
ADATTÁR 

Nagy Péter 

MÓRICZ ZSIGMOND ISMERETLEN ÍRÁSAI 

Az Ady kritikai kiadás munkálatai során1 bukkantunk nyomára az alább közölt, 
mind ez ideig teljesen ismeretlen Móricz-írásoknak, 1903—4-ből. Ezek az írások — azon 
túlmenően, hogy Móricz Zsigmondnak eddig ismeretlen alkotásai — több szempontból is 
figyelmet érdemelnek. 

Először is, mert aránylag nagyon korai művek: amikor az első három megjelent, akkor 
még Pesten nagyon keveset publikált, a „Budapesti Hírlap"-ban megjelent egy tanulmány
féléjén2 kívül csak nagybátyja, Pallagi Gyula ajánlására, annak egyetemi társa és barátja, 
ifj. Szász Károly közölt tőle tanulmányokat az „Urániá"-ban szigorúan az irodalomtörténet 
köréből, s egy-egy gyenge, kezdő elbeszélését a „Protestáns Űj Képes Naptár"-ban. 

Ebben az összefüggésben különösen figyelemre méltó, hogy egy komoly publicitású 
— különösen a vidéki református értelmiség körében népszerű — fővárosi napilap, a „Magyar 
Szó" egyetlen hónapban három tárca-cikkét közölte, két tanulmányt s egy elbeszélést. S e 
tanulmányok sem az irodalomtörténet távoli vidékén kalandoznak, mint az ebből az évből 
való Bajza nagy polémiái vagy a Moliére, hanem azon melegiben számolnak be a nyár folyamán 
tett első népdalgyűjtő útja elvi tanulságairól, sőt tágítja ki a második ezeknek a tanulságok
nak a körét az egész egykorú magyar lírára. A magyar versről írva a fiatal, ismeretlen, kezdő író 
hallatlan biztonsággal és bátorsággal nemcsak prozódiai elveket állapít meg, de közvetlenül 
bele is akar szólni az egykorú líra alakulásába; igazi kritikusi szenvedéllyel ítélni s irányítani 
próbálja az egykorú lírát a saját elvei szerint. S figyelemre méltó az is, hogy két tanulmánya 
mellett egy elbeszélését is közlik, a Cigánypárbajt, mely talán nem sokkal emelkedik a lap 
tárcarovata elbeszéléseinek általános szintje fölé, de mindenesetre a kezdő Móricz egyik leg
érettebb írása, melyben már itt-ott az „igazi" Móricz hangja is felcsendül. 

Mind a három írásban meg-megpendít olyan érzést, gondolatot az író, amelyek még 
sokáig, ha ugyan nem az élete végéig kísérik. Mégis a három közül az első, a Hogy terem a nép
dal? — mely a „Magyar Szó" tárcarovatában 1903. szept. 5-én jelent meg —• a legérdekesebb. 
Főleg azért, mert első népdalgyűjtési útjának első visszhangja; sőt egy kitételéből („annál 
többet zeng errefelé [Szatmármegye felső vidékein] a nóta") arra lehet következtetni, hogy 
ezzel az írással nem is várt addig, míg visszaért Pestre, hanem még útközben,, talán Milotán 
fogalmazhatta meg.3 Mindenesetre megcsodálhatjuk még ma is azt a biztonságot, amellyel 
a népdal születésének különböző fázisait felismeri, az élő népdalköltők különböző típusait 
bemutatja. Figyelemre méltó, hogy az általa említett, városból hozott két dal közül az egyik 
— a falun sikertelen — az akkor országszerte népszerű operett, a „Bob herceg" belépője 
(„Ha pénzem nincs, iszom hitelbe"). A népdalról s a városi dalok falusi fogadtatásáról mondot
tak öntudatos biztonságához képest furcsa és bizonytalan az, amit az elején és a végén hozzá
biggyeszt: egyfelől a munkások dalairól, másfelől a műköltészet útjáról. Csak a „zamatos és 
magyaros hang" keresése foglalkoztatja, ezért utasítja el a munkásindulókat; viszont az is 
figyelemre méltó, hogy ezekben a soraiban a munkássággal, a munkásmozgalommal szembeni 
ellenszenvnek nyoma sincsen. 

A második írás, A magyar versről, közel két héttel később, 1903. szept. 18-án látott 
napvilágot a „Magyar Szé" tárcarovatában. Szinte folytatása, bővebb kifejtése annak, amit 

1 VEZÉR ERZSÉBET volt szfves felhívni figyelmemet az írások lelőhelyére. 
2 Elektra első sorainál. BH 1902. 236. sz. 
s Erre engednek következtetni bizonyos mértékig ifj. Szász Károlyhoz ez időben írott levelei is. 1903.. 

aug. 8-án így ír neki Milotáról: „Én pedig kóborolok faluról falura s elég szép sikerrel. [. . .] Nagyon érdekes 
megfigyeléseim vannak. Talán az Urániának, is tudnék a héten írni valamit — ha közölné Nagyságod. Sajnos,, 
napilappal nem vagyok ismerős, pedig annyi tárczám lehetne, s így egész ismeretlenül beküldeni nem sokat 
ér." Majd aug. 31-én ugyanonnan: „Nagyságodnak levelét is elkésve tud tam megkapni, mikor már nem 
lehetett küldenem a cikket. De a héten már megyek haza, s magam leszek bátor átadni, amit tudok ." — 
A levelek F. CSANAK DÓRA gyűjtéséből. Erre vonatkozólag vö. még a 6. sz. jegyzetet. 
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a fiatal író az előző írás utolsó rövid három bekezdésébe zsúfolt. Közvetlenül az után is szület
hetett: vagy az első megírása után kaphatott biztatást rá, vagy közvetlenül megjelenésekor, 
a lapot szerkesztő Pályi Edétől vagy mástól: figyelemre méltó, hogy Móricz első cikke szept. 
5-én jelenik meg, s a két héttel később napvilágot látó másodikban az első cikk megjelenése 
utáni első vasárnap — szept. 6. — verstermését recenzeálja versidom szempontjából. Móricz 
munkamódszerét ismerve feltételezhető, hogy ez a tanulmány néhány nappal az első után, 
de még a következő hét folyamán elkészült, s a szerkesztőségben kellett várnia még egy hetet, 
míg sorra kerülhetett. Tartalmilag különösebb magyarázatot vagy ismertetést nem igényel: 
Önmagáért beszél. De figyelemre méltó a magyar versritmus logikájának mély értése, mely 
már ebben az írásban megnyilatkozik: a szótagszaporítás és logikai hangsúly kérdésében ma 
sem tudunk lényegesen többet és jobbat mondani, mint amit már ő akkor megállapított. 

Egyben az is figyelemre méltó, hogy azokat az elveket, amelyeket ott lefektet) 
nem csak" az Erdő-mező világa darabjaiba ülteti át a saját költői gyakorlatába, de ezek
nek egy újabb megfogalmazásával találkozhatunk még az 1911-ben keletkező Sasfiókban 
is, mely egyben a később ismertetendő, Szemere Miklósról szóló tárca gondolatát is széle
sebben kibontja. 

A következő, egy hét múlva, 1903. szept. 25-én ugyanott megjelenő írás jelentőségét 
az adja meg, hogy ez tudtunkkal az első s még jó ideig az egyetlen elbeszélése Móricznak, 
amely pesti, központi lapban napvilágot lát. Igaz, hogy az év végével, decemberben munka
társa lesz ,,Áz Űjság"-nak, de ott még a következő két évben is csak gyerekmesét, gyerekverset 
közölhet a saját^neve alatt; ezekben az években elbeszéléseinek menedéke és internálótábora 
a „Protestáns Űj Képes Naptár". 

A „Magyar Szó" tárcarovata rengeteg elbeszélést közölt: szinte minden nap egyet. 
A sok elfelejtett, gyenge író mellett (mint Bité Pál, Nagy Vince, Nóvák Sándor, Pásztor 
József, V. Sipos Ida, Rab Mihály, Peterdi Sándor stb.) hoz írásokat Iványi Ödöntől, Prém 
Józseftől, Palágyi Menyhérttől is, az induló Barta Lajos csakúgy ír ide, mint Krúdy Gyula 
vagy Szekula Jenő s tanulmányt ír a tárcarovatban Simonyi Zsigmond; a karácsonyi irodalmi 
mellékletben pedig a felsoroltak szinte valamennyien dolgoznak, de közöl Gorkij-írást is 
(A karácsonyi rege), sőt a következő évben egész Tolsztoj-sorozatot. Ilyen körülmények között 
egyáltalán nem lehetett jelentéktelen Móricz számára, hogy itt írása, eredeti elbeszélése jelen
hetett meg, s érthető, ha a kapcsolatot továbbra is igyekezett fenntartani. 

Mert a Cigánypárbaj ha hangjában, miliőjében egyáltalán nem is lép még túl a századelő 
népies novelláinak átlagos szintjén, egy-egy villanásban már Móricz legsajátabb tulajdonságait 
is megcsillantja: némely párbeszédben a beszélt nyelvet pontosan adja vissza, a lassú, nyugodt 
kezdéstől hirtelen megy át a rohamos, drámai előadásba, s ha a végén anekdotikusan humori-
:záló irányban elkanyarítja is a történetet, magának a párbajnak, az összecsapó indulatoknak 
a megszólaltatásában már kitűnő, hiteles, igaz hangra lel. 

A kapcsolat valóban továbbra sem szakadt meg. Igaz, Móricz 1903 decemberében 
belép „Az Űjság" szerkesztőségébe, de a következő évben öt írása jelenik még meg a „Magyar 
Szó"-ban: egy januárban, egy júniusban, kettő júliusban és egy szeptemberben. 

Ezek közül az első (a jan. 9-én közölt), az Imre deák szerencséje és a negyedik (a júl. 
24-én közölt), A pincekurátor már ismeretes: mindkettőt felvette a Tavaszi SzeV-kötetbe, s 
a kötet megjelenésekor mindkettőt — javított, átsimított formában — közzétette a „Nyugat"-
bafi. 

A jún. 17-én megjelent A táblabíró poéta jellegzetes jubileumi tárca: nyilván a lap 
rendelte a költő Szemere Miklós születésének századik évfordulójára. Sem különösebb lelke
sedés, sem különösebb elmélyülés nem látszik benne: inkább azt élvezhette a fiatal Móricz, 
mit tud könnyedén kicsiholni a feladott témából. 

