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Udval'Olll, advarom,
Szép kerek udvarom
Többé nem seper ki
As éla gyenge karom

Udyarom közepi..
Egy arany almafa
Ahoz kötve vagyon
Kéi fakó povipa

szeretetlen társsal
Egy ágyba feküdnöm,
'úgy irtózni tőlle

S még is vélle ülnöm.

Aparaszhmozgalmak'kal, a moz
galmak hőseivel és mártírjaIval
mostohán bánt a kor, l> mosto

hábba-n, mint lehetne és kellene. az
utókor is. Méltatlan mellőzesüket
akarná jóvátenni, más szóval: tör
ténelmünkben és történelmi tuda
t'unkban méltó he~1fTe szeretné áLLí
tani őket az az emlékbizottság. ame
lyet 4 MEDOSZ központi vezetősége

a földmunkás- és szegényparaszt
mozgalmak emlékének ápolására hi
vott életre. .,Az egész o!'1;zág közvé
leménye osztatlan megdöbbenéssel
és mély részvéttel fordul az endrődi

csataler felé" - irta a Népszava ak
kor, marcius 22-ell. Most, negyven
év múltán., március 26 és ~7-én tudo
mányos emléküléssel, kiállítással és
emlékmúaV'atással készül e bizottság
fejet hajtani az endrődi mártírok
emléke előtt. Hisszük, hogy amilyen
osztatlan volt akkor a megdöbbenés
és a részvét, ug.'·anol.'-an osztatlan
lesz ma a keg,"elet és [őhajtas.

Mert kijár nekik ..

S rajtuk keresztül, az emlékezés
pillanataiban má~oknak, a többiek
nek is. Fel egészen Dózsáig és Budai
Nagy Antalig. MúItunk és történel
münk velük teljes. Nélkülük nem
lett. nem lehetett volna. Ha róluk el
feledkeznénk. csnnkább lenne múl
tunk. ;<: megcsonkit.anánk történelmi
tuda tunkat.

* * *

Huszárnak soroltak
Bakkancsot adának
Verje meg az Isten
Be megszollloritának

Szerelmes istenem
Istenem, istenem
Hogy kell e világot
Búval elviselnem

Sohasem vétettem
Szentgyörgy várossának
.l\Iég is bésoroltak
Engem katonának

Mikor megölelem
Karja.im lankadnak,
Mikor megcsókolom
Könnyeim csordulnak.

Mátyás kontere
Mát:rás király gyalog utazván egyszer, egy Budától nem messze

levő faluban elsetétedék. s kérdezvén egy embertől, ki volna a falu
ban a legbecsületesebb. jószívű ember, kihez beszállhatna? Az ember
azt feleli. menne az iskolamesterhez, mert az a faluban a legbecsüle
tesebb, legjobbszivü ember. Szállásra menne tehát Mátyás a meslllr
bez, ki megkérdezvén Mátyást, ki legyen? Ez iskolamesternek adta
ki magát. Megörvende az iskolamester, ki mondta Mátyásnak: Édes
konterem (collega), ha oly jó voltál, hogy hozzám szálltál, legyünk
vígan! - Feleségével jó vacsorát készítete, mint szegény háztól ki
telbeték. s jó bort hozata melléje. Noha Mátyást senki se látá őszill

tébb jó szívvel, mint most, az ő kontere. (Konternek szólitgaták egy
mást.) Mátyás konterne " is jól esék'a vacsora, mert ébes vala. Vég
zödvén a vacsora, a mester egy pár hegediist hivata., s Mátyás kon
ternek tánczba kellett kerekedni.

A két konter s a mesterné lányostól jól eltáncolták magokat. Vé
ge levén a táncznak, ágyat vetete a mester a földre, kinek rendelke
zéséből mindnyájoknak együtt kelle bálni, két felől a két konter.
közbül a fejérnépek. - Reggel jószívű frostuk után elbúcsúzék Má
n'ás konter, ki a mesterrel megigérteté magának, bogy a látogatá~t

Budán visszaadja. Mire határnapot is tevének. - Akkor bizonyo
san ott leszek feleségestől, leányostól! - mondta a mester.

Mátyás azt mondá, keressed Budán csak a konteredet, édes kon
terem, mert akárki meg fogja mondani, hol lakik.

A kiliizött napra megérkezék Budára a mester feleségével és
leányával, hol már Mátyás a rendelési kiadta vala, miszerént, ba va
lilki a maga konterét tudakolja, vezessék azt egyenesen a királyi

lakba. A mester tudakolni kezdé, hol lakik az ó kontere? Csakha
mar el is vezérlék őt harmadmagával Mátyáshoz. Megijede a mester,
midőn Mátyásra ismer, de Mátyás lelket önte belé, mondván: Csak
'-igan, édes konterem, éppen, mint otthon! Iti ma semmit sem kell
egymástól magunkat zst'niroznunk;

Ebédhez ülének, ebéd alatt a mesternek kene a fó beszéd szere
pet vinni, ki nagyon mulattató beszédű volt. Ebéd urán húzni kezd
ték a muzsikusok s mindnyájan tánczhoz fogának. S így eljöve az
est is. - Este vacsorálva viszont folya a táncz, biztatgatván kedves
konterét, s ez is őt mindig kontemek szólítván. Végre ágya& veté
nek a földre s úgy fekvének, hogy a kéi konter kétfelől széllyio'"L
Mátyás mellé amesterné. Mátyásné a mester mellé, 5 a lány közböl
esék. - Reggelig alvának, mint fárad~ Reggel fnasiuk Utáll
Mátyás kezébe ada konterének egy adománylevelet, miszeréDt azoo
falut, hol ő mester volt, neki ajándékozá, 8 utódjainak, s emellett
mindeniket gazdagon megajándékozá, s haza bocsátá, köszöRtvén az
cg~kori jó szállást.

Fel is van nyell:el....
Fel is kantározva
Gyere kedves rózsám
Bújdossunk el rajta.

• (Az Itt közölt frások a 100 eve elhunyt llevet! népdalg3'Ojtő hagyateká
ból kerültek elö. Közzéte.szi, dr. Kriza ildikÓ.)

