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Mórocz Zsigmond Rózsa Sándora. fontos tanulságot jelent e téren. Hibái at'ra
tanítanak, bogy aiz író lehetőleg a saját nyelvjárását használja; mert különbéin tévútra kerül. Eredményen viszont azt~mutatj"ák, högy~gy-ümplicsöző és használtba ÜT "írói
módszer a nyelvjárás írói alkalmazása, mert elevenebbé, hitelesebbé/ ízesebbé, élVeÉeTesébbéi egyszóval "szebbé teszi az irodalmi alkotást. Megoldatlan technikai problémái, mint a -fonetikus írásmód és egyes hangok jelölései kérdései a jövőre nézve
egységes gyakorlatot sürgetnek.
Különösen tanulságos a Rózsa, Sándor nyelve a szegedi írók és költök számára.
A szegedi irodalom művelőinek föladata megtalálni a próza és költészet terén az istot
a szegedi nyelvjárás értékes elemeinek irodalmivá emelésére, hogy ezzel is külön színt
képviselhessenek szocialista kultúránk nemzeti színképében. A tartalmában szocialista, formában nemzeti kultúra azt ís jelenti, hogy. a nemzeti forma, változatos,
többszínű legyem: anélkül, hogy beszűkülést, elzárkózást akanffla, legyen megkülönböztető jegye hazánk más tájainak íróitól. Nagy Sándor a maga nyelvjárását^ népe
nyelvét megfelelően építette bele írói nyelvébe. Helyes lenne, ha Lödi Ferenc költői
nyelve is magába szívná szülővárosa nyelvének főbb ízeit, s azt a törekvését, hogy
ha szülőföldjéről ír, megtetézné tudatos nyelvteremtő szándékkal is.
. .
PÉTER

LÁSZLÓ.

Móra Ferenc a kultúrfölényről
i.
„Csonka Magyarország nem, ország — egész Magyarország mennyország" —
ez volt a jelszava a hírhedtté lett irredenta mozgalomnak, mély az első világháború
kudarcát nyomon követő forradalom bukása után a második világháború romlásába
döntötte nemzetünket. Az irredentizmus annak az ámíló hazafiságnak -a virágzása,
melyet Vajda János mér csirájában leleplezett: oly honfiúi kötelességeket ró az elnyomott osztályokra, melyeknek teljesítése biztosítja az uralkodóoszlály számárai 'kiváltságainak élvezetét. Ámító ez a hazafiság, mert a többség kárárai mozdítja elő a
kisebbség javát. Éppen ezért nem szenvedheti a kritikát sem.
A forradalom az ébredező nemzeti önismeretnek volt a jele. A többség — a
munkásság — ráeszmélt, arra hógy ai kissebbség — a földbirtok, az ipari és kereskedelmi tőke hatalmasságai •— a világháború kirobbantásával saját érdekeinek a védelmére kényszerítette őt, s most a maga érdekeiért szállva síkra megdöntötte a fel.
bomlófélben lévő feudalkapitalizmust, és kikiáltotta a proletárdiktatúrát. Az ellenforradalom' győzelmével ismét ai föld és tőke tulajdonosai kerekedtek1 felül, s helyzetük
megszilárdításáért, az irredenta. gondolat fegyverével harcoltak. Az irredenta gondolat
szószólói a szebb jövő reményével hitegették a gazdásági válságban fulladozókat, s
a szebb jövő feltételéül az ország területi helyreállítását jelölték meg, azt hirdetve,
hogy minden nyomorúságunkflak, szétdaraholtságunk az oka. Ezzel próbálták
elnémítani a munkásságot, a parasztságot, azt az értelmiséget, mely tisztán! látta,
hogy a baj főforrása az elavult, a birtok és a tőke uralmát, szentesítő társadalmi
rend. Munkát, lemondást, áldozatot követeljek mindenkitől a megpróbáltatás idején.
Ezzel iparkodtak elejéi venni a kiuzsorázás ellen való bárminemű tiltakozásnak. A
széthúzás ellein mennydörögtek, mely ily aggasztó helyzetben a végső pusztulásba döntheti a magyarságot. Ezzel kísérelték meg már szülemlőben elfojtani az esetleges osztályharcos elégedetlenséget. Egyre lázítóbb hangon emlegették azt az igazságtalanságot, mit a trianoni határok megvonásával köveitek el a külföldi hatalmasságok a magyarsággal' szemben, s egyre habzóbb szájjal jósolgatták, hogy előbb-utóbb diadalra
jut majd az igazság. Ezzel egyrészt elterelték a figyelmet azokról a' sérelmekről, miket
a -belföldi hatalmasságoktól napról-napra elszenvedett a nép; másrészt irányt adtak
a növekvő elégedetlenség szülte támadó kedvnek. Körülbelül ez volt a tartalma az
irredenta mozgalom által népszerűsített hazafiságnak. - S ha valaki nem hitte, hogy
minden rossznak területveszteségeink a végső oka, túloiMúl soknak vélté a munkát,
a lemondást, az áldozatot, s kétségbevonta, hogy a széthúzás megszüntetéséért az elnyomást is el kell tűrni, és mérlegelte nyugat igazságtalanságát meg a magyarság
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igazságát — mert elvégre semmi okunk sem volt arra, hogy háborút-kezdjünk, s szó,
ami szó, a nemzetiségeinkkel szemben sem viselkedtünk mindig alyaf ságostn -— arra
menthetetlenül rásütötték a hazafiatlanság vádját. Destruktívnak bélyegezték s ez a
„nemzeti és vallás-erkölcsi" világnézet dühöngése idején körülbelül annyit, jelentett,
hogy mint megbízhatatlant kiközösítették, gátolták tevékenységét, üldöztéik.
Belpolitikailag tehát a lefegyverzés .eszközéhez folyamodott! az irredentizmus,
külpolitikailag pedig kezdetberj a nyugati közvéleményt iparkodott meggyőzni arról,
hogy a trianoni szerződés tarthatatlan, majd a diplomácia révén keresett külföldön
támogatást, s végülis a háborúhoz folyamodott. Akár rábeszélt, akár pártfogoltatok,
akár mozgósított, „cáfolhatatlan," érvekkel bizonyította- az elveti területekre formált
igényünk jogos voltát: történelmi multunkkal, fö'drajzi elhelyezkedésünkkel, gazdasági érdekeinkkel, néprajzi viszonyainkkal, műveltségünk színvonalával. Ilyenféleképpen. -Ezer. éve mi vagyunk a Kárpálok koszorúzta föld birtokosai, s előttünk nem volt
nép, mely itt államot alkotott volna! Az Aiföldek s az azokat körülölelő felvidékek szévtéphetet-len- természeti egységet alkofcrjak! A hegyek ipari anyagokban, a síkságok
mezőgazdasági terményekben bővelkednek, s a hegyekből a síkságok falé siető folyók
elősegítik a két egymásrautalt tájegység kereskedelmi érintkezését; önmagában mindegyik életképtelen! Az .elrabolt területeken— statisztikailag kimutatható — nagyobb
számbani él aj magyarság, mint a nemzetiségek! Alacsonyabb kultúrájú nemzetiségeink közepette a magasabb kultúrájú magyarság feltétlenül vezetőszerepre hivatott;
a fejlettebb k u l t ú r a ' előretolt őrszemének szerepét tölti be itt, a fejletlenebb keleti
kultúra által veszélyeztetett helyen!
Egyre pöffészkedőbb leit a kullúrfölényes öntudat, s a kor egyik iegkúltúráltaibb
írója, Móra Ferenc vállalkozott a letörésére. .
',

II.

