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TAMÁSI ÁRON:

DERÉK ADOMÁNY

Kisasszony napján, verőfényes déli időben, ünnepélyes derű

vel jött a templomból a menet. Elől az ifjú pár haladt, egy
más mellett bátran és dicsekedve. Utána az öröm-szülők

bandukoltak boldogan elreszked:ve; s a násznagyok felesé
geikkel, mintha fizetést is kaptak volna ezért a mutatós hi
vatalért, Majd néhány rokon igyekezett, nehogy az esemény
udvarából kimaradjon. S hátul a gyermekek, kicsi porból
nagyot kavarva.

A lakodalmi szekerek valahol a mesében zörögtek s ott
prüszköltek hangosan a pántlikás lovak is.

Nehéz világ van, s az új pár is példásan szegény. .
Ebédet, lakodalmit, mégis teremtettek valahogy. Aranyló

húslevest cifra bordás laskával, paradicsom mártást a hús
hoz; s egy jókora malacot is piros káposztával, hogy az iri
gyeknek bedugják a száját. Egy ilyen délebéd mégis valami
efféle világban, amikor azt is fel merte vetni valaki a szé
kely faluban, hogya halat is meg lehet enni.

Megérkeztek a kicsi házhoz, a füves udvarra. A zsenge
friss asszony bément a házba, de Gyula künn maradt a fér
fiakkal. Ö volt a férj, ha nem is látszott rajta, csupán a ka
lapján. Meg is mondta a násznagy, miközben cigarettát so
dortak, hogya kalap megházasodott, de maga Gyula nem
bizonyos.

Elismeréssel nézték, hogy csakugyan mekkora bokréta
van a kalapban.

- Nem dughattam a számba is egyet - mondta Gyula.
- Oda nem, de a Iüledre köthettél volna egy csengőt!

- tréfálkozott a másik
- ÉjJelre kötni fog! - mondta egy vénember, ki már

bátran köthetett volna.
Nevettek a füst mellé, mely a napfényben megsemmisült,

akárcsak a szavakból, ami keserű volt. S amint éppen így
javában fodrozódtak, egy vénasszony megjelent a tornácon,
mint valami elkésett őszi rózsa, s odaszólt a férfiaknak:

- Tessék Isten áldásához!
Gyula húzott még egyet a füstből, aztán eldobta a ciga

retta-véget s rálépett fényes csizmájával.
- Hát akkor menjünk, emberek! - mondta.
úgy tettek, mintha indulni szándéköztak volna, de egyik

sem igen akart elől menni, mintha nem lakodalmi ebédre,
hanem valami rabságra hivta volna őket az öreg őszirózsa.

De lehetséges, hogy éppen akkor angyalt szalasztott oda az
Isten, aki megfogta gyöngéden az ujjasuk szegélyét s úgy
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hátráltatta őket. Ez igen nyilvánvaló is volt, mert éppen ak
kor, amikor végre megindultak volna, kiáltás hangzott fel a
kapun kívül:

- Nyitsd ki, gazda, a kaput l
Mind megálltak a férfiak s valahányan a kapura néztek,

amely a szemek alatt egyszerre nyilani kezdett, mintha csak
ugyan ők nyitották volna ki, csupa nézéssel, De nemhiába
dolgozott a 'szem, mert a következő percben ámulva kellett
látni, hogy két gyönyörű ökör a kinyílott kapuban megjele
nik. Patyolatfehér volt mind a kettő, fiatal és erős; s egyfor
mán futott még a szarvuk is, mint jó két énekesnek a nótája,
amikor együtt és egyet énekelnek. Szép erőben és lassú mél
tósággal jöttek bé a füves udvarra az ökrök, virágos fejjel
és írásos új járommal a nyakukban.

Kádár Kelemen hajtotta őket, a Gyula keresztapja. Egé
szen a ház elé hajtotta, a napfényes mezőbe, ahol a nyár
végi levegő remegve buzgott. Ott megállította a két ökröt
Kelemen gazda, előrejött lassan, Gyulával szemközt megállt
és így szólt:

- Fogadd el ezt a csekélységet tölem, kedves kereszt
fiam !

Gyula szélani sem tudott hamarjában, csak botladozott
örömében a szeme, mint két kicsi gyermek, aki most tanul
járni.

- Nekem hozta? - kérdezte Gyula nagynehezen.
- Én neked, ha elfogadod - szólt Kelemen gazda.
Ismét beállott a csend.
Nagy Márton is ott volt, a Gyula másik keresztapja, aki

ezalkalommal nem hozott 'semmi ajándékot.
- Derék adomány! - mondta Nagy Márton.
Erre mindenkiből zúdulni kezdett a dicséret, mint a nap

ból a fény. S Gyula szálldosott benne, mint a lepke; s azt
sem tudta, hogy ilyenkor az ökörszarvára kell-e repülni vagy
az öröm mámoros bátorságával annak csapkodó fekete
farkára.

Aztán bekötték a két ökröt az üres pajtába, mely egy
szerre megtelt erővel és reménységgel. Mindnyájan segítettek
a békötésnél, mint ahogy mindenki ott akar lenni a mesében,
amikor valami nagy dolog történik. Meg is tapogatták a két
ökröt, hogy vajjon nem cukorból van-e mind a kettó, bár a
mai világban az sem lett volna kicsi dolog. Az egyik magát
Kelemen gazdát is erősen vizsgálgatta, főleg a szavait és a
szeme járását, hogy vajjon nem valami megzavarodásnak kö
szönheti-e Gyula a derék adományt. Senki sem csodálkozott
ezen a vizsgálódáson, hiszen Kádár Kelemen maga is csak
szegény falusi gazda volt, mint a legtöbb; s olyan hírben
sem állott 'Soha, hogy adakozó lett volna. Inkább magának
való ember volt, ingyen csak a jó és okos szót adta szívesen ;
s ha valakit megbecsült, annak az ő különleges véleményét,
amelyen ámulni és derülni mindig lehetett.
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Körülményes ember Kádár Kelemen, azt tartották róla.
Gondolta Nagy Márton, ebben a két ökörben is meg

búvik valami. De nem szólt, mert attól tartott, hogy válaszu]
olyan szót kap Kelementől, amit borsnak a levesbe tehet,
vagyecetnek öntheti rá a piros káposztára.

Bémentek hát ép örömben s leültek a lakodalmi ebéd
hez, amit nagy móddal és jó étvággyal költöttek el végig,
mintha a biblia mellett ebben is a papnál szereztek volna
jártasságót. Ebéd végeztével csendesen borozgatní kezdtek,
ahogy a szokás és az illendőség megkívánja ilyenkor. Meg
eredt a szó is a borral együtt; s egy helyett Kelemen gazda
sem sajnálta már a kettót. Nagy Márton maga elé nézett,
mintha kútba nézne, melynek rejtelmes a feneke. Kicsi szü
netet várt a beszédben s amikor a kicsi szünet bekövetke
zett, nagy odaadással felmerítette magányából a szót:

- Tiszta lehetetlen!
- Mi lehetetlen, keresztapám ? - kérdezte Gyula.
- Ez a két ökör - mondta Márton gazda.
Kádár Kelemen most sem szélott a két ökörről semmit.
- Káprázat volt csupán ... - mondta valaki.
Nevettek és felvették a poharat, erre a káprázatta.

Aztán nézték Kelemen gazdát, hátha megvilágositaná őket,

mert abban a két ökörben valaminek lenni kell, hacsak a
világ fenekestül meg nem változott.

- Kicsiség az egész... - csak ennyit mondott Kádár
Kelemen.

Mind odahajoltak, hátha mondana még valamit.
- Csak egy tojás... Annyi elegendő... - folytatta

Kelemen gazda.
- Egy tojás.?!
- Csak egy. Egyetlen tyúktojás !
Azt hitték, csakugyan megzavarodott az öreg, mert nem

tudtak olyan fonalat ereszteni az eszükből, mellyel a két ök
röt s az árva tyúktojást össze lehetett volna kötni. Intette is
valamelyik, hogy baj van a Kelemen gazda homloka mö
gött, de az öregnek jó szeme volt s észrevette az ujjak bille
gését. Akkor jól megnézte a balga illetőt, hátradőlt a szék
ben s Nagy Mártonhoz így szólt:

- Emlékszel-e, amikor Gyulát kereszteltük ? Ezt a Gyu
lát, aki itt ül most, mint házas ember!

- Hogyne emlékezném! - mondta Nagy Márton. - Ket
ten voltunk a keresztapák, ezelőtt huszonöt esztendővel, ke
mény farsangi időben, egy vasárnap reggel, akkor tartottuk
keresztvíz alá a legénykét.

- No, ha emlékszel - folytatta Kelemen gazda, - ak
kor most én beszélek.

Aki tudta, előrecsapta a fülit s a szemít kinyitotta. Az
öreg pedig mondani kezdte tovább:

- Kemény farsang volt, vasárnap reggel. Megkeresztelte
a pap a gyermeket s mi hazahoztuk. Odatettük az édesanyja
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mellé, aki még ott feküdt az ágyban. Megittunk egy-egy po
hár pálinkát s visszamentünk a vasárnapi nagy misére. Mise
után ebédre voltunk hivatalosak, ebbe a házba, keresztelő

délebédre. Amikor megjelentünk, te egy bárányt hoztál
ajándékba a keresztfiadnak, nekem azonban nemigen volt
egyebem, csak egy tyúktojást hoztam..

- Igaz, te! Emlékszem! - mondta Nagy Márton.
- Hát arra emlékszel-e - folytatta Kelemen gazda, -

hogy amikor én felajánlottam az ajándék-tojást, akkor te el
kacagtad magadot s csúfondárosan azt mondtad a tojásra: ez
már derék ajándék!

- Arra nem! - mondta Nagy Márton, pedig emléke
zett jól.

- Feledékeny vagy, Márton! - húzódott meg Kelemen
gazdának a szeme. - Feledékeny vagy, mert pontosan azt
mondtad nekem. A lelked felállott a bárány tetejibe s a szád
azt mondta nekem, hogy: ez már derék ajándék!

- Lehet ... - engedett Nagy Márton.
~ Nem lehet, hanem úgy volt! - folytatta az öreg.

Nekem rosszul esett, hogya szegényember ajándékával a
nagyobb gazda csúfolódik. Rosszul esett, de nem szóltam
semmít, hanem megfogtam a tojást, szépen a zsebembe tet
tem s azt mondtam: legyen nálam, majd én gondját viselem.
Aztán lefolytattuk a délebédet. én a tojást hazavittem s azt
mondtam az asszonynak, hogy tegye a tyúk alá, hogya tyúk
költse ki. Lett belőle egy ügyes kicsi csirke, a csirkéből egy
kendermagos jóféle tyúk, amelyik nyolcvanhármat tojt a kö
vetkező tavaszig. Nyolcvanhármat, Márton ! Abból harminc
hármat ismét megültetett az asszony, ötven tojást pedig el
adtunk, hogy abból zabot vegyünk a csirkéknek. A harminc
három tojásból kikelt huszonhét csirke, lett belőlük öt kakas
s a többi mind tyúk! ... A tyúkokból egy malacot vettem a
következő esztendőben s a kakasok árán s a tojások árán
disznó lett belőle. A disznóból pedig négy juhot vettem,
Márton ! S tíz esztendő mulva ötven juhom volt s minden,
amivel tartani kellett! ...

- Az iskoláját! - ámult el valamelyik.
- Aztán a juhok egyrésziből két marhát vettem- foly-

tatta Kádár Kelemen. - Azokkal is megsegített az Isten,
úgyannyira, hogyatojástól számítva húsz esztendőre már
nyolc marha állott a pajtában s vettem öt hold földet is a
lábuk alá. Ma pedig valamicskével több is van s háláisten
nek megélhető állapotban vagyok. Gondoltam hát ma dél
előtt, hogy immár itt a nap, amikor a tojást visszahozhatom
az én keresztfiamnak. A tojást, amit elgondoztam s kivirá
goztattam í. ••

- Ugy-e, mit tesz az akarat! - lelkesedett egy vén
ember.

Elgondolkozott Kádár Kelemen s azt mondta:
- Igy bizony, ígyszoritottam ki egy tojásból két ökröt...
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Nagy Márton már kicsire guzsorodva ült az asztal mel
lett, mintha a szellemek minden oldalról szoritották volna,
hogya régi dölyfösség miatt most büntetésből tojást gyúrnak
belöle.

- Hátha elejtetted volna akkor a tojást!? - mondta
még most is.

- Vagy téged a bábaasszony! - felelte Kelemen.
Olyant nevettek, hogy Nagy Mártont béberitották véle,

mint valami sírhantot kövér virágokkal. Aztán megtöltötte
Gyula ismét a poharakat s Kelemen keresztapjára köszön
tötte. Mindenki Isten áldását kérte Kelemenre, aki moso
lyogva s végre megpihenve fürdött a jó szavakban, mint va
lami különös öreg madár, amelyik egy tisztásra leszállhatott
végre, hogy a világot kipihenje. De nemcsak öt áldották. ha
nem a vigyázó angyalokat is, akik gondosan ügyeltek a tŰ'

jásra, hogy el ne törjék s távol tartották a héját és a görényt,
amelyek könnyen elvihették volna annakidején a csirkéket.
Az isteni erőt is magasztalták, mely oly csodát tesz, hogy a
tojásból kikelti a csirkéket, ad tyúkot és a tyúknak kakast,
távol tartja az együgyű juhoktól a mételyt és a mérges le
gyeket a marháktól ...

Lassankint úgy belébujtak az élet és a világ sűrű rejtel
meibe, hogy észre sem vették, amikor Nagy Márton felállt
közülük s valahova eltűnt. Csak később pillantott üres he
lyére Kádár Kelemen s úgy tetszett neki, hogy ott valamikor
ült valaki. -

- Ki hiányzik onnét? - kérdezte.
Mindenki elgondolkozva nézte az üres széket, de hamar

jában senki sem tudta kitalálni, hogy ki hiányozhatik onnét.
Igaz, hogy ittak is volt már jócskán s .a tojás története is el
kábította öket, de azért mégis különös volt, hogy ne tudjanak
ilyen egyszerű dolgot kitalálni.

Bizonyosan valami rossz ember üldögélt ott valami
kor - mondta az egyik.

- Miröl gondolod? - kérdezte a másik.
- Ha jó ember ült volna, akkor tudnók - hangzott a

felelet.
Gyula eltünödött, hogy III it beszélnek az öregek, majd

egyszerre az jutott eszébe, hogy hátha a két ökör is káprázat
csupán. Ogy meglepte a furcsa gondolat, hogy a homlokát
verejték boritotta el mingyárt. Felállt és a pajtába ment
egyenesen; s ahogy belépett a küszöbön, hát nemcsak a két
gyönyörű ökör áll ott virágos fej jel, hanem Nagy Márton is
ott van a jászol mellett.

- Maga itt mit csinál, keresztapám ? - kérdezte.
Rögtön feléje fordult Márton gazda s hát egy tojást tart

a bal tenyerében.
- Kijöttem - mondta az öreg. - hogy megnézzem ezt

a két ökröt s enni is adjak nekik. S ahogy itt rázogatom ne
kik a jászolban a szénát, hát egy tojás kerül a kezembe.
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- Furcsa! - mondta Gyula. - Mert a háznál tyúk
nincsen.

- Akkor lehet, hogy az Isten adta a kezembe! 
mondta az öreg.

