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A VÉDERŐRŐL." 

A szegedi zsidó hitközségnek ezt a mai ünnepét leghelye-
sebben talán az összhang ünnepének lehetne nevezni. 

Az emberszeretet kultusza legnemesebb földi formájában, 
Istenhez való viszonylatunknak minden ellentétet kiegyenlítő har-
móniájában : a vallásos hit üli ma diadalát. 

A megtiszteltetéssel járó nagy kötelességnek, hogy e fényes 
társaságban szót emelhetek, lelkem egész hevületével ennek a nagy 
hatalomnak hatása ala't teszek e pillanatban eleget, nyíltan bevallva 
attól való félelmemet, hogy egyetlen egy szócskával, egy szócskának 
helytelen hangsúlyozásával sérteni fogom az összhangot, amelyre 
pedig talán soha büszkébbek nem voltunk, mint éppen ma, a sze-
gedi zsidó hitközség életében kétségtelenül történeti fontosságú, de 
Szeged szabad királyi város történetében is nevezetes napon. 

Az emberiség története tulajdonképpen nem más, mint a 
nemzetek létükért folytatott küzdelmének sorozata. 

Minden nemzet addig áll meg a küzdők sorában, amig kul-
túrájának és általános gazdasági érdekeinek fejlesztése mellett saját 
társadalmi rendjét nemzeti sajátságainak és erkölcsi neveltségének 
alapján fenn tudja tartani. Hogy azonban a nagy élethalálharc 
sikeres folytatásához szükséges életfeltételeket necsak meg tudja 
teremteni, hanem fokozatos fejlesztésben is tudja tartani, ahoz ket-
tőre van szüksége: az egyik az, hogy a vele szemben álló erösebb 
nemzetek ellen megtámadtatás esetére védve legyen, a másik pedig 
az, hogy a népben éljen a védelmezettség állapotának tudata. 

Az általános védkötelezettség elvi gondolata az, hogy háború 
esetére elő legyen készítve a nemzet védekezésre. Ahhoz, 
hogy a nemzet háború esetén ugy egyeseiben, mint összeségében 
lelkesedni tudjon a Hazáért, szükséges a nemzet egyéniségének a 
megerősödése. Ehhez pedig az kell, hogy békében munkakedve 
legyen a társadalomnak. A hadsereg, a véderő fentartása tehát* 
nézetem szerint, sokkal fontosabb a béke, mint a háború szem-
pontjából, mert a nép nyugodtan csak akkor tud akár a saját, akár 
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az összeség érdekében dolgozni, ha biztonságban érzi magát, 
aminek ellentéte az, hogy enervált munkakedvii népnek a legfegyel-
mezettebb hadserege se juthat diadalhoz, mert gyöngévé teszi az, 
ha a nemzet lelkesedéséből nem merit erőt harc esetén. 

Helyes és bölcs államkormányzatnak tehát azt kell tekinteni^ 
amelyik ugy tudja egymás mellé elhelyezni a védett nemzetet és a 
védelmére rendelt erőt, hogy ezekben az egymáshoz tartozandóság, 
az egymásra utaltság és a kölcsönös megbecsülés érzete kifejlődjék. 
Kétségtelen, hogy ezt a feladatot maga a kormányzat megoldani 
nem tudja. Szükséges ehhez magának a polgári társadalomnak és 
a véderő organizmusának közremunkálása. De mert az olyan nagy 
szervezetek, mint akár a polgári társadalom, akár maga a véderő, 
a saját érzéseit és hangulatait azoknak a vezetőknek a szelleméből 
meriti, akik a különböző rétegek élére vannak állítva, ennélfogva 
akár a kiélesedő ellentétekért, akár a megteremtett és fentartott 
jótékony egyetértésért a vezetőket illeti épp ugy a gáncs, mint a 
dicséret és elismerés. 

Olyan tökéletes összhangot, amelyből még az egyesek szen-
vedélyességét vagy egyéni sajátságaira visszavezethető pillanatnyi 
összeütközések is kizárhatók lennének, elképzelni se lehet, mert 
hiszen emberi intézményekről van szó. S ha találunk mégis olyan 
területet, ahol a védett polgári társadalom és a véderő között még 
az ilyen egyéni tulajdonságokból fakadó félreértések is évtizedeken 
át ki voltak zárva, ott nemcsak zavartalanul folytathatja a 
polgári társadalom nemzetfentartó munkáját, hanem ennek a mun-
kának sikeréért minden mellékgondolat nélkül oda kell nyújtania 
a pálmát a véderő vezetőinek, akik a saját hivatásuk különleges 
érdekeinek fentartása mellett tiszteletben tartják és tiszteletben tar-
tatják a polgári társadalom nyugalmának megóvását és fő feladatuk-
nak tartják azt, hogy a polgári társadalomban a védettség álla-
potának érzetét megerősítsék. 

Ilyen terület Szeged város területe, ahol a polgári társadalom 
és a véderő ama képviselete között, amelyet a legfőbb katonai 
kormányzat ennek a városnak falai közé mindenkoron elhelyezni 
szükségesnek tartott, állandóan olyan egyetértés és összhang ural-
kodott, amely példája lehet annak, hogy miként kell ezt az ország 
egész területén fenntartani. 

Éppen ezért a vallásnak örök békét hirdető mai nevezetes 
ünnepén örömmel emelem poharamat a véderő szegedi magas-
rangu képviselőire, akik a Szegeden ápolt békés egyetértés letéte-
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ményeseiként rászolgáltak arra, hogy az ország legnagyobb magyar 
városa munkás életének eredményeiért a védelem jogán pálmát 
nyujtsunk feléjük is. 

Óvja meg az Isten a Magyar Nemzetet attól, hogy véderejének 
oltalmára külső ellenségekkel szemben reáutalva legyen. Adjon az 
Isten olyan vezetőket a véderőnek, akik a polgári társadalom béké-
ben való oltalmának fontosságát felismerve, a békés egyetértés 
fentartásával közremunkálnak a Nemzet naggyá tételében, amint 
közremunkálnak ebben az egyetértés állandó ápolásával nagyra-
becsült és mélyen tisztelt katonai vendégeink, akik élő képviselői 
annak a fölemelő érzésnek, hogy aki a Magyar Nemzet katonája, 
az a legdicsöbb Nemzet katonája, aki az apostoli magyar király 
katonája, az a legvitézebb katonának és a legelső magyar embernek 
katonája. 



A PACSIRTASZÓ ELHALLGATOTT.2' 

A pacsirtaszó elhallgatott. 
Őszi szellő játszik a falevéllel. 
Tavasz multán, őszi hervadáskor jöttünk el hozzád Dankó 

Pista, hogy ünnepélyesen is átadjunk a halhatatlanságnak. 
Még nem látjuk testi valóságodnak mását, de ime a követ-

kező pillanatban elszáll rólad a lepel s itt állasz velünk szemtől-
szembe, némán, szótlanul, kihűlt sziveddel, eltörött hegedűddel. 

Kiemeltünk a sírodból, ahova fejedelmi pompával eltemet ünk 
s ide állítottunk a dalos madarak tanyájának udvarára, szőke Tisza 
partjának virágillatos kertjébe, királyi szomszédságba. 

A pacsirtaszó elhallgatott. Öszi szellő játszik a falevéllel. A 
hulló sárga levelek mindegyikében egy-egy élet szakad meg, amiként 
megszakadt a te életed is. De jön a tavasz, uj levelekben, uj életnek 
ezrei szólítják dalra a csalogányt, amiként a Te dalaidban újra és 
újra megszólal halhatatlanságodnak pacsirta éneke, hirdetvén nekünk 
az élet szépségét cifra örömeivel, sötét bánatával. 

(A lepel lehullása után.) 
Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Az a halhatatlan dalköltő, akinek hegedüs-szobra immár lelep-

lezve áll előttünk, itt született ennek az ősi magyar városnak falai 
között. Ősei nincsenek. Élettörténetével akarván beszámolni, nem 
utalhatok dicső elődökre, akiktől példát vehetett a nagyratörésből, 
akiktől neveltetést, műveltséget kapott s akiknek más egyebet is 
köszönhetett, mint a születés és emberi létezés kényszerűségét. 
Mintha a végtelen pusztaságból beáradó futóhomok csillámló 
hullámai sodorták volna be ide a romokból éledező város félénken 
bontakozó kulturszinei közé azt a sovány, törékeny testű cigányfiút, 
akit Dankó Pistának hivtak. 

A magyar nemzet géniuszának céltudatos munkáját kell abban 
látnunk, hogy a mult század nyolcvanas éveinek elején, amidőn 
Szeged újjászületése megfogant a történeti fejlődés méhében, itt 
egy példátlanul gazdag szellemi erejű társaság találkozott össze, 



amelynek tagjai az ujságirás, a dráma, a regény, az elbeszélés, a 
lira, szóval az irodalom minden válfajában elsőrangú tehetségekké 
fejlődtek ki. Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Kulinyi 
Zsigmond, Lipcsey Ádám, Sebők Zsigmond, Kemechey Jenő, Kabos 
Ede, Tömörkény István, Cserzy Mihály, Somló Sándor, Molnár 
György, Palotás Fausztin, Békefi Antal, Kisteleki Ede találkoztak 
itt össze s tették szikrázóan életteljessé Szeged uj társadalmát. 
Ennek a fényes irodalmi társaságnak hangulata fogadta a váratlanul 
előszökkent dalköltőt, hogy egyéniségének csodálatos átható ere-
jével az egész társaságra ráüsse a szegedi magyarosságnak és 
népiességnek bélyegét. 

Hogy melyik volt legelső müve, azt talán senki sem tudja-
Saját följegyzése szerint azonban második alkotása egy kis népdal 
volt a Pósa Lajos : „Zöld erdőben kakuk madár kakukol" kezdetű 
versére, amelyet 1883 julius havában zenésített meg. Ettől kezdve 
egész 1903 március 29-én bekövetkezett haláláig ugy ömlöttek 
belőle a magyar népdal gyönyörűséges melódiái, mint a hegyi 
patak friss tiszta vize a földnek kifogyhatatlan forrásából. 

Habra hab siet, Daru madár gyere velem, Őszi szellő játszik 
a falevéllel és még körülbelül 400 dal szállott ki teremtő zsenijének 
műhelyéből és mindegyik vitte hirét, nevét szerteszét az országban, 
mignem kialakult egy országos nagy név, egy ünnepelt, irigyelt, 
de épen ezért keserű csalódásokba lökdösött és kizsákmányolt dal-
költő egyénisége, akit Jókai Mórtól kezdve az egész magyar iro-
dalmi világ jelesei kitüntettek barátságukkal, szeretetükkel, tisztele-
tükkel és becsülésükkel. 

És amint dalai, ezek a fényes, szines szárnyú pillangók szét-
röppentek az országba, megindult a költő szivének vágyakozása is 
vándorutakon barangoló szülöttei után; 1890-ben daltársulatot 
szervez, hogy elmenjen dalai u'án és mindenütt ott lehessen, ahol 
dalai hóditják a sziveket s kockánként rakják össze halhatatlan-
ságának örökéletű oszlopait. 

A bolyongás, az örökké teremteni akaró láz, nyomorgás és 
keserűség idő előtt fölemésztik életerejét, mignem a tüdővész kioltja 
életét, itt hagyván a „Zug a szélvész, háborog a Balaton" kezdetű 
dalával az Uj Idők pályázatán elnyert diadalmi koszorúját, dalainak 
nemzeti kincseit, halhatatlan nevét és nemzetének becsülésében élő 
emlékezetét. 

Hegedűs szobra pedig itt áll előttünk. És amint nézem élet-
telen tekintetét, ugy látszik előttem, mintha az élet sugarai fényié-
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nének szemének üregében, mintha éles, fürkésző tekintete keresne 
valakit. 

Keresné azt a csodás szivü, hűséges barátot, költőtársat és jóte-
vőt, aki elsőnek emelte ki az ismeretlenség sötétségéből és barátságá-
val, szeretetével, hűségével kitartott mellette halálának elkövetkezéséig. 

Ide nézz Dankó Pista, nem kell sokáig keresned, itt áll mel-
letted Pósa Lajos, a fehér lelkű költő fehér fejjel, mint a magyar 
faj szeretetnek, magyar barátságnak, fegyvertársi hűségnek élő pát-
riárkája, itt áll melletted a halálodban is épp olyan szerető gyá-
molitód, mint amilyen volt életedben. 

— Dankó Pistának hegedűs szobrot csináltatok, ha a lábam 
elkopik is bele, — ezt mondotta és irta nekem Pósa Lajos 1903 
április havában, a Dankó Pista halála után néhány nap múlva. 

És ime, itt áll a hegedűs szobor a Pósa Lajos véghetetlen 
szeretetének hatása alatt megnyilatkozó nemzeti akarat jóvoltából, 
becsületére minden magyarnak, aki szereti nemzetét és becsülni 
tudja nemzete érdemes fiainak közszolgálatait. 

A kicsinyeskedő arcfintorok, amelyeket itt-ott látni lehetett a 
szoborállitás hírének hallatára, csak azt mutatták, hogy a kortársak 
nem mindannyian látják meg hozzájuk közel álló kortársuk emberi 
mivoltától az annak lelkében élő és nekik is virágokat hajtó isten-
séget . . . A rongyos ruha, amelyben pislogó mécses mellett, dide-
regve, éhesen alkotja az iró egész nemzeteket gyönyörködtető müveit, 
sokkal erősebb hatással van a kortársakra, semhogy ércben, vagy 
márványban is el tudnák képzelni a csavargó, rongyos bohém földi 
képének mását. 

Kulturhistóriánknak egyik legfényesebb eseményét látom én 
abban, hogy egy öntudatos kulturnemzet becsületérzésével leküzdöt-
tük a profán gondolkozás alantas nézőpontjait és Egressy Benjámin, 
Simonffy Kálmán, Zimay László, Nyisnyay. Gusztáv és a többi 
nagy magyar népies zeneköltő méltó versenytársát s talán vala-
mennyi között a legnagyobbat: Dankó Pistát a nemzeti elismerés-
nek azzal a módjával tüntettük ki halála után, amely mód a nemzet 
igazi nagyjaival teszi őt egyenrangúvá. 

Az élők között a társadalmi törvények rettenetes különböző-
ségeket állapítanak meg rangban, vagyonban, társadalmi állásban, 
kényelemben és földi gyönyörökben. 

A kiegyenlítődés csak a szenvedésekben, az erőknek hanyat-
lásában kezdődik és befejeződik az élet utolsó szikrájának ellob-
banásában. 
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II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István gróf, 
Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Dugonics András, Tisza Lajos, Vásár-
helyi Pál, Rapaics Radó, akiknek szobra Szeged köztereit ékesíti, 
a társadalmi állásnak, rangnak, hatáskörnek, vagyonnak, a nemzeti 
munkában való részesedésüknek minő óriási távolságait mutatják 
egymás között is, hát még a tőlük Dankó Pistához vezető távlatban. 

Ám a Rodostóban eiszálló fejedelmi lélek, vagy a döblingi 
tébolydában kihűlő legnagyobb magyar sziv, a turini remete elag-
gott hullája az elmúlás végzetének pillanatában emberi létüket épp 
ugy elveszitették, mint Dankó Pista s ha volt életük munkájának 
áldásos eredménye, valamennyi a nemzeti közművelődés közös tárhá-
zába került, amiként közössé vált emberimivoltukra nézve az enyészet. 

És itt áll mellette közvetlen közelben a halhatatlanul dicső 
királyi asszony, Wittelsbachi Erzsébet, épp olyan némán, hideg 
merevséggel, mint a szegény muzsikás cigány ; lelkűknek, szivüknek 
nagysága és nemessége összezúzván a társadalmi törvények által 
teremtett mérhetetlen távolságokat, hogy fejedelemmé avassa a 
költőt is közös halhatatlanságuk birodalmában. 

Az a fejedelmi költő pedig, aki a szeretet és baráti hűség 
megtestesüléseként itt áll a szobor mellett, nem kér senkitől elis-
merést e szobor létesitése körül kifejtett nagyszerű munkájáért. 

Az elismerést megkapta abban a tényben, hogy őt a nemzet 
megértette és ő a nemzetben nem csalódott. 

Az ő verseinek szárnyain röpködtek szét a Dankó Pista 
gyönyörű nótái. 

Nemzeti közművelődésünk szentélyének boltozatán, mint ragyo-
góan fényes csillagdiszitmények élnek e dalok; gyönyörködtetnek 
örömünkben, bánatunkban ; élő hordozói és életbentartói nemzeti 
érzéseinknek és magyar egyéniségünk nemzeti hangulatának. 

Örök áldás és soha el nem muló kegyeletes megemlékezés 
álljon őrt a lángeszű zeneköltőnek: Dankó Pistának ez ünnepségen 
fölavatott szobra mellett. 

Dankó Pista, dalos társam, Babérfádnak minden lombját 
Ugy-e szép az álmod, Koszorúba fűzöm, 
Ugy-e bizony megálmodtad Dalpengető szobrod ünnepén majd 
Halhatatlanságod? Homlokodra tűzöm. 

Ezt a fogadalmat tette a költő Dankó Pistának virágerdőben 
pihenő koporsója mellett a temetés napján. 

Itt áll a dalpengető szobor, várja a költő koszorúját. 



FUTÓ MIHÁLY.3' 

A hódmezővásárhelyi református főgimnázium kebelében fönn-
álló Petőfi önképzőkör emlékeim között mint szent ereklye él. 

Zsendülő életemnek nemcsak korszerint való tavasza, hanem 
lelki életemnek a magyar irodalommal és nemzeti szellemmel való 
szerelmetes összeölelkezése itt történt meg ebben a szerény ifjúsági 
egyesületben. 

Érthető tehát, hogy amikor Tóth Sándor elnök ur és Neumann 
Dezső titkár ur megtiszteltek nagybecsű látogatásukkal és fölkértek 
erre a beszédre, akkor alig kifejezhető boldogságos érzésnek 
váltam rabjává. 

Harminc-harmincöt esztendős mult egyetlen pillanat alatt 
eltűnt előlem. Ott láttam magamat a régi főgimnázium udvarán, 
amikor kedves tavaszi nap alkonyatos délutánján drága jó szüleink, 
tanáraink, rokonaink, barátaink és ismerőseink gyülekezete előtt 
fölolvastam Futó Zoltán4) kedves barátomnak pályadíjjal kitüntetett 
nagyszerű dolgozatát. 

A kézírása olyan volt, mint a gyöngy, a stílusa könnyed, 
folyamatos, mint a friss patak csörgedező vize, olyan üde, tavaszi 
napsugaras, mint amilyen kedves, életvidor volt ő maga, a virgonc, 
szőke fiu. Ugy ejtett hatalmába ez a váratlan meghívás, mint valami 
tündérálom, amely a valóságban el sem képzelhető. Ugyanakkor, 
amidőn ott, ahol a sors rendelése folytán férfi-életem kötelességeit 
teljesítem, 30 esztendős mult esthajnali csillagát ragyogtatják előttem,5) 
— szülővárosomba hivnak haza, hogy jöjjek ide, .üljek ismét a 
bölcső mellé, ringassam, csicsijgassam alig megszületett irodalmi 
ábrándjaimat és várjam epedő tekintettel, hevesen dobogó ifjú 
szivvel a bíboros napnak égreszállását. 

íme, itt vagyok! 
Üdvözlöm a napot; imádva szeretett szülővárosom főgim-

náziumának nemes ifjúságát; a város hatóságát, közönségét, minden 
talpalattnyi földjét, tavaszi újjászületésüket váró fáit, bokrait, virágait! 

íme, itt vagyok és ígéretemhez képest repeső örömmel teszek 
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eleget annak a kérésnek, hogy itt ma este előadást tartsak, még 
pedig lehetőleg diákkoromból való emlékekből. 

Ám legyen. 
A zsidó népiskola élén egy galambősz pátriárka állott és a 

negyedik osztályt tanította. 
Korán elhunyt felejthetetlen barátomnak, a lángeszű és nagy-

tudományu ügyvédnek, Wilheim Arnold dr.-nak édes atyja, Wilheim 
Frigyes volt ez a tanitó. Kézi könyvtárat tartott és minden pénteken 
délután könyveket osztott ki tanítványai között. 

Hoffmann Ferenc ifjúsági iratai közül: A Helgolandi fiu, Fönn 
a magas éjszakon, Egy levél a szentírásból, A wekfeldi lelkész, 
továbbá András, a szolgalegény és más nemes tartalmú elbeszélő 
müvek soha el nem muló mély benyomásokat véstek a gyermek-
lélek felületére, ugy, hogy amikor 1873-banr a gyászos emlékezetű 
nagy kolera esztendejében gimnázisták lettünk, már volt valami 
fogalmunk a könyvolvasás lelki gyönyöreiről és hasznairól. 

A hódmezővásárhelyi református főgimnázium, ahova belép-
tem, a legragyogóbb szinpompáju virágos kertje volt a szabad 
szellemű, igazi magyar nevelésnek. 

Ó! ha az emlékezet tud hálás lenni és ha van jótétemény, 
amely méltó a hálára, akkor az én emlékezetem életemnek minden 
órájában áldozatot visz ezután is a hála oltárára azért a nevelésért, 
amelyet a középiskolában kaptam. 

Mert magyar földön születni és a virág illatával is, az út 
porával is, a fecske röptével is, a menyboltozat csillagainak ragyo-
gásával is érzésben változatlanul magyarul érintkezni csak ugy lehet, 
ha a fogalmak képzeteinek összehordása közben idő előtt semmiféle 
idegen anyag meg nem zavarja a szívnek, léleknek és agynak 
alapvető anyaggyűjtését. 

Barkász Károly, Futó Mihály, Gál Mihály, Halmi János, H. 
Nagy Lajos, Göőz István, Kiss Gusztáv, Oláh Imre, Varga Antal 
tanár urak voltak a mi lelki életünknek gondozó kertészei. 

Alföldi János rajz, Borsi Géza torna és Tóth Sándor ének-
tanár egészítették ki a velünk foglalkozó tantestületet. 

Némely vonatkozásban ide kell sorolnom a karikalábu, hatal-
mas, szélesvállu pedellust: a szigorú István bácsit. 

Az első osztályban boldog emlékezetű Gál Mihály tanította a 
magyar nyelvet. Rendkívül szép férfiú volt, zsinóros magyar ruhát 
hordott s a csizmája mindig ragyogó fényesre volt subickolva. 

Hatalmas, nagy fekete bajusza mint két szomorú füzág borult 
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ajkaira s az akkor még divatos pedagógiai módszer keretében a 
felelésre fölszólított diákra nézve rémitő hatással volt, ha Gál tanár 
ur türelmét elveszítve jobb kezének ujjaival az orra hegyét kezdte 
simogatni, onnan pedig lesiklott a keze a bajuszára s azt jobbra-
balra vízszintes vonalba igyekezett sodorni. 

Ha a kis nebuló lélekjelenlétét el nem veszítette s a bajusz-
sodrás befejezése előtt feleletével ki tudta elégíteni a tanár urat, 
akkor nem történt ba j ; de ha ez nem sikerült a kis diáknak, a 
tanár ur keze a bajuszról hirtelen ott termett a képén s nemcsak 
az ujjnak, hanem a befelé fordított gyűrűnek feje is otthagyta 
nyomát a gyerek ábrázatán. 

Ezt mi akkor egészen természetesnek találtuk s ha a peda-
gógia kidobta is a pofozást eszközei közül, bizony mondom, jóté-
kony hatását mi magunk között nagyon sokszor megállapítottuk. 

Egyik tanár ur esküdt ellensége volt a dohányzásnak; való-
ságos statáriális ítéleteket hajtott végre, ha nyomára jött a cigaret-
tázó társaságoknak. 

Az ítélet fokozatai a fölvágatásban végződtek. 
A fölvágatás abban állott, hogy meghatározott időben meg-

jelent István bácsi, a pedellus, a hosszú nádpálcával, akit a tanár 
ur barátságos kézfogással üdvözölt. 

István bácsi megállott az ajtó mellett, a tanár ur pedig egyen-
kint szólította elő a vádlottakat. 

