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dalmunkban majdnem olyan széles a divata, mint pl. az orosz irodalom
ban. Mindenesetre a világ nagy költői közül anyanyelvünkön a legis
mertebb Shakespeare után. Egyes művei több fordításban is elkerültek a 
magyar olvasó elé. Hangja és melódiája legujabbkori hősi és ironikus 
verses epikánkból kitörölhetetlen. ', 

* JLöOi>JEI-£JuMf:NY I R O D A L M A . * .Lőcséről már mindenki elmondta 
™ észleleteit, aki valaha is megnézte a Szepesség fővárosát. Nézzen 
csak szét mindenki olvasmányai tájéikán és emlékezete térképén. A kör
nyezet vonzza az írót. Erről Lőcsének becsesebb okevele van minden 
pecsétes privilégiumoknál. Ak i a városi élmények Mrai kútjánál meg akar 
pihenni, olvassa el Lőcse irodalmát. Ennek az irodalomnak Jókai Mór 
(volt az apja, a Lőcsei fehér asszony két kötetével, a többi könyv, ami 
azóta megjelenik szabályos időközökben Lőcséről, csak nagyobbítja e 
derék családatya ivadcfcainak számát, mint egy uj hódítás az amerikai 
zászló csillagait. Holott a lőcsei élmény irodalmi meghatározása még 
Jókainál is régibb. A pöttöm Dayka Gábor, akit 1792-ben tanárnak .nevez
tek ki a lőcsei gimnáziumba, még nem lelkesedett érte, pedig fiatal volt 
s Lőcsén is nősült. Mégis a Vitéz Imréhez irt versében igy panaszkodik: 

Engem faggyal borit Kárpátnak bús melléke, 
Ez a vendég ajak és durva tél vidéke. 
A szép tamsz csak most fejté ki keUemit, 
S már újra dér fedi megyénknek bérceit. 
Nem vészen Phoebus itt magyar szót ajkára, 
Bámul a hazafi vendéghangu dalára,. 
A tél már nekem is faigylaíja eremet, 
Már én is daloltam nem-honni verseket... 

.Megpróbált tehát németül írni a magyar nyeiv tanára. Harminckét 
évvel később a szepesi származású Toldy .Ferenc kitűnő német-magyar 
lírai antológiájában e lőcsei versekhez jegyzetet irt, mely szerint Lőcsén 
,,die ungr. Spraclhe nidhts weniger als gang und gebe ist." Dayka, mint 
irja, Abaujba vágyódott, de tudjuk, álcázott volt e vágy, a tehetséges 
l ö l tő t tájeszménye a rokokó-tájra hivta, egy általános képzelt vidékre, 
az álmai felé. Mikor Kazinczy a lőcsei három év egyikén meglátogatta 
Daykát, a versformák és irodalmi pletykák mellett nyilván erről az esz
mei abauji tájról beszéltek illő hévvel és jeles szertartással. Kazinczy 
egyébként jól ismerte a szepesi tájat; a Tátrát rózsaszínűnek látta, de a 
városról nem ír semmi érdekeset. Berzeviczy Gergely 1800-ban irt Topo
gráfiai leírásában csak a természeti szépségekről beszél, talán ez az első 
szép dicséret a Tátra fönsiégéiről, ,,a Végtelennek e mérhetetlen templo
máról". Fölöttébb hiányzik nekünk e nemtörődésből fakadt mellőzés. Milyen 
'lehetett a régi Lőcse, hitelesen, pontosan? Jókai ugy irta meg, ahogyan 
mindenki szerette volna látni; eszményi hangullatok, urbanitásra nevelő 
életforma s magyar nemzethűság keretiében folyik, folydogál az izgató 
történet a fehér asszonyról meg a szerelméről, a lőcsei polgár erkölcsi 
magatartásáról, a hű kurucról, a német magyarról. Ha hó esik Lőcsén és 
Szilveszter estéje van, nem jut az eszedbe, nyájas olvasó, Garamszégi 
Géczy Julianna, amint a puha fehér hóban elindul a Thurzó-házból a szá
non. A templomba tart, mint mindenki. Iramszarvas van a szán elé fog
va, medvebundás, fókabőr-ködmönös eszkimó hajtja azt. S a kíséretben, 
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* Ete a szuggesztív város-lélettftrajz, mely részlete egy nagyobb város-
portrénlaik, eie-vicfejüJieg- jelenik mnieg a Szlovenszkói városképek cdrnü gyüjte-
naáninylett. (Tátra kiadás. Pozsony 1938) 
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'mintha' bemutatkoznának, ott vannak a nevezetes szereplők mind: And-
r i ssy István báró, Ráfeóczi tábornoka, mögötte a fiatal Pelárgus, azután 
Ozelder Orbán, Rákóczi német magyarjainak ezredese, Korponay János 
uram, a kapitány, aki a százszorszép asszony férje. S benn a szánban az 
anyja mellé kuporodva ül egy három éves fiúcska. És mögöttük kiraj
zolódik Fabriczius bíró kemény alakja meg a bonyodalmat csináló Ket-
tenháuschen, mely ma ismét ott áll a piacon, a városiháza előtt frissen 
zöldire festve, susog körülötte az éjszakai szél. S a kőfalban, mely a vá
rost ma is körülveszi, ott van még a mély, tömör bástyaboltiv keretében 
a kép, a fehér ruhás hölgy képe, vállán keresztülvetett vörös kendővel, 
szemei a távolba néznek, egyik kezével hivogatőlag int, a másikkal egy 
'kulcsot tesz az ajtóba,. íme, a regény régi modellje; ,,az eV: ö és egyetlen 
nőalak az egész magyar történelemben, aki nenizetáruló vo l t " — mond
ja Jókai s megírta igézetes szépen, mi volt emez árulás mögött. 