Kriza János gyűjtéseibóZ*

Tanácsköztársaság leverése után. a
kOl"<ibbinál lényegesen mostohább
körülmények között, éppen HlLnya
[stl'án és elvbarátai a hagyományok
erejére építve szerveztél, tov<i IJb a
mozgalmat. De ennél többet is tet
tek: már a húszas években kom.mu
nista sejtet épitettek ki, igy kapcsol
va össze újra a forradalmi munká.s
és paraszti erőket, a m.indennapos
k"Üzde,lm~ket s a távolabbi c~loka.t.

A 26 OOO holdas és 15 OOO lelkes
Endródnek több mint kétharmada
a;rárprolctár €'s l-2 holcJas sze"ény
paraszt volt. Csak ebben az egy' kÖ7.
ség ben is töb-b min t 10 OOO lélek!
1!1:}5 1av;15zán a toláli diktatúraI'a
l,észülö Gömbős GlIuLa. le akarván
számolni a bukott Bethlen Istvá.n
körül tömörülő úri ellenzékkel, új
válalSztásokat írt ki. A mindig ellen
zéki Endrőd persze most sem a szo
ciális demagógiá.val oly bókezüeJl
bánó Gömbös-kormány jelöltjét fi
gyelte. Más nem indulhatván. az el
Jpl17.éki kisgazdapcirtét téirpogatták.
MilI'cius ~O-án azonban a jelölt eID'
ór:íval később erkezett EncJrődre,

mint ahogya választási g"ülés\. en
gedélyezték. A helyi hatalmasságok
fel akarták oszLatn'i az ÖS5zeverődött

tömeget. A kijátszást azonban jogta
Joan nak érezve. az egybegyültek nem
tágítottak. Csakhamar újabb feg\"
\"pres ern il'~ érk..zetf". " ;:J sortüzek
pillanatok alall eldörclültek.

KATONADAL

M[]VESZET*

is ugyanolyan megjcrlásban része
sültek. mint a három évvel korab
biak. Szantó Kovács Jánost és hu
szonhat társát börtönbe vetették.

A munkás- és agránszoc1aJista
mo,.:°almak útj,li azonban 
szomorú - csakhamar jó időre

elváltak. Nem az osztályok útjai ke
reszteztél;;: egymást. hanem a v>ezetők

elgondolásai. A külrinválást azután
huszadik századi töI ténelmüty.. ala
po. an me"sínyletl"

A meg nem értés Jka,i pensze köl
csönösek és kétoldaluak lehettek, el
marasztal nunk mégis azokat kell,
akiknek doktrinér s::emlélete és té
veos sd>vetsé!l.i politikája történel
münk eg,vik legionto<sabb LOl'dulóján,
1!H3-l919-bcn B'7.i'lte végzetesen
me~b - zulta magát. Akkor, amikor
a kÖ7.épkelet-európili haladás és a
ll1ilg 'arság ügye foreott kockán.

Az ZDP a nyug,.t-eurúpai mun
k,\ pártok ideológiájit anélkül velle
át. hooy a hazai viszonyokra a leg
kisebb mértékben i~. tekintettel lett
volna. Doktrinér álláspontja nem
számolt a Kelet-Európában fekvő. s
a nyu>!atiakétÓl. lalhattuk. szamos
ponlvn elütó orszúg reális társadal
mi viszonyaival. Az SZDP vezetősé

ge akkor. s ami m€g lesújtóbb: az
után is több mint három évtizeden
át (19'30-ig) a birtokos parasztságot,
törpét és nag,\"f,la7.c\at egyaránt, egy
ségesen pus7.1 uJá ra ·télt. következés
képpen a politikában leírandó masz
s7.ának tekintette.

Agrárpolitikájuk i'gen keskeny lá
tószöge csupán a n.incstelen föld
mUrlJkásság gondjáb<',l, bajából fogott
be valamit. Nekik S'2"m ígérve pensze
legfőbb álmuk telje 'íl'ését, a földhöz
jutl.atást. c upán bér'követeléseik né
melv pontját szorc:,lmaz:va, a mun
kafeltételek javítá ';,t állítottak vol
na moz,gahni küzdelmeik közep
pontjába. A .. kisüzc:n - nagyüzem"
elmélet! sikján mO/ogva s csak az
utóbbi Jéljogo ull ;igát ismerve el,
ncm éI'lelték és elvetették a földre
form gondolatát. A nagybirtokrend
szer fel 7.,imoléi,áb; l s a orOll levő

polgéll'l-demO'kralJk s forradalo.m
megvívásában (ha es ami'kor forr\1
da!omra gondoltak) nem a paraszt
ságot tekintették a munkásosztály
termé6zetes szövetségesének, hanem
a progresszív bUl:Zsoáziát.

A századfordulón nem ok nélkül
vált ki az SZDP-ből és alakított új
pártot előbb a talpig becsületes és
tragil.us orsú Várkonyi, majd a ke
vésbé tiszta kezű és kalandor termé
szetú Mezőfi. A meg nem értés volt
a legfőbb oka annak iB, hogy oly
élesen támadták a szövetsrégi jobbút
pedig többször is felajánló, s a pa
rasztság egészét tömöríteni óhajtó
békéscsabai Áchim L. And'rást és
pártját. a Magya,ror6zági Független
Szocial ista PaI·asztpártot.

E· megállapítások nem a mindi~

könnyebb utólagos ítélkezés
szüleményei. Nem a múltba né

ző szubjektív szándéka, hanem a kor
valóságos példája lehet az értékmé
rőnk. A lenini agrárpolitika példája,
amely idejében felismerve a kelet
európai társadalmak eltérő és való
ságos viszonyait. osztálypolitiokája
gerincét a munkás-paraszt szövet
ségre épitette.

Az erőknek. melyeket a téves meg
ítélés hajdanáb<ln egymástól elvá
lasztott - miul;ln a tévedés magát
épp a kudarcok ban [elfedte -. szük
ségl,eppen újra találkozniuk kelleit.
Egymá ra talalniuk a munká és pa
raszti törekvéseknek. a munkás- és
parasztmozgalrnaknak. Lenin hatá
sára, érthetően, előbb az illegalitás
ba kényszerített kommunisták. majd
öt évvel később. 1930-ban a legálisan
dolgozó szociá,ldemokr"aták is felül
bírálták korábbi nézeteiket. s a PH
rasztságglil v,.,lri szol"()sabh szövels".:
s e:;.Y radik;ilis riildn'fnrm szük éges
Se!;e mellett foglaltak álléíst. /\ i"l
sizm\16 előretön;sc azul'<Ín t()\"<\bb
mél.vítette a he1."es felismeréseket.
Kiteljesedését. csúcspontját al: e;y
másra találás azonban csak az 1945
ös föJdosztásban érhette el.