— Lázics István! Sziviál-e, marha! 
— Nem szívtam, tanár ur. 
— Feküdj le ! 
Lázics Pista lefeküdt, a tanár ur intett István bácsinak, aki 

erre előlépett s várta a parancsot. 
— Vágjon rá egyet. 
István bácsi fölemelte a nádpálcát s rávágott egyet. 
— Szijsz-e még, birka ? 
— Nem szijok, tanár ur. 
— Vágjon rá még egyet. 
— Szijsz-e még, birka ? 
— Nem szijok, tanár ur. 
— No még egyet, elég legyen. 
Ezzel Lázics Istvánon végre volt hajtva az ítélet. így ment ez 

végbe néha 10—15 tanulón egysorjába, a tanár ur csak akkor 
vesztvén el nyugalmát, ha valamelyik István bácsi pálcájának min-
den suhogása ellenére sem sirta el magát a vágások hatásától. 
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Szólt ekkor igy: 
— És nem sir a szerencsétlen ! És kiutalványozta István bácsi- -

nál a pót-vágást. 
Az ítéletek végrehajtatván, István bácsi ismét barátságos kéz-

fogás kíséretében távozott. 
Ez a szerep kapcsolta be István pedellust a mi tantestületünk 

rendjébe. 
Nagy szerepet játszott gimnáziumi életünk alatt a kántus^ 

amely előkészítő iskolája volt a városi dalárdának. Minden esz-
tendő május havának első napján a város kertjébe vonultunk s 
megtartottuk a mi messzeföldön hires majálisunkat. Fölügyelő 
tanárunk vezetése mellett zeneszó kíséretével vonultunk ki 
kora reggel a város kertjébe. Nekiállottunk a sátor-
diszitésnek; ettünk, ittunk, söröztünk, boroztunk, danoltunk; 
szóval: vidámak, bohók, jókedvűek voltunk s a diák büszkeség 
akkor állott bennünk igazán tótágast, amikor felügyelő tanárunk baráti 
közvetlenséggel koccintott velünk sorba kicsikkel, nagyokkal egyaránt; 
az pedig valóságos társadalmi osztálygőgöt ébresztett bennünk, 
amikor az iskola atlétái: Mihályovits Miska és Zsarkó István nem-
csak labdáztak a sörös hordókkal, hanem a legerősebb napszámo-
sokat vagdosták a földhöz. Közbe a kántus énekelt gyönyörű 
dalokat, figyelmünket főleg a tenorcsapat kötvén le, amelyből 
sok kiváló énekes került ki már mi előttünk is. 

A dalárda karnagya: Tóth Sándor, azután Szűcs Soma, Tóth 
Gyula és fölöttük Török Bálint olyan tenoristák voltak, hogy 
hangjuk minősége révén valamennyi elsőrangú operaénekes lehetett 
volna. Ezekkel a vezérénekesekkel a müéneklés valóságos remekét 
tudta a vásárhelyi dalárda előadni, sohasem a nyershangok dina-
mikai hatására, hanem mindig a dal szellemébe való elmélyedésre 
és a nemesebb izlés kifejtésére helyezvén a súlyt. Amikor pedig a 
fehér asztalok mellé telepedett a mulató társaság és versenyre keltek 
a dalárda szólóénekesei, a tenoristákon kivül: Koncz Sándor bari-
tonista, Juhász Ferenc tenorszekund énekes, Gregus Sándor és 
Pollák Gusztáv basszisták, akkor nem vendéglőben, hanem első-
rendű hangversenyteremben érezte magát a társaság. Ha pedig 
Török Bálint az ő bámulatosan egyszerű elbeszélő modorában 
énekelni kezdette Nyizsnyai Gusztávnak „Midőn anyám keblén 
viselt még" kezdetű remek müdalát, előadásának szentimentáliz-
mustól ment, mégis tengermélységü érzelmességével a meghatottsá-
gig lebilincselte hallgatóságát. Majd a midőn a középfekvésben fátyo-



16 

lozottnak tetsző hangja a dal hangulatának emelkedésével a magas 
fekvésbe szárnyalt s az énekes egyetlen arcizmának mozdulása nélkül 
a valaha hallott legszebb tenorhang velőkig ható drámai pátosszal 
zokogta el Ingeborg gyászos honfisiralmát, akkor a lelki élmények 
soha el nem muló emlékei vésődtek a magyar szivekbe. 

És hát a szegény Steiner Edus, ez az isten kegyelméből 
való nagy humorista, akinek örök derű, mosoly, kacagás és szer-
telen jókedv járt a nyomában, aki kifogyhatatlan volt a társaságot 
mulattató groteszk ötletekben és aki életében azt az egyetlen ko-
moly bolondságot követte el, hogy azon a napon halt meg, ame-
lyen ügyvédi irodáját megnyitotta. 

Még emlékszem rá és soha nem is felejtem el azt a fagyos 
decemberi hajnalt, amikor dalestéről bandukoltam hazafelé, Steiner 
Edus pedig harmadmagával igyekezett más uton és bánatosan 
énekelte a szomorú nótát: 

Búra, búra, búbánatra születtem, 
Nem is édesanya nevelt föl engem ; 
Mostoha volt hozzám még a világ is, 
Száraz földben elhervad a virág is . . . 

Bocsássatok ki karjaitok közül ti édes-bús emlékek ! 
Hiszen ha tovább is magatokhoz öleltek, nem tudok vissza-

térni utamra, amelyet tárgyam szabott elém. 
Végig vonszoltok az élet szenvedéseinek kálváriáján, ahol 

ismerősök, jóbarátok, rokonok fejfáinak sürü erdejében várakozik 
rám is az elmúlás végzete. 

Az enyimnél sokkal korábbi nemzedékek ifjúkori hangulatá-
ból csapódott felém az érzelmeknek most megütött akkordja. 

Amikor én a gimnáziumba léptem, akkor Molnár Sándorék 
jártak-a 8-ik osztályba s a kiváló tanulók kiemelésével igy követ-
keztek egymásután az osztályok: 

Vásárhelyi Domokos, Szilágyi Gyula, Varga Bálint, Halász 
Árpád, Wilhelm Arnold, Konstantin Szilárd, Szabó Mihály, Iritz 
Dávid, Klár Béla, Papp József, Draskóczy Pál, Futó Zoltán, Bihari 
Lajos, Kmety Károly s ő utánuk következett az én osztályom, amidőn 
én a 3-ik osztályból nyári tanulás révén a 4-ik osztályt átugorva az 
5-ik osztályba léptem s az utóbbi háromnak tanulótársukká váltam. 

Ettől kezdve nemsokára bejuthattam az önképzőkörbe, ahol 
aztán megindult közöttünk a nemes vetélkedés, halhatatlan emlé-
kezetű felügyelő tanárunknak: Futó Mihálynak vezetése és ellen-
őrzése mellett. 
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Aki átlapozza ennek az önképzőkörnek érdemkönyveit, olyan 
dolgozatokkal fog bennük találkozni, amelyek sok nagy és valódi 
tehetségnek csiráit hordják magukban s hervadhatatlan babérerde-
jét őrzik azoknak a tanítómestereknek s közöttük mindenekfölött 
Futó Mihálynak dicsőségére, aki bennünket a magyar irodalom 
szeretetébe és müvelésébe bevezetett és a magyar Írásnak nehezen 
elsajátítható művészetét velünk lelkileg átérezhetővé is tette. 

Ebben a nyelvben való tökéletesedésért: a szépnek, jónak és 
nemesnek müveléséért folytattuk vetélkedésünket az önképzőkörben, 
ahol irtunk kritikai tanulmányokat, elbeszéléseket, lirai verseket, 
balladát, románcot, népdalt, elégiát; fordítottunk latin és görög 
klasszikus prózát és verses műfajokat, az egymás dolgozatát bírál-
tuk, fölülbíráltuk s az önképzőkör nyilvános ülésein szó-csatában 
szürtük le a végső ítéletet, amelylyel a dolgozat érdem szerint való 
sorsát eldöntöttük. 

Tudom, hogy most is igy történik ez s tudom, hogy a múlt-
nak nemes és érdemes hagyományai most is élnek és ápolódnak 
az intézet bölcs vezetésében az önképzőkör szentélyében; nem 
is mint a későbbi nemzedékek munkájának ennél értékesebb ellen-
képét idéztem föl a mi korszakunk munkáját, hanem idéztem azért, 
hogy összekötő kapcsot teremtsek a mult, jelen és jövő között és 
nyomatékosan hangsúlyozhassam még annak a csirádzó szellemi 
munkának mérhetetlen becsét is, amelyet a magyar irodalomnak és 
nyelvnek önképzököri müvelése nemzeti közművelődésünk szempont-
jából jelent. 

Azon veszem magamat észre, hogy az emlékek hosszú lán-
colata annyira hatalmába ejt, hogy ha nem fékezem a múltba 
kalandozó képzeletemet, előadásomnak sokkal később érek a végére, 
mintsem azt a tisztelt hallgatóság irányában kötelező ildomosság 
megengedi. 

Éppen ezért nem mélyedek el tovább holmi komolyabb el-
mélkedésbe, hanem derékon ragadom az érdeklődéskeltés legegy-
szerűbb módját és megpróbálok néhány derűs epizódot elmondani 
a mi diákéletünkből. 

A diákok életében a legkedvesebb derűt fakasztó jelenségek 
az egyes kérdésekre adott torzfeleletek. íme néhány példány: 

Az ásványtanból felelt egyik nemrég elhalt kedves barátom, 
Endrey Aladár. 

— Hol található nálunk konyhasó, — kérdezte Varga Antal 
tanár ur. 
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Endrey Aladár néhány pillanatig gondolkozott, aztán utánoz-
hatatlan flegmával vágta ki : 

— Meleginél és Bereginél.0) 
Kiss Gusztáv tanárunk a német nyelv tanításában azt a 

módszert is követte, hogy a feleletre fölszólított tanulónak el-
mondott egy magyar mondatot s az illetőnek azt németre kellett 
fordítani. 

Az öreg ur benyitott az ajtón, az asztalhoz menet rámutatott 
valamelyik tanulóra a botjával és eközben mondotta is a lefordí-
tandó mondatot. 

Járt velünk egy Zsarkó Lajos nevü fiu, aki azonban már 
sokkal öregebb volt mint mi, s termetre is erősen kivált közülünk, 
erős bajusza pedig föltétlenül kizárta őt a gyermekek közül. 

Egy szép napon elkövetkezett a német óra, mindnyájan bent 
ültünk a padban, mert tudtuk, hogy minden pillanatban ránk nyit-
hatja az ajtót a fegyelmedenséget nem tűrő Kiss Gusztáv. Ránk is 
nyitotta s gamós botjával Zsarkó Lajosra mutatva az ő idegenszerű 
kiejtésével mondotta: 

— Jer elő te kedves gyermek, ölelj meg engemet és csókold 
meg redős homlokomat. 

Mire a mondatnak a végére ért, kalapját, botját elhelyezte s 
leült az asztala mellé. 

Zsarkó Lajos fölállt a helyéről, szépen, csöndesen kiment a 
padból s egyenesen odaállt Kiss Gusztáv mellé. 

— Mit akar maga, kérdezte a tanár s felállott ő is a helyéről. 
— Azt tetszett mondani, hogy jer elő, te kedves gyermek. 
— Takarodjék, vén szamár s fölkapva botját, kikergette az 

osztályból az újdonsült kedves gyermeket. 
Zeisler Vilmos, aki Czakó Vilmos név alatt egyik érdemes 

tagja a magyar színészetnek, hosszú, vékony és felelési druck közben 
erősen kancsalító diák volt. 

Az érettségi vizsgán a világtörténelemből azt kivánta tőle az 
elnöklő Szabó János békésbánáti esperes ur, beszélne valamit a 
XVIII. század vívmányairól a tudomány terén. 

Zeisler Vilmos nagyot nyelt, elkezdett kancsalítani s hatalmas 
öblös bariton hangján elkiáltotta magát: 

— A XVIII. század vívmányai . . . 
Megállt és engem oldalba ütve leszólt hozzám a magasból: 
— Súgjál, mert megbukok. 
— A XVIII. század vívmányai a tudomány terén. Ismét meg-
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állt. Most a másik oldalra ütött az ökléyel s rettentő kancsalitások 
közben könyörgött: 

— Súgjál az istenért, mert megbukok. 
— No Vilmos, tud felelni, vagy nem tud — kérdezte a 

cenzor ? 
— Tudok tanár ur s eközben Vilmos mindkét öklével jobbra 

is, balra is követelte a súgást. De mert minden ostrom hiábavaló 
volt, végre nekiszánta magát s a következő zseniális felelettel 
oldotta meg a kérdést: 

— A XVIII. század vívmányai a tudomány terén olyan szá-
mosak, hogy azokat ily rövid idő alatt elsorolni teljes lehetetlenség. 

Vilmos szemei már nem kancsalítottak, nyugodt tekintettel 
várta az elnök dicsérő birálatát. 

Nagy tiszteletű Szeremlei Sámuel ur azonban a Zeisler Vilmos 
merész tréfáját hirtelen kiütötte a kedélyesség medréből, szólván 
ekként az ő nyugodt, komoly hangján: 

— Igaza van Vilmos, nem is kívánjuk mi azt öntől, hogy 
valamennyit elsorolja, megelégszünk, ha egy-kettőt elmond. 

Vilmos ismét kancsalított s egyetlen szó nélkül egész hosszá-
ban összeomlott, mint egy tragikus hős, készen a teljes és töké-
letes bukásra, ami be is következett. 

Feiner Mórictól az irodalomtörténelemből kivánt feleletet Futó 
Mihály tanár ur. 

Móric kint állott a platzon és várta a kérdést. 
— Beszéljen valamit Szigligeti Eduárdról. 
Móric mindkét fülének tövéig elpirult, de nem szólt egy kukkot 

sem. Az öreg várt néhány pillanatig, aztán sürgette a feleletet: 
— Készült, vagy nem készült, ne töltsük az időt. 
— Készültem tanár ur, 
— Hát akkor feleljen. 
Móric csak állt és hallgatott. 
— No hát majd segítek magán. Jusson eszébe, tavaly a 

Feketesasban műkedvelő előadás volt, ahol diákok is játszottak, 
Ehrlich János nagyon szép magyar nótákat dalolt. 

Móric hirtelen közbeszólott: * 
— Ott voltam én is tanár ur. 
— No lássa, hát akkor feleljen. 
Móric hirtelen felelt: 
— Ebben a darabban van az, hogy Ruzsi mögvetlek s ezzel 

nagyot rúgott a levegőbe. A csikós. 



— Ki irta hát ezt a darabot? 
— Szigligeti Eduárd. És Móric nem szólt többet egy szót 

sem, maradt nyugodtan, mig nem az öreg Futó kegyetlen dor-
gatóriumok között helyre kergette. 

Azt kérdezte az öreg Futó Fári Pál nevü diáktól, hogy ki az 
a Haynald Lajos, amire Fári Pál igy felelt: 

— Református esperes; összetévesztvén a kalocsai érseket 
Hajnal Ábel református esperessel. 

— Ki az a Rotschild ? 
— Zsidó — felelte Fári nagy nyugalommal. 
A vallástanból felelt Fári Pál, miközben a háta mögött Lu-

binszky Lajos és Kovács Dezső arról beszélgettek halk suttogással, 
hogy érettségi után saját költségen, vagy államköltségen szolgál-
ják-e le önkéntesi esztendejüket. 

Fári Pál állandóan súgásból táplálkozván, most is föl akarta 
szedni a hulladékot, hogy Svédenborg Jánosról felelni tudjon; 
felelt is egyetlen mondattal a következőkképen: 

— Svédenborg János meghalt és saját költségén mennybe 
ragadtatott. 

Az irodalomtörténetből a platzon kellett Fári Pálnak felelnie. 
— Beszéljen nekem Pál valamit Eötvös József báróról. 
Pál előre nyújtotta a nyakát, az orrlikai kitágultak, mintha 

azokon keresztül akarná magába szivni a segitő tanulótársak súgá-
sát, ami a tanár ur sétálása közben vált volna lehetségessé. Hosszú, 
keserves kínlódások után végre Pál barátunk összehozta a követ-
kező mondatot: 

— Eötvös József báró bár igen előkelő családból származott, 
mégis igen sok körmondatot használt. 

Ezek az apró sugarak vetődtek emlékezetem táblájára, amikor 
össze akartam róni e mai est célját szolgáló előadásomat. 

No igen, báró Eötvös József. A Beöthy Zsolt irodalomtörté-
netében a róla szóló fejezet igy kezdődött: 

Jósika pályájának éppen a delelőjén állott, amikor egy fiatal 
író egyszerre hatalmas lépéssel vitte előre a magyar regényt. Báró 
Eötvös József volt ez, akit mélyen érző kedélye, átható értelme és 
európai műveltsége az irodalom több ágában tüntettek ki. Költő, 
regényíró és állambölcselő volt, aki mind a három minőségében 
remek müveket alkotott. 

Szórói-szóra igy élnek emlékezetemben ezek a sorok. És 
látom magam előtt megdicsőült szellemű mesteremet a magyar iroda-
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lom tanításában és megszerettetésében, aki az átszellemülés paroksziz-
musáig szárnyalt ékesszólásában, szólván hozzánk Kazinczyról, Köl-
cseyről, Vörösmartyról, Eötvösről, Aranyról, Petőfiről, Tompáról, Ke-
ményről, Jósikáról, Jókairól és nemzeti irodalmunk többi jeleséről. 

És hallom most is némely tanulótársam kritikáját: magoló. 
Én pedig most is mondom, amit akkor mondtam: 

— Tudom én a magyar irókat a saját szavaimmal is bon-
colgatni, de olyan szabatos esztétikai kifejezéseket még sem tudok 
fogalmazni, mint Beöthy Zsolt. Megtanulom tehát, hogy emlékező-
tehetségemet fejleszszem, irályomat szabatossá tegyem és köteles-
ségtudásomnak olyan bizonyítékát szolgáltassam, amely tanárom-
nak ítéletét kielégíti. 

Önönfegyelmezésemnek ezt a módját Futó Mihálytól tanultam, 
aki gyűlölte a pongyolaságot, az úgynevezett szalmázást; szerető, 
gorfdos anyaként őrködött a magyar nyelv tisztasága fölött és 
minden rossz szót, helytelen kifejezést kiirtott a tanuló irályából, 
írásbeli dolgozatainknak birálási módszere a legnagyobb csodálatot 
érdemlő. A VI., VII. és VIII. osztályokon át minden tanulónak 
minden dolgozatára indokolt Írásbeli véleményt irt sajátkezüleg, 
kiterjeszkedvén a tartalomra, szerkezetre, irályra, helyesírásra, kalig-
rafiára, a használt papirosra, tollra és tintára, egyik dolgozattól a 
másikig mutatkozó fejlődésre vagy hanyatlásra. 

A tanítványoknak vallás-, rang- és vagyonkülönbség nélkül 
való szeretete és az előrehaladásukért való aggódó gondosság 
emelték őt sok ifjú nemzedék lelkében a hálás emlékezés oltár-
képévé. 

Milyen boldog lennék, ha ezt a szerény dolgozatomat Ítélete 
alá bocsáthatnám: 

Én ifjú lennék, ő pedig itt lenne velünk és nagy tudásának, 
lánglelkének kincseit tovább osztogatná szét közöttünk. 



TISZA ISTVÁN.7' 

Dicsőségesen uralkodó királyunknak: I. Ferencz József ő 
császári és apostoli királyi felségének bizalmából Magyarország 
független, felelős minisztériumának ezidőszerint való elnökére: 
Tisza István gróf őnagyméltóságára emelem poharamat. 

Teszem ezt az állampolgári önérzetnek és a hazafiúi hűség-
nek belső hevületétől áthatottan abban a tudatban, hogy Tisza 
István gróf miniszterelnök ur személyében olyan férfiúról emléke-
zünk meg, aki örök időkre érdemelte ki magának nemzetünk há-
láját és elismerését. Akik őt ismerik, tudják, hogy a népszerűséget, 
a nyilvános tapsokat soha sem kereste; de bizonyára ő benne is 
él az a tudat, amit Deák Ferenc akként fejezett ki egy nála tisz-
telgő küldöttség előtt, hogy a közélet küzdelmeiben a legnagyobb 
erőforrás a polgártársak bizalma és elismerése. És ismer-e a mai 
nemzedék nagyobb, heroikusabb közéleti küzdelmet, mint amelyet 
Tisza István gróf megvívott attól a pillanattól kezdve, amidőn a 
parlamenti és a társadalmi jogrend szabályozása érdekében a nem-
zeti munkapárt szervezését8) megkezdette, mignem átalakított jog-
rendünket tető alá juttatta ? 

Minek dicsérjem őt, akit fölemelnek tettei s ha lehet mégis 
a tettek dicséretét fokozni, fokozható ez annak a ténynek a meg-
állapításával, hogy amilyen ellenállhatatlanul hatalmas erővel és 
tekintélylyel sürgették 1907-ben, 1908-ban, 1909-ben az ellenzék 
élén álló nagy magyar államférfiak és politikusok a parlamenti 
anarkiának megszüntetését, Tisza István gróf éppen olyn hatalmas 
erővel és tekintélylyel tett eleget az ellenzéki vezérek által hirdetett 
nemzeti sürgetésnek. 

És ebben a nagy, önfeláldozó munkában bontakozik előttünk 
egy csodálatra méltó egyéniség. Barátai épp ugy, mint ellenfelei 
kételkedve nézik szédületes vállalkozását s nem tudják: csodálják-e, 
dicsőítsék vagy gyalázzák-e a férfias elhatározásnak mindent koc-
káztatni látszó merészségét. 

Hosszú időkön át alig ismétlődő, káprázatosan fényes históriai 
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jelenség ez, amelynek egy-egy ténybeli és elvi kisugárzását, mint 
minden emberi munkának egy-egy részletét talán lehet kárhoztató 
szóval is illetni, de az egész harmóniájában esztétikailag olyan 
fölemelő hatású, mint egy sekszpiri képzeletnek klasszikus tökélyü 
szüleménye. 

Kibontakozik előttünk egy félelmetes, tétovázást nem ismerő, 
nemzete sorsáért aggódó, nemzete erejében bizakodó, boldogabb 
jövendőjében fanatikusan hivő államférfiú, akinek kezei alatt össze-
törik a képmutatás, nevetségessé válik a munkában válogató finy-
nyásság, pozdorjává zúzódik a formuláknak mindent megbénító 
szövevénye, a magyar politika ható erői között elernyed az ellen-
tétes célú pártokkal való ölelkezés kétszinüsége. 

Emerson embere, akinek kaotikus közéletünk szinterén meg 
kellett jelennie, hogy a polgárokban helyreállítsa a társadalomban 
való becsületes elhelyezkedés lehetőségének a hitét; Carlyle embere, 
aki tudja, hogy nem sok köszönet van az olyan vezérben, aki 
válogat a munkában, mert a kezét mindig glacékeztyüsen akarja 
tartani; Canning embere, aki tudja, hogy nem formulákra, hanem 
férfiakra van szükség, különösen akkor, amidőn rendszerek omlanak 
össze s a romok helyén ujat kell építeni; Guizot embere, aki át 
van hatva az egészséges politikai szellemtől, amelyik meglátja azt, 
ami van s az ember megtanulja belőle, hogy csak azt akarja, ami 
lehetséges; Kossuth Lajos politikusa, aki tudja, hogy pártvezérnek 
nem az ellenféllel való fegyverbarátságban, hanem a saját pártjának 
és kitűzött céljainak erejében szabad győzelmének biztositékát 
keresnie ; és Washington embere, aki sohasem szűnt meg konzer-
vatív lenni abban az értelemben, hogy nemzete jólétének első föl-
tételét az állami rend biztosításában látta és aki 1796 szeptember 
17-ikén az Északamerikai Egyesült Államok népeihez intézett 
búcsúzó levelében hirdette, hogy: a nemzeti összetartáson kivül 
nagy a politikai jelentősége a vallásnak és erkölcsnek, mert bár-
mennyit tételezünk is föl a magasabb fokú nevelés hatásáról egyes 
különös alkotású elmékre, ugy a józan ész, mint a tapasztalat 
ellentmond azon várakozásnak, hogy a nemzeti alap fönnállhat 
vallásos alap nélkül 

Erre a nagy magyar államférfiura: Tisza István gróf minisz-
terelnök ur őnagyméltóságára ürítem tehát poharamat. Az az intuíció, 
amelynek sugalatára a termékeny nemzeti egészséges munka parla-
mentáris föltételeit megteremtette, maradjon vele továbbra is, hogy 
a diszharmónia helyét zavartalan harmónia töltse be, ne a legyőzés, 
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hanem az egymás meggyőzése legyen a vezérlő gondolat politikai 
életünkben, nemzetünknek naggyá, gazdaggá, dicsövé, boldoggá 
tétele felé való törekvésünkben. 

Tisza István gróf rendületlenül áll a helyén, amelyet a ter-
mészet rendelt részére; e hely: a férfiúé. 

\ 



A SZELLEMI ÉRTÉKEKRŐL.9' 

A Dugonics-Társaság mai fölolvasó ülése alkalmul szolgál 
arra, hogy a Társaságnak két újonnan megválasztott tagja szék-
foglaló fölolvasását megtartsa. Gracza János ur az egyik, akit 
költői hivatottságának elismeréseül a szépirodalmi-osztály és Tonelli 
Sándor dr. ur a másik, akit tudományos irodalmi munkásságának 
értékeléséül a tudományos osztály választott meg a Társaság ren-
des tagjául. 