^

Móra Ferenc ugyancsak tamáskodott ebben, a fennen hirdetett kultúrfölényben,,
s meggyőzte olvasóit, hogy erre hivatkozni üres handabandázás. Ez az egy-k, de nem
egyetlen oka annak, hogy destruktívnak kiáltották ki áz irredenta gondolatra esküvő
konstruktívok. -Hol derűsen, hol borúsan, -sokszor,évödik azon, hogy mily mordályégető destruktív is. ő, s a kenetes konstruktív irodalomtörténészek meg is rótták ennek
gyakori hangoztatásáért- Észrevették ugyanis, hogy a játéknak fele se tréfa, mert
írónk értékrendjében a „destruktív" pozitív, a „konstruktív" pedig negatív előjelű
fogalom. A török béget tartja konstruktívnak, aki igazhitű nargilét szív. s lekapatja
tíz körmükről hóhérával a forradalmárokat, a magyar .polgármestert viszont, aki hitetlen portorikót szív, s jóváhagyja a forradalmárok közgyűlési határozatait, destruktívnak becézi. Nem hagyhatták szó nélkül e fonák ítéletet, hiszen, ez az ő világuk rendjének a bíráüata volt- Olyant világ az, hogy továbbépíteni csak a-maradiság hívei kíván,
ják, :a haladás harcosai azonban lerombolni törekednek.
.
•
Destruktív módon foszlatja szét 3' kultúrfölény dédelgetett ábrándját. Valahányszor e gőgös- kifejezésbe botlik a tolla, tinta helyett epét ereszt A maigyar kultúrfölény illusztrálására a -tápai kompot, ajánlja — ezt a kezdet-leges vízi járművet,
melyet kötéllel húznak át közös erővel1 a révészek meg az utasok — azért a- lápab,
mert az -algyői átkelés- még romantikusabb, s „a meredek feljárón sokkal komolyabb
esélye van a halálos szerencsétlenségnek". „Kedves barátom, itt kultúrfölény van. de
pénz nincs" — mondja egy aranyművesnek, -ki gyönyörű meroving-fibulát kínált fed
megvételre a múzeumnak — amiből nyilvánvaló, hogy kultúrfölény sincs, mert
ahhoz is pénzre van szükség. Ennek híjával csak mankón döcög a -kultúra, mert
munkásai-t megbénítja a kra-jcároskodás. A városi -kultúrintézmények alkalmazottai mégcsak vasúti féljegyet sem kapnak, mert „negyven évvel ezelőtt, kimondta az akkori
magas kormány, högy a könyvtár, a múzeum-, az úgynevezett,- kultúra csak magánvállalata a. városnak, az efféle pámtlikamérések hivátalnokai. máig is nem szorosan
vett közigazgatási tisztviselők, akiknek nincs jussuk azokra az állami kedvezményekre,
amikre a vármegyei útka.parók érdemeseknek -találtatniak". „ P á r esztendővel ezelőtt
azonban, mikor div-atba.jött a kultúrfölény, Rubinek Gyula- mi-nt kereskedelmi miniszter, kicsit megbolygatta az ősi tradíciót." Intézkedése arra vall, hogy a sokszor emlegetett kultúrfölény, csupán jelszó, nem pedig valóság. „Kiterjesztette a vasúti kedvezményt — mindazokra a hajdúkra, akik addig nem voltak benne. Áltól kezdve az én
szolgáim is kijártak Szartymaznai -bort' kóstolni minden héten kutyástól, macskástól, és
szívből sajnálják az igazgató urat, aki nem hajdú minőségben kaparja a -kultúra útját,"
Lépten-nyomon ily metsző iróniával nyilatkozik a kultúrfölényröl, mert azt tapasztalta, hogy a- magyarság kétségbeejtően kultúrálatlan. Legfeljebb annyi a különb-
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ség a tanultak meg a tanulatlanok között, hogy azok ügyesen palástolják, ezek pedig
balgán felfedik kultúrálatlanságukat. Ásatásai közben jutott erre a megállapításra.
Mikori napszámosai oly halolt csontvázára bukkantak, aki Szent László vékony ezüstpénzén kívül semmiféle más kincset nem vífit magával a túlvilágra, s az egyik öreg
így adott hangot a közvéleménynek: „No, az is szögéniy tórái! lőhetett, ha ilyen kis
hitvány péze vót. Azért nincs hát ezök-kei a halottakkal se ¡arany, se sómmi, amibe
értelöm vória". Szerintük csak akkor lenne értelme az ásatásnak, ha minden nap
legalább egy kalap aranyat találnának. „Gondolom, nagyobb -urak is így tartják ezt,
csak -azok nem merik úgy kimondani, mir.4 a paraszt, -s ez is valami. A kul-lúrérzék
szimulálása már nagyon jelentékeny haiad-ási a kultúra felé," Gyakran. még ez az
alacsony válaszfal is leomlik, s ilyenkor azok isi, ezek is leplezetlenül kimutatják kullúráia-tlanságukait. Az ásatásokat csakis mini kincskereisé-st, méltányolják, mint régiségkutatást azonban semmibe sem vesz k. Ha egyszer az ásatás kincskeresés, akik valamiféleképpen közreműködtek benne, részesedést is követelnek abból az aranyból, amire
majd rábukkannak. Döncő, a- napszámos körömszakadtáig ragaszkodik e jussához —
de még rajta i-s túltesznek azok a lekntetesek, nagyságosak vagy még ennél ds följebbvalök, akik megengedték, hogy a múzeum kedvére turkálhasson a földjükben. Az
a legelső kérdésük, hogy kié lesz az arany? Olyan kikötéseket tesznek, „hogy az ember
ijedten tudakolja kifelé az utat, mielőtt foglalóba .elkérnék- tőle a fél fejét". A mihaszna le'etefcct azonban ebek harmincadjára juttatják. „Akkora edényt ¡tialáltam uram,
hogy két karommal- alig bírtam ¿térni — dicsekszik a tómt való nemzetnek egy aksakádjá. Háromszor kellett ráugranom, míg össze bir-lam törni." Ha koponyát vet fel
az éke a- földiből, azt galambitatónak használják, mert az a bit j á r j a , hogy csak
abban a tanyábni mai-adandó a galamb, amelyikben koponyából- itatják. „Tudo'k olyan
tanyai iskolát, ahol az iskolaszolga vagdosta a kapuféüfához a. mépvándoií'ási edényeket a tanító szemeláttára." Jazig .sírokra- -bukkantak a kubikusok. Egyikük jelentést
tetf a esendői-tiszthelyettesnek, megkérve őf. hogy -adja azt tovább. A csendőrtiszthely ettes helyszíni szemlét tartott,, „megnézte ¡a- koponyát, megpiszkálta mellette a rozsdás vaslándzsát, és kihirdette a hivatalos -határozatot: „Ncm most lett agyonverve.
Semmi közöm hozzá, nem az én hatáskörömbe tartozik." Szegeden hat- méter mélységben csontvázat talált egy kubjjtos . H-ádrianus-éremmel, de csak -akkor tudatta erről
a múzeumot, mikor már ráépítették az ősi temetőre a bőrgyógyászati pavillont. „Fiam,
hát miért nem előbb szólt?" — kérdezte tőle Móra-. „Röstellem kérem, az érem nélkül bejönni, azt- meg elvették tőlem az urak, -és csak most bírtam visszakapni." —
„Megnevezte az utakat. Csupa diplomás ember. És mind megvakarta a Hadrianus
császár -képét a bicskaheggyel; hogy arany-e. De egyiknek se jutott eszébe, hogy be
kellene telefonálni a múzeumnak." Bódi cigány szerint istentelenség kiforgatni az ősöket a sírjukból,, „a-zsért, mert sent hitünk ellen való, amit cseleksik azs igazsgató úr.