- Lehet... - szólott Gyula is.
Azzal megindultak, hogy mind a ketten viaszamenjenek

a házba. Gyula csendes örömben ment, hogya két ökör
mégisem varázslat; Márton gazda pedig azon gondolkozott,
hogy ezzel a tojással, mit a jószerencse gurított a keze alá,
ő is elkezdi, amit Kelemen oly mesésen végbevitt. Ahogy
azonban lépett volna bé a küszöbön a házba, valahogy meg
botlott s a tojást a földre ejtette. Úgy széjjelment abban a
percben, mintha úgy tojta volna valami gondatlan és re
ménytelen tyúk. Megrettenve nézte Márton gazda, hogy mí
lyen egyszerre eltörte minden tervét. Arcáját két tenyerébe
vette s lehajolva úgy nézte a szerencsétlenséget, mely itt ta
lálta éppen, a lakodalmi nép előtt. Nézte sokáig, aztán fel
állt s ügyetlen tenyerével megtörölte könnyes két szemét.

Valahonnét éppen akkor érkezett egyelszalasztott ci
gány, hogyavigadóknak nótát húzzon végre.

Tamási Aran.

TOLDALAGHY PÁL:

PÁR SZÁRNYCSAPÁS
Pár szárnycsapás a dombokig, csak egy
elcsukló pillanat:
halál és élet szinte egyre megy
sbólintanak
lelked tündérszép, szőke hugai,
a csillagok -
Az esőt látod néha hullani
s a harmatot

az ösvényektől szántott és a vén
dombok felett,
hol kecske kószál néha, vagy tehén
legel veled
szemközt a fűben, míg az ég s a fák
suhognak ott,
holláthatárod átlós vonalát
lenyugtatod

határozottan, mint az ács, aki
tetőt emel.
Repülnek az idő forgácsai
s örvendezel.
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IGNÁCZ RÓZSA:

AHOL GYERMEK VOLTAM:,
KOVASZNA

Húsz évi távollét után, egy röpke nyári látogatásen ismertem
föl sziilőfalum igazi arcát. Ez az arc mindig bennem élt; be
levésődött gyermekéveimbe, irányt szabott életemnek, de
csak azóta tudatosodott, mióta egyre távolodón, kívülről né
zem a falut s benne magamat ...

Kovászna háromszékmegyei határfalu. Városias. Emele
tes ház, járda, villany akad benne. Pokolsáráról, borvízkút
jairól s rengeteg erdeiről nevezetes. Számos a gőzfűrésze, de
vannak Erdélyben nála dúsabb fatermőhelyek; kézíszövésű

gyapjúszövetei majdnem homespuneök, ízletes, füstölt sajtjai
majdnem svájci remekek; Kovászna lüktető, szüntelen fejlő

dése majdnem egy Viktória korabeli angol gyarmaté .. , A
székelység legpolgárosultabb elemének, a háromszéki refor
mátusaágnak egyik főgócpontja. Külső és belső jellegét két
szó jelzi bennem egy ideje. Milyen is Kovászna? kérdezem
magamtól s azonnal ráfelelem: fortyogó és a szó jobbik ér
telmében törtető.

A fortyogó illik talajára és székelyeire is. Rozsdavörös
Kovásznán a patak vize; a laposan csepergő patak kellős kö
zepén, ormótlan szikladarabok között borvíz bugyborékol;
reumagyógyító iszapvulkán repeszti meg a piac közepét;
nem hányja a sziklát, csak forgatja, rotyogtatja a köveket, a
gazdaporták kútjaiból böffentető szénsavas víz tör ki, nem
csap az égig, csak sistereg, morgolódik. Igazából se kitörni,
se elcsitulni nem tud soha ez a dinamikus talaj, - éppen
úgy, mint a hátán élő székely, az örökké kezdeményező, a
morfondirozó, a nyughatatlan újító, az ezermester, aki kéz
zel, fából csinál orgonát, mit sem törődve vele, hogy vannak
világhírű acél-o ezüst orgonagyárak, a székely, aki a maga
feje után, újból feltalálja, ha kell a puskaport s a kutat úgy
szereti, ha tud muzsíkální is ...

Kovászna örökké töri valamiben magát. Földje sem
nyugszik, népe sem. Arvíz elönti, földrengés rázza, hogy el
csuszamlik, új borvízkutak fakadnak. Lakói pedig ehhez ké
pest szüntelen alapítanak. Borvíz tör fel a kovásznai székely
portáján? Nosza! Gödröt ás, jó hamar, jó kicsit, körülveszi
deszkával, ácsol néhány fürdőkabint s még le sem gyalulta a
deszkakapu szálkáit, máris árulja a fürdőjegyet. összegyűlt

egy kis pénze? Vesz sebesen egy erdődarabot, egy szálig ki
vágatja a fát, - ami fa, az arra való, s nem is ér semmit az
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olyan, amelyik gyümölcsöt teremvén kényes a fejszére,
kiirtja az erdőt, eladja a fát, vesz az árából egy gőzfűrészt.

Van már társa is vagy három s versenyez velük fenemód,
- de még le sem dúlhatta őket, mást gondol. A nyereség
ből hamar alapít egy gyapjúszövő gyárat, de az is lehet,
hogy borvíz fuvarozást szervez, vagy villát épít Kovászna ki
esebb vidékén, Vajnafalván, vagy a fenyvesek koszorúzta
Tündérvölgy felé s mikor még a vakoláson gondolkozik, ak
kor már meg is egyezett a nyaralókkal, akik a villát jó
pénzért kibérelik.

. Önmagából élő so önmagát pusztító erő jellemzi Kovász-
nát, szülőfalumat. Akar, küzd, mozog, fejlődik, fortyog, tör
tet. Mondhatnám : fölös üzemanyaggal dolgozik. Élet van
benne; lüktető, de rengeteg kisszerűség is, semmi összhang,
semmi arány, semmi nyugalom. Öregedvén, ma nem találom
szépnek belső nyugtalanságát és külső képének tervszerút
lenségét.

Pedig gyermekéletem emlékképeiben Kovászna az al
kotó szépség maga ...

Lehet-e szép, ami annyira nyugtalan, serkentő, összhang
talan és drámai? Nem kutattam egykor ...

Apám a falu papja volt. Volt ott más pap is, más fele
kezeté. A falu papja ő volt. Magas, vállas, hódító szépség.
Haragjában zöld, nagy kék szeméhez szénfekete Kossuth
szakállt s ferencjózsefkabátot viselt. A Kossuth-szakáll nem
ellenzékiességet jelezte. Apámnak nem volt pártállása. világ
nézete s más eféle haszontalan időtöltése. A munka embere
volt. Hajnalban gyümölcsfát nyesett s fát fűrészelt, reggel
templomozott, délelőtt az irodában kattogott a gépje. Nem is
mertem népszerűbb férfiút nála. Ha közügyekben cselekedni
kezdett, Mikes grófné s Szentkirályi báróné kikérte tanácsát;
a módos székely gazdák: Borbáthok, Butykák, Csornák, Gőn

czök, Becsekek, Demék őt keresték fel, hogy "né, lelkem
tiszteletes úr, igazitsa el, hogyalegénykék odabé, a sepsi
szentgyörgyi kollégyomba, terménybe fizethessék a tandíjat".
S apám utazott, szekerezett Szentgyörgy s Kovászna között,
összeírta. hogy a háborús konviktusnak milyen élelem kel
[ene s mit adhatnak a szülők ? Hat gimnáziumot szerettek
járni ezek a gazdafiúk, - az érettségire hiába biztatta öket
apám, - úgy érezték. hogy ennyi tanulás kell egy földmí
vesnek, de ennél több már ártana. Mikor bimbózni kezdték
a kamasz székely legénykék,~zépen hazaszökdöstek a k011é
gyiomból az ekeszarva s a leányi szoknyák mellé. Tisztelte
apámat Kovászna nemesi társadalma is, a fél falut birtokló
előkelő Deák had, Dancsok, Ugronok is, jóllehet nem rnula
tott, nem kártyázott velük s csak ritkán látta ö belülról a sé
tatéri patak mellett az úri kaszinót. A szegénység meg éppen
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rajongott üte. A Karácsonypataka menti napszámos népség
egymásnak adta erdősűrű kertünk kapujának kílincsét ...

A falu minden rendű, rangú embere megfordult a papi
házban.

Legérdekesebb volt számomra, tán négy éves koromban, egy
cigány esküvő, amit apám tartott az iroda előtt, a nefelejcses
virágágyás mellett. Reformátusok voltak a cigányok Kovász
nán s székelyesen beszéltek. Egyvadházastársat esketett
össze apánk. Négy gyermeke volt az ezüstpitykés cigány vő

legénynek s a zöld, piros és sárga színekben ríkító meny
asszonynak. Ott álltak azok is sorban, a szülök . megett, a
legnagyobb leány villogó, fehér fogán füstölgő pipával.

- Tedd le a pipát, fiam az Úr színe előtt! - mondta
apám, nyakába kanyarította a palástját s összeadta a szülö
ket, aztán vette a dombonníves arany kancsót s megkeresz
telte a négy gyermeket. Testvéreimmel az őszi floxok viruló
bokra mögül néztük a cigányünnepet. De bebujtunk mi az
irodai szekrénybe is érdekeset látni s levélragasztó, kerek,
pecsét ostyát lopni, aminél nem volt gyermekkoromban kü
lönb csemege.

Egy ilyen bújócska alkalmával tapasztaltam megdöb
benve, hogy akad vakmerő ember, aki az én apámat nem
tiszteli. Asztalosrnester volt, Debreczinek hívták s a haran
gozónk szerint ö volt a fö cucilista. Hogy mi az a cucilista,
azt nem is sejtettem persze, de megdobbant a szívem a szek
rény hűvös öblében, inikor az asztalos hetykén apámra szólt:

- Osztán mit kér azért a kis hitvány papírosért ?
- A keresztlevél hivatalos kiállítási díja egy korona, -

felelte apám.
Az ember elveresedett:
- Elég sok. Egy perci irka-firkáért!
- Ugy ! - Apám szeme nagyon elzöldülhetett. mert

nyomban letette a tollat s mondta:
- Igaza van! Tessék! Töltse ki Debreczi úr az ürla-.

pot. Itt a könyv, arniből ki kell írni, -- s megmutatta a rub
rikákat, - igaza van, egyszerű munka. Amíg maga kitölti,
addig én komolyabb munkát csinálok. - S a megdöbbent
embert otthagyta, kiment az iroda elé. Ott állt a kézi fűresze.

Fütyörésztri kezdett s vágta a fát. Debreczi dühösen lépett
az íróasztalhoz ; testi munkától nehezült ujjai ügyetlenül
megmarkolták a tollat; a tinta nyomban malacot peccentett
a papírra, de azért írni akart. Összeszorított szájjal s tétova
szemmel a hatalmas anyakönybe bámult. Apám vígan fütyö
részett. Tíz perc is eltelhetett. mikor bekiáltott:

- No, kész van Debreczi úr?
Az ember izzadó homlokkal tette le a tollat s kiment.
- Nem úgy gondoltam én, tiszteletes úr, megkövetem...
- Hát akkor rendben vagyunk, Debreczi bátyám! -

kacagott apám, a keresztlevelet megírta s a koronát vissza
adta az embernek.
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- Majd akkor adja meg, ha nem lesz munkanélküli...
Ilyen mödon szerezte-e népszerűségét, nem tudom bizto

san. Mindenki szerette Kovásznán még a messziröl jövő,

nyári vendégek, a nyaralök is úgy érezték. hogy meg kell
vele ismerkedniök. Jászay Mari, a nagy tragika, több nyá
ron át járt le Kovásznára, a Pokolsárba gyógyítani reumáját
s ebéd után hozzánk tért be, hogya papi ház sátoros gesz
tenyéi alatt gyakorolja a hangját. Homéros "Béka egér
harc"-át szavalta legszivesebben, - úgy mesélték szüleim,
a nagy gombú kovásznai torony árnyékában. Apám ezer
kilencszáztizennyolcban búcsúzott Kovásznától s vele mi is,
de nyolc év múlva visszatért, hogy mint Háromszék megye
egyhangúan megválasztott képviselője intézhesse Bukarest
ben a kovásznai székelyek ügyeit.

*

Anyám nem szerette Kovásznát. Városi lány volt. Olyan
családból származott, ahol a szellemi táplálék volt az első S
az anyagi szegénység nem fájt senkinek. Ahhoz volt szokva,
hogy nagyapám, a tudós történelem tanár nagyanyámmal (aki
sütő, főző, gyermeknevelö, egyszerű asszony volt), mint egyen
rangú társsal beszélje meg készülő tanulmánya néhány kitéte
lét. Tanult, müvelt asszony maga is. S Kovásznán társ nél
kül, árván és gögös szornorúságban élt. Sűrűn panaszolta,
hogya kovásznai nép módfelett anyagias. Az anyagiasság
lehetett erénye is e népnek, hiszen szorgos, gyüjtő, gyara
podó itt mindenki s fontos ez nemzeti szempontból, ugyebár?
De azért anyámnak is igaza volt. Hogy csak két kicsi példá
val bizonyítsak, Kovásznán úgy becsülik a pénzt, hogy a re
formátus templom falára is felírták; olvasható ma is: "Ez a
templom épült az (Tr 1715. esztendejében, mikor egy köböl
búza ára 38 rhénes forint volt." S Kovászna társfalujában,
Vajnafalván, a temetőben egy sírkő ma is áll, melyen jól ol
vasható, hogy néhai Vajna Károlyné, az egyház kegyes pat
rónája mennyit hagyott a templom újrafedésére s hány fo
rint hány krajcárt az iskolára. Anyám ridegnek tartotta a
falut. (Tgy érezte, nyomják a nagy hegyek, arablánc csörgető

hegyi patakok szüntelen zúgó zörgése minden idegszálát
gyötörte. Fázott s köhögött a lélekkaparó téli nemeréktől s
visszariadt Kovászna fürdö hangos, üres, léha. nyári életétől.

A kovásznai sétatéren már reggel kilenckor bécsi valcereket
húzott a dülledt szemű cigányprímás s a dús fák alatt reggel
től estig hullámzott a kovásznai előkelőség: utolsó divat sze
rint öltözött, semmittevő asszonyok s keztyűskezű, sétapálcás
lovagjaik. Árvaságában a munkát választotta anyám is. Az
óriási kertet, -- amit olyan sűrűn beültetett, hogy idegen be
ne lásson oda, - a négy gyermekét s a szegényeket. Ketten
jártuk a karácsonypataki árvákat és özvegyeket ...

372 V IGI L I A



Kovásznától kétszer szakadtam el. Ezerkilencszáztizenhat
augusztus huszonkettedikét irták, mikor ránktört az első

menekülés. Targoncára, szekérre, lóhátra kapva, hátára kö
tözött batyuval akkor láttam először együtt az egész útra
kelt falut. Mi egy módos székely gazda szekerén menekül
tünk nyolcan, - a gazda három felnőtt leánya is jött ve
lünk, - de apám otthon maradt. Mert a kiűrítés ellenére a
nép nem mozdult. S apám egy volt a néppel. Velük maradt.
Bent járt már az ellenség Kovászna előfalujában, Vajna
falván s a helyben lakó ellenség vezetője kerestette már
apámat, hogy túsznak fogja el, mikor az utolsó percben, egy
rozzant mozdonyon, az állomásfönökkel együtt, ő maga is
elmenekült. De az első magyar katonavonattal visszatért a
kirabolt faluba. Magyar csendőr jelentette neki, - mint
egyetlen magyar hatóságnak, - hogy amit meghagytak a
bevonulók, azt ellopták az otthonmaradt jó kovásznaiak.
Apám meghuzatta Kovászna heteken át néma harangjait.
Sírva özönlött a templomba a nép s apám prédikált:

- A hivatalt viselő, kaputos embereknek, akiket ti
közönségesen uraknak neveztek, törvényes következmények
terhe mellett menekülniök kellett, keresztény testvéreim.
Akinek nincsen földje, mint nektek, aki az állam cselédje,
az ott szolgál, ahová a hivatali feljebbvalója rendeli. Én tu
dom, hogy ti, akik bátran itthon maradtatok a földjeiteken,
arra gondoltatok, hogy magatokhoz veszitek a távollevők in
góságait, - hogy megóvjátok. Ha valami ezekből megtetszett
volna nektek, tartsátok meg Isten nevében keresztyéni szol
gálatctok jutalmaképpen, de ami, úgy érzitek, hogy nem a
tiétek, ami nektek fölösleges, - azt még ma, szégyenkezés
nélkül, az éjszaka jótékony sötéte alatt, - lopjátok vissza
édes, keresztyén testvéreim!