Szives szeretettel üdvözlöm két tagtársunkat ebből a mai 
ünnepélyes alkalomból. A Dugonics-Társaság nem a pajtáskodás, 
nem a kölcsönös baráti tömjénezés kultuszán épült föl. A Társaság 
belső élete sokak előtt talán ridegebbnek is mutatkozik, mint aminő 
bensőségteljes társaséletnek azok között kifejlődnie kellett volna, a 
kik közös célok érdékében éppen az érzéseket, hangulatokat, gon-
dolatokat szolgáló költészet, irodalom és tudomány fegyvereivel 
együtt munkálkodnak. 

Ez a ridegség azonban csak látszólagos. A Társaságnak abból 
a hagyományos elvi álláspontjából sugárzik ki, amely szerint a 
Dugonics-Társaság még úgynevezett alkalmi lakomákat sem szo-
kott rendezni, ahol lehetősége kínálkoznék a tósztok mezébe öltöz-
ködő kölcsönös tömjénezésnek. 

Éppen ezért a Dugonics-Társaságnak immár egy negyed-
százados működése az országnak talán összes egyesü.etei között a 
legcsendesebb, legzajtalanabb. 

Tagtársainkat az osztályoknak feléjük fo dult bizalma ehhez a 
csöndes, zajtalan irodalmi munkához hivta meg seótő társakul, 
erőtől duzzadó fiatal talentumuktól sok szép és hasznos alkotást 
várva és remélve. 

Az irodalomnak és tudománynak kultuszáról beszélni ma, 
amidőn a világháború az emberiség összes eszményi törekvéseinek 
csődjét látszik bizonyítani, nagyfokú naivitásra mutathat. 

Ha az összes valláserkölcsi tanitások, a világirodalom összes böl-
csészeinek, humanistáinak, jog- és államtudósainak, elbeszélő- és 
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drámaíróinak, költőinek millió és millió kötetekre menő írásaikkal nem 
sikerült az emberiséget olyan erkölcsi vértezettel fölfegyverezni, amellyel 
el tudta volna magától hárítani az immár harmadik esztendeje pusz-
tító világháborút, akkor önként vetődik föl a kérdés: hogy vájjon 
a szubjektív gyönyörűségen kívül, amelyet az irói alkotás vagy 
tudományos elmélyedés munkája az irónak és tudósnak szerez^ 
vagy akiknek élvezetvágyát, esetleg más egyéni érdekeit az irodalom 
és tudomány termelései kielégítik, a nemzetek egyetemére nézve 
van-e egyáltalán értéke a tudomány és irodalom müvelésének ? 

Az emberiség történetének egybefüggő jelenségei azt mutat-
ják, hogy az ember természetében lappangó ősállat hajlamait csak 
a tudomány, irodalom és művészet nemesítő, szeliditő és fékező 
hatása tudta annyira korlátok közé szorítani, hogy a társas együtt-
élés az emberi társadalmakban fokozatosan kulturáltabb formák 
között lehetővé vált. 

A népvándorlási mozgalmak, államalkotási törekvések, faji, 
vallási és politikai gyűlölködések nemcsak államokat és nemzeteket, 
hanem ugyanazon nemzetnek rétegeit is vadállati csordák gyanánt 
uszították egymás ellen, hogy vérrel borítsák el a föld fölületének 
hol ezt, hol amazt a részletét. 

Meg lehet állapítani, hogy a kultura hatása alatt egymás 
után gyógyult ki az emberiség tébolyszerü betegségekből. 

Ha csupán az igazságszolgáltatási vagy vallási tébolyból 
származott társadalmi háborúkra s ezeknek szörnyű öldökléseire 
mutatok rá, már ezzel is elég világos példáit hoztam föl azoknak 
a tébolyodottsági elfajulásoknak, amelyekből tudósok, irók, költők 
és művészek ernyedetlen munkája gyógyította ki, habár még most 
sem gyökeresen, az emberiséget. 

Most egy minden eddiginél veszedelmesebb: a gazdasági 
téboly ejtette hatalmába Európa müveit nemzeteit. 

A tudomány és irodalom nem rendelkezik kényszerzubbonnyal, 
amelynek segítségével a tébolyodottság veszedelmeit lefegyverezni 
szokták. A tünetek azonban rendelkezésére állanak és olyan diag-
nózist állapithat meg a nemzetek lelki életének psyhopatológiai 
vizsgálása, amellyel szemben a későbbi őrülési rohamok kiütését 
talán hosszú időre megelőzheti. Ennek a gyógyítási műveletnek 
végrehajtása vár a béke korszakában a tudományra, irodalomra, 
költészetre és művészetre. 

A Dugonics Társaság a maga szerény hatáskörében ehhez a 
nagy épülethez csak homokszemeket hordhat. És ha elkövetkezik 
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az az idő, amidőn Európa nyilvánosságának szintere nem egy nagy 
ember-vágóhidnak képét fogja mutatni, hanem igazi civilizált nemzetek 
békés együttélésének érintkező helye leend, ahol valóra válik Emer-
sonnak az anyagi és szellemi értékek ama megkülönböztetése, amely 
szerint: anyagi értékek jelzői csak egy szakács vagy cukrász rang-
jára sülyednek, ha megjelennek az eszmék értékjelzői, — társasá-
gunk önérzettel mondhatja el, hogy a hangyák serénységével és 
becsületességével vett részt a nemzet és emberiség iránt tartozó 
kötelességének teljesítésében. 

Ennek a közös munkának jegyében ismételten üdvözlöm 
újonnan megválasztott tagtársainkat, fölolvasó ülésünket ezennel 
megnyitom, s fölkérem elsőnek Gracza János tagtársunkat, szívesked-
jék székfoglaló fölolvasását megtartani. 

I f 



SZIGLIGETI.10' 

A harmoniátlanságnak abban a csodálatos harmóniájában a 
mely ágyubömbölések és harangzúgások között az egyes embernek 
ép ugy, mint nemzeteknek, koldusoknak ép ugy, mint királyoknak 
tragédiáját dobja a történelem szinterére, a midőn bukás és dicső-
ség, elmúlás és újjászületés a kifürkészhetetlen végzet egységének 
súlyával nehezedik az ember lelkére, — felelni szeretnék arra a 
kérdésre: miért állok itt Önök előtt és miért merem hinni azt, 
hogy néhány percre megajándékoznak nagybecsű türelmükkel, szó-
lani akarván Önök előtt Szigligeti Edéről. 

Itt állok azért, mert a szinház érdemes igazgatója ezt a sze-
repet osztotta reám és vállaltam ezt a szerepet örömmel, mert a 
magyar kultura szolgálatában állani öröm a lelkemnek. Szabad 
hinnem, hogy nagybecsű figyelmükkel néhány percre megtisztelnek, 
mert elnyomott leiküknek szabadság-vágya hozta ide önöket. A 
müveit emberiség története hirdeti azt az igazságot, hogy akár a 
külső ellenségekkel való viaskodás, akár belső politikai forrongások» 
eszmékért folytatott forradalmak, vallási türelmetlenség, vagy faji 
gyülö ködések szaggatták szét az egyes nemzeti társadalmak belső 
békéjét, nyugalmát, egységét és verték bilincsekbe a polgári sza-
badságot, mindig a szinház volt az a menedékhely, a hol a sza-
badság lélekzetvételhez jutott. Amikor már minden elveszettnek 
látszott, amidőn az agyonsanyargatott emberek fatalisztikus meg-
adással vonultak a lemondás odúiba, a bölcsészek, tudósok, elbe-
szélő irók és költők lelke álmodozásokba és sóhajtásokba fakadt, 
akkor a színpadokon kigyuladtak a hamvadó oltártüzek, a szabad-
ság lángja kicsapott a zárt falak közül, bevilágitotta, áthevitette és 
újra megtermékenyítette a parlagon hagyott térségeket és a szabad-
ság diadalmas zászlaja alatt megmentette az emberiséget önmagának. 

Egyetlen szó a színpadról millió és millió ember gondolatát 
vagy érzését kelti életre s egész könyvtárak hatásánál gazdagabb 
aratást tud megérlelni. 

A ki a színpadnak ezt a mindenekfölött álló varázslatos hatal-
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mát magyar földön legjobban fölismerte: a Hymnus halhatatlan 
költője Kölcsey Ferenc. A magyar játékszín érdekében tartott klasz-
szikus szónoklatában az oratóriumi fönségig emelkedő akkordokat 
szólaltatott meg a Nemzeti Színház megteremtése érdekében. 

Hinnem kell tehát, hogy ma, amidőn úgyszólván semmi más 
vigasztalásunk nincs, mint lelkünk szabadságvágyának ébrentartása, 
itt a szabadságnak ebben a szent templomában áldoznak nekem 
néhány nyugalmas pillanatot, amidőn a magyar drámairodalomnak 
egyik legkimagaslóbb papjáról Szigligeti Edéről kívánok önökhöz 
szólani. 

Szigligeti Ede, családi nevén Szatmári József, száznál több, 
talán 150-ig menő színdarabot irt. Végig játszotta azt az egész 
óriási klaviatúrát, a mely a legmagasabb rendű szomorujátéktól 
kezdve le egész a legpajzánabb bohózatig a drámai válfajok összes 
változataira van hangolva, de dallamot csak annak keze alatt szó-
laltat meg, akinek képzelő tehetsége, érzés és gondolatbeli gaz-
dagsága, nyelvkészsége, emberismerete és összefoglaló ereje minden 
drámai válfajnak anyagát meglátni, átérezni és formába önteni tudja. 

Szigligeti Ede ilyen bűvész technikusa volt a drámairásnak. 
Krisztus előtt az utolsó félezer esztendő alatt a görögöknél 

Aristófanes vígjátékai, Sofokles, Aischilos és Eurípides szomorú-
játékai ; a rómaiaknál Terentius és Plautus vígjátékai csaknem tel-
jesen befejezték a drámaírás alapvető épitő művészetét. 

Aristóteles dogmatikus rendszerbe foglalta a drámai költészet 
törvényeit, a melyek ma is hatályban vannak. 

Schakespeare a XVI-ik században Krisztus után irta meg 
világhódító nagy tragédiáit és ezzel elérte tetőfokát az angol 
drámaírás. 

Egy század elmultával Moliere a XVII. században Krisztus 
után megírta remek vigjátékait ; Raciné és Corneile ugyancsak a 
XVII-ik században már a tökély legmagasabb fokára emelték a 
francia tragédia-irást. 

A francia színműirodalom hatalmába ejti a német szinpadot, 
a francia tragédia úgyszólván egyeduralkodóvá válik a német szín-
padokon és harcba szólítja Lessinget, a ki hamburgi dramaturgiá-
jában ezt az egyeduralmat megtörte és Schakespeart helyezte be 
fejedelmi jogaiba. 

És ugyanakkor, a midőn a francia társadalom belső rothadt-
sága olyan undorítóvá vált a XVIII. században, hogy Jean Jack 
Rousseau a modern demokratia első igazi nagy képviselője kény-
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telen volt hadat izenni az erkölcsromboló kulturának s az emberi-
séget vissza akarja terelni az ősállati-élet egyszerűségébe, majd 
elhinti a francia forradalom magvait, — Németországban Herder 
történet-filozófiájával, Klopstok, Wieland, Goethe és Schiller nagy 
költői alkotásaikkal, Goethe az eszményi népnevelés programmjával, 
Schiller tragédiáiban a szabadságeszméknek bilincseket tördelő 
erejével nemcsak a „Gallománia", a „Franzosensucht" ellen veszik 
föl a diadalmas élethalál harcot, hogy az egyenként oly tiszteletre-
méltó, egészében azonban valósággal nyomorúságos német népet 
megmentsék, hanem a német nemzeti önérzetet, egységet és ethicai 
fegyelmezettséget meg is teremtették. Az eszmék forradalmával 
megelőzték a politikai forradalmat s valóban Franciaország sedáni 
összeomlása után a német birrodalmi egység megalkotása Bismarkra 
inkább már csak a keret megteremtésének nagy föladatát rótta, ama 
nagy döntő győzelem ntán, a melyet a német szellem a francia-
szellem támadásának visszaverésével aratott. 

És ha azt látjuk, hogy az évezredekkel ezelőtt élt Aristofa-
nesnak, Aischilosnak, Sofoklesnek, Plautusnak szomorujátékai és 
vígjátékai még ma is ép ugy élnek a színpadokon, mint a legmoder-
nebb mai irók színdarabjai; és ha a fölsorolt óriások mellé oda-
sorakoztatjuk azt a rengeteg sok angol, francia és német dráma-
költőt, nem is szólva más nemzetek íróiról, akik termelésükkel 
elárasztották a világ színpadait, akkor Krisztus után a XIX. század 
első felében fellépő. Szigligeti Ede ugy áll előttünk, mint egy sze-
gény vándorló legény, akinek országútja vakitó fényii kincsekből 
az égig emelt hegyláncok között vezetett egy elhagyott sivatagba. 

A nyolc századon át szunyadó kulturszellem nem akart ezen 
a sivatagon kigyulladni. 

Ám a XVIII. századnak a XIX. századba is átviharzó forra-
dalmai végre hazánk közszelemét is fölébresztették és megindult 
az a fölséges szellemi megszületés, a melyből rövid egyszáz esz-
tendő alatt kiépült az uj dicsőségben élő és küzdő Magyarország. 

A színpadon az első gügyögések után Kisfaludy Károly 
1819-ben föllép szindarabszámba menő vígjátékaival s drámáival, mig-
nem Szigligeti Ede átveszi uralmát, amelyet négy évtizeden át gyakorolt 
hihetetlen termékenységgel és megbecsülhetetlen értékii hatással. 

Nem lévén magyar drámaírók, a színpadokon idegen irók 
darabjait játszották. 

Gaál Józsefnek A peleskei nótárius cimü nagyszerű bohózata 
1838-ban, Katona József remekmüve: Bánkbán 1839-ben óriási 
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hatással színre is kerülnek az ország első színpadán, ám Katona József 
Lucaszéke cimü drámáját 1841-ben megírta ugyan s e darabot ez 
évben elő is adták, — a lánglelkü költő azonban többet nem irt. 

Fáy András és még egy-két iró tettek ugyan kísérleteket, de 
sem ezek a kísérletek, sem a Katona fölséges tragédiája, sem a 
Gaal József kacagtató bohózata nem lehettek elegendők arra, hogy 
velük a magyar szinpad magyar műsorát megteremteni lehetett 
volna; pedig már a Vörösmarty Mihály csillogó nyelve is zengett 
a nemzeti színpadon. Vörösmarty Mihálynak drámabirálatai alapján 
a Nemzeti Színház első három esztendejének (1837., 38. és 39.) 
műsorából megállapitottam, hogy 113 idegen iró darabjával szemben 
mindössze öt magyar iró szerepelt 10 darabbal. 

Ezek között volt azonban már Szigligetinek két szomorujátéka 
és pedig a Vazul és az Aba cimüek, m^d 1841-ben ismét két 
szomorujátéka került szinre: A gyászvitézek és Ál-Endre. 

Dienes, Gritti, Béldi Pál, A fény árnyai, Valéria, Struensee 
és A trónkereső nevezetesebb szomorujátékai, ez utolsó a legjobb. 

Vígjátékai: Házassági három parancs, Mama, Nöuralom, 
Fenn az ernyő, nincsen kas. 

Bohózatai: Liliomfi, Udvari bolond. 
A divatos külföldi irók voltak: Kotzebue, Birchpfaifer Sarolta, 

Raupach Ernő, Seribe, Hugó Viktor, Nestroy, Dumas és mások. 
Schakespeare és Schiller is föltűntek már a látóhatáron a nemzeti 
színpadon. 

Szigligeti olyan pazar bőséggel irta darabjait, hogy apródon-
kint magyar levegő áradt szét a magyar színpadokról, hatása alatt 
uj és uj drámaírói tehetségek sorakozván mellé. 

Történeti tragédiáiban, társadalmi drámáiban, vígjátékaiban 
és bohózataiban tisztán magyar tárgyú meséket dolgozott föl. 
Együtt élt és együtt haladt korával. Éles szemmel figyelte és látta 
meg a körülötte nyüzsgő életet s igy amint látta a társadalom 
jelenségeit, összeütközéseit, hibáit, félszegségeit, kaszinói, vár-
megyeházi, kávéházi, családi, színházi, báli, korcsmai, utcai alak-
jaival, színpadra vetítette s tükröt mutatott kortársainak, hogy 
meglássák magukat, okuljanak tévedéseiken s megmosolyogják 
önönmaguk félszegségeit. Nem törekedett bölcselkedő elmélyedé-
sekre, nem tűzött maga elé didaktikus célokat és épen ezért egyike 
a legobjektivebb drámaíróknak, a kit egyetlen darabjában sem 
lehet a színpadon fölismerni, de épen ezért nem is lehet őt egyet-
len egy drámairodalmi iskolába sem besorozni. 
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Nem naturalista, nem versista, nem simbolista, nem má-s, 
nem holnapos, nem romantikus és nem realista. Egyszerűen dráma-
író, aki egy elképzelt mesét a színműírás eszközeinek bravúros 
alkalmazásával színdarabbá alakit s a közönség gyönyörködtetésé-
nek szolgálatába állítja. 

Nem adott föl nézőközönségének rejtvényes problémákat 
megoldás végett, hogy nehéz gondokkal terhelten távozzanak a 
színházból; nem merült el a társadalom óceánjának fenekéig, hogy 
rejtett kincseket hozzon fölszinre; megelégedett a napsütéses hul-
lámok csillogtatásával. 

Legmegértőbb tanítványa volt Moliernek, aki XIV. Lajos 
királyhoz a Tartuffe előadásának engedélyezése végett beadott 
egyik panaszlevelében ugy határozta meg a színház rendeltetését, 
hogy az: a fölnőtteknek mulattatva tanító iskolája. 

És mert csodálatosan értette a színpadi hatás titkainak 
művészi kihasználását, évtizedeken keresztül diadalmas uralkodója 
lehetett a magyar színpadnak. 

Magában egyesitette a francia Seribe, Sardou, Legouvé, Dumas, 
a német, Koczebue, Nestroy színeit és technikai készségét, változa-
tosságait és ha nem volt is meg benne a sziporkázó francia elmeél, 
a jóizü magyar humor derűjével tudta színpadi hangulatait bezo-
máncozni. 

Szigligeti azonban éleselméjü kulturpolitikus is volt. Belátta, 
hogy színpadi hatásának eszközeiből hiányzik a legerősebb a 
nagy nemzeti cél elérése szempontjából. 

Tudta, hogy a népre legerősebb hatással azok a színdarabok 
vannak, amelyek az ő életéhez legközelebb állanak. A német 
„posse" és a francia „vaudville", ez a két idegen dalos népies 
színjáték veszélyeztették leginkább a magyar színpad megmagya-
rositására irányuló törekvéseit. 

Megteremtette tehát a magyar népszínművet, ezt a legsajá-
tosabb, leggyönyörűbb magyar drámai műfajt. 

A szökött katona, A csikós, A lelenc, A cigány, Rontó Pál, 
A háromszéki leányok, s még egy egész sereg népszínművet irt, a 
melyeknek megírásáért a magyar irodalom halhatatlanjai között 
lenne a helye akkor is, ha más egyebet nem irt volna. 

Tóth Ede, Csepreghy Eerenc csak népszínműveket irtak s 
halhatatlanná tették nevüket, amiként Szigeti József nevét is „A 
vén bakkancsos", meg „A csizmadia mint kisértet" ciinii népszín-
művei örökítették meg. 
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Ezzel a műfajjal Szigligeti Ede végleg megteremtette a magyar 
színpad teljes függetlenségét a külföldi színpadoktól, benépesítvén 
a magyar szinpadot a magyar nép alakjaival, behozván velük a 
magyar erdőnek, a pusztának pacsirta dalát és acélos levegőjét. 

Egészen uj magyar szinész-nemzedékek nevelkedtek föl, a 
melyek a magyar beszéd népies zamatával lassankint elűzték az 
idegen alakok ábrázolásából magukba szivott hangsulyozási és 
egyéb kiejtésbeli elfajulásokat. 

Szerves összefüggésbe hozta a népdalt a szinmü drámai me-
netével és az első nagy népszinmü-énekes pár : Füredi Mihály és 
Hegediisné-Bódenburg Lina a magyar népdal el-addig ismeretlen 
szépségeivel elbűvölték az ország egész társadalmát és belekap-
csolták a néplélek őszinte érzéseit a nemzet közhangulatába, a 
mely dicsőséges nagy nemzeti munkának folytatását Tamási József 
és Blaha Lujza vették át tőlük. 

Megszülettek a nagy népdalköltők : Szerdahelyi József, Bognár 
Ignác, Egressy Benjámin, később Zimay László, Simonffy Kálmán, 
Nyizsnyai Gusztáv, Dankó Pista és rajtuk kivül még sokan mások. 

Gyulai Pál a Liliomfi cimü darabot, amelyet színtársulatunk mű-
vészei ma este fognak eljátszani, a legjobb magyar bohózatnak jelen-
tette ki. 

Nekem erről a darabról nem sok mondanivalóm lehet. 
Szerkezete és tartalma olyan egyszerű és olyan világos, hogy 

magyarázatra egyáltalán nem szorul. 
Szigligeti Edének ezzel a darabjával sem lehetett más célja, 

mint csak az, hogy közönségét szórakoztassa. 
A darab hőse: Liliomfi színész. 
Ha mégis akarunk az akkori korszak és e darab tárgya kö-

zött összefüggést keresni, akkor felismerhetünk bizonyos irányza-
tosságot Szigligetinek ebben a munkájában. 

Arany János, Petőfi Sándor, Katona József, Egressy Gábor, 
maga Szigligeti Ede és rajtuk kivül sok jó családból származó 
nemes ifjú nem csupán pályaválasztási hajlamból, hanem a nem-
zet iránt való kötelességből is szegődtek Thália szolgálatába, hogy 
a hazai nyelvnek pallérozásában ők is részt vehessenek, összeüt-
közvén igy a szülői ház akaratával és szembekerülvén a társadalmi 
bal-itéletekkel, amelyek a színészi pályát uricsalád gyermekéhez 
méltónak nem tartották. 

Liliomfi is ilyen előítéletekkel terhelten lépett a színészek közzé. 
Liliomfi alakját Szigligeti szeretetreméltó, kedves, bohém fiu-
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ként mutatja be, aki ifjúságában bohóságokra ragadtatja magát, de 
nem vét az uribecsület ellen. 

Talán azt akarta Szigligeti Ede mondani: nézzétek, a színészi 
pálya keserű kenyeret ad annak, aki csókot váltott vele, de egy-
általán nem teszi becstelenné az embert! 

Ne bántsátok tehát fiaitokat és lányaitokat, akik erre a pá-
lyára merészkednek ! 

Szigligeti Edének egyik nagyon erős és szigorú bírálója azt 
irta róla, hogy egyes darabjai felett bírálatot mondani az aesztétika 
hivatott, irodalmi munkásságának méltatása azonban az irodalom-
történet hatáskörébe tartozik. 

Az irodalom-történetnek ez az összefoglaló méltatása még 
mindig nem következett el, mert összegyűjtött munkáinak hivata-
los kiadását csak most rendezik sajtó alá; életrajzának megírására 
pedig a Szigligeti Ede szülővárosában Nagyváradon működő 
Szigligeti-Társaság pályadijat tűzött ki, amelyet Somló Sándor meg-
nyert, de a munkát el nem készithette, mert nemrégiben meghalt. 

Életében a színpad dicsőségén kivül az a kitüntetés érte 
Szigligeti Edét, hogy a magyar tudományos akadémia már 1840-
ben 26 éves korában, a Kisfaludy Társaság 1845-ben 31 éves 
korában tagjainak sorába választotta, életét pedig, mint a Nemzeti 
Színház igazgatója fejezte be 1876-ban 

Amint méltóztattak meggyőződni, igénytelen előadásom rendjén 
Szigligeti Ede jellemezésére egyetlen egy olyan jelzőt nem használtam, 
amely túlzásig menő elfogultságra mutatna nagyságának megítélésénél. 

Reánk nézve nagyságának igazmértéke az, hogy vérbeli be-
csületes magyar iró volt, akinek minden sorából nemzetének 
rajongó szeretése sugárzik ki. 

Szigligeti Ede nem irodalmi óriás és a világirodalom egén 
nem ragyog a napok között. 

Ugy gondolom azonban, hogy ha utcáinkon csak egy-két 
templom állana a festészet és szobrászat műremekeivel elhalmozva, 
ám nem lennének lakóházaink, ahol életünket kényelmes beren-
dezkedéssel leélhetjük, templomainkat művészi kincseikkel együtt 
élvezni nem tudnók. Ha a menyboltozatján csak a nap ragyogna 
és a hold világitana, csillagok nélkül még a menynek boltozatát 
is sivárnak találnók. 

