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M olter K ároly
M A RO SV Á SÁ RH ELY

P O R T R É V Á Z L A T  A S Z É K E L Y  F Ő V Á R O S R Ó L

A völgyben lent, a M aros m enti term ékeny síkon és errébb néhány 
dom bon ötvenezernél több em ber dolgozik. M adártávlat innét a 
szőlőhegyről: egy város és m unkájának hadtápja, legalább tíz falucs
ka. D élre  a K üküllők vízválasztói m ögött fehércsíkos fal m ered, a 
Fogarasi-havasok, északkeleten lépcső em elkedik a minapi ország
határig, fokai a Bekecs, a G örgényi-havasok, az Istenszéke, végül a 
Csalhó és a K elem en-gerinc, ahonnan  még lá tható  Vásárhely. K ét
ezer m éteres m indenfelé az erdélyi kerítés magassága, azért néz itt 
m indenki szívesebben befelé, a viruló „ tündérkert”-be. Lefelé, az új 
köntösű  városra, ni, hogy mosolyog, m intha nyári álm ában sim ogat
nák a kis ku ltúrbecét, hogy ékeskedik tarka házfedeleivel, zöldnek, 
pirosnak, s ném ely régi utca sárgásbarnájának egyvelegével, mely 
körül ezüstszegély kanyarog, a sok nép lá tta  M aros. H a turistakedvű 
nép laknék alan t (csak újabban kezdi az Erdélyi K árpát Egylet erre 
rászok ta tn i), s nem  túlnyom óan a futball, film és korcsm a közönsége, 
csak száz m éterre l kellene ide feljebb jönnie, hogy a m ostani gyűlö
le táradatban  is v ilágszeretetté  tartalm asodjék  lokálpatriotizm usa. 
Hogy m egértse festőit, akiket nem  ism er és nem szeret. E  barátságos 
m agasból szép és nyugtalanító  látvány, am int a parasztból úr lesz, 
m in tha a gazdasági konverzió az épü leteket is fölsegítené, ahogy a 
kunyhó a város szívéig palotává nő, ha nem  is egy tulajdonos 
öröm ére . Nagyságos látvány, ahogy a búzatarlóró l, aszályette sarjú- 
táb láró l aszfaltra su rran  át a napfény, mely roppan t sugárujjakkal 
orgonázik  ú jh itű  és ortodox tem plom tetőkön , aztán belső tereken és 
külvárosok gyüm ölcsöskertjein átbillenve, széles lam entosóval, m él
tán te ríti a m ég dolgozó gyárak kém ényfüstjét a M aros fölé.

O dalen t nem  figyelnek e zenére, nem  tudnak  az innen belátható  
város nagyszerűségéről, pedig a folyó is visszanéz reá vagy kétszeri 
kanyarral, a kőhalom ra, m elyet em ber kapart itt elő a föld testéből.
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M iért is? H a őselszászi óriás volnék, leküldeném  a fiaimat, hozzanak 
föl azokból a furcsa já tékszerekből, melyekért odalent verekednek, 
hogy já ték  kőkockákból rakják össze a tetszetősebbek m ását. H ozza
nak  föl egy zsúfolt bérházat, egy üres im aházat, egy füstös, kiürült 
kávéházat, egy alig füstölgő gyárat, egy pénzfiadzásró l leszo k ta to tt 
b an k h áz a t, egy balzsam osztó  kórházat, egy p ap írtó l zörgő köny
v esh áza t, egy v ilágm egváltásban  m egzavart és e lá rvereze tt m un
k á so tth o n t, egy m eddő  nászházat és a valam ennyi házért felelős 
v á ro sh ázá t.

D e ne hozzák föl az ínség zsellérházát, az adódúlta áruházat, a 
m enházat és nyom ortanyát, s főként felejtsék lent a nyelvvizsgás 
iskolát, mely m eg akarja  őket győzni, hogy ami e városban összesod
ró d o tt, az a lét végső rendje  és legmélyebb értelm e. Nem, fiam, 
távolról sem  az, csak a mi hazánk ez az édes összevisszaság, egy 
hangyaboly, m elyben hiába nyüzsögnétek elégületlenül, m ert csak az 
egésznek együtt van rendelte tése  az egyének ellángolása árán. És jaj 
nektek , ha m int haszon ta lanokat kiselejteznek belőle, vagy túl korán 
ism erked tek  meg Földanya végső rendjével, m ielőtt még e lju to tta tok  
volna a legtisztább öröm ig: hangyatársaitok jó indu latú  szem léletéig s 
önzetlen  segítéséig.

A  tö rténelm i N ovum  Forum  Siculorum , mely ma is székely 
fővárosként szerepel a magyar sajtóban, az egykori szabad királyi, 
m ost törvényhatósági város ma Targu-M ures. A  rom án V itéz Mihály 
idején épp  az ő leveléből k itűnően  ez volt a legélesebben magyar 
város. P óstaré tjén  válasz to tták  meg II. Rákóczi F erencet Erdély 
fejedelm évé, piacán húzatta  karóba Báthory a lázadó székelyeket, 
Petőfi e rre  jö t t  m eghalni, benne üdvözölte Csokonai, K osztolányi és 
K uncz A ladár a nyugati ku ltú ra  végső keleti bástyáját, Kazinczyban 
itt fogam zottak  m eg Erdélyi Levelei, és ez a város nézte végig 
ellenszegülés nélkül T örök , Gálfy és H orváth  vértanúhalálát. E llen 
ben  I. F erenc József császár nagyon meg volt elégedve itt, m ikor 
Bolyai Farkas levett kalappal fogadta a régi kollégium  kapujában. Itt 
szónokolt gyanútlan m illennium i szóvirágokkal édesapjánál sokkal, 
de sokkal gyöngébben K ossuth Ferenc. A  magyar Balzac, Kemény 
Z sigm ond báró  itt jogászkodott. Csak itt vizsgáztatták Pesten  kívül a 
régi M agyarország ügyvédjeit. Itt engedelm eskedett u to ljára  1918-
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ban a székelység a pesti korm ánynak, hogy Erdély rom án megszállá
sakor, az im perium  kezdetén m inden véron tást elkerüljön.

Ugyanez a nap sü tö tt m ár itt a róm aiak korában is az em beri 
m űvelődés valam ilyen közösségére. A  szom szédos M aroskeresztú- 
ron ásatások folytak, s a leletek, eszközök, edények és fegyverek, de 
még néhány kőfal is egy castrum  nyom ait bizonyítják. Most b o n to t
tak le a városszélen egy régi m alm ot, s onnan hoztak hozzám 
m utatóba egy latin  bronzérm et, melynek egyik felén a Pom pei-beli 
faliképek nuditásában  lá thatók  a szerelm esek, m intha egyenest Ovi
dius „Ars am and i”-jából jö ttek  volna ide Tom iból. A  M aros jobb 
partján , Bergenyén m egbonto tt avargyűrű beszél a népvándorlás 
itteni zajlásáról. Tavasszal repü lőnap  volt V ásárhelyt, kétszáz lejért 
bárki kö rü lsé tá lh a to tt a város és vidéke fölött. A kkor m ondták 
nekem  többen a közönség am atő r utasai közül, hogy ezt a völgysíkot, 
melyben a Poklos-patak, a Nyárád folyócska és a M aros találkozik, 
nem  volt nehéz m ár az ősidőkben fölfedezni, gyarm atosítani, gazda
sági cserehellyé, vásárhellyé, majd várossá fejleszteni. Az első Á rpád
háziak idejéből azért áll itt a szom szédban két freskós tem plom  is: 
M arosszentannán  és Gernyeszegen.

A  m agyar m últ ebben a városban nem csak feltűnő a jeleivel és 
dokum entum aival, hanem  kizárólagos is. A  kollégium  egynéhány 
esztendeje elhunyt h istóriaprofesszora, dr. D ékáni Kálmán, kolozs
vári egyetem i m agántanár roppan t gonddal gyűjtötte össze M arosvá
sárhely m onográfiájának  anyagát, mely m ost a családnál lappang: 
okm ányok, kéziratok, korrészletek, a mai tudom ány hitelesítő részle
teivel feldolgozva. Ez az anyag, illetve jó  része, tanártársam  életében 
még já rt a kezem ben, m ikor a Z ord  időt együtt szerkesztettük. Az 
O rbán  Balázs-féle adatoknál gazdagabb és m egbízhatóbb városis
m ertetés kétség telenné teszi az első Á rpád-háziak idejebeli A gropo- 
list, a székelyek új F ó rum át, Székelyvásárhelyt. K öztudom ású 
azután, hogy Nagy Lajos király itt já rt a városban, valam int H unyadi 
János és Z ápolya a m ohácsi vész elő tt. 1439-től, A lbert király 
uralkodása ó ta  egészen 1707-ig, II. Rákóczi Ferenc fejedelem m é 
választásáig e helyütt 33 országgyűlést ta rto ttak  a klastrom , illetve a 
vártem plom  körül. Csak egyet em lítsek, hogy a szellem történet 
erdélyi ízét érzékeltessem : 1571-ben, tehát a Medici K atalin-féle
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Szent B ertalan-éj e lő tt m ár kim ondták itt a vártem plom ban azt a 
teljes vallásszabadságot, melyet 1576-ban a tordai országgyűlés szen
tesíte tt. Ez a föld a gondolat és hit terü letein  a türelem  és szabadság 
hazája lehe te tt, bárm ennyi vér és pártvíszály keserítette  is a tö rtén e l
m et csak iskolai szavalatban szerető  polgárokat.

Itt já rt valaha M artinuzzi F rá ter György is, az erdélyi h in tapolitika 
példája. U tána  m inden erdélyi fejedelem , a Báthoryak, Bethlen 
G ábor, Bocskay István, a Rákócziak, Apafi M ihály és annyi más téren 
je len tős név. B ethlen M iklós, az első eu ropéer és Bethlen János, a 
kollégium okat a lap ító  k u ltú rpo litikus, aki itt nyugszik a v á rtem p 
lom  a la tti k rip táb an . N em  véle tlen  je lkép , hogy a Petőfi té r  felső 
végén, a S zabó-bástyá tó l jo b b ra  áll m ost is egy b ek e ríte tt fakereszt 
a töv iskoszorús M egváltóval. Nagy Szabó Ferenc em líti k rónikájá
ban, hogy itt a K lastrom  utcán rengeteg vér folyt a várfalig portyázó 
ta tár, tö rök  és keleti m artalócokkal vívott harcokban. Hányféle 
fegyveres hatalom  zsarolta ezt a m unkásnépet, míg mai öntudatáig , a 
városi polgár ön tuda tá ig  em elkedett és egykedvű nyugalommal ta 
nulta tű rn i a reája víharzó erőszakot. A calaisi polgár m eghalhat, de 
városa tovább él a zörgő fegyvereknél. Nem ilyen pontosan fogalm az
za meg a székely, de szem ében ez ül, mélyen a kerek koponyája 
ablakán belül. ,

H a belelapoz az em ber a városról szóló régi írásokba —  legutóbb 
k iderült, hogy még M ihail V iteaz is magyarul levelezett az itteni 
főkirálybíróval —  észreveszi, hogy nagyon egyrétegű lehetett ennek a 
városnak  a társadalm a. N em  is ism erek itten  törzsökös magyar 
családot, m elynek nem esi cím ere o tt ne lógna a falon, vagy ne 
rejtőznék  a levelesládában. Nem  hivalkodnivaló ez, hanem  bizo
nyítéka e város tö rténelm i fontosságának és magyar jellegének, mely 
e ltö rü lh e te tlen  és m egnyugtató. A XIX. századbeli rétegeződés csak 
differenciáltabbá te tte  a társadalm at, de ősi jellegét, színét meg nem 
változta tta . S aki belenéz m anapság ennek a magyar társadalom nak 
em berszerkezetébe, éppenúgy m egtalálja az évszázados hajtóerő t és 
pszichét, m int a m últban. Csakhogy nem a falak, a kővár és hadiszel
lem az o ltalm azóik , hanem  gyerm ekeik m űvelődése és gyors székely 
észjárása: a fejedelm ek városából a Bolyaiak városa lett. „G yőzhetet
len én kőszálam !” —  zengi a nép a tem plom okban a nagy Rákóczi
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im áját, de ha lefordítjuk  ezt mai nyelvre, a G ecse utcai, az itteni 
Q uartie r L atin-beli kollégium ára érthe tjük  csak. Aki itt él, nem érzi 
szóvirágnak ezt az igazságot.

A  PIA C  M E G  A  V Á R O S

A piac meg a város nem egészen egyforma. A  város maga, különösen 
az ősi elnevezésű utcák (Régi barom vásár utca, Ebhát, K lastrom  
utca) más arcu latúak , m int a központ. Itt él még a kisipar ősmagyar 
szellem e, hibáival és erényeivel, s ez az igazi alapja a városnak. A 
céhek em lékezete nem csak nevekben, hanem  egész zártságában 
m ent át az egyesületekbe. A  reform átus nagytem plom  m ögött e lte rü 
lő V auban-rendszerű  várnak állnak még a céhtornyai, a Szabó-bástya 
és a C serzővargák bástyája. A  piacon o tt a csizm adiacéh tulajdona, a 
régi K özponti Szálló (az új Splendiddel szem ben) és a m észároscéh 
csontszínű em eletes háza. (Egy darab történelem : közelében a feuda
lizmus legrokonszenvesebb hagyatéka, a barokk stílusú gróf Toldala- 
gi-ház ősi szépsége.)

Nem  is kell Derzsi Biás István vázlatait, vagy Nagy Szabó Ferenc 
egykori k rón ikáját elolvasni M arosvásárhely ősi építkezéséről, a 
m odern és tudom ánytalan  szem is ráhibáz a régi, patinás szépségek
re. A  szászos, százados m éltóságú m agánházakra, a kúriális úri 
házakra, a m odernizáltságból is kirívó, különös történelm i levegőjű 
volt középületre , melyet a „kőlábak”-ról neveztek el. Masszív erejét 
Tabéry Szarvasbikája eleveníti föl. Feltűn ik  néhány eszményi palo 
tácska: a barokk stílusú Toldalagi-ház közepére odakent ugyan egy 
ízléstelen pallér egy vörös m alterrózsát, de azért még így is nem esen 
szép, a város legszebb háza. Az A pollo-palo ta  m utatós és kedves is a 
benne rejlő  klubszerű, százéves M agyar Kaszinóval. A  régi Teleki
ház em pire, a T ischler-ház Louis seize, komoly és m egnyugtató a kir. 
tábla (m ost C urtea de A pel) és az európai h írű  Teleki-théka, gróf 
Teleki Sám uel kancellár alapítása, mely elhanyagolt régiességében el 
sem áru lja belsejének e lragadtató  tartalm át: drága művű könyvek és 
polcok folyosóit és szögleteit, melyek egyetlen nagyterem harm óniá
já t em elik. E  könyvtár je len tőségét és ta rta lm át ism ertetni illetlen
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volna ilyen álta lános keretek  közt. M inden tudom ányos neveltetésű 
m agyar vagy eu rópai úgyis tud róla. Legszem beötlőbb épület a 
városon  az ősrégi gótikus reform átus vártem plom , mely a hegyek 
lábáig nyúló fennsík elején áll, békésen hordozván egyetlen nagytor
nyán négy fióktornyocskáját. A  reform áció elő tt még a katolikusokat 
szolgálta, s félezer éven át sok em bervér hu llo tt körü lö tte , míg a 
Nagy Lajos király ittjá rtak o r m ár „Zeculavasarhely”-nek em legetett 
stra tég iai helyből a mai iparváros kerekedett. A tem plom  hívei 
nem igen érzik az ép ü le t tö rténelm i áh íta tá t, nem tudják, melyik 
B ethlen nyugszik százados krip tájában és nem hallják a porladó 
bástyák egykori fegyverzörgését. Béke van, poshasztó és áldott nyu
galom , a tö rp e  u tódok  jám boru l im ádkoznak az egykor a tem plom 
ból kivert, m a többé m eg nem  vete tt kalm árzsivajért.

Az E bháton  (a Kazinczy utcában, m ost Cogalniceanu utca, a 
népetim ológia K uglicsináló u tcának hívja) a kaszinó egykori házá
ban lakott Kazinczy Ferenc. Innen indult valamelyik vidéki kastélyba 
egy székely kocsissal, aki m iatt nagyobb kudarc érte, m int az ortholó- 
gusok m iatt. Az író ugyanis folyton beléjavított a bakon ülő székely 
kocsis beszédébe a nyelvújítás legújabb szabályai szerint. A  kocsis 
egy-két faluig még csak tű rte , de egyszercsak leszállt a bakról és 
odavete tte  a gyeplőt grófja vendégének: „H ajtsa az úr a lovakat, ha 
én nem  tudok  az úrnak  m agyarul!”

A G örög-házzal szem ben (ma a takarékpénztár épülete) állt 
Petőfi em lékoszlopa. A  költő  já rt ugyanis a G örög-házban, és lázas 
u to lsó  nap jainak  em léke élénken él a negyvennyolcas m últú város
ban. (Egy T oldalagi-com tesse azt írta akkor róla em lékkönyvébe: Ein 
n e tte r  U ngar.) A  k u ltú rpa lo tában  Jókain, Liszt Ferencen és Petőfin 
ugyancsak gyakorolta hazafias szenvedélyét az időközi bizottság 
elnöke, m ert am a nagyok ablakképeit névtelenül hagyta, vagy elvé
te tte , vagy Liszt nevéből a „z”-t levétette, hogy magyar ne legyen. 
H iába, e három  m agyart ma is jobban  ismeri az egész rom án nép, 
m int ezt az időközi e lnököt, m ert azok időtlenül elnökölnek  a 
m űvészetben. A  m ásik T eleki-ház a Szentgyörgy utca sarkán arról 
nevezetes, hogy a fám a szerin t o tt lakott „Péchy Simon kancellár a 
zsidólánnyal”. Aki szereti a tö rténelm et, járjon  utána e szom batos
h istóriai pletyka eredetének . A  Szentgyörgy utcai B ethlen K ata
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in ternátusbán  lakott II. József császár, és onnét vitték gyaloghintón a 
nagy sár m iatt a Palásközön át a piacra. Pedig a kalapos király nem 
szerette  a vargabetű t, s ha akkor élt volna az aszfaltoztató Bernády, 
alighanem  k itü n te tte  volna a császár, m int II. Rab Raábyt...

