
nehézségekkel küszködtek. Bányai, azt hiszem, csak azért vállalta a nélkülözést
és a nyomort, mert használni akart. Ártani, tudtommal, soha senkinek nem
ártott.

Azután még ezt a kis támogatást is megvonta az állam, nem tudom, hogy
miért, megvonták a vizsgáztatási jogot is, így az iskolatestvérek nem tanítottak
többé, Bányai is fölöslegessé vált. Egy borkereskedő céghez, a Kovács-testvérek-
hez került, ezek négyen ott béreltek kétszáz vagy négyszáz holdat, nem tudom
pontosan, a későbbi homoki tanácsháza volt a kastélyuk. Szóval náluk lett köny-
velő, de ez már az élete vége felé volt, egy olyan időszakban, amikor már nem
voltam a közelében.

Közreadja: BISTEY ANDRÁS

Örök diákként
Anyanyelvét is örök diákként tanulja az ember, hogy általa mind jobban ter-
jeszkedhessen térben és időben. Legszívesebben azokhoz szegődünk, akik maguk
is lankadatlan buzgalommal és parazsalló kíváncsisággal kutatnak, teszik a dol-
gukat a lehetőségeknek ebben a rengetegében. így hajt engem is a vágy a nyelv-
búvárokhoz, közülük főként azokhoz, kik írásművészetükkel is lelkesítenek.
Nyughatatlanul keresem a beszélni és írni jól tudó nyelvbúvárokat. A múló
években nem is egyre akadtam. Valamennyiük közül talán legkedvesebb lett
számomra egykori mesterem a magyar nyelvben, volt gimnáziumi tanárom.
Mióta a tiszai hajósok életéről szóló műve megjelent, lélekben gyakori és hívat-
lan vendége vagyok. Nem tudok betelni írásaival. Valahányszor olvasgatom
őket, felpezsdülök. És mire elül a friss nyelvi portyák izgalma, bizonyossággá
higgad bennem, amit az iskolapadban még inkább csak éreztem vagy gyanítot-
tam: nem akárkitől tanultam én magyarul Szolnokon, a Verseghy Gimnázium-
ban. De hadd mondjam már, miért is járok hozzá örök tanítványaként!

A mű nem könyv alakban jelent meg, hanem füzetként. Egy része F aha jók
a Tiszán címmel 1955-ben, Szolnokon. Más fejezetei a Damjanich Múzeum kiad-
ványaként Tiszai hajósélet címen 1961-ben jutottak el a szerencsés kevesekhez.
Az ígért harmadik résznek — fájdalom — magam sem vagyok birtokosa. Hogy
mire szolgáltak a fahajók a Tiszán és más folyókon? Áruszállításra használták
őket abban az időben, mikor még nem gyártottak fémlemezekből motoros von-
tatásra alkalmas uszályokat. A tetejes meg tete jetlen faha jókat fölfelé eleinte
emberek vagy lovak vontatták, lefelé pedig a víz árján úsztak. A fedett alkal-
matosságokkal főként búzát fuvaroztak a malmokba vagy tárházakba; a nyitott
tetejű fahajókat inkább kő, tégla, kavics továbbítására építették a superok, az-
az: hajóácsok. Ezeknek az elmúlt fahajóknak és hajósoknak a történetét mond-
ja el az a szolnoki tanárom, aki harminc esztendeig járt-kelt, bátran mondha-
tom: együtt élt a vizek fáradhatatlan vándoraival. Mesterségük minden szavát
ismeri és sokukat használja előadásában. Ezért is hiteles és szakszerű a munká-
ja. De nem egyszerűen szakszerű, hanem előzékenyen az! írója ugyanis minden
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először fölbukkanó mesterségszót megmagyaráz; így lépésről lépésre bevezeti
olvasóját a hajdan volt foglalkozás titkaiba.

„Rákóczifalva alatt a vontatott fahajó egyszer csak süllyedni kezdett, s né-
hány perc alatt elült. Az történt vele, hogy a gyors, erőteljes vontatás következ-
tében a hajó „megnyúlt", azaz valamelyik plattolása (oldaldeszkák összeereszté-
se) elengedett, megnyílt, mégpedig olyan alaposan, hogy a teher alatt lévő hajón
gondolni sem lehetett a mentésre."

