a magyarok még komolyabban, el-
mélyültebben mutassák be. 

S ha vannak különböző  vélemények, -- miért ne lehetne vitatkozni 
ezekrő l, a HID hasábjain? 

Iván Iványi 

P. Gauguin : Pouldu-i táj  
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N ~ P M Ű  V S Z E T  

A doroszlói fityula legelterjedtebb  
díszítőeleme  

A népművészet nagyon tág fogalom, s népzenét, néptáncokat épp-
úgyérthetünk alatta, mint díszít őművészetet. Az egyszerű  nép fia az 
utóbbit inkább mondja cifrázásnak, míg régebben inkább »hímes kő ,  
hímes'agy, hímes ruha, hímes kend őről« meg »iratos ruháról4< beszélt. 

Az, »ír« szónak pedig, hasonlóan a »hímes«-hez, —ahogy azt Gom-
bacz Zoltán: »Régi magyar jövevényszavainkd< c.tanulm,ányában mondja, 
(M. Ny. 111.223) nemcsak betűvetés, hanem festés, rajzolás jelentése is 
van. Erdéyi, népdalgyűjteményében; (I. 319) pedig dal is található, amely 
ezt az értelmet bizonyítja: 

»N. N. István kincsem, 
Írj guzsalyit nékem, 
írnék biz én, kincsem. 
De nincs író késem.«  

A népi díszítőművészetnek sokan nem tulajdonítanak különösebb  

eredetiséget, s a legtöbb esetben a történelmi vagy polgári stílusok ko-
pott, elrontott vetületének hiszik. Különösen a mult század utalsó évti-
zedeiben volt ez a hit elterjedt. Vagy voltak olyanak, akik szűklátókö- 

1. kép  

rűen, sajátos »ázsiai« hagya;tékat láttak minden legkisebb népi díszi--
tőelemben. Csak a XX. szd. huszas éveiben történt ezen, a téren is hely-
reigazítás ,és helyes értékelés. 0sszehasanlításak és elemzések alapján 
mutatták ki, hagy a díszít őművészet alkotórészei között ősi hagyaték 
éppúgy van, minta »felülrő l, érkezett szálladék, más népekt ő l való kčil-
csönzes«, de mindre jellemző, hogy a magyar átalakítatta a maga kép-
zeletvilágának, hagyományainak, gondolkodásmódjának megfeleli ően. 

Az utóbbi időben elég behatón foglalkoztam a m:ég , Јб  vajdasági ma-
gyar népviseletekkel, de helyszűke miаtt még egyik írásomban sem ölel-
hettem fel a népviseletek fejl ődéstörténete vagy puszta leírása mellett  
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azokat a díszít őelerneket amelyek jellegzetesek vajdasági népvisele-
teinkre. Most se akarok s nem is tudnék kerek egészet adni e téren, mert  
nincs hozzá elég anyagom. Fölаdatamnak egyelőre csak azt tűztem ki,  
hogy rámutatok a doroszl_ ói fityulán leggyakrabban előforduló díszítő-
elemre.  

2., 3., 4. k é p  

Elfogadott tény, hagy 'ahány anyag, ahány eszköz és eljárás, annyi-
féle stílus és formakincs. Ez álla népi díszítőművészetben is. A dorosz-
lói fityula selyemb ől készül s legelterjedtebb díszít őeleme a r ó z s a, 
amit vagy ráhímeznek vagy »rápingálnak«. Egyedüli m űvésže is van e 
munkának Doroszlón: ifj. Varga Józsefné, parasztasszony, aki nyáron, 
ha soka munka, kint dolgozik a földeken, télen meg, mikor van ideje:  
fityulákat, ruhákat díszít igen ügyesen. Úgy gondolom, hogy kicsit ő  
is hozzájárult ahhoz, hogy , a doroszlói fityulákon a rózsa és tulipán sze-
repelnek f őleg s az ezeket terma szetes szervességgel összetartó levélele-
mek. De nem is az az érdekes, hogy a doroszlói fityula rózsával díszí-
tett, hiszen a magyar nép a fityuláta mindig szívesen díszítette rózsávals, 
éppúgy minta szűrhímzéseket. Csakhogy a rózsa alakja voltozik vidé-
kenként; s ezt figyelhetjük meg Doroszlón is. A forma változását vidé-
kenként nemcsak .az anyag, 'annak rendeltetése, a szerkeszt őeszköz szabja 
meg, hanem a vidékenként megnyilvánuló sajátosságok, amelyek a nép 
életében és gondolkodásmódjában jutnak kifejezésre, ezenkívül a szom-
szédos népek hatása is. Ilyen szempontból érdemes els ősorban elemezni 
a rózsát mint díszít őelemet a doroszlói fityulákon. 

 

5., 6, 7. lcép  

A rózsa mint népi díszít őelem, nem ősi hagyomany, mégcsak a nép 
természetmegfigyeléséb ő l sem ered, inkabb hihetjük, hogy a gyári ké-
szítésű  holmikon található és a polgári díszít őművészetben is elterjedt 
rózsa-forma (lásd: 1. kép) jutott el a néphez, s hogy azt alakította, 
formálta, sajátos körülményeinek, észjárásánák s ízlésének megfelel ően. 
Ezt figyelhetjük meg a doroszlói fityulak rózsáin is s azt az ötletességet, 
játékos kedvet s képzelőerőt, amely segítette ezt a folyamatot. A régebbi 
eredetű  doroszlói fityul ~tkon megfigye:hetjük, hogy a hímzett rozsa egy-
szerűen csak elkopott, egyszerűsített mása a gyárinak. Megvan még a 
térszemléletes beállítás (lásd: 2. kép). Érdemes megjegyezni, hogy ugyan- 
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ezt figyelhetjük meg a régebbi eredet ű  tulipános ládákon is s a doroszlói  
német holmikon. A későbbi eredetű  fityulák azonban (különösen az  
utóbbi 20-30 év alatt készültek) azt bizonyít]ak, hagy a nép a gyári  
holmikról kölcsönzött rózsát, mikor mára maga ösztönös j átékosságával г  
saját kifejezésévé gyúrta, szabadabban bánt a rózsa formájával is,  a 
maga észjárásának s ízlésének megfelel ően alakította. A doroszlói fi-
tyulán így a rózsák egészen sajátos formákat nyertek: a bimbó levél-
szerűen kettényílt (3. kép) a térszer ű  rálátás síkszerűvé lett, kézzelfogható,  
befel ~énéző  levelekké, a rózsa bimbójának szirmai pedig a levelek fölé  
kerültek. (4. kép.) igy kapott eredeti alakot és értelmet a gyári holmi-
kin oly általánosan ismert rózsa-forma. Ez a kötetlenség, a rózsának sík-
szerű  kezelése tette azután lehet ővé, hogy .a doroszlói nép, els ősorban ifj.  
Vargéné megteremtse azokat a rózsaformákat amelyek az: 5., 6., 7., 8.,  
képen láthatók. A természetből merített vagy általában a virágoknak  
ilyen átalkotása általánós sajátsága a magyar népi díszít őműszetnek, 
csakhogy ez az átalkotás Doroszlón sajátos formákat eredményezett. , Ifj.  
Vargénét pedig azért emeltem ki, mert ahogy a n еpdalt, néptáncot,  
népmesét is nótafák, 'jó mesél ők őrzik és fejlesztik tovább, ugyanígy a 
nép díszítőművészetét is elsősorban egyének őrzik és fejlesztik tovább.  

8. kép  

A végén még hadd jegyezzem meg, hogy az utóbbi néhány évben — nem  
tudom miért — újra »divatba« jött a gyári, polgári-rózsa a fityulákon.  
Még nem szorította ki az utóbbi évtizedek gazdag termését, de fél ő , hogy  
ez is bekövetkezik. Pedig amíg őrzik a doroszlóiak népviseletüket, fi-
tyuláikat, j б  volna megőrizni addig a rózsanak sajátos népi formáit is.  
Hiszen azokban a népképzelet gazdagságát és hagyományit, a kiszá-
mítottság hiányát, de ugyanakkor a következetességet, hagyományt  is 
megfigyelhetjük, s azt, hogy a nép a maga ízlésének megfelel ően for-
málj a azt is, amit kölcsönöz. Miért cserélnénk fel azt, amit a nép képy  
tielete fоrгnállá költeménnyé (mert az: vonalak  k ö t t! e m ;  é n y e),  
polgári, vagyis az iparművészetben elterjedt rózsa-formával?  

Boni Júlia  
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SZINI B Í R A LAT  

KÉT VÉLEld1ÉNY  

Hunyadi Sándor: „Pusztai szél"  

Súlyos kérdésekkel küszködtem a szabadkai Népszínház legutóbbi 
bemutatóján. Egyre csak abban szerettem volna hinni, hogy a színház 
vezetősége helyesen döntött akkor is, amikor Hunyadi Sándor »Pusztai 
szél« Q. darabját műsorra tűzte: Jelenetről-jelenetre feszült ёrdeklőd'és-
sel ismerkedtem most el őszörezzel a darabbal: vártam, rögzítettem és 
fontolgattam a fölvonuló alakok; az egymást váltogató képek, a cselék-
mény és az általuk. kifejezett mondanivaló azon elemeit, amelyek az író, 
a mű  és a darabvá.Iasztás javára dönthetnék а; m:érl get. De bizony. min-, 
den fölvonás többet dobottá a másik serpeny őbe. Mire az előadás befeje-
ződött, annyira. föloldódott bennem minden kétely, hogy nem, tudtam 
tapsr.aindítani kezeimet a. függöny elvé jött színészek láttán. Pedig ők 
jó munkát végeztek, egyesek tökéletes alakítást valósítottak meg. Mind-
hiába. A szerző  rossz, tudatosan rosszá tett, népellenesre csinált da 
rabja lehetetlenné tette a színpad ,és a nézőtér maradéktalan egybeolva-
dását. És ha rassza darab. ezúttal rosszul rázták a rostát is, amelyikb ől 
nem hullott ki. 

Régen felismert és bebizonyitatt igazság az, hagy minden nemzet 
kultúrajaban két, nemzeti kultúra van: az egyik a dolgozó osztályok, ál-
tal teremtett, ihlet őleg a dolgozó osztályok érdekeinek megfelel ő , ha-
ladó, népi kultúra — a másika kiTчakmányoló osztályok népellénes, 
reakciós kultúrája. A magyar nemzeti kultúrhagyaték sem egynem ű  va- 
lomi, Fez is egy népi бs: egy népellenes részre szakad. És ahogy a munkás-
osztály, a dalgoz:óparasztság, a dolgozónép az, akiben a, társadallom, az 
emberiség az osztálytársadalmak korszakán túl is tavábbfolyta'tódik, 
ugyanúgy csak a dolgozó osztályok lehetnek minden nemzet kultúrá-
jának, az összemberiség kultúrkincsének örökösei. Amennyire könyör-
telen törvénye ez a társadalamfejlödésnek, annyira természetes az, hogy 
a munkásosztály és a dolgozó nép a nemzeti kultúrából csak a haladó, 
népi kultúrát veszi át, csak azt viszi be az emberiség egyetemes kultúr-
kincstárába. Az úri kultúrát, a kizsákmányolók kultúráját pedig a pusz-
tulás és feled-és sorsára ítélte a történelem, épp úgy, mint magukat a ki-
zsákmányoló osztályokat is. 

Senki sem,  vitathatja el, hogy a mi szocializmust épít ő  társadalmunk  
kultúrintézményei, a do'. igozó nép intézményei, a dolgozó tömegek kultu-
rális fölemelésének ügyét, annak általánoserdekeit hivatottak szolgálni.  

Szín-házaink is a haladó népi kultúra ápolásának tűzhelyei. Egész mun-
kásságát tekintve természetesen ugyanez elmondhatóa szabadkai Nép-
színházról, is. Ott is az a m űsorpolitika alapvet ő  szempontja, hogy a 
gozó tömegek érdekeivel ellentétes, káros hatasú színharab nem 'kerülhet  

bemutatásra.  
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De ezúttal kivétel történt, a »Pusztai szél«-ben olyan darabot 
vett műsorra a színház, amely az úri magyar kultúra gomolyából 
való, amely sehogyan sem il'leszthetrő  be dolgozó népünk érdekeinek vo-
nalába. Hunyadi darabjában ,éppen a népellenes kultúra egyik termé-
két kaparta ki a feledés porából — zavart, de nem keveseknél határo-
zott tiltakozást, ső t felháborodást idézve fö.l vele a néz ők soraiban. 

Mert kinek a szemszögéb ől nézi és rajzolja Hunyadi ebben a színda-
rabjában az 1848-as forradalom el ő tti betyárvilágot? Kik voltak a betyá-
raК  és kik az üldözőik, a pandúrok, ha olyanok voltak, amilyeneknek 
Hunyadi lefestette őket? 

