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MÉCS LÁSZLÓ: ,
lUHASZ GYULA

A Bodrogközön vadásztam a kutyámmaI. A sík mezőn meg
állított egy látvány. Kis mákföld közepén ócska zsakettben,
pinesben állt egy madárijesztő. Az égen egyhangú, vígaszta
lan köd komorlott, mintha örök időkre öntötték volna ólom
baldachinnak. Lent szél szaladgált az őszi mezőkön, de a
ködöt, mely magasabban volt, nem mozdította meg. A távol
ban elsárgult füzesek látszottak halványan. Másutt faluk
rémlettek tornyukkal és jegenyéikkel. A mákfejeket elhord
ták, de a szárak ott zörögtek a szélben. A közeli földek ten
gerijét elhordták, de a góré sziszegett a szélben. A madár
ijesztőt ottfelejtették. A szélben nyujtogatta rongy-karját, ta
lán az elbújt Nap felé, talán távoli tűzhelyek felé, talán gyer
mekek felé, de állandóan lecsuklott mélabúsan és lemondó
an. Hozzámentem, hogy közelről lássam. A zsakett melle szé
nával volt kitömve, a zsákbabújtatott lábszár napraforgó szá
rából készült, a feje-nyaka szalmacsutak volt. Melléhez nyúl
tam. Ekkor két cinke repült ki belőle. Megtapogattam a he
lyüket: meleg volt az illatos széna.

Ekkor eszembe jutott Juhász Gyula. Ha ez a mákvetési
őr most megelevenedne és lantot adnának a kezébe, - gon
doltam, - olyan verseket írna, mint Juhász Gyula, aki ta
nár volt, költő, vigyázott az emberek vetésére. mákokra és
mákvirágokra. s az Élet, a gyümölcsöket betakarító Élet úgy
ott felejtette az őszben, a szomorúságban, az egyedüllétben,
mint gazdája ezt a madárijesztőt. Amit ez a mák-felügyelő

látott itt, az láthatta Juhász Gyula. Másoknak nyíló tavaszo
kat, másoknak érlelő nyarakat, másnak gyümölcsöző őszö

ket, violaszín estéket, hamar pírjukat vesztő hajnalokat, má
soknak végtelen távlatokat nyitó utakat, örök elmúlást az
örök születésben, A napraforgó itt nőtt, szívta a fényt, és el
száradt. A széna virág volt, talán Annáé, talán Klytemnestráé,
talán egy színésznőcskéé, talán az anyjáé: most illatos emlék
lett. A szalma kenyeret termett valakinek. Mindezt az ősi,

vérrel és verejtékkel zsírozott föld álmodta ki, magyarnak,
letagadhatatlanul magyarnak, s nem változtat ezen semmit
az idegen zsakett és a pincs, a klasszikus műveltség, a fran
ciás parnasszíenízmus és a dekadencia. Az emlékek illatos
szénájában ott a meleg fészek és benne Juhász Gyula sze
relme, a kis családi tűzhely, a nagy magyar család, a végte
len világcsalád iránt, dalosan, frissen, mint A cinke tavasz
szal s Iázósan. de élően, mint a cinke az őszi szélben, szívbe
markoló egyedüllét középén.

A tavalyi könyvnapra kiadták Juhász Gyula összes ver
seit. Körülbelül négyszázhatvan vers és versike van a kötet
ben; de bárhol üti föl az ember, állandóan, kisebb-nagyobb
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változatossággal folyton egy főmotívum zenél a kis vershul
Iámkákban: a vágyódás. Titokzatos, rejtett édenekben sejtett
fények felé nyujtogatja karjait, mint az őszi madárijesztő a
ködök-takarta Nap felé, az elszaladt tavaszok után, vagy az
eljövendő, de neki soha megnyugvást nem hozó májusok fe
lé! Nosztalgia él benne a pogány ősi fény felé, melyre ma
gyar ösztön-gyökerei emlékeznek, mint az elszáradt napra
forgó a nagy napmámorra, melytől valamikor megbizsereg
tek gyökerei. Ez az lőspogányságnak szóló nosztalgia meg
siratja Kupa vezért, aki:

A régi napnak végső fénye volt.
A Bakony árnyán örök éjbe holt
Mert ős hitünkért élt s vérzett el ö
Új oltár alján sose térdelő.

Ugyanez a nosztalgia siratja meg vele Koppány vezért
az "Örök ballada" című versben. Mikor felnégyelték, akkor:

Magyar Isten, öreg Isten
nézte némán, ült az égben.
Koppány lelke szállt a szélben,
Szállt a földre, szállt a vízre,
Szállt seioekbe, szállt jövőbe.

Evvel a szelíden pogánykodó nosztalgiával versenyre kel
benne egy sokkal erősebb vágyódás, a Krisztus békéje, fénye,
szerelme felé. Nem valami határozott színeket vető keresz
tény hit ez, csak jóság-áhítat, csak költői ábrándozás, mínt
szerelme is és reménykedése a szebb jövőben. De azért az
ábrándozásért, jövőért semmi erőszakot sem tudna tenni éle
tében. Makacs, csöndes őrültje a boldogság utáni vágyako
zásnak, s ha csak sejtené, hogyelérne valamit vágyaiból,
azonnal elszaladna onnan: újra ábrándozni, vágyakozni, fe
kete titok-ajtóknál bebocsátást kérni, s attól remegni, hogy
kinyílhat valamely pillanatban.

Igy állandóan úgy jár, mint az őszi madárijesztő karja,
mely le-lehullong csüggedten, ha alábbhagy a szél, mely a
messzeség felé nyujtóztatja. Az első kötetétől az utolsóig,
mind a négyszázhatvan versében állandóan ugyanaz. a méla
bú muzsikál szinte kivétel nélkül. Anatole France, ez a gú
nyos, életvidám francia azt írja valahol, hogy a világ ősz

szes könyvei közül a Vanitatum vanitas-t kihangsúlyozó Pré
dikátor könyvét szereti legjobban a Bibliából és Kempis
Kriszius követését. Igy olvassa ki állandóan Juhász Gyula az
egész Életből, annak kicsi és nagy könyveiből, szerelemből,

barátságból, dicsőségből, hősiségből, multból, jelenből, jövő

ből, tavaszokból, nyarakból, hősökből és nyárspolgárokból ma
kacsul, az őrültek megszállottaágával a melankólíát, Ha ide
gen költők verseit fordítja, azokból sem akar adni mást,
"csak mi lényege", vagyis a halk szomorúságokat. Az Evan
gélium első sora megüti a főhangot: szeresd az Istent, sze
resd a felebarátot, s ez variálódik a betlehemi [ászlon, angya
lok dicsöség, békesség-éneken, az elveszett juhon, Magdel-
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nán, tékozló fiún, kenyérszaporításon, utolsó vacsorán át a
Golgotáig, ahol Tertulliánus ezerint "Christus musícus" hár
fának szegezhétte magát az ég és föld közé, hogy benne
egyesüljon és örökre kiengesztelődjön az isteni és felebaráti
szeretet. Makacs variáció ez az evangéliumban. - Ugyanily
állandó hullámzásban muzsikál a búbánat Juhász Gyula ver
seiben, mint a vágyakozás ikermotívuma.

Ami a költőt költővé teszi, az lelkének kristalizáoiós
anyaga. Azok a megfigyelések, hangulatok, színek, álmok,
érzések, gondolatok, amelyek évek hosszú során elraktáro
zódnak, mint a kristály-képzödés ősanyaga. Ez a massza alak
talanul áll, de elég beledugni egy száraz ágat, s pillanatok
alatt rárakódnak azok a kristály-Iormák, amelyek sehol má
sutt nem láthatók a világon. Minél gazdagabb ez a kristalí
zácíós anyag, annál totálisabb és nagyobb egy költő. De csak
az Isten végtelen, s a legnagyobb költőknél is megvan a le
hetőségek határa s bizonyos sablon támad a kristályterme
lésben. Petőfi akármilyen élményt dug lelke kristalízációs
masszájába, akár pacsirtát lát, akár apostolt, akár hőst, ab
ból mindig szabadság-szerelern lesz. Adynál vér és arany.
Juhász Gyulánál vágyódás és mélabú. Ezek a főkristályok,

akár Annára gondol, akár útszéli keresztet lát, akár Achilles
pajzsáról gondolkozik, akár gyermeket lát, akár Buddha
szobrot, a vége mindig szomorúság, lemondás, nirvana-áhítás.
Mikor például Napoleonról ír, nem a lángeszű hadvezér jut
eszébe, hanem a Sziget foglya, aki úgy él, mint Juhász Gyula
élete szigetén:

Szeretnél ugye a távolba nézni
És várni némán, mélán egy hajót,
Mappák fölé hajolva fölidézni:
Ez Korzika, ez Párizs, Elba volt?

Ha Petőfi katonákat lát, akkor e köré az élmény köré a
világszabadság, vagy a szerelem, család érzésének kristályai
rakódnak Ie, biztos, hogy észreveszi a rózsát valamelyiknek
a csákóján. Juhász Gyula látja a katonákat menetelni, szom
júságtól majd kidűlnek a kánikulában, ezüstösen ragyog a
folyó, de menetelni kell s legjobb annak, a költő szerint, aki
kidűl s úgy marad az út árkában:

Az élet napja éget, Boldog, ki tompa aggyal
Az élet szomja bánt, útfélen összedül,
(Jzzük a messzeséget Nem megy tovább e marssal,
És várjuk a halált. Csak alszik - egyedül.

Az ilyen magatartású ember állandó remete életet él. A
remete vidéki ember, szemben azokkal, akik a lüktető, át
ütő eszmék, tettek centrumaiban élnek. Nem is felelt volna
meg neki a nagyváros. A költészet szépségeinek mezítlábas
remetéje Juhász Gyula. Szánalmas látni nagyvárosban egy
mezítlábas gyereket; falun nem! Juhász Gyula vidéki költő
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volta nem tragikus, s csak fájó ma arra gondolni, hogy éde-
sen folyó, szépséges versei nem jutottak el a nagyobb ma
gyar tömegekhez.

Ma a nagy világforradalmak, nagy emberálmok. nagy '.'a
judások, harcok korát éljük. Felvetődik a kérdés: időszerű-e,
szükséges-e, ajánlható-e az olyan költő, mint Juhász Gyula,
aki végeredményben dekadens költő, ha a szónak legszebb
és legnemesebb értelmét alkalmazzuk is rá. Ha a Bibliának
része, s így az emberépítésnek eszköze tud lenni a Vanitatum
vanitas könyve, akkor a magyar irodalomról is elmondhat
juk, hogy nagy hiány volna benne a Juhász Gyula költészete
nélkül.

Egy vasgyártelepen van egy szaléziánus rendház két pá
terrel és két Iráterrel. Ezek pasztorálják a gyártelep munká
sait, hivatalnokait. Voltam ott. Egészséges emberek a paszto
rálök, De a legnagyobb halással nem ők vannak a hívekre.
Hoztak oda egy harmincötéves pátert gyógyulni. Minden
szívbaja megvan, ami csak lehetséges. Csont és bőr. Gyönyö
rűen orgonál. A kórusra úgy viszi fel egy fráter ölben, mint
egy gyereket. Szenvedő, derűs ember. Óriási hatással van az
emberekre ez a negatív ember, aki betegállományban van. Va
lahogy mintha jobbá válnék, aki szóbaáll vele. A nagymű

veltségű gyárigazgató, aki nem is katolikus, elmondta nekem,
hogy hetenkint egyszer este elmegy hozzá legalább egy órá
ra, mert lelkiszükséglet számára, hogy kíkapcsolödva a gyári
munkából, családi rendből, elbeszélgessen ezzel a beteg pá
terrel.

Kiabáló koreszmék. világkataklizmák, lármás hétközna
pok után, új világot prófétáló, nagy életszuggesztiójú költők

után mindig lesznek, akiknek felejthetetlen és pótolhatatlan
örömet fog jelenteni Juhász Gyula vágyódó remete-verseit
olvasni, halk szomorúságaiban .megmosdatni a lélek sebeit.

Gyógyítja egyik seb a másikat,
Gyógyítja egyik szív a másikat, ,
Gyógyítja egymást két szegény kis élet,

Ifja Kosztolányi Dezső.

Most, mikor túlzott önérzetű költők, már harmincéves
korukban megírják magukról, hogy ércnél maradandóbb szob
rot faragtak maguknak, s hiány volna nélkülük a magyar tör
ténelemben, gondoljunk e szelíd, kedves poétára, aki a sok
vers közül csak egyetlen sorban büszkélkedik, persze remete
mödon:

Nagy városnak nem lettem lakója,
Hegyek alján jobb nekem a róna.
De azért van bennem büszkeség is
S néha szak még a csillagos ég is
S úgy nézek rá, gőgös hatalomra,
Mint Mózesre az Úr csipkebokra.

Mécs László

348 V IGI LI A



ERDÉLYI HUMANISTÁK
A TÖRÖKÜlTE BUDÁRÓL

SCHAESEUS. 1540-1585.
DEIDRICIUS. 1570(1)-1606.

Kerek négyszáz esztendeje, hogy 1541. szeptember elslJ
napjaiban a török befészkelte magát Buda várába. Az
akkor él6 nemzedék minden érzése cselekedetekben
oldódott fel, rövid, múló állapotnak hitték Magyaror.
szág flJvárosának veszését és nem elmélkedtek, nem
értek rá siránkozni fölötte. Egyetlen egykorú magyar
költ{Ji emléke Buda vesztének Tinódy krónikás éneke.
A következlJ két humanista nemzedékben azonban már
verses visszhangjai támadnak a gyászos eseménynek.
Az 1541-ben született S o m m e r J á n o s Mátyás ki
rály könyvtárát siratja (Vigilia, 1940. novemberi sz.),
a még egy nemzedékkel ifjabb S z a m o s k ö z y I s t 
v á n elégiát írt a törökülte Buda váráról (Vigilia, 1940.
szeptember), és B o c a t i u s J á n o s költlJi prózában
írja le ottanjárását.

Most Buda török kézre jutásának 400. évfordu
lója alkalmából két erdélyi humanistát mutatunk be,
hosszabb kö/tlJi müvek budai vonatkozásaival.

S c h a e s e u s K e r e s z t é l Y az egyik (1540-1585).
Élete nem érdekes: Gazdag polgárcsalád,' medgyesi vá
rosb/ró fia. Iskoláit Erdély városaiban járja, majd a
wittenbergi egyetemen fejezi be. Versei korán ér
dekllJdést keltenek s megszerzik számára a "császári
koszorús usuo: áhított, de ekkor már vajmi kétes
értékü címet. SzüllJföldjére visszatérve, Schaeseus Ko
lozsvárott, Tóbiáson, majd szüllJvárosában, Medgyesen
lelkészkedik s ennek templomában áll sírköve is.
NegyvenlJt éves korában ragadta el kortársainak gya
kori halálhozója: a pestis.