A  városnak  M ikolai T óth  István által készített acélm etszetű, 
táv latta lanul kom ikus lá tképe 1827-ből nem is sejteti a hét kisebb 
falut, m elynek egybeolvadásából itt város keletkezett. E  falvak nevei 
közül (Nagy- vagy Felső-Sásvári, Kis- vagy Alsó-Sásvári, Székelyfal
va, G ordásfalva, Benefalva, Kisfalud és Kisudvar) a környéken él még 
Kisfalud és Udvarfalva neve. Ám a falusi jelleg most is m egm aradt a 
város körül, különösen  a külvárosi és szőlőbeli házak székelykapuin 
és u tcára kiülő gazdáin. A  belváros és alsóváros kivételével a lényeg 
m ost is a falu m aradt volna, ha nem  kígyóznék m indenfelé az aszfalt 
és, a vízvezeték csapja nem  szolgáltatná a gyenge minőségű vizet. 
Egy-egy em eletes ház, villa ugyan o tt henceg m ár m indenütt ezen a 
patriarchális vidéken, de jóleső, bár kissé lapos „m arasm enti” tájszó
lással („jönnek  a pápák, a p iraskalapasak”) beszélnek az őslakók és a 
Bocskay te lep íte tte , még m ost is korcsm ázó, kissé garázda kisgazdák, 
az alföldi hajdúk  vérségi leszárm azottai. V astag nyakú kálom isták. A 
város m agja, mely a vártem plom tól a T ornakertig  terjed, nem is vette 
föl ma sem  a piac és az alsóváros üzleti élénkségét, lárm áját, valahogy 
m akacsul m eg tarto tta  tö rténelm i hangulatát. A  Bethlen G ábor és a 
dr. G ecse D ániel utca fasora, virágágyásai közt a levegő is más, m int 
odalen t a M aros-lapályon. Ami még történelm i volt, azt e ltün te tték  a 
piacról, a rejtélyes B odor-kutat, a zenélő csudát már csak korabeli 
képek ta rtják  a m ítoszkavaró erdélyi írónem zedék elé: tessék m egír
ni. Adva van egy zseni, aki azt a ku tat fejből ép ítette , és a titkát 
senkinek  el nem  áru lta, aztán  pénzham isító  ezerm esterként b ö rtö n 
be kerü lt, s a bün te tésé rt bosszúból lecsavarta a zene csavarját az 
alkotásró l. U tán a  m ár csak ném a m aradt ez a gyönyörű cseléd-talál
kozóhely. Az idevaló cívisek ezt a tényt persze variálják sokféleképp. 
Egyik vá ltozatá t S. Nagy László, az Erdélyi Szemle szerkesztője meg 
is írta  m ár regényben.

T örténelem  az is, hogy M arosvásárhelyt 33 országgyűlést ta r to t
tak. Az em ber sétál a tö rténelm i városrészekben, a fontos pontokon 
—  ugyan hol ta rth a tták  azt a sok országlást? A  póstaréten , a
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refo rm átus nagytem plom ban, a m észárosok rétjén  talán; de például a 
vallásszabadság tordai k im ondását ugyan hogy erősíte tték  meg itt? 
M a is csak rip o rt lenne a szenzációjából? Hogy lovagolt erre  Bocskay 
István N yárádszeredának, s m ögötte a nagybajuszú rendek „had- 
vészü lte  k éppel”? M ost au tók  és autóbuszok szaladnak arra, Szováta 
felé —  M aniu  G yula és vezérkara tanyázik gyakran a m egvásárolt 
M edve-tó  partján  —  más term észetű  ügyekben, és jóval sebesebben. 
N éha m eg a megye gazdáit segítendő (ez a mi mai tö rténelm ünk!) 
a rra  sie tnek  a Bekecs-hegy aljára György József dr., volt kam arai 
képviselőnk, M ikó László, a gazdavezér publicista és Árkossy Jenő 
tisz teletes úr, a nyárádszeredai ref. lelkész és időnként közíró.

Ki tud ja  különben , hogy m iből lesz a tö rténelem ? Hogy az Arany 
János utcanév m áról ho lnapra  G oga O ctaviánná változott, ez is 
tö rtén e lem  lesz, és hogy G oga nem tiltakozo tt ez ellen, vagy nem 
k é rte  itten i m űford ító  bará ta it, ő, a zseniális M adách-fordító, hogy 
valam elyik épü lő  új-szép utcát nevezzék el róla, ez irodalom történeti 
b írá la t alá esik. E nnek  p róbálunk  segíteni, m ikor föltételezzük, hogy 
G oga nem  tu d o tt híveinek e heves hódolatáról. D e m ár azt az 
adom át, m elyet nem zeti-parasztpárti rom án urak portá ltak  G ogáról, 
csakugyan in m em óriám  kell lejegyezni: G oga valamelyik környékbe
li székely faluban elm ond ta  állítólag a népgyűlésen, hol a magyarok 
szavazatát kérte , hogy ő fo rd íto tta  le Petőfit, Adyt és akkor fordíto tta 
éppen  M adáchot (m egvallom : gyönyörűen!). E rre  bekiálto tt egy 
kérdező paraszti hang, hogy hát ha a m iniszter úr ford íto tta  le 
Petőfit, akkor ta lán  tud arró l is, hogy ki fo rd íto tta  le Bem és K ossuth 
szobrát. E  rom án tréfáért nem  lelkesedve azonban komolyan sóhaj
tu n k  föl, hogy milyen kár nekünk Ady e tehetséges barátjának  
m indazzal való szem befordulása, am it Ady je len te tt egykor a rom án
ságnak is, nem csak a magyar szegénynek. D e hajh, csak ilyen a 
tö rténelem !

Hogy m egborzongja az em ber ezt a szót, tö rténelem , ha átéli. 
Pedig m inden tö rténelem , m inden hely, melyet em beri akarat em lék
hellyé rögzít. Kicsiny tanyánkon, hol vakációm  alatt e sorokat írtam , 
a kerekerdő  alja T atárokszállása néven ism eretes, az erdő túlsó felén, 
K oronka felé van a T a tá ro k  kútja. K étségtelen, hogy ahol most 
kisfiáim  já tszanak  hárm an , o tt vérszom jas tatárvezér adta ki valaha
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városfosztogató rendeletéit. A  főbíró leányát kérte a várostól éjsza
kára —  m ondja a néprege — és egy kancsi cigányleányt vittek vala a 
bestének  elébe. És íme, a tö rténelem  pongyolában, a tatárvezér meg 
volt elégedve...

T örténelm i m últró l term észetesen legtöbbet az öreg vár tudna 
mesélni. Nagy Lajosról, M átyás királyról, Báthory Istvánról, M ihail 
V iteazról, 1849 után a kollégium i diákság és a mesterlegények által 
e lpáho lt cseh várőrségről és Bernády szépítő  tervéről, hogy prom e- 
nádot és zenés hanglit lé tesítsen  a stílszerűen régiesnek, bástyásnak 
m eghagyott vártem plom  m ögött. E  tervet messze elto lta a világhábo
rú, s így m ost is m inden olyan eráris jellegű am a kaszárnyavidéken. 
Am i aze lő tt közös hadseregbeli volt, m ost rom án. Még a megmagya- 
rosodo tt B ach-huszárok ivadékai is e környéken laktak legszíve
sebben.

A zért örü l az em ber, hogy az európai fegyverkezés zajában, a 
„L uftkrieg” rém álm ával a keblünkben m ostanában többet olvashat 
az em ber magyar kisebbségi vidéken Bethlen G ábor szellem éről, 
A páczai Csere Jánosró l (akinek Logikátskája unikum a a kollégium 
nagykönyvtárának), m int egy-egy vár sóhajtem ető  rejtelm eiről. H át 
Borosnyai Lukács term észetrajzi verseskönyve mennyivel vidítóbb 
olvasm ány, m int a história. A zt m ondja am a pedagógus, hogy „Az 
oroszlán is csak macska, csak egy kicsit nagyobbacska!” (Szabolcska 
M ihály ezzel trom folt le, m ikor az erdélyi m odern költőket dicsértem  
neki.) H át a T elek i-théka Elzevirjei és klasszikusai milyen üdítőek a 
je len  háborús szagához képest! S bár o tt lá tható  még valamely 
kollégium i osztály falán az irtózatos tö rténelm i kép, melyen Báthory 
véres fejét prezentálják  (két nő is je len  van azon a képen), mégis ott 
ragyognak m ár a folyosófalakon R om ain R olland, Gogol, Tolsztoj, 
D osztojevszkij, R enan , H auptm ann , Thom as M ann és ezekhez ha
sonló legények arcképei, s ben t az osztályokban sok magyar író és 
rom án szellem  portréja . V ajon le tudják ezek győzni az egész véres 
tö rténelm et a gyerm ekek szívében?
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A M Á G N Á SO K

A  m últró l a m ágnásokra könnyű átsiklani. A  magyar társadalom  
eu rópaizá lt egyenruhájából itt-o tt még kitetszik m egtépett feudális 
ruhájuk , persze csak je lképesen , am ennyiben m inden nyilvános gyü
lekezetben  ezer év ó ta  s ma is előre, az első helyre engedik őket. 
L akóhelyeik  körülveszik a várost, s egymásról, ahogy R. Berde M ária 
írja Fö ld indulás cím ű regényében, csak a kastélyos faluhely nevén 
beszélnek: o tt volt az este G ernyeszegen Nagyernye, Sárom berke, 
Tancs, M alom falva és Kutyfalva; M arosvécs is meg volt híva, de 
m egint elcsatangolt. E  nevek ala tt az o ttan i főúri földesúr-családok 
értendők . T rianon  ó ta  sok m indenre szokott rá az arisztokrácia. 
A m ilyen igazságos volt valaha a vásárhelyi megrovó szállóige radiká
lis o ldalon , hogy A frika-utazó gróf Teleki Samu többet kö ltö tt 
spo rtra , kutyára, m in t iskolára, annyira expiálta ma e környéken a 
közfelfogást K em ény János báró, tiszteletes úr, az Erdélyi H elikon 
háziura és néhányan a kor színvonalán ugyancsak megálló társai 
közül. Itt erkölcsi és szellem i színvonalat értünk , m ert anyagiakban 
és gazdaságelvileg tú lnyom óan igazságtalanul m egnyom orította őket 
a fö ldb irtokreform . N ém elyik ugyan kiheverte, sőt intenzívebben 
term el, m int azelőtt. Észrevette, hogy a föld hoz is, ha az em ber 
tö rőd ik  vele. D e egyes középbirtokos arisztokratát annyira megko- 
paszto ttak , hogy szinte gúnynak is érzett az a m eghagyott néhány 
hold föld, mely annyit je len te tt, hogy no, m ost ebből élj meg, fizesd 
adósságaidat és grófkodjál tovább!

A zért fe ltűn ik  m ég a magyar összejöveteleken a m intagazda és a 
tudom ányokkal is foglalkozó Teleki D om okos gróf, akinek felesége, 
Teleki E d ina grófnő ism ert Schöngeist, B álintitt báró, akinek édes
apja jó  h írű  m űford ító  volt, a nagy könyvtárú és vendégszerető 
Toldalagi József gróf, M arosvásárhely százados dinasztiájának sarja, 
a szentgyörgyi M áriaffy Lajos és az újvári Teleki Á dám  gróf, akik 
néha az E llenzék  hasábjain szólalnak meg, a magyarság gazdasági 
tem póját növelendő, a tancsi Teleki A rtú r gróf és fia, Béla, a 
sárom berki Teleki K ároly és az in tellektuálisan  jó  hírű Toldalagi 
M ihály gróf az O rszágos M agyar Pártban néha ellenzéki b írálato t 
hallat. A  m alom falvi K em ények, a kutyfalvi D égenfeldek is a város
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hoz húznak, s itt indult a Kemény Zsigm ond Társaságban Vass 
A lbert g róf írói pályája is, mely most Farkasverem  című mezőségi 
regényével nagyot em elkedett. Sokat szerepelt itteni műkedvelő 
eladásokon gróf B ethlen Erzsébet, és a vásárhelyi gróf Bissingenek, 
U gronok, báró  A porok  társasága m egszokott résztvevői a magyar 
tennivalóknak. Némelyik erején  fölül, ném elyik az erején ijesztően 
alul. Az em ber ne legyen követelődző! Legutóbb egy rom án nő azt 
kérdezte tőlem , igaz-e, hogy egyik m észárosdinasztiánk (mely magyar 
célra siket) a magyar világban grófi rangban volt. A  nagy vagyon 
tévesztette  meg a bukaresti hölgyet. Pedig a vagyon sajnos ritkán 
tudja, hogy akkor is kötelez, ha nem  párosult előkelőséggel. H át még 
ha előkelő  a vagyonos ember!

Sokszor az az érzésünk, hogy a mai magyar tőke, különösen a 
magyarországi m agánkézen m aradt nagyvagyon, morzsáival talpra 
á llíthatná  vagy fölsegíthetné m egroggyant nyelvfenntartó in tézm é
nyeinket. D e tudjuk, hogy a Széchenyi nyom án szécsényieskedők, a 
Vigyázó grófok, B aum gartenek és Kem ény Jánosok nem közkény
szerből, hanem  sugallatból állnak nem zetük elé, mintegy osztályuk 
mai m entőkörü lm ényéül, tisztán értelm ük, ítélőképességük, korsze
rűségük és ösztönük összejátszó parancsára. Jellem beli diszpozíció 
ez, nem  divat vagy bonton . És a krónikaíró  önm agát nyugtatja meg: 
ne kérdezd, honnan  jő  a jó, csak ism erd el...

A Z  E G Y H Á Z A K

A  m últból velünk jö ttek  át az új im périum  alá az egyházak is. Ezek 
nagy általánosságban m egreform ált és m egnyírt b irtokaikat is bele
szám ítva, az állam változás m egrázó első napjain  túl im m ár beleillesz
kedtek  az új országba. Sok elhelyezkedési nyűgösségüket keresztyén 
és keresztény türelem m el viselték, aztán seregszem lét ta rto ttak  a 
m egáldandó, m egm aradt fejek fölött, és tovább ápolták  Isten m eg
m aradt füves kertecskéjét. Csak éppen  az iskolákat nem tudták 
m agukkal em elni m ajdnem  tű rhető  állapotukban . A  marosvásárhelyi 
ref. eklézsia például, mely két tem plom ot ta rt fönn, és most egyezett 
meg a várossal a m alom per tengerikígyója fölött, iskoláiért nem tesz
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félannyit, am ennyit ekkora gyülekezettől m éltán el lehetne várni. 
Pedig erős kezű főgondnoka, a püspökunoka Zágoni Bodolla Ferenc 
dr. és két kézre dolgozó, kedélyes esperese, Farkas Jenő  ugyancsak 
ra jta  vannak, hogy az egyházközség m éltó legyen a viharos időhöz, és 
feladatának  m agasára jusson. Mégis folyik a csata, melyet Szekeres 
János, a kisebbségi ref. tan ítók  egyik agilis vezére fűt, hogy a város 
reform átus elem i iskoláira nagyobb gondot fordítson az egyház, 
m iu tán  az állam i elem i iskolák rengeteg magyar gyermeke közül 
bizony nem  egy írja az I. gimn. osztály fölvételi vizsgáján a kocát 
„co ta”-nak. H ála Istennek, hogy dűlőre kerü lt a m alom per az egyház 
javára (országosan érdek telen  pörpatvar volt ez, de V ásárhelyt nem 
leh e te tt m ásról hallani, ha egyházról volt szó), s Bodolla Ferenc 
energiáit az iskolák felé fordíthatná. Ez a főgondnok egyike Erdély 
legjobb jogászainak, lelem énye a legnépiesebb székely furfangot is 
m egszégyeníti. Ide kívánkozik egy m ikszáthi ö tlete, mellyel engem 
k iok ta to tt. Egy K isküküllő  m enti címkórságos „firtli”-m ágnást (ezek 
a mi sárosiaink) m éltóságosuraztam  egy vásárhelyi étterem ben. A 
m ellettem  ülő B odollát bosszan to tta  ez a túlzásom . Nem szólhatott 
egyenesen rám , odaszólt hát az o tt ácsorgó borfiúnak: „Milyen kár, 
hogy te nem  lakói D icsőszentm ártonban, o tt m ost m ár főpincér 
lennél!” É n e lérte ttem , és félve néztem  a város volt főügyészének 
társadalm i ru tin jára .

A  róm ai kato likus egyházban Jaross Béla apát egyházának erős 
összetartó ja  és hívei, m ég volt politikai tám adói is egyformán respek
tálják. A m it a tanácsválasztáskor a m egszervezett katolikus nőktől 
lá ttunk , m ikor egy em berkén t álltak  a szervezetvezető báró A por 
Józsefné rendelkezésére, azt, ilyen fegyelmet még ma sem látunk a 
reform átus nő- és férfiszövetségekben. Az unitáriusok  szerencsésen 
gyarapodnak Halm ágyi János esperesük és szónokuk m ellett, leg
u tóbb  fölszentelték  am erikai ízű (a földszinten üzlethelyiségekkel 
épü lt) új tem plom ukat, m elyet Patrovits K álm án tervezett. A  lu th e
ránusok  jó rész t m agyarok, isten tiszteletük  váltakozó, vasárnap m a
gyar és ném et nyelvű. Papjuk, Beyer Fülöp bácskai sváb, és 
m agyarnak vallja m agát v iharkeltő  pohárköszöntőiben. A  zsidók 
kétfélék, m int egész E rdélyben: orthodoxok és neológok. U tóbbiak 
papja dr. Lőwy Ferenc, ak inek  hívei közül sok a magyar érzésű vagy
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egyenesen m agyarpárti zsidó. V agyonuk és tekintélyük a magyar 
világ ó ta  sokáig érin te tlen  volt, m ost azonban erős nyomás alá 
kerültek , a gazdasági és soviniszta özönvíz m iatt.