Az újra egymásra lelt erőkre is
dördült az utolsó csendőrsortúz 40
évvel ezelőtt. Három évvel korábban
a Za'la megyei Pacsán, most pedig
Endrődön, S nem egészen véletlenül
éppen itt. Nemcsak a levéltári fm'
rá nkb"!. de ma m~lr {,Q.V, i'l minnn
me:l:jE'lent emJékiralbriJ is s7.inle
plasztikusan követhető az a fol"a
mal. amel." a vihaI "arki fölcJmunkas
mozgalmak idegreml>szerében Endrö
döt jelentős központtá növelte.' Hu
nya István, endrődi lwbi,kos. ma a
MEDOSZ elnöke, megjelent vissza
emlékezéseiből (..Emelt főver') is
tudjuk. ho!!.\' a település mar a szá
7.a<:I[orclulón ;:z a~l'ar~zocialisla mnz
galmak eID'ik fQntos góca \'olt, S a

IRODALOM..

letlen történelmi szakasza volt ez.
Csakhogy amig ott a folyamat száza
dokia elnyúlva, addig itt sokkal rö
videbb icJő alatt es merőben mil:> kö
rülmények kö<:ött zajlolt. A folya
mat lefulása sürített. töményebb és
robbanékonyabb volt tehát. Mert fo
kozottan fOlyt ugyan a parasztok el
választódása a földtől, de .,hév lel
küknek" nem volt hová lennie. Sor-
uk mikénti megoldásán ezért állt

vagy bukott társadalmi és nem:ceti
felemelkedésünk ügye. Mi több: a
megmaradás egyik alapkérdése. a
progresszió próbaköve volt ez. An
nak kellett lennie, már csak töme
gülmél fogva is. Hiszen a föld tele
nek és az e~y-két holdas törpebirto
kosok. ec:yszóval: az a!lrárs-;.:egenyek
<lZ 0/.7.ag népességének. 1,özel felét
alkollák.

Nem ok nél:kül jelenl1,eztek tehát
a közélet porondján kontinen
sünk keleti terfelén - épp a

száha d [oI'duló táján - különböző

jellegú és tipusú parasztpi:Írtok. s
bontakoztak ki igen erőteljes pa
raszLmoz~almak. Olyan pártok és
mozgalmak. melyeket Nyugat-Euró
pa nem ismert, nem értett. "A kelet
európa.i parasztpártohat - írja posz
tumusz kötetében Veres Péter - a
Balti-tengertől a Fekete-tengerig és
az Adriáig - lengyelek. csehek. ma
gyarok. románok. bolgárok. s~erbek.

hor á.to'~ - a hései feudalizllws és
a: elkésett pol.gárosodás hívta elö."
Es még valami. Az éppen akkor bon
takozó munkásmozgalmak, szerve
ződő munkáspártok, s az utóbbiak
jóvoltából mind szélesebb körökben
terjedő szocializmus eszrneáram.latai
adtak jelentös lökést a fellángoló pa
raszti küzdelmeknek.

Sokat ígért meet a iövőt hordozta
a ket CK7.lál.\·. a l-ét mnl,~al()m talál
knzá. a. ec:,·nü. ra laláJá. a. A heh"lct
adott volt. az; erok is k~zen áll tak
m:jr. mégis a s7.0cialdemokrata part
megalakul<i:!a, kisugárzó hatá. a kel
lett, hogy az a::(rarproJetárok haI"cia
sabb c oporljai az l890-e. évek ele
lPn ~7·f'TV~7P11 fT'107 0 tl 1rnLll{h~ t0mii
rliljenek, s jOJaikéI·t sikraszálljanak.

Eudpa egYik legegészséglelenebb
és legigamágtalanabb birtokmegosz
h\si szerkezete. a nagyfokú föJd- és
munkanélkülIség olyan szociális fe
szültséget teremtett. amely az 1890
es évek elején, s elsőnek épp a Vi
hars-arokban szükségképpen robbant.
A mozgalmak társadalnll ereje és
tömege az alföldi para. ztvár060k ag
rárproletárságából verbuválódott. Az
egymásra találást szinte szimbolizál
ják az első zendülések: Orosházán es
Bék.éscsabán 1891-ben május l-re. a
munká.sosztály nemzetközi ünnepére
késúiLtek az agrárszegények. A pro
vokáló hatalom azonban kíméletlen
megtor.Jással válaszolt. Itt dördültek
először csendőrsortüzek. Aldozatuk
számos sebesült. Csabán egy halott.
Ugyanez év nyarán a battonyai föld
munkások zendülését fojtotta vérbe
a mindig provokáló él; könyörtelen
állaJmhatalom.

Három évvel h"'ésőbb a vi'harsarki
agrárszocialista mozgalmak élére
ol.van kiváló jeilemü ember állt,
mint Szántó Kovács János . ..Én ti
néktek és magamnak nem könyör
adományt és nem alamizsnát kérek
- mondotta a hódmezővásárhelyi

földmunkáskör elnökévé yálasztása
1,01'. - Mi dolgozni és élni akarunk ...
Én a ti emberetek vagyok, közületek
való. aki nehéz életelek osztályosa.
Ott állOK mellettetek, benneteket so
ha el nem hagylak" De a szeI"Vez
kedó, majd fölzendülő vásáI'helyiek

T ARS ADA LO MT U D O M AN Y*KULTÚRA

N em először, de utoljára dördült
csen<'lörsortüz Magyarorsz,ágon
az agrárszegényekre 40 évvel

ezelőtt 1935. március 20-án. A lava-
zi délutánon mintegy háromezer

főn,'i vE-dtelen tömegre villanta·k a
gyilkos torkolattüzek A kivezényelt
csendőrök háromszor húzták meg
egymás után fegyverÜ'k ravaszát. Hét
halott. negyvenegy sebesült maradt
Endrőd főterén "A tömegben sokan
:;Jtal~ glJereJ~e" ... A.= eglli~, halál(}.~

<i:dtJzat Guricza Bálintné. Vele két
elet pusztult el. Egy hÓ1Ulp múlva
,zil'etett volna meg gyermeke" - ír
la ugyancsak 40 évvel ezelőtt a Nép
"::.H"a kiküldött munkatársa.