Ezt a nyárspolgári ~letet némiképpen a Múzsa 3
ennek révén a flJúri pártfogókkal való érintkezés tar
kitotta. Vergilius lant ja lelkesítette, de a humanizmus
hanyatlása idején már csak a nyelv, a forma teszi köl
tlJvé. A pogány, antik lélek már meg nem ihleti: ko
molyan és ünnepélyesen keresztény, a barokkba for
duló renaissance fia. VerSben prédikál a hamis pró
féták ellen. de korának éles felekezetieskedésétlJl tá
vol áll. Lelkének nyájassága, vagy abelharcokon felül
emelkedlJ hazafiassága okozta ezt, el nem dönthet jük.

Pártfogói közt ellJkellJ hely jut a Forgácsoknak.
Schaeseus még Wittenbergben seerkesz; és ad ki egy
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kötet IIltin verset a szigeti Zrinyi Miklós magasztalásá.
ról; ennek mecenása a protestáns Forgács Imre. Imre
bátyja, a katolikus Forgács Ferenc váradi püspök ösz
tözni utóbb nagy h(Jskölteménye, "Pannonia romlása"
etkésziíésére. Forgács Ferenc a maquar királyi kan
f:ellária humanista hagyományaiban, Oláh Miklós keze
alatt nőtt fel. Midőn utóbb az erdélyi fejedelem hűsé

gére tért s Báthori István kancellárja lett, itt folytatta
a magyar kancelláriai hagyományokat s egész sor je
les ifjú humanistát gyüjtött maga köré, akik a kö.
vetkező évtizedekben megadták az irodalmi Erdélyar.
culatát. Buzdítására fejezte be a medgyesi lelkész a
Ruinae Pannoniae 12 énekét is.

A koncepció gyönge oldala Schaeseusnak; de
Arany János kivételével melyik epikusunk mentes e
vétekUiI? Bzerkezet tekintetében munkája verses his
tória, mely a váradi békétlJI János Zsi,qmond haláláig
tárgyalja Magyarország romlását tiszta latin heteame
terekben. Hét éneke jelent meg nyomtatásban, öt kéz
irati másolat maradt fenn; Hegedüs István kéziratos
hagyatékában lappang az egységesen összeállított teljes
mű, vár kiadására és fordítójára. Mert színes részle
tei, az epizódok költői kidolgozálsa már akkor is meq
érdemelnék, hogy irodalmunk több szeretettel kezelje
Schaeseus opusát, ha Zrinyi: Szigeti veszedelme elIJtt
nem csupán ez a munka képviselné Taurinus: Job
bágyharcával együtt a magyar történelmi epikát. - Az
itt adott részlet a h(Jsköltemény elejéről való.

Másik költőnk, az 1570. táján született D e i d r i
c i u s G y ö r g y a kolozsmegyei Teke lelkészének fia
volt. Jólképzett humanistaként indult a strassburgi
egyetemre, ahol utazását 1588-ban latin verses leírás
ban adta ki. Tüzeslelkű fiatalember lehetett, akit nem
hagyott érzéketlenül az igazi, eleven lüktető humaniz
mus hagyománya s a latin világ másik hatalmas em
léke és hordozója: a katolicizmus. Ami protestáns if·
jaknál ritkaság, Rómába utazott, bíborosi pártfog6t
szereett, sőt pápai kihallgatás ban is részesült, ami
kor As lábcs6kra járult a szentatya elé. R6mában még
ekkor, Trident után is élt a humanista pápák hagyo
mánya s érvényesült egy protestáns theológus iránt is,
még ha ez a pápai hatalommal való érintkezést egy
kocsmai verekedés és a'z Angyalvárba val6 elzárás út
ján kezdette is meg. Hazaiérne Deidricius előbb iskola
mester, de állásából elcsapják, amikor pápai kihallga
tása kiderül. Aztán apja elhalálozván, örökét foglalja el
a tekei lelkészségben. Ismeretlen okb61 hamarosan on
na1't is elzavarják. Több könyvet írt prózában és vers
ben; meg nem értett, sorsüldözött múzsafi lehetett,
mígnem fiatalon érte utól a halál, - amint Szamos
közy epitáfiumáb61 tudjuk, Kolozsvárott, 1606-ban. 
Itt közölt két részletét verses útirajzából vettük; ezek
fogadalmat -nyujtanak költészetér61 s az ország három
részre szakadása korabeli hu n g a r u s intelligencia
hazafias érz'ÜletériH is.
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SOHAESEUS:
PANNÓNIA ROMLÁSA

A hősköltemény kezdete

Pannonia vesztét dalban elbeszélem,
hogyan dúlt a romlás birodalmon, népen,
mely önmagát marta, miként Kadrnos sarja,
míg nyakára jármát török zsarnok rakja.
Mind, mind bünbe estek s nem gondoltak többet
a régi virtusra, de egymásra törtek,
hatalom vágyából gyűlölnek, csatáznak,
széthúzván hódoltak más és más királynak.

Magányosok haszna elsöbb. mint köz-érdek,
zsarnokul nyakára ült az úr a népnek
mint a héberekre hajdanta fáraó.
Hítszegövé lett sok, kincsért élő-haló,

egyebet sem kívánt, mint a kapzsiságot.
Török szövetség is, hej, sokaknak ártott:
Hitték, aztán rútul megcsalódtak benne.
Vallás dolgában is kétes lett az elme.
Mit kell hinni, mit nem - az Istenség dolgát
az emberi észnek mocsarába vonták ...
Kútfli lett ez, melyből romlás vette sorját!

Atyánk, aki Úr vagy minden birodalmon,
népeket emel fel ujjad s megint elnyom:
Vállaimra vettem, im, e szörnyű terhet;
vezess, hogy jó végre érjen ez a kezdet.
Hogy mind a höst, aki karral és tanáccsal,
veszendő hazánkért szelgálatot vállal
s álnok ellenségünk cseleit ez ének
hirdethesse minden késő nemzedéknek! ...

(I. ének 1-27.)

Buda törők kézre kerül

János király lelke az egekbe fölmén
Sebes városkából, Erdélyország földjén,
felesége vala Buda városában
újszülött kisfián akkor vigasságban.
De jó ura holta búbánatba dönti.
Mert ily veszteséget semmi' jó se tölt ki,
az öröm nyomában mindig ott a bánat,
mikép tuskó fedi a szép rózsaszálat.

Elérkezett e hír Ferdinánd fülébe,
bölcsen igazpatván birodalmát féke.
Követelte: övé a törvényes kormány
az urakkal kötött egyessége folytán,
melyszerint, ha meghal Lajos, a királyunk
s Máriától gyermek nem marad reájuk,
örökösüle légyen Ferdinádnak magva. 
Mégis ellenállt most apraja és nagyja.
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Izabella bátrabb, mint akármely férfi.
Lajos magyar király - valahány úgy érti:
meghalt a hazáért harcon török ellen,
de a szultán győzvén a nagy küzdelemben,
lám, János királynak hűbéradó alatt
adta az országot, népet, városokat.
A török hatalom szab már törvényt rajta ..•
Béke szövetségét versengés szakajtja.

Igy akarta ezt a komor égi végzet:
Emberek bűnéért ért Budavár véget.
Pazarlás, léhaság oly nagy volt ott s a gőg,

hogyha voltak börtönt érdemlő bűntevők,

száműzésre méltók - súgta a nép szája:
"Ilyen latornak csak Budán akad párja I"
Szedett-vedett nép az, köztük bántatlanul
paráznaság, lopás, emberölés virul.
Vaderkölcsű, jött-ment, a nyelvük is zagyva,
Budára gyűlt össze emberek salakja.

Magabízók, hetykék, szavuk ily vakmerő:

"Hol van a világon olyan hadi erő,

mely megvenné ezt a népes, erős várost?
Hisz csak jó borunk is van itt annyi már most,
hogyha török törne a falaink ellen,
borral önt jük le, hogy eliramlik menten,
mert a hite tiltja, hogy a borból nyeljen I"

(Gyász következik a léha hetykeségre,
bolond kacagásnak siralom a vége I)

Nagy sereg közeleg ime most Budára;
a csehekkel morvák, magyarok dandára
s legjava vitézi széles német földnek.
Vakmerő rohammal a városra törnek.
Golyózápor hull a falra, mint a mennykő,
míket a dörrenő sok vaságyú fellő,

rongálják a házat, .a tetőkbe csapnak ...

Rémül a királyné láttára a bajnak:
Félig törve a fal, védelemre kevés;
társai lelkét is megülte csüggedés,
hosszú már az ostrom, éheznek a harcon ...
Üzen Szulejmánért, segítséget hozzon.
Hamar Mehmet pasa hadait hozata;
százezerrel jött ez a vívott vár alá.

A német táborball lőn erre vészlárrna,
azt hiszik, a szultán maga jő csatára.
Hátat ad a német, hol a Gellért hegynek
kopár szíkláí az él]; felé merednek.
Kitörnek a védők s együtt a törökkel
a menekülőkre rontanak örömmel.
A Dunába fullad, ki nem kerül kardra,
mikor átúsznék a közel pesti partra.
De rabságba esett mégis a nagy többség,
kicsavart karjukat hátukra kötözték
s midőn a kegyetlen szultán megérkezett,
tréfából kardélre hányatta ezeket.
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Igy fenekedett, majd felüzent a várba,
hozzák le a királyt cifra sátorába.
Jajszótól hangzottak a királyi termek.
De a parancsszónak kénytelen engednek.
Pompásan vitték a töröknek elébe
és szultán Szulejmán a kisfiút nézte.
Nemes tekintete felderíti lelkét,
keblére öleli, csókolja s szól ilykép:

"Szeretlek kisfiú, ezt sohase feledd!
A kormányt ha majdan a kezedbe veszed,
adta országodban megoltalmaz jobbom,
csak bízzál énbennem s tégy, ahogyan mondom l"
Bajzetet, Szelimet szövetség szerinti
szavát hogy megállják - két fiát is - inti.
A kisfiú ekkor - ilyen hírek járják 
kezével huzgálta a zsarnok szakállát.

Majd az urakboz szólt: "Ö, ti vitéz népek,
hozzátok hasonlók a földön nem élnek I
Győztesen álltátok hadunk sok csatáit;
kemény szíveteket magasztalom váltig.
Mindezen ideig bármennyi csapásra
titeket ellenség nem tört igájába.

De most falato'kat rommá törve látom,
fel nem építitek gyorsan semmi áron.
Közel van a tél is, szorongat az ellen
s csak költséggel tudnám, sok veszedelemben
hadamat küldeni ilyen messze földre
újra segítségül, ha nagy erő tör be.
Biztosabb hát ezért magam erejébül
szállnom ide, kitől ellenségünk rémül I"

Szólt s a barbár sereg megszállja a várat.
Lőn futás, jajongás I Kóbor horda árad,
rabol minden házban, dorbézolgat szerte,
erőszakoskodik, ahogy űzi kedve.
Mátyás király híres könyvtára is elvész,
egyházatyák művét nem nézi a tűzvész,

Baldus tréfáitól nem szünnek a lángok,
Galenus se tud rá mentő orvosságot.
Jaj I Egyetlen órán odavész most minden,
sok fáradság műve, mit nem adtak ingyen.

Másnap feltünvén a rózsaújjú hajnal,
a régi polgárok fegyvertelen karral,
mindent visszahagyva, vándorútra keltek.
Izabella asszony aggódik és retteg:
Mi lesz most ővele, mi lesz gyermekébőll

Keserű könnyhullás harmatoz szeméből,

fogadalmakat tesz s az' egeket kéri,
özvegynek, árvának legyenek vezéri.

Igy veszett el Buda, királyoknak széke;
dicső volt sokáig s pártharc lett a vége ...

(I. ének 118-241.)
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DEIDRICIUS:

VERSES UTIRAJZÁBÓL, 1588.

Háromszor mérte a Nap az eget körbe,
háromszor borult a csendes éj a földre,
Kolozsból s Erdélyből hogy kifelé tartunk
s a szekér kereke nyikorog alattunk.
Eltünnek a magas hegyek a határrul,
Magyarország áldott tája elénk tárul.

Mint Egyiptom földje, épp olyan termékeny,
ámbár amaz fekszik nyájasabb vidéken.
Üdvözlégy, áldott föld, hősök termő földje,
a félholdas török vészeidet nyögje.
Vajha élvezhetnénk s -béke lenne nálunk,
sértetlenül állna. kedves szabadságunk.
Zsarnokló Mahomet véres vesszejére
bárcsak mérne kardod végső csapást végre!
Jaj, mícsoda romlás ül szegény hazánkon,
kiveszett a népség falvakon, tanyákon.
Jaj, ősi földünkről elvittek hányakat
kötélre kötözve, rabul, ostor alatt!
Maholnap német föld egész a Rajnáig
gaz töröktől szintén lángtengerré válik,

Hogy megélhessünk már saját mezeinken,
nyugalom, békesség legyen immár itten,
kürtök recsegése el ne űzze álmunk:
Tehozzád könyörgünk, Tégedet imádunk! ...

Régebben a királyt Fejérvárt kenték fel
s Buda volt a magyar birodalmi székhely.
Most e hatalom is Pozsonyra szállott át
s itt tesznek királyok fejére koronát.
Ó, te, Európának királyi asszonya,
hova lett, magyar föld, dicsőséged, hova?
Súlyos bűneidért ért e szörnyű csapás,
árulás is toldja, vészthozó lázadás.
Bajok gyökeréül hitszegés is támadt,
elhanyagolása Isten vallásának.

Megháltunk Pozsonyban, lakván másnap délig,
midőn a Nap-lovak az ég ormát érik.
Onnan kiindulván, a magyar határra
érkeztünk el, immár osztrák földön járva.
Dunapartra értünk itten első ízben.
Váltig bámészkodtunk ' a rengeteg vízben,
mely habjáva] táplál száz. várost, száz népet,
mígnem a Fekete tengerben él' véget,
merre Kisázsia ősi orma nyúlik
gyümölccsel, szőlővel az égi azúrig.

