
nyozva, hogy tanítson és neveljen egyszerre, felmutatva az ember szellemi nagy
ságának példaképeit a világnak. Mint annyi kortársa ebben a véres évszázadban,
ő is megjárta a szenvedések poklát, s ~z új felimeréseket és távlatokat adott
egész gondolkodásának. "A szerencsétlenség - írja Maurois -, amely bizonyos
lelkeket a lázadásba taszít, engem kigyógyitott néhány előítéletből. Azért, mert
az életet azoknak a táborában kezdtem el, akik parancsolnak, sokáig nem értet
tem meg azoknak a panaszait, akiknek parancsolnak. Szívesen elmondtam volna
Goethével: »Jobban elviselem az igazságtalanságot, mint a rendetlenséget.«!\la
már nem mondanám ezt. Sokáig azt is hittem, hogy minden nó, akinek szépsége
elbűvöl, intelligens, szerény és jólelkű. A tapasztalat nem erősítette meg ezt a
várakozásomat, és a gyógyulás fájdalmas volt. De az alapvető igazság, amelyre a
szerencsétlenég megtanított, az, hogy az áldozatvállalás, ha abba semmifele hiú
ság nem vegyül, semmi mással össze nem hasonlítható örömöket ad az ember
nek. Valójában életem legnagyobb boldogságai, az extázisnak és az elragadtatás
nak azok a rövid pillanatai voltak, amikor a szeretet vagy az irgalmasság révén
megszabadultam önnön személyes hiábavaló gondjától. Eltűnni élvezetes dolog,
és van az alázatosságban, ha az teljes és önként vállalt, valami csodálatos bizton
ság". Szeretet, irgalmasság, 'alázat - íme az anima ~aturaliter Christiana, a ter
mészettől keresztény lélek. Maga Maurois írja le e szavakat, mint mások érték
ítéletét, önmagával kapcsolatban, Emlékiratai-ban. A nagy kritikus, Charles Du
Bos biztatta is őt, hogy keresztelkedjék meg. Maurois azt válaszolta, hogy ő soha
sem élte meg a kegyelemnek azokat a ritka és kivételes pillanatait, amelyekről

Claudel művei vallanak. Valójában - úgy gondoljuk - nem akart hűtlen lenni
ősei hitéhez, a szülei iránt érzett kegyeletből és tiszteletből, s főleg nem akkor,
amikor a zsidóság, a maga több ezeréves történelme során, üldöztetésének legvé
resebb éveit élte át.

MÉCS LÁSZlÓ

NAGYAPÁM ÉS KERESZTELÖM TÖRTÉNETE
A költö Mártoncsik Endre kántortanító ötödik gyermekeként született 1895.
január l 7-én Hemádszentistvánban. Születési évének 90. évfordulójára emlé
kezve közöljük Életem regénye c. kéziratos önéletrajzából az alábbi részlete
ket.

Anyai nagyapám, Dobránszky György 1847 körül jobbágysuhanc volt Sáros
megye északi részén, Demétén. Az uraság gyerekeivel, úgy látszik, játszópajtási
viszonyban volt Dobránszky Gyuri, mert mikor azok a házitanítóval voltak elfog
lalva, ott sündörgött körülöttük, s megtanult ő is írni, olvasni és számolni. Mol
nárinas volt az uraság malmában. Mikor molnársegéd lett, egy zugot ponyvával
elkerített a malomban, s a jobbágy-gyerekéket ott tanította írni, olvasni és szá
molni. A falu bizalmasa is lehetett, mert az uraság tudtán kívül instanciát írt
Ferenc József királyhoz a falu. nevében, hogy szabadítsa fel őket. Az uraság is
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szerette Gyurit. Mikor esküvője volt Szabó Annával, e lakodalmat az uraság ren
dezte, sőt maga is megjelent a lakodalmi ebéden, mely a szabadban volt, a szé
rűskert mellé kihozott asztaloknál. Javában folyt a lagzi, mikor egy lovas futár
érkezett Eperjesről s az uraságot kereste. Visszajött a Gyuri által írt folyamod
vány avval a határozattal, hogy a falu felszabadult a jobbágyi iga alól. Mikor az
uraság ezt elolvasta, ránézett a vőlegényre, agyvérzési kapott és meghalt.