R om án részről (különösen ma) folyik a m ár nyíltan hangoztato tt 
jelszó beváltása, hogy a várost gőzerővel rom ánosítani kell! E lőbb a 
megyében kellett a m agyarságot m ajorizálni, ezért kilenc községet 
kapcsoltak el a színm agyar m arostordai „erdővidék”-ről és átcsapták 
K isküküllőhöz. így néhány százaléknyi többséget szereztek a M aros- 
T ordából „M ures”-sé lett megyében. A  városban már bonyolultabb 
volt ez az eljárás. E lőször is szükség volt nagy, m esterségesen szított 
bevándorlásra. M inden apró  vagy nagy, új vagy m egürült és m egürí
te tt pozícióba rek ru tá lódo tt ide az alkalm azott a mezőségi rom án 
népből. A  főhivatali osztály, az újonnan szervezett iskolák, a ka tona
ság, rendőrség  és a városi é le tre  vágyó vagyonosabb gazdák, végül a 
regátiak ham ar és szívesen honosodó csoportja teljessé te tte  ezt a 
városfoglalást, mely m ost is folyik még. „N e áltassuk m agunkat — 
m ondta volt Jaross párte lnök  —  nagyot fogyott magyar többségünk a 
székely fővárosban.” A zsidó m agyarokat s a magyar nyelvű zsidókat 
a hivatalos statisztika term észetesen félreszám ítja m ár a magyarság
tól. R em eteszeg nevű külváros bekapcsolása is segített, a rom án 
lakosok így is m egszaporodtak, úgyhogy a lélekszám 20 %-a biztosan 
rom án m ár nálunk. A  politikusok  többet m ondanak, de pontos 
statisztikát még nem  láttam . M ikor Avram Jancu szobrát leplezték le 
a piacon, nagy nem zeti ünnepség keretei közt, meggyőződtünk, hogy 
eredm énnyel já rt a város rom ánosítása, bár egy tekintetben kevés 
sikerrel: az ipari m unkára, kereskedelem re propagandával sem sike
rült szám ottevő rom án töm egeket a városba édesgetni. Csak a 
hivatalnoki pályára özönlő  m inapi magyarság helyett látjuk a rom án 
succrescentiát, persze éppoly egészségtelen túlzással, m int egykor 
magyar részről. Hogy az em ber egy város vegyeslakosságának arány
szám át helyesen lássa, legbiztosabb, am it az ide 1920 után be-beku- 
kucskáló án tán tb izo ttságoknak  m ondtak az akkor még m űködő 
magyar közigazgatók elkeseredettei: tessék m egnézni a magyar tem e
tőket, aztán a rom ánokét, s nem  kell bizonyítani, hogy milyen város 
M arosvásárhely. A  tem etőkben  ugyanis senki sem tolong a föld alá 
csak azért, hogy statisztikát javítson...
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A  tem etők  hiteles tö rténetírók . H iába ép íte tték  ellenük az im po
záns magyar szanatórium ot, melyben Czakó József dr. vezetése alatt 
egész orvoscsoport folytatja a halál elleni csatát és javítja egész
ségügyi rovataink  halálozási szám át: a tem etők ráérnek. Az em ber 
lassú rászánással já rja  őket, hajolva, hegynek fölfelé, alkonyi csalo
gánydalban, milyen csábítók! Egy öreg táblabíró magyarázta nekem: 
„Én csak itt sétálok  szívesen, m ert itt jóval több m ár az ism erősöm , 
m int a városban .” M eg kell hagyni, szép társaság lakja fölszín alatti 
első rétegüket: a két Bolyai sírja, fö lö tte az alm afákkal, Petelei István 
és felesége, a híres színésznő, K ántorné, B ucherné Szász Piroska, a 
finom  költőnő . A m ott egy szabadkőm űves építész kriptája, melyet 
m ég életében  készítte te tt, szobordíszén éppen a követ rakja o rm ó t
lan kötényben. A  som ostetei elhanyagolt polgári lövölde és a csúcson 
a városra vigyázó Bernády-villa közelében fölfedezésszámba megy 
egy icike-picike, nagyon régi zsidótem ető, mely maga is meghalt; 
nem csak m ert használatlan , hanem  azért is, m ert azóta m egengedték 
m ár, hogy a zsidók is kényelm esen, a város szélén tem etkezhessenek, 
m int a többi honpolgár. E bben  im m ár m indenki egyforma. Ebbéli 
jogában. Sőt! —  m ondanák  a zsidók, akik nem helyeslik a secessiót in 
m ontem  sacrum . A dják  ők is m ár alább, igaz, hogy a keresztyének 
rossz példájára  fénnyel és m árvánnyal, szinte azt m ondtam , kom fort
tal, ők  is hiúság vásárát csinálnak az örök  nyugvóhelyből.

A Z  ISK O LÁ K

H ol nő fel a mai magyar ifjúság? M arosvásárhely iskolaváros, mely 
szeptem berben  fiatalodik  és az im périum változás ó ta kétnyelvű 
utcalárm ával kezdi meg érte lm i idényét. (A  K ossuth Lajos és Arany 
János utcai gettóbeli zsidógyerekek csak a szüleikkel beszélnek 
jiddisül, egymás közt m agyarul civakodnak.) M arosvásárhely iskola
város, ezt az ősi, de m indig v ita to tt tényt csak m egerősítette  a 
hatalom változás, mely az itten i régi, jeles jogászságot ugyancsak 
m egritk íto tta , s a m agyar szellem front első lövészárkaiba még inkább 
k ito lta  a nevelőgárdát. M a is, m int egykor, ez a nevelőrend az első 
osztályú kultúrafogyasztó, bár anyagiakban és közéleti tekintélyben
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m ost is e lő ttü k  állnak más la teiner osztályok. A  politika lá tható  
pozícióiban például alig tűrik  meg a m egszokott bankügyészek az 
en tellek tüelt. Pedig a tanulóifjúság (tehát a jövő) és irányítói adnak 
nyom atékot a magyar m űveltség m inden hangos vagy súlytalan 
m egm ozdulásának, koncert, művészestély általuk  népesül, gazdasá
gilag is fontosak, m int városi fogyasztók, m inden rájuk fordíto tt gond 
egy b iz tosíto tt porcika magyar életfolytatás. Politikánk rövidesen 
nyelvi ku ltúrküzdelem m é lett, m iután a gazdasági harc néma. Az 
úgynevezett Bernády-éra a la tt annyi új iskolaépület em elkedett és 
annyi iskolatípus keletkezett itt, hogy a hatalom  örökösei, a rom á
nok, eddig, 17 év a latt 1, azaz egy állam i elem i iskolát ép íte ttek  a 
meglevő rom anizált 6-7 mellé, s ezt is Bernády rom án uralom  alatti 
po lgárm estersége idején. A  rom án fiú- és leánylíceum ot, kereskedel
mi fiú- és leányiskolát, katonai líceum ot, tan ítóképzőt (mely időn
ként leépül, aztán korm ányválság után újraéled), fa- és fém ipar
iskolát m ind kész épü le tbe  helyezhették, m iután onnét a megfelelő, 
vagy más magyar iskolafajtát kiem elték és m egszüntették. Az átvett 
és adop tá lt iskolákból k ihalatták , vagy meg sem kezdték a magyar 
szekciókat, fő törekvésük neofita tan in tézeteik  regáti vagy erdélyi 
rom án ifjúsággal való gyors és fokozatos benépesítése volt, ami 
annyira sikerü lt, hogy náluk is, m int magyar oldalon, ham arosan túl 
sok le tt a dip lom ás kenyértelenek száma. A  regáti tanszemélyzet 
szépecskén vett részt ebben a nekizsendülő iskolaéletben, a vissza
szo ríto tt erdélyiek csak a M aniu-korm ány idején lélegzettek kissé 
élénkebben és tám adtak  perrel némely gyanús képesítésű ókirályság
beli tanférfiúra.

Az á tvett és nacionalizált állam i és városi iskolák m ellett m egm a
radt m ég kisebbségi m agyarnak az államsegély nélkül éppen csak 
vegetálónak  a majd négyszázéves, m ert Sárospatakról G yulafehérvá
ron át ide m enek íte tt, egykor főiskola jellegű reform átus kollégium 
—  talán  helyesen m ondom : Bolyai-kollégium  —  főgim názium a és 
elem i iskolája. A  kevésbé népes róm ai katolikus főgim názium m ost 
épü lt le algim názium m á (a magyar felekezetközi iskolaegyezmény 
érte lm ében), ugyanakkor K ézdivásárhelyről ide helyezték a róm ai 
katolikus tan ítóképző t. Hogy mennyi még a kisebbségi magyar 
tanuló , az állam i ünnepeken  látszik, a kivonulásokon, és hogy m eny
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nyi volt itt a tanférfiú , tanár- és tan ítónő , az meg a rostáló nyelvvizs
gákon tűn t fel nekem . A ref. egyház és a kát. zárda egy-egy elemi 
leányiskolát és leány-algimnáziumot, tart fönn, a reform átusok B eth
len K ata-in ternátust, azonkívül még a Ferenc-rendi barátok  is tan íta 
nak népes elem i fiúiskolájukban. A  m inorita-szerzet csak néhány 
teológust nevel ősi rendházában.

Az iparkam ara és néhány lelkes városi em ber, élükön az agilis 
Csiszár Lajos építésszel, fönn tartanak  még egy magyar iparostanonc- 
o tth o n t, melyet Kakucs György, egy lelkes és sokoldalú székely 
nevelő igazgat. M ég szakönképzőkört és dalárdát is szervezett in téze
tében. Ez utóbbi intézm ény m intájára állam i segítséggel m ost épül 
egy rom án iparostanonc-o tthon . A tisztviselőtelepen több villából 
a lak íto ttak  egy francia líceum ot, mely állam i ellenőrzés alatt francia 
és rom án tanerőkkel terjeszti a francia m űveltséget.

1929-ig, míg le nem  zárták , a m unkásotthon  fönn tarto tt egy eleven 
életű  szabadlíceum ot, m elynek előadói a helyi nem szocialista leg
jobb értelm iségből is rekru tá lód tak , nagyszámú hallgatósága pedig 
m unkásból és radikális polgárból állt. Ez iskola m ozgatója, értelm i 
vezére sokáig Sim ó G éza volt, nyugalm azott városi polg. iskolai 
tanár, aki m akacs székely transsylvanizm usában W ilsonnak képzelve 
m agát, 1918-ban sürgönyben üdvözölte Jászi O szkárt, az akkori 
nem zetiségi m inisztert, és a trianoni szerződés m egkötéséig a belgrá
di fegyverszünethez ragaszkodva nem egyszer ism erkedett meg a 
hatóságok túlerejével. A  m unkáso tthon t néhai H alász József volt 
bankigazgató a lap íto tta . V égül még több évig iskolaszerűén élt az 
Erdélyi H elikon  irodalm i líceum a, m elynek előadói R. B erde M ária 
(míg V áradra át nem  helyezték, m int állam i tanárnő t), Kabdebó 
E rna és e so rok  írója. Szervezői voltak néhai dr. Szilágyi Jánosné és 
dr. Csíki Lászlóné, valam int gróf Bissingen Erzsébet, m inden jó té 
kony és művészi m unka ön tuda tos m egbiztatója és Kuncz A ladár 
F ekete  ko losto rának  R alph  M urray-vel együtt angolra fordítója. A 
H elikon-líceum  egyetlen célja volt az irodalm i műveltség em elése.

Csiszár L ajosnak  évekig vesszőparipája volt egy M arosvásárhelyt 
fö lállítandó magyar felsőbb ipariskola. M ások magyar felsőkereske
delm it vagy gazdasági iskolát sürgetnek.

A zért valljuk, hogy fontos a város magyarja, és ilyen tudatban  nem
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halljuk gúnynak e negyvenezres kisváros „székely fő v á ro s in ak  je lö 
lését. A  sajtó  él is e névvel, a törzslakosság nem, vagy csak ritkán. De 
m indenkinek  m egdobbant itt a szíve, m ikor néhányan (term é
szetesen Bernády is, később néhai V értes O szkár dr., nőgyógyász 
tanár a szanatórium ban) m egkezdtük annak idején a M arosvásár
helyt fö lállítandó  magyar kisebbségi tudom ányegyetem  követelését. 
„B ehüt dich G o tt, es w ar zu schön gewesen”, ez is, m int a kollégium 
e lő tti té ren  a Bolyai-em lékm ű, még pium desiderium nak is túl 
merész. M égis, bár ma m egint elem i iskoláink védelm énél tartunk, 
azok voltak  eddigelé a rom ániai magyar kisebbség legszebb álmai...

A  K U L T U R Á L IS  É L E T

Az uto lsó  évek fo jto tt levegőjében legjelentősebb kultúrtényezővé a 
Kem ény Zsigm ond Irodalm i Társaság lett. írók, művészek és kultú- 
rem berek  együttese ez, mely m ost néhány éve adta ki alapításának 
félszázados em lékére Ü nnepi könyvét. H íresebb aktív tagjai s vezérei 
voltak: T olnai Lajos, Petelei István, Szabolcska Mihály és Benedek 
Elek. M ostani virágzását annak  köszönheti, hogy a dilettantizm ust az 
érdekeltek  heves ellenállása m ellett félreállíto tta, és egész Erdély 
te rü le té rő l tagjai közé hívta az élő író- és művészegyéniségeket. A 
fiatal nem zedék is itt ju t először szóhoz. A  tagszaporítást Tóthfalussy 
József ny. ref. esperes elnöksége a latt kezdték, m ikor pedig Kemény 
János báró , az erdélyi H elikon fiatal írógazdája átvette az elnökséget, 
példás iram ot d ik tált az erdélyi magyar városok hasonló jellegű, de 
jórészt szunnyadó intézm ényeinek, mintegy kötelességteljesítésre 
galvanizálta a kisebbségi m űvelődés h ivatottjait. E társaság m unka
értékének  (szám os fölolvasó, előadóest, irodalm i ünnepség és könyv
kiadás) em elését csak olyan vezető társak  segítségével lehetett elérni, 
m int R. B erde M ária. Az egész város pó to lhata tlan  intellektuális 
veszteségnek érezte  az írónő  kényszerű V áradra távozását. A K e
mény Z sigm ond Társaság m űsorkészítő  főtitkára, spiritus rektora 
pedig Sényi László, akinek magyar kultúrfanatizm usa és éles h írlap 
író-csatái m egm ozdíto tták , szinte fölverték és elevenen ta rto tták  
M arosvásárhely és környéke m űvelődési hajlam ait.
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Ó, a m űvelődés, mennyi gúny és ragaszkodás, mennyi értellenség 
és naiv lelkesedés, mennyi önvédelem  és dac tapadt e fogalom hoz az 
im périum változás ó ta  a székely fővárosban! 1919 elején, a kínpadra 
von t m agyar lélek hónap jaiban  egy civilbe öltözni alig tudo tt, volt 
háborús főorvos já rta  velem  a várost. M ajdnem  házról-házra to la
k o d tu n k  a szem üveges úrral, hogy előfizetőket gyűjtsünk egy akkor 
induló  erdélyi revűre. A  kérdezősködő, m orózus polgároknak, fogla
la toskodó  háziasszonyoknak azt feleltük, hogy Z ord  Idő lesz a heti 
vagy félhavi irodalm i lap címe. „Bíza, elég zord az idő!” —  rázták a 
fejüket a két házaló felé, és egy szubintelligens bankigazgató legyin
te tt a nem  éppen  nyájas szerkesztőjelöltnek: „M ost más dolgok 
vannak, nem  lapszerkesztés!” A zért Osvát Kálm án m egindította 
lapját, bár Szabó D ezső szózata akkoriban hallatszott ide, hogy 
„E rdély t nem  lehet betűvel m egm enteni!” Osvát betűt betű re  vetett, 
és olyan parázs verekedést kezdett a székely fővárosban, annyira 
elfoglalta a „honfibú” és a valódi szenvedés m agyarjainak figyelmét, 
hogy lapja egy esztendő leforgása alatt szellemi fémjelzést adott 
jó fo rm án  valam ennyi m unkatársának . A  szerkesztő persze nemcsak 
írt, hanem  éhezett is, k lubot a lak íto tt m űvészekből, nyom daszám lá
kat fize tett a frapp írozo tt és konferánszokkal m ulatta to tt fináncka
pacitások  és a tényleges olvasóközönség zsebéből, cenzúrán 
átbujkálva b írálta  az im périum ot és a repatriá ló  „sarki m ártírokat”. 
Pestet se k ím élte, m ire k itilto tták  lapját M agyarországról; pályadíjat 
tű zö tt ki novellára, versre, fölfedezte Nyíró Józsefet, T om pa Lászlót, 
Nagy E m m át, Sipos D om okost, Balogh E ndrét, s m egnyerte irodalm i 
szerkesztőül B erde M áriát. K özben nyakra-főre párbajozott, és tö 
re tlenü l siv íto tta  szellem es és kím életlen cikkeit, o n to tta  lapjának 
aktuális, ínycsiklandó „G eneralsaft”-ját, megválaszolt m inden pamf- 
le tte t, p letykát és denunciálást, mely ellene tört, és m int egy évtized
del előbb a m onoklis Szász Ö dön s valaha a szatirikus kulcsregényíró, 
T olnai Lajos, m egsebzett és kikezdett helyi politikai és társadalm i 
tek in télyeket, ha bárm ilyen okból kártékonyaknak érezte  őket az 
óriásit változo tt, a kisebbségivé desztillált magyar közéletben. Végül 
m egvette lap ját a K em ény Zsigm ond Irodalm i Társaság, de nélküle, 
így m ár csak fél évig b írta  a revű, és kim últ, hogy különben ügyes 
politikus szerkesztője m aku latu rapap írnak  adhassa el a lap m egm a
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radt példányszám ait. E zért tö rtén t aztán, hogy a Magyar T udo
mányos A kadém ia elkésett, am ikor a Z ord  Idő egy teljes példányát 
kérte, m ert az abban m egjelent Berde-regény, a Rom uald és A driana 
m egnyerte az O rm ódy-díjat. Osvát pedig Erdélyi Levelek, majd 
K alauz cím en ham ar bukó, de ragyogó elevenségű, publicisztikában 
komoly magyar színvonalat je len tő  lapokat ado tt ki, majd K olozs
várt, később Tem esvárt p róbálkozo tt még Fölösleges Em ber címen 
lapindítással, és csak lassú visszavonulásban, csikorgó foggal hagyta 
el végül Erdélyt. Távozása nem csak M arosvásárhelynek, hanem  az 
erdélyi irodalom nak, különösen a kritikának  fájdalmas vesztesége. 
Nem is szólva arró l, hogy az erdélyi magyar kisebbségi politika is 
benne veszte tte  el akkori legkom olyabb szám ontartó ját, aktivitásá
nak bíráló ját.