Az eseménye'k megérté5éhez azon
ban ta\"(llabbról kell indulnunk. Tá
vol<lbbról és mélyebbről. A I"érd&s
re. hogy miért kellett ismételten hét
~;>:e~2nvnek áldozatul esnie, c ilk a
távh tokat nyitó történelem. adhat
feleletet.

Az 1848-ban felS?'.a·badftott job
bág\' ag mintegy kétharmada mar
csak házzal és egy-két hold földdel
V:\!!•." az-z;al sem rendelkezett. Zsel
10remberek voltak tehát. Számuk a
ké-,,;bbi évtizedek során sem apadt;
ellenkezőleg, folytonosan növekedett.
Érthető okokból. Hiszen az oI'szág
főldterületének mintegy fele néhány
ezer nagybirtokos kezében összpon
tosult, má ik felén pedig az ors'lág
népességének közel háromnegyeclel
',itevö parasztság volt kénytelen osz
tozkodni. A nagybirtok hatalmas tá b
láit a polgári államszervezet s a föld
ma~ántulajdon jogrendje egyként
védte - tőlük és ellenükre. A ki
c~yezés után felgyorsult ugyan az
ipar [ejlődése. de nem olyan mérték
hen, hogya földből ldvetetteknek
munkaalkal mat, ken"eret tudott vnl
na adni. A század \"é~én mar C'S:11á
<ink z,ázezrei verc,ootek il ]'c((yell"n
s7.0rítóban. kitörni sem erre, scm ar
'a nem lehetett.

•. fi'enyegetó fö~déhség. morajló pa
raszlmozgalmak és sorvasztó kit'án
riorlá.~ ;e1ezte1: - írj" S7~1bri Id ~n

-. hogy a parasztság bensejeben slÍ
lyos vá~ság sebe nyílt meg." Való
ban: földhöz nem juthattak, a váro
",ol. pedig n€m tudták befogadni
őket. A több milliós agrárszegény:;é~

útja így háromfelé vezethetett. Egy
részük hajól'a szállt és elvándorolt a
tengerentúlra. tgy "tántorgott ki
Amerikába másfél millió em be
rünlk". Máshol - ahol erre némi le
hetőségük nyílt - küszködve, szinte
naponként birkózva fenn- és meg
maradásukért, de lerakták az aUöldi
kertkultúrák alapjait (szentesi zöld
ség, makói hagyma stb.). Azok pe
dig. akik falujukat, városukat el
hagyni nem tudták. s a küs2lködéses
páJvára sem léphettek. feHázadtak.
Szektákba vagy agrárszoöalista
57.ervezetekbe tömörültek. a ..néma",
1"ag~' a ..hangos" forradalom híveivé
E'cee;ödtek. Egy új, svinte mRI' hibliai
értelmú, jobb világ eljövetelét váró
remények fészkeltél~ be magukat az
oly sokszor kenyértelen napok elé
néző szegények tudatába. Ök adták
potenciálisan. de n€megyszer tényle
gesen is a tár6adalmi forrongások
tömegerejét.

Nemcsak nálunk, Kelet-Europe
valamennyi ag'rártársadalmában ha
.onló kép fogadhatta al"kor a körül
tel'intőt. A kapitalizálódás gazda
sági-társadalmi törvénye bomlasz
totta itt is a paI·alSztságot. Csakúgy,
mint lwrábban konbinensünk nyu
gati térfelén. A pa,rasztok főldtől va
ló meg:fosztásának első ÉS i.gen kírné-
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terjedő emberi szen~élyeké,Ezt az;
életér'éést ol\'an megolvadt. csepp
f"lyós halmazállapotban tudta me:::
imi, mint ('sak a vilcigirodalclln lec;
nat:;yobbiai, A magyar regényben ő

a legmerészebb l,isedet.
Azt mond tuk. hog,,' a szenvedél:v

életl'::rjzirója: de <17, embert mozgató
C?9yetlen szen ,'ecllHy rajza: silány
eg."szerüsités, Ezt a fajla ábrázolast
Kemény megvetette, Az Ö hősei el
lentétekből, sok[éle szál ból. izböl,
aramiásból szövödnek - erkölcsta
núval kapcsolat ban legjobb érlői

joggal idézik Balzacot: "bűneink

na;,V r', ze túll13j[nlt erén~', ere
n,."einl; e,g~' rcszc hajl<lne!o <it:;, mely
meg nem lett bűn", E'éek a hó-ök
ez a világ: gazda~, szinte át\'iL'tgit
hatatlan vegetáció, szciz és zál. in
da kötözi eg."mcishoz az eg,\'es ele
meket. minden változik. (olTon;::. er
jed, minden ft>l<zim'e kerüL s la;; an
minden mél,ne "üll."pct - irásaiban
állandóan a kirnPI'itheletlf'nséget, az
embe!' és a világ iisszetel ts-e"él ére<.
zük,

Alom és él)I'cnkt e~é"z ~1eT-"
mindig úc;v kel-eszlcz6dtek bennc.
mint ket e,gvmcí, ba ömlő folyó, De
u~nl:<;ó é\'ei \-egül ll?liC'sen a m;)g,~n\',

az citlörheteLlen elmélázás allapolcí
ba simultak,

- Halottunk. me~kttük kiite-!N;
sfg-ünket. s most. elmeh<'lünk
mondogatja bi'éall11as barMainak,

Amig ir, eg."ik kedves ki feje7.ése:
"az elfnl\'t ielö", Mo,t megéli a .«0
kat hasmál1 képet: ideje eifol 'I. mcir
alil! él mar nem é-C;: a;J élet elapad
alóla, Elfelejti önmagát. Úg~' hajtot
ta tollát. annyit dolgozntt, hog,' csak
ig." fejezhE'tte be: eael a szoron
gató ös;;zel'Oppanássa1.