A szóértés nem egyszer művészre vall, mint például ebben a részletben.
„Üres hajón nem nagy dolog a hibát, a folyást megtalálni, de mikor a hajó

dugig volt pakolva, mihez lehetett ott kezdeni!... Ilyenkor gyors segítségre
volt szükség, mert különben elült a hajó. Látni vagy megnézni természetesen
semmit sem lehetett, mivel a belül színig megrakott hajó kívül nyakig úszott a
vízben. Itt tehát a szem nem sokat segített, de annál többet, illetve egyedül
csakis a fül. Nekiláttak hát belülről a habdeszkák, az oldal mentén végig fülelni
az egész hajót, mint ahogy az orvos hallgatózik a beteg mellkasán. Azt hallgat-
ták, hol bütyköl befelé a víz. Megterhelt hajónál ugyanis, főleg nagyobb repe-
désen át olyan erővel lövellt be a víz, hogy hallani lehetett a csobbanását, bugy-
borékolását, a butykolását, amikor nekiütközött a hambárdeszkának, s vissza-
hullott a fenéken meggyűlt vízbe."

Aki így ír, nemcsak azt tartja fontosnak, hogy megértesse olvasójával a
még ismeretlen szót, hanem arra is törekszik, hogy az új kifejezés ízére is meg-
tanítsa. Evégből kóstoltatja végig vele a rokon zamatú szavakat: csobban, bugy-
borékol, bütyköl. És most már nemcsak agyunk, hanem érzékszerveink is hűsé-
gesen őrzik a frissen, ízlelve tanított szót.

Egy ilyesféle munkában természetes a mesterségszók sokadalma. Érthetet-
lenné akkor nem lesz tőlük a szöveg, ha a már bemutatott módon elhárítják
akadályait. De szakadatlan sereglésük még így is fáraszthatja a hallgatót vagy
olvasót. Hacsak nem üdíti föl figyelmét, hacsak nem pezsdíti bágyadozó érdek-
lődését valami más. Mondjuk, a humor.

„Akármi rosszat rá lehet fogni a fiatal hajósnépre, de azt, hogy csirkefogók,
soha! Még az ellenségeik se mondhatták rájuk, mert nem fogtak azok egy fia-
csirkét se, hanem hajítófával ütötték le, illetve akármilyen kisebb, kézbe illő
léc- vagy fadarabbal. De ezt aztán elismerést kiváltó ügyességgel. Ha a parton
meglátták a szedegető tyúkot, vagy a mindig egy csomóban tollászkodó liba-
vagy kacsanépet, csak közéjük suhintották a hajítófát, s a gyanútlan kacsa
azon vette magát észre, hogy már sül is a kaszrojban."

A vád megalázóan sértő. A védelem hatásos és csattanós is: a hajósok —
immár bizonyítottan — nem csirkefogók, hiszen nem megfogták a más
baromfiját, hanem leütötték. De a humor itt kivételesen dupla fenekű: az el-
hangzott védelem ugyanis sejteti velünk, hogy mégiscsak csirkefogók voltak
ezek a féktelen hajóslegények, habár különlegesek, mert őkelmék nem elevenen
fogták kezükbe a háziszárnyasokat, hanem agyonverve...

Ezek a humoros részletek javarészt személyes élményeket idéznek. Megélő-
jük mindig a témának megfelelő helyen eleveníti föl őket. Egyszer harsányabb,
másszor csendesebb humorral szól hozzánk.

„Délre nagyszerű paprikás lett a tragikus véget ért rucafiakból. Ez azonban
azzal a következménnyel járt, hogy amikor Roff alatt töfögtünk, egy husánggal
meg kellett csapkodni a sleppszálat, vagyis a vontatókötelet, merthogy ez he-
lyettesítette a telefon-összeköttetést a vontató motoros meg a hajó között. Jól
rávertek a drótkötélre, az elvitte a püfölés hangját a motorosra, s mivel értelmes



ember volt a motoroson, aki azt is tudta, hogy Roff alatt járunk, meg azt is,
hogy mindjárt a gáton túl egy kiáltásnyira kocsma lapul, megállította gépét. A
„telefonra" azért volt szükség, mivel a hajóról való kiabálást a motorzúgástól
nem lehetett meghallani. A motor hát megállott, a hajó lemacskázott, két ember
meg egy demizson csónakra kapott. Néhány perc múltán a fonott üveg nyakig
töltekezve érkezett vissza, de a két hajósban még maradt egy kis hely."

