
KÖNYVEK
ERDÉLYIIRÁSOK
BöZöDI GYöRGY: BZÉKELY BAN.JA (Mefhosz könyvkiadó.) Szin
te elrejtve jelent meg ez a könyv Erdélyben, hogy azután Magyar
országon is kiadóra találjon végre. A félmilliónyi székely magyar
ság szociográfiáját írta meg Bözödi igen nagy odaadással és tehet
séggel, megszégyenitve sokszor a Magyarországon hirtelen elhall
gató és sokat bírált falukutatókat. Bözödi könyve segélykiáltás a
székely nép érdekében. Bár vázlatszerüen, mégis hatalmas törté
nelmi körképet fest a székelység Mátyás király halála óta tartó ál
landó pusztításáról, kísemmízéséröl és [ogfosztásaíról. Könyvének
címe is ezért "Székely bánja", ama két híres vár 'emlékezetére, ame
lyet a jogaiért felkelő székelység leverése után "Székely támad" és
"Székely bánja" néven nevezett el az elnyomó hatalom. Szomorú,
véres félévezred járt el Mátyás király óta, - aki valödí birodalmi
szervező volt s nem feudális basa - a székelység felett. Hisz ez a
nép sohasem tudott jobbágy lenni, mint később támadt urai kíván
ták s mindig ősi szabadságáért kelt fel. Igy már az erdélyi fejedel
mek korában is sok sérelem érte őket. Az osztrák elnyomás aztán
Mádéfalvákkal, Moldvába kergetéssel, idegen telepesek becsödíté
sével pusztította őket, hogy a kiegyezés utáni liberális kor nemtörő

dömsége után ismét idegen hatalom határozzon életük s még inkább
haláluk fölött. Szomorú, véres félévezred, amelynek végén Bözödi
végigjárja újra, Orbán Balázs óta jóformán először a székely falva
kat és megyéket, hogy megkeresse, mi maradt belőlük, jár-e még
beléjük hálni a lélek.

Hála e nép szívós erejének, nemcsak nyomort és pusztulást ta
lál, hanem imitt-amott új szocíálís kezdeményezést is, a nép önálló
szervezéséből támadó kultúr és gazdasági szövetkezeteket, tej- és
gyógynövénytermelő központokat is. Szívetszorongatéan érdekes
könyv ez, nemcsak mert Erdély legkompaktabban lakó ősi törzsla
kosságát mutatja be, hanem azt a népet is,' amely az utolsó húsz
esztendőben minden esettsége, elhanyagoltsága mellett annyi írót,
művészt, szellemi kiválóságot nyujtott az egyetemes magyarságnak.
Budiapesten kissé értetlenül fogadták legutóbb Nyír{J József "Új
haza" című darabját. Azt hitték, a szerző találta ki azokat a rém
ségeket, amelyek a darab magvát kitették. Ha ismerte volna a kö
zönség a székelység történetét, nem lett volna, annyira értetlen.
Mert Nyír{J leginkább abban hibázott, hogy túl nyersen emelte át
aszínpadra a valóságos történelmi tényeket. úgy járt kissé, mint
Vojtina Ars poetíkájában a színész, aki élő disznót rejt a köpenye
alá. Mégis inkább a közönség és a kritikusok vizsgáztak rosszul en
nél il darabnál, mert kiderült, hogy nálunk halálos tudatlanság ho
nol igen sok koponyában Erdély igazi történeimét illetően. Ezért
is hálával kell lennünk Bözödi iránt, mert könyve meglehetősen

ment a tévedésektől és olyan kalauz a székely népélethez, amelyet
minden magyarnak ismernie kellene.

