
EGY BOLDOGTALAN LEVELEI
Ezek a levelek szerenesés véletlen folytán jutottak kezünkhöz.
Minthogy korunk égető kérdéseiről szólnak, sietve adjuk át
a nyilvánosságnak öket. A könnyebb érthetőség kedvéért
szükség szerint jegyzeteket is Iűzünk hozzájuk; kérjük az
olvasöt, ezeket is kisérje figyelemmel. A neveket tapintatból,
a keltezést helykímélés celjából mellőzzük. Borúfi leveleit
teljes terjedelmükben adjuk; Urbánus válaszait viszont egy
általán nem: részint elvesztek, részint - a levelezés végén,
ildomtalan becsmérlő szavakkal illetik Borúfit. A történet
ezek nélkül is világos. - A közreadó.

1. BORVFI, URBANUSHOZ.

Kedves Barátom, mély szomorúsággal értesültem sor
sodról! Nem tudom, teljes egészükben helytállóak-e híreim;
íme lásd, mit hallottam! (Bár megcáfolhatnád !) Mondják,
hogy azok, akik a magyarság dolgaiban magukat hivatot
takká választották, számon kivül vetettek s csak azon Iőlté

tellel hajlandók korábbi ballépéseidet megbocsátani, ha: l.
záros határiden belül legalább két népi őst mutatsz föl;
2. korábbi műveídet töredelmed jeléül megsemmisíted; 3.
megtérésed igazolásául három népballadát, két népi életké
pet és egy terjedelmesebb önvallomást írsz; végül 4. eddigi
tekintélyeidet megtiprod s akiket eddig vonakodtál dicsőíte

ni, hosszú cikkekben magasztalod, különös tekintettel arra,
milyen hatást keltettek benned (de ennek így kell kezdőd

nie: "amikor én ....." vagy ami még helyesebb: "én már
19 ..-ben megmondtam ...)

Minthogy ismerlek s meghódolásodra egyelőre kevés a re
ményem, elhatároztam, hogy föl-fölkereslek magányodban
leveleimmel s tájékoztatlak irodalmi életünk eseményeiről.

Addig is, amíg valami érdekeset hallok, kívánom, legyen el
viselhető szárnkivetésed ! Ég veled!

2. BORVFI, URBANUSHOZ.

Kedves öregem, megvallom, kissé tanácstalanul állok
üzeneteddel szemben. Telsztojt és Stendhalt olvasod, gramo
fon odon, vagy mint egyesek magyarítják, hangraforgódon
naphosszat Beethovent és Debussyt játszol, s híreim, - állí
tod, - nem nagyon érdekelnek. Pedig ha tudnád, mennyi
csernegém van számodra! Alljak bosszút s hallgassam el
őket? Nem gyötörlek! - íme halld:

M. S. mester körüli dúl a háborúság! Maholnap olyan
lesz ő, mint a választóvíz, mely csalhatatlanul eldönti, kiben

1 Nem azonos a XVI. szdzadi felvidéki fest6vel.
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buzog népi vér, ki igaz magyar. Aki jó szót ejt róla, gyanúba
kerül s előbb-utóbb a te sorsodra jut; aki csepüli, máris az
építő magyar színében tetszeleghet. (Bármily meglepő is, ez
az igazság: tudnííllik új írodalmunk távozásod óta fokozot
tan értékesíti vívmányait, így többek között a doronggal,
cséphadaröval, vasvillával és buzogánnyal való építés talál
mányát. Minél fogva egyes bogarász hajlandóságú elmék, hír
szerint, javaslatot tesznek az Akadémiának egy új szótár
rnegszerkesztésére: szötáréra, mely a tájékozatlanabbak szá
mára szép rendben elösorolná nyelvünk legfrissebb jelentés
változásait; amilyenek például: üsdvágdnemapád = gerin
cesség, kapanyele = toU (már tudniillik az írói), képzavar =
igazi líra, és így tovább... De térjünk vissza M. S. mester
hez. Nagy örvendezéssel húzzák ám fejére a vizes lepedőt!

Tizennyolc éves korában másként írt, mint ma! - vádolják.
Másra esküdött l Cikkeket írt egy bizonyos Vörös lobogó cí
rnű lapba!

Irt-e, nem írt-e, ne firtassuk; maradjunk az elveknél, 
gondoltam s jámboran megkérdeztem egyik föntebb említett
hivatottunkat, vajjon üldözendő-e egy negyvenen fölüli író
azért, amit tizennyolc vagy húsz éves korában írt? Nem áll-e
rá is a fejlődés törvénye? Nem volt-e Pál is Saul, stb. Lát
tad volna haragját! S dühe szikráit, mikor eUene vetettem:
közületek is hányan hirdették éppen az ellenkezőjét annak,
amiről ma tesznek tanúságot, s nem húszegynéhány, hanem
tán csak öt évvel előbb? Fölugrott, lehordott a sárga földig,
rossz magyarnak, mindenféle bérencnek hírlelt! Mit tehet
tem ? Neki van igaza, mert mer és tud és akar igazságtalan
lenni. Krisztus megbocsáthat Saulnak: ő soha senkinek nem
bocsát meg l Megbocsátani? Hiszen nem is erről van szö,
egyszerűen csak az értelemről. Csakhogy az értelem beteg
korok kóros csökevényel Hinni kell, barátom. Mit? Mindent,
amit ő mond és hisz. Nem tudod, mit hisz, nem érted" mít
mond? (pedig magyarul ír a jámbor, csakhogy nincs, aki
lefordítsa I) Mit számít1 Annál jobb: őbenne kell hinned! S
ha nem hiszel? Kárhozatra taszít!