tPetőfi elkerülte Lőcsét, Iglónál gondolt rá talán, mikor lassan megin
dult Gömör felé és a hegytetőkről Bzéjjelnézett a kárpáti tájon, elkerülte 
Mikszáth, aki bizonyos tekintetben folytatta Jókait, nem mehetett el 
Lőcse mellett. A z élő mult hivta ide, gúnyolódó Íráskészsége itt is talált 
egy kissé nehézkesen megirt, de mozaik-darabjaiban is ragyogó regény-
rnyagot, a Fekete várost. Majdnem ugyanaz a korszak ez, mánt a Lőcsei 
fehérasszonyé, a kuruc idők kezdete. De Mikszáth a palóc úri érzelmei
vel a szepesi alispán kúriájából nézi Fabriczius gőgös polgári fészkét. 
Görgey Pál és a lőcseiek párbaja körül sokszor ellankad Í» mese, de a le
írás, az érzékeltetés finom pasztel-szineit nem feledjük el. A lőcsei biró 
vadászni megy a barátaival a város határába s a görgői mesgyénél meg
lövi az alispán kutyáját. Görgey Pál erre meglövi a birót. Mi történik 
most? A lőeseiek a vérző birót kézenfogva fulladozva cipelik végig a gör
gői földön, nyomkodják a sebet, ahelyett hogy orvost hivatnának, nyom
kodják, hogy minél több vér ömöljön belőle s vörös határvonalat fessen 
a földre. Eszükbe jutott ugyanis a kiváló alkalom, a földszerzési alkatom. 
Volt tudniillik egy törvény, mely a „vérrel szerzett" földet a városnak 
tulajdonitotta. A cipszcr élelmesség egy bírói étot felaláldozása árán is 
győzött, mert növelte a város gazdasági erejét. Ez volt ama vadászat, 
toelyfoen elesett egy szarvas, egy kutya, egy nyul és egy biró. De a biró 
Ihaláláért mégis bosszút álltak, Iha végeredményben alkalomsa-Üte Shy-
Icek-szerepük hozta is a (halált, kegyetlen bosszút állottak: lefejelték a 
lőcsei piacon Görgey Pált, amikor a fekete városba, a gyászoló Lőcsére 
ment megyegyűlést tartani. -Akkor még fából voltak a lőcsei házak, csu
pán a piac körül állott vagy 30 egészen kőből épült ház. Ha egy kései 
!Fr©ughel élt volna Lőcsén, ma nemcsak szövegünk, de színes ola.|ké?ünk is 
Volna arról a zsivajos, mohó életről, mely e sárga falak között hullámzott 
'akkor. Ez a hites vadászat is eszünkbe jlutltatja Péter Br«ue|heJ egyik ke
pét, a Vadászok a hóban elműt. Lőcséről olvasva Mikszáth izes sorait: 
!ételszagoík, zsíros arcok, kongó lépések, kő és fa-burkolatok látomásába me
rülünk, meleg pirost sárga színek és barna árnyékok kavarognak fel a ré-
gi_ nevekkel s Brfeuglhel paraszt-lakodalma, híres realfomu'su tömegje fené
iéi. hoPand városi -és falusi képek villannak fel előttünk. De hol van már 
Fabriczius Antal és az1 álnéven" élő Görgey-leány, Otrokócsy Rozália, akik 
ugy szerették egymást? 1 