Buc1ai kel'1j~ben ül. néha felol vas
tat m<l!!,cinak. s ha saját munkáit 01
va.."5ák, nem ismeri meg a monda
tokat, amelyekbe ,-alami'1mr a vére
folyt. Ilyenkor elkomorul, bÚIl'tUdat
tal fel'sóhajt:

-:Thl is alkartam erról imi, de
már nem voLt rá idóm,

Ilven szoron:::atóan ,.,.~'- -'l ]Pg:r1'll

l?:"obbak mf>nnE'k <"J. KÖ7.iinsége,,- ha
landó nem tud ennyi súlb'al bele--
zuhanni az űrbe.. '

ndrá -: 'ét;J

Gördülök, per~ck lefelé.
A lépcsók tompa peremén
kd sa.rkam friss 7.en"t tanul,
rit musl'3 SU\ll'll'alván a.
r!'iendet, de szem(>m nyugia.l;mul
f szül a kcttós ajtó
síkjára: nyitva? zárva, (nincs
kulc om) hopp ott a rés, i~'Y

~abad az út - az üvegajtó
könnyü ké zséggel tárul.

A fölépesót az állhatato&
villa mosfén~'ek I.elletik.
A fények, mel:vek konoka.n
kibtijnak minden rés<'n.
Falak közé han~'atIanak,

döltükbcn megnyúlt. furc "n
ntüló árn:vékrá.csokat
húznak ma.gukkal fos a.
süllyedó lépc-sök kósorat
hamvasan, hüsen fölkinal.j<ir .

REGIVERS

Fodor :4l1drcú

Maka.<'!' kilinc:<;li szoh.~ ,ito
n~'it.ja elém a folyo. ót.
A fol:vosó. c fogalom
erint s elárait bennem:
süket fényt lógatnak a Iá.mpá.k,
csoszogva futó papucsok
dermedt visszhang.ja tagul és
acementlapok hiívös,
síkos közönye i.jeszt .alami
didergó porcol;'assaI.

dokat Ken1ény négy virágkarriba
rejti. s délinövények mellé szúrva
csempészi át a szigetre, Orvost a
háziasszony kéret magához, mintha
ő volna beteg, A pál'bajt a szigeti
kastély n-agy szalonjciban tartják
meg. a politikus a mellén sebesül
meg,

Ne itéljük el a kOI1:ársakat: ezek
a jelenetek egy-egy pillanatra való
ban félrevezethetnek.

A valóság mégis az: Kemény a
legszomorúbb, legmagányosabb, leg
tragikusabb magyar életek eg~'ike.

Gyulai jellemzése igaz: "Nem volt
se sz.erencses, ,se boldog: em !Jer."
Oly'an súlyosa n, meg-meginogva 00
i-OJ:'kált a múlt századi magyar tá
jon, mint az erdélyi havasokban.
odahaz:a a medve. ha a halálos go
lynt már a bundája alatt hordja,

Sötét lűz égett benne.
Belratai, leg'kiválóbb korwrsai

mindia; megdöbbentek. ha hal:l"at
ták: a legkényesebb irodalmi. poli
tikai. társadalomtudomán,'i viták
ban a legnagyobb tájéko7.ottsag'gal
itRlt. még ha tévedett is, Úgy lát
szott. nincsen semmilyen tu d ii.s, is
meret. amit meg ne szerzett volna,
Tiz nyelven beszélt s olvasott, Em
beri s irói eszménye Goethe volt: a
megértésnek. a tudásvágynak oltha
latlan, fausti szenvedél~'e lobogott
benne,

Pét.erfv nehezen felejthetó jellem
zése: "a fényeskedők mellett ő egé
szen homalyosnak látszik. mint az
olyan testek, melyek nem átbocsát
ják. a fényt, hanem magokbra nye
lik",

Mindent mag4bra szítt, amit élnie
adatott.

Az életet oonyolulm,-'lK. bo7.ótos
nak, szakadéIkosnak látta. Ebben a
bozótoon ó a szenvedély írnja, A
fojtott neheum gyulladó, lappangva

(Rai=ok, krétával)
1Ő!e. végül is ú:?~' kellett íróasztala
fiilé hajolnia, mint aki elszánta ma
gút a legnag~'obbra, a félelmetes
el'ő<zakra: irni annvit jelent, mint.
átvágni veróereinket.

Kemény olyan ömölve. olyan ful
clokolva il'l. m'mdatai úgy zuhog
;lak é., t0rlódnak, hogy csak: egyfé
lekérpen \'égezhette: i-dó elótt el
kellett apadnia benne a fénynek, A
test nem tud()tt olyan gyorsan lero
hanni a lejtőn. mint a lélek. a gon
cle.lat.

Körülbelül hú,<z kötetünk maradt
u lána: regén."ek. nagyobb elbeszélé
sek irndalmi tanulmányok kOl"t.ál'
.<ainak I'em'ó"k jellemzése, politik-'li
il'Ú;;ok, De eg~'ellen kön~'véböl sem
múlik soha a makacs nyújtó'éás. a
túls~lgosan felcsavart láng á,gasko
d;,5<l: igazán rén\'leni csak füstölve
és kormozva tudott,

A prózalro félelmet~ tómegú
nversRn\'a~gal dolgozik, Mindent j;;

mern ie és tud1l1a kell. me;! kell
mérnie emberek és oondolatok sú
lyút. nem tél-het ki semmilyen ör
vénv hivá;;;l elöL bele kell velnie
ma~át tiszta é' kéles kalandokba.
i;r,mailJa és idegeibe kell rejt.enie az
emléket: milyen a görcs, a fuldok
lú", a meg-rnenekülés, mindenre em
lekpznie kell, és ha zólitják. nem
kf'-,,,-Iekee!heti k a vallomással.