Azóta várom a száműzetés parancsát. lsten veled.'

3. BORÚFI, URBANUSHOZ.

Megkaptam leveled, melyben arra kérsz, küldjek neked
néhány jó könyvet, hogy leckét vehess belőlük a korszerű

igaz magyarságból. Sokáig fáradoztam ez ügyben, sajnos, vaj-

1 Az MS. probléma Borúfi egy másik, egyellJre kéziratban ma·
radt levelében is 8zerepel. Azzal kapc801aiban, hogy MS.-t egyik
lapunk megbélyegzlJ értelemben individualistának mondja, siral
mas tájékozatlanságában a következlJ megjegyzést teszi: "Nem de
rék individuumok ö88zes8ége-e a derék nép? Olyan nagy biln, ha
egyéniSég akarok lenni?" Látni fogjuk: késlJbb megbánta e bilnét.
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mi kevés sikerrel. Értekeztem néhány tudósunkkal. majd
megvettem műveiket s éppen boldogan hazafelé siettem vagy
tizenöt kötettel a hónom alatt, mikor az egyik sarkon lecsa
pott rám NN. a nagy népész. Te ezt olvasod? - dördült
rám. - Tűzbe velük! A Dunához vonszolt s beleszórta a
könyveket. Szemét! - tombolt, népbutítás! Tudják is ezek
a maradi szobatudösok, ezek a hamis próféták, ezek a le
véltárosok. mi a magyar! Majd én megmagyarázom! -- És
magyarázta. Sajnos, egy árva szót sem értettem az egészből.

Mint kébőbb rájöttem, ihletében új, tettpótlós nyelvet te
remtett.

VP.-vel, gondoltam, jobban járok; hozzá fordultam. Szí
vesen fogadott s a maga ízes és tempós modorában a követ
kezőket mondta: "Én fajtiszta, jó népi magyar vagyok. Te
hát ami nekem tetszik, az tiszta, jó magyarság. Ami viszont
engem nem indít meg: nem is magyar az." Példákat kértem.
Szolgált példákkal is. Azóta izgatottan várom, mikor hányják
ki vasvillával Paál Lászlót, Szinyeí-Mersét meg a többieket
a múzeumokból.

Itt is fölsültem; mit tegyek többet? Szorgosan olvasni
kezdtem bizonyos folyóiratokat s egyéb becses nyomdatermé
keket. Jegyzetszótárt, nagy bánatomra, nem függesztettek
hozzájuk, így csak fogyatékosan érthettem meg őket. Annyi
bizonyos: a mellérendelést egyelőre nyilván csak elmélet
ben űzik; az egymásra következő aki-amely-amikből egész
kis várat építettem. De hát ebből is elég. Rendelj mellé, le
gyen benned komor gondolkodó erő s kellő mélység; lehető

leg csináltass gyorsan ellenzőt a szemedre! - és a legfonto
sabbat, lám, majdnem elfeledtem! - olvasd szorgalmasan
FG. cikkeit! Jó mulatást l (Ha ez utóbbiakban netalán tán
némi ellentmondást találnál ahhoz képest, amit ugyanezen
író nem sokkal ezelőtt egészen más jellegű lapokban írt, ne
hogy balga módon eszedbe jusson MS! FG. más, neki joga
van hozzá; ítél ő élők s holtak fölött (maga fölött viszont
soha!( - és, - a hírek szerint - míndíg el is hiszi, amit
mond.

1. BOROFI, URBANUSHOZ.

Lám, Zimándi Pius is megkapta! Meggondolatlanságában
odáig merészkedett, hogy védelmébe vett egy önképzőkört,