Zokogott a gyülekezet s éjjel megindult a falu, hogy az
elhordott úri holmit visszavigye a kifosztott házakba. Ezüstöt,
porcellánt, ruhaneműt, mindent visszavittek a beesületes ko
vásznalak. - csak az én játékbabáírn nem kerültek meg
soha ...

Nincs időm Kovásznáról mindent elbeszélni. Pedig el
kellene mondani, hogy hatéves koromban lobogó lokálpatrio
tizrnussal arról ábrándoztam, hogy ha nagy ember leszek,
világhírűvé teszem ezt a túl sok természeti kinccsel megvert
falut. Hogy messze földön híres legyen a Horgász nevű sa
vanyú vízforrás; az Árpád fürdő éppen európai hírű, a Po
kolsárt ezrek látogassák s a száraz kéngőzW fürdö mellett
tömegeket befogadó, reuma gyógyszállók épüljenek.

Kovászna volt a csodák világa. Az erdő rengetegnek tet
szett; a patak Dunának. A falu társadalmi tarkasága első

eszméléserntől kezdve izgatta képzeletemet. A szegényeket,
örökké őket látogató anyámra büszkén, kissé hivalkodva
szántam, a sétaterek hullámzó semmittevőit anyám példájára
megvetettem, de ugyanakkor sóvárogtam is közéjük, mert
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mások voltak, mint mi, mert nem értettem öket, rnert azok
nem dolgoznak semmit s mégis gazdagok, utazni szoktak és
nem könyvekről beszélnek, mint anyám, hanem élő valóság
ról, városról, színházról, csillogásról : Budapestről... Borzongva
néztem Vajnafalva idegen ajkú lakóit; akik feketék, szőrö

sek, kecskét legeltetnek, hegyekben laknak és apámmal, 
igen barátságosan, - olyan nyelven beszélnek, amit nem le
het megérteni. Gyakran hallottam, hogy mindig baj van ve
lük; ők tőlünk féltek, mi Wlük; velük ijesztgettek dajkáink,
róluk mesélték, hogy éjjelente átszöknek a gránicon, bé
Moldovába . " Kovásznán hallottam először ezt a szót is,
hogy: Moldova; ott láttam először Moldovából jött, kieresz
tett - ingű magyart. Kovásznán történt, hogy egy erdőirtó

csiki munkás, aki Kovászna felett, a kornmandói fatelepen
dolgozott, leütötte fejszével a munkaadóját, aztán bemenekült
a faluba s az üres templomban, az orgona sípjai közt bujt el.
Éveken át játszottam Kovásznán a csíki ölögetö legény his
tóriáját, aki embert öl, a templomba menekül, aztán kitépi
magát a csendörök keze közül s nyoma vész valahol, a Mol
dováig nyúló rengetegben. Ma is összerezzenek néha, ha
szép, magas, ezüst sípú orgonákat látok, pedig hányszor li
pinkáztam Laci bátyámmal az orgona nyomós-Iujtatóján,
még az ölögetős legénv ideje előtt!

El kellene mondanom, hogy apám és anyám végletes ter
mészete között hánykolódva, Kovásznán pártoltam először s
mintegy segélyt kérűen a néphez. Parasztleánykák voltak ba
rátaim, - s nem okozott csalódást, hogy meneküléskor ök
hordták el legszebb játékaimat ...

Két legdöntőbb élményemet Kovásznán szereztem. A ti
zenhatos rneneküléskor a fejveszetten nienekülő közeposz
tállyai szemben lenyűgözött a földjén maradó, magabiztos nép
látása. Azt éreztem, hogy a nép sohasem fél. A maga földjén
urabb s biztosabb, mint úri bizonytalanságunkban magunk.
Veszély érzetét éltem át, osztályorn s nemzetem veszélyének
érzetét Kovásznán, - s ez a veszélyérzet hajtott először a
parasztok felé... Mikor tizennyolcban Fogaraara költöztünk,
nyolcéves voltam. Sírva öleltem meg minden egyes fánkat.
megcsókoltam a kerekes kút oldalát s később, Fogarason,
tündérmeséket hazudtam gyermekkorom csodás falujáról,
Kovásznáról, ahol muzsikál a kút, fortyog a borviz s iszapot
hány a föld ...

Gyermekéveim utolsó képe 1918-ból való. Már útrakészen
álltunk s én egyedül csavarogtam a faluban. Az alszegből

jöttem hazafelé s Olasz Biri né' ballagott szemközt velem.
Egy zsák örletnivaló kukoricát tolt amalomba. 'I'öle is el
búcsúztam, - tizholdas parasztasszony volt. tőlük hordtuk
éveken át a tejet, - búcsúztam, aztán bölesködve politizálni
kezdtem. Hogy mi elmegyünk Fogaraara s úgy hírlik, Erdély
ben más világ lesz. Idegenek jönnek ide, nem magyarok.
Ugy-e borzasztó, Biri néni? Mi lesz velünk?
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A székely asszony rám nézett. Jól ismerte nagyokos,
bölcsköctö természetemet.

- Mi lenne? - felelte, - az adót meg kell fizetni ak
kor es, s a dolog se lesz kevesebb ...

Nem tudtam válaszolni, de utolsó képként elmerült ben
nem a kovásznai székely asszony, amint ballag a malomba
a terüvel s minden világváltozással szemben bölcsen tudja,
hogy kettö: a kötelesség s a munka örökre megmarad.

Ignácz Rózsa.

TOLDALAGHY PÁL:

VERSEK

BUDAI ESTE

A kémények már ringatóznak
az éjszakában és a fák
ontják megint a tiszta béke
s örök dicsöség illatát.

Fejem körül füzérek árnya
és részegülten hallgatom
a lármát jönni-menni, halkan
suhanni lent, az utakon,

hol a lomha kőből és acélból
dagasztott házak sorfala
mutatja azt, hogy lassim épült
és nőtt a város és haza.

A napvilágnál óriási
és mint a testek, oly tagolt,
e táj, amelyből mít se látni,
mikor szelíden száll a hold

a fák mögött s a fellegekben;
a tájból mit se látni, csak
békét érezni és e béke
emlékeinkre is kihat.

V IGIL lA

KöNYöRGÉS

Jézus, szegények atyja, jó
pásztor tereljed nyájasabb.
testet meg lelket hízlaló
napok felé a nyájadat

Legyen karám a szíved és
a fáradtaknak jó alom
szerelmed. Annyi szenvedés
van és kevés az irgalom.

Ritkítja édes húgaim
sorát az elavult idő.

Fivéreim fölött a fű

elsárgul és megint kinő.

Én kérve kérlek, Jézusom,
vezess a jobb felé, vezess
megállás nélkül és legyél
velünk szemben kíméletes,

mert életünk elég sivár
és ellenségeink, azok
falkában állnak, mint a táj
havas síkján az ordasok.
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RÓNAY GYÖRGY:

A REGÉNY ÉS A KOR

Az író belső élete folytonos harc: önmagával, anyagával és a
világgal. Minden új vállalkozása vakmerő kísérlet, merész
kaland, amelyben vagy sikerül megvalósítania a hibátlanság
egyensúlyát, vagy elbukik s eltemeti anyagának rázúduló
törmeléke. Gyanakodva és kiváncsian feszegeti műfajának

törvényeit és határait; valahányszor tollat vesz kezébe, vá
laszútra kerül; vagy vállalja a hagyományt, vagy nekivág
egy bizonytalan kimenetelű forradalomnak. Szebája négy fala
és könyvei közt is milliók társaságában, s a kozmosz tág
egében él; társaságban is lehet végtelenül magányos, tanács
talanul figyeli az idegen arcokat s egy verssort mormol vagy
egy megszületendő alakjának arcvonásait idézi. Igy él az író,
szüntelen foglalatosságban, mert pihenője is munka: lelké
ben, ahol az ő igazi világának drámája játszik, soha nem
gördül le a függöny. Amolyan ősbemutatótéle ez; első pró
bája annak, amit később majd papírra rögzít s áta d egy
másfajta életnek - vagy a halálnak. Ha pedig ír, "hideg fej
jel és forró szívvel", egyszerre harcol és gyönyörködik: egy
egy szava, ha talál, biztos választás száz kínálkozó lehetőség

között s mire a tinta megszárad apapíron, végbement a te
remtés is; a szó élni kezd, és nemcsak a mondat zárt mikro
kozmoszában, hanem önmagában is, ontani kezdi légkörét és
megragyogtatja addig még ismeretlen színeít.

Az írót azonban néha különös támadások érik. Szemét az
örökkévalóságra függeszti s egyszerre tőrt szegez mellének a
kor. "Enyém vagy-e - kérdi, - vállalsz-e engem is, hangot
adsz-e az én fájdalmamnak, kételyeimnek; átfűti-e művedet

'a bennem lüktető izgalom?" Az író fölnéz és felelnie kelL
Számbaveszi föladatait s megpróbál egyességre lépni. Kísér
letet tesz rá, hogy egybeillessze a kétféle időt: azt, amelyik
ben él, és azt, amelyet ő teremt magának. Elég egy hibás
mozdulat s máris kiszakadt égitestként kering művével

együtt, egyre távolabb, egyre érthetetlenebb egek felé. Vagy
fordítva: elég egy könnyelmű eligérkezés, és máris eladta
műve jövőjét személyes jelen sikeréért.

Mit tegyen hát? Hogyan oldja meg e kérdéseket? Ho
gyan mentse meg művét és magát, hogyan alkosson a jövő

nek, úgy, hogya jelen is hasznát lássa?
Először is tájékozódnia kell. Meg kell találnia helyét a

korában, s össze kell egyeztetnie a korszerűséget a legneme
sebb értelemben vett korszerűtlenséggel. Meg kell teremtenie
magány és közösség, ember és nemzet, idő és időtlenség

harmóniáját, tüzet és vizet kell frigyre hoznia, a maradandó-
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ság jegyében. És akkor is, ha lehetetlennek látszik; mert
azért író, hogya lehetetlent ostromolja. Ha visszaretten ettől:

nem méltó nemes nevére.
A nemzedék, amelynek a sors bennünket tagjává rendelt.

nagyelődöknek lépett nyomdokába, és nagy kérdéseket
örökölt az előtte járóktól. Magyarság és európaiság, kelet és
nyugat e közvetlen elődökben nem volt oly égető probléma,
mint a mí számunkra; az idő érlelte meg és élesítette met
szővé e kérdést. Amit egy előttünk járó emberöltő alkotott,
nagyot és maradandót, ma néha mintha már csak példatár
volna, melynek ábráival a maga állásfoglalását igyekszik iga
zolni, aki állást foglal. Dönteni, választani pedig egyre sür
getőbb parancs; kitérni maholnap lehetetlen. A kor azt várja
a regénytől, hogy a közösség sorsának tükre legyen; epikus
látványok igézetében eposzt követel a regényben is. nj ro
mantika felé tájékozódik, hitére hivatkozik és gyanakodva
fordul el a realista jellemábrázolás apró vonásokból kiala
kuló monurnentalitásától, Megveti a kétely höseit; hívő hő

sökre kiváncsi. De az író elhiteti-e, hogy a mű életéhez va
lóban elég a hit? - bizhatik-e a kortárs látomásában? 
rábízhatja-e egészen a teremtő munkát az olvasóra? - és
beleegyezhet-e abba, hogy az olvasó vele együtt s a maga
képére és hasonlatosságára alkossa meg, vagy alkossa át mü
vét és alakjait, akiket ő szilárdan beleképzelt a maga vilá
gába?

Légy hivő művész: szól az egyik parancs. Légy okos mű

vész: int a másik.
Elsó irodalmi eszméléseink emlékein egy kurta és illé

kony európai aranykor esteledő fényei ragyognak. S egy kü
lönös hangulat, valami erazmista íz. A locarnói Európa, a
szellemes elméletek és elmés ötletek virágkora volt az; tudó
sok és esszéirók újra fölfedezték a fölvilágosodást, és a ráció
a fölvilágosodás kora óta nem állt soha olyan nagy becsben,
mint akkor. Tünékeny és törékeny játékok bűvöletére esz
méltünk, örökífjú Orlandók, mesterséges vulkánokat gyártó
szörnyeteg Guanamiruk csodáira láttunk, s szinte hallottuk,
amint a vak dublini Ulysses új nyelvének érthetetlen igéit
motyogva hajózik fölfoghatatlan műve zavaros tengerén. Az
tán megdobbant a kor szíve, a locarnói évek optimista de
rűjét s a tündéri játékok édes illúzióit elsodorta a föltámadt
idő.

És játék és csodák: ma mindez messzebb van már, mint
a romantika kócos óriásai és tártkarú, izgatott prófétái.

De megtagadhatjuk-e első kisérleteink mestereit? Feled
hetjük-e az elragadtatást, mely egy-egy lelemény, formai
bravúr láttára megejtett; megtagadhatjuk-e a szolgálat kedvé
ért az öncélúnak látszó, s mégis végtelenűl mélyértelmű játé
kos gyönyörűséget? Volt egy pillanat, amikor Európa, az op
timista Európa boldognak érezte magát és boldog műveket

alkotott, s mi még kaptunk valamit e verőfény melegéből; ki-
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irthatjuk-e magunkból ezt az emléket másfajta, szigorúbb és
türelmetlenebb hitvallásokért '?

Az író egy pillanatig tanácstalanul áll.
S hallja a hívást: még kér a nép... A szellem embere ha

ladékot kapott, s e határidő lejáróban, - mondják. Rövide
sen eldől, van-e joga az élethez, megérti-e a nép szavát, haj
landó-e hirdetni a nép igazát? Elefántcsonttornyok nincsenek
többé, nem kellenek az ötvösművészek és a lélek búváraira
Hem kiváncsi senki. Vigyázz, író: sorsodról van szó. Regé
nyedben önnön itéletedet írod!

És az író már vitatkozik. Vállalom népemet, de a médját
én szabom meg, mert író vagyok, szuverén ura a világnak.
Bennem tisztábban él népem s nemzetem sorsának értelme,
magamban érzem fajtám végzetét. De anyagomat, akármilyen
is: lehet, hogyasorsharag roppant látomása, lehet, hogy csak
egy sors a sok közül: anyagomat formába is kell öntenem ;
ezt a formát magam választom, - igaz, magam is vagyok fe
lelős választásomért. E tájon mindig írók vitték a fáklyát, ők

mindig egy lépéssel előbb jártak, - ezt az előnyömet nem
adom oda semmiért! Hogya jövő pártomon van-e: művem

felel érte; hogy a hagyomány pártol: ez az én bizonyságom!
, Mert nemcsak Európára nézünk; és ahhoz sincs jogunk,
hogy egy roppant távoli keleti multért s a vérünkben tovább
élö Napkeletért kitagadjuk magunkat a nyugati irodalom tág
közösségéből. Itt, hazánkban kell megtalálnunk a helyünket;

\ - megtalálnunk? - inkább talán csak odalépnünk a ránk
váró helyre: arra, amelyet elődeink okossága jelölt ki szá
munkra. Akkor aztán: akár zene és emlékezés párás folya
mára bízzuk hőseinket, akár nyersen föllökött látomások gör
csös erőszavaival hajszoljuk öket: - magyarok vagyunk és
méltók az elődökhöz. Aki nem csak részletekben él s szóró
dik szét, hanem átéli az egész hagyományt is: nem tévedhet
el és nem vezethet tévútra.