Ausztria tájai tünnek már elénkbe,
mezei s a régi Hainburg város képe,
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Elmentünk Carnutum rom-tábora mellett,
melynek lábánál a Fischa-folyó csergott.
Láttunk itt egy fűvel zölden benőtt dombot,
melyet össze Mátyás király hada hordott,
midőn nehéz ostrom alá vette Bécset
s harci hatalmával osztrák földre lépett.
Mondják, a katonák sisakjukban hordták
halomra e földet s kerekre dombolták:
Hadára a király ennek ormáról néz. 
Agamennon sem volt nálánál jobb vitéz,
argosi hajóknak lévén a vezére,
erős Trója várost keritvén kezére.
Csodásabb dolog ez, mint hajdani márvány
Kolosszus és gúlák Egyiptomnak táj án.

Hej, szerenesés lenne a jövő nemzedék,
valahol dús rögét túrják magyar ekék,
ha újra ily király jönne most e tájra,
mint ő, kit oly korán elrabolt a Párka.
Nem nyomnák a Dunát a török naszádok,
a bús magyar földet nem ülné az átok,
idegen zsarnokság- nem regnálna Budán
és nem görnyedeznék, törve pogány igán.
A dráva szabadság, az óhajtott béke
s az ősi aranykor újra visszatérne ...

~--

V I GI L I A

"BVDJt

35S



BERÉNYI JÁNOS:
r

BARATFORINT

A révészgazda kedve rendszeresen akkor hányta ki legmér
gesebb virágait, amikor az arca pirosság dolgában a tökéle
tes szinutánzással csúfolta a pipacs vidám lobogását. A
pirosság mindig a bortól tüzelt rajta, s ebből a tűzből leve
lezett még pirítóbb s csípőbb lángokkal a haragja, ami az
tán a fél csillagos eget is csak úgy vizsgálta, mint a sanda
mester a hibás egyszeregyet a palatáblán. A kovácsműhely

nek tökéletesen a fordított ja volt ez az állapot, mert ott a
fujtató éleszti a lángokat, nála meg a tűz mozgatta a fujta
tót.

Éppen úgy kellett hogy legyen most is, mikor a túlsó
partról az ezernyi színnel rezdülő alkonyati vizen megindult
egy csónak olyan evezőcsapásokkal, mintha halálhírt hozna.

- A Jóska gyön - segítettek a találgatásban, akik a
halászlével rotyogó bogrács körül foglalatoskodtak.

A révészgazda kalapot emelt rá, de látszott, hogy a me
leget ereszti alóla a szélbe.

- Hát ezt meg mi a csudáér töri ide az igyekezet?
A szeme olyan szándékkal bíztatott, hogy nem hagyja

parthoz ütődni a csónak orrát.
Az nem is nagyon igykezett a partig.
Egy jó kővetésnyire a parttól megjámborodott s az

evezőse tenyértölcsérből kiáltotta ki az üzenetet.
- Át köll menni anagyedénnyel, de rögvest!
Anagyedény vizinyelven a teherhordásra szolgáló öblö

sebb ladik neve. A révészgazda mérgesen dohogott a jelen-
tésre.

- Ki az ördög akarhat átkelni?
- Két barát érkezett az imént egy nagy kocsi teherrel.

Már le is rakodtak.
- Mícsoda barát?
- Kóduló barátok.
- Még ez köllött - zúgolódott a révészgazda s cifra

dícséretet szőtt a napra, amelyet a bölcs szólás szerint nyug
tával inkább jó szívvel áldani szokás.

- Azt az irgalmas-keserves hétszázát, hát nem tudtak
egy fél órával előbb érkzni? Pénzük van-e?

Jóska a viz sodrával birkózva a csónakot forditgatta ide
oda s vállvonásszerűen felelt.

- Én ugyan nem kérdeztem. De liszt, kukoríca, búza
van. Még tyúk is akad, ahogy láttam,

- Süssétek meg!
Az új nekikeseredés alkalmasabb személy híján a hír-
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hozó legénv fejéről borotválta példásan a keresztvíz nyomát.
- Adta léhűtője! Mit szerencsétlenkedsz ott azzal a

csónakkal! Kösd ki, aztán evezzetek a nagyedénnyel, egy
kettő!

Az egyik szájtátó már ugrott is a tűz mellől, kapta az
evezőket és oldotta el a ladikot, míg nagyobb szél nem ke
rekedik a haragból.

Fél óra sem telt bele s a ladik már visszafelé ringott.
A parton aztán a két barát olyan szent megvidámodással
lépett a földre, mint akiknek jutalmas nagy kegyelemből eb
ben a pillanatban megnyilott az imádságbeli üdvösség kikö
tőjének mély értelme.

Kicsi termetű, nagy lapos fejű volt az egyik csuhás, a
két szeme úgy külön gondolkodott, hogy nyomban megálla
pították: erről is csak a jó Isten számítja ki, hogy kire néz.
A másik örvendező képű, magas alak, de olyan fejjel, mint
ha sziklából hasították volna. Ahol másnak gömbölyded és
domborulatos a koponyája, ott nála dudorodasok szögeltek
ki, de a leghegyesebb a feje teteje volt, s a barátságos haj
koszorú úgy övezte, mintha külön mulattatni akart volna.
De mint aki mit sem tud a saját furesáságairől, ő volt a
mozgöbb és vidámabb is. Köszönésa szinte hetykén barátko
zott.

- Adjon az Isten!
- Adjon Isten!
A révészgazda a pipáját tömte s csak úgy szemszögböl

szalajtotta el rajtuk a gyanakvás pillantását.
- Hát ezekkel is jól elbánt az apjuk, - mormogta csön

desen s eltökélte, hogy ő csak folytatja azt, amit az apjuk
megkezdett.

A barátok' egy kis nézelődés után nekiláttak a kirako
dásnak, Mintha segítséget is vártak volna, de a tűztől sen
ki sem mozdult. Batyukat, bőröndöket, lisztes tarisznyákat,
gabonás zsákokat emeltek ki a ladikból. Legvégül két egy
forma kék zacskó is előkerült. Az egyiket a kisebbik oldoz
ta ki aggódva s lám, egy hegedű nyaka nyujtózott ki belőle.

A hegyesfejű a másikat bontogatta.
- Abba lesz a kontrás szerszám, - vélte az egyik fi

gyelő a tűz mellől, de csalódott, mert a hegyesfejű éppen
olyan' féltéssel és szertettel egy füstölt hátsó sonkát símoga
tott elő a maga tarisznyájából.

A csodálkozás valamivel komolyabb lett erre.
- Hát ezek ugyan hogy pászítják egymáshoz ezt a két

készséget? - bámészkodott a bogrács kezelője.

Bízd rájuk.
A két barát közben a kukoricacsöveket is kihajigálta s

közelebb szaglálódott a tűzhöz. Látszott rajtuk, hogy a ké
szülő halászlé szaga mellett most minden ördögi kísértés
meddő erőlködés volna közelükben.

A révészgazda kiszámította a jó illat hatását s a kérdést
már ennek tudatában írányította nekik.
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- A vacsoránkat m~gosz,tanák-e? .
Belül valamennyien jó tréfát gyanítva vihogtak azon,

hogy a hegyesfejű szeme örömmel villant meg erre.
- Ha jó szivvel adják, köszönettel fogadjuk.
- Akkor hát legyen még zsírosabb, - mondta a révész-

gazda olyan jósággal. aminek az ördögök örvendenek őszin

tébben.
Befordult a kunyhóba és két irgalmatlan nagy szelet

szalonnával lépett ki.
- Talán ezt is a hal közé csúsztassuk.

A kisebbik barát szinte elrémülten vágott elébe a jó
szándéknak.

~ A világért se! Hiszen máma pénteki nap van.
A vendéglátó gazda kárörvendve gyönyörködött az ijoot

ségben.
- Péntek hát. Azt látom a szerencsémrül is.
Majdnem beledobta már a kondérba a hatalmas szalon

nadarabot. A másik barát nevetése szegte meg benne az, el
határozást.

- Csak vesse belé! Én mentől zsírosabban kedvelem.
Aztán mi úgy is utasok vagyunk, pénteken is megehetünk
mindent. Legföljebb ha maguk hibáznak.

El is fordult s jól számított, mert a révészgazda csak
ugyan kurtára szabta a magával való alkudozást. A két hosz-
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szú szalonnanyelvet visszavitte, belátva, hogy úgy is csak
magának kellemetlenkednék, bosszúságot másban nem fa
kaszt vele.

Hogy mégis hegyét faragja a szónak, megcélozta az át
kelés díját, amiről úgylátszik megfeledkeztek.

- Az nálunk most ígen könnyű lesz, - dicsekedett a
hegyesfejű, - mer akár háromféle módon is fizethetünk.

Amikor látta, hogy nagyon kérdező szemet vetnek rá,
rendjiben el is magyarázta a titkát.

- A ladik nemde tele volt miegymással. Akár ez, akár
az kell, jó szívvel hagyjuk itt belőle, ami dukál. Ez az egyik.
A másik az, hogy pénzünk is van, bár kerek ö.szeg, SI ha
nem szigorúan erre esnék a számítás, ezt inkább kereken
vinnők tovább.

Ez csak kettő, - vélte a révészgazda.
- Harmadik ts van. A barátforint.
- Gát az meg mi pénz?
- Mink azzal fizessünk legkönnyebben, de az ér volta-

képp legtöbbet. Az égben verték a legdrágább aranybul.
Mer az nem más, mint az Isten áldása.

Ravaszul hunyorított a kegyesen hangzó magyarázat
mellé, A többiek elmosolyodtak, de a révészgazda majd
hogy csúnyát nem mondott. Épp a farkát kapta el a nem jól
induló vélekedésnek, amely hirtelenében kipattant benne a
barátforintot illetően.

- Az nekünk drága egy kicsinyt, meg aztán sok harnis
is akadt közte, - dörmögte, hogy tegyen valami ellenvetést.

- Az Isten áldása a legdrágább, - felelt vissza komo
lyabban a hegyesfejű - s csak a hamis ernber erszényében
változik rossz pénzzé,

A révészgazda jól rápillantott, de nem szólt. Talán lelt
volna rá valami visszaugró gondolatot, csakhogy épp akkor
rikoltotta az egyik bográcskezelő, hogy kész a vacsora.

Nyomban körbe ültek egy szétteritett pouyván. A bará
tok is tányért kaptak, keresztet vetettek hozzá s a' kínálásra
egy kicsit kíméletesen megmerték a nagykanalat. De a ré
vészgazda igazában is vendéglátóvá váltan rossznak ügyelte
a bátorságukat.

- Itt nem ez a regula, - tiltakozott rosszalóari. Kivette
kezükből a kanalat s egy-egy hatalmas pontyfejjel színültig
telítette atányérjukat.

A hegyesfejű szaporán s a társa laposan pislogott, mert
bizony nagyon a tányér fölé kellett görnyedniük, hogy ne
a ruhájuk köszönje meg a pompás vacsorát.

- Haj, mi lesz most!
De csak az lett, hogy a jó piros lé elfogyott s a' vasko

sabbjával is szépen piszmogva elbántak. Az orruk hegyén
ugyan ma id olyan egymásutánban képződtek az, izzadság
csöppek, mint a nappal barátkozó [égcsapon, de ez, se zavart
sokat.

- Hát még ilyen jót sohase ettem, - mondta nagyon
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tőle.

őszintén a hegyesfejű s a másik is a hallgatásával valahogy
így vélekedett.

- Akkor csak merni, amíg van.
A barátok most már maguk is bátrabban nyúltak a ka

nálhoz s úgy megpupozták a tányért, hogy majd elrestelték
magukat előtte.

- Ejnye be szemtelenek vagyunk.
- Igy is köll. Mer szemtelennek áll a világ, jobban

mint a szemesnek .
A révészgazda most már mosolygó büszkeséggel nézde

gélt s biztatott, mert abban ahogy a vendégei fogyasztottak,
lelkes nagy dícséret zengett.

Az egyik legény közben már végzett s indult a kancsó
val, hogy vizet hozzon.

- Hohó, - kiáltott rá a hegyesfejű - ez más italt
kíván!

Fölkelt s az imént kirakott szállítmányhoz ment. Egy
kis hordóra mutatott s odaintette a legényt.

- Ezt kapd föl öcsém s boldogulj a dugaszával vala
hogy. _

A l Jg'ény hamar boldogult s hatalmas kancsóban hozta
a ponyvára a bort.

- Csak úgy mint mink a bográcsból. - bíztatta jóra a
barát a révészgazdát s a többit is.

ömaga visszaült s neki látott megint a bogrács aljának.
- Hát ez vérré vált bennem, - mondta a végén, mikor

megtörülte kezét nagy kék zsebkendőjébe.

- De bennem méz inkább, - bizonykodott alaposfejű.

Valamelyik a szólás-mondást biggyesztette hozzá alka
lomszerűséggel

- Akkurát, mint a barátban a lencse.
Nevettek rá mindannyian, a barátok a legszívükből ta

lán.
- Annál még különbül, Mer a lencse gyakori étvágy

gerjesztő minálunk. De hal minden évben ha egyszer. Az
se így.

Már a harmadik töltés vándorolt körbe s a révészgazda
elfelejtette, hogy a bor mérgelődéseket támaszt.

Szent ital ez, aszondom. Mer békülök, meg vidulok

Nem is bor az, amelyiktől nem vidul az ember. Hi
szen a Szentírás is jónak rendelte.

Csak egy kis cincogás hiányzik, - vélte a ponyva
végből az egyik legény, amikor az élénkülő beszélgetésekbe
már jobban mert belekotyogni.

- Dehogy hiányzik, - vígasztalta a hegyesfejű s meg
bökte laposan pislogó szomszédját, s az nyomban el is tűnt.

A két kék zacskóval tért vissza. A könnyebbikből kihúz
ta a hegedűt, a másikat maga mellé fektette.

- Ezt is idehoztam, mer sötétedik, aztán még hozzá
muzsikálunk valami kóbor ebet.
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Azzal sanyarú képpel ugyan, de olyan talp alá valót vo
nözott, hogy hét cigányt beteggé tett volna hallatára az irigy
ség.

Egy darabig úgy elvoltak mellette, hogy a lélekzetvétel
is valami édes kábulat örömével hasított a mellükbe. Las
san egy-egy merészebb szájon a szó is mgfogant s a mu
zsika mellé kivirágzott egy-egy nóta verse is. Amikor a vé>
gére értek, a nótázók a muzsikásnak, a muzsikás az éneklők

nek, szinte nem győzték a dícséretet.
A révészgazda gondolata közben előbbre sántikált.
- Aszondom, ha éjjeli szállást is akarunk, ideje az

asszony előtt is mutatkozni.
- Elleszünk itt is a földön, - szabadkozott a két [ö

vevény, de a révészgazda már valami józanabb gondolaton
kotlott.

