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Szárriadás 

Tünődve lapozom vissza a HID néhány 
idei számát, a május-júniusi kettős szá-
mot, aztán a korábbiakat áprilisig, már-
ciusig ... s előttem fekszik ennek az új 
számnak anyaga is. Elgondolkozom azon 
a felelősségen, amelyet lelkiismeretemmel 
kell megvívni minden hónapban, harminc 
napon át újra és megint, hogy mi kerül-
jön a folyóiratba, milyen írás és melyik. 
Hogy kinek készül a HID, hol akar hatni 
és milyen eszközökkel. 

Most könnyű  lenne a szóhoz menekülni. 
A szavak függönye varázseszköz tud len-
ni, a szófüggöny nálunk sokáig úgy takar-
gatta a magyar betűvetés problémáit, 
mint a Rilke-i sorok lehelletes üzenete: 

Nem malmok ők, csupán piciny kövek 
És mégis őrölnek, ha kenyér kell .. . 

Ezt a szegényes szerepet — a szellemi ke-
nyérszükségletét úgy értem — magya-
ráztuk .így irodalmunkról, művészetünk-
ről, birálatunkról a „nebántsvirág" kor-
szakban. Nem mintha áthatött volna en-
nek. igazsága . hanem egyszerűen, mert 
örökölt szerep volt gaz ilyen . önértékelés, 
romantikus szegénységi bizonyítvány. Be-
lemerülhetnék aztán medd ő  szóáradatba 
a folyóiratok lényegéről is. Hogy kirakat 
csupán egy folyóirat, csak megmutatója 
annak a. szellemi áruraktárnak, amely 

mögötte van. Vagy hogy a szellemi ter-
mékeknek, műveknek, alkotásoknak, esz-
méknek és feladatoknak processziójárása, 
visszatérő  jelleggel s hogy „a szelleméleti 
műhelyek pörölycsapásait zengi újra és 
örökké". Ettől a szódagálytól egész az 
Arany János-i megfogalmazásig (feladata 
„versenytért nyitni az írói nemes ambi-
cióknak") és a lexikális ridegségig mind-
mind kínálkoznak a szavak ebben a szám-
adásban ... mégsem hiszem, hogy köze-
lebb vinnének egyetlen lépéssel is az 
őszinteséghez. 

Egyszerűen arról beszélek, amit Sz. ba-
rátom mondott, hogy elmennek esemé-
nyek és problémák — kultúrális életünk 
fontos és égető  problémái — anélkül hogy 
a HID foglalkozna velük. S fel is sorolt 
hamarjában nyolc-tizet. S ennek a tény-
nek hiába szegezzük aztán ellene a meg-
jelenés egész quantumát, a szakadékot ne- . 

héz betölteni és áthidalni. 
Hát hiszen igazsága van a barátomnak, 

sok igazsága. Pergetem a lapokat és el-
marasztalom magam ilyen dolgokban, 
mint a könyvkiadásunk kérdése: abban 
nem voltunk elég kombattánsak, nem re-
agáltunk melegében. Aztán' meg nincs 
kritikánk a lapok irodalmi oldalairól sem . . 
Még nagyobb baj azonban, hogy sohasem 
követjük a könyvet az olvasóig, pedig az-
zal leülni egy kicsit — az olvasóval 
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és elbeszélgetni vele, milyen izgató lehet 
minden íróembez számára. (Én csak a 
gimnazistákig jutottam el a magam köny-
vei ügyében, ažok néha őszintén odamon-
dogattak.) Nem volna utolsó dolog,- be: 
járni a könyvtárakat sem, megnézni ki 
mit olvas, milyen a könyvállomány, mit 
sóhajtozik a bajszos, símaképű  vagy ép-
pen szoknyás könyvtáros. Itt a gyermek-
irodalom, foglalkozott azzal valaki? For-
dítunk magyarra rengeteg sok könyvet, 
magyarról is fordítunk szerb-horvát 
nyelvre, esett szó ezekről a fordításokról? 
A képzőművészeti rovat — kis átmeneti 
fellendülés után — visszaesett, a zene 
meg mintha nem is lenne egy id ő  óta! 

S mégsem erre helyezem a hangsúlyt 
ebben a számadásban (milyen könny ű  is 
a pontokat felsorolni s hálás is vagyok a 
fogyatékosságok feltárásáért) én azokról 
az emberi motívumokról szólok, amelyek 
a kazalgyűjtő  szívét betöltik. Hiszen, ha 
a folyóirat csupán „szépirodalmi, m űvé- 

szeti és kritikai munkák közlésére szánt 
ívszám" lenne, amely felett a gondos és 
vezető  kéz valamiféle mértékre ügyelne 
és — kész. Vagy figyelné: a pontokat, ",a 
program pontjait s ha egy belőlük -meg-
valósult, kistrigulázná elégedetten ... mi-
lyen kétségmente feladat is lenne a szer-
kesztés. S veszedelmesen ' hasonló ahhoz 
az iskolarendszerhez, amelyet osztályf ő-
nökünk annakidején ezekkel a szavakkal 
magyarázott: tudsz? Nem tudsz! Meg-
buksz! Egy ilyen folyóiratnak — mint 
ahogy egy igazi iskolának is lelke van. 
Lelke, nem a szó metafizikai értelmében, 
hanem abban, hogy életet és gondolkodást 
érzékeltetünk vele — lelke van, mint a 
tanteremnek, tele nebulókkal. Tele em-
berekkel, törekvésekkel, vágyakkal, szár-
nyalásokkal... Amig egy-egy szám „ösz-
szeáll", hány kézirat indul meg, milyen 
láthatatlan bányásztörekvések fúrója váj-
kál különböző  rétegekben s hányszor 
csapja oda az ember a kalapját indulatá- 

Paul Gauguin 
	

Csendélet 
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ban ... hogy aztán felvegye megint és le-
törölgesse: szemei el őtt portörölgetés köz-
ben ilyenkor feltűnik az a régi pertlinyak-
kendős sápadt ifjú, aki remegő  szívvel 
várta mindig a postát. Mert költőnek tud-
ta magát és várt örökké ... a nyomtatott 
betűt várta, amely őt egyszer igazolja. 
(S hányszor bukott meg ítéletével a szer-
kesztő!) Aztán jönnek az öreg harcosok, 
az írás veteránjai, kézirattal. Kosztolányi 
így jellemzett egyet: 

Kopaszodó, büszke apostol-homlokára 
az élet 

tette könnyes koszorúját, fölistenítve 
ifjúkori álmát, amelyben egyre 

jobban hisz . . 

Csak azok, akikre legjobban számíthat-
nál, azok jönnek nehezen, azoknak te 
mégy utána -könyörg ő  szóval ... S mégis, 
ők együtt így, ők a folyóirat, ők a megje-
lenés: mindannyian. Mért csodák csodája, 
ahogy nincs abszolut mérték úgy van egy 
másik csoda az irodalomban: jön egyszer 
egy ilyen pertlinyakkend ős és ott a kezé-
ben a legszebb vers és a legszebb írás ...  
Jön egy ilyen veterán és kései dicsfénye 
aranyat borít a tájra ... Jön egy ismeret-
len, aki egyszer álmodott csak, de a kiáltó 
szó benne - - az az egy — szép és örök és 
maradandó . Aztán jön a hétpróbás ru-
tinos, és ontja az írásokat vagy ... két-
ségbeejt . Valami érzékenységgel ... S az 
egész forgatagban,' a kézirattengerben, a 
lelkek áramlásában a pislákoló fényben 
meg kell látni folyóirat jövő  számát, új 
arcát... 

De még ha csak lelke volna a folyóirat-
nak és arca, de teste is van és köntöse. 
Nem hiszem, hogy közületek sok tucat 
ember együttesen, drágábban öltözködne 
mint ő . Ezek a „ruhagondok" meg hogy ki 
lesz aki megvarrja, kinyomja, vándorutast 
fabrikál a szerkeszt őből, aki kopogtatva 
járja a nyomdaküszöböket s keserű  kép-
pel szorong a vonatfülkékben; kétségbe is 
esne, de találkozik mindig egy sodródó 
fiatallal, aki meghallgatja ugyan' a sirá-
mokat, udvarias képpel, de aztán legyint, 
hogy ez mind semmi: Hogy majd csak 
lesz valahogy — amiben igaza is van — 
viszont! kisímítj a térdén a legújabb kéz-
iratot. Csak meg kell hallgatni, igen és az 
embernek bizalom szökik a szívébe. Hogy 
mindig lesznek szerkeszt ők, akik medi-
tálnak és kilincselnek s mindig lesznek 
fiatalok és öregek, akik rajongva vetik a 
lobogó sorokat s ők így együtt a folyóirat. 

Sokat kérdezem magamtól, jobbak vol-
tak-e a folyóirataink, amikor a számadást  

-- jelentés, akkor így hívták — azzal 
kezdtük, hogy: ezer valahány oldalon, eny-
nyi és ennyi rovattal, ilyen és ilyen prob-
lémák feltárásával, ennyi alrovattal ezt 
meg ezt a kérdést öleltük fel az elmúlt 
esztendőben ... A jelentések jobbak vol-
tak, a folyóiratok aligha. A konzerv na-
gyon hasznos találmány, az életet azon-
ban nem lehet megcímkézve a polcra he-
lyezni. Ő  én még emlékszem azokra a 
hosszú vitákra a tipikusról az irodalom-
ban, a fekete-fehér törvényszer űségéről s 
mindarra, ami velejárója volt egy kor-
szaknak. Tíz esztend ő  fejlődése ismét 
trónjára ültette az embert a művészi áb-
rázolásban. (A művész is hajós,_ aki víz 
bemártja evezőjét és 'nem mentes az 
áramlásoktól ... s' milyen izgalmas egy 
ilyen útkeresés a jobb révek felé). 

A számadó most egyszerűen és emberi 
hangon szólal meg — bár kötelességei a 
társadalom felé ugyanazok -- és bevallja,' 
hogy sok baja van a munkatárséival s 
nyilván azoknak is vele. Boldogemlék ű  
Bródy Sándor, aki egymaga írt egy folyó-
iratot a Fehér könyv-et — végig egymaga 
írta, maga is adta ki — ő  ír le ilyeneket: 
„Elégedetlenül veszem fel a tollat, hogy:-  
odategyem a zárópontot e könyvek tizen-
kettedik kötete után .:. Több-kevesebb 
inspirációval, több-kevesebb szerencsével 
alkotott irodalmi munkák gyűjteménye 
lett a Fehér könyv s nem az a bátor új 
szó, amivel tele voltam, amikor belekezd-
tem ... Játékköveket dobáltam keresztül 
a víz tükrén, 'azok csesztelték, Cifrázták 
a habokat, de a vizet nem zavarták meg. 
Inkább engem izgatott fel és ejtett gon-
dolkozóba, hogy gyenge a karom, csekély -
a bátorságom." Hát hiszen ez lehet sze gi 
rénység is, mondod — bár Bródy egyáltá_ 
lában nem volt szerény ember -- de .azért' 
jó példa, kitűnő  példa: a szerkeszt ő  ott 
sem volt megelégedve munkatársaival, ha 
még ketten ugyanaz a személy, akkor 
sem. (Vagy talán éppen azért?) 

Mi is sokszor cseszteltük és cifráztok a 
habokat, anélkül hogy a vizet megzavar- 
tuk volna. Nem csak a felsorolt problé-
mák mellett,mentünk el — ezek egyrésze 
a társadalmi helytállás körébe tartozik 
hanem adósok maradtunk az ábrázolás-
ban is. Meg aztán: olyan kényelmesek az 
írásban azok a régi formák, olyan jó és 
biztonságos befeküdni azok ágyába ... Az 
már esemény a kéziratok tömegében, ha 
valaki új és szűzi partok felé akar ha-
józni... 

Volt itt bizony mindenféle kisértetjárás 
a Weltschmerzt ől az absztraktig, a parolá-
tól a feltétlenül rámutató helyzettudato- 
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sításig -- s éppen ebben a bűvös körben 
mutatkozott meg (ezt mint jellemz őt em-
lítem), hogy eszmeáramlatokban mennyi-
re egyek vagyunk a délszláv népek iro-
dalmával... az új írói nemzedék mu-
tatta meg, amely mindenbe belekóstolt. 
Végül útkeresésnek bizonyult minden s 
kiderül hovatovább, hogy csak írói hang-
ját keresi a tehetséges, a dilettáns pedig 
utánoz. 

Mégis, a munkatársakkal való elégedet-
lenség konkrétabb szavakat is keres, mint 
általánosakat: S itt nagy panasz az egyol-
dalúság. Kialakult egy csodálatos kréta-
kör ilyen fogalmakkal hogy: falu, város, 
természet ... aztán: Vajdaság. Szegény 
Thurzó Lajos volt az egyetlen, aki . pél-
dául lantját , néha vándorútra küldte a 
krétakörön túl (egy merevebb korszak-
ban persze, a helyzettudatosítás állandó 
refrénjével). Amit fiatal költ őink felfedez-
tek — s amiben nagyot is adtak — hogy a 
mérőónt az emberi lélek és az ember felé 
jobban lebocsátották; prózában azonban 
maradt a falu-város, meg a.táj; legfeljebb 
korbeli távlatot kapott, messzi, földrajzit 
soha. Hiszen igaz, ez a szűkebb világunk 
sincs eléggé művészileg kiérlelve és ki-
vetítve, mégis tény, hogy csak a legújabb 
írásokban akad néha ilyen távolabbi ki-
rándulás ... az se mindig szerencsés. 

Külföldjáró írókról alig tudok, de köz-
íróink közül sokan tettek meg nagyobb 
utat a világba. Mégis, soha összefügg ő  és 
irodalmi keresztmetszet nem érkezett sen-
kitől. De még irodalmi értékű  útilevél 
sem, irodalmi igényű  exponálással. 

Az egyoldalúság másik faja aztán a m ű-
fajszegénység. Mintha egy életre elje-
gyezték volna magukat a tárca-novellával, 
másik a lírai énjét csak szabályos vers-
ben tudja kifejezni. Igaz, a rovatok b ősé-
gét a szerkesztőnek kell biztosítani — de 
ilyen rovat-távlatban gondolkozni, kicsit 
az író feladata is. Nem tudjuk pontosan, 
mit keres az olvasó a HID-ban, biztos 
azonban, hogy a sokféle tálalás több ré-
teget tesz kiváncsivá, azokat is akik a 
szokványos irodalmi formát átlapozzák. 

Milyen unalmasan papolsz — mondaná 
Sz. barátom, aki ezt az egész, számadást 
lelkemben megindította és folyton lökdös 
és bökdös a minél nagyobb őszinteség felé. 
Ó, hát hiszen ha a szérkeszt ő  kiválhatna,  

felülállhatna a kéziratok feletti itél őszé-
kében; ha nem ismerné ő  maga is a betű  
megszállottságának vitustánc-érzését .. . 
ha nem fuldokolna a többivel együtt a ki-
fejezésért, az emberinek kivetítéséért . . 

ha nem állna kényszerűen és emberileg 
jólábon az íróval s nem tudná, hogy a szer-
kesztés egyben irodalompolitika ... Ha 
lennének abszolut mértékek, centiméter-
rel vagy milligrammal lemérhető  mérték-
egységek, ha lenne absztrak kritika, gyök-
vonás, vagy eféle. Ehelyett van egy cso-
dálatos sakktábla, ahol mindig mások a já-
tékszabályok s örökké, mindíg lépni kell; 
az örök időzavar veszélye — a kéziratot 
le kell adni — gyors érlelést szül a szer-
kesztőben is. Sodorja, viszi a lendület és 
ebben a furcsa, szimultán játékban szület-
nek mind a lépések, amelyekért mind 
helytállás jár ... Furcsa hát a számadás 
is, ha őszinte, éppen olyan, mint az al-
kotásért nyújtott felel ősség: mindent le-
het, csak indokolni nem ... 

s mégis! 
Van egy kényelmes nyugati formula az 

ottani folyóiratoknál, amelyben szeretik 
feltüntetni, hogy a hasábjaikon megje-
lent szöveg egyedül az író nézetét adja és 
nem minden esetben fedi a szerkeszt őség 
véleményét. Ezzel a generál szósszal ön-
tenek le minden süttetet ... éppen csak 
azzal maradnak adások, feltüntetni, mikor 
és hol alkalmazandó ez a szemlélet, amely 
veszedelmesen hasonlít egy szónokhoz, aki 
hirtelen felemelkedve kijelentené: nem 
osztom saját nézetemet. 

Ilyen eszmei megfutamodásokra nálunk 
nincs szükség; folyóirataink szándékuk-
ban sokkal letisztultabbak és arculatok-
ban sokkal egységesebbek. A letisztult 
eszmei egyöntetűség persze még távolról 
sem jelentsen monotonizmust — mint 
ahogy ezen a téren nagyot lendültünk a 
művészi őszinteség és humánum felé. 

Azért mondtam: és mégis! Az egészért 
ilyképpen való helytállás — hogy lelkiis-
meretünk szerint ez a -legjobb, amit min-
ban sokkal letisztultabbak és arculatuk-
egész arcát, testét, lelkét és köntösét. S 
vele azt a szocialista humánumot, ame-
lyet ki akarunk fejezni és hirdetni aka-
runk. 

Majtényi Mihály 
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ZÄKÁNY  ANTAL ÖT VERSE 

Árnyék 

Lengő  bő  bokorban láttam, 
ruhája volt bokor. . 
Egy rejtett, jóságos 
sima ajak, 
messzi szomorú lámpa, 
láttam én hogy áldva 
selymes gyér fényt csókol 
fejére — a hajat. . 

Nyár volt és nagyon . 

zaklatott éjjel... 
Messze a hunyó falu alatt 
nyáj porzott, ezernyi 
apró patája nyomán 
a hasztalan, komor darabokra 
dobbantott rögöt 
kivénhedt, rekedt puli fogta — 
mint a szegények fia, 
olyan sovány . 

Én jól éltem akkor, 
dolgozott anyám .. . 
Néném csakhogy elment 
Nem követelte a részit. . 
De amint kihunyt 
két parázs-szeme 
meghalt két :fehér keze 
láttam hogy az 
én szerencsém késik... 

Vártam én csodát: 
nagyobbat a téli r*5ná/ . 
gyilkosabbat 
a deres fagynál, 
tavaszi zöldné', erősebbet: 
és csak egy levél jött: 
egy szürke, csörren ő  
fagyos ablak — néztem s láttam én 
azon át egy áldott szívet — 
keblében az ebnek . 

Fény akartam lengi, 
lenge, bő  bokorban láttam: 
ruhája volt a bokor 
Jött az árnyék. 
mint szeszélyes, kóbor 
felh ő  villámtalan és világtalan 
hogy szemen és homlokon csókol... 

És én megszerettem, 
odaadtam néki 
húsz valahány évem, 
talált igazságom, 
karéj szívet, egy görcsös. 
biztos élet •botot: 
a kincset, amelyet úgyis 
(az írás mondja éppen) 
elloptak volna a lvpŐk .. . 
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És nem hallotta senki... 

Érzitek-e, hogy keveset álltam_ a 
nyárban, és hogy a fényre 
érzékeny h ősömnek a képe: 
szemek, száj, orcák és a homlok! — — —
Tnségben voltak (nagy ez az ország)... 
szóltam és mindenek utánam mondták, 
amit nekem a bánat mondott .. . 

És nem hallotta senki . ; Álmos és 
süket volt a táj, ó bácskai üreg! 
tán elrejtette az ezerjófüvet? 
szemek, száj, orcák és a homlok? 
tüskét adott, rútat mint a világ, 
de nem hamvazott rajt a pille-virág 
két kis szárnya-hossza .. 

Hagytam a rögöt. munkában volt: 
öklével, mélyr ő l az Élet jósol, 
dörömbölt hosszan a koporsókor,, 
költögette az ájuló mul .tat ---  
ős havak rejtett fehérsége 
kondult le vele a langyos mélybe 
hol növ ő, virágos évszakok alusznak.. 

Csibész-ballada 

Nincs autóm nekem... 
Nem érdekelnek az autó-utak, 
én vagyok az átkozott gyalog_ 
agyában a vad iram halott — 
orra az árnyékára mutat... 

Így vagyok, Így élek, 
baktatok, megyek, állok, 
látszólag cél és fontosság nélkül. 
mint a magvas kazal szérűm, 
kajló kúpom egyaránt szállong. 

Pedig élek, nagyon vagyok, 
szirénás lelkem csaknem kiált 
elért, fölzajgó, — torpanó térben — 
alaposságával s hevenyével 
agyam e robbanó világ... 

S gyalog vagyok, ártatlan gyalog. 
Barátja ebnek, utca kölöknek .. . 

Egy kérdés szárnyal, 
bennem szárnyai: 
eféle, furcsa hivatásban 
tehet-e bárki többet?... 
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Van   

Van minden megszédülésben 
egy visszatartott, 
fölrázó nagy kiáltás... 
te ezt még nem érted... 
van ... 
tiszta italban ott a méreg 
amelyb ől 'te iszol, 
bánat — hadvezérem, 
generálisom... 

Minden bukásban ott, 
benne az ébredés 
örök, harsogó nagy íve -- 

a labda érti •azt, 
a labdának van szíve:  
aki a földhöz vágja. 
a gyermek .. 
színigaz valóság 
hogy aki el nem esett — 
föl nem kelhet . 

Mint... 

Nemsokára pirkad . . 
Len testem az éj-vízében ázik. 
Nem fürdök, nem is lubickolok, 
(kényes, finom kultúrdolog) 
áztatom a kérges proletárfit .. . 

Szemeimen szirom. 
s a szívemen csalán-hamva.. 
erős szívem, bujtott — szívem 
perel: balgaságot mível — 
holott dalolhatna . . 

Csillag csillagra hunyorít. 	• 
Gyanú, sebkért minek állsz itt ... 
pazar história-alak .. 
mint sekély érben tükördarab, 
a hold úgy csillámlik .. . 
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Debreczeni József:  

Nyitány 

Milyen forró a nyár Bácskában! .. . 

Miklós, a német deportációban, a sziléziai 
hegyék hűvös, esős világrészében alapo-
san elszokott a hazai augusztusdélutáni 
tikkadtságtól. Itthon még a színe is más 
egy ilyen délutánnak. Olyan a színe, mint 
a jó, falusi tejnek, mikor forrás után e1- 
bomlanak tükrén ,  a zsírbuborékok és eny-
he sárgával árnyalják a nedű  kékesfe-
hérjét. 

Felkelt, kibámult az ablakon. A f őutca 
macskaköves járdája fölé a régi ákácok 
hajtották az alkonyatot. Meghatották most 
még ezek a fák is. Alattuk futkosott va-
laha kisdiák korában. Glédában álló, ösz- 
tövér bácskai parasztfák. Öregek már, 
erősek és inasak, mint a negyven felé já-
ró napszámos, de a derekuk semmis, hogy 
a gyerék is körüléri. Az utcán kevesen 
jártak ilyenkor; egy szekér zörgött el a 
köveken mezítlábas gyerekek kergetőztek 
a fák között s valahonnan rádiószó hup-
pant a levegőbe. Békés kép volt; nyugal-
mas itthoni kép. 

Egy hete lakott már egyedül az üres 
lakásban. Kettőjük egykori otthona, a f ő-
utca közepén, sárga ház egyetlen emele-
tén volt. Kifosztottan, üres falakkal 
ugyan, de mégis visszavárta a hajlék. Két 
kis utcai szoba; itt élt Erzsivel. 

A másik szoba félig nyitott ajtaja felé 
pillantott. Arra mozdult, de meggondolta 
magát. Mégsem ment be. Ott, az ajtó mö-
gött folyt le az éjféli, siet ős búcsú. Éjfél 
után huszonöt perccel, 1943 április tize-
dikére virradóra, amikor az SS-katona a 
rendőrrel becsengetett. Három percet ka-
pott tőlük csomagolásra és búcsúra. Látja 

Erzsit: sápadtan állt a nyitott szekrény 
előtt és bámult a zöldruhás németre. Szá-
raz szemmel, tehetetlenül nézte amint ő  
sietősen kapkodja hátizsákba a holmit. 
Furcsán, elbiggyedt szájjal rostokolt ott 
egész idő  alatt, mintha nem lett volna 
eszénél. Miklósban így élt tovább az asz-
szony tekintete, amint odalépett hozzá, 
hogy megölelje. Szüntelenül vele volt az-
óta is. 

Azóta nem látták egymást. Erzsit ké-
sőbb hurcolták el. Miklós élete most 
egyelőre: várakozás a feldúlt lakásban. 
Akik életben vannak, nagyrészt már ha-
zavergődtek. Szórványosan érkeznek még 
egyesek. 

Az utcai szobát lakja. Félig kirakott, 
nyitott láda áll a szögletben, mellette roz-
zant ágy. Néhány régi könyv az asztalon, 
pár szék, az ajtó mellett, fénytelen barna 
egyajtós szekrény, pár ruhadarabbal és • 
fehérneművel. Egyelőre ez az egész... 

Fáradtan siklott el pillantása a -tárgya-
kon. Mióta megjött megint lázai vannak, 
hegyes arccsontján lobog a h ő . Vonásai 
megnyúltak. 

Leült az ágy szélére, öltözni kezdett. 
Nem akart beteg lenni, mire Erzsi meg-
jön. Aránylag tisztességes szürke öltöny-
ben érkezett. Prágában kapta a hazaté-
rők segélyszervezetétől. A csehek szépen 
fogadták őket. Ez a sokat szenvedett n'ép, 
mely a deportáltak után talán a legtöbbet 
viselte el Hitler barbáraitól, megnyitotta 
szívét az átutazó kácetteseknek. Kézr ől-
kézre adták őket a vendéglátók. Jó szóval, 
pénzzel, ennivalóval tömték a vázzá sová-
nyodott visszavándorlókat. 
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Po pov i c s  Sz t é r i j a  J ován  

(1806— 1856)

K i b é k ü l é s

Személyek:

Ügyvéd — — — —
Anica — — — — —
Fema — — — — —

1. jelenet 
Ügyvéd egyedül

ÜGYVÉD (Jóltáplált, pocakos a székre telepedve 
ül az íróasztalnál és aktákat forgat) Mihi ius 
et iustitiam reali cum effectu administrare, 
dignaretur ó bár méltó lennék a jogot és 
igazságot látható sikerrel alkalmazni... Hm, 
szeretném akkor azt a jogászt látni, akinek 
több ügye lenne mint nekem... (forgatja 
papírjait) verekedés, fülemüle-per, csupa 
subtilis eset. He-he-he. (elégedetten a pocak 
ját símogaja) nem csoda ha ez napról-napra 
teltebb!

2. jelenet 
Előbbi, Fema

FEMA Jóreggelt kívánok, uram!
ÜGYVÉD Alászolgája. Mi jóban jár?
FEMA Azt szeretném tudni, hogy maga-e a Vu- 

letin Anica fiskálisa?
ÜGYVÉD Vuletin Anicáé? Igen, igen. neki ret

tenetes pere van, jaj az ellenfélnek mert ön, 
minden bizonnyal jól értette az én neve
mét; tudja azt, hogy minden ügyben benne 
van az én kezem — érti-e? Idenézzen, mind 
fontos objektumok, mert mindenki Petrics 
ügyvédhez rohan, — érti-e? Hát magának 
mi panasza van?

FEMA Jaj, nagy jó uram, én, mint szegény asz- 
szony, tanácsot kérni jöttem magához.

ÜGYVÉD Semmi az. Ilyen ügyvédtől, mint én 
nem szégyen tanácsot kérni. Tegnap maga 
Jólics báró keresett fel ugyanezekkel a sza
vakkal. Kérem — mondja — domine Amice. 
Ugyan ne kollicitálja magát — mondom é>i
— tudja már, ahogy rendesen a bárókkal be
szélni szokás.

FEMA Meghiszem uram, könnyű a báróknak, 
tele vannak pénzzel és egyébbel, igy aztán 
könnyen beszélhetnek, de nekünk szegé*, 
nyeknek nehéz a sorunk, nekünk kérni kell 
Könyörüljön meg rajtam, fiskális úr, ime 
hoztam egy pár galambfiókát (köténye alól 
előszedi).

ÜGYVÉD He-he-he, miért fáradt vele?
FEMA Ez rendkívüli jó fajta, tíz éve, hogy ga

lambokat nevelek de ennék a fajtának a 
fiókáit kizárólag nagy urak számára tar
togatom

ÜGYVÉD Hálásan megköszönöm, tegye oda a sa
rokba, úgy-úgy. S most jöjjön közelebb. Mit 
kíván tőlem?

FEMA Hát tudja, én a Vuletin Anicával keve
redtem pörbe.

ÜGYVÉD Tehát a pars 9. Hm. No ez érdekes.
FEMA Én csodálom, hogy elvállalta ügyvéd úr 

az ügyet, ez egy fillért sem fog fizetni ma
gának, meg se köszöni, még csak azt se 
mondja: az isten fizesse meg. Pogány az a 
szerencsétlen, az egész szomszédság panasz
kodik rá, bárhol megjelenik, első akar len
ni, mindenkit túlkiabál, mintha mások nyel
vére csomót kötöttek volna. No és az ura, 
az a gyáva, nem maradhat békén tőle, még 
el is tángálja a gyámoltalant széltébe-hosz- 
szába. Hát azt hiszi másokkal is így csi
nálhat. De én bennem emberére talált, csak 
egyszer a kezem közé kaparintsam.

ÜGYVÉD (felkel) Ho-ho-hó! Protervitas e dono 
orta! Mondja kérem, mit kíván tőlem?

