Vagy föllázadsz, mindezt ha nem tudod
és híredet most itt nem hirdetheti
semmise akkor és legelső fürdőd is —
hiába volt! Mert mocskol e kor. De
híred jövő, fiat#l korokon
vonul át égi fényeknél
fényesebben.
Ma már mindketten szerves részei, nagy hagyatékai műveltségünknek. Radnóti
úgy él a köztudatban József Attila mellett, mint a nagyobbik testvér mellett a kisebb
testvér. Így tekintett Radnótira József Attila már életében; vigyázott reá, bírálta,
segítette fejlődését. A nagyobbik testvér mellett a kisebb is, ma már nemcsak idehaza, hanem a világirodalomban is kezdi elnyerni a maga méltó helyét.

PÉTER LÁSZLÓ

A FALUKUTATÓ
KÁLMÁNY L A J O S
( H A L Á L A 50. ÉVFORDULÓJÁN)

Kálmány Lajost, a nagy magyar folkloristát, most ötven éve, 1919. december 5-én,
találták holtan alsóvárosi elhagyatott házában. Már több napja lehetett halott, de
ez senkinek nem tűnt föl, hiszen élete alkonyán zárkózott, magának való volt. Végtisztességéről Móra Ferenc számolt be annak idején, s elmondta, hogy temetése szinte
egész életét jelképezte: az emberek alig vettek róla tudomást, egy-két ember volt ott,
meg néhány siratóasszony, koldusasszony.
Haláláról harminc éven át sem vett tudomást a magyar társadalom, éppúgy,
mint ahogyan életéről sem. Egy-két néprajztudós ismerte csak munkásságát, s érezte
a hiányt, amit halála a magyar népköltészeti kutatásban jelentett. Pedig Kálmány
több volt, mint tudós, aki együgyű népmeséket, mondókákat, játékokat gyűjtögetett;
Kálmány Lajos korának egyik leghaladóbb egyénisége volt, a századvégi
feudális
Magyarország hibáinak makacs bírálója, az „első magyar
falukutató".
1
Emberi egyénisége is a néppel összeforrott tudóst példázza: pap létére mindvégig a nép közt élt, a szó legszorosabb értelmében, együtt a parasztsággal. A falusi
középosztállyal nem törődött: nem az a paptípus, nem az az értelmiségi volt, akinek
élete a falun a parasztságtól való elzárkózásban, az egymás közti kártyázgatásban
telt el, hanem azé a kevés példamutatóé, aki hűségesen, áldozatosan kitartott népe
érdekei mellett. Nem csoda, ha egész élete keserves küzdelem, harc, s hogy a középosztály csakúgy, mint hivatali fölöttesei kiközösítik maguk közül a nyakastermészetű
„parasztpapot", ahogyan gúnyolták. Püspöke gáncsolta, érvényesülését gátolta, megnehezítette kutatásait; rosszallotta, hogy nem barátkozik a falusi iskolaigazgatóval.
Büntetésből évenként helyezgetik ide-oda, de Kálmánynak — és népköltészet-kutatásunknak — ez csak jó: első gyűjteményének előszavában szerencsésnek nevezi
magát, hogy több községben gyűjtheti a magyar parasztköltészet kincseit. 1881-ben
a törökbecsei egyházi iskolaszék alattomosan bevádolja őt a tanfelügyelőnél, püspöknél, és ki akarja tiltani az iskolából, „mint az erkölcsiség megrontóját", mert
a gyermekektől verseket gyűjt. A helyi középosztálynak ez az „inkvizíciós csapata"
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— ahogyan Kálmány maga nevezi a dolgot nyilvánosságra hozó cikkében, a Pesti
Napló-bari — nem átallotta a feudális politika helyi nagyságát, Rohonczy Gedeon
országgyűlési képviselőt is ráuszítani a néppárti papra. A képviselő bocsánatkérő
levelet akart aláíratni a megfélemlített Kálmánnyal, de ezt a harcos, konok „parasztpap" természetesén megtagadta. Magyarszentmártoni káplán korában, 1892-ben, törvényszék elé idézték, amiért egy „népitélet" során az óteleki bírót tisztségétől fölfüggesztő főszolgabíróval szemben a falu, a nép pártjára állott, és a főszolgabíró „elcsapását" követelte. A törvényszéki vallomások becses adalékok a múlt század 90-es
éveinek paraszti radikalizmusához: egy temesközi kis falu lázongását és folyton parázsló forradalmát vetítik elénk. A feudalizmust kiszolgáló és népellenes közigazgatás
elleni küzdelem egyik fejezetéről hallunk, amelyet a magyar falu, különösen a nagybirtok uralta magyar falu évszázadokon át folytatott a népet elnyomó, hivatalos hatalommal szemben. Kálmány Lajos e korabeli népítélet során a néppel tartott, mint
ahogy ez a magatartás jellemezte egész életét; műveit is, melyekben a tudomány, az
írás eszközével harcolt a szegényparasztság
érdekeiért.