- No, nincs messzíre ide a ház se. Alig három-négyszáz
lépés. Ha két ilyen baráttal térek be, amilyen kegyes asz
szony az én oldalbordám, hát olyan ágyat vet, mintha a
szentcsalád tért volna be hozzánk.

A barátok átlátták, hogy az öreg olyan gondolattal al
kuszik, amelyik még másnak is virágzani akar. Szedelőzköd

tek s úgy búcsúztak, hogy a viszontlátást igérték. Csak azt
a rendelkezést hagyták hátra igen keményen, hogy az ott
maradottak becsülettel fejjék a kis hordót, amíg az győzi a
tejelést.

A rekettyésen át egy csintalan fehér ösvény mintha csak
víg bújócskát tanulna, úgy kanyargott. Ballagtak rajta s néz
ték oldalt az égre telepedett holdat, mely mintha az Isten
jókedvének napraforgója lett volna a világ mezején.

Tiszta kis ház nyitott ajtót nekik. Bent az asszony a va
csora morzsáit söpörte az asztalról a kötényébe s olyan szelíd
meglepődéssel nézett rájuk, mintha a mult éji szép álmát
látta volna megvalósulni. Segített neki a bámulásban egy raj
gyerek, akik Jézus dícséretét adták ajakról-ajakra, mint egy
mindig fényesebbé váló száj muzsikát.

- Hát asszony, - magyarázkodott vígan a révészgazda
- vendégeket kaptunk.

A vendégek derülten pillantottak szét a meglepett nyá
jon, s érdeklődésük jószándékú korholással vetődött a gaz
dára.

- Azt az egyet mégis megjelenthette volna előre, hogy
mennyországba vezet.

- A mennyországba? Hol van az még?
- Csak ott, ahol ennyi édes arcot lát az ember egy

rajban.
A boldogan sürögní kezdő asszonynak bizonygatni pró

bálták, hogy túl vannak a vacsorán. De azért a hosszúfejű

megdobta egy pillantással a behozott edényt, amelyben ro
pogósra pirult sült hal kínálkozott csemegének.

- Lám, ha ezt tudtuk volna, - sajnálkozott a másik is
- de jövőre, ha erre [övünk, itt bent kezdjük el.
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Csipegettek egy-egy darabot s megbátorították egy pár
kérdéssel az. asszonyt is, aki míndjobban megbarátkozott a
váratlan örömmel. A hegyesfejű egy teli arcú kis boglyas
katával kezdte a kacérkodást, aki négy éves korának minden
kíváncsiságát a szemébe kerekítette. A többiek már karéjba
kanyarodtak előtte s kíváncslan várták, hogy mikor érik
komolyabbra a játék.

Mondhatom - fordult a szülők felé - ha barát nem
vónék, ilyen életet kívánnék magamnak. De bizony ...

Hogy-hogy?
Ahol egy, kettő, három... hat, hét ilyen okosképű

kölyök pislog az. emberre.
- Kettő kinn van - egészítette ki az asszony, mint a

bűnvallomást, de boldogan, mert látta, hogy a barát szívből

adja az. értelmet a szóra,
- Csakhogy ez ám mind enni is kér.
- S nem jó-e adni nekiek? - kérdezte viszont a barát

s a révészgazda majdhogynem könnyesen bólintotta rá az
igazat.

A hegyesfejű közben a gyermeksorhoz húzódott a széké
vel, úgy hogy meg is hátráltak előtte.

- Hanem most, bagoly-nemzetség, nagy dolog követke
zik. Hányan jártok iskolába?

Négyen jelentkeztek s a gyanakvással fogadott újabb
kérdésre megvallották, hogy vallási oktatásban is részesültek.

- Akkor azt mondjátok meg nekem, kis tudósok, hogy
ki játszotta az első bújócskát.

Bizony nem tudta egyikük sem, bár mindegyik a tréfát
megsejdítve keresgélte volna a titokzatos utat, hogy merre
kanyaredik a jámbornak tetsző kérdés,

- Hát Adám meg Éva, amikor elbújtak a jó Isten elől.

Nevettek neki, de a barát már át is ugrott a másik kér
désre.

- Hát azt tudjátok-e, hogy hol van az Isten?
Egy kis lány az elsősök énekhangján rögtön szavalta

is, ho5y az Isten mindenhol van: mennyben, földön és min
den helyen.

- De hol nincs? - tudakolta komoly képpel a barát s
minthogy hasztalan volt minden fejtörés, ezt is neki kellett
megfejtenie.

- Az édesapátok halászkunyhójának a padlásán nincs.
A további magyarázatra a legkisebb selypes eszmélt rá

elsőnek.

- Mert nincs is padlás a halászkunyhón.
A révészgazda a térdére csapott, az asszony szájon fe

lejtett mosolygással gyönyörködött a derűs pajtáskodásban.
Hanem most egy könnyű kérdés következik, figyel

jetek! - intett súgva, titokzatoskodón a tréfás tanító. - Azt
mondjátok meg nekem, hol fótozták meg a Jeremiás próféta
gatyáját.

A gyerekek sejtve, hogy ilyen történetet aligha őriz a
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biblia, egymásra néztek, mintha érezték volna, hogy erre
okos felelet még tréfás formában sem teremhet.

- Ejnye - mérgelődött [átékosan a barát - ezt se
tudjátok? Hát ott fótozták meg, ahol kiiyukadt.

A nevetés csak az újabb kérdésre csöndesedett.
- Mit is tanultatok tik abban az iskolában? No de várj

csak, a Noé három fiát bizonyára tudjátok.
- Szem, Kám és Jáfet, - siettek a felelettel egyszerre

hárman is.
Hát akkor Jáfetnek hány bátyja volt?
Kettő.

- Én azt mondom, hogy három.
- Kettő vót.
- Azért is három. Mer vót két testvérbátyja meg a ka-

bátja. Az összesen három, úgye.
A karéj már úgy összeszűkült, hogy a kisebbek a csuhát

is meg merték tapogatni.
- Most arra feleljetek, hogy melyik ökör tett jót az Istennek is.
A kis szájak megmozdultak s megismételték magukban

a kérdést, de nem tudtak kifogni rajta.
- Nem tudjátok? Hát az, amelyik meleget lehelt a kis

Jézuskára az istállóban.
Ezen nem csak azért tünődtek el, mert jól hangzott, ha

nem azért is, mert mélyéig szép volt. De a barát előkapart

még vagy tíz ilyent s csak nőtt az öröm, hogy egyre se kerül
okos felelet.

A szülök fénylő arccal figyelték a furcsa vizsgát s csak
éppen mozduló tiltakozás rosszallotta, hogy a kis kölyök las
san-lassan már a vendégek térdén lovagolnak s úgy lesik to
vább a szót, amely addig szállt erre-arra, míg egy olyan
gyönyörletes tündérmeaévé virágzott, hogyalélekzetvétel is
illattal telit:ődött meg utána.

Akkor már mind a két vendégnek kevés volt a két-két
keze, annyi buksifej tolakodott oda egy kis cirógatásért. Az
asszony parancsolni is akart, de az egyik barát fenyegető

ujjal ellenkezett.
- Hát nem ilyeneké a mennyek országa? S ha igen:

ne vétsen szót ellene.
A házigazda olyan büszkén nézte az esti vidámságot,

míntha egy királyi társaságba csöppent volna egyenrangú
vendégnek.

- No azt az egyet sohase véltem. hogy csuhában ilyen
vidám emberek járnak.

-Tudja gazdám, a vidámság nem a csuhában terem s
nem ott vesz el, hanem az ember lelkiben.

- Mégis. Én eddig másképp hittem.
Észre se vették, s már éjfélen túlra ereszkedett az idő.

Az asszony megvetette a két ágyat a másik szebában s a
vendégek is fölálltak.

A gazda átvezette őket, de egy kérdés még mindig fele
letért fészkelődött benne.
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- Nem gondoltam, hogy a klastromban is élhet víg em
ber s hogya vigasság nem hiba.

Megtíszteltetés; érzett még abban is." hogy vendéged
előtte dobták csuhájukat a székre s szégyenkezés nélkül
gombolkeztak tovább. Közben az egyik komolyabb arccal
feléje vetette a szót.

- Az öröm mindenütt megterem. De mondja csak, gaz
dám, van-e nagyobb vidámság, mint jó embernek lenni.

Olyan egyszerűen és szénen muzsikált a kérdés egész a
lélek mélyéig, hogy a házigazda szinte megtántorodott attól a
vágytól, hogy milyen jó volna erre ilyen egyszerűséggel

vissza is felelni. És érezte azt is, hogy ez a nap valamit meg
bolygat a lelkében, új váltékra állítja egész életét s mindent
másként mutat, még a sok bajt is, amivel eddig- süketen bír
közott magában s ami most úttá és csíllazzá változott benne.

- Csak megmondom, barátaim, - törölgette homlokát
- elbeszélgetnék én most ki tudja meddig. Vagy inkább
szó nélkül elvónék itt maguk mellett, De tudom: fáradtak,
csak feküdjönek le szépen s ha egyszer közel járnak, hozzák
el ennek a napnak a folytatását.

Reggel jól fent sütött a nap, amikor a kiadós alvás
után a két barát frissen nevetve kirestelkedett a békés
fénybe. A klastrom kocsija már megrakottan várta is őket a
parton, de még inkább a gyerekraj az udvaron. Egy szem
pillantás mulva a kisebbek kétfelól is úgy belecsimpaszkod
tak a csuhába, hogy nehéz érzésnek mutatkozott a búcsúzás.

Megreggeliztek s utána mégis csak a révészgazda elé
kellett állani az utolsó kérdéssel.

- No jó ember, most aztán mivel fizessünk a sok
jóért?

A révészgazda leemelte a kalapját és inge ujját végig
simította a homlokán.

- Csak a legdrágábbal, barát uraim, a barátforinttal.
- No-no, azért mást is vessünk melléje, mer az úgy is

megvan s itt marad.
- Ha megvan, akkor már fölösleges, mert nincs drá

gább mint az Isten áldása.
- Akkor Isten áldásával a viszontlátásig. De érezzék

úgy, hogy nem is tudjuk a sok jót megköszönni.
Valamennyien olyan mosolygással búcsúztak, am elyiktől

a szem is melegen nedvesül. De utoljára mégis indítania
kellett a kocsisnak is.

Már távolacskán voltak, amikor a révészgazda utánuk
kiáltott, hogy a saraglyában egy fél zsák hal is van, arra jól
vigyázzanak, mert azt a többinek küldi.

- Nézd csak, - pillantott hátra majd társára a hegyes
fejű - hát vélted volna ezt tegnap?

Aztán elmosolyodtak mind a ketten a jó időre s úgy bá
multák a gyűretlen, fényes-kék eget, mintha tetszetős, szép
gondolatokat olvastak volna róla.

Berényi János.
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FIATAL KÖLTŐK

VÉGH GYöRGY:

EGYSZERŰ VIGASZTALÖ.•
Vitéz:

Felejtsd el Anni két szemét:
mélyebb a tó, kékebb az ég,
felejtsd el Anni szép baját:
sötétebb annál éjszakád.

Végh:
Ha jlS a tél, ha hull a hó:
borult az ég, beáll a tó,
s az éj rövid, nem is sötét:
villám szaggatja fellegét.

Vitéz:

A fecske délre költözött,
sirály kering a tó fölött:
felejtsd, felejtsd el oly hamar,
mint bánatát a kék vihar.

Végh:

Nem fú a szél, a dér se hull,
csak fekszem itt, álmatlanul,
csak jönne már: - úgy várom őt,

mint kék vihar a hűs esőt.

CSAVARGö FELLEGEK.

Hát végre itt vagyok, lompos hegyek közt,
Széljárta völgy ölén, magányosan,
köröskörül az erdők végtelenje,
köröskörül szelíd fák, álmosan.

Ez hát a messzeség? ezért rajongtam?
te bérc a kéklő fenyvesek felett,
te hivtál engem ifjú álmaimban,
a kósza vágy tehozzád kergetett?

A tölgy szavamra már nem zúgolódik,
mint néma szerzetes, oly hallgatag;
s az őzek és a medvék bánatukban
talán az erdő mélyén alszanak.

* A költő ősszel megjelenő kötetéből.
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Mert minden messzeség elérhetetlen,
csak a távolból szép a bérc, a köd;
- piros vitorlással szeretnék szállni
mostan, háborgó tengerek fölött.

Zúgó szelek röpítenék vitorlám
új tengerek felé a kék vizen,
vagy tán az égen, felhők közt hajóznék
és kikötnék egy távol fellegen.

De itt a fák szelíden elmeregnek,
ll! néma tölgy is bölcsen bólogat:
jaj, minden messzeség elérhetetlen:
a könnyű felhők délre szállanak.

(Rozsny6.)

HEGED(JS ZOLTAN:
NYAR.

A lomb között szellő se rezdül,
alszik a nagyszakállú rozs,
diófasor veti keresztül
árnyat a kerten, hol poros

paprózsa nyit pamutvirágot,
árokban legel a tehén,
varjú veri a hajlongó mákot
a Kálvária tetején

Méláz a Iű hegyén a szöcske,
egy darázs a tökvirágra száll,
mézes nap csordul ll! gyümölcsre,
zümmög a szénában a nyár.

A nyarat falábú pók szövi
néma, gránitkék ég alatt,
míg nő a bajuszos tengeri
s alvó mezőkön reng a zab.

A krumpliföldre kihúz a munka
kapáló, vidám lányokat,
hosszan bámulok a nyomukba
s nézem a szeplős lábukat.

Heverek a diófalombnak
árnyában és azt gondolom:
a kormos fecskék miről csivognak
oly hosszan a postadrótokon?

Mint tengerfenéken, gyül az alkony
a távoli erdő szegletén,
lassan lefelé megyek a parton
s eltűnök a völgy kezdetén ...

(Rozsnyö.)
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AZ AKASZTÖFA-HEGYEN.

A nyári szél goromba
füttyel bújik alombba
és egy sárga Ievelet
beletüz ahajamba.

Valami csendes álom
szendereg itt a tájon
csodálkoznak al vén fák
egy baktató szamáron.

Boronganak a távol
völgyekben karcsú nádból
kötött pöttömnyi kunyhók
s villongnak a homályból.

Igy füstölögnek egyre
az Akasztófa hegyre,
nem csalja őket semmi
egymáshoz közelebbre.

Hajlong mint ringó tenger
ott a kavargó kender,
s a kerítésen szárad
lengve két tarka pendely.

