
36 

b u d a p e s t k u l t ú r f ö l é n y e — 
s z á m o k b a n Irta: Sárkány Oszkár 

BUDAPEST mint mondják, idegen város. Nem a statisztika 
adatai szerint idegen, hiszen 1930-ban a magyarság aránya 
94.3%, hanem idegen-felépítésében, régi életformájában. 

Egyébként annyira magyar már, mint amennyire Páris francia 
vagy Róma olasz. Története az idegen elemnek olyan rohamos 
fogyását és a magyarnak olyan gyors növekedését tünteti fel, 
hogy nem is látjuk tisztán, vajjon csak a városba betóduló 
tömeg volt-e magyar, vagy elmagyarosodott, vagy pedig a sváb 
őslakosság magyarosodott-e meg. Akárhogy volt is : a magyar-
ság nem sokat változtatott a város külső képén. A magyarosodás, 
bármily gyorsnak is látszik ötven-hatvan év távolából, mégis 
csak fokozatos és észrevétlen volt. Az 1930-ban magát magyar-
nak valló lakosságban kétségkívül sok a magyarosodó, magát 
magyarnak valló német, szlovák vagy szerb eredetű őslakosság. 
Elég végigmenni az úgynevezett keresztény kerületek utcáin 
és elolvasni a cégtáblákat. A budapesti kereskedők és iparosok 
nagy része idegen nevet visel még ma is. Emellett a bevándor-
lottak között is sok volt az idegen nevű, az idegen vérű, hiszen 
Budapest közvetlen környéke ma is idegen, kivéve a balparti, 
a fővárossal szomszédos és egybeépült városokat és nagyközsége-
ket. Jelentős százalékát teszi még ki ma is Budapest lakosságá-
nak a zsidóság. Ez az arány régebben még nagyobb volt a zsidó-
ság javára. Ez az egyre asszimilálódó és kisebb szaporasága követ-
keztében egyre fogyó réteg nem őslakos Budapesten, de nagy 
számával és aránytalanul nagy anyagi erejével valóban rányomta 
bélyegét a főváros képére. A fővárosba tódulok egy jelentős és 
értékes rétege volt a köztisztviselő-társadalom. Ez a réteg való-
ban tet t kísérleteket arra, hogy a várost a saját képére alakítsa, 
de nem érett meg arra, hogy Budapest nagyvárosi képét meg-
adja : a kisvárost lopta be Budapestre, így kisvárosias részlete 
Budapestnek a Tisztviselő-telep árnyas, széles utcáival, föld-
szintes házaival, ilyen a Városmajor környéke, ilyen a Krisztina-
város egyik-másik része. Budapest újabb fejlődését jellemzi a 
tisztviselők, katonatisztek, tanárok és általában a szellemi 
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emberek még teljesebb kiköltözése az új, nagyrészt budai város-
részekbe. Majdnem kizárólag ez az elem lakja a XI. kerületet, a 
felső Krisztinavárost, ahol már a telepek neve is céloz arra, 
hogy egyazon kategóriájú közhivatalnokok telepedtek le (pl. 
Biró-telep). Ez a réteg tulaj donképen visszahúzódik a főváros-
ból, hegyi magányába elviszi tenniszpályáját; szórakozóhely és 
mozi is követi a telepeket fel a hegyekbe, a belső városrészekkel 
pedig kitűnő autóbuszközlekedés kapcsolja össze. A bérházak 
stílusában eddig még nem nyilvánult meg valami egyéni, magyaros 
ízlés, a szintén nagyszámú kisebb családi házakban sem találunk 
ilyet. Budapest építészete általában idegen befolyás alatt áll. 
De bármily túlméretezetten nagy is Budapest tisztviselő- és 
lateinerosztálya, a főváros magyar jellegét nem nekik köszön-
heti, hanem annak a nagy falusi tömegnek, mely gazdasági 
okokból egész Budapestet ellepte. A magyar szegény ember 
tette magyarrá Budapestet, az az osztály, mely először mint 
alkalmi munkás, kifutó, inas, majd mint portás, vasutas, rendőr, 
közlekedési alkalmazott, altiszt, üzemi alkalmazott és gyári-
munkás kerül Budapestre. Ez az anyagilag kezdetben el-
hanyagolható tömeg azonban nem változtat a város képén, 
belenő, majd a város szélén, a város körül épülő községekben 
épít magának családi házat. A fővárosi magyar szegénység 
varázsolta elő a homokból Budapest kertvárosait. 