Az európai regény a játékos kísérjetek és bűbájos ka
landok kora után ismét visszakanyarodik a realizmushoz; II

romantikus láz is meghiggad maholnap; az úiabb nemzedék
re alighanem az a föladat vár, hogy szintézist teremtsen. Ke
vesebb benne a forradalmi láz és több megint a "művesség".

A csodák kurta kora megtanította rá, hogya formák tágab
bak, mint régebben hitték; a közösség parancsa azt sugallja
neki, hogy olyan művet alkosson, amelyben e közösség sorsa
is tükröződik. S van-e föladat, mely hívebben simuIna a ma
gyar hagyományhoz?

Az igazi "nagy" regény, úgy érezzük, az, amelyben a hős

sorsának vonalában a nemzet belső sorsvonala tárul elénk.
Úgy, ahogyan Török Gyula remek és méltatlanul elfelejtett
regényében, A zöldköves gyűrű-ben, vagy úgy, ahogyan Kaff
ka Margit remekművében, a Színek és évek-ben. .Jellemezd
A zöldköves gyűrű hősét, Őz Józsefet, bontsd szét lelkét, tárd
föl hangulatai szövevényét: a kort jellemezted, a kor hangu-
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Iatát, a nemzet lelkét. E zárkózott és törékeny alak egy egész
nemzet végzetét hordja keskeny vállán. És ábrázolhatja-e hí
vebben történettudós, szociológus a nemesi Magyarország las
sú eltűnését, mint ahogyan Pórteleky Magda testesíti meg a
Színek és évek-ben? Regények s a nemzeti öntudat és önesz
mélet kristályosodik ki bennük, tökéletes művészi formáik
ban. S lebeghet-e író előtt ennél magasabb eszmény, ennél
kivánatosabb föladat?

Mert hiába sürget a kor és hiába sürgetik a kor lelkes
hivei az írót: ő csak azt írhatja, amit érzése sugall, tehetsége
parancsol. Nem a kor ellen él és nem a korral rohan: a kor
fölött áll, azért, hogy legyen, aki híven vall majd koráról 
a [övónek. Harcok és viták elcsöndesülnek, izzó mai kérdések
történelmi anyag-gá kopnak egykor; mint ahogy a mult fájdal
mai, örömei, vitái is elcsöndesedtek. A jobbág-ykérdés törté
netírók ügye már, de a Falu jegyzője olvastán még ma is szí
vünkbe vág az egykori jobbágyok szenvedése; az önkényura
lom szomorú ernígránsaí és szélmalmokkal vívó hősei rég
elporladtak, de a Délibábok hősé-ben vagy Asbóth János re
gényében, az Almok álmodójá-ban ma is élnek s ma is meg
döbbentenek hangulatukkal : regényekben él tovább fajtánk
történetének örök időszerűsége. Balzsam a művészet: romlás
nélkül őrz! meg a holtakat; és teremtő csoda: élőnek őrzi meg
a multat, - élőnek, örök jelennek

Úgy érezzük, a regényírónak ma sincs más föladata, más
kötelessége. Ha ezt megteszi. egyszerre szolgálja nemzetét, a
miívészetet és a [övöt, Rónay György

URBÁN ERNŐ:

SZEPEZDI BOLDOGASSZONY
Három fecske esókot vált,
zeng az Isten háza.
Kék az ég és kék a víz
zümmögő zománcá.

Mint egy darab friss kalács
jóízű a reggel.
Biztatom hát szívemet:
- Gondodat feledd el!

Holnap úgyis vége lesz,
kortyol] hát a tényböl,
Boldogasszony néz le rád
a hajnalkás égből.

Szétteríti köntösét
rejtezz hát alája:
holnapig tán te leszel
Isten rózsafája.
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Oh, Szűz-Anya, ki érettünk imádod
örökkön Azt, ki véred- és tejedből

szegény husunkba megszületni vágyott,

most, hogy bitang rnezőbe részegen döl
a balga nyáj, a bortól ámolyog,
mely vastagon bugyog sötét sebekből

s Fiadra törnek fürge táborok,
Törvényeit dühöngve megtapossák,
s a kígyó-sugta kába vágy bozsog

és látod, hogy lenn poshad a piros láp,
fogadd a megszakított szárakért,
kiken a vért a csillagok lemosták;

a Magzatért ki szégyenfára tért,
kit hordoztál te szűzi méheden
és átszakítva ontott drága vért;

fogadd el Érte, vedd a végtelen
gyalázat és az irgalom nevében,
mely égi trónját megszerezte fenn;

fogadd csekély imám, mit ily szegényen
ajánlok itten, kisded gyermeked,
a .fájó földön, sivatag sötéten l

Ne hagyjad. hogy kegyetlen nemzetek
öldössék azt, ki megmaradva él még,
de kérd, hogy Krisztusod törölje meg

szegény szívünk fakadni kész fekélyét,
mert fal dos minket sárga förtelem,
a Testamentumot ízekre tépték

és minden métely bennünk fölterern.
A háborúban reszketett a Két Hegy,
dörgése zúgva dőlt a völgyeken,
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és megtörettek, késve bár, a népek,
de ön-rnocskába túr a szörnyeteg,
a Szent Pararicson rág a szörnyű féreg.

Anyám, ha látsz egy senyvedő jelet,
egy rezge lángot üdvössége végett,
a rút varázst malasztod törje meg,

mert átkozottak mind a nemzedékek,
kik megtagadtak, Betlehemi Jászol!
A jós-asszonyba fojtsd a jós-beszéd-et,

ki drága kincset csúf mocsárba gázol;
az égi várost nyissa meg hatalmad
s a koldusért az egek kapuján szólj.

A csalfa kígyót megtapodta sarkad,
siralmad győzött vértanúk sebén,
te vessél most is véget ennyi bajnak.

Te Dávid Tornya, Ajtatos Edény,
viskóban élünk, mint ki hálni vendég,
de vért és könnyet ad csak a szegény.

Te kormányozod a Szentek Égi rendjét,
tolong a nyáj, bégetve megy haza,
s a földi költő égbe nézni gyengébb.

Te Hajnal-Csillag, Mennyek Ajtaja,
nem csillog nékünk már a régi tűz,

a régi csillag régi hajnala.

Te Frigy Szekrénye, Nagyhatalmú Szűz

mi árulók valánk, de égi jóság
a Szövetséggel mégis egybe fűz.

Te Örömünk, Titkos Értelmű Rózsánk
nagy inségünk tehozzád sírva sóhajt,
maradvány fényeinkben harmatozz ránk.

Tudod te jól a vad nyomort, a sok bajt,
a földön annyi bántalom szakadt rád,
szegény kunyhóban mondtál altató-dalt,

és láttad ott a gyalut és a baltát,
te hontalan futottál, bujdokolva.
tudod te jól az inség riadalmát.

VIGILIA 381



382

láttad, hogy .törnek szép liliomodra,
hogy oldalába véres dárda verdes
s vizet bocsát az átszakított borda,

hát irgalommal légy az özvegyekhez,
a réveteg szegény anyákat szárijad
s a fájdalmas fiaknak is kegyelmezz,

ha vakmerő szivük haragja lázad
s keblük között a vad bosszú dagad.
A gyilkosokra szállj te szép Alázat

s a jókra is, kik vérbe fulanak;
kegyelmet adj a kegyetlen gonosznak,
kit megsütöttek szörnyű sugarak.

A dolgozót vigyázzad aki roskad
s megszerzi mind a világ kenyerét;
a néma kínnak bő malasztod osszad

s a gőgnek, melynek semmi sem elég;
vigyázz miránk, vigyázz, ne hagyj soha
de halld imánk, mely sírva zeng feléd

a földről Béke Császár-Asszonya.

Horváth Béla fordítása.
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VAJDA ENDRE:

MÓRICZ ZSIGMOND

Móricz Zsigmond életműve lezárult: nem kereken, de azt
sem lehet állítani, hogy torzónak maradt. Azok a csírák, me
lyeket első kezdeményezései rejtettek, a több mint egy em
beröltére nyúló pálya alatt kibontakozhattak és gazdag tere
béllyé fejlődhettek. Nem tartozott azok közé az írók közé,
akik ellentétes irányokba forduló arcváltásokkal lepik meg
a közönséget, de adottságainak egyre gazdagodó megmutat
kozása, külső méretei és belső mélysége útjának állandóan
emelkedő jelleget adnak. Bármilyen fájdalmas a halálával
irodalmunkat művekben ért veszteség, tudjuk, hogy az alap
hangot leütötte és legfeljebb csak nagyszerű változatok ma
radnak el. És amennyire sajnáljuk a meg nem született al
kotásokat, éppúgy örömmel tölt el, hogy a dolgozásra osz
tályrészül jutott évek termékenységében nem volt kihagyás,
lényének legjavát írhatta ki mindenkori érettségi fokán.

Pályájának voltak állomásai, fejlődésének étapjai, de az
alapmag ugyanaz maradt. Erről tanúskodik a világirodalom
ban szokatlan önéletrajza, mely beállításával lepte meg a
közönséget: emlékezéseinek különlegessége abban áll, hogya
teljesség igényét tartja szem előtt és mégis megáll tizedik
évén él. Öntudatosan hirdeti, hogy a gyermekkori eszmélés
esztendei alatt megkapta életének minden fontos tartalmát,
elegendő élményt szerzett ahhoz, hogy elmondhassa magáról:
élt, és pedig teljesen élt. Ebben az írásműben valóban benne
van mindaz, ami az embert meghatározza, az egyéni sors
horoszkópjától egész a politikai horiwntig. Vannak más írók
is, akik gyermekkorukat felelevenítették, de legtöbben csak
az epizód-szerű emlékcsillantás öröméért vagy azzal a
szándékkal, hogy hozzáírják a folytatást; Móricz korán lezárt
kompozíciójának más értelme van: jelkép is egyúttal, mely
ben kiábrázolódik lényének földszerű jellege; annyit fogad
el alkotása istenáldott, démoni részének, amennyit a gyer
mekkorát élő faj közvetít számára.

Ez adott szerepének jelentős aktuális súlyt a Nyugat
generációban is. Első könyvét túláradó szavakkal üdvözölte
Ady és késöbb is verset írt hozzá, melyben a "mi nagy har
cunk nagy igazolójának nevezi", azaz Móricz műve köti össze
a mozgalmat, mely Európát kalandozza be friss indításokért,
a túlsó magyar parttal. Ady Endre számára, akinek gyökerei
szintén mélyen szétágaznak faj ának talajában. különösen
fontos ez. Kétségtelen, hogy a Nyugat legtöbb írója később

vallomást tett a magyarság mellett, de a kezdeti időkben
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valóban Möricz volt az, aki a keleti arcot jelentette a
gárdában,

"Erdélyország határszéle", a történelmi Partium adta a
magyarságnak. Formát cserélő tájak érintkezési pontján szü
letett, a nemzetiségi keveredés hullámverésének határán.
Magyar arcok vették körül, de néhány faluval odébb már új,
idegen emberekbe ütközött. Az égtájak orientációja szerint vá
laszthatott Erdély és az alföldbe olvadó Tiszahát között. Vá
lasztás helyett mindkettőt egyformán felold'Ütta magában,
művének hódító terjeszkedésében.

A végső arc, mellyel előttünk áll, a magyar világ egyik
legszélesebb skálájú ábrázolójaként mutatja. De bármennyire
hozományként kapta a feltáró gyermekkori élményeket, szün
telen Írói éberséggel teljesítette ki és tisztította meg idegen
elemektől azt a realista látást, melvben művének főjellem

vonása ismerhető fel. Elsősorban az ember felé fordult. Ér
deklődésének gyuitónontlában az ösztönök és szenvedélyek
mozgatta cselekvő vagy a sors játékában hányódó ember áll.
Természetesen nagy és hosszú belső iskolán kellett átmenjen,
amíg eljutott idáig. A tanulás természetéből következik, hogy
magával visz egy csomó művelödéstörténeti hordalékot, rnű

helytechnikai ismeretet. A naiv reálitás nemosak ösztönös
adottság volt nála, hanem kitűzött és követett ideál is. Érde
mes összehasonlítani írói inaskodásának első éveiből szár
mazó Reviczky-tanulmányát a Babits halála után megjelent
emlékezéssel. Az elsőben a szokványos, de különben éles
szemre valló esztétikai fejtegetések mögött nem lehet észre
venni az oroszlánkörrnöket, azt a szuverén emberlátást,
amellyel az utóbbiban elhúnyt költőtársának portréját csak a
hiteles, külső adatokból állítja össze. Ebből alszempontból
útja éppen ellentétes, mint a napjainkban sokat vitatott ős

tehetségeké: munkásságát erőteljes intellektuális megalapo
zás tartja, melyet csak ritkán rak kirakatba. És ellentétes ez
a fejlődés az autodidaktáéval is, aki kapva kap műveltségé

nek minden újabb elemén, s ha nem is fitogtatásból, de tele
tüzdeli vele munkáit.

Van a Nyilas Misi-ciklusnak sok helye, melyben le
leplezi a szellemi készülődés intellektuális hálózatát, külö
nösen a Bál, amely emlékeztet a németes fejlődésregény

programra: egy fiatalember megéli a szocializmust, szerel
met, társadalmat stb. vezérszavak szerint. Az Erdély trilógia
ÍJs arra utal kompoziciójában, előadásmódjában és korfesté
sében, hogy alapos történelmi tanulmányokkal mélyítette el
azt a víziót, amelyben a I'iituiérkert, a Nagy fejedelem meg
fogant. Utolsó művének, Rózsa Sándor kettős regényének (a
harmadik rész megírásában megakadályozta a halál) hang
szerelése szintén azt mutatja, hogy milyen átgondoltan járt el
művei felépítésénél, mikor ilyen tudatosan egészítette ki
többszólamúvá a betyár egy húron eljátszható románcát.

Az alaphangot mindig hibátlanul le tudta ütni, de látá-
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sának élessége és eredetisége csak fokozatosan tisztult ki.
Indulásában minden ősi adottsága mellett lehetetlen észre
nem venni a Magyarországra akkor Irissen eljutott naturaliz
must, melynek a felfedezés mámorától részeg pátosza Móricz
nál különösen vegyült az ifjúság kiforratlan elégedetlensé
gével, tragikus lendületével, forrongó líraiságával. Móricz
epikájának a líra homályosító fátylát is el kellett dobnia.
Nemcsak konzervatív kortársai között, de napjaink haladó
szellemű íróinak sorában is akadt kritikusa, aki éppen a va
lóságra hivatkozva támadta meg pl. Turi Dani túlméretezett,
·zólai alakját a Sáraranyban. A regényről valóban nemcsak a
túlzásokat lehet lefejteni, de a bombaszerűen robbanó el
beszélésbe ékelt lírát is. A különbség élesen érzékelhető

akkor, mikor Isaját élményeit objektiválja. Elég egybevetni a
vázlatként ható Isten háta mögött és a Forr a bor végleges
fogalmazásának megfelelő részeit. Késői alkotásaiban a pá
thosz helyét valami goethei-scphoklesi szemlélődő derű fog-
lalta el, mint az immanens líraiság kifejeződése. .