FEMA Csak egy kis szívességet, uram. Én tu
dom. hogy ebben a pörben mennyit tehet. 
Intézze úgy, hogy én legyek a nyertess meg
látja, részemről az almája nem fonnyad el.
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ÜGYVÉD (meghajlik) Köszönöm, köszönöm. He
he. ugyan ki nem tenne meg mindent magá
nak. Hm. Hát mi iis ügy lényege? Hirte
len nem is jut eszembe, az aktákat áttanul
mányozni hosszantartó fáradozás, nem lenne 
szíves röviden tájékoztatni az ügyről?

FEMA Tudom biz én, uram. emlékszem rá, mint
ha csak tegnap történt volna. Az ő gyereke 
azt mondta a kisléánykámnak, tisztesség ne 
essék, — szólván, — te fattyú. Én erre fel
dühödtem, kUjestem és — vigye el az ördög — 
megcsupáltam az üstökét, bizonyítsa be ne
kem, hogy mért fattyú az én gyerekem. Er
re, mint a kilőtt nyíl, nekem támad az any
ja, hál istennek én sem ijedek meg a ma
gam árnyékától, bevártam és alaposan hely
benhagytam. Hát most én tehetek arról, hogy 
én voltam az erősebb?' Ha én nem lazsna- 
kolom el őt, ő vert volna meg engem. Most 
aztán fájdalomdíjat követel, hogy fizetné ki 
vele a szemfödelit.

ÜGYVÉD Nem olyan egyszerű a dolog. Alapos 
tanulmányozást igényel.

FEMA Semmit bizony, nagy jó uram, maga a 
fiskális, amit leír, az az ámen.

ÜGYVÉD (le és fel járkál a szobában) Igen, igen, 
ez így van. Hm. És mégsincs így. No. de 
semmiség! Most menjen szépen haza, és fél
óra múlva visszajöhet, én addig eligazítom 
az ügyet.

FEMA Édes jó ügyvéd úr, legyen olyan kegyes, 
nem fogok elfeledkezni magáról, én nem 
Anica vagyok.

ÜGYVÉD Szavamra, ne legyen gondja, ne fe
ledje el, hogy félóra múlva vissza jöjjön, eb 
ben az esetben persze... ő ... no, de meg
ért engem...!?

FEMA Értem uram minden úgy lesz. Isten
áldja.

ÜGYVÉD Szolgája.

3. jelenet 
Ügyvéd egyedül

ÜGYVÉD Szépasszonyka, jobb, mint a felperes, 
már első alkalommai is rendesnek mutatko
zott, a galambocskákban hiba nincs. Most 
aztán lássuk, hogy segítsünk rajta. Legjobb 
lesz, ha az allegációt modifikálom, (leül és 
Im i kezd) — Visum est nihüotamen minus 
(ír) — az ördög vigye, már fogalmazni sem 
tudok latinul, (szótárt nyit ki és abban la
poz) .. .rátámadni, rátámadni ... nincs. Hm. 
Ez már komoly baj. Annyi baj legyen, stilo 
curiali... rátámiad. rá támad émusz — igy la. 
(tollat vesz és ír) Nilhüo minus támen ipsa 
rátámadábát in illám...

4. jelenet 
Előbbi és Anica

ANICA Jóreggelt uram!
ÜGYVÉD Jóreggelt, jóreggelt.
ANICA Hogy érzi magát, uram, mit csinál?
ÜGYVÉD Éppen most fejeztem be egy relációt.
ANICA Az istenért, uram, mi van az tn ügyem

mel?
ÜGYVÉD Az már munkában v?;:
ANICA Mikor fejeződik be egyszer?
ÜGYVÉD Három hónapon belül, hamarább nem 

lehet. C
ANICA Még három hónap kell hozzá? Hiszen 

félévvel azelőtt is azt mondta! Igazán nem 
tudom elképzelni mit művel.

ÜGYVÉD Értse meg drágám, hogy ez nem megy 
olyan egykönnyen.

ANICA Hát ha így van, akkor én majd másik 
fiskálist keresek.

ÜGYVÉD Legyen tetszése szerint, de én mégis
— őszintén sincere — azt mondom magának, 
érti-e, hogy aligha talál olyant, aki ezt az 
ügyet úgy elvállalná, érti-e. ahogy én. 
Komplikált ez az ügy, az alperes sok doku
mentumot kapott.

ANICA Mit nekem a dekumenta, magam is de- 
kumenta vagyak, fizesse ki, amit a bíróság 
megítél és kész a dekumenta. Ö megvert en
gem az egész szomszédság szemeláttára, hát 
mit akar ennél többet. Az igaz, hogy én sem 
maradtam adósa, mert telemarokkal téptem 
ki a haját, de ő engem a földre tepert. tud
ja-e azt az úr?

ÜGYVÉD Jó, jó, drága Anica, de lehetnek, érti-e, 
neki is bizonyítékai maga éllen?

ANICA Talán megint a dekumenta?
ÜGYVÉD Van olyan esetünk, hogy igen sokszor 

pars triumpham esik és reeksekvirálni kell. 
így lehet ez a maguk ügyében is, érti-e? Én 
már kétkedem. Ez kész kuriózum- Maga jól 
ismer engem és ha én már gyanakszom, ott 
az ellenfélnek reszketni muszáj. Épen ezért 
a leghasznosabb az lenne, ha kibékülnének.

ANICA Mit? Hogy én kibéküljek azzal a szaj
hával, azzal a cemendével? Dögöljek meg in
kább.

ÜGYVÉD He, he, he, semmiség az, hallgassa meg 
inkább a tanácsomat.

ANICA Csak annyit mondjon, akar-e ebben az 
ügyben embermódjára ítélni, mert ha nem, 
keresek én magamnak, uram, másik fiská
list, van belőlük annyi, mint a nagyesők 
után répa.

ÜGYVÉD (Ingerülten) Mi? Az én jelenlétemben
— érti — dehonesztáció ez az ügyvédek el
len. Elhagy a türelmem. Tudd meg asszony, 
én tisztán látom hol van a te igazad és hol 
nincs. Ezennel elvállalom a Fema védelmét 
és értesítem a kollégáimat, milyen asszony 
vagy te és akkor reszkethetsz a toliamtól.

ANICA Kérem uram én nem akartam magát 
megsérteni.

ÜGYVÉD Ügy, úgy, hát azt tételezi fel, hogy én 
nem jót akarok magának? Miér né békülne 
ki, ha azt én tanácsolom?

ANICA De ugye, ügyvéd úr ...
ÜGYVÉD Pszt, egy szót se többet, aki nekem 

nem engedelmeskedik, annak nálam nincs 
audenciája.

ANICA Hát ha már épen így mondja, nem bá
nom uram de nem vagyok hajlandó ingyen.

ÜGYVÉD Azt csak bízza rám Félfertály óra 
múlva jöjjön vissza, addigra Femát is ide
rendelem, és akkor a kondíciókat megbeszél
hetik.

ANICA Higyje el ügyvéd úr, nehezemre esik. de 
ha már egyszer így mondja, meg kell ten
nem. Idejében itt leszek. Istennek ajánlom.

ÜGYVÉD Szolgája.

5. jelenet 
Ügyvéd egyedül

ÜGYVÉD (Arcát törölgeti) Uh! Kiver a verí
ték, amig a kliensei informálom de mégis 
csak én kerekedek felül. Ha, ha. Alaposan 
megrettent a hangomtól. Úgy kell nekik, 
hadd tudja meg, kivel beszél.
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6 jelenet
Fema, Ügyvéd, majd később Anica

FÉM A Megérkeztem, itt vagyok uram.
ÜGYVÉD Jól tette kedvesei*, minden rendben 

van.
FEMA Tényleg remélhetek, ügyvéd.úr?
ÜGYVÉD Minden bizonnyal. He. he, majd meg

látja, mit ér a közbenjárásom, de remélem 
hálás lesz érte. (Megsímogatja az arcát).

FEMA Ó, uram, ahogy akarja.
ÜGYVÉD He, he, he... És férje... van-e?
FEMA Van ám.
ÜGYVÉD Az elég baj. mert különben, ért en

gem, nézzen rám, — ilyen szép asszonyt nem 
lehet minden bokorban találni — még fe
leségem is lehetne .. he, he, he. No de, ami 
késik nem múlik, minden sorra kerülhet.

FEMA Uram, maga szégyenbe hoz, hiszen én 
csak egyszerű asszony vagyok.

ÜGYVÉD Nem tesz semmit, a szerelem nem is
mer származást, mondja egy névtelen nagy 
elme. A  szépség, az minden ami megvásá
rolható, maga az én esztétikai megítélésem 
szerint szép, bennem pedig... (Anica az ab ■ 
lakon beles) bennem még senki sem csa
lódott. . -

iE M A  És hogy intézte el, ügyvéd űr az ügye
met?

ÜGYVÉD Szót sem érdemel. Folytassuk csak 
előbbi tárgyunkat. Maga szép és ón sem va
gyok csúnya. Nem volna rossz, ha már el- 
özvegyülne, érti-e?

ANICA Csapna a ménkü az ilyen fiskálisba!
FEMA Mégis mondja el, hogyan igazította el a 

dolgot? Előbb tudni szeretném!
ÜGYVÉD Igen szépen az egyik és mégjobban a 

másik ügyfél számára. Elgondolásom az,' hogy 
'kibékítem magukat egymással.

FEMA Mindent, csak azt ne... inkább vesszen 
oda minden, de én azzal az átkozottal ki 
nem békülök.
(Anica az ablakon át csikorgatja a fogait)

ÜGYVÉD Más megoldást pedig nem találok.
FEMA De ügyvéd úr, még a környéken is ki

röhögnek bennünket, ha megtudják, hogy 
kibékültünk.

ÜGYVÉD Semmi, semmi, értse meg, ha mon
dom. Azt hiszem jobb vagyok, mint a ma
guk környéke. He-he-he, nézzen csak rám. 
majdnem elpirulok.

FEMA Nem birok uram kibékülni egy ilyen sze
méttel ... egy ilyen szajhávaL

ANICA (az ablakból) Mit mond... szajha? (be
rohan a szobába) Kinek mondtad te. hogy 
szajha? Ugye? Kinek mondtad te, hogy 
szajha?

ÜGYVÉD Ami igaz, igaz, ez nem volt szép Fá
mától.

ANICA Hallod ringyó, hallod, mit mond a fis
kális?

ÜGYVÉD He, he, hogy mondhat olyat Femács- 
kának?

FEMA Á, ringyó, ezt mondtad ugye, te bestia?
ANICA (Egymás hajába kapaszkodnak) Te ri- 

banc...
ÜGYVÉD Hó, hohó. Ügyvédi széksértés, Anica, 

(Szét választaná őket)

ANICA (Leteperi Femát) Szánkózzanak rajtad 
az ördögök.

ÜGYVÉD A, á, á, Femácskámat nem adom, ne- 
quaquam (Botot ragad és püföli Anicátt). 

ANICA Hej, uram, mit művel velem?
ÜGYVÉD Az én- jelenlétemben ezt mégse lehet, 

nem tűröm, értik-e? (Felemeli)
FEMA (Felszabadulva Anicára ugrik) Ö, te ócs

ka reszelő. (Földre teperi)
ÜGYVÉD Most meg már a Fema teperi le. (Bot

jával bökdösi) Femácska!
FEMA (Anicához) Akarsz-e még, hogy a vas- 

villa álljon beléd? Azt akarod, hogy össze
törjelek?

ÜGYVÉD (Ismét lökdösi) Fema. Ajaj, ezek nem 
látnak, nem hallanak. (Felemeli őket) De eb
ből aztán már elég legyen.

ANICA (Feláll) Jaj, az ördög vitte volna el, jaj 
a cafat. (Nekiugrik, Femának)

ÜGYVÉD Vétó. (Fema elé áll)
ANICA Kitaposom a beled, nem bánom ha be- 

ledöglök is. (Elcsípi Femát)
ÜGYVÉD Vétó, mondom, hogy nem szabad. 
FEMA Anicához fordul, de az ügyvéd most Kö

zöttük van középen, elkapja Anica haját) 
Na most végre megcsíptelek, te cégéres. (Ma
gafelé húzza)

ÜGYVÉD Az isten szerelmére, én is itt vagyok 
ANICA (ö  is magafelé rántja Femát, mire mind

ketten keresztülesnek az ügyvéden) 
ÜGYVÉD Engedjenek, engedjenek, megfojtanak 
FEMA (Felugrik, hogy jobban keze ügyébe ve

gye Anicát)
ÜGYVÉD (Kiszabadul} Maleferiatae! (Botot ra

gad és ütlegelni kezdi a nőket, mire azolc 
elengedik egymást)

FEMA Mit avatkozik a mi ügyünkbe?
ANICA K i akasztotta rád ezt a pandúrt, az ör

dög vigyen el a fiskálisoddal!
ÜGYVÉD Az én jelenlétemben így viselkedni és 

így dehonesztálni engem? Tudják-e, hogy ki 
vagyok én?

ANICA Hivta magát közénk valaki?
ÜGYVÉD Hallatlan eset, értsék meg, ez jog

sértés. Tudják-e, hogy ez mit jelent? Most 
vagy azonnal kibékülnek így ahogy vannak, 
vagy pedig megismerik bősz haragomat. 

ANICA Tiszt eltet em a békéltetését, csak ha én 
megbosszultam magam.

FEMA Most nem bánom, ha száz forint is az 
ára, de elláttam a baját szívem, szándéka 
szerint.

ÜGYVÉD Na és az eljárás, a peresügy?
ANICA Csak olvasgassa az öregapjával együtt. 

Nekem elegem van belőle (Fem&hoz) De te 
még megemlegeted ezt a napot.

FEMA Te meg az én markolásomat.
ANICA Nem jut többé az eszedbe, hogy velem 

veszekedj.
FEMA De neked se, hogy engem heccelj.
ANICA Én voltam a te fiskálisod.
FEMA Én meg az ítéletvégrehajtód.

(Veszekedve él)
ÜGYVÉD (Utánuk nézve) Ember vagyok, semmi 

emberi nem idegen tőlem. Mindamellett ez 
a por is hozott azért egy pár galamibocskát!

Függöny

Fordította: Létményi István

3



A Popovics Sztérija Jován ünnep elé

A  jugoszláv színházi és irodalmi világ 
1956-ban ünnepli Popovics Sztérija Jován szü
letésének 150-ik, halálának 100-ik évfordulóját. 
Sztériját az utókor méltán a szerb színműiro
dalom atyjának nevezi és ez jogos is, mert 
hiszen rövid élete alatt számtalan értékes szín
padi munkával ajándékozta meg az irodalmat, 
amelyek közül több szín játéka még ma is ál
landó és szívesen látott műsordarabja nemcsak 
a szerb, hanem más nemzetek színházainak is.

Sztérija 1806-ban Versecen született. Apja 
görög származású, anyja szerb. A  Sztérija ne
vet görög származású apja után kapta, aki 
tönkrement kereskedő volt és akiről író fia a 
Kir Janja alakját mintázta. Mint több más író
nál is történt, édesanyja az elmondott elbeszé
lésekkel és mondákkal fejlesztette fia képzelő
tehetségét. A  fösvény apa nem akarta fiát isko
láztatni, hanem a kereskedői pályára akarta 
adni, de Sztérija minden erővel harcolt apja 
elhatározása ellen. Iskoláit szülővárosában és 
Temesváron végezte el, majd a Pesti tudomány- 
egyetemen a füozofiára iratkozott be. Az ek
kor fejlődő nagyvárosban ismerkedik meg a 
színházzal és itt kezd irodalmi kérdésekkel fog
lalkozni. Amikor 1828-ban tanulmányait befe
jezi, visszatér szülővárosába, ahol a latin nyelv 
tanára lesz. Közben beiratkozik a jogi fakutás- 
ra is és ennek elvégzése után ügyvédi irodát 
nyit Nyugtalan vére 1840-ben Beográdba viszi, 
ahol az akkor megnyíló jogi fakultás tanára 
lesz. Innen Kragujevácra megy, majd ismét 
visszatér Beográdba, ahol 1842-ben a Közokta

tásügyi Minisztérium osztályfőnökévé nevezik 
ki. A  magyar szabadságharc kitörésekor beadja 
lemondását és hazatér szülővárosába. Itt foly
tatja további munkásságát fiatalon bekövetkező 
haláláig. Itt, ebben a városban figyelte meg az 
akkori kor feltörekvő polgári társadalmának 
hibáit és ferdeségeit és itt írta legjobb színpadi 
munkáit, amelyek közül a Felfuvalkodott tök
fej, A Kir Janja, a Gonosz asszony, valamint 
a Füllentő és Hazug című vígjátékok magyar 
fordításban már ismeretesek színházi közönsé
günk előtt. De nemcsak a felsorolt vígjátéko
kat írta Versecen, hanem a szabadságharc és 
az ezt követő idők hazug álhazafiságá arra 
ihlették, hogy Hazafiak (Rodolyupci) címmel 
megírja irodalmi munkássága hattyúdalát, 
amelyben szatirikus színekkel festi le a hazug 
hazafiságot és álnokságot.

Ügy érezzük, hogy a szerb színpadi iroda
lom nagy képviselőjének emlékünnepét nem
csak hivatásos és amatőr-színházaink, hanem 
kultúregyesületeink együtteseinek is meg kell 
ünnepelniük. Éppen ezért már most felhívjuk 
a fenti intézmények vezetőit és rendezőit, hogy 
jövő évi műsorunk összeállításánál vegyék szá
mításba e fent felsorolt háromfelvonásos szín
padi műveket. Olyan egyesületek számára, 
amelyek gátló körülmények folytán nem tud
nak egész estét betöltő darabbal résztvenni az 
ünnepségen, mai számunkban Sztérija egyik 
jólsikerült szatirikus egyfelvoiiásosát közöljük.

—y—

Kis színházi lexikon

ARS: művészet
ARTISTA: leginkább a cirkuszban, varietékben 

és mutatványos-bódékban szereplő akroba
ták, állatszelídítők bohócok és más hasonló 
mutatványokkal foglalkozók neve.

ARTIZMUS: egy irány a művészetben, mely fő
leg a kifejezési formára és technikai megol
dásokra helyezi a fősulyt.

ASPHALEIA: színpadtehnikai rendszer elneve
zése a görög színjátszás korában.

ATELIER: műterem
AVANT GARDE: mindazokra a színházi embe

rekre, akik valami merész újítást akarnak 
bevezetni azt mondják, hogy az avant-gar- 
distákhoz tartoznak. A  különféle stílusok és 
izmusok bevezetésére törekvő kísérleti elő
adásokat is avant-gardista előadásoknak ne
vezik.

BÁBJÁTÉK: az élő emberek által kultivált szín
játszás rokona: színjáték ahol az eleven em
bereket mozgatható bábuk helyettesítik.

BALLÉT: művészi tánc, amely zenekísérettel bi
zonyos cselekményeket fejez ki a pantomim 
segítségével.

BEÁLLÍTÁS: e kifejezés arra értendő, hogy va
lamely színdarabbal a színház vagy kultur- 
egyesület színészei elkészültek, tehát műsor
ra tűzhető, vagyis: beállítható.

BEDtSZlTÉS: (díszletezés) a rendező utasításá
ra, a díszlettervező tervei alapján készült

díszleteket, a pontosan meghatározott helyre 
a díszítők beállítják a színpadra.

BEUGRÁS: ha valaki helyett áz utolsó pillanat
ban egy más szereplő veszi át a szerepet.

BÖGEN: a régi stllusu színpadokon a zsinórpad
lásról leeresztett felső takarások neve. így 
is mondják: bógni.

BONVIVANT: elegáns szerelmes színészek sze
repkör megjelölése.

COMMEDIA DEL ARTE: t rögtönzött vígjáték. 
' amelynek a szerepei valamikor nem voltak 

leírva, csak kivonatos utasításokban adták 
meg a színészeknek és amelynek szereplői 
nagyjából állandó típusok voltak.

CONFERENCE: rövidebb számokból álló tarka 
műsoros esten az egyes számokat bevezető 
néhány szó.

CONFERENCIÉ: (olv. konferanszié) az aki a 
bevezető szöveget elmondja, lehetőleg szel
lemes, mulattató csevegés formájában. Ma 
már a konferánsz művészetté fejlődött és 
irodalma is van.

COSTUME: (olv: Kosztüm) színházi értelemben 
jelmez.

DEBUT: (olv: debü) új színésznek vagy énekes
nek első fellépése.

DlSZLETMESTER: a színpadi személyzet veze
tője, aki a próbákon és előadásokon a be- 
díszletezést, valamint a díszletváltozások 
munkálatait irányítja.
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A színpadi alkotás sajátossága

A  színpadművészét két jellegzetes sajátos
sága teszi megkülömböztetővé a színpadi alko
tást minden más művészi munkától. Az egyik 

sajátosság abban rejlik, hogy az alkotóművész 
egy és ugyanazon időben a mű anyagául is 
szolgál, amelyet fel kell dolgoznia. Minden más 
művészeti ág rendelkezik szerszámmal, műszer
rel és anyaggal, amelyből és amelynek segítsé
gével az alkotó-művész a művet elkészíti. Ez a 
kettősség bizonyos különös sajátosságot jelent 
-a színpadi alkotó-művészetben. A  színpadmű- 
vészet másik jellegzetes sajátossága az, hogy a 
szinész nem végezhet javításokat művészi mun- 
Ttáján, mivel minden színpadi alkotás új, a pil
lanatok alatt és rendkívüli körülményekben 
megszületett alkotás, amely a színházi munka 
különleges törvényeinek van alávetve. Lehetet
len egy lejátszott előadás után, mondjuk más
nap, utólagos javításokat eszközölni az elhang
zott szavakon. Még a legkisebb részletekben 
sem változtatható meg semmi, ami az előadá
son elhangzott. Ezzel szemben egy költői mun

kán, regényen vagy versen, festményem, vagy 
szobron bármikor véghezvihető valami javítás. 
Miután az előadandó színdarabon végzett ellen
őrzés során kiépítjük magunknak a tapasztala
tot és munkánk ismeretében előrehaladunk, ép
pen ebben rejlik a színészi alkotás másik sajá
tossága, hogy az ellenőrzést feltétlenül el kell 
végeznünk és ennek az ellenőrzésnek az alko
tás pillanatában kell megtörténnie. A  színész 
művészetének ez a lényeges sajátszerűsége, 
amelyet egyetlen más művészet sem kíván mű
velőjétől. Az alkotó művésznek ki beli magá
ban fejlesztenie lelki énjének kettősségét, 
vagyis azt, hogy egyidőben alkosson és ellen
őrzést végezzen. Érthető, hogy ez igen összetett 
lélektani feladatot jelent. Elméletileg elsősor
ban csak a főbb alapelvekre kell rámutatnunk, 
míg az utat, amely ezeknek az elemeknek a 
legyőzéséhez vezet, minden színésznek egyéni
leg kell megkeresnie.

—actor—

A „bűvészinas44

A kikindai „Arany János” amatőrszínház- 
T>an szorgos munka folyik. A  lelkes együttes 
sok próbát kénytelen tartani, hogy megvalósítsa 
a műsortervet A  próbák szünetében összeülnek 
a tagok és ezekhez az összejövetelekhez hoz
zátartozik az „ugratás”. Az együttes tagjai 
élénken figyelik a napi fejleményeket. Majd
nem minden nap áldozatul esik valaki, több
nyire a társulat egyik vidám tagjának jóvol
tából, aki néha a legrosszabb viccekkel és öt
letekkel csalja tőrbe áldozatait

Az „Aranykakas” egyik próbaszünetében a 
következő indítvánnyal fordult a társasághoz:

— Akartok látni egy nagyszerű bűvész- 
mutatványt?

— Mi volna az?
— Levágok egy gombot valakinek a kabát

járól. .Megmutatom a kezemben levő gombot,

aztán füttyentek egyet és a gomb ismét a he
lyén lesz.

— No, erre kíváncsi vagyok! — mondja hi
tetlenkedve egyik kartársa.

— Kérlek — szólt sértődött képpel a bű
vész, — ha nem hiszed, itt rögtön bebizonyít
hatom

A  kollégának erre már minden gyanakvása 
eloszlik. Odalép a „bűvész”-hez és felajánlja a 
nemes célra kabátjának középső gombját. Egy 
nyisszantás a zsebkéssel és a bűvész felmutatja 
a gombot:

— íme, itt van a kezemben! Ha most egyet 
füttyentek, megint a kabáton lesz.

Feszült csend. Mindenki lélekzetvisszafojt- 
va figyel. Majd megszólal unottan a „bűvész” :

— De én nem füttyentek...
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A  M ű k e d v e l ő  S z í n p a d  megindításakor a 

m elléklet alapvető feladata az volt, hogy színjátszó együt
teseinknek bizonyos fokig darabokat biztosítson a m űsor
kerethez. Bár feladatának csak kism értékben tudott ele 
get tenni; a m űkedvelő  együttesek reportoárját a M  a - 
g y  a r  K u l  t ú r t a n á c s  más m ódon  —  a színdarabok  

másolásával és szétküldésével  —  oldotta m eg. Éppen  

ezért a Kultúrtanács úgy döntött, hogy ezzel a számmal 
m egszünteti a „M ű k ed ve lő  Színpad” cím ű m ellékletet. A  

m elléklet kisebb, egyéb feladatait (színjátszás elm élete, 
szaktanácsok, štb .) úgyis átvették hetilapjaink és az egye
sületek azokban találnak m égfelelő  anyagot.



A Wilson-pályaudvar üvegcsarnokában 
érezté először, hogy visszakerült a világba. 
Az utcákat romok torlaszolták el, pár hete 
itt barrikád-harcok folytak,. de a Vencel-
téren már zajlott a sétálók áradata, vi-
dám zsivaj muzsikált fülébe és fehérkez-
tyűs rendőr irányította a forgalmat. 

W-től Prágáig három napig tartott az 
Út. Mindjárt jelentkezett mihelyt a felsza-
badult táborok közös komité] a, szervezni 
kezdte a transzportokat. A hazatér őket tíz-
tizenötös csoportokba szervezték és len-
gyel katonai teherautók szállították W-b ől 
a prágai fővonal legközelebbi vasútállomá-
sáig. Mindenkit Prágába irányítottak. Pa-
pírokat, útravalót és néhány márkát kap-
tak. Márkáért viszont semmit sem lehetett 
vásárolni. Az útbaeső  helységekben, egé-
szen az ideiglenes lengyel-cseh demarká-
ciós vonalig, egyetlen üzletben sem akar-
ták elfogadni a Reich papírpénzét. A de-
markációs vonalon túl, — cseh földön, — 
pedig már ajándékba adtak mindent. 

Egy szudéta városkában, — Braunau 
volt a neve, mint a nácidiktátor szül őhe- 
lyének, először érzett elégtétel-félét. 
Itt már a cseh partizánok kezében volt a 
hatalom. Ezek a határban épült egykori 
nácitábort, az egykori rabtartókkal töltöt-
ték meg.. Németek lakták a barakkokat és 
megbélyegző  foltot kellett viselniök. Fes-
tékkel torz horogkeresztet freccsentettek 
a rongyaikra. Szakasztott úgy kellett ci-
pelniök, mint a kácetteseknek a sárga 
foltot. 

Lankasztó furcsa illata van az itthoni 
nyárnak. Száraz húsán, éjszaka, Erzsi tes-
tének emléke sajgott végig. 

Szép lesz ha hazajön az asszony. A tá-
borban az élet valami őrállás-féle volt a 
leselkedő  halál betörési kisérletei ellen. 
Vánszorgó félálom. A szabadulás távolban 
derengő  terminus. 

Itthon van, de ha kimegy az utcára ide-
gennek érzi magát. Más lett minden. Sor-
sok és fogalmak megcserél ődtek. Serény 
készülődés a levegőben. A házak kopottak, 
mintha nyári vihar cibálta volna meg 
őket, tört ablakszernek hunyorognak a 
napfényre, de körül minden csupa sürgés. 
Kalapácsolnak, tataroznak. A falakon fel-
hívások, választási plakátok. Olyan a vá-
ros, mint a lakás nagytakarítás el őtt. 

Kényelmetlenül rezzent fel. Kopogtak. 
Acél jött be. Nem szerette Acélt, jóllehet 
a háborúel őtti kisváros kasztokra tagolt 
világában barátoknak számítottak. Egy-
korú vele; valaha iskolatársak is voltak. 
Nőtlen ember, parlagi gavallér. 

— Édes egykomám! — rontott rá szé-
lesen és megölelte. — Csakhogy itthon 

vagy végre! Éreztem én, hogy visszajössz, 
a kutyaistenit .. . 

Miklós visszaölelte. 
Csak tegnap hallottam. Különben 

jöttem volna hamarabb. Tudod, kinn la-
kom a szálláson. 

Hát megvan? 
-- Meg éppen nincs — vigyorog 

elvették szabályosan, de a ház még az 
enyém. Van ott egy és más, amit nem 
szívesen hagy őrizetlen az ember. Manap-
ság tudod... 

Téged is kifosztottak? 
Azt már kevésbé. Ott ültem én öre-

gem a szajrén. Laktak a házban magya-
rok, németek, bolgárok, oroszok, partizá-
nok, amit akarsz. Egy szeg se veszett el. 
Van itt magyar királyi ész! 

És most? Mit csinálsz? 
Nevetni fogsz. A népbizottságnál 

dolgozom. Városi tisztvisel ő  lettem. Nem 
rossz mi? Mezőgazdasági el őadó vagyok, 
mert azt el kellett ismerniök ezeknek is, 
hogy a gazdálkodás a kisujjamban van. 

Miklós nézte a barnára sült, lármásem-
bert. Még mindig a régi hetyke zöld va-
dászkalap ült a fejebúbján, pávaszemes 
tollal a karima felett. A kiváltságos osz- 
tály nemzeti viselete volt ez az agresszív 
kalap. Ezek fölött a zöld lóden kalapok 
felett hiába múltak el az id ők és forradal-
mak, mindörökké egy megzápult kaszt 
bűneit és korlátoltságát óvják az id ők vi-
szontagságaitól. Nem szakítja le őket a 
ködös fejekről semmiféle vihar. Ezek a 
kalapok nem tanulnak, minden záporhoz 
gyűrhetők és minden viselethez hordha-
tók. 

Acél, mint mezőgazdasági előadó! Mik-
lósnak eszébe jutott milyen szabálysze-
rűen eltávolodtak egymástól a magyar 
megszállás idején. Iratfan törvény volt 
akkor, hogy vadászkalap, csak vadászka-
lappal álljon szóba. A mimikriemberek 
pedig okosan helyezkednek. Ez az egyetlen 
okos dolog, amire képesek. Mikor Hitler 
és Szálasi árnyéka ült e kedves utcák fö-
lött, Acél fokozatosan hidegül ő  rövid 
„szervusszal" intézte el őt, ha véletlenül 
egymásba botlottak. 

Mezőgazdasági előadó!! Mit ért ez a 
gazdasághoz? Vadászat, bor, egy kis úri 
kupeckedés, elégedett böfögések zsíros 
ebédek után. Ha ivott egy kicsit, kibújt 
belőle a gazember és rárontott a tanyai 
parasztlányokra. Persze neki magának 
szent meggyőződése hogy ért hozzá. Már 
az öregapját is megsüvegelte a béreseinek 
az öregapja. A maga részér ől kegynek 
tartja, hogy hajlandó egy 'elárvult város-
házi íróasztal mellé ülni. 
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Acél fecsegett, ő  szórakozottan hall-
gatta. Végre elment. Utána egész nap jöt-
tek. Olyanok is, akiket alig ismert. Rész-
vétükben volt valami lármás, s őt kelle-
metlen. Mind boldog, hogy hazajött, mind 
biztatja, hogy Erzsi is megjön. Leglármá-
sabbak azok akik a fasiszták idején a kel-
leténél többet hallattak magukról. Öniga-
zolás citerázik a nyájasságuk mögött. Ér-
dekes, hogy mindenki az elhurcoltakkal 
érzett, jó volt és humánus. Ki rendezte a 
pogromokat? 

Estefelé szedel őzött, kiment az utcára. 
Végignézett a hosszú, egyenes úton, mely 
ápolt parkba torkollott. A parkból jó illat 
csapott 'feléje. Lágy, frissít ő  alkony volt 
s a nap tányérja fémes rozsdaszínben csil-
logott. A párolgó macskaköveken tanyái 
szekerek himbálóztak. 

Most mindent nagyon szépnek látott. 
Elfogta a vágy, folytatni az életet ahol 
egy éjszaka megszakadt. Szép pillanatokat 
idézett fel. Erzsi, amint megjelent elmé-
jében, soha sem volt oly kívánatos, okos 
és kedves, mint most. 

Amint befordult egy kertes utcába, va-
laki a nevét kiáltotta: 

Helyén öltözött fiatalember jött feléje. 
Vastag pápaszeme mögött érdekl ődő, fe-
kete szem csillogott. 

Miklós! • 
Amikor látta, hogy nem ismer rá, be-

mutatkozott: 
Sárics vagyok. 

Mosolyogva tette hozzá: a „Bolsi". 
Miklós észbekapott. 
— A kis Sárics! Bocsánat ... a népbi-

zottsági elnök elvtárs. Acél már beszélt 
rólad. Gratulálok. • 

Vártam, hogy felkeresel. 
— Ne haragudj ... még nem vagyok 

rendben. 
2n is jöttem volna. Elszakadtunk az 

iskola óta, azért én nem felejtettelek el. 
Sok mindenről szeretnék beszélgetni. 

A kis Sáricsról csakugyan eleget fecse-
gett ma Acél. Leereszked őn, gúnyos jó-
akarattal emlegette a „karrierjét". Persze 
neki nem ment a fejébe, hogy a méltósá-
gos polgármesterék faragott íróasztala 
mellé egy 'Sárics telepszik. Sárics, akinek 
szabó volt az apja. 

Iskolatársak voltak mindhárman. Sárics 
már a gimnáziumban Marxot bújta, érett-
ségi után pedig sokáig nem mutatkozott 
otthon. A szabó feleségét akkoriban sok-
szor látták kisírt szemekkel a piacon. 
Ilyenkor tudták, hogy a fiát megint letar-
tóztatták. 

Az iskolában imponált neki a kis Sárics 
lobogó forradalmisága. A passzív lelkek  

ragaszkodásával vonzódott a rövidlátó, kis 
szabófiú erős lényéhez és titokzatos isko-
lánkívüli életéhez. Azóta régen kihullott 
emlékezetéb ől. a nyolcadik osztály „bolsi"-
ja. De most igazán örült, hogy látja. 

Szükségünk van rád, Miklós — ka-
rolt belé Sárics. — Számítunk rád ... 

Miklóst kicsit megijesztette, hogy cse-
lekvést vár tőle valaki. 

Időre van szükségem - szólt. — 
Most még minden kusza, rikító, zavaros, 
felfoghatatlan ... persze te nem érted. Te 
máshonnan jössz. 

Nagyon is értem, pajtás. Természe-
tes dolog ez az elmélkedő  passzivitás. A 
feleséged miatt is aggódsz. De hidd el, va-
lószínű, . hogy visszajön. Még mindig ér-
keznek asszonyok. Különben mi hivatalo-
san és névszerint is nyomozunk a hiány-
zók után. A visszahonosító központhoz, 
meg a Vöröskereszthez már eljuttattuk a 
névsort. Ha lesz valami, értesítést kapsz. 

Te a partizánoknál voltál? 
Ott. A feleségemmel együtt. Őt nem 

ismered. Gyere be egy percre! Itt lakom. 
Miklós húzódozott: 

Nem szívesen zavarok. 
Na, nem erőltetlek. Talán szíveseb-

ben vagy még egyedül. Nem jönnél fel a 
napokban a városházára? Talán a felesé-
gedről is lesz addig valami. 

Miklós maga se hitte volna, már más-
nap felment. Tetszett neki a kis Sárics. 
Pattogó mondataiban a diákkor ízét érez-
te. 

Az kedvesen fogadta. Sokat, érdekeset 
beszélt, terveket, statisztikákat, kimutatá-
sokat teregetett el ő. Végül is oda lyukadt 
ki, hogy Miklósnak a jogi osztály vezeté-
sét kellene átvennie. 

Nem holnap, vagy holnapután — 
mondta. — Pihenned kell. Csak tudd, hogy 
várunk.  

Kutatva nézett végig Miklóson: 
Addig is ... a néphatóságok támoga-

tása rendelkezésedre áll. Anyagi segítség-
re nincs szükséged? 

— Van még valami pénzem. 
Bútor, ruhanemű? A gazdátlan javak 

raktárából mindent megkaphatsz. Csak 
igénylést kell beadnod. Esetleg felismer-
hetsz valamit a holmid közül. • 

Mindezt későbbre szeretném halasz-
tani. A legszükségesebb dolgokat így is . 

előteremtettem. Nem nélkülözöm. 
Barátokként váltak el. Miklós jó érzés-

sel lépegetett lefelé a városház kimarjult 
lépcsőin. A kis Sárics szilárd pont lett, 
melyhez a jövendő  élet lehetőségei kap-
csolódnak. Kellemes volt elgondolni, hogy 
reá még szükség is van. Nem a szögesdrót 
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tnarslakój a többé. A következő  napokat 
azzal töltötte, hogy olvasott és hírt várt. 
Ismerkedett a történelemmel. A kácette-
seknek a történelmet is meg kell tanul-
niok. A táborban alig hallottak valamit a 
partizánokról Elragadó ujdonságnak tet-
szett minden, amit itthon mindenki tudott. 
rTjságköteteken és könyveken rágta ke-
resztül magát. A gondolatok dandárja, az 
olvasmányélmények nyomában, tartalom-
mal töltötte meg az üres napokat. 

Másrészt a várakozásnak élt. Csakugyan 
}ninden nap jöttek haza asszonyok. Olyan 
is akadt, aki egy ideig együtt volt Erzsi-
vel. Amikor elváltak tőle, még egészséges 
volt. Ez reménységet jelentett. S amikor 
könyvtárból, vagy a vendéglőből hazafelé 
igyekezett, mindig azzal játszott, hogy 
várja otthon valami papiros. 

** * 

Vasárnap késő  délután — Miklós nem 
volt otthon — kopogtak. Senki sem felelt, 
mire csendesen, bizonytalanul lebillent a 
kilincs. 

Nincs itt senki — szólt vissza egy 
asszonyi hang. 

A könyvtárban lesz. Megyek érte. 
De hadd térjek magamhoz! 

Acél a fejebúbjára t őlta a vadászkalapot 
és szétcsapta a kezét: 

Szavamra mondom, meg őrülök! Er- 
zsi, maga ... Egyszerűen magába botlok 
az állomáson. Csak igy ... Még hozzá, 
frissebb, szebb, Jdvánatosabb, mint vala-
ha. Mintha a Lidóról jönne. 

Az aszony elmosolyodott: 
Na persze, nyaralás. Nekem véletle-

nül csakugyan nem volt rossz dolgom. 
Blockáltestin voltam. Ja, maga nem tudja 
mi az. 

Nem én. 
Táborfelügyel őnő . Dupla adag, jobb 

ruha, dolgozni nem kellett. 
Mindig ügyes asszony volt maga, Er-

zsi — mondta Acél és nem vette le a sze-
mét róla.- 

Ne hizelegjen. Menjen már Mikló-
sért. Nem gondolja, hogy vele is szeret-
nék találkozni? 

Rohanok. Csak nézem még egy pil-
lanatig. El se képzeli mennyit gondoltam 
magára! 

Mögéje került, halkabbra fogta hangját: 
Szabad megfogni a kezét? Mint egy-

szer, régen ... 
Megőrült? Régi könnyelműségekre 

akar 'emlékeztetni? 

Szeretném. Mit szól? Maga több volt 
könnyelműségnél, Erzsi. Az a két hónap... 
a mi két hónapunk .. . 

Jó, majd én is emlékeztetek. Amikor 
változtak az idők ... Akkor, persze, észre 
sem vett. Az árja er ősebb volt szerelem-
nél. 

Mit tehettem volna? 
Erzsi felelni akart, de mintha ütés érné, 

meg kellett fordulnia. A nyitott ajtóban 
állt Miklós. Az asszonyt didergő  gyenge-
ség fogta el. Tárt karokkal indult a moz-
.dulatlan férfi felé. A sarokba szorított n ő  
ősi cinizmusával igyekezett meg nem tör-
téntté kuruzsolni a véletlent. 

Drágám! — kiáltott. 
Erzsi ... mikor ... jöttél .. ,. 

Acélra mutatott: 
És ez ... hogy kerül ide? 
Megjöttem Miklós! 
Erzsi ... élsz ... élsz! ... Itthon 

vagy ... És miket mondott neked ez? A 
szeretője voltál? 

Esküszöm... 
Az voltál. És meg sem érkeztél, már-

is... 
A férfi Acélra nézett, aki tanácstalanul 

állt ott. Közelebb lépett hozzá: 
Takarodj! — mondta. 

Felizzott benne a düh, a hangja elbi-
csaklott: 

Disznó! 
De kérlek ... ezt nem tűröm . 

ő  is egy lépést tett el őre: 
Mit akarsz? Verekedni? — ordította 

Miklós. Én ötvenöt kiló vagyok, ti szedté-
tek le rólam a többit! Te kilencven. H ős-
ködni akarsz? Fasiszta csirkefogó! Kifelé! 

Elfehéredve kapott Acél kabátjához, az 
ajtó felé tolta. Nem hallotta mit mondott, 
becsapta utána az ajtót és kimerült lélek-
zettel állt az asszony elé. 

Pfuj! — lihegte. Mellében fuldoklott 
a keserűség. 

Mennyire vártalak — mondta. — 
Most mi lesz? 

Az asszony magához tért. Sírni kezdett. 
Mondhatom, különös vagy. igy fo-

gadsz. Hazajövünk a pokolból és ahelyett, 
hogy megölelnél, jeleneteket csinálsz. Er-
ről rád ismerek. Mindig ilyen túlzott vol-
tál. 

Igen, -- Miklós sovány arcába vér 
szállt fel, — te mindig túlzásnak tartottad 
ha az ember kér valamit a szeretetéért. 
Egy kis asszonyi becsületet. Vagy azt se. 
Csak az illuzióját. 
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-- Jó — szólalt meg Érzsi. — Három 
évvel ezelőtt egyszer flörtöltem. Az is va-
lami? Minden asszony megteszi. Ebből csi-
nálsz most tragédiát? Semmi olyasmi nem 
történt ... 

Hazudsz... 
Jó. Hazudok. Megbűnhődtem ezért 

és minden hazugságért. Onnan jövök, 
ahonnan te. Illetve, azt se tudom, te hol 
voltál. 

--- Én is ott voltam, nyugodt lehetsz. 
De ez nem feloldás semmiért, ami azel őtt 
történt. Amivé ott lettél, azért nem vagy, 
felelős. Ha ott teszed, egy tál levesért, 
vagy egy ruhadarabért, vagy az életedért, 
van mentséged. De te itthon tetted. 

Elhallgatott. Hallgattak mindketten. 
Ne keressünk mentséget, — szólalt 

meg később fáradtan. 
Az asszony odament és magához vonta 

a fejét. 
Buta véletlen volt, Miklós, hát ve-

szekedéssel töltjük ezeket a perceket? Te- 

hetek róla, hogy ő  volt az első, akibe bele-
ütköztem? Hazakísért. Éppen érted küld-
tem, amikor betoppantál. Igazad van. 
Unatkoztam, ez az egész. Régen elfelej-
tettem. 

= Talán nem hazudsz, talán igen — 
mondta a férfi. — Csak egy biztos: vissza-
jöttünk. Életben vagyunk. Lehet, hogy 
kötelességet jelent, hogy itt vagyunk. A . 

feleségem vagy. Szerettelek. Most is sze-
retlek. 

Alkonyi árnyakban állt a régi szoba. 
Az ablakon pirosodni kezd ő  égdarabok 
néztek be. 

Igy kellett volna kezdeni, látod, — 
mondta az asszony. — Élünk, ez a fon-
tos! ... Élünk! ... 

Miklós két tenyerébe fogta a felesége 
fejét és felemelte arcát, hogy a növekv ő  
homályban belenézhessen a szemébe. 
Csendesen mondta: 

Próbáljuk meg, Erzsi! 

Farkas Béla 
	 Diderg ő  madarak 
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M Á C Š A Y ( Š T V ,^1 N1 H Á R O N1 'M SE 

Tiszta mosoly . 

Tiszta mosoly csókolja s ómat 
ragyogásban csillog a szemem, 
szívemben édes jókedv táncol 
ölel, ringat a szép szerelem. 

A dús fény rám csordul a napból 
a tavasz is csak én rám kacag, 
a fájdalmat üsse az idő  
éljenek az őszinte szavak! 

Röppen az élet, alakul a vágy 
velem most a világ egyesül, 
legyen mindig büszke a költ ő  
ha a mosoly karjába kerül. 

A bánat az öl, sárba tapos. — 
s csak űzd el, ha arcodra ül, 
az egész világgal fogjál kezet 
s mindenki elfogad emberül. 

Birtokod legyen a vígság 
hisz az élet úgy sem tart sokáig, 
varázsló mosolyoddal nézzél 
fel a szép nagy magasságig. 

Tiszta mosoly fürdeti arcom 
ragyogásban csillog a szémem, 
:szívemben édes jókedu dobban 
csókomat csókkal üzenem. 

Ke źźó'nk Találkozója 

Felettem fekete felh ők tornyosulnak; 
csipp-csupp, micsoda fene sár, 

nagy esőcseppek hullnak. -- 
Megérkeztem,  megfordul a kulcs, 

s nagyot csörren a zár. 
Belépek, 

a kedvesem vár, 
s ki tudja mióta!? — 

Percek, napok, hónapok múltak 
hű  évek, 

s csak most lett való, kettőnk találkozója. 

(1953.) 
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Farkas Béla 
	

Lombok között 

A költ ő  
A költővel minden összen ő : 
a kő, . a fa, az óceán, 
őt mindig, mindenhol láthatod 
kés ő  este, reggel korán. , 

A napból, ha rád csorog a fény 
a költő  csókos kedve ez, 
a nagyvilág szép arcképe ő  
és szeretve szerelmetes. 

Csendül a rím, talán hallod is 
az 6 szíve muzsikája szól, 
ő  mindig ölelve adja át 
a legszentebb, őszinte szót, 

792 



Major  Nándor  

Alkony 

Valamelyik kerék kegyetlenül csikorog. Ha 
az egyiket megkened, másnap a másik csikorog. 
Az egyik kerék mindig csikorog. Miért kell 
mindig legalább az egyik keréknek csikorogni? 
Az öreg megáll és nézel ődik. Valamikor gyerek-
kocsi kerekei voltak ezek.. Most láda van raj-
tuk, a ládában két pufók dézsácska, A dézsács-
kában nemsokára moslék lesz, De valamelyik 
kerék csikorog, alighanem az az els ő , amelyik-
ről már lekopott, leszakadt a gumipánt. Otthon 
még nem csikorgott csak itt, épp most, amikor 
kiér a főutcára, ahol kemény, zömök buckákat 
formált az úttesten a hóból a sok autó. Itt zö-
työg a kocsi és csikorogni kezdett a kerék. 
Ilyenkor talán megfagy a ken őcs. „Szánkó kel-
lene, az a bajom" -- dünnyögi és újra neki-
lendül. Szánkóval talán sokkal jobban menne, 
a• hordároknak olyan szép kis szánkóik vannak. 
Talán a szánkó segítene. De lehet, hogy az idén 
már nem is kell, lehet, hogy hamar kitavaszo-
dik: A tél is kés őn érkezett. Csak most, alig 
egy hete. Azelőtt, érdekes, keményebb telek 
voltak és Idejében beköszöntöttek; és általá-
ban minden a maga idején és a helyén ment, 
azelőtt. 

Azelőtt... (gondolta az öreg). 
Lépésről-lépésre haladt és nem látta, hogy 

sokan kikerülik, elhagyják. Egyszer megcsú-
szott, ekkor megállt és megbámulta a cip őjét, 
lehajolt és megtapogatta a talpát. 

Nem tudom, gondolta az öreg, nem tudom, 
adnak e valamit, ha elfogadják az ajánlatom. 
Nem . tudom, eszükbe jut-e adni? Valamikor a 
jó ötletet mindig megfizették. Az ember beállí-
tott a „Kovács és Társá"-hoz és azt mondta: 
„nézze, van egy ötletem. Garantálok önnek 
ennyi és ennyi biztos jövedelmet. Húsz száza-
lék az enyém?" A „Kovács és Társa" igent 
mondott, vagy nemet. Ha igent, akkor rendben 
volt. Ha nemet, akkor az ember szó nélkül el-

- ment a kánkiirrenshez: „Nézze, van egy jó öt-
letem, a Kovács elsárgul az írígységt ől, ennyi 
és ennyi tiszta hasznot biztositok önnek, húsz 
százalék az enyém." Az ötlet eredeti, a haszon 
biztos. Itt mindennek egyeznie kell. Nyolcvan 
százalék az övé, húsz amazé. Alászolgája! 

• De eszükbe jut-e ezeknek, hogy az ötletet 
:meg kell fizetni? Vannak, akik szinte szöknek 

. az ötletektől. Egyszerűen nem kell nekik. Pedig 
oly tiszta sor ez, hogy nem kell hozzá semi- 

lyen ész, semilyen fej, hogy megértše. Ceruza 
kell r és papír. Ennyi az egész. 

Az öreg totyog a jeges, piszkos hóbuckák 
között. 

Az egyik háznál befordul, nagy ház ez, tá-
gas udvar, megvan a folyandárok helye, kö-
zépütt betonkör befagyott szök őkúttal. Sžíne-
vesztett kerítés, hársfák. Kerthelyiség nyáron. 
Az öreg betotyog a hátsó ajtón. Meleg. Itt me-
leg van. Ételek rotyognak, pattog a t űz, két 
fehérruhás szakács álldogál, mosogatólányok 
farolnak s pincérek sétálnak ki-be. Mint egY 
jó masina. Minden kerék a maga dolgát végzi, 
pontosan azt és kimérten, tudva, mit tesz a má-
sik kerék s mit a harmadik. Az egyik kerék 
nem törődik a másikkal, csikorog vagy nem 
csikorog, minden kerék elvégzi a maga dolgát. 
.Jól megszerkesztett masina. Senki az ajtóra se 
pillant. Jó meleg van. Lehet, hogy itt van az 
igazgató, és lehet, hogy bejön ide. Az öreg meg-
tapogatta bels ő  zsebét. Már egy hete mindig ta-
pogatja, ha ide belép, és mindig lesi a másik 
ajtót, hátha ide is betéved az igazgató. Mert 
hisz annak kell elmondani az ötletet. El kell 
mondani és ki kell venni a zsebb ől a papírt: 
„Nézze, itt van, így csináltam én valamikor." És 
akkor megmutatni neki a papírt. De csak félig 
megmagyarázni és akkor zsebretenni. ügy. Itt 
jó meleg van. Érdekes, hogy az ember szeme 
könnybelábad. ha a hidegről belép. Úgy rém-
lik, hogy azelőtt azért mégsem volt így. Az-
előtt nagyszerűen látott, a pirinyó hajszálat is 
meglátta a szakács köpenyén és azel őtt .. . 

Azelőtt... 
A moslék ott van a folyosón, — szólt a 

fekete szakács. 
(Azt én nagyon jól tudom és ez a 'fekete 

szakács is tudja: én tudom, hol van a mos-
lék. Ez a fekete szakács mindig ilyen elutasító 
és az ember dézsájából kinézné a moslékot is. 
Vannak írígy emberek. De lehet, hogy az igaz-
gató ma mégis betér ide s akkor jó lenne be-
szélni vele. Az igazgatónak csillogó, fekete sze-
me van "és látni rajta, hogy finom ember. A 
finom emberek becsülni tudják az ötletet. Ez a 
fontos'. Ez a jó.) 

Az igazgató úr nem jön be ma véletle-
nül ide? — kérdezte és a száját törölgette a 
zsebkendőjével. 

Nem szokta bejelenteni, hogy mikor jön, 
— szólt a fekete szakács. 
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Igen. Hát még öt perce se vagyok' itt. „Ki-
csit meg kell melegedni", — dünnyögte és mo-
solyogva akart esetlenül kacsintani a szakács-
ra, mert az ilyesmi, megfigyelte már, megbé-
kíti az embert. A fekete azonban egykedv űen 
támaszkodott egy főzőkanálra s đ  ekkor le-
csapta a fejét, a kacsintás pedig már csak a tep-
siknek szólt. Hatalmas tepsik sisterg ő, sülő  pe-
csenyékkel. Érdekes, hogy otthon sohasem süt-
nek pecsenyét és mégsem kívánja, pedig az, 
előtt... 

Ehol a direktor, ni, nézze csak, öreg, 
böki meg a másik szakács, aki már kétszer is 
lopott ki neki egy pecsenye-darabot, amikor ő  
a moslékot méregette. „Tedd zsebre, öreg, és 
lakj be egyszer", — mondta neki. (De ő  nem 
ette meg, hanem papírba csavarta, otthon kis-
tányért kért és amíg a zsebéb ől előkotorta a 
csomagocskát, azt mondta: ..A Bandikának hoz-
tam"; a felesége azonban hozzélépett, a zsebébe 
— az öregébe, — nyúlt és -  egy csipetnyi port 
szedett ki onnan, azt a földreszórta, ekkor kö-
tényébe törölte az ujját és a húst a szenesládá-
ba dobta, — szénnel főznek — a kistányért pe-
dig a csetres közé tette.) 

-- Na, maga még mindig hordja a moslé-
kot? — nézett körül az igazgató és aztán meg- 
állt az öreg előtt, jól megvizsgálta. (Még kér-
dezi! — gondolta a fekete szakács. Egy húron 
pendültök ti. Tudod te jól, hogy viszi. Együtt 
dolgoztok. Mit keres . ez az öreg itt benn? A hús 
mindig kevesebb, mint kellene. Valahol valami 
elnyeli. A zsírból mindig hiányzik. A múltkor 
emez húst adott az öregnek, láttam! Fizetett es 
ez zsebrevágta? Ez a kuka itt. A f őszakács! 
Tegnap a sütőben felejtett egy tepsi húst és az 
megégett; kivitte, belevágta a moslékba, meg-
kéverte a léccel és senki se keresi. Mindig a 
hiány. Én jól, látom! Fizet-e az öreg a moslé-
kért és ki vágjá zsebre? Csak csinálják, majd . . 

Én.) 
—Igen, hordom, igazgató úr. 

Csak néptárs, öreg. Igazgató néptárs, —
rnosolyog az igazgató. 

— Igen. Megszokás. Hordom még a moslé-
kot, hehehe; de hideg van kint. 

Igen. Hát csak hordja, öreg, — szólt és 
a szakácsokat nézte, meg a tepsiket. (Tényleg, 
a moslékról mindig megfeledkezünk. Mi is tart-
hatnánk itt néhány sertést és a moslék nem 
.Veszne kárba. Már százszor terveztük, Igen. 
Igy lesz.) Továbblépett. Az öreg azonban utána-
nyomult. Ma meg kell kérdezni. 

Igazgató, úr kérem, szabad néhány perc- 
re? — kérdezte s szürke szemeit felemelte. 

-- Néptárs, öreg .. Na, tessék. Mondja csak. 
Valamikor én is' ... Szóval, szép kis lo-

kálom volt, konfiszkálták, szóval, a szakmában 
van tapasztalatom, szívesen beszélgetnék, ha Se-
gíthetek. 

Igen? Én szeretek beszélgetni. 
-Igen. Van egy jó ötletem. Valamikor én 

is használtam és jól ment. Arról van Szó ... 
Több ilyen 'hasonló patenttal szolgálhatok. Ar-
ról van szó, hogy az előfizetőket biztosítja egy 
életbiztosító cégnél. A' csoportbiztosítás arány-
talanul olcsó. Ha például húsz dínárt kér az 
itt étkező  előfizetđktől havonta, kiszámíthatja, 
hogy öninek' csak hat dinárjába kerülnek. fejen-
ként. Később sohasem fordul elő, hogy valaki 
reflektáljon a biztosítás, miatt, a ... Nekem ezt 
egy furfangos fiú árulta el, csak ilyen ötletek-
kel foglalkozott, ebből élt, persze, jól meg 
kellett fizetnem. Az ötleteket mindig meg kel-
lett fizetni. Nézze ' ‘csak, itt van az irat, nézze, 
ez itt ... 

Az igazgató egyre nézte az öreget. Ezen a 
kabáton valamikor szőrme volt,, látni, amint le-
fejtették. Szürke, vizenyős szemek és ősz, bo-
rostás áll. Ráncok, lifeg ő  bőr. Amint jár a száj, 
az áll alatt ide-oda ugrál a b őr, meg-megfe-
szül, hogy hegedülni t•°hettne rajta. Milyen ér-

. dekes. Milyen egyszer űen lehetett pénzt keresni, 
Ezrek voltak ezek, csak ki kellett nyúlni ér-
tük. Egyszerű, mint a bableves. Biztosítva az 
élet! (Az igazgató csak bámult.) Életbiztosítás! 
Egy hónap múlva lejárt a dolog és sehol sem-
mi. De a pénz valakinek a zsebében maradt. 
Milyen egyszerű  volt pénzt keresni. Valaki fi-
zetett, — ó, voltak, akik fizettek. Csak a patent 
kellett, az ötlet. Voltak, akik tönkrementek, 
voltak, akiknek sohasem volt alkalmuk any-
nyira vinni, hagy bármikoris tönkremehesse-
nek. Mert voltak, akiknek nem volt semmijük, 
amivel tönkre lehet menni. Akik a tönkön áll-
tak, elsejétől elsejéig, szombattól szombatig. De 
voltak olyanok is, ó, lám, voltak olyanok is, 
akik ötletet bírtak vásárolni. „Pontos száma-
dás, biztos haszon!" Kinek a zsebéb ől, milyen 
ürüggyel? Nem kérdés! Nem kérdés! „Tizenhat 
dinár tiszta haszon fejenként rizikó nélkül, mert 
később senki sem reflektál erre a pénzre." Igen, 
ez vagy te. Igen, voltak emberek. „Én becsü-
letes iparosember voltam", — mondják, „én be-
csületes üzletember voltam." Valaki zsebéb ől 
kikerült tizenhat dinár és semmit sem kapott 
ellenében. De ő  becsületes üzletember volt és 
ezt nem kellett meggyónni. A templomban az 
első  padban, mely zöld posztóval volt behúzva, 
mindig volt szabad hely számára. A lopást 
azonban meg kellett gyónni és meg is kellett 
bármi. A lopás, az más! A lopás a magánva-
gyon törvénytelen eltulajdonítása! A lopás. 
Csak beszélj, öreg. Ez vagy te. Nem igaz, hogy 
csak helyet cseréltünk, és nem változott sem-
mi. Hiába mondod -te is, mert ezt mondod 
mégiscsak mostani szavaiddal is. Van ami még 
nem változott, de ssinálják, ha azt nem látod, 
ami megváltozott. Csak beszélj, öreg Ez vagy 
te. Tíz évvel ezel őtt. ezt nem mondtad el, csak 
azt mondtad, hogy „becsületes üzletember va-
gyok!" Azután pedig tíz évig azt mondtad, hogy: 
,.én becsületes üzletember vo`ltam!" Csak be-
széli, öreg. Valli, valli, gvóni, öreg. Én meghall-
gatlak. Ma elmondod azt, amit tíz évvel ezel őtt 
nem mondtál el nekem. aki nálad biztosítottam 
az életem. Bablevest ettem és biztosítottam az 
életem. ó. én emlékszem rád, de te nem em- • 
lékszel rám, és én ezt nem is furesálom. ..A 
szakmában van tapasztalatom, szívesen segítek." 
Csak mondd öreg... Uramfia, tíz év nem volt 
elég. hogy megPrtsl • nem vagvnnk szaktársak. 
Csak mondd, mondd. öreg ... Hát csak ennyi 
lett belőled? Beszélj csak, beszélj ... 

— Jó. öreg, — tette a lefestett sz őrme he-
lyére a kezét az igazgató s mosolygott, mert, 
ilyenkor nem lehet mást csinálni — nézze, jó. 
Csakhogy mi ilyesmivel nem foglalkozunk. Mi 
étterem vagyunk és ételt, italt szolgálunk fel a 
vendégeknek. 

Nem kell neki! Gondolhattam volna (gon-
dolta az öreg). 'Nem akarnak keresni! Suszter 
ül a hivatalban, kovács a kereskedésben, sin-
tér vezeti a kifőzdéket s az üzletembereket, az 

• igazi üzletembereket, akik tudnak keresni azo-
kat mellőzik. Milyen nehéz zsírszag van itt 
benn, fölfordul az ember gyomra ebben a for-
dított világban (gondolta az öreg). Nem kell 
neki! Panaszkodnak, hogy ráfizetnek, hogy nem 
megy az üzlet; mondják, hogy keresni szeret-
nének, az ötlet nem kell nekik, ki hallott már 
olyant, az étteremmel ráfizetni, itt nincsenek 
szakemberek, hajhaj, mindennek vége. Most 
már mindennek vége. Nem kell az ötlet, nem 
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fizetnek, nem kell ezeknek semmi, nem, nem, 
nem. El kell adni a két utolsó hordót. Elmegy 
az utolsó hordó, el a kert, el a ház és aztán... 
(Tán az élet, tán... 

Emberek, — szólt az igazgató és meg-. 
kóstolt egy húsdarabot, — panaszkodnak az em-
berek, hogy a fasírozott ehetetlen, annyira sós. 

Hát igen, kicsit sós — szólt a f őszakács. 
Ez nagyon sós, vigye el az ördög -, 

mondja az igazgató és egy pohárral a kezében 
a csaphoz megy, azután vizet hörpint fel. --• 
Tári már megint régi maradék húsból van?! 

— Hát igen, a maradék húsból csinálják a 
daráltakat. 

Azt tudom, de nem régi maradék hús-
ból. 

-- Ja, de mit csináljunk vele, talán dobjuk 
ki? — a főszakács egykedvűen forgatja a tep-
siben a húst. A mosogatólányok duruzsolnak. 
Tányérok csörögnek, evőeszköz cseng. 

Ti meg akarod etetni az emberekkel, 
azok pedig megúnják ezt a maszlagot és el-
mennek máshová étkezni. Tönkretesszük a cé-
get. Mi magunk tesszük tönkre! 

Én is mondtam nekik, — szólt oda a 
mosogatólány és kilöttyinti a vizet. 

Jó, máskor majd kidobjuk. 
-- De ne dobjuk ki, ember, már százszor 

megbeszéltük, hogyha sok hús marad, rögtön a 
következ ő  étkezésnél inkább jóval olcsóbban 
adni, minthogy ismét a nyakunkon maradjon s 
másnapig vagy harmadnapig tényleg elromol-
jon. Hát hányszor mondtuk már? Ti sohasem 
tudtok egyetérteni a beszerz ővel és az étlapos-
sal. 

Én is mondtam nekik, — szól a mosoga-
tólány és vizet enged a csapnál az edénybe. 

A fekete szakács megkeyerte a paprikást és 
kezében maradt a főzőkanál. (Olcsóbban adni? 
Értem. Egy húrcFn pendültök ti mind, csak itt, 
ilyenkor kaptok hajba. Olcsóbban adni. Ki vesz 
többet és miért vesz többet, mint amennyi kell? 
Ki rendel és miért rendel többet, mint ameny-
nyi szükséges? Miért marad meg, amikor nem 
kellene? És mégis miért kicsik a porciók? Ér-
tek én mindent, nagyon jól értek.) 

Senki sem szólt semmit. Az öreg a folyo-
són méregette a moslékot. Csobbant a kanál, 
amint beledobta. Az igazgató nézte egy ideig. 
Kicsit púpos már az öreg. Lokálja volt, és van 
még ötlete. Vigye el az ördög az ötletével 
együtt. Vallott. Neki (az öregnek) nem voltak 
ilyenfajta gondjai a lokállal, mint ez a mostani 
is, mert voltak ötletei! De emígy szorítsd a 
markod! Ezt csináld! (Amikor itt van egy tehe-
tetlen főszakács és mellette az a süket fekete 
szakács. Süket. Sose szól, az ég istenéért se, soha 
egy mukkot se, pedig tudna, biztos tudna, ő  
mindig itt van és emlékszik (az igazgató emlék-
szik) alighanem találkoztak már többször is, 
még amikor jelszavakat kellett vinni a gyűlé-
sekre, de ez a fekete mindig azt mondja, hogy 
nem ő  volt az, összetéveszti valakivel.) És mi 
mégis megcsináljuk! 

Na, menj csak öreg, úgy, csukd be magad 
után az ajtót, menj, törd a fejed az ötleteiden. 
Törd a fejed, míg csak bele nem törik. Menj 
csak, menj. 

Az öreg félénken tette lábát a csonttá fagyott 
jeges-piszkos kövekre. Fölül begombolta a nagy-
kabátját s megtapogatta zsebeit. A pénz megint 
semmivé vált. A pénz már évek óta semmivé 
válik, mintha másra nem is lenne hivatott, 
csak erre. Az öreg megtapogatja a zsebeit s a 
szépen összehajtott panírt a ruhán át is érzi. 
Az is pénzt ér és mégsem ér semmit. Négy 
gömbölyű  hízó van az ólban és az sem ér sem-
mit. Az egyiket levágják enni, a másikat oda- 

adják a jövőévi tüzelőért, a harmadik árán ve-
szik" a kismalacokat, befőznivalót, kis kukoricát 
és- a negyedik megrparad  tiszta haszonnak. Meg-
marad egyévi jövedelemnek. Igy megy ez m4r 
évek óta. Talán mégis jól tette a Tamás, hogy 
kiment Németországba, mert ott a fia, lánya, s 
az 

 
kivitette. Talán a Tamásnak sikerült legjob-

ban. A Tamásnak, akinek sohasem volt egy pi-
padohánya se s csak fütyörészett, mulatozott 
egész életében, napszámozott s . munkás volt, s 
akiről szegény . tata — jaj, de régen volt —min-
dig azt mondta: „te a szegények h ázában vagy 
a börtönben végzed" s akiről ők Fis mindig azt 
hitték, hogy sohase viszi semmire; h lányát is 
úgy adta férjhez egy ingben, bugyiban s azt 
mondta: „Hja, hahahaha, keresd meg magad-
nak azt, ami kell az életben". És lám, a (Tamás 
vitte legtöbbre s talán kár, hogy harminc éve 
nem beszélnek (az ég se tudja miért), habár a 
szomszédos utcában laktak, s a Tamás el is 
ment Németországba az ősszel, a veje kivitette, 
mert azok ott élnek, de a Tamás még akkor se 
jött el hozzájuk, hogy: „Bátyám, vigye fene a 
haragot, én elmegyek, örökre  elmegyek innen, 
és sohase jövök vissza". Mert olyan ez, mint a 
temető. Egy ember él tovább ezen a földtekén, 
de mi csak ezekhez a görbe utcákhoz vagyunk 
kötve itten, ahol élünk, és ezekről az utcákról 
örökre eltűnik egy ember (bár tovább él), aki-
nek dülöngélő  járása épp úgy az utcához tar-
tozott mint a villanykaró, s most többé soha-
sem látjuk itt. Sohasem látjuk a mozdulataités 
soha semmit sem tudunk róla. Nem tudunk meg 
róla semmit, az biztos. Ha nem jött elbúcsúzni, 
akkor számunkra örökre elköltözött a temető-
be. Egy ember eltűnt az utcából és csonkább 
lett világunk. Soha többé nem látjuk (magános 
ember volt, barátok nélkül, ő  ugyan senkinek 
se ír) s hiába él valahol ismeretlen világban, 
számunkra halott. Egyszer beállított az a feke-
te fiú, az Ede,' Tamás lakószomszédja a bérház-
ban (földszintes szűkudvarú, zsúfolva épített 
ház) s ez az ember egy vekkert tett az asztalra. 
„Hát elment a Tamás bácsi", mondta s szélté-
ben-hosszában mesélte, hogyan történt ez, az- 
után ,hogyan osztogatta šzét a Tamás azt a hol-
miját, amit nem bírt eladni; olyan volt ez, mint 
egy végrendelkezés. És mivel ő  (az Ede) több 
mindent kapott, egyebek között Tamás bácsi 
ágyát is, no, ezért gondolta, elhozza ezt a vek-
kerórát, legyen emlékük az öccsüktől. Igen, 
mondta teli szájjal Ede, . ő  megkérdezte Tamás 
bácsit, a bátyjának nem ad valamit, nem megy 
el hozzá búcsúzni? Hiszen mégis testvére. „ Ő  
se gyütt hozzám, legutóljára a lakodalmomon 
volt nálunk, harminc éve nem is köszöntünk 
egymásnak, nem is beszéltünk." Ez igaz is. De 
én mégis gondoltam (mondta az Ede), hogy el-
hozom ezt a vekkert emléknek, mivel nekem 
úgyis van egy órám. Hát vidd is vissza. Ezt 
kellett mondani és ezt meg is mondta. Ha arra-
más nem tudta elhozni, akkor más se hozza. De 
mégis a Tamásnak sikerült jobban. A Tamás ide-
jében nősültes idejében temette . a feleségét és 
mindent idejében végzett, ő  meg (az öreg) dol-
gozott, dolgozott, hogy el őbb legyen valamije, 
kérem, az üzlet üzlet, ezt tudta minden vala-
mirevaló üzletember, s már túl volt az ötve-
nen, amikor nősülhetett, ezt meg kell érteni. És 
a Tamás kiment Németországba, pedig tizenöt 
évig nem akart, habár hívták; és most járt vol-
na már neki a nyugdíj, de nem tudta igazolni 
a szükséges éveket (sokáig, éveken át állandó 
munkahely nélkül napszámoskodott) s most ki-
ment Németországba s biztosan felveszi az ál-
lampolgárságot, mert ott, úgy mondják, kivétel 
nélkül minden hatvanon felüli öreg nyugdíjat 
kap. A Tamásnak mégis sikerült, de ,neki sem- 
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mi reménye, mert mindig a sajátjában dolgo-
zott s ezért nálunk nem jár nyugdíj, de már 
hét éve államosítottak s azóta mindig csak a 
négy disznó hízik az ólban és negyedik éve 
mindennap húzza haza a kis kocsiban a moslé-
kit, holnap pedig kimossa az utolsó két hor-
dót is és ... 

Az öreg ember vigyázva totyog a síkos ut-
cán és néha-néha jónapot köszön, mosolyog is 
az ismerősökre, de senkivel sem akar megállni 
pár szóra s néha megtörli a fagytól könnyes 
szemeit, de semmi sem bírja kizökkenteni gon-
dolataiból. Evickélve kapaszkodik föl a járdára, 
mert lenn megjegesedett hótorlaszok vannak, 
kilötyög a moslék és a kocsit húzni is nehéz, a 
járda pedig elviselhető. Hát így, ma sem sike-
rült semmi, mint ahogy ez így megy már évek 
óta. És hiába remélte,  hogy esetleg fölveszik 
valamilyen totyogó munkára, hja., hetven év-
vel már nem lehet ugrálni. Igaz, ha még fiata-
labb lenne, mint például a Körner Kálmán 
(micsoda nvárikPrtie volt annak!). elmehetne 
pincérnek, de a Kálmánt is valószín űleg csak 
azért alkalmazták rögtön els ő  évben (s most 
már . üzletvezető), mert úgy mondják, benyali 
volt és ezzel mindent megnyert. Hát így van-
nak a munkanélküliek, így lehetnek, mint ő  
most; igen, ezek mindig voltak és lesznek is, ő  
is többször bocsátott el vagy nem vette fel őket, 
de az sosem volt í g y, mert az igazi üzletem-
bereket senki se bocsátotta el, hanem mindenki 
szívesen alkalmazta; de ma szinte fordítva van 
(gondolta az öreg) s íme a lapok mást sem írnak, 
csak azt, hogy a vendéglátóipar itt is, ott is rá-
fizetéssel jár és néha azt is megírják, hogy egy 
ilyen tönk szélén álló vállalatnak ennyi és eny-
nyi pincére vett az utóbbi években házat, de 
minden annyiban is marad, és egyikük -- jól 
ismeri — a múltkor szőlőt is vett, de ezt már 
nem írták meg a lapok. A kocák már biztosan 
nyöszörögnek és... 

Vigyázz, öreg! 
Az egyik kapu alól a síkos, jeges lejt őn te-

herautó bújt el ő  és csúszott, s az öreg módfe-
lett megijedt, mert kocsijával már csak két lé-
pésre volt éppen a kijárt közepén s a szeme ki-
dülledt, mert ő  is megcsúszott. Ekkor rántott 
egyet a kocsin s ugrott egy nagyot, de ett ől el-
vágódott s -amikor feltápászkodott. látta. hogy 
a kiskocsi fölborulva, a sűrű  moslék pedig szét-
folyt az amúgyis mocskos havon. 

Agyonnyomhattunk volna! 
Nincs szemed, bátyó, hogy nem látsz? 

-- Már azt hittem, hogy az élet ropogott ki 
belőled. hehehe, de örülhetünk, hogy csak más 
ropogott ki bel őled. — mondta egy jókedvű  
ember, aki a végre lefékezett teherkocsiról le ,  
ugrott, és helyére billentette a kiskocsit, majd 
társával visszatette a féligtelt dézsát -- nem 
lett semmi bajod, öreg? Na jó: mondta s föl-
ugrott a teherautóra, s •a soff őr pedig már be 
is gyújtott, fejcsóválva el is robogtak gyorsan, 

Az öregember csak állt egy ideig, „nem bal, 
nem baj", — dadogta s arcáról nem lehetett 
látni: mosolyog vagy pedig sírva fákad a kö-
vetkező  pillanatban. A moslék a jégen; a hosz-
szú, kígyózó káposztaszálak átnyalábolták a kö-
vérke babszemeket s krumplikockákat s szinte 
kéjesen, zsíros szájjal vigyorogtak, folyt a nyá-
luk, folyt, folyt végig a kövezeten, a bedugult 
csatornanyílás felé. 

Jaj, mi lesz a disznókkal, istenkém, hiszen 
egy szem ennivaló sincs számukra otthon, hát 
mért kell mindennek fordítva menni. mért kell 
a kenyeret is kiütni az ember kezéb ől, mért 
kell... 

Az öreg megfogódzott a villanykaróba s 
nem tapogatta a lábát, hanem tágranyílt szem- 

mel bámult maga elé. A s űrű  moslék kevéske 
leve folyt csak el, a sűreje két egybefolyó tó-
csában fagyoskodott. Az öreg odalépett, lassan 
lehajolt s úgy nézte, aztán belemarkolt s rak-
ta vissza a dézsácskába. Görnyedezett s. mar-
konként rakta, rakta, egyre rakta; kezét. minden 
alkalommal a járda jegéhez dörzsölve s egy-
szer-egyszer felegyenesedett: „Cssccz! Beleütött 
a hideg" dünnyögte és kezét hóna alá csapta. 
Amikor újból lehajolt, azon morfondírozott, haj-
haj, mi mindent kell tenni az életért. Kató, ha 
te nem lennél, meg te, Bandi- fiam, beérnem 
száraz kenyérrel is, vagy néha kiállnék koldul-
ni, de értetek megteszek mindent, jó kis asz-
szonykám voltál, micsoda szép napok voltak 
azok, bár itt lennél, most, Kató, hogy látnád, 
mi mindenre vagyok én képes teérted, mert ha 
már nem is vagyok fiatal, azért férfi vagyok én 
még, gondos családapa, aki két kezével kotor-
ja össze azt, amiből az asztalra kerül a min-
dennapi. Es előteremtem, látnád csak, hogy és 
mint, de csinálom; még nem d őltem ki, majd 
el kell mesélnem ezt is, a moslék markolását 
és a járda jegét, hadd halljátok, hadd tudjátok 
meg .. 

Az öregember már szinte mosolyogva csap 
ja az utolsó marék moslékot a dészába; hát egy 
kissé megcsappantak, csak háromnegyedig van-
nak, de elég lesz este és reggel. Mosolyog már 
s lassan totyog, totyog végig az utcán s észre 
se veszi, nem is hallja, hogy kegyetlenül csi-
korog most már majdnem minden kerék, mert 
megfagyott a ken őcs. Az öreg mosolyog vala-
min s néha legyint, a szája mozog, szemeivel 
fürgén néz valamit, pedig semmi sincs el őtte, 
éppen semmi, csak a kihalt utca, a tar fák és 
a házak. Az öreg jóízűen mesél valamit, de nem 
tudja kinek, jóllehet maga sem tudja, kinek. 
Azután pedig befordul egy kapun s még egy 
pillanatig üres az utca. azután itt is, ott is, fá-
zós emberek bukkannak elő . 

Az öreg belépett a konyhába, nagyot sóhaj-
tott s néhányat tapsolt kezével a sporhert fö-
lött, megmozgatta a kisujjait, a mutatóúji-
csonkjára nézett, amit a bárddal csapott le 
még,' legénykorában (ohó, jókora legény volt 
már akkor). amikor még csak kif őzdése volt. 
Megpillantotta a lavórt, odalépett és amikor be-
lenyomta a kezét, hátranézett a szoba felé. 

— Itthon vagy, anyus? ... no jó, de micso-
da történt az úton! Képzeld, ahogy jöttem, egy 
autó... 

Az asszony a szobában van, éppen fésülkö-
dött, aztán az arcát vizsgálta és a pirosítóval 
kissé vastagabb ajkat rajzolt, mint amilyen van 
neki, s félfüllel hallgatta az öreg hetvenked ő  
mondókását s már majdnem úgy csinált, mint 
mindig ilyenkor. már ezerszer ebben az élet-
ben: majdnem széthúzta a száját s kedves, d(1 
egykedvű, megGzokntt hangfán oda akarta mon 
Jani: „Ne mondd! Mi meg nem esik!", de még-
sem mondta, hanem a nyelvébe harapott. Most 
nem érzett semmi szánalmat iránta (az öreg 
iránt), amit a tizenötéves házasság óta minden-
nap érzett és amit kedvességgé oldótt fel. Nem 
érzett semmit, mert most éppen amahhoz  
készült. Mit akarsz? Miért mondod ezt nekem? 
Miért hetvenkedsz épp most itt nekem, hisz 
már a térded reszket és már észre še veszed, 
ha könnyel telik meg a szemed és csak f őzelé-
keket eszel, húst sosem, mert egyetlen egy fo-
gad van és nem bírsz rágni, csak nyám.oani, hát 
föl tudod. hogy harmincöt éves vagyok. Mit 
hetvenkedsz, marokkal szedted a moslékot (de 
miért mondod most ezt), mert már topa vagy 
és a szél is fellök; már szánalmas se vagy. hát 
miért hetvenkedsz, nem tudod, hogy ez ízetlen?. 
Itt vagy nálam, mert tehetetlen vagy s mahol- 
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háp fölbuksz, de mégis a családhoz tartozol, 
mert az anyám is a szeretőd volt, én meg a mo 
sogatólányod és az ágyasod voltam 13 éves ko-
rom óta, s hogy húszeves koromban elvettél, az 
mitsem jelent, mert kifacsart mosogatórongy 
voltam már akkor, de már az is, jaj, de régen 
volt. Es hogy mért mentem hozzád, azt te is 

m tudod, de az ina már egyáltalán nem fontos és 
nincs. is értelme, de tulajdonkeppen azel őtt is 
meg azután is ugyanaz voltam számodra és az 
is maradtam volna jóideig, ha nem is veszel ei, 
más itt egyáltalán nem volt, nem is kérhettél 
tőlem mást, s ha lett volna eszed, magad is tud 
tad volna, vagy legalább tudhatnád most, de 
neked már ezt se lehet megmondani, téged csak 
hagyni kell, hogy járjon a szád s hallgatni le-. 
het téged félfüliel, mint mikor a régi újságjaid-
ból szenzációkat és örökösödési pereket olvasol 
fel amíg a pulovereket kötöm, amiért szinte 
aprópénzt fizetnek manapság. Hát akkor hogy 
keressem meg a kenyeret? Hát miért gagyogsz? 
Téged már csak elhallgatni lehet... 

Az öreg kezét törölve a szobaajtóba lépett 
s betekintett mért oly csöndes az asszony s 
tükör előtt állni látta. 

Hová mész? — kérdezte. 
Hozzá — szólt egykedv űen az asszony. 
Hja ... — szippantott néhányat az öreg. 

— Elmeséltem. Vigyázz majd, nagyon síkos 
az út. 

Az öreg a sporhert melletti, vessz őből fo-
nott karosszékbe ült s egy pléhdobozt vett el ő  
mellényzsebéb ől, kinyitotta: mégfelel őre szakí-
tott egy W. C.-papírt és dohányt csavart bele. 

Ez a papír jobban ég mint a multkori, 
hol "vetted? — kérdezi az öreg, aztán hallja 
még,, amint az asszony megmagyarázza, hol 
vette, majd csak sóhajt egyet (az öreg) félhan-
gosan s ezt dünnyögi magában: így van ez. 
Legjobb azért itt, mert ha érezni is a szénsza-
got, jó meleg van, hiába, no. Ekkor az asszony-
a konyhába lépett és ő  kissé keserűen állapítot-
ta meg, hogy nagyon csinos az asszony, a keb-
le ugyan egy kissé nagy, de idehaza sosem 
ilyen csinos, csak akkor, amikor e 1 m e g y. De-
hát olyan kis értelmetlen dolog ez: hisz' lénye-
gében egészen mindegy, hogy csinos, vagy sem. 
Most a kredenchez állt s az öreg oldalról látta; 
valamikor az tetszett neki rajta, hogy sohasem 
szívta be a hasát; no most kihúzott egy fiókot 
és ekkor az öreg kivette a szájából a cigarettát: 

Ne vigyél ötszázat, — mondta az öreg. 
Az asszony szó nélkül a táskájába tette. 
= Talán elég, ha csak kétszázat költesz 

most rá. 
Annyit költök, amennyi köll, — szólt az 

asszony megszokott kedves hangján, mintha a 
reggeli tejadag vásárlásáról beszélne. 

Jó, jó, csak gondoltam, hogy mégsem 
kell ötszáz, — mondta az öreg s föltette a hatal-
mas fazekat a sporhertra, aztán kis edénnyel 
hat-hét fordulóra megtöltötte moslékkal s várt, 
míg megmelegedik, az asszony pedig visszament 
a szobába s megvetette az egyik ágyat, mert el-
felejtette el őbb megvetni (abban a Bandi al- 

szik, tíz éves már, most az egyik barátjánál 
van, a másik ágyban az asszony alszik, a tatá-
nak pedig a konyhában van az ágya, mert na-
gyon fázik s a szobában nem fűtenek). 

Az öreg cipeli ki a langyos moslekot, eteti 
a disznókat s nézi, nézi őket, milyen szép göm-
bölyűek, jól föl lehet hizlalni őket ezen a bősé-
ges moslékon, • kukorica nem is kell nekik, hó-
ha, micsoda pecsenye lesz ezekb ől, no, fájn, ha 
ropogósan szereted, hát olyan, ha zsírosan, hát 
olyan. Épp most lép ki a konyhából az asz-
szony s körülnéz egy pillanatra az udvaron, az-
tán feléje int: 

Szerbusz. Ne felejts el a tűzre tenni. A 
vacsora a kredencben van. Szerbusz! 

S figyelmesen lépkedve megy a kapu felé, 
megy, megy, már mindjárt a kilincsért nyúl és 
nemsokára el is tűnik. 

Az öreg nézel ődik egy kicsit, kezér ől ned-
ves moslékot morzsol le s; nézi a távozó asz-
szonyt. Csak menj. Az én pecsétemet viszed, 
hahaha, akárhányszor is mész és akárkihez is; 
ha még utánad is fordul valaki, azt dünnyögi, 
hahaha. volt esze az öregnek: jókép ű  nő. Hajh, 
micsoda nő  volt ez; ha a lábára néztél, tudtad 
milyen az öle; akármit is vehetett föl, nem ért 
az semmit, mindig érezted és láttad az ölét, 
mintha semmi sem lett volna rajta. No, csak 
menj, menj, akárhova menj, tudjuk, hogy én 
poroltam el a harmatot rajtad. Hát csak eredj. 
Azelőtt akkor akasztottalak le a szögr ől, ami-
kor akartalak, na mindegy, azel őtt sokminden 
másképp volt, egészen másképp ... másképp... 
régen volt... A disznók röfögnek, lökdösik az 
ajtót s az öreg betekint ekkor az egyik az ajtó-
ra ágaskodott s megbökdöste az öreg kezét, 
vinnyogott. 

— Na, tán éhesek vagytok? — kérdezte az 
öreg fejcsóválva. — Ej, de pákosztosak vagy-
tok, — s megvakarja a disznó durvasörtés fe-
jét, — na, tán nem is tetszik? — kérdezte s 
mosolygott az öreg, mert a disznó tényleg meg-
rázta a fejét s ez nagyon mulatságos, no lám, 
ilyen értelmes ez a disznó. 

Azután betotyogott az öreg s egy vödörrel 
tért vissza, már messziről vizslán pislogva az 
ólak felé s mikor megáll az ólnak d őlve, öröm 
tölti meg a szívét, mert tényleg szépek a disz-
nók, még egy hónap kell nekik s az elég is. 
Egy literes bögrével a vödörhöz hajol, azzal ön-
tögeti a moslékot (a vödör nehéz) a deszka fö-
lött, az udvarról (nem lép az ólba, mert a disz-
nók erősek), hajlong, egyre hajlong s csak düny-
nyögi: „hej, de pákosztosak vagytok", aztán át-
átnyúl a deszkán s kezét morzsolgatja, száját 
meg összecsücsöríti: 

Ccó, Ccocococo .. . 
Az öreg ember csak kedveskedett, év ődött 

disznóival s mint ahogy sosem érezte meg és' 
sosem kérdezte meg, hogy minden kíméletlenül 
beköszönt amikor itt az ideje, így az öreg most 
se vette észre, hogy az utcán már villanyt gyúj-
tottak s megérkezett az este. 

Egy-egy kósza hópehely hullott a városra. 
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Születés 

ívékem úgy tűnt, legalább is úgy gondoltam, 
hogy gyermekkorom egészen egyszer ű  
rapszódia volt kezdet és vég nélkül 
lviegbetegedtem egy kifacsart narancstól 
és attól a szégyenlős tuddttól 
amit egy n ői ing alatt sejtettem, (ezt az inget 
minden pénteken a szomszédleány 
kíterigette mint a bánatot, amit szemét gyanánt 
gyüjtögetett legalább egy héten át) 
A sötétb ől egy fehérszem ű  néger nevetett rám 
Almaimat Buridán űzte el kivont karddal 
míg az álmot is végül át nem szúrták 
vgy feküdtem, mint egy kifacsart narancs 
melyb ől kinyomták a félelmet, gy ű löletet, 

[rettegést 
kn egy dalt hallottam akkor magamban, 
amit a tavasz írt a korai emlékezet falára, 
de az elűzött századok szemétdombján 
feltűnt a kampósvégű  fekete kereszt 
feloldotta az álom és emlékezés falát 
valamilyen vérben, mely egyszerre a szilárd hit 
és a halálbavetett remény jelképe lett, 
Ekkor az ősz egy lehulló levele 
szűkülő  körrel magába zárta léte7ésem 
céltalanságát és valamilyen szögesdrót 
(S csillagok mért vés ődnek a szívünkbe) 
zuzmarák csillogásával kettéosztotta a földet 
Elválasztotta a szabadságot a tőle való vágytól 
A drótok közt egy csodálatos lépcs ő  nőtt 
mit nem tudott átlépni egyszer ű  ember, 
de átszálltak rajta a mellkasok és golyók, 
mert a kiontott vér kemény hidat vert 
a szív és acél közt, hogy meglehessen 
látni a szabadságot a tulsó oldalról is 
Bátrak voltak az emberi halálok 
a koponyákba vitt történelem_ amely az 
idegen arcába vésődött sötétsége közepette 
feltárva a sorsát a nyitott tenyéren, 
hogy az éjnél sötétebb halálra készítse, 
hogy a szavaktól üresen kongjon az agya, 
hogy jelezze, egy új kezdet kezdetét jelezze 
hogy falat kenyere méreggé váljon, 
hogy golyó és gránát jelezze így kezdetét 

[a végnek, 
hogy jelezze, egy új kezdet kezdetét jelezze 
hogy a roham ujjongása intérnacioálévá váljon, 
Ekkor értettem meg, hogy elkezdtem magam 
én ki valóság lettem er ősb a hálálnál, 
én ki a holnap távlata lettem, 
én ki emelked ő  ív vagyok a felfelé fejl ődésben, 
én ki magam kezdem kitölteni az űrt 
elértem önmagam vérbeli kezdetét, 
hogy végül is soha ne írják a fejfámra 
ez az ember valóban még meg se született. 

.. 798 



valóságy 

Ha felébresztem 
a megkövült álmot 
az élet 	 - 

nem adja vissza 
ugyanúgy 
a kölcsönkért éneket 
s megmaradt 
a ,csalódott partvidék 
mint az elhúzódó ápály 
után az otthagyott 
kagylók' 
és a holt halak 
lerágott csontjai. 

Torzó 

Fájdalombarévült 
testetlen kezek 
fonalat húztak 
a könnytől a csillagokig 
fehér diadalkapunak 
Elszakadt a reggel 
fényes fonala, mely sarkában 
viszi a diadalt, 
És én, csodálkozó 
kagyló lettem 
a rémületbe csendesült 
tenger partján. 

hasztalan 
az ének fennakadt 
valahol köztem 
és az ég között 
s éri nem tudtam Mérni. 
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Mamis szonett 

Valahol egy megkövült dal 
mindig széttöri a valóság ablakát 
Ha megpróbálod tested párnájával 
csökkenteni falbavert fejed koppanását 

a büszkén elszökött pillanatok nem akarják, 
hogy az ég alatt a holnap seregévé 
váljanak, hogy el tudjam feledni 
az értelmet vesztett csendet, mely 'értelmed 

reflektorfénye alatt nyer alakot, 
mint egy darab belő led az éjszaka alapzatán 
Kővel felelj a k őnek. hogy a k ő  

ritmussá váljon mely visszadalolja 
az elvesztett dalt a járdáról: 
hogy e! ne tapossa a véletlen elmen ő . 

Utazás 

Céltalanságba futó vasutvonalak 
egyszerű  jeleikkel felvérzik 
minden . történet mozgó fonalát 
A messzeség sz űkíti a láthatárt. 

Vésd ki a fájdalom bronz-szobrát 
A kerekek amikor kin őnek a sötétb ő l 
az utasfülkék nem hózzák az értelem 
vak útjának megvilágított sejtelmét. 

Az őszt a vonatfüst eltemette 
s ha felbukkan véletlenül a remény 
a közelít ő  tél nem fogja szétnyomni 

a tejút karcsú derekát, mely nyilával 
a csillagoknak minden emberi melegséget 
a szégyen magas oszlopához szegez. 

Fordította DÉSI ÁBEL . 
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Léva v Endre 

Baltangók 

Kékes szürke színek keveredtek az 
égen. Előbb halvány árnyalatokban, majd 
mindegyre sötétebben. Föltámadt a szél. 
Északról és északnyugatról jött széles öle-
léssel, mintha útjából mindent el akart 
volna söpörni. Útjának kezdetén a mada-
rasi országút mentén a jegényesor köro-
naágait ropogtatta, majd nagy kanyarral 
leereszkedett a földek fölé s mint karikás-
ostor- végigsuhintott az őszi szántásokon. 
Olyan erősen és oly harsogón, hogy nyo-
mása alatt megmozdult a rög. Alig egy-két 
pillanat telt s a szél muzsikája már ott 
zengett a nyárfás húrjain, az ágas-bogas 
akácokon és még mélyebb hangokat szó-
laltatott meg a szállás udvarán terpesz- 
kedő  öreg diófa galyain ... Most, mintha 
egylélegzetre kidühöngte volna magát, 
alább hagyott. Röpke időre csöndben pi-
henni hagyta a tájat. A jegenyék csak úgy 
álltak a távolban, mint a fekete gyertyák. 
Utána mindjárt megint fölkerekedett és 
még vadabbul járta táncát. 

Szürke felhők mögül parányi fény sz ű-
rődött. Talán a nap utolsó sugarai tükrö-
ződtek. Ebben a megvilágításban rajzoló-
dott ki a partos oldal otromba körvonala. 
A szántás mély fekete sáv, a rét, a par-
lag most épp olyan, mint az. égbolt. Szinte 
egybeolvad. A laposból, a bara partjairól 
nézve úgy tűnt, akár egy hegyoldal az al-
földi síkságon, hol a hegynek soha híre se 
járt. Itt a parton és kissé beljebb, a part 
hajlataiban húzódtak meg a régi nádföde-
les szállások. 

A szél vígan nyargalászott a hajlatok 
között, szinte marokra fogta és úgy meg-
rázta a cserjést, hogy ölelésébe beleve- 
szett annak majd minden levele. 

Akár ha a szél kapta volna föl, röppent 

a magasba a földszürke kóbor madár. Az 
erős szélben himbálózva ide-oda csapó-
dott; a jegenyéről leszakadt araszos fale-
véltől csak a hangja különböztette meg. 
Panaszos vijjogását el-elkapta a szél. 

„Kí-pi-piííí, kí-pi-piííí ..." 
A másik pipiske,, — talán a párja, — 

mint földobott kő  szökkent utána, fész-
ket, éjszakai szállást keresni, ahol nem za-
varja meg álmát a hideg szél. Emez a par-
tos oldalnak vette útját, épp - a szállások 
felé. Ott talán akad majd egy kis enyhhely. 
A domboldalon már érezte is, hogy a szál-
lások felől édeskés füstöt hoz a szél. A 
tnásik nyomában volt, ott fön beérte. 
Hangjában rezgett a közelítő  téltől való 
félelem és a társkeresés meleg  hívogatása. 

„Ki-pi-piííí,kí- i- illi ..." p p", 
Igyekszik a madár. Szaggatott vijjogá-

sát lehalkítja a szél. 
Sehol egy ember. A madár sem látta 

őket. Olyan kihalt a táj, mintha lakatlan 
lenne. A nyári izomszakasztó munka után 
a parasztok most téli medveéletüket élik. 
Lefüggönyözött ablak mellett körülülik a 
banyakemencét, beszélgetnek. Panaszkod-
nak meg sopánkodnak. Panasz, sopánko-
dás a beszélgetéssel együtt jár, szinte el-
maradhatatlanul. Miért is hagyná hely-
ben, hogy jól van. így, amikor az ember 
örök vágya, hogy jobb legyen. Nekük meg 
éppen jussuk van erre a vágyakozásra. 
Mikor -a tél közeleg, mindig azt várják: 
majd meghozza a tavasz. Tavaszkor meg 
a munka feledteti velük, hogy vágyaik is 
voltak s egy-egy csöndes órában talán 
akartak is valamit. Ez a lappangó, látha-
tatlan akarat soha nem öltött testet, netm 
formálódott tetté: emberölt ők óta hagya-
tékként apáról fiúra maradt. Igy tolódott 
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ki esztendőről esztendőre a nagy elhatá-
rozás s a vágyak beteljesülése. Minden 
olyan változatlan és megrnásíthatatlan 
maradt a szemükben t• mint a föld, az ég, 
a levegő  meg a . szél ., amely — érzik — 
tudatukon kívül is létezik. 

A szállások ablakából fölcsillant az esti 
fény. Sötétedett. Az északi égbolt függö-
nyén halványan átnéztek a csillagok. Nyu-
gatról felhő  kerekedett szürkén, fátyolo-
san gomolyogva. Mint amikor jelz őlám-
pán fényszűrő  változik, a tompuló színek 
megakadtak az egyre közelg ő  látóha-
tárban. 

Ez a sötét háttér keltette életre a bal- 
langókat. 

Előbb, míg égi útját járta a nap, a bal-
langók még ott éktelenkedtek a parton 
rőtbajú . kórók között; ember, kocsi, jó-
szág hiába rúgta, taposta őket: mindent 
kiálltak. Mert amikor már rozsdavörös sá-
vokkal díszített zöld száruk megfehére-
dik, a hozzálapuló tölcséres levélke is 
szürkébe veszti zöld színét és hegyébe 
mindmegannyi rejtett, éles tüskét hány, 
nincs az a jószág, amely belekapna: Nem 
kell a kutyának sem. A ballangó kóró al-
lát még a földi békák sem látogatják, bo-
garak, gyíkok sem tévednek alája: pusztai 
növény, magárahagyottan él s csak a szél 
a barátja. És amikor így ősszel a ballan-
gók gyökereiket lazítják és útra készül-
nek, fölfegyverkeznek minden és minden-
ki ellen, mint akit rejtett életösztön int 
alapos készülődésre. Soha nem lehet tud-
ni, mikor indulnak; ki későn, ki meg ko-
rábban. A ballangók útja -- úgy mond-
ják — kifürkészhetetlen az idegen szemek 
számára: csak a parasztok tudják merre, 
hová visz el.. . 

Most, hogy kihalt volt a táj, minden 
mozdulatuk kirajzolódhatott.. Már látni • is 
lehetett, amint fehér gömbök módjára gö-
rögtek végig a szántásokon. El őbb alig 
pár, később szinte csapatostól indultak le-
felé a partokról. Amikor a szél kissé alább 
hagyott, hallatszott a zizegésük. Zaj ong-
tak, mintha csak egyre tiltakoznának a 
szél taszító ereje ellen .:. De a szél csak 
nem hagyta abba egy pillanatra sem: ad-
dig ráncigálta a ballangó kóró üstökét, 
amig annak hajszálgyökerei kiszakadtak 
s összegörbülve, görögve indult tova, hogy 
hányja a szántásokon a cigánykereket és 
zötyögve szórja szerteszét magvait .... A 
szél vitte a ballangókat és sodorta a mag-
vakat. is, ki tudja merre és hány felé?... 

Két kis sötét gombolyag is görgött ott 
valahol a szántásokon, a ballangók között. 
Ezek már nem •  ballangók, hanem paraszt-
gyerekek. Szaladnak lihegve bukdácsolnak  

a szürkés-fehér gömbök után. De ilyen ké-
sőn mit keres a két gyerek kint a szántá-
sokon, ahol süpped a talaj, mozog a rög, 
tüstént indul a léptek alatt és kegyetlenül 
megnehezíti a gyereklábak haladását? 

A kislány fölkapta fejét. Most észre 
sem vette, hogy födetlen haját borzolta a 
szél. Tizenkétéves érett tekintetében 
anyáskodó tűz villant. Tágranyilt szemei-
vel a bukdácsoló gyereket nézte. Utána 
akart iramodni, de valami visszatartottá. 
Nem megy. No majd megint siet utána. 
Azért sem. Nem segít neki. A bels ő  vias-
kodástól és erőfeszítéstől nyakán kiduz-
zadtak az erek. 

Andriska! 
A gyerek az éles hangra hirtelen meg-

torpant. Lihegve, riadtan tekintgetett 
nénje felé. 

Hová futsz már megint? ... Amott 
gurul egy, nem látod? ... Mind én szed-
j em? 

Fehér, eres kis kezében három ballan-
gót szorongatott. Gyökérzetét markolta 
ugyan, de a száraz kóró tüskés lombjaival 
így is védekezett ölelése ellen s úgy mar-
ta vékonyka karját, akár a csalán. Fáj-
dalmában fölszisszent, 'fiatal leányarca el-
torzult, -  de csak nem eresztette a megka-
parintott zsákmányt. 

A gyerek a jelzett irányba nézett. 
Ügyetlenül meresztgette szemeit. 

Hun gurul? 
Ott ni! 
Jaaa? Látom má' . . 

Mint aki örül, hogy végre meglelte, 
amit tennie kell, tétovázás nélkül utána 
iramodott. De alig szaladt pár lépést, lába 
megbicsaklott a puha szántás borozdáj á-
ban s elvágódott. Nyöszörögve föltápász-
kodott s riadtan nézétt nénjére. 

No; menj már! — csattant föl újra 
a parancs. 	 • 

Nem is várt tovább, hanem futott, 
ahogy csak a lába bírta és belecsimpasz-
kodott egy-egy megrekedt ballangó kóró-
ba. Kezét, arcát szúrta, kaparta a tüske, 
de szólni nem mert, hanem lassan meg-
indult most visszaforduló nénje után és 
kínlódva, nyögve, verejtékezve cipelte 
vele együtt a tűzrevalót haza, az üres ta-
nyára. 

Pislogó, hideg lámpafény világított az 
üres konyhában. Tejes köcsög az asztalon 
mellette korommá égett héjú szikkadt ke-
nyér; a lámpa alatt kénes gyufa úszott a 
a kilöttyent tej tócsájában. A kemencé-
ben hamu alatt tenyérnyi helyen csöpp 
parázs. Ez lehelt valami kis meleget. Lan-
gyosan melengette a kemence fehér falait, 
hogy bent a szobában ne legyen farkas- 
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ordító hideg a két gyerekre. Az elárvul-
takra hagyott fészek kis gondozója, a ti-
zenkétéves Etelka szótlanul tördelte a bal-
iangó kórót és begyűrte a kemence száján 
a hamutól megszabadított parázsra. An-
fiak láttára, hogy a fáradt parázs inkább 
aludni tér, mindketten a kemence szájá-
hoz hasaltak s kipirult arccal fújták hosz-
šzú perceken át, amíg az ereszked ő  köd-
től megnyirkosodott kóró lángra nem ka-
pott. Az éledő  tűz fénye melengetőn tán-
colt a két gyerekarcon, szemükbe belo-
pakodott a csillogás s az alig észrevehet őn 
előtűnő  bágyadt mosoly vonásaiban ke-
véske vigasztalásnak megjelent az öröm. 

Ropogó tűz mellett ott állt az asztalon 
a hideg vacsora. Most a vacsora szerepét 
öltötte magára, de hajnalra már a reggeli 
és déli harangszóra ez a hideg étel lesz 
az ebéd is. Tej és kenyér. Nap-nap után, 
amióta elárvultak, mindíg csak tej és ke-
nyér. Még jó ha van, mert már volt úgy, 
hogy ez is elmaradt s ők csak néztek egy-
másra vagy étlen szomjan kint csatangol-
tak a földeken. 

Vörösen parazsló tűz mellett boldog 
akinek van teje és kenyere. 

-A vacsora nem kíván nagy készülődést; 
terítést parassztoknál csak a család tere-
bélye követel. De hol van már a család? 
ők ketten csak ittmaradt vakaresái egy 
széthullásban levő  családnak. Igy terítés 
nélkül a köcsögből is jó a tej, előbb Etelka 
iszik, mert ő  az idősebb s csak azután 
kapja kézhez Andriska az edényt. Csönd-
ben szótlanul vacsoráznak, de az esti csön-
det csak nem hagyja békében a nyugtalan 
szél. Megint suhogva szalad végig a föl-
deken, megrázza a fákat, zizeg a kazlak 
körül s most ott sündörög az ajtó el őtt. 
Távoli földek mély nagy lehellete tán ez 
s hozza magával a tél üzenetét. 

A rozoga konyhaajtó megfeszül és Zö-
rög a szél erős nyomása alatt. Mind a két 
gyerek fölfigyel és önkénytelen az ajtóra 
szegezi `tekintetét. Feszült várakozásuk-
ban mintha keresnének valakit. Körülte-
kintettek, de rajtuk kívül nem volt senki 
a konyhában. A két magárahagyott gye-
sek egyedül. És az els ő  és sokszor talán, 
soha el nem múló félelem így jön. Kívül-
ről hozza magával az, amit életnek neve-
zünk. Minden érzékszerven, a szemen, a 
fülön, a bőrön át belopakodik a gyermek 
szívébe. Látni véli a szél sóhajtásával kö-
zeledő  sötét, megfoghatatlan és megne-
vezhetetlen alakokat, akik jönnek, mindíg 
csak jönnek föltartóztathatatlanul. El 
akarják ragadni, úgy érzi a torkában, hogy 
meg akarják fojtani. Szinte reszket, alig  

tartja kezében a köcsögöt. Kis ujjai any- 
nyira remegnek, hogy a tej is kilötuyen. 

Etelka' rátekint, már megint korholni 
akarja, de amikor a gyerek eltorzult ar-
cára s riadtan égő  szemeibe néz, megesik 
a szíve rajta. 

Andriska, ne félj .. Mit félsz, hát 
ez csak szél?! ... 

A gyerek le nem vette szemét az ajtó-
tól. Valamit hallott most, ami már nem 
csupán a szél susogása, nem is zúgás, ha- 
nem trillázva mélyebb és magasabb „ú" 
hang zengett a leveg őben. A félelemtől 
támadt képzete úgylátszik támaszt kapott. 
Szívét nyomta, torka úgy összeszorult alig 
nyögte ki: 

Nem szél ez ... Hallod?... 
A félelem már Etelkára is átragadt, sá 

padt, hamvas arcb őrén könnyek peregtek. 
Kissé riadtan nézett ő  is az ajtó felé, de 
amikor valamivel közelebbr ől s tisztáb-
ban zengett a levegőben a mély és magas ' 

„ú" hangok játéka, fölismerte benne a 
vadludak gágogását. 

Vadrécék ezek, vadrécék, ha mon-
dom. Most költözködnek innen más vi-
dékre. — Majd hozzátette, épp oly böl-
cselkedő  hangon, mint az öregek szokták. 
— Hideg lesz. 

Az anyáskodó kistestvér szavai bizta-
tóak voltak, némi bátorságot is kölcsönöz-
tek volna, de az izgalom már a gyomrá-
ban volt, mint villamosáram többször vé-
gigcikázott egész testén. Kis lábait gör-
csösen összeszorította, nyöszörgött is hoz-
zá, de már nem tudta visszatartani. Riadt 
szemekkel nézett nénjére, amikor *meg-
érezte a meleg nedvességet maga alatt a 
pokrócon. 

Etelka észrevette, hogy a félelem az ő  
csitítgató szavai ellenére is megzavarta a 
gyereket. Elfogta a méreg meg a keser ű-
ség, amit a maga félelme is táplált, ököl-
beszorította kis kezét s rátámadt a gye -
rekre: 

Már megint mit csináltál? Nem meg-
mondtam, nem szabad? 

Andriska könyörögve nézett rá. 
Többet sose. 
Hányszor megfogadtad már és me-

gint itt van. 
Andriska nem tudott másba. kapaszkod-

ni; egyre csak hajtogatta. 
Többet sose ... Többet Sose... 
No majd meglátom. 

Andriska érezte, hogy ezekben a sza-
vakban már némi elnézés van; nénje meg-
bocsátott neki. Fölszabadultan föllélegzett 
s már a félelem is kezdett elszállni bel ő-
le, amikor látta, hogy Etelka fölhajtja a 
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Ievizej.t pokrócot bemegy a szobába és ké-
szíti mindkettőjük számára a közös fek-
vőhelyet. A nagy tarka párna már helyére 
is került az ágyban, gondosan megigazí-
totta a fejük alját és a szalmazsákban 
csörgő  kukoricahajat. A dunyha még hi-
deg volt, mert épp inast hajtotta föl, de 
majd belehelik ők ketten, ha összebújnak 
alatta. Akkor mindjárt olyan jó lesz, mert 
a dunyha alatt, amikor a fejüket is beta-
karják vele és érzik a saját melegük ára-
dását, nem félnek már. A tolltól duzzadó 
takaró biztos menedéket nyújt, mert el-
zárja és távol tartja t őlük mindazt, ami 
oly sötét, rideg, kegyetlen és . félelmetes 
is: a világot. 

Andriska ezalatt kissé fölbátorodva sze-
delőzködött. Az előbbi ijesztő  gondolatok 
kavargását kissé lecsillapította a készü-
lődés; az ágy látása és az édes, mit sem 
követelő  álom ígérete valami bizser-
gő, meleg érzést keltettek benne, fölsza-
badították az izgalomtól szinte pattanásig 
feszült izmait. Kezdett megnyugodni. 
Mert, ha majd lefekszik, akkor olyan jó 
lesz. És amikor ezt érezte s ez a gondolat 
lepte meg agyát, eloszlott benne mindaz, 
amit az est sötétsége hozott magával s ami 
az imént még olyan kegyetlenül szoron-
gatta a torkát. Görcsösen összeszorult kis 
ujjait most lassan kinyitotta, nézte a riadt 
szorítástól elmorzsálódott kenyeret, seb-
tiben a. szájába tömte s kiitta rá a köcsög 
alján maradt hideg tejet. 

Éppen indulóban volt,: amikor fölcsat-
tant Etelka hangja. 

-- Andriska, gyere aludni! 
Mint aki nagyon szívesen eleget tesz e 

szóra, meggyorsította lépteit. 
-- Megyek má' . . 

-- Bújj be hamar az ágyba ... Én majd 
mindj árt j övök. 

Lerántotta a meztélábra húzott kis csiz-
mákat s csak úgy ruhástól belefúrta .ma-
gát az ágyba. Etelka anyáskodón igazgatta 
az ágyneműt, öccse fejét a vánkosra emel-
te, a gyerek nagy homlokáról elsírisította 
a portól-piszoktól összecsomósodott barna 
hajtincseit, s most, ahogy így babusgatta, 
belefeledkezett Andriska arcának nézésé-
be. Szerette ezeket a hunyorgó, örökké mo-
solygó zöld kis szemeket, a fitos kis or-
rát, görribölyű  állát, durcásan duzzadt pi-
ros ajkait. És az a két piros folt az arcán, . 

akár a fán a napsütéstől érő  alma. Napsu-
garas ennek a gyereknek az arca, nyilt, 
meleg a tekintete, cseng ő  a hangja és örö-
met keltő  a mosolya. A jóság és az őszin-
teség apró jelei fogták össze ezeket a sar-
jadásban levő  emberi vonásokat és bár 
Etelka még mindezt nem tudta egységes  

egészbe fogni, se megnevezni, nem tudta, 
csak minden érzékszervén át tisztán és 
félreismerhetetlenül érezte, hogy szép. 

Megelégedett mosollyal szorította a 
dunyhát öccse válla ala, jól betakarta, 
majd kisietett a konyhába, hogy mégegy-
szer megnézze a tüzet s eltegye az asztal 
szélén hagyott köcsögöt. A ballangó kórót, 
amit Andriska hozott s mindjárt az ajtó-
ban ledobta, összetördelte szépen, a pa-
rázsra dobta, hogy adjon még egy kis me-
leget a szobának, de bizony ott bent, alig 
volt érezhető . Ezzel ki is merült az ő  há- 
zimunkája, mert az elhagyott fészek még 
munkaalkalomban sem b ővelkedett. ősz-

' szerezzent: ráébredt, hogy maga van. Bá-
natos szemekkel nézte a rideg falakat, tág-
anyílt kék szemei belevesztek a nagy 

semmibe, ami elhagyatottságát körülvet-
te. Érezte a csönd hidegségét és ahogy 
tekintete az, ajtókilincsre vet ődött, elfogta 
a félelem. Talán ez a kilincs jelenti szá-
mára azt a láthatatlan falat, amély elzárja 
őt a külvilágtól, attól a kietlen élett ől, 
amelytől most az álomba menekül, de at-
tól az élettől is, amély után vágyakozik. 
Az anyai szeretet utáni vágyakozása s az 
elhagyatottság fájdalma úgy belemart, 
hogy szeméből patakzottak a könnyek. Si-
ratta az anyját, de nem is őt siratta, hisz 
él még az anyja, hanem inkább a maga 
árvaságát, hogy anyja elhagyta őket és 
elment. Már mennyi ideje, hogy feléjük 
se nézett, még csak rájuk sem nyitotta az 
ajtót, hogy megnézze: hogy vannak a gye-
rekei, mit csinálnak kint a tanyán egye-
dül. Nem jött. Könnyein keresztül látni 
vélte, hogy mosolyog az anyja; szemében 
tűz lobog, valami idegen tűz, amit soha 
sem szokott látni, amikor őket szeretgeti. 
Amikor utoljára látta, napokkal, sőt, talán 
hetekkel ezel őtt;  akkor ilyen tűz és külö-
nös fények égtek a szemében s ment si-
etve a vasuti töltés felé vezet ő  düllőúton. 

Elment, — sírta halkan, csak úgy 
magában, de ez a gyönge panaszos hang 
is áthallatszott a szobába, ahol az álomba 
révedt gyerek fölfigyelt s mindjárt hívta 
is nénjét. 

Etelkaaaa! .. Nenaaa! ... Gyere ... 
A leány fölrezzent. Bántotta is, hogy 

megfeledkezett a gyerekr ől, aki egyedül 
fekszik és reá vár a szobában. 

Mingyááá ... Megyek má' .. . 

Lecsavarta a lámpát, de nem fújta el, 
gondolta, hadd legyen egy kis fény is ve-
lük és sietve odaosont .az ágyhoz. 

Hát te még nem alszol, -- kérdezte 
szemrehányóan, de hangjában egy csöpp 
harag nem volt. 

-- Vártalak — motyogta Andriska: 
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-- No, aludjál szépen. Látod, már itt 
vagyok melletted az ágyban. Nézd, már 
le is takaróztam. 

Fölemelte a nehéz dunyha végét és a 
fejére húzta. 

Gyerünk a dunna alá ... Így ni! ... 
Úgye most már jó? ... De jó meleg az ágy. 
Te bemelegítetted nekem, úgye? 

— I-i-igen, — felelt Andriska tompán, 
de már az álom partjairól, mert alig mo-
zogtak ajkai. 

Kis idő  múlva elaludt. Etelka arca is ki-
simult, a békésen lecsukott szem és a nyu-
galmasan összetapadó nagy pillák elárul-
ták, hogy megnyugodott. Egyenletes lé-
legzete őt is köželebb hozta az álomhoz. 
Lassan, óvatosan leemelte a dunyhát öcs-
ese fejéről, eligazgatta nyaka, válla kö-
rül és lassan hozzásimult. Amikor b őrén 
érezte a gyerek teste melegét, megint el-
érzékenyült. Érezte, hogy nagyon szereti 
Andriskát, úgy szereti, mintha csak anyja 
lenne. Meg is tudna érte halni. Igen. Meg-
halni érte ... E gondolatok vége elfutott, 
a hullámzó, lüktető  érzések bársonyán föl-
itta és elnyelte valahol a messzeség. Egé-
szen messze, ahol az emberi szem már 
nem is látja a látóhatárt, mert minden a 
végtelenbe vesz. Ebben a nagy térben él ő  
képek még nem élnek, csak hangok, ame-
lyek távolról jönnek s éles vijjogással 
visszafordulnak és még távolabbra men-
nek. Előbb a vadludak mély és magas 
„ú"-ja trillázott át az égen, kissé közelebb 
egy pipiske-fióka hívta rimánkodva any-
ját: „ ki-pi-piíí,  
azután megint a vadludak magas „ú"-ja 
zengett elnyújtottan, halkan, mind hal-
kabban, amíg . rezgését egészen föl nem 
Itta a csönd. 

Olyan mélyen aludtak, hogy a lépték 
zajára fölneszelt Kezty ű  heves ugatását 
sem hallották. Az apró csikordulására 
megmozdult a két gyerek, de nem látták, 
hogy valaki fölcsavarja a lámpát és jár-
kel, topog a konyhában. A vibráló lámpa-
fény megvilágította aszott, alabástrom-
színű  arcát s görnyedt alakján át furcsa 
árnyékot vetett a falra. Ha idegen gyer-
mek látja, úgy megrémül tőle, mint a dán 
ballada Cserfa-királyától halálravált fiú, 
— de ők nem ijednének meg sem az ár-
nyékától, sem ' magától Magda nénit ől, 
akár ha fénytelen bandzsal szemeit is me-
resztené rájuk. Mert csak ők tudják, hogy 
a munkában összegörbedt vén cseléd ban-
dzsal szemei mögött milyen szív dobog. 
És milyen símogató ripacsos tenyérének 
simogatása. Hisz mindkettőnek majdnem  

anyja, második anyja volt, amíg apjuk élt. 
és ő  is itt szolgált a tanyán. Mindig körü-
löttük forgolódott, még ha rá is ripakod-
tak, hogy menjen kukoricát morzsolni 
vagy aprójószágot etetni, mindig csak 
visszasomfordált hozzájuk és mesélt nekik 
különös méséket és esténként, amiért leg-
jobban haragudott az 'anyjuk, mert min-, 
dig esti harangszó után és ima helyett fur-
csa, panaszos dalokat énekelt. Rekedtesen 
sipító hangját a szálláson senki sem tudta 
elviselni, csak a gyerekek találták szép-
nek s olykor szebbnek is, mint a kocsmá-
ból kiszűrődő  muzsikaszót. A távolról ide-
hallatszó nyájkolompról éppen olyan cso-
dálatosan tudott beszélni, akár a rejtelmes 
faragásokkal díszített karikásostorról vagy 
a csillagokról, amelyek ott pislogtak a me-
ző  fölött, amikor ők ketten hanyatfekve 
hallgatták szótlanul az öreg Magda néni 
esti meséit. De ezeknek a szép mesék-
nek apjuk halálával végeszakadt, mintha 
csak a gyászmenet Magda néni dalait is 
eltemette volna. Mert alig pár nap röp= 
pent el` a temetés után, anyjuk kiadta a 
fölnőtt testvérek jussát, a maga részét 
meg a kicsikét árendás kapta meg. Így a 
vén cselédnek is kitelt az esztend ő . Egy 
reggel fogta kevéske holmiját, batyuba 
ri'vűrte, sírva megcsókolta őket és elment. 
TIónapakig nem látták. Egyszer a vasuti 
töltésen futottak utána, majd kiszakadt ,a 
lelkük úgy szaladtak, de mire utolérték 
nagy szomorúsággal látták, hogy nem is 
a Magda néni, csak egy öregasszony, aki-
nek éppen olyan görbe a háta, mint Magda 
nénié volt ... Már-már azt hitték, hogy 
soha többé nem fogják látni, de egyszer 
csak megint megjelent. Azokban a napok-
ban történt ez a várva-várt látogatás, ami-
kor anyjuk elhagyta őket. Ók nem is tud-
ták, hogy a vén cseléd honnan vette ár-
vaságuk hírét, nem is sejtették, hogy az a 
két bandzsal szem apjuk halála óta .még 
távolról is, rejtve vigyáz rájuk és nem en-
gedi, hogy az embertelenségben gondozó 
nélkül maradjanak. 

Magda néni, a . jó öreg Fehér Magdolna, 
akinek még annyija sem volt, hogy öreg-
ségére egy kis fészket rakjon . magának, 
soha nem felejtette el, hogy. mi az az ár-
vaság. Vén, ráncos képén az id ő  össze-
gyűrte a nehéz napok emlékeit: a ny űgöt, 
a dolgot és a koplalás keserű  óráit is. Egy-
két bús dalában egész életrajza benne 
csengett s olyan szívesen mondogatta, 
amikor arról mesélt, hogy a jószágok kö-
zött nevelkedett: „ ... nincsen apám, se 
anyám ..." ... meg azt: „ ... árva vagyok, 
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mint a madár, ki a felhőn odafönt jár". 
Talán a hontalanság érzése támasztotta 
föl benne azt az olthatatlan vágyat, hogy 
anyja legyen anyjuk helyett az. elhagyot-
taknak. Esténként minden áldott nap el-
jött ide, hozta a köcsögben a tejet és ken-
dője alatt a kenyeret, amit a' szomszéd 
sváb gazdától, ahol cselédkedett, hozott el 
mindig a maga bére terhére. Most is hozta 
a frissen fejt meleg tejet, . átöntötte a gye-
dekei edényébe, a kenyeret az asztalra 
helyezte és mindjárt tett-vett ott a kony-
hában. Rakosgatásában megpillantotta a 
kemence előtt a ballangó kóró elhullott 
szálait. Fénytelen szemeit elfutotta a 
könny s a fájdalom úgy markolta torkát, 
hogy motyogni alig tudott. 

-- Istenem, istenem ..: Ides gyerekeim, 
mivel is fűtetek? Ballangóval, akár a ki-
vert cseléd? 

Nyögve hajolt le az eltaposott szálakért, 
egyenként összeszedegette és bedobta a 
kemencébe. A parázs langyos melege ar-
cához ért. Bár hideget egy csöppet sem 
érzett, de azért melengette rajta* kezét, 
csak úgy, szokásból. Mint régen.. Nehezen 
fölsóhajtott. 

-- A ballangót is tülem hallották sze-
gények. Nem felejtették el azt se. 

Ahogy végzett a konyhában, fogta a 
lámpát és bement hozzájuk a szobába. 
Bent a leterített asztalra helyezte a vilá-
got, s körülnézett: megvan-e még minden? 
A baloldali ágyban aludtak a gyerekek,a 
jobboldali ágy, a fal mellett még mindig 
veetlenül állt. Az apjuk katonaképe a 
gyerekek ágya fölött függött a falon. 
Magda néni most úgy érezte, mintha az 
a halott szempár onnan a képr ől a vetet- 

len ágyat nézné s tekintetében a vád tüze 
égne. Majd közelebb lépett a gyerekek 
ágyához, egészen közel, betakargatta s 
úgy elkezdte siratni őket, mintha csak a 
saját magzatai lennének. 

— Edes gyermekeim, már megint itt-
hagyott benneteket az a cudar ... Nem 
bír a vérivel ... Elment ahon a ... Jaj, 
hogy is tehette? ... Hogy hagyhatott itt 
benneteket? ... 

Minden este így elsírta panaszát az ágy 
előtt, még azt kérdezte:... „mi lesz 
veletek, ha anyátok végképp elhágy ben-
neteket?" .., ., de kis ételadományán kívül 
semmit sem tehetett. Gyenge és er őtlen 
volt ő  ahhoz, hogy a család rendjét hely-
reállítsa, ahhoz sokkal nagyobb erők je-
lenlétére lett volna szükség. Az ő  erejéből 
egy köcsög tejnél és egy karéj kenyérnél 
többre nem tellett., szíve ett ől is megköny-
tiyebbült. Az asztalra tette ajándékát, ki-
sírta magát, megsimogatta a gyerekek ar-
cát: most már mehet is. 

Kint a szél még mindig birkózott a kö-
zelítő  téllel. Vinnyogott az eresz alatt és 
az udvaron álló diófa sudarán. A Kezty ű  
még egyet-kettőt vakkantott a távozó vén-
asszony után, majd maga is mélyen be-
húzódott a szalmába, hogy meneküljön az 
őszi éjszaka hidegét ől. 

Ez a részlet egy regényciklusból való. Nin-
csen se kezdete se vége. Éppen olyan, mint ma»/a 
az élet: valahol kezdődik és a maga fejl ődési 
útján megy tovább. Igy hát a „Ballangók" is, 
ahogy az egészb ől kiszakítva idekerült, egyma-
gában is egy darab életet ad. Egy darab emberi 
életet, 
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JOSZIP MURN Ke T VE R SE 

Ha éj borul a völgyre 
J1a éj borul a völgyre, 
furcsa fojtott hangok, 
mint elfáradt harangok 
zsongnak fel, és a csönd, e 

szelíd leány, szerelmes 
ölt tár az embereknek 
De nekem boldog, ernyedt, . 

dús álmom sohasem lesz. 

Oh, csendes éji óra 
oh, békítő  tParangszó! 
Hang, sivatagban hangzó, 
az vagyok, szomorú csóva. 

Jertek. hangos szerelmek, 
Jer, viharnemző  élet, 
jertek, gyors szenvedélyek, 
kelletek a szívemnek! 

Napot, sok árnnyal. fénnyel, 
harcot, munkát e  karnak! 
Csend van. Zsongít és altat 
a csillagszemű  éjjel. 

Pásztorok 
Hónuk alatt töml ő, és mennek, 
hosszú, avatott vászoningben mennek, 
fejet földre szegeznek, 
és hajlanak és görnyedeznek; 
ily búsan menni 
taem tud senki, senki. 

Furulyát fújnak és mennek, 
nagykarimás, zsíros kalapban mennek, 
és jobb kézzel se, 
és bal kézzel se 
ilyen bús nótát billegetni 
n,em tud senki, senki. 

Hónuk alatt töml ő, és mennek, 
hosszú, avatott vászoningben mennek, 
nagykarimás, zsíros kalapban mennek, —
és előre mennek és vissza mennek; 
ily búsan menni, lenni, szeretni 
nem tud senki, senki! 

ÁCS Károly mfiifordításai 
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RANKO MARINKOVICS ELBESZÉLÉSE 

K ze k   

Néztem Őket magam előtt, amint köny-
nyedén az ölemben pihennek egymásban. 
A Bal kényeskedik az ügyesebb, er ősebb;. 
okosabb és komolyabb Jobb ölében. Szin-
te azt is mondanám, hogy „az id ősebb" 
ha nem tudnám, hogy együtt születtek, 
egy anyától (természetesen egy apától is), 
sőt mi több, hogy együtt is fogantak, hogy 
az apa és az anya közös vágyából lettek, 
akik itt hagyták őket maguk helyett, hogy 
karéjnyi földből karéjnyi kenyeret gyúr-
janak. 

Önkivületben, vágyból, görcsb ől, furcsa 
éji félrebeszélésb ől lettek és most járják 
a világot összeölelkezve, szerelmesen, el-
választhatatlanul. Egyik a másikában. 
Jobb ujjaival átölelte Balt és viszi gyen-
géden, gondosan mint a nősténykutya fo-
gai között a kölykét. Bal pedig kényeske-
dik az ölelésben, játszik unalmában: hü-
velykujjával a többi ujj hegyén ugrál és 
dudorászik do-re-mi-fa ... fa-mi-re-do .. . 
azután indulót dobol az ujjakon, énekel. 

Mit csinálsz? — kérdezi Jobb. 
=-- Mit csinálnék? Énekelek — mondja 

Bal. 
-- Énekelsz? Mit énekelsz.? 
-- Énekelem „do-re-mi-rfa", meg azt, 

hogy „Masirozott, masírozott ..." 
Masirozott, masirozott? — Butaság 

— mondja neki Jobb oktató gúnnyal. — 
Mintha legalább is katona lennél? 

No és? Mintha csak a katonák éne-
kelnék azt, hogy „Masirozott, masiro-
zott ..." — éneklik azt a gyerekek is. 

Mintha te gyerek lennél? 
— Nem vagyok sem gyerek, sem kato-

na, de miért lenne az éneklés butaság? — 
mondja Bal most már mérgesen. 

Azért is énekelni fogok! 
Kicsi vagyok de tudom 
Hogy kell betűit olvasnom  

Le is írom, mindahány 
Aki tanul, tud is ám. 

De hiszen te nem tudsz írni! Nevet-
séges, hogy így kényeskedsz -- mondja 
neki komolyan Joobb. 

- Hát mit csináljak? Hallgassak és szá-
moljak az ujjaimon, mint az uzsorás? 

Ezzel talán azt akarod mondani, 
hogy én uzsorás vagyok? 

-- Te nem számolgatsz az ujjaidon. 
Hanem mit csinálok? 
Te dolgozol, teszel és hatsz, amint 

azt már előttem megmondta egy írástu-
datlan hülye. 

Honnan tudod te, hogy azt egy hü- 
lye mondta? Hiszen te nem is tudsz ol-
vasni. 

Te sem tudsz olvasni. 
Én tudok írni. 
De olvasni nem tudsz! 
Én legalább tudok lapozni a könyv-

ben, de te még azt sem tudsz. Te csak 
tartani tudod a könyvet, amíg én lapozok. 
Ő  olvas, én lapozok, te pedig mint valami 
állvány — tartasz. Ennyib ől áll a tudomá-
nyod. Soha még könyvbe bele sem pislan-
tottál. A könyveket csak a súlyukról is-
mered, de fogalmad sincs, hogy mi van 
bennük. 

Tudok én lapozni! Ha pedig Ő  bal-
kezes lenne, írni is tudnék! 

--  Irni? Na igen, de hogyan? 
-1--ügy, ahogy te. Talán még jobban is. 

Ha Ő  balkezes lenne, tudnék mindent 
úgy, mint te, még jobban is mint te. 

Tudnál te az ujjaidon bábokat moz-
gatni? 

Tudnék. 
Festeni is tudnál? 
Tudnék festeni is. 
És három nyulat is rá tudnál festeni 

a kisujjam körmére? 

808 



— Ínáram nyulat is a te kisujjad kör-
mére. Hozzá még két csibét is. Egyébként 
miért a te körmödre? Ráfesteném a saját 
körmömre. 

A sajátodra? Szamárság! Azt én sem 
tudom. Azt senki sem tudja. 

–= De én tudnám! 
- Szóval te magad vágnád a 'körmei-

det is? 
Természetesen. Avagy talán nem én 

vágom a tieidet? 
Na igen, az enyéimet. De a sajátját 

senki sem bírja. 
Már megint ;,senki sem bírja". Én 

bírnám! 
Csak hősködsz, de még egy bolhát 

sem tudnál megfogni. 
Phü ... bolhát? Mintha egyet fog-

tam volna életemben. 
Hát varrni tudnál-e? 
Tudnék varrni is. 
Az ám, és a cérnát bef űzni a tűbe, 

azt mégis csak nekem kellene. 
-- Magam fűzném be a cérnát is. Min-

dent magam csinálnék. 
Nyakkendőt is magad kötnél? 

— Magam kötném a nyakkend őt is 
Becsöpögtetnéd a szembe a csöppe-

ket? 
— Becsöpögtetném. 
A szakállát is borotválnád? 
Borotválnám a szakállát is. 
De Ő  nem hagyná, hogy te borotváld. 
Miért ne? Jobban megborotválnám 

mint te. 
Te elvágnád a torkát. 	. 

-- Én nem vagyok gyilkos! Ezt te ten-
néd meg. Egyébként egyszer már meg is 
kisérelted. 

Csend lett. Jobb nem felelt: ezekre a 
szavakra megremegett, mintha erein vé-
gigáramlott volna az emlékezés. 

Én azt hittem, hogy Ő  azt komolyan 
akarja — mondotta azután alázatosan és 
bűntudattal. — Csak engedelmeskedni 
akartam neki... 

Engedelmeskedni? Ő  nem parancsol-
ta neked, hogy gyilkold meg. 

Az Ő  kivánsága számomra parancs. 
Én azt hittem, hogy Ő  azt őszintén ki-
vánj a. 

Ahá, azt akarod talán mondani, hogy 
Ő  nem őszinte? És mondd csak, kérlek, ki 
mondta neked, hogy Ő  azt kívánja? 

Én azt hittem; hogy kívánja... 
Kínlódott. Egész éjjel nem hunyta le a' 
szemét. Törölgettem a verejtékez ő  homlo-
kát, egyik cigarettát a másik után gyúj-
tottam meg neki és megírtam a búcsúle-
- veeet. Nyögött, sóhajtozott, a párnát ha- 

rapdálta ... Suttogott magában: „Végé 

kell vetni! Nem bírom tovább!" Ő  maga 
vezetett el a borotváig. 

Te pedig azt mindjárt úgy fogtad 
föl, mintha Ő  kivánná, hogy felvágd " az 
ereimet. 

Ne kínozz! Mit tehettem, mikor- Ő . 
maga mondta... 

-- Mit mondott? Hogy nem bírja , to-
vább, hogy végét kell vetni ... De ezek 
csak szavak. A szavak nerc} a kívánságból, 
hanem a nyelvtől erednek. Könnyű  a 
nyelvnek mindenfélét összefecsegni: attól 
csak azokban a könyvekben halnak meg, 
amelyekben te lapozol. _ A nyelv . világgá 
szórja szavait (egyébként, mindig. ugyan- . 
azokat a rég ismert szavakat), azok pedig 
szertefoszlanak mint a köd és nem történt -
semmi.. Az emberek tovább járkálnak, 
esznek, füstölnek és alszanak, ismét sza-
vakat mondanak ki és ismét nem történik 
semmi. Az emberek- szeretnek beszélni, 
de vágyaikat nem szavakkal fejezik ki: 
sőt, a szavakkal eltakarják, elrejtik őket. 
A szó csak álarc. . Ő  nem azt kivánja, amit 
mond. r 

Hát honnan tudjuk, hogy mit kíván 
Ő, ha nem a szavak alapján? 

Legkevésbé a szavak alapján. Ő  
mondta ugyan, hogy „véget kell vetni", 
de nem kívánta. Én tudtam. 

Honnan veszed ezt a tudást? 
Talán onnan, hogy ügyetlen, gyen-

ge és buta vagyok. No igen, komolytalan 
is. Mert a szó számomra idegen mint a 
fény a fülnek és a hang a szemnek, mert 
nem teszek különbséget szó és szó között, 
mint édes és sós " között sem, számomra 
egyforma mind, de egyiknek sem hiszek. 

Én tudom a szavakat követni. Nem 
tudok ravaszul idomulni, nem tudok ele-
gánsan mozogni a szavak körein, elipszi-
sein, parabóláin és spirálisain. Nem tudok 
behajlani, ki és betekeredni, „felállítani" 
és ,megoldani", ingani, mint a hintán és 
siklani jeges beszélgetések fölött, igéz ő  fi-
gurákat csinálni, parádékat, bravúrakót, 
mint a majom a cirkuszban, barátságosan 
vállveregetni, nem tudom diplomatikusan 
megszorítani az ellenséges diplomácia 
jobbját, a másikat " meg gálánsan az ajak 
elé vonni csókra: Én nem vagyok preci-
osa, nem vagyok cicisbea, nem vagyok 
dáma, nem vagyok grande-mande, sem 
akadémia, sem Buffon. Én Moliére va-
gyok. 

Moliére? Hát még mi? 
Meg füge a zsebben, vagy zseben 

kívül, ahogy akarod. Mert én szemtelen 
vagyok mint Figaro. Én a te lakájod va 

t gyok, amíg te mezítelenül prostituálod 
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magad mindenféle kézfogásokban, én a 
kesztyűdet tartom mint valami római 
rabszolga. Nekem . kell az uszályodat hor-
doznom, loholnom utánad, te pedig cse-
vegsz, fellépsz, táylatokat tágítsz, te épí-
tesz világokat: te vagy az alkotó, a géni-
usz, a Demiurgosz. Te vagy az đ  büszke-
cége. Az đ  ereje, bölcsessége, ügyessége, 
az đ  értelme. Egyszóval: te vagy a Kéz! 

Hát te mi vagy? 
Én? Csak ;fogó vagyok. Én még min- 

dig csak valami járóka, mellső  láb, tapo-
gatószerv, pseudopium, vagy ehhez ha-
sonló vagyok. Én még a földhöz kötöm, 
akár csak a láb: még tudok járni. Éjszaka 
szaladásról, fáramászásról és szakadékok 
átugrásáról álmodom és olyankor az er őt 
és az anyag ellenállását érzem a körme-
imben. Számomra a dolgok nyersek mint 
az agyag, kemények, forrók, nedvesek 
mint a kő, a tűz vagy a víz, a te számodra 
pedig égetett föld, Korinthosi vázák, Vé-
nusok, rakéták és H zO. Ezért ismerem én 
az đ  víz utáni vágyát, amikor szomjas, 
vígság utáni vágyát, amikor szomorú, az 
élet utáni áhitozását, amikor azt beszéli, 
hogy véget kell vetni. 

-- No igen. De amikor szomjas, én adok 
neki vizet. 

-- Te? Nem, te csak kinyitod a csapot 
és mozgatod a szivattyúkart. đ  pedig az 
én tenyeremből iszik. Rajtam ömlik végig 
a víz és én érzem annak üdeségét, nyir-
kosságát, bugyborékolását a torkában és 
az áldott érzést Benne a kioltott szomjú-
ság nyomán. 

Azt mondod, hogy vizet nyújtasz neki, 
amiikor szomjas? Nem, te poharat nyúj-
tasz neki. Te a szomjúságnak is formát 
adtát, s t.ílust találtál ki az ivásra is. 

Te közé és a természet közé álltál mint 
valami önhatalmú döntőbíró és cenzor, 
mint valami ceremóniamester, vagy egy-
szerűbben mondva, mint valami szűrő . 
Mindennek, ami Hozzá érkezik, a te ujj ai-
don kell 4tszfiirődnie, neked mindenhez 
hozzá kell érned, mindent meg kell tapo-
gatnod és meg kell vizsgálnod, mindent 
fel kell dolgoznod és ki kell bodorítanod 
a saját filésed szerint, tekintet nélkül 
arra, hogy tetszik-e az Neki, vagy sem. 
Mindenre rá . kell, hogy nyomjad azt, a 
pretenciózus hüvelykujjadat és rá kell, 
hogy üssed korlátoltságod pecsétjét. 

-- Csak nem kívánod, hogy leveleket 
legeljen és a fák kérgét rágja? A termé-
szet nem kényezteti őt ... 

Na persze. Azért „győzted le te". 
„Elsimítattad a hegyeket" s „megfékezted 
a vizeket". „Rabul ejtetted a villámot" és 
most rettenetes erőket tartasz a markod- 

ban, amelyekkel, úgy mondják, egy pil-
lanat alatt meg tudnád semmisíteni a vi-
lágot. A föld úgy fekszik a tenyeredben, 
mint valami labda, amelyet a világ űrbe 
dobhatsz. Nos, miért tétovázol, te, te — 
Mindenható? Miért nem dobod a labdát a 
csillagok közé, hogy porrá foszoljon szét? 
Miért nem fejezed be Nagy Művedet? 

Én nem akarom elpusztítani a vilá-
got. 

-- Nem akarod? Van-e legalább egy 
évszázad, amelyet ne vagdostál volna ösz-
sze késekkel és ne lyuggattál volna ki 
puskagolyókkal? Azok nem szavak voltak, 
hanem a te cselekvő  öt ujjad. . 

Előbb csak szavak voltak. 
Igen. Iván szerint. És mit tehettek 

volna szavak nélküled? A szavak vesze-
kedtek volna, szavak verték volna a sza-
vakat, hullottak volna a legy őzött szavak 
és kinek lett volna abból baja? 

A becsületnek. 
Becsület? Kinek a becsülete? Ma-

gyarázd meg nekem ezt a vitézi szót. Vaj-
ion a te becsületed? Te becsületnek ne-
vezed azt, amikor viszketni kezd a tenye-
red, amikor az ujjaid rángatózni kezde-
nek és eszelősen kerešik a kés nyelét? 
Becsületnek nevezed azt, amikor a fegy-
ver kakasán tartod a mutatóujjadat? Be-
csületnek azt, amikor a kereszt jegyével 
Isten kegyelmét hívod, hogy üljön az 
ágyúcsőre? Becsületnek, amikor három 
ujjaddal tartod a gyilkos tollat? 

Tollat? Milyen tollat? 
A vészbíró töltőtollát. Avagy, talán 

már elfelejtetted? đ  valami szavak miatt 
ült előttünk. Nem kezeinek cselekedete 
miatt, hanem szavak miatt. Téged nem 
érdekelt, hogy ezek a szavak miként röp-
pentek el a nyelvéről, hanem egyszerűen 
feljegyezted a tényállást. Mondta és be-
vallotta, hogy mondta. Ez neked elegend ő  
volt. Pedig halálosan sápadt volt és az 
ajkai remegtek, mintha fázna. Utolsó má-
sodperceit számolgatta ... Iszonyodva 
meredt rád, szemmel kísérte ujjaidnak 
minden rezzenését, mintha a te mozdula-
tod egymagában elegendő  lett volna ah-
hoz, hogy megölje. 

Téged akkor Vas-nak és Véres-nek hív-
tak. Aranytollad hegyén az irídium már 
elkopott a gyilkolástól. Az a "piciny ne-
mesfémpontocska blazirtan sétált a papi-
roson, mintha unatkozna valami érdekte-
len és fárasztó ülésen és id őtöltésből állí-
tólagos kínai szarvakat firkált: pu-kao, 
cing-tao, pan-mu-kai. Azután idillikus, 
kertes kis házat rajzolt, hozzá még a füs-
töt is, amint kibodorodik a kéményb ől 
a háztetőn. A te iridium-pontocskád ázon- 
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ban 	így séta közben, puíng-tao, cing- 
tao 	sortűzzel legyilkolta a kerítéses 
kertes kis házacskát és az egész. idillb ől 
nem maradt egyéb, mint a bodorodó füst 
-- a fégyverek csövén: 

Már a három hirhedt ujjad közé fog-
tad a Parkert és elszántan a papírra ül-
tél. Rádugrottam és nem tudva, mit csi-
náljak, elkezdtem a mutatóujjadon tisz-
Utani a tintafoltot. Hüvelykujjammal a 
mutaóujjadat dörzsölgetve mondogattam: 
„De hát mit vétett. neked? Nézd, milyen 
sápadt, egész teste remeg. Hát nem elég 
ez neked? Szívének utolsó dobbanásait 
hallgatja és számol... Ne szakíts félbe!" 

„A szívdobbanásait? Ugyan, kedvesem, 
azt nézi, hogyan húzhatná kí magát! Mi-
féle szív? Sápadtságával akar bennünket 
megtörni. Te már fel is ültél neki, de én 

.nem. ismerem már ezt a trükköt!" 
Trükknek 'nevezted az ember remegé- 

rét, aki fogadott önmagával, hogy sike-
rül még háromszázig számolnia... 

Ismét fogtad a tollat és a papirosra ül-
tél. 

„Legalább most remegj meg! Hát nem 
tudsz megremegni? Reszketni kellene, te 
pedig olyan nyugodt vagy, mintha csak 
egy diáknak elégtelent írnál be vizsgán". 

„Nincs miért remegjek. A kötelességem 
teljesítettem". 

És lassan, figyelmesen, szépírással írni 
kezdted a te ismert H bet űdet, az erősza-
kos, gonosztevő-halál első  betűjét. 

„Hallod-e! Ne írj tovább! Nézd, hogyan 
számol. Hogyan siet végigszámolni a há-
romszázat. Ne szakítsd félbe!"  

„Muszáj félbeszakítanom!" 
„Miért muszáj félbeszakítanod? Félbe 

fogja maga is szakítani. Senki se számol-
hat végtelenül. Ez csupán számkülönbség, 
sőt egészen jelentéktelen különbség a 
végtelenhez képest." 

„Számunkra jelent ős. Mi nem a végte-
lenben élünk, hanem a földön". 

A „végtelen"' szót id őjelzőben, iróniku-
san ejtetted ki, a földet pedig a katona-
léptekkel menetel ő  láb pökhendi öntelt-
ségével említetted. 

„Éppen azért, mert a földön élsz, mert 
csupán öt ujjad van, néha még öt sem, 
hagyd meg neki a kezeit. Azok nem vé-
tettek neked semmit. A kezek nem be-
széltek. A nyelv beszélt". . 

„Beszéltek a kezek is, meg a . nyelv is! 
Ő  egészében beszélt!" 

„A kezek is beszéltek? Nem, ez hazug-
ság! Nem beszéltek! Nézd, milyen ijedtek 
és ártatlanok, hogy szoronganak és vo-
naglanak az utolsó ölelésben. Búcsúznak. 

gyerekkorukra emlékeznek és sírnak. 
Emlékeznek a játékokra, összetört játék-
szerekre, madarakra, csúzlikra és betört 
ablakokra, kiöntött tintára,' ollóra, sár-
kányra és földre a körmök alatt. Szegé-
nyek, még mindig a hittantanár bünteté-
seire gondolnak a rejtett helyeken elkö-
vetett apró bűnök miatt. Hagyd ezeket a 
kezeket. Szurkáld meg tűvel a nyelvét, _ 
mint a gyereknek, ha csúnyát beszél, de 
a kezeket ne bántsd. Azok ártatlanok." 

„Ártatlanok? Megbolondultál te? Azok 
a legbűnösebbek!" 

„A kezek a legbűnösebbek? Hát nem a 
nyelv beszélt?" 

„Beszélt, ők pedig helyeseltek ..." 
„Helyeseltek? Hogyan?" 
„Hogyan? Hogyan? Rá kellett volna 

ugorniok, . vissza kellett válna zavarniok 
a szájba és őrködni felette. Egyszóval be 
kellett volna fogniok a pofáját! De Ők ra-
vaszul bebújtak a zsebekbe. Szóval egyez-
tek". 

„Egyeztek? Ugyan mivel?" 
„Mivel? A sértésekkel!" 
„No és kit sértett meg?" 
„Kit? A becsületünket." 
„Ja úgy, a becsületünket. Ezt itt a ka-

ron?" 
„A karon? Mit a karon?" 
„A becsületet a karon". 
„Miféle becsületet a karon?" 
„Hát mi ez itt a karodon, gyalázat? 

Ezek a tüzes nyilak, ez a . bamba, ez a kö-
teg, ez a horogkereszt, vaj j on ez gyalá-
zat?" 

„Nem, ez becsület!" 
„Nos tehát, becsület a karon! Ó pedig 

megsértette ezt a becsületet. Azt mondta, 
hogy elege van ezekb ől a nyilakból és 
bombákból, ezekb ől a baltákból és ke-
resztekből; hogy elege van mindenb ől!" 

„No és, nem elég ennyi?" 
„Nem elég".  
„Nem elég valakinek a becsületét le-

köpni?" 
„Nem. Mert a te becsületednek van 

nyila is, bombája is, baltája is, sőt még 
keresztje is, az övének pedig nincs egyebe 
két fügénél a zsebben". . 

„Az övének? Hát van neki becsülete?" 
„És miért ne lenne neki becsülete. Neki 

nem lehet?" 
„Nem lehet!" 
„Na igen, a tied mindenesetre szembe-

tiln5bb. A tied látható helyen arannyal 
és selyemmel van kihímezve, a tied pök-
hendien sétál a városban, izgat,' ingerel, 
az övé pedig fel-alá sétál a szobában, fog-
lyul ejtve rohangál a házban, mint az 
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(';rült, a padlásra mászik, kimegy a tet őre 
és szeretné világgá sikoltani megbántott-
ságát. 

„Megbántottságát?" 
„Igen, a bántódást, amelyet a té Ara-

nyad és Selymed okoz neki. De az egész-
ből nem lesz egyéb, csak néhány elmor-
mogott szó és két füge a zsebben". 

„Istenemre, te is gyanús vagy!" 
„Gyanús? Ami azt illeti, tartok én is 

egy fügét, de csak irígységb ől". 
Egyébként úgy látszik, hogy az szeren-

csét hoz neked,. mint az akasztott ember 
kötele. Őrizd tehát az én fügémet, mint a 
becsületedet. 

Most pedig rajta! A baltás vesszők és 
a horogkereszt nevében írjál! Öld meg a 
kezeit. Ha lett. volna becsülete, nem fügét 
csinált volna velük. Igazad van! Nem tar-
talak vissza tovább. 

És H betűdhöz hozzáírtad ugyanazzal a 
kalligrafikus írással a HALÁL-hoz még 
hiányzó négy betűt. És meg sem remegtél. 

Ugyanaznap este (meg sem mosdottál) 
az Ó selymes haját kócoltad, símogattad 
az arcát és az ujjaid reszkettek a szere-
lemtől. Ugyanazok az ujjak, amelyek reg-
gel nem tudtak .reszketni a haláltól, este 
reszkettek a szerelemt ől. Ki mondja hát, 
hogy a szerelem nem erősebb a halálnál? 
Különösen a mi szerelmünk, más halá-
lálnál? 

Mit beszélsz te a szerelemr ől! Te nem 
tudod, mi a szerelem. Ah, az els ő  érintés, 
amikor az ujjak egymást keresik a sötét-
ben, egyszeriben összeérnek és megráz- 
kódnak, mintha két árammal töltött elek-
romos pólus ért volna össze... 

' I— No igen, és kipattan a szikra. Rövid-
zárlat és sötétség. És kész a szerelem. És 
azután? Becsület? Kötelesség? Szekerce? 
Bomba? Arany toll, amelyb ől a halál 
csurog? • 

-- Szeszélyes vagy és bolond. 
— Te pedig bölcs és megfontolt vagy! 

Ebben különbözünk! Eressz! — és Bal 
haragosan megrándult, igyekezve megsza-
badulni Jobb öleléséb ől. 

-- Mi bajod? Miért bolondülsz most 
egyszeriben? Mindig csak botrányokat 
csinálsz az utcán. 

-- Nem baj! Engedj! Nem akarok többé 
veled lenni! 

Hanem kivel akarsz lenni? A lá-
bakkal? 

Még a lábakkal is inkább. Azok be-
csületesek. Azok tisztességesek, mint a 
lovak, te pedig ravasz vagy és mérges, 
mint a kigyó. 

Na persze ;  és olyan buták is mint a 
lovak. Csak járni tudnak, meg terhet ci-
pelni. Nem lehetsz velük. Te mégis csak 
kéz vagy! 

Nem vagyok kéz és nem is akarok -
az lenni! Szégyellem, hogy kéz vagyok. 

-= Hát mi akarsz lenni? „Mellső  láb?" 
Akármi, csak nem kéz! 
És mégis kéz vagy, akárcsak én. 
Akárcsak  te? Soha! Engedj! 

És kitépte magát. Bebújt a zsebbe, ott 
haragosan kutatni kezdett, mintha keresne 
valamit és miután nem talált Semmit 
(mert nem is keresett semmit, egyszerűen 
csak mérges volt), kijött, dacosan elnyúlt 
az oldal mentén és idegesen játszani kez-
dett ujjaival. 

A jobb még egy pillanatig a háton ma-
radt, üresen és elgondolkozva. Azután 
felocsudott, legyintett hüvelykujjával, 
maga is leereszkedett az oldal mentén és 
kisérni kezdte a járás ütemét. 

Nézem őket így összeveszve és nem hi-
szek ebben a veszekedésben. Olyanok 
mint két szimbólikus állat vagy növény: 
kéz kezet mos ... igazat mondott a jobb: 
egyik az, ami a másik; mégis csak kéz 
mind , a kettő . 

Két gyerek jön velünk szembe. Kisfiú 
és kislány. Fogják egymás kezét és csi-
cseregnek. De előttük elhallgattak, mint 
a tücskök, amikor ember közeledik hozzá-
juk és elengedték egymás kezén Szétvál-
tak. A lányka elment Jobb mellett, hal-
kan, mint a bűnös. Jobb atyailag megsí-
mogatta az aranyszín fejecskét. A kislány 
hálásan ránézett. _ 

A fiú merészen ment el Bal mellett' 
Még haragosan végig iš nézett rajta, mint 
valamin, ami útját állja. Bal hüvelykuj-
jával és mutatóujjával ügyetlenül meg-
fricskázta az orrát. A fiú ráköpött. Bál 
ösztönösen felemelkedett és legyintett a 
fiú feje felett, mintha legyeket hajtana. 
Jobb azonban felemelkedett és arculcsapta 
a fiút. A fiú felvisított. 

Miért ütötted meg a fiút? — kér-
dezte Bal. 

Azért, mert leköpött téged. 
Engem köpött le, nem téged..  
Engem vagy téged, az mindegy. Én 

nem engedem, hogy bennünket leköpje-
nek. 

De hiszen én kezdtem: megfricskáz-
tam az orrát. 

Na és azért Mindjárt köpnie kell? 
Bizonyára fájt neki. Ügyetlen vol-

tam ... 
El tudom képzelni ... De mindamel-

lett neki nem kellett volna köpnie. Ez nem 
illik. 
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És orrot- ütni illik? 
Nem ütötted, hanem fricskáztad: az 

nem mindegy. Különben is nem törött le 
tőle az orra. 

— És nekem letörött valamim attól, 
hogy leköpött? 

-- Leköpni valakit, az a legnagyobb . 

sértés! 
— A becsület megsértése? 

Igen; a becsület megsértése — fe-
lelte Jobb már a türelem határán. A fiú . 

közben visított, az arcát ért hangos sér-
tés miatt. 

A-paaa ... A-nya, a-a-a ..  
Az orrából egy-kettőre kicsurrant két 

fényes csík és az állára hullott, ahová már . 
kiömlött két kis könnypatak és áradást 
csinált. 

No nézd csak a kölyköt, hogy ordít! 
-- mondotta Jobb mintegy csodálkozva 
ekkora túlzáson. Azután Balhoz fordult. 
-- Gyere, hadd töröljelek meg. 

Nem kell. Megtöröltem magam. . 
Persze, a nadrágba. 

—, Nem, a kabátba. Egyébként vigyázz, 
itt az apja. 

Az apa kirohant a házból, ingben, fel- 
tűrt' uj j akkal. Látszottak a gyenge, sápadt 
hivatalnokkarok a kékes fél ős viszerekkel. 

Miért ütötte meg a gyermekemet? 
kérdezte áz apa tartózkodóan, mint a 

vizsgálóbíró, aki már a büntetést fontol-
gatja. 

Azért, mert neveletlen és szemte-
len! — felelte kihívóan Jobb. 

Mit követett el? — kérdezte újból 
Az apa-vizsgálóbíró, most már kétszere-
sen megbántva. 

.— Mit? Leköpött! 	mondotta Jobb 
elkeseredve, mintha maga is hinné, hogy 
őt köpte le a gyerek. 

Nem téged köpött le, hanem engem _ 
-- mondja Bal és élvezi a maga igazsá-
gosságát. 

Mindegy, köpött! — kiáltott Jobb te-
kintélyesen, mint valami családf ő . 

Köpött, csak úgy minden ok nélkül? 
kérdezi még mindig az apa, de már 

tudja, hogy verekednie kell. 
Nem, apa! Emez el őször az orromra 

ütött ... — mondja sírva a fiú. 
Tréfából kicsit megfricskáž,ta — 

mondj a Jobb — és ő  mindjárt köp. 
Igaza volt, hadd köpjön — ordította 

el : magát őrjöngve az apa, amikor a fel-
halmozódott düh egyszerűen kitört belőle., 

Én is köpök! — és phö! Csakugyan. kö-
pött. És azt mondta: — Gyilkosok! 

Jobb felemelkedett és teljes erejéb ől 
sujtott. De az apa elhárította az ütést. 
Maga is sujtott és nagyon kellemetlenül 
kapta el Jobbat a nagyujjánál. Jobb fel-. 
jajdult. 

Akkor Bal is megmozdult. Nyílsebesen 
felemelkedett és megmarkolta az apa in-
gét a mellén. Ez másszóval jel volt Jobb-
nak: üssed! Jobb azonnal megértette a je-
let, . összecsukta markát és ütni kezdte az 
apa arcát. 

Annak megeredt az orra vére. A vér a 
mellet szorongató Balra csöpögött. Az apa 
véres ábrázatát verve Jobb is egészen 
összekente magát vérrel. 
• Látván, hogy az apja vére a földre 
csöpög, a kislány ijedten felsikoltott és 
odaugrott, hogy kezeivel felfogja a vér-
cseppeket. A fiú pedig nekiiramodott, egy 
ugrással elkapta Balt és beleharapott a 
húsba a könyök alatt. 

Bal felordított a fájdalomtól és elen-
gedte az apa ingét. Az apa azonnal felta-
lálta magát és legy őzöttén elfutott. Lábai 
a gyermekei előtt érzett szégyentől ro-
gyadoztak. 

A fiú kiengedte Balt a fogai közül, az 
pedig' hálából rásujtott a fejére. A fiú . 
büszkén fogadta az ütést. 

Akkor a lábak mint engedelmes lovak, 
űzni kezdték az apát, de a fiú ugyanab-
ban a percben a lábak elé vetette magát, 
nem azért, hogy kegyelmet könyörögjön 
az apa részére, hanem hogy a lovak meg-
ijedjenek és megbotoljanak benne. 

s valóban, Jobb és Bal egyszeriben a 
földön,. a porban találták magukat. 

Jaaj — jajdult fel Jobb. Fájt a 
nagyujja az apa ütését ől ... Két véres kéz 
az aszfalton. Megszégyenítve feküdtek az 
úton, egyik a másik mellett, tehetetlenül, 
mint az eldobott keszty űk. 

Átkozott kölyök — sziszegte felke-
lőben ujjai között Bal. 

Úgy is kell, ha nem tudtad megütni, 
hogy elöntse a vér. 

Hát megütöttem! 
Igen, dilettáns módra! Segíts felkel-

nem, azt hiszem, hogy eltörte a hüvelyk- 
ujjamat. 

Fáj?  
Szörnyen! 

Bal gyengéd volt, mint valami jó n ővér. 
Felkeltek. Véres nyomokat hagytak 

maguk után a járdán. De ők nem néztek 
vissza; simogatták egymást és reszkettek 
a bosszúvágytól. 

Az Arc pedig akkor rájuk köpött, hogy 
lemossa róluk a földet és a vért. 
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A n t o n P a n o v 

Nyomor 

---- Anyó, anyó! Gyere! ... édesanyám 
hivat. De siess ám! ... -- ordította a me-
zítlábas, rongyos és érett fügétől kenyő-
csösképű  Petrus. 

Aztán ki fia borja vagy öcsém? 
Ugyan anyó, ne kérdezd kié vagyok. 

Ne veszítsd az időt. Édesanyámat elfogta 
a fájás, rosszul lett; elküldött érted... 
Kicsink lesz! A Kovács Jordáné w. gyok . 
oda gyere ... Gyorsan .. Gyorsan ... — 
pergette le a mondanivalóját Petrus, az-
után egy kettőre eltűnt. Velika anyó pe-
dig ott maradt, hogy rendezze gondola-
tait és felkészüljön az eseményre. 

Velika anyó ugyanis még reggel gon-
dolt Kovács Buszájára. Irástudatlan létére 
nem vezetett ugyan jegyzéket, de vala-
mennyit fejben tartotta és agyában mint 
valami rováson, be volt vésve minden asz-
szony ideje. Igy azután Petrus hívása nem 
is nagyon lepte meg. Kezet mosott elin-
dult. tatközben, a kovácsékhoz menet gon-
dolkozott: 

-- Szegény Jordán; jóegészséget kívá-
nok valamennyinek, de ez már a hatodik 
gyereke. A házában meg hol van liszt, hol 
nincs. Mint minden szegényembernél — 
nála is bőséges a gyermekáldás. Akár csak 
a többinél, akihez járok. Ehh, a gazda-
gabb házakból valók nem. akarnak gye-
reket ... Nekem is napról-napra nehe-
zebb... 

Már alkonyodott mire Telika anyó Jor-
dán házához érkezett. Nem is ház volt az. 
Egy szoba, fészer és udvar. Könny ű  vi- 
tyilló, amelyet a háborúból ittmaradt 
pléhekből foltoztak össze. 

A gyerekek az udvarban gyülekezve 
füleltek, hogy mi történik odabenn. Ott 
csak Szofija a legidősebb lány maradt,  

hogy segítségére legyen az anyjának. A 
gyerekek megörültek az öregasszonynak. 

Anyó! Megszületett, megszületett!... 
hallod? Már sír ... — szorította meg apró 
kezecskéivel az öregasszony kezét a kis 
Kátó. 

Velika anyó, mondd meg nekünk, 
hogy fiú lett-e! Ha nem mondod meg, 
erővel bemegyek és megnézem ... hírt 
kell vinnem édesapámnak — fenyeget ő-
zött Petrus. 

Velika anyó alig tudott keresztültörni 
a gyerekgyűrűn. ,  Odabenn Szofija várta 
kifulladva, véres kezekkel. A szül ő  asz-
szonyt még fogták a fájások. Egészen el-
alélt. A csöppség még elrendezetlenül 
mellette feküdt. 

Megkínlódtál lányom? 
— Semmi, anyó ... nem először van. 

Emlékszel amikor Fóró született? Akkor 
is bábáskodtam ... — mosolygott szelí-
den Szofija. Mindezt egészen természe-
tesnek tekintette és eszébe sem jutott, 
hogy másutt az ilyen esetekre , korszerű  
szülőotthonok vannak... 

— . Miért ne segítsek, ha nincs más aki 
megtegye.  

— Jól ván lányom, jól - van ... Csak, 
jól elkötötted a köldökét? 

Elkötöttem, selyemcérnával. 
Selyemcérnával? Ejnye! ... Jobb 

lett volna ha nem selyemcérnával kötöd 
el ... No, mosd meg a kezed. 

Velika anyó kézbe vette a .gyereket és 
valahogy gyanakodva nézte a selyemszá-
lat, miközben állandóan a fejét csóválta: 

— Talán csak nem lesz bel őle baj ... 
Rendbe hozta az asszonyt, a gyereket 

régi, tiszta rongyokba csavarta és az any-
ja mellé fektette. 
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Ide figyelj lányom. Én most elme-
gyek. Te pedig, ha valami történne küld-
jél értem. 

Kimenet közölte a hírt a gyerekekkel: 
-- Fiú lett. Kisöcsétek van! ... 
A gyerekek pedig azonnal elszaladtak, 

hogy apjuknak megvigyék a hírt. 

A fáradt Jordán ezen az estén is kés őn 
ért haza. ' Idegen szőlők kapálásából ' tért 
haza, elgondolkozva, sötéten. Szombat 
van. A napszámosok pedig ezen a héten 
Se kapták meg keserves nanpszámukat. 

A kis kukacok ételt várnak, az asz- 
szony meg ismét terhes ... -- töprengett 

Édesapám... 
Jordán fölrezzent, az , udvarára ismert. 

Azon vette magát észre, hogy haza érke-
zett. 

-- Édesapám! Gyerekünk van, kicsi 
csöppség ... Fiú!:. ,.. -- fogadta Petrus 
a küszöbön. 

Jordán csak megsímogatta és a lelkére 
még nagyobb teher szakadt, mert nem 
volt pénze, hogy baksissal örvendeztesse 
meg. Bement a szobába még nyugtala-
nabbul mint az elmúlt éjjel. A földön, 
szegényes ágyneműn, egymás hegyén há-
tán aludt az egész család. A sarokban mé-
cses pislogott. A végét járta. Az olajmé-
cses gyenge fénye reszketően világította 
meg itt ott az arcokat, a szemgödrök pe-
dig mélyebbeknek tűntek mint valaha. Az 
éhség gondolata megfagyasztotta benne á 
többit. ügy tűnt neki mintha az alig meg-
világított sötét Szemüregekb ől ezernyi te-
hetetlen könyörgés és ezernyi elfojtott 
néma tiltakozás irányulna felé: „Apa 
vagy, adj ennünk! ... Apa vagy! Jön a tél, 
meztelenek vagyunk! ..." 

Az ébrenlévő  Petrus jelenléte térítette 
magához. És Jordán lekuporodott a szoba 
sarkába. Petrus maga is várt még egy ki-
csit azután egyedül, felöltözötten lefe-
küdt a családi sor végébe. Kifáradt a vá-
rakozásban és azonnal elaludt. Jordánnak 
eszébe jutott a saját gyerekkora. Eszébe 
jutott amikor, akár csak most az ő  Pet-
rus-a, vitte apjának az örömhírt a család 
szaporodásáról. 

--- És mindig kaptam valamit az apám-
tól. Én pedig a Petrusomnak még ilyen 
kis örömet sem vagyok képes nyújtani. 

A csecsemő  felvisított. Aludtak vala-
mennyien. Jordán felkelt. A csecsem ő  sí-
rása betöltötte a szobát. Elfojtott, éles, lát-
hatatlan visítás. Megfordult maga körül 
és nem látott semmit — csak sötét, kiéhe-
zett szemüregeket. És ezek a szemüre-
gek hihetetlen gyorsasággal szaporodtak,  

mozogtak a szobában, kerülgetik őt és az 
újszülött visítása vezeti őket: 

— Elmúlt a szombat és te nem hoztál 
nekünk semmit ... Éhesek vagyunk! 

Jordán védekezett ezektől a tekintetek-
től, ezektől a tiltakozásoktól. Arcát ke-
zébe temette. A gyereksírás azonban fi-
gyelmeztette, hogy itt vannak és itt lesz-
nek minden éjszaka! S őt nappal is emlé-
keztetni fognak magukra'... Leengedte 
kezeit és félve kinyitotta a szemét. Az 
'olajmécses hunyorgó fényénél a szemgöd-
rök ide-oda ugrálnak a szobában, az új-
szülött pedig vezeti őket. Kinyújtotta ke-
zét, hogy elérje a gyéreket, amely visítva 
vezette ezt a furcsa körtáncot, az éhesek 
(ázadásának vitustáncát. Tehetetlenül 
nyujtogatta 'kezét a mezítelen csecsem ő  
felé, az a leveg őben lebeg és nem hagyja 
magát megfogni. A csecsem ő  selyemcér-
nával elkötött köldökzsinórt húz maga 
után. Alig sikerült megfognia a köldök-
zsinórt. Abba kapaszkodva körbe szaladt 
a gyerek után, miközben egyre szoro-
sabbra húzta a selyemcsomót. Az utolsó 
rikoltástól úgy érezte mintha megsüketült 
volna. Verítékezve összeesett. A mécs ki-
aludt. 

Az éjszakában néhány rekedt sakálri-
koltás hallatszott. A környékbeli kutyák 
felugattak rá, azután csend lett minde-
nütt. Jordán is elcsendesedett, legy őzte a 
nyugtalan álom, az éhségtől való félelem-
mel vívott nehéz harc után. 

Kora hajnalban Jordán a temet ő  felé 
sietett. Egy régi pokrócba csomagolt na-
gyobbacska tárgyat cipelt. Nyomában a 
mezítlábas Petrus lépkedett a harmatos 
füvön. Vitte utánna a lapátot. Nedves lett 
a lába a hajnali harmattól. Megérkeztek 
és kiválasztottak egy kis sarkot. Jordán 
megásta a parányi sírt — egy lépés ke-
resztbe, egy hosszába. És ebbe a kis sírba, 
vagy jobban mondva verembe, leengedte 
kisfiának holttestét, akinek az elmult éj-
jel,  az általános éhség szörny ű  látomása 
alatt, saját két kezével, sélyemcérnával 
elvágta a . köldökét. A gyermeknek kifolyt 
a vére és hajnalig kihült. És Jordán most 
ezt a pöttömnyi húscsomót leengedte a 
nedves, frissen ásott verembe. Szótlanul 
dolgozott. Csak Petrus bökte ki a végén 
könnyek között: 

Pedig milyen nagy öröm volt... 
Milliónyi éhezőből eggyel kevesebb... 

— Morogta Jordán a maga elé gondolatai-
nak azt a töredékét, amely tudata alatt 
minduntalan visszatérve, nem hagyta 
nyugodni. 

1938. 
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Raymond R a ndigue t: Ördög a  testben  

Raymond Randiguet 1903-ban 
született, Páris mellett. A világhá-
ború alatt 15 éves korában jött Pá-
risba, ahol hamarosan összekötte-
tésbe kerül a későbbi szürrealisták-
kal. Két regénye jelenik meg 1923-
ban. Ugyanebben az évben meg is 
hal Randiguet. 

Az elégedettség, hogy apámat végre meg-
mentem a gondoktól, féligmeddig az üresség 
fájó érzését is felkeltette bennem. Habár azt 
hittem, hogy többé nem szeretem Mártát, mégis 
őt tartottam egyedülinek, aki méltó szerelem-
re; tehát: mégis szerettem. 

** 

Ilyen hangulatban voltam, amikor novem-
ber végén, egy hónappal házasságkötése után, 
hazaérve rátaláltam Márta levelére, amely így 
kezdődött: „Nem tudom megérteni hallgatá-
sát. Mért nem látogat meg? Talán már elfelej-
tette, hogy maga választotta a bútoraimat? .. . 

Márta. J-ben lakott a villanegyedben, egy 
utcában, mely egészen a Marne-ig húzódott. 
Meglepett, hogy az ő  villája milyen nagy. Tu-
lajdonképpen Márta csak az emeleten lakott, 
mig a földszinten a tulajdonos és egy id ősebb 
házaspár. 

Mikor megérkeztem, . már este volt. Csak 
egy ablakban láttam világosságot. A tűz fénye 
élesen vibrált ott, de különben úgy látszott, 
mintha a szobában nem lenne senki. Ahogy a 
lobogó lángtól megvilágított ablakot bámultam, 
mintha a hullámok csapdosták volna. 'egy tűnt, 
hogy odabent tűz támadt. A kert vasajtói tár-

• va-nyitva voltak. Meglepett ez a hanyagság. 
Kerestem a csengőt, de sehogy se találtam rá. 
Végül is felmentem a lépcs őn és elhatároztam, 
hogy bekopogok a földszint jobboldali ajtaján, 
amelyek mögül hangok hallatszottak. Egy öreg-
asszony nyitott ajtót és megkérdeztem hol la-
kik Lacomb asszony (Mártának ez volt az új 
neve). ' „Fönt". A sötétben felkapaszkodtam a 
lépcsőkön, tántorogva, olykor a falhoz támasz-
kodva. Kopogtam Márta .nyitott ajtót. Kis híj-
ja. hopv a nyakába nem borultam mint ahogy 
a haiótörésb ől megmenekült vadidegen embe-
rek ölelkezni szoktak. Márta ezt nem értené 
meg. Félszegnek tűnhettem előtte első  kérdé-
semmel: „Honnan ez a tűz?" 

— Míg magát vártam, begyújtottam a sza-
lón kandallójába olajfával és olvastam a ,tűz 
fénye mellett... 

Beléptem a szobába, Márta tágas szalónjá-
ba. Egyszerre éreztem magam boldognak és  

szerencsétlennek is, mint valami drámaíró, aki 
a saját darabját nézi és csak későn veszi észre 
a hibákat. Márta újra kinyujtózott a kandalló 
mellett. 

— Maga biztosan nem szereti az olajfa il-
latát? Férjem szülei küldték a déli birtokukról. 

Úgy tűnt, mintha Márta menteget őzne azért 
a harmóniáért ,melyet saját ízlése teremtett eb-
ben a szobában, bár tulajdonképpen az én kí-
vánságom szerint volt berendezve. 

Engem a tűz fellelkesített. Márta higgadt 
és komoly arcát sohasem láttam ilyen szépnek, 
mint most ebben a csodálatos megvilágításban. 
Mivel a fény nem terjedt szét az egész szobá-
ban, a tűz megtartotta a maga varázsát. Ha az 
ember csak egy kicsit is eltávolodott a fény kö-
rétől, mindjárt sötétben találta magát beleüt- 
közve a bútorokba. 

Márta sose volt önfej ű. Legnagyobb örö-
mében is nyugodt tudott maradni. 

Minden este meglátogattam. Nem kívántam 
semmit örök jegyességünktől: feküdtünk a kan-
dalló mellett, miközben testünk összeért és én 
félelmemben meg sem mertem mozdulni, ne-
hogy elrontsam ezt a boldogságomat. 

Többnyire hallgattunk. Ebben is boldogsá-
gom bizonyítékát láttam. Annyira közel vol-
tam hozzá, hogy biztos voltam benne: mind a 
ketten egyet gondolunk. Igy, hát értelmetlen 
volt számunkra minden beszélgetés. Hiszen 
olyan lett volna, mintha önmagunkkal bészéi-
getnénk. A csönd mégis kínozta szegény Már-
tát. Talán jó lett volna mégis olyan .eszközök-
höz folyamodni, mint a szó és a mozdulat, de 
csak akkor, ha nincs más kiút. 

Látva napról-napra, mint merülök el mind-
jobban ebben a bűbájos csöndben, Márta azt 
gondolta, hogy ezzel unalmam egyre n ő . Min-
denre Mész volt hogy felvidítson. 

Szertett aludni a tűz mellett összekócolt 
hajjal. Azaz: én csak hittem hogy alszik. Az 
alvás kifogásul szolgált arra, hogy kezével kö-
rül fonhassa nyakamat és mikor nedves sze-
mekkel felébredt kijelenthesse, hogy szomorút 
álmodott. De sose akarta elmesélni. Márta tet-
tetett 

 
 alvását felhasználtam arra, hogy mélyen 

magamba szívjam hajának, nyakának és kipi-
rult homlokának illatát, alig .  érintve Őt, nehogy 
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felébredjen. Mindezek olyan gyöngédségek vol-
tak, amelyek, ahogy mondani szokás, nem apró 
pénzei a szerelemnek, hanem ellenkezőlege  a 
legritkább aranyai. És azt gondoltam, hogy ezek 
barátságunkban megengedett dolgok. Mégis fá-
jó tudattal döbbentem tá, hogy csak a szere-
lem ad igazi jogot az asszonyhoz. Meglettem 
volna testi szeretem nélkül is, ae mégse tud-
tam volna lemondani minden jogomról Mártá-
val szemben. Sőt, hogy legyen;  hozzá jogom, 
még szeretni is tudtam volna, habár, úgy érez-
tem nem vagyok abban a hangulatban. Kíván-
tam Mártát öntudatlanul is. 

* ** 

Amig ő  így, fejét kezemre hajtva, aludt, 
felemelkedtem, hogy a lángoktól megvilágított 
arcát nézzem. Játszott velem a tűz. Mikor egy 
napon túlközel húzodtam hozzá, de arcunk még 
nem ért össze, az történt velem, ami a mág-
nestűvel, melyet, ha egy miliméterre is túlha-
ladja a tiltott határt,, a mágnes magához vonz. 
De vajjon a mágnes vagy a tűz a hibás? Én 
így egyszerre csak számon éreztem ajkait. Sze-
me továbbra is csukva maradt, de már érez-
hetően nem aludt. Megcsókoltam, magam is 
csodálkozva bátorságomon, habár a valóságban 
ő  vonta fejemet ajkaihoz. Karjaival átölelte a 
nyakamat — hajótöréskor se szoríthatta volna 
erősebben. Magam se tudtam mit. szeretnék: 
menekülni vagy megfulladni vele együtt. 

Ültünk, fejem a térdére hajtva, közben ha-
jamat sírnogatta és ismételgette: „El kell men-
ned és nem jöhetsz vissza soha". Könnyek ég-
tek a szememben. Vártam, hogy sikoltani fog, 
ha egy könny rácseppen a kezére. Vádoltam 
magam, amiért megbontottam kölcsönös hall-
gatásunk varázsát. „El kell menned és nem jö-
hetsz vissza soha többé". Haragom könnycsepp-
jei összekeveredtek a fájdalom könnyeivel. A 
csapdába került farkasnak is nagyobb fájdal-
mat okoz a düh, mint a csapda maga. Ha most 
megszólalnék csak azért tenném, hogy sérte-
gessem. Hallgatásom nyugtalanította. Olyan né-
zőre hasonlítottam, aki nem akar távozni  a 
szinházból, de a darab se tetszik neki. „Sose 
fogok elmenni. Maga engem kinevetett" — 
mondtam neki. 

Márta sírni kezdett: ,eme még gyerek vagy. 
Nem érted: azért küldelek el, mert szeretlek". 

Heves gyűlölettel válaszoltam neki, hogy 
nagyon is jól megértem, hogy vannak kötele-
zettségei és férje a háborúban... 

Lehajtotta a fejét: „Azt hittem, miel őtt té-
ged megismertelek volna, hogy szeretem a v ő-
legényemet és hogy boldog vagyok. Még azt is 
megbocsátottam neki, hogy nem értett meg 
mindenben,. Te voltál az, aki bebizonytottad, 
hogy nem szeretem. Az én férjemmel nem  

egyezek, hanem veled. Menj és ne gondold, 
hogy rossz nő  vagyok; riemsokára el fogsz 
felejteni. Nem akarlak szerencsétlenné tenni. 
Sírok, mert túl öreg vagyok hozzád." 

*** 

Ez,. a szerelméb ől fakadó kijelentése a gye-
rekesség tetőfokát jelentette. És, ha bármikor 
is a jövőben valamilyen szenvedélynek " leszek 
a rabja, sose fogok tudni átélni olyan gyönyö-
rű  érzést, mint most, ahogyan nézem, hogyan 
sír egy tizenkilenc éves n ő, mert túl öreg... 

* ** 

Az első  csók gyönyöre kiábrándított mint a 
gyümölcs, amelyet először ízlelünk. Legna-
gyobb , elégedettséget nem az újdonságok, ha-
nerrl a szokások nyújtanak. Néhány pillanat 
mulya nem csak hogy megszoktam Márta aj-
kait, de nem is tudtam nélkülük meglenni. És 
ekkor jön ő  azzal, hogy örökre el kell hagy-
nom! 

Márta ezen az estén egészen hazáig kísért. 
Hogy minél közelebb legyek hozzá, hozzábúj- 
tam és átöleltem a derekát. Többé nem emlí-
tette a végleges elválást. Ellenkez őleg, már az 
is elszomorította, hogy ott kell hagynia pilla-
natnyilag. Százszor megesketett mindenféle 
apróságokra: esküdj! 'Mikor szüleim házához 
értünk, nem engedtem Mártát egyedül vissza-
térni és elkísértem egészen hazáig. Ezeket a 
gyerekeskedéseket bizonyára sose hagytuk vol-
na abba, mert ő  újra felkínálta társaságát. El-
fogadtam az ajánlatát azzal a feltétellel, ha fe-
le úton visszatér. • 

Félórával elkéstem a vacsoráról. El őször 
történt meg. Késett a vonat, ez volt a kifogá-
som. Úgy látszott, hogy apám elhitte. 

*** 

Ezután semmi sem fojtogatótt többé. Köny-
nyedén jártam az utcán, mintha álmodnék. 
Minden amit kívántam, fájdalommá változott. 

Márta az enyém volt és azt, hogy az enyém 
nem én- állítottam, hanem ő. Szerettem volna 
kezdőbetűimet belevájni bőrébe. Gyerekes vad-
ságom megmutatta a tetoválás ősi jelentőségét. 
đ  pedig azt felelte: „Csak harapj, bélyegezz 
meg, akörom hogy ezt az egész világ tudja." 

Örömmel csókoltam testét. Nem szégyel-
tem kérni; tudtam, ő  ezt magától 'kínálja, mint 
valamikor az ajkait. Néhány nap mulya úgy 
rászoktam a csókjaira, hogy nem ismertem en-
nél édesebbet. 

Fordította: Szerda Sándor 
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Farkas Béla 

Gyermekkorom óta nem tudok betelni  
szépségükkel. Itt díszítik a többi képek-
kel együtt nagynéném fogadószobáját, s  
valahányszor átjövök hozzá Zomborba,  

'órák hosszáig elnézem őket és hallgatom,  
amint a kegyelet hangján visszaidézi Far-
kas Béla felejthetetlen emlékélt. Mert  
meghitt barátság f űzte össze őket egészen  
tragikus haláláig. Sokat hallottam róla,  
sokat mesélt az édesanyám is bolondos,  

beteges, bohém életér ől — és én, a nyila-
dozó eszű, nyugtalan vérű  gyerek évr ől-
évre mindjobban megértettem különckö-
dő, felelőtlennek bélyegzett magatartását.  

S ahogy térben, időben távolodott tőlem  
alakja, úgy éreztem mind nagyobb vá-
gyat, hogy lássam újra. műveit és kéz-
vonása nyomán föl-fölidézzem egy végze-
tesen tragikus élet szomorú szépségeit.  

Mert bennem csak az a szomorúszem ű ,  
megtört Farkas Béla él, aki órákig, félna-
pokig állt a' kerítésnél és nézte a felh ő-
ket, mert azok jelentették számára az  

egész életet: aki egy-két fityók pálinká-
ért eladta barátaitól kapott festékeit: aki  

— ha pénze volt --- boldognak-boldogta-
lannak fizetett egy-egy pohárkával; aki  
-- ha nem dobták ki — napokig ült szín- 

Sír  

telen arccal, üres, semmitmondó tekintet-
tel borospohara mellett valamelyik kül-
városi csapszékben és elmélkedett talán a  

cudar, fukar életen, de az is lehet, hogy  

csak az ég fakóságán, színességén; aki  
imádta a zenét és képes volt egész nap  

zongorázni; aki nagyon szerette a verse-
ket és lépten-nyomon Adyt idézgette; aki  

imádta édesanyját és csak azért élt, mert  
— mint mondogatta — meghasadna a szí-
ve, ha elhagyná örökre; aki sehogysem  
értette, mit akarnak t őle az emberek,  
mért nyaggatják, noszogatják, mért akar-
nak erőnek-erejével kikényszeríteni bel őle  
egy-egy képet, mért nem hagyják béké-
ben, amikor — maguk is láthatnák — 
„nincsen hangolva". Pedig, haj, de na-
gyon szerette volna megmagyarázni ne-
kik, hogy az a két liter királyhalmi riz-
ling nem tudja pótolni azt, ami egyszer  

réges-régen elpattant benne! De mit érne,  
hiába való volna minden szó, úgysem ér-
tenék meg; beszélhetne napestig, mint  
ahogy azok is . igyekeznek a "lelkére beszél-
ni, de mi haszna, ha nem megy, ha egy-
szer nincs hangolva, ha még egy ecset-
vonás is nehezére esik. Mondogathatják  

neki: föl a fejjel, rázhatják benne a lelket,  
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riérri segít már rajta az sem, hogy más a 
környezet, körülötte mindenki dolgozik, 
nem lehet őt már semmire se rábeszélni, 
nem lehet belőle már semmit sem kierő-
szakolni. Nehézkes már a keze, akárcsak a 
feje, nehezére esik még élni is, de mi-
nek is magyarázgatná ezt nekik, csak fal-
rahányt borsó volna... 

Pedig nagyon is jól megértették bará-
tai! Hiszen láthatták rajta, hogy akkor 
már — a . huszas évek derekán — össze-

-roppant benne az élet, s ha egy ideig még 
közöttük is marad, -nincs már sok hátra: 
egy szép napon véglegesen elbúcsúzik t ő-
lük. Leteszi örökre a palettát és az ecse-
tet, ugyanúgy, ahogy most is egy-két vo-
nás után, csakhogy akkor már nem fogja 
összehúzni többé a szemöldökét; nem nézi 
el hosszan a fákat, felh őket; nem fogja 
becsukni a festékesdoboza tetejét, nem 
indul meg imbolygó léptekkel a füstös 
kiskocsmák felé. Akkor már nem fog 
órákig készülődni, akkor már nem veszi 
föl egyetlen, jobb sorsra érdemes, ünnepl ő  
ruháját, mintha lánynézőbe menne, nem 
fog megállni a kerítésnél és egy pontra 
meredni, hogy szinte azt hiszi az ember, 
át szeretné szúrni a bárányfelh ős eget. 
Akkor már nem lesz ilyen nyugtalan, tü-
relmetlen, mint most, akkor már nem fog 
minduntalan hazautazni édesanyjához 
Szabadkára, hogy néhány nap mulya meg-
undorodjék a várostól és megint csak va-
lamelyik vidéki barátjánál keressen me-
nedéket. Akkor már nem fogja mondo-
gatni: „Macuskám, becsületemre, befeje-
zem a képet, mert olyan jó vagy hozzám". 
Akkor már nem áll mögötte és nem nézi, 
milyen színű  selyemszállal hímezi ki a 
„Didergő  verebeket" és a •„Ligetet".. Ak-
kor már Brenner gyógyszerésznek sem fog 
gondot okozni, hogy a futaki uradalom-
ban pihenő  művész kezébe se tudja ven-
ni az ecsetet ... 

Azóta több mint három évtized múlott 
el. Azóta csak ezek a képek beszélnek ró-
la, ha olykor-olykor fölelevenítik el őt-
tem a palicsi villamos kerekei alá imboly-
gott életét... 

Öt ismeretlen Farkas Béla-kép! Három 
közös témájú ténlpera és két temperája 
nyomán hímezett gobelin. Öt kép egy he-
lyen attól a művésztől, akinek egész ha-
gyatéka összeses nem tesz ki talán kétszer 
ennyit. 

1921-ben festette a ciklus els ő  képét, a 
harmincötször harmincas temperát. Gaz-
dagon csillogó, világos színeivel, a for- 

mák erős kihangsúlyozásával csupa köny-
nyedség, hit, lelkesedés, FIATALSAG. 

Nagyon beteg volt már, amikor — két 
évvel később — megfestette a sorozat sor-
rendben második képét, a harmincötször 
negyvenes ÖREGSÉGET. Élénk színek 
ritmikálják a különben egyhangú tájat, de 
még így is, a temperafestés hatásos vál-
tozatai ellenére is fülledt légkör, az el-
múlás, fáradtság súlyát érezzük a finom, 
áttetsző  foltokból, a fehér felh őkből, a fe-
kete fákat átszel ő  zöldes csíkokból, a la-
zúr égből. 

Hiteles, szuggesztív vallomás, egy fáj-
dalmas élet örökös tépelődésének kifeje-
zője a csak valamivel nagyobb SIRDOMB. 
A merészen használt,.terjedelmes zöld, 
sötétszürke foltok egységésen beolvadnak 
a háttér részarányos sárgásbarna, szür-
késkék színeibe. A fehér pontszerű  virá-
gokkal díszített zöld dombon lévő  sötét-
szürkés kereszt a maga lilás széleivel kö-
zös levegőt teremt az elnyütt kalap, • a 
pöttyös ég, a sárgásbarnán lenyugvó nap 
összefolyó kékes sugarainak tónus-lágy-
ságával . és — mivel az el ő- és a háttér 
nem folyik egybe — megteremti a lazúr 
színek eleven, gazdag megvilágítását. 

A gobelinek közül a kisebbik, az ötven-
szer ötvenes DIDERGŐ  VEREBEK ismét 
a régi Farkas-témát idézi: az őszt, az el= 
múlást, a hervadást. A bordó földön cso-
koládé színű, világosabb barna, majd 
sárga, zöld sávok váltakoznak és élénkí-
tik, elevenítik a vegetáló, csupasz tájat és 
kölcsönöznek valami megfoghatatlan di-
namizmust a szegényes külsej ű  rögnek. . 

A lehető  legszimplább témát dolgozza 
föl az ötvenhétszer ötvenkettes LIGET. 
Eredetileg tempera volt, de értékéb ől 
talán semmit sem vont le, hogy a festék-
anyagot selyemszálak helyettesítik. 
Ugyanaz a szemléletmód érvényesül itt is, 
mint előző  művein, csak sokkal több 
plasztikai képesség és tőle szokatlan moz-
galmasság érezhető  tagoló szövedékein. 
Kemény lendület jellemzi a kétodali er ős-
törzsű  lila fákat, sötét és világos barna 
lombjaikat, leveleiket, amelyek szinte 
betakarják a háttérb ől jövő  szürke roko-
kóruhás, kezében piros napernyőt tartó 
lányt és a duzzadó erejü fiatalembert. 

Amennyi mélység van el őbbi képében, 
annyi finomság található ebben, mégha 
nem is hat újszerűen, lenyűgözően. Egyé-
nisége talán éppen itt kristályosodott ki 
a legtisztábban, ekkor találta meg igazi 
formanyelvét. 

Dér Zoltán 
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R adó m r e  

Az idő  fölfalja gyermekeit — vallotta az 
ógörög hitvilág. E mondás mára is érvé-
nyes, sőt még inkább, mint a régi világra, 
ti nevek ma gyorsabban halnak, még a kö- 
telező  olvasmányok közé' iktatva is. Ré , 
gebben tovább őrizte és forgatta őket az 
emlékezés. Igaz, akkortájt a nevek tolon-
gésa sem volt akkora, s a kevesebb csillag  
tovább, messzebbre világított. Talán jobb 

. i5 volt így, mert hogy tarthat • számon a vé • 
ges emberi emlékezés annyi nevet és mű-
vet? Nem hiába mondta egyik nagy kriti • 
kusunk, hogy csak a valóban nagyoknak 
volna szabad írniok, legfeljebbnéhánynak. 

S ámbár bele' kell nyugodnunk, hogy a 
feledés .hulldogáló levelei a mi világunkat 
i -: • elborítják, s a nevek csak addig élnek. 
míg forgalomban vannak s árjegyző  lap 
mutatja értéküket, mégis túlgyorsnak tart-
juk, ahogy a kortársíró olykor a jóba-
rát — a föld alá dugja a halottakat,• s még 
a megöregedettet is sietve odagyömöszöli, 
gyúrja, hogy többé meg ne szólaljon,, meg 
r.! e mukkanjon. 

Az érzelem felesleges poggyászától sza-
badult kortárs ily sietve dugta föld alá 
,Radó Imrét is, a Kalangya-korszlak re-
gényíróját.•Ez cseppet sem meglepő , hiszen 
akadtak, akik már életében nem vették 
komolyan a kis, kopasz, aszottarcú, fur-
csafintorú .. embert. Meg is mosolyogták 
mint valami bohókás, mulatságos figurát, 
mert őszinte mert lenni, mert olyannak 
mutatta magát, amilyen. • Rad ő  ezt azon-
ban nem vette észre, s tovább kereste wz.  
emberek, ismerősök, jóbarátok társaságát, 
mely nélkül nem lehetett meg, mert érez-
ni akarta, hogy körülveszik, szívesen. hall 
gatják s tartják valakinek. 
• Radó írói munkásságának eleje beletol 

kollik a régi, els ő-világháború-előtti időbe; 
mikor a legtöbb újságíró író is volt egy-
személyben. Mikszáth, Bródy, Heltai, Kó-
bor, .Molnár — csakhogy néhány nevet 
említsek — valamennyien így kezdték. 

Ebben a világban az író — kivált akit ne -
ve kevésbbé kötelezett — nem vette min-
dig komolyan foglalkozását, s többször 
ryult semmi, jelentéktelen témához, meg-
elégedve egy-egy ötlettel vagy könnyed, 
felszínes kidolgozással. Akkor azonban te-
hette, mert .a fölvirágzó könyvkiadás, 
n_ellyel pajtásibb, bohémebb volt a kap-
csolata, nem állt oly zordonan őrt a kapu:. 
tan, s a megjelenő  sorozatokban értékte-
lenebb írásoknak is helyet adott. Innen az 
igényes olvasó régi ellenszenve a soroza-
tok iránt. 

Radó ennek az elmult, régtúlhaladott vi-
lágnak hagyományait hozta magával, s él-
te itt tovább. Egy kissé mindig újságíró-
nak is érezte magát, aminek nyoma kés őb 
ti írásain is meglátszik. Mint Bíró Lajos-
nak „Szolgák országa" c. művében, úg7 
kísértenek nála is „Visszavonom az élete ,  
met" c. írásában a régi nagy, harcos új-
ságírói példaképek. 

Egy elmult írói világ tematikáját idézik 
az 1920-as évek elejér ől: „Nősülő  férfiak", 
, Mézes hetek",. „Riport" és „Az akarat 
szárnyán" c. könyvei. Két elbeszéléskötet 
-és két kisregény. 

1933-ban jelent meg „Áram" c. köny-
v, e, mely egy színdarabon kívül, lapokban 
közölt írásait foglalja magában. Ezek egy-
része közepes színvonalon aluli, hol a té-
ma balkezes, hol a kidolgozás egyenetlen. 
Több elbeszélése úgy hat, mintha elaludt 
s ott felejtkezett volna egy multszázad-
e:ieji íróasztalnál. A rövidebb, zártabb for-
ma sem kedvez írói egyéniségének. Áradó 
természetének m űfajilag jobban megfelel 
a regény. Eredend ő  hibája, hogy képze - 
lete szertelenségekbe ragadja, még regé-
nyében is egyensulyt bont. Utolsó kötete 
legjobb írásai: a „Csodálatos szerelem" s 
a „Lement a muzsikaszó ára". E könyvé-
ben már több a probléma, s nem pusztán, 
a szórakoztatás a cél. 
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„Mélypont alatt” c. regényét el őző  mű-
veitől széles szakadék választja el. Mintha 
Radó éveken át hallgatott volna, hogy er őt 
gyűjtsön s felkészülődjék főműve megírá 
sára. Meglepetés volt hát, mikor regényé ,  
vel kijött. Mintha a multnak e vándora, 
egyszerre, cip őstől-ruhástöl vetette volna 
magát akkor — 1931-ben — a legmaibb 
mába: a szennyes hullámaival mindent el-
borító európai válságba, mikor Bethlen 
István gróf, Magyarország akkori minisz-
terelnöke a „tizenkettedik órá"-ról beszélt. 

A regény olyan, mint egy túlméretezett 
épülettömb, szárnyakkal, toldalékokkal, 
ragasztásokkal. 

Műfajkeverék: a realizmus regénytuskó-
ján: romantikus, kalandor, riport és pszi-
roanalitikus regényszárny. 

Korregény, mely élesen világít rá a'har-• 
rmincaseleji évék nagy európai válságának 
jelenségeire. 

A zsidó polgárság regénye. A jószív ű , 
nemes, okos, áldozatos zsidóé, s a teljes er-
kölcsi érzéketlenségben szélhámoskodóé. 

Centrifugális regény, mely szerepl őit 
széthányja, szertedobálja, hogy a jók, ne-
mesék belepusztuljanak, lélekben meg-
semmisüljenek, a csalók, szélhámosok újra 
föltalálják magukat. 

Az írónak legszemélyesebb regénye, aki 
műve alakjaiban lelkét parcellázza föl, jó 
és nemes hajlamainak átmenetein egészen 
a rongyemberig. - 

A .könyv irama magávalsodró. Egy-két 
szakaszán túlságosan is az, eléri,. megha-
ladja az expressztempót, s a kalandorre-
gények ürességével zakatol. 

Radó lélekterülete tágabb, mint általá-
ban az íróké. Minden érdekli, ami körülöt-
te kavarog, mindenféle tipus, foglalkozás 
-- átveszi, kisajátítja, fölhasználja nyel-
vüket — mindenhol otthonosan mozog --
lza kell,, politikus, közgazdász, bankember, 
tőzsdés, sib•r, könyvszakért ő  vagy akár lé-
lekanalitikus. Ismeri valamennyi szótárát, 
kifejezéseit, éppúgy mint a megrögzött 
kávéházlakóit és kártyásét, s mindezt a 
gazdag nyelvtudást egészen sajátos írói át-
tétellel keveri. Nagy regényében különö-
sén a hitvány, hazug, csaló, szélhámosko-
dó aljnépség ábrázolásában mutatkozik 
erősnek, s annyira bele tudia magát élni 
lelkivilágukba, hogy szinte eggyé válik 
velük. 

Stilusát is széles szakadék választja el 
korábbi írásaitól, mondatai összhangolá-
šában szigorú önfelel ősség irányítja, s aki-
nek kezében volt szép, apróbet űs kézirata, 
meggyőződhetett róla, mennyi műgond-
dal, • kínos lelkiismeretességével törölt, ja- 

vítgatott néha háromszor is áthúzva egy-
egy fülének nem- jól hangzó szót, kifeje-
zést. Innen nyelvének friss, élvezetes gör-
dülékenysége, melyet bóbiskoló fáradtság 
csak nagyritkán pókhálóz. Stilusára, me-
lyet sokféle foglalkozási körb ől vett ha-
sonlattal, kifejezéssel színésített, legjobban 
kedvenc, de forgalomból kikapott újság-
. irói jelzője illik: „Ragyogó!" 

.Műve, bár idb. Síró Zoltán romantikus 
története bántóan hat, s Almásy Erzsébeté 
önálló regénybe kívánkozik, mégis komoly 
regény. Nemcsak választott tárgyával és 
széles korrajzával,, hanem egy züllött tár-
sadalom fölbomlásában szerepeltetett 
alakjai művészi hitelességű  ábrázolásával 
A konjunktura hullámain süllyedő-emel. 
kedő  Salgó-család története — önmagá-
ban — egy kort személyesít meg. 

Emberábrázolása az öreg Salgóban éri 
el csúcspontját. E konjunktura-király 
alakja, egyénisége szereplései ?  föllépései 
közben alakul ki. Mert Salgó folyton pó-
diumon áll, örökké szaval., szónokol, "s szó-
zuhataga, ha részeg, elállíthatatlan. Kell 
neki az emelvény, mert szomjas az elis-
merésre, tapsra, hódolatra — családjában 
csakúgy, mint idegenek közt — folyton 
magát akarja hallatni, saját frázisait él-. 
vetni. A' hazug ellágyulások s s a még ha-
zugabb, puffogó szólamok embere ő ! Sza-
vajárása a becsület, tisztesség, ragyogóan 
tiszta kéz! „Legendák szólnak arról, hogy 
milyen elegáns, korrekt úriember vagyok. 
értsd meg: úriember! — három el őkelő  
kaszinó tagja!" — mondja leányának, Em-
mának, mikor az odavágja neki, hogy ha • 
niisan kártyázik s ő t minduntalan kártyái 
közé csúsztatja, mint mindentüt ő  adut". - 

Sal.gó, miközben nagyhangon a tisztes 
ségest játssza, hazudik, csal, lop, kisem 
kereket károsít, eladja élelmiszerj'egyei-
l:et, elszórja kamatozásra — kosztpénzre 
— kicsalt garasaikat, nem-létez ő  értékpa- 
pírokkal manipulál, s teszi mindezt erköl-
csi gátlás nélkül, az ammoralitás állandó 
szeszmérgezésében. Le-föl, le-föl, így fo 
lyik az élete, a nélkül, hogy egyszer is 
rajtvesztene.  

Nála nem meglepőek a hirtelen, szédü-
letes átmenetek, hatalmas forték után a 
leghalkabb pianók. Leánya így beszélt 
róla: 

„Sose a tisztesség, mindig az alkalom, 
a konjunktura kapta fölfelé, mert dolgozni 
sohasem szeretett, s ha keveset dolgozott, 
odahaza abból is nagy színházat csinált." 

Hónapokon át játszotta az áldozatos, pu-
ritán, biblikus apa szerepét, aki vállán, a 
nehéz pénzbeszedői táskával! — roskadoz- 
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va járja „az ezer emeletet", jóllehet e me 
sét csak azért találta ki, hogy otthon szán-
ják, sajnálják, s meg. is könnyezzék, mert 
ő  ilyen jó, áldozatos apa! 

De Salgó, mint nem egy szélhámos, sa-
játos - humorú, kedélyes bölcselked ő  is, aki 
kora jelenségeir ől s alakjairól igen találó 
megállapításokat mond. Ezért, s mert Ra-
dó, sokoldalú • megvilágításával annyira 
közelünkbe hozza, nem ellenszenvvel kí-
sérjük, hanem érdekl ődéssel, kiváncsian 
várva, hogy mi mindent fog még művelni 
ez a szélhámos, aki élete lejt ős korszakai- 
tan egyre lejjebb csúszik kedvenc kávé-
házával., 

Salgó jellemző  alakja a - kornak, melyben 
mindenki bízott a másikban, a komitensek 
szó nélkül hozták a fedezetet, amikor a 
pincérek jól öltözött vendégeknek „vezér-: 
igazgató úr" megszólítással udvaroltak, 
amikor ez a szó magasztosította, fényesí-
tette, gúnyolta és gyanúsította az embe-
ket. „Annak a kornak, melyben irodalom ;  
színház, művészet: műveletlen, rosszízlé 
síi emberek kiszolgálójává züllött, s az em-
berek elfelejtettek rendesen beszélni, har-
minc-negyven szóból állott egész szótáruk  
Ganz, dan. Teudl _ dit. Ufa, Ofa, Nova s  
mindennek tetejébe: Bank!"  
• Fia, Edus, húga megállapítása szerint,  

félelmetesen hasonlított reá hazugságai-
tan, jellemtelenségében — meg is járt  

minden elképzelhet ő  utat: volt törvénye.3  
kitartott, selyemfiú, börtönlakó, kommu-
nista-jelölt, rendőrspicli, egészen a meg-
javulásig. Ennyivel többet ért apjánál.  

Emma a család egyetlen tiszta, ' erköl-
cćsös - tagja. Egyedüli vétke, hogy nagyon  
szeretett. Egy gyönge, akaratnélküli, sze-
retni-nem-tudó, határozatlan férfit. De a  

passzivitás, érzelmesség, odaadás mind oly  

tulajdonságok, „melyekkel csak elveszteni  

lehet egy férfit, s nem megtartani." Em-
ma nem tudott hazudni, csalni, ámítani — 
élni az ujjkörécsavaró sokféle női fortély-
ly al — s . . amikor végre mégis rákénysze-
rült az ámításra, ideig-óráig ugyan vissza-
szerezte a férfit, de önmagát elvesztette.  

Az érzéketlent játszva, maga pusztult 
bele. 

Emma okos, tisztaszemű , • jóítéletű  te-
remtés volt, aki megdöbbenve látta oda-
haza az elképesztő  erkölcsi zűrzavart, s 
szinte boldog volt, hogy egyszer „ezek az 
emberek végre sírnak és ,nem beszélnek. 
Mert minden -  szó, amit kiejtenek, a becs-
telenséggel való szolidaritást jelentette." 

Szomorúan mondta . egyszer bátyjának: 
„Ha • odahaza akkor -- (az els ő  világhá-

ború idején) 	nem minden csalás, csem- 

pészés, te nem lettél volna romlott, sem 
én." 

Emmához egyedül Stux dr. méltó, de 
nem tudja vele elképzelni az életet, noha 
Érzi, hogy ezért a sok mindenért, amit vele 
s érte tett, boldoggá kellene őt tennie. De 
mindig visszatorpan, arra gondolva, hogy 
ketten: két .  fájdalmas, boldogtalan idegen-
ség lennének.  

A szeretet hiánya, az érte való remény-: 
telen sóvárgás, a regényben vissza-vissza-
térő  motivum. Az öreg Sírót szintén ez 
emberteleníti el, de két túlzásba vitt öt-
letén forgó története nem érdekel ben-
nünket. nagyonis romantikus ahhoz, hogy 
valószínű  legyen. 

Felesége, Almásy Erzsébet, viszont csak 
akkor kezd élni, mikor már teljesen bele- ,  
vetette magát a csempészésbe. Legemlé -
kezetesebb élete e szakából kupéjelenete a 
diplomata Kelecsényivel, mikor rajtáveszt 
és világgá menekül. Kés őbb ismét elho-
mályosul az alakja, s megfoghatóságát 
veszti. 

Annál élesebb a kép Deskovicsról, .a 
nagy síber-bankárról s hűtlenségen kapott 
könyvelőjéről, Belltramoról. Radó e nagy-
hatású jelenetben élvezetesen használja 
bankszakmában való otthonosságát. 

A regény egyens alya ott billen, ahol az 
irányítást a képzelet veszi át. E részek 
nem is szerves tartozékai a regénynek. A 
Salgó-tömb, a fiatal Síróval, Stux 
Wimpfen doktorral egymagában is elég 
annak a világnak bemutatására, mikor 
mindenki könnyen akarta megkeresni a 
pénzt. 

Radó ezután csak két elbeszélést írt. 
Mindkettő  a fiatalság utáni sóvárgás. Utol. 
só írása Meselédr ől szól, arról a faluról, 
mely nincs többé, s melyet csak a felh ők 
között lehet keresni. 

Radót 1943 nyarának végén láttam utol-
jára. Fölkerestem otthonában s unszoltam, 
l" ogy jöjjön  velem, vegyen ő  is. részt a pa-
licsi írótáborozáson. De ő  hajthatatlanul 
elutasította.  

Én már nem tartozom többé közétek 
-- mondta. 

Többé "nem láttam. Másoktól hallottam 
csak, hogy őt is elhurcolták, s társai se-
gítettek neki a vízhordásnál. Mert a nehéz 
munkát nem bírta. 

Mi történt azután vele nem tudom. Csak 
mostanában, hogy életem fakoronáját is a 
közelítő  tél viharai zúgatják, meg-megje-
lenik előttem furcsa fintorú, összeaszott  
arca. Mintha mondani akarna valamit.  

~rtar: Szirmai Károly  
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KORUNK 
A NOVISZADI RÁDIÓ IRODALMI 

Szerkeszti: 

HERCEG 

JÁNOS 
FOLYÓIRATÁNAK ANYAGÁBÓL 

Álom a f mr ő l 

Még három év előtt, a paticsi ünnepi 
játékok rendezése közben felvet ődött egy 
magyar forgatókönyv megírásának a gon-
dolata. Nem a mi ötletünk volt, a belgrádi 
filmemberek ámultak el a kupuszinai, 
gombosi, horgosi népviseleten, táncokon és 
dalokon annyira, hogy mindjárt kedvük 
lett vólna egy egész estét . betölt ő  komoly 
magyar filmet felvenni. „Ennek nagy si-
kere lenne, mondták, ilyen még nem volt. 
S mi kell ide? A magyar nép életét ismer-
tető  mese, például arról, hogyan találta 
meg helyét az új világban, a többi már a 
mi dolgunk. Színészeik vannak?" 

Hogyne volnának, feleltük, két színhá-
zunk van, rengeteg műkedvelő  társula-
tunk, színészek miatt nem jönnénk za-
varba. Aztán van egy fejlődő  irodalmunk, 
amely számtalan tükörképét vetette fel a 
változó világnak s a magyar dolgozók 
életének az új Jugoszláviában. Csak hát 
éppen nem is gondoltunk még erre. 

Magyar filmről azóta sem esett szó. De 
a vajdasági írók közül nem egynek jutott 
eszébe azóta sokszor ez a beszélgetés. 
Hány olyan téma van, melynek megírása 
közben az író a filmre gondol, a század 
nagy tömegnevelő  műfajára! S hány olyan 
témát dolgoztunk fel regényben, novellá-
ban, ami egyenesen filmre kívánkozik! 

Persze, ezek csak amolyan magányos 
tépelődések. Most, hogy itt van a rádió, 
amely új közlési lehetőséget adott a jugo-
szláviai magyar írónak, filmre gondolni, 
arra, hogy a mozgókép vásznán keressen 
közönséget magának, talán még sok is egy 
kicsit. 

Viszont nem kétséges, hogy a magyar 
tömegekhez a film útján könnyebb eljut- 

ni, mint könyveken . és folyóiratokon át. S 
tulajdonképpen nem