Budapest régi, németes, Bécsre emlékeztető alaprajzán a 
magyar alakítóakarat nem sokat javított. Nagyon jellemző, 
hogy azok a törekvések, melyek sugárutakkal több levegőt akartak 
belevinni Budapest elöregedett házrengetegébe, majdnem mind 
csődöt mondtak. Az Andrássy-út egyedülálló kísérlet maradt, 
melyhez azonban nem igazodott a város többi része. Az Erzsébet-
sugárút körül dúló többéves viták is mutatják, hogy milyen 
nehéz ebben az irányban egy kapavágást is tenni. Bár a leg-
újabb jelek szerint mégis megtörténnek már ebben az irányban 
az első lépések. Figyeljük meg, hogy legújabb pesti városrészünk, 
az úgynevezett Új-Lipótváros is mennyire elgettósodik, milyen 
szűkek az utcák, mennyire egymásra épülnek a házak, milyen 
lélektelen, egyhangú homlokzatú, a belső értelemre keveset adó 
bérházakat emel a modern Budapest. Az Új-Lipótváros sem 
más, mint az Erzsébetváros, a Terézváros gettójának előkelőbb, 
hideg-melegvizes folytatása. Mi sem jellemzőbb egy város szel-
lemére, mint a középületek. Középületeink legnagyobb része, 
legyenek azok újak vagy régiek, idegenül hatnak a magyar 
emberre : idegen épületek, idegen stílusok utánzatai. Volt egy 
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kor, mely csak renaissance-ban épített, azonban nem a nap-
sugaras, olasz renaissance-ot utánozták, hanem a komor, súlyos 
németet. Századunk találmánya Budapest elidegenítésére a 
neobarokk. Magyarosabb építkezési stílus, melynek a táblabíró-
világ és a reformkor empire-jéből kellett volna kiindulnia, mely 
már latinos nyugalmával annyira közel áll a magyar lélekhez 
és amely számos vidéki kastéllyal különben is határozott jelleget 
ad Magyarországnak, nem alakulhatott ki. Pedig Budapest leg-
üdítőbb épületei ebben az empire-stílusban épültek, a Nemzeti 
Múzeum, a két legrégibb pesti protestáns templom, a Lloyd-ház, 
a főkapitányság s a Nemzeti Kaszinó és végül a miniszterelnökség. 
Szellemileg ezt a reformkori Budapestet érzem magamhoz leg-
közelebb. Ez volt az a Budapest, melyet József nádor és Széchenyi 
vezetésével a magyar reformkor teremtett magának. Sajnos, 
ennek a kornak alkotásai, mint a régi Nemzeti Színház is, áldoza-
tul estek Budapest egy idegenebb, felszínesebben magyar korának. 