Véleményem szerint szordinós humorú az a megállapítás, hogy a motoros
vezetőjének értelmességét két dolog bizonyította: tudta, hol járnak, és azzal is
tisztában volt, hogy azon a környéken kocsma találtatik. Csöndes mosolyra csá-
bít az utolsó mondat is: „Néhány perc múltán a fonott üveg nyakig töltekezve
érkezett vissza, de a két hajósban még maradt egy kis hely." Tehát ők még nem
itták torkig magukat, s folytatásul csakis az következhet, hogy teljesen föltől tik
magukat. De hogy ők színültig teljenek, ahhoz a fonott üvegnek kell meg-
ürülnie . . .

A változatosság gyönyörködtet, gyönyörködtethet. Élvezi is az ember, ami-
kor azt tapasztalja, hogy a hajósélet képeit a Tisza-vidéki nyelvjárás is színesíti.

„A halpaprikás főzése azonban igen komoly dolog volt, azt nem lehetett
csak úgy elsietni, annak meg kellett adni a módját. Legjobb akkor, ha sokféle
hal úszkál benne néhány kecsegével együtt. Dehát ez nem egészen a szorgosko-
dó szakácstól függött, hanem az aztán igen, hogy kerüljön bele elég hagyma,
hegyes „mírges" paprika nem is egy, finom őrölt, jó erős paprika kanálszámra,
s ha volt, egy kevés bor."

A hangzónyújtásos finom és az íző mírges számomra égőpirosan villog elő
a halványabb tónusú köznyelvi mondatokból. Olykor-olykor a táj nyelv valamely
finom humorú köznyelvi részlet hangosítására való. Aki netán figyelmetlenül
elhaladna a csöndesként tréfálódzó mondat mellett, utóbb mégiscsak megtorpan
a ritkább táji tréfaszónál. Egy szemvillanásra vagy kettőre visszapillant, s eköz-
ben ráérez, ráérezhet amarra is, a rejtekezőbb humorra.

„De nemcsak efféle lábas-szárnyas tette elviselhetetlen próbára a hajósi
erkölcsöket, hanem nyár vége felé ott csalogatott a part menti földeken az a
drága jó, gyenge, zsengés, cukorédes főzni való tengeri. Mit tehetett egyebet a
szegény hajós, ha egyszer nem volt ott a gazda, akivel rá lehetett volna alkud-
ni, csak kiugrott vagy kiúszott a partra, s benézett a „nagyapám főggyire",
vagy az „anyósom főggyire", esetleg az „apósom főggyire", egyszóval hát vala-
mék igen közeli „rokony főggyire". így nevezték tréfásan a part menti földeket,
amelyekre ki-kicsaptak néhány percnyi röpke portyára."

Ertjük, persze, hogy értjük a tréfát, és hisszük a fondor mentegetődzést,
hogy csak azért sarcoltak valahol, csakis azért tekintették „valamék" „rokony
főggyinek" ezt vagy azt a darabot, mert nem tartózkodott ott a gazda, akivel
szót lehetett volna érteni, akivel tisztességgel meg lehetett volna alkudni az any-
nyira megáhított kukoricára... Jó kifogás sose rossz: kivált, ha mókás!

A humor old is, meg feszültséget is teremt, amint hallották. A jó előadó nem
is feledkezhet meg róla, a feszültségteremtésről és kioltásáról. Stiláris feszültsé-
get sokféleképpen lehet teremteni, például nagyon is különböző hangulati tölté-
sű nyelvi formák egybekapcsolásával.

„így bizony elég szegényesen fest a hajósok menüje, de — bevallom —
nemcsak ennyiből állott. A végére hagytam minden hajósok legkedvesebb elede-
lét a legfontosabbat, melyet még ma is sóvárogva emlegetnek az öregek: a halat.
Azért hagytam utoljára, mert valamivel több szót kell róla ejtenem. A táplálko-
zás eddigi módjai és kellékei alkották ugyanis a hajósi élelmezés legális részét,
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ettől kezdve pedig, illetve ezen túl félig-meddig, sőt olykor egészen is „illegali-
tásba vonult" a hajósok ellátása. Evvel nem azt akarom én mondani, hogy a ti-
szai hal nem a világ legpompásabb s leglegálisabb eledele, hanem csak azt, hogy
megszerzésének módjai nem jártak mindig a kőszívű és irigy törvények meg
rendeletek szabta utakon, hanem hol tűlled, hol hozzád."