Az irodalmi tudat általában úgy tartja, hogy neki sike
rült epikában a legszélesebb magyar világot teremteni. Mun
kásságának szélső regiszterében elférnek olyan dolgok, mint
a műalkotás megszületésének szinte elemzésszerűen éles el
kapása a Légy jó mindhalálig-ban, vagy a gyermeklélek
primitív mélységekbe leszálló megjeleníése az Arvácskában;
voltak szelíd és lágy húrjai, mint a Harmatos rózsa és sötét
lobbanásai, mint a Fáklya. Vonzotta a rendkívüli: hatalmas
arányú emberi alakokat is gyakran mutatott be. Megjelent
tollán az alkatilag vagy rangjánál fogva fejedelmi lélek, úgy
is, hogy elveszett "aranya .a sárban", és úgy is, amikor orszá
got épített Bethlen Gáborként. Ezt a Jókai örökséget Ke
mény Zsigmond fegyelmével igyekezett elhitetővé tenni vagy
megtartani a valóság keretein belül. De nem riadt vissza az
átlagemberek hosszú sorától sem. Elég a Rokonok, EsőIeső

társaság, Úri muri, Boldog ember és sok más regény vagy
novella hőseire gondolnunk. Ezekben a magyar reálizmus el
jutott a nyugati kisművészet sokszor intim formájához. Mó
ricz, akit a klisé a paraszt ábrázolójává szekott egyszerűsí

teni, alkotásának zömében tulajdonképpen a középosztállyal
foglalkozik, a dzsentri utódaival, a birtokos osztállyal, a fa
lusi értelmiséggel vagy a magyarszervezetű közígazgatás, a
vármegye és város oszlopaival. Ezek körül forognak a törté
netek mindig, melyekben vezérszólamot a "politika és szere- .
lern" játssza: a történelmi hagyományokat magukban viselő

és kifelé elevenen élő egyének és osztályok ellentéteinek és
kavarodásainak rajzától az anyaghoz tapadt törekvések ma
terialista képletein keresztül a földi szenvedés sokszor erős

színekkel visszaadott bemutatásáig.
Könnyen felfedezhetők benne Móricz határai is, bár

mennyire egyetemes az igény, melIyel az élet ábrázolása
tollán megjelenik. Vannak, akik hiányolják benne, hogy nem
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szövik át egész művét a metafizikai ösztönök salakjainak
rajzában a spirituális indítékok gyakran elvesznek a földi
súlyok vonzásában. Ebben a vitában a valóság igen sok eset
ben ad Móricznak igazat. De fejlődésének felső régióiban le
hetetlen -észre nem venni bizonyos nagyvonalú idealizmus
érvényesülését. Ez ihleti a komplex-lelkialkatú Bátori Gábort
és szövi át a Rózsa Sándor regényeket. Az utóbbi miatt Tá
dak érték; szemére vetették a betyár alakjának apotheozisát.
Pedig Rózsa Sándor csak kísérlet volt, hogy vissza tudjon
szállani a magyar élet elfeledett emlékeibe, melyek az író
szerint messzebb vannak és nagyobb ismeretlenségben rej
tőznek, mint a rómaiak világa. A történelmi valóságon túl.
melyet az Erdélyben kiélt, a történelmi lehetőség érdekelte,
a thomas-manni mitikus alakulás, az időben formálódó esz
me, mely a legendák mögött meghúzódik : ha megtörtént. így
kellett történnie, így kívánja a faj vagy nemzet élettana,
mely mögött az eseményeknél sokkal fontosabb és érdeke
sebb törvények húzódnak meg.

Mindezt úgy vetette papírra, hogy nem változtatott a re
gényírás érvényes, klasszikus kanonján. Műfaját nem a forma
felől újította meg, hanem az anyag kimeríthetetlenségével, az
elbeszélés soha nem szünö ingerének kielégítésével tartotta
ébren. Az olvasó, aki világában kalandozni kezd, nem élvez
heti a különleges modor kifínomult örömeit, a váratlan
stílusfordulatokat és szerkezetbeli meglepetéseket. Még utolsó
műveinek szímultán vonalvezetése is egyszerűen következik
a tárgy természetéből. Ezzel szemben kárpótlásul szolgál a
mesélés naiv homéroszi vagy tolsztoji egyszerűsége, a mese
pezsgő bonyodalma, fokozódó drámaísága, az alakjait nagy
szerűen ismerő író sokoldalú közlékenysége, a történelmi és
táji Magyarország képei. Református volt, vérében a tiszán
túli magyar rétegek tiltakozásával, melyben nagy szerepe volt
a politikumnak, az ország védelmének az idegen befolyások
kal szemben. De mint annyi protestáns író, Aranytól Adyig,
fogékony volt a katolicizmus értékeivel szemben.

Utokora valószínűleg egyetemességét fogja kihangsú
lyozni és ott fogja tárgyalni az újabb idők elbeszélői közt,
a Reymontok, Hardyk, Hamsunok, Du Gardok sorában, akik
ben az emberi jellem mellett a faji arc és nemzeti sajátsá
gok is kibontakoznak.

Vaida Endre.
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NAGY BERTA:

FŐSZEREP

A nagy szerep! Hamlet, Adám vagy Caliban, az a bizonyos
súlyos szöveg, legmagasabb feszültségű komédiás teljesít
mény, amelyet győzött volna hanggal, fantáziával, erővel, ha
egyáltalán eszébejutott volna valakinek, hogy rábízza a vá
lasztást. Háromévtizedes színpadi szereplése alatt megma
radt epizódistának : ő volt a "jól szerepelt még", .Jcitűnöen

megállta helyét" s hasonló kritikai oldaltpislantások több
szörösen levállveregetett tehetséges öreg kezdője. S míg
egyre a föszerepre készülődött, szerencsétlen körülmények
folytán még ezekből a mellékszerepekből is kibukott, egyik
napról a másikra arra ébredt, hogy nem léphet fel többé
színpadon.

Amint e percben éppen felfelé baktatott a belvárosi
bérház széles márványl éocsőjén, lappangva ott dolgozott
még benne az örök figurázó hajlam, úgy rakosgatta lábát
fokról-fokra, mintha sokan figyelnék, a közönség-tudat bele
ivódott már a vérébe, pedig idestova egy éve annak, hogy
félretették. Arckifejezését belülről ellenőrizte:

- Könnyed és fölényes mosolyt kérek, Ön most éppen
egy divatos festő műtermébe igyekszik, hogy képet vegyen
tőle. Ne felejtsük: ön nem műpártoló milliomos, hanem ál
lástalan színész, aki immár nyugodt lélekkellevakarhatja
ajtójáról a névtáblaján hivalkodó "színművész" szót, s kép
ügynökségre adta őszülő, közismert fejét. Azt mondtuk, vá
sárolni megy? No, hát ez is túlzás, egyszerűen "utólagos el
számolásra" kéri a képeket s ha megkapta, szép előkelően

a hóna alá csapja s megindul velük ismerőstől ismerőshöz,

házról-házra. Am nem azért komédiás ön, kedves úr, hogy
csak úgy együgyűen beadja derekát a kényszerhelyzetnek.
Biztos léptekkel, frissen és kellemesen fog belépni, el fogja
játszani a "sikeres embert", aki olyan üzleteket csinál ebben
a minden hájjal megkent világban, amilyent csak akar s
akinek előre köszönhetne akár Leonardo da Vinci is, ha
élne ...

A harmadik emelet fordulójánál kissé megpihen. Csoda
magas épület, az ötödik emeleten van a miíterem. Mehetett
volna liften is, a felesége adott ma reggel öt pengőt, csak
hogy azt nem akarja felváltani, mert akkor egy-kettőre ki
repül a tárcából, aztán fujhatja a helyét. Persze az asszony
nak telik, pénztárosnő egy drogériában, megkeres havonta
kétszázharminc pengőt s ingyen kapja férje számára a bo
rotvaszappanokat. Ha még a fél drogériát is nekiadnák, még
meg is élhetnének belőle ketten.
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Na, most végre megmászta életének ezt az újabb magas
latát, feljutott a legfelső emeletre. Díszesen faragott tölgyfa
ajtó, rajta bronzbetűkkel a művész neve. A csengönek hú
zója van, érdekes. - Lenni, vagy nem lenni - mormolja s
megrántja a dróton függö súlyt.

Valami nő jön ki, szobalány, vagy titkárnő, vagy modell,
mit lehet tudni.

- A művész úr fürdik, de tessék csak egy kis ideig tü
relemmel várni, rögtön itt lesz - mondja udvariasan, azzal
bevezeti a belső terembe s magára hagyja.

Képek a falakon, állványokon, a földön. A vendég össze
húzza szemét, zsebrevágja kezét s tünődve néz körül. Amíg
szívdobogása, melyet a lépcsőmászás okozott, lecsillapszik,
mély lélekzeteket vesz, a felesége szerint ez ilyenkor a leg
okosabb, már pedig az asszony sok efféléhez jobban ért,
mint akárhány belgyógyász. - Lehetőleg nyugodtan kell
olyankor maradnod - szokta tanácsolni - s egy ideig ne
gondolj semmire.

- Most semmire gondolok - állapítja meg s tovább
nézi a képeket. Azok csakugyan semmik, sőt még annál is
kevesebbek.

Rózsaszínű tejszínhabbal fitosra pancsolt leányfejek, ba
rackvirágos, holdfényes akt-gerjedelmek, félmeztelen testecs
ke itt, fátyoiba sejtelmesített álszemérmecske ott, sőt a fő

falon, hatásos oldalvilágításban, egy egész életnagyságú női

alak is gyönyörködteti a szemet. Életnagyságban igazán
nincs hiba, csupa szabály és arány, se kisebb, se nagyobb
semmi a kelleténél, csak a szépség oly fokozott, hogy az em
ber önkénytelenül megnyalja a szája szélét s csettint egyet:
ime, a művészet, hiteles méretekben; sláger, pemzlivel el
dalolva. I ~

- Nincs a természetben vesztes, csak én - sóhajtja
színművészünk, akinek ennyire szín és rnűvészet még sohase
volt a világ. Aztán leül az egyik faragott-támlájú bőrkaros

székbe. Felvételi vizsga előtt az Akadémián nem drukkolt
ilyen éktelenül.

- Ó, bocsásson meg, hogy várakoztattam - lépett be
nyájasan a festő s kezét nyujtotta feléje. _.- Én már csak
örökös lusta későnkelő maradok; na de legalább volt ideje
egy kissé körülnézni. Nagyjából ezek volnának a műveim,

amelyekről majd beszélhetünk... Igen, a levele nagyon
meghatott s készséggel állok rendelkezésére. Derék dolog,
kérem, ha valaki ilyen vállalkozásba fog, az új emberekben
rendszerint sziv és lelkesedés van, ami később gyakran ki
vész belőlük, hehe. Ön is művészember s két művész köny
nyen megérti egymást, nemde? Annyit mondhatok, hogy az
én nevem a piacon jeles márka, ezeknél könnyebben elad
ható képeket nem igen talál. Szeret a közönség, tetszik ér
teni? Szívükhöz szólok az embereknek az ecsetemmel s ez
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a fő. Ahítatos rnűveszet! Úgy járnak a képeimre, mint a le
gyek a mézecskére, hehe!

E szóáradat közben a színész megbűvölve nézte a be
szélót, Drága háziköntös takarta magas, karcsú alakját, haja
őszes, arcéle görögös, szeme kékeszöldes, szóval minden
majdnem-olyan volt rajta, de mégis egy kicsit másféle.
Ahítatos művészet? Ha a felesége nem intette volna jóelőre,

hogy csak komolyan és tiszteletteljesen viselkedjék, a pík
torok érzékeny lelkek! - hát bizony elvihogta volna magát.
Tudta ó nagyon jól, hogy mi az igazi festészet s hogy ko
moly szakértők előtt ennek az úrnak mennyit ér a neve,
nem is azért jött ide hozzá, mintha másutt különbet nem
kapott volna, hanem hát eladni s pénzt keresni az ilyen
holmin könnyebben lehet.

- Micsoda pozőr, - gondolta elismerően, - ha én
valaha így tudtam volna adni a bankot ...

Aztán gyorsan darálni kezdte a betanult leckét:
- Hiszen ezért fordultam éppen önhöz, mester. Olyan

árut szeretnék összegyüjteni, amelyen többet kereshetek. Ha
tehát lenne szíves néhány festményt méltányos műkereskedöi

áron ... Nem a nagyobbakból, inkább apróságokat egyelőre...
A házígazda már rakosgatta is a műveket. A színész

most a kezét figyelte. Eres, hosszúujjú, szépen formált kéz
volt, munkának nyoma se látszott rajta. Nagy címeres pecsét
gyűrűt s dohánynyomokat viselt. Kártyás keze, esetleg sik
kasztóé - ötlött eszébe hirtelen, de míndjárt leintette magát.
Micsoda önfejű, ostoba megállapítások, csak arravalók, hogy
rossz érzést ébresszenek az emberben, ami pedig zavarja a
,beszélgetés közvetlenségét.

Ez a festő csakugyan sokat keresett és nagylábon élt, de
talán magánvagyona is volt, nem biztos, hogy éppen a képei
ból telt neki.

- Melyik tetszik leginkább? - kérdezte végül, kissé
távolabb állva a kijelölt gyüjteménytől s miközben cigaret
tára gyujtott, néhány szippantásnyi ideig ellágyulva csodálta
saját alkotásait.

A színész nagy iparkodással melléje állt, szintén rágyuj
tott s ugyanúgy szemlélődött:

- Azt hiszem, akármelyik alkalmas lesz nekem. A
mestertől függ, amit ad, örömmel fogadom, bizonyos vagyok
benne, hogya legjobb indulattal segíteni akar rajtam ...

Ezt is a felesége rágta a szájába, hogy el ne felejtse,
még jó, hogy eszébejutott. A [óíndulatba vetett bizalom
aranymag, amely feltétlenül kikel.

A mester bágyadtan mosolygott.
- Csak ez a válás ne lenne minduntalan. Az ember

megcsinál valamit, alkot, beleadja a lelkét, megörökít egy
forró, soha vissza nem térő pillanatot s aztán oda kell adnia
másnak. Úgy találja, hogy szépek?

- Gyönyörűek! - vágta ki a színész hevesen.
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- No látja. Pedig akármilyen gyönyörűek, meg se kö
zelítik azt az álmot, amelyből születtek. Ez is olyan míndíg
megújuló kín, ez a viaskodás az alkotással. Ön ezt talán nem
is tudja, a színészet nem alkotás. Csak alakítás: úgye érti II

különbséget? Ez afféle fínom megkülönböztetés, nüansz,
úgye jó? A színészet másodrangú dolog. De a mi küzdel
münk, igazi művészeké, őrlő és mégis boldogító ...

A színész ebben a percben mégis úgy érezte, hogy ő

igenis alkot. Mert most percek alatt megteremtett magában
egy eddig nem élt, teljesen ismeretlen, új embert: egy aláza
tos képügynököt, aki sose volt tehetséges, nagyreményű

epizódszínész, nem járt külföldi múzeumokban, nem hallott
mai művészi törekvésekről és nem képelt fel jött-ment pi
maszokat, akik sértegetni merték. Cézanne és Gauguin neki
sohasem élt, csak bizonyos ajándék borotvaszappanok sa
nyargatták a lelkiismeretét s apró kenyérkereseti lehetőségek

bizseregtek szűk látóhatára peremén ... Helyeselt, bólogatott
tehát, csupa igyekezet volt.

- Akkor talán ezeket elvihetem- ajánlkozott végül re
ményteljesen. - Majd nyugtát adok a mesternek róluk s bi
zonyos idő múlva elszámolunk. Biztosíték, mint már mon
dottam, van, a feleségemnek állása s háromszobás lakásunk
szép berendezéssel ...

A mester furcsán mosolygott s elfordult kissé, hogy az
állványou elhelyezett szobrocskákat odábbrakja.

- Igen - dünnyögte, - erről is beszélnünk kell. Én
nagyon szívesen segítek önön, részvéttel vagyok szerencsétlen
sorsa iránt, hajlandó is lennék olyan árban adni egy-két mű

vemet, hogy úgyszólván magamnak is többe van, de hitelbe,
bizományba nem adom. Azt a presztizsem tiltja, beláthatja.

- De hiszen a legnagyobb művészek is, úgy hallottam...
abban semmi sincs - hebegte elvörösödve a színész, - Saj
nos, nem vagyok olyan helyzetben ...