*
CSEREI SZASZ LASZLO:

EGY ÚTLEVÉL SZÉLÉRE.

Elindultál az úton:
havas csábít száz csodával
- csak emléked marad már
jól tudom.

Fenyők közt fut az ár,
medve osan, falánk szájú,
szikla omlik; hull virág
- meg ne bánd

száz csodájú szép virág: 
kék patak tükre mélyén a
fövénybe kígyó lappang
s varangy hál.

AZ ERDűN JÁRT'AM.

Az erdőn jártam
s zengett merre mentem az erdő.

és rólad baszéltem a fáknak;
a madarak fütyülni kezdtek,
bársonyos virágok bomlottak,
őzek lestek ki a sűrűből

csillogó szerelmes -szemmel,
havasikürtök riadtak
panaszosan a hegyekről,

HOLLO ERNő:

MAGÁNYOSSÁG.

Bujdokálok mások elől,

mínt kit lelkiismeret öl.
s pandurt les minden bokorban,
fegyver zaja merről robban.
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Bujdokálok, menekülök,
minden ember kíkerülök,
minden nesztől megriadok,
míndenkitől elrohanok.

Barlangok mélyébe zárom
az én szép ember-világom,
s ahol fecskeszárny se rebben,
érzem egyre tüzesebben

'drága izét a magánynak,
mint aszut nyári vasárnap,
érzem, ahogy bennem lobban
izgatón és egyre jobban,

karjaimban .zsong aláza
és a csöndnek furulyája
megszólal akkor fölöttem,
s nem tudom, hogy merre jöttem,

merre megyek, nem is sejtem,
szavaimat elfelejtem,
s mint a tavasz, mint a jóság,
hull, hull a szent magányosság.

(Csíksomlyó.)

TOZ TAMAS:

A HARSAK ILLAT'ÁVAL ...

L

A hársak illatával bődítsz, újra el.
Már messziről felém lehell,
elkóborol és szárnyra kel.

Az allé csöndes, elhagyott.
Magam vagyok
s a zöld padok.

Lám, most a hárs is visszatér:
mézédes csókja számhoz ér,
mint friss cipó, mint lágy kenyér.

Elmajszolnám tán estig is,
míg csörgedez a hűs kavics
a csöndes allén halkan is, meg búsan is.

Szél] hozzám néha, légy velem,
mert, látod, néha félelem
sápadt árnyéka jár velem
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és e1felejttet könnyedén
egy édes-niéla költemény,
máskor meg hárssal tölteném

meg szívemet. Jöjj, permetezz
rám égi mézet! El ne vessz!
S ha elhagynálak egyszer hűtlen, meg ne vess!

II.

Jaj, meg ne vess és el ne űzz l
Hajolj rám lágyan, mint a fűz ...

Mert álmaimból visszahulltam.
zilált hajammal Rád omoltam.

mint halk szökőkút esti órán
csak visszahull a tóra némán.

Néhány levél a vízre száll ...
Fogadj be, míg az est leszáll.

Sápadt levél, holt fűzlevél ...
a lomb fölé leszáll az éj.

A tóra jöjj és énekelj
s míg énekelsz, nem alszom el ...
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ERD ÖS JENÖ A KENYÉR
MAGYAR
FILOZÓFIÁJA

A kenyér szö nem egyszerű tényközlő elnevezés a tiszán
túli magyar nép használatában. Nincs egyetlen szavunk,
amelyiknek ilyen óriási távlata volna. Belefér a földi élet
minden baja, gondja, öröme, - a vetés áhítatos pillanatától
és az aratás' már-már monumentálísan fárasztó idejétől

kezdve egészen az új lisztből készült elsősütet kenyér bibli
kusan ünnepi megszegésééig. "Míg Isten van, kenyér is van"
- s ahogy ezt kijelentik, hanghordozásuk ószövetségi patri
arka szájába illenék. Kicsit hétköznapi ez a közmondás, ta
lán triviális is, de a magyar paraszt észjárása és egész lelki
alkata indokolttá teszi a használatát. A hétnek csak a befe
jezése ünnep, a hat munka-nap után jön csak a vasárnap, 
tehát nyugodtan használhatunk banalitást még akkor is, ha
a betevő falatunkról van szó, Az is banális, hogy a kenyér'
a testünké, az étel és az ital e múlö testet őrzi addig, míg
meg nem érkezik az elmúlás pillanata. A fogak csontkapuján
l'! lombos tüdők szép cserjéi, erek, inak, zsigerek patakzásá
ban a legparányibb sejtig táplálékot vigyenek. egy köröm
hegyig, egy bordáig, egy hajszálig - mert ennek a mulandó
testnek tulajdonkép nagyon méltóságos feladata, missziója
van: őrzője ő a léleknek, mig ittmarad ezen a világon! És a
lelket Isten küldte ide a teste keretébe öltözötten. Igy hát a
Ieghétköznapíbb trívíalitásba viszünk a legtöbb áhitatot, a
konvencióba magasztosságot, egy szólásmondásba rejtett hi
tet s egy egyszerű, [elentö-módozatú, jelenidejű mondattal
imát rebegtünk ha használjuk a Tiszántúl és ország-világ
legszebb közmondását: "Míg Isten van, kenyér is van!"

Már maga a szó hanglejtése ! A k hangnál imára készü
lődő áhitattal nyitjuk az ajkunk, mintha azt készülnők ki
ejteni: Kegyelmes Isten, most figyeli reá, mi jön ki a fogaink
rekeszén, mert még csak éppen kinyitottuk a szánk, a hang
indulni készül, de sokkal mélyebbről, mint ahol a hangszá
lak vannak: a lélekből. Azután az e hang repül Feléd, mint
ahogy egy mezei pacsírta hussan föl a mezőről a faágra,
szájában egy ágacskával, melyből készülő fészkét fogja ösz
szerakni leendő fiókáinak. Aztán a nehézkesebb, súlyosabb
veretű s egyben kenyérbél-puhaságú ny szárnyal utána s kö
veti fürge szárnyrebbenéssel az é s rögtön fészekbe röppent
a pacsirta az r-rel, amely még remeg, mint ahogy a repülést
éppen befejező és a stabil világhoz odahorgonyozödé madár
ka is remeg és imbolyog már egy-két előre-hátra mozdulat
tal, - de a lába már a biztos ágban megkanaszkodott, onnan
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Ő már csak saját szántából száll tovább! Ahogy a pacsirta a
készülő fészekhez az utolsó ágat teszi le, - így fejezi be a
magyar paraszt is ezt a szót: kenyér.

Ejtsük ki újra: kenyér s lehetetlen, hogy ne érezzük
ennek a rövid-ütemű zenével elhangzott, enyhe dallamosság
gal, kezdő és befejező keménységgel és közbeeső lírai eny
hüléssel Isten felé repülő szónak a teljes magasztosságát:
"Add meg a mindennapi kenyerünket mínékünk ma!" A
tiszántúli parasztnak nem magasra fokozott becsvágyát, de
szorgalmas megelégedettségét jelképezi e gyakorlati szólás
mondás is: "Ha kenyér van, minden van." "Csak a kenyér
ki ne fogyjon a házból" - s ha ez nem fenyeget, ez az egyet
len végzet, egyetlen veszély, - akkor megelégedett, nagyobb
ra nem vágyik, mert egyéb vagyont szerinte is, az ószövetség
szerint is, ellophatnak a lopók és megemészthet a rozsda,
szétmar az irígység, megemészt a rosszaság, - csak eit nem,
ez "ér többet Dárius kincsénél is!" A magyar ember nem
dolgozik, hanem: kenyeret keres. Annyi csak a hivatása,
missziója, eleveelrendelése, míg vetéséből, aratásából csép
léséből, őrléséből felesége dagasztásából. sütéséből elé nem
kerül az asztalára a "mindennapi". Ami ezen kívül történik,
az már mind megy a maga rendjében, könnyen és természe-
tesen, mint ahogy egy acélfundamentumra már biztosan rá
épülhet a ház s e biztos alapzaton már nemcsak ház lehet
belőle, - akár felhőkarcoló, csak legyen hozzá építész l Az
idő múlását is a kenyérrel jelzik. Öreg az, aki "megette a
kenyere javát". De a szeretetre, felelősségteljes barátságra
sincs jobb kifejezés, ami akár plasztikusnak mondható "ke
nyerespajtás".

A szegényembernél a télből való kijutást rendszerint az
jelképezi, hogy- vékonyabbra fogják a karajt, ha gyerekek
serege repetál belőle s apjuktól újra kérnek, apjuktól, aki a
kenyérkereső, de ők mé~ legfeljebb csak az asztalfiából tud
ják megkeresni, ha ott még ilyen tavaszkezdeti szűkösségben

egyáltalán találhatnak. - Mikor még a mezei munkást a
tehetősebb gazdák kosztra fogadták napszámba, - minden
ételből ehettek eleget, - csak a kenyérből "csíphettek" egy
szer és olyan nagyot, amilyenben éppen kedvük telt. De ha már
étvágyuk nem telt és az esetleg túlságos nagyra vágott ka
rajt nem bírták megenni, így szólt hozzájuk a munkaadó:
inkább kétszer szelt volna, mint egyszer csipett! Az állandó
szelgálatra beállt cselédeknek is a kenyere van legszigorúb
ban kiszámítva. Negyedévenként van komenciófizetés s a ka
pott lisztet az asszony három hónapra osztja be gondos szá
mítással. Az egy hónapra eső lisztet egyszerre süti meg. Míg
a kemence frissesége még érzik rajta - fogy, egyre fogy.
De alig teljen el két hét, - máris nyikorog a kés benne, a
fogyasztás nem pergő gyorsasággal megy, hanem némi stí
lusos lassúdadság is elegyedik bele, akármilyen jóízűen fo
gyasztják is el. A hónap huszadikáig még éppen elégséges,
de bizony, azután már legalább annak jusson, akinek 366-
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szor türkölnek a fülibe: a férjnek. "Olyan jó, mint a falat
kenyér" - ha valakire ezt mondják, ez a legnagyobb dolog,
mert az emberi jóság kifejezésére nincs nagyobb szuperlati
vuszunk! Az ilyen ember a megszorult felebarátjának mín
denét odaadja, mert ehhez a falatkenyér-szerű jósághoz vaj
szerű szív is hozzátartozik. A jóleiket éppen úgy élvezi a mi
népünk, mint egy falat kenyeret s az elvont fogalmat a test
hez, a testi jóérzéshez hozza közel ezzel az ínyekhez illesz
kedő hasonlattal. Finom, gyöngéd, jó és elnéző, engedékeny
és megbocsátó, szelíd és emberséges, aranyszívű és feleba
ráti, szenzuális és spirituális, szellemi és egyben a nyers
valóság tényeit tiszteletben tartó emberre valóban fölösleges
is annyi [elzöt rápazarolní, Mondjuk csak egyszerűen : olyan
mint egy falat kenyér! Szeme az ilyen teremtménynek me
legbarna, mint frissen sült cipó héja - avagy nagy és tágra
nyiltan sötétkék. Mindkét szín csupa érzésre mutat, csak
melegkedélyre vall: a jóság nyilt áttekintő képességére, se
gíteni akarására és tudására. A tiszántúli parasztemberre ál
talánosságban is érvényes, hogy "olyan jó mint a falat ke-

.myér". Kenyere valóban nincs elzárva senki elől. Naponta
kétszer eszik: reggel és este. Ha közben mégis megéhezik
nála valaki: "kenyel'oohet', kedvire. Szép karajt szeghet a
házában mindenki, - családtag, cseléd', koldus, vándor, el
hagyott, utas és barát, szomszéd és pajtás egyaránt: kenyér
szegéskor még az embertelenbe is humánum költözik a go
nosz indulatok is elhallgatnak bent a testben és a szívben
erre az időre elszunnyad a rossz. A régi világban, mint er
ről a protokollumok és városi tanácsjegyzőkönyvek értesíte
nek - a szolgálatból való elbocsátásnak az volt a jele, hogy
kenyeret pirítottak neki - aztán útnak is indulhatott. Kenyér
nélkül nincs egyetlen érkezésük és elég gyakran éppen be
lőle, egymagából készül némely ,,gyorsétel" egészen dús vál
tozatban a kenyérlevestől az olajos kenyérig. Igen, ez a tény:
a szegénysorban élők kenyérből, ritkábban szalonnából és
levesekből állítják össze a "menüt". A kenyér és tészta csak
nem kimeríti az egész étrendet: levest esznek kenyérrel és
fordítva,: kenyeret aprítanak az ételbe: ez a legősibb "egytál
rendszer". Népünkre nem is fogható rá a válogatósság és a
sokféleség szenvedélyes dúskálása. A kenyér legfinomabb
válfaja a kalács, 'de ez aztán csakugyan külön ünnepélyes va
rázst ad a foglalkozáshoz és életkörülményekhez, munka
tempóhoz és pihenéshez alkalmazkodó étkezésnek :

Karácsonykor kalácsot!
Húsvétkor - ha lehet!
Pünköstre a kenyér is megteszi!

Igen, mert karácsonyig még tart az őszi keresetből,

húsvétra már nem nagyon telik, csak hogy meg ne szélják a
háztartást - valahogy még kalácsból is sütnek egy keveset.
Pünkösdkor már nem nagyon erőltetik a dolgot, itt a tavasz,

372 VIGILIA



Jon aztán az aratás. Addig van valami szomorú színtelenség
a gazdaasszony életében. Azonban mikor már közeledik az
árpaérés ideje, kezd megszínesedni a háztartás is. Nagyon
megható az az igyekezet, mellyel a gazda alighogy levág egy
kereszt árpát, - máris kiveri egy-két kévéből cséphadaróval
az árpaszemeket. Gyorsan félbehagyják az aratást, a kosár
nyi friss szemekkel hazaszaladnak, a tornác kődarálójánpró
bálnak valami lisztet elővarázsolni belőle. Nyikorog ez az ősi

szerszám s lassan kihull alóla a liszt, - ha nem is olyan Ií
nom, mintha egy fővárosi, modern hengermalomból származ
nek - s rögtön prezentálják a gazdaasszonynak, csináljon
belőle árpabuktát. S ezt olyan gyorsan várják s a pillanatnak
amolyan félünnepélyes hangulata oly követelőző, hogy nem
is gyúrja meg a falusi asszony, - csak elkeveri vízzel, ki
szaggatja kanállal, túrót és mák ot tesz rá, megsüti és ahogy
elfogyasztják, - az első termésnek félig-örülő öröme terjed
szét vonásaikra. Az árpa is termés, - de hol van az ő rangja
a búzától ! S annak learatására még csak egy hét múlva ke
rülhet sor. De addig is ki kell elégíteni valahogy, valamilyen
enyhe becsapással a követelőző ínyeket.