A magyar néprajztudomány legjobb hagyományai egyben a leghaladóbb politikai
hagyományok is. A magyar néprajz kezdeteinél olyan egyéniségek állnak, mint Berzeviczy Gergely és Tessedik Sámuel, a paraszti elmaradottság két legkövetkezetesebb
ostorozója; a polgári átalakulás tevékeny, a dolgokat gazdasági alapokról néző, de
a kultúra szerepét is magasra becsülő elszánt hívei. Melléjük méltán sorakozik —
e progresszív-agrárius politikai vonal egyenes folytatásaként — Kálmány Lajos is,
bár ő ugyan nem gazdasági tekintetből vizsgálta a parasztéletet, hanem sajátosan
folklorisztikus nézőpontból, mégis — s ebben példamutató máig is! — a parasztkultúra alkotásait elszakíthatatlan egységben látta a paraszti társadalmi helyzettel.
Kálmány ugyan dalokat, „bús nótákat" (ahogyan egyik versmondója nevezte a balladát), versikéket, ráolvasókat, meséket gyűjtött, de ezek mögött mindig jól látta
a társadalmi valóságot, a magyar paraszti sorsot.
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Háromkötetes Szeged népe című népköltési gyűjteményének bevezetőiben az ő
korában szinte példátlanul világos társadalomtudományias szemlélettel ismertette
gyűjtőterületének parasztságát. A néprajzi és településtörténeti vizsgálatok közül
mindig kicsillan éles társadalmi látásmódja: Nem irigylendő sorsa van — írja egy
helyt — népünknek Padén,' ide vágó dal termett Szajánon is:
Hej, szajányi lakos vagyok én
Tajnainak rabja vagyok én,
Nincsen neköm dohán palántám,
Fönt is maratt az én áréndám.
Az uradalmak ebben az időben az itteni nincsetlen gányóknak, dohányosoknak
bérletbe adták földjük egy részét. Törökbecsén később Rohonczy Gedeon uradalma
telepített cselédek segítségével, maga vette kezelésbe a dohányosföldeket. Kálmány
ezzel kapcsolatban közli bevezetőjében a következő dalt:
Nem aggya ki a Gida a főggyit,
Huvá töszi aszt a sok felessit?
Sem tíz pöngő, sem húszért nem feles,
Ugyan hát majd a szögén hun keres?
Az uradalmat természetesen nem érdekelte, hol keresi meg kenyerét a temesközi paraszt. A nagybirtok árnyékában nyomorgó parasztság sorsa hűen tükröződik
a Kálmány gyűjtötte szövegekben. A szegedi Joó Pál nótái közül közli ezt a kis dalocskát:
Tej, túrú, leves, tányér
Szögény
katonának;
Szép asszont a szolgának,
Botot a gazdának!
Nemkülönben a szegényparaszti társadalomszemléletet tükrözi ez a dal:
A bírónak három legén fia
Három közű égy sé lött katona.
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Szivesebben szógánám a császárt,
Ha egyformán szönné a regrutát.

Kálmány csanádapácai gyűjtéséből való az a klasszikus szépségű ballada, amely
a leghívebben fejezi ki a millenneumi feudális Magyarország parasztságának sanyarú sorsát:
Nyomorúság az életöm,
A sok adót fizetgetöm,
Nincs, ki enyhítse sorsomat,
Van, ki nevelje
bajomat.
Sok úr csak lábát lógattya,
Mégis van zsíros falattya,
Neköm föltörik
tenyerem,
Mégis alig van kenyerem.
Nincs kenyér, nincs sóra való,
Mind elvitte a porcijó,
Szömömbül ha nem hull
könnyem,
Sótalan őszöm
kinyerem.
Szolgabírót nem töhetök,
Mégis néki én fizetők.
Engöm hajinak tőtni gátot,
Mégis én fizetők
vámot.
Házamon rongyos a födél,
A gólya rászállni is fél,
A sok adóm súlya alatt,
Házgérendám maj rám szakad.
Gyermekömet nem
kűthetöm
Hogy tanújon, jaj, fáj neköm.
Nincs mit akasszak nyakába,
Nem kűthetöm
oskolába.
Itt az ünnep, itt karácsony,
Bor és kalács sok asztalon,
Dé.néköm nincs
karácsonyom,
Még kenyér sincs asztalomon.
Néköm hát nem édösanyám
Magyarország, csak mustohám,
Mögváltozik majd egészen,
Tudja Isten, mikor lészen?