Hát nem Móricz Zsigmond betyárjai, sem pandúrjai. 
Hunyadi darabjából éppen a megfordítottja árad annak, amii a »Ró-

zsa Sándor«-ból. Hunyadi a pandúrok oldalán áll és darabjával az a 
célja, hogy a nézőközönséget is odaállítsa. 

A »Pusztai szél« bétyárjai sötét, e'ívetemült rablógyilkosak, meg-
vetni való, deklasszálódott, társadalmonkívüli elemek. Mindannyian 
ilyenek, kivétel nélkül. Hunyadi csak minden emberi mivoltukból kivet-
kőzött alakok bandáinak gi'Ikolá-fosztogató vállalkozásaival, dorbézo-
lósaival és kéjtivornyaival helyettesíti be a betyárok egész kivoltát és  
ténykedését. 

Már az els ő  felvonásban, mihelyt megjelennek a színpadon, a há-
rom kupec legyilko' ~ása ,és ,kifosztása után, olyanoknak tünteti fel a be-
tyáraktit, akik nemcsak szükségb ő l gyilkolnak, hogy megvédjék magu-
kat, vagy leküzdj ék a rablásra kiszemelt áldozat ellenállását, hanem ezen 
túl is, minden közvet'.len indok nélkül, csak a gyilkolás kedvéért, sza-
dizmusból. 

A második felvonás három képén át pedig tovabbra is csak negatív 
.vonó:sokat kin a betyárokra, de olyan er ős színezéssel és oly vastagon 
mázoló ecsettel, hogy nyomában rombad ől a néző  minden eddigi rokon-
szenve ,a betyárok iránt, ha e befeketítés hatása alá engedi magát. Itt 
a betyárok f ő  gondolata a kéjtivornya; még Üstödi Antal, a vezérük 
eszében ,és egész mozgásában is a f ő  mozzanata nyolcvan szeret ő~je. A 
társai pedig, Szilágyi András fetrengése a tüd ővészes cigánylánnyal, 
majd késhegyre men ő  veszekedései a veté'ytársaval, vagy ahogyan éle-
tük másik f ő  tényez ő jéről, a borról, a dorbézolásról beszélnek., no meg 
amilyen kéjelgő  szadizmussal kötik fatörzshöz a közéjük jött, de csak az 
Üstödi Annájával, a csárdásnéval folytatott szerelme miatt be nem fo g  
gadott strázsamestert — mindez annyira el еnszenvessé és tn.egvetniva-
lókká teszi a betyárokat, hogy ezen mit javíthat az az egy-két pozítiv 
vonás, ami Üstödiben imitt-amott fölbukkan. Amikor a második fö'!vo-
nás után a függöny' legördül, akkor már k ő-kövön nem marad a betyár-
ból, Üstödiben is csak kejszomjas, vad zsiványt láthat a néz ő . Hunyadi 
zsiványoknak is nevezi a betyáraktit. 

Betyárromantika m űve-e, vagy a valóságon alapszik, hibás-e vagy 
nem hibás érte Móricz Zsigmond, Csepreghi és a többiek, de biztos az, 
hogy a közönség a »Pusztai szél« betyárjaiban is az olyan szökött jobbá-
gyokat kereste, akik magatartásukban se felejtették el honnan jöttek, 
akiknek továbbra is közük van a nemesuraknak raboskodó szegénynép-
hez, akikre helyesléssel tekinthet akkor is, ha rabolnak ,és gyilko'h1ak, 
amikor ezt az úri bitangok, a gazdagok fölött gyakorolják, (nagyabbéra 
ezt is tették), a szegénységet pedig védelembe veszik és szétszórják kö-
zötte az uraktól elrabolt holmit. Embereket, akiknek a sorsa vád a, f őúri 
társadalom ellen, akikben lázadó jobbágyokat is láthat, amikor a, rezsim 
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őrzőkutyái, a pandúrok ellen harcolnak. De bizony, ezek helyett elfajult, 
velejükig romlott zsiványakat mutat be Hunyadi, a pandúrok helyett 
épen ,ők, a betyárak lettek az undortkeltö vérebek. 

Hunyadi pandúrjai pedig rokonszenves emberek. Bors. Istvánt, a 
strázsamestert igazi emberi szerelem f űzi Annához, Üstödi lenyűgöző  
szerető jéhez. Amikor ő  Annával( van, az amolyan rokonszenves, magasabb 
skálán mozgó érzésekkel telített szerelmi együttlét. Bors István eszmé-
nyi dologért, szerelméért ránt kardot a. pandúrhadnagyra és szerelmé-
ért néz szembe! h ősiesen a halállal a zsiványtanyán. 

A harmadik fölvonásban a statáriális bíróság el őtt, ahol a betyár-
a'akok, illetőleg Üstödi legpozitívabb, legrokonszenvesebb lépése leját-
szódik — csak m:égtovább fokozódik a betyárok, (zsiványak) ,és pandúrok 
Hunyadi-fajta, fordított szereposztású szembeállítása. A pandúrhadnagy 
nagylelkű  gesztussal letagadja, hogy Bors István kardot emelt rá, és e 
vallomására hamis esküt is tesz. A statáriális bíróság; fölmenti a strázsa-
mestert, az eltévedt báránynak megbocsátó, jóelk ű  pandúrezredes nem 
kis megelégedésére. B űnbánat, önbírálat szállta meg a hadnagyocskát, 
az idézte el ő  nála a metamorfózist, — mert hisz ő  támadta meg Bors 
István Annáját. Ő  tehát nem egy vásott gonosz lélek, aki tobzódik a 
bűnben, ím, fölülemelkedik önmagán, nemeslelk űség vesz rajta er őt, és 
megteszi a józan ész követelte, életment ő  1.épést: Bors ,István megsza-
baduel és elnyeri szíve vágyát, a csárdásnét. 

Itt billen a darab igazán és véglegesen a pandúrok, a nemesúri re-
zsim oldalára olyan sodró er ővel, hogy még a közönség jó részével is 
elfeledtette egy pillanatra, mi is a társada\nii szerepük e huszárzubbo-
nyosoknak és tapsvihart váltott ki bel бle. Íme, mekkora sikerrel ide-
alizálta Hunyadi a pandúraktit, 

Ezután jön a zárójelenet, amelyben Üstödi odamond a statáriális bí-
róságnak, meg ,az egész rezsimnek, végighúz a kegyelemért esedez ő  Szi-
lágyin rés emelt f őve'; indul a bitó alá. Az ellép ő  Üstödit nem kíséri 
olyan taps, mint amit a hadnagy kapott. A bíróság elé az ;  az Üstödi lé-
pett, akit a darab els ő  két felvonásában már erkölcsileg,`teljesen kivég-
zett Hunyadi. A harmadik felvonás Üstödije, inkábbá dramaturg ,és a 
rendező  szerzeményének tűnik föl. Nem hathat meggyőző  betyárvezér-
ként az, akit két fölvonáson át zsiványvezérnek ősmert meg a nézőkö-
zönség. Nem tud sem részvétet, sem bámulatot kiváltani maga iránt. Ha 
akadnák is mel' гéállók, ezek sem tudják leküzdeni az el őzményekben 
megalapozott gondolatot: no most hurokra kerülsz, te gazember. Ím, ek-
kora sikerrel tette visszataszítóvá Hunyadi a betyároknak azt a 'képét, 
amelyet népünk magában hord. 

A harmincas évek végefelé írta Hunyadi ezt a betyárokat, a job-
bágyságot, a sгegénységet, azok ösztönszer ű  lázadását sárbatipró és ül-
dözőiket glorifikáló darabot: Horbhy Magyarországában, Budapesten és 
egyebütt sikerrel játszották. Csoda-e ez — hisz tökéletesen kiszolgálta 
vele a magyarországi t őkések ,és nagybirtakasak rezsimjét. Olyannak 
mutatta be a negyvennyolcel ,őtti betyárvilagot és pandúrokat, amilyennek 
a feúdo-kapitalista Magyarország urai kívánták látni. Nem hiszem, hogy 
a csendőrparancsnokság nem küldte szervezetten is a kakastollasokat: 
ménjenek, nézzék meg ezt a darabot és okuljanak Bors István esetéb ől 
— életükkel játszanak, ha elpártolnak az uraktól, emberi bánásmódban 
csak az urak odalán lehet részük. 

De mindez érthet ő, is, ha Hunyadi Sándorról, aHorthy-rezsim el ő tt 
magát annyira igazolni törekv ő  tollnokról van szó — mert úgy beszélik, 
volt neki miért igazolnia magát. — Érthetetlen azonban az, hogy a szín- 
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ház vezet ősége műsorra tűzte, ezt a darabot. Tudom én, hogy nini kicsik 
egy színház műsorgondjai sem — de semilyen darabhiány sem iga-
zolhatja a dolgozó népünk harcával homlokegyenest elllentétes irány-
zatú, a ledöntött uralkadóasztály világnézetének és szájaízének megfelel ő  
darab el őkaparászását a lomtárból. 

Vannak ugyan, akik a darab mellett érvermek. 
Egyesek a zsiványokon megnyilatkozó pozitív mozzanatokat emle-

getik. Szerintük betyárokat, az enyamott nép képvisel őit kell látnunk 
Üstödiben .és. társaiban. Hunyadi nem zúzta szét ezt a képet. De ezek fi-
gyelmen kívül hagyják azt, hogy pártfogolt alakjaikon jóval, de j őval 
több a zsivány-romlat .ság, mint az imitt-amott e'- ,őforduló pozitív vo-
naltöredék. 

Mások szerint a betyárak éppen ilyen zsiványak is voltak, amin ők-
nek Hunyadi bemutatta őket. A betyárromantika kiköltött hazugság. Mó-
nicz Zsigmond idealizált képet adott. A betyároknak semmi közük az 
osztályharchoz. Létezésükben, ténykedésükben nem is volt semmi ha-
ladó, semmi pozitívum, semmi nepi jellegű , Mint öntudatlan, szervezet-
ln, ösztönszerűen urakat fosztogatók sem jelentettek semmi értékeset. 
— Tegyük fel, hogy így van — amit ugyan én nem hiszek. De iga-
zo'hatj a-egy ez a nemesúri uralmi rendszer, pandúr] ainak dics ő ítését? Mű-
vészi igazsággá teszi-e egy modern t őkés ország tüntet ő  tömegekre lö-
völdöző  kapitalista rend őrségének .glorifikálását a gangsterek vasott rom-
lottsága? 

Erre a kérdésre ismét másak azzal támasztják alá igenl ő  válaszukat, 
hogy ugyanezek a pandúrék pár évre rá, 1848/49-ben a szabadságharc 
oldalán harcoltak. Így jutnak el odáig, hogy az úri rend őreit nyilvánít-
ják az akkori társadalom legemberségesebb, pozitív elemeinek., Hu-
nyadi logikájában ez is lehetséges. De van-e, lehet-e ennek a gondolat-
menetnek valami köze a munkásosztály harcos, forradalmi és egyben 
tárgyilagos szemléletéhez? 

Ismét mások, főleg azok, akik a színház !pénzügyi gondjaival vias-
kodnak, a darab közönségsikerére fordítják a figyelmet. De azt hiszem, 
ebben az esetben súlyosan tévedtek. A bemutat:ora sem, telt meg egészen 
a! ház. Úgy érzem, színházjáró közönségünk mégis sokkal m űve'уtebb, vi-
lágnézete sokkal kikristályosodottabb annál, minthogy m űélvezettel 
tudná nézni, ezt az úrpárti darabot. Mára bemutató közönségén is fel-
fedezhetők voltak a rosszallás, vagy tétovázás és dilemma kezzelfoghatÁ 
jelei. A nézlő térrőL_távozóban föl-fölbukkantak még a tiltakozás esetei is. 

Jóltudam, hogy a darab véd ői művészi szempontból barikádozzák 
körül magukat. Hunyadi mesterségbeli erényeire, a darab formai, a 
mondanivaló feldolgozásbeli kvalitásaira hivatkoznak. Nincs szándékom-
ban kitérni a dolgoknak erre az oldalára is. De fontosnak tartom le-
szögezni, hogy a darabválasztásnál semmikép sem lehet csak formam ű-
vÉszeti szempontok alapján dönteni. Thália temploma is szerves része a 
mi társadalmi életünknek, az sincs a mi mai va' бságunkon kívül — 
onnan sem lehet .kiszorítani a mi társadalmunk alapvet ő  világnézeti 
— ha úgy tetszik politikai — szempontjait. Ott sem lehet helye annak,' 
ami népünktől idegen. - 

De ha ez így van, akkor — úgy találom — semmi, de semmi módon  
sem lehet olyan egységes, egyenesvonalú érvelést teremteni, amey meg-
győz ő  módon igazolni tudná a »Pusztai szél« m űsorravételet. 

1\o de — szóljanak ehhez mások is. 