M ellette  m unkában lá ttuk  a város legjobb erőit, akiknek jó része 
alig m ozdult azóta. Antalffy E ndre dr., a mai Erdély egyetlen 
o rien ta listá ja  és bizonyára legjobb szónoka, jó  ideje kerüli a tőle 
m éltán sokat váró írói nyilvánosságot. Nagy néha ism ertet egy-egy 
ritka könyvet az Erdélyi H elikonban vagy Jorga M iklós tudom ányos 
revüjében, időnként megszólal a Kemény Zsigm ond Társaságban, 
üdítően finom  „V ecsernyéiben” az írás és a gondolkodás tém áit 
feszegetve C oignard abbéként. M int K eleten já rtas tudós, ism ertette 
a pesti V ilágirodalm i Lexikonban a perzsa és arab írókat, tö rök  
irodalm i ku ta tásaira  rég fölfigyelt a rom án tudom ány. Mivel a 
N em zeti Tanács elnöke volt, később gyűlölködő és alacsony in triká
val o rozták  körül generózus és finom alakját, de m int lélekbeli 
„m agister e legan tiarum ”, soha még válaszra sem m éltatta  a tám adá
sokat. Sztoikusán nézi a kisvárost, és gyermekével, vagy keleti 
nyelvek, héber, rom án és angol kö ltők rem ekeinek fordításával 
feledteti m agasba indult életpályája félbem aradását. Legjellemzőbb, 
hogy ezt a várost, melyben sokáig csak a legkülönbek becsülték, soha 
senki nem  tan íto tta  annyi szépségre és bölcsességre, m int Antalffy 
E ndre, aki jó form án  m inden kulturális dobogón a legtöbbet szerepel 
zen e tö rténe ti, irodalm i, m űvészeti és tudom ányos előadásaival.

Tudós társa B üchler Pál dr., aki a fent em líte tt lexikonban a 
szanszkrit irodalm at ism ertette . Büchler angliai és ném etországi 
tanulm ányai alapján, m iu tán  szanszkritból leford íto tta és kiadta
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M anu törvényét, m eghívást nyert a szegedi egyetem indogerm án 
tanszékére, azonban ezt a tanszéket végül takarékossági okokból 
nem  á llíto tták  föl. A zóta a nagy képzettségű tudós csak ritkán 
je len tkez ik  erdélyi folyóiratokban. G oethe  R einecke Fuchsát is 
le fo rd íto tta  s m ost adja ki. N éhai D ékáni Kálm án doktort, a tö rté 
n e ttu d ó st és a kolozsvári egyetem m agántanárát korai halála akadá
lyozta m eg mind szélesedő tö rténetíró i m unkájában. Özvegye, most 
Bánffy E ndre  báróné, aki verseket írt, súlyos betegen került el a 
városból. Balogh E ndre, a novellista Petelei tehetséges követője 
m eghalt. O svát egyik föl fedezettje, D onáth  László a Pásztortűz egyik 
legnépszerűbb elbeszélője lett.

A  város írónői külön fejezetet érdem elnének. Itt élt e század 
elején  B uchnerné Szász Piroska (később M ikes Lajosné), a költőnő. 
A  háború  a la tt je len tek  meg pesti szépirodalm i lapokban Doleschall- 
né V itályos Em m a versei. T rianon  után e város szellemi forradalm á
ban vezető  szerepet já tszo tt R. Berde M ária, ki ezt az itteni 
m ozgalm at Szentségvivők cím ű regényében meg is írta. Nagy viharral 
já rt ná lunk  Nagy E m m a költészete, melynek fem inin zenei lázadása 
jó tékonyan  ind íto tta  m eg a vers barátainak  és ellenségeinek harcát. 
A  szellem es K abdebó E rn a  újabban pezsdült írásra, a Pásztortűzben 
egy külön társadalm i (s nem  társasági) megbeszélő műfajt kreált 
köztetszés m ellett. Szociális irányú írásaival, Szövőlány cím ű könyvé
vel fö ltűn t M etzné Hegyi Ilona, a Brassói Lapokban közölt angol 
könyvism ertetéseivel Sebestyénné H ajós Alice.

L akatos Im re dr. K olozsvárra kerü lt Kuncz A ladár hívására, s o tt 
írja m ost Erdély legkom olyabb lapjaiban tanulm ányait. Kapussy 
Im re dr. G yőrö tt elégedetlenkedik , m iután Erdélyben nem tudta 
m egvalósítani, am iért írásban agitált, a Sanderson-féle angol közép
iskolát. Csergő Tam ás, aki egy Petőfi-em lékkönyvet ad o tt ki Erdély 
legjobb szellem einek segítségével, jellem ző tanártípusa  volt a mindig 
m egújulásra kész székelységnek: lelkes magyarsága és m odern neve
lőm unkája, m elyet to llal is szép eredm énnyel folytatott, sokban 
já ru lt hozzá e város ifjúsága színvonalának em eléséhez.

Sok in te llek tüe lt v on t el a mai életküzdelem  a tolitól. E lsősorban 
Szígyártó G ábor m unkájá t nélkülözzük, m iután a várospolitika m a
gához húzta  nem  kevésbé hasznos tevékenységre. Egykori két tanu l
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m ányára em lékezünk, a pesti sajtó  és az erdélyi szász lapok is nagy 
figyelemmel taglalták az Erdélyi vasútpolitika címen, 1914-ben ki
ado tt könyvet, és az 1917-ben, a Kemény Zsigm ond Társaság kiadá
sában m egjelent Szózat cím ű brosúrát. Az előbbiben fölpanaszolja 
Erdély közútjainak  elhanyagoltságát, Széchenyi program jának elm u
lasztását, a székely vidékek vasút nélkül m aradását, a második 
fővonal (K olozsvár, M arosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, 
Gyímes) hiányát. Annyi bizonyos, hogy M arosvásárhelynek ma sincs 
a szükségnek m egfelelő pályaudvara (igaz, hogy m ostani forgalm á
nak talán  elég). A  székely körvasúton kívül még kétfelé induló 
keskeny nyom távú vicinális, a m ezőbándi és a Szováta— parajdi is 
nehez íti ezt a fo rgalm at, m elynek lebonyo lítására  az alsó nagyobb 
és felső k isebb  indóházon  kívül még egy rendező-pályaudvar is 
ép ü lt a v ilághábo rú  a la tt. A  három  helyett több  volna egy, mely a 
város no rm ális  gazdasági viszonyaihoz m érten  m űködhetnék. A 
Szózatot is józan előre látás és okosság d iktálta  annak idején. Azt 
követelte az író, hogy Erdély nem zetiségi többségű vidékein a 
közigazgatás teljesen rom án vagy ném et legyen, s a magyar nyelv csak 
paritásosán , az állam m al való érin tkezésben m aradjon használatos. 
A  m agyarság csak védekező politikát folytasson itt, sehol se legyen 
nálunk im périum  jellege a három  nyelvű országrészben. Valami 
kantonális szervezetféle lebegett Szígyártó szeme előtt; persze a 
háború  akkori hangulatában  csak sajtóvisszhangja tám adt a röpirat- 
nak. M a ezek a könyvek bátran  helyezhetők a transsylván gondolko
dás első ígéretes szülöttei közé. Kár, hogy nem  születtek még meg 
rom án testvéreik...

Az erdélyi tudom ányos m unkában innét lá ttuk  föltűnni dr. Z iegler 
Károlyt, a több  nyelvű előadót, aki a Z ord  Idő állandó m unkatársa 
volt, dr. Löwy Ferencet, aki a szom batosok irodalm át jó l ismeri, dr. 
R ó th  Jenő t, aki feleségével, R. Berde M áriával V áradra költözött: 
R ó th  irodalm unknak  éles szem ű bíráló jaként ma az Erdélyi Magyar 
író rend  lek tora. V ilágpolitikai és világgazdasági cikkeivel ism ert lett 
(az Erdélyi M úzeum  cím ű folyóiratban) H orváth  József, míg dr. 
Farczády E lek, a Kemény Zsigm ond Társaság m ásodtitkára francia 
irodalm i ism ertetésekkel és fordításokkal indult. Dr. Schmidt Béla 
egy népszerű  orvosi szaklapot szerkeszt, dr. Turnowszky M ór pedig
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haláláig el nem  p ihen t pszichológiai és orvosi cikkeivel bécsi és 
erdélyi szaklapokban. T rózner Lajos, a Kemény Zsigm ond Társaság 
alelnöke a székely népm űvészet egyik ism ertetője, Tóthfalussy József 
egyházi könyveket ado tt ki. Régi tagja a Kemény Zsigm ond T ársa
ságnak M orvay Z o ltán  h írlap író  és több népszerű regény szerzője, ki 
még Ady E ndrével együtt szerkesztett lapot Debrecenben, azután 
Gulyás Károly, a Teleki-könyvtár őre, számos kultúrtörténeti cikk, 
irodalmi tanulm ány és m ese szerzője, az erdélyi sajtó és néhai Benedek 
E lek á llandó m unkatársa, végül Paál G usztáv kultúrpolitikus.

A  S Z ÍN H Á Z

Sehol sem olyan m eddő a te ttrekész férfiak kezdeményezése, m int a 
kisebbségi színház-soron. H iábavaló volt Lécfalvi B odor Pál m ondá
vá le tt jó tékonykodása a színház körül, színpárto ló  szenvedélye és 
m inden kulturális lehetőség  készséges fölkarolása. Itt folyt el a 
kisebbségi közöny hom okján Morvay Z oltán  színházba terelendő 
közönségakciója, mely csak egy-két évig volt sikeres. H eti öt estére 
m inden helyet b e tö ltö tt, és b iz tosíto tta  ezáltal m inden darab ötszöri 
előadását. H ol vagyunk m a ettő l?  És hol vagyunk akkori színházunk 
színvonalátó l? Pedig itt szép tö rténelm e van a színpadnak, K ántor- 
nétól kezdve még nevek is bőven te rm ettek  az első aktorsorokból: 
Beregi O szkár itt indult (Bernády idejében, ahogy ő maga je len te tte  
m ostanában  nálunk  a színpadról), Tőkés A nnyt itt protezsálta már 
Sényi László, az ízlésm ester, és itt próbált évtizedeken át rengeteg jó 
és országos névvel színházat csinálni a Bulyovszky-unoka, Szilágyi 
D ezső szín idirektor...

V annak strandok , futballpályák, szőlők, korzók, kávéházak, cuk
rászdák, flekkenfészkek és mozik. Jó  színház kevésbé. T itkon  vigasz
ta lód tam : a zsidó k u ltú rh áz  az igényes közönség illúzióinak 
k ielégítésére nem  alkalm as még túlnyom ó részt já tszo tt operettben  
sem. A ztán a vidéki színészek közül kevés a m eghallgatható. A kinek 
pénze van, K olozsvárra, sőt Pestre megy a szezonslágerek m eghallga
tására, és hogy a d ivattó l el ne m aradjon, szellemi rekreációra. 
Idehaza pedig csak tám ogatja  a színházat, nem gyönyörködni és
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tanulni megy a néha itt is jó  Thália-tem plom ba. Valaha hiába házalt 
egy jobb  együttesnek Sényi László a feleségével, Toldalagi A nna 
grófnővel, hogy bérle tte l biztosítsa a trupp  életét: amíg tehertétel a 
színház, nem  szórakozóhely, elbukik. M ert akinek kevés a pénze vagy 
nincs, az csak a m oziig lát már. Exotikus sztárnevek röpködnek a 
levegőben, m inden héten  m ást kennek a hirdetőoszlopokra, és 
ezeken túl a szalonokban sokáig csak Pitigrilli neve je len te tt csiklan
dós irodalm i szenzációt.

F E ST Ő K , M U Z SIK U SO K

Sokan já rnak-kelnek  itt, vagy vándorolnak Bukarestbe, hogy egy-egy 
székely álm ot m egvalósítsanak. Jeddy Sándor a rom án fővárosban 
meg tud élni, T ím ár szobrász is o tt él, a R ingler testvérek o tt adják el 
iparm űvészetük term ékeit, míg a most elhalt Bedőházy Katinka 
Kem ény János falujában tan íto tta  szőnyegszövésre a magyar és 
rom án népet. Innen szállt m agasra D ózsa G éza magyar festő is, s m ár 
kisebbségi sorsban itt próbál exisztenciát terem teni a Párizsban és 
Pesten is elism ert, m ert d íjakat nyert Bordy András, a portréfestő, 
akinek term észeti akvarelljei is jól kelnek nálunk. Vidát is, Bordyt is 
Gulyás K ároly dédelgetése seg ítette  előbbre, s az ő figyelmeztetésére 
Bernády György s tán m ások is adtak anyagi tám ogatást e székely 
tehetségek  k iterm elésére.

Festő ink  közt a legnagyobb név Vida Á rpád volt, akinek tehetsé
gét m áig sem  érte  u to l senki. D em eter R óbert, Erdély talán legnép
szerűbb kortárs  po rtréfestő je , a K u ltú rpalo ta  legutolsó magyar 
gondnoka volt. É lő festőink közül ism ertek: M arthy Pál, még inkább 
H ajós Károly, akinek közkedveltek akvarelljei, tollrajz illusztrációi 
m egjelentek az Erdélyi H elikonban is, a városi képtár őre, C iupe 
A urél, aki B ukarestben  többször nyert állam i díjat és a K u ltú rpalo tá
ban festő iskolát is vezet.

K oncerténekesnő ink  közül sokat szerepelnek: K öllőné V ojteko- 
vits O lga és K álnoki Bedő Em m a. Iparm űvésznőnk volt a most elhalt 
Bedőházy K atinka és a B ukarestbe költözött Jeddy Sándor. A 
vásárhelyi m űvészetnek a magyar világban koncentrált o tthona volt a
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Bernády a lap íto tta  ku ltú rház  (K om or— Jakab tervezte), hol a zeneis
kola is o tth o n t ta lált néhai M etz A lbert igazgatósága alatt. Ez a 
tehetséges zeneszerző (ak inek  fia M etz István dr., egyike a város jobb 
tollú  író inak) ide gyűjtö tte Pest néhány nevesebb muzsikusát. így 
László Á rpád  zongoram űvész és zeneszerző, akinek C onsolation 
cím ű ifjúkori m űve m ost nyert országközi díjat, H aják Károly, első 
hegedűvirtuózunk, ak inek  több művét ism erik a hangversenyter
m ekben országszerte, Zsizsm ann Rezső orgonam űvész, aki azóta 
K olozsvárra kö ltözö tt, s ez érezhetően  kárára van zeneéletünknek, 
továbbá Chován R ichárd  és E rkel Sarolta zongoram űvészek, az 
A m erikába kö ltözö tt S im or Jenő  hegedűm űvész és Tonházy Ferenc 
gordonkavirtuóz. Sajnos, ez im ert nevek viselőit a tü relm etlen  sovi
nizm us vagy elkedvetlen íte tte , vagy nyugdíjazással elküld te pozíció
ikból. U to ljá ra  H aják  K ároly került ki nyelvvizsgával az iskolából, 
úgyhogy m ár csak Chován, Kozma Géza és M etz Piroska nevű 
magyar tanárok  m űködnek  a zeneiskolában. Új rom án erők  eddig 
nem igen je len tkeztek . Intelligens és zeneszerzésben B artókra esküvő 
tehetség V ancea Z énó , aki a Kemény Zsigm ond Társaság egyik 
zenepályázatának első d íját nyerte meg, a fiatal T rózner József 
m ásodik díjat kapo tt zenem űvei előtt. V ancea számos erdélyi költő 
versét is m egzenésíte tte  (Áprily, Berde, Szom bati Szabó) zajos 
pódium sikerrel. Ú jabban  tűn t föl hangversenyeivel Chilf M iklós, aki 
olasz hatás a la tt írja zenem űveit. É nekm űvészetünk  régi nagy te h e t
sége v o lt G öm öryné  M aleczky M ariska és néhány évig R . H eltai 
Ida, vo lt b e rlin i o p e raé n ek esn ő , aki a rom án  fővárosba távozott. 
L eg jobb  zo n g o rak ísé rő n k  a fele ttébb  m uzikális Láni O szkár dr. A 
rom an izá ló  célzat m ost em elte  ki én ek tan á ri á llásábó l Ch. Szilágyi 
E rzsébetet.