Ez a „félnépi" ballada, amelyen még érzik szerzőjének, az elfelejtett reformkori
költőnek, Losonczy Lászlónak egyéni stílusa, a jobbágysorsot, parasztsorsot oly híven
tükrözi, hogy méltán került bele Móricz Zsigmond Magvető-jébe, és a nép között elterjedt változatai közül néhányat az illegális kommunista párt kiadványai is megjelentettek. Párja, Kálmánynak ugyanabból a gyűjteményéből, a Koszorúkból, így'
jellemzi a szegényparaszti életet:
Rongyos a házam teteje
Gólya rászállni nem merne
A nagy adó súlya alatt,
A gerendám maj rám szakad.
Hatalommal gyün a bíró,
Nem nézi, hogy hány a síró,
Elviszi minden
ruhánkat,
Utolsó véka búzánkat. .
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Az utolsó versszak:
A szögénynek így van sorsa,
Nincs, ki könnyebbítsön
rajta,
Bőcsőn kezdi
szenvedésit,
Csak a sírnál éri végit.
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Nem csodálkozhatunk azon, hogy a népköltészetben tükröződő paraszti szemlélet csupán a passzív kesergést, panaszt ismeri. Ez a kor még a jobbágyi alázatból
ki nem emelkedett parasztságé, s ahol valami lázongás van is, csak a túlcsorduló elkeseredés a hajtóerő, nem az emberi öntudat világossága, céltudatos politikai törekvése, amint jórészt így volt ez még a századvégi agrárszocialista — voltaképpen
agrárdemokrata — mozgalmakban is. Ezt a forradalmi megmozdulást természetesen
a nagybirtokosokkal teli Temesköz is megérezte, s ez híven kifejeződik Kálmány
írásaiban is. Szeged népe c. gyűjteményének harmadik kötetében is, mint az első
kettőben, ismét telepítést követelt. Követeli, hogy földtelen temesközi magyar parasztoknak adják a kincstári földeket:
Telepítse be a kincstár a magyar Kánaánon levő birtokait magyarokkal,
és
pedig első sorban az itt lakó, de földdel nem dicsekedhető magyarokkal;
megérdemlik!
Meglátja a gépek kapitalista kihasználásában rejlő ellentmondást, s fölhívja a figyelmet az ebben rejlő veszedelemre:
Mígr a földesurak előtt a különféle gépek ismeretlenek
valának, nagy számú
telepesekre lévén szükségök, a magyarság Temesközről nem volt kénytelen
Csanádés Bács-Bodrog-vármegyé.k
lakosságának számát növelni; de a gépek
elterjedésével
fordult a világ. Telepesekről szőlő törvényeink mintegy martalékul dobták oda őket
a földesuraknak, nem csoda, hogy a földesurak ritka kivétellel, mint fölöslegest sorban eleresztették világgá a birtokukon élő magyar községek lakosait.
Így pusztult el évtizedek alatt Budzsák, Firigyháza és Lőrincfalva is. Ez utóbbinak történetét érdemes szó szerint idézni Kálmánytól, hogy lássuk, mennyire szeme
volt a feudális gazságok látására, s mennyire nem félt egy ilyen műben — népköltési gyűjteményben! — kiteregetni a földesurak szennyesét:
Pusztulásának első okozójául a nép Marczibányi Lajost, századunk első felében
élő földesurat vallja: vádolván, hogy az örök földjéről szóló írásokat azzal az ámítással, hogy meg kell újítani, beszedte, és többet vissza sem adta. Hasztalan volt
minden utánjárás, a földesúr hajthatatlan maradt, kénytelenek voltak felesekké lenni.
Ez az eset, mely még a jobbágyság jogi fönnállásának idején történt, nem ismeretlen jelenség a magyar parasztság történetében. A község pusztulása azonban
jóval később, Kálmány életében ment végbe:
Pusztává Sváb Károly földesurasága alatt lett. Ugyancsak Sváb alatt pusztult
el a Csóka községtől mintegy félóra járásnyira, Zentának átellenében feküdt
Imretelek is, melynek siralmas vége még élénk emlékezetében van Csóka lakosságának.
E község lakosait karhatalommal űzte ki az uraság. Mily jogra alapították ott maradhatóságukat? — nem tudhatjuk, de hogy szebb szerével is el lehet magyar községeket, kivált Torontál vármegyében, pusztítani, azt megmutatta éppen Sváb úr,
a ma már kicsinnyé törpült Monostor községével, hol apródonkint rakatta őket ki
a házból.