Olajos Mihály 
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Pusztai szél  
(Jegyzetek egy színpadi bemutató után) 

Nálunk az élet minden vonalán sokkal gyorsabb léptekkel halad a 
fejl ődés, semhogy az alkotóművész lépést tarthatna ve'e. Az újítás rés 
országépítés forradalom: izzó kapó, amelyben az új társadalom arca! és 
lelkialkata készül. Lassú t űznél könnyebb, kényelmesebb a munka, a 
szerző i alkotás is, de a; szerz őt kettős veszély fenyebeti itt: nemcsak a 
tűzzel, hanem, a mű  tartalmi rés formai követe' ményeivel is megalkuszik, 
többet jelent számára egy féltve melengetett emlék., mint egy forró, 
friss élmény, témáért visszanyúl és alkotásával lemarad. Ám nem sokkal 
vigasztalóbb az sem, amit a kapkodva siet ő  szerzőkről mondhatunk, mert 
a gyorsforralón készült drámai m űvek éret',enek, csak a címben megje-
lölt szándék hiteles bennük, alakjaik mechanikusak, élettelenek, a dara-
bok szerkezeti pedig laza, hirtelenében összef űzött vázlatos részekbő l 
áll, ú.gy hogy a dramaturg, a rendez ő , de a színpadi) interpretálás során 
már maga a, nézőközönség is attól tart mindig, hogy a színpadi m ű  sze-
me' áttára hullik szét alkutó elemeire. Kétségtelen, hogy a dráma a leg-
nehezebb műfaj, a téma a legtöbb érési id ő t ebben a formai: keretben 
igényli, de azért mégis azt kell mondanunk, hogy ennyi id ő  után (a föl-
szabadulás óta hét esztend ő  telt el) legalább több lennel a kísérletezés, a 
színház asztalára helyezne valamit, amib ől Benne mit válogatni. 

Még kísérletezésekkel is alig. találkozunk. 
A művészéletet tükröz ő  napi- és :id őszaki sajtó arról tudósít ben-

nünket, hogy a második világháború befejezése óta a darabhiány égető  
prablémavá vált nem csupán a hazai színpadon, hanem külföldön, Euró-
pában s a világban is. Alig akad színpadi szerző , akinek műve térhó-
dító lé ~ptekkeJi átlépte volna a bemutató váras palánkjait. Leginkább ott 
ragadnak meg, azokon a színpadokon, amelyek hivatalból vagy jobb eset-
ben a műpártolás merész elhatározásából bemutatására vá Іalkoztak, —  
de a legtöbb darab még eze'kr ő 1. a színpadokról is lekerül, s helyébe —  

akarva nem akarva — a régi színházak két háború közti repertoárjá.b6l 
kerülnek elő  a darabok. Vo'itaképpen mi is indítja el a rendez őt; vagy a 
színházi műsor összeállítóját, hogy ezek között keresgéljen magának 
anyagot s ha már visszafordult, akkor ne menjen a renaissance — vagy 
a görög-római drama és komédia koráig cl?.. . A darabkeres ő t ebben a 
válságos helyzetben a fentebb említett repertoárhoz az az érzés vezeti, 
hogy ezek a darabok már átmentek az id ő  próbáján, többé-kevésbbé 
megál',ták a helyüket, megfeleltek a »közönség ízlésének«, s ma annyit 
bizonyosan elér vele az együttes, hogy a magának szórakozási lehet ősé-
get kereső  közönség megtölti a . néz ő teret. Jóllehet, ez a m űsorpolitika 
bizonyos mértékig a régi értelemben vett színházi élet igényeit szol-
gálja, de színházi életet teremt és teret ahhoz, hogy a korunkat híven 
tükröző  művek és a nagy klasszikus szerz ők remekei is néhanapján szín-
padra kerüljenek. 
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Ez a műsorpo?itika emelte ki a Szűrházi Élet darabmeLLékletei kö-
zül Hunyadi Sándor színművét is. Hunyadi a századforduló nem-
zedékének modern színpadi szerz ő i közé tartozik, azok :közé, akik a pol-
gári irodalom berkeiben is megtanulták azt, hogy természeth űséggel) áb-
rázolni többet jelent és igazi művész keze alól maradandóbbat is, mintha 
a valóság talajától elszakadva valami különösen érdeke§ és eredetiség-
gel telített művet alkotnának. Hunyadi nem egy m űvében vitte tár-
gyául az alföldi nép életét: színm űben, regényben, novellában egyaránt. 
A »pesti parna-szus« ünnepelt szerz ői közül azon kevesek közé tartozik, 
akik érdek ~ődéssel fordultak Bácska világa felé (dé itt nem a nép-, ha-
nem inkábba multból ittfeledkezett bácskai. nábobok élete ragadta meg) 
és itteni élményeikb ől belevittek -- talán kuriózumként egynehány 
képet'az irodalomba. A Géza és Dusán című  regénye a. Dungyerszki-csa-
lád kastélyának béls ő  életét hozza, ahová a dzsentriken kívüli csak a bo-
zontashajú művészeknek nem volt »tilos a bemenet«. Ha tudta is. Hu-
nyad'i, ` de nem vett tudomást rá a, hogy a kastély, — akár a Nagy-Al-
földön — itt is sziget, amely k јlön faunájával és flórájával éli gond-
talan, mit sem követel ő  életét, s így nem is csoda, hagy az4 író a két nap 
úri fiának egymásratalálásában rés kedélyes barátságában megleltnek 
vélte a bácskai élet mondavalóit. Színm űvében, a »Bors István«-tan 
már megszálalnak a parasztok, ízes, zamatos nyelven, de istállószagú, 
nyűgös életükkel kivezet ő  utat csak az örökségként ölükbelrulló ezer 
hold jelent, s nem a dzsentrivilág ellen föllobbanó J ~ázadás. 

Népies (nem népi) tárgyú darabjai közül tán a »Pusztai szél« in-
dult annak. Űgylátszik, képzeletét foglalkoztatta a betyárélet, Szigligeti, 
Jbkai, Táth Ede és Csepreghy Ferenc nyomán; a betyár-romantika, Mik-
száth és Móricz után pedig a realista hang, amely a legendás paraszt-
csavargókból, a kiebrudalt csikósokból, számadókból, igyekezett embert 
faragni. Hunyadi Üstödi Antalja is ilyen f e 1 e m ás alak: két arccal, néz  
a világba. Egyik kétségtelenül a betyár-romantikató) került a szerz ő  
keze ügyébe: a félelmetes, országashír ű  pandúrokat garmadával eemész-
bő  asszonyfaláé, akinek minden tanyán akad egy fattya, — a másik az  
emberré formált, e' јízött számadóé, akiben ösztönös foradalammá, lá-
zadássá ért az a gy űlölet, amit a föld és az életjavak korlátlan urai iránt  
érzett. Nádasok és zsombékok között, tüd ővészes cigánylánnyal egy sá-
tor alatt élte csöndesebb napjait, híre magaköré gy űjtötte a hercegi, grófi  
és bárói uradalmakból hasonlóképpen földönfutóvá vált csikósokat,° gaz-
dasági cselédeket és ugyanúgy vezérükké vált, mint a szegedi homokon,  
a röszkei partos földeken az alföldi, bácskai és bánáti betyároké Rózsa  
Sándor vagy Angyal Bandi. Jól1_ehet, a kevésbbé szerencsésen mega-
dott eхpozíciában — a minden arcél nélkül megrajzolt parasztkupecek  
határtalan harsogásában —olyannak t űnik, mint egy fékevesztett gyü-
levészhad vérszomjas rablólovagja, aki nemcsak ösztönös osztályharc,  
de puszta rablás ürügyén is fölnyársalja az országutak védtelené utasait,  

de később, egy-egy halk, szűkszavú vallomásából kiderül,. hogy a cúl-
világi ?élet poklával fenyegetett szegényemberek oldalán á' . l; amerre jár,  
húst eszik és bort iszik az éhségt ő l fölkopott állú juhász és a kanász, s  
amit a kastély uraitól elvett, azt kétkézzel szórja emezek között szét, rria-
gának csak annyi csecsebecsét tart meg a zsákmanybol, amennyivel  
egy-egy csárdásné-ágyasát ajándékozza meg. A nyolcvan asszony közül  
egyik' ilyen megbabonázott szeret ője özvegy Törökné, Gyöngyösi Anna,  a 
szép csárdásné is, aki már több mint egy évtizede szolgálja ki szerel-
mével. Üstödi Antal fö'ött azonban elszaladt az id ő  : korosodó arcán so-
kasodik a szarkaláb, a szerelemért mindig drágábban kell fizetni. A csár- 
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dásné most már nem ezt a hervadó embert, hanem az uralkodó asztály 
kopóját, a strázsamestert szereti. A csapodár asszanynak a f őispán had-
nagy fiával együtt három szeret ője is van, de minden ujjára kaphatna 
tizet, ha akarná. Úgy él, minta puszták vadgalambja, ide-oda sodorja a 
szél, a betyár karjaiból, öleléséb ől a pandúr-Bőrmester ágyába, onnan a 
délceg hadnagy karjaiba, mert itt még senki sem kérte t őle számon, 
hogy hová is vezet az útja. De amikor erre sor kerül ,és Üstödi pányvával 
akarja megfojtani, mint a •puszták szajháját, a hatóság kezére adott 
pandúrszerelméért bosszúból a nyila árulástál sem riad vissza. A betyárt 
a huszárok kezére juttatja, bár tudja jól, hogy ott nem vár más rája, mint 
a bitófa. »Ha veszik az őrmester-szerelme, mert féltékenységében le ta-
ilta ütni ,a csárdásnéval incselked ő  hadnagyot, — hát vesszen a betyár 
is: lógjanak egymás mellett a bitófán« . Csakhogy a rögtönítél ő  bíróság 
tárgyalásán — ha csak egy pillanatra is — szembetalálta magát a való 
élettel: a puszták népének szava szívéig hatolt. Amikor a tanácselnök 
megkérdezte a betyárt, ismeri-e »ezt az asszonyt«, Üstödi válaszában.. 
»soha nem is láttam«, benne csengett a nép ítélete. Hunyadi az elvétett 
expozíció utána zárójelenetben rátalált a reális hangra és happy-end 
helyett a két malomk ő  között fölőrlődött asszony tragikus összeomlását 
adta. És itta szerz őnek még egy erénye van, ami a fennebb említett nép-
zlnművek betyár-romantikájával ellentétben áll: (Ne feledjük, hogy 

amikor a Pusztai szél született, Móricz még hozzá sem kezdett a Rózsa 
Sándor regényének földolgozásához.) O nemcsak pusztai történetet adott, 
bár a cím, — lehet, hogy elterel ő  szándékkal, csupán erre szorítkozik —, 
nem elégedett meg azzal, hogy a betyár alakját a végtelenbe vesz ő  lá-
tóhatárból kidomborítja majd a cifra sz űre, fokosa, sarkantyús csiz-
mája, hanem emberi jellemeket adott, amelyeknek mélyér ől elébünk lép-
tek, a XIX. század ötvenes éveinek és a kiegyezés korának aakjai noha 
a szerző  színművének korát úgy jelölte meg, hogy az 1848 el őtti évek éle-
tét vetíti elénk, s ez azért történt nála ilyen anakronisztikusan, mert a 
társadalomfejlődés történetét .a polgári író szemüvegén keresztül nézi és 
úgy érzi, hogy a puszták felől negyvennyolc előtt ugyanazok a szelek 
fújtak, minta kiegyezés korában, amikor Pet őfit már rég elnyelte a sír 
és az ősz Vörösmarty;' a bujdosásból megtérve megtörten, önként jelent-
kezett a bíróság, el ő tt. 

Ezektő l a fogyatékosságoktól terhes t'  de pozitívumokba kapaszkodó 
darab meglehetősen nagy gondot okozott a rendez őnek. Amikor a színmű  
kompozíciójának szerves egészét jelenetekre, képekre bontotta. sokhe-
lyütt ki kellett szabadítania a realista hangot a romantika öleléséb ő l. 
Ebben a törekvésében P a t a k i László rendez ő  több eredményt ért el, 
mint Hunyadi. Merészen csiszolt, vésett és faragott bel ő le, s a darab 
így vált teherbírává a mai realista színjátszás színpadi követelményei 
előtt. Kétségtelen hogy a rendez őben több a reálitásérzék, mint magá-
ban a szerzőben, noha a betyárélet és a puszta világai többször a roman-
tikus olajképekre emlékeztet ő  kavargó Sötét színekben tárultak e'.énk 
olyannyira titokzatosan ,és meseszerűen, hogy a háttér homályába nem-
csak az arcok,: de a hangok is belevesztek: elnyelte " őket a misztikus sö-
tétség. (Ez. a megállapítás az els ő  felvonás záróieleneteire és a második 
felvonás kezd ő  képeire vonatkozik.) Egyébként képszerkesztései elén-
kek, mozga%knasak, és meglátszik rajtuk, hogy a rendez ő  nem elégedett 
meg a részletmegoldásokkal, hanem a m űvészi egysёgrer és a még nehe-
zebben elérhet ő  teljességre törekedett. Ezt a törekvését a legkevesebb 
siker — természetesen a szöveg-nyujtotta lehet őségek miatt is — a har-
madik fölvonásban koronázta. A tárgyalási jeleneten megérz ődött, hogy 
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sokáig birkózott vele, amíg a megoldáshoz ért. Tipusrajzaiban elég biz-
tos kezekkel ny чúlt a szöveghez, bár a rögtönítél ő  bíróság tanácstagjai-
nak megformálásánál nem tudta elérni azt az eredményt, amit a puszták 
népével adott. A vásárosparasztok sem voltak valami szerencsésen meg-
konstruált alakok. Érezni lehetett rajtuk, hogy a rendez ő  a szerző i szö-
vegkönyvre bízta magát, amely hevenyészettségé'ben megelégszik any-
nyivaК  fogy a nehezen induló eкpozícióban hézagpótló szórakoztatást 
nyujt a közönségnek de ugyanakkora színm ű  kereteiből kivirító karri-
katúrakat ad. Annyit azonban meg kell ismételnünk, hogy Pataki ebben 
a darabban nehány feledhetetlen képet ad. 