A hátralevő két írás: a júl. 1-én megjelent Magyar legény, angol lány s a szept. 6-án 
napvilágot látott Utazás egy zsebtolvajjal megint elbeszélés, illetve karcolat: szépirodalmi 
alkotás. Az első miliőjében, hangulatában — különösen kezdetén — az Itthon c. elbeszélést 
idézi: élményanyaga valószínűleg mindkettőnek a népdalgyűjtő-utak alatt hallottakra támasz
kodik, íróilag jól megoldott része már az idegenbe szakadt magvarok estézése; (ez az egyéb
ként, amit majd az Itthon-ba átdolgozva átemel); a tulajdonképpeni történet, Vas Gyuri 
viadala az amerikai lányért elég primitív íróilag, s melldöngetően nemzetieskedő. A másik 
karcolat, kísérlet abban a könnyed hangban, amelyet tisztán még sokáig nem fog tudni 
megszólaltatni; könnyen lehetséges — az egész hangvétele is arra enged következtetni —, 
hogy szintén volt valami élményi magja. 

Ezekkel az írásokkal kapcsolatosan még két kérdéssel kell szembenéznünk: hogyan 
került Móricz Zsigmond a „Magyar Szó"-hoz, s hogyan lehetséges az, hogy a Móricz-kutatás 
mind ez ideig nem vett tudomást róluk? 

Az első kérdés megválaszolására támpontunk kevés van, inkább csak feltételezésekre 
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vagyunk utalva. Azt a kutatás már kielégítően tisztázta,4 hogy Móricz Zsigmond 1902 őszétől 
1903 nyaráig a Statisztikai Hivatalnál tisztviselősködött, majd ottani főnöke, Vargha Gyula 
ajánlatára a Kisfaludy Társaság megbízásából először 1903 nyarán ment Szatmár megyébe, 
népdalgyűjtő-útra. Ekkor meg is vált a Statisztikai Hivataltól, s következő állását csak ez 
év decemberében, „Az Űjság" megindulásával foglalta el, amikor újságíróvá lett. Eddig nem 
fordítottunk kellő figyelmet arra, hogy itt legalább három hónapnyi kiesés van az életrajzban, 
amelyről nem tudjuk, miből élt ekkor, s kevéssé azt is, mit csinált. Mert az a tüzetes kronológia, 
amelyet Móricz Miklós könyve végén összeállított5 1903 aug. 31.6 és 1903. dec. között nem 
tud másról, mint amit a „Fehér Könyv", illetve egy levele elárul: hogy számos szerelmes verset 
írt Holics Jankának, s hogy Szász Károly bibliográfiáján dolgozott ifj. Szász Károly meg
bízásából. Márpedig meg is kellett élnie ez alatt a három hónap alatt, sőt feltehetőleg számos és 
szorító anyagi igénnyel kellett szembenéznie. Szülei s az egész család az ő hívására nemrég 
költöztek fel Budapestre, s inkább rá voltak szorulva, mintsem, hogy őt tudták volna támogatni: 
Holics Janka iránti szerelmének első korszaka ez, s bármily igénytelen volt is személyére Móricz 
Zsigmond, nyilván mindent megtett, hogy külsejével, öltözékével, gavallériájával ne elriassza, 
hanem magához hajlítsa választottját. Mindezt pusztán a Szász Károly bibliográfia cédulázásá
val s az azért kapott vagy remélhető tiszteletdíjjal kielégíteni nem tudhatta. 

Ismét nincsen bizonyítékunk rá, de feltehető, hogy a „Magyar *Sző"-hoz is Szász 
Károlyék, Vargha Gyuláék közvetítésével jutott; ha tán más színárnyalatú, az övékénél 
liberálisabb, a szocializmussal is rokonszenvezőbb, de azonos táborba tartozó sajtóorgánum 
volt Pályi Ede lapja, mint az a kör, amelyben Pallagi Gyula ajánlása és támogatása révén 
a kezdő Móricz Zsigmond mozgott, s amely majd az év végével „Az Űjság"-hoz is bejuttatja. 
Nyilván nem voltak rossz véleménnyel ezekről az írásokról, ha megmutatta őket valamelyikük 
nek hazajövetele után, de az „Uránia" vagy éppen a „Budapesti Szemle" számára túl köny-
nyűnek, zsurnalisztikusnak tartották: ezért irányíthatták a „Magyar Szó"-hoz, amelynek 
tárcarovata mindenféle anyagot könnyeden felvett, tanulmányt, elbeszélést egyaránt. Egyéb
ként az, hogy a „Magyar Szó"-ban a vonal alatt saját nevével publikált már többször is, 
szintén jó ajánlólevél lehetett a különben teljesen ismeretlen fiatalember számára, amikor 
„Az Üjság" szerkesztőségét szervezték; nem lehetetlen, hogy Kozma Andor a baráti pártfogá
sok mellett azért is ajánlotta, mert „úri eleganciájának" akarta bizonyítékát adni, amikor 
.álláshoz juttatta azt az ismeretlen fiatalembert, aki többek között őt is megtámadta cikké
ben az idegen formák használatáért. 

Mindenesetre, feltételezve, hogy ezekért az írásokért honoráriumot, sőt tisztességes 
honoráriumot kapott, még mindig eléggé tisztázatlan, hogy miből élhetett Móricz ezekben 
a hónapokban; nem lehetetlen, hogy még ebből az időből más írása is előbukkan más lapok 
hasábjairól. 

Az írások mostanáig való lappangása elég rejtélyes. Magam még nem vehettem tudomást 
róluk könyvem megírásakor, mert lényegében csak Kozocsa Sándor akkor úttörő bibliográfiá
jára7 támaszkodtam; de az e korszakkal tüzetesen foglalkozó Móricz Miklós és Czine Mihály 
sem szólnak róla — bár Czine szinte megsejtette e kapcsolatot, amikor azt írta a Pestre készülő 
fiatal Móricz Zsigmondról: „Tűrhető írásait pedig közölné az Uránia, a Magyar Szó meg a 
Vasárnapi Újság. De ehhez közepes tehetségűnek és 'szelídnek' kellett volna lennie."8, * 

Pedig nekik már rendelkezésükre állott nemcsak Móricz Virág emlékezése9, melyben 
egy 1925-ből való levél utal a „Magyar Szó"-beli közlésekre, de az időközben előkerült 
„Fehér Könyv" is, amelyben találunk egy — minden bizonnyal később összeállított — jegy
zéket az 1903-ban, 1904-ben megjelent írásairól, s ahol 13. sorszám alatt az Imre deák sze
rencséjét pontos lelőhellyel feltünteti-; s abban a dobozban, amelyben a család a „Fehér 
Könyv"-etőrzi, mellette van még egy külön lap, ugyané korból való írással, mely a többi, 
1904-ben megjelent Írásokat is feltünteti. Megjegyzendő, hogy a Móricz Miklós könyve 
függelékeként közölt Kozocsa-bibliográfia ezek közül kettőt (az Imre deák szerencséjét és A 
táblabíró poétát) már. ismerteti. 

Mindez arra irányítja a figyelmet, hogy valószínűleg még további Móricz-írások lappan-

4 Erre vonatkozólag vö. a magam könyvét, valamint CZINE M.: M. Zs. útja a forradalmakig és MÓEICZ 
M.; M. Zs. indulása c. művek idevágó fejezeteit. 

5 MÓEICZ M.: id. mű 482. 
0 Az 1903. aug. 31-én Milotáról ifj. Szász Károlynak írt levelet Móricz M. egyértelműen a Moliére-

tanulmány elkészültével magyarázza. Nem lehet kizárni azonban a lehetőségét — hiszen M. Zs. címet nem 
ír —, hogy a levélben említett cikk a népdal-gyűjtésből született, s a „Magyar Szó"-ban elsőként közölt írás. 
Vö. 3. sz. jegyz. 

' KOZOCSA S.: M. ZS. irodalmi munkássága, Művelt Nép 1952. 
8 I. m. 124. 
* MÓEICZ V.: Apám regénye, 1954.80.1. A Móricz Zsigmond hagyatékából (VMM, 1960). egyik darabja 

is említi (237.1.) a „Magyar Szó", de abból inkább arra lehetne következtetni, mintha ott nem publikált 
volna. 
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ganak ezeknek az éveknek a sajtójában; egyben arra is, hogy könnyen lehetséges: Ady Endre 
már ekkor felfigyelhetett Móricz nevére, írásaira. Tudjuk, hogy ezekben az években nagy 
figyelemmel kísérte a „Magyar Szó"-t,10 s teljesen valószínűtlen, hogy őt olyan közelről érintő 
cikkek, mint a népdal keletkezéséről is a magyaros ritmusról szólók, elkerülték volna a figyel-

- mét. Egyben talán nem túl merész az a feltételezés, hogy ezek a tanulmányok is bele
játszhattak félig öntudatlanul a Levél-féle Móricz Zsigmondhoz forma választásába, s a 
„keleti zászló"-ra való utalások megszületésébe. 

Magyar Szó 1903. szept. 5. 2—3.1. 
Hogy terem a népdal? 

-T- A „Magyar Szó" eredeti tárczája. — 
írta: Móricz Zsigmond. 

Szoczialista népgyűlést hallgattam végig a tavaszon a városligetben. Teméntelen nép 
harsogta a Munkás-Marseillaist, s más dalt, a melyek kenyeret követelnek az éhező proletárok, 
a „hazátlan bitangok" számára. 

Bizonyos szomorú töprengés szállott meg, hallva ezeket a mesterségesen összekalapált 
és ismert dallamokra csavart verseket. Ügy látszik, a nótának van hazája s a szoczialista 
eszmék nem tudnak magyar zenei megnyilatkozást találni. A magyar népnek az a része, 
mely a-munkásosztály tömegét adja, már nem igen dalol s éppen nem teremt nótát. Milyen 
ijesztően idegenek azok az indulók, nincs bennük semmi zamatos és semmi magyaros hang. 

Ha nem dalol a főváros munkás népe, legfeljebb operett-kuplékat, — annál többet 
zeng errefelé (Szatmármegye felső vidékein) a nóta.* 

És nem kell félteni a népet attól, hogy a műdalok elrontják ízlését, és elfojtják az eredeti 
népdalforrást, mert meglepő milyen finom a tömeg ízlése. A műdalok közül csak a legszebbe
ket fogadják be általánosan. Egy-egy világot látott legény, vagy városban cselédkedett leány 
akad, aki egész sereg ízetlen műdalt tud, de nem tudja elterjeszteni. 

Érdekes látni, hogy milyen gyorsan fut végig egy-egy vidéken valami új nóta, s még 
érdekesebb látni, hogy milyen nótát kapnak fel leghamarabb. 

Egy kis faluban találtam két legényt, mindenik új nótát hozott a városból. S az egyikét 
két nap múlva már az egész falu dalolta, — s a másikét ma sem tudja rajta kívül senki. 

Az egyik ez: 
Három arany-gyűrű van az ujjamon, 
Találok szeretőt három Paládon, 
Találok én szeretőt, 
Minden ujjamra kettőt, 
Szőkét, csinosát, 
Barnát, gavallérosat, stb. 

A másik: 
„Ha pénzem nincs, iszom hi telbe. . ." 