. „A végére hagytam minden hajósok legkedvesebb eledelét, a legfontosab-
bat, melyet még ma is sóvárogva emlegetnek az öregek: a halat." — Ez a mon-
dat halmozott felsőfokú jelzőivel és késleltetéses szerkesztésével — azzal, hogy
csak a jelzőáradat levonultával bocsátja elénk a jelzett szót — meglódítja kíván-
csiságunkat, s jókora feszültséget vált ki belőlünk. Ez a kezdeti feszültségi csúcs
ernyedési völgybe lanyhul. Majd néhány mondat után újabb, az elsőnél is na-
gyobb feszültségi csúcs rajzolódik ki, amikor a mozgalmi nyelvből való „illega-
litásba vonult" és a tájnyelvi „hol tűlled, hol hozzád" hangulati görbéi egymásra
tornyozódnak.

Talán nem rónak meg a kelleténél jobban, ha nyilvánosan dicsérem majd
a tiszai hajósélet krónikájában tündérszigetként hol itt, hol ott föltünedező
idillt. Az idillikus leírások és érzelmi tudósítások varázslatából — minek tagad-
jam? — sokszor töltekeztem. A tiszai tájak vándora voltam én is: a csönd sze-
relmese ott lettem magam is. Legyen ez mentségem és magyarázatom. Hogy
szívesen fogadják-e mások is az idillikus rajzokat? Hogy érzik-e, élvezik-e fe-
szültségoldó hatásukat? Hogy tetszhet-é bársonyosságuk, lágy ívelésük és álmo-
sító andalgásuk? Hátha.. .

„Aki még sohase utazott a Tiszán fahajóval, el se tudja képzelni ezt a testet-
leiket pihentető, elandalító, végtelen méla csendet, mely az egész tájat megüli.
A falvak, egy-két ritka kivétellel, messze húzódtak a valamikor olyan rakoncát-
lan, s féktelen folyótól. Nem hallik semmi csendriasztó emberi zaj. Űgy érzi az
ember, hogy talán nem is vízen, hanem magán a csenden hajózik néma végte-
lenség fölött lebegő elmondhatatlanul édes, boldog érzés puhaságában. A ragyo-
gó színekben tündöklő erdőszegte, lágy vonalú hajlatok között, a nyári nap su-
gáresője alatt szelíden ballagó folyó maga a békesség."

Engem nem zavar, hogy néhány jelző irodalmi emlékeimet idézi, sőt jól esik,
hiszen egy magyartanár vallomását hallom. Nem feszélyez az emelkedettség,
mert jártam azon a tájon, és valami hasonló érzés hullámzott bennem is. Egyik
túlzsúfolt mondatát pedig azért értékelem mégis, mert sikerült benne valami
megfoghatatlant kifejeznie: úgy érzi az ember, hogy talán nem is a vízen, ha-
nem magán a csenden hajózik. Már látom, túlontúl elfogult vagyok. Nem is
folytatom tovább. Átadom a szót még egyszer az idillnek, az idillikus érzelmi
tudósításnak.

„Csönd, csönd meg béke, végtelen, csodálatos béke földön, vízen, égen, az
ember lelkében is. Néha egy késői gém rikkantott a ragyogó ég alatt úszva; vagy
fent, nagyon magasan vonuló pimpók csapata flótázott édes, lágy hangon. Fél-
álomban még hallottuk valahonnan a folyón ereszkedő tutajosok szomorú dalát
vagy Untaiknak ütemes csobbanását, mikor a hajó mellett húztak el. Feledhe-
tetlen, boldog nyári éjszakák!"

Idill? Vallomás ez: meleg szavú búcsú tűnő évektől, érlelő élményektől, su-
daras, ligetes ifjúságtól: termő férfikortól és osztályos társaktól.

Ezekben a vallomásokban is zsongít a mondatok zenéje. Citeraszó talán
vagy inkább valamilyen vonós zönögő neszezése? Nem tudom magam se eldön-
teni, de az bizonyos, hogy van benne szomorkás állandóság és valami szerény
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változatosság is. Leginkább a következő szemelvényből hallom, amiről az imént
olyan körülményeskedve és mégiscsak annyira pontatlanul beszéltem.