Ezt is, meg amit még elmondok róla, édesanyámtól tudom, aki éppúgy kitűnő

en tudott elbeszélni megtörtént eseményeket, mint a világ mesekincstárából hoz
zá eljutott meséket, melyeket könyvekből olvasott. Nagyapám vízimolnár lett
Nagysároson, a Rákóczi-vár alatt. Vasakaratú vasember volt, valami különleges
lengyel temperamentummal, melyet soha, de soha embernek való ártásra nem
használt. Családi közösség, községi közösség, megyei közösség, hazai közösség,
vallási közösség, Isten: ezekre a nagy célokra használta temperamentumát. Dali
ás, magas, szikár, csontos, erős inú, erős izomzatú, "jól megszerkesztett ember
volt, aki 95 éves korában halt meg! En még ott voltam az aranylakodalmán mint
kisgyerek a Branyiszkó tövében levó' Siroka községben, ahol egyik fia plébános
volt. Húztuk is le csizmáját kisgyerek koromban, ha nálunk volt Hernádszerit
istvánban. Galambszürke, zsinóros magyar ruhában járt. Persze, nyolcvanon fe
lül volt már akkor, de gyertyaszál-egyenesen járt.

Szóval ő volt a molnár Nagysároson. A kerekek jártak, a malomkövek őröltek,

a molnár tollasodott. A hitvesi szeretet malmában is jártak a kerekek, friss volt
a szeretet, jöttek a gyerekek. Egymás-után tizennégy. Ha rágondolok, mindig az
ószövetségi nagy zsidó próféták alakjai lebegnek körülöttem, akik nem féltek so
ha senkitől: se lefelé a néptől, se fölfelé a hatóságoktól, királyoktól, mert Isten
megszállottjai voltak.

Bíró lett a községben. Határozatot hozatott a községgel. hogy aki a községterű

letén káromkodik, bizonyos számú pénzösszeget fizet a község pénztárába. Sok
idegen fuvaros ment át a községen, már csak a malom miatt is, nem tudták, vagy
nem akarták tudomásul venni a községi határozatot, s annyi pénz jött össze,
hogy hidat épített belőle a bíró Nagysároson.
Később megyei virilista is lett. Egyszer egy gyűlésen valami vita alkalmával a

főispán azt találta mondani nagyapám felszólalására,hogy az nem igaz. Nagy
apám mózesi haragjában széket fogott s úgy rohant a főispán felé: "Főispán úr,
én még életemben nem hazudtam!" Ugy kellett lefogni azután.

. .. temérdek dolga, gazdasága, családi ügyei, közügyei mellett mindennap, ki
vétel nélkül, ott volt a misén. Néha egészen egyedül. Bizony megtörtént sokszor,
hogy cigánygyereket hoztak keresztelni. Keresztapa nem volt: falusi ember szé
gyellte az ilyesmit. Keresztapa nélkül akkoriban nem kereszteltek. Így a pap
mindig nagyapámat kérte fel. O a bibliás emberek komolyságával megtisztelte
tésnek vette s odaállt a keresztkút mellé. Mikor hazament, csak ennyit mondott:
"Anna, van egy új kománénk acigánysoron. Kerestesd meg, aztán süss, főzz,

tégy hozzá ruhácskát, s küldd el neki úgy, ahogy szokás." Nyolcvan ilyen cigány
keresztgyereke volt.