Meg kellett ismernünk Budapest külső képét, mielőtt kul-
túráját vennénk vizsgálat alá. Elekes Dezső összeállítása szolgál 
alapul (Budapest szerepe Magyarország szellemi életében, Sta-
tisztikai Közlemények, 85. I.), mely,sajnos, csak a kultúra meny-
nyiségéről ad teljes képet, s csak ritkán szólhat a kultúra minő-
ségéről. Nyilvánvaló, hogy a fővárosi lakos számára sokkal 
nagyobb mértékben vannak adva a művelődés lehetőségei, 
mint a vidéki ember számára. Tudjuk, hogy ott vannak az 
összes fontosabb államhivatalok, tudjuk, hogy a fővárosnak és 
a megyének is hatalmas tisztviselőgárdája van, tudjuk, hogy 
az üzemek is rengeteg diplomást foglalkoztatnak, sőt az sem 
lep meg, hogy az orvosok és ügyvédek természetellenesen nagy 
százaléka tódult Budapestre. Megtehetnénk azt, hogy kezünket 
összecsapva csodálkozzunk e város nagyszerűségén, magas kul-
túráján, ha nem kötné le figyelmünket méginkább az, hogy 
mekkora szintkülönbség van Budapest és a vidék kultúrája 
között, s ha végül nem tűnne ki ebből a statisztikai összeállítás-
ból is, hogy a vidék milyen hévvel veti rá magát a művelődésre 
ott, ahol csekélyebb eszközeivel alkalma nyílik rá. 

Természetes és helyes, hogy az ország első közintézményei, 
főiskolái és szakiskolái a fővárosban vannak. Budapest rendkívül 
jó aránya ezeknél az intézményeknél és iskolafajoknál nem meg-
lepő és nem is egészségtelen. Már sokkal feltűnőbb az, hogy a 
budapesti főiskolák és szakiskolák sokkal látogatottabbak, mint 
a vidékiek. Míg például a szakiskoláknak 33.6%-a esik Buda-
pestre, addig a tanulók 48.6 %-a és a tanerők 52.3 %-a. Tehát 
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Budapesten kevesebb iskolában több tanerő tanít, több tanulót, 
mint vidéken, viszont egy tanerőre mégis kevesebb tanuló esik, 
tehát a budapesti iskolák alaposabb oktatást nyujtanak. A fő-
iskoláknál egészen hasonló a helyzet. De már kirívóbb, hogy 
hasonló állapotokat találunk a felső mezőgazdasági iskoláknál is, 
tehát több tanuló és több tanerő esik a budapesti felső mező-
gazdasági iskolára, mint egy ilyen vidéki intézetre. A helyzet 
visszássága azonban igazában akkor tűnik ki, ha azokhoz az 
iskolatípusokhoz közeledünk, melyek általános műveltséget van-
nak hivatva nyujtani. A rendelkezésünkre álló adatok szerint 
az 1934/35. tanévben Magyarország középiskoláinak 28.1 %-a 
Budapesten székelt. A 47 budapesti középiskolában tanított a 
tanszemélyzet 35.1 %-a, a tanulók pedig az országos létszám 
35.8 %-a volt. Tehát, míg a budapesti középiskolák száma az 
országos egyharmadának alatta marad, addig a tanárok és 
tanulók száma az egyharmadot meg is haladja. A vidéki iskolák 
általában kevésbbé népesek, mint a budapestiek. Az előző 
évek adatait is figyelembe véve nem kerülheti el egy örvendetes 
jelenség sem a figyelmünket: a vidéki iskolák, tanerők és diákok 
száma lassan, de állandóan nő, a budapesti arányszámok az 
1928/29. évi maximum után leszálltak, most azonban megint 