Irodalmunk egén Szigligeti Ede bájosan mosolygó csillag, a 
melynek sugarai be vannak kapcsolódva minden magyar ember szivébe 

Ez a csillag-sugár vonja szét a kárpitot és jöjjön : Liliomfi. 



ARANY JÁNOS.1" 

A halhatatlan nagy magyar költőnek: Arany Jánosnak emlé-
kezetére rendezett ezen a mai ünnepi estén a Dugonics-Társaság 
nevében mélységes tisztelettel üdvözlöm Önöket. 

Köszönöm megjelenésüket, amellyel megerősítették ama meg-
győződésünket, hogy Arany János költői nagyságának és értékének 
tudata minden magyar ember lelkében eleven erőként él és a száz 
esztendővel ezelőtt született magyar költő iránt hálánkat akarván 
leróni, Szeged város közönsége érzésének őszinteségével babér-
erdővé növeli azt a szerény koszorút, amelyet a Dugonics-Társa-
ság Arany János emlékezetének oltárára elhelyezni kiván. 

A koszorút nekem kellene megfonnom a szónak jellemző 
erejével és a költő nagyságának megfelelő méltóságával. Meg 
kellene mintáznom Arany János költői egyéniségét, hogy erőmet 
meghaladó művészi munkára vállalkozzam. Ezt azonban nem teszem. 
Arany János születésének századik évfordulója alkalmából a magyar 
irodalomnak legkiválóbb élő képviselői: Rákosi Jenő, Herczeg 
Ferenc, Kozma Andor, Ferenczy Zoltán, Kosztolányi Dezső, illuszt-
ris vendégünk: Jakab Ödön s rajtuk kivül még mások olyan töké-
letes képét festették meg Toldi költőjének, hogy ha ehhez a 
műremekhez nyúlni akarnék, csak a kontárkodás pusztitó munkájá-
végezhetném. Hódolattal tisztelgek tehát a magyar irodalom mes-
tereinek tökéletes művészete előtt, de nem vétek a szerénység 
parancsa ellen, amidőn annyit mondani bátorkodom, hogy tisztele-
tünk, szeretetünk, becslésünk és hálánk nem kisebb Arany János 
nagysága iránt, mint azoké, akik költői egyéniségének megfestésé-
hez tökéletesebb művészi eszközökkel rendelkeznek, mint aminőket 
a sors nekem juttatott. . • 

A nagy költő ravatalánál Gyulai Pál 1882 október 24-én igy 
jellemezte Arany Jánost: 

„A képzelet magas röptét s a sziv mély érzéseit, a szenvedély 
erejét s az örök erkölcs igaz kultuszát egyesitetted müveidben. A 
magyar nyelvmüvészet fölülmulhatatlan mestere, az irodalom méltó-
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ságának képviselője s a magyar jellem valóságos tipusa voltál 
minden erényeivel gyöngeségei nélkül. Oh, mennyit veszítettünk 
benned, oh, mennyi mindent takar e koporsó!" 

Valóban, Arany János koporsója sok mindent eltakart. Nem-
csak a költőnek idő előtt elagott, évtizedes betegségektől agyon-
kinzott tetemét zárta magába, hanem eltakarta egy nagy magyar 
lélek hőskori álmait, amelyeket együtt szőtt költőtársaival: Vörös-
marty Mihállyal, Petőfi Sándorral, Tompa Mihállyal és a többiekkel. 

Vörösmarty Qrgonaszózata már belebűgta a nemzet lelkébe a 
hazához való hűség rendületlenségének parancsát; Petőfi Sándor 
pacsirtaszárnyakon emelkedve csattogott már a dalköltészet heinei 
magasságában, amidőn 1847-ben mindeneket ámulatba ejtő befe-
jezett művészként pályakoszoruzottan kiemelkedett az ismeretlenség 
ködéből Szalonta község másodjegyzője: a Toldi költője. 

Nemzetünk politikai és társadalmi átalakulásának forrongásai-
val párhuzamosan haladtak nemzeti irodalmunk és költészetünk uj 
művészi irányzatának hullámverései. Széchenyi Istvánnak a dolgok 
lényegébe hatoló, a nemzet sorsát féltő aggódásához Vörösmarty 
Mihály hozza fölszinre a nemzet lelkében élő érzelmek hangulatát; 
Kossuth Lajosnak akadályokat nem ismerő, veszélyeket nem félő 
szabadságvágyához Petőfi Sándor riadó költészete korbácsolja föl 
a magyar sziv fájdalmának szenvedélyes kitöréseit; Deák Ferencnek 
államalkotó nyugalmas bölcsességéhez Arany János a magyar nem-
zet sziklaszilárd faji és jellembeli erejét mintázta meg csodálato-
san egységes költészetének műhelyében. Költői pályája hanyatlás 
nélkül emelkedik. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság a kitüntetés minden jelével elhalmozzák, minden meg-
jelenő könyvét a legnagyobb irodalmi jutalmakkal koszorúzzák; a 
király 1867-ben a Szent István-rend keresztjével díszítette az első 
magyar költőt s midőn 1878-ban Tetemre hivás c. balladáját a 
Kisfaludy-Társaságban fölolvasta, majd 1879-ben a Toldi trilógia 
középső részét, a Toldi szerelmé-t befejezte, a nemzeti büszkeség 
örömmámora öntötte el a sziveket, csodálván a beteg költő teremtő 
erejének teljességét s egyetlen megyar költő által meg nem közeli-
tett klasszikus művészetét. 

És talán semmi sem bizonyitja jobban Arany János költészetének 
nemzeti értékét, mint az a ritka tény, hogy ő, aki soha hízelkedő nem 
volt, sem lefelé, sem fölfelé, aki nem kereste sem a népnek a ke-
gyét, sem a királyét, már életében hódolásra késztetett királyt és 
nemzetet s a Haza hálás tudott lenni az élő halhatatlan irányában is. 
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De talán még sem igy van egészen. A kezdet kezdetén ő is 
bizott a nép kegyében s erről az eseményről éppen ma, az 1848-iki 
törvények szentesítésének évforduló napján alkalomszerű a meg-
emlékezés. 

Az 1848. évi népalkotmány alapján megtartott első képviselő-
választáskor Arany Jánost jelölték a szalontai kerületben. A szalontai 
választók többségben voltak a kerülethez tartozó falvak összes vá-
lasztóival szemben. A szalontai többség egyhangúlag Arany Jánost 
jelölte, mihelyst elrendelték a választást. A vidékről kapott aztán 
összesen 11 szavazatot, a szalontai 950 választó közül azonban 
csak 16-an szavaztak sebből a 16 szavazatból Arany Jáuos nyolcat, 
Toperczer Ödön is nyolcat kapott. 

Petőfi Sándorhoz 1848. junius 27-én irott levelében mondja 
ezt el Arany János a választási visszaélések gyönyörű rajzának ke-
retében, aminek magja az volt, hogy Arany János választóit a hiva-
talos jelölt érdekében elzárták a választási urnától s nem gyakorol-
hatták szavazati jogukat. 

Ugyanebben a levélben búcsút is vett a politikától. Azt lehet 
mondani, hogy. Arany Jánost, a nagy költőmüvészt a választási 
visszaéléseknek köszönhetjük. Maga irja meg magáról, hogy tehet-
sége mindig előbbre vitte, erélytelensége azonban mindig hátra-
lökte. Egészen bizonyos tehát, hogy ha 1848-ban képviselővé 
választják, a politika érzékeny lelkét összetöri s az irodalom elvesz-
tette volna. Erről az egyetlen választási erőszakoskodásról tehát 
csak a hála és kegyelet legőszintébb hangján kell megemlékeznem. 

És ugyanebben a levélben föl is lobban a költői érvényesülés 
után való rajongó vágyakozása. Sürgeti Petőfit, hogy a Toldit adják 
ki az Életképekben, odaadja szöszönboron, csak ne engedjék 
elveszni a nemzetre nézve, ha már megírta. 

Hála a gondviselésnek, nem veszett el s fölépült utána Arany 
János egész befejezett költészete. 

Arany János költői egyéniségének az egész nemzetet meg-
hódító hatását és állandóan termékenyítő erejét nem csupán nyel-
vének szépségében, formáinak művészi tökéletességében és érzéseinek 
őszinteségében kell keresnünk. 

Összefoglalja ezeket a költői sajátosságokat Arany Jánosnak 
irodalmi hitvallása. Ezt a hitvallást Arany János 1883-ban fejtette 
ki, mint egy szépirodalmi lapnak szerkesztője. 

Követelésként állította föl minden iróval és költővel szemben 
a morális érzékenységet és ennek alapján az irodalmi méltóság és 
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hivatásérzetét. Irodalmi veszélyt látott abban, ha az irók hit és 
meggyőződés nélkül anyagi érdekekből minél többet irkálnak, a szel-
lem dicsőséges versenyét iparüzletté alacsonyítják, hogy a tehetség 
nélküli, de ügyes nyegle jobb üzleteket csináljon és ezáltal olykor 
nagyobb hirre vergődik, mint aki valóban megérdemelné. Ébren kell 
tehát tartani íróinkban a morális érzéket, hogy minden magyar iró 
a magyar irodalom méltóságának legyen hivatott képviselője. 

Ezt az irodalmi hitvallást Arany János senkitől sem tanulta; 
a saját becsületes, nemes jellemében fogant s veleszületett költői 
hivatásának betöltésénél a kitűzött célhoz vezető irány mutató-
jává vált. 

A Dugonics Társaság Arany Jánosnak ezt az irodalmi hit-
vallását fönnállása óta szentségként ápolja s a mester emlékezeté-
nek áldozván, örök hálánkat fejezem ki a nemes irányú tanításért. 

De nemcsak ezt tanultuk Arany Jánostól. 
Megtanultuk tőle a nemzeti nyelv értékének és jelentőségének 

fölismerését. 
A világ fönnállása óta példátlanul álló ebben a mai fizikailag 

brutálisan reális korszakban kinek van érzéke a nemzetek nyelvé-
nek jelentősége iránt? 

A létező erőt természetesnek találja mindenki. A nemzetek 
nyelvét azonban emberek teremtették nemzeti erővé. És ha végig-
gondoljuk az egyes nemzetek irodalmi nyelvének történeti fejlődé-
dését; ha elmélyedünk Arany Jánosnak a magyar irodalmi nyelv 
kiépítése érdekében kifejtett irodalmi küzdelmeibe, elolvassuk ezen 
a területen irott tanulmányait, akkor ráeszmélünk arra az igazságra, 
hogy a nemzetek valódi ereje még a háborúban sem az izomerőben 
és a fegyverek öldöklő hatalmában rejlik, hanem a nemzeti nyelv-
nek lelkeket és sziveket eggyé forrasztó hatalma teremti meg a 
nemzeti egyéniség harckészségét és a fizikai erő hanyatlása ellenére 
is az ellenséggel dacolni tudó ellentálló képességét. 

Megértjük Carlyle ama klasszikus kijelentését, hogy a szét-
tagolt Itália él, mert Dante beszél; de a minden oroszok cárja 
hiába büszkélkedik azzal, hogy tömérdek szuronyával, kozákjával 
és ágyujával oly rengetek sok millió embert politikailag együtt tart, 
mert ez a nagy darab föld néma, nem tud megszólalni. 

Amidőn 1840-ben Carlyle Tamás ezt a gyönyörű igazságot 
az irodalom hangszeréről, a nyelvről kimondotta, Oroszország még 
néma volt. Azóta eltelt több mint egy félszázad s ezalatt Doszto-
jevszki, Turgenyev, Puskin, Tolsztoj, Gorkij és a többi nagy orosz 
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költő megteremtette az orosz irodalmat, megteremtette az orosz nép 
nyelvét, amelyen Oroszország már beszélni tud. És itt áll előttünk 
az a csodálatos világtörténelmi látvány, hogy a néma szörnyeteg-
ből egy nagyon is érthetően beszélni tudó titánt varázsolt elő a 
nyelvnek hatalma, szétverte a cár kozákjainak, szuronyainak és 
ágyúinak millióit és nemcsak az orosz nép millióinak, hanem az 
egész fuldokló emberiségnek lelkéből életre hivja népeknek együtt-
érzését a népeknek fölszabadítása után való vágyakozásával. 

A gondolat ismét visszavezet a magyar irodalom hős-korába. 
Hazádnak rendületlenül, légy hive ó magyar! 
A békének hosszú évtizedei alatt hányszor és hány millió 

magyar lélek olvasta, hallotta, szavalta, énekelte Vörösmarty nyel-
vének ezt a megnyilatkozását. 

Talpra magyar, hí a haza! 
1848 március 15-ike óta hány millió magyar lélek s hány-

szor ittasult meg Petőfi Sándor riadójától s várta lelkesülten a 
harci lobogó kibontását? 

És állott a magyar rendületlen hazafiúi hűségének vértezet-
jében, lelkesedésének lobogó tüzével, helyéből kimozdithatatlanul 
ifjonti erőben, remegést nem tűrő férfias nyugalmával, amidőn ki-
lobbant a világmáglya tüze s birokra kellett menni az ellenséggel, 
amiként Arany János megszemélyesítette Toldi Miklósban nemzetét: 

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, 
Meddig a szem ellát puszta földön, égen; 
Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, 
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán. 

Hazafihüség, lelkesültség és erő! Vörösmarty, Petőfi és Arany 
költészetéből kisugárzó, minden magyar ember szivét, lelkét, agyát 
tápláló nemzeti büszkeség és önérzet összekötő kapcsai. 

Miért részletezzem én Arany János elbeszélő költeményeinek 
plasztikai művészetét, balladáinak tragikai erejét, amelyet Gyulai 
Pál a Gőthe balladáinak tragikai ereje fölé helyez, az Őszikéknek 
az enyészet fuvallatától bánatos, bus melancholiáját, shakespeari 
és aristofánesi műfordításainak világirodalmi mübecsét, amidőn az 
egész Arany Jánost minden hallgatóm szivében hordozza. . 

Dicső, nagy és halhatatlan a költő, aki megtestesítője volt 
annak az emersoni meghatározásnak, hogy az igazi költő nem le-
pörgetője annak, ami éppen a szemébe ötlik, hanem korával és 
hazájával összhangzó sziv, amiként összhangzott Arany János szive 
korának és hazájának szivével. 
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A jövőbe tekintő látnoki szelleme velünk van most is; mintha 
ennek a gyászos, fekete kornak énekelte volne: 

Rossz időket érünk, 
Rossz csillagok járnak; 
Isten óvja nagy csapástól 
Mi magyar hazánkat! 

Hazafiúi hüségünk rendületlen. Lelkesültségünk kiapadhatat-
lan. Az isten óvja magyar hazánkat, az isten áldja Arany János 
emlékezetét! 



BÚCSÚ TÖMÖRKÉNYTŐL.'2) 

« Némán, hangtalanul fekszel a koporsóban szivből szeretett, 
felejthetetlen barátunk Tömörkény István. Fegyvertársaid a magyar 
irodalom és ujságirás müvelésében: a Dugonics-Társaság tagjai 
és a szegedi sajtó munkásai vesznek Tőled búcsút e gyászos földi 
életben. 

Elbúcsúzunk Tőled, hogy soha el ne felejtsünk. 
Elválunk Tőled, hogy mindig Veled maradjunk. 
A földbe temetünk, hogy az égig emeljünk. 
Mert iró voltál, aki meg nem hal soha. 
Agyad már nem működik, de elméd mégis százezreknek agyát 

termékenyíti. 
Szived már nem működik, de érzéseid mégis százezreknek 

lelkét táplálják az életkedv derűjével. 
Mert iró voltál, akinek agya, szive, lelke halhatatlanul él irói 

alkotásaiban. 
Eltávozol a földről, hogy örökre összeforrj vele lent a sírban, 

a szent magyar földdel, amelyet soha senki jobban nem szeretett, 
mint Te, s amelynek fájó némaságát derűsen beszédesebbé soha 
senki sem tette, mint Te, mesterünk, büszkeségünk, halhatatlan 
nagy szegedi irónk és pályatársunk Tömörkény István. 

A saját maga erejéből táplálkozó irói egyéniség nagysága élt 
Benned a dicsőséggel megfutott pályának már a legkezdetén. És 
nőtt a Te nagyságod sudár szökkenéssel fölfelé a halhatatlanság 
csúcsáig, ahová csak a csodálat szárnyain tudunk követni . . . Irás-
müvészeted eszközei csaknem hivalkodtak az egyszerűségükkel s az 
emberi lélekrajz mestermüveit mintáztad meg velük. Festők, szob-
rászok, akik soha magyar parasztot nem láttak, Írásaidból a lelki 
élet káprázatos változatainak megfelelő élő alakokkal népesíthetik 
be műtermeiket. Igazi művész voltál, akinek nagysága megszégye-
nítette az irigységet, mert egyedülvalóságod fénykörében nem mert 
mutatkozni. 

A Te koporsód mellett Tömörkény István nem merem az el-
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érzékenyedés hangját megszólaltatni. A halál természetes még akkor 
is, ha Tömörkény István végzetét zárta le. így mondanád Te, ha 
még egyszer beszédre nyílhatnának ajkaid. 

De miért oly korán, miért olyan türelmetlenül tört Reád a 
halál, miért akkor ragadott ki közülünk, én édes, felejthetetlen, 
drága jó Pista barátom, a mikor lelkednek magyar ereje a legyőz-
hetetlen magyar nemzeti erő vértezetjeként fogott át bennünket az 
elhagyatottságnak sötét rengetegében . . . Miért oly mohó falánk-
sággal ütötte ki a tollat kezedből, amidőn teremtő zsenidtől a 
magyar irodalomnak senki más által meg nem alkotható remek-
müveit várta szegény, agyongyötört nemzetünk . . . Fáj, nagyon 
fáj a Te korai elmúlásod s ezt a följajdulásunkat bocsássa meg 
nekem a kiengesztelődésre mindég kész nemes jó szived. 

A Dugonics-Társaság és a szegedi sajtó gyászbaborult lobo-
góját végbúcsúra hajtom meg Főtitkárunk és dicső pályatársunk 
előtt. Köszönjük Neked, amit kitűzött céljaink eléréseért nekünk 
dolgoztál. 

Életedben büszkeségünk voltál, halálodban dicsőségünkké 
fényesedett halhatatlan neved! 

Isten veled, isten veled! 



DUGONICS ANDRÁS.13' 

Nekem jutott a kiváló szerencse, hogy a Dugonics-Társaság 
mai ünnepi felolvasó ülésén önöket üdvözöljem. 

Szeretettel és benső meghatódottsággal teljesítem e tisztemet, 
mert abból a 100 esztendőből, amely Dugonics András halála óta 
eltelt, 25 esztendőt társaságunk eleven élete a hálának és emléke-
zésnek eltéphetetlen szálaival szövött bele a népies, magyar nem-
zeti irodalom megalapítójának halhatatlanságába; mi pedig, keve-
sen élők azok közül, akik Társaságunk fennállása óta tagjai vagyunk 
Szeged irodalmi társaságának, családi tűzhelye mellett kerestünk 
és találtunk enyhülést, ha lelkünk az eszményi törekvéseknek akart 
szolgálatot tenni. 

Most pedig, amikor a világháború negyedik esztendejében 
Dugonics András halálának századik évfordulóját ünnepeljük, az 
emberiség olyan rettenetes nagy lelki megrázkódtatásának vagyunk 
részesei, hogy gyökerestől kitépett erkölcsi, jogi, etikai és esztétikai 
fogalmaink romhalmazai között úgyszólván csak az életösztön terel 
bennünket össze, hogy a romok közül megmentsük azokat az 
érzelmi erőket, amelyekkel majdan ismét összekapcsolhassuk nem-
zeti egyéniségünk szervi egységének tagozatait. Azokat az erőket, 
amelyek összekapcsoltak bennünket a múltban és kell, hogy össze-
kapcsoljanak bennünket a jövőben, kiépitendő a magyar közműve-
lődésnek azt a ragyogó, fényes, tiszta templomát, amely méltó 
istentiszteleti szentélye leend a Dugonics András által megálmodott 
egységes magyar nemzeti társadalomnak. 

A nyers erőnek és anyagi javaknak az a kifürkészhetetlenül 
félelmetes titokzatossága, amelynek kihasználásával folytatnak most 
egymás ellen irtó háborút a nemzetek, a szellemi javaknak nagy 
értékleszállitását is mutatja. 

Ugy tűnik fél, mintha az irodalomnak, a költészetnek, tudo-
mánynak művelői gazdaságilag meg sem mérhető súlytalan mun-
kát végeznének, akik mint csörgős sipkás bohócok mulattatják 
közönségüket. 
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A világegyetem nagy műhelyében is viharokat támasztanak 
az elemi erők. De amiként ezeknek kitörése is csak kivételes jelen-
ség és a fizikai törvények is csak a harmóniában érvényesülő rendre 
törekszenek és az álló napnak termékenyítő és éltető melegsége az, 
ami a fizikai világ életét fentartja, épp ugy a társadalmak életmű-
ködésében is az anyagi javak háborúskodása csak időleges, mert 
az emberiség lelkében élő ideálok ereje rendet teremt a népek lelki 
életében és az emberi élet szépségének kiművelésében hozza meg 
minden egyes nemzeti társadalom belső nyugalmát és teszi gaz-
daggá lelki kincsekben. 

Minden nemzet felett ragyog, melegít és termékenyit közmű-
veltségének szelleme, amelynek egységét képviseli az úttörő nagyok 
munkája, akik különböző eszközökkel egy és ugyanazon célt szol-
gálták: a nemzet egyéniségének kifejlesztésére irányuló cél meg-
valósulását. 

Irodalmi társaságunk nevét a népies nemzeti irodalom első 
úttörő mesterétől, Dugonics Andrástól vette és kötelességeit akként 
fogta fel, hogy a mester irói egyéniségének utmutatása nyomán a 
tiszta magyar nemzeti irodalom és tudományosság munkájából 
vegye ki a maga részét. 

Huszonöt esztendő alatt becsülettel végeztük e munkát, amely-
nek értékét az utókor lesz hivatva méltatni. 

Nem mélyedek el Dugonics András jelentőségének méltatásába, 
mert hiszen társaságunk illusztris rendes tagja, Balanyi György dr. 
felolvasásában fogja ezt a feladatot teljesíteni. 

Csak néhány szót akarok még mondani. 
El fog jönni, mert el kell jönnie a népszabadság ünnepének. 
Az ünneplők között ott lesz a magyar nép, a Dugonics András 

népe, a világháborúnak legnagyobb hőse, aki védte a hazát, a 
királyt, a trónt, de védett idegen határokat, idegen népeket is, az 
eszméért való önfeláldozásnak irtózatos szenvedései között. 

És ha kutatni fogják a történetírók: honnan meritette e ma-
roknyi nép a nagyszerű világtörténelmi hivatás betöltéséhez az erőt, 
honnan a fegyvertársi hűséghez a becsületérzést, honnan a nemes 
stradivariusi vezérhangot, amely a világorkeszter hangviharából 
primhegedü hangjaként válik ki s zengi az uj életrekelés hajnal-
hasadását, — a forrást meg fogják találni, de nem a reglamában, 
nem a gyávaság mögött ólálkodó felkoncoltatás veszélyétől való 
félelemben, hanem megtalálják a Dugonics András, Kölcsey, Vörös-
marty, Petőfi, Arany, Tompa, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Eötvös 
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József, Rákosi Jenő s a többi nagy magyar iró, tanitó, nevelő, 
lelkesítő, jellemképző iskolájában, a magyar nyelvnek és e nyelv 
irodalmának összefoglaló, nemesitő és fentartó erejében. 

Ezért nagy, ezért dicső, ezért halhatatlan nekünk a Dugonics 
András neve, aki népies nemzeti irodalmunk kertészetében az első 
gyenge palántákat elültette, nemzetünk jövendőjéért való aggódásnak 
féltő gondjával ápolta és az irói alkotás lázának égő könnyeivel 
megöntözte. 

A reánk köszöntő március hozza meg nekünk a népek békéjét 
és nemzetünk dicső jövendőjének hajnalát. 



AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL.14» 

A tanácsi javaslatot elfogadnám, ha arra irányulna, hogy az 
országgyűlés vegye revizió alá az összeférhetetlenségi törvényt. Az 
indítvány azonban azt célozza, hogy a kormánnyal szerződéses 
viszonyban álló nagykereskedők és nagyiparosok lehessenek or-
szággyűlési képviselők s mert a tanácsi javaslat ezen az indít-
ványon nyugszik, azt el nem fogadom s ajánlom a közgyűlésnek, 
hogy térjen fölötte napirendre. Az előttem szóló bizottsági tag ur 
azt a kifejezést használta, hogy az indítványozók osztályérdeket 
képviselnek. Igaza van, de én mégis más vonatkozásban foglalko-
zom az indítvánnyal. • 

Előttünk áll az összes társadalmi érdekkörök gazdasági harca. 
S amiként az egész müveit világ választójogi törvényeinek meg-
alkotása körül ezek az érdekharcok döntötték el a reformok sorsát, 
nálunk is ezt a képet látjuk s ennek a harcnak egyik részlete az 
az indítvány is, amelyet most tárgyal a közgyűlés. 