„Rövid erre-arra kanyargás után igencsak mindig a múlt felé Tolydogált n
szavak csendes folyama. Nem is kellett nagyon erőltetnem. Az öreg hajós is ar-
ról beszélt a legszívesebben, ami elmúlt. A fiatalok meg áhítattal hallgatták.
Megidézték a fahajózás hősi korszakának, a búzáshajók idejének nagyjait: híres
kormányosokat, vagyonos, sok hajójú gazdákat, neves hajókat. Régi történetek,
mulatságok, tréfák, csárdái emlékek, balesetek, elülések tarka-barka sokasága
rajzott fel, mint a fejünk körül citerázó szúnyograj, mellyel egész este hadakoz-
nunk kellett."

Néha-néha azonban megváltozik a mondatok áramlása. Csendes és egyen-
letes sodruk helyébe hullámverésre emlékeztető csattogás hatol. Hallani fogják:
nem véletlenül.

„A feketére aszott, sovány, inas lábszárakon pattanásig feszültek a hatalma-
san kidagadt visszerek: az elcsigázott arcokról, a meztelen, csontos mellekről,
hátakról szakadt a verejték a nyári nap irgalmatlan melegében, melyet még a
homok is visszavert, s abban a szemkápráztató ragyogásban, mely a nagy vízfe-
lület mellett fárasztja a szemet. De a munkának mennie kellett, ha akadozva
kalapált is a szív, és nehezen lihegett a gyakran beteg tüdő, mert otthon várta
már az asszony meg a gyerek a kenyérrevalót."

Rossz szokás vagy túlzott igényesség, hogy látni is szeretem, amit hallok?
Mindig azt várom, hogy partnerem mozgassa meg képzeletemet és ne hagyja
tétlenkedni, vállalkozó kedvű képzeletemet? Kevesen beszélnek érzékletesen; s
talán még kevesebben írnak így. Hogy miért? Talán, mert kevesen élik világu-
kat nyelvükben is. Élni ugyanis lehet a világban elég jól akkor is, ha nyelvünk-
ben nincs benne a világ. De beszélni róla megjelenítőén és képzeletmozdítóan
csak úgy, ha nyelvünkben is miénk a világ. Mint a most felhangzó szemelvény
írójáéban.

„A Tisza két partját több-kevesebb megszakítással erdőszalag szegi. Száza-
dos, girbe-gurba, bozontos fejű, nagy odvú fűzek, magasra ágaskodó nyárfák,
itt-ott még tölgyek is meg égerfák állingálnak a többnyire lapos, mocsaras erdő-
foltokban. Főleg nagyobb áradás után, mikor későn fut le a víz, késő nyárig
nem szárad ki az alj. Ilyenkor békés, háborítatlan élet zsong a homályos, meleg
párás, ember nem járta magányban. Az erdőszélek bokrosabb helyein az apróbb
madarak serege fészkel, magasabb fákon sárgarigók, s a legmagasabbra nyúj-
tózkodó faóriásokon az óvatos varjak fészektelepei sötétlenek. Naphosszat ott
kerengenék lengedező repüléssel az erdő föltött, s csapnak vesztükre messze
hangzó ricsajt."

Tétlenkedhet-e ilyenek hallatán a legtunyább képzelet? Aligha, mert a vi-
lágbíró nyelv kifejezései munkára fogják és kivetik tespedéséből. — Bozontos
fejű fűzek; magasra ágaskodó nyárfák; állingálás — ilyeneket kell megrajzolnia
bent a képzeletnek. Helyet kér magának az erdőfolt és a fészektelep is a belső
vásznakon.