Megzsavarja a holtak csendes nyugodalmát." Arra a. kérdésre viszont, hogy jobb-e,
ha- a disznók túrják ¡ki a koponyákat, mit sem tudol-t felelni. A mél-lóságo® úr uradalmában mindenfelé, fehérlettek szántáskor ,a csontok, de eszébe sem jutott, hogy
„ezek nfalt az-izék miatt" szót kellene érteni ai Nemzeti Múzeummal. Valláserkölcsi
meggyőződésével mentette nemtörődömségét. „Tudja, én -azt tartom, amit -az Isten a
föld alá szánt, legjobb azt otthagyni. Nem igaz?" „Kérdésre felelni il-hk. Ezt feleltem: Méltóságos -uram, akkor a krumplit meg a répát miért, méltóztatik fölszedetni?
Hiszen az Úristen azt is a föld alá szánta. Nem dgaz?" „A méltóságos úr nem mondott véleményt." Még a látszólagos különbség is elmosódik a Kutyahitű Döntők, Bibék
cigányok és a tekintetesek, -nagyságosok meg méltóságosok közölt.
A kultúrálatlanság szerzőnk szerint az emberi művelődés értékeinek felismerésére 'képtelen közöny állapota. Vakon menniek el- ezek mellett az értékek -mellett a
t'anulltiak is tanulatlanok is, mert érdeklődésüket sohasem ébresztették föl órántuk.
Pedig érzék, fogékonyság, sőt- áldozatkészség lenne itti bőven.' Igaz, hogy nem min.
len portán, ' a solkezerhoddag birtokosok a egreménytelenebb eset, mert kiváltságos,
voltukkal -még a hűbériség idejéből] örökölt tudatában művelefdenségükben is úrnak
érzák magúkat- Ezt egy találó jelképpel adja értésünkre -a'z író. Levelet írt >a nagyúr.,
naik, arra ¡kérve őt', 'hogy földjének egy 'kis darabján felásathassa azt a honfoglaláskor!
temetőt, melyről annak egyik jobbágya beszélt neki. A nagyúr nem válaszolt. Mégegyszer
• írt, bizonyos múzeumi törvényre hivatkozva. Most már megkapta, neon á nagyúrtól, hanem
annak egyik megbízottjától, aiz értesítést- „Rövidet, világosat, magyarosat. Nem engedhetik meg az ásatást — a mai nehéz gazdiasági viszonyokra vaűó hivatkozással."
Belenyugszik — ezzel a megjegyzéssel: „Hát ezt is köszönöm. Tudniillik azt, hogy nem
a pallosjogra hivatkoznak." Nem véleHem, hogy e magatartás -a pallósjogot juttatja
eszébe. Ez fejezi ki leginkább, hogy e kiskirályokat- a hatalmi hóbort rövidlátó önelégültségre -kárhoztatta. Lehangoló látványt nyújtanak a nagygazdák és kisgazdák is,
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Zsíros jómódjukban eltompultál* semmiféle művelődési vágy nem nyugtalanítja őket.
Az ágrólszakadt szegényparasztok, aminek értelmét látják — ha értelme 'lenne, belekóstolnának a műveltségbe is, de nincs, aki felnyissa a szemüket, s csak tétova tapogatnak a sötétben. Jelképessé nőtt Szél ángyó férjének. Tilalmas Nagy Istvánnak az
alakja. „Afféle barkácsoló ember k : ul a tanyán." Most is valamilyen öles n y á r f á kéról igazgatott bele a tanyája tetejébe. Villámhárítónak, mert ,a régi már elrothadt.
Látta a városban, hogy az urak házain, is égy nagy égbe mereszkedő rúd téríti ki
útjából az istennyilát, fölérte ésszel, mily hasznos szerszám az, hát alk 2 imazita jómaga
is. Hogy az urak vasból csinálják, s a hegyét is megaranyozzák, ez st legkevésbbá
sem zavarta őt, sőt „mérgesem höccentette el magát a tanyai F r a n k l n " , mikor az író
kétségbevonta az' általa eszkábált alkalmatosság célirányos voltát. „Szögény embörnek
fábul is jól van, hallja — nézett lé kevélyen, aztán több szót x.iem is vesztegetett
rám." Az iparosok szép igére. A' szőregi kéményseprő, Máder úr, meg a sző regi
kertész, Sztojka Dűsán áhítattal lelkesedik olyan dolgo k iránt, amelyre az úgynevezett művelt' emberek ügyet sem vetnek. Máder kivágatta ai• cseresznyefáját, SztOfiflca
zöldjében szedte le a paradicsomát, hogy kivallathassa' az igazgató úr a földet, mit
tud a múltról. A fejmumkások — jóllehet tőlük ugyancsak elvárnánk, hogy felkarolják a műveltség ügyét, nagy többségükben mit sem törődnek vele, s nem tudhatni,
miikor jegyeztek fel utoljára a házai annalesek oly felbuzdulást, am'lyen. Kúnágotát
kiemelte az ismeretlenség homályából1. „Igenis, a kúrágotai magyarok a maguk szíve
szántából két milliót adtak össze régészeti ásatásokra; Igaz, hogy a környéken sok a
gazdag uraság, és a faluban is akad néhány nagygazda, kisgazda. He hogy félreértés ne legyen a dologból, a pénzt nem ezek- adták. .A két milliót a1 kúnágotai lateinerek szedték össze maguk közt: a jegyzők, segédjegyzők, tanítók, kántorok. Kivetették
magukra a régészeti sarcot — te fizetsz egy napszámot, le fizetsz kettőt — kiki
tehetsége szerint."
Érzék, fogékonyság, áldozatkészség Iehne — igaz, hogy elég f u r á n elosztva.
Azokban, akik helyzetüknél fogva az élre kerültek1, szinte semmi- Mintha csak a kisemberek tömegének a kiváltsága lennének ezek a z erények. Mégis szerte a hazában,
tanultak és 'tanulatlanok köréten, a legsivárabb kultúrálatlanság tapasztalható, mert
érdeklődést senki sem ébresztett a kultúra iránt, annak meg ezeregy akadálya van,
hogy maguktól1 jöjjenek rá az ízére.
'

Hí.

Mégiscsak furcsa', hogy senki se keltetté feli »kíváncsiságukat. Akkor mire való
a 'korszerű népművelés és a korszerű közoktatás? Hát — vámnak, mert a törvény megparancsolta, hogy legyenek. Úgy, ahogy a borbélynál is van dezinficiálás — mert elő
van ínvai. „Láttam én egy falust iborbélyműhely falára akasztva egy mázas cserépfazekait', amelyre- kovásszal' papírt ragasztott ai mester, és arra- odarúnázta, hogy
DEFINCIÍNGÁLÓ. — Aztán mi van ebben.mester? — Nincs abban az égvilágon
semmi se, he tessék' tőle "félni. — Hát akkor mi az ördögnek ez? — Rendeld a- törvény
kérem, majd mit mondok annak, aki kitalálta." Valahogy így vagyunk a népműveléssel és- a közoktatással is. A címke r a j t u k : kultúrfölény. De belül mi van?. Vagy
— nincs azokban az 'égvilágon, semmi se? Várni — van.
Ami a népművelést illeti: Klebelsiberg kultusaminisztar lelhaWározia. ezerötszáz
népkönyvtár felállítását. A szándék dicséretes — fűzi hozzá írónk, de talán várni
kellene addig, amíg a -nép v és a könyvtár csakugyani összetalálkoznak, mert. különben
a most. létesülő - népkönyvtáraink sem fognak többet érni. mint a már rég elfeledettek. S a volt népkönyvtárak siralmas állapotának rajzával vetíti elénk á leendő népkönyvtárak szomorú sorsát. Háború után, egy márciusi napon beállított két barátjával
a tanyai iskolába. A tanító a kapálásból került elő, s ugyancsak megrökönyödött,
•mikor vendégei a szekrényestől állami letétként reá bízott népkönyvtár után tudakozódtak. Falfehérre vált az arca. „Hogy még ez is eszébe juthat valakinek!" Egy
szép faragott, szekrényre bökött, a ma-gytarátltllatm címere díszlett raijta. Szabad belenézni? — kérdezték a városi urak. Szabadni szobád,, de mem lehet — -volt a feleiét.