BALAZS FERENC: A RöG ALATT. (Mefhosz kiadás.) Bözödi kör
képével szemben Balázs Ferenc, a hamar elhúnyt, félvilágot bejárt
lánglelkű unitárius pap szinte mikroszkópikus hűséggel írja le a
saját faluját, ahova lelkészi hivatása vezérelte. Mészkőn, egy kis
Tordaaranyos megyei félromán, félmagyar falucskában vagyunk,
ahol ez az Amerikát járt, angol feleséggel hazatérő pap tízével szer-
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vezi a gép- és tejszövetkezeteket, templomot és papilakot épít igazi
magyar népi stílusban a semmiből, színdarabot játszat és előadás

sorozatokat tartat a falu népével. Megmozdít minden szellemi és
anyagi erőt, sokszor elbukik, sokszor győz és fiatalon elégeti magát
a harcban fajtáj áért. Könyvében azt írja, hogy mint a búzaszemet,
elvetette magát a rög alá, s neki is el kellett rohadnia, hogy új élet
fakadhassék belőle. A könyv utószavából értesülünk aztán korai ha
láláról, amelyet maga elől ís takargatva, mégis biztosan érzett.
Könyvének csak vallásfilozófiai részei túlméretezettek és feleslege
sek is kissé, különben ez ís megrendítő, egyetemes értékű magyar
írás. Erdély titkos hőskölteményének egyik legszebb láncszeme ez
a könyv, lehetetlen meghatódás és megjobbulás nélkül olvasni. A
Mefhosz könyvkíadót csak dícséret illetheti ezért a két kiadványért,
amelyet a magyar fiatalok márís kipiruló orcával, meleg fénnyel a
szemükben adnak kézről kézre, mint az első századok hívői az
evangéliumokat.

SZEML1tR FERENC: MAS CSILLAGON. (Erdelyi Encilclopedia kiadá
sa.) Furcsa ismeretlen világba 'visz bennünket Szemtér Ferenc, a
fiatal brassói író. önvallomásszerű naplójegyzetekben örökíti meg
a dunántúli családból származó fiatal ember erdélyi impresszióit,
amikor Székelyföldre helyezett tanár atyja mellett zsenge ifjúságá
ban ízlelgetni kezdi a különös magyar-román-szász Erdély ízeit. Le
írja a háborús Erdélyt, a kilencszáztizenhatos menekülést, az impé
riumváltozást és ami utána következett. Legérdekesebb része azon
ban könyvének a bukaresti diákélet. Szemter Ferenc nem indul
Brassóból Budapestre egyetemre, még csak Kolozsvárra sem, ahol
bár román lett az egyetem, mégis minden kő, minden ház és fa a
Házzsongártól Monostorig hazai érzéseket keltett volna az ottho
nából frissen kiszakított fiúban. Szemlér Ferenc egyesőtszitáló őszi

napon átkél Predeálnál a Kárpátokon némi kis pénzzel és egy Bu
karestbe régen kiszármazott magyar család címével a zsebében és
előtte áll az ismeretlen új ország ismeretlen fővárosa a maga külön
erkölcseível. szokásaival, népkeverékével, százezernyi idegenbe sző

ródott magyarjával, akiknek legtöbbje alacsonyrendű munkát vé
gez. Magyar szó hallatszik az építőállványok alól, az asztalosműhe

lyekből, a kocsisok, cselédek, portások szájáról s mint valami új
babiloni fogságban, szétszörva, megalázva újonnan Jött urakat szol
gál, új fővárost épít szörnyű elhagyatottságban és szétszórtságban
száz- meg százezernyi magyar kéz. A Kárpátokon túlra származó ma
gyar egyetemi ifjak száma alig néhány tucatnyi még és ezekben a
lelkes fiatal szívekben felébred a szörnyű szétszórtság és elhagya
tottság láttára a segítenivágyás. Lassan ismerkednek meg csak a
soha Jó szöt, emberi melléjükállást nem élvezett s ezért gyanakvó
magyar munkásokkal. Van olyan szegény fiú, aki kiköltözik a sár
ban úszó, porban kavargó munkásszállásra s mikor ez a fiú halálos
beteg lesz a nyomortól, ezek a meglágyuló szívű magyar munkások
ápolják, gyógyítgatják és mentik meg az életnek. A fiúk azután va
lami szervezetfélét teremtenek a széfhullásnak induló magyarok
köet, a papokon, a kisebbségi egyházakon keresztül valahogy ké
vébe gyüjtik őket s megteszik az első lépést a felemelésükhöz.