. Igaz, hogy itt még a nép az ősi életet éli. Vet búzát és kukoriczát, meg repczét s káposz
tát; az utai rosszak, ősszel feneketlen a sár; újságot nem olvas, és most a nagy politikai szenzá-
cziók idején sejtelme sincs arról, ki a miniszterelnök: hanem jár a templomba, s vasárnap 
délután összeül politizálni — kósza hírek nyomán, s filkózik a kinek tüzes a vére. 

A fiatalok pedig dalolnak, s terem a nóta. Egész a forrásáig lehet jutni némelyiknek. 
Ismerem a leányt, akit nótába vettek: 

Kisfalusi Vilmának, 
Rédejes házat csinálnak, 
Odajárnak bé a híres legények, 
De elmondja Vilma őket mindennek, 

Harmadik falut, sőt tizediket bejárja a neve a másik nótába téve: 

Nincs édesebb a nemtudom szilvánál, 
Nincs kényesebb Kisfalusi Vilmánál. 
Ki-kiáll a kiskapuba aprót lép, 
Azt se mondja: Adjon Isten jó estét. 

10 Ady a „Magyar Szó" több cikkére reagál ezekben az években. Pl. Irodalmi reakció. Nagyváradi 
Napló 1902. nov. 26., Protestantizmus és szocializmus uo., 1902. dec. 2. 

* Népköltési adalékokat gyűjtöttem Szatmármegyében a nyáron. 
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Hogy terem a népdal? 
Legegyszerűbb, mikor helyi érdekűvé változtatják a falunak vagy egy lánynak a nevét 

beletéve, mint ez utóbbi esetben. Az már magasabb művelet, ha „pászoltatják". Egy 13 
esztendős, ökölnyi ostoros gyereket találtam, aki sem írni, sem olvasni nem tud, s szántás 
közben azzal mulatja magát, hogy több nótából „összepászoltat" egyet és ha sikerül egy-egy 
ilyen „egyveleg", — másnap már egész falu fújja, pl: * 

Szakítottam rózsát, csé de pirosat, 
Szeretek egy kislányt, csé de csinosát, 
Gallérodba ragadok, 
Tőled el nem maradok, 
Hallod-e, babám 
Tán te varrtad a gatyám. 

De ezek még nem alkotások. Vannak ám igazi népköltők is. Szinte megható látni egy-
egy olyan finom értelmiséget, zabkötésben görnyedezve, aki a következő dalokat „csinálta". 
Nem büszkélkedik azzal, hogy eleitől végig az övé minden gondolat, ami a nótában van, 
hanem úgy magyarázza a szerzést, hogy ő „mindenféle példából vette — könyvből is volt, 
a mit vett, de prózából, — minden versnek a két első sorát, a másikat pedig rácsapta, úgy 
a hogy,vele történt". 

íme, itt a költemény: 
Virágos fa a szerelem szép fája, 
Azon nyílik a boldogság virága, — 
Jaj Istenem, mit vétettem, hogy nekem 
Öröm helyett csak gyötrelmet, bút terem. 

* 
A vadszőlő a fa ágát átfonja, 
Nincsen senki, aki azért megszólja, — 
De hogyha én ölelem a babámat, 
Egész falu szája akkor rám támad. 

Elmennék én kis angyalom tehozzád, 
Megcsókolnám kisírt szemed, szép orczád, — 
Hej, de szegény, ide vagyok én kötve, 
Mint a nád a szarufához örökre. 

Nem mehetek, rab vagyok én, szép rózsám, 
Te szabad vagy, gyere inkább énhozzám, 
Hadd sírjam el a te igaz kebleden, 
Milyen kinos ez a tiltott szerelem. 

És ezt a nótát, a szerzője szerint „a lány dalolhatja". Ván még egy szerzeménye: 
Haragszik rám egész falu kegyetlen, 
Szeretőnek hogy szegény lányt kerestem, 
Nagy gazdalány hiába járt utánam, 

t Elkerültem, meg se láttam a bálban. 

Húzd rá czigány, pengje ki a czimbalom, 
Hogy szívemben milyen nagy a v i g a l o m , 
Haragudjon rám hét falu se bánom, 
Csak te szeress egyetlenegy virágom. 

Aki e versek szerzőjének vallja magát: egy húsz esztendős kispaládi legény; huszárnak 
termett nyalka fiú; kitűnő táncos, lányok kedveltje; s egész falu tudja róla, hogy nótát tud 
csinálni; bíró választáskor, s egy lakodalmi csíny alkalmából az idén is ő csinált nótát az 
esetre. Vőfélyverseket rögtönöz; le nem írja, mert az lassan megy. Ami leírva meg volt neki, 
az is felette áll a régi kántoros négysarkú rigmusoknak, sőt ilyen szokatlan ügyeskedések is 
akadtak köztük: „Vőfélytárshoz": 

Isten veled czimbora, 
Áldjon meg az ég ura. 
Adjon neked szerencsét, 
Kökényszemű menyecskét. 
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Érdekes benézni a népköltészet műhelyébe. A műköltők az őszi könyvvásárra iparkod
nak köteteikkel, — ennek a falusi legénynek az a véleménye, hogy „télbe' van az embernek 
a költészetre hajlama, — mert akkor nincs dolog". 

De még ezek a dalok nem jártak be nagy vidéket. Valószínűleg nem is fognak, legfeljebb 
töredékesen és romlott szöveggel,»— nagyon is műköltői alkotások. 

Valahol egy ismeretlen nótafa virította a következő érdekes virágot, mely legfeltűnőbb 
azok közt a dalok közt, amelyekről meg lehet állapítani, hogy újkeletűek. 

Azt az új helyzetet mutatja be, s azokat az új érzelmeket önti dalba, melyeket az 
Amerikába való kivándorlás teremt, két szerelmes életében. 

A dal így van: 
Amerikában terem a rizskása, 
Nincs édesebb, mint a magyar lány csókja, 
Olyan édes, ki sem tudom mondani, 
Kis angyalom, hogy kell téged itt hagyni. 

Ügy forog a kocsikerék, ha kenik, 
Elvisz engem a gőzkocsi Hamburgig, 
Hamburg mellett felülök a hajóra, 
Kis angyalom, megyek Amerikába. 

Fényes csillag, jaj de régen utazol, 
' • Nem láttad-é a rózsámat valahol, 

Láttam bíz én Észak-Amerikába, 
Mikes parton dolgozik a vasgyárba. 

íme, egy pár adat annak a bizonyítására, hogy nem halt ki még a magyar nép dal
termő kedve. 

S mikor hallgatom a mezőről haza hallatszó dalolást, sorra szedem költőinket, ki van 
köztük, aki magyar verset ír? 

Vájjon van valaki? 
Érdemes tanulmányozni a népdalokat csak. azért is, hogy a vers alakjának szépségein 

felüdüljön az ember. Mert sajátságos, hogy költőink, még ha a legszilajabb magyar érzéseket 
akarják is kifejezésre juttatni, akkor is idegen versben, idegen hangon szólanak. Szinte csoda, 
hogy lehetett ennyire elfelejteni a magyar ritmust Magyarországon. Az irodalom újjászületé
sekor, vagy inkább megteremtésekor, a XVIII. század végén ún. latinos, németes és franciás 
iskolák alakultak, s mellettük a magyarosok, a maguk „négysarkú" rigmusaikkal hátra szorul
tak.-Azóta alig költenek magyarul. Petőfi és Arany a népköltészet hatása alatt művészi szín
vonalra emelték ugyan a magyar ritmust, de azóta ismét lehanyatlott a nemzeti versidom 
fényes napja, — s ma is a magyar költők agyában megszülető eszmék és érzelmek idegentől 
kölcsönvett ruhában lépnek a világ elé. 

Nézzük sorra hétről-hétre a lapokban és kötetekben megjelenő költeményeket, — idő
mértékes az mind. A magyar verselésnek holmi csip-csup versekben találjuk meg egy-egy elkop
tatott indítékát, — valamennyi erősebb tehetségű költőnk van, mind lábakon szökdel a Par
nasszus felé. 

Talán olyan a magyar versalak, mint a magyar ruha? Bár igaz, hogy lélekemelőén szép, 
— de drága és kényelmetlen? És vakmerőség, vagy különczség kell hozzá, hogy magyar költő, 
magyar eszméit, magyar díszben állítsa a világ elé? 

A magyar versről. 
— A „Magyar Szó" eredeti tárcája. —L. 
írta: Móricz Zsigmond. 

Magyar Szó, 1903. szept. 18. 
2—4.1. 

Nem panaszkodhatunk, elég sok verset írnak manapság széles e hazában; a minő
ségre ugyan ráférne a rostálás, de azért még ebben a tekintetben is elég magas színvonalon 
áll a verstermelésünk. Arról persze senki se tehet, hogy Petőfi és Arany nem ma élnek. 

Bocsánatot kell kérnem, hogy ezen a helyen, ahol a politikától és a világ zajos híreitől 
elszigetelve, egy-egy kis oázis üdíti fel az újságolvasó figyelmét, — most oázisbeii szakkérdés
sel állok elő. De olyan ez a kérdés, amit megpendíteni szándékozom, hogy az sok érdeklődést 
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kell, hogy ébresszen; egyrészt, mert a magyar költészet életében rendkívül fontos, másrészt, 
mert — bepillantást enged a verscsinálás titkaiba. 

A múltkor* azzal a szóval vádoltam meg poétáinkat, hogy: „ma is a magyar költők 
agyában megszülető eszmék és érzelmek idegentől kölcsönzött ruhában lépnek a világ elé." 

Ha szabad bizonyítani ezt a szomorú vádat, egy kis rögtönzött statisztikával igazol
hatom. 

Szept. 6-án, a vasárnapi számokban körülnéztem, e czélból csak vagy 10—13 lapot 
forgattam végig, köztük volt: az Űj Idők, Ország-Világ, Hét és Vasárnapi Üjság; azonkívül 
öt napilap és négy élczlap; elismert legelőkelőbb lapjaink. 16 költőnek 17 verse volt bennük 
s az élczlapokban 15—16 névtelen vers. A tizenhat költő közt h á r o m volt, aki magyar verset 
használt: Lévay József, Vikár Béla, Dóczy József és tizenhárom aki idegen formát, köztük: 
Kozma Andor, Várady Antal, Endrődy Sándor, Gárdonyi Géza, Telekes Béla és még nyolcz 
ifjabb poéta. 

Nem szándékozom én most részlet-kritikába merülni, sem irodalmi személykérdést 
építeni ez adatokon, gondolkozzék rajta ki-ki, — általánosságban ki lehet mondani, hogy ma, 
erejük teljében levő hivatásos költőink, csak elvétve és minden különösebb lelkesedés nélkül 
használják a magyar nemzeti versidomot. Ifjú sarjadó poéták bravúrral oldanak meg nyak
törő idegen versakrobata mutatványokat s a legegyszerűbb 12 szótagos, négy ütemes Sándor
versben hallatlan hibákba, feneketlen kátyúba rekednek. 