„Elvitték a kulcsát a vörösök." Móra észreveszi, hogy nyitva is van a szekrény, s
kirántja 'az ajtaját. „Érdekes, hát be se volt zárva — csodálkozott él a könyvtárőr." Cbak a felső polcon volt valami üm-lom. A könyveket elvitték a vörösök —
mondta a tanító úr. A himlomban motozva mégis találtak egy-kettőt. „A deduktív és
induktív logika rendszere, mint a megismerés elveinek és a tudományos kutatás módszerének előadása. Irta Mill Jo-hni Stuart.. A M. Tud. Akadémia megbízásából fordította Szász Béla." „Hüppe Szaniszló: A lengyel1 alkotmány története." A látogatók nem
értették, hogy. kerültek ezek a könyvek a lószaiggató-dülöi népkönyvtárba. Nem vé-
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- letten ül — arról meggyőződhettek. Bennük volt a múzeumok és könyvtárak felügyelő- ségének a pecsétje, tehát állami létéiként küldettek, hogy rákapassák' az olvasásra a
Iószaggató dűlői nemzetet. A szándék — kenyeret sümi iaiz éhes néplélaknek — jó volt
akkor is, s jó most is, .— mondja az író. — De félő, hogy megint lyukas Heszádagasztótekniő, fejetlen a sütőlapát és fűtésién a kemenice; azaz népművelésünk nem töltheti
be rendeltetését, mert szervei, több, oknál fogva is képtelenek a népet a műveltség
részesévé tenni.
Hiba van a közoktatás körül is.
Az elemi iskolában alig ragad valami a nebulókra., mert, sem a tananyag, sem
a tankönyv, sem a. módszer nem megfelelő. A nénike ilyen vizsgapéldái adott fel a
gyerekeknek: öt póknak hány lába van? Másodikos á kislány, fogalma sincs róla,
édesapjának ront a kérdéssel: ugyan hány lába lehet egy póknak? Az apa tekintélyének megóvása végeit azt javasolja, hogy olvassák meg. Tűvétették az egész lakást,
de csak nem akadtak pókra. Mit tehetett, nyakába velte a. várost, hogy utánajárjon
a dolognak. Felkereste a borbélyát, a trafikosát, két egyetemi tanárt, egy akadémiai
levelező!agot, a kerületi rendőrfőkapitányt, de egyik sem tudta megmondani, hogy
hány lába van iá póknak. Hogyan tudhatná hát a kislány? — Egy ünneplőbe öltözött
tanyasi fiúcska nakisziliajodíva olvaistai ai Mátyás királlyáválaszlásáról szóló történetet.
„Ekkor a haza. Hunyadi Mátyást, választotta királlyá fennkölt leldekeséssel." „.Megállj!
— szakította félbe a tanító úr a háromarasztos hűn utódot — nézd meg csak jobban
azt a szót!" A gyerek így igazította helyre magát: felkönt lélkedeséssel. Mestere roszsssalllására „úgy elővette két bogárszemét, hogy majd kidülledt, még a nyelvecskéjél
is káleffentetté nagy igyekezetében, s most már csakugyan, ráhibázott az igazságra."
„Fölkent leselkedéssel — vágtái ki fennkölt lelkesedéssel." „Nem' ez a kis bórembukk
a hibás — csillapította írónk a tanító urat — hanem azzal kellene megetetni valami
pedagógiai, bamketlénl az olvasókönyvet, aki-belevette ezt az olvasmányt. De azt 's erre
a kosztra, fognám, aki a könyvet approbálta. - Hát honnan tudhatná ez a nyolcesztendős pulykapásztor, mi az a fennkölt, és micsoda teremtett állat az a lelkesedés?" —
Gáspár tanító úr észrevette, hogy sehogysem tanulnak meg számolni a gyerekei, s
ama. is. rájött, hogy miért nem'- Vizuális a memóriájuk, s ezt eddig senki sem vette
figyelembe. Kieszelt és szerkesztett fából egy különös számsort egytől kileneg. A
számok szétszedhetők és összerakhatok voltak; ahány egységet foglalnak magukban,,
annyi darabból álltak. Találmányának csodájára járlak: az elsőiben csak húszig szabad számolni, de 'az ő elsősei nyolcvanig játszva elvégeztek minden műveletet.. Megkérdezte tőle Móra. hogy miért rejti véka alá találmányát? Talám ismertethetné valamelyik tanügyi szaklapban ! „Onnan éni már megjöttem, kérem, szépen — vág közbe
kesernyés mosollyal. Azzal küldték vissza a tanulmányomat most egy éve, hogy hibbant eszű emberrel nincs idejük v e s z ő d n i . A felsőbb hatóságoknak ugyan tetszett a
találmány, de drága mulatságnak tartották — az infláció kezdőién huszonötezer koroniába került volna az előállítása — s így rem lett belőle prédikációs halott se. Én
nemi akarok számolni — fűzi'ehhez írónik— azokat! kérem,- akiknek ez a kenyerük. „A
közgazdászokat, a politikusokat, a fajvédelem ikapaiciiásaiit a magyar kultúrfölény
őreit: alz' Isten áJdjá meg őket számoljanak í Számítsák kii, hogy olyan rettenetesen sok
pémz lenne-e az a pár millió, am'be a Gáspár tanító úr találmányának a fölkarolása
kerülne, azért, hogy a kis Buborék Szilveszterek nehéz feje az egész életre könnyen
fogja a számokat?"
A középiskola szintén szervi bajban szenivied1, s ezért jelentéktelen a diákokra
gyakorolt hatása. Öreg hiba, h o g y ' a tananyag nincs célszerűen kiválogatva. Négy pót- •
tömi kis legény, kezében összeszíj ázott könyvcsomót, lóbálva hajszolt agy ötödüket, rettenetes indián csatakiáltást hallatva: . möpöföbövö, möpöföbövö. Egy bácsi korszerű
pedagógiai tapintattal azt ajánlotta nekik, hogy ha csatát játszanak, az ősi magyar
huj-huj kiáltással vessék magukat az ellenségre. Szavát nem fogadták még. Alighanem autót játszanak, s azért nem halligaittak rám — gondolta magában, s közéjük
szórta a zsebében felejtődött mozi-cukorkát. „Arra megálltak, mint csirkék a kukoricára, s engedlek kivallatni magukat, — Mi az a möpöföbövö? — Hát az ajakhangok,
bácsi. — Ajakhangok? — Igen. M, p, f, b. v. — Hát ezek ajákhangok?. — Igen, mert
az alsó és felső ajak együttműködésével képeztetnek. Vannak ezenkívül foghangok,
ínyhanigok, torokhanigok és .gégehangok... — Derék gyerek vagy, Kanizsai J á n o s , . . . .
de azért szebb játékot is játszhatnátok ennél. — De bácsi, ez nem játék, magyarázta
a gyerek. Tanítjuk a Sanyit, mert ő nem tudja az ajakhangokat, és a tanár úr sza- márfület csinált neki krétával." Azizal továbbrohantak, s a könyvek sarkával folytatták egymás hátán a gyakorlati 'tanítást. írónkat — merti ő volt á szóbanforgó bácsi —
ugyancsak meggondolkoztatta ez a beszélgetés. „Ér.i pedig nem .haragszom a. tanár
úrra, és nem keresek krétát, hanem a kulíuszmiriszlpr ural kérdezem, hogy fc?
