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K O R T Á R S A K Irta: Marék Antal 

D A L L O S S Á N D O R 

GYÖKEREIVEL , a szellem láthatatlan capillárisaival belenyúlik 
a letűnt századokba, hol rejtett szépségek hullottak a 
temetőbe s tűntek el a feledés homályába. Ősei vannak, 

névtelenek és szomorúak, kik küldték őt, hogy összegyülemlett 
érzelmeiknek kifejezést s örök életet adjon. A néma századok 
üzenete kemény és acélos parancs, aminek a kései utód szerény 
alázattal engedelmeskedik. Kevés írónál lehet érezni ezt a kapcso-
latot, az ismeretlen multtal való szerves rokonságot, mint éppen 
Dallosnál. Csoda ez, aminek jelenléte csak erősíti bennünk a tiszte-
letet a rendszer szigorú fegyelme s bonyolult összefüggései iránt. 

Dallos Sándor ízzig-vérig magyar. Magyaros az arca, a beszéde 
és az írása. Az ember, aki mögött öreg és az elmúlt századokban 
lemaradozott elődök arca sorakozik s fényesedik. A szava, ami 
ízes, egyszerű és nehézkes, mint falusi emberek járása és sugárzó, 
mint a hajnali napfény. Az írása, ami mindenkor vasárnapi han-
gulatot sugároz magából és áhítatot parancsol. 

Ki hát ez a fiatal író, a kortárs, aki él a viharos században s 
nem sejti, hogy a horizont fekete felhőkkel van tele? Ki ez az író, 
aki nem tud könnyedén szárnyalni a magasságok felé, hanem szo-
rongva térdepel a földön s gyermeki csodálattal figyeli a földön 
mászó bogarat. Honnan ez a tisztaság benne, amikor annyi szo-
rongattatás érte, annyi valóság döngette mellét s homályosította a 
világosságra táguló két szemét? 

Valóságszemlélete, olykor kiáltó naturalizmusa mellett is 
szemérmes. Szemlélődésében nincs meglepetés, mert minden, ami 
történik, oly természetes és annyira magától értetődő. Az élet 
egyetlen szerves egészet alkot gondolatvilágában, melynek részei 
egy zárt és harmonikus egészet képeznek. Részei a középponttól, 
az írótól — egyenlő távolságra vannak s kinyujtott karral könnyen 
elérhetők. 

Soha nem képes árulásra. Az írást szereti s állandó ünnepi 
harangzúgás közepette hódol előtte. Dallos örök ünnepet ül, ha ír 
s ez a hangulat megüli minden írását, mint az átázott levegő a 
májusi esőben fürdőző tájat . 
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A falu felől jött s elkerült a városba. E változás okozta harc-
ból, amely egyben két világnézet gyürkőzését is jelzi, kultúrájával 
és egyéb adottságaival a város került ki győztesen. De mint minden 
győzelem mögött árnyékot vet a halál, olyképpen itt e harcban is 
elpusztult valami. Dallos ennek elvesztését mindörökre fájlalja és 
siratja s ezen nem lehet többé segíteni. A gyökerek itt-ott meg-
szakadtak és sokszor csak távoli és alig értett üzeneteket küldenek 
az elhagyott és megtagadott tájról. E megszakításokat nem pótolja 
a kultúra és mesterségbeli tudása sem, ami e toldozott gyökérzeten 
keresztül felszívódik és éltet, az már nem az igazi életerő. 