Külön módszerével szólt hozzá Lőcséhez és a iSzerjességhez a ma
gyar irodalomban Krúdy Gyula. Ismerik a Krudy-mondatok muzsikáját, a 
hangulat-varázslás eme finom formáját? Nem a történet itt a fontos, 
nincs is e mondatokban semmi történet, hanem az alakok körül párolgó 
'köd, ez a Jókain és Mikszátbcn nőtt magyar multrajongás, mely egy ha-
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sóidat bársonyáról átsiklik a másik hasonlat .bársonyára s úgy játszik, 
évődik velünk valami megfoghatatlan édes és szomorú hangulattal, mint 
egy hegedűszó. Krúdy megirta a szepesi városok melódiáját. Éveken át 
Ikell élni Lőcsén, Késmánkon, a kiesi Podolinban, mindentéle évszakok
ban és mindenféle emberek között, hogy megértsed a kisvárosi környe
zetnek ezt a lételméletét. Romantikus hangulat ez, persze, tüstént látni-
ivaló, de a múlt század végén ez volt az ál.ó idő-levegő ezen a tájon, ami
kor az emberek csak merengtek, andalogtak, ittak és kártyáztak őszi 
léjszakákon, mély téli estéken. Krudv krónikáiból eszmélhetsz e vidék 
őslakóinak lelkületére. Ha ma erre jársz, éjszaka a világos korcsmaab
laknál eszedbe jut egy-egy Krudy^mondat s ha felnézel a sokféle torony
ra s hallgatod a szélkakasok csikorgását, dölyfös, komoran tolakodó fél
t ő k alatt, az az érzés fog el, hogy egy tovatűnt világot Ízlelsz. A maii la
kók reménytelenül küzdenek ellene, de a százados falak minduntalan egy
forma visszhangot vetnek, akármilyen nyelven fogod el őket. 

'A mult század végén két nagy iró látogatta meg Lőcsét: Jókai, akit a vá
ros díszpolgárává is választott, később pedig tökéletesen rangrejtve a mo
dern cseh Jókai: Alois Jirásek, aki a Szepességen vándorló huszita harcosok 
nyomait követte nagy regény-trilógiája számára gyűjtvén az anyagot. 
Meg is irta Lőcsét a Bratrstvo-foaxi. A legutóbbi politikai fordulat ese
ményeit is cseh iró irta meg, L. N. ZvéHna, aki most Pozsonyban él,, 
s akkor a légionáriusokkal vonult be a lőcsei piacra. S ezekben a cseh 
regényekben is megtalálod a hamisítatlan zamatot, a történelmi kövek s 
e változatlan társadalmi lét sugárzását. 

S ki ne emlékezne .Szabó Dezső Legenda Lőcsén cimű elbeszélésére, 
meg a többi lőcsei tárgyú novellára a Mesék a kacagó emberről cimű 
köretéből? A lőcseieket kigúnyolta, megszurkálta, de Lőcsét megsze
rette. Nehéz évek voltak azok, a világháború évei, amikor még állt a 
régi világ. Szabó Dezső a kis albérleti szobákról irt, melyekben állító
lag a poloska tanyázik minden meszelés ellenére is konokan és harciasan. 
'Zokon vették tőle e poloska-legendát a lőcseiek, ne is emlegesd itt fe
hér asztalnál a bősz iró nevét. De az alakok még élnek, akikről novel
lákat irt, jómagam is sokat beszéltem erről Péchy úrral, a kitűnő fod
rászmesterrel és titkos költővel. Elmondta, mily körülmények közt irta 
itt Szabó Dezső az Elsodort falut s mint nyírta meg ő a tanár ur haját, 
mielőtt 1818 novemberében Pestre utazott volna. „Megyek a forradalom
ba, Péchy ú r ! " — mondotta a híres műhely küszöbén s örökre eltűnt 
Lőcséről. (SzalMnai Rezső) 

A KISIPAR ROMÁNIÁBAN. Kimerítő adatok a romániai kisipar gazda-
^ * sági mozgásának és társadalmi szerepének teljes átvilágítására két
ségtelenül nem állanak elég bőséggel rendelkezésre; alapvető kép kirajzo
lása azonban mégis lehetséges. 

Az 1930. évi népszámlálás szerint az összes ipari üzemek 93.5%-a 
2-5 személyei dolgozó kisüzem, mely az összipari munkások 49.6%-át 
foglalkoztatja. A nagy üzemekben ezek szerint, jólehet az összipari üze
mek 6.5%-át teszik, az ipari munkások több mint 50-%-a dolgozik. Nem 
alaptalan tehát, amit Plutarc Cotaru mond: „ilme a népszámlálás ada
taiban az a szakadék, mely a fiatal román gazdaságban egyrészt a nagy 
számú s legfeljebb egy emberéét tartamú kisvállalatok, másrészt a kis
számú, de hatalmas méretű, mondhatni aránytalan dimenziójú gyárüze
mek között mered." 

* MJeseriü© si Mftca Industrie in Románia (Buouresti 1937) 