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Kálmány művének mindhárom kötete bevezetőjében kíméletlenül ostorozza az
osztrák telepítési politikát, amely a magyar nép háttérbe szorításával a sváboknak
adott minden lehetőséget a terjeszkedésre. Dicsérettel említi a Szegedről kirajzott
dolgozó parasztságot, amely a kedvezőtlen viszonyok ellenére, hatósági támogatás
híján, sőt a hatóságokkal vívott állandó harcban is, meggyökerezett a földön, s viszonylag fejlett mezőgazdasági kultúrát teremtett itt. A sváboknak máig is kedvez
a feudális állam, mondja Kálmány, de „a magyar telepeseket a földesurakra
bíztuk.
Ezt kell neveznünk: alkotmányos magyar politikának." íme, milyen tisztán, világosan
látta a jelszavaiban „nemzeti", a valóságban nemzetpusztító rendszer lényegét.
Pusztulni, veszni kell a magyar Kánaánról ma-holnap nemcsak a telepítvényes,
de az örökfölddel bíró magyar gazdának is — folytatja — ha a viszonyok meg nem
változnak; mert a nép rovására annyi felmerülő visszássággal, mint éppen Torontálban, hol Temesköz magyarságának legtöbbje lakik, aligha találkozunk hazánk más
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vármegyéjében. Az itt levő állapotok részben már a sajtó útján ismeretesekké
váltak,
ezzel ne foglalkozzunk!
Aki alaposan meg akarja ismerni: jöjjön
Egyházas-Kérre,
Monostorra•, Csókára, hallgassa meg a népet, nézzen utána, s ha
meggyőződött
a panaszok valóságáról, nem fogja
hinni,
hogy
Eur ópáb an van.
Torontálban minden szabad! — tartja a közszólás: a közszólások pedig jellemzők
szoktak
lenni. Torontál legnagyobb részét földesurak bírják, övék a hatalom, és a helyzetet
ritka kivétellel ki is zsákmányolják.
Csak egy szempillantást
kell az uraságok és
földes gazdák földjeire és az adójokra vetnünk, hogy tisztában legyünk a helyzettel. Exempla sunt odiosa: de ha állítunk, bizonyítsunk
is! Ki sem kell
lakóhelyünkről mozdulnunk,
maradjunk csak Csókán. A csókái uraság 7837 hold föld
után fizet 8970 forintot, a nép 2968 holdja után 5549 forintot, és még o/zt sem mondhatjuk, hogy az uraságnak csak kétszer annyi, olyan minőségű földje van, mint a
népnek. Hol itt az arány? az egyenes adó szolgát alapjául a, többi adónemnek;
azután
boldoguljon a földes gazda, ha tud! Kit hibáztassunk itten: a népet-e vagy a földesurat, avagy a földet adó alá becslő bizottságot?! Én az itt levő állapotokban
keresem
a baj okát, mert azt látom, hogy ennek a népnek még az igazsága keresésétől is elment a kedve. Sokat kellett csalódnia, míg ennyire jutott! nem is óhajt
egyebet, mint
olyan
kuruc
világot,
mikor
a nép szokott
ítélni
holtaik
és elevenek
felett,
s az ítéletet
rögtön
végre
is
hajtja.
Említi Kálmány, hogy valamilyen vitás ügyben, mely a falu és a földesúr között
zajlott, a községi bíró a szolgabíró által kirendelt hivatalos szakértőt a szolgabíró
jelenlétében részrehajlással vádolta. A bíró nyilván tudta, hogy a „hivatalos szakértelem" hivatalból a feudalizmust, a földesurakat pártolja, így gyanúja jogos volt.
Beszámol még Kálmány arról is, hogy a csókái uradalom ura, Sváb Károly, perjámosi németeket, szanádi szerbeket és pészaki cigányokat hozatott aratásra sztrájktörőül, hogy kiéheztesse, munkanélkülivé tegye a csókái magyarokat; ugyanúgy,
ahogy a millennium esztendejében negyvenezer szlovák, román és szerb munkás állt
készen Mezőhegyesen az agrársztrájkok letörésére, s mint ahogy egy Horthy-képviselő kínai kulikat akart behozni az országba, mert ezek igénytelenebb, olcsóbb
munkaerők a feudálkapitalizmus számára.
A forradalmi megmozdulásoknak, az egész országban, de különösen a Viharsarokban elharapózó agrármozgalmaknak, hatását is észreveszi Kálmány:
Előbb ugyan oda irányult minden törekvés — í r j a az előbbi esettel kapcsolatban
— hogy csókái magyar nem kap részt, de utóbb mégis jónak találták néhány csókáit
is fölvenni részesül, mit megjegyezve nem kutatjuk, hogy e változást
az
úgy
nevezett
békési
munkás
zavargások
okozták
-e, vagy
a
földesúr
meglövéséből
származó
bokszegi
merénylet?!
hanem annyit
felemlíthetünk,
hogy az ilyféle és az ennél még különösebb, itt található, népet elkeserítő eljárások könnyen létrehozzák a munkás
zavargásokat.