- Ugyan kérem! Ennyiért odaadom - s mondott egy
összeget, amely körülbelül kétszerese volt annak, amennyit
műkereskedőktől kapni szokott, - vagy mondjon le a támo
gatásomról. Miért habozík, csak ennyit ér magának az, hogy
valódi Dorman-képet adhat el? Ha ilyen kicsinyes gondolko
zású, semmire se viszi, barátom, lendület kell az üzlethez,
vállalkozó szellem, vitalitás ...

Még mondott néhány szép főnevet, de a színész csak
röstelkedve rázta fejét. Igen, vállalkozó szellem, nagyvonalú
ság van benne, csak pénze nincs. Majdnem sírvafakadt. Most
már hogyan folytassa a tárgyalást? Lám, a felesége előre

óvta az érzékenykedéstől, pedig az asszony ért az ilyesmihez,
kenyérkereső, üzleti nő s az valami magasabbrendű dolog,
buta komédiások nem értik. Most is, ahelyett, hogy ékes szó
lamokkal igyekezett volna megszédíteni a nyakas festőt,

egyszerűen ajánlotta magát s kifelé indult.
A mester láthatóan elcsodálkozott.
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- Ejnye, szmesz uram, nem gondoltam volna, hogy
ilyen megátalkodott legyen! Igy nem 'sokra viszi, előre meg
mondom. Talán akadnak festők, akik még örülnek is, ha
képet adhatnak valakinek, akár hitelbe is, de én! Embere
válogatja.

Klasszikus orrán rosszkedv árnyéka honolt, meg volt
sértve. De azért kikisérte vendégét s leereszkedően kezet
fogott vele.

- Na, örültem s ha majd jobban belejön a dologba,
azért számíthat rám. Isten áldja.

A színész pedig lesújtva, megszégyenítve bandukolt a
lépcsőn lefelé. Megállt, elővette noteszét : még néhány dm
volt benne feljegyezve, de ha azokkal is így végez, akár
haza se rnenjen. - Pedig ezt nem csinálom tovább, semmi
áron -acsarkodott, akkor már inkább a borotva
szappanok ...

A feleségétől kapott ötpengőt mégis felváltotta, beült
egy kávéházba s feketét rendelt. - Van néhány egész jó
Dorman-képem, ha érdekli, a lakásomon megnézheti - pró
bálgatta gondolatban s a hozzáillő hangot és mozdulatot is
egész jól elképzelte. - Egyelőre csak így űzöm a dolgot,
majd késöbb esetleg, ha találok egy jó helyiséget... De ha
komolyabb mcsterekre van szüksége, mutathatok olyant is,
sőt egészen moderneket is kaphat nálam, alkalmi áron ...

Úgy gyakorolta magát, mintha szerepet tanult volna.
Mintha bizony már beleélte volna magát a lenézett képügy
nökségbe s most rosszulesik, hogy mindjárt kezdetben pó
ruljárt? Ez a pimasz Dorman elbánt vele, de miért hagyta,
hogy föléjekerekedjék? Mért nem beszélt ő is magáról, szín
padi sikereiről, barátairól, fölülről eregetve a szöt, hogy a
lélekzete kihagyjon annak a senkinek? Hohó, most aztán
okult s a következő nem nő a fejére, annyi bizonyos. Majd
ezután én beszélek s ők hallgathatnak és hegyezhetik a fü
lüket. Hol is folytassam tovább? Legközelebb a Máriássy
műterme esik, aztán a Finta Zoltáné ...

Kihúzta magát s villámgyorsan támadt önbizalommal
majdnem hangosan mondta: - Megdöflek a versem végén!
- Aztán megdörzsölte homlokát. Nem, nem. A magatartás
jó, csak a szöveg nem illik hozzá. Abban már nem kételke
dett, hogya nagy szerep, amelyre egész életében készülő

dött, itt van előtte, de elkoptatott közhely-idézetekkel ezt
már nem lehet megtölteni. Ez minden lenni- vagy nem lenni
nél bonyolultabb és véresebb játék, ehhez a mondanivalót is
neki kell kitalálnia, a szavakat is hozzászerkesztenie s ha
minden tehetségét megfeszíti, akkor is kétséges, hogy meg
tudja-e állni benne a helyét?

Feketéjét kavargatta s közben élesen és világosan gon
dolkozott. Az egész világ egy nagy kavarodás, az előbb oda
fenn, miközben képekre alkudozott, tulajdonképpen Szinját
szásb61 felelt rosszul; színpadi pályáján, úgy lehet, üzleti
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élelmesség híján bukott meg. Egyik szerep a másikba fo
lyik; az élet végtelen vizíója a megélhetés nyomorult gícs
csévé csucsorodik. Föl tehát s ha ezt a játékot jól kiállja,
nem lesz kisebb dicsőség, mintha szépen mondta volna el
Macbeth mezében :

"Macbeth, ne félj! Kit anya szült, nem árthat (IZ neked!
Csak szökjetek hát, cSalfa thánok, az
Angol pulyákhoz i·l! lágy félelem
Nem rázza meg e bátor szívet, - és
Nem e csapong6 lelket csüggedés!" Nagy Berta.

URBÁN ERNŐ:

EGY ÖREG KÖRTEFÁHOZ
Csodára lestem ámuló,
kitágult gyerekszemmel.
- Anyácskám, - mondtam - nézd a hó
megint cicáz a kerttel.
Mert girbe-gurba körtefánk
akár kölyök korában
kövér virágot fujt le ránk
egyszer Gyümölcsoltó havában.

És szanszét a szilva is
meg a ragyogó ringló
- akár, ha menyegzéJre visz
a lakodalmas hintó -
csípőre téve ágait
szép, lassú táncot lejtett
és karonkozva, mint a híd
vén fák ölelték át a kertet.

Vén fák. Virágzás... Istenem
ide s tova tíz éve,
hogy megrokkanva nem terem
a korhadt körte méhe,
hogy eltakarva kék szemét
apám tövéhez vágott
és széthasítva tetemét
plántált helyébe tulipántot.

Anyám se régi. Pirkadó
orcája egyre horpad.
Öreg fa, régen porladó,
talán követ maholnap.
Kibontja szárnya iriszét
virágot dob a fákra
s feledve csókjaim ízét
napfénnyé foszlik, mint a pára.
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,
LATSZAT ÉS VALÓSÁG

EGY MAGYARSÁG KÉT VÉGZET

Az ó-magyarság első találkozása a kereszténységgel még a
Don-tövi s a Kuma-menti öshazában történt meg. Az erre
vonatkozó lelkiismeretes, de még nem teljes kutatások (Ben
det'y) nyomán tudjuk, hogya kereszténységnek bizánci, ör
mény, de latin szelektől is kezdeményezett érintése egyelő

re Jezetány fejedelem udvarára, nehány törzsf.re, azoknak
környezetére s az akkori magyarság világot járó rétegeire: a
kereskedőkre, s a katonákra terjedt ki.

Azt is tudjuk, hogy a krisztianizációnak e kezdeti sza
kaszát nem jellemzi oly nagymértékű, messzire tekintő tu
datosság és programmszerűség, mint a szentistvánkorabelit,
Ellenkezőleg: lassú s majdnem individuális volt ez a folya
mat már csak azért is, mert Kum-Magyeria sokezer kilomé
teres távolságban az európai kereszténység energia központ
jaitól és szellemi .,életterétől", kívül állott azokon az erővo

nalakon, amelyek a krisztianizáció ütemét szükségszerűen

meggyorsították volna. Külsö nyomás, a veszélyesen új geo
politikai helyzet nem indokolta ott a kereszténység gyorsabb
ütemű terjedését vagy áthasonttását. Továbbá: a magyarság
belső ellenállása is erőteljesebb volt az első találkozás idején,
mint később, mikor a népisége zömét hátrahagyó. héttörzsnyi
magyarság a százados vándorút s a kalandozások vérveszte
ségeitől, sőt: megrendítő élményeitől is kríárasztva került'
szembe ismét a kereszténység erőteljesebb és harcosabb nyu
gati formájával. Természetes következménye tehát e két sí
kon lejátszódott ómagyar-keresztény érintkezéseknek. hogy az
őshazai magyarság majdnem retrográd helyzetben, a keresz
ténységtól alig érintetten S nomád ős-keretek között végkép
alámerül a tatár-áradatban. ugyanakkor az új hazát szerzett
magyarság szinte forradalmi módon átalakulva: rég szerves al
kotórésze már az európai keresztény közösségnek.

Kétségtelen, hogy egy mélyebben és általánosabban
krisztianizált Kum-Magyeria már a tatár betörés előtt tudatos
tehát cselekvő kapcsolatba kerülhetett volna, nyugatra szakadt
testvérein keresztül Európával s így elképzelhető az esemé
nyeknek az a valósúnüsége is, hogy a Nyugat előbb értesül
a tatár veszedelemről, annak elhárítására előbb szervezkedik,
sőt a közös védelmi akcióba belevonja a Kuma-menti magyar
ságot is, vagy pedig még idejében gondskodik egy új kiraj
zás megszervezéséröl.

Az intenzivebh keresztény civilizáció hiánya azonban a
Kuma-rnentí magyarságet végzetesen elszigetelte Nyugattól és
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örökre elszakította nemcsak nyugati testvéreitől, hanem attól
a történelmi lehetőségtől is elütötte őket, hogy a végveszede
lem percét be sem várva felkerekedjenek s a háromszáz év
előtt eltávozott nyugati magyarok jól ismert útján a Kárpátok
bástyái mögött találjanak menedéket. Bizonyára egészen más
ként dűl el a muhi csata, ha a nagy mérkőzés előestéjén nem
a pogány kun-seregek, hanem a kum-magyeriak tervszerűen

visszavonult vagy áttelepült keresztény tömegei rendezked
nek be a Duna-Tisza közén!

A közösségi érzést s a nemzetközi kapcsolatokat tápláló
keresztény kultura hiánya az őshazai magyarság teljes PUS21

tulását jelentette, mert a tatárok által lemeszárolt Kuma
menti keresztény vezetőréteg megsemmisülése után a zömé
ben pogánynak és nomádnak maradt magyarság beleolvadt
Azsla népkonglorneráturnába vagy pedig, mint a tatárok se
gédnépeinek egyike, elvérzett egy idegen világhódító akarat
szolgálatában,

* * *
Szerencsére: a nyugatra szakadt magyarság másként cse

lekedett és ennek a "másként cselekvésnek" köszönhétte
rnegmenekütését. A nyugatra szakadt magyarság ugyanis 
mint már említettük - egy harcosabb. magas hatóerejű ke
reszténységgel találta magát szemben. A "feleWs tényezők"
- elsősorban az Árpádok közül választott fejedelmek és a
törzsfők tisztában voltak azzal, hogy minden eddiginél rné
lyebb megrázkódtatást idézhet elő a kereszténységgel való
ismételt és közelebbi találkozás. Hiszen bennük: a nemzet
történelmi emlékezetének hordozóiball még élénken éltek a
Kurna mentí őshazában lezajlott belső harcok és íorrongások
emlékei. Véres polgárháborúk. belső lázadások követték ott
is a kereszténységgel való sokkal enyhébb találkozásokat. A
probléma nyitott sebként, immár végső közömbösítésre várt.
A kereszténységgel való kapcsolatainkat végérvényesen ren
deznünk kellett. A honfoglaló Arpádot követő fejedelmek
szinte három emberöltőn keresztül a kalandozások harci lár
máiban igyekeztek a maguk s a nemzet figyeimét ettől a gör
csősen idegesítő, gyűlölt és dacosan elfojtott problémától el
terelni. Aki ehhez a kérdéshez hozzá akart nyúlni, annak
keményebbnek. elszántabbnak. forradalminak kellett lennie,
annak egy átfogó, programmszerűen következetes reformfel
adatra kellett vállalkoznia. Kétségtelenül: Arpád utódai kö
zül egyedül Szent Istvánban jelentkeztek elsőízben e nagy
feladat megvalósításához szükséges képességek.

A szentístvánkorabeli térítés nagyvonalú volt és pro
grammszerű, amelyet mindenekelőttkülpolitikai érdekek támo
gattak. Lehetséges, hogy ekkor már a kérdés megoldása is
sürgős és elodázhatatlan volt. Szent István minden bizonnyal
egy, már a Kuma-mentén megindult folyamatot akart befe
jezni, a fenyegető lelkiszakadás veszélyeit elhárítani, végül
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pedig az akkori Európát befejezett tények elé állítani. Az ak
kori felfogás ismeretében ugyanis a keresztény Európa alig
ha tűrhette volna sokáig, hogy az ó-keresztény korszak szent
földjét: Pannóniát pogány nép tartsa megszállva - s ha ak
kor talán nem is, de később minden bizonnyal a magyarság
ellen éppolyan kereszteshadjárat szervezkedett volna, am'i
lyent Nagy Károly indított az avarok és mórok ellen, később

pedig Orbán pápa a kereszténység szerit földjét bitorló szeld
sukok ellen.

A kereszténységnek idejében történt felvétele tehát meg
mentette a magyarságot ettől a sorstól, mint ahogy megmen
tette volna a Kuma-menti magyarságet is a teljes széthul
lástól, ha ott a kényszernek s a politikai szükségszerűség

nek ugyanazon parancsolatai jelentkeztek volna. Az önkéntes
megtérésnek s a keresztény respublíkába való szerves bele
kapcsolódásnak szinte a XIII. század közepéig való haloga
tása azonban csak akkor jelentett katasztrófát, amikor az ily
módon elszigetelődött Kuma-menti magyarság kártyavárként
omlott össze a tatárok csapásai alatt.

* * *
Hogya történelemnek nemcsak pozitív, hanem negativ

tényei is bizonyító erejűek, ezt az ősmagyar s a nyugati ma
gyar sors párhuzamba állítása a legélénkebben bizonyítja. A
Kuma-menti magyarság pusztulása ellenpróbája a nyugati
magyar SOrs szerencsésebb alakulásának. Arra mutat rá, hogy
milyen végzet várt volna a nyugati magyarságra. ha ugyan
azt a magatartást vállalja, mint az öshazában maradt testvérei.
Viszont a nyugati magyarság megmaradásának ténye amel
lett bizonyít, hogy a Kuma-menti magyarság is megmenekül
a pusztulástól, ha ugyanazt a magatartást vállalja a kriszti
anizáció kérdésében, mint amelyet a dunai magyarság vállalt.

A kereszténység konzerváló és virtuális jelentőségének

felismerése vagy tudomásul nem vétele tehát kétféleképpen
hatott ugyanazon nép kétfelé szakadt tömegein. Ha Arpád
népe nem indul el nyugat felé, ugyanarra a sorsra jut, mint
Jeretány népe, viszont ha a Don-tövi magyarság ugyanazzal
az intenzitással veszi át a kereszténységet, ugyanúgy megme
nekül, mint a dunai magyarság. A kereszténység, mint a kö
zépkori emberiség leghatalmasabb életformáló tényezője a
magyarság sorsában is ilymódon játszott döntő szerepet: meg
tartotta azt, amelyik gyökeresen hozzátapadt és elejtette
ugyanannak a népnek a másik részét, amelyik közönyösen
viselkedett vele szemben.

A kétfelé szakadt magyarság kétféle életformát élt le és
kétféle sorsban volt osztályrésze. Keleti-magyar illuzíonístá
ink tetszetős elméletei ellenében is nem vitás, hogy a két
féle életforma közül melyik biztosította a magyarság népi
nemzeti és állami létét? Az-e, amelyet Almos és Árpád ma
gyarjai már akkor választottak ki ösztönösen, amikor az ő,,-
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hazától elszakadva nyugatra vándoroltak és ezzel szükségsze
rüen a nyugati magatartást is vállalniok kellett vagy pedig
az, amelyik a Iorrnaalkotásra, a Iejlődésre, az erkölcsi és élet
tani regenerálódásra erőtlen kelet steppéi között a keleti ma
gatartás végzetes következményeit tartogatta a tünödö ma
gyarság számára? ..