Annál gyorsabban, mert aztán a búza learatása, elcsép
léee, megőrlése sokkal tiszteletteljesebb és hosszadalmasabb
ügy, a magyar ember egész lelkivilágában sokkal impozán
sabban és egyben fárasztóbban foglal helyet, hogysem ilyen
népies rögtönzésnél lehetne belőle az árpa-buktához hason
lóan búza-buktát készíteni. Nem és nem és nem, - ezersze
resen nem lehet, nem szabad ebben az ügyben extempbri
zálni! Van, aki ezt nem érti meg. Még pedig az, aki nem
gondol arra, hogy az aratás két hét alatt lezajló munka
tempója milyen túlfeszített idegeket, mennyire túlhasznált
izmokat, egészen igénybevett szívet és tüdőt, karokat és de
rekakat követel meg ahhoz, hogy ilyen rövig idő alatt: két
hét alatt befejezódjék ez a monumentális munka és az egész
sík Alföldön, ezen az igazibb Magyarországon minden tábla
földön ott álljon' az ország búzatermése keresztberakottan,
Krisztus keresztjére is emlékeztetve. Ki érti ezt? Az aratás
maga, igen ez az extemporizálás, - ez a rögtönzés! Hajnali
háromkor kint kell lenni hozzá a búza táblán, hogy már nap
felkeltekor a napsugár az útkeresztezésekhez tűzött Krisztus
kereszttel együtt kész búzakereszteket is megcsókolhasson.
Kint kellett maradni este tíz óráig, amikor már rég idehallat
szott a faluheli esti harang, - sokan még a Göncölszekeret
is megvárják vagy tán a hajnali csillagot s akkor talán már
haza se mennek, csak egy keresztből kivett kévére hajtják
fejüket, míg jön a világosodás első hajnali jele. Akkor újra
kezdődik minden ebből a nagyságos szertartásból, a leg
ősibb és legörökösebb magyar munkából: az aratásból ! Igen,
különben nem peregne le ez a hatalmas munkafolyamat, ez
az ázsiai erőt, keleti elszántságot, a magyar erő kevélységét
és áldozatra hajlamosságát megkövetelő aratás: azaz munka,
azaz áldozat, azaz fékevesztett erő, azaz szertelen önfeláldo-
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zás, alvásról lemondás, ábrándok helyett csak tényeket tísz
telő illuziótlanság együtt és összesen, - igen ez az aratás
szó tartalma és még sokkal több is tán!

Ilyen rögtönzés után, ilyen extemporizálásnak két hétig
tartó, de legalább két hónapra elegendő fáradsága után aztán
valóban nem lehet olyan kurtán-furcsán elbánni a búzából
készült első-sütet kenyér méltóságos ügyével!

A cséplés fantáziadús módon dúskál megint a magyar
nép teste erejében s csak úgy pocsékolja, míg a cséplőgép

zsákjaiba piros patakzással. zsendülően barna sugárzással
nevez a tiszántúli magyar ember egyszerűen "életnek" 
ezt aztán már nem a tornácon álló, ázsiai őrlőszerszámmal
"darálja" meg. A malomba viszi, amely először keltett a ma
gyar emberben a technikai tökéletességek iránt teljes és fel
tétel nélküli tiszteletet, tökéletes meghódolást! Hogyne, mí
kor a pohálylíszttöl a korpáig száz változatban kerül ki in
nen a búza, az "élet", amely életkedvet visz a házba, nem
is táplálékot, de örömet, derűt, sugárzást, pazar megelége
dést együtt és egyszerre summázva egy belőle készült falat
kenyérben az élet minden élvezetét jóságát és erejét össze
foglalva. Igen, de még emlékerák népünk, mikor csak a
parasztgarat helyettesítette a gépies tökéletességet és min
den technikai haladást egyesítő modern malmot. S ha erre
aparasztgaratra felöntötték az életet - liszt és korpa egy
szerre zuhogott belőle, együtt és széválaszthatatlanul! Otthon
léphetett közbe csak a ritka-seitat Első feladatát a legna
gyobb kényességgel és műgonddal végeztel a .rdka-seita"
becenévvel ellátott eszközzel a gazdaasszony : vele szedte le
a korpát! Megmaradt a vörös liszt, a derce, amely már ke
nyérnek nagyon megfelelő lisztanyag volt. De ekkor jött a
szépséges eszköz, a fátyolszita, amely az ő menyasszonyi
fátyolából azért mégsem készülhetett, mert azon a fátyolon
még átsütött az ara barna szemefénye, - de ezen már épp
csak hogy áthull a liszt "szemefénye", a pohályliszt, amely
ből már aztán főzni is lehet, - süteményre jól Igen, a mo
dern malom már míndezt készen prezentálja elibük és sok
kal nagyobb változatban, mint amennyit ők tudtak elővará

zsolni a korpalisztból a szép és valóban esztetikus látványt
nyujtó szítálással, hófehér kötényekben, fehér liszt visszfé
nyében megszépülve ragyogó barna csillagként gyönyörködő

szemeikkel, ritmikusan himbálózó karjuk formás mozgásá
val. Amit a malom végez, nem ilyen beletrisztikus művelet,

s a technika a költészetet úgyis mindig megöli. De végered
ményben a hengerek, csavarok, kövek, villanyáramok és
motorok bájtalan munkája sokkal szebbet ad komor míve
lete befejezéseként, mint az enyhe, régies époszba illő ma
gyar szitálás!

És az az igazi ünnep a háznál, amikor ebb6l a búza
lisztbtJl sütnek először, - az árpa bukta első kóstolója után
nyolc-tíz hét elmultával!

Az első sütés mindenütt, szegénynél és koldusnál, gaz-
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dagnál és tehetősnél - igaz és mély ünnep és elragadottsa
gában már sokszor pazarló! Micsoda kedves és szerelmetes
szava már a gyermeknek is a lángos! Ez készül először az
új lisztből, mikor már a tészta megdagasztatott és meg is
kelt, a kemencét már befűtötte az eladólány. Szép szelete
ket a kemence izzó kövére dobnak s azok vékonyságukban
egyszerre pufók-barnára dagadnak, mint egy telivér, hamvas
gyermekarc, valami hirtelenjött meglepetéstől és váratlan
örömtől szokott felpirulni, nekitüzesedni s a büszkeségtől az

. élet valamely nemvárt ajándékán meg is dagad kissé, - aj
kai előrevetéséveL Igy nézik, így szemlélik a lángost, a ke
nyér javát, míg az ott bent a sugárzó köveken önmagának
örülve és büszkén viselve testén a bennegyönyörködő tekin
teteket, imár-már eladó-lányos élvezettel várja, hogy kezük
ölelésébe kerüljön. Nagy darab jut belőlük a kölykök, leány
kák, fiúk és leányzók, legények és eladók, apák és anyák,
nagyszülők és utódok kezébe. A kölykök egész álló nap ezt
élvezik. Nagy darabot kapnak kezükbe, ami sokáig "kitart",
különben ha már nem is táplálkozás és étvágy belső kény
szere csattogtatja a gyerekek fogait, - hanem csak az első

lángos-evés ünnepi és évente csak egyszeri pillanata. Nagy
darab lángo sra azt mondják, - külön fogalom ez, - hogy:
siláp, Ha sohase hallottam volna, csak most, legelőször, ak
kor is megértem, mít jelent? Olyan sokatmondó és megható
an plasztikus ez a szó. Formát és arányt, ízt és illatot, étvá
gyat és az első sütés ünnepi pillanatát ennél szebben szó, 
magyar szó nem foglalhatja össze: a lángosnak a gyermek
kezébe adott darabja: siláp, De jut ebből az énekeskoldus
tarisznyájába, a kéregető cigányasszony kötőjébe, akiket a
pillanat ünnepélyessége szintén idevonz akkor is, ha a ház
szegényé, nem nagygazdáé. A szegényembernek a nála SZle
gényebbre is telik a gondjából, s e perc emberentúli magasz
tosságából mindenkire átáraszt ízelítöül valamit.

És az első kenyér megszegése! Itt a pillanat nagyon fe
gyelmezett. Az étkezés már egymagában közösségbe vonja,
színte kollektív öntudatot ad a magyar embernek. A gazda
családja és cselédje együtt és egyszerre ül asztalhoz, hogy
egymáshoz tartozik a béres és az úr, - ezt a cseléd és a
család szó közös eredete és tartalmi hasonlósága is bizo
nyítja. Az asztalfőn ül a családfő, de az ő saját, személyes
cselédje, a felesége (mert őt is szólítják így, meghittebb és
bizalmasabb pillanatokban l) nem ül az asztalhoz, hanem a
konyhát őrzi ezalatt is. Csak az igazi cseléd, a béres kap
ott most helyet valódi családtagnak kijáró tisztelettel, hogy
szemlélhesse ő is, mínt vágja fel az első kenyeret a gazda.
A kezdő karaj után aztán sorrakerül kinek-kinek saját ke
zébe ez az első-sütet, mert senki sem akarja most megkér
dezni, kinek s mennyit vágjon, - mindenki magának ka
nyarít ,egy karajt, nagyobb figyelemmel és ügybuzgalom
mal, mint máskor szekták. S mikor mindenki előtt ott van
a szelet, a gazdaasszony bejön, az asztal végén megáll, a
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gazda felemeli a kenyeret. Amen - mondja nagy fennszó
val s utána már bele is harap a kenyérbe, belemeríti kana
lát az eléjetálalt ételbe s nyugodt és derűs komolysággal
fogyasztja minden családtag és cseléd. A gazda külön cse
lédje, a feleség pedig kimegy a konyhára továbbvigyázni.
Máskor sincs nagy beszélgetés, most meg különösen feltűnő

a csönd. Egymás elé nem piszkálnak s még a tréfálkozó ter
mészet is megnyugszik ilyenkor. Aki gyorsan szekott enni
máskor, olyan sebességgel, hogy már gúnyosan halámozás
nak vagy még több szatírával nyelebelésnek nevezik ezt a
komikus habzsolást, még az is lecsendesedik. Komoly mér
téktartással meregeti a kanalat és harapja az új kenyeret.
Aki pedig máskor akkora lassúsággal eszik, hogy az már
nyámogás, meg kellene kalapálni a fogát, hogy gyorsabban
folyjék le nála ez a szertartás, - az viszont most gyorsít a
tempóján s nagy igyekezettel alakitja fogai ütemezését
olyan ritmussal, ahogya gazda eszik. És ez alkalommal a
nagyevőket nagyon megszólják, - mert most leülönösen
nem magáért az evés külön élvezetéért. a falási indulato
kért történik a szertartás. A falók is lecsillapulnak, falato
zókká szelídülnek. A nagybelűek is úgyeszegetnek, mint az
egyszálhurkájúalc, a gírhesek, mint a pocakosok. az ánizs
magon éllik. értéke megnő, a nagyétkűek étvágya most mér
téket tart, a szunyogoldalbordányi béres úgy merít, mint a
kövérignác gazda, a lepkekeresztcsont ja lányka. egyformán
fogyaszt behemót asztaltársával. Aki olyan sovány, mintha
eddigi életében olyan keveset fordított volna a kosztra,
amennyi"százhúsz gémből s hatvan keszegből" is kitelnék, 
az is érzi, hogy most külön gonddal kell ennie, nem félti
zsigereit és a gyomor "hivatására" most jön rá. Arra, hogy
mégsem levegőből kell azt megtölteni, se nem ánízsmaggal,
hanem igazi étellel, finnyáskodás nélkül. A maguk sovány
ságát ugyan a kevesek továbbra is szeretni fogják s olya
nok maradnak, mint a varjak - szárnyuk lesz: a lapockájuk
úgy kiáll a hátukból továbbra is, - de most mégis csak ér
zik, hogy az evésnek mégis van némi méltősága. Minden
esetre rangosabb dolog ez az egyszerű és célratörő falatozás,
mint az ő színpadíasan elnagyképűsködött finnyáskodó eJ,.
fordulása az egyszerű, de hétköznapiasságában mégiscsak
fontos tápláléktól: ez alkalommal ő is belátja! Mindenki
annyit eszik most, amennyi jár a testnek: sem többet, sem
kevesebbet. E pillanatban legtalálóbbak rájuk Arany János
sorai:

Emberem az embere, ki mikor vendégem!
Sem eszik, sem iszik túl rendes elégen;
Ami nem árt, éli, ami fölös hagyja,
Tisztes öregségben az lész neme atyja.

Erdős Jenő
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IJJAS ANTAL:

KÜLVÁROSI ÉJSZAKA (1931)
REGÉNY

Szinte a végtelenség idejében telik míg a sor lassan leér
a lépcsőn; havas cipőktől összejárt betonpadlójú pince az,
ahová most leérünk, mennyezetének középén árva drótszálon
függő ernyőtlen, csupasz villanykörte világít, egész berende
zése egy kimustrált, rozoga konyhaasztal és a falak mellett
hóhányó vaslapátok, kaparók és csá.ká.nyok. A szarszámokat
osztogatják közöttünk. egy hivatalos vastagbundában önözött
szolgálati sapkás főútkaparó a szolgálati jelvényével ül az
asztal mellett és listába vesz bennünket, jelentkezési szám
szerint kegyesen, a jóindulattól és erélytől szinte gőzölögve.

Egyikünk másikunk arcán át majd hogy nem felderül, mint
jóismerősként üdvözli az előttünk jelentkező kettőt és mel
lettünk Miskolczi bácsit. Rám aggódva pillant, de Miskolczi
bácsi kitart a pártfogásom mellett.

- Osszák mellém - ajánlja biztos hangon. - Hát csak
vigyázzanak! - véli a köztisztasági altiszt. - Maga majd
azzal a hattal dolgozik együtt, és felmutat néhányunkat s
megtevé Miskolczi bácsit csoportfőnökké. - Gyerünk embe
rek! - parancsol azonnal a helyzet magaslatán Miskolczi
bácsi.