A kinek sok e ku ltú rnév  egy kisváros lakosságához (40 000 lélek) 
m érten , az forduljon  a nem zeti alapon leépülő  és színvonalban 
süllyedő zeneiskolátó l D. Biás Istvánhoz, a vármegye volt levéltáro
sához, M arosvásárhely tö rténetíró jához, vagy dr. M olnár G ábor volt 
főszolgabíró, m ost nyugalm azott városi főkönyvtároshoz, az em lege
te tt polih isztorhoz. E zeket az urakat hallgatva állandó kétségek 
gyötörnek élő m űvelődési gárdánkkal szem ben. T udjuk ugyan, hogy 
a h a lo ttak  tisz telete  nagyobb az élőkénél, de mégis. A  napokban
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elhalt kisgazda szervező, O rbán Balázs, vagy méginkább a csípős 
nyelvű Szász Károly dr. nevére meg nem ijedünk. Ó, igen, ők derék 
m unkásai voltak  a székelységnek, előbbi m egcsinálhatta volna B ár
dos P éter barátjával az erdélyi magyar kisgazdapártot, az utóbbit 
pedig Osvát K álm án gúnyolta V ásárhely Sarcey-jének. Máig is em lé
kezetes korm ánypárti képviselőként való jelentkezése m iniszterel
nökénél a „m agyarigeni” m andátum m al: „H oztam  neked, Kegyelmes 
U ram , egy magyar igent!” Nem érezzük m agunkat tö rpe epigonok- 
nak repatriá lt je leseinkre em lékezvén sem: Pálffy Gyulára, az adom á- 
zó íróra, és számos szakspecialistára, kik a tudom ány több ágában itt 
m u tatták  először oroszlánkörm eiket. Jó em lékű repatriáltak  még: az 
Eszterházy-korm ány volt belügym inisztere, ifj. U grón G ábor, azután 
K. Bedő Sándor, a k itűnő  jogász. A forradalom  előtti korm ánynak 
két exponense is él a városban: U grón A ndrás, volt besztercei főispán 
és Incédy Joksm ann N ándor, volt m arostordai főispán. Az utolsó 
magyar polgárm ester, dr. M arthy Ferenc A m erikában lett hírlapíró. 
M aradandó em lékű jogász volt itt, még a rom ánok is meghagyták a 
róla elnevezett külvárosi utcanevet, Dózsa D ániel, akinek sírját a 
közeli M akfalván néhány esztendeje koszorűzta meg a hálás Erdélyi 
Irodalm i Társaság és a K em ény Zsigm ond Társaság. A  nagyszámú 
repatriá ló  csoportró l karrie rh írek  keringenek időnként, néha már 
lesújtó  halálh írek  is. Az élet sodrában itt általában közöny (ne 
m ondjam : irigység) érzik a kis M agyarországra költözött véreink 
irán t, egyetlen óriás kivétellel: a m inapi m iniszterelnököt, aki húsz 
éve még itt szónokolt a megyeházán, a volt m ezősám sondi birtokost 
legendák veszik körül. B ethlen Istvánt senki sem rója meg, am iért 
repatriá lt. Feleségének, B ethlen M argit írónak  neve o tt olvasható a 
reform átus kollégium  díszterm ében egy díszszék karfáján, a Kemény 
Zsigm ond Társaság irodalm i ünnepein...

Az úgyneverzett „aranykorszakbeli” nagy nevek : Petelei úr, 
B enedek E lek  és a fenegyerek reform átus pap, Tolnai Lajos kivételé
vel kedves irodalom tö rténeti em lékekké lettek. Petelei István halálá
nak negyedszázados évfordulóját m ost ünnepelte  meg a magyar 
értelm iség, B enedek E lek  és Tolnai Lajos, akárcsak a közeli Felfalun 
lelkészkedett Szabolcska Mihály, m űveikben élnek. A kisebbek iro 
da lom tö rténeti balzsam ra szorultak, így Koncz bácsi, az adatokat
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közlő volt professzor, a Bolyai-életrajzíró költő-képviselő, Bedőházy 
János, az „á te is ta” (m ateria lista) M entovich Ferenc, A rany János 
bará tja  és az U nio-dalok  föladatánál kisebb költője, végül a tevékeny 
A ranka György, akinek  Nyelvmívelő Társasága m inden diákfülben 
visszacseng. „Bizony, öcsém  —  hallom  a százéves Magyar Kaszinó 
v ih a rlá to tt öregeitő l — , jóform án m inden évtizedben volt itt iroda
lom  s volt itt folyóirat, csak nem hívták revűnek!” És — ezt m ár csak 
gondolják , m ert sérten i nem  akarnak —  ama régi írókat nem hívták 
kisebbségi íróknak. H anem  aztán — nem m ondom  —  következnek 
nevek, m elyek halla tá ra  gyermeki alázattal kértem , amíg élt, a 
gunyoros öreg  kúriai b író t, Jakab R udolfot: „M eséljen róluk, M éltó- 
ságos U ram , m ert jó l esik!”

S az ö regú r elm ondta: író tisztelete akkora volt, hogy pesti jogász 
ko rában  A rany János u tán  lopakodott az Akadém iáig, csakhogy 
láthassa. H ogy G yulai Pál itt nevelősködött a szom szédban, egy 
közeli T eleki-kastélyban, és milyen érdekes, m ert nem sejte tték  még 
belő le  a nagy írót. K em ény Zsigm ond? Itt jogászoskodott, biztosan 
m egvan a nyom a az ak ták  közt. Bolyai Farkasról meg Jánosról, úgye, 
nem  kell m ondjak  Ö csém uram nak sem m it, könyvekben úgyis föl
eresz te ttek  ró luk  m inden adom át. Egy-egy nyolcvanéves nyigócás 
(kereskedő, szatócs) inaskorában  kiszolgálta még, azokhoz forduljon 
a kollégium  körül...

A  B O L Y A IA K

A  két m atem atikus em léke, ez m ár büszkeség a városon! Az utódaik, 
azok nyugodtan éhezhetnek , de am az egykori nagyok em léke, az a 
városi polgárság m agántulajdona. Kár, hogy csak Farkasnak van meg 
a m ellszobra a kollégium ban, és egy angol világlap képe: „Bolyai 
Farkas on th e  dea th b ed ”, Bolyai Farkas a halálos ágyán. Jánosról 
m ár sem m ilyen arckép sem  m aradt. A  Francia A kadém ia kérésére se 
szo lgálhattunk  vele. E llenben  koponyájának te teje  néhány hajszállal 
o tt lá tha tó  m úzeum unkban. S Kováts Benedek, a könyvtáros tanár 
m inden lá togató  k ö ltőnek  káröröm m el m utogatja a Bolyai Farkas
versek ham vvedrét, egy serleget, melyben elégetett költem ényeit
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ilyen fö liratta l tem ette  a bölcs: „H a kicsit térnek el a legmagasabb 
szinttől, lehullnak  a m élybe!” (Ilyen kegyetlen csak egy m atem atikus 
lehet, a relativitás őse.)

S a „m agyar g ló b u szb ó l, a „húszm illiós m agyar” álom ból egyetlen 
tűzálló példánkhoz ragaszkodunk: Bolyai Farkashoz, az átlag fölötti 
em berhez. Ebből sem a zseni a m intánk, hanem  a mozgó kályhakészí
tő energiája, mely a tudom ány új világát m unkálta ki önm agából a 
régi helyébe, János fiából lángeszű e lődöt nevelt E insteinnek, s mégis 
annyira ép és erős m aradt, hogy saját halo tti beszédét is hisztéria 
nélkül, békében tud ta  még m egfogalm azni. Az erdélyi em berség 
leckéje ő: nem  lenni halhatatlanná, de sohasem  halni meg egészen...

E  nagy nevek hallatára nem jó  érzés e városban tollat forgatni: 
fabatkát sem  é r a  halhatatlanság! A  K ossuthnak, II. Rákóczi Ferenc
nek és B em nek em elt politikai szobrok lefordultak rom án katonák 
akaratábó l, és a Bolyaiak nem zete jó  sokáig még csak nem is gondolt 
arra, hogy más nagy fiai is m éltók volnának szobrokra. Bolyai János 
dédunokái nyom orognak köztünk, pedig eddigelé mégiscsak a Bolya
iak látszanak ki fejjel leginkább Erdélyországból az egész földgöm b
re. Igaz, hogy az az igazi halhatatlan , akinek jóval száz, esetleg ezer 
évvel halála u tán  kezdik önten i em lékjelét.

Az ötven-hatvanévesek még szeretette l em legetik (hogy kim erít
sem e város in tellek tusának  képét) Jakab Ö dön és Kiss M enyhért 
idetartozását. E lőbbi vén diákja volt a kollégium nak, talán Sándor 
János, a volt belügym iniszter és Bernády György volt főispán diákko
rában tanároskodo tt is a kollégium ban; Kiss M enyhért innen, a 
megyeházi politikából indult költőpályára. A  legjobb magyar jogi 
körökben  ism ert fogalom  Sebess D énes, politikában, közgazdaság
ban kerül szóba, m ég könyvét is hallo ttam  em legetni. Veszteség 
Krüzselyi E rzsébet elköltözése is közülünk. Az im périum változás 
sokat em legetett m ásodik nem zedéke pedig, mely elhelyezkedési 
harcát folytatja, lassan-lassan fölvonul az első szellemi arcvonal 
m ögött. Az 1920— 30 közti évekből csak két nevet írtam  volt V ásár
helyről az em lékezetem be: Bodoni Staibl M iklósét, egy azóta O lasz
országban e lha lt Á prily-tanítványét és K ertész A ndorét, egy 
szociológiában jól értesü lt cikkíróét. A zóta a V ásárhelyről indultak 
közül kivált Kacsó Sándor, aki nem csak regényeivel, novelláival,
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hanem  b á to r és becsületes publicisztikájával és székely közgazdasági 
m unkájával —  aránylag fiatalon — kisebbségi é letünknek egyik 
fö n n ta rtó  szellem évé em elkedett. Még a háború a latt írt itt először 
Székely Jenő , ak inek  regényei és színdarabjai Pesten és Erdélyben 
je len te k  meg. A  Csehi család cím ű regénye a Szépmíves C éhnek volt 
egyik natura lisztikus írósikere.

M ai fiataljaink  húsztól negyvenig Erdély lapjaiban most bon togat
ják  szárnyaikat. B üreger D ezsőnek filmszerű regénye je len t meg 
S pek trum  cím en, m iután  Tudom ány és H aladás címmel folyóiratot is 
szerkeszte tt E rdélyben Láni O szkár zenésszel együtt. Kisebbségi 
tan ítóregényével és napilaptárcáival m ost edződik nagyobb nyilvá
nosság e lő tt a tehetséges Gagyi László, akinek alighanem  sok m on
danivalója lesz székely fajának tennivalóiról. F iatal, lírai kvalitású 
név ke ttő  is kezd ism ét ism ertté  lenni: Laer József és Révész Imre, ez 
előbbi aktivista p ro le tárhang , utóbbi a klasszikus harm ónia szom ja
sa. A z ún. faluszociológiai m ozgalom  legjobbjai ifjaink közül dr. Joós 
A ndor és dr. Szilágyi O livér; m indkettőnek  fegyelmezett és biztos 
to lla  ígéret a városi magyar vezetés legjobb utánpótlására.

L ast not least, külön oka van, hogy dr. Turnowszky Sándort 
u to ljára  hagytam  a szellem i V ásárhely w eim arias m egrajzolásában. 
1918-ban, két po litikai röp ira ta  után, az itteni Nem zeti Tanácsból 
vára tlanu l fö llendült az országos Radikális Párt főtitkárává. A  H u
szadik Század régi m unkatársakén t társadalom tudom ányi elm élete
ken v ita tkozo tt abban  az időben, am ikor a választásokat kiíratni és a 
háború  s fo rradalom  álta l m egbolygatott országot konszolidálni 
ke lle tt volna. Sokszor hasznos, mindig szellemes társada
lom tudom ányi cikkei idegenek Erdélyben is, m ert nem alkotó  elme, 
bár kisebbségi so ron  nem  szólt még hozzá haszontalan kérdéshez. 
M egírta a székely főváros mai szociális dem ográfiáját az egykor itt 
tanároskodo tt B raun  R ó b ert 1912-ből datált cikke alapján —  össze
hasonlításul. M egállap íto tta , hogy a m ostani dem okrata világ p ro le
ta riá tusa  (nem  a lum penpro le tariá tus) életszínvonalban, lakásban, 
élelem ben, ku ltúrigényben mélyen alája szállt az egykori magyar (ma 
„ re a k c ió sá n a k  (?) nevezett) korabeli alsóbb néposztályokénál. 
Ugyancsak ő szerzett vo lt összeköttetést Erdélyből Capri báróval 
P án-E urópa  eszm ei terjesztésére . N éhány éve je len t meg Nagyvára-
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don Turnow szky regényes életrajzának első része: cinizmus és szenti- 
m entalizm us úgy váltakozik benne, m int bosszú és könny egy diszhar
m onikus lélekben. A m ű címe: M arosportustó l Moszkváig.

A  K Ö Z V É L E M É N Y

A várospolitikai életben  szinte túlságosan is érvényesül — a magyar 
fönnm aradás fö ltétien  hasznára —  a szerszám ok szerint fegyverkező, 
pártoskodó , csoportosu ló  kispolgári kézmívesszellem. Politikai 
szükség —  s elm életben  ez nem is baj —  ezekkel a céhekkel, az 
erősen kiépült társu lati összetartással való számolás, ha valami üdvös 
reform  készülne a városban. Édeskeveset je len t ez a korporativ  hang 
a kisebbségi magyarság mai tartalm ából. „U tánam , panitiak!” —  e 
kiáltással fejezik ki ezt az ürességet nálunk, m ert a Panitról bevezé
relt paraszti szavazókat a kortes így vezényelte maga után, s nem 
vette  észre, hogy a pan itiak  rég elkanyarodtak a háta mögül más 
táborba. Ez a „pan iti” szellem ju t kifejezésre a „flekken”-es kocsmák 
perdön tő  fontosságában is, a közösen rágcsált sült hús és a borvizes 
bor meg a vargabéles judicium ában. Pedig am it ez a szász eredetű  szó 
je len t, a flekken, az nem rossz étel a borral kevert paprikába mártva, 
csak éppen  a közügyeket kéne m ásnap és o tth o n  intézni. K ülönben 
m ióta a rom ánok, zsidók is flekkeneznek, esett a közügyi flekken 
jelentősége. M eg is s iratta  ezt Kováts E lek, aki m éltán egyike a város 
legnépszerűbb em bereinek. Szinte egyesíti magában a város összes 
hibáját és jelességét. Agilis és makacs, autodidakta és értelm es, 
konzervatív és lelkes, többnyire ő ju t szónoklataival a töm eghez 
legközelebb, egyszerűen azért, m ert olyan, m int a tömeg.

M ai kisebbségi je lenség a volt kam arai képviselő, dr. Ferenczy 
Zsigm ond. A z iparosság reprezentáns vezére ma szellem iekben Csi
szár Lajos, aki publicisztikát is folytat, és Bustya Béla, aki több ízben 
volt városi tanácsos, m int iparosvezető.

Hogy milyen a töm eg, melyet vezetnek? Vagy tíz évig a sokaság 
lá tha ta tlanu l, titkon  és gyorsan bal felé hajlott. Nem h ittünk  a 
szem ünknek, mennyi kom m unista szavazat volt itt! M ajdnem  annyi, 
am ennyi a polgárságé. Csak a legújabb rom án és nyugat-európai
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fasiszta hullám  á llíto tta  meg ezt a bal felé tolódást. A  magyar 
„ o k tó b e r” E rdélyben ma is az első fronton küzd a magyarságáért.

A zó ta  a sovinizm us m egváltoztatta ezt az arányt a város gondolko
dásában , de azért nagyon értelm esen írta egyik helyi lapban Radó 
Sándor, a magyar párt által többször dezignált polgárm esterhelyet
tes, hogy itt volna a tizenketted ik  óra, melyben m inden parádé és 
po litika  felfüggesztendő. Sürgős közm unka kell, a legjobb társadalm i 
békítő . És fölsorolja a teendőket, melyek az egyetlen komoly antibol- 
sevista és antisovén p ropagandát je len tik  m indenütt. De azóta évek 
te ltek  el, hangos az ország a forrongó nacionalizm ustól, és forog 
m inden  tovább régi, keserű  levében. A  politika, mely önm agát eszi 
meg, s a té tlenséget és m ohó szerzésvágyat különböző pártneveken 
variálja , ez van csak elő térben .

A  közvélem ény? M ivel bajlódik a városi közvélemény? E lsősor
ban a sérelm ekkel, melyek D andea Em il időközi bizottsági elnök 
részéről érik, tehát a rom anizáló  program  keresztülvitelével. Ma ez, 
ho lnap  az, tegnap, tegnapelő tt s ho lnapután  am az került ki állásából 
a rom án  nyelv nem tudása m iatt...

D e én m ost nem  a politikai, hanem  a magyar társadalm i közvéle
m énnyel foglalkozom . A  pesti Pátria-klubban 1923-ban azt kérdezte 
tő lem  T horoczkai W iegand Ede, az innen kiszárm azott jeles ép ítő 
m űvész, aki V ásárhelyt te leép íte tte  Bernády György idején ízléses és 
egyéni villácskákkal, hogy m ég mindig a zsidók csinálják-e Erdélyben 
a közvélem ényt. Én, m int jó  vásárhelyi, m it felelhettem  volna rá 
egyebet: „Te ne tudnád , hogy V ásárhelyt ki csinálja negyedszázad óta 
a közvélem ényt? M egnyugtatlak, sem a zsidók, sem Sebes Jenő  dr., 
csakis Bernády György d r.”