A darab középpontjában a betyárok vezére, Üstödi Antal áll. Drá-
mai alak, akinek cselekményben gazdag szénepét hatásosan lehet ját-
szani. Ez a nagy és jelent ős szerep nem is kerülhetett volna jobb ke-
zekbe, mint amikor, a rendez ő  Sántha Sándor kezébe adta. Az ő  sze-
repkörebe tartozik, s itt most alkalma nyílt a кra is, hogy eddig ismert 
művészi arcképét új vonásokkal gazdagítsa. Sántha élt is ezzel az alka-
lommal. Nem hátrált meg a nehézségek el őtt. A darabban Üstödi ro-
bosztus alakja annyira kiemelked ő, olyan plasztikus, mint egy pusz-
tába állított »gazdát'l'an« szobor. Hogy gazdátlan, hogy senkié s még 
maga a nép is (a szerz ő  szemével persze) félve, messzir ől néz ,i,, ez a szerző  
mulasztása s nem az alakító művészé. Ezért rekedt meg darabja a nép-
színművek modernebb, reálisabb változatainak lépcs őfokán s nem iz-
mosodott klasszikus érték ű  drámává. Amikor Sántha kétségtelenül m ű-
veszi játéka pereg el ő ttünk s betölti majd az egész. színpadot, megint  
és újra föltámad bennünk a kérdés: miért nem akad m űvész immár  
egy évszázad óta, aki T i b o t c o t tovább viszi és a társadalom fejl ődése  
útján Dózsa György unokájával együtt elébünk hozza? (Ehhez, úgylát-
szik, több ideológiai fölkészültség rés mélyebb m űvészi, esztetikai kon-
cepció szükséges, mint amennyivel Hunyadi rendelkezik ... (Sántha ala-
kításával kapcsolatosan — hiányolhatóan csupán annyit említsünk 
meg, hogy játék közben gyakran, visszatér megszokott hanghordozásába 
(könnyed, kedélyes nevetgé'.ése, a mondat végének érzelmes lejtése) s 
maszkja mögül a betyár álarcában is el őbukkan a századfordulói polgá-
rosulás útj átа  ért paraszt móricz-zsigmondi alakja. 

Üstödi Antal mellett a legszélesebb skálájú szerep Annának, a széap 
kocsmárosnénak jutott. Drámaisága a f őhős mellé eme& s összetettsége 
még több társadal вΡmrajzot ad, mint a partnerének szerepe. Amennyire 
a darab vázlatos társadalomrajzából kib вΡgozható, Anna élete verg ődő  
élet. Ide-oda sodorja a szél s hosszú éveknek kell eltelniök, míg végre 
úgy vélheti, hogy megtalálta a helyét, amit voltaképpen akkor veszített 
el, amikor odaadta magát a strázsamesternek, F e r e n c z i Ibolya ko-
moly művészi fölkészültséggel látott ennek a szerepnek a megfogalma-
zásához. Bár ilyen, • szerepkörben, — legalábbis f őszerepben eddig még 
nem láttuk, nem csalódtunk benne. Mé'yen átélt és precízen kidolgozott 
művészi teljesítményt nyujtott, csak úgy véljük, hogy helyenként a 
túlsímára fésült intellektuális gesztusok helyett jobb lett volna a pusz-
tai vadócok rideg darabosságát adni: mindenesetre hitelesebb, mint egy 
országútmenta csárdában a cizellált, kecses mozdulat. Tudjuk, hogy ez 
Ferenczi Ibolya egyéni j átékstílúsából ered, de helyenként még dikció- 
j ára is áthatott, s az nem a csárdába való. Jólmegj átszott bels ő  vívódó-
saival hitelt adott a zárójelenetben bekövetkezett drámai összeomlá-
sának. 

A meglehetősen benépesített darabban a sok szerep között a strá-
zsamester szerepe egyáltalán nem mellékalakra szabott szerep. Ott áll a 
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főszereplők közvetlen közelében meglehet ősen összetett jellemrajzával. 
Bors István strázsamester romantikusan sima életét a kalandos szere-
lem tűzdeli teli belső  töresekkel, ameiуеknek nyomán a konfliktusokban 
kibontakozik a szolgalélek osztályát elhagyó, megalkuvó jelleme. Ő t 
voltaképpen a féltékenységb ő l elkövetett gyilkossági kísérlet sodorja 
a lázadók taboraba, ahol bosszút is esküszik kizsákmányoló urai el en,  
de később, a fő tárgyaláson megint csak a' г Ρázatasan elfogadja tőlük a ke-
gyelmet, és készséggel fogadkozik, hogy »továbbra is h űséggel fogja szol-
gálni őket, mert rneghagyták nek*/ ,életét«. V e r s e g i József az együttes 
fiatal tagjai közé tartozik: nagyabb szerepben most láttuk el őször. Da-
rabossága a színpadi rutin hiányával magyarázható, s ezzel magyaráz-
ható az is, hogy szövégm.ondása még nélkúlözi a játékkal való szerves 
egységet és fo'.yamatosságot. Különösen a f ő tárgyalás nagy jelenetezi nem 
eléggé átélt jelenetek, egy-egy félbemaradt mozduat arra mutatnak, 
hogy egyelőre még csak mellékalakokat tud színpadra állítani. Amit 
azonban így is játékában hozott, abból több helyen fölcsillanta fejl ő -
désképesség fénye is. 

A betyárokat a'akító Szabó István, V i r á g h Mihály és G a d á-
n y i Zoltán sok igyekezettel és term .eszeth űséggel kidolgozott színpadi 
teljesítményén kívül_ még' két szerepet kell kiemelnünk: Szilágy i 
László huszárhadnagyát és Juh ász Anna Mariját, a csordabeli minde-
nesasszanyt.. Ami elmondhata Juhász. Annáról, hogy játéka széles skálán 
mozgó, változatokkal teli alakítás volt, azt részben hiányoljuk Szilágyi 
játékába). Nagyobbára eddigi szerepkörének ismert figuráját hozta kissé 
gyorsütemű  szövegmondással. Művészi változatokat a tárgyalási jelenet 
eskütételében láttunk t őlM: ott egy-egy művészi mozdulat hatásos érvé-
nyesítése olyan művészi adottságra vall, amelynek fölszínre hozásáért 
érdemes küzdeni az egysíkúság ellen. M a m u z s i c h István alispánja szí-
nészi igyekezettel megformált alak, Feje s György tollnoka remek epi-
zód-alak, de amint a tanács különféle alaprajzú alakjából összeáll a 
rögtönítélő  bíróság tab' +ája, nem eléggé élettel teli a drámai légkör, s 
ennek következtében a rögtönítél ő  bíróság zord hangulata helyett a 
rendes bíróság szabadabb leveg ője csap meg bennünket. Ugyancsak! szép 
epizódszereppel kapott helyet a darabban Juhász Zsuzsa, aki a pusz-
ták hontalan cigánylányéinak sokszín ű  alakját jelenítette; Kiss Juha és 
Remete Károly játéka a kisebb szerepekben az egységes teljesítmény-
hez hozzájáruló számottev ő  színészi munka. volt. 

A színes dísz' вetekkel megalkotott képek fest ői hátt ~eret ;adtak.. 
Éreztük bennük a távlatot, az élet jelenvalósagát, a puszta) lehelletét. Az 
elismerés és .a dícséret ezért De N egri Endrének és Magyar Zoltánnak 
jár. Nekik is köszönhető , hogy Pataki az alakító m űvészek hozzájárulá-
sával olyan plasztikus képeket tudott alkotni. 

A bemutató után az az érzésünk, hogy, a Magyar Népszínház, kísér-
lete a Hunyadi-darab bemutatásával nem merül el a visszhangtalan-
ságba, mert amit a művészi együttes nyujtott, több a színházi reperto-
árban a mai- ,és a klasszikus drámák hiánya miatt beállott hézag kitöl-
tésénél. Olyan rendez ői és színészi munkával állunk szemben, amellyel 
érdemes ,és kell is foglakazni éppen azért, mert színházi életünk tovább-
fejlesztése terén egyik célja az egységes realista játékstílus megteremté-
sében rejlik; а  másik cél. pedig -- amely szintén els ődleges -- a helyes, 
haladószellemű , konstruktív műsorpo'_titika. 

L. E.  
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KPZ Ő M Ű V Ё SZ ЕТ  

francia impresszionizmusról  
A vajdasági képz őművészek állandó kiállítasi helyiségében 

bemutatott műnyomat-tárlat nyomán 

A vajdasági képzőművészek állandó kiállítási helyiségében m űnyo-
mat-tárlat nyílott április hatodikán, amelyen bemutatták a francia 
impresszionista fest ők műveit. A hetvenöt színnyomat az irányzat leg-
kiválóbb képvisel őinek műveit szemléltette, annak a rendkívül harcos 
művészcsoportnak alkotásait, amely a mult század derekán két nagy 
névből, Edouard Manet .és Claud Manet személyéből nőtt ki és er ő-
teljes képzőművészeti mozgalommá fejl ődött. Kezdetben a mozgallm аt 
sem a művészi élet hivatalos képvisel ői, sem az átlag polgár nem, fogad-
ták el. A fest ők, akik azonos úton haladtak és az akadémizmus, eP еn 
harcoltak, gúny tárgyává váltak, a hivatalos bírálat megvetette őket, ső t 
az ellenséges hangulatú közönseg testi épségüket is veszélyezteti, a ki-
állításokon hosszú ideig a sikertelenség kíséri őket, elveikhez azonban 
következetesen h űek maradtak. đrülteknek nevezik őket »akiknek ké-
peitő l, még ,az omni}~uszok lovai is megbokrosodnának« , mégis nyugodtan 
tovább festenek, nem védelmezik festészetüket és nem bocsátkoznak 
semmiféle elméleti irányvitákba. Az impresszionista elnevezést acsar-
kodó ellenségeik kenték rájuk, és bár ezáltal is nevetségessé akarták 
tenni őket, mégsem vélték szükségesnek, hogy ellene kikeljenek, ellen-
kező leg, egyszerűen e' fogadtak az elnevezést. 

Az impresszionizmus akkoriban !inkább egy fest őcsoportot jelentett, 
mintsem festészeti irányzatot. A csoportot alakító fest ők egymás között 
is sokban különböztek, azonban a természet iránt azonos szeretetet táp-
láltak, a színekt ől pedig az intenzitás teljességét követelték. Míg egye-
sek csak tájfestészettel foglalkoztak, addig másak kizárólag figurális 
kompoz.íciákat készítettek. A színképelemzéssel, va'Jamint annak á kar-
nők más felfedezéseivel és tudományos vívmányaival porhuzamosan, 
ezek a festők a plein-air-ben keresik a fényhatásokat, hogy a szabad-
téri tárgyakon mutassák be a napfény hatását. A hely tónusa ezáltal el-
veszti jelent őségét. A fák zöldje a távolból más, kék szint kap. A test-
bő r, a felső- és alsóruha, a gyümö'Ics és a többi tárgy száni csak a fény 
és a leveg ő  hatásában átalakítva léteznek. Az impresszionizmus lényegé-
ben realizmus, azonban nem szolgai másolása a természetnek. Elveti 
a vallásos, az anekdotikus és a történelmi tartalmat, a sötét színeket, rés 
a festészetbe bevezeti a l'art pour Partizmust. 