Csuda az, mennyire nem ismerik s nem vágynak rá költőink, hogy megismerjék a mi 
végtelen gazdag kincsünket, azt a dús, kifejezésteljes, változatos, mély, értékes és nemes 
módszert, ahogyan a magyarlelkű versköltő magyarosan kifejezheti költői gondolatait. 

Ehhez képest puszta játék mindenféle mértékes: klasszikus, és nyugoteurópai verselési 
mód. Ezekben a verselés egyszerűen mesterség: hosszú és rövid szótagoknak kell bizonyos, 
hideg ésszel előre megállapított egyszerű vagy bonyolult rendszer szerint váltakozniuk. Tehát 
teljesen gépies fogással idéz elő zenei hatást. 

Milyen magasan fölötte áll ennek elvileg a magyar verselés. Itt gondolatok, belső, 
lélektani rend szerint, részeik értéke és nagysága szerint, titkos alaphangulati árnyalataik 

.. szerint rendeződnek el, s a forma mindig szorosan a gondolatra szabott ruha. 
Nem lehet ezt a formát a verstanokból megtanulni. A magyar poétika hivatalos tanárai 

éppen úgy az idegen verselés rendszere szerint alkották meg a magyar verselés törvénykönyvét, 
mint száz évvel azelőtt a magyar nyelvtanét. De mint ahogy rájöttek arra, hogy a magyar 
grammatika egészen más lelkű, mint pl. a latin, — úgy itt is rá fognak még jönni, hogy a magyar 
poétikát egészen új módszerrel kell kidolgozni. 

A poétika eddig a ritmusos verselésróT-annyit tud, hogy vannak alkotórészei: ütemek, 
rímek és ritmus; s vannak alkotások ezekből: több fajta sorokból és versekből összerakott 
költemények. 

Lélektanilag kell vizsgálni, hogy készül egy jól sikerült, tőrőlmetszett népdal. 
Nem bocsátkozhatom ebben a szűk keretben részletes vizsgálódásba, de az érdekes vég

eredményeket hadd mutathassam be egy példán. 
Ismerős nóta a következő: 

Sohasem / vétettem / magam / falujának, 
Mégis / besoroztak / lovas / katonának. 
Lovasnak / állottam, / bakkancsosnak / tettek, 
Hej a / teremtettét / mindjárt / reászedtek. 

1. Drámailag nagyon tiszta a jelenet. Magunk elibe tudjuk képzelni rögtön, azt a paraszt 
legényt, aki legelőször kurjantotta keserűségét ebbe a nótába. Már megadta magát, már nem 
daczoskodik; szemébe húzza csákóját és lenéző keserűséggel bámul végig ő baka-magán. Ez álta
lános, jellemző vonása a nótáknak, hogy mindenik így drámai közvetlenséggel felfakadó nyilat
kozat. Egyéniség tűnik fel előttünk, őszintén az esemény hatása alatt. 

2. Ezt a verset ha szavalja az ember, ott kell megállani, ahol az ütem végződik, (amint 
a metsző vonalak mutatják). Már ez mutatja, hogy: összefüggés van a ritmustagok és a gon--
dolatrészek közt. 

3. A verssorban a több szótagból álló ütemre ugyanannyi hangbeli erő esik, mint a rövi
debbre. Pl.: S o h a s e m-v é t e t t e m , — ez a két szó két ütem s egyforma nagyok; M é g i s -
b e s o r o z t a k , ez a két szó is két ütem, s szintén egyforma súlyosak. 

* Magyar Só 210. sz. „Hogy terem a népdal?'' 

353 



4. Nemcsak hangsúlyukat tekintve egyenlő nagyok a kevés szótagból álló ütemek a több 
szótagból állókkal, hanem gondolati értéküket tekintve is. Ebben, hogy; M é g i s b e s o r o z 
t a k , hallani lehet, milyen kurjantás az a M é g i s! ezen fordul meg a gondolat, ez a kötőszó, 
fejezi ki a váratlan fordulatot s mellette jóformán fontossága sincs annak a szónak, hogy 
b e s o r o z t a k . Éppenígy, mikor azt mondja, hogy: m i n d j á r t - r e á s z e d t e k , itt 
is az a felkiáltó szó, hogy m i n d j á r t ! 

Tehát mikor a magyar versben hosszú ütemek és rövidek váltják egymást, akkor nem 
egyszerű technikai beosztásról van szó. S jól vigyázzon a költő, hogy a rövid ütem értelmileg 
olyan pontos legyen, mint a hosszú. 

Ez a szabály az, amit eddig nem tanítanak a poétikák. Ott megvan mondva, hogy 
a metszetnek szót nem szabad vágnia. És ebből ilyen szép versalakok következnek, 

Megírtam már / az én édes / anyámnak, 
Hogy szeretlek / hogy milyen jó / leány vagy. ! . 

Ennek a ritmusát így szokás jelezni: 4 : 4 : 3 . Van benne egy rövid ütem, 3. Ennek olyan 
fontos dolgot kell mondania, hogy szüksége legyen arra a hangsúlyra, három szótag kiemelésére, 
amit a többi ütemben négy szótag kap. 

Az első sor végén kiemeli a vers azt, hogy a n y á m n a k . Helyes. Itt ez a fontos. 
Neki üzen. 

A második sor végén kiemeli azt, mit üzen? És ezt üzeni: l e á n y v a g y . 
Nagyszerű. Ezt súlyos ütemben kell kijelenteni, mert a költő édes anyja még kétel

kedni találna, fiú-é vagy leány, kedves fiának a menyasszonya. 
íme a sablonos formát ez a vers betartja, szót sehol sem metsz a czezura; de micsoda 

vers az, melynek gondolati tagolással ilyen a ritmusa: 

Megírtam már / az én / édes anyámnak, 
Hogy szeretlek, / hogy milyen / jó leány vagy, 
Tudom / mikor olvassa / a levelet... stb. 

És ez a példa, melyet találomra nyitottam ki egy verses könyvben, még nem is a leg
rosszabb. Mert van olyan is, ahol még technikailag sincs semmi rithmus. Nem hogy ezt az alap
törvényt ismerné a költője. 

A magyar verselésben a költői gondolat *s azok a szavak, melyekben kifejezést nyer, 
egyszerre oszlanak ritmikus tagokra és pedig úgy, hogy a gondólat részei, értéküket megillető 
nagyságú, ütemeket nyernek. 

5. Az eddigiekből nem következik az, hogy minden sor, mindenféle ütemes beosztású 
lehet. Nincs adva semmi megkövesedett forma, amely merev bilincsbe verné a költő képzeletét, 
— ez szabad művészet, ahol az író alakot épp úgy teremt, mint gondolatot. Legfőbb szabály, 
hogy a fül könnyen vehessen észre szabályosságot, úgy ossza be a művész a ritmust. Az egy
másnak megfelelő sorok lehetőleg ugyan olyan beosztásúak legyenek, kivált a rímelő tagok 
feleljenek meg egymásnak. Ritmusban zengjenek ne csak a szavak, hanem a gondolatok is. 
A belső és külső ritmus együtt csendüljön ki. * 

6. És mindezekből az a tanúság, hogy megszámlálhatatlan sok féle formában lehet 
magyar verset költeni, — s mégis mily szívszorítóan szegények költőink a magyar versalakban. 

És miért szegények? 
Mert nehéz jó magyar verset írni; nehezebb, mint akár szonettet vagy sapphói strófát. 

Ezekbe ép érzékű ember belegyakorolhatja magát, s akkor egyik vers olyan mint a másik, 
puszta mesterség a forma. De a magyar versnek minden újabb sorral újonnan kell születnie, 
hogy minden szónak eleven szerepe legyen az egészben. 

Költőink általában nem ismerik a magyar verselés törvényeit. Vannak egyes sémák, 
minták, a melyeket gépiesen használnak s e miatt elkoptak örökös örökre. Sőt e miatt elkopott 
maga a magyar vers. Jó ízlésű költőink előtt üres kongásnak hallszik a ritmusos vers, — és -— 
o tempóra! — nem szeretjük lelkűnktől lelkedzett gyönyörű virágunkat. 

De jöjjön csak a legelső költő, aki gondolkozik s belátja, hogy nem abból áll 'a magyar 
verselés, hogy a hétköznapi falusi nóták gubáját kerítjük valami mély, gondolatterhes, magasz
tos költői ideára, — hanem az elősorolt alapelvek szerint megtalálja szíve szerint minden gondo
latnak a maga megjelenítési alakját; jöjjön csak a legelső dalnok, aki nem régen kijegeczedett 
mintáiban akar bízni, hogy aranyszoborrá változtassa ez az ő agyagját, hanem maga teremt 
művészi alakot gondolatának: eljön a magyar verselés megújhodása s felfedezik költőink, 
milyen vagyonról akarunk most lemondani, csupán csak azért, mert nem ismerjük becsét. 
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Magyar Szó, 1903. szept. 25. 
1—3. 1. 

Czigánypárbaj 
— A „Magyar Szó" eredeti tárczája.— 
írta: Móricz Zsigmond. 

Meleg van, hogy szinte belefúl a czigány a lustaságba. Ott hevernek a vajda putrija 
előtt, vaczkot verve maguknak a buja gaz közt. Körül vályogvető gödrök, s a kunyhók tövén 
egy-egy tenyérnyi irtás, amelyben gőzölögve nő pár bokor kolompér, paszuly és tök. 

Szuszogás zavarja a csendet csak és dalolás, amivel víg aratók magukat mulatják a 
mezőn. 

Bagó, a nagy erős legény ott nyújtózkodik a földön, mint a kutya, még a fogával is 
kattant; belefekszik újra egy rútul megtépászott meggyfa kopott árnyékába és megszólal: 

— Be látszik, hogy csak paraszt a paraszt. A devla a torkát, meg a tücsök is hallgat 
most. 

Csak ketten dolgoznak. A vajda, aki már czivilizált czigány, iskolába járt: három évet 
töltött Illaván; de ez nem volt elég neki, most Szamosújvárról jött haza egy öt éves tanfolyam
ról. 

Pedig áldott ember; olyan a szíve, mint a vaj, rábízhatja az ember a lelkét. Nem lop, 
rosszattse csinál, — de mit ér, ha szerencsétlen keze van; akire ő ráteszi a kezét, az leteszi 
a kanalat örökre. És őt viszik. Míg aztán odajár, a felesége neveli a gyerekeket, azok felnőnek; 
a putrija leég, meg újra felépül. 

A másik dolgos Kálmán; egy fiatal, derék czigány legény. Míg a vajda kosarat fon, 
ő az ősi munkában fárad, vályogot vet. 

Egyszerre csak nyílik az egyetlen állásban levő czigánynak, a csikósnak kunyhója 
és egy érdekes lány jön elő. Szép teremtés, fekete szemű és merész nézésű. Az ajaka majd kicsat
tan, olyan piros, csókra vágyó, csókot ígérő. Álmatag léptekkel jön elő, mint mikor azt se tudja 
az ember, mit miért tesz-vesz. 