N em de, nyájas olvasó, ez volt a helyes felelet. Bernády György dr., 
volt rendőrfőkapitány , országgyűlési képviselő, polgárm ester, majd 
főispán s az im périum változás után az első liberális éra alatt kiszorí
to tt D andea Em il dr. m agyarellenes uralm a után újra volt polgárm es
te r  —  m éltán  fo rrt össze városával! Jóform án a maga képére 
te re m te tte  ezt a várost és úgy nő tt össze vele, m int hajdan Borsos 
Tam ás, a székely közpon tnak  első nagy főbírája. A  Bernády-kultusz 
iskolapéldája lehetne  a polgári tekintélytiszteletnek. Bernády pálfor- 
du lásait m indig a város érdekében  te tte , ő maga vagyont nem
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szerzett, inkább e lrep rezen tá lta  az övét —  m ondják nekem különbö
ző társadalm i osztálybeli hívei (de ellenségei is), akik közt lateinert, 
bankigazgatót, székely kortest és kisutcabéli Bocskay-hajdúivadékot 
egyform án találni. És volt idő, m időn az erdélyi kisebbségi sajtó 
nagyobb és nyom ósabb fele, élén az országrész urbánus legjobbjaival, 
az ő országos m agyarpárti elnökségét követelte, hogy megkezdődjék 
m ár akkor, a kisebbségi sors beköszöntésekor, a magyar kisebbség
politikai vezetőség dem okratizálása föntről lefelé.

Bernády mégis elm ulaszto tta akkor a döntő  pillanatot, melyben 
szerencsésen h a th a to tt volna a magyar kisebbségi politika belső 
élénkítésére , az önm agunk iránt való érdeklődés fönntartására, egy 
szervezettebb akarat (amilyen az övé) kinevelésére. Term ékenyítőbb 
lett volna m ég egy elnökválasztási bukása is valamelyik je lentéktelen  
m ágnással szem ben. A  M agyar Párt nagyobb tabunak bizonyult 
Bernádynál —  egészen a városi tanácsválasztásig. A kkor egyszerre 
1200 titkos szavazatot kapott a polgárvezér. E  külön blokkjával 
harcolt a helyi m agyarpárti tagozattal szövetkezett nem zeti paraszt
párt ellen. Igaz, hogy csak harm adik le tt a „dolgozók” mögött, de a 
magyar kispolgárok zöm ét, majd a felét sikerült neki még magas 
korban  is a maga o ldalára vonni és a városházára ellenzéknek 
hetedm agával bejutni. T ehát nem zetiparasztpárti uralom  idején meg 
tud ta  akadályozni Popescu A drián dr. választott polgárm esteri lehe
tőségét, m ire az visszavonult a tanácsházból. Elvi sikere volt ezzel 
Bernádynak, m ert a székely fővárosba magyar polgárm estert köve
telt. (H ol vagyunk ma, a m ásodik D andea-uralom  idején ennek 
lehetőségétő l?)

Ezt az elvi sikert szokott harcm odorával személyi csatározásban 
é rte  el. Bernády kím életlen, ha ellenségeskedik, s m int teljhatalm ú 
gazda, tud ju ta lm akat osztani. Bernády, aki egyedül volna alkalmas 
magyar részről a polgárm esteri székbe (mai 70 évével is!), azóta 
kibékült a helyi magyar párttagozattal, m elynek most Sebess Jenő  dr. 
az elnöke. V isszalépett az Országos M agyar Pártba is.

K ár volt B ernádynak, hogy m ikor visszalépett, nem kezdett orszá
gos, hanem  helyi várospolitikát. Bernády ereje többre való, m int 
helyi tanácsalakításokra...

E  tak tikai tü lekedések azonban nem zavarják a lényeget, a távlatos
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íté le te t: B ernády György dr. szerencsés inspiráltsága, ihlete, ép ítte tő  
m egszállottsága csinált ebből a majd egészen je len ték telen  városból 
egy szám ba veendő, m odern külsejű, nemcsak aszfalttal beburkolt, 
hanem  szellem ében is fejlődésképes várost. Lehet, hogy úgy járt 
V ásárhellyel, m int Jókai egykori rom án vajdája, aki a szultántól új, 
gyönyörű kaftán t kapo tt ajándékba, aztán kénytelen önm agát, a 
kastélyát és udvarát, lassanként a székvárosát is a kaftánhoz adjusz- 
tálni, m egszépíteni. Bernády A m erikában is já rt tanulm ányúton, és 
onnan  kábelezett állítólag, hogy még egy em eletet a ku ltúrpalo tára  
(nagyon m agasak o tt a házak!), de ne felejtsük, hogy m agát a kaftánt 
is Bernády ko ldu lta  ki Pesten. A  M ívelődési H ázat ő erőszakolta és 
„uzsukálta” ki a szakreferenseknél, néhány jóval nagyobb magyar 
város m intájára. Lehet az is, hogy polgárm estersége, főispánsága (és 
kilátásba helyezett állam titkársága) volt ez a kaftán: resteilte, hogy 
olyan szegényes ez az ő székhelye —  soha hasznosabb hiúságot! — , 
azért d ik tált egyszerre akkora iram ot 1910 táján a középítésnek!

Fantasztikusan  beadósíto tta  a várost; de U ram isten , milyen kicsi 
összeg le tt ez a pénz! Bagatell! —  m ondtuk viszonylagos vidám ság
gal. Igaz, hogy a város m odernségének költségei a magyarság és a 
világ devalválódásával egyenes arányban érték te lened tek  el s úgy
szólván a budget m ellényzsebéből te ltek  ki, m int K ecskem éten Kada 
E lek  idején az ártézi kú t néhány nagyparaszti mellényzsebből; no de 
legalább veszett fejszének a szép nyele kezünkben m aradt, a város áll, 
ha porrá  m ent is annyi adófizető. D e próbálja valaki csak el is 
gondolni, hogy ma kellene, az „in terim ér-bizottságosdi” városuralom  
idején s a mai gazdasági helyzetben m indazt m egcsinálni, ami B er
nády e lő tt h iányzott. A zért van, hogy annyi lecserélt fölirat és ekkora 
várostáblaválság idején is „É pült Bernády György polgárm estersége 
vagy főispánsága a la tt” —  ez nálunk büszke, komoly fémjelzés.

O tt áll a R om ulust és R em ust szoptató  farkasanya m ögött a 
Lechner-stílű , karcsú tornyú, szabadkai és kecskem éti társainál föl
té tlenü l szebb városházunk, a D andea ó ta  á tfestett fal- és ablakfest
m ényekkel: m ikor benne, az udvarán a földön lá ttuk  a lebon to tt és 
Lengyelországba rendelt Bem -szobrot, csillogó, finom etu isnek  érez
tük a negyvenkilences forradalm i em lék-ékszerünk körül. M ellette 
hívja ki a pályaudvar felől közelítő utas szem ét a Közművelődési
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Ház, frontján  m esteri reliefekkel a magyar kultúrhistóriából; A ranka 
György, M entovich, a Bolyaiak, Petelei, Tolnai Lajos m ellszobrai 
finom lokálpatrio tizm ust sugallnak. Bent a zeneiskola hangszerei 
h irdetnek  m űvészetet, a városi könyvtár még túlnyom óan magyar 
könyvekkel dicsekszik, a tükörterem ben  és foyerban ablakra és falra 
festették  K őrösfői K riesch A ladár és m ások a hun-m agyar ősélet, 
m onda- és balladavilág je lenete it, a m egtestesített székely mítoszt. A 
kép tár olyan é rtékű  és bőségű, amilyen Bukaresten és a szebeni 
B rukkenthal-M úzeum on kívül sehol sincs az országban. Munkácsy- 
tól, Paál Lászlótól s az első rom án festőtől, G rigorescutól lefelé és 
klasszikusainktól egészen a legm odernebb mai kisebbségi és rom án 
festőinkig szép szám m al vannak itt értékes képeink: a jövő szaporu
lat m indig a m indenkori városfő ízlésétől függ. Gazdag régiségtára is 
van a K ultúrháznak , Philim on A urél, akit néhai D em eter R óbert 
u tán gondnokká te ttek , szakértelem m el bővíti azt a környékbeli 
(m aroskeresztúri) őskori ásatások leleteivel.

A  nagyterem ben vagy hangversenyterem ben, mely az országban 
kétségtelenül a legszebb, legbővebb férőhelyű, a bejárattal szemben 
áll R om ánia leghatalm asabb orgonája, mely a régi M agyarországon 
is, a pesti Z eneakadém iáé m ögött, a m ásodik volt. Ide járt le 
Schm itthauer és Antalffy Zsíros hangversenyezni; az is a város 
nagystílűbb lendületéhez tartozo tt, hogy (talán a terem  kedvéért is) 
ide já rtak  előadni évenként vagy időnként Kubelik, Svärdström  
V alborg, Casals Pablo, m inden elsőrangú európai vonósnégyes, 
H elge Lindberg, Enescu, D ohnányi, B artók stb. Itt já rt a „Nyugat”- 
gárda stb. A  kisváros arányain messze tú ljártak  igényei. Kár, hogy az 
a legm agasabb d ivatunk a gazdasági rom lás folytán elm úlóban van. 
M ost a K em ény Zsigm ond Társaság hoz le időnként pesti jószelle
m eket (M óricz, K osztolányi) és Erdély legjobb zenei alkotóit. Még 
nagyobb kár, hogy a hangversenyterem be a város jövedelm ének 
szaporítására  m ozit engedélyeztek. A zóta sok a baj a porosodó 
orgona százezrekbe kerü lő  reparációival. És kár, hogy a Baross 
G ábor utcai Székely Iparm űvészeti M úzeum  ritkán lá tta t székely 
kiállításokat. D e hát a székely népkultú ra  és iparm űvészet —  ugyebár 
— nem  éppen  elsőosztályú gondja városnak és állam nak, Bernády 
nagyon is gondolt effélével. Az aszfaltot, a vízvezetéki csövek leraká
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sát, a rosszul sikerü lt vízellátást is Bernády idején kellett megoldani. 
H evenyészett, tehát néha elh ibázott, elsietett m unkálatok voltak 
ezek, de —  megvannak! Az aszfalt ugyancsak, tú lontú l megvan, a 
m ezőkbe nyúlt ki m indenfelé — m ondották  gúnyosan — , s íme, 
m inden szűkölködésünk ellenére is kijjebb to lódo tt m ár a lassan, de 
folyton épü lő  kisváros, az ép ítő  kisem ber, a jobb munkás, a nélkülöz
hete tlen  m inőség és az üdülőtelepes, jóm ódú polgár. Addig szidták 
az adófizetők a sok aszfaltot, míg kevésnek bizonyult. Úgy jártak  
ezzel, m int Bernády a saját városfejlesztésével. Négy víztartó  kutat 
ása to tt a városi víz szám ára a víztelepen és ö t év alatt huszonnégy kút 
is kevésnek bizonyult. H ja, ez a városiasodás nagy vízfogyasztást 
sugall még a külvárosban is.

Csak az új posta elég nagy, ezt nem  véte tte  el Bernády, no, de nem 
csoda; m ióta 1918 novem berében az ide elsőnek bevonult hét rom án 
lovaskatona először elfoglalta a postát, nem igen értük  el még a 
háború  elő tti forgalm at. T alán, m it tudja azt a laikus, a repülőposta 
is kisebbíti a földi forgalm at. A  szép nyugdíjpalota is Bernády 
„fecit”-jével ékeskedik, úgyszintén a Kós Károly ép íte tte  gázgyárunk. 
Egy p illan tás a villanyfejlesztő tu rb inára és a néhány kilom éteres 
tu rb inacsato rnára , csupa beton, több híddal, a városi kertészetre 
„E lba” szigetén, az im pozáns gátra, egyszeriben meggyőz bennünket 
arró l, hogy itt lázasan dolgozott egy erős akarat és progresszív elme, 
m intha érez te  volna, hogy u tána soká lehet m egint komolyan város- 
fejlesztésről szó. N em  készülhetett el egy tervbe vett nagy kőszínház 
—  melyet egyelőre U grón A ndrás „Transsylvania”-beli m oziterm e és 
a Zsidó K ultú rház  nagyterm e helyettesít — , s ha K án to rné vagy az itt 
hajdan az „E lba”-szigeti fateátrum ban  szerepelt nagy ak to rok  föltá
m adnának, a színészet sorsa fejlődésén nem nagyon csodálkoznának, 
inkább a m agyar színvonalesést bám ulnák, vagy az évente itt szereplő 
bukaresti Nagy E ndre: T anase előadásán m érnék a világváltozás 
nagyságát. N em  épü lt fel a Bernády-éra a latt egy nagy pályaudvar, a 
m egfelelő színvonalú kórház és ki tudja, még mi egyéb.

A  kialakult v árosképrő l néhány éve nyilatkozott itt Jansen, leipzi- 
gi professzor, a városszépészet idehívott szakértője. K ifogásolta a 
piac fű tetlenségét, a sivár aszfalttengert. Az újabban egymás elé, 
egymás e ltakarására  é p íte tt középületeket. K ülönben egy-egy mai

162

Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.): Maros-Torda megyei olvasókönyv 
Lelőhely: adatbank.ro; Digitális szövegtárak



városvezető tudat a latt Bernádyval szeretne ösztönösen versenyezni 
az ép ítésben: Jansen  ide, Jansen  oda, a fő, hogy az új uralom  
szem betűnjék! A  háború  elő tt vagy 6-7 középiskola, különösen pedig 
az óriás és a városnak regényes pontján  elhelyezett katonai alreális- 
kola kétség telenül a tünem ényesen gyors és lázrózsás építő  tem pó
ban kerü lt te tő  alá, a Bernády-suggestio idején. A zért kezdték nálunk 
a rom án u tódok  is építéssel: a görögkeleti és görög katolikus 
katedrális, a rom án tanonco tthon , a m egkezdett nagy kórház, a 
strand, az A vram  Jancu szobra és a Petőfi-dom borm ű helyére állíto tt 
„Ism eretlen  K ato n a”. (M intha nem  Petőfi lett volna az ideális, 
világraszóló „Ism eretlen  K ato n a” !) Ez a mai építkezés anyagiakban 
nehezen megy, kevés a pénze városnak és állam nak, de főként 
hiányzik a töm eglelkesedés, az építés sodra, az a m inapi láz, hiszen 
egyes rom án pártok  sem lelkesednek a másik rom án párt építkező 
akaratán .

B ernády kezében ta rto tta  a köz helyeslése m ellett az egész várost. 
Többnyire az ügyek hasznára verekedett a legapróbb részletekig. 
Politikai harcai közepette  se szűnik meg, akár távollétében is, 
hívének, Nagy E ndre  kollégium i igazgatónak (M entovich Ferenc 
é le tíró jának) m int főgondnok a rendeleteket levélben küldeni, hogy 
milyen színűre fessék a restaurá lt díszterm et és melyik bibliai m on
dát írják a szószék fölé. Ez ő, a fáradhatatlan , akiről nem ok nélkül 
te rjesz te tte  egy epésen okos ellensége, hogy Bernády számos polgári 
töm egvacsoráinak egyikén m ondta: szíve o tt kint a reform átus tem e
tőben, haló poraiban  is a városért fog dobogni.

A SA JT Ó

A  közvélem ény m ásik fele a sajtó. Ez a székely fővárosban nem 
hírszolgálat, hanem  problém a. Nem  is annyira a minősége ellen van 
kifogásunk, noha ez se m éltó  ezer magyar la teiner családhoz, hanem  
a sok ap ró  lapk ísérletet kifogásoljuk. Nincs egy összefogó, nagy 
napilapunk. N égyoldalas napilap  a „M aros” és a „Reggeli újság”, 
h e tenkén t referál a ku ltúresem ényekről a „Székelyföld”. A  színház és 
vidékéről értesít a „M arosm enti É le t”, a „Tűz” és egy „F lekken”
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cím ű vicclap. Dr. Földessy György, a jeles vadász itt szerkeszti az 
erdélyi vadászújságot. V an egy rom án hetilap is. S van félhivatalos, 
tényleges cenzúra is. N éhány újságíró jobb lapot, jobb papírt, jobb 
ú jság írósorso t érdem elne: Sényi László, Gyulai Zsigm ond, Morvay 
Z o ltán , a politizáló  publicista, Tamássy György és az agilis dr. 
Sebestyén László. Nagyobb erdélyi lapok tudósítói: Benczel Béla, aki 
szép irodalm at is kezdett, Sándor Pál, a Chiléből visszavándorolt 
m érnök  és T ódor József tanár. A  legjobb és legmagasabb értelem ben 
vett újságíró itt A sztalos Sándor, a „Brassói L apok” helyi m unkatár
sa, aki Tem esvárt Á goston P éterrő l regényt is írt, s aki első elnevező- 
je  vo lt egy vitában  az erdélyi irodalom nak: „trianoni irodalom ” 
cím én kifogásolta színvonalát. Időszaki lapokat szerkesztenek: Kal- 
kovits Gyula, A m brózy Z o ltán  és Fodor István, aki M ikszáth Szelis- 
tyei asszonyok cím ű m űvét dram atizálta.

A  lapokat nálunk  nem  a sajtó, hanem  a nyom datulajdonosok 
szülték. Sokszor éreztem , különösen a m últ évtizedben más erdélyi 
városokban , ha elém  kerü lt egy-egy vásárhelyi sajtó term ék, hogy 
városom at m egint neglizsében látom . Nem illik így m egjelenni a 
Bolyaiak városában , p láne kisebbségi sorsban. H iszen valaha, am ikor 
nem  kellett annyira, jobbak  voltak itt a nyom daterm ékek.

K Ö Z G A Z D A S Á G

Talán leggyakrabban a M agyar Párt helyi ifjúsági kultúrosztályában 
folyik a közgazdaságról szó. A zonban csinálni, a közgazdaságot 
gyakorlatban élni inkább a rom án házvásárlók, a most gazdagodó 
rom án vezetők tudják. Ezzel szem ben tegyünk úgy, m int egy évtize
den át az erdélyi m agyar írók: m eneküljünk a m últba? M ikor olyan 
szép a szőlőhegy m agasából az újnak a levelezőlap-látképe.