TTog,,'aTl mozdilhatott volna me~

tiinéneti regém'eiben súlyos töme
gel:et. h'! ma:?a nem Játta volna,
e e.szen kijzelról. hogyan mozdítják
meg az ezreket, s a bőrén nem érez
te volna. mint borítják el végüJ. a
vezért vagy a szemlélót a tízezrek.
Kemény Z9i,2mond történelmi reg-é
nveiben El'dély nem várrom, mú
zeumi szögról leaka,ztott feg:vver.
11éh,1nv töl'ténelmi név, az ó Erdé
l~'e indulatok áradása, hófok. ki
egyenlíthetetlen ellentét. harc, fosz
ln ábr,índ, ~zakadék, bukás, félelme-
tes élet. De ezért a forró látomásé-rt
a legdrát:ább arat kell fizetnie: <'Sak
önmcw;unkbóL az életünkből épithet
jük fel.

Keménv 7.sigmrmd sül,w>sabh író
volt, semhog\,' hétvégi kirándulaso
k()n j,mPl'kec! ié!, ~ múlttal. Nem Vf'
titet te vi s. Zrl . sa':" t korá t a Werbn
('z~'ek Bcithol'iak, Rákóczi,lk harc;:ri
ba sem: iga7,abb iró volt, Úgy érezte,
csak egyetlen út van: ol~'an heve
sen élni. hogy megálmodha.ssUJk a
mú.! ta t, O így élt,

K011ár, ait z,avarila. hogy í(ffl e1't.
A hevesség zavarta óket.
Puritán korok szerepeket osztanak

ki az emberekne>k. elég vér1:elen sze
repeket: a politikus töródjék a köz
dolg-ai'.'al. az irá irjon. a medve ne
leg~'en \'ilagli. a polgár gyarapod
kk, a nyúl buk[encezzék fel a pus
kacsó elót t.

Kemény nem ismert :"-2'.er'epek€"t;
ií megbotránkoztató mohósággal kí
dnta az életet. Néha ötven, néha
eze>r forintonként szerezte meg azt
a pénzt, amil'e szüksége volt. s fáj
dalmasan könnyen költötte eL

Életét tette fel mind·arra. ami itt
honi ügy, de soha nem szűnó mohó
s,i!::gal kívánta Európát látni. élete
vég-éig n,\'ugtaLanul jar'ta ezt a föld
részt. a ködös eszaki rengerektól a
fényben szikn\zó göriig vizekig min
dent bejárt. s végül már titokban
keJlett elsulTann ia, mert személ'e
vetellék: a Pesti Na pló fószerkesZi1'.ó
jének nem illik annyit külföld ón
t.<lazgatnia,

Nagyon snk nót szetretett: nagy
szerelme! mind csalódásba. kudarc~

L'a, vereségbe tol'kolltak - de ő más
..nókef' is szeretett, Mohón kivánta
a7. él eJt, sokat evett. kedvvel evett,
Utolsó éveiben. amikor jóformán ;il-
lando,m bete~eskedett, orvosai eltil-
tottak a vac 'ol'á toL Feljeg~'eztek

hog,v bará1'}a. Deák Ferenc. egyszer
délután öt óra tájt látogatta m~.

Kemény az aS7.tal mellett ült. elótte
két nagy szelet rostélyos. két ha
tal mrls bOrjúszelpt. s a borosüvea:.
"Mit csinálsz? - kél'dezLe Deák
meglepődve. - Uzsonnázom - fe
lel te Kemény, - Az orvosok meg
tillottak a vacsorázást," Kortársai,
barát<li, ellen:<égei fejüket csóválták,
mennyi mél'eggel él Kemény: mind
eg,,'ikük felhúnylorgatja a rengeteg
k~ívél. teáL Vak,ban, Kpmény úgy
éL mint Balzac: zobájában éjsza
ka állandóan zöl'iig a szan1ovár. füs
töiög a feketekávé, a báró az asztal
nál ül és ir,

Ilyen bűnei is vannak: vadászik,
piirbajsegéd, Egy politikus és egy iró
összeverekszik, Nincs más megoldás:
p,írbnj. A'é f, szecsapást a rendőrség

héÍrom, ZOl' u2rasztja s'éét. letartózta
lás ,l! fenyegcti őket, Ekkol' Ke
mény minI: l'o:'ndező lép ri szim'e, Eb
ben az icióben e"y gazda~, érdekes,
nyugtalan a, szany a barátnője; az
asszony a pesti és budai pali között,
a margitszigeti kasté'lyban l'akik, az
e,gé-z szigetet ó bérli, Kemény arra
kéri. hi\'ja mC'.~ \'illás.l'e!::gelire lú
":l,~i~llkrt[,. l'('ncit>l'sé-.:: [i~\'eli ökC't.
K(j!nnho/ri l1<1rloluól, hál' \1, csónak•

ban tndulnak a .szlget.re. A 'ívokar~ --f!!!II!I--III!l~!!!!!!I~;ai!.__!!l!I!!~"I!!!!Il._II!!!!I!lI~--~~-~~;';';"~~~~L

:4 boríís

Téjfel. U;::ass, Marclns, Hc17.llc1sz 
milyen hÖl'csög termé;;'éetű lehetett
a "Hadd el". mil ven almos az "Éb
redj", milyen mé(yre áshatta a cson
tot "Kap7si", Százával talciljuk g~'üj

tésében a gúny neveket: Töpönke,
C.sügbüg, Görbic, Kut,"afog. N~'i

vanszka, Tojmák. Lipinka. Hciny
sékely fordulhatott ki önmagából e
nevek miatt! De érdekelt az is, ho
g,van becézi k Mihályt vagy Kal'oli
nát, Erzsébetet például enn,vitéle
képpen: Erzsi. Perzsi. Erzsók. Er
z'ik. Pendzsi. Eliz. Lizi. Beta, Be
tuska, Lil:a, Li7,sa, EZ'éséb. Özzséb,
Özz.-;i. Pöusi, Pönd;rsi, Erzsike, E'és
zsike,

Sokat akart ölelni. mindent átölel
ni. A beszéd élő, meleg leheletét
szerette volna eJfo'!ni. papílTa bű