Ezt a mozgalmat,— amely David és Ingres idejében jatt létre, akik 
a klasszikushoz és a renaissancehoz kapcsolták a festészetet és a leg-
nagyobb ellenz ői voltak az irn ~presszionizanusnak — olyan írók védel-
mezték, mint Zola, Baudelaire, Alfred de Musset, Balzac és másak. 
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Edouard Manet, a nagyműveltségű  festő, volt az ,első , aki harcbaszállt  
az akadémizmussal. Már mésternek, Couture-nek, a m űtermében meg-
mutatkozott vezéri er ő teljessége és tehetsége, kés őbb pedig szakított  
a hivatalos akadémiai irányzattal, az er ő írt festészettel. Manet festési  
módja, amely Courbet realizmusának hatásaként jött létre, kétségtele-
nül nagy ford u?latot jelentett az ellenfelei által hirdetett technikával  
szemben. »Csak azt fesse a fest ő , amit lát, éspedig úgy, ahogyan látja.  A 
képet gyorsan kell rögzíteni ,és önmagát, élményét kell az embernek  
benne adnia. Manet alaposan megfigyeli környezetét és ezután is fest.  
Az .élet és; az életnek minden megnylvanulása érdekli. Alkotásaiban va-
lóban korának krónikusává válik, katonákat, toreádorokat, er őkelő  tár-
saságbeli hölgyeket, t.á.ncosn őket, színészeket, félvilági n őket, csónakki-
rándulásokat fest es megfesti Maximilian megöletését is, stb.  

1870 körül Edouard Manet örömmel fogadja Claude Manet felfede-
zéseit, és ebben az id őben festi legsikerültebb m űveit: »Pihenés«,  
»Nana«, »Fürd őző  nő« és több más hasonlóan értékes m űvét.  

Claude Monet-t, akit »Impresszió« cím ű  festménye nyomán gúnyo-
san az impresszionizmus atyjának neveztek el (képe a napfö lkeltét ábrá-
zolja, a fénysugarak áttörik a londoni ködöt), ugyanolyan kíméletlenül  
támadták említett m űve miatt, mint Manet-t »Ebéd a szabadban« és  
»Olympia« címí'г  festményeiért. A klasszicista fest őkkel ellentétben,  
akik kizárólag m ű termeikben dolgoztak, az impresszionisták kimentek a  
természetbe. A fényhatášok vonzzák őket és elszakadnak a '-lakósságtól,  
de a hivatalos, konzervatív városi körökt ől is. Monet majd kizárólagosan  
plein-air-ben dolgozik. Monet vizuális vi'_lágát és palettája tiszta és  
fényl ő  színeivel festett alkotásainak tárgyát az ég, víz, a felh ők;  a min-
den el-képzelhet ő  változatban megmutatkozó napfény képezik, tájak,  
rezgő  visszfényű  vizekkel. A Themze napfényben vagy ködben, székes-
egyházak, kévék különböző  megvilágításban, vagy éles napfényben fürd ő  
alakok.  

Míg Edouard Manet és Claude Monet elvitathatatlanul megalapítói  
az impresszionizmusnak, addig Paul Cézanne fest ő  volt az, aki azt vég-
legesen meger ősítette. Azt tűzte céljául, hogy az impresszionizmusból  
tartós és er ő teljes festészetet teremt. Ez a nagy festő , aki talán a XIX.  
század második felében és a XX. század kezdetén a legnagyobb volt, fia-
tal korában El Grecóért lelkesedik, kés őbb Tiziant tanulmányozza  és 
Chardin hatása alá kerül. M űveiben az impresszionisták frisseségét és  
kifejezőerejét, az alakító jelleg ű  rajzzal és a klasszikus mesterek kido l -
gozott anyagosításával köti össze. Cézanne festészetében nincs különbség  
élö ,éš holt tárgy, a szellem és az anyag min ősége között. Mindent át-
hat a szellem és minden anyagszer ű, mind a »Gyermek Piros mellény-
ben«, mind a »Kék váza« festményeiben és ugyanígy van tájképeiben,  
csendéleteiben vagy figurális kompozícióiban, Számára minden ösztön-
zés forrása, az egyetlen indíték és minden igaz ihlet ered ője a természet.  
Cézanne festészete konstruktív mértani alapon nyugoszik. Képeinek  
ékessége, amit ellentétes színekkel és valeurrel érzékit, a tökéletességig  
van fejlesztve.  

Edouard Manet-nak és Claude Monet-nak életükben, ha a képtelen-
ségig potom áron is, sikerült néhány festmény űket eladni, ez azonban  
Cézannenak mind haláláig, 1906-ig, nem sikerült. Úgylátszik, Zolának,.  
Cézanne iskolatársának, sem volt érzéke festészete iránt. Cézanne arc-
képet készített róla, ami Zolát annyira felb őszítette, hagy örökre meg-
szakította vele a barátságot.  

304  



Cézanne festészetét nagyszámú követ ője folytatta, néhányan közü-
lük, elmélyítve konstruktivizmusát eljutottak a kubizmusba.  

Hármukkal párhuzamosan alkot a Nelük egyívású Auguste Renoir,  
az enyhe rózsaszín ű  nő i a'lakok, az er őteljes szobrászi formák és a  
nyugodt, ?.eegyszerűsített síkok fest ője. Továbbá Edgar Degas, a kiváló  

rajzoló, a mozdulat pillanatainak megörökít ője. Koránák életét, jelleg-
zetességeit mutatja be és ezáltal eltávolodik a többi imrpresszionistától.  

Camille Pissarro el őbb Corot, majd később Claude Monet hatása alatt  

fešt, nagy fest ő i becsiiletességgel, enyheárnyalatú zöld színei uralkodnak  

vásznain, falusi mozzanatok megoldásához nyúl és párisi sugárutakat  
fest. Alfred Sisleynek hasonló a tárgyköre mint Pissarronak, csak talon  

erőteljesebb egyéni hangs й  тal. Minta гképe eleinte Corot, késf őbb  
Courbet, azonban leginkább Monet-t szerette.  

Armand Guillaumin és Berthe Morisot, Manet m űvészetének kö-
vetői, valamint a csoporthoz tartozó többiek egyetlen színnyomattal sem  

voltak kÉpviselve ezen; a kiállításon.  
Degas, Pissarra és Sišley követ ői Gauguin és Touluose-Lautrec. Paul  

Gauguin-re eleinte Pissarra volt nagy hatással. Később Cézanne hatása  
a1 аtt er őteljes, leegysžier űsített hatalmas kompozíciókat festett. Taulouse  
Lautrec-re, aki kiváló rajzoló és korának alakjait festi, Degas volti nagy  

hatással.  
Előbb Jean Fran сois Millett, . barbizoni mester, majd Pissarro és,  

Seurat nyomdokain jelentkezik a holland Vincent Van Gogh, aki koráb-
ban keresked ő  és lelkész volt, és bővérű  természetével, misztikus, ideg-
alkatával bevonul a festészetbe. Vásznai, amelyeket látszatra kezdetle-
ges technikával és ingó ecsetvonásokkal fest, higgadt egészséges em-
berre, a természett ől megigézett fest őre vallanak. Alentétben ezzel,  
ahogyan képei után ítélhetünk, életrajzírás feltüntetik lélekhasadását.  

Festészete ;  amely az impresszionizmus idejében jött létre és fejl ődött,  
sajátos jellegű . Ugyanúgy, mint Cézanne-t, Van Gogh.ot sem értékeli  

kellően kora. Csak halála után ismerik fel értékét és hatását korunk  

kÉpzőművészeté гe és nagyszámútanítványára.  
Az impresszionista mozgalombol a korszer ű  festészet tovább fejl ő -

dik a neoimpresszionisták, Georges Seurat és Paul Signac útján, majd  

a »meghitt impresszionizmus« fest ő i: Pierre Bannard és Vuillard követ-
keznek, továbbá a fauvisták: Matisse, Rouault, Marquet, Dufy, a ' kubis-
ták: Picasso, Braque és Lhote, a »függetlenek«: Utrillo és Suzanne Ve-
adon, a szürrealistákig, absztraktokig, a primitívekig ё  az expresszio-

nista irányzatig.  

M. Balacs  
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NYELV Ё SZ Е T  

DR. ZAMENHOF L. LAJOS : 

A nemzetközi nyelv lényege és jövője  
Abból az alkalomból, hogy sajtónk egy része („7 Nap”, „Magyar Szó",  

„Ifjúság", „Politika", Ilustrirani Vjesnik ` stb.) többször Irt a nemzetközi nyely-
rő l általában és az eszperantóról killön, nem tartom feleslegesnek részleteket  
közölni az eszperantó megteremtö;ének, Dr. Zamenhof L. Lajosnak 1900 táján  

A nemzetközi nyelv eszméjének lényege és ji5vöje" címen Irt értekezéséb ő l. 
Az értekezést annak idején a Tudományok el бmozd(tás đra alakított francia szö-
vetség párisi kongresszusán olvasták fel el ő ször s azóta több nyelven, — franciául  
p!. kétszer is — kiadták.  

Az itt közölt anyaga fentemlített értekezés hetedik fejezete s azon csupán  
jelenléktelen rövidítést eszközöltem.  

(A fordító megjegyzése)  

Az eszperantó lesz-e a löv ő  nemzetközi nyelve, vagy pedig más, új 
nemzetközi nyelv? 

A jelen pillanatban az eszperantó valóban egyedül áll, .mint a 
nemzetközi nyelv jenöltje. Mivel azonban a különféle kormányok kép-
viselőiből a nemzetki эΡzí nyelv kiválasztására összehívandó kongresszust 
hihebőleg rövidesen nem tartják meg — lehet, hogy tíz, lehet, hogy száz 
év mulya kerül rá a sor — nagyon könnyen megtörténhet, hogy addig 
sok új mesterséges nyelv jelenik meg, amelyek sokban felülmúlják, az 
escperantót. Kénytelen lesz-e a kongresszus ezekb ő l választani egyet? 
Vagy esetleg •a kongresszus maga szervez illetékes bizottságot, amely 
majd új mesterséges nyelv megteremtésével foglalkozik? 

Minderre a következ őket vá аszolhatjuk. Új nyelv megjelenésének 
a lehetősége magában véve nagyon kétes, ú j nyelv megteremtésével pe-
dig bizottságot megbízni éppen olyan értelmetlenség volna, mint pl. bi-
zottságra bízni egy jó költemény megírását. Mert teljes, minden vonat-
kozásban megfelelő  és életképes nyelv megteremtése, amely sokaknak 
d_yan könnyű  és egyszerű  feladatnak tíínik, a valóságban nagyon de na-
gyon nehéz dolog. Egyrészt különleges tehetséget és ihletettséget, más-
részt pedig nagy er őfeszítést, türelmet és forró, végtelen odaadó szere-
tetet követel az ügy iránt. E szavaink sokaknak nagyon furcsák, mert 
úgy tűnik fel, hogy csak el kell határozniuk, hogy az asztal például 
»bam« lesz, a szék pedig »bim« és így tovább, és már kész is a nyelv. A 
tökе?etes, alkalmas és életképes nyelv megteremtéšével teljesen úgy áll 
a dolog, mint p1. a zongorajátékkal vagy a s űrű  erdőn való áthatolással... 
gy van ez a mesterséges nyelvvel is: hozzáfognia nyelv elkészítéséhez, 

már előre nevet adni neki, beharangozni az olvasóközönségnek — mind-
ez nagyon könnyű  —, de szerencsésen be is fejezni ezt a munkát, egy-
altalán nem az. Öntelten sokan hozzálátnak az ilyen munkához, de alig 
hogy egy kicsit belemélyedtek, vagy rendezetlen hanggy űjteményt kap- 
nak minden határozott terv és minden eredmény nélkül, vagy olyan ne-
hézségekbe, annyi egymásnak ellentmondó követelésbe ütköznek, hogy 
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utolsó csepp türelmüket is elvesztilč , sutba dobják a munkát úgy, hogy 
soha többé nem mutatkoznak a nyilvánosság el őtt. 

Hogy alkalmas és életképes nyelv megvalósítása nem olyan köny-
nyű  dolog, mint azt sokan gondolják, az többek között a legjobban a kö-
vetkező  tényből látszik: tudjuk, hogy a volapük és az eszperantó meg-
jelenétse előtt a mesterséges nemzetközi nyelv rengeteg kísérlete léte-
zett; az említett két nyelv megjelenése óta sem kevés e kísérletek száma; 
e kísérletek és szerz ő ik hosszú névsorát találhatjuk a nemzetközi nyelv 
eszméjének történetér ől szóló minden könyvben; ilyen kísérleteket ké-
szítettek magánszemélyek is, egész egyesületek is; rengeteg munkát, és 
néhányan igen nagy t őkét is erryésztettel fel; — és mégis, ebb ől az egész 
rengeteg számból csak kett ő  érkezett el a megvalósulásig., szerzett hí-
veket és menti át a gyakorlatba! De még ez a kett ő  is `csak annak a v é-
1 e t l e n n e k köszönheti megjelenését, hagy a szerz ők közül egyik sem 
tudott a másik munkájáról. Az eszperantó nyelv szerz ője, aki ennek az 
eszmejének szentelte egész életét, a legkorábbi gyermekkorától kezdve, 
aki ezzel az eszmével összen őtt és kész mindent feláldozná érte, maga 
bevallja, hogy az ő  ak,raterejét is csak az tartotta fenn, hogy olyasva-
lamit készít, ami még soha sem létezett és hogy a munkája során elébe 
tornyosuló nehézségek olyan nagyok voltak, és olyan sok türelmet igé-
nyeltek, hogy ha a volapük 5-6 évvel korábban jelent volna meg, ami-
kor az eszperantó még nem volt kész, ő  (az ,eszperantó szerzője) egész 
biztosan elvesztette volna türelmét ,és felhagyott volna az e nyelven való 
további munkálkodassal, annak ellenére, hogy egészen jól Kismerte nyel-
vének a volapük feletti óriási el őnyét. 