A  város népének  gazdasági összképét akkor lehetne szemügyre 
venni, ha végig kérdeznénk  a polgárokat és m unkásokat, hogy 
m ennyi pénzük  van, az adósságukat persze leszámítva. N éhány évvel 
eze lő tt szokás volt B ürger A lberthez m enni az A pollo-palota első 
em eletére. A  Bürger-vagyonkom plexum  feje elő tt kérdő tek in tette l 
állt m eg Gyulay Zsiga, az újságíró, s új esztendei prognózist kért,
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vajon lesz-e javulás a közgazdasági helyzetben? A lbert, az apa Dezső 
fiához, a legidősebbhez küldte az újságírót, m ert az foglalkozik 
derű lá tó  jóslatokkal. B ürger D ezső m entegetőzött, hogy reá csak a 
technikai m egoldások tartoznak , az üzletvezető G yurka öcsém. B ür
ger György pedig elhárító  m ozdulattal m ondta az újságírónak: „N e
kem sem m ire sincs pouvoirom ...”

Az egész város gazdasági vérkeringése Bürger A lberthez igazodik. 
Szerencsére nagyon erős szervezet, kitűnő m unkaereje alig lankadó
ban, ő Bernády m ellett a másik great old man a városban. Országos 
lá tókörét k itűnően  kam atozta tta  sokáig, pénzpolitikája a liberális 
éra a la tt a rom án szenátusba is e lju tta tta . Igaz, bárói rangot em leget
tek szám ára m ár a magyar világban is.

M indenki, közel és távol B ürgerre gondolt, ha köz- és m agánm en
tésről, magyar, rom án ügy előbbreviteléről volt szó. Úgy já rtak  hozzá 
a kérő szegények, m int a hívők M ekkába, vagy az erdélyi sajtóalap í
tók M arosvécsre, K em ény János báróhoz. A zért is vártuk éppen 
B ürger A lberttő l a dön tő  kezdeményezést. Nem a jótékonyságát 
keveselltük, hanem  a rossz helyre kerülő filléreit kifogásoltuk, sze
re ttük  volna közadóját, m űvelődési vagy hum anitárius adom ányai
nak kötelező évi részleteit a társadalm unkat összefogó intézm ények 
kezében látni. Ism ertem  a pénznek mosolygó ellenérvét: hol vannak 
ezek az összefogó fak torok? De kézenfekvő volt erre  a válasz: azok a 
fak torok  akkor fogtak volna m indent össze, ha egyszer a tőkét tudták 
volna összefogni! H a, m int a szászoknál, a népvezetőség egyúttal a 
vagyonra is ad ki rendeleteket, s nem  a vagyon rendelkezik az 
am fiktioniának. Ez nem naiv, idealista vágy, sem tőkeellenesség és 
gyakorlatiatlan hepciáskodás. Nem, ez a kisebbségi tőkére (van 
ilyen?) kötelező erkölcsi fegyelem, ez az egyetlen kisebbségi létalap...

A  többi gyáros és bankár pedig? Egyik olyan, m int a másik, akik 
annyi balszerencse u tán  is úgy élhetnek, m int ahogy élnek. K eveseb
bet u tazhatnak  ta lán  világfürdőkbe, de azért még nyugodtan bridzsel- 
hetnek. A  nyilvánossággal a konverzió ó ta  m eglehetősen elvesztették 
a kon tak tust, szóval a nyilvánosságot m ost m ár nem csak élni hagyják, 
hanem  m agára hagyták. M ost úgy viselkednek, m intha ők is önse
gélyre szorulnának. Igazuk is van ma, a m aguk m ódján, a műszavaik 
rejtekében , a devizák, visszleszám olási hitel, konverzió, in- és deflá
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ció argotján . D e hogy olyan kicsi a részvét irántuk, annak egykori, 
nem  is rosszindulatú , kötelességm ulasztásuk az oka. Nem szoríto tták  
őket erre, ak iknek  kötelességük lett volna! A nem zeti adófizetés, 
politikai és érdekprés nélkül, a kisebbségi szabadosság nem tartozik 
a tőke erényei közé. A nnál rosszabbul esett nekem , aki a petróleum -, 
sör-, cukor-, enyv-, ecet-, fűrész-, tégla-, bútor-, kő-, szesz-, vas-, 
csokoládé-, szappan-, gépgyár és aragonitte lep  gazdáit ism ertem , míg 
ezek álltak  és v iru ltak , annál fájdalm asabb volt nekem , am ikor 
e lábrándoztam  a brassói Schm utzler-kastélyban lá to ttakon, a rideg 
szászság összetartozásán: o tt a nagytőkés palotafalát kizárólag m os
tani, élő szász festők képei díszítik (Fritz Kimm, M atthis Teutsch), 
míg nálunk  az ősök arcképeivel dicsekvő m ágnásházban is ritkán 
ö tlik  eléd egy mai magyar művész m unkája. M ert a veszélyben levő 
hajó fedélzetéről először a m űvészet repült el...

V annak m agyarok, akik a közgazdaság szálait helyesen, a közér
deknek m egfelelően és a magyarság előnyére bogozzák ki, és mindig 
úgy, hogy abból még az állam nak, a város rom ánságának is tetem es 
hasznot hajtanak . Ezek a m indenütt, még a kulturális áldozathoza
talnál is jelenlevő, m ozgékony és világoselm éjű férfiak valójában a 
város lá tha tó  vezérkarának  leghasznosabb tagjai, ők a „bokros köz- 
gazdasági é rdem űek”, akiket senki sem tün te t ki, a húzó lovak, 
m elyeknek a gazdái m egveregették a vállaikat, m ert általuk ju tnak  
előre. Ilyen dr. L akatos Sándor, a város kereskedelm i attaséja, ki 
G enfből B ukarestig  segíti e lőbbre a székelyvidék m erkantil érdekeit, 
és ilyen dr. B író József, iparkam arai fő titkár (m ost fiatalon nyugdí
jazzák, m ert nem  tartozik  az uralkodó fajhoz), aki annak  idején 
m egkezdte a budapesti és bukaresti rom án— magyar nagyipari köze
ledést célzó tárgyalásokat. Ezek a dolgozó urak alig látszanak a 
közélet piacán, s m ikor beszélnek, sohasem  szónokolnak, hanem  
m indig m ondanak  valam it. És nyom ban meg is csinálják. Az utóbbi 
például, míg a sajtó  csak sopánkodo tt, hogy milyen rossz a vonatjárás 
K olozsvár és M arosvásárhely közt, egy egyszerű telefonnal vagy 
egyetlen bukaresti ú tta l e lin téz te  az alkalm as vonato t a két város 
között. Ezek a gazdasági élet reálpolitikusai, a kereskedők, iparosok 
hozzájuk fordulnak, nem  a képviselőkhöz, m ikor érdekeik veszélyét 
próbálják  elhárítan i.
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A kereskedők a piacon, a főtéren, a korzón, a hosszú és széles 
utcán helyezkedtek el, és várták  a gyéren vásárló vevőket. M ár 
leszoktak a sírásról, el is felejte tték , hogy volt gazdasági aranykor és 
hőség. R ajtuk  a világ szeme, jórészt rég itt lakó magyar zsidók és 
örm ények, akik m inden jó ra  és szépre áldoznak. E lsősorban náluk 
házalnak a felekezetek és jó tékony kottériák  dám ái, ku ltúrin tézm é
nyek és koldusok. Egy művészi ízlésű, nagy könyvtárú, m odernül 
magyar— zsidó nagykereskedő egy vidéki reform átus intézmény javá
ra ad, bár se vidéki, se reform átus. Csak úgy megszokásból. Akik 
cionisták e kereskedők közt, még azok közül is a legtöbben magyar 
életform ák közt érzik jól m agukat. Nagy dolog az anyanyelv, a nyelv 
a ku ltú ra  igazi hordozója, ha nem is m inden. A zért is kártékony 
Erdélyben még az enyhe árnyalatú magyar fasizmus is, m ert a magyar 
ku ltú rának  jókora  fogyasztója és élvezője zsidó. Hiszen vannak 
csendes elhúzódások a m agyarságtól, főként m ióta Angelescu állami 
iskolákba te re lte  a zsidó gyerm ekeket. S míg nem jö ttek  a mai 
num erusos antiszem ita válfajok, látni lehetett m ár eddig magyarnak 
hitt zsidó úrileányokon rom án nem zeti viseletét is. De nagy álta lá
nosságban m egm aradt a ragaszkodás a Vázsonyi-eszményhez. M ert 
nem téveszthet meg bennünket a fiatal zsidóság lárm ás világnézeti 
vitája: a cionisták, m agyarbarát radikálisok akárm iről beszélnek, 
m agyarul végzik az erőfeszítést, hogy a m ásikat meggyőzzék, és 
m indig tudni óhajtják , hol áll és m ennyire fejlődött a mai magyar 
géniusz.

Az apáknál még hálaérzet fűzte őket a magyarsághoz, a fiúknál 
m ár csak a nyugat-európaibb ku ltú rához való ragaszkodás. Egyik 
legjobb la te inerünk  így beszélt a kereskedelm i társulatban: „Hogy 
M arosvásárhelyt a magyar világban milyen szeretetben gyarapodott a 
zsidóság, azt én tudom . G yerm ekkorom ban nagyapám, aki táblai 
tanácselnök  volt akkor, m indig azzal b iztato tt: ha jó l viselkedsz egész 
héten , ju ta lm ul m egm utatom  neked a város végén, a K ossuth Lajos 
utca sarkán  a zsidót. Egyetlen zsidó boltos volt akkor még, s 
m ostanában  még a kereskedőtársu lat elnöke is az volt.” Ezt a 
m egéljenzett igazságot érzi még a magyar uralom ból fennálló keres
kedő-grém ium  többsége, s a cionizm us inkább csak a legfrissebb 
galíciai bevándorlo ttak  töm egében hódít. Bizonyos, hogy Palesztina

167

Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.): Maros-Torda megyei olvasókönyv 
Lelőhely: adatbank.ro; Digitális szövegtárak



innét is kap lakót, de sokat nem. K ulturális szem pontból Vásárhelyt 
je len tősége van ennek , m ert a magyar ízlés és ítélőképesség is 
veszítene, nem csak a magyar érzésű és érdekeltségű tőke, ha sok 
magyar zsidó válnék idegenné a magyar lélek számára. Székely József 
bútorgyáros például így fogadja a pesti könyvügynököt: „Nagyon 
szívesen veszek magyar írók tó l új könyveket. H iszen a H elikont és a 
Szépm íves Céh meg az Erdélyi M agyar írórend könyveit is jára tom  és 
kapom . K iket ajánl P estrő l?” Az ügynök m ond egy-két írónevet, 
pesti bóvlit, töm egárucikket, m ire a gyáros szerényen utasítja rendre: 
„Én írókat kérek, nem  félponyvát.”

Egy p illantás a S om ostető rő l M arosvásárhelyre, s nem csodálko
zunk, ha fürdővárosnak  deklarálták  nyári félárú vasúti jeggyel. H á
rom  k ilom éterre  o tt van M arosszentgyörgy a gyógyfürdőjével, jódos 
vizével. M aga a város fás és virágos, klímája pedig a régi nagy 
M agyarországon is a legegészségesebb volt. R itka itt a tüdőbaj, s nem 
to lakodhat ide az ötszáz m éteres védőhegyek mögé a keleti h a tárh a
vasok N em eréje, m ert körös-körü l a Bese-, a Város- és Nagyerdő 
bükk-, tölgy- és cserfái zúgva u tasítják  vissza. A  cserkészet fejlődésé
vel a m ezőségi gázkutakból egészen a szovátai M edve-tóig m inden 
nevezetességet m egism er a szabadba szokott ifjúság. Ez az ifjúság 
m ár a város a lkatánál fogva is könnyen vált el apái o tthon  ülő 
term észetétő l: sem erre sem  kell egy kilom étert gyalogolnia, hogy az 
aszfalt végén fűre, e rdő re  és vízre ne bukkanjon. D e nagyobb 
sugárban is já rja  a kirándulás: a Medgyes közelében égő gázgejzírtől 
egészen a G yilkos-tóig m ájustól októberig  találkozni m ost már 
nem csak szász, hanem  magyar k irándulók  csoportjaival is. Tavaly itt 
a városban gyűlt össze az Erdélyi K árpát Egylet turisztikakedvelő 
töm ege, há l’ istennek, egészséges és term észetrajongó m indkét nem 
beli fia talokat üdvözölhettünk  akkor a T ornakertben .

A  spo rt is seg ített az ifjúság józanításában. Az egykori részegeske
désnek se h íre, se ham va, bár m a is virul a flekkenélet. E llenben az 
M SE, a M arosvásárhelyi Sport Egylet adja R om ánia legjobb úszóit 
és korcsolyázóit. Ilyen K elem en A ttila, aki még diák és országos 
többszörös úszóbajnok és C sorba Klári, az ország első nőkorcsolyá
zója. Az M SE  fölényét főként K om játhy József m érnöknek (K om 
játhy K ároly pesti zeneköltő  öccsének) köszönheti, ő az úszótréner.

168

Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.): Maros-Torda megyei olvasókönyv 
Lelőhely: adatbank.ro; Digitális szövegtárak



A M aros szigetén épü ltek  a sportpályák. Ezt a szigetet még a múlt 
század elején szép ítette  és nevezte el „E lbá”-nak egy francia em ig
ráns, egy H ouchard  nevezetű. Az Elba-szigetén volt valaha a Nyári 
Színkör is, annyi pesti nagyságnak indulóhelye (E. Kovács, K ántorné, 
Bulyovszky Lily és Beregi Gyula). Ugyancsak H ouchard nevezte el 
„Trébely”-nek (trés belle) a város villanegyede fölötti szőlőhegyet, 
mely a m ost m egújíto tt Polgári Lövöldéig terjed. A  város szőlő- és 
gyüm ölcskultúrája em elkedőben, bár a borunk, mely az alföldi bo ro 
kat játszva veri, nem éri el a szász és az Enyed vidéki aszú erejét és 
hírét.

K ülön em lítésre m éltó, hogy (végre) bevezették a városba annyi 
hercehurca u tán  a m etángázt is a közeli sárm ási forrásokból. Mind 
fogy a fával tüzelők száma, és az összes m űködő nagyüzem rá tért erre 
az olcsóbb fűtőanyagra. H a gazdasági konjunktúra volna, felbecsül
hete tlen  hordereje  lenne ennek  a term észeti kincsnek.

JE L E N

M arosvásárhely sem különb a legtöbb erdélyi városnál abban, hogy 
nagyon sokunknak még mindig a régi, a „békebeli”, a mit sem 
változott pesti táplálék  kell, és dehogy gondolunk arra, hogy új és 
szokatlan helyzetünkben nekünk kell Pest tartalm át m egváltoztat
nunk. Pestnek  jó  sok szem pontból mi vagyunk a beszélnivalója, sőt 
jóval inkább kéne, hogy legyünk, m ert 1918 ó ta mi je len tjük  a nem zet 
új ta rta lm át: a kisebbségi muszájt. Az úrm agyar helyett az em beri 
magyart, a hatalom  nélkül erős magyart, az örök  csatasorban álló, 
félelm ében fokozott figyelmű és fegyelmű, s m inden magyar gyönge- 
ségét szégyellő, az unalom ig százszázlékos, szellemi magyart. N e
künk, ebben a kisvárosban, hol a téli estéken „négy-öt magyar 
összehajo l”, izgató, am i Pesten term észetes, m ert m ióta világ e világ, 
érdekesebb volt a szabadság és a béke utáni vágy magánál a szabad
ságnál és a békénél. N em  megyünk a szomszédba egy kis faji 
szenzációért, nálunk  nem  cinizm us vagy hecc a többnyelvű tájhaza 
népeinek  összeférése. A zért ásítanak nekünk annyiszor a bejáró pesti 
lapok, m ikor N apóleon  nászágyáról kapunk olvasnivalót azokon a
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hasábokon, hol a mi lelki dolgainkat kéne firtatni, a transsylvan 
h ídm unkát, vagy a kisebbségi küzdelem  E urópa-példázó erőfeszíté
seit. Nem  Pestet, m agunkat kéne beszélnünk, feleim: hogyan tanu 
lunk őszülő fejjel rom ánul, m ire kíváncsiak belőlünk a szomszédok, 
mi fáj nekünk itt és odaát, míg Pest majd m egkérdi tőlünk: mit 
é rtü n k  mi magyar a la tt?

A  mai Pestnek  m inapi sznobizm usából való gyógyulásáról, a 
m agyarnak lélek szerin t való újjászületésének legalább az előkészü
le teirő l, vagy a pesti irodalom  népi és szociális elm élyüléséről, az 
ifjúság parasztszocialista vagy minőségi erőfeszítéséről épp oly keve
set tudnak , m int egykor Adyról és Babitsról, M óriczról és K osztolá
nyiról. A zért volt itt komoly nem zeti esemény, m ikor Móricz 
Zsigm ond, K osztolányi vagy M óra Ferenc m egzsúfolta az e lőadó ter
m eket, s egymás szívdobbanását hallo ttuk  a magyar szó ünnepein! 
M ert rá jö ttek , hogy nekünk, erdélyi íróknak kik az eszményeink, 
olyanok, ak iket ők is éreznek  m ár, m iután róluk annyit beszéltünk a 
dobogóinkon. S ma is azok nyernek itt a szívekben talajt, akiket mi 
em elünk eléjük. Legtöbb a divatnak hódol és kényelm esen bizonyít 
alibit, m ikor e lm aradottságára rá tap in t az em ber. Rosszabb a szintje, 
m int a falusi színvonal, m ert ez utóbbi bevetetlen talaj, előbbi 
azonban  burjános. Egy szász városban — nem kellemes ezt leírnom  
—  élesen különb e tek in te tben  a tónus, pedig o tt is küzd például az 
ifjúszász irodalom  és festészet a vidékies nyárspolgársággal. „Die 
G rossbau ten  in G ross-B erlin”-ről m esélt nekem  a szász szalonban 
valaki, és néhány hét múlva érdeklődtem  egy magyar szalonban a 
K lebelsberg reform jairó l, H óm an és Szekfű könyveiről, horribile 
dictu a „N yugat”-ról, N ém eth László „T anu”-járól s a debreceni 
„V álaszáró l: ö t perc múlva m ár zsidóvicceket és G reta  G arbót 
csicsergett a háziasszony.