Az indítványozó bizottsági tag ur indítványa mellett döntő 
érvként, amely elől szerinte kitérni nem lehet, azt hozta föl, hogy 
a közszállitási törvény biztosítja a szállítások odaítélésének kor-
rektségét, amidőn kimondja, hogy minden szállítás a legolcsóbb 
ajánlattevőnek odaítélendő. Ez az érv teljesen tarthatatlan. Nincs 
is közszállitási törvény, hanem van a magyar iparpártolásról szóló 
1907: III. törvénycikk s az ennek alapján kibocsátott közszállitási 
rendelet. Ebben pedig olyan rendelkezés is olvasható, hogy a leg-
olcsóbb ajánlattevő nem követelheti magának a szállítás odaítélé-
sét, mert más körülmények figyelembevételével a drágább ajánlat 
is előnyősebb lehet. íme tehát az indítványozó által megjelölt állí-
tólagos garanciának áttörése. 

De nem is ez a lényeg a vita alatt levő kérdésnél, hanem az, 
hogy a kormánnyal szerződéses viszonyban álló országgyűlési kép-
viselők állandó anyagi lekötelezettségi viszonyban állván, áttörhetet-
len gyűrűvel vehetnék körül a mindenkori kormányt, amely meg-
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bukhatatlanná tehetné magát a nagy választóközönség minden poli-
tikai törekvéseivel szemben. 

Helytelen alapból indul ki az indítvány, amidőn azt állítja, 
hogy az érvényben levő összeférhetetlenségi törvény az iparosokat 
és kereskedőket kizárja a parlamentből s bár a gazdálkodók, föld-
birtokosok szabadon adhatják el terményeiket a kormánynak, emiatt 
nem jutnak összeférhetetlenségi helyzetbe, mig a kereskedőkre és 
iparosokra éppen az ellenkezője áll. Ennek az állitásnak cáfolata 
benne van a törvényben. 

Az 1875:1. törvénycikk csak annyit tartalmazott, hogy a szer-
ződéses viszonyban levő szállítók nem lehetnek országgyűlési 
képviselők. Ez a tilalom ki volt terjeszthető mindennemű alkalmi 
eladásoknál érdekelt képviselőkre. Az 1901. évi törvény ezt a 
túlzást akarván megszüntetni, a termelőosztályok parlamenti elhe-
lyezkedését tette lehetővé, amidőn kimondotta, hogy a gazdálkodók, 
épp ugy, mint az iparosok készleteiket eladhatják a kormánynak, 
ha az üzlet nem előzetes igéret vagy megrendelés alapján jött létre 
s ha a szállítási szerződés egy évnél nem hosszabb időre szól, 
anélkül, hogy ezekre nézve összeférhetetlenség állana elő. A törvény 
szerint tehát iparosok, kereskedők lehetnek országgyűlési képvise-
lők, áruikat el is adhatják a kormánynak, csak az egy esztendőnél 
hosszabb ideig tartó szerződéses viszony jelent reájuk nézve is épp 
ugy összeférhetetlenséget, mint mindenkire, aki a kormánnyal 
hosszabb időre terjedő anyagi érdekeltségi összeköttetésben áll. 

Azt is mondja az indítványozó, hogy maguk a nagyiparosok 
és nagykereskedők ki vannak zárva a parlamentből, kijátszák 
azonban a törvényt ugy, hogy ügynökök és közbenjárók tömegesen 
vannak benn a parlamentben 5 ezért tényleg nagy a parlamenti 
korrupció. Erre az a megjegyzésem, hogy a törvény az ügynököket 
és kijárókat is kizárja az országgyűlési képviselőségből 5 ha ilyenek 
mégis vannak a parlamentben és terjesztik a korrupciót, el sem 
képzelhető a korrupciónak az a nagysága, amely akkor következ-
nék be, ha az ügynökök és kijárok mellé még maguk a nagyvál-
lalkozók is benyomulhatnának a képviselőházba. A törvénynek ily 
irányú megváltoztatását tehát minden erőnkkel meg kell akadályozni 
s nem lehet megengedni, hogy Szeged, az országnak legnagyobb 
vidéki városi törvényhatósága kezdeményezője legyen ennek a pa-
namisztikus irányzatnak, amely Szilágyi Dezső nagy törvényét 
legérzékenyebb részén törné át. 

Az indítvány és annak indokolása rávilágít arra a különös 
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jelenségre, amely teljesen ellentétben áll a választójogi törvényja-
vaslat által föltételezett nép-parlament rendeltetésével Az egész 
magyar társadalmat széttagolják az egyes gazdasági érdekeltségek. 
Ebben a széttagoltságban látjuk politikai pártok képében az iparo-
sokat, nagykereskedőket, kiskereskedőket, kisgazdákat, nagygazdákat. 
A demokrácia s az ennek céljait szolgáló általános választójogi 
törvény éppen azt akarja lehetetlenné tenni, hogy egyik társadalmi 
osztály a másik rovására érvényesíthesse a maga különleges gaz-
dasági érdekeit. 

Az ilyen érdekcsoportok a törvényhozás termében a nekik 
kedvező törvény alkotásánál nincsenek tekintettel azokra a hatásokra, 
amelyeket törvényük a többi társadalmi osztályok gazdasági érde-
keire tennének, A nép-parlamentben ilyen törekvések érvényesülé-
sét előre támogatnunk nem lehet. Nem veszik észre az urak, hogy 
álláspontjuk teljesen az osztrák kuriális választójogi rendszernek 
felel meg, a nagybirtokosok, a kereskedelmi és iparkamarák, váro-
sok, községek és az általános szavazatok kúriájára beosztva a vá-
lasztó polgárságok. A magyar parlamentárizmus keretében az 
országgyűlési képviselő nem a saját kerületének, nem egyik vagy 
másik társadalmi osztálynak, hanem az egész ország közönségé-
nek és összes társadalmi osztályainak képviselője. Ebből következik, 
hogy szétválasztott gazdasági érdekcsoportosulások alapján a 
demokratikus nép-parlamentet összealkotni nem lehet. De követ-
kezik belőle az is, hogy ahol a választópolgárság kereskedőben 
vagy iparosban ismeri föl azt a legkiválóbb egyéniséget, akire az 
egész polgárság minden vonatkozású érdekeinek képviseletét reá 
lehet bizni, akkor ezt a kereskedőt vagy iparost fogja megválasztani, 
de semmiesetre sem azzal a toldalékkal, hogy az a kitűnő férfiú a 
kormánnyal szerződéses viszonyban legyen, mint amely viszony kivá-
lóságának legnagyobb bizonyítéka! És éppen Szeged bizonyította 
már be, hogy nem üldözi az iparosokat, amidőn évtizedekkel ezelőtt 
Bakai Nándor kötélgyárost megválasztotta országgyűlési képviselővé. 

A müveit nemzetek politikai és kulturhistóriája arra int ben-
nünket, hogy a közérdeket nem lehet arra a naiv hitre bizni, hogy 
az emberek mind kifogástalan erkölcsüek és megközelíthetetlen jel-
lemek. A magyar politikai életből is ismerjük azokat a szomorú 
eseteket, amidőn a parlament legelőkelőbb állásait betöltő politi-
kusok életük végén elvesztek az utólag kiderült korrupció szennyé-
ben. Anglia legfőbb biráját, Bacon lordkancellárt megvesztegetés 
büntette miatt kellett elitélni. 
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Franciaországot a nagy panamapör évtizedekre beszennyezte 
a világ előtt és amidőn Brieux „LEngenrage" cimü darabjában 
ezt a szörnyű parlamenti korrupciót színpadra vitte, Franciaország 
legnagyobb mübirálói ebből a színdarabból vonták le a parla-
menti korrupció végzetes következményeiből a tanulságokat. A 
darab cime mehanikai mükifejezés és azt jelenti, hogy ha valamely 
tárgyat egy gépezetbe bekapcsolunk, az halad a gépezettel. A darab 
hőse egy vidéki nagykereskedő, aki egy szenátor biztatására man-
dátumot vállal s amint belép a parlamentbe, a szenátor ur közve-
títésével megvesztegetési alapon üzleti összeköttetésbe lép a kor-
mánnyal és megbuktatja önmagát és a kormányt. 

Ne akarjunk tehát a mi régi korrupt parlamenti gépezetünkbe 
még erősebb kapcsokkal ujabb, az egész gépezettel együtt haladó 
részeket bekapcsolni, hanem ellenkezőleg, ha ujjá tudjuk teremteni 
Magyarország népképviseletét, álljunk útjába minden olyan törekvés-
nek, amely ennek a népparlamentnek szervezetébe fertőző anyagot 
akarna becsempészni. 

És van még egy nagy és szerintem döntő szempont, amely 
arra kötelezett, hogy az indítvánnyal szemben szavazatomat rövi-
den indokoljam. Előttünk folyik az az óriási küzdelem, amelynek 
eredményeként a választójogi törvény megalkotását sóvárogva várjuk. 
Az egymással szembeállított nézetek mutatják, hogy minő nehéz 
föladat olyan megállapodásra jutni, amelyben a küzdő felek köl-
csönösen megnyugvást tudnának találni. De alig hiszem, hogy 
lenne bárki, aki felelősséget merne vállalni azért, hogy az ő föl-
fogásának megfelelő választójogi törvény minden irányban csak-
ugyan azt az üdvös és jó eredményt fogja-e hozni, mint amelyet 
ő maga is attól meggyőződéses jóhiszeműséggel vár. 

A probléma ilyen megoldhatatlannak látszó nagyságával 
szemben a magam részéről Eötvös József báró utmutatása nyomán 
gondolkozom, akinek következő kijelentését dogmaként vallom: 
„Az alkotmányok jósága nem azon fordul meg, hogy intézményei 
tényleg jók legyenek, hanem azon, hogy a nép higyje, miképp az al-
kotmány intézményei jók". 

A választójogi reform megoldandó, mert a nép nyomorúságá-
nak forrását parlamentünk elavultságában látja. A legjobb alkot-
mány is rosszá válik, ha a kormányzók rosszul kezelik és a legrosz-
szabb alkotmányt is jónak tartja a nép, ha a kormányzók a néposztá-
lyok érdekében való alkotásokkal megjavítják az alkotmány rosszasá-
gát. Az egész magyar nép évtizedek óta várja parlamentünk meg-
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ujhodását, várja ettől nyomoruságainak megszüntetését és boldo-
gulása forrásainak megnyitását. Szabad-e hát nekünk a népet ebből 
a hitéből, ebből a meggyőződéséből, ebből az illúziójából kifosz-
tanunk és az uj népképviseletet egy olyan indítvány elfogadásával 
megbélyegeznünk, amelynek törvényhozási érvényesülése a nagy-
tőke panamisztikus uralmát biztosítaná a gyöngébb néprétegek 
érdekei rovására. 

A parlamentarizmus lényege a politikai pártok által való kor-
mányzás. Az indítvány a parlamentárizmusnak ezzel az alapelvével 
is ellenkezik, mert politikailag elkülönzött ipari csoportosulás 
érdekeit kívánja szolgálni s bár nincs kétségem abban a tekintet-
ben, hogy az indítványt jóhiszemű meggyőződéssel adták be, én 
azt panamisztikus jellegűnek tartom és éppen ezért a magam 
részéről visszautasítom. 



EMLÉKBESZÉD TÖMÖRKÉNY 

ISTVÁN FÖLÖTT.15' 

Dermesztő hidegben állottuk körül koporsóját a temetés nap-
ján. Pedig április vége volt. Ibolyás tavasznak napja. Mintha a 
természet szive is megdermedt volna a gyásznak nagy fájdalmától. 
De a természet feledékeny. Májusra kelve újra kisütött a nap és 
életfakasztó melegével Tömörkény István sirhalmát már mosolyogva 
látogatta meg. Átengedte nekünk a gyásznak egész nagy terhét 
és az emlékezés kötelességét. Mi emberek is feledékenyek vagyunk. 
Talán feledékenyebbek, mint a természet. A legnagyobb helyét is 
elfoglalják későbbi nemzedékek és akik eltávoztak tőlünk az örök 
enyészetbe, azokat ritkábban keressük föl haló poraikban, mint a 
minden esztendőben ujjá születő tavasz, rózsákkal szórva tele szeret-
teink haló porait. De még sem tudunk olyan rosszak lenni a fele-
désben, hogy mindenkit elfeledjünk. Akik egész szivüket nekünk 
áldozták, akik mindnyájunk gyönyörűségét szolgálták, akik dicső-
séget árasztottak reánk életükben és halálukban, azoknak emléke 
kitörülhetetlenül kapcsolódott érzéseinkbe és nem feledjük el őket, 
mert felejthetetlenekké erősödtek. 

Egy esztendő multán még kisebb jelentőségű barátunk és 
munkatársunk emléke sem mosódhatott volna el, mint aminő Tömör-
kény István volt. Mégis a megütött méla akkord szólalt meg elő-
ször lelkünkben, amidőn Tömörkény István emlékezetének áldozok 
néhány rövid percen át. 

Az élet elsodor bennünket egymástól már akkor is, amikor 
még itt vagyunk a földi életben. Éveken át rójjuk az élet robotját 
és észrevétlenül távolodunk el az együttérzés bensőségétőh. Csak-
nem elfeledjük egymást és valójában csak akkor találkozunk újra, 
amidőn valaki közülünk végleg eltávozik a földi életből és testisé-
gétől különváltan csak a lelkét hagyta vissza közöttünk. 

így találkoztunk mi Tömörkény Istvánnal korai halálának 
reánk szakadásakor. 
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Emlékbeszédet mondván fölötte, életrajzát kellene megfestenem 
és ennek keretében életének eseményeit és mozgató rugóit. Az 
összefüggést kellene kutatnom és megállapítanom irói alkotásai és 
életének hatóerői között. 

Tömörkény István élete és irodalmi működése lehetetlenné 
teszi az emlékbeszédek eme régi módszerének kifejtését. 

Nem egyszer megírta és mondotta ő maga, hogy neki nincs 
életrajza. Újságíró és hivatalnok volt és ezenfelül — még irt is 
egyetmást. Nem jegyezte föl életének semmiféle mozzanatát, de 
nem is történt az ő életében semmi különös. 

De mégis följegyzett valamit. 
Egyszerű emberek cimü kötetében A nagy viz-ről irott gyö-

nyörű elégiájában jegyezte föl, hogy az 1879 március 12-iki árviz 
„elpusztította a szülővárost. Voltaképpen nem is szülőváros, mert 
Cegléden született a régi vasúti állomáson. Irtózatos hideg volt 66 
karácsonyán, igy nem is vitték be keresztelni a városba, hanem a 
papot hivták ki az állomásra. Aminél fogva előállott az a sajátsá-
gos helyzet, hogy sohasem volt abban a városban, amelyben a 
keresztlevél szerint született. Aminél fogva ismét csak az a helyzet, 
hogy csak az a város a szülőváros, amelynek á földje apáék és 
nagyapáék csontjait barátságosan magába fogadta." Ennyi az ő 
életrajza, magának a nagy irónak vélekedése szerint. 

Nekem más a vélekedésem. A konvencionális értelemben vett 
életrajzi adatok valóban hiányoznak Tömörkény István életéből. 

Én azonban azt hiszem, hogy gazdagabb élettörténetet az ő 
élete történeténél aligha lehet találnunk. 

Legnagyobb történése az ő nemes, egyszerű, puritán életének 
az az állandó és folytonos taszítás, amely őt a saját társadalmi 
osztályának mozgalmaitól megszakítás nélkül való folytonossággal 
eltávolította. Mintha az undorérzés emelkedett volna uralomra lel-
kében a polgári társadalom elemeivel szemben. Büszke főlényes-
séggel nézett el az előtte hömpölygő társadalmi gyalázatosságok 
hullámainak piszkos kiöntései fölött. Mindég nyitvatartott, élesen 
látó szemeivel ebből semmit meglátni nem akart. Államférfiak, poli-
tikusok, irók és művészek, urak és úrfiak, mágnások és dzsentrik, 
iparlovagok és egyéb csalók társadalmi hetvenkedései, bűnei, vagy 
akár erényei őt nem érdekelték. Undorodott tőlük és irói művésze-
téhez méltatlanoknak ítélte őket. 

Ebben a nagy negativ hatásban látom én Tömörkény István 
páratlan irói egyéniségének egyik alapforrását. 
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Mert nyilván e nagy negatív eredményű hatás vezette lelkét 
a nép ős, tiszta lelkének pozitív szeretetéhez és mélysége szenny 
nélkül való kincseihez. 

A kultura máza alatt elbujtatott nyers állatot utálta, de imádta 
az álkultura mázával be nem kent ős tisztaságú emberi lelket. 

Fehér iró, akinek könyveit gyermek, serdülő, férfi és nő er-
kölcsi veszedelem nélkül olvashatja az első betűtől az utolsóig. 
Nem tetszeleg a szerelem kultuszának őrjöngésében. Föl nem vilá-
gosított lányszemérmetességgel kerül Írásaiban minden szót, ami a 
férfi és a nő nemi viszonyának a nyilvánosság elé nem való titok-
zatosságát érintené. 

Témáit a természet vadvirágai közül válogatta össze és lelké-
nek kifogyhatatlanul gazdag talajába ültetve, a megnemesitett virá-
gok egész erdejével diszitette föl a magyar közművelődés asztalait. 
Nem kábitóak ezek a virágok. A rózsának, a gyöngyvirágnak szivet-
simogató illatát lehelik magukból és a tiszta mátkasziv menyasszonyi 
koszorújába kivánkozók. 

Mikszáth Kálmán eltávozván Szegedről, az árviz után való Sze-
ged irodalmi életének Pósa Lajos vált a vezérévé. A halhatatlan em-
lékű gyermek-költő körül csoportosult Szeged pezsgővérü iró serege. 

Az uj színház igazgatója, Nagy Vince, titkárául vette maga 
mellé Pósa Lajost. A színház tagjai voltak Somló Sándor drámaíró 
és Makróczy János népszinmüiró. 

Nem részletezem annak a korszaknak irodalmi mozgalmait. 
Tul terjedelmessé tenné munkámat. Csak azt állapítom meg, hogy 
a Pósa Lajos vezérlete alá került szegedi irodalomnak két legna-
gyobb hajtása Tömörkény István és Dankó Pista irodalmi hagyatéka. 

A Tömörkény István élete történetének eseményei közzé tar-
tozik azonban annak a kis társaságnak magánszórakozása is, amely 
a Dugonics-Társaság megalkotására érezhető hatást gyakorolt. 

Szmollény Nándor, később a Dugonics-Társaság tudományos 
szakosztályának titkára, ez a hangyaszorgalmú és becsületes törek-
vésű kulturmunkás, ujszegedi kertjében látott bennünket vendégekül. 
Engem a sors akkor hozott ide Szegedre, a szülővárosomban 
megkezdett társadalmi propagativ törekvéseimmel együtt 1886-ban. 
Hamarosan benső barátság fejlődött ki közöttem és Tömörkény 
István között. Megalakítottunk egy kis baráti kört, amelynek rajtunk 
és Szmollény Nándoron kivül tagjai voltak: Kókai István dr., akkor 
ügyvédjelölt, Szommer Endre zenetanár, hegedűművész, Székács 
Gyula zeneszerző és zongoraművész. 
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Vasárnap délutánonkint a Szmollény Nándor ujszegedi kert-
jében fölolvasásokat és koncerteket rendeztünk a magunk gyönyörű-
ségére. A fölolvasók Tömörkény István, Szmollény Nándor és én 
voltunk. Kókai István remekül szavalt, a zeneszámokat pedig 
Szommer és Székács látták el. 

Évekig tartottuk fent ezt a kis társaságot, mignem Szegedre 
kerültek Lipcsey Ádám és Kemechey Jenő, akikkel összekapcsolódva 
közelebb jutottunk Szeged vezető férfiaihoz. Lázár György dr. éber 
figyelmét nem kerülte el a mi mozgalmunk jelentősége és részben 
ennek hatása alatt 1892-ben megalapította a Dugonics-Társaságot, 
amelynek tagválasztó ülésén 1892 november 15-én Tömörkény 
Istvánnal együtt engem is megtiszteltek azzal, hogy a társaság 
rendes tagjai sorába megválasztottak. 

Társaságunk akkor az irodalmi pályadijak kitűzésében látta 
legfőbb céljának megvalósítását. 

Most 25 esztendeje annak, amidőn első három pályadiját 
kitűzte. Nagyon szerény pályadijak voltak ezek. A tudományos 
szakosztályban „Szeged hatása Délmagyarországra" cimü kultúr-
történeti munkára tüztünk ki 400 koronát. Egy költői beszélyre, 
továbbá egy prózai beszélyre 200—200 koronát. 

A prózában irott beszélyre 13 pályamunka érkezett be. A bíráló-
bizottság tagjai voltak Békefi Antal, Irányi Dezső, és Cserei Zsigmond 
dr. Ez a pályázat egyik legnagyobb eseménye a Dugonics-Társaság 
25 éves történetének és mindvégig egyik legnagyobb dicsősége marad. 
A biráló-bizottság előadója Irányi Dezső, a kiváló népies iró volt. 

A pályadijat „A leány játszik" cimü novella nyerte el. A 
biráló-bizottság jelentésében Irányi Dezső igy irt erről a pályadíj-
nyertes munkáról: 

„Kész iró munkája, biztos kézzel megirva. Nem sok az alakja, 
de azok érdekesen vannak megrajzolva. Kerek, egyöntetű, az újdon-
ság ingerével ható meséje is érdekes, fordulatos. Nagyon ügyes a 
novella koncepciója, elbeszélő modora. Van benne bizonyos ballada-
szerü, de megokolt szaggatottság. Aki a stílussal igy össze tudja 
egyeztetni a szereplő alakban rejlő lelkiállapotokat, az avatott kéz-
zel ir. Nemcsak az elbeszélőhang mesteri a kis novellában, de 
gyönyörűek a leírásai is. Poétikus hangulat vonul át az egészen, 
ami rezgésbe hozza a szívet. Szines, hangulatos festése a termé-
szetnek, gondos rajza a novella hősének, Bucht főerdész lelki vilá-
gának. Ezekért a kiváló sajátosságokért a biráló-bizottság ezt a 
novellát ajánlja a nagygyűlésnek megjutalmazásra." 
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A nagygyűlésen a jeligés levél fölbontatván, abból Tömörkény 
István neve került ki győztesen. 

Büszkeség töltött el bennünket ettől a diadaltól, akik Tömör-
kényt már akkor mindnyájunk fölött állónak tartot'unk. Büszkék 
voltunk a biráló-bizottság Ítélőképességére, amelynek tagjai kiváló 
irók és a társaság diszei voltak. 

Magamban pedig a biráló-bizottságnak ezt a döntését a 
Dugonics-Társaság érettségi bizonyítványának minősítettem. 

Hogy mi történt Tömörkénynek ezzel a pályadij-nyertes novel-
lájával, megállapítani nem tudtam, mert köteteiben föl nem találtam. 

Ezzel a pályakoszorúval indult el Tömörkény István dicsőség-
teljes irodalmi útjára. 

Abban az esztendőben, amidőn a pályadijat a társaság kiadta 
neki, 1893-ban „Szegedi parasztok és egyéb urak" cimü kötetével, 
1898-ban pedig „Jegenyék alatt" cimü kötetével lépett a közönség 
elé. 

Mind a két kötetet nagy elismeréssel fogadta a kritika, de 
még távolról sem azzal a mértékkel mérte, amelyet most 22 esz-
tendő után ezekre a munkákra is minden föntartás nélkül alkalmaz. 

Ebben a két kötetben Tömörkény István irói nagysága már 
teljes pompájában ragyog. 

A komolyabb esztétikai méltatás azonban mégis elzárkózott 
Tömörkény István elől. 

Lázár Béla dr. „A tegnap, A ma és A holnap" cim alatt két 
kötetes kritikai tanulmányt adott ki 1900-ban. A tanult fejű müveit 
és képzett esztétikus Tömörkény Istvánról és Móra Istvánról csak 
két sorban, odavetőleg mint a póriaskodásban szertelenkedő Írókról 
emlékezett meg, Irányi Dezsőről és még több kiváló népies iróról 
egyáltalán nem vett tudomást. 