Az elmondottakból önök megértik, hogy most, amikor az egész vi-
lág tudja, hogy két teljes egészében mesterséges nyelv már régóta lé-
tezik, nagyon kétséges, hogy akadna valaki, aki most vállalkozna arra, 
hogy haSĐnló szizifuszi munkába kezdjen ,és lenni elég életereje, hogy 
azt szerencsésen be is fejezze, annál kevésbé, mert ő t már nem, fűtené az 
a remény, hogy majd egyszer jobbat ad, mint az, ami már rnegban. Mi-
lyen keиés reménye lehet az ilyen vállalkozónak, legjobban látszik ab-
ból a nagyon sok kísérletb ő l és tervb ől ami 'az eszperantó óta jelent 
meg. Annak ellenére, hogy e szerz őknek már teljesen kész minta állt 
xendelkezбsükre, amely sTzerint dolgozhattak, nemcsak hogy egyetlen 
kísérlet sem jutott túl a terv stádiumán, hanem már magából a ter7b51 
is világosan látszik, hagy ha szerz ő jüknek lenne is elég életereje és 
képessége végigcsinálnia dolgot, ez a munka nem valami jobb, hanem 
ellenkezőleg, még olyan jó sem lenne, mint az eszperantó. Míg az esz-
perantó kitűnően kielégíti az összes követelményeket, amel уеk a nem-
zetközi nyelvvel szemben támaszthatók (rendkívüli könny űség, pontos-
ság, gazdagság, természetesség, életképesség, hajlékonyság, jóhangzás 
stb.), addig e tervek mindegyike a nyelv egyik valamelyik oldalát tö-
rekszik megjavítani, akaratlanul föláldozva ezért az összes többi kö-
vetelményeket. Ezért például a legújabb tervez ők legnagyobb része á 
következő  ravaszsággal él: tudva, hogy a közönség minden tervet annak 
megfelelően értékel, hogy a tanult n y e l v é s z e k hogyan vélekednek 
róla, ők nem arra törekednek, hogy tervük a gyakorlatban valóban al-
kalmas legyen valamire, hanem csak arra, hogy az első  pillanatban jó be-
nyomást gyakoroljon a nye?vészekre: Ezért a szavakat majdnem telje-
sen minden változtatás nélkül a legfontosabb már l é t e z ő  természetes 
nyelvekb ő l veszik. A nyelvészek, e tervezett nyelven írt mondatot kapva, 
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észreveszik, hogy ezt a mondatot els ő  olvasásra sokkal könnyebben ér-
hették meg, mint az eszperantóban, -- s a tervezők már diadalt ülnekí és 
beharangozzák, hogy az ő  »nyelvük« (ha majd egyszer elkészül) jobb 
lesz, mint az eszperantó. Azonban minden értelmes ember azonnal meg-
győződik, hogy ez csak ábrán d, hogy itt a j e l e n t é k t e 1 e n s z e m-
p o n t 'kedvéért — ami csak a kirakat számára és léprecsalási szándék-
kal készült — a legfontosabb szempontokat áldozták fel 
(mint pl. a nyelv könnyűsége az isko'.azatlanok számára, hajlíthatósága, 
gazdagsága, pontossága stb.) és hogy, ha hásonló nyelv valamikor is 
elkészülhet, végeredményben semmit sem nyujtana! Mert ha a nemzet-
kzi nyelv legfontosabb érdeme abban állana, hogy lfehet ő leg mennél  
könnyebben legyen sérthet ő  a tanult n y e l v é s z e k számára, akkor 
erre a celra vehetnénk akármelyik nyelvet, pl. a latint, m 'ind e n v á 1-
t o z t a t á s n é l k ü l s a tanult nyelvészek - azt még könnyebben meg-
értenék. az els ő  olvasásra! A természetes,(szavak lehet őség szerinti men-
nél kisebb változtatásának az elve az eszperantó ,nyelv szerz ője előtt 
nemcsak hogy jól ismert volt, hanem az új tervez ők éppen t ő le vették 
át ezt az elvet: csak míg az eszperantó ezt az1vet a lehet ő sé g 
m é -r L é k e szerint észsz.er űen alkalmazza, a leggondosabban ügyelve 
arra, hogy ez az elv ne kerüljön ellentmondásba a nemzetközi nyelv 
többi, fontosabb szempontjaival, .a tervez ők minden figyelmüket 
csak ere az egy szenz,pontra fordítják, a tervez ők minden más — összeha-
sönlíthat.atlanul fontosabb — szempontot feláldoznak, mert összeegyez-
tetni és különféle elveket egymással összhangba hozni nem bírnak, s ő t 
nem is akarnak, mert ők maguk sem remélnek valami készet ,és hasz-
nálhatót nyujtani, hanem csak hatást akarnak kelteni. 

Az ,elmondottakból önök l бthatják, hogy nem all fenn a legkisebb 
ok sem a félelemre, hogy valamilyen új nye1 хT jeleтine meg, amely ki-
szorítaná az eszperantót, — ezt a nyelvet, amelybe annyi tehetség, annyi 
áldozat, és annyi év türelmes és forrón nyujtott munkájaí van be'eadva, 
a nyelvet, amelyet hosszú éveken át már kipróbáltak. és a gyakorlatban 
olyan jbl megfele'i mindannak, amit a nemzetközi nyelvt ő l várhatunk. 
Az önök számára azonban, tisztelt hallgatóim, ez nem elégséges. Önök 
azt kívánják, hogy nyujtsunk teljes ,és kétségtelen logikus b i z o n y sa-
g _o t orrál, hogy az eszperantó nyelvnek nem lesznek versenytársai. 
Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy teljes bizonyságot nyujt-
hatunk önöknek.  

- Ha a mesterséges nyelv egész lényege a nyelvtanban volna, 
akkora volapük megjelenésével a nemzetközi nyelv kérdése egyszer s  
mindenkorra megoldást nyert volna és a volapük nyelvnek már semmi-
féle versenytársa sem jelentkezhetett volna, mert a különféle hibák el-
lenére a volapük nyelv nyelvtana olyan könny ű  és o'_yan egyszer ű , 
hogy va'.lami sokkal könnyebbet és egyszer űbbet már kívánni sem le-
het. Az új nyelv már csak néhány csekélységben térhet el a volapükt ő l, 
és mindenki megérti, hogy e s ik ё  1l y s é g e k é r t senki sem vállal-
kozna új nyelv megteremtésére, és a vilag csekélységek miatt nem uta-
sítaná vissza a már teljesen kész és kipróbált nyelvet, Végső  esetben 
egy jövőbéli akadémia vagy kongresszus végrehajtaná a valopük nyely-
tanában azokat a nem nagy változtatásokat, amelyek hasznosaknak mu-
tatkoznának és minden kétség nélkül a volapük maradna a nemzetközi 
nyelv s örökre ki lenni küszöbölve mindenféle versengés. A nyelje azon-
ban nem csupán nyelvtanból áll ;  hanem s z ó t á r b ó l is, és al mestersé- 
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ges nyelvnél a szótár megtanulása szá хszor több időt kö etel,, mint a 
nyelvtan tanulása. Míg a v вΡlaрük csak a nyelvtan kérdés-ét oldotta 
meg — és .a szótárt teljesen figyelmen kívül hagyta —egyszer űen a 
különféle kigondolt szavak gyűjteményét adva, amelyeket minden új 
szerzőnek joga volna a saját " kívánsága szerint kigondolni. Ime, miért 
természetes, hogy mára valapük létezésének kezdete óta még a leglel-
kesebb volapükisták is féltek, hogy holnap új, a volapüktól egészen elüt ő  
nyelv jelenik meg s a két nyelv között versengés kezd ődik. Az eszpe-
rantóval egészen más az eset: közismert dolog — s ezt egyetlen kutató 
egy pillanatra sem tagadja —,hogy az eszperantó nemcsak a nyelvtan 
kérdését oldotta meg, hanem a szótárét is, tehát a kérdésnek nem-
csak egy kis rész -é t, hanem az egé s z kérdést. Tehátebben az 
esetben mi marad valamilyen új nyelv szerz őjének, ha ilyen va'+amikar 
jelentkezne? Az ő  szamara nem maradna más hátra, mint... felfedezni 
a már felfedezett Amerikát! Vegyük, hogy most, a már létez ő , minden 
viszonylatban kitűnő , minden oldalról kipróbált, már rengeteg követ ő-
vel ,és kiterjedt, irodalommal rendekez ő  eszperantó nyelv ellenére mégis 
jelentkezett olyan ember, aki elhatározta, hagy hosszú éveket fordit az 
új nyelv megteremtésére, hogy munkáját sikerült is végrehajtania, és 
hogy az általa indítványozott nyelv valóban jobbnak mutatkozik mint 
az eszperantó, — nézzük meg tehat, milyen lehetne ez a nyelv. Ha az 
eszperantó nyelv nye'_vtana — amely teljes lehet őséget nyujt az emberi 
gondolat minden árnyalatának a legpontosabb módon való kifejezésére 
—, összesen 16 rövid szabályocskaból áll és fél óra alatt elsajátítható, —  

akkor az új szerző  mit adhat még jobbat? A legjobb esetben a 16 sza-
bály helyett esetleg 15-öt adhat és a 30 perc tanulás helyett esetleg  

25-öt követelhet? Vagy nem? De ezért kívánja-e valaki, hagy új nyel-
vet szerkesszenek s a világ ilyen csekélység kedvééért elveti-e a már  

létező  és minden oldalról kipróbáltat? Kétségkívül nem; a világa leg-
végső  esetben azt mondja: »Ha az ön nyelvtanaban valamilyen csekély-
ség jobb mint az eszperantóban, mi ezt a csekélységet bevezetjük az esz-
perantóba és kész a dolog«. Milyen lesz ennek a nyelvnek a szótára?  

Manapság mára kérdéssel foglalkozók közül senki sem kételkedik ab-
ban, hogy a nemzetközi nyelv szótára nem állhat önkényesen kitalált  

szavakból, hanem a szótárt feltétlénül a román-germán szavak legáltá-
lánosabban használt alakjaiból ke1,1 összeállítani; mégpedig nem azért,  

hogy amint az új tervez ők közül sokan elképzelik — a tanult nyelvé-
Szek azonnal megérthessék az e nyelven megírt szöveget (az olyan do-
logban, mint a nemzetközi nyelv, a nyelvészek a l e g u t o lis ó helyen  

következnek, mert hisz ők a legkevésbé érzik e nyelv szükségét), hanem  

más, fontosabb okok miatt. Igy pl. nagyszámú ú. n. »idegen szó« van,  
amelyet minden nyelvben egyformán használnak s amelyet mindenki  

tanulás nélkül is ismer, s ezeket mell őzni kifejezetten képtelenség.  