D e itt van m ár az új nem zedék, a város tűzálló magyarsága 
m egerősödve apáik  jó  példáin. Csak nézni kell, hogy állja léte 
veszélyét, fogyatkozását, de meg nem tö retését, hogy hallgat, m ikor 
m egalázzák, idegennek, vendégnek m ondják, és milyen kedves szí
vóssággal kap egy-egy fogantyún, am elyben kemény m arokkal meg- 
kapaszkodhatik . Az első regényes korszakon, a titkos fölszabadító 
várakozásokon régen tú lesett, m int a kisebbségi bárányhim lőn. Hogy
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mi lett ezekből a várakozásokból, azt találóan jellem zi a székely 
fővárosi m óka. Egy magyar körökkel sűrűn érin tkező rom án szená
to r Pesten já rt. (A zóta m eghalt, s tem etésén M aniu Gyula és vezér
kara éppúgy m egjelent, m int egész Vásárhely magyarsága.) M ikor 
hazajö tt ez a rom án főrend, odavetődött egy kávéházi páholy bohém 
jei közé. Egy festő m egkérdezte: „Pesten jártál, no mit izentek?” E rre 
a szénátor (így hívják a senato roka t) bal kezével eltakarta  száját, 
m in tha titko lóznék , és úgy m ondta a kezdetben élt irredenta szóla
m ot: „Azt izenték, hogy csak k ita rtan i!” A ztán éjszaka elhúzatta a 
cigánnyal a rom án him nuszt, a rom án „Isten áldd meg a m agyart” — 
legalább is így csúfolódnak m aguk közt a regátiak az ardeleánokkal, 
ak iket nyilván többször vádoltak azzal, hogy magyar szuggesztió alatt 
állnak. Ebből term észetesen csak a klim atikus és kasztkülönbség 
igaz, a nyugatibb szó tartás és a kevésbé keleti életform ák; egyébként 
sovinizm usban egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. A magyar 
nyelv különben  (m int maga a magyarság is) nem m egvetett idióma a 
rom ánság e lő tt, ebben pedig jókora  szerepe van az erdélyi magyar 
irodalom nak, melyet egy vásárhelyi szárm azású rom án intellektuel, 
Jón  C hinesu ism erte te tt eddig a legkiadósabban és legnagyobb 
m űértéssel rom án könyvben és rádióban. (M ég a tévedéseiben is 
tudatos és m űértő .) Inkább a magyar nyelv elterjedtsége s most 
újabban a fasizálódó fiatalság követelése az a sok hivatali tábla: 
„V orbiţi num ai rom âneşte!” A dolgok mögé világít, am it a város 
legintelligensebb rom ánja m ondott nekem , am ikor megkérdezte, 
hogy mi a benyom ásom  egy bizonyos rom án m iniszterről, akivel egy 
színházi páholyban beszéltem . Azt feleltem  neki, hogy nézetem  
szerint nagyon érdekes eu ropéer a m iniszter úr, aki nyugati nyelveket 
tud —  s itt belevágott epésen a más politikai pártú  észlény: „Tévedsz, 
kérlek, az egyetlen nyugati nyelv, melyet a m iniszter úr kifogástalanul 
beszél, az a m agyar”.

A  rom antikus buborék-m agyarság végképp veszendőben. M ár 
csak néhány, rom ánok  által is szívesen portált adom avirága él az első 
kisebbségi nem zedék öregebb korosztályaiban. Legnagyobbrészt egy 
azóta elhunyt nyugdíjas tanárnak  im putálják  azokat, egy makacs 
székelynek, aki egyszerűen a „nyepozvolim ” álláspontját őrizte az új 
állam m al szem ben. E sküt csak 1930-ben te tt a nyugdíjáért. A hatósá
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gok előbb  vexálták, aztán m egszokták és többé komolyan nem vették. 
M ég a szigurancián is azt felelte, m ikor a lelkére kötö tték , hogy két 
h ó n ap  múlva újra jelentkezzék: „H ol lesznek akkor keetek?!” És 
m ikor rom án és magyar tanártársaságban fülébe hegedülték a szép 
„Sti tu ”-t, azt hunyorgatta rom án kollégái felé: „Szép rom án nóta ez, 
m ert a vége szom orú!”

A  m odern, nehéz élet kipusztítja a bölényeket, de kedvez a 
verzá tus városi em bernek. A  falusi magyar töm egek nagyobb nehéz
ségek közt élnek, főként elhagyatottságukban; a városi magyar ham a
rabb  elju t P on tiustó l Pilátusig és onnan a világ szeme elé. Csak 
éppen  gyerm ekeinek neveltetésénél veszít magyarságából, m ert azok 
rom án  nem zeti tárgyakkal vannak túlterhelve. Csakhogy nyitva a 
szem e az urbánus székelynek, úgy vágja egy-egy iparosvezér az új 
törvényt, a m egfelelő paragrafust és a legbonyolultabb útvesztő 
ariadnefonalá t, az „összeköttetést” meg tudja m ár találni. Persze 
m ind nehezebb az út, m elyet elvi drótakadályok zárnak el, m ióta 
országos program  a rom anizálás. Hol vagyunk m ár az esettől, m ikor 
dr. Sebestyén M iklós, az in terim ár b izottságnak régebben volt po l
gárm esterhelyettese, aki véletlenül magyar zsidó, kivezettetett egy 
liberális, magyarfaló rom án képviselőt a tanácsterem  karzatáról és a 
rom án  törvény nevében érvényt szerzett a rendnek és igazságnak. 
Politikai had jára tok  idején azért nagy becse van még a magyar 
voksnak  (hiába, sok van itt belőle, és titkos az!), és ami nagyon 
fontos, hiába van valam ely rom án politikai párt uralm on, ha vásárhe
lyi exponensei nem  szereztek  barátsági gyökeret a városban, kép tele
nek  te ljesen érvényre ju tn i, és törvény szerint vereséget szenvednek 
nálunk. Egy-két felkínálkozó kalandort jó  pénzért rácsalhatnak a 
listájukra, de győzelmi vagy szóhoz ju tó  ellenzéki szerepre csak a 
magyarság e lő tt valam ennyire népszerű vezéreik ju thatnak , többnyi
re a hivatalos magyar szervezetekkel szövetségben. Hogy e szövetsé
gek édeskevés lá tha tó  hasznot hoztak, azt k ipótolja a magyarság ama 
szom orú  m egnyugvása, hogy saját fiai is bent ü lhe ttek  többször az 
eredm énytelenségért való felelősségben. D e legalább van kihez for
du ln iuk  a hivatalban, ha nem  tudnak  még rom ánul, m eghallgatják 
magyar instanciájukat és m agyarul m ondják meg nekik, hogy hóvá 
cím ezze rom án kérvényét és hány lejes bélyeg kell a papírra. A ztán
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m ár csak Szent B ürokráciustó l függ, hogy mi a válasz a kérvényre, ám 
a kisebbségi magyar a tanúm , hogy az elsírt vagy m egírt sérelem  veszít 
heves fájdalm ából. L áttuk  ezt a Nyárád m enti állam i rom án iskolák 
ép ítésénél, am ikor magyar polgárok, gazdák pénzén, a rájuk ad hoc 
kivetett adóból akarták  azokat fölépíteni: annyi isntanciázó városba 
járás után mégiscsak sokszor bukott el a törvénytelen erőszak, m ert a 
gazdák m egtagadták a sarcot, mely a robot korára em lékeztet. Bent a 
városban lehet elejét venni az alantas közegek túlbuzgóságának, 
m ert a hatósági főközegek tek in te tte l a városi magyarság nyilvános 
ellenőrzésére, ennek  kedvéért vállalják sokszor a pacifikálást. Az 
1919-es Parajd vidéki székely fölkelés leveretése után is Popescu 
A drián akkori prefectus ilyen szem pontok m iatt fogta meg a b ü n te 
tésre és bosszúra em elt hivatalos kezet...

A  lakosság képét és képességét ilyen rövid elm efuttatásban bajos 
m egrajzolni, de talán e városkép is m egsejttette , mennyi itt a jó 
szándék. E rő  is bizonyára több van, m int am ennyit egy m agam fajtájú, 
alig két évtizednél hosszabb m últú vásárhelyi, egy nem „bennszülött” 
észrevehet. A  városban, annak  jellegében s legbelsejében lakik ennek 
a léleknek a titka, a magyar újulási vágy, mely m egm unkálja fiait. 
A zért szereti meg a „gyüttm ent”. M ikor egyszer boldogult K óbori 
János professzort székelységében m egsértettem , m ert az alföldi m a
gyart őszinteségben eléje helyeztem, élesen vágott vissza: „Még nem 
láttam  alföldi döblöcöst, aki innét V ásárhelyről kivágyna, vissza a 
magyar síkra!” U gyanazt látom  a regáti alföldiek szokásában. És én 
meg is vallo ttam  K óbori bácsinak, hogy ha Vásárhelyt nem élhetnék, 
legföljebb Pesten , Pozsonyban vagy Kassán szeretnék élni.

A  következő nem zedék? N ekik m ár kevesebb fáj, m int nekünk, 
pedig ők m ost vívják a v ilágháborújukat. E lőször, nem sokáig, csak 
játszva, m ajd nálunk  jóval többet drukkolva, a kenyérszerzés fantasz
tikus nehézségével szám olva e hazában, évekre hátraállítva és kevés 
jó  tanáccsal, szin te önm agukra utalva az évezredes ünnepév (1896) 
u tán  szem üket dörzsölő  apák  m ögött. Ő k nem  látták, mint mi, az 
innét az ezeréves M agyarországért a frontra, a halálba siető Désy 
Z o ltán t, de hallják  tő lünk , hogy a magyar nép olyan erős, hogy 
kisebbségbe sodo rt részei önállóan  is meg kell állják a sarat. Hogy 
M arosvásárhely h ivatalosan Targu-M ures, de történelm ében, szociá-
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lis ö sszetételében , pszichéjében és jövőjében éppen az ő most edződő 
fiatal akara tukbó l m arad egy része annak  a szép, nagy magyar 
városaisságnak, mellyel Nyugat mellé em elkedett ez a többi európai 
népnél csöppet sem ázsiaibb faj, egy rövid évszázad alatt.

Fogadkozásainknak  csak akkor lesz értelm e, ha egy test m ara
dunk, m int külváros a belvárossal, a magyar kulturális egységgel. 
N em  kellem es ta lán  a külvárosban lakni, ugye, jobb a palotasoron 
büszkélkedni, m int takargatn i a szegénység és a szellemi elm arado tt
ság rongyait. És sohasem  szám íthatni a központ elism erésére: csak 
tű rn i és dolgozni a végeken, örökös külvárosi magyarságban, a 
géniuszunk által nekünk ju tta to tt kényszerlakásban. Ám a külváros 
közelében  o tt a m ező, a tágas térség, széles e világ, hová ham uban 
sü lt pogácsával a tarisznyájában indul a meseszékely. Széles e világba 
inné t kifelé lát a szétszórt magyarság, s m int Izrael népe, h irdetheti a 
benne kifejezett világszint, és részletm unkása lehet a föld közös 
férőhellyé való átalak ításának . Kovásza lehet a kontinens közös 
kenyerének.

A zt m ondjátok , hogy bajos ilyen céllal m arosvásárhelyi magyar
nak  m aradni? És nehéz lesz elbírni a külvárosi sorsot? V alaha 
kecskem éti diák korom ban m egkérdeztem , csak úgy kötődésből a 
házigazdám at, G aragó  bácsit, a becsületes tabáni tím árm estert, hogy 
m iért olyan furcsa K ecskem ét külvárosainak a neve: „Rávágy”-nak 
hívják az egyiket, a m ásikat „M uszáj”-nak.

Faragó uram  nagy lokálpatrió ta  volt. Ravaszul húzta föl a szem öl
dökét:

—  Ezt m á’ sokan kérdözték  a gyüvevényök. H át tudd mög, öcsém, 
hogy ak inek  te tszik  a külvárosi gyepös hely, az olyan em bör „rávágy”, 
aki m ög szögény, o tt szü le tő it, annak  „m uszáj”.

A zóta h írből-hallásból (G yergyóban úgy m ondják: zillangóbul) 
„m egszékelyült svábnak” bélyegzett engem  néhai jó  Benedek Elek. Ő 
m arad a mai ifjúságnak —  m int nekem  is —  a legszívesebben vallott 
eszménye. N eki ugyanis Erdély, E urópa szépséges külvárosa „R á
vágy” is volt m eg „M uszáj” is.

A  tö rténelem  kisebbségi sorsban nem annyira dicsekednivaló, 
m int inkább tanulság, szépítő , finom, föl nem tűnő  ékszer, egy 
város-egyén ö n tu d a ta , mely em lékeinek összességéből és je len  közér
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zetéből áll. —  A djuk hozzá a szívünk sugallatát, a gyűlölethez a 
szeretetet, a kollektív fogadáshoz sok erős egyén pozitívum át, úgyis 
m egtanulhattunk  m ár, hogy e világon többet je len t sok „egy” a 
foghatatlan m indennél. A  tö rténelem nek  van e városban egy tem etői 
fele, mely dön tően  bizonyítja ősi magyarságunkat, de jaj volna 
nekünk, ha é le tünk  nem volna a m últnál erősebb bizonyságtétel!

Mély lélegzetet veszünk, m int m eztelen tornászok a füvön, és 
befelé b iztatjuk m agunkat, m int kaszasuhintáskor hajnalban a gazda: 
„M indent jobbá próbálunk  tenni, ha nem  is éppen jóvá. Senki sem 
lehet közülünk optim ista , de nem zeti s főként népi kötelességünk 
m elioristának lenni. Nyomás a latti népnek ez a term észetes e llen 
nyomása. A gyűlölködő ifjúm unkást éppenúgy, m int a m unkát gyűlö
lő vén krokodilust m egfosztjuk je lentőségétől, m égpedig izommal, 
ideggel, akara tta l, több m unkával, politikam entességgel. Egy követ
kező nem zedék egészségével. Gyöngédséggel hozzuk zavarba a gyű- 
lölködőket, m int a betegeket, ám a rab tartó  kezekből kicsavarjuk a 
korbácsot. Jókora  cókm ókot ö rökö ltünk  világháborús apáinktól, de 
csak a hasznavehetőt fogadjuk el, a többi lim lom ot tűzre vetjük. A 
nemzeti rom okból csak a kisebbségi soron lakhatókat restau rá lha t
juk. E lfordulunk a form akeresztyénségtől K risztuhoz, és M arxtól 
egyenest a m unkához. A  háború  elleni háborúnk a m unkairam unk 
lesz, mely eltapossa a regényes álm odozókat és a jelszavas him pellé- 
reket. S ha apró  la trok  elveszik a m unkalehetőségünket, új m unkát 
találunk föl, m int a székely ezerm esterek.

Elvégre ebben a városban találta  föl B odor Péter, a kispolgárzseni 
a zenélő kútját! S mennyi föltalálnivalónk van most, elsősorban 
önm agunk háztáján  az „önsegély”, melyet a szászok „Selbsthilfe”-jén 
kívül szegénységünk m agánya is sürget. Nyolcszáz éve, hogy ökrö t 
sütnek itt, és lacikonyhán vásárhellyé szoktatták  ezt a term észetes 
néptalálkozóhelyet, azonban a M aros még mindig hajózhatatlan! 
Székelym entést szavaltak, s közben K ocsárdon, Tövisen a m ezőre 
ép íte ttek  em eletes palota-pályaudvarokat, míg a székelyföldön vici
nálisok idétlenkednek  a „F liegende B lá tte r”-ből ittfelejtve. A utó t, 
repülőt, rád ió t izzadtak elő a nyugati népek s nálunk az anyaföld 
ingyenereje, a gáz, sokáig használatlan  sercegett apró  panam isták 
pecsenyesütő tüzénél... N em  vagyunk óriások gyermekei, tudjuk, de
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nem  fitym áljuk apáink  szenvedését, m unkáját, m ert értünk  is volt az; 
de sem m i tisz teletet sem érzünk az ősök betegsége iránt, csak azért, 
m ert hagyomány. Hz a város olyanná lesz —  bárm ennyire nem a mi 
fajtánk  vezeti is —  am ilyenné mi gyúrjuk át, szociálisabb em berek 
o tthonává, m elyben m agyarnak lenni annyit fog je len ten i, hogy: 
versenyálló.

Csak a m aradék talan  ö röm re törekedjetek , M arosvásárhely fiatal
sága! A  tíz körm ötökkel, véretek  piros lobogásával és agyatok fehér 
izzásával. N apjainkban  sokfelé húznak benneteket, prédikáló d ü h 
ben szenved a te ttekben  fáradt világ, s mi az a jó, am it m eghallgassa
tok? Tudom , hogy nyitva a fületek, friss az értelm i kíváncsiságotok. 
L áttam  ifjú nem zeti so ra itokat, melyek m eginogtak, m ert elhitték, 
hogy m eghalt a dem okrácia. S csak az első súlyos csalódásoknál, 
m ikor észrevettétek , hogy a nem zeti öncélúság m indenütt más népek 
kenyere u tán  sandít, akkor gondoltatok  az önvédelem re, melyet 
faludem ográfiákkal kezdtetek  s egymás biztatásával, hogy a másik 
m enjen falura. L áttam , hogy tud já tok  már, m it kell tennetek, ha nem 
is tud já tok  még m egtenni. És veletek  együtt hallgattam  meg, ami az 
egész kon tinensen  végigzúgott a lelkeken.

Marosvásárhely, 1935.
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