Megkapó, halálosan őszinte írás ez. Nem is lehetne más, hisz a
nemzethalál küszöbén állók felé kinyujtott gyenge kéz attitüdje csu
pán ezeknek a fiataloknak a próbálkozása, akik csak tanulni jöttek
Bukarestbe és diplomával vagy anélkül néhány éven belül tovább
ragadja őket a kenyérkeresés Erdélyben oly szörnyű nehéz köte
lessége.
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Szemlér Ferenc igen jónevű költő is, de ebben a könyvében
szinte az adatgyűjtő és memoárírö józansága és tárgyilagossága leg
nagyobb értéke. Valóban "Más csillag"-ra vezérel benünket, s
könyve keserves Trianon utáni életünk egyik legérdekesebb doku
mentuma! marad majd.

ZATHURECZKY GYULA: ERDÉLY, AMI6TA MÁSKÉPEN HlV
JÁK. (Magyar Élet kiadás.) Inkább újságcikkek gyüjteménye ez a
könyv és sajnos nem tud átölelő képet nyujtani a keserves sorsra
jutott Tündérországról. Az Erdélyből elszármazottak és oda csak
ritkán, kis időre visszatérők bizonytalansága érzik a rövidre szabott
útiképeken, amelyek Nagyváradtól Bukarestig vezetnek bennünket.
Zathureczky Gyula az erdélyi problémákkal állandóan foglalkozó
nak, az egész erdélyi irodalmat állandóan szemmeltartóknak nem
mond sok olyat, amit előtte már mások is el ne mondtak volna.
Könyve azonban tisztességes szándékkal íródott, könnyen hozzáfér
hető pesti kiadás és akik csak röpke gondolatokban akarnak emlé
kezni a csodálatos kis Erdélyországra, örömmel-bánattal elegyes em
lékeiket újíthatják fel a könyv forgatása közben.

ASZTALOS ISTVÁN: ELMONDJA JÁNOS. (Erdélyi Szépmüves céh
és Révai kiadás.) Igen figyelemreméltó és érdekes íróval gyarapo
dott az erdélyi magyar irodalom amúgy is népes gárdája Asztalos
István személyében. Az erdélyi irodalomban eddig az ottani majd
nem minden szellemi térrőlleszorított magyar közép osztály mutatta
meg életerejét. Kós, Bánffy, NyírD, Gulácsy, Gyallay, Szombati Sza
bó István, Aprily, Beményik, Tompa, Bartalis, Kemény János, Berde
Mária, Tabéry, Malter Károly mind a régi vezető osztályból szár
maztak és Tamási Áron is, aki köztük talán a legfiatalabb és legin
kább népi származású, középiskolák végzése után nőtt bele az erdé
lyi magyar irodalom gárdájába. Asztalos István azonban kétkézi
munkás ember voll, iskolákat nem nagyon végzett és így őt, mint
az erdélyi mély rétegek küldöttjét üdvözölhetjük a magyar iroda
lomban. Éppen az a szimpatikus benne, hogy "őstehetség" létére le
szűrödötten és eléggé emelkedett életszemlélettel ír. Ez az egyszerü
neveltetésü erdélyi munkás biztató példaképe az erdélyi munkásré
tegek magas inteUigenciájának. Távol áll tőle minden félműveltség,