Hatan vagyunk, akinek parancsolhat. Nincsen bennünk
semmi romantikus; hótól átázott; kiéhezett, rosszarcú pro
letárok vagyunk mind, én rajtam is csak szemüvegem az,
ami több, egész testem tele van hideggel és míntha láz bor
zongatna. Rajtam kívül ketten vannak még fiatalok a cso
portban, két szintén átíázott a hidegtől lilaajkú, borzas fiatal
tróger, itt kerültek össze, de márís egymás cigarettáját szív
ják és a népkonyhákori tett megfigyeléseiket cserélik ki. A
másik kettő idősebb munkásréle, afféle letört, munkátlan
napszámosok. A csoportban a legutolsó hatunk között, aki
kissé külön is húzódik tőlünk egy görnyedt, lompos, kövér
férfi, valamiféle felemás víseletben, keménykalapja van most
a hóesésben is, melléje erősen megviselt piszkos, szürke vi
lágos átmeneti kabátot visel; kemény, vörös arca van, kiis
merhetetlen vonásokkal és általában tájékozatlan vagyok
afelől, hogy kicsoda és micsoda lehet. Ha az utcán találko
zunk, akkor sem tudnám, vajjon valami lecsúszott tanár-e
vagy tönkrement kisiparos, talán inkább az utóbbi, erre vall
közönyös és mogorva tartózkodása, amivel míndnyájunkat
kezel, de azért a dologban nem akar vonakodní, kissé lom
hán, de kész és fegyelmezett mozdulatokkal indul velünk.

- Maga idejön mellém I - mondja Miskolczi bácsi és
én tudom, hogy azért szól hozzám így, mert nem akarja lát-
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tatní, hogy én külön kezelt vagyok, akit kimélni kiván majd
és aki helyett kész félig-meddig dolgozni is. Ott künn hatal
mas csillogó kristályokban a levegőt és a ködöt, a sötétséget
és a fényt elöntő áradással vastagon szakad' a hó; máris
majdnem félméteres.

Egyelőre nem is lehet szó másról, mínt arról, hogy a
kocsiúttesteket szabadítsuk fel, mert még a höláncos autók
is elakadva fuldokolnak a keréktengelyig érő laza hóhullá
mokban. A legfőbb munka a lapátolókra vár. Kocsikat most
nem is osztanak szét közöttünk, minek lenne, amikor egye
lőre csak az lesz a dolgunk, hogy dombokká lapátoljuk a
havat az úttest szélén. Igy is alig szabadul fel közlekedésre
valamivel több, mint az úttest harmada. Miskolczi bácsi
szakember, szakszarűen beszélget ezekről al köztisztasági
üzem altisztjeivel, szakszerűen és büszkén. Az egyik fel
ügyelőféle ismeri is őt valami útépítésból. A fegyelem majd
nem katonai. A szó legszorosabb értelmében úgy vezé
nyelnek bennünket oda, ahol dolgoznunk kell, abba a nagy
széles utcába, a Tisza Kálmán-tér és a Népssínház-utca kö
zött, ahol az autóforgalom bonyolódik le. Ott kell folytatnunk,
ahol az előttünk végzett munkáscsapat abbahagyta, az utca
szakaszon az egész utat ellepő sáncként meredt fel előttünk

a hó. A mi szakaszunk munkája egészen nyers: hárman ál
lunk az út jobb, hárman az út baloldalán és lapátoljuk a
havat jobbra-balra. Miskolczi bácsi mellettem áll és mi ket
ten dolgozunk. A munka, amit végzünk, kisértetiesen hason
lít ahhoz, míntha eveznénk. csak sűrű vízbe mártott lapátok
kal. Meg kell adni, hogy nem hajszolnak bennünket, a mun
kának a maga tempójában megvan a karitatív jellege, sietni
nem kell, de viszont el kell végezni, tisztára kell takarítani
az úttestet, amennyire az ömlő hó megengedi. Tehát előre!

Az ember lehajol, félredobja a havat, azután újra leha
jol, félvedobja a lapát havat, újra lehajol és újra félredobja,
igy megy ez tovább. A hó közben szakad, a cipő már átáwtf,
a lábam nedves, a zöld lóden kabátom gyűrődésein vastagon
áll a hó. És hiába akarom a kalapom karimája alá rejteni,
szemüvegemre is szakadatlanul hull, elfátyolozza előttem a
világot, a hótól megvakíttatott szemüveggel színte sötétben
dolgosom.

- Nem lát? - kérdezi mellettem a vastag, közömbös,
kemény és áthatolhatatlan hang, ugyanolyan vastag, kemény
és közömbös és áthatolhatatlan, mint a keménykalapós tár
sam arca. Megfo~ja a vállamat és goromba gyöngédséggel
félrelódít. A hóesés ködéből vakítóan tüzes reflektorokkal,
amiket színtén homályossá tett a hóesés egy a hóban lassan
küzdő autó bontakozik ki velem szemközt, kerekei néha üre
sen forognak a hóban, amint előre küzdi magát. Velem szem
ben jött, arról az oldalról, ahol még így nyersen sincs fel
szedve a hó, most odaér közénk, kerekei újra szilárdabb
alapzatot éreznek maguk. alatt és a benzinfüst illatos pá
ráitól körülvéve gyorsabban mászik előre, megáll, durrog
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egy darabig, azután nekiszalad. Letörlöm szemüvegemet és
Ielteszem. Az utca felett a villanylámpák üvegkorongjai
megfagyott holdakként éles fénnyel világítanak. - No gye
rünk! - mondja durva erővel a keménykalapos 8 lapátol
tovább. Én is továbblapátolok és közben megoldottam, hogy
míért olyan feltűnő magas, szinte fejjel és vállal áll ki kö
zülünk: lábára zsákrongyokból és más rongyokból kötözött
védelmet a hó és a hideg ellen, úgy megy rajtuk mint vala
mif'éle gigantikus és nyomorék elefánttalpakon. Lehet, hogy
jó a cipője és kíméli, vagy lehet, hogy ki sem bírná ezt az
éjszakát. De vajjon az enyém kibírja-e? Miskolczi bácsi 
ő rövid félszárú kubikus csizmát visel - aggódik is éppen
ezért miattam,

- Magának is ezt kellett volna! - jegyzi meg lapáto
lás közben, csak rábólintok és haladunk tovább. Akalapom
és a zöld lódenkabát nyaka között itt-ott beszivároz a hólé.
Lábaimat egyelőre nem érzem. Hogy hajladozni kell, azt
megszoktam még a nyáron és a vállaim is megszekták a
megterhelést az éjszakai teherhordás között a csarnokban.

Úgy dolgozunk, hogy sok szó nem esik.
Külőnös hogy milyen hallgatagok vagyunk mi hárman,

Mískolczi bácsi, én és a keménykalapos; a többiek né
gyen már összeismerkednek, fecsegnek, együttesen csinálnak
terveket, együtt mennek majd a népkonyhára is. Szállásaik
ról beszélnek, kocsmákról; számítgatják az időt és úgy szá
mítják, hogy éppen tizenegyre. míkor a munkaszak fetlében
egy kis pihenés jár: odaérünk a második sarokkocsma
elé - két' utcára négy-négy óriási üvegtáblára nyíló hatal
mas söntéskocsrna, ablakai idevilágolnak, a sarki bejárat
felett égő óriási üveggömbje fehéren ég, mint valami jelző

bólya, vörös neoncsövekből kirakva karcsú betűkkel ég az
éjszakában, csupa karcsú, magas elegáns nagybetűkkel:
IT ALMÉRÉS. Most füst van benne és fény van, zaj van, me
leg, emberek, sör van benne, bor, forró tea és ami a legfon
tosabb, pálinka. Mi pedig itt evezünk vaslapátjainkkal lé
pésről-lépésre, nehezen evezünk előre a negyedöles hóban.
Éppen ezért úgy látszik, hogy egyszer mégiscsak odaérünk.
Néhány méternyi választ csak el tőle, amikor megállhat a
munka. Valamennyien tetőtől-talpig vizesek vagyunk, nedves
sé tett mindnyájunkat a hó, átgázolunk a még előttünk álló
eltakarítatlan hómezőnyön és a fehér tejüveggömb alatt a
világosságban és a szakadó hóviharban megszámoljuk a fil
léreinket. A keménykalapós kissé Iélrébb húzódva ott áll
és nem nyul a zsebébe,

- Meghívjuk, ha nincsen magának! - löki oda neki a
két külvárosi suhanc közül az egyik. Régóta találgatják, mi
féle lehet és miféle, érdekli őket és szerétnének vele ismer
kedni.

(Folytat juk.)
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LATSZAT ÉS ~VALÓSÁG

BABITS MIHÁLY. t1 1
A gyászban talán megis az íróknak a legkönnyebb, fájdalmukat
elmélkedésekre cserélhetik, emlékeikhez esztétikát kapcsolhatnak ;
könnyel a szemükben már egy kicsit irodalomtörténeti méretekben
gondolkodnak. Az első döbbenet multával tárgyilagos szavakat,
helyes meghatározásokat kell keresniök, a fölcsukló siralom helyett
találó megállapításokkal búcsúzhatnak csak igazán a nagy halottól.
Sajgó ssívüket az értelem tisztelete vigasztalja, az elmulástól örök
értékekhez menekülhetnek; mesterségük megmenti őket a szenve
déstöl, Aki Babits művét ismerte s csak részben is át tudta tekin
teni, nem a veszteséget érzi most, amit a halála jelent, hanem a
gazdagságot, ami termékeny életének a hagyatéka.

Litteraturánk fiatalabb nemzedékei elrévülterr állják körül a
sírját, személyes fájdalmukból legtöbb nem is annyira az ember
nek, mint inkább a tanítómesternek szól. Az örökség terhe nyomja
vállaikat, át kell venni a szerepet, a hálátlan hivatást, amit eddig
gyötrő kór okkal küzdve, gyengülő testtel a leghősiesebben mégis
csak Babits töltött be. A fiatalabbak eddig felelőtlenül tanulhattak
tőle, segítségül vették okosságát, ösztönzést kaptak mellékmondatai
tól, ízlést kölcsönöztek nézeteitől; ezután már helyt is kell állniok
ezekért az adományokért. A szellem tisztaságára majd tanítványai
nak kell vigyázni, szolgálatot vállalni az irodalom ügyében. A ta
nulságokért és ösztönzésekért most meg kell fizetni, a tanulóévek
köteleznek, az eszméket és eredményeket nemcsak hasznosítani
lehet, de követni is. Már műfajok szerint is hány egyén tudja
betölteni akárcsak a munkaterületét, költő, esszéista; szépíró, mű

fordító, bölcselő kell Babits erejének a pótlására, mind külön
külön embert kíván. S nem utolsó sorba marad az az emberi és
írói magatartás, mely európai távlattal és nemzeti mélységgel
egyetemes művészi hitvallást tesz az örök dolgok mellett.

Az író jelentőségét nemcsak a kötetek száma teszi, sohasem a
munka statisztikája, vaskos könyvek sora, kilóra mérhető mondatok
tömege, de mindig a teljesítmény lelke, az a sajátos légkör, mely
külön világot jelez, egy dolgozó és termelő elme természete és
alakító képessége szerint. Minden művész más "benyomást kelt,
mást ad, újat mutat; hogya részletekben vagy arányokban, le
nyűgöző képekben vagy válogatott fínomságokban jelentkezik ez
az eltérés, az a minőségen alig változtat, csupán lélektanilag és
esztétikai tekintetben jár különbséggel. "Légy egy fűszálon a pici
él s nagyobb leszel a világ tengelyénél." Az irodalom mérlege nem
a számolás és mérés gyakorlatát folytatja, hanem a szellem rej
télyes és bonyolult, mégis egészen egyértelmű értékelését. E sze
rint képzeteket szolgálunk, tények helyett széptani különlegessége
ket, melyekre csak fogalmunk van, fontosságukhoz pedig hitünk.
Versmértékeken, kötöszavakon, magyarázatokon mérjük a jelensé
geket és műveket, figyelemreméltó csak az, ami a kultúrával bi
zonyos viszonylatot tart. Kosztolányitól szövegbeli készséget tanul
tunk, Karinthytől lényeget, Krudytól mesélőkedvet, Móricz Zsig
mondtól lendületet. a litterátor tehetetlen dohogasát Adytól, kívül-
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állóknak titokzatos, jórészt értelmetlen szokásokat, melyhez a valö
ságnak alig lehet valami köze. Babitsról sem mondhatunk kézzel
foghatóbbat. Irodalmi méltöságra, tiszta müvészí öntudatra és tel
jes, szinte történelmi emberségre ő a példakép, alakja az írástudó
legtökéletesebb megszemélyesítője, eszménynek fogadható el a mű

velődés és tanultság terület én. A jellemzés még általánosítöbb,
mint társai esetében, ahogy egyéniségnek univerzálisabb kiterje
désű volt, érdeklődése, könyvismerete mindüket összefoglalhatta
volna. Mulhatatlan és egyetemes humánum kelt tolláröl, humánum,
- a szónak kristályosan ragyogó értelmében, melyről ép az ő

munkássága tanúskodott, hogy mit ér. Bóvli kifejezés a mai milliós
kánkán idején, élcnek talán jobban hangzana, miképen értelmezik
hasznos célzatokkal a politikai ellenfelek, szektariánusok és röp
iratszerzők. Babits pályáján egyetlen lehetséges álláspont, magas
rendű és fejlett létforma, méltóan két évezred kultúrális hagyo
mányaihoz; - s az értök homályos tételei megelevenednek. Élet
útja bátorságot öntött belénk, hinni a szellem hatalmában, műkö

dése önérzetre nevelt, mert meggyőzőtt az irodalom kiváltságáról.
Az értelmes gondolat, műgond és szépség nem okoz keserűséget,

csak mert hatástalan; minden jó művész a magánosság vitéze,
mégis büszkén hordhatja társtalansága bélyegét, mert választott
lény, a kultúra misztikus élményeinek részese. "Ki méltó látni a
csodát, az a csodát magában hordja." Talapzatra hág, aki megér
tette a formás révületeket, átborzongta a varázslatos ötleteket és
fölismerte a műélvezés Izgalmat. A műveltség kiváltság és nem
fölösleges fényűzés, a legyintő fölény önmagát hozza szégyenbe.
Babits egyedülálló érdeme, hogy tekintélyt szerzett a tudásnalc,
a tömegek feje fölé emelte a szellemiséget, fölszabadította azt a
költőkben és művészekben élt elvesző érzést, melv ' kisebbrendű
ségi gátlást fejlesztett bennük a rideg valóval, a szürke körülmé
nyekkel és közömbösségükben önfeledt kortársaikkal szemben. út
töréset az irodalmárok áhitata követte, az olvasottságnak és érzé
kenységnek olyan nagyfokú becsülése, mely megmentette íróink
munkakedvét az értetlenektől. A rnűvészet értelmiségi szertartáso
kat érdemel, rajongásból sose elég, egészséges eszmélet és nemes
lelkület hódolnak előtte. Az elégedett belső nyugalom, egyensúly
és összhang elsősorban a kultúrember öröme.