növekvőben vannak. Abszolút számokban azonban a budapesti 
középiskolás diákság száma is nő, csak nem tud lépést tartani 
a vidék rohamosabban növekvő érdeklődésével. Ebben való-
színűleg az is szerepet játszik, hogy Budapesten a gyerekek 
száma fogy, amit az elemi iskolai tanulók statisztikájából is 
látunk. A középfokú iskolák mellett hasonló általánosabb jellegű 
képzést nyujtanak a polgári iskolák. Ezek aránya Budapesten 
nem olyan jó, mint a középiskoláké : 16.4%-a esik a polgári 
iskoláknak Budapestre. A vidék valóban nagy lépésekkel halad 
előre ebben az iskolafajban, mely nagyon célszerű előkészítője a 
később bevezetendő középiskoláknak, bár itt is feltűnő, hogy a 
tanárok 28.9 %-a (1931/32-ben még 33.4%-a) és a tanulók 27.7 %-a 
Budapestre esik. Különösen feltűnő lesz Budapest magas kultúrájá-
nak aránytalan terebélyessége, ha adataink mellé állítjuk az 
elemi iskolák adatait. Csak az elemi iskolások száma nyujthat 
többé-kevésbbé tiszta képet a tanulóifjúság arányáról. Feltűnő 
a budapesti elemi iskolák kis száma, 2.6%, ezt azonban Buda-
pest sajátos viszonyaiból könnyen megértjük. A fővárosban 
egy iskolaépületben több párhuzamos osztály nyerhet elhelyezést 
és a sűrűnlakás következtében egy iskola a népesség igen nagy 
százalékát képes kielégíteni, míg vidéken éppen a nagy távol-
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ságok miatt a közületek, az állam több, kevésbbé népes iskolát 
kénytelen felállítani. Ezenkívül vidéken az állam, a község 
mellett az egyes egyházak is állítanak iskolákat. Megértjük azon-
ban a budapesti elemi oktatás fölényét, ha a tanítók és a diákok 
arányszámait is egybevetjük. Budapesten a tanítók 12.2%-a 
a tanulók 5.4%-át tanítja. Tehát a felénél jóval kevesebb tanuló 
esik egy tanítóra Budapesten, mint vidéken (Budapesten 25.3, 
Magyarországon 61.1). Bármily hízelgők ezek az adatok a fő-
városra, nem hallgathatjuk el azt a sötét színekkel festett képet, 
mely mögöttük kibontakozik. A főváros ragyogásától ne káp-
rázzék el a szemünk : meg kell látnunk a statisztikai adatok 
irányításával azt a kulturális homályt, melyben a Budapestnél 
tízszer nagyobb és fontosabb test él. Magyarország intelligenciájá-
nak utánpótlása, ha csak a középiskolák arányszámait nézzük, 
Budapestről kerül ki, egyharmadában budapesti ember lesz, 
városi ember lesz. Ha összehasonlítjuk adatainkat a háború 
előtti adatokkal, akkor látjuk, hogy Budapest jelentősége csak 
nőtt a megszállt területek elvesztése következtében. Nem tudjuk 
még, hogy a magyarlakta Felvidék és az Erdős Kárpátok vissza-
csatolása mennyiben javította a vidék arányát. Ezek az adatok 
előre is figyelmeztetnek, hogy a felnövekvő intelligencia nagy-
része továbbra is értetlenül fogja nézni a vidék, a magyar föld 
ügyét. Ez a helytelen iskolapolitika a középosztály kasztszerű 
fejlesztéséhez vezet, nincs meg a lehetősége annak, hogy a közép-
osztály új tömegekkel bővüljön, melyek egészségesebb szellemi 
életet tudnak neki biztosítani. 