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tudná-e sorolni hirtelenében az ajakhangokat és ínyhangokait? Mert én r.iem tudnám,
és azt h- szem, a nyájas olvasók, akik többé-ke vésbbé tudnak már egyeímást az életből,
ezt szintén nem tudják. Hát miér.t kelljen akkor tudni Jankónak, Sanyinak és Palinak?" — Az is főbenjáró bűn. hogy a tankönyvek nemcsak élvezhetetlenek, hanem
érthetetlenek is. Az egyik számtar.könyvet egy nagy matematikus írta, „röviden, vi'lá.
gosan, magyarosan", ahogy az előszóban mondja. Szerkesztménye rövidségére, világosságára és magyarosságára elég egy elrettentő példa is. Az időszámííási törvényt a
következőképpen fogalmazza meg: „az esemény kezdetének keltét úgy számítjuk ki,
hogy az esemény keltéből műit időt csmálunk. s abból levonjuk az esemény •időtartamát, amikor az esemény "kezdete keltének mult idejét, kapjuk meg, amiből kei'.et csinálunk." „Vannak, akik úgy vélekednek, hogy aki ily röviden, világosan és magyarosan tud írni -a gyerekek számára-, abból fegyházigazgatót .kellene csinálni." „Éni még
a rablógyilkosokat se .szolgáltatnám .ki neki — mondja Móra — hanem őt magát -közéjük zárnám-." Még azt is hozzácsü-kná, aki a könyvet -approbálásra ajánlotta. — A célravezető módszert aranyi kísérletezés után sem sikerük megtalálni.
A főiskola csődjére mi sem jellemzőbb, mint írónk saját tapasztalata, kit egyetemi hallgató .korában minden érdekelt, tehát nagyszerű matéria volt. Hallgatott történelmet, nyelveket, természelhistóriát, műtörténetet, csillagászaitól. Tanárai felfigyel,
tek érdeklődésére, tehetségére, s eltetette mindnyájan segédjüknek szerelték volna, de
csakhamar valamennyien • beleuntak okvetetlenkedő kérdései m-iatt. Kérdései pedig csőstül támadtak, mert mindenütt találj valami hajszálat a -tudomány levesében. „A nyelvészetben a hangtani szőrszálhaso-ga-tásokba utáltam balé. A természetrajztól a hónaposretek szöktetett meg. A biológia azt tanítja-, hogy a virágok azért festik magukat
pirosra,. kékre, sárgára, mert úgy "látják meg őket ¡a rovarok, akik a házasságot köz• vetítik a hímvdrégok meg a nővirágak közt. Ez rendben van. A gyümölcsök színe is
csalogatásra való. A fekete bod-zaszemet messziről meglátja a veréb, lecsípi, elröpül
vele, a húsosát megeszi, a magját kiköpi, elszórja, így terjeszkedik .a bodza e világi
életben. Ezt is elli szem. De mi haszn-a van abból a hónapos reteknek, hogy szép pirosba
öltözködik a föM- alatt ? Csak nem azért, hogy-a cserebogár kukaca könnyebben lássa megrágni-?" Bármennyire nevettető is a kérdés, jogosult, mert az általános törvény — a
színeződés mint célszerű alkalmazkodás — nem- érvényes egyaránt, az egyedi jelenségekre. A tanyanyaig tehát,, melyet a ha-Hgatókr.tak el' kell sajátítaniok, legjobb esetben
ts kétes értékű. — A -módszer pedig felháborító. Ezen ,a fokon az előadóknak tanítványaik problémalálását kellene fejleszteniök, de e fel-adatukat nemcsakhogy elhanyagolják.-hánem visszaborzadnak attól, akinek problémái .vírnnak, s ezekkel nyugtalanítani merészeli őket. — A tankönyvek — már amennyiben voltak — akárcsak a
középiskolaiak, szintién röviden-, világosan és magyarosan, vannak írva. Nem sokban
különböznek ai XIX. sz. dereka tájt használtaktól. Kerkápolyi Károly Tiszta észtanáiban tisztelik ősüket, ki Hegel nyomán haladva ily tömörséggel: fogalmazta meg egyik
metafizikai tételét: .„a-belső, minek belseje van, szintoly külső, amilyen belső azon
külső, melynek külseje van."
A magyar kultúrfölény hirdetői büszkén- -hivatkoznak népművelésünk és közoktatásunk fejlelt'voltára. Képzelhető, mily lélienszenvvel fogadták Móra fkeliemellleaTkedő megállapításait, melyek arról győzték meg az olvasót, -hogy . a kultúra közvetítésére se az egyik, se a- másik nem alkalmas, mer.t az illetékesek k-ét balkézzel láttak
munkához. Fonákul határozták meg, mit kell továbbadni, nem -számoltak azzal, kinek
• szánják, s fogalmuk sem volt arról, hogyan kell feltálalni, -s így hiábavaló volt mindén buzgó'kodásuk: lyukas dagasztóteknövel, fejetlen sütőlapáttal, fűtetlen kemencével — helytelenül válogatott tananyaggal, rosszul megírt tankönyvvel s rég elárvult
módszerrel semmire sem lehetett mennk Nagy ára van annak, ha szem elől tévesztik'
a mit, -kinek és hogyan szempontját: mindennemű nevelési törekvés kudarcot vall.
IV.

De ha. kifogástalanul is működne a népnevelés meg a közoktatás gépezete, a
kultúrfölényesnek cégérezett Magyarországon akkor sem lenne igazi kultúra — s ez
a legsúlyosabb vádja írónknak — mert nálunk fölöttébb selejtes képződmény az, amit
kultúrának nevezünk.
Nagyon, igényes ember, s így egykönnyen felfedezi, h a talmi kultúrával próbálják elkápráztatni. Rájött arra, hogy a valóság lényegében egyöntetű, de jelenségedben sokszínű. „Nincsenek erők, csak egyetlen erő van, de annak a munkája minden.
Az tömöríti kristályokká a molekulákat,, az festi pirosra a rózsa szirmát, az almafa
gyümölcsét, a csókot kérő -szájat, a hajnali eget, az lobbant nyolcszázezerkilométeres
lángokat a napban s napig érő gondolatokat az agysejtekben." A monizmus állás-
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pontját vallva a kultúrától oly világmagyarázatot várt, mely a jelenségekből kifejti
a lényeget, és semmiféle nagyképű fontoskodást nem érdemesített a: kul'úja névre, ha
ezzel -adós maradt. Átrendezte múzeumának a kiállításait is, mert a tárlókba gyűjtött anyag azt a látszatot keltette a. 'látogatókban, hogy a valóság kimeríthetetlen sokféleség. Gazdag volt az exotikus lepkegyüjtemény — Borneóból. Jávából, Délamerikából származó"példányok ékeskedtek benn© — „s minden pillének megvolt ai maga
névjegye, amelyekről a laikus megtudhatta, hogy ezt vagy* azt- a káprázatos lepkecsodát
Papilio. campirifera-nak vagy -minek hívják. Ettől persze nem lett okosabb senki, s
ha rá vetemedett is valaki, hogy a deák nevet elolvassa, mire odébb .menti, már e l ' i s
felejtette," A szakember számára meghagyta a tömérdek tudományos n-évjegyecskét.
de hogy a valóság szervezett egységére utaljon, egy nagyobb magyarázótáblát is kitétetett,
amely igy kezdődött: „a pillangók a napfény gyermekei"/ „Természetesen ez a különös mondat szemetszúr mindenkinek, végigolvassa! ¡a. szöveget, s megtudja belőle,
hogy az a káprázatos-színpompa, -amit lát, csupa optikai csalódás, amit az idéz elő,
hogy -a lepkéket borító színtelen pikkelyeken, az úgynevezett hímporon, megtörnek
• a fénysugarak." A. pillangók a napfény gyermekei — pusztán nagydobverés lenné
ez a figyelmei- keltő mondtat, ha nem bizonyulna igaznak -szórói-szóra. így azonban
alkalmas arra, hogy fel-tárja- a jelenségek sokaságában — a pillangók gazdag szintskálája —: .megmutatkozó lényeg. egységét— a, fény|törés törvényét. Ebben az értelmezésben a kultúra végső fokon nem a milyen, bániam a miért kérdésre ad feleletet.