Dallos Sándor előszeretettel beszél csavargó éveiről. Ez az 
élmény nagy volt számára és felejthetetlen. Megízleltette vele a 
szegénységet és a szabadságot. A felelőtlenséget, hol a magasra hágó 
nap alvó és gondtalan arcra hullt. Megismerte a természetet a maga 
csodás valóságában, hol a madárdal a hőn vágyott szépséget vará-
zsolta a hallgató koronájú fák és a heverő ember közé. A csavargás 
jelentette a penitenciát, amelynek rövid, de emlékezetes történése 
után eljutott a polgári élet komfortjáig, egy viszonylagos polgári 
jólét szigetére. Visszaemlékezésének tág keretében megfér az emberi 
szenvedés, az emberi jóság és mindenekfelett a fiatalság derűje s 
fénylő bizonytalansága. Ez volt hát a legfontosabb, amit hirdetnie 
kellett. A fiatalságot, minek derűs és erős éveiben nem volt fájó a 
szenvedés s elviselhető volt az igazságtalanság, a nélkülözés és 
a nyomor. 

Dallos sohasem lett volna forradalmár, még akkor sem, ha 
élete nem torkollik a polgári rend széltől védett öblébe. Ha Dallos 
ott maradt volna a füzesek alján, vagy a pincehelyiségben, akkor 
is szépet álmodott volna. Bogárban, pincerácson, salétromos folt-
ban a falon s a részeges mester bortól feldúlt vonásai között. Mai 
Plátó ő, aki a borsón is szépet álmodik. 

Dallos tehát nem forradalmár, ha nem is egészen polgár. Új 
körülményei közé átmentette régi élete batyuját s az ihlet óráiban 
kiteregeti kincseit s újra meg újra gyönyörködik bennük. Dallos 
számára a polgári élet kevés élményt jelentett. Hát igen, a gyerek, 
aki ennek a viszonylagosan jó polgári életnek melegében született, 
az eszközök, amik könnyebbé teszik az életet, a barátai, akikben 
nem csalódott. . . Azontúl, jóformán semmi. Mindez a tragédia 
magvát hordaná magában, ha nem Dallosról volna szó. Az el-
hivatottság érzése átsegítette a zökkenőkön s elindította az iroda-
lom országútján. Dallos elálmélkodott s elfelejtette azt, hogy küz-
déseinek végső célja a boldogság és az igazság. Két fehér kendő 
lobogott feléje, nem a búcsúé, hanem a hivogatásé. 
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A jóság írója, meleg emberi szív lüktet láthatóan a mellén, 
mint egy különös, természetellenes kitüntetés. Az isteni kéz ki-
preparálta szívét rejtettségéből s szemmel láthatóan s kézzel fog-
hatóan a mellére tűzte. Senki se higyje, hogy a való világ az, amit 
Dallos oly mesteri eszközökkel s oly színpompás stílusban leír. 
Nem. Az élet, amit Dallos ismer, áttevődik egy másik síkba, amely 
kicsit magasabban áll, mint a való életé. Az ember, a cselekedete, 
az érzése, tetteinek kulisszája mind, mind lebeg a valószínűtlenség 
horizontján, mint az éjszakai tenger felett a kikötőváros utca-
lámpái. Mégis valószínűtlen történéseit annyi eleven erővel tölti 
meg, hogy hinni kell neki. Tudomásul kell venni, hogy mennyi jó 
és igaz ember él a földön, kik egy eszményi láthatatlan világ jóra 
intő törvényei szerint cselekednek. 

Csodáljuk tehát a hősi elszántságot, amivel Dallos, a kortárs, 
az emberek hitetlensége és nyugtalansága közepette is kitart 
világa mellett. A bátorságot méltányoljuk, amellyel annyi hitet-
lenség közepette hirdeti a lélek jó és igaz érzéseit s a testi vágy 
megsemmisülését a lélek nemes szándékainak súlya alatt. 
Fanatizmus, hit és fiatalság kell ehhez s mindez hiány nélkül 
felelhető Dallos egyéniségében és írásaiban. Nem lehet elmenni 
mellette meghatódottság nélkül. Szavai, mik olykor drámai 
feszültséggel vannak telítve, mint vihar előtt a levegő elektromos-
sággal, különös jelentőséget nyernek a kor nyugtalan vívódásai 
közepette. Kortünet ez a szinte zokogva felszakadó vallomás, ez 
az emberi jóság valamennyi lépcsőfokát megjárt kemény, magyaros 
széppróza. Ha Dallostól kortársai nem tanultak mást, mint a 
fegyelmet és a jóságot, akkor is betöltötte hivatását. E kettőre 
feltétlen szükség van, ha azt akarjuk, hogy a horizonton meg-
szakadjanak a felhők s előtörjön diadalmasan a napsugár. 