Érdekes statisztikai adatok világítják meg a budapesti 
egyetem szerepét is. A beiratkozott hallgatók érettségi bizonyít-
ványának eredménye, nyelvtudásuk, a tanárok száma alapján 
világosan látjuk, hogy a budapesti Tudományegyetem fölötte 
áll a vidéki egyetemeknek. Nyilvánvaló, hogy a budapesti egyetem 
képzettebb intelligenciát nevel, mint a vidékiek. A budapesti 
főiskolákon nevelkedik pedig a magyar egyetemi ifjúságnak 
több mint ötven százaléka. Csupán az a vigasztaló, hogy nem 
kizárólag budapesti eredetű hallgatóság népesíti be fővárosunk 
főiskoláit. Ezt a jelenséget csak akkor tarthatjuk károsnak, ha 
ebből vidéki központjaink általános alacsonyabb műveltségére 
következtethetnénk, vagy ha Budapest látványát károsnak tar-
tanok az ifjúság fejlődésére. 

De nézzük, miféle kulturális előnyöket ígér Budapest. 
Van itt 14 múzeum, melynek «állaga» sokszorosa a vidék 32 
múzeuma «állagának», alkalmazottainak száma pedig amannak 
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majdnem háromszorosa, tisztviselőinek száma pedig kétszerese ! 
Itt vannak a legnagyobb magyar könyvtárak: a Nemzeti Múzeum, 
az Egyetem, az Akadémia, a Főváros könyvtárai, hogy a sok 
szemináriumi és szakkönyvtárról ne is szóljunk. I t t van az 
Országos Levéltár, a Hadilevéltár, a Főváros és Pest megye 
levéltára, hogy csak a fontosabbakat említsük. A kilenc legjelen-
tősebb budapesti könyvtárnak 1935-ben 284.834 olvasója és 
326.508 kölcsönzője volt és ez a félmilliónyi tömeg 555.889 kötetet 
olvasott és 1,027.287 kötetet kölcsönzött ki. Imponáló számok, 
mert hiszen azt mutatják, hogy Budapesten minden második 
ember olvas. A statisztikus különböző szellemes számításokkal 
tudja bizonyítani, hogy Budapest könyvtárkultúrája, ha talán 
kötetszámban nem is győzi le a vidéki állományt, mégis az öt 
nagyobb könyvtár egyenkénti átlagos 514.595 kötetes állományá-
val könnyűszerrel diadalmaskodik az öt legnagyobb vidéki könyv-
tár fölött, melyeknek egyenként és átlagosan 185.423 kötetük 
van és látogatóik száma is kevesebb mint a fele a budapesti 
könyvtárak látogatóinak. Végül 1000 lélekre Budapesten 373 
olvasó és 363 kikölcsönző jut, míg vidéken csupán 29, illetve 23. 
Lehet, hogy ezek az adatok torzítanak, lehet, hogy az adat-
gyüjtés hiányai miatt sem adhatnak teljesen tiszta képet. Pon-
tosabb, egységesebb, körültekintőbb statisztika talán javítani 
tudná még a vidék arányát, de kérdem, mennyire? Ha ezer 
lélekről negyvenre vagy ötvenre, vagy akár százra javítjuk is 
az ezer lélekre eső könyvfogyasztást, akkor is óriási a szakadék 
a vidék és a főváros műveltsége között. S bennünket most ez a 
szakadék állít meg, ez kell, hogy elgondolkoztasson. Hiányoznak 
a kellő számú és kellő erejű vidéki központok. Pedig vidéki 
városainkban már el van vetve a jó mag. Nagyon érdekes ebből 
a szempontból mégegyszer szemügyre venni az öt legnagyobb 
könyvtár átlagos állományát és összevetni vele a látogatott-
ságot : a vidéki könyvtárak átlagosan látogatottabbak, mint a 
budapestiek. Nem lehet egyáltalában a vidék kisebb olvasó-
kedvéről, a könyvtári anyag kisebb kihasználásáról beszélni. 
Megtudjuk ugyan ebből a statisztikából azt is, hogy a vidéki 
közönségnek csak 9.1 %-a van ellátva nagyobb könyvtárral. 
Ezek a számok sürgetően mutatnak rá arra, hogy a vidéket, a 
falut jó könyvtárakkal, vándorkönyvtárakkal kell ellátni. 