Ahhoz, hogy ki-ki saját nyelvében is élje világát, pontosabban, a világot,
szeretnie kell mind a kettőjüket: a világot is meg a nyelvet is. Szeretni az élő-
lényeket, az életet, és különösképp az embert, a nyelvet éltető lényt magát. Az
élet- és emberszeretet derűje és bölcsessége, a megnyilatkozás öröme árad a kö-
vetkező szemelvény valamennyi mondatából. Benne egybefogva találjuk azokat
a nyelvi és stiláris értékeket, melyeket külön-külön próbáltam felmutatni.
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„Egyszer késő este főztük egy nagy, húszliteres bográcsban a halpaprikást
a füredi Varnyas-laposon. Olyan illata lehetett, hogy a hetedik határban is csör-
gött tőle mindenkinek a nyála. Hogy ez nemcsak képes beszéd, hanem valóság,
bizonyítja az, hogy amint ott ülünk a mennyei illatokat rotyogtató bogrács kö-
rül, ránk köszönti valaki a jó estét. Ahogy odapillantok, hirtelen olyan érzésem
lett, mintha valami varázslat jó száz esztendővel röpített volna vissza. A tűz ve-
resen lobogó fényében egy vénséges rétjáró ember állott előttünk, mintha vala-
mi népmeséből toppant volna elibénk. Alul egy rongyos bocskorban kezdődött,
fölül egy vedlett, cafatokká tépett túri süveggel végződött. Ami közbül esett,
azt meg egy rongyokká foszlott öreg, piszkos szűr takarta. Hosszú, görcsös hu-
sángra támaszkodott; mellette pedig, szorosan a lábához húzódva egy zörgő
csontú, gubancos puli, aki a nagy kíváncsiságtul majd beleesett a fövő bogrács-
ba. Odakuporítottuk magunk mellé az öreget is, a pulit is, aztán igen kevés szó
mellett igen sok halat ettünk, gondolván arra az ősi, bölcs tanácsra, hogy: „Mi-
kor halat eszik kend, a száját befogja kend!" Hálából az öreg egy öl illatos szé-
nával kedveskedett. A világ legnyugodtabb s legédesebb álmát aludtuk rajta."

Az eset, a téma olyan, mint valami mese. A hőse sem mindennapos jelen-
ség. Az előadás — úgy vélem — szépen alkalmazkodik a különleges helyzethez
és hőshöz. Mint valami naiv festő, úgy ábrázolja, úgy igyekszik megjeleníteni az
esetet. Így lesz legkisebb a távolság az ábrázoló, az ábrázolt és a képpel ismer-
kedő szemlélő között. Hogy milyen stílusfogásokkal sikerült ezt a célt elérnie?
Népnyelvi formák és színek segítségével. A kezdet kezdetén egy a Toldira em-
lékeztetőén „naturalista" kifejezéssel él: csörgött tőle mindenkinek a nyála.
Ahogy odapillantok — mondja az emelkedettebb amint helyett, utóbb így foly-
tatja: hirtelen olyan érzésem lett. Ez itt jobb, mint az olyan érzésem támadt,
mert egyszerűbb, mert keresetlenebb: akárcsak a később felhangzó elibénk az
elénk helyén. És a legstílusosabb, mert legmeseszerűbb részlet: egy puli, aki a
nagy kívánságtul majd beleesett a jövő bográcsba. Hogy miért nagyszerű ez így?
Azért, mert nem egy puli, amely a nagy kívánságtól majdnem beleesett a fövő
ételtől gőzölgő bográcsba! És még egy fogása a naiv stilisztát alakító írónak:
odakuporítottuk magunk mellé. Persze hogy nem szoktunk ilyet mondani; csak
azt, hogy odakuporodtunk; ott kuporogtunk; kértük, hogy kuporodjék ö is oda.
Szükség törvényt bont! Különös téma pedig stílust. Ügy nézem ezt a csaknem
egységes stílusú naiv festményt, mint ábrázoló és ábrázolt szemérmes barátkozá-
sát, az ember és a nyelv összetartozásának bizonyságát, emberszerető és nyel-
vünkért élő egykori tanárom, Betkowski Jenő példáját idéztem. Egy vérbeli
nyelvművelőre emlékeztem, akitől mi annyian, de annyian magyarul tanultunk,
magyarul és emberül tanulhattunk a szolnoki gimnáziumban. Aki ugyanúgy ta-
nított, ahogyan írt: a szavakat és a nyelvet, az irodalmi műveket előzékenyen
magyarázva és ízleltetve; finom humorral; gyökeres szavakkal és fegyelmezet-
ten beszédes mondatokban; meleg nyugalommal, mégis emelkedetten; minde-
nekelőtt és legfőképpen személyes példájával. Ámbár szálas termetével és rop-
pant műveltségével hatalmasan fölénk magasodott, soha nem fogta el tőlünk a
levegőt és az éltető napot. Ma is úgy áll előttem emlékezetemben, mintha mon-
daná: „A mélybe kapaszkodva sudarasodjatok!" „Nyelvben és hazában mind
mind megmaradjatok!"

HERNÁDI SÁNDOR
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