Nem mintha, a milyen nem érdekelné -— a jelenségeket -a Ibgatprólékosabban kell szemügyr-evenni — hanem mert csak a miért• felderítésével oldhatja meg feladatát: fejtheti ki -a1 bennük rejtlö lényeget. M-óg ,a.polgári iskolák számára megrendelt tankönyv
. írásában is ez a- szempont vezette szerzőnket, „Az is nevezetes furcsasága volt a könyvnek, hogy elejétől végig .nem a milyenre vetette a súlyt, 'h-aném a miértre. Miért nő
a búzavirág iá sűrű vetésben maga-sra, miért marad a ritkában alacsonynak? Miért nem
leh-et -a- körtefának' olyan levele, mi-nt -a pálmafának, és mi haszna van -abból a
búzának, hogy belül üres a szára?" •
.
A múzeumtól s a polgári iskola-i tankönyvtől egyaránt kultúrát követelt. Tudta, •
ho-gy odia- tanulatlan emberek, id-e pedig kisgyerekek járnak, s. mégsem tartott attól,
hogy nagyon magasra emelte -a mércét — mert kultúrára csak kultúrával lelhet nevelni; pótszerrel, kísérletezni meddő dolog. Nincs külön házi -használatra v-al-ó kultúra,
a népművelési élőtadások, az elemi, 1 közép- és felsőiskolák számára, csupán -a közlés
formáját kel-1 megszabni a hallgatósághoz igazodva.
Tudományunk felszínes,. nem ás mélyére ia vizsgált anyagnak, s ennek következtében! -n-em ismeri fel sem azokat, a vonásokat, melyek ¿lvá-1-a.sztják, sem azokat, melyet
egymással összekapcsolják a dolgok-at. Kacagta'óan példázza ezt. az -a tanulmány,
melyet Móra Ferencről í r j vala-ki egy folyóiratban. Költészete -bájánál fogva a magyar
Balludan - Müllernek tette meg. A kitüntetett fel ' i s kereste volma. a dánt Paludian
Müllerl, d-e, 'amiint erről egyik barátjától értesült, az mié'g születése előtt meghaltHogy m-eigiludj.a4 ki is hát ö voltaképpen, el'őve'li'e az irod-a-lmi lexikont- Abból -kiderült, hogy Paludan Müll-ernek meg Byron volt ia" szellemi apja, aki így neki irodalmi,
nagyapjává lett, „Ami- • Byron metsző iróniáját illeti, közvetlen örököse Swiftnek" —
taszította to-vább önmagát, kereső kíváncsiságát a n-agytudományú könyv. Mivel pedigegy tanulmány megállapította, hogy Swift az angol Rabel-ai-s, így akarva nemafca-rva
ük-apjául -kellett fogadnia a- meudoni plébánost. Ettől -a rokonságtól viszolygott, egy
kissé, mert mi-nt szégyenlős ember inkább elharapná a nyelvét, semhogy olyan csmt-atoniságokat mondana, mint amilyenekkel Ra-belais főtisztelendő úr élvez-kedeü-. „De
nini, ne h-amarkodj-uk el a dolgot. Hát-ha nem is olyan pokolravaló a francia p a p
szabadszájúsága-. Nem hát, Ehol-e,.mit állapított meg -ró'a Nisa-rd: egész Szem Jeromosig 'kelill .visszamérnünk, hogy megtaláljuk Rabela-is zabolátlan ősforrását." .— .
„Jaj;, dehogy megyek vissza még ennél1 is tovább. Egy destruktív magyar író Szent
Jeromossal is beérheti, mint ősével. Ha még to-váhb kutatnám a. gyökereimet, okvetlenül« -az élestamentomí prófétákhoz jutnék el, azok pedig még irodalmi rokonoknak,
se kívánatosak a m-a-i vi-Iágbani. Ártanának a karrieremnek." Ma-róbb szatírával- nem is
lehetett volna nyilatkozni arról, a tudományoséi játékról, mely képtelen -volt miSidí az.
elkülönítésre, mindi pedig az összefogásra.
... Művészetünk sekélyes, mert ahelyett', hogy ábrázolná a tárgyait, a sajátosban az.
általánost mutatva- meg, felismerhetetlenné torzítja-. Ez időtájt -sokan -azt -hirdették,
hogy az alkotásnak nem is szabad ésszel fölér-hetőnek -lennie, a művésziesség . és az.
érthetőség egyenesen összeegyeztethetetlen; ami művészi, az érthetetlen, ami érthető,,
az művészietlen. Ezekre célozva í r j a Mór.a szomorkás-tréfás önjellemzésként: „ón lírai
költő vagyok és kőkorszia-kos régész.. ., a kétféle - mesterség -az éni eseteimben is legföljebb magamna-k okozolt kellemetlenségegeket. A lírámra azt mondták már húsz esz-
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tandővei azelőtt is,, hogy kőkorszakbeli. Való igaz, hogy benne járok a negyvenben.de
azért még mindig meg lehet érteni azl, amit irok."
Á jelenségektől ai -lényégig hatolni képtelen -tudomány és művészet bántó nyegleséggel leplezi erőtlenségét. Halandzsába fullad, s ezt a haladzsát. a sznobok beavatottságot színlelve kinyilatkoztatásként fogadják.
"
7
A -tudomány elvetve-az önként kínálkozóészokoka®, Iködas feltevésekkel magyarázza
a {ényéket- Móra igen egyszerűen okolja meg,, miért zsugorítva temette el az ősember a
halottját. „így kisebb helyen elfért, és kevesebb földet kellett neki feltúrni ai csontvésőjével.1' Gúnyosan emlegeti azokat, kik nem fogadják el ezt az okfejtést, inert
nagyon világosnak találják, s meggyőzőbbnek hiszik a maguk homályos koholmányát,
„ötezer év múlva jön a tudós, és'tazf mondja, hogy mennyi ihlettség volt) az emberben m á r medvekorában is'. Ugyanabban a helyzetben ad'.a vissza a- halottat a földanyának, amilyenben az anyaméh világrahozta!" Ezek a csodálatos eredmények
olyan műnyelven tétetnek közzé, amelyről a céhen kívüliek szent borza-lommait- és áhítatos 'tisztelettel szólnak, a szakemberek büszkék rá, de felfogni azok és. ezek is képtelenek. Ezt a hazug tömjénezést figurázza ki írónk „A herepfedény" c. tárcájában.
Kiégi mmaizistai korában egy életre szólóan megtréfálta őt Kunz tanár űr, aki az ábrázoló geometria 'titkaiba avatta be .tanítványait. „Te, Ferkó — fogta' egyszer két rajztanáros puha keze közé a fejemet, — láttál-e m á r te herepfedényt?" „ I . •. -igen, —
vágtam lei elszántan." Nagyszerű! — mondta a -tanár úr. Tudod-e, hogy a legnagyobb ritkaságok.közé tartozik? S még akkor is rázta a nevelés, mikor kiment az
óráról, hiszen ő sem tudta, hogy mi az, csak úgy beszélt jókedvéből. Fercsike ped'g
tűnődhetett rajtai, „hogy a herepfedény tartozik-e a legnagyobb ritkaságok közé, vagy
az a fi.ú, aki látott már herepfedény!?" Az érettségin egy nfértani idomot kellelt felrajzolnia a táblára. Kétségbeejtő rosszul' sikerült a rajz. „A legritkább idomok közé
tartozik — mondta halálos gúnnyal Mi'hálcvits tanár úr. Meg tudná mondani, miféle
idom ez? Jogos is volt a méltatlankodása, mert a rajzolatot talpával fölfelé, fordított csizmának éppúgy lehetett nézni, mint üstükös csillagnak. — A legritkább idomok
közé tartóz ík? — töprengett a maturandus szorongatott helyzetében . . . „herepfedény 4 '
— susogta bátortalanul. „Mi-i" — meo-eszksdelt rá döbbentem a tanár úr. „Hangosan,
fiam, hangosan! — biztatott harsányan a főigazgató- — Amit tud az ember, azt ne
szégyelje. Már pedig csak tudja az ilyén, jeles diák, mint maga?" — „Herepfedény —
•csattant a hangom akkorát, hogy a mathezeosz professzor összerezzent bele." „Az ¿fi
lehet, hogy nem a hangtól rezzent össze. De már mindegy volt, mert a főigazgató
beéelapsolt a tenyerébe. — Brávó, hát persze, hogy herepfedény. Ebből elég is lesz
tanár úr, ex ungue leoniem!" Telt-mult az idő. Fercsiikéből közigazgatási riporter lett.