Bagó felül s majd elnyeli szemmel a lányt. 
— Hm, de virít a tubarózsa. 
A lány nem szól rá. 
— Nem bimbózik szó ki azon a kis szádon? 
A lány erre se felel. Megrázza magát s két tenyerét vastag, csillogó, borzas fekete 

hajára szorítja s oldalra hajolva csípőben, nagyot nyújtózik, mint valami nemes vad, 
— Be kitartó vagy, Emi, — unszolja Bagó tovább, hízelegve lábánál, mint a kuvasz, — 

a becsületes czigány elsütheti magát a napon, te meg egész nap, köd előttem, köd utánam, 
seholse vagy. 

A lány nagy, fekete szemével felbámult a szürkésfehér színben izzó égboltozatra; halá
losan közönyös hangulat árad arczáról. 

— Nézd el már, — méltatlankodik Bagó, — még ide se figyel a lelkem. Hadd mondjam 
hát el itt egész világ előtt, la, tán jobban fog rajtad, — gyere hozzám, E m i ! . . . 

— Tán a bokor alá? 
— Hát. Nyár van most. Kinn jó az ég alatt. De ha fázol, úgy betakarlak én, mint az 

•édes anyád. 
A lány unva biggyesztette rá ajkát. 
— Mi haszon vóna abba? Hogy holnap folytassuk a tegnapot? 
— Nem kellek én neked, Emi. Mert bizony én a világ végéig nem unnám meg ezt a mát. 

Gyér ide. • 
S ezzel elkapta a lány szoknyáját és lerántotta maga mellé a fűbe. Átölelte, s szédülő 

vágygyal bámult a szemébe. 
— No, te, hát van ennél jobb, mint így lenni? Egymás mellett. A paradicsom ehhez-

képest faluvégi korcsma. 
— Ah, mindent megunsz te. 
— Sohase unom meg, hogy belenézzek a hajnali csillag szemedbe, nézzek erre a fekete 

éjszaka hajadra; sohase unom meg csókolni ezt a te két bazsarózsa arczodat. 
Magához szorította a lányt, hogy ropogott a csontja is, és csókolta és nézte égő szemmel, 

mint a tigris a levágott zsákmányt. 
A lány engedte, akármit tesz vele. 
•— Hát enyim leszel, Emi? 
— No; csak né szaladj el, hisz egy rongyot se tudsz adni, mit vegyek magamra. 
— Ugyan no; akkor vagy te a legszebb, ha semmit se veszel magadra. Ki látta már, 

hogy a czigány a magára valón búsuljon? De ha csak az kell, őtöztetlek én selyembe, gyémán-
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tom, fürdetlek aranyba, rubintom; olyan házat rakok, hogy a királynak sincs olyan, tündérein, 
ha akarom. 

— Akard hát. 
— De mikor semmi részem se kívánja. Különb vagyok én az istennél? ha ő szállást 

ád ebbe a gyönyörűséges szép, nagy házában, hát én verembe ássam magam? Nem vagyok 
én vakondok. Mikor így kövér a húsom, mint a pulyka, hát én munkával szakítsam meg magam? 
Nem vagyok én paraszt. Mikor én téged szeretlek látni, hát rongygyal aggassalak teli? Nem 
vagyok én bolond. 

Míg ezek beszélnek, a többiek nem avatkoznak bele a dolgukba; de kíváncsian lestek, 
mi lesz a beszéd vége? Csak a vajda nem törődött velük, ő fonja a maga kosarát szorgalmasan. 

Egyszerre élénk zsibongás támad. A vályogvető gödrök közül előkerült Kálmán. 
Látszik, hogy most lépett ki az ágyasból, mégis csinosabb, tisztább, mint a többi czigányok. 

— No, mi van itt? — tör, ki egy dühös kiáltás a foga közül. 
Emi felállott és közönyösen szólt oda: 
'•—. Semmi közöd hozzá. 
— Mondtam már neked Emi, hogy nem fogamra való az ilyen istória. 
— Hát mid vagyok én neked? 
—• Hát legyél valamim. Legyél a feleségem. Pap eskessen össze, jegyző írjon könyvbe. 

Hát nem vagyok különb mindenkinél? Nem az enyim a legkitűnőbb ház? Nem nekem van 
pénzem a bankban? Hát nem szeretek én dolgozni? Ügy tartalak, mint egy bírónét. 

—• Bíróné? No bizony, jól rátettél, bíróné! •• 
Bagó, mint szelindek, úgy leste a lánynak minden mozdulatát. Vérszemet kapva 

ugrik fel: 
— Hékás! Nem úgy verik a czigányt, te paraszt! 
— Nem viszed innen ezt a toprongyos irhádat?. . . 
— Ügy váglak a gödörbe, hogy sárnak válsz. Én is szóltam már a lyánynak.. . 
A czigányok mind felugráltak s közelebb állottak. Izgatottan lestéjí, mi lesz. 
— \Mond meg Emi ennek a czigánynak, hogy ő rongyos. 
A íeány csak állott. Szeme izott, mint a parázs. Keble hullámzott, hogy a két legé

nyen reszketés futkos. Végignézett mind a kettőn s negédesen csapta oda a szót: 
— Egyik kutya, másik eb. Egyik se mer a másikba kötni. 
Elrepült a nagy szó. Mindenkinek ideges, félős izgatottság hangyája zsibongott a bőrén. 

Itt ma nagy dolog lesz. A két legény agyát hirtelen feltörő hőség majd szét robbantja. Egyikük 
ma nem várja meg a hold felkelését. Elszánt, haláladó és halálváró bátorság dagasztja czigány-
szívöket. Ez a gyáva, lomha nép, ha egyszer megdühödik, tud vakmerő lenni s fővel megy 
a falnak, míg vagy a fal, vagy a koponyája be nem szakad. 

Párbaj lesz most, czigány párbaj. 
Olyan, a miről mesék beszélnek, s milyen csak egyszer fordul elő egy nemzetség életé

ben. 
Az előbbi lusta pettyhüdtség megszűnt, s a helyére annál erősebb izgatottság szökött 

elő. Egy fiatal asszony, csecsemőjét öléről kapta le, hogy közelebb állhasson, a két küzdő 
elé, kik szóval ingerlik egymást: 

—r Bepofázlak Bagó! 
— Vályognak vetlek paraszt. 
Emi, a leány lihegve áll és büszkén. Az asszonyok sárga irigységgel nézik; ő értük sosem 

esett ilyen dolog. Ők felnőttek, mint a kender, összeállottak egyszer egy férfivel s másnap 
folytatták a régi életet, a csendes, unalmas, lusta egyformaságot. 

Itt most nagy dolog történik. A czigány gyáva: aki erősebb az az uralkodó, a feleségét 
is elveszi a másiknak, de tragikus összeütközésre nem kerül a sor köztük. Ritkán kerül össze 
két olyan ellenfél, mint ez a két legény és olyan vitatárgy, mint most ez a leány. 

Emi érzi a maga fontos helyzetét s áll, mint a gyönyörű nőstény párducz, mikor érte 
viaskodik két hím. Akármelyik győz, azé lesz. Barna arczán süt a forró vér s teste ringó hul
lámzásban van. Szép, mint a keleti puszták ős, buja szerelme. 

Be távol van ide a ma, a villamos XX. század. 
A két legény hosszú gyalázkodás után megfordul, s mindenik előhozza a maga botját, 

jó súlyos bunkókat. 
Erre a vajda is abba hagyja a kosárfonást és előáll. Megkeresi a maga fütykösét s czi-

gányszóval kérdi: 
— Akartok-é czigánymódra dolgozni? 
— Akarunk, akarunk! 
A vajda elparancsolja a nézőket a tisztásról, kell a hely. A felesége rákezdi a sírást: 
— Már megint elvisznek, megint csak két hétre jöttél haza. Hogy a devla verje meg 

őket. 
/ 
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— Hallgass, ennek meg kell lenni. 
Azzal megkezdődik a párbaj, szabályosan. A szabály tulajdonképen az, hogy nem szabad 

sem egyszerre ütni, sem össze-vissza. Mindeniknek megvan a maga ütése s míg választ nem kap 
rá, addig nem üthet újra. 

Bagó hamar kap a vállára egy súlyos csapást, erre dühbe jön és nekidül Kálmánnak, 
mint á véreb. Jaj, a hogy a bunkót oda sújtja! De csak a levegőt hasítja vele s a dorong búgva 
lódul egy nagyot, egész megfordítva Bagót. Kálmán botja így szörnyűségesen csattan hátulról 
a feje búbján, beszakítva a csontot; patakban lövelt ki utána a vér. 

Ordítva néz vissza a legény és setekézzel visszavágva, Kálmánnak éppen az arczába 
talál a fütykösével. Nem vár választ, hanem míg a tántorgó magához térne, püfölni, mint 
a jégeső. 

— Félre czigány! — rikolt a vajda. 
De már a verekedő vért szagolt, vérbe fürdött s nem hallgat az okos szóra. Sőt Bagó 

az utolsó ütést nem ellenének adja, hanem az őt visszatartani akaró vajdának. Ez sem rest, 
és okítás kedvéért odavág hozzá. A vakszemet érte a bot s a diadalmas legény szótlanul bukik 
a földre. 

Elnyúlik, rugdalózva, mint a fejetlen pulyka. 
Kálmánnak éppen repülőben volt a botja és odasújt a fetrengő Bagó koponyájára. 
— Vége. 
De csak előugrik Emi s rikácsolva szidja az öreget, a vajdát, mért avatkozott bele. 
— Utálatosak vagytok, nem emberek; az illavai vasak bosszulják meg a halottat. 

A rabság egye meg a húsát; öld meg ezt a gyilkost Kálmán. 
Öld meg, üsd le! 

Kálmán vad dühvel megy a vajdának, aki fanyalogva tér ki előle s nem üt. 
A legény újra vág, csapása talál. 
A vajda is neki bőszül, botja fölemelkedik, ahova az sújt, még a vas is törik. 
Kálmán keresztül bukik a másikon. 
Ennek is vége. 
Mindeniknek vége. 
Emi őrült irtózással néz a rettenetes emberre, ki maga is buta kábulással mered áldo

zataira. Egy pillanatig tartó ájult lelki bódulás után őrjöngve veti magát a leány a vajda 
lábához: 

— Téged imádlak! te vagy a Devla! 
Az öreg sanyarú ajkrándulással dörmög: 
— Fene egye meg a dolgotokat. Már most felakasztanak miattatok, bolondok... 
— Levágom a köteledet s szívemen viselem és nem ismerek férfit soha! csak téged. 
A vajdán végig zsibong a hízelkedés kellemetes érzése, de azért megy, megy előre, 

süvegét fejére nyomva, rekedten visszakiált a megvadult leánynak: 
— Megyek a zsandárhoz... de aztán megőrizd ám azt a kötelet. . . 