minden szöhasogatö népieskedés és nadrágszíjrángatás. Első regé
nyének témája is szerenesés. Egy árva munkásgyerek vergődését ír
ja le a béreslegénységtől kezdve a városi szolga életen át egészen a
házasodásig és az önállósulásig. Olyan világba vezet el bennünket,
amely legtöbbünk előtt ismeretlen, az apró, szürke kisemberek vilá
gába. Nem idealizál semmit, szakácsnészerelmeken, ágyrajárásori ve
zeti át főhősét és közben alakjainak embersége világít minden sorá
ból. Legszebbek azok a sorai, amelyeket a gyermeke születéséről ír.
Ekkor János, aki a történetet elmondja, már temető-őr és a halál
birodalmában születik meg az új kis magyar. Néhány egyszerű sor
ban valósággal kozmikus magasságokba ragadja itt az olvasót a fia
tal író s Szabó Dezső legszebb oldalaira emlékeztet annak torz túl
zásai és bombasztjai nélkül. Azóta egy kitünően perdülő hosszú el
beszélést is olvastunk Asztalos Istvántól az Erdélyi Helikonban,
amely megerősített bennünket tehetsége hitelében. Csak az átko
zódástól és Isten nevének otromba emlegetésétől kellene megsza
badulnia, hogy tehetsége szeplőit elhányhassa. Az átkozódás ugyan
tipikus erdélyi sajátság, román néphatás is részben, Asztalosnál is
érthető okból szerepel tehát, de kár volna ezért az egészségesen
népi ösztönü író ért, ha, bennragadna ebben az Istent és szenteket lá-
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bánál fogva· lerángat6 alpári stílusban. Azt hisszük eddigi írásai
után, tud másat, szebbet és jobbat is, ne hagyja magát a félművel
tektől félrevezettetni, akik azt hiszik, hogy minden papírra való,
amit szerenesétlen emberek kínjukban és dühükben az égre taj
tékoznak. Éppen azért nem, mert Asztalos szép tehetségét Istentől
kapta.

SZAPPANYOS GABRIELLA: EMBEREK A SZAMOS MENTÉN.
(Magyar Élet kiadása.) Szappanyos Gabriella Asz(alos István regé
nyének ellenpárját írta meg: egy szamosmenti kis cselédlány városi
szolgáló éveit, megesését és hazatérését a faluba. Érdekes így egy
más mellett olvasni a két könyvet, a székelyföldi szolgalegény és a
szamosmenti kis szolgáló városi cseléd életét, szerelmét, vergődését és
hazatérését a földhöz. Asztalos írása a hitelesebb, a parasztíbb, a
saját osztáIyából nézettebb. Szappanyo8 Gabriella valószínűleg az
úrnő szemével látta meg a kis cselédlány első szerelmét, elcsábítá
sat, gyermekszülését, de szerető, népéhez hajló szívvel, öszínte :át
érzéssel és jóakarattal írta meg a könyv minden sorát és majdnem
teljesen azonosulni tudott "szereplői életével. Éppen mert felülről
nézte azonban, és mert segíteni, javítani akar írásával, annak van
egy kis, cseppet sem kellemetlen -dídaktíkus és népnevelő íze is. A
kis parasztlány, akit. bakája otthagy az útban lévő gyerekkel, haza
megy szégyenével és gyorsan férjhezadják egy idősebb nagygazdá
hoz. Ez azonban, bár vénülő szíve minden szenvedélyével szereti,
mikor megtudja, hogy bukott lányt vett feleségül, félni kezd a ne
vetségességtől és elkergeti az asszonyt. Később aztán mégis vissza
veszi feleségét, de a fiáról hallani sem akar és az eleveneszű gyer
mek a szomszéd faluban kallódik özvegy nagyapjánál s a falu asz
szonyai viselnek rá gondot hébe hóba, ha idejük engedi. Szappanyos
Gabriella azonban nem mond le a happy endről. Megkedvelteti a
különben gyermektelenül maradó gazdával az idegen vérből szár
mazó gyermeket, és a kis kivetett poronty végül is hazakerülhet az
anyja mellé, bogy a föld örököse is. legyen. Kissé kiszámítottan és
célzatosan vezeti itt Szappanyo8 Gabrílle a regény vonalát s írásá
ban a megkapó részek lazán indokolt, néha henye oldalakkal keve
rednek. Regénye teljes egészében mégis igen kellemes, jól sikerült
alkotás és népkönyvtárakban is helyet kellene adni számára. A di
daktikus célt ugyanis sok költői vonással leplezi el és minden sorát
meleg asszonyi érzések aranyozzák be. Ez pedig csak örvendetes,
hiszen legelhanyagoltabb, a züllésnek és pusztulásnak legjobban ki
tett árva kis cselédkékről írt, akiknek sorsa mellett a köházak között
közömbösebben mennek el a mai emberek, mint egy kis sétáló ku
tya mellett, ha imnak lábára lépett a siető gyalogos és a kis állat
kínjában fel vonít.

1~ líneippmalátakávét!
&d~~adlaaz~~
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