Ezeknek megfelel ően kell azután hangzania a szótár többi szavainak is,  

mert másképen a nyelv rosszhangzású lenne, a nyelvelemek minden lé-
pésen összeütközésbe kerülnének, félreértés ke:.etkezne s a nyelv foko-
zatos szabályszer ű  gazdagodása meg lenne nehezítve. Vannak még más  

okok is, amelyek miatta szótárt csak ezekb ől a szavakból kell össze-
állítani és nem másokból, de ezekr ő l, mint igen kivételes okokról, itt_  
részletesen nem beszé'ünk. Elég lesz, ha leszögezzük, hogy a szótár te-
kintetében az összes legújabb kutatók elfogadják ezt a tételt, mint vi-
tán felül állót. Ész mert az eszperantó nyelvnek éppen ez a vezérelve és  
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mert ennél a szabálynál a szavak kiválasztásában nagy önkény nem áll-
hat fenn, marad számunkra az a kérdés, mit nyujthat tehát az esetleg 
elkészítendő  új nyelv szerz ője, Tény az, hogy ennek vagy annak a szó-
nak lehetne megfelelőbb alakot is adni, — ilyen szó azonban csak igen 
kis számban akad. Ezt onnan láthatjuk legjobban, hogy az eszperantó 
után megjelenő  sok terv közül akármelyiket is vennék önök el ő , mind-
egyikben legalább 60 0/0 olyan szót. találnának, amelyeknek ugyanaz az 
alakjuk, mint az eszperantóban. S ha ehhez önök hozzáadják, hogy a 
szavak másik fennmaradó 40°/o-a az eszperantó alaktól leginkább csak 
azért tér el, merte tervek szerz ői vagy nem vettek figyelembe külön-
féle olyan szempontokat, amelyek a nemzetközi nyelv száanára nagyon, 
de nagyon fontosak, vagy egyszerűen egészen szükségtelenül változtat-
ták meg e szavakat, — akkor könnyen jutnak arra a' megálllapításra, 
hogy azoknak a szavaknak a tényleges száma, amélyeknél az eszperantó 
alak helyet* megfelel őbb formát lehetne adni, nem rúg többre, mint va-
lami 10°/o-ra. Ha azonban az eszperantó nyelvtanon körülbelül semmit 
sem lehet változtatni s a szótárban csupán holmi 10°/o-at lehetne átalakí-
tani, akkor fennáll a kérdés, mit képviselne tehát az új nyelv, ha egy-
szer egyáltalán elkészü',ne és ha valóban minden tekintetben alkalmas-
nak mutatkozna. Ez nem lenne, új nyelv, hanem csak valamennyire meg-
változtatott eszperantó nyelv! Tehát a nemzetközi nyelv jöv őjére vo-
natkozó egész kérdés csak oda lyukad ki, hagy elfogadják-e az eszpe-
rantót változatlanul, a mostani formájában vagy eszközölnék-e majd 
rajta valamilyen változtatást! Ez a kérdés azonban az eszperantisták 
számára már semmi jelent őséggel Sem bir; ők csak az ellen tiltakoznak, 
ha e gyes szemelvek a sajat belátásuk szerint akarják megváltoztatni 
az eszperantót; de ha majd egyszer illetékes kongresszus vagy akadémia 
határozza el, hogy a nyelvben ilyen vagy olyan változtatásokat eszközöl-
jenek, ezt az eszperantisták örömmel fogadják s ezáltal semmit sem ve-
szítenek: nekik akkor nem kell majd el őlrő l tanulniuk valamilyen új ne-
héz nye'.,vet, hanem csak egy vagy több napot kell szentelniök azoknak 
a változtatásoknak a megtanulására, amelyeket a nyelvben eszközöltek 
és kész a dolog. 

Az eszperantisták egyáltalán nem állítják, hogy az ő  nyelvük any-
nyira tökéletes, hogy már tökéletesebb nem lehet. Ellenkezó'eg: amikor 
megalakul egy Olyan illetékes kongresszus, amelyr ől majd tudják, hogy 
döntése a világ számára tekintélyt jelent, maguk az eszperantisták fog 
jók indítványozni, hogy jelöl jön ki bizottsagot, amely a nyelv áttanul-
mányozásával foglalkozik s abban megejt minden hasznos javítást, még-
ha ezáltal a nyelvet a teljes felismerhetetlenségig kellene is megvál-
toztatni; mivel azonban lehetetlen el őrelátni, hogy ez a munka egyál-
talán sikerül-e a bizottságnak, nem tart-e az majd hosszú évekig, vaj-
ion egyetértésben szerencsésen befejez ődik-e s vajjon az elvégzett 
munka a gyakorlatban teljesen alkalmas lesz-e, tehát érthet ően nagyon 
ostoba és megbocsáthatatlan dolog lenne a bizottsag részér ől, ha a prob-
lematikus jöv ő  kedvéért Lemondana a tényleges és minden vonatkozás-
ban befejezett és kipróbált máról; tehát, mégha a kongresszus arra a 
megállapításra jutna is, hogy, az eszperantó nem jó, akkor is csak a kö-
vetkező  határozatot hozhatná: ideiglenesen elfogadni az eszperantó :yel-
vet jelenlegi alakjában s ezzel párhuzamosé a bizottságot jelölni ki, 
amelye nyelv tökéletesitésével vagy valamilyen új, tökéletesebb nyelv 
elkészítésével foglalkozna; ,és csak akkor, amikor .az id ő  úgy mutatná, 
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hogy a bizottság munkája szerencsésen befejezést nyert és sok '.sísérle-
tezés utáл  teljesen alkalmasnak mutatkozott, csak akkor lehetne kije-
lenteni, hogy a nemzetközi nyelv eddigi alakját elvetji-k s helyette élet-
belég az új alak. Minden értelmes ember egyetért abban, hogy a 
kongresszus csak így jártinat el, és sehogyan máskép. Tehát, srég ha fel is 
tételezzük, hogy a jöv ő  nemzedekének végleges Лyelve nem az eszpe-
rantó, hanem valamilyen más, még kidolgozand б  nyelv lesz, minden 
esetben az ahhoz a nyelvhez vezet ő  út az eszperantón át kell hogy ve-
zessen. 

Eszperantóhól fordította: 

Ch. Forge 

A Renoir: Nyári vendéglő;  
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KÖ NYV SZ E M L Е  

Geray Béla: A színpadi beszéd  

Közel negyvenesztendés színészi munka tapasztalatai nem férnek el  
három szerény kötetben. Hogy mégis átadjon valamit gazdag élmé-
nyeib ől és hivatása iránt érzett szeretetét átültesse a fiatal színjátszók  
tudatába, most jelentette meg harmadik könyvét Garat' Béla, akinek  
értekes munkásságát nemcsak színészi és rendez ői téljesítménye tanú-
sítja, hanem a szakirodalom terén kifejtett elismerésreméltó igyekezete  
is méltan jelöli ki helyét kultúrmunkásaink élcsoportjában.  

Különleges helyzetünk hozza magával, hogy kiadóválla'atunk nép-
művel ő  akciója során színjátszásunk fejlesztésére nagy figyelmet szen-
tel. Egyrészt ennek a körülménynek köszönhet ő , hogy egymásután kö-
vetkeztek a szerz ő  általa múlt év során összeállított szakkönyvek, ame-
lyek kétségkívül ga.zdagitott.á.k m űkedvelő ink tudását és komoly tanul-
mányt nyujtottak hivatásos színjátszóink számára.  

Garat' Béla legújabb könyve, reméljük, nem sorozatzáró m űve,  a 
színpadi beszéddel foglalkozik. Igazat kell) adnunk a szerz őnek, amikor  
hangsúlyozza, hagy a magyar nyelv tisztasága •°s helyessége »A színpadi  
beszéd« legf őbb célkitűzése. Ezet a célt akkor érjük el, ha oldott sa-
ruva'_ lépünk be Thá1ia templomába, amilyben minden elhangzott szó  
nyelvápoló munka is.  

»Vigyázzatok jól, amikor beszé tek«, ez a törvény nemcsak színját-
szóink számára tartalmaz megszívlelend ő  utasítasokat, hanem a nyilvá-
nosság el ő tt fellép ő  felolvasó, népegyetemi előadásokat tartó közéleti  
szerepl ők számára is jé)еntős útmutatás: Az anyanyelv ápolása és sze-
retete, tisztaságának meg őrzése kötelez ő  tantárgy minden kultúrmun-
kás önképzsében. Ennek a kötelez ő  tantárgynak leghasznosabb tan-
könyve »A színipadi beszéd«', amelynek tizenhat fejezete csoportokra  
osztja a művet, ,és minden fejezete értékes és érdemes tanulmányozni  
való anyag. - 

Népünk nem kis t ;mege, városi vagy' falusi lakos, szárvény telepü-
lésekben él. A magyar könyv ,eljut á legtávolabb é ; ő  napcsoporthoz is.  
Központi könyvkiadásunk és kultúregyesületeink irányítása sohasem  
veszítette el szem el ő l, hogy egyik legelterjedtebb munkaterület a m ű-
kedvelő  színjátszás és a leggyakoribb ismeretterjesztés a költemények  
szaval sa. Ezen a munkaterületen igen jeient ős segítséget nyujt Garat'  
Béla könyve mindazoknak, akik népm űveléssel foglalkoznak, r'ert az  
Arany János, Petl őfl Sándor, Várady Antal, Endrődy Sándor, Babits  
Mihá'!y idézetek részben teljes szövegükkel felkeltik az érdekl ődést.  e 
kultúrmunka iránt és a szavalatok m űvészi színvonalát emelik és biz-
tosítj.k. De nemcsak a népei műkedvelés, hanem komoly színjátszói tel-
jestm.ényre törekv ő  színészeink számára is hasznot hozó a könyv tar-
talma, mert Katona József Bánk bánja, Szigligeti Csikósa, Madách: Em-
ber Tragédiája, Sophokles Antigonéja a feldolgozott is kiért ékelt mű - 
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vészi anyag szempontjából nagyigény ű  színészi vizsgára való előkészü-
letet biztosít. Shakespeare Hamletjének részletei, Baudelaire költemé- 
nye, Grimm meséje, azt bizonyít]ak, hogy az anyag kiválasztása gondos 
és Jelkiismeretes munka eredménye. Az egyszer ű  népi műkedvelés mel-
lett a hivatásos színész is megtalálja tovabbkepzésének útját, mert a 
közölt szemelvények . feldolgozásában a szerz ő t  gazdag tapasztalatai ér-
vényesülnek. 

Külön ajándéka a kötetnek Taurinus István 1519-ben latin nyelven 
írott h őskölteménye, a »Paraszti háború« egyik részlete, Dózsa György 
beszéde Ger ő  László fordításában. Er őteljes, hatásos műsorszáma lesz sok 
műkedvelő  estnek. 

Garat' Béla könyvének megjelentetése m űkedvelőink és hivatásos 
színjátszóink szempontjából nagy jelenb őségű . Ez már kifejlett színi-
iskola, ha eljutottunk magasabb követelmények felállításáig, amikor 
nemcsak műkedvel ő i esőadást, hanem a legkisebb magyarlakta helyen 
is színvonalas értékes m űsort szeretnénk biztosítani. A S z í n p a d u n k 
sorozatban nemrég jelent meg az 56. füzet. Ez közel hatvan m űsorszám, 
amelyeknek m űvészi tolmácsolasához máris . három ;kötet szakkönyv 
nyujt segítséget. Népcsoportunk kultúrmunkájának mérlege ezen a téren 
kedvező . 

Alig félmilliót kitev ő  lélekszámra színházi szakiroda'ommal megje-_ 
lenni és azt meglehet ősen magas példányszámban eladni, — a kultúra 
magasabb színvoriara irányuló törekvésnek biztató jele. Vájdaság 
magyarsága azonban e könyvvel kapcso'atban még egy jelent ős hoz,á-
járulással biztosítja kultúrtevékenyé,gének elismertetését. Garat' Béla 
könyvének 36. oldalán a Kiejtésr ől szóló fejezetében ezt írja: »A szép-
hangzás érdekében vigyáznunk kell az e és é közötti közép ő  kiejtésére, 
mert ennek' helyes haszn xlata a tök .letel magyar beszédben, de kü'önö-
sen a színpadon vagy szónoki emelvényen, rendkívül fontos. Ez a bet ű  
sok szónak egészen más értelmet ad, mint az egyszer űen kiejtett e bet ű . 

Például: menet a csavar része, míg egy nagy felvonulás m ёnet-nek 
ejtend ő . A királynő i termet megbűvölte az egész termi?t. Szerelem a 
villanyt és szerie'í'm fogja el a szívemet. Próbáljuk csak: Kegyetlenül 
megverem a gyereket helyett így mondani: K ёgyetlenül mőgverőm a 
gyerőkёt, és - érezni fogjuk, ' mennyire szebben és dallamosabban 
hangzik. 

Az ismertetett, színházi szakkönyv sziles érdekl ődésre tarthat szá-
mot, mert nemcsak a színjátszókhoz és m űkedvelőkhöz szól, hanem út-
mutatásšal szo'gál mindazoknak, akik a magyar nyelv tisztaságát és 
szépségét szolgálják, akiknek az a feladatuk, hogy anyanyelvünkön szó-
laljanak fel és értelmes, jólhangzó beszéddel kössek le a hallgatók fi-
gyelmét, 

Garat' Bé'a könyvét eszerint nemcsak színjátszóink és m űkedve-
lő ink, hanem a társadalmi egyesületek vezet ő i, valamint a közélet sze-
replő i is nagy haszonnal olvashat-ják, mert amit megtanultunk bel ő le, 
csak javunkra válik. 

Cz. T. 
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JEGYZETEK  

Tanácslzowott a Magyar Irodalmí Társaság  

A második világégést megel őzően,  
tehát még a régi Jugoszláviának  
nevezett országos gondolatbörtön-
ben, a magyarság egyetlen haladó-
szellemű  folyóirata a »H í d« volt.  
A háborút megelőző  hat esztendő -
ben a »H í d« volt az egyedüli le-
gállis magyar sajtótermék, amely  
ezt a mai szocialista Jugoszlávián-
kat el őkészítette, .és egyetlen olyan  
lapunk, amely ma a folyóiratok  
életében általában is tekintélyes  
tizenhatos évfolyamot tünteti fel  
címo' Јdalán.  