Magyar Szó, 1904. jún. 17. 2—3. 1. 
A táblabíró poéta 
— Emlékezés Szemere Miklósra — 
írta: Móricz Zsigmond 

Az Olimpus-hegy fürdik a napsugárban és nyög a kiránduló turista poéta sereg alatt. 
A tövén egy rakás versfaragó mutogatja azt a pár bakugrást, amit ellesett a nagy Pán satyr-
jaitól. Fent a csúcson, Apolló lugasában, az isteni lelkű költők pengetik lantjukat ég és föld 
gyönyörűségére. A hegyoldal egészen fekete, sűrű rajokban állanak rajta a kisebb-nagyobb 
tehetségű poéták, ki meddig tudott feljutni. 

Szemere Miklós tréfálta ki ilyenformán valamikor a halhatatlanságért való költői ver
senyt. Szeretném megkérdezni a kis öreg táblabírótól, a pattogó szavú, lobogó tekintetű derék 
magyar úrtól: 

— Hát Miklós bácsi meddig is jutott fel? 
— Hagyj békén, — mondaná talán, — nagyon sokan tülekednek itt mellettem. 
— Hát annak a híres Marczinak „zöld megéneklője...?" 
— Sándor? A rossz fiú, nem is látni, úgy felrugtatott. — Ott már kevesebben vannak. . . 
Az qlimpusi nyugalmat nem illik háborgatni, de azért megkérdeznék még egyet tőle. 
— És jól érzi magát ottan Urambátyám? 
— Ejh fiam, tudom így felene, — kevesen vagyunk magyarok. Nem magyar állampol

gárok, mert isten bűnül ne vegye, azok vannak itt jócskán, kivált arra lejjebb, — hanem szedte-
vette, sehol egy díszmagyar, vagy legalább mente. 
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Talán nem is beszélne tovább, mert utolérné a rossz kedv. Bizony olyan soká 
igyekezett a földön létében jókedvűnek lenni, vagy legalább annak látszani, hogy mire megért 
az aratásra, lelkének aranykalászából mind ki hullott a humor áldott magva. Üres kalászt vitt 
íel a vén kaszás. 

De hiszen, ha kihullott legalább itt maradt a földön s a jó mag, ha jó földbe jut, kicsí
rázik és százszoros termést hoz az évek során. 

Csakugyan itt is maradt, de legnagyobb részüket, élőszóval mondott ötleteit, tréfáit, 
•zamatos gondolatait szárnyra kapta a szél s elröpítette a végtelenségbe. Sok szem a bozótba 
hullott, elnyomta a gaz, dudva, sok az útszélre, hol eltaposták, útonjárók s csak nagyon-
nagyon kevés került jó állapotban helyre. Ezek még élnek s lehet rá remény, hogy kalászt 
hajtanak. 

Képleges beszéd nélkül szólva, Szemere Miklós nem tartozik legnagyobb költőink közé. 
Költeményei egy tehetséges „műkedvelőnek" alkotásai, de egyénisége valódi költői természet 
és megérdemli, hogy tisztán és tipikus kerekségében mutassa be az irodalomtörténet. 

Nemcsak ötletei, gondolatai, és hangulatai vannak, hanem ami a félben maradt vers
íróknál rendesen hiányzik, van teljes eredeti, önálló és érdekes költői egyénisége. Ez az egyé
niség a maga meleg varázsával kisugárzik minden költeményéből, de sokszor csak alig-alig, — 
mert Miklós bácsi bizony a stílusnak nem volt nagy művésze. 

Két igazság volt kedves előtte. Egyik, hogy: aki egy kötet verset olvas, semmi köze 
ahhoz, az emberhez, aki írta. És tessék, nála látszik meg legjobban, hogy ez az igazság, nem 
igazság. Hisz az ő versei csak akkor élvezetesek, ha tisztábbá teszik előttünk jellemének egy-
egy új vonását. 

A másik igazsága az volt, hűgy a költeményben mellékes a forma, a külsőség. írni 
kell ahogy jön. És íme,' ő ha nem vajúdott költői kínokban, nem is termett gyöngyöket. Csak. 
szappanbuborékokat fújt sokszor, vagy füst karikákat virágos jókedvében s unaloműzésül. 
És ezek, ahogy jöttek, úgy repülnek tova. 

Valami nagy gonddal nem is igyekezett, hogy megmentse poétái termését az utókor 
számára. Szobája tele volt dirib-darab papírokkal, lefirkált versekkel, jó, rossz vegyesen. Asztal, 
láda, almáriom, pipatartó, és minden hely velük volt tele. Sose fáradt, hogy szerbé-számba 
szedje, kor, rang s érték szerint rendezze őket. Halála után veje s egy pár nagy tisztelője gyűj
tötték össze, amit tudtak, s igazán petrenczébe, boglyába gereblyélve, az íróhoz illő ős össze
visszaságban adták a világ elé. 

Nála ez nem olyan nagy baj, mint más valódi költőnél. Nála szinte nem vágyik az ember 
a költői fejlődés fokozatait látni. Három kötetében kevés az igazán önálló értékű költemény, 
s az egész gyűjtemény csak arra való, hogy az ő érdekes egyéniségének jellemvonásait olvassuk 
ki belőle. 

Szemere Miklós a múlt században egy elkésett tagja az előző századok költő sorának. 
Balassa Bálint, Zrínyi Miklós, Gyöngyösi az ő elődjei és mesterei, akiknek kisebb tehet

ségű atyafia ő egy egészen újjá született korban. 
Mária Terézia s II. József idejében a feltámadt nemzeti szellem nemzeti irodalmat terem

tett, s kivált a nagy apostol, Kazinczy Ferencz működése új világot hozott létre irodalmunk 
életében. És mégis, a Kazinczy előtt élt írók magyarabbak, a műveikből összeállítható irodalom 
nemzetibb szellemű volt, mint az új és szörnyű termékeny litteratúra egész Petőfi s Arany 
koráig. 

Abban a korban az ország egy-egy vidékén, elrekkentve, magánosan ritkán forrotta 
ki magát egy-egy költői tehetség, de ez aztán teljesen magyar volt, s művei, ha primitív 
tökéletességgel is, de egészen magyar érzéseket mutatnak. 

Ellenben Kazincziék elöntötték a magyar irodalmat német szellemmel, mint valami 
árvízzel. S még vetekedve igyekeztek leszakítani a gátakat, hogy annál szabadabban ömölhes
sen befelé a rikató drámák, a kotzebueiádák, az érzelgő Románok, a trocheusos, édeskés sze
relmi Liedek áradata. Ez aztán megülepedett nálunk, s oly posvanyossá tette a lelkeket, hogy 
valóságos ecsedi láppá vált a magyar írók serege, s buján sarjadt a mindenféle gyenge indájú 
vízi növény. 

Szemere Miklós akkor született (1804. jún. 17) mikor ezt az új világot a legnagyobb 
igyekezettel indították fejlődésnek. Akkor szerezte irodalmi műveltségét, mikor legjobban 
virágzott, s akkor adta ki első kísérleteit, mikor a Bajza-iskola dicsőségének tetőpontján volt. 

És ő nevezetes jelenség azért, mert nem veszett el 'ebben az idegen hangulat-áramlás
ban. Megmaradt egészséges, igaz magyar embernek. Megőrizte kiváló magyar temperamen
tuma. 

Jellemző, hogy bár Kazinczy Ferenczczel személyes ismerős volt, hisz szomszédok is 
voltak, a lasztóczi Szemere-ház tornáczárói Széphalomra látni, — mégis a „szent öreg", ki 
örökké ifjú tehetségeket kutatott, nem úgy ismerte Szemerét, mint „isteni múzsafit", hanem 
mint — jó vadászt és víg fiút. 
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Saját egyéniségén kívül annak is köszönhette Szemere, hogy kikerült az árvízből, hogy 
a sárospataki kollégiumban nőtt. 

Tudvalevőleg Kazinczy sohase volt jóba a nyers és külső csínt nem ismerő pataki 
iskolával, ami azt is jelenti, hogy a patakiak megmaradtak az új körülmények közt is a régi 
puritán magyarosságban. És Szemere a legigazibb pataki diák volt. Az elemi iskolát, a gimná
ziumot, a jogot szóval összes tanulmányait ott végezte. Ott ébredt fel és forrott ki szilaj, 
tüzes természete, mely soha féket, fegyelmet, korlátot nem tűrt. S haláláig magán is viselte 
az öreg kollégium szellemének bélyegét. 

Mikor befejezte iskoláit s megnyílt előtte az élet, csudálatos forrongást érzett magában. 
Egy évi patvaria után ott hagyta a Tripartitumot, felkerekedett és elment külföldre. Festő, 
vagy szobrász, művész akart lenni. Pár évet odatolt, művészek és műemlékek közt mulatva, 
akkor rájön, hogy a képzőművészethez nincs teremtő ereje. Hazajön, megházasodik, vadászik 
jó bor, és társaság közt vígad, megyegyűlésre jár, táblabíró lesz és . . . hozzáfog verset írni. 

Mikorra igazán rájön, hogy ez kedvére való dolog, már megéri ő is a négy. keresztet 
(XXXX.) és játszi gonddal víve terhét, énekli meg a negyven évét. 

Ekkor már megint új világ van odalent Pesten az irodalomban. Petőfit ünneplik, felra
gyogott a magyar poézis csillaga, Szemere ismeretséget köt írókkal, bámulja Petőfit, «míg az 
érzékenyen meg nem sérti őt, eltalálva ki nem mondott vágyát, hogy arczképét közöljék a lapok. 
Ezóta szörnyű ellensége s többször megpróbálja lebunkózni Petőfi Öcsköst. 

De lényegében az új szellem, az új iskola sem változtat rajta. Már nem tanul új irányt, 
nem is tanult soha, csak úgy, ami ráragadt. Saját magából merítve a legtöbbet. 

Könnyen repülnek napjai jó felesége oldalán, ki az egész gazdálkodást végzi. Ő vadá
szik, politizál, s irodalmi passzióinak él. 

A napok évekre gyűlnek, a szabadságharcz is lezajlik, az abszolútizmus borús ideje 
is elmúlik, az irodalomban harmadik generáczió uralkodik. Már Miklós bácsi lett neves ember, 
•mindenki ismeri, tiszteli, a verseit sürgetik és szaporán közlik. 

Ő pedig éli az életet és nem változott. Vadászik, politizál és irodalmi passzióinak él. 
írja, vagy inkább lefirkantja egyik verset a másik után. Legjobbak azok a versei, ahol 

szabad utat enged tréfás, jóízű hangulatának. Egy-egy genre-képe különösen sikerült. Erre 
volt legigazibb tehetsége, de nem fejlesztette ki. Humora rendesen nem mély és nem magas, 
az élezés társalgás módján nyilatkozik. Verseinek egy-egy részletében kap meg az élet színe, 
lehet, de a szerves konczeptio ritka nála. A komoly hang már nem illik annyira hozzá. Ott 
sokszor reked sablonossá a hangja. 