\'ölni. Úgy jeg~'ezte dalait, meséit.
hú~y "aki olvassa majd, Úg,v érezze,
mi n tha éppen akkal' a ."-zaja,n pökte
volna ki e:?v :<zé-kej embi.tr vag~- a:<z-
zcmvembÖI' féle", G,'űitiJit is rávet

te. hogy a mondatokat szint.e 'ot
tákba fog'lalj;d" eg"elJen hnng miatt
hos,,,;zú le\-elezéseket fol\'tatolt. Mi
előtt a Vadrózsá}:at a n~'omdásznak
áf'adta volna, elóbb küiön betűkt>t
metszetett, és ahog-" Sebestyén Gyu
la irja: "az új betűk POllltOS alkal
mazásával meg a szedóket is alapo
san meggvötörte", Pe,ti kiadónak
dt>hog." i;; adla volna oc a gyűjt.ésél:

.. múlha(atlanu] itt heil'ben kell a
n~'<>ml"lúst inte'énem é;.' lelüg~'elnem
ajavitás aprolékos gondjai miat;l",

Egy apróság:
Önéletrajzában olvassuk: rAny

nyira beléjöttem - (tizennégy éves
fiatal diák volt) - a latin disticho
nok készitésébe, hogy néhány óra
alatt sokszor eges;r. cla- 'isomnClk
me~jrtam g~'akorlatait. Eg~;párszor

ma yar versek készitesére is adott
témát jó rectorunk, Az,onban a ma
gyar versekre nem l,aptam olyan
s/ép jegyeket (excel.lenter, praec
lare, sat.), mint a latin versekre; sőt

komolyan intett. hogy új. meg szo
katlan szókat has7.Jlálni óvakodj am,"

Ezek az "új. meg szokatlan" S7'-3

\lak a székel.' nyelv ösi fordulatai
leheHt>k. amelyekről Kriza azt tar
tvl ta: eg,\'ec!ül ér-tük érdemes elnie,

Szi n te az u tolsó pillanatban k)I.Y
zett fel mindent,

Amikor ő járt ~ujtóútra. még
mondták. énekeltek nÉ-hciny zugban
a ritka daloka,t, De a tündérkel't ma
darai már készültek a'rra. hogy nem
sokára el 7.állnak. Ha Krii:a és ba
rátai öscsze nem gvűjtik az ós7.ékt>ly
balladákat. erek a kincsek örökre
elve ztek volna.

A derúje és a hite mentette meg
öket.

Oh'an meg'l"enditó, fmma.:M annvi
lázzal égető iró voll. hogy cSak torz
képpel mutat.hatom be. Meg a torz
képe is megejt.

Pálffy .fáonos. az acsarkodó emlé
kezó, az alattomos kort.árs írja Ke
mény Zsigmondról : "O erós, érzé
keit megrázó in,ger nélkül semmit
nem tud teremteni. Ha dolgozn;
akar. már azelőtt pár nappal elóké
sziti, azaz föl ingerli idegeit. Iszik
.iöval többet, mint máskor, s men
tól el'ösebb borokat. bujálkodik, s
amikor aztá'1l eljött az óra. mindi~

éjjeL hogy munkához fogjon, leg
alább egy órát jár kis körben szo
bájában. mialatt. ki e mulatsághm:
szokatlan, tízszer elszéclülne, s dol
(!ozása közben aZJtán egy pár óra
alatt megi.szik egy icce feketekávét,
melynek már előre készen kell álla
ni. Én egy évig laktam az ő ,zobaja
melJetti szobában 18i\1-ben Pe,<te'n.
a Vadászkürt vendéglőben. ;; mind
em és még többet is láttam"

A torzkép igaz, Kemény valóban
ig,' dolgozott.

De mit érthetett a trónfo-sz;tó {leb
receni orsZclggyűlés fanyar ked\'ű al
elnöke abból a forró. gyötl'elmes ti
tokból: mit jelent némely irónak 
irni, Milyen viaJSkodás.t a [elidézett
s7.ellemekke'l: milyen eröfeszitest,
hogyelviseljük a kegyetlen látomá
~okat. Aki már tudja, hogy a vilá~

álarcot tart igazi. arca elé, az me;!,
f"ró;;iti s7.ivét, mielólt lel',int'nná a
hazug maszkot, A primiti\' népek
varázslói is belepusztulnak abba a
kivált5cigba, hogy közvetlenül be
szélhetnek isteneikkel. Kemény is
így jáDt.

Mindene!: a tollr,a tette fel. El
szakadt szülő[öldjétól. a szorongaló
€'mlékké ~ látomcissá tűnő EITlél,\'
től. Kiszrlk;:ldt mindkét ('s,ll;ld iáb;'L
akiseoból: te>sh'érei kÖ'éüL os a n;:l
,c\'obból: ai: er'dél~'i ari~zlokráciaboL

Végül se kötötle l magát eg,\'etlen
nő mellé, E eszségét ocladobtrt, éj
jeleit átvitI"l'aSztotrta; mÉ."gsem tudott
soha biza'lmasabb barátságba, teg-e
zódó viszonyba kerülni a hajlítha
tatlan. ellenséges es;r,közzel. a 101
l:~l, Nem ad;'lf'ot.t mr-'::: npki rt'l- elb"
. i"él-?5 konn.\"üsé-.=. . ;:;z iri:í.~ ré 7.e~i\ ri
\'ara<:sa, Akármennyire hu.zooozott

to, fnd nem t'ót,
S~cgéllY tökmag hol vót?

~1l1 \'t'n szép k"f'ltyelem. hOS!:'V ~l 
n"jc'C' "i tudntt bujni a földi hul'kok
s.;"ritás~bn1.

Az Akadémia számám megírta ro
"id ijnéletrClj7-<3't. így kezdi:

- En. Kl'iza János, szület\Jem
18ll. j"lnu<Ír H-én, Miklósvárszék
hen N;J~,,'-Ajtán, hol édesatyám uni
1 ',riu, lclké,z volt, mindÖ\SSze negy
';<'nl1ét évig szolgálván azonegy ek
Ibsiúb"n, Édesanyám. Bencze Bor
ba ra. tözsa~'ökeres székely ...