Egy közgyűlésen vett részt, mely az iskolák államosítását tárgyalta. Szemmel látható
volt, hogy h a szavazásra kerül1 « sor, az államosítás ellenzői győznek. Azt javasolta
az öreg f skálisnak, ¡az államosítás egyetlen hívének, hogy kérdezze meg a tűzziel szónokló főtisztelendő urat, mi az a herepfedény. A főúr zúgó taps közben leült, az ügyvéd1 pedig felállt'. „Tisztelt közgyűlés! Mindenek előtt1 az ti kérdezem a főtiszteüendő
úrtól, tudja«, mi az a herepfedény? — Erre ,a szóra hirtelen csönd 'támadt- Mindenki
a főúrra nézett, aki fülét tenyerében tölcsérezve előre hajolt- — Megismétlem a kérdést, dörögte az állam' patrónusa. Feleljen nekem őszintém a főtisztelendő úr, tudja,
vagy nem tudja, mi -az a herepfedény? — A főúr elsápadt, a szeme pillája megrebbent. — Ezzel az úrral nem állok, szóba, fordult h á t r a a híveihez. — Akkor rendben vagyunk, méltóságos fő'spán úr, fordult az ügyvéd az elnöki szék felé. Aki azt
se itúdja, mi' az a, herepfedény, azzal'. én igazán nem kezdhetek vitát- — A főispán baljóslatú morajlás közt rendelte el a szavazást. Akkora többség állt föl 'az államosítás
mellett, hogy az ellenzék még eHenpróbát se kért.'' Az elnök felfüggesztette az ülést.
Az ügyvéd barátainak így magyarázott: ,,Még-s hallatlan, hogy valaki iskolaügyhöz
hozzá merjen szólni, aki azt se tudja, mi az a herepfedény. — Hihetetlen, csóválta
a fejét az egész társaság." A közigazgatási riporterből szerkesztő lett. Kétségbeesett
harcokat vívott a cenzúrával'. „A cenzorok rendkívül vitéz emberek voltak, és a vörös
plajbász mindig miszlikbe vágta a frontot az ólomszérűkön.,, Mikor m á r az egyszeregyet sem engedték vezércikknek lenyomatni, mert „közvetlenül sérti a hadviselés,
érdekeit", megharagudott! szörnyem, és írt egy vezércikket, melynek ez volt a címe:
Herepfedény. „Azon kezdődött, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember,
aki olyan ostoba1 volt; hogy azt se tudta, mi az a herepfedény." A cikk szállá állá a
poklokra, de a címet, meg a két első sort keresztülengedte ai vörösplajbászos férfiú,
„ő'meg így adta tudtomra), hogy nem ő az az ostoba ember, aki még azt se tudja; mi
a herepfedény."
A művészet lemondott arról, hogy egyáltalán mondjon miamii; a semmit is
-valahogyan — minél körömfontabbam, ködösebben, sejtelmesebben — önteni formába
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— ez volt a jelszó. S hogy mennyire leszokott a közönség arról, hogy szavakbafej the:ö tartalmat, keressen az alkotásokban, ezt mi sem mutatja
inkább, mint az, hogy
rendjénvalónak találja, ha a keze ügyébe kerülő verset1 sehogysem tudja felfogniMóra „A hegedű" c. versének egyes szavait tévesen szedték, s a tördelés közben egyes
sorait összekeverték. „Ahol én azt írtam, hogy mély kút a szeme, ott a nyomtatás
azt mondta, hogy mély húr a> szeme", s ez így folytatódott: „tenyerébe veszi, s megpengeti halkan.". „De csak egy pillanatig bosszankodtam, azután nevettem. Nagyon
imponáló teljesítmény -az egy muzsikustól, ha a szemét a tenyerébe veszi, s megpengeti halkan." A vers második kiadásában kijavította a hibákat, s mégis a rádióban
egy neves művésznő e hibás szöveggel szavalta. Tíz esztendő alatt legalább tízszer
hangzott el a költemény, s mindig azokkal a -kificamított sorokkal. „Volt úgy, hogy
fülem: hallatára,. velem égy dobogón szavalták, s jobban megtapsoltak érte, mint a
prózáért, amit magam. fecsegtem." Végre azután levelet kapott írónk egy pesti kisleánytól, aki ezzel a versévél szeretett volna bemutatkozni a nagy nyilvánosság előttAzt írta, hogy a költemény közepén: van valami mély homály;, amivel' ő, bár bizonyára
mély értélem van abban („mély húr a Szeme, stb.'"), nyitván a fiatal kora miatt neon
tud' tisztába jönni. „Drága kislányom-, maga az első, aki -ilyen- kérdést intéz hozzám,
pedig ezt a verset így szavalták a legnagyobb művész-nők és mindig óriási sikerrel,
hagyjuk így, ahogy van. Minek rontsuk el az embereknek a rólam való illúzióját?
Hadd higgyjék, hogy Iám, milyen fejlődőképes ember-ez a Móra, még ősz fejjel is tud
ilyen érthetetlen-ségeket írni." S amit az író ejíhez kommentárként, a tárcában hozzáfűz, a-z még félreértheletlenebbül mutatja a „divatos" irányokról alkotott véleményét:
„Félek, ez nemcsak a költő tragédiája-,, ha-nem.a költészeté.is-"
Az impote-ns tudomány és művészet egyrészt a nyegleség tüneteit mutatja, —
,.hypermodernsége" rendesen ebben merül ki — másrészt a megcsontosodás nyomait
' yiseli magán: lemond a (ételek újrafogalmazásáról' é s a képek újrafestéséről', s ezért
anakronisztikussá merevedik.
A tudomány visszatorpamása különösen szembeötlő volt- Az ú j nemzedék kritika
•nélkül vette á t a régi nemzedék megállapításait, még akkor is, ha ezek jelentéktelenek,
üresek, vagy egyenesen -tévesek voltak. írónknak egy alkalommal a reformkor egyik
nagy emberérői, Klauzál- Gáborról kellett megemlékezést írni. Források után nézettEszébe jutott, hogy egy szegedi tanár írt egyszer egy könyvet róla. Előkereste, de
nem talált ibehne semmit, aminek hasznát vehette volna. A -kétszázadik oldal elolvasása után- -stem emlékezett belőle többre, mint amin az elején akadt meg a szeme.
„Klauzál Gábor a megyei közél-et emlőin növekedett." Az se á huszadik század emlőin növekedett, gondolta magában, akinek eszébe jutott ilyent leírná, s -keresgélt tovább.