Dallos műveinek szociális tendenciája egészen más értelmű, 
mint azoké, akik kifejezetten szociális világnézettel jelentkeztek 
eddigelé a magyar irodalomban. Dallos nem akar segíteni a szegé-
nyeken és az elesetteken, nincs komoly terve a segítség nyujtására, 
de azzal, hogy ezeket közel hozza az olvasóhoz, nagy szolgálatot 
tesz nekik. A szegények és elesettek finom ruhát, tiszta lelkiséget 
kapnak Dallostól s így lépnek a történés forgásába. Kissé szín-
padias ez így, az élet szaga átitatódik valami mesterségesen össze-
állított illattal s a kulisszák is megszépülnek a rivalda lámpáitól. 
Minden fénylik az írásában s minden oly meseszerű. Valódi életet 
csak akkor kezdenek alakjai élni, amikor a mű ololvasása után 
megszabadul az olvasó az író hatásaitól, leoltja élesen világító 
színes lámpáit, valódi ruháiba bujtat ja őket s lelkének rezzené-
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seiben tovább élnek és botlanak hősei és gyámoltalanjai. Igen, az 
arcokat nem lehet elfelejteni, azok megmaradnak úgy, ahogyan 
azt Dallos egyszerű eszközökkel, mint pásztorfiú művészi faragású 
botját metszi éles zsebkéssel, élővé és valószerűvé kidolgozta. 
Semmi raffináltság nincs ebben a prózában. Ahogyan a tülök 
hajlatán nincsenek félhangokat megszólaltató billentyűk, akképpen 
nincs Dallos írásművészetében sem a mesterkedésnek széles skálája. 
Nemes egyszerűség jellemzi írásait, aminő a falusi parasztházak 
tiszta szobájában szerénykedik. Ez az egyszerűség bizonyos idő 
multán mindenkor követelően jelentkezik a magyar irodalomban. 
Dallos, a kortárs, az újra elindulást is jelenti. A gyökerek, amik 
az aszfaltba ágaztak el, elszáradtak s helyükbe új gyökerek eresz-
kedtek a földbe, kúszva s növekedve a mélyebb rétegek számára, 
keresve a nedveket, amiken keresztül kivirágozhat az irodalom 
fiatal fája. 

Nagy kérdőjel a jövő szempontjából az, hogy meddig tar t ez 
a hit, ez a tisztaság s ez a jóság? Az élet nem koptatja-e le az író 
lelkéről e pompás díszeket s nem fordítja-e irányát a kiábrándulás 
gorkiji sötétsége felé? Mi dől el i t t? A harc, aminek győzedelmes 
megvívásához az kell, hogy az író reménye s hite érintetlen 
maradjon, hogy az életben csak az irodalmat s az irodalomban az 
életet lássa. Kevés önámítás kell ahhoz, hogy az író az érettség 
tisztán látó éveiben is megmaradjon hívő léleknek s álmodozó 
fiatalnak. 

TÉLI MAGÁNY 
Madarak s könyvek között élek, 
verselő, méla remete. 
Napjaim összefolynak, mint az 
órák s madarak éneke. 
Embert nem látok napokig sem9 
csupán a párás üvegen 
futó árnyékát; olyan mindegy: 
ismerős-e vagy idegen. — 
A postám: olykor egy-egy reklám. 
Ujság — más nem igen akad, 
minthogy két rongyos felhő résén 
néha kisüt a nap. 

Baradlai Albert 