Kézai Béla.

E L V E K É S M Ű V E K
TERSÁNSZKY .T. .JENő: KAKUK MARCI. (lWagyar Élet kiadása.)
Az angol realista regényírás egyik legtöbbet s legbüszkébben em
legetett eredménye az a sok különös egyéniség, akiket jobb szó
hiján hősöknek nevezünk s akik személyes ismerősei nemcsak
minden olvasónak. de sokszor még az olyanoknak is, akik soha
könyvet a kezükbe nem vettek. f;lő alakokká váltak, mert éltek
első pillanattól fogva már a papíron is, élték egyéni, utánozhatat
lan, pózmentes életüket, mint nyájas polgárok, ügyes kis nevelő

nők, hányatott kalandorok. Mr. Pickwickre, Rebecca Sharpra, Rode
rick Randomra és társaikra gondolunk s akaratlanul is ezek között
keresünk rokont a mi Kakuk Marcinknak.

Kakuk Marci sem hős, annak nevetséges lenne. Ember ő s rá
adásul különleges emberpéldány, sok alantas és finom és közörn
bös vonásból összegyúrva, egyéni világnézettel, egyéni életérzéssel.
Csavargó, akihez nem akar úzy tapadni a szenny, mint másokhoz,
pedig ugyancsak bennejár ; széltoló, akiben - jól látta meg egyik
hirálója - túlságosan sok van egyangyalhól ahhoz, hogy lealjasod
jék, ellenszenvessé váljék. Elpusztíthatatlan életkedve van, alig
látjuk őt csügzední - de nem látjuk soha cinikusnak sem. Őszin

tén benne él az életben, nem játssza meg, hanem megéli, min.len
kis probléma, csalafintaság, kujonság pillanatnyilag existenciális a
számára - inert neki is van exisztenciá]a, ha nehezen meghatároz
ható is, ha oly rugalmas is, mint a gummilabda, amely néha a
földről a magasba pattan.

Régi "hősök" közt kereshetjük rokonait. Me rteremtője, az író,
mintha ősi forrásokhoz térne öntudatlanul is s mintha a J'(~gmúlt

regénytechnika megifjodva huzogna föl ezekből a forrásokból. A
hat Kakuk Marci-történet - most így egybekapcsolva még jobban
látjuk, mint annakidején külön-külön - kalandregény. Nem fűzi

lilás össze az epizódokat, mint egyetlen alak személyisége. Kakuk
Marci maza biztosít]a a folytonosságot, őrajta áll vagy hukik a
f'{'g(~ny. Az események rajta keresztül válnak {'rdekesekkf'.

Kakuk Marci egy('nisl'ge, amely füzérre szedi a szétuurulűsrn

hajlamos epizódokat, nyelvében, beszédéhen öll tapintható formát.
Kevés reg<'ny van lllég a magyar irodalomban, amelyben a beszéll
nyelv ilyen következetesen ('S szervesen vonulna v{'gig, mint a
Kakuk Marcihan. Ennek a regénynek ez a lelke: a nyelve. Ezen a
nyelven keresztül érezzük Marcit is annyira teljesnek, ez idézi
föl előttünk őt mazát, környezetér, egész világát. Elég egy helyen
megszólaltatnunk az ő hangját s végigzeng bennünk a regény.
amelynek minden sorában benne van a hiánytalan Kakuk Marci,
az, akit az események, kalandok, Iordulalok mindig tovább és to-
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vább magyaráznak: de akihez az epizódok már nem tudnak sokat
hozzátenni. "Nahát, ott vagyok most is a színházi kakasüllön, ennél
a hangversenynél, amihez a plakátot hord tam . " Kijön egy kis
asszony nazy kalárissal a nyakában és leül a zongora mellé. (Az
egy nagy címbalom.) Elkezdi verni. Utána kijön egy úr, fekete,
fecskefarkú ujjasban. éppen mint egy fekete sáska. Az aztán neki
fohászkodik és elkezd énekelni . " Hát tudják én először azt hittem,
hogy ezen kacagni kell, ahogy l'nekelt az ottan, a fecskefarkú Iaj
híjáhan. Mert az Isten ne segílsen el innét az állto helyemről, ha
az nem épen úgy ordilott ottan, mint itt ez a Jánoska, De még
uzyan. Mind jobban. f:s a kisasszony is mindjobban verte azt a
nyavalya zongorát nek i. Igy veszködlek. erölködtek ottan."

Veszedelmes nyelv, amelynek nemcsak varázsa van, de hajla
Ina a modorosságra is: ám ennek ellenére a legritkább esetben vá
lik erűlteletté. Altalában nem szokás iróink nyelvi teljesítményeit
értékük szerint megbecsülni. A jól-rosszul alkalmazott régieskedés
(gondoljunk csak az utóbbi 1'V(>k történelml-regény divatára) ha
mar levesz a lábunkról, azt ami az t'lö nyelv sodrával. színte magá
tól, zökkenő nélkül folyik, nem azoktuk észrcvcnnl. A Kakuk Marci
pedig elsősorban stílus-teljesttménv. Próbát lehet vele tenni: csak
le kell fordítani. Egy esetle res Iordítús épen eredeti zamatától
fosztaná meg, a lényeget törölné le róla, a levegőt szivattyúzná ki
belőle. S ez régi dolog: mennél Inkább lényeghordozó a stílus egy
műben, annál kevesebb sikerrel próbálkozhat a fordító.

A stílus képes arra, amire egyéb írói eszközök csak sokkal
kisebb mértékben képesek: elhozn i a lélek mélyrétegeiből azt,
ami a legesszenciálisahh, kiemelni az ezyénlségből azt, ami az
egyéniségnek legjellemzőbb színeit adja. A stílus által él benne az
iró a leremtményében. A sliluson keresztül azonosítjuk Tersánszky
.J. Jenőt, az irót, Kakuk Marcival. a hőssel.

Párhuzamszerűen ki lehelne mutatni, hogy mennyiben Kakuk
Marci Tersánszky J. Jenő az irók közölt. Rá lehetne villantani e
stílus világát kedélyének rejtett eleuu-ire, irói alkatára. fürgesé
gére, kedves pongyolaságára. Ö maga személytelenné válik a re
gényben, sőt egyenesen láthatatlanná. A hős beszél ill, ahogy azt
a kalandregények hőseítől, G il Blas óta meg-megszoktuk. De ki
mondja azt, hogya hős nem az író? Hogy nem az alkotó lép ta
pint ható közelségbe a teremtményen keresztül?

Angol rokonokat emlegellünk. Persze, a világért sem gondo
lunk itt filológiai rokonságra. Nem, egészen másról van szó!
Cs. Szabó László érintette egyik lezutóbbi tanulmányában azt a
szép gondolatot, bogy teljesen új niüvészarc talán nincs is. Minden
költőhöz találni elődöket. minden alkotó élete objektiválódott már
valamikor az időben.

Igy vagyunk valahogy a regényhősökkel is. A legnagyobbak
PllIl('kezletnek egymásra, bizonyos rokonsági rend vall köztük. A
Kakuk Marcival való ismerkedés közben e zy régi tréfacsináló
jutott minduntalan eszünkbe, Sam Weller, Pickwíck úr szolgája,
aki humorával, élettelfogásával. talpraesettségével sokban hasonlít
Marcihoz. ha nem ís olyan szabad csavargó.

Sötétebb ellenpárja nem egy van Marcinak a regényben. S
ezek mellett még jobban kitűnik az ő különböző volta, az ő - nem
tudjuk máskép mondani - poétasága. A madarászhajlamú kömű

veslegény, aki Marci szemeláttára csap agyon egy kéményseprőt.

Soma, a részeges "szusztárs" és a többiek, mind az ő természetes
csibészragyogását segítik ragyogni s még az is Marcit teszi szebbé.
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hogy ezeket a söpredék-embereket, emberséges szemével. a való
ságosnál sokszor szebbeknek látja.

Nem lehet rajta kifogni. Sem szusztárs, sem vászoncseléd. sem
finánc nem jár túl az ő eszén. Az olvasó is hoppon marad, ha
hibát keres benne. Ö ilyen s így kell elfo radni.

Hogyaregényről még lehetne beszélni? Ide-oda kanyargásá
ról, laza szövéséröl, szerkezettelenségéről? Kinek van kedve erre,
mikor Kakuk Marcival társaloghat nyolcszáz oldalon keresztül?

Az a fajta hős ő, akinek nem tudnánk elviselni a halálát. Ha
- ne adj Isten! - valami végzetes baleset érné, az olvasók bízo
nyára elmennének az íróhoz és szepen megkérnék. hogy támassza
föl nekik Kakuk Marcit.

Am tovább folytatni az életet, rezényhősröl lévén szó, az is
lehet életveszélyes. Kakuk Marci 1923-ban született Illeg a magyar
olvasóközönség számára s az idén lett embernyi emberré: most
mutatta meg tel,les arcát. S úgy érezzük, az író ezzel le is rótta.
amivel hősének tartozott. Ezt már bírálatkép mondjuk. A két utolsó
könyv, mintha bizonyos elkedvetlenedés [eleit mutatná. A magas- I

latot, véleményünk szerint, "Az amerikai örökség" és a "Kakuk
Marci a zendűlők közt" jelenti. Nagyon kérjük az íröt, hogy inkább
ne folytassa történetét. semmint az utolsó két rész fáradtságával
tovább haladva, lassú halállal eméssze el drága hősét. Marci megél
Illost már a maga erejéből, további történetek nélkül is. Kéry L.

ALOM. Kaffka Margit kiadatlan elbeszélései. (Franktin.) Becses és
hálára kötelező ajándék ez a könyv. Vannak írók, akik eszmei pár
latukkal. alakjukkal. gesztusaikkal vagy akár csak egy maró hangulat
tal állandóan élnek bennem. Kaffka nem tartozik ezek közé. Műveit el
olvastam,gondolom. mindegyiket - ritka élvezetes perceim fűződnek

tf'galább is nagyobb hányadukhoz. Ezt az új és kései kötetét úgy vet
tem a kezembe, mint aki egy rég megszakadt élményhez váratlanul
('S örvendetesen folytatást kap. A század első két évtizedének bizony
talan körvonalú, modoros hangulatokba takaródzó, nehezen mérhető

.Jcödlovagjai" közt mindig üdülés volt KaUkával találkoznom. Ö
az, aki soha semmi kételyt nem hazyott bennem - legalább is a
tehetségét illetőleg. Egyoldal, vagy fél oldal elegendő - Kaffká
nak úgy adta a kegyelem a kezébe a tollat, mint anyáinak a főző

kanalat. Sokkal simábban. folyamatosabban, áradóbban Ír. mint korá
han bárki - s nem a szinvonal rovására. Nincs olyan kiíicamodása, ame
lyen át ne sütne a duzzadó-feszülő egészség. Realista; amikor legfel
jebb csak a naturalista forradalomnak akadtak veszekedett meg
szállotta i. Fordítsuk most visszájára a bókot. Kat'fka - ismét vál
lalom a meghökkentő egyszerűsítést - voltakép szolid író. Min
dent tudott, ismert, gyü,jtött, ami korában az agyvelöket lángoltalla
- de ez a láng mézís csak a szernét kápráztatta. Az ösztöneiből

kapott üzeneteket pedig csak a képzelete túlozta igazán; ezt az
,'rtelme szűrte, elemezte - nem gonoszul mondom - fecsegte, ha
darta, lelkendezte állandó meg szállott sátrban ...

Ritka Írói értékei vitathatatlanok. De mintha azétszedték.
szétszórták, elemésztették volna az egyénisé:.rét. Legalább is azon
a határon, ahol a tehetségénél feljehb hág egy író.

De az sem volt könnyű út, ameddig a tehetségéig elért: elégg"
kanyargós pályán. Az Alom novellái - egy kivételével - e pálya
végső szakaszára estek. A háború alatt születtek, mind közelebb az
írónő halálához. Komoly ingadozásokat nem lelni a kötetben; majd
mindegyík novella Kaffka legjobb képességeit tükrözi.

398 V l G I L I A



MiHá szeruit vághatnám őket kétfelé; vagy legalább is igy kü
löníthetném el a na ryobb részüket, A vidékieket, aIdsvárosiakat.
Ennek a világnak hűségesebb ábrázolója nem akadt irodalmunk
han Kaffkánál; legfeljebb szenvedélyesebb, megszállottabb, hatal
masabb: Móricz. Kaffka több húrori játszik, csak a végső hangter
jedelme kisebb. Fölényes, éles szemű, csúfondáros, néha harapós
- megértő, bölcs, idillikus, összekacsinló: olykor mintha maga is
testestül-lelkestül benneülne a játékban holmi okos nagynéni
módjára (Beleznay). A kisvárosi ízeknek vagy éppen az anyák,
nagymamák, menyek és unokahúgok nyelvelő-kávézó összeesküvé
sének legnagyobb tudósa irodalmunkban. A szánalom csalja ki leg
költőibb hangjait: a csendes, a Iejtottan dobogó női tragédiák
iránt mélyen Iogékony az ösztöne. A Két ember a szag
gatott, Ioltszerűen vibráló, s mézls oly érzékletes kaffkai ember
ábrázolásra kitűnő példa. A nem mindennapi ember s a Reggeli
kávé: a kor kedvelt motivumából kihajló jellemrajzok. Hajótörött
f;S elfulladt emberek a poros vidéken - szellemmel beoltottak 
derekasságukkal vagy duhajságukkal élhelellenek. A Vasúton: egy
életerős parasztmenyecske szavaira meginduló szép muzsikás bú
csúztatója a dzsentriosztálynak. A Falun: erős, szenvedélyes drá
maiságával valamelyest kiüt az írónő megszokott tuodorából : Mó
riczra emlékeztet. A Bölcs Fekete Péter levele, noha igénytelen,
anekdótikus han ~ú írás, talán legüdítöbb példája az írónő tehet
ségének: tolla, kedélye, eszejárása elevenségének. Igazán városias,
pesti novellaja voltakép egy van Kaffkának a kötetben: Az idea
orvos naplója. Freudista ötlet; nem tartozik a kötet legjobb da
rabjai közé. S inkább a hangjával idesorolnám a címadó novellát
is (Alom) - mely bizony kissé újságirósan költői. Kaffka - ez is
kétségtelen - legnagyobb stílusművészeink ezyike. Ennek a stílus
nak különös, izgató, ingerlő zamatát a jóféle ízesmeleg vidéki be
széd s a beleitatódott szellemi nedvek egészen egyéni vegyülete
adja meg. De olykor bizony nem tökéletes az egyensúly a felvilá
zosodott szalondráma s a fess jukkerlány közt - s az irónő el
hillen a Lipótváros felé.

Miért emelem ki végül a befejező írását - Az Arimathiai.
Nem szabályos novella; melegen hullámzó hangulat, mely Jézus
bibliai alakja körül gyűrüzik. Talán csak ezért volt meglepetés 
hál' hasonló tárgyú írás másult is akad Kaffkánál. Nem is kelt za
vartalan hatást: szinte semmi érzékeltetés, csupán lírai futamok.
De milyen szép és melez, milyen érett és bölcs költészet sugárzik
belöle - mintha a téma sajátosságai az írónőt arra kényszerítették
volna, hogy minden nyersebb és csiklandozöbb ingerl, nunden tuu
tatosabb és hivalkodóbb játékot kiszűrjön a hanzjáböl. S ez után
az írás ulán mógis csak el kellett gondolkoznom - vajjon mí lett
volna belőle, ha nem oly gonoszul és hamar szakad félbe az élete?
- Mindig csodálkoztam azokon, akik a nőíró létén töprengtek.
mint valami különös és rendellenes eselen. A kitűnő nőíró - mint
jelenség, irodalmi tünemény - egyáltalán nem haladja meg a
fantáziámat: csak annyira rendkívüli, mint minden kitűnő író.
Nagy nőíróval viszont - bevallom - én még nem lalálkoztam.
Bizonyára akadnának itt ellenvélemények is; a magamét írtam le.
Ha Kaffkát kül födi társnőivel vetem össze - odaállíthatnám a lez
jobbak, az elsőrendűek, a kitűnőek közé. Hogy lehetett-e volna
belőle nagy író, ez olyan rejtély, mely mintha az ő egyéni alakján
is túlnőne.