Mélységes sérelmét láttam ebben a két ki'.ünő szegedi irónak 
és ezért szemrehányást tettem Lázár Bélának, s a következőket irtam 
Irányi Dezső életrajzában: 

„Tömörkény Istvánról nem tudja, hogy Írásaiban a magyar 
paraszt életének olyan megkapó, olyan gazdagon részletező és olyan 
életteljesen plasztikus rajzát adja, amely őt a legönállóbb és az 
ujabbkoriak között a legértékesebb irói egyéniséggé miríősiti. 

Azt hiszem pedig, hogy annak az irónak ügyessége szem-
pontjából, aki több-kevesebb gyakorlottsággal tudja Murger, Bour-
get, Zola, Maupassant vagy más világmester irányzatát utánozni, 
lehet az illetőt méltatni, de a magyar irodalom szempontjából egy 
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egész tucat ilyen irónál többet ér Tömörkénynek egy-egy rajza, a 
melyben a magyar nép eszének villanásai, humorának mélysége, 
életmódjának sajátosságai, jellemének acélossága, a tiszta magyar 
nyelv tükrén keresztül éreztetik a magyar faj hatalmas egyéniségét. 

Nincs könnyebb, mint póriasnak nevezni azt, ami anyagánál 
fogva csak parasztos lehet. De ha például az olasz Vergát két 
igazán nyers, parasztos kis népszínműve révén ünneplik az egész 
világon és nálunk is, akkor mégis csak meg kellene találnunk, a 
mi elsőrangú népies íróinkkal szemben is az igazságos mértéket. 
És ha a magyar irodalomtörténet számára dolgozó kritikus nem 
olvassa el Tömörkény Istvánnak „Jegenyék alatt" cimmel meg-
jelent kötetét, amely inkárnátus magyar poézisével elbeszélő iro-
dalmunknak mindenkor egyik legbecsesebb kötete fog maradni, 
akkor fájdalmasan kell tapasztalnunk, hogy a magyar irók egyik 
legértékesebb csoportjának le kell mondania a komoly figyelemre 
méltatás érzetéről." 

így vélekedvén már 22 esztendővel ezelőtt Tömörkény István 
irói jelentőségéről ítéletem előtt már nem kellett nőnie. 

Érdemes följegyezni, hogy a hivatalos irodalmi Magyarország 
szeme előtt a lexikoni nagyságot sem érte Tömörkény István még 
1900-ban sem. 

A Pallas Lexikon 1897-ben megjelent 16 kötetében tudomást 
vett Tömörkény kisközségről, de az iróról nem, sőt még 1900-ban 
kiadott pótkötetében sem. 

Őt magát nem érintette pályáján sem a figyelmetlenség, sem 
a kitüntető elismerés, haladt a maga utján fölfelé. A közönség 
fokozatosan fogadta kegyeibe és az első legnagyobb dicséret, ame-
lyet róla hallottam, Jászai Mari ajkairól hangzott el. 

A nagy tragika 1898 nyarán a hódmezővásárhelyi nyári szín-
kör megnyitásáról jött velünk a szegedi küldöttséggel Szegedre. 
A vasúti kocsiban az aréna megnyitásán bemutatott „Paraszt szivek" 
cimü néptragédiámról mondott ítéletet a hatalmas művésznő. Azután 
rátért Tömörkény István „Jegenyék alatt" c. kötetére. A csodálatnak 
szinte megdöbbentő hangján jellemezte a szegedi iró elbűvölő köl-
tészetét és széptani értekezés számba menő fejtegetéseit ezzel a 
fölkiáltással fejezte be : 

— Miért nem tudtam én hamarabb, hogy Szeged virágos 
kert, amelyben olyan pacsirta énekel, mint Tömörkény! 

Ennek a pacsirtának az énekétől megittasultan emlékeztek 
meg halálakor irodalmi bajtársai Tömörkény Istvánról, 
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Különösen három ilyen megemlékezés ragadta meg a figyel-
memet. Móricz Zsigmond, Török Gyula és Ady Endre irtak róla a 
Nyugat-ban. 

Móricz Zsigmond nemcsak tudóst, nemcsak gyűjtőt, hanem 
irómüvészt látott Tömörkényben, aki „Népek az ország szolgálatá-
ban" c. könyvében a bibliai hang megdöbbentő egyszerűségével 
irja meg a világháború magyarjának átalakult életfölfogását és 
világnézetét. 

Török Gyula azt állapítja meg, hogy Tömörkény egyetemes 
hatású iró és a föld bármely pontján a becsületes és emelkedet-
tebb irodalom munkása lehetett volna. Ennek az egyetemes hatás-
nak lehet tulajdonítani Tömörkény bécsi kritikusának azt a kije-
lentését, hogy Tömörkény az egyetlen magyar iró. 

Ady Endre abban a nézetben van, hogy bár iró igazán 
Tömörkény, de a komponálás művészete nem adatott meg neki és 
minden filozofiája mellett az egészen nagy iró felsőségessége sem. 

Még ennél is tovább megy Ady Endre. A szegedi paraszt 
megrajzolásának nagy művészetét kártékonynak tartja, mert a kül-
földi, sőt tájékozatlan városi magyar, generális magyar típusnak 
fogadja a Tömörkény szegedi emberét. Pedig a délfranciai franciák 
között van csak olyan temperamentumi különbség, mint különböző 
vidéki magyarok között. 

Végül még azt is megállapítja Ady Endre, hogy Mikszáth 
Kálmánnak nem eredeti témája a kaszát vásárló paraszt, de meg-
csinálta, viszont Tömörkény a klasszikus előrajz után is alig tudta 
a subát megvásároltatni a parasztjával. 

Móricz Zsigmond és Török Gyula gyönyörű irásai nem adnak 
alkalmat megjegyzésre. 

Ady Endrének rövid, de a nagy költő igazán klasszikus 
prózájában kifejezett Ítélete arra a félreértésre adván okot, mintha 
ő Tömörkényt értéken alul lebecsülte volna, a szegedi újságírók 
egyesületének Tömörkény ünnepén személyesen jött Szegedre és a 
föltétlen hódolat zászlóját hajtotta meg Tömörkény nagysága előtt. 

Nagyon kicsi iró lenne Tömörkény István, ha Ady Endrének 
néhány kritikai megjegyzését igaz értékének sérelme nélkül el 
nem birná. 

Mégis megbocsát nekem az illusztris költő, ha megjegyzései-
nek téves alapjait helyreigazítani megpróbálom, nem Tömörkényért, 
hanem az igazságért. 

Tömörkény senkit sem ejtett azzal tévedésbe, hogy szegedi 
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parasztokról irt. Mint belletristának nem állott kötelességében, 
hogy akár a külföldet, akár a magyar parasztot általában nem 
ismerő fővárosi polgárokat néprajzi fölvilágositásokkal ellása, hogy 
a szegedi parasztot össze ne tévesszék más vidékek magyarjaival. 

Miben állhatott tehát Tömörkény művészetének kártékony 
hatása csupán csak azért, mert szegedi parasztról irt? Alhatott 
volna talán abban, ha a szegedi parasztban szégyelleni való nem-
zeti sajátosságokat rajzolva, ezeket a sajátosságokat egyetemes 
nemzeti sajátosságoknak vélte volna akár a külföld, akár a fővárosi 
Magyarország. A Tömörkény magyarjai senkit meg nem szé-
gyenitenek. 

Az irói szabadság és művészi függetlenség még ebben sem 
találhatott volna megrovásra méltót. De ilyen vonatkoztatást Ady 
Endre megjegyzése nem is tür meg, mert ha valaki, ő bizonyára 
tudja, milyen határtalan az irómüvész anyagválasztási szabadsága. 

Tömörkény annyi becsületes és átértett, komoly őszinteséggel 
rajzolta a szegedi parasztot, hogy azt más vidék parasztjaival 
összetéveszteni nem is lehet. 

A hódmezővásárhelyi, makói, szentesi, dorozsmai, debreceni, 
kecskeméti paraszt talán egyetlenegy jellegzetes mondatot ki nem 
hoz ugy, mint a szegedi, nem is szólva a jellembeli különböző-
ségekről. 

Tömörkénynek az a híressé vált mondása, hogy népszínmű-
vet azért nem ir, mert a szegedi paraszt egy esztendőn át nem 
beszél annyit, mint amennyit a népszinmüben beszélnie kellene, 
éppen a szegedi paraszt ismerésén nyugszik. 

Nem népnyelvi, hanem jellembeli különbségben gyökeredzik 
a szegedi parasztnak az a szűkszavúsága, amellyel Tömörkény 
alakjainál találkozunk. A szegedi paraszt jellemképződése vissza-
nyúlik abba a korszakba, amidőn Szeged népességében szám-
szerint többen voltak a rácok, németek, görögök, olaszok, franciák, 
csehek és dalmaták, mint a város ős magyar lakói. 

Amint Kovács János „Szeged és népe" cimü pálya-koszoruzott 
müvében megállapítja, Szeged ősi népe ragaszkodva a régi szoká-
sokhoz, az idegen népekkel kalmárkodást folytatott. Minden üzér-
kedése és nyerses, a régi emlékek hatása alatt gőgös sajátossága 
mellett becsületes és józan, sok benne a jószívűség, önérzetesség, 
de megvan benne a nyersesség és paraszt gőg bizonyos vegyüléke. 
És amig a felsővárosi nép ügyes és mozgékony, az alsóvárosi 
kevésbbé értelmes és feszélyezett nehézséggel beszél. 
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Ezt a népet látta és még jobban megnézte Tömörkény. A 
kalmárkodással, az üzérkedéssel velejár a bizalmatlankodás, a hát-
mögi gondolkozás és furfangosság, ezekkel pedig velejár a szűk-
szavúság, a tartózkodó közlékenység és körülményeskedés. Ezért 
találkozunk Tömörkény parasztjai között annyi furfangos szegedi 
paraszttal. De ugyan annyi józan, nemes érzésű, gavallér tempójú 
szókimondó és jószivü paraszttal is. 

Beszédem folyamán majd rá kerül a sor arra, hogy Tömör-
kény bizony megtudta volna vásároltatni parasztjaival a subát is, 
amint hogy megtudta vásároltatni Biczók Péterrel a kaszát, csak 
ugy mint Mikszáth Kálmán. De nem vásárolták meg parasztjai a 
bicskát, a csizmát, ellenben megvásárolta Róvó Ádám a talicskát, 
elmondván mindezeket a vásárlási variatiókat Tömörkény István 
olyan tökéletes adomázó művészettel, hogy az olimpusi istenek is 
gyönyörűséget találhatnak benne. Azt is leszek bátor kimutatni, 
hogy Tömörkény István ép olyan mestere volt a megkomponálás-
nak, mint az alakrajzolásnak, filozófiája pedig az igazi nagy iró 
felsőségességével pompázik. 

A csillagász, a haditengerész, a geológus különösen most a 
kinematográfia korában szemléltető módon tudja bebizonyítani állí-
tásainak igazságát. 

Az irói alkotás külső és belső valóságának ilyen demonstrá-
lásához hiányzanak az eszközeink. Én sem mutathatom be tehát 
Tömörkény István irói egyéniségének rétegzeteit ugy, amint azok 
egymáson és egymás mellett elhelyezkedve termő erejüket kifejtették 
és gyümölcseiket valóban ugy érlelték meg, amiként azt a mü-
birálat állítja. 

Megkísérlem mégis azt, hogy munkáiból egyes rétegeket 
kihasítok és az élőszó segítségével törekszem ezekkel bebizonyítani 
állításaimat. 

Tömörkény István a szegedi magyar parasztot, két kézimun-
kást, a maga házatájékának tárgyi eszközeivel és háziállataival 
tartja egész embernek. A kasza, a kapa, a suba, a bicska, a csizma, 
a papucs, a dohányzacskó, a pipa, a talicska, a ló, a kocsi, a 
szamár, a szűr, a kutya, a macska, az asszony meg a gyerek 
együtt teszik ki az egész parasztot, a juhászt, a csikóst, a kubikost, 
a halászt és valamennyit. 

Művészetének alakító ereje alatt mindez megelevenedik és 
ugy élnek a nyomtatott betűkben, hogy olvasás közben magunk 
körül látjuk, érezzük és halljuk az egész tanyavilág eleven életét. 
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A betűk közül szobrok emelkednek ki előttünk, festmények kerete-
ződnek képzeletünkbe. Alakjainak miljő rajzában a tájak és tárgyak 
nem az ethnografus, nem a tudós, nem a műgyűjtő raktárának 
muzeális összefüggéstelenségében fekszenek élettelenül. Minden a 
a maga helyén ugy van, amint azt legnagyobb művészetével a 
természet is elhelyezte. 

A „kaszát vásárló paraszt" Mikszáth Kálmánnál addig válo-
gat a kaszák között és addig alkudozik, amig célját érve, szeme 
közé nevet a vaskereskedőnek és azzal csinál neki szívfájdalmat, 
hogy a legjobb kaszát vette meg, mert a többi nem ér egy hajitó 
fát. Mikszáth Kálmán humora pazarul habzik ebben a pompás 
adomában. 

„Pengetés" cimü rajzában Tömörkény Istvánnál is kaszát 
vásárol Biczók Péter. 

írónknak legszebb alkotása. 
ítéletem szerint különösen nevezetesnek mondható ez a rajz, 

mert ugy látom, mintha polemizálna Mikszáth Kálmánnal az iró. 
Tömörkénynek csodálatos nézete van a kaszáról. Szerinte ez a 
világ legszebb kardja. És mintha Mikszáth Kálmánnak mondaná, 
amikor igy szól: 

„A humort és tréfálkozást, ami a nép pénzköltését más aktus-
nál olyan nagyon jellemzi, itt megtalálni alig lehet. Valóban komoly 
dolog ez a kenyéradó eszköz megválasztása." 

Soha még aranyból és ezüstből, acélból és vasból nem csi-
náltak olyan tisztességes eszközöket, mint a szántóvas és a kasza. 
A kasza segítségével három hét alatt lehet megkeresni az egy 
esztendőre való kenyeret. „És Biczók Péter urnapi búcsúkor megy 
az asszonyával, eladólányával és legényfiával kaszát venni." És 
épen azért bucsu-napján, mert „ezen a napon a jegenyenyárak 
levelei röpködnek a szélben és susognak. Derekuk ilyenkor halvány 
fehér, pedig nagyok és vastagok. 

Búcsúkor minden ilyen szép, azért vesznek az emberek ilyen-
kor kaszát." 

így tudja meghatni Tömörkényt a búzatermő föld áhítatos 
szeretete és költői lelke igy tudja glorifikálni a rendet vágó kaszát, 
amint fényében megfürdik a napnak szentséges sugara. 

Bezzeg pajzánkodik már Tömörkény humora a „Bicskavásár-
lás" és az „Alku" cimü humoreszkjeiben. Amabban Jegenye András 
bicskára alkudozik a legkörmönfontabb ravaszkodások között, 
mig végre azzal főzi le a késest, hogy nem vesz bicskát, de ott 



61 

hagyja a maga törött bicskáját, hogy jövő vasárnapig csinálja meg 
neki hét hatosért; emebben „Halbőr" Förgeteg János a csizmadiát 
csapja be förgeteges huncutságu alkudozások után, mondván, hogy 
a csizma nem kell, hanem „veszek egy három forintos cipőt az 
asszonynak, aki szombaton behozza megfejelni a csizmámat." Az 
iró P-dig mosolyog harcsa bajusza alatt és konstatálja, hogy „az 
volt a csizma baja, mert cipő kellett az asszonynak." 

Ide vág a „Suba-vásár" cimü huncutság is, amelyet ugyan-
csak Halbőr Förgeteg János követett el Baráczius Mihály koma 
társaságában, össze-vissza válogatván, fölpróbálgatván a szűcsmester 
kiterigetett összes subáit, kitanulmányozván a suba-aljnak a föld-
höz való viszonyát, kitapasztalván, hogy széknek, ágynak, párnának, 
díványnak, télen kályhának, nyáron jégveremnek ki melyik lenne jó, 
mig végezetül megmutatja Halbőr Förgeteg János a pénzt a suba-
kereskedőnek, de subát nem vesz, hanem csak a „másik szomba-
ton hozza be a pénzt egy rúzsás subáért, amit most nem talált." 

Végtelenül érdekesek Tömörkénynek a kutyákról irott rajzai. 
Valóságos kutya-tanulmányok ezek a mestermüvek, tele szőve a 
különböző fajtájú kutyák külső és belső világának analizáló művé-
szetével. 

„István kutyái", „Burkus", „Kutyák dolga", „Délebéd" cimü 
rajzaiban ir a kutyákról. 

István juhásznak négy puli kutyája van, akik irónk szerint 
arról nevezetesek, hogy „okosabbak mint a gazdák, mert ezek néha 
napján veszekednek is, de a pulik ilyet soha sem tesznek." És 
amikor egy alkalommal elmaradnak tőle a pulik, ócska fegyverének 
agyát a földre ereszti és fölsóhajt mélyen: „Büszkeségembe ime 
megvagyok alázva.,, Amikor pedig kis fekete tömeg esik be a kerí-
tésen át az udvarba és feléje szalad, aki nem más, mint Matyó 
kutya, majd egymásután ugrik utána a Talpas, Hunyorgó es végül 
a Stiglicz, az öreg István szemei könnyes szivárványon keresztül 
látván a négy puli igazságtételét annak a mondásnak irányában, 
hogy „jó kutya hazajár", eldobta a pipát, előrehajolt, a kőről lecsú-
szott a homokba, térdenállt és „mosolyogva valamely üdvözlő be-
szédet tartott a megtért ebekhez." 

Burkussal személyes ismeretségben volt a mi jó Tömörkény 
Pistánk. Ez a rajz elsősorban azért nevezetes, mert ebben politizál 
is az iró. Azt a nagy publicistikai kérdést intézi el, hogy a grófok 
és egyéb képviselőjelöltek miként használják ki a választókat. És 
ha megválasztották őket, miként nézik le kedves választó polgár-
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társaikat. Tengernyi vezércikket irtak erről a témáról. Tömörkény 
ezt a nagy kérdést egyetlen mondatban intézi el. Elmondja, hogy 
ha kimegy a tanyára, Burkus őt minden oldalról üdvözli, télen az 
alacsony szánkó oldalán beugrik hozzá és röptiben végig érinti 
szájával a kezét. „Ez nem kellemes és meg is mosdom utána, 
akár csak valamely gróf a választóival való kézfogás után." És 
ezután bemutatja Burkust a maga teljes valóságában. 

Hányféleképen ugat a Burkus ? 
Ha a nyulbőrös zsidó, ablakos tót vagy egyéb ilyen keres-

kedő tűnik föl a messze puszta végtelenjén, Burkus nem is ugat 
csak vakkant: 

— Eh-eh ! 
Ha mészáros közeledik, akkor: 
— Bufff-bufff! 
Ha éjszaka gyanús ember közeledik : 
— Beő beő-bevevő! 
Ha idegen kutya koncsorog a mezőkön: 
— Hab-hab hab-hab, buff-habab, buju, buju-buju ! 
Ha darvak röpülnek el a tanyaház fölött: 
— Bek-mek, belem-melem, bek-mek! 
Ha pedig azt akarja, hogy a darvak össze ne vesszenek a 

gólyával, akkor: 
— Balabuff-buff, balabuff! 
Egyszer aztán Burkusra ráfogták, hogy megháborodott. Tör-

tént pedig ez a ráfogás azért, mert Burkus összebarátkozott a 
csendőrökkel. Tömörkény szerint ezt azért tette a Burkus, mert 
fölérte ésszel, hogy a csendőrök őrzik az ő tanyájuk határát is, 
hivatásbeli közösség van tehát közöttük, mert ő is végig ugat 
mindenkit, gyalogost vagy kocsinjárót, aki az ő portájuk előtt el-
halad, amig annak határán tul nem ér. Egyébként Burkus nagy 
tolvaj, mert ellop a gazember mindent; a téli vadászsipkát pl. 
azért, hogy megjelenhessen tiz év óta hü hitestársa Talpas előtt, 
mint álorcás; a dohányzacskót meg azért, hogy elvihesse az öreg 
béreshez, akit nagyon szeret, mert az „engedi, hogy nyalogassa a 
csizmáit, amelyeket lopott gépolajjal keny be." 

Tömörkény István friss, üde, harmatos játszi humorának 
kiragadott kis sugarai ezek a szemelvények. 

„A délelőtt a korcsmában" cimü rajzban a jó asszony példa-
képe van beállítva, pedig az egész rajzban csak néhány rövid 
mondatot beszél az asszony. 



Devecseri István, aki csöndes, korcsmát nem járó magyar, 
egy ünnepnapon látogatókat kap a tanyába, barackpálinkát iszik 
velük és ettől olyan jó kedve kerekedik, hogy elkívánkozik Biczók 
Gergely tanyai korcsmájába. Az asszony nem mond neki ellent, 
csak azt kérdezi, hogy: de ebédre előgyün kend? 

— Elő, — mondá vissza Devecseri. 
De bizony nem került elő ebédre, mert Biczók Gergelynél 

jóltartották. 
Részegen ér haza, de már ebéd után és kérdezi az asszonyt: 
— Haragszol, ugy-e, Viktor? 
— Bizony, kár volt a sok szép ételért! 
— Sajnálom is már nagyon, mög a sok pénzt, amit a borért 

elfizettem. 
Erre feleli az asszony! 
— Azért nem kell olyan nagyon évődni . . . ha rágyütt kend 

az izire. 
Milyen gyönyörű beállítása ez az okos asszonynak, aki nyel-

velésével nem kergeti bele az urát a dühöngésbe, hanem megadó 
türelmességgel enyhíti az önmagának szemrehányást tevő férje indula-
tait és érzéséit. 

Az asszonyverő, gyerekeket megtagadó, vagyont pusztító, 
életet romboló férjeket a türelmetlen, nyelves, meg nem értő hites-
társak szaporítják, de megtartják a jó uton az olyan okos, meg-
értő asszonyok, mint aminő Devecseri István Viktor nevü hites-
társa volt. 

Ebben a kis rajzban pedig van egy nagyon érdekes néprajzi 
megjegyzés is. 

Hogy kell „fecskefarokra" enni ? Mert Biczók Gergely korcs-
máros lepénnyel kínálván meg Devecseri Istvánt, azt mondja neki 
„fecskefarokra ögye kend." 

Tömörkény erre azt mondja, hogy „az megint külön tudo-
mány a lepényt fecskefarokra enni, hogy minden harapás után egy 
félsziget forma álljon ki belőle, kínálva magát az uj falat gyanánt." 

„Megöltek egy legényt" népies rajza a kompozíció tökélyével, 
az alakok plasztikus rajzával, lélektani jellemzésével, balladai ere-
jével, tragikumának mélységével egész népies irodalmunk egyik 
legtökéletesebb alkotása. Lehet, hogy tévedek, de én sok mindent 
olvastam ebben a zsánerben, sok minden nyom nélkül el is veszett, 
de ennek a tökéletes munkának mély benyomása örökkön él lel-
kemben. A dolog pedig nagyon egyszerű. 
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Bélteki Mihály juhász-számadó este az üveglámpásba tett 
faggyúgyertya fényénél megvizsgálja az akolban a birkákat és ugy 
találja, hogy meg van valahány. Tesz-vesz a házkörül, amikor 
észreveszi, hogy Czirok István lovascsősznél disznótorra gyülekez-
nek a hivatalos vendégek, mert a tehetős ember meginvitálta az 
egész majort. Kivéve a juhászokat. Méregbe jön, előhujángatja 
négy bojtárját, szamárhátra kapnak és az öt csacsi belekocog a 
sötétségbe, sánta öreg Gáli János Siró csárdája-nak irányában. 

A korcsmában Gáli János korcsmároson kivül ott van Duhaj 
Kis Miklós, aki polgári állására nézve csikós a szomszéd uraság-
nál. A juhászok tekintete el is borul egy kicsit, ahogy meglátják. 
Csikós-ember, juhász-ember között nagy a folytonosság hiány, mert a 
lovas lenézi a szamarast, a juhász meg szebbnek tartja a maga mes-
terségét, már csak azon okból is, hogy „a bürgének nincsen passusa". 

A juhászok kikeresik a legszélső asztalt és bemennek sorjába 
a fal mellé a padra, amely intézkedésnek meg van az a haszna, 
hogy „hátulról nem vághatnak az ember fejéhez semmit". 

Bélteki Mihály juhász-számadó bürdudát kér a korcsmárostól. 
De éppen amint nyekergetni kezdené a juhászost, erős, mély hang 
csendül meg a másik asztal felől. 

Duhaj Kiss Miklós fogott énekbe és danolja magának a régi 
magyar ember hallgató nótáját: 

Ólmos eső esik, kispejlovam ázik, 
Gyönge kezem feje kantár szárán fázik. 

