
DALLOS SANDOR 19D1-ben született Győrszentmártonban; október 31-én
töltötte volna be 75-ik évét. Kezdetben pap akart lenni, talán némi családi óhaj
ra· is, hiszen apja a püspöki uradalom írnoko, volt; valamit .ezekből a "papi"
vonzalmaiból íróként is megőrzött, legalább annyiban, hogy érdekette a nyers
élet mélyén lappangó misztikum, a népi hit világa s az írói hivatásban az em
berjobbító lehetőségek, Ahhoz, hogy valóban író legyen és mint író - újság
íróként - megélhetést is találjon, előbb végíg kellett járnia: a nyomorúság keser
ves iskoláját; ez egy életre meghatározta gondolat- ésérzelemvilágát, de gazdag
anyagot is adott neki: legszebb, legmaradandóbb elbeszéléseI közül számosnak
témája a csavargók és nyomorgók világa, és a nyomorúságban, betegségben,
szenvedésben kinyíló emberi ezeretet. Ezek az elbeszélései (a legszebbekből

1975-ben jelent meg gyűjtemény a Szépirodalmi Könyvkiadónál Támadás a Szellő

utcában címmel) egyben dokumentum-értékűek is a huszas-harmincas évek
szegényembereire, munkanélküli csa.vargóira nézve.

Dallos Sándor igazi humanista volt, tapasztalatból és valóban szivből szerette
az embereket, de a világot is; aki emlékszik még szépen, mély tónusban zengő,

kissé vontatott, bibliás beszédére, ugyanezt a hangot találja meg a stílusában
- is, akár az imént említett novelláskötet darabjait olvassa, akár a Mezei míráku

Ium írásait, akár a Mint a kóbor kutyák korai, néhol véres naturalizmusú, de
mindig a hiteles szenvedés pátoszával írt -darabjaít, Valószínű, hogy nem a nagy
közönségsikert aratott Munkácsy életrajz örökíti' meg nevét irodalmunk történe
tében, hanem ezek az eredeti hangú és témavilágú, igaz emberségű, prófétáló
hevükben is mindig emberközeli elbeszélések, szép, olykor lág'y vonalú, meghitt
képeikkel, természetes levegőjükkel, máig elevenen élő embereikkel. Ars poeti
eá.ját hít'en jellemzi itt Mzölt le'vele édesanyjához, az édesanyákhoz, az em
berekhez, 1944-ból; mintha a hit és ezeretet jeiét emelné az elvadult ·világba.
1964-ben halt meg.

(r. gy.)

LEVELEK ÉDESANYÁMHOZ
írta DALLOS SANDOR

Drága, jó Anyám!

Most kaptam meg tegnapelőtt írt hosszú, szép, megható levelét. Köszönöm.
Ha tudná, mennyire! Legalább olyan mélyről és őszintén, ahogy Maga írta. Két
szer is elolvastam már, de bizonyos, hogy többször is elolvasom ma még. Sok
szor. Mosolyog ezen? Ne tegye. Nem póz ez, nem amolyan könnyed, fíűí fel
lengzés, amely mindig hazug. Semmi értelme se volna köztünk ilyesminek. Maga
okvetlenül megérezne a hamis hangot, én természetszerűleg tudnám, hogy nem
mondok igazat, így mindkettőnk szájízét elrontanám a dologgal. S minek ez?
Legyünk gyökértg őszinték, Drágám, akik szeretjük egymást, ma iparkodjunk
még a legkisebb hazugságtól is tisztán közelední egymáshoz, mert egyedül ez
ad csak a léleknek némi szilárd alapot, amelyen megállhat s valamennyi biz
tonságot, amely alatt meghúzódhatik. Egymás folttalan tükreinek kell mínden
képpen lennünk s míndegyikünkben a másik tiszta arca lakozzék: azt hiszem,
ez az összetartozók legfőbb törvénye, manapság. Meglehet, hogy míndig is ez,
csak a kényelem s a biztonság idején nem törődünk vele. Könnyelműek és
pimaszok vagyunk.

Higyje el hát, Drágám, a legkisebb igét is pontosan megmérern előbb, vajon
teljesen őszinte-e, csak azután írom le s adom át Magának. Fogadja el való
ságnak tehát, hogy sokszor elolvasom ma még a levelét. Igen. Ahányszor csak
egy-egy kis emberhez s magunkhoz' illő csöndem akad napközben, annyiszor.
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