Egy hasonló agrármegmozdulásról is beszámol Kálmány:
Kitörőfélben levő munkás zavargás volt Csókán tavaly, az idén az itt dolgozó
vidékiek fenyegetőztek, mert megcsalva érzik magukat, de legérdekesebb volt 1889-ben,
mikor a zentai felesek szerződésük alapján joggal követelhették,
hogy az uraság
pénzzel fizesse őket, mivel a termést az adó elengedés tekintetéből felvevő
bizottság
csak egyharmad termést állapított meg; de mit ért ez, ha a feleseket az urasággal
békítő küldöttségnek olyan jó szeme volt, hogy mégis látott fél termést?! Így
Sváb
Károly
az említett
évben
pár nap alatt
k é t f é l e neki
tetsző
ítéletet
volt
szerencsés
hallani
termése
felett.
A munkás zavargásoknak tehát — hangsúlyozza — alapjok van, mit csak az
okokat fürkészni nem szerető, esetleg nem akaró nem lát meg. Az ily
zavargásoknál
figyelmünkre kell méltatnunk a múltban elkövetett visszaéléseket is, mert a múlton
épül a jelen. De ha alap van, törvényileg kell segíteni a bajon, hanem akkor Magyarországon előbb ismerni kell tanulni a népet és viszonyait.
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Ismerni kell a népet és viszonyait — ez Kálmány tanulságainak egyik legjelentősebbike. Ez a népismeret, mint láttuk, az ő számára nem csupán a folklorisztikus
szépségek iránti érdeklődés és lelkesedés volt, nem a paraszti egzotikum iránti romantikus hevülés, hanem a nagybirtokokon élő szegényparasztság, a nagybirtok
.uralta temesközi faluk dolgozó kisparasztjainak sorsával való azonosulást, érdekeik
átélését. „Kálmány élete példa volt arra — mondja róla Ortutay Gyula —, hogy
a gyűjtőnek egyik legfontosabb kötelessége a kutatott közösség körében való élet,
a velük együtt élés, majdnem azt mondhatnám: compassio." Kálmány számára a
néppel tartás nem tudományos módszerből fakadt, hanem ösztönös és tudatos lénye
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egymásra találásából: a szeged-felsővárosi közrendű tímármester fia maradt élete
végéig. Szegény falusi pap maradt örökké: évi 200 forintját jórészt könyvek vásárlására, gyűjtéseinek saját költségén való kiadatására költötte. Volt is olyan • könyvtára, hogy németeleméri káplán korában a nála járó Herrmann Antal, a kiváló néprajztudós is megirigyelte: „Nincs belőlük több példány Magyarországon" — írja
némelyik könyvéről, pedig 1879-ben a fiatal rókusi káplán és kezdő folklorista
könyvtárát már elvitte egyszer a szegedi árvíz! Csanádpalotai plébános korában isúgy tudott valamiképpen megélni, ha maga gazdálkodott: ekéje, mellyel maga szántott, talán máig is megvan egy gazdánál. Életformája is paraszti volt, ezért is haragudtak úgy rá, de ezért is sikerült neki népköltészeti gyűjteményeit a legkorszerűbbszempontok szerint megalkotnia. Ez a társadalmias, politikus, szociografikus látásmód
tette és teszi műveit maradandó értékűvé, a korabeli gyűjtemények fölé emelkedővé.
„így lett a kóborló, epés, szomorú életű folklorista — mondja róla Ortutay — gyűjtése és magyar népe sorsának megfigyelése közben több az egyszerű
gyűjtőnélr
s ezért érezhetjük ki gyűjteményeiből
a balladák, mesék szépsége mellett a magyar
sors komor szárny csapásait is."
JEGYZETEK
Kálmány életéről Kálmány Lajos — Egy nagy m a g y a r folklorista élete című könyvecskémben (Bp. 1952) írtam. — A törökbecsei meghurcoltatásáról és az óteleki zendülésről Kálm á n y Lajos harcai című cikkemben (Puszták Népe [Hódmezővásárhely], 1947. június.) —
A népköltési idézeteket KALMANY: Szeged népe című gyűjteményéből (1—3. köt. Szeged, 1881,
1882. 1891) vettem. — A Nyomorúság az életűm kezdetű balladás versről A folklorizáció kérdéséhez címmel (Ethnographia, 1950) írtam. Szerzőjéről 1. KÁLMÁNY: Történeti énekek és katonadalok c. g y ű j t e m é n y é b e n (Bp. 1952. 271. 1.). — A temesközi feudalizmus viszonyaira nézve:
1. MARTON A n d o r : Mezőgazdaság. = Borovszky S a m u : Magyarország városai és vármegyéi.
Torontál vármegye. Bp. [1911.] 211—218. 1. és JANKÖ Ágoston: Torontál vármegyei birtokviszonyai. Nagy becskerek, 1911. — Az agrárszocialista mozgalmakra: BODROGKÖZY Zoltán:
A m a g y a r agrármozgalmak története. Bp. 1929. GABONA Béla: A magyarországi a g r á r m u n k á s mozgalom története. 1890—1900. Bp. 1934. TAKÁCS József: A földmunkásmozgalom története. Bp.