Bab Illés bojtár odavágja kancsóját a csikóshoz, amiért hogy 
dalolni mert. 

A csikós arca elsötétült. Kisguczi Illés kirúgja maga alól a 
lócát, a középre áll és járja a „hátravágóst." 

Egyszer csak azt mondja a duda: ssutty . . . és eláll abban 
a pillanatban a szava. Duhaj Kiss Miklós bele hajította bicskáját. 
Bab Illés két kézre fogja a botját, leveri a lámpást és a sötétben 
agyonverik a csikóst. Beviszik a jegenye-erdőbe. Bent a csalitok 
legmélyén magas hófuvatagba lyukat vágnak és az üregbe belökik 
a halottat. 

A furcsa temetés után fölkászalódnak a csacsik hátára. Bélteki 
Mihály ledörzsöli a vért a nyakáról és megindul a menet hazafelé. 

De alig tesz néhány lépést Bélteki alatt a szamár, a számadó 
nagyot kiált: Nini-hé, megálljunk csak. 

Bélteki visszakocog a korcsmához és bezörget a botjával : 
János . . . Gáli János. 



hát az mit ivott, 
— Mi köll ? 
— Ugy-e János, nézd csak . . . ide . 

kifizetném ! 
— Négyhatos, meg kéthatos, meg megint két hatos: 9 hatos. 
Mihály, ahogy a csacsin ül, hátraveti a subája egyik szárnyát, 

bőrzacskót húz elő, ezüst pénzt önt ki a tenyerére. 
— Ehol-e. Nyújtja át aztán Gálinak. 
Néhány darab legurult és pengve ugrál a küszöbfán. 
Szegény Duhaj Kiss Miklós temetésénél ez a harangszó, 
íme itt a Tömörkény komponáló művészete és a valódi nagy 

iró felsőségessége! 
Mintha Duhaj Kiss Miklós szomorú történetéből fakadt volna 

az a gyönyörű románc, amelyet igy dalol a nép : 

Megöltek egy legényt 
Hatvan forintjáért, 
A Tiszába bevetették 
Pejparipájáért. 

Tisza be nem vette, 
Partjára kitette: 
Arra ment egy halászlegény 
Hajójába vette. 

Odament babája 
Költi, meg is hallja: 
„Kelj, kelj fel édes rózsám, 
Gyere velem haza." 

„Csináltatsz-e nékem 
Diófa koporsót ?" 
„Csináltatok, csináltatok, 
Márvány kő koporsót." 

„Megsiratsz-e engem 
Három leány előtt?" 
„Megsiratlak, megsiratlak 
Egész világ előtt." 

A betyár-világ romantikus hangulata árad ki Tömörkény 
mestermüvéből. Tárgya : közönséges bünügyi eset, de az iró teremtő 
géniusza irodalmi műremeket formázott belőle. 
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Az imént ismertetett azonos cimü néprománcban az agyon-
vert legény rablógyilkosság áldozata, Duhaj Kiss Miklós, a Tömör-
kény szegény csikós legénye hősi halált halt a virtusáért. Bélteki 
Mihály számadó, a négyek vezére pedig a nemes ellenfél vérétől 
gőzölgő kezével utána kap a veszendő becsületnek. Nem veheti 
magára azt a szégyent, hogy a juhász miatt adósságot hagyjon 
hátra a csikós. Kifizeti hát elfogyasztott italának árát. És most már 
jöhet az akasztófa. Meg van mentve a juhászbecsület is, a csikós-
becsület is. 

A küszöbön ugráló hatosok pengéséből pedig a szivünkbe 
markol a pusztai lélekharang hangja, amelyik egyszer csak mégis 
megkondul Duhaj Kiss Miklós temetésén. 

A néprománc öregebb, mint a Tömörkény rajza. Nincs is 
közöttük semmi származási kapcsolat. És mégis, mintha egyik a 
másiktól született volna. Mert közös a forrásuk : Népköltőnek a 
lelke és teremtő művészete. 

Mint az életnek minden jelenségénél, itt is egymásra — 
hatásokból, egymásba — kapcsolódásokból alakul ki az egésznek 
harmóniája a változatosságoknak vakitó szinpompájával. 

Azt a négy évtizedes vitát, hogy a népies íróknak van-e iro-
dalmi jelentőségük, a magyar irodalomban Gyulai Pál körülbelül 
másik 40 év előtt lezárta. 

Bizonyítékul Burns, Scott Walter, Moore, Goethe, Béranger, 
Petőfi nagyságát a skót, a német, az angol, a francia, a magyar 
népköltészet forrására vezeti vissza. 

És ha az irói nagyságot a halhatatlanságban keressük, vájjon 
Petőfi, Heine, vagy Tompa, Nyizsnyay Gusztáv, vagy Dankó Pista 
egy-egy népdalában nem éppen ugy örökké él-e ezeknek a köl-
tőknek nagysága, mint amiként Homeros, Sophokles, Sakespeare, 
Moliere, Vörösmarty, Arany János, Katona, vagy Madách legna-
gyobb arányú alkotásaiban él ezeknek a költőóriásoknak halha-
tatlansága ? ! 

A mult század első felében daloló és nem is valami nagy 
jelentőségű Kriza Jánosról nagyon kevesen tudják, hogy egy még 
ma is élő bájos kis dalnak a teremtő költője. 

Ki ne ismerné ezt a kis dalt: 
A kisleány kertjibe' 
Rózsát szed a keblibe; 
Nem tudja a kis szedő, 
Maga a legszebb rózsatő. 
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Terem ott még sok virág, 
De nincs közte lenvirág; 
Erzsi szeme lenvirág 
Szelid, égő kékvirág, 

Istenadta kék szeme, 
Annak vagyok betege; 
De a kis eperkeszáj, 
Meggyógyít, ha szivem fáj. 

A költőtől ez a kis dal körülbelül egy század óta különvált 
és él, röpköd, mint a tarka pillangó. Ám ki tudná megmondani, 
hogy ez a „kecses érzelmességü" kis dal csupán csak gyönyör-
ködtet-e, avagy sorsdöntő pillanatokban megcsendülése nem csil-
lapitott-e már le vad szenvedélyeket és nem volt-e kihatása életek 
folyására ? ! 

Az igazi költő tehát él és az irodalomnak összhatása ennek 
az életnek értékeiben érvényesül. 

Ilyen életet fognak élni a Tömörkény István remekbe szabott 
népies rajzainak kiemelkedő gránitkövei. 

A műfaj maga ép olyan küzdelmet folytatott létjogosultságáért, 
mint forrása: a népies elem. 

Ettől a műfajtól féltette Gyulai Pál a magyar elbeszélő iro-
dalom fejlődését: ezért irta annak idején viharokat szülő cikkeit 
hírlapjainkról és tárca elbeszéléseinkről. 

A félelmetes kritikus haragjának érthető oka volt. 
Mikszáth Kálmán mellett a rajzirásban Peteley István irt 

művészi értékű népies dolgokat. 
Különösen Mikszáth Kálmán hatása alatt egész tömege az 

utánzóknak árasztotta el ilyen népies és egyéb tárgyú rajzokkal 
hírlapjaink tárcarovatát. Azt hitték, hogy elég az akarás, hozzá 
való tehetség nélkül. Rajzot irtak tehát és ezt a nehéz- műfajt, 
amelynek balladai keskenységü határai között az igazi művész 
egész kötetekre is elég anyagot szolgáltató jellemharcokat, sziv-
tragédiákat, alak- és keretplasztikát tud elhelyezni, a majmolok 
émelygős, színtelen és kifejezéstelen figurák kicifrázására használták. 

Amidőn Gyulai Pál 1898-ban ezeknek a kontároknak elsza-
porodása ellen föllépett, Tömörkény már a könyvpiacon volt két 
kötetével. Ő azonban Mikszáth Kálmán pályájától messzire elhajolt 
és olyan távol esett a nagy palóc körül hemzsegő epigonok töme-
gétől, hogy hozzá a Gyulai Pál messzelátó szeme sem tudott elérni. 
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A világliteratura óriási termőképessége és analizáló ereje az 
összes széptani elveket szétrombolta, amelyek valamely irói műnek 
és írójának értékét a kötetek vastagságával vagy verssorok nagy 
számával akarták mérni. Jogosulttá és értékessé vált minden, ami 
szép, ami művészi és egyéni. 

Tömörkény István alkotásai szépek, művésziek és mindenek 
fölött a teljes önálló egyéniség összefoglaló erejéből születtek. 

A világirodalomnak egyik legobjektiv elbeszélője ő. A lirai 
költő egészen önmagát adja verseiben. Az elbeszélő iró együtt 
marad a szubjektivitásától külön álló forrásból merített anyagával 
és a maga egyéniségét végig vezeti egész művén. 

A drámaíró tárgyias és a színdarab az irótól teljesen független 
életet él. 

Tömörkény nem lírikus, nem dráma-iró. Elbeszélő müvei 
mégis telve vannak megható, hallgatag érzelmességgel, jajongó 
németes szentiinentálizmus nélkül. Nem drámaíró, mégis telve 
vannak müvei drámai akcentusokkal, tragikai megdöbbentésekkel 
és őt az alakjaitól tárgyiasan különválasztó észrevétlmiséggel. Nem 
olvasztja bele egyéniségét alakjaiba, nem cicomázza föl, nem pu-
hítja meg jellemeit az ő szubjektív érzéseivel, vélekedéseivel és 
elgondolt cifrázataival. Az egész építmény önmagából fejleszti ki 
ornamentikáját. 

Szereti az embert, de a pulikutya néha kedvesebb neki, mint 
a bojtár, amiként Potter holland festőnek képei is arról győznek 
meg, hogy tehenei kevesebbek voltak neki, mint pásztorjuk. Mint 
minden igazi művész, Tömörkény is a maga szemével nézte a 
világot és mint igazi reálista a népnek érezte magát és a termé-
szetben azt kereste, ami benne a legtermészetesebb és az ember-
ben is azt kereste, ami benne a legősibb és a legemberibb alapon 
nyugvó. 

Nem akart ő céltudatosan sem reálista, sem ideálista lenni, 
mégis kiképződött és összeforrott benne mindkettő, ugy amiként azt 
Cherbuliez esztétikai tételként megrögzítette: „az igazi reálistának 
meg van a maga ideálja, amely abból áll, hogy müvének kompli-
káció által a művészettel összeférő legnagyobb erőt adja; az igazi 
ideálistának meg van a magi kedvenc reálitása: a nagyság az 
egyszerűségben." 

Ez Tömörkény István nagyságának tökéletes meghatározása. 
És hogy miért nem irt Tömörkény István nagyobb szabású elbe-
szélő müveket, drámákat és más olyan fajtájú irodalmi munkákat, 
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amelyekkel bebizonyította volna, hogy igazán nagy koncepciójú iró-e? 
Erre a kérdésre megfelelt Tömörkény István a maga irói 

egyéniségének ős-természetével. 
Nem akart ő bebizonyítani semmit; sem azt hogy nagy, sem 

azt hogy kicsi; amiként a rózsafa sem azért terem rózsákat, hogy 
hozzá intézett interpellációkra császárkörtét teremjen! 

Taine pedig határozott feleletet is ad az ilyen naiv kérdésekre, 
amidőn ezt mondja: 

A mai kompleksz egyéniségeket termő korban mindenkinek 
veleszületett alkotása és elengedhetetlen typusa van, csak saját 
gyümölcseit teremheti. Semmi sem ellenkezik jobban a tölgy érde-
kével, mintha azért kínozzák, hogy az almafa almáit teremje meg; 
és semmi sem ellenkezik jobban az almafa érdekeivel, mintha azért 
kínozzák, hogy a tölgy makkjait teremje meg." 

Mind ennek pedig egy a vége: 
Tömörkény István már egy egész esztendővel ezelőtt meghalt. 
Meghalt önmagának, meghalt családjának. De halálával meg-

született nekünk, magyaroknak és az egész világ-irodalomnak. 
Mig itt volt közöttünk, messziről jövő látogatója ugy járhatott 

volna, amiként Heine járt, amidőn Frankfurtban megakarta látogatni 
Börnét. Senkisem tudta neki megmondani, hogy hol lakik Börne dr., 
aki ugyancsak nagy és hires irója volt korának. 

Heine erről a különös tapasztalatról igy elmélkedik: „Csodá-
latos! Ha egy városban élő nagy emberről hallunk, azt hinnők, 
hogy ő áll a város központjában, amelynek házai úgyszólván az 
ő dicsőségétől ragyognak. Mennyire csalódunk tehát, ha a vá-
rosba érkezünk és a nagy embert megakarjuk látogatni, de csak 
hosszas tudakozódás után tudjuk őt a nagy tömegben fölkutatni, 
így látja az utas már messziről a város magas templomtornyát. 
Ha azonban közel ér a városhoz, a torony eltűnik szemei elől és 
csak girbe-gurba és keskeny utcákon keresztül vándorolva bukkan 
föl előtte megint a nagy toronyépület, közönséges viskók és buti-
kok szomszédságában, amelyek őt majdnem elrejtették." 

Már sokan tudták, hogy Tömörkény István Szegeden él. 
Nagysága már elvilágitott Európa világvárosainak irodalmi csillag-
vizsgálóihoz; de itthon még nagyon kevesen tudták volna a-kíváncsi 
látogatónak hosszabb tudakozódás nélkül Tömörkény István lakását 
megmutatni. 

Ma már mindenki tudja, hogy van egy utcája, ahol nem 
lakik. És van egy lakása, ahol nincs utcája. 
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Pihen csöndesen. Nem zavarja az élet zsivaja. Nem hall sem 
másról, sem magáról. És nem mosolyoghatja meg hiú erőlködé-
sünket, amellyel az ő önmagából nőtt nagyságának titkait kifür-
készni akarjuk. 

Hiszen életében még azt a problémát sem tudtuk megoldani, 
ha vájjon oszlopos tisztviselő volt-e Szegeden, vagy sem. 

Tömörkény István volt. 

/ 



KÉT VILÁG KÖZÖTT.I6) 

Köszöntve köszöntelek barátaim, bajtársaim a múltban és a 
jelennek küzdelmes napjaiban. A szivemnek mélyéből feltörni akaró 
érzéseket vissza kell szorítanom medrükbe, hogy a könnyeknek 
áradása el ne némitson, mielőtt elhallgatni akarnék. 

De talán még sem kellett volna szólanom. Amiket rólam 
szemtől-szemben most elmondani kegyesek voltatok, olyan magasra 
emelnek, ahova szóval követni nem tudlak titeket és a hallgatás 
nem sújtana a kimondott szóban fenyegető azzal a veszéllyel, 
mintha én magam látnám el jogerősségi záradékkal a baráti jószi-
vetekben fogant és imént kihirdetett túlbecsülő szentenciátokat. 

Ám fenyegessen a veszély, fejezzen ki a szó mást, mint amit 
őszinteségem értetni akar, ime elismerem, hogy jól esik, boldoggá 
tesz megemlékezéstek éppen ma, ennek a fekete világnak rémes 
sötétségében. 

Harminckilenc esztendővel ezelőtt, amikor a jogi pálya ma-
gához ragadott, az egyetemet végzett fiatal ember tétovázást hozott 
ki magával a magyar főiskolából. A professzorok túlnyomó része 
száraz robotosból állott. Nem voltak pedagógusok. A végbizonyít-
vány nem kevésbé sivár társadalmi életet nyitott meg előttünk. 
Majd az ügyvédi diploma egy önmagával viaskodó, az ügyvédi 
rendtartás gyönge kalóriáju tüzével fűtött ketrecbe szorított kar 
tagjává avatta. Kinek milyenek voltak a lelki dispozitiói, kit milyen 
környezetbe állított a végzete, ezek szerint kellett hivatásbeli ön-
tudatlanságában vergődnie. A tudás vágyától sarkalt autodidaxis-
sal segíthetett magán az if jú; az autódidaxis pedig jelentette a 
türelmetlenkedő lázongás ébredezését a szabadság, a fejlődés, uj 
formákban kibontakozó uj lényeg után való vágyakozást, kínos, 
fájdalmas verejtékes törekedést a megértés és érdemszerint való 
elismertetés után. 

Bennem ez a lázongás kettős sínpáron haladt: már régebben 
újságíró voltam a Jókai Mór, Rákosi Jenő, Falk Miksa, Csávolszky 
Lajos s az akkori nagy magyar lapvezérek iskolájának kezdő 
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növendéke, akkor, amikor jogi pályára léptem és több mint tiz 
esztendős újságírói múltra tekinthettem már vissza, amidőn 1889-ben 
ügyvédi oklevelet kaptam. 

Hírlapíró és ügyvéd, mint a szabad sajtónak, a szabad ügy-
védségnek, a gondolat- és véleményszabadság katonájának lenni s 
a kettős harctéren becsülettel küzdeni olyan életcél, amelyet érde-
mes volt magam elé tűzni. 

— „Ne ijedjetek vissza hivatásunk nehézségeitől. Nagy és 
nemes hivatás ez; szép dolog olyan állásban lenni, amely nem 
nyújt ugyan magas rangot, de nem ismer magánál felsőbb állást 
és nem ismer alacsony állást sem, mert kezet nyújt minden 
nyomornak." 

Berryer, Franciaország legnagyobb védőügyvédje intézte e 
szavakat kartársaihoz, amidőn ügyvédi kamarai elnöki állásától 
búcsút vett. 

És amikor kerestem az ügyvédi hivatáshoz eladdig nélkülö-
zött öntudatosságot, Berryer-nek ez a néhány szava gyújtotta 
meg előttem a világitó szövétneket és ez a fény haladt előttem 
megfutott pályámon. 

De benne volt e néhány szóban az ujság-irással való kap-
csolat is. Nem rettentem meg semmi nehézségtől; félelem-mente-
sen küzdeni az igazságért és mindenekfelett segítségére lenni az 
elnyomottnak, a szegény üldözöttnek, az oltalom után jajgatónak. 
Az emberszeretet kultuszában kerestem ellensúlyát az ügyvédi fog-
lalkozás sok nagy ellenszenvet is keltő ridegségének. Az elmém 
munkájától a szivem kielégítését is követeltem. Akár polgári, akár 
büntető per anyagának kidolgozása, harmonikus egységbe építése, 
az esztétikai gyönyör-érzések forrásával táplálta lelkemet. Kölcsey 
Ferenc tanítványának vallottam magamat, komolyan ismervén 
el a mester ama tanítását, hogy: a társadalomban élő ember nem 
önmagáé. 

Ennek a társadalmi elvnek szolgálatában állottam, mint 
újságíró és amidőn a mai társadalmi és gazdasági forradalomnak 
a világháborútól teljesen független mozgató erői még csak csírá-
zásukat jelezték a mi polgári társadalmunkban, Kölcsey Fe-
renc aksziómáját a demokrácia gondolatával összeegyeztetve a 
publicistikában a politikai és társadalmi pedagógia eszközeivel 
harcoltam. 

Ma itt áll előttünk a hamvadó Világ-máglya üszkösödő 
romjai közt a Világ-rejtvény megoldatlanul, a dualisztikus és 
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monisztikus világszemlélet viaskodó misztikumával, a francia forra-
dalom méhéből kinőtt individualista társadalom vérző teteme a 
történelmi materializmus ős-állati erejétől eltiprottan. 

Mögöttem harminc esztendős ügyvédi pálya, amelyet szaporít 
az azt megelőző néhány ujságirói esztendő, együttvéve, túlnyomó rész-
ben közéleti munkában eltöltött olyan életkor, amely szinte lehetet-
lenné teszi nekem az uj világba való átlépést. 

A két világ közt álló küszöb fölött egy szent fátyol emelke-
dik, amelyen áttör a mult és a becsülethez szól: 

— Nem lehetsz hűtlen a korhoz csak azért, mert történetének 
intézői sokszor tévedtek, talán sokat mulasztottak és talán nagyokat 
bűnöztek is. A korszak, amelyhez gyermekkorom, ifjúságom, férfi-
korom emlékei, viharos nekilendülései, szemlélődő megállapodásai 
fűznek, annyi harmatos örömet és üdvösséges bánatot takar, hogy 
a küszöbön innen csak a mult kárhoztatása nélkül szabad az uj 
világ felé tekintenem. És ké ségek között vergődve lépem át a 
küszöböt és hajlok meg előttetek, a viruló ifjúság és a tetterő 
képviselői előtt, akikre a világtörténelemmel együtt haladó hazai 
történelmünk soha nem képzelt terheket rakott. 

Kétségek között azért, mert az uj világ eszembe juttatja azt a 
nagy, szenzációs mozi-drámát, amelynek hőse nem anyától született, 
hanem lombikban készített Homunkulus volt. Férfikorát elérve megha-
sonlott önmagával, mert rettenetes fizikai ereje nem találta meg a szi-
vét és szeretet nélkül valóságában az egész világot leakarta rombolni. 

A világ erősebb volt és őt maga alá temetve összezúzta. 
Ilyen lombikban készített Homunkulusnak látszik az uj világ. 
Szívtelen, érzéstelen, amelynek ereje már is félelmetes, de mintha 
maga is rettegne erejétől és keresné a szivé1, hogy szeretni tudjon. 

„Az érzelmeknek is van jogalkotó hatásuk és logikájuk, amely 
érvényesülést követel, ha csak azt a gazdag forrást, amelyből a jog 
etikája fakad, elfojtani nem akarjukE szavakat mondotta Vavrik 
Béla, mint a Kúria ügyvédi tanácsának elnöke, egyik uj évi beszé-
débén. 

Ha az uj társadalom megtalálja a szivét, föltámasztja a nemzeti 
múlthoz való hűségét, lecsittulnak az öldöklő osztályharcok és a 
nemes érzelmek megkezdik jogalkotó hatásukat, akkor eloszlik kétel-
kedésem és hiszem, hogy a jövendő épitő munkájából nekem is jut 
megfelelő rész, nem kell elszakadnom lelkem múltjától, amelyet a ti 
baráti jószivetek kapcsolt össze a jelennel és nyitja meg előttem 
nemzetünk szebb jövőjének hitét és reményét. 



JEGYZETEK. 
* Illendőnek tartottam, hogy könyvem ajánlásához az engedélyt 

előzetesen kikérjem. 
Az erre vonatkozó levélváltás szövege a következő : 

Mélyentisztelt Nagytiszteletü Uram ! 
Bocsásson meg nekem az alábbi kérésemért : 
A Dugonics-Társaság 1912-ben megtisztelt azzal, hogy a Társa -

ság kebelében mondott tiz beszédemet „Alkalmi beszédek" cimü kötet-
ben kiadta. 

Az idő fölöttem is eljárván, ujabb kötetben „Őszi vetés" 
cim alatt tizenkét irodalmi jellegű beszédet akarok kiadni (Arany János, 
Szigligeti, Tömörkény, Dankó Pista, Futó Mihály stb.). 

Állandóan és homályosodás nélkül hordozván lelkemben Nagy-
tiszteletü Uram iránt érzett hálámat azért a sokszor tanúsított kitün-
tető figyelemért, amelyben kisdiák koromtól kezdve végig kisérte pályá-
mat, diszes helyreállitván Hódmezővásárhely története cimü nagyszabású 
munkájában is, ennek a hálámnak csekélyke jeléül kiadadandó uj 
könyvemet Nagytiszteletü Uramnak szeretném ajánlani. 

Ehhez kérem szives beleegyezését abban a reményben, hogy azt 
tőlem megtagadni nem fogja. 

A jövő hóban lesz negyven esztendeje, amikor a hódmezővásár-
helyi ref. főgimnáziumban érettségi vizsgálatot tettem. 

Volt tanulótársaimmal egyetlen egyszer sem tarthattunk meg-
emlékező összejövetelt, a mai viszonyok pedig csaknem lehetetlenné 
teszik, hogy ilyen összejövetelekre gondoljunk. 

Könyvem kiadásának egyik föoka az is, hogy lezáródáshoz köze-
ledő pályám végét ennek a könyvnek ajánlása utján kössem össze annak 
a középiskolának nemzetnevelő hatásával, amelynek vezetése Nagytiszte-
letü Uram nemes, tiszta magyar szellemére és bölcsességére volt bizva. 

Szeged, 1920 május 7 én. 
Kiváló tisztelettel és hálával 

készséges hive 
dr. Balassa Ármin. 

Hódmezővásárhely, 1920 V. 11. 
Tisztelt Tagtársam! 
Kedves Öcsém Uram! 
Érdemem fölött megtisztelve érzem magam május 7-iki k. sorai 

által. A nekem szánt piedesztálra nálamnál sokkal különb embereket 
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is állithatna. Mi, szegény református papok, nem is vagyunk olyasmihez 
szokva. A tisztség maga, melynek gyakorlása felől hálával és elisme-
réssel szól, oly mindennapi és közönséges, hogy arról az ifjúság leg-
nagyobb része szót tenni sem látja érdemesnek. 