amely farsangi ünnepélyén tangóharmonikát engedett szóhoz.l
(Igaz, úgy mellesleg egyebeket is mondott, számonkérve
egyeseken a tárgyilagosságnak napjainkban már erősen el
avult követelményét. Ha az előző levelemben említett szótár
elkészül, - maradi magyarok használatára, - majd rájön
ő is tévedésére.) Ami a tangóharmonikát illeti, egyesek sze
rint semmi hiba sincs abban, ha farsangkor vidám diákok
elszórakoznak vele. De ne térjünk mellékvágányra! "Egy
gyanútlan és még könnyebben ingerelhetIJ diák-olvasó" tud-
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niillik nem állhatta meg szó nélkül Zimándi Pius cikkét;
méltán, hiszen, mint mondja, "ma már hála Istennek ott tar
tunk, hogy költészetünkben keressük a magyar valóságot, a
magyar lényeget." Azt azonban, hogy mi is ez a "magyar lé
nyeg", nem árulja el ő sem. S hallgat róla a szerkesztő is.
ellenben ilyen jegyzettel hozza a diák levelét: olvasta a tá
madásokat, de "tudván tudja, milyen lukbul milyen szél fú,
s éppen ezért válaszolni sem kívánt." Mily velős népi szólás
a jóhiszeműség igazolására l Bizony, nem fegyvert s vitézt:
dorongot és ganesvetót ünnepelhetne ma a múzsa. Szólj elle
nem: nem ellenfelem vagy, hanem ellenségem. Legyen más
a véleményed, mint az enyém: bolond lukbul bolond szél
fúj! Hogy igazad is lehet? Hogy sok forró hit helyett jó len
ne egv kis önvizsgálat és kétely? Hogy az a részleteseb
ben ki nem fejtett "magyar lényeg" tán sokkal tágabb,
mint, - hogy népi modorban szóljunk, - nagypipájú, de
nem mindig sokdohányú letéteményesei hiszik? Lám, most 01
vastam Illyés Gyula könyvét, a Mint a darvak címűt. Mennyi
derűs latin színt kever a magyarság képébe I (Igaz, vele van
nak legnagyobb zavarban az új hit lázas apostolai.) Bizonyá
ra bölcsebb lenne csatabárdok csattogtatása helyett megbízha
tóbb igazságokat fölhozni. Tanulni, olvasni: ez sem árt l Mi
lenne, ha azoknak, akik ma magvarságunkról ítélnek, egy
szép napon előzetes értesítés nélkül vízsgázniuk kellene ma
gyarságunk ismeretéből? Alighanem erőt venne rajtuk a ko
mor gondolkodó erő némasága. - Isten áldjon!

5. BOROFl, URBANUSNAK.

Könyvnap ! Jártam a sátrak körül. Találkoztam egyik
legnagyobb írónkkal. "Népi" író is. Leszegzett fejjel ült, ar
cát tenyerébe temette. Halálosan szégyelte magát kéretlen
csatlósai miatt.

6. BOROFI, URBANUSNAK.

Kezdek meginogni, érzem. Korom nagysága áthat és da
gaszt. Régen megvárták, míg az író meghal, aztán márvány
ba faragták. Később a politikusok divatba hozták, hogy még
életükben szebrot öntsenek róluk. De az írók ismét túltettek
rajtuk! Még életükben s önkezükkel alkotják meg szobru
kat. Sőt: kijelölik önnön helyüket az irodalomtörténetben,
szolgálatkészen előre megírják a róluk szóló fejezetet! Ez
már engem is elragad! Atképzem magam tősgyökeres Iílo
lógnak! - Nem érek rá többet írni, sietek, sietek!

7. BOROFI, URBANUSNAK.

Éljen az intuíció! A tudósok mind szamarak, Tolnai
Lajos a legnagyobb magyar író. Kétezerháromszázadszor 01-
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vastam ezt FG. cikkeiben, végül mondogatni kezdtem, mint
egy bájoló imádságot, s ma már hiszem! hiszem! hiszem I
Érzem, amint azóta egyre sűrűsödöm és mélyülök l Mélysbb
vagyok, mint egy kút, új élet vizei bugyognak bennem l Hi
szek! hiszek l s holnap elégetern könyveimet. hajdani egyete
mi jegyzeteimet, mert nem olvasni kell, hanem hinni! Ér
zem, hamarosan professzor leszek. Ma még nem vagyok az:
átkozott régimódi világ! Jöjjön hát az új kor! Katedrát ne
kem, katedrát! Ha nincs üres, rendeljetek mellé valahol
egyet! Mert én vagyok a magyarság, az igazság és a világ,
egyszemélybenmostésazidőkvégezetéig!! II

1 Mint legújabban értésünkre jutott, Borúfi azóta Vezércsillag
cimen lapot alapított. Az els6 számban arcképét, családfáját és
nagysága hitvallását közölte; mindehhez kisebb tanulmányt mellé
kelt önmagár61, természetesen els6 személyben. Ugyanott olvasható
elmés bírálata Urbanus összes milveir61 "Egy kiirtand6 tollnok bé
reneseqei" címen, s új kecskeméti népdala "Nem kell nekünk Hui
zinga" címmel.

(Az eredeti kéziratokból közli Tüske Dávid.)

HOLLÓ ERNO:

TEHENEK AZ EROÖN

Hátukon légy-csapatok zümmögélnek,
alattomos, aljas, falánk hadak,
s ha megmozdulnak nehéz lépésekkel,
zengnek az erdőn lágy, csengő-szavak,

sötét szemükben béke, csönd tanyázik,
fogaik között fű, virág ropog,
mint egyhangú változástalan ének,
mint útivándor alatt a homok.

Árnyékos völgyben vízre hajlanak,
úgy fogyaszt ják, mint legdrágább italt,
s majd gyors iramodással tevamennek.

Dübörögnek a vén hegyoldalak
alattuk és a máskor oly kihalt
tájon langyos csengetyűk összecsengenek.
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