1926. VÉGH S á n d o r : A „tőbai zendülés" hatvanadik évfordulójára. Hid [ŰjvidékJ 1958. október.
— Földmunkás- és szegényparasztmozgalmak Magyarországon. 1848—1948. Bp. 1962. 1—2. köt. —
MIRNICS JÓZSEF: A bácskai munkásmozgalom a Magyarországi Szociáldemokrata P á r t alakulásáig. Novi Sad. 1967.

KÁLMÁNY-DOKUMENTUMOK
Kálmány Lajosnak -a szegedi városi Somogyi-könyvtárban őrzött:
levelezéséből alább közölt két hozzáírott levél nemcsak önmagában, mint
társadalomtörténeti dokumentum, értékes és érdekes, a benne említett,
temesközi községek történetére nyújt hasznos adatokat, hanem azért is,,
mert Kálmánynak, a népköltészet gyűjtőjének kutatómódszerére, munkatársi kapcsolataira, munkamódszerére is fényt vet. Akinek ilyen dolgokat megírnak a néppel tartó falubeli tanítók, arról tudhatták, hogy hű:
emberük, szószólójuk.
P. L.
1
Krisztusban

szeretve tisztelt s
elfelejthetetlen
Nagyon tisztelendő Űr.'

Bocsásson meg, hogy a „Szeged Népe" czímű népköltés-gyűjteménye
másodikkötetének kiadására, előfizetőket mint gyűjtő (-.mellyel megbízni méltóztatott:) a Szajáni míveltebbek
köréből többszöri felkérésemre sem tehettem csak egyet is megnyerni. Ezek mindnyájan úgy látszik, hogy az ilyekkel semmit, de a kártyával igen is
sokat érdeklődnek. — A segédlelkész, Holács kántortanító, Nagy Vilmos új tanító
és Sághy, négyen, mindenkitől magokat elkülönítve egy kártya klubot képeztek július hó elejéig — t. i. aratás kezdetéig, amidőn az új tanító hazájába felment, Nánássy János és Sághy Ferencz pedig az eladósodott Szajáni és Vilmatéri
lakosok
búza és egyéb termesztvényeiktőli
könnyebb megfoszthatása
tekintetéből
a Tisza.
Hegyesi jelenlegi uradalmi igazgató, Reviczky Tamás úr által ispánoknak (:kik egyszersmind foglalói, csőszi és finánczi szerepet is játszanak:) fel nem
fogadtattak.
Én nem voltam méltó szíves körükbe felfogadtatni, no de hisz én mint öreg s talán,
nem is oly művelt, mint ők, nem is számíthatok magas barátságaikra. — No, de ezígy van jól! Én meghúzom, magamat, mint a féle szegény öreg, és csak nagy ritkán,.
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ha hivatali teendőm, vagy postán van dolgom, megyek [itt hiányzik] — s ha dolgomat
végeztem fordulok haza szegényes családom körébe. — Ennyit ezekről. Most áttérek
a Szegény Vilmatéri és Szajáni közlakosság egy harmadrészének
vért fagylaló sanyarú helyzetének ecsetelésére, kik földhöz ragadt 12 évi csapásoktól sujtoltatva
szegényekké lettek. — Ezektől házaik, ingóságaik, mindennemű
terményeik
elárvereztetnek és elvétetnek,
(:gabonaneműik
már elvétetett
— kocsi, ló, eke,
borona,
szarvasmarhájuk
pedig most naponkint folytatólag árvereztetnek,
dohányaik
lefoglaltatott, házaikból pedig kibecsültetnek:). 170 család van eddig már az
örökülhetésből
kizárva és hontalan földön futóvá téve, ezek ártatlan gyermekeiknek
könnyhullatási
s éhségükben kenyérérti sírási, erős a hitem, mint „Ábel ártatlan vére" bosszúért fog
felkiáltani az igazságos és könyörület Istenéhez az Égben! De hogy is ne? amidőn
szegény nép 12 év óta/ csapásokat szenvedett; s ezt senki sem veszi számban,
senki,
mert az istentelenségben
előrehaladó, szívtelen, embert nem ismerő és
könyörületlen földbirtokosság, az „Isteni
gondviselést"
is legvakmerőbben
haszonbérben
merészli adni a szegény földhöz ragadt népeknek, pedig az áldás és csapás egyaránt
az ő szent és atyai gondviseléséből származik. „Mert emberé a/ munka, Istené az
áldás!" — S ha a csapásoktól sújtott szegény haszonbérlő fizetésképtelen,
a bérbe adó
elveszi mindenét, s földönfutó koldussá teszi bérlőjét, pedig ez utóbbi még
jövedelmi
adót is fizet vízvette bérlett földjétől, sőt bérbeadója vagyona őrzésére még vérrel is
kell áldoznia, s a közterheket teljesíteni, — bérbe adó bérbe adott, víz
károsított
földjeitől adó elengedésben is részesül, és a haszonbért is megkapja, míg
haszenbérlő termést sem kapott, de adó elengedésben sem részesült, csoda-e tehát, ha
tönkre jut. —
Száján és Vilmatéren örökölés, ügyvéd, végrehajtó, árverelés, végrehajtás,
kibecsülés és az adósoknak mindenöktől való megfosztása vannak napi renden.