A háború elő tt átlag 1200 pél-
dányban jelent meg, azonban olva-
sbinak száma jóval több, átlagban  
10.000 volt. A haladószellemű  ma-
gyar »értelmiség« olvasta és ter-
jesztette, mert szívügyének tekin-
tette. Az értelmiség szót. az imént  
idézőjel) közé szorítottuk, mert he-
lyes értelmezése magyarázatra  
szorul, nemcsak magas iskolai kép-
zettségű , értelmiségi dolgozókra  
vonatkoztattuk a szót, hanem azok-
ra a nagyszerű  magyar kétkézi  

munkásokra is, akik talán csak elemi  
iskolával a hátuk megett, a mun-
kásmozgalomban nevelkedtek és  
tettek szert olyan tudásra, amely  
'ehetővé tette számukra, hogy kö-
vetni tudták !' a magasszínvonalú  
»Híd«-at. Ki ne emlékezne, a régi  
» Híd«-terjeszt ők közül, azokra az  
ipari- és földmunkásokra, akik  
népes csoportok el ő tt olvasták föl  
és magyarázták a »Híd« írásait,  
azokra az előfizet őkre, akik ugyan  
egyil~ük nevére járatták a folyó-
iratot, azonban nyolcan adták hoz-
zá össze a féldinárokat, mert több- 

jük nem volt. Valóban, a »Híd« ak-
kor nemcsak marxista folyóirat,  
de annál több, mozgalom volt,  a 
szervezés eszköze, amely tömörí-
tett ,és irányított. és ha a Híd ter-
jesztése komoly munkát igényelt,  
mégis könnyen ment, mert szív-
ügye volt minden haladószellem ű  
malgyarnak. Végül még annyit  a 
régi »Híd« példányszámával kap-
csolatban, hogy az általános _ma-
gyar és szerb viszonylatban is, je-
lentős volt, hiszen tudjuk, hogy a  
folyóiratok erre mifelénk soha ed-
dig. nem tudtak elég közel férk őzni  
az olvasóhoz. Ennek a tehertétel-
nek fölébe nehezedett az a súly,  
hogy az akkori rendszer államgépe-
zete, de a reakciós magyar polgári  
és kispolgári vezet ők is »öntevéke-
nyen« és állandóan, enyhén; szó'Iva,  
nehézségeket gördítettek a »Híd«  
elé.  

Mindez a multеlevenítés azért  
került a Magyar Irodalmi Társaság  
legutobb megtartott ülésér ő l szóló  
beszámoló elé, mert az összejöve-
tel e' ~ső  napirendi pontjául a »Híd«  
kérdését, pontosabban a »Híd«  
helyzetének megvitatását t űzte ki. A  
megbeszélésen fe'iszólalók is ismé-
telten visszanyúltak a multba és,  
közhasználatú kifejezéssel élve,  
tapaztalatokat kívánták lesz űrni  
az egykori sikerekb ő l: és azokat á  
mára alkalmazni.  

Majtćnyi Mihály, az Irodalmi  
Társaság eln öke és a »Híd« f ő -
szerkeszt ő je, beszámolójában meg-
állapította, hogy a »Híd« példány-
száma ijesztően megcsappant, de  
keservesebb ennél, hogy néhány  
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írónk is elfordult a »Híd«-tól. Fej-
tegetését a lap kiadójának, a 
Testvériség Egység vállalatnak ve-
lős megítélésével fejezte be, hogy: 
úgylátszik, a »Híd« sem az írók-
nak, sem az olvasóknak nem kell. 

Az elnök széttáruló keze segítsé-
get, konstruktív vita megindítását 
kérte. Itt nyomban leszögezhetjük, 
hogy ez meg is történt, ha a bírá-
lat nem egyszer élesebb hangfokra 
csusszant is, vagy, ami helyte1е-

nebb, néhányak begombolkozásá-
sában jutott kifejezésre. 

A riasztó zárszó hatását O ~ajos 
Mihály felszólalása enyhítette, aki 
a Testvériség-Egység vállalat ne-
vében megállapította, hagy a lap 
jelenlegi helyzete súlyosan terheli 
a kiadó költségvetését, a szük-
séges anyagi eszközöket azonban 
továbbra is folyósítani fоgják. Te-
hát nem a lét és a nemlét nyomasz-
tó légkörében kellett a »Híd« 
problémáit megvitatni, meghatá-
rozni, hogy mi a teend ő , hogy a 
magyar írók írjanak a »Híd«-ba, 
hogy aг  magyar olvasó megvegye és 
olvassa is a Hidat. 

A kibontakozó vita folyamán 
a kérdés legelőször is úgy tev ő-
dött föl', honnan toborozni az olva-
sót, amikor kiterebélyesedett saj-
tónk, napilapunktól a szaksajtóig, 
felszippantotta a javarészét azok-
nak, akik egykor a Híd olvasói vol-
tak, vagy lehetnének ma. Ellenben 
megvan a Hídnak is az olvasókö-
zönsége, hiszen a háború után ha-
zánkban új magyar értelmiség n őtt 
ki. Számszerű  példának mondták 
el, hogy a Népoktatás, a magyar 
pedagógiai folyóirat, 1200-1300 
példányban kel el, olvasói, tanítók 
és tanárok, mind olyan emberek, 
akik érdekl ődésük és hivatásuk 
folytán a »Híd« olvasói is lehet-
nek. Számba vették hét középisko-
lánk két legfels ő  osztályának tanu-
lóit is, így azután а  iskoláink ka-
tedráin és padjaiban ül ők egyma-
gukban  is elegendők volnának, 
hogy é'.!etben tartsák a »Híd«-at. 
Természetes viszont, hogy a »ter- 

jesztés« csatakiáltást háromszoro-
san kell hangoztatnia lagymatag 
nemtörődömség és a közömbösség 
ellen! 

A felsorolás ezzel még korántsem 
ért véget. Itt van a többszáz. f őnyi 
egyetemet végzettek és f őiskolai 
hallgat "cink tábora, itt van kultúr-
munkásaink, népszínházaink, ama-
tőrszínházaink és a műkedvelő  
együttesek számszerint könnyen fel 
sem sorolható sokasága, sokezres 
tagsága; újságírók és mennyi kez-
dő , tapogatózó tollforgató, \ akiknek 
hadáról csak akkor szerzünk tu-
domást, ha írásaikkal ostrоmolják 
a kitűzött pályázati díjakat. Meg-
annyi irodalom iránt érdekl ődő  
ember, akiket mind, mind a »Híd« 
olvasóivá lehet •és kell tenni. Vé-
gül, de nem uto'só sorban, említ-
sük meg a gyárak munkástanácsá-
ban. igazgató bizottságában, a fal-
vak és szövetkezetek kultúregye-
sületeiben  és együtteseiben gyor-
san fejlődő  dolgozóinkat, akik 
már esztend ők folyamán érnek ar-
ra, hogy felzárkózzanak értelmisé-
günkhöz. Nos, ne legyen olyan po-
litikai munkásunk se, aki ne olvas- 
ná a Hidat. Ha mindezeknek csak 
egy hányadát közelítjük is meg, 
a »Híd« terjesztésében eddig soha 
nem tapasztant sikereket érhetünk 
el. Ezt és az ilyen lelkes terjesz-
tést hangoztatták felszólalásaikban 
Szirmai Károly és Csépe Imre. 

A »Híd« sikeres terjesztésében 
azonban csak átmeneti eredményt 
érhetünk el, ha ugyanakkor nem 
kötjük ősze tartalmi átaliakításával 
is. A Hídnak irodalmunkban veze-
tő  szerepet kell betöltenie. Nem-
csak a legjobb írásokat kell a maga 
számára biztosítani, de szilárd szer-
kesztési elvekkel, meghatározott 
iroda'.bmpolitikával irányt is mu-
tatnia a sokszor imbolygásra, el-
lomposodásra hajlamos íróknak. 
Bogdánfi Sándor és Steinitz Tibor 
beszéltek err ől a kérdésről és 
eközben valóban nem- irodalmi 
kényszerzubbonyra, nem sz űkre-
szabott, szavakat latolgató, boga- 
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rásző  szerkesztésre gondoltak de 
éppen a már alaposan kin ő tt csör-
gős bohócruha yevetkezésére, 
ame'_yben csak szórakoztatni, meg-
nevettetni lehet, krajcáros sikere-
ket elérni, de igaz életet bemutatni 
és nevelni nem. 

Az ötletszerű  szerkesztés ellen 
hangzott el szó, a szerkeszt őbizott-
ság irányító szerepét kívánták, 
nemcsak harcot, de 'csatázást iroda-
lompoitikai elvekért, az írókkal 
kapcsolatot teremt ő  leveezést. 
Részletekre is ketér ő , formakba ön-
tött javaslatok hangzottak el a 
csak az íróasztal mögüli írás ellen, 
élénkebb, harciasabb írói hangot és 
mozgékonyabb gondolatot kívántak 
felszólalásaikban Laták István, 
Acs Káro'!y, Hock Rezső . Lévai 
Endre, Bálint István. 

Rehák László, a maga és többek 
nevében javasolta, hogy szépiro-
dalmon kívül foglalkozzék a Híd 
társadalomtudományi kérdésekkel 
is. Nem elvont és az élett ő l elru-
gaszkodó fejtegetéseket kívánnak, 
de a lüktető  é'et kérdései kerLije-
nek a Híd oldalaira, nem gyorstal-
palású újságcikkek formájában 
persze és nem színvonala alatt. A 
magyar folyóiratok hagyományát 
ismerve ez nem idegen követel-
mény. Nem is a Hídhoz nyúlva 
vissza, a magyar folyóiratok ősét, 
az egykori harcos polgári folyó-
iratot, a Nyugatot említjük meg, 
ame'Íy igen »hetköznapi« kérdések-
kel, a bankok, sztrájkok stb. kér-
désével is foglalkozott, akár egész 
számokat is szentelt id őszerű  pro-
blémák sokrétű  megvilágosítására. 
Megannyi alkalmas forma kínál-
kozik erre : kisebb tanulmányok, 
bírálatok, vázlatok, irodalmi-szín-
vonalú tárca, stb. 

A késő  éjszakába nyúló megbe-
szélés rátapintotta hiányokra, sok 
értékes Qs megfontolandó javasla-
to Ieredménye+zett. Mindezek a 
»Híd« -szerkeszt ő inek íróasztalára 
kerülnek, hogy döntsenek fel ő lük. 
Azonban nemcsak a szerkeszt őbi- 

zottságon múlik, hogy mit sikerül 
mindebből megvalósítani. Erőink 
valóban szétforgácsolódtak Nap-
jainkra és a rádióállomásokra, de 
hihető , hogy íroink .és tollforga-
tóink túlteszik magukat a sz űk 
szerkesztőségi 'és személyi érdeke-
ken és odaállnak a Híd mellé. A 
kezdeményezést azonban minden-
esetre á Hídtál várjuk. 

Az összejövetel második napi-
rendi pontja a  pá'.yáz.athirdetés 
megbeszélése volt. 

A pályázatok ösztönz ő  ereje, mi-
felénk is, nem egy új tehetséget ál-
lított sorompóba. Ezt az ösztökét 
most éppen oda kell irányítani ahol 
a leggyengébbek vagyunk, ahol a 
legnagyobb hiányok - mutatkoznak, 
ez pedig színházaink repertoárja, 
színműirodalmunk. Az érdeklődés 
sfillyedő  hőmérsékletét mükedve-
lőink, de állandó színházaink is, 
darabhiányra joggal hivatkozva, 
értéktelen, ső t esetenként egész-. 
ségtelen hatású fércm űvekkel kí-
vánták fokozni. A felszólalók ép-

. pen erre. az éget ő  hiányra rámutat-
va javasolták, hogy pályadíjjal 
népszínműveket és egy-három fel-
vonásős szín]atékakat juta'hnazza-
nak. Pályázathirdetést kívántak 
többen gyermekdarabra, rádiójá-
tékra, elavult színdarabok átdol-
gazására és írói alkotások színpa-
di alkalmazására. El ő terjesztések 
hangzottak el, hogy tanulmányokra 
is terjesszék ki a pályázatot, els ő-
sorban a jugoszláviai magyar iro-
da'am multjával foglalkozó kutató-
munkára. 

A pályázat feltételeinek megsza-
bását és meghirdetését a »Híd--nak. 
aj ánlotta fel az Irodalmi Társaság. 

A •másnapra nyúló ülés fáradal-
mait dehogy is sajnálták a résztve-
vők, azonban kudarcunkról tanús-
kodna, ha az Irodalmi Társaság el-
következő  összejövetelén ismét 
vissza ke Ilene térni kündulópon-
tankra, ahonnan, hisszük, most 
elrugaszkodtunk. 

Steinitz Tibor 
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