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutatá különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

Tényleg nem történt semmi különös; egy "szokatlan" dolog mégis történt kis
családomban: négy lány után fiúnak születtem. Minden lány születésekor édes
apám meghívta a szétterebélyesedett rokonságot, s mindig avval a jámbor hazug-
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sággal, hogy sikerült fia született. A keresztelőkön sokat mulattak ezeken a
megtréfáltatásokon. Mikor én születtem, már úgy jöttek, hogy nem hitték el és
útközben szép leányneveken gondolkoztak, amiket majd ajánlani fognak a ke
resztelésre. Veronika néni, édesanyám húga, harminc év múlva Sóváron, ahol
vendégségben voltunk nagybátyámnál, Dobránszky János esperesnél, aki akkor
már Szülló-párti szenátor volt a prágai parlamentben, szóba hozta születésem
körülményeit. Ebéd végén hozzám fordult: "Te Józsi, tulajdonképpen mit hen
cegsz avval a négy versköteteddel? Nekem köszönheted, hogy költő lettél." 
"Hogyan, Veronka néni?" - "Hát úgy, hogy mikor megszülettél, én fogtalak elő

ször, s rögtön báránybőr süveget tettem a fejedre, hogy göndör hajad legyen.
Ugye megvan?"

- Igen, inkább hullámos.
"A~tán a Bibliát nyomtam a kis kezedbe, hogy pap légy. Ugye megtörtént?"
- Ugy van, Veronka néni.
"Aztán (ötödik gyerek lévén) betettelek egy olyan kocsiba, melynek egyik ke

reke hiányzott. Igy lettél költő." (Megvan versben: Nem rózsafán termettem.)
Veronka néninek szokatlan humorérzéke volt. Mikor ezt elmondta, hires lány

szépségéből csak egy kicsi kontyocska maradt a fejebúbján, 8 gyereke volt (több,
mint foga), s egy állandóan morgolódó férje, aki francía volt s gépész a korornpai
villanygyárban. Ejjeli szolgálatai miatt míndig álmos volt, mint Veronka néni
mondta: "mírges". Csudálatos néha a szép lányok sorsa: húsz kóróje után ennél
kötött ki.

Szóval á rokonság összefutott a keresztelómre.i Édesanyárn elment a helybeli
plébánoshoz, hogy bediktálja az adataimat. Edesanyáméknak nagyon imponált az
Emil név, mert a helybeli, nagyon előkelő házat vezető főerdészék, Pilászyék jo
gász-fiát is Emilnek hívták. Aztán meghívta a plébánost a keresztelömre. Kru
csilák Isván esperes-plébános ezt válaszolta:

- Az nem lehet.
- Miért, espere$ úr?
- Azért, mert az Isten az égben az úr, én meg itt Hernádszentistvánban.
- Esperes úr, itt lesz az öcsém, az is pap.
- Akkor se mehetek.
Az egyszerű, szerény kántőrtanítónésírva jött a rokonság közé. Botránkoztak,

de hamarosan visszatért a gyermekded jókedv, amelyik jellemezte az egész, sok
ágazású sárosi rokonságot, kevés kivétellel. Nagysárosi nagyapám vonatja kicsit
később futott be, mikor velem már elindultak a templomba. Nagyapám megkér-

, dezte, milyen névre keresztelnek.
- Emil lesz a neve.
- Mi? Az én unokámnak ilyen zsidó nevet adtok? József lesz a neve! - mon-

dotta magából kikelve, s futva ment föl a hegyre a templomba. Berontott a sek
restyébe, mikor már majdnem megkezdődötta keresztelés.

- Esperes út, szíveskedjék József névre keresztelni az unokámat.
- De már beírtam az anyakönyvbe, hogy Emil lesz.
.:» Szíveskedjék utána írni a József nevet is.
Oly fenyegető volt a fellépése, hogy az egyébként makacs plébános Emil-József

névre keresztelt.
Ezeket a dolgokat másoktól tudtam meg, főképpen édesanyámtól. akinek élve

zetes, jó beszélőkéje vott, nem úgy, mint édesapámnak, aki ,keveset beszélt, s aki
nél "gyökösebb a szó" - mint Ady Endre írja magáról "Eszaki ember vagyok"
című versében. .
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