A humanizmus tiszteletét Babits nem sebbel-lobbal, nem áldait
lan csatákkal vivta ki, hanem kitartó munkálkodással, mely ellen
nincs mentség, a dolgos évtizedek szüntelen tevékenysége végül is
győzelmet arat. A véres viadaloknál eredményesebb a következe
tes termelés. Ellenállhatatlan fegyelmének ismeretében most már
könnyű bevallani, hogy művészi tehetsége nem zagyva gesztus,
ideges Iöltünés és oktalan lárma volt, hanem kérlelhetetlen tűre;

lem, görcsös kitartás és nagy szorgalom. A szígor volt művészeté

nek életeleme - Füst Milán szerint, aszkétikus szilárdsággal ural
kodott a valóság és irodalom anyagán. Biztos ítélet, szigorú mér
téktartás. lelkiismeretes önbírálat - csupa szerzetesi erény, hoz
tak létre művét, melyhez Kosztolányi szavaival, csak fényes hideg
ség, kemény ész közelíthet. Ez az öntartó feszültség mégis áttüze
sítette értelmét, az ellentétek tálálkozását heves változások kísérik.
A költészetnek szárnyat a forma nyűge ád, "öntött szavak, kik
egyre olvadóbbak" - írta meg Ady ennek a poétikának paradox
törvényét. Antik mérséklet és sokszor katolikus lelkesség kerekí
tenek nála szabályt az ellentmondásböl, mindig egy középkori
alkat odaadó alázata és munkás szenvedélye értelmében.

Pogány Ö. Gábor.
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K ö y v E K
KARDOS TIBOR: KöZÉPKORI KULTúRA, KöZÉPKORI KöL
TÉSZET. A történelem szemléletében sajátos fény- és árnyjáték
érvényesül: minden kor újra formálja a letünt világ képét, az ér
deklődés megvilágított középpontjába helyezi mindazt, ami lénye
gével, törekvéseivel megegyező vagy rokon jelenség s az érdekte
lenség vagy értéktelenség homályába rejti a vele ellentétest.
AlLandó hatalmas és végérvényesen soha le nem zárt pörújítás
zajlik, melyben történelemmé íakult századok és az élő. birkózó
jelen az ellenfelek. Napjaink történeti irodalmában is efféle pör
folyik: a történelem egyik legnagyobb vádlottját idézték meg
újra, a középkort. A humanizmus ember-rajongó mámora. a refor
máció vallási ellentétei, a felvilágosodás vallástól elfordult erői

s a mult század liberális elvei munkáltak azon, hogy a túlvilági
világosságból táplálkozó fények századait, a középkort sötétbe bo
rítsák. Tevékenységük révén egyre mélyebbre evődött a tudomány
ba és tömegbe a "sötét középkor"-megállapítás, mely még nap
jaink tisztuló szemlélete ellenére is fölbukkan.

A középkor újraértékelésén az elméleti és történeti tudomá
nyok egyaránt fáradoznak. A filozófia ismét a bölcselkedés virág
korának tekinti s nemcsak mint egyszeri, történeti fejlődntényt ér
tékeli, hanem korunk életértelmezésében is újra eleven éltető erő

a középkor. A történettudomány az élet minden vonalán föltárta
értékeit s ez az új, a rágalmak, előítéletek és félreértések rárakó
dott mészrétegei alól elővarázsolt kép annyira lenyűgöző, harmó
nikus és emberi, hogy nem egy mozzanatában a mai államberen
dezés, társadalmi szervezkedés is tőle veszi eszményét. Szinte az
érzékelés közelségébe hozza az irodalmi kutatás: lépten-nyomon
rádöbben arra a csodálatos szintézisre, amelybe a középkor em
bere aJZ ég és a föld szépségeit összebékítette, megmutatja azt a
vágyakozó lendületet, mellyel a román templomok konok erejével
és a gót katedrálisok áhítatos szárnyalásával tört az Isten városa
felé. Az alkony mély, meleg búcsúzó színeiben festette meg e
Kort J. Huizinga magyarul is megjelent könyve: A középkor
alkonya,

A magyar tudományos irodalom is elvégezte már a középkor
kutatás alapvető munkálatai t. H6man Bálint középkor-története, a
Révai által kiadott művelődéstörténet, Deér József és Mályusz
Elemér tanulmányai s Horváth János nagyjelentőségű. úttörő iro
dalom-történeti műve megteremtették azt a széles és biztos alapot,
melyre minden további kutatás felépülhet. Az ő működésük nyo
mán egyre nagyszerűbb s eszményibb képpé fejlik föl a nagy titok,
a vélt adattalanság temetőjébe s a föld alá rejtezett magyar
középkor.

Ennek a hatadmas méretekben megindult adatfeltáró és rend
szerező történeti kutatásnak jelentős és sok szempontból újszerű

eredménye Kardos Tibornak a Magyar Történelmi Társulat kiadá
sában megjelet alkotása. Könyvének alcíme: a magyar irodalom
keletkezése, mutatja meg tulajdonképpeni problémáját. Ez a prob
léma azonban csak a középpönti mag, mely köré az adatok töme
géből megalkotott szintézis kikristályosul. Az irodalom már ponto
san meghatározott s az írott művekre vonatkoztatott fogalmát "az
emberi szó által kifejezett költészetével" helyettesítheti. mint amely
szempont egyedül alkalmas arra, hogy' a középkor szóbeli és írás-
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beli, latinnyelvű és vulgáris jelenségeit összefogja. A költészet
Kardos felfogása szerint a csodálatos érzelmi ellentétekben élő

középkorban még "az élő pillanatok hatása alatt" keletkezett, 8rl
élet ünnepi ténykedéseinek, érzelmeinek szavakba szökkenése volt
s épezért a szerző nemannyira a szövegek irodalomtörténeti vizs
gálatára helyezi a fősúlyt, mint inkább a keletkezés, az alkotás
körülményeit, tényezőit és folyamatát vizsgálja. A középkori köl
tészet a középkori kultúra "legemberibb, legnagyszerűbb formája."
Lehetetlen tehát az egyetemes kultúra organizmusából kitépve, csak
hagyományszerű eredményeit elemezni. Kardos könyvének legna
gyobb érdeme, hogy szigorúan irodalomtörténeti módszer mellett
a művelődés- és társadalomtörténeti szemléletet is segítségül híva,
sikerült neki célkitűzésének megfelelően "az irodalmi életet élő
valóságában tárgyalni, kibontani kapcsolatait társadalommal, isko
lával, udvarral, művelt középréteggel, néppel, nemzeti életformá
val". A magyar bőskor szóbeli és írásbeli, prózai és verses költé
szetétől a lovagkirályok irodalmi életén át a magyar középkor be
teljesülését jelentő s azt a reneszánszba átalakító "lángoló sti
lusig" terjedő elemzése során az egyetemes európad kultúra össze
függésében szemléli a magyar költészetet Ennek a szintétikus
látásnak eredményeként állapíthatjuk meg az íróval, hogy a ma
gyar kultúra európai mértékű és értékű költészetet termett, de
önnön törvényei szerínt, saját érzéseit, élményeit és lelki világát
kifejezve. Kardos könyve nagyszerű bizonyíték arra, "hogy a kö
zépkorí magyar költészet és művelödés csak azért lehetett nagy
gyá ... mert az élet elég gazdag volt ahhoz, hogy létrehozza".

Fényi András.

LIN YUTANG: EGY MúLú PILLANAT. (Révai.) Pünköstí Andor
fordítása. Ezer oldal. A nagyközönség, - úgy mondják, - szereti
a vastag könyveket. A sok bestsellert látott olvasó fintorog: - El- I

nyujtott unalom, olcsó exotizmus, - gondolja. És aztán kellemesen
csalódik.

Ha az európai ember, utazó vagy író Kínáról beszél, érdekes
ségeket keres és titkokat talál. Még a legjózanabbak könyvei is
minduntalan összemérík az európai és kínai viszonyokat, az írók
önkénytelenül is szemlélők és kritikusok lesznek, még regények
ben is összehasonlítást és magyarázkodást adnak a kínai élet áb
rázolása helyett. Ilyenfajta exotikumot, pittoreszk vonások, érthetet
len tények, szokások hajszolását hiába keresnénk Lin Yutang
könyvében. Itt egy kínai ember beszél a kínai népről, igazi ben
sőséggel, kultúra és hagyományok tökéletes ismeretével. Hangja
végtelenü! családias és meghitt. Nemcsak azért, mert családregényt
ír, hanem, mert valamiképpen egész népét egyetlen nagy család
nak tekinti. A kínai szemléletnek nagy az átfogása, nemcsak a
mindenkor élőket kapcsolja szeros egységbe, - s különösen a ja
pán támadás pillanatában, mely a regény egész légkörét és fel
fogását mélyen befolyásolja, - hanem a holtakat, az ősöket is je
lenvalóknak tekinti. Ez sajátos légkört ad a regénynek: az emberi
élet kereteit bátran kitágítja - (Kína történelme is belezsúfolódilk
a családregény szövedékébe,) - de egyszerre jelentéktelenné is
zsugorítja az időt - (múló pillanatnak nevezi a boxerlázadástól a
japán támadásig eltelt negyven évet, nem fél későbbi események
előresejtetésétől, a múlt néhány mozzanatát élesen, időben nem
halványodottan idézi víssza.) Különös, elemeit és ellentéteit mind
untalan kiegyensúlyozó játék következik ebből: a magántörténet
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minduntalan köztörténetbe torkollik, az emberi szenvedélyek je
lentőséget kapnak a történelem áramában, a történelem legalább
annyira vezeti a cselekményt, mint a jellemek adottsága, de a tör
ténelmi tények is jelentőségnélkülivé oldódnak a kínai kultúra
végtelen távlatában. Az az előadásmód, mely egy családtörténet
lelkiismeretes krónikásává szegődik, s látszatra nem egyszer apró
és haszontalan fínomságokkal tölti idejét, ugyanilyen meghitten,
halk jelenetek és szeretetteljes szimbolumok nyelvén mint a maga
legszemélyesebb dolgáról. mint belső ügyről beszél az emberi lét
legörökebb és legnagyobb kérdéseiről.

Kinai regény angol nyelven. Kínai ír nemkínaiaknak. Van is
a regényben valami fordított exotizmus s tán ez a legigazibb hi
bája. Látnivaló ugyanis törekvése, hogya kínai kultúrát és cíví
lizációt minél közelebb hozza a nemkínai olvasóhoz. Megmagya
rázza a kínai szokásokat, értekezik a kínai történelemrőL Néhol
ötletesen, a cselekménybe olvasztja. Má~or kíütközöen, szinte
már íőlöslegesen. Leír lakásokat és kerteket, nem, mert regénye
cselekvénye megköveteli, hanem, mert az idegen olvasót tájékoz
tatni Kívánja'. Gondosan beszámol Mulan házasságának körülmé
nyeiről, a hozomány felsorolása valóságos leltárrá lesz. Mert szereti
népét, politikailag is tájékoztatni akarja olvasóit. Nem propaganda
az, amit Kína és Japán viszonyáról ír, vagy legalább is nem lépi
át a jóízlés határát, de a regény igazi szövetétől mégis idegen
anyag. Be kell vallanunk viszont, hogy nagyon érdekes: ritka
könyv tudta ilyen érdekesen megmutatni a keleti összetűzések

okait és természetét. A kínai-japán háború képe, ha sokban kü
lönbözik is attól, amit eddigi értesüléseink alapján hittünlk, ke
gyetlen és erőteljes színeivel az igazán nagy háborúleírások fe
szültségét közelíti meg. Hasonlóan meglepő Kína lelki átalakulá-
sának rajza. ..

Lin Yutang bevezető sorai a kínai regényt csevegésnek neve
zik. Nem tudjuk mennyiben azonosítható az Egy múl6 pillanat a
kínai regénnyel, de Lin Yutang "csevegése" rendkívül vonzó.
Nincs meg tán benne az európai regény néhány formai újítása,
erős lélektani érdeklődése, nincs egy sem azok közül a híres "má
niák" közül, melyek néhány kísérletet oly vonzóvá tettek, de alig
hanem múlóban vannak, viszont meglepűen sok benne az egyszerű

ség és természetesség. Ilyen szelíd modorban, időrend és külső ese
ményeK végtelenül szabályosnak tetsző szálán európai író szinte el
sem merne kezdeni egy családtörténetet. Lin Yutang regénye kel
lemes, behízelgő olvasmány, tiszta, átlátszó, nincsenek benne trük
kök és meglepetések. Az olvasó azzal az örömmel haladhat benne,
hogy végre egy "rendes" regényt olvas, mely eseményességében a
multszázadi regényre mer hasonlítani. És mégsem lesz felületes,
mégis vannak mélységei. Az egyik jelenete egy kertben lejátszódó
költői verseny, családtagok vesznek benne részt, egyetlen verssort
kell egy már megadotthoz hozzákölteni. Nemcsak az árnyalatok
iránti érzékenységen lepődhetünk meg, de azon is, hogy egy rosz
szul megválasztott sor egy fiatal nőt örökre elidegenít II családtól.
Ez a meglepő lelki érzékenység, mely Lin Yutang hőseínek sajátja,
a regény néhány jelenetét igazi mély, lehelletszerűen fínom költészet
tel telíti. Mulan ki nem mondott szerelme, Vörösjáspis alakja ma
gasrendű remekelések. Erős, határozott alakformálás jellemeknek
és sorsoknak igen szerenesés összehangolása Lin Yutangban biz
toskezű írót sejtet, aligha csalódtunk, ha azt hisszük, hogy sikere
túléli a bestsellerekét.

Lovass Gyula.
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Reinhold Schneider

Possonyi László fordítása

A spanyol világbirodalom
bukásának regénye

dlthenaeu

Az Extra nyolc évvel ezelőtt mindössze kísérletként

indult el útjaira. A cigaretták között is tipusoket

különböztetnek meg a cigaretta gourmet-i. Az Extra,

ha családfáját kutatjuk, tehetséges unokaöccse a

Memphisnek. Sikerét nemcsak pompás anyagának,

jó formájának köszönheti, hanem annak a körül.

ménynek is, hogy valamilyen fínom és el nem odáz

ható rágyujtási kényszer teszi kívánatossá. Most ez

utóbbi tulajdonságát még fokozzák is. Szent István

napjára úgy határoztak a cígaretta-készítés nagy

mesterei, hogy külön töltésben kerüljön forgalomba.

Felel6s sz.rkeszt6 és kiadó: Dr. Possonyi Lószló.
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