A könyvet nem feltétlenül ott írják és ott olvassák, ahol 
nyomják. Mégsem közömbös egy város szellemi élete szem-
pontjából a könyvkiadók, a könyvnyomdák száma. It t ismét 
büszkén gondolhat a budapesti fővárosára, hiszen összes fon-
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tosabb kiadóvállalatunk a fővárosban székel, vidékre csupán 
kevés jelentősebb nyomda jut és ezek sem teremtenek szorosabb 
kapcsolatot a helység és a könyv között. Gyomát nyomdája 
még nem teszi kultúrcentrummá és Kecskemét sem azért művelt 
város, mert nyomdájában nyomják a haladó magyar szellemiség 
több folyóiratát. A nyomdák decentralizálódása különben sem 
szellemi, hanem gazdasági jelenség. Ma, mikor a posta és a vasút 
elmosták a távolságokat, a nyomda nem jelent szellemi központot, 
csupán a gyakran fővárosi kiadónak olcsóbb vidéki üzeme. Az 
ujságkiadásnál ismét nehéz olyan számokat találnunk, melyek 
kifejezhetnék azt a szintkülönbséget, mely fővárosi és vidéki 
kultúra között — sajnos — megvan. Természetesnek kell tar-
tanunk, hogy a fontos hírlapok mind Budapesten jelennek meg, 
ahol a híreket közvetítő Magyar Távirati Iroda is székel. A vidéki 
ujságok inkább helyi jellegű, politikai lapok. Hiszen a budapesti 
reggeli orgánumok pár órán belül eljutnak a vidéki központokba. 
Nem mehetünk el azonban megjegyzés nélkül egy örvendetes 
jelenség mellett sem. A vidéki egyetemi városok — hála a falaik 
között tartózkodó tudós elméknek — igen magas színvonalú 
folyóiratirodalmat teremtettek, melyeket valóban a városban 
szerkesztenek. Elég itt A Debreceni Szemlére, a szegedi egyetem 
kiadványaira, a pécsi Minervára és a Műhelyre hivatkoznunk. 
Politikai szempontból nagyon érdekes a fővárosi és vidéki lapokat 
összehasonlítani pártállás szerint. Vidéken a lapok 52.9 %-a 
kormánypárti, 20.2 %-a pedig kormánytámogató, Budapesten 
ezek a számok 19.3%-ra és 15.8%-ra csökkennek. Viszont egészen 
elenyésző vidéken a liberális, demokrata, szociáldemokrata lapok 
száma. További, a lapok méretére és árára vonatkozó számí-
tások még jobban csökkentik a vidéki sajtó jelentőségét. 

Igen érdekesek és tanulságosak a színjátszásra vonatkozó 
adatok. Tudjuk, hogy a vidéki színházaknak és vidéki szín-
társulatoknak milyen nagy szerepe volt a magyar kultúra ter-
jesztésében és a magyar színészet történetében egészen a Nemzeti 
Színház megalapításáig. A vidéki színészet tehát nagy hagyo-
mányaiból is táplálkozhatik. Ha a színházak számát kutatjuk, 
Budapest ugyan arányszámán felül van képviselve, a 18 buda-
pesti színházzal szemben a vidéknek 77 színháza van, vagyis 
Budapesten van az ország színházainak 23.4%-a. Azonban a 
vidéki színházakban nem folyik állandó játék, amint ez a külön-
böző arányszámokból már kitűnik. Az 1929/30-as évadban 
Budapesten 1000 lélekre jutot t 16.9 nézőhely, vidéken csak 8.5, 
Budapesten volt 1000 lélekre 5.8 előadás, vidéken 0.8, 2583 
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eladott jegy áll szemben 157.6-tal, 0.7 előadott színdarab 0.1-gyel 
s végül egy nézőhelyre Budapesten 153.1, vidéken 18.5 eladott 
jegy jutott . Mit látunk ezekből a számokból? Mindenekelőtt 
azt, hogy a vidéki színházak sokkal kisebbek a fővárosiaknál, 
de még így sem használják ki őket eléggé. Budapesten hétszer 
annyi az előadás és hétszer annyi darabot adnak elő átlag, mint 
vidéken s végül Budapesten egy-egy lakos átlag többször is eljut 
egy évben a színházba, vidéken csak minden hatodik ember. 
Még érdekesebb annak a vizsgálata, hogy mit játszanak a buda-
pesti és mit a vidéki színházak. Budapest színházai az operában, 
balettben, az egy- és kétfelvonásosban vezetnek, míg a három-
felvonásos színműben a legjobb a vidék aránya. Műfaj szerint 
vidéken legtöbb az operett és a vígjáték, valamint az «egyéb 
színmű». 