Klauzál1. Gábor halálakor már volt újság Szegeden, elővette -hogy nézze, mit tud aiz rólaA temetés után- harmadnapra siratta el kilenc sorban, s a kilenc sorból ez így hang.
zott: „Klauzál Gábor -a megyei közélet emlőin növekedett." A Vasárnapi Újság, melynek nekrölógj ait azoknak' az időknek a legnevezetesebb írói írták, két nappal előbb
búcsúzott a nagy politikustól-, elismételve, hogy „Klauzál Gábor a megyei közélet
emlőin növekedett". Kifogyva a lapokból; azokat -a régi könyveket szedte elő, melyeket joggal gyanúsíthatott meg azzal, hogy foglalkoznak Klauzál Gáborral. A Toldy
;Isttván álltai
összeállítóit Politikai Szónoklat Kézikönyve szemelvényeket, is vett fel
beszédei-bői1, s jellemezte -is őt- A jellemzésnek ez volt a legplaszlikusabb mondata:
„Klauzál Gábor a megyei 'közélet emlőin növekedett". További kutatásainak tárgya
már nem Klauzál Gábor volt, hanem ez a frázis, amely úgy látszik, állandó bűvöletben tartotta a- nagy ember minden mél'tatóját. A lánc utolsó szeme 19-32. Melyik lehet
az első? Az Űja-bbkori Ismeretek Táráig jutott el, melynek az ötödik kötele 1853-ban
jelent meg Heckeúast Gusz-táv kiadásában. A Klauzálról szóló cikkben ez áll: „Mint
státusférfi és politikus a megyei élet emlőin nevelkedett".
A művészet még korántsem ennyire kérődző természetű, de sok -az olyan kon"zervatív kultúrkorifeus, aki azt kívánja, hogy ne keressen új utakat, hanem döcögjön tovább is a régii -csapásokon. A főigazgató úr például; ha a fejét ¿ütnék, se tudna
egy modern verset elolvasni. Szerinte az utolsó komolyan- vehető költő Jámbor Pál
volt. Kár, hogy -a tanterv elejtette. Tetszenek soknak annaka Szabolcskának a versei
is, dfe ő bizony mindig elbóbiskol raj-tuk. Mondja is a magyar szakosoknak, hogy
amennyire fejhet, csalk -ai régieket- kultiváljak. Különben is- Jámbor Páll-al méltatlanul
bánt el az irodalomtörténet- Ami őt illeti, ő megtette a magáét. Róla- írta a doktori
disszertációját.
Sorvadóban a kultúránk — ez derűi ki Móra Ferenc nyilatkozataiból. Hogy
miért, azt- is tudja.
A konstruktívok „nemzeti-valláserkölcsi" világnézete köti béklyóba-, megakadá-
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lyozva a .tudományt, a szabad vizsgálódásban, a művészetet pedig a szabad alakításban. Ezt írónk a saját praxisában tapasz alta, s tudtára adta a nyilvánosságnak is.
Az ásatás köré gyülekező népség figyelmét legtöbbször a csontvázakon talált
eleven színezésű gyöngyök vonják magukra- Ezekről a gyöngyökről programmértekezést is írt m á r egy buzgó régész,'melyben azt állítja, hogy „az ősmagyarokat nagyonkönnyű felismerni, mert azok piros-fehér-zöld gyöngyöt viseltek". „De ezt legalábbtörténettanár írta- Fülheggyel mintha halliotltam volna isi, hogy azóta állami ösztön,
díjjal külföldön gyarapítja őstörténeti ismereteit." Egy más helyen ezt olvassuk:
„Egyszer például' előadást tartottam arról, hogy az őskorban az emberek sokkal kisebb
termetűek voltak,. mint ma; a bronzkori kardok markolata! m a csak egy gyerekkéznek
felel meg. Avatatlan ember azt h nné, hogy ebben igzán nincsen semmi sérelme a társadla'lmi rendnek- Szerencsére, vannak olyan éles szemek, amelyeknek figyelmét a legtitkosabb célzások se kerülik el. Mi következik abból, hogy az u'oíisó három-négyezer év alatt nagyobbak és erősebbek lettek az emberek? Az, hogy nem.igaz, mintha
az isten elsorvasztaná a' bűnök fertőjébe merült emberiséget. Mái- pedig erre az igazságra szüksége van á társadalmi rendnek. Aki ezt kikezdi, a z pqttralőr. az csatom-:..
patkány, az kommunista."
Legszívetderítőbb azonban a majompör esete. Volt a szegedi múzeumnak egy
kis koponyagyüjteménye. Egy-két soros' magyarázó felírás, illusztráció kellene a koponyás almátiom fölé — gondolta Móra," — hogy könnyebben meglássák a látnivalót.
A WeltaJl und MenschheÚ-ből kivette Klaatéchnaik egy ábráját, melyen színes vonalakkal' egymásra volt rajzolva a jávai majomember, az ausztráliai ősember, aneanderihalí ember és az európai ember koponyája — és felakasztottal, néhány soros szöveget
függesztve alá, mely ai-ról szólt, hogy ez a kép a koponya fejlődését mutatja a majomembertől a' mai emberig'. Mintegy tíz évig senki sem emelt kifogást azegyszerű szemlélteid eszköz ellen, de amikor kavarogni kezdett a világ; egy névtelen levél érkezett
a múzeumba, melynek írója „borzasztó mérgesen" támadta az igazgatót, amiért így
sértegeti az emberi méltóságot, s azt aján'otla,, hogy távolítsa el onnan azt a.z istentelen képet, mert különben így meg úgy lesz. Minthogy az ábrát még a magyarázatot •
továbbra, is ott hagyta; mindkét1 fétettés"ha'óságnál, az államnál és a.városnál is feljelentették, hogy olyan elvetemedett mordályégetővel árul egy gyékényen, mi-nt
D a r w n . „Még azt is hirdetem írásban és képben; hogy a koponya fejlődött. Huh?
Ha. még azt mondanám, hogy beifelé, befelé magyarok, itt látható az Ádám apánk
fiatalkori koponyája azt mégi csak el lehetne nézni, még meg is dicsérnének érte. De
én csak a Pilhecaothropust mutogatom, az pedig gyanús név. Mi lesz, mi lesz méltóságos urunk? Quo usque .tandem, kegyelmes urunk?"'Egyik feljelentés sem hozta meg
a"remélt eredményt. „Most aztán jött a nagyágyú. A sajtó.útján támadtak nekem, és
beményen megparancsolták, hogy azt az istentagadó és ma már teljesen tudománytalan képet azonnal távolítsam el; Az mégse járja, hogy mikor Darwin már az egész
világon megbukott, ai szegedi múzeum még mindig tudós gyanánt kezeli ezt. a szédolgőt," A múzeumiak épp azon tanácskoztak, hogy feleljenek-e a cikkre, mikor az
egyikük, aki inspekciós volt, közéjük toppant, 'jeleinive, hogy á koponyás képel ellopták. Aludtak rá egyet, s másnap a következő feliratot tették a keretbe, az ellopott kép
helyére. „Ebben » keretben egy kép volt, amely azt ábrázolta, hogy milyen volt a
koponya fejlődésének útja a majomembertől a mai emberig. Valaki, akinek a koponyája nem volt fejlettebb,- mint a majomemberé, kilopta a képel a- keretből. A közgyűjteményeket minden tisztességes kultúrember őrizetébe ajánljuk."
VEnnél sikeresebben nem is lehetett volna a kultúrfölény délibábját a semmibef oszlatni Az irredenta gondolat legerősebbnek hitt bástyáját rombolta szét ezzel írónk;
ilöbbek között ezért is megérett arra, 'hogy a konstruktívok, a reakció csatlósai, destruktívnak bélyegezzék őt, a progresszió egyik legelszántabb hívét- Sajnos, történelmünknek a felszabadulás előtt nem ez volt az egyetlen szakasza, mikor az igazi konstruktívokat a köriihnények arra késztették, hogy a destruktívek szerepét vállalják magukra.
Vajda,

László