Egy nagy érdeme van: az, hogy lépten-nyomon látni a vidéken élő magyar ember életét, 
észjárását, körülményeit, helyzetét. Bizonyos egészséges jókedvű felfogással mutatva be. 

Ezért szerették őt annak idején s mint e téren egyedül álló, megérdemli, hogy szeretet
tel gondoljon vissza rá a magyar közönség, Ő valósággal fölfedezője volt egy irodalmilag 
kiaknázatlan viláenak, a magyar vidéki életnek. 

Kár, nagyon kár, hogy magas írói ambicziói híjján nem is igyekezett a tökéletes alko
tások felé s megmaradt magas és igazán „műkedvelő költőnek". 

De kedves, jóízű magyar ember volt, méltó rá, hogy szeressük a mi jó táblabíró poé
tánkat. 

Magyar Szó, 1904, július 1. 

Magyar legény, angol lány 

írta: Móricz Zsigmond 
Szombat este van. A nagy idegenben is csak eljön a szombat este, ha keservesen is. 

Együtt ül a „család" és söröznek. Jól esik összebújni ebben a vad messzeségben, a hol éppen 
lába alatt van az ember az áldott tiszaháti faluknak. Mikor aztán össze-összegyűlnek úgy meg-
zsizseregnek egymásnak, mint a liba. 

Most is együtt vannak, mind a húszan, a kik Mc. Keesport vasgyárában dolgoznak 
s a Tiszapartjáról jöttek ide. Beszélgetnek. Ugyan mi egyébről, mint a hazáról. 

Ott ül az arezukon a lelki nyugalom, mit a biztos kenyér, rendes munka és az anyagi 
függetlenség ád. A szavuk mégis nyugtalan, a kedvük olyan sírva-vigadó. Hej mert messze 
vannak a fatornyos kis faluktól. 

Idegen földön, abban a kutya nagy világban úgy megtudja az ember becsülni az édes 
.haza emlékét, a mennyire haragudott rá, mikor otthon ette a nyomorúság kenyerét. 

—• Tudja isten, — szól Gergely Sándor, — otthon nem volt a munkának semmi láttatja. 
.Akárhogy is iparkodtam, nem volt sikere. . . Osztán mégis, mégis jobb volt otthon. 
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Jól se lakik itt az ember ezzel a mindenféle ízetlen hússal, még egy kis almásétel is jobb 
volna. r 

De már erre felcsattan a gazdasszony, aki szintén otthoni; bizony nem a legépületesebb 
dolog tudni róla, hogy az urát, meg a gyermekeit otthon hagyta s úgy jött ki egy bitanggal. 
De mindegy, csak otthonról való s ebben az asszonyszűkiben becses a magyar fejércseléd. 

— Csak ne böcsmöljék a fó'ztömet. Mit főzzek ebből az állott húsból. Esztendeig van 
a jégszekrényben. Köszönöm alássan, ha nekem Chikágóból hoznak húst a székből. Hogy 
főzzek belőle otthoni levest. 

— Hej, otthoni levest! — sóhajt Galamb Sándor. — Micsoda tyúkhúst ettek ma ott
hon a bíróné repczecséplői. Tejbekását utána. 

— Hát még milyen kaszáslét vacsorára, túrósgaluskával, — tódítja Pap Miska. 
— Hisz ott most kél a nap; most sütik a szalonnát! — irigykedik Kis Lajcsi. 
— Vájjon kik dolgoznak itt-ott?. . . 
— Vájjon elvitte-é már a Tisza az öreg körtefát?. . . 
— Vájjon ki kit vett el azóta?. . . 
így beszélgetnek sorra mindenről. 
Míg a többiek évődve és mélázva diskurálnak, Vas Gyuri csendesen, gondolkozva ül 

az ablaknál s bámul fel egy kis résen a házfedelek közt a csillagos égre. Czudar világ, itt még 
csillagot is annyit lát az ember, amennyi a félmarkába beleférne. Bezzeg otthon terítve van 
vele az ég szérűje. 

Egy lányról gondolkozik Gyuri. Szép lányról. S míg a többiek az otthont tárgyalják,, 
ő egy amerikai virágra gondol. 

Van ám virág itt is. Nem rozmarin, nem is tulipán, de szép. És illatos; elkábul a feje, 
aki közel van hozzá. 

Vas Gyuri azon gondolkozik, hogy egy ilyen szép lány, akinek ilyen ismerős az arcza, 
— hogy lehet, nem tud magyarul? Másik baj is van. Úgy vette észre, hogy annak a lánynak 
van már valakije, egy bumfordi nagy angol legény; borotvált képű, rőt pofaszakállas, kurta-
pipás hajós. 

Vas Gyurinak sehogy se fér a fejébe; hogy nézhet egy ilyen szép lány olyan csúf szer
zetre. 

Megpödörte a bajszát s végignézett magán. Fura öltözet ugyan az az uras kaczat, 
szebb a ránczos gatya, a darutollas kalap, a sarkantyús csizma, — de azért így is csak van olyan 
legény, mint holmi rongyongyűlt Jenki. 

— Hát te mit pödörgeted a bajszod, Gyuri! Tán a hazai rózsádra gondoltál? — kiált 
rá valaki. 

— Volt is nekem valaha vagy egy. 
— Betyár, az egész falu lánya bolondult utána. 
— Na hát pedig én nem bolondultam egy után sem: 
— Pedig azt írták, hogy Máté Sári holtig vár rád. 
•— Énrám ne várjon senki. Isten áldjont mondtam én már nékik. Mert ha még sokat 

mesélnek nekem azokról a tedd-ide, tedd-oda lánynépről, — annyit mondok, hogy megtanulok 
anglusul és itt szakítok magamnak egy rózsát. Akad nekem itt is, szebb is. Kutbáj. (Good by = 
jónapot, isten áldja). 

Evvel kapta a kalapját, fejébe nyomta és nagy begyesen kiment. 
—• Mi baja ennek, — mondogatták odabenn nevetve. 
Gyuri odakint újra nekiállott s bámulta a tornáczról a vaskarfának támaszkodva 

az eget, az ég virágos kertjét. Olyan fura csillagok vannak itt, még azok se olyanok,,mint 
otthon. 

— Majd megismerem. Azok se ördögök, akik angol csillag alatt anglusul beszélnek. 
Egyszer csak nyílik egy ajtó a tornácz túlsó végén s Gyurinak megdobbant a szíve; 

az ő szép lánya lépett ki, a szépséges Mary. 
— Kutbáj Mariska ! — köszön neki. 
A lány csiklandósan felkaczagott, ahogy olyankor nevet a lány, mikor valami furcsát 

tesz az, akit szeret. 
Gyurinak egész ismerős volt a kaczagás, bátorságot kapott tőle: 
— Kutbáj rózsám, nohát vigécz? — kezdte el a társalgást. 
A lány csak kaczagott, mondott is valamit, de az nagyon németül volt Gyurinak. 
—• Ne félj tubám, megtanulom én a nyelvedet, ha minden szóba beletörik is a 

fogam. 
A lány folyton kaczagott, de olyan édesen, olyan biztatóan, hogy Gyuri szerette volna 

összecsókolni azt az aranyos kis száját. Megfogta a kezecskéjét a lelkemnek: 
— Hej tubiczám, csak a szódhoz értenék, de megmondanám, hogy te az enyém, én 

a tiéd. ásó, kapa válaszszon el egymástól. Jó lesz-e? 
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A lány felelt, de hát ki tudja mit mondott — látatlanba. Nem mondhatott valami réme
set, mert Gyurkának mersze jött megfogni a másik kezét is. Az angol Mariska olyan szégyen
lősen sütötte le a szemét, hogy akkor se tehette volna gyönyörűbben, ha a Tisza partján születik, 

— Eszem a szádat édes szentem, minek néma az a te beszédes ajkad. 
Hirtelen olyan szó repült el a kis Mariska ajkáról, amit Gyuri is megértett. 
Ijedt és félbeszakadt sikoltás volt az. 
Gyuri hátranéz, hát itt a yankee. Ököllel jött neki hátulról a nagy hajóslegény, hogy 

leüsse. A két szeme vérben forgott, mint a megvadult bikáé. 
Gyuri először is úgy lökte hasba, hogy az amerikai hátraczurukkolt. 
Ő utána lépett s elkezdődött a kegyetlen, néma tülekedés. Mint mikor két bika neki

megy egymásnak az alföldi pusztán. Egy vérbeli magyar, meg egy idegen fajbika, akit csorda, 
nemesítésre hoztak messzi földről. És aztán a magyar bika úgy csúffá teszi az idegent, hogy 
arról koldul a gazda sok száz forintja. 

Szörnyű volt a birok. Maryka tágranyílt szemmel nézte. Nem reszketett. Várt. 
Az angol boxolt. Agybafőbe verte Gyurit. Ügy hullott a csapása, mint a jégeső. De nem 

azért hívták Vas Gyurit Vas Gyurinak, hogy búsuljon ezen, hanem azért, hogy ahova ő oda
sózott, ott kimarjult a csukló, törött a csont. 

Végre az angol czimbora revolvert szedett elő. 
No csak ez kellett neki. Gyurka is összeszedte magát, nyalábra kapta a pajtást és úgy 

hajította ki az udvarra, le az emeletről, mint egy liszetes zsákot. 
Az odalent nyekkent nagyot. Aztán felszedte magát és nyöszörögve, káromkodva, 

— még ehhez se tud a nyavalyás, — elsompolygott valahogy. 
Gyuri meg odalépett a leányhoz, újra megfogta a két kezét, belenézett a szemébe 

s azt kérdezte; 
— Szeretsz rózsám? 
A lány didergő örömmel utána mondta rettentő kiejtéssel. 
— Szereczóssám! 
Vas Gyuri olyat kaczagott, hogy na. Hát a lány tanul magyarul? 
— Hisz azt tudom, hogy én szeretlek, de — te szeretsz? 
—- Teszerecz! — szólt a suttogó viszhang. 
Erre már jónak látta Gyuri nemzetközi nyelven folytatni a társalgást, s olyan csattanó 

csókokat nyomott a lány arczára, hogy olyat már igazán nem tudott volna adni az ánglus. 
Csak úgy rengett a ház. Az elébbi lármára senki se jött elő, de erre már kidugta valaki a fejét, 
— ki más, mint a leány anyja. 