Vizsgálnunk kell végül a mozi és a rádió statisztikáját. 
Ez a két aránylag olcsó szórakozási eszköz sem tudott a vidék 
szélesebb köreiben elterjedni, pedig nincsenek sem túlságosan 
költséges berendezésekhez kötve. Ami a mozit illeti, itt is meg 
kell állapítanunk Budapest föltétlen fölényét. Ha nem is olyan 
nagy ez a fölény, ha a mozik számát nézzük (18.3%), sokkal 
nagyobb, ha a nézőhelyekre (23.9%) és még nagyobb, ha az 
előadások számára (46%) is tekintettel vagyunk. Általában el-
mondhatjuk, hogy a mozi inkább csak Budapest környékén 
hatott nagyobb mértékben. Igy Újpesten 6, Kispesten 5, Pest-
szenterzsébeten 5, Budafokon, Rákospalotán 2—2 mozi van, 
míg távolabbi vidéki városainknak átlagosan csak 2—2 mozijuk 
van, kivéve Szegedet 4 és Miskolcot 3 mozival. Látjuk, hogy 
Budapest környékét leszámítva, mennyire idegen maradt még 
népünktől ez a kultúraközvetítő is, viszont a Pestkörnyék példája 
beszédesen mutatja, hogy milyen lehetőségek várnak itt még a 
magyar filmgyártásra, ha meg tudja találni a kapcsolatot a 
magyar néppel. Hasonló a rádióhallgatók számának alakulása. 
Budapest és a Pestkörnyék vezet, a vidék azonban elmarad. 

Láttuk, hogy a magyar kultúra hogy reked meg a Rákoson. 
Budapestről akartunk írni és mégis állandóan a vidékre gon-
doltunk, helyesebben arra az ideálisabb Magyarországra, mely 
főváros és vidék fogalmakon túl várakozik, hogy belekapcsolódjék 
a magasabb kultúrába. Vidékről írom e sorokat, Budapest után 
síró szívvel — Budapest jelenik meg előttem, tornyaival, merész 
hídjaival és kevély várával — majd a Nemzeti Múzeum komoly 
és fenséges homlokzata, mint a város örök szimbolumai. Azután 
a lehetőségekre gondolok és futólag összehasonlítom az én lehető-
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ségeimmel, itt, a vidéki városban. Bizony semmiség ez a fő-
városhoz képest! Idegen város? Lehet. De úgy összefonódott 
már vele életünk, hogy nem tudnánk nélküle élni: Anteuszként 
térek vissza hozzá, hogy új erőt adjon. Nem tudok varázsa alól 
szabadulni, hiszen én is polgára voltam. S mégis, nem az ő dicsé-
retét zengtem, mert tőle távol sokkal jobban éreztem egész 
magyarságom nevében annak a hiányát, amit odafönn meg-
szerettem. 

NINCS TAVASZ 
Füttyös, szeszélyes április, ki szertebontod 
a rügyeket: mit sugdosol nekem bolondot 
és szépeket? Nem csapsz be többé, meg nem indít 
a szód rohamra, pedig benned bízva mindig, 

ha százszor elestem, felálltam. Csak «előre» 
van számomra — s te vagy ennek gondos őre — 
hittem, mikor a monte Palatinón álltam. 
A rossz kifujta mérgét, hét próbát kiálltam, 

s te borítottál fölém smaragdszínű sátrat 
babérból és rózsából. Szem már sohase láthat 
másként, csak boldogabban, nincsen visszaút. 
Pedig van, ó, csak az van, számomra kaput 

nem társz, hogy szabaduljak. S mit pazarul adtál, 
mind visszavetted. S tudom: nincs tavasz, a naptár 
mutatja csak, húsvét van, — s nem feltámadás, 
pünkösd, — s nem győz a lélek. Ugyan, kell-e más 

számládra való, április? Már nem viszed 
többé új marsra tagjaim és nem hiszek 
tüzes távoli szóknak, melyek durva sorsom 
falán dübögnek, mint rögök a koporsón . . . 

Mihály László 