Elclc: ."-zenvedélyes szerelem..
J\linelen beljon, megrekedésen, ki

l'Jrt,ison, remém'i:elenségen, elisme
ré>'c", töprengésen tul e~et1en ta
nul á"ot ;Jkart élő\-é, erőssé tenni:
"a székely föld az élő magyar nyelv
cla-~iClls földrésze",

I"liért gyüjlötte "vadrózsáit"?
- " ,ho"v a székely nép szavai,

dalai bele[olyhassanak ca ma 'ar
iroelalom világába, Ajánlja fel ere
deti, mé-;:: romléltl;:m élő be:<zédét is
<J "na:;yar irodalom közös szent 01
t<irúrcl,

Táncz;}\'"k, l'a1cilm- ké-rrlést>k. da
lok, balladák tündéri mesék. szól;is- .
mond<isok, népszoká ok: ami virág
ott nyílott, mind szerelemmel becéz
te, Feljeg\'ezte még -a loV'ak, ökrök,
bivah'ok nevét is (végül megjegyzi:
..Menlwi bika, mind Miska. mennyi
!'Ossz ló, mine! Pisl,a"), Hn,"-'zú név
!;M, OlZ .. El)('k nevpi", ih enékke-l !"l
lálkowlL Tub~~ Pe-!,1di, PrikuJ.ics,

/\7. I:rdővide'ken éneklik (''ét a c1"lt..
Fc:\' nlal'!)~s~éki nll~,\"an.\·;i. sírf~''':;

k E"d ni llOol,aját tahllós kérdésekkel
\·j~él."/..lal.ia.

S ;"mikor a kislány ellátja a s/-á
j'lL a n<l:!;yanva végül is meg~zánja:

- I~ten markéiban, Hát ott nit.
C; , h"Írom"zé-l;;i makranC'os Kata

m,':,;\ crelését ki nem hallot,la vol
nu:

:4 dení

l/I-,i, rál'n héj pát'a! császárné
pa 'áh!

S'N"'lI l~nen!1 t'ol,tnm, IJaz([rrg ·leánt
"rfr ,n,

Ca:rll/r{ kállnak kednH nem
lelllC?ttC?m., .

7':';n("~ o~'o, abb. mint a lú,d,
TdbC', nyárba !Jyalog üt;
Hopp n j&pen meziUcib.
Gpy kim&lik a csizmiLt.

Nincs :<zebb l;itomás Ere!élyről.

mi,l' Krin .f,in<k<e, Mintha egési:
L ..delv ('SUr'l b()k()J' volna. minden
l.: I,nrba n eo:: v maci:i r s/.(,1. Eg."szE"r
r' enL :,el vrllamenn,,·j. Tündérkert.

('>, "e \'E'., sorért. f'~" nl'elvöltö
~ I", (C1 i n 'k,iérl ,.imad.'~g-o,~ hevüle
hi" !c\'elE'kel tudott imi ismel'ósök
;1~1,', i,',neretlellekneK, Ot négy hiva-
t : j, ,;"i\-~lc, ele ha tehette, "kife -
l ll" mind a nég,\'böL s Kolo;r,svárról
lIí,'naeredt a Kádár Kata vagy a
Fh ,ori Bolc1i;rsár egY-eg,\' új változa
1.mak, "h'an könnyen, földi gondok
t',l lt>;;öt",tlenül. minl'ha nem mélló
:s ',';0, pÜ,,,-pö - ett volna, de maga
j" s;relekkel ir:lmodcí dal \'ag;,v tava
s/:i füst a Piirás. friss röldek felett.

Ötveneg,' é\'es, három gyerek ap
ja, örökös pénzgondok kínou-ák,
pap, tanár. jegyzó. újsá~i'I'ó. s még
t ;rféle munkát végez., de mindezt
azcnn:ll felejti és yereki áhitattal
tilO irni pesti barátjának. Gyul'ai
P<iln<l];: "Egypár Kádár Kata-féle
b:,II-'le!:r"l is van kilátásunk: egynek
szép, ..;ár:::<l arka, m'nt ~ tarka
m"d;, re-, m'ír-már a markomban is
\ an, s mino azon imádkozom az
€'2\'há'éi litul'gia mellett, hogy a jó
héke-< ~ mellett adjon az öreg Is
t-n nem e~' öreg balladát is - tá
n':1<"Z3 (el a'é Ó elrejtett vagy elte
m"l"t" Sz"ntjeit", Megannyi óriá
,":'lk. kiknek létezéséról nem is ál
nl'Jrilunk \'olna, s ime! e,g-y-ef!;Y pél
ri m,' uk m' ';: él Ol' ''éágunk egy-egy
j;zunlc>k<iÍ)-'ln,"

,,,,\ bo)dog-á'!ot magunk teremtjük
É Kriza .Jáno!; teljesen át tudta

t~tni magát a boldog.Sá~~ál: saját
, el r<igndtatásávaI és szédületéveL

Harmincéves, amikor meg akarja
.ídentC'tni a Vadrózsákat, Mit t.akar
a cím'! Mindent, ami elporzó és ve
s;',enc1.'; - "egy vidor tánc:-s7.ótól a
remek-'lll,atú ó-székely balladáig.
e;V :Z, 'ermeteg néptalanytól 'a tün
cicrp1eséi'!·'. Erdély észjárását. érzé
Io'f'it'. kifejezésmódját - költeszeté
ne;, halhatatlansá"át,

Kbz ;:r gyűjtemény, Keresi az eló
fiz-etőket - és elöfizetök nincsenek,
~kkor husz évig gyűjt mé" tovább.
a n, "le ívból harminchat lesz - és
a.: elöfizetök még mi'1ldig távolma
radt "k Ezer forintba kertU a könyv
1;;'11\-Omat:lsa. nemi segélyt kap rá. s
"égl'e me;::jelentetheti a Vadrózsá
kll-/.

Ti:"enkét évig él utána. Ez alatt
ri,s Zf!;yújti il második kö·tet anyagát
is, dc cz már csak kéziratos hagya
tr>k, Törleszli-törleszti a re,$ adóssá
;::'0[. s amikor meghal, S"/-ázkilenc
\' ,nn"o!c forinttal tartozik a nyom
d.l5W2k. K~tszáz példány fogyott el
'l VlldrÓ~sákból.

[-['li i!júSÓf/. ,=ép ifjtí.sál1!
.~ ~ i (jusúg nem holondsáq;
T{; ncm tlIgnya föhas::nálni,
Kc'ó lössz majd verwn bánni.
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