örley István.
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THURZO GÁBOR:

SZINHÁZI KRÓNIKA
Mindig divat volt és divat is marad, hogy darahszűkében II szin
házak egy-egy népszerű regt;nyt dolgoztassanak át színdarahhá l'S
drámai akcióvá próbálják nyomoritani az epikus kileregetést. Hogy
okos dolog-e ez, arról nemcsak lehet, hanem kell is vitatkozni.
Minden műfajnak megvannak a maga törvényei, valamirevaló iró
egy-egy témáját meglévő műíajok többé-kevésbbé bőszivűen értel
mezett keretei közé gondolja. Csak egyetlen műlajt nem lehet tá
gan értelmezni s ez éppen a dránia. Amit regényben me:! lehet
csinálni, azt a drámaban semmiképpen. A regényből hosszú feje
zetekre "kisétálhat" a hős és átengedheti a cselekményt másnak; a
regényben felfüggeszthetjük az akciót és beszéltethetjük a költé
szetet; a regény utalhat előre és hátra, a maga kényelmes módján
utólag helyreigazíthat szerkezeti tévedl;seket, s na zvjában minden
rendben van. Példa erre, hogy mi mindent neveztek - és nevez
nek ezután is, - regénynek, az Aranyszamártól a Lotte Weimar
han-ig. Drámának mindig csak egyféle valamit hívtak s ez közős
Sophokles óta minden igazi színpadi műben. Egy színdarah sikert
arathat vagy meghukhatik, de a maga műía] i törvényeinek engedd.
meskednie kell akkor is, ha látszólag maga a megtestesült anarchia.
Hegt;nyből hát nem éppen könnyű, főleg pedig nem okos dolog
drámát kicsikarni s hogy igen [ó re:!"t;nyekből igen rOSS7- drámák
lettek, azt nem egy előlegezett elml-Iet, hanem a tapasztalat bizo
nyítja.

•
Ká« Károly szóp történelmi regénye, az "Országépílii", a Szent

István-nap kegyes alkalmából színpadru került. II kitűnő iró óva
tos volt, művét korképnek és nem drámának nevezi, ez azonban a
lényegen nem változtat. Ha úgy tetszik a Stuart Mária is korkép.
és mézis vérbeli dráma; ilyen vérheli dráma lehetne még az Or
szágépítő is, minden korképszerűséue ellenúre. Hogy azonban csak
élőképsorozat lett belőle, annak h-t oka van. Mind a kettő lénye
ges. Az első, és ez a legfontosabb. mindenesetre az a sajnálatos
körülmény, hogy Szent István alakja nem alkalmas drúmahősnek.

Élete szövödménye az államügyeknek és politikai megfontolások
nak, magánélete úgyszólván semmi sincs, s az egyetlen k iaknázható
epizód, Szent Imre trazédiája, elég talán ahhoz, hogy megható ké
pet vázolhassunk színpadra egy k irályi apa Iájdalmúról, de semmi
esetre sem futja annyira, hogy ehben az em her i konll iktusban a
királyt és a szentet is megmutathassuk. Szent Istvánt színpadra
vinni másfél század nemes igyekezete volt, sikerrel színpadra vinni
talán Katona Józsefnek sikerült volna, ha - nyílván az elkerül
hetellen és legyőzhetetlen nehézségektől vissza nem retten ve, 
töredéknek nem hagyja vállalkozását. Kós Károly nem drámaíró.
nem drámaíró akkor sem, ha egyenesen színpad ra képzel egy
konfliktust és mégkevésbbé lehetett drámaíró, arnikor regényét
[elenetekbe szabdalta. És ez a második oka, hogy az Országépítő

színes képek sorozata, de nem dráma. Ha már regényből készül
dráma, fel kell áldozni a regényt. Kós Károly óvakodott ettől:
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sorba vette regényének eseményeit, olykor tömörítve két-három fe
jezetet, máskor kiszélesítve egyet-egyet és szőról szóra felhasználta
regényének drámai, de a drámában regényszerű dialógusait. Hogy
nemes becsvágya eredménytelen maradt s a szinház múzsája el
fordította arcát kisérlete felől, az természetes is volt. A színpadon
író szólalt meg, tiszta hanz keltett tiszteletet, de a drámaíró az író
asztal mögött maradt. A Nemzeti Színház elhibázott szereposztás
han, lassú tempóban, színtelenül pergette le egymásután a képeket,
a színészek felmondták a szöveuet, amit az író tollbamondott nekik
és ezzel a legújabb, - s mivel íróink szeretik megkísérteni a le
hetetlent, - de nem a legutolsó Szent István-dráma eseménye
végetért,

•

Móra Ferenc is írt egyszer egy népszerű reg('nyt, az angyali
humorú, szeliden csörgedező, drámai fordulatokat sokszor szánt
szándékkal megkerülő történelet "Négyapánllk I'g.l/ lelínYII' ó címen.
A regényből Hllnyady Sándor öltött össze a Vígszínház számára
rendkivül kedves, meleg hangulat LI, tarka epizódok ban, jellemző

helyi színekben gazdag, de fölötte drámaiatlan színpadi művet.

Mintha Móra kedves elbeszélő hangját hallanánk, úgy elevenedik
elénk a kedélyes-szigorú plébános, a mogorva körorvos, a borissza
jegyző, a szelehurdi segédjegyző, az elbűvölő Angy(,l, a tudós és
hirIelen megszerelmesedő archeológus-költő. Elsőrangú illusztrá
ciók, de nem mások. Adarahhan részt vesznek, de semmiféle
konfliktus megoldását nem segítik elő és nem hátráltatják Ami
törtónik, azt Móra mondja el, ahogyan törten ik, annak kedves
diszitőelemeit játsszák el olykor a szereplők. Az eg(~sz: elragadó
mulatság. Hunyady és Móra dialógusainak ize, zama la van, a fi
gurák mind kedvesek és mulatságosak, egy-egy vidám jelenet is
akad, llH;g folklór is, - de aligha telik benne öröme néprajzosa
inknak. Sietve filmre kellene vinni, úgy ahogy van. Csak színpadra
volt kár vinni, legfeljebb azért, hogya nézőközönség néha unat
kozva, néha lelpezsdülve aridalodjék egy felejthetetlen elbeszélő

hang varázsán. A nagyon lassítotl, kényelmes, egy-egy csibuktöl
t('Srf~ hosszú perceket áldozó, vérbeli realista előadás sereg kitűnő

színészi munkával szerzett dvezetel. AIihtilyi Ern {í, Kőmíres Sán
dor, AjlllY Andor járt az idősebb évjárat, az angyali Tolnay Klári
('s a fölötte kedves vitéz Benkő (Jyulll a fiatalabb dén. Lado
mers:ky AIllrgit egy kackiás menyecske szerepeben mutatta meg,
hogy a jó színész előtt az sem akadály, ha a szerep és saját egyé
/I is('ge közölt áthatolhatatlan akadály van.

(Ji író első darabja, - különösen, ha az új író egyben jó író
is, - mind ig esemény. Darvas József jó író, néhány regénye arról
tanúskodott esztendők óta, hogy az Ú. n. népies irány fiataljainak
ö az egyetlen valóban tehetséges, komoly beesvágyú alkotó-mű

vésze, aki ('1'1 ahhoz, hogy személyes élményeit \úrgyias formában
dolgozza rel, magánügyhől közüggyé, egyszóval irodalmi alkotássá
tegye. A színpadra lépve is elismerhetjük kitűnő erényeit: higgad
tan látja a falu életét, ismeri a paraszti lelket, tisztában van a
falusi intelligencia, szegény és gazdag belső problémáival, saját
szemével látja a dolgokat és bátorsága van az elképzelesen kívül
a kimondáshoz is. A ,,8Zllklldék" nem szabályos drúrua, a műfaj

"'ppesak keret a közölnivaló számára, fl konfliktus sem mindenben
('\eterős és drámai, tie ahogy a figurúk mozognak a deszkákon,
ahogy egy-egy alak megszólal, ahogy egy-egy jelenet körül a sem-
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miből atmoszféra teremtődik, mindaz sommás bizonyítéka annak,
hogy Darvas József íróilag hibátlan és színpadilag szeplőtelen da
rabot is fog még írni. Egy a fon tos csak: az olykor publicisztikai
jellegű mondanivalót, - ha mégoly líra hatja is át, mint a Darvas
fiatal tanítójának problémáit és mondanivalóit, - közelebb kell
hozni az emberi bonyodalmakhoz, belülről kell indokoini elsősor

ban s csak azután megelégedni a szavakkal. Termékeny dialógusok
mellé termékeny helyzeteket. Ezt részben Darvas is érti már, 
örülnénk. ha legközelebb az igazi magyar népdrámát kísérelné
meg. U. i. népieseink közül ezt csak az elsősorban kitűnő író s
csak aztán kitűnő népies Darvas ,Józseftől várhatjuk. A Madách
Színház felkészült előadásban hozta színre az újdonságot. Várkonyi
Zoltánnak volt a legnehezebb része: prózai színpadra nem illő

partnerrel, - a kecses ballerina Bordy Bella, - nem eléggé ki·
mélyített egyéni problémával kellett együtt tartani egy sereg jobb
nál-jobb, de nem mindig szerves epizódot. Greguss Zoltán kitűnöen

csinálta meg a meglehetősen egyhangú kiállozásra kényszerített
nagygazdát. Akik azonban a legjobbat adhatták - ezt a darab ter
mészete hozta magával, - az epizódisták voltak. Páy-Kiss Déra
egy szinte szótlan, gyűlölködő parasztasszonyból formált megdöb
bentően élethű, drámaiságtól izzó alakot. Hauptrnann Takácsok
jának nőalakjai jutottak róla eszünkbe. A fiatal színésznő drámai
temperamentuma még igen nagy meglepetéseket tartogathat. Egyed
Lenke csupa meginditó kedvesség, élethű szorgoskodás volt. Mády
Szabó Gábor első szerepéből nagyon jó kabinetalakítast produkált,
kíváncsiak vagyunk fejlődésére. Danis Jenő kitűnő fantáziával ío
gott meg egy öreg parasztot. de kevésbbé kitűnő fantáziával ren
dezte a darabot.

Ha az Andrássy Színház bemutatja valamelyik fejtetőre állított
hohózatát, itt is, ott is felhangzik a nagyképű tiltakozás: nem olyan
időket élünk, hogy a mindennapi élet problémáit kiszorítsák a
színpadról légüres térben hahotát íakasztö színpadi bolondériák!
Pedig éppen ellenkezőleg, olyan időket élünk, hogy a probléma
darabok mellett szükségünk van bohózatokra is. A múzsa két arcú:
drámai és vígjátéki, - a színház hivatást teljesit (méghozzá a leg
sarkalatosabban megfogalmazott goethei hivatást), amikor a tragé
diák mellé oda hozza a fintort, a farceot, a játékot. Hiszen a görög
színpad tragédiái előtt vagy szünetében nunden alkalommal [át
szottak szatirjátékot. A görögök, akik [obban értettek a drámához
mint a mai okosok, megbecsülték és követelték a boh6zatot. Ekkora
bevezetés kellett ahhoz, hogy Henri Groziére állítólag élő vígjáték
szerző, - fontos az, hogy legyen egy Henri Croiziére? hiszen a
commedia del'artékat is ott rögtönözték a szinészek a közönség
szeme láttára! - bohózatár61, me ly a kétes "Artatlan vagyok"
cimet viseli, elmondhassuk, hogy falrengető, a dramaturgia minden
hájával megkent, frissen bolondosan pergő semmiség. Olykor kissé
sok már a helyzetkomíkumböl, máskor elkeltie némi kis lira is, de
egy álszent mondhatná csak, hogy amíg a fejtetőre állított figurák
elintézték bolond ügyüket, botránkozott vagy éppen unatkozott
volna. A színészek ezúttal is társszerzök voltak, különösen Muráti
Lili, aki ezer szint, ötletet, a színészi zsenialitásnak és asszonyi
furfangosságnak valóságos szikraesőjét ontotta. Remek színésznő,

érdemes lenne egyszer a komédia múzsája helyett a tragédia mú
zsáját is szólásra ingerelni vele. M('g Wangel Hildának is el tuu
nók képzelni.

'l'hurz6 Gábor.
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A FIATAL KATOLIKUS NEMZEDÉK LAPJA AZ, ,
UJ ElE·r

KATOLIKUS SZOCrALISÉS VILAGNÉZETI HAVI SZEMLE

SZERKESZTI ANDRÁS KÁROLY

FELELŐS SZERK.: SINKÓ FERENC

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IL,Margit-krt 36. I. 3

ÉVI ELŐFIZETÉSI DIJ 9'60 PENGŐ

r M O ST JELENT MEG !

HORVÁTH BELA:
,

HUSZ OLASZ KÖLTŐ
az olasz költészet ontológi6jo

A nagy kotollkus költő remek [ordü ósóbcn, Szerit Tamós,
Jacopone da Todi, Petrarca, Lorenzo de Medici,
Michelangelo, Campanella, Manzoni, Leopardi, D'Annun
zio, Buzzi, Bontempelli, Unqcreltl, Marpicati, Betti,
Moscardelli, Bottol, Ricci, Galvano, Fiumi és Papini versei.

Ára csinos kemény kötésb en 5.- P.

LROMA' KÖNYVKIADO, BUDAPEST, V" KATONA JOZSEF-U. 27~



Ujmagyarreg6nye~

új magyar 6rl6kek!

ORMOS GERŐ

" ~Z ALMA MESSZE HULLT
Három nemzedék nagyszabású regénye; a mindennapi
kenyérért keservesen küzdő zsellércsalád lassú felemel

kedése egy szebb, jobb, em beribb életbe.
Szinte é p o s z s z e r ü e n irta meg Ormos Gerő, a ma-
gyar fia ta l írónemzedé k tehetséges tagja, ebben a nagy- A

szabású regényéb en a magyar paraszt életét.
A hatalmas kötet ár a 7.50 penglJ, kötve 9.80 penglJ.

ORMAY IMRE

FELESLEGES EMBEREK
A hóvihar elől egy alpesi menedékházba menekült négy
ember mondja el ebben a regényben életének legérde
kesebb epizódjait, problémáit, vágyait, terveit. A törté
netek szá lai, k ülönösképpen, egybefonódnak : összefüggő

és izgalmas történet kerekedik ki belőlük. Az össze
zártságnak, az egymásrautaltságnak és a fenyegető ve
szélynek ebben a fülledt atmoszférájában megrázóan
őszinték s lelket feltáróak ezek a vallomások: szép, új
és figyelemreméltó dolgokat mon danak az emberről és

a világról.
Ara 4.50 penglJ, kötve 7.- penglJ.

GRÓF BETHLEN MARGIT
SZOMSZÉDOK

A féltékenység, ez a rett enete s, romboló szenvedély
dúl ja fel a S z o m s z é d o k hőseinek életé t. Érdekes,
izgalmas események, színes mozgalmas miliő, f ínom
l élekra jz. a magyar táj üd e levegője e regénynek leg-

nagy obb értékei.
Ara 6.- penglJ, kötv e 8.50 penglJ.

MegtekinthetlJk minden könyvesboltban!

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET
KIADÁSA, BUDAPEST
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