Tehát Száján és Vilmatérnek
egy harmad része nem örököl, hanem, ki merre
tud, szétmegy — ezek helyett adaiak tolakodnak be, de nem lakóilag, hanem csak
birtokilag. —
Dohányt falunkból csempészni senki sem bátorkodik, mert erre 3 fináncz,
két
ispány és kilencz csősz vigyáz, minden utak el vannak állva, sőt a finánezok
naponként felírják a felfűzött köteleket. —
Szíves készséggel volnék azon, és örömömnek tarthatnám, ha általam
Szajáni
dohányhoz juthatott volna Kedves Tisztelendőséged, de ily szigorú ellenőrzés
mellett teljes lehetetlenség azt
teljesíteni.
Jövendőmre vonatkozólag maradok jelen állásomon, mint harmadik
tanító.
Mely terjedelmes soraim után családommal együtt sok jókat, friss egészséget és
boldog megelégedettséget
kívánva, magunkat szíves hajlamaiban ajánlva
ezerszeres
üdvözletünk után mély tisztelettel
maradok
Vilmatéren 1882 évi szeptember
Nagyon tisztelendő Úrnak

10-én
alázatos szolgája
Nagy József mk.
tanító
Z

Tekintetes

Tisztelendő

Ür!

Folyó hó lOén kelt nagybecsű levelét megkaptuk, de miután adatainkat
kellően
csak most voltunk képesek beszerezni, a válasszal azért maradtam el ennyire. —
Dungyerszky ajánlata a következők — ú. m. —
1./ örök megváltásba is hajlandó átengedni a föld tiszta jövedelmének
20 szoros
áráért, az jönne 280 000 forintra, de készpénz kifizetés mellett, tehát ez oly ajánlat
tölle, amit nem képes a nép
teljesíteni.
2./ Leszámoltunk vélle, összes tartozásunk 70 000 forint, de most amióta csak bérlői voltunk, a hátralékokra
6% kamatot számít, és így egyszerre megszaporítja
a
már túl adós ember tartozását annyira, hogy még az él, soha sem heveri ki, de
muszáj néki elszökni, hazátlanná válni, a kamatok 28 000 forintra rúgnak, ezt felosztani akarja, annélkül, hogy ezt szerződésük
tartaná.