Ha mindazonáltal ezzel a nagy sereggel nem akar tartani, a tiszta 
és nemes forrásból eredt kívánságnak én nem állok ellent, annál a 
szeretetnél fogva sem, mellyel azok iránt, kik egykor kezem alatt nevel-
kedtek, viseltetem s akiknek hálás visszaemlékezésükre magamat újra 
éledni érzem; s azon való örömem és büszkeségem okáért sem, hogy 
a mi magvetésünk, itt a hódtó partján még sem lehetett hiábavaló, 
mint amely ily szokatlanul szép és gazdag termést hozott, melyet nem-
csak mi látunk meg, hanem elismeréssel és becsüléssel szélesebb körök 
is észrevesznek. 

Ez az elismerés és nagyrabecsülés azonban arra is int, hogy 
még időelőtti a .pályalezárásához" készülni. Az élőfa még erős s most 
termi legszebb gyümölcseit. 

Isten áldását kívánom reá és nemes szándékaira! 

Igaz szeretettel és tisztelettel 
dr. Szeremlei Sámuel. 

Ú A szegedi zsinagóga fölszentelésekor tartott ünnepi lakomán 
1903 május 19-én a katonaságra mondott hivatalos köszöntő. 

2) Dankó Pista szobrának leleplezési ünnepén mondott beszéd 
1912 október 20 án. 

A nagy népdalköltő hosszas, kínos betegség után 1903 március 
29-én halt meg Budapesten. Amikor már egészen bizonyos volt, hogy 
az életnek meg nem menthető, a magyar irodalmi világ vezetői telje-
síteni akarták a haldokló dalköltőnek azt az utolsó kívánságát, hogy 
Szegeden temessék el Az alábbi beadvánnyal fordultak tehát Szeged 
város hatóságához: 

Tekintetes Tanács ! 
Dankó Pista zseniális dalköltőnk utolsó tusáját vivja a halállal. 
És bár ő maga még dallal, melódiával tele szivének minden 

hitével, reménységével csügg az életen, az orvosi tudomány immár 
lomondott róla. Nekünk is, akik a kórágyon vergődő szánalmas ember-
roncsot láttuk, fájdalmas bizonyossággal nyilait szivünkbe a vigasztalan 
tudat, hogy ebben a szörnyű küzdelemben a győzelem a semmi nemes-
nek, semmi szépnek nem irgalmazó halálé leszen. 

E szomorú győzelem már csak napok, legjobb esetben hetek 
kérdése lehet. 

Dankó Pistát, — örök büszkeségére, Szeged adta a hazának. 
A tiszamenti nép, a magyar metropolis ősmagyar televényéből sarjadt 
ki ez a mi gyönyörű, dús virágzásé nótafánk. Onnan indult ki ez a 
csodálatos pálya, amely a füstös cigányputritól a ragyogó csillagokig 
a dal, a költészet tündérhonába emelkedett. És amelyen a szegényt haj', 
annyi szúró tövis vérezte, mig ő két kézzel szórta bűbájos dalainak 
rózsabokrétáit. 
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Dankó Pista érdemeit, dicsőségét nem kell bővebben ecsetelnünk. 
Dalait, amelyek egy ős eredeti magyar talentum isteni zamatával telvék, 
zengik, dalolják szerte a hazában, kunyhóban és palotában egyaránt. 
Az édes szerelmi és a kesergő honfibánat az ő szivén át bűbá jos 
dalokká szűrődve dobogtatja most és még hosszú időkig a magyar» 
sziveket. 

S ennek a nagy daltermő szívnek, amelynek mindnyájan örök 
hálával tartozunk, most, hogy az elmúlás fuvalmát érzi, egy forró, tán 
utolsó óhajtása van. 

Az az óhajtása, hogy ha majd dobogni megszűnik, vigyék vissza 
szülővárosába és ott temessék el a szegedi temetőbe, mert annak édes 
anyaföldjében édesebb lesz siri nyugalma. 

Hogy ez lehetővé váljék, mi fordulunk azzal a kéréssel Szeged 
szab. kir. város tekintetes tanácsához, hogy tekintve és méltányolva 
nagy szülöttének a magyar dalköltészet terén szerzett halhatatlan érde-
meit : halála esetén kegyeskedjék hazavitetni a halhatatlan dalköltő holt-
testét s forró kívánsága szerint az édes szülötte föld pihentető hantjai 
alá eltemettetni. 

Hadd süssön dicső sírjára örök csillagként Szeged szerető szive. 
Kérésünket megújítva, vagyunk a tekintetes tanácsnak kiváló 

tisztelettel 
Budapest, 1903 január 6. 

Jókai Mór dr., Rákosi Jenő, Fadrusz János dr., Szabó Endre, Bartha 
Miklós, Szana Tamás, Sebők Zsigmond, Várady Antal dr., Koroda Pál, 
Bodnár Zsigmond, László Mihály dr, Kiss József, Ábrányi Emil, Pékár 
Gyula, Kabos Ede, Neugebauer László, Herczeg Ferencz, Szávay Gyula, 
Szabó Nogáll Janka, Zempléni Árpád, Prém József, Szentessy Gyula, 
Taksonyi József, Békefi Antal, Balassa Ármin dr., Jakab Ödön, Pósa 

Lajos, Eötvös Károly. 
* 

Szeged város hatósága diszsirhelyet adott a belvárosi római kath. 
temetőben, ahová 1903 április elsején az egész város közönsége kisérte 
utolsó útjára Dankó Pista porhüvelyét. 

A szegedi irók, hírlapírók és művészek közadakozásból diszes 
síremléket állítottak a sirhalomhoz. Jászai Géza c. püspök, belvárosi 
plébános 1910 nov. 1-én, halottak napján fölszentelte a sirt, a sirkő-
avató beszédet e könyv szerzője mondotta. (A beszédet lásd szerzőnek 
Alkalmi beszédek c. kötetében.) 

A szoborgyüjtési mozgalmat a Szeged és Vidéke indította meg 
mindjárt a halálhír napján, mignein 1912 október 20-án Pósa Lajos 
fáradhatatlan buzgalmából meg lehetett tartani a szoborleleplezési 
ünnepet. A szobormű Margó Ede szobrászművész zseniális alkotása.' 

3) Országos hirii pedagógus, a hódmezővásárhelyi ref. főgimná-
ziumnak évtizedeken át volt igazgatója és vezérlő elméje. A magyar 
nemzeti szellem lényegét a magyar nemzet történetének és a magyar 
irodalomnak tanítása közben ő ismertette meg a tanulókkal. 
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A főgimnázium kebelében fönnálló Petőfi-Önképzőkör vezetői 
1913 elején mozgalmat indítottak a mester szobrának fölállítása érdeké-
ben. Erre a célra Hódmezővásárhelyen 1913 február 1-én emlékünnepet 
rendeztek. Ott tartottam ezt a beszédet, amelyhez a diákság óhajtására 
a szónoki előadás helyett a csevegés módszerét alkalmaztam. 

4) Futó Mihály fia, ref esperes Szentesen. 
5) A Dugonics-Társaság Szegeden ekkor tisztelt meg harminc-

esztendős irói jubileumom rendezésével 1913 január 26-án. Délután az 
ünnepi fölolvasó ülésen Homor István, a társaság tudományos osztá-
lyának nagyérdemű elnöke mondotta az üdvözlő beszédet, este a szín-
házban előadták Parasztszivek c paraszttragédiámat, amelynek második 
kiadását ezzel a könyvemmel egyidejűleg adom át a könyvpiacnak. 

Miként vélekedtek szerény magyar irodalmi munkálkodásom felől 
az illetékes tényezők, annak fölvilágositására szolgáljanak az itt követ-
kező polgári érdemrendek és kitüntetések: 

Homor István elnöki üdvözlő beszédéből. 
A Dugonics-Társaság nevében szólalok föl mélyentisztelt közön-

ség, hogy üdvözöljem tagtársunkat, Balassa Ármin dr. urat, 30 évet 
meghaladó irodalmi és közügyi eredményes munkálkodásának emlékére 
szentelt ezen ünnepnapon. 

Nem a puszta szokás, de az a magasztos cél vezérel most ben-
nünket, szeretve tisztelt tagtársunk, hogy nyilvános életpályád hat lusz-
trumán végigtekintve, belőle tanuljunk, rajta épüljünk, hogy nemes pél-
dádat követve, erőt és kitartást meritsünk az élet küzdelmeihez. 

Csak megállítjuk egy pillanatra tevékeny életednek hatalmas 
folyamát, mert jól esik keblünknek a tudat, hogy ezen életpályának egy 
része a mienkkel összeszövődött. 

Csak képet akarunk rajzolni, amelyet szemlélve, érezzed az em-
beri lét legnagyobb boldogságát, a megelégedést, amely további műkö-
désedben mint bizalom kísérjen. 

A pálya, mélyentisztelt közönség, amelyen ünnepeltünk működik, 
ámbár az egész emberiségre gyümölcsöző, mégis a jog és igazság 
védelmének van az kizárólag szentelve. 

Ünnepeltünk mint ügyvéd, nagyarányú bünpörökben kiváló elme-
éllel fürkészi és nem egyszer diadalra is juttatja az igazságot; mint 
hírlapíró, nemcsak a nagy nyilvánosság ellenőrzését gyakorolja, de az 
uralkodó eszmék hirdetésével irányt is adva, hatást gyakorol a társada-
lom fejlődésére. 

Ideái, melyek a társadalomba átmentek s irányeszmévé, erősödtek, 
tökéletesedésünket, boldogulásunkat mozdították elő, mint színműíró, 
ápolja a nemzeti érzést, fejleszti az ízlést; mint dalköltö, nemesiti kedé-
lyünket s az élet egyhangúságába kellemes változatosságot ültet át. 

Azonban ünnepeltünk sokoldalú munkálkodása, szeretete és köte-
lességérzete nem egyeseké, hanem azon nagy emberi családé, amelynek 
mindannyian gyermekei vagyunk. 
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Akikért fáradtunk, nem mindig köszönik meg iparkodásunkat, áldás 
helyett sokszor üldözés leend jutalmunk. Az eszme, amelyért szivünk 
dobog, talán elveszti szépségét az emberi kezek érintése alatt és di gondo-
lat, amelyet egykor fenségesnek képzeltünk, bemocskolva — mint a 
közkézen forgó aranypénz — talán becstelennek fog látszani. De ha 
elborul is lelkünk e szomorú tapasztalatok fölött, nem emelkedik-e egy 
nagy vigasztalásként előttünk a jövő, amely minden jó magnak, amelyet 
az emberiség lassan termő földjébe elhintettünk, végtére is meghozza 
gyümölcsét. 

És most hozzád fordulok szeretve tisztelt tagtársunk, aki hosszú, 
30 éves munkálkodásod alatt sokszor tapasztalhattad embertársaid 
kicsinyes gyarlóságait ; de aki azért csüggedetlen buzgalommal haladtál 
kitűzött célod felé s azt mindannyiunk örömére dicsőséggel el is érhetted. 
Azért jubileumod ünnepén meghajtjuk előtted az elismerés lobogóját 
s kérjük a magyarok istenét, hogy téged a Dugonics-Társaság dicső-
ségére, kedveseid boldogitására, tisztelőid és barátaid örömére sokáig 
éltessen. 

Lázár György dr., Szeged város polgármestere, a Dugonics-
Társaság elnöke. 

Szeged szabad királyi város közönsége és hatósága nevében van 
szerencsém üdvözölni Tekintetességedet azon alkalomból, hogy harminc-
éves irói működéséről megemlékezik a Dugonics-Társaság és fölada-
tának magaslatán állva, méltatja azt. 

A három évtized irói munkásságának túlnyomó része, a férfikor 
legértékesebb sikerei Szegednek jutottak s e tevékenység sokoldalúságá-
val, arányaival és gazdag eredményeivel messze fölülemelkedve az átla-
gos kereteken, jelentős nyomokat hagyott a város közéletében. 

Közművelődésünk fejlődésének ismertetésénél majdan a történetíró 
az elöretörekvők seregének vezérei közé irja Tekintetességedet, aki 
tollával, szónoki készségével, a tehetségek önzetlenségével és a költők 
lelkesedésével támogatta minden igaz ügy és nemes eszme diadalra 
juttatását. 

Amidőn tehét a Dugonics-Társaság a harminc évi eredményes 
működés határán, ha csak egy pillanatra is, megállítja az idők rohanó 
kerekét, elismerésül a múltért, buzdításul a jövőre, méltányolja ezt a 
város egész közönsége. 

Lázár György dr., 
pblgármesier. 

Juhász Mihály, Hódmezővásárhely polgármestere. 
Harmincéves írói működésed alkalmából, mint városunk: Hód-

mezővásárhely szülöttjét, a városi tanács nevében is meleg szeretettel 
üdvözöllek. 

Juhász Mihály, 
polgármester. 
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Rákosi Jenő, az „Otthon"-kör elnöke, a B. H. főszerkesztője. 
Az „Otthon írók és Hírlapírók Köre" őszinte és meleg üdvözletét 

küldi az ünnepelt Balassa Ármin dr. kollegának és az ünnepséget ren-
dező Dugonics-Társaságnak. Ez az ünnepség a magyar kuliura fényes-
ségét és melegségét árasztja szét mindenüvé, ahol hirét veszik; a leg-
drágább fényességet és melegséget, amire borús napjainkban sokszorosan 
szükségünk van. Isten éltesse az ünnepeltet és ünneplőit. 

Rákosi Jenő, 
elnök. 

Márkus Miksa, a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke. 
A Budapesti Újságírók Egyesülete koilégiális szeretettel köszönti 

Balassa Ármin dr.-t, aki harminc év óta bátor szívvel, erős tollal szol-
gálja a magyar kulturát. Kérjük elnök urat, tolmácsolja legmelegebb 
üdvözletünket. 

Márkus Miksa, 
a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke. 

Pékár Gyula, az „Országos Irodalmi és Közművelődési 
Szövetség" elnöke. 

Az Országos Irodalmi és Közművelődési Szövetség szeretete egész 
melegével csatlakozik Balassa Ármin dr. ünnepeltetéséhez és kivánja, 
hogy magyar irodalmunk e csöndes és dolgozó, de annál értékesebb 
munkát végző kiváló tagja még számos esztendőn át örvendhessen 
annak a szeretetnek, amellyel nemzeti irodalmunk minden igaz barátja 
gondol az ő nevére. 

Szundy Károly, Pékár Gyula, 
főtitkár. elnök. 

Jászai Géza címzetes püspök. 
Igen isztelt Ügyvéd Úr ! 
Engedje meg, hogy harmincéves irói pályájának jubileumán üdvö-

zöljem és kívánjam, hogy jeles tolla a tisztességet, a szépséget és a 
jóságot még sokáig kedveltesse olvasóival. 

Szeged, 1913 január 26. 
Kiváló tisztelettel 
Jászai Géza, 

címzetes püspök, plébános. 

Szeremlei Sámuel, Hódmezővásárhely történetirója. 
A Bn/űssű-ünnepélyen öreg korom gyöngeségei miatt nem vehe-

tek részt, de lelkemből csatlakozom az üdvözlőkhöz, mert az .ő meg-
tiszteltetéséből városunkra is háramlik egy rész, amelynek ö szülötte, 
növendéke s egyik dicsekedése, mint aki tehetségének és munkaerejének 
nem kis részét fordította a mi népünk életének és sajátságainak föl-
ismerésére és rajzolására s amikor életpályáján magasabbra emelkedett, 
akkor is mindig hü maradt hozzánk s gyermek- és ifjúkora itteni 
emlékeihez. 
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A Társaság többi tagjaival együtt tehát én is a jó Isten további 
áldását kérem az ö — előttünk kedves — személyére, szeretteire és 
háiralevő nemes törekvéseire s kivánom, hogy közhasznú életét a 
minden időknek Ura még sokáig tartsa meg. 

Őszinte tisztelettel s hazafiúi üdvözlettel vagyok 

Szeremlei Sámuel, 
ref. lelkész, a M. Tud. Akadémia l. tagja, 

a Dugonics-Társaság t. tagja. 

A hódmezővásárhelyi „Petőfi-önképzőkör" elnöksége. . 
A hódmezővásárhelyi Petőfi-önképzőkör forró szeretettel üdvözli 

egykori elnökét harmincéves irói jubileuma alkalmával. 

Neumann, titkár. Tóth, elnök. 
6) Két nagy füszerkereskedőcég Hódmezővásárhelyen. 
7) Cicatricisz Lajos dr. főispáni beiktató lakomáján 1914 április 

5-én. A hivatalos köszöntő mondására Szeged szab. kir. város hatósága 
nevében Bokor Pál helyettes polgármester úr kért föl. 

8) A koalíciós kormányzat megbukása után a magyar pártviszo-
nyok a teljes bomlás képét mutatták Egységes kormányzópárt meg-
alakítása nélkül a parlamentáris kormányzás elképzelhetetlen lévén, 
publicisztikai téren sürgettem a párt megalakítását. De ezen is tul-
menőleg elkészitettem az országos párt megszervezésének tervezetét, 
megküldöttem Tisza István gróf úrnak, aki az alábbi levéllel válaszolt 
nekem : 

Budapest, 1910. 11/24. 
Nagyságos Dr. Balassa Ármin főszerkesztő urnák 

Szeged. 
Becses levelét megkaptam s pártszervezési javaslatát illetékes 

elintézés végett — a párt végrehajtó bizottságához juttatom. 
Igaz tisztelettel kész szolgája 

Tisza István. 
A párt végrehajtó bizottságának elnökétől pedig ezt a levelet 

kaptam : 
Igen tisztelt Főszerkesztő Ú r ! 
A pártszervezésre vonatkozó javaslatát a legnagyobb érdeklődéssel 

olvastam és találtam is e javaslatban sok, felette értékes és jobb időkben 
okosan hasznosítható gondolatot is, jelenleg azonban a viszonyokat nem 
tartom megérettnek arra, hogy nagybecsű javaslatának végrehajtásához 
hozzá is fogjnnk. 

Közügyeink iránt tanusitott szives jóindulatáért hálás köszönetet 
mondva, vagyok kitűnő tisztelettel 

Dániel Ernő báró, 
a végrehajtó bizottság elnöke. 

Azt hiszem, hamarosan elkövetkezik az az idő, amidőn akkori 
javaslatom alapeszméi gyakorlati hasznúakká érlelődnek. 
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9) Elnöki megnyitó beszéd a Dugonics-Társaság 1916 november 
19-iki fölolvasó ülésén Tonelli Sándor dr. és Gracza János rendes 
tagok székfoglalója alkalmából. 

10) A Liliomfi c. bohózat előadása előtt Almássy Endre színigaz-
gató fölkérésére a szegedi színházban 1916 december 13 án. 

11) Arany János születésnapjának századik évfordulója alkalmából 
a Dugonics-Társaságnak 1917 április 11-én a szegedi színházban tar-
tott ünnepi ülésén. 

12) Tömörkény István ravatalánál a temetésen 1917 április 27-én. 
13) Dugonics András halálának századik évfordulója alkalmából a 

Dugonics-Társaság 1918 február 24-én tartott emlékünnepi ülésén mon-
dott elnöki megnyitó beszéd. 

14) Szeged szab. kir. város közgyűlésén 1918 március 20-án mon-
dott beszéd. Ezt a beszédet a ..Virradat" 1918 április 4-iki száma a 
következő megjegyzéssel közölte: 

„Szeged város törvényhatósági bizottságában az összeférhetetlen-
ségi törvény megváltoztatásáról javaslatot tárgyaltak A javaslat ellen 
Balassa Ármin dr, Szeged és a magyar vidék e kitűnő alakja, jeles 
jogtudós érdekes, értékes és mélybecsü beszédben szólalt föl, amely 
annyira közérdekű, hogy egész terjedelmében megismertetjük a Virradat 
olvasóival." 

Az indítványt s a reá alapított tanácsi javaslatot, amely ellen 
még Becsey Károly dr. mondott kiválóan értékes beszédet, a közgyűlés 
visszautasította. 

15) A Dugonics-Társaság 1918 április 28-án tartott ünnepi ülésén. 
1G) A szegedi ügyvédi és újságírói kar harmincéves ügyvédségem 

megünneplésével tisztelt meg 1919 március 11-én. Csöndes baráti össze-
jövetel volt a társasvacsora, ahol ügyvéd és újságíró kartársaim a sze-
retetnek és megtisztelésnek soha el nem felejthető és meg nem hálál-
ható jeleivel árasztottak el. A köszöntőkre válaszul mondottam ezt a 
rövidke beszédet. 

Mélyen meghatott Somogyi Szilveszter dr polgármester úrnak 
Szeged város hatósága nevében hozzám intézett alábbi (I. sz.) üdvözlő 
levele, főleg azért, mert a polgármester úr mintegy tiz évvel előbb, 
amikor a kir. ügyészi székből átlépett a főkapitányi állásba s ezzel a 
közigazgatási pályára lépett, a II. sz. levéllel vett tőlem, a sok bün-
perben volt ellenfelétől, a védőügyvédtől búcsút. 

I. 
Dr. Balassa Ármin ügyvéd úrnak 

Szeged. 
A közelmúlt napokban Szeged város jogásztársadalma Ügyvéd 

Urat pályája 30-ik évfordulóján üdvözölte. 
Megemlékezve azon kiváló működésről, amely az Ön krimina-

lisztikai képességeit széles körben ismertté te t te ; 
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úgy azon kulturális hivatottságról is, amely által — politikai, 
törvényhatósági és társadalmi sokoldalú tevékenysége mellett is — 
eredményei folytán hosszú évtizedek óta szellemi életünk jeles ténye-
zőjévé vált. 

Szívesen csatlakozom Szeged város hatósága nevében is azok 
soraiba, akik Önben e város kitűnő és értékes vezető polgárát tisztelik. 

Fogadja Ügyvéd Úr benső őszinte nagyrabecsülésem nyilvánitását. 
Szeged, 1919. évi február hó 13-án. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
II. polgármester. 

Szeretve tisztelt Ügyvéd Úr ! 
Mekghangú kollégiális jókívánságait őszinte szivből köszönöm. 
Félbenmaradt pályámon, — amelyhez oly szeretettel ragaszkod-

tam — mindig a legszebb emlékeimet képezik azok a percek, melyek-
ben az igazság Ítélőszéke előtt mélyentisztelt ügyvéd úr volt kimagasló 
ellenfelem. 

Tanulni és tapasztalni legjobb, ha egyenesen az erő ősforrásához 
fordulunk és nekem a gondviselés ügyészi pályámon mélyentisztelt 
Ügyvéd úr személyében adta meg azt az ősforrást, amely útmutatóm 
volt. Csak természetes tehát, hogy visszagondolva arra az időre, nagy 
tiszteletet és szeretetet érzek volt nemes pályatársam iránt. 

Gondterhelten fordulok most uj pályám felé, amelyen a mi utaink 
— bár más viszonylatban — ismét találkoznak. Ha majdan ebbe az 
új munkakörbe teljesen beleélem magamat és Isten segélyével hozzá-
foghatok nagyobb kötelességeim teljesítéséhez, akkor is, itt is vágyom 
az Ön elismerésére, amelyet én igen nagyra becsülök. 

Mély tisztelettel üdvözli 
Dr. Somogyi Szilveszter. 

A nemes érzések aranyfonalával szőtte át az egész ünnepi alkal-
mat a Dugonics-Társaság elnökségének kitüntető megemlékezése, amelyet 
az itt következő levél tolmácsolt: 

Igen tisztelt Alelnök Ur, Kedves Bará tunk! 
Amikor a társadalom ünneplő tisztelete köszönt a magad válasz-

totta polgári pálya harmincadik mértföldkövénél, ugy érezzük, jogunk 
van az üdvözlő kendő lobogtatásához nekünk is, akik olyan pályán 
vagyunk társaid, amelyre a Teremtőtől kaptad a képesitést. A latin 
példaszónak igaza lehet abban, hogy „dat Justinianus honores" s te 
bizonyára azok közé tartozol, akiknek harcos egyéniségét besugározza 
a nemesebb értelemben vett közéleti honosz. Hitünk szerint szivednek 
mégis legkedvesebbek voltak azok a szelíd örömek, amiket irodalmi 
munkásságod termett számodra. Ezen a cimen kér helyet ünneplőid 
sorában a Dugonics-Társaság, tanúja irodalmi eszményeid változatlan 
tisztaságának, az ifjú évek lobogásától kezdve az ősz gyümölcsérlelő nap-
sütéséig A Dugonics-Társaság nevében, amelynek erejét annyiszor növelte 
és éltette a Te erőd, kiáltanak most neked szivbeli éljent igaz barátsággal. 

Szeged 1919 február 11. 

Móra Ferenc, Dr. Szalay József, 
titkár. elnök. 
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