Csapott is rögtön olyan patáliát, hogy Gyuri is alig tudta elhordani magát. 
Ragyogó arczczal ment be a földiekhez. Azok már félig elálmosodva fekvésben koszo

lódtak. 
— No Gyuri, tudsz-e már angolul? — kérdi valaki csípősen. 
— Hát már nem is akarok. Ügy beszéltük meg, hogy ő tanul meg magyarul. Már meg 

is tanulta az első porczió magyar szót. 
— Ki az az ő, te? 
— Hát ki volna? Mariska! Igaz ni, mit üzennek kendtek az Otthoniaknak? Mer' én 

viszem az asszonyt ebből a polyákvilágból — haza. 

C Magyar Szó, 1904. szept. 6. 1—2. 1. 
Utazás egy zsebtolvajjal 

í r ta: Móricz Zsigmond 

Hálaistennek"! — mondtam magamban, — egyedül vagyok. Siettem is rögtön helyet 
foglalni. Ez azt jelenti, hogy egész hosszúságomban végigheveredtem négy ülésen.^Ha vonatra 
ülök, rögtön elálmosodom; úgy érzem magam, mintha bölcsőben ringatnának. És én annak 
idején igen jó baba voltam, mihelyt ringattak, rögtön elaludtam. 

A távíró-oszlopok őrült sebességgel szaladtak el a vonat ablaka előtt. A sodronyok emel
kedtek és ereszkedtek, fellegek bemosolyogtak rám. Engem bosszantott a konfidens mosoly, — 
befordultam és elaludtam. 

Egyszer csak női hangok hallatszanak. ^ 
— Áh mama, ez egész üres! 
Síri álmomból is felébresztene a női hang. Felültem s vártam a vendégeket. Két hölgy 

jött be. Egyik fiatalabb, a másik öregebb. Nem voltak szépek s én, úton, nem szeretek isme
retséget kötni. Nem szép hölgyekkel különösen.nem. 
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Valami könyvet kerestem elő s olvastam erősen. 
Miskolczon egy csinos fiatal ember szállott be a szakaszunkba. Könnyű pakktáskáját 

elegáns mozdulattal lendítette föl a hálóba; nyári esőriasztó felöltőjét s ezüst fogantyús séta
botját szintén csak úgy fölvetette s azok olyan harmóniában rendeződtek ott el, hogy egy piktor 
rögtön vászonra tehette volna: csöndélet a hálóban. Én meglehetős sikertelen igyekezettel 
szoktam felgyömöszölni holmimat a polczra, úgy hogy most irigy csodálattal hódoltam az új 
útitárs bravúrjának. 

Könnyedén köszönt, s egy nyugodt lelkiismeretű úriember fesztelen modorával foglalt 
helyet. 

Nem érdekelt tovább a betű. Folyvást azon járt az eszem, hogy: 
— Ilyen ember való a világba. Ez igazán nagyvilági ember. 
A kupé szalonná változott mióta bejött. A hölgyek kedvesebben csevegtek, úriasabban 

fejezték ki magukat, — én pedig levettem egyik lábomat a másikról. 
Valami észrevehetetlen ürügy alatt megismerkedett a hölgyekkel, —• úgy látszik 

udvariasabb ember nálam ! — s igen szellemesen elbeszélgetett. 
A hölgyek roppant sajnáltak, hogy a következő állomáson le kellett szállaniok. Ahogy 

dobozaikat szedegették össze, egyik kioldozott és lepottyant; hallatlan mennyiségű apróság 
gurult s ömlött szerteszét. Volt abban minden. Kalapdísz, pamut, csipke, czérna, fésű és tudom 
is én még mi. 

Nekem a hajamszála is az égnek állott a rémülettől. Hogy szedi ezt össze ember. A höl
gyek kétségbeesve sikoltoztak. 

— Jaj már fütyölt a vonat. 
A fiatalember mosolygott s így szólt: 
— Megengedik hölgyeim? — s azzal hozzáfogott rendbeszedni az egészet. 
Azt nem lehet leírni, ami most történt. Gyűszű, tű, czérna stb. mint valami bűvölet 

folytán, — a legszebb sorban rendeződtek el a dobozban, s pár perez múlva minden készen volt. 
— Ez az ember varázsló! — kiáltottam magamban. A hölgyek is ájuldozó örömmel 

ölelték keblükre a csomagot. 
— Oh, hogy köszönjük meg. 
— Kérem ! 
Egy perczes állomás jött és sietni kellett a leszállással. A leglehetetlenebb hálálkodások 

közt történt ez meg. 
Végre a vonat újra fütyölt b magunkban maradtunk. 
Elhatároztam, hogy megismerkedem vele. 
— Bocsánat, — szóltam — megengedi hogy gratuláljak? 
— Mihez? 
— Az elébbi bravúrjához. 
Mosolygott, nem szerényen, hanem kicsinylően. Mint akinek "az semmiség. 
— Kérem, — folytattam, — legyen meggyőződve felőle, hogy jobban megbámultam, 

mintha valami erőprodukeziót láttam volna. Én, ha fejemet vágják le, akkor se tudtam volna 
megtenni. 

— önnek, egy államhivatalnoknak, kevés alkalma van a testi ügyesség fejlesztésére. 
Rábámultam. Honnan tudja ez, hogy én államhivatalnok vagyok? 
Köszörültem egyet a torkomon. 
— És ha szabad tudnom, mi az ön — foglalkozása. 
— Adja becsületszavát, hogy nem árul el. 

- , — Önnek olyan foglalkozása van, hogy azt el lehet árulni. 
— Olyan. 
És ezt oly nyugodt könnyűséggel mondta, mintha arról volna szó; kérek egy kis tüzet. 

És jól számított! A kíváncsiságom nem engedte, hogy elszalaszszak egy érdekes titkot. Viszont, 
ha becsületszavamat adom, akkor meg biztos lehet felőle, hogy nem árulom el, ha — csak 
nem nihilista, aki királyt ölni megy. 

— Jól van. Szavamat adom. 
Kezet fogtunk. 
— Köszönöm. Én S z e r v u s z S a n y i vagyok. 
— Szervusz Sanyi? Nincs szerencsém. 
— Ja, persze, .— szólt mosolyogva, — aki a vonaton aludni szokott, az nem ismerős 

a világban. 
Mintha valami jeges zuhannyal öntöttek volna le, — úgy éreztem magam erre a meg

jegyzésre. Honnan tudja ez azt, hogy én a vonaton aludni szoktam. 
— Zsebtolvaj vagyok, — az önök nyelvén nevezve meg magamat. 
— Tessék? 
— Igen, szolgálatára. 
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— Ne beszéljen! Komolyan mondja? 
— Legyen nyugodt felőle. Kívánja, hogy bebizonyítsam? 
— Köszönöm, abból nem kérek. — És zsebemhez kaptam, megvan-é a tárczám? 

Mindenik meg volt. 
A zsebtolvaj úr czigarettre gyújtott s finom mosolylyal szólt: 
— Hálás vagyok, hogy megmutatta hol van az aprópénze és a bankjegyei. 
Szédült velem a kocsi, — hisz én ennek az embernek ki vagyok szolgáltatva! Testem, 

lelkem, vagyonom, — mind olyan nyitva van előtte, mint egy könyv. S nyilván úgy is gazdál
kodik majd bennem, mintha az ő pakktáskája volnék. . 

— Ne tartson semmitől uraságod. Sokkal fontosabb kiküldetésben járok, mint hogy 
bogarászni legyen.kedvem az úton. Legfeljebb a — kézjegyemet hagyom hátra. 

— Kiküldetésben? És ki küldi ki, ha szabad tudnom? 
— A szakegylet. 
— A manóba, önöknek szakegyletük van? 
— Igen, az is van. 
— Hm. És kik iratkozhatnak be a szakegyletükbe? 
— Akik az akadémiát elvégezték. 
— Akadémiát? Hol van az, és milyen előképzettséggel veszik fel a tanulókat arra 

az akadémiára? 
— Hogy hol van, az mellékes. Az előképzettség nagyon vegyes fokú. Fő a rendkívüli 

intelligenczia. Az igazgatónk maga páratlan tudós és fölfedező. A betörést ő tette tudományos 
problémává. Különben egyetemet végzett úri ember, kiváló technikus, és Magyarországban 
mindenesetre a legképzettebb mérnök. Gyakorlatilag nem foglalkozik a betöréssel, de elméle
tileg igazán megbecsülhetetlen fölfedezései vannak, ő fedezte föl a „rövid ixet", a „szomorú 
arczot", az „élet virágát". 

— Mik azok? 
— A rövid iksz, egy kulcs, amelyet ha közönséges ember a kezébe vesz, nem is sejti. 

hogy olyan szerszám van a birtokában, amely minden zárat kinyit. A „szomorú arcz" egy csal
hatatlan eljárási mód. Ez tulajdonkép szocziál-psichológiai felfedezés. Egy igazi betörőnek 
gyakorlati filozófusnak is kell lennie. Az „élet virága" pedig egészen új dolog. A kasszafúrá-
szat terén ezzel sikerült eddig a legóriásibb rekordot elérni. Valóban olyan ez előtt a nagy vas
szekrény, mintha papírmaseból volna. . . ^ 

így csevegett nekem hallatlan könnyelműen az én útitársam. Én pedig dideregtem és 
a lelkiismeret mardosását éreztem. Ha én ezt el nem árulom ! És ha elárulom ! 

Csak úgy repült az idő. Végre Sátoraljaújhelybe értünk. 
— Pardon, — szólt útitársam, — én itt átszállók. — Igaz, nincs aprópénzem a hor

dárnak,— nem volna szíves felváltani egy forintot? 
Én tisztán emlékeztem, hogy nincs egy forint aprópénzem, csak vagy kilenczvenhárom 

krajczár. De az isten tudja mi, arra késztetett, hogy elővegyem a tárczám. Kiöntöttem a pénzt. 
Nagyjából, csak úgy mutatóba számoltam, s félig-meddig való számlálás után kijelentettem, 
hogy nincs elég. 

—• De talán meg van, — szólt. 
Átadtam neki, hogy olvassa meg. Megolvasta. 
— Csakugyan nincs, — mondta nyugodtan s visszaadta. 
Beöntöttem a tárczámba a pénzt. Ö búcsúzott s én kiléptem utána. 
Egy perczig valami belső vágy tört ki bennem, hogy rendőrt kiáltsak. 

. Ö visszafordult s egy jóbarát bizalmas hangján szólt még vissza mosolyogva: 
— Pardon! rendőr előtt tudom igazolni magam. Én is állami hivatalnok vagyok. 

Lássa fél jegygyei utazom. 
Megszégyenülve mentem vissza s lecsaptam magam a kanapéra. 
Most nem tudtam elaludni. 
— Ej, hazugság az £gész! — gondoltam. 
Bátyúban át kellett szállanom. A vasúti vendéglőben valamit ettem és ittam. Fizetni 

akarok. Nézem a tárczám. Negyvenhárom krajcár aprópénz van benne. Keresem a többit. 
Mi is hiányzik? Egy korona? Hol van, el nem ejtettem.. . 

— Ah! ezt ő tette. Hát mégis itthagyta nálam a -^ kézjegyét! 
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