3./ szor a fent sorolt adósságunk között 15 000 forint gazdátlan adósságunk
van,
ezek felét nagylelkűleg elengedni akarja, a másik felét pedig szinte a többire szét
osztani szándékozik, tehát 7000 ezer forintot elenged, és 28 000 forintot
jogtalanul
felszámít kamat fejében, ez már aztán nemes tett. —
4./ szer. Vannak lakostársaink között 15 — vagy több is, kik ugyan jól ezer
forinton felül adóssak, ezeket ki akarja tudni a faluból, és ismét az ő adósságukat,
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ami majd 20 000 forintra rúg, a többire szét vetni akarja, tessék osztón
Verbiczában
szülötte földén megmaradni — ezen szétosztás mind természetessen
a bérelt földek
után eszközöltetik, amely föld jelenben 14 ft. holdankint, és ezen bér összeg mellett
megbuktunk,
de ha a felsorolt kamat, gazdátlan adósság, az újonnan
kiirtandók
tartozása mind ezen csekély összegű földre rávettetik, holdja a földeknek 10 évig
30 frt bér [olvashatatlan] rúg — tehát ez mind oda mutat, hogy teljes
lehetetlenség,
ha mindég a legjobb termések lennének is, kibírni, mert 14 ftos föld hozta a 70 000
forint adósságot, hát most ha 30 ftra jön holdja, mit fog ez szaporítani, de kimondotta, szaporítani nem hagyja, így hát az van előttünk, hogy szökni kell, mert ezen
kötelezettségnek
megfelelni senki sem képes. —
Földesurunk szent kötelessége lett volna minden év végén a néppel
szemben
leszámolni, és ha akadt egy vagy másik évben gazdátlan adósság, azt még azonnal
a népre szétvetni kellett volna, majd• a nép is maga körül tekintett volna, és a
koma-sógort nem hattok volna ki csúszni, és a nagy adósságot a mostaniakra
hátrahagyni, és vetette volna a szánt kamatot akkor és ne most, 15 év leforgása után,
úgy osztón a nép vagy jobban iparkodott volna, vagy pedig nem adott volna alkalmat sem ennyi adósságot felszaporítani, elpusztult volna hamarább községünk. —
Ezek a jóindulatú ajánlatai földesurunknak,
— és még azt is — hogy a néppel leszámolni akar, a tartozását kötvény vagy váltó ha foglalni szándékozik,
felbontaná
az egyetemleges tartozást illetve jót állást, és terminusokat szab, tehát most kérdem?
ha a termés jön, a nép mit fizessen hamarabb, a folyó bérletet vagy a régi adósság
részleteket kamatostul, vagy a szét vetett gazdátlan adósságot vagy a legelőadót,
azután fejedelmi adót, közköltséget,
lelkészi járandóságot, tanító fizetést, — ezt
összevéve ezen felsorolt feltételek mellett senki Isten fia nem képes teljesíteni. —
Kérem tisztelendő úr, hogy ha lehetséges, jövő héten meg látogatom, de ha az
nem történhetne, akkor kérnénk becses válasszát, hogyan áll ügyünk Ó Szt. Ivánnál,
maradtam honfiúi
üdvözlettel
Vrbiczon
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teljes tisztelettel
Pekárh Károly

BALÁZS BÉLA ODESSZÁBAN
Amikor 1940 tájt Balázs Béla német nyelvű naplójában összefoglalja életének
előző másfél évtizedét, néhány mondatban említi kétesztendős odesszai tevékenységét. A napló e távirati stílusú visszapillantásából természetesen csak nagyon keveset tudunk meg ottani működéséről.
Életrajzi adataiból derül ki, hogy odesszai tartózkodása 1935-ben és 1936-ban
lehetett. Naplójából következtethetünk keserves küzdelmeire is. Moszkvában megnehezedett helyzete, írásaival nem érvényesülhetett. Hogy levegőhöz jusson, írja,
filmírással kísérletezett. Megírta Kari Brunnerről filmjét, és megvalósítására mint
művészeti vezető az odesszai filmgyárral kötött szerződést. „Mindent érre a kártyára
kellett föltennem" — írja. „Ha ez is kudárcba fulladt volna, pályámat mint filmíró
befejeztem volna. Akkoriban más út nem volt számomra."
Ám lent Odesszában, „az olasz oroszok" e kedvességgel és gyöngédséggel teli,
bájos városában — ezek is Balázs Béla szavai — ismét keserves küzdelem várt reá.
Egy vezető klikk, amely akkoriban kisajátította a hatalmat magának, s melyet
két és fél évvel később összeesküvőként ítéltek el, meg akarta akadályozni Balázs
Bélát filmje elkészítésében. „Én azonban — írta Balázs Béla — megcsináltam a
gyárigazgatóság ellenére, az ottani pártbizottság ellenére, a kijevi trösztigazgatóság
ellenére, a kijevi pártközpont ellenére, a Komszomol bizottság ellenére, a szovjet
filmgyártás felső vezetése ellenére, Szumjatszkij ellenére is, akit azóta szintén bezártak. Akkor azonban én egy ijesztő, sötét hatalom ellen küzdöttem. Mert sejtelmem sem volt (ha még egyáltalán sejtelemnek nevezhetném!), hogy egy szervezett
ellenforradalmi erőről volt szó, amely a legfelső csúcsokig elért."
„Élet-halál harc volt — folytatja naplójában az író — szó szerinti értelemben.
Még izgalmai előtt rosszabbodott a szívem állapota is. Másfél évvel utóbb még
egészen-egészen lassan tudtam menni. Ma már néha száz lépésenként egy-egy
percre meg kell állanom. Beteg lettem. De a film elkészült!"
A példás erkölcsi bátorságról mindig híres Balázs Bélának ráment az egészsége
a küzdelmekre. Ekkor szerzett szívbaja okozta utóbb, 1949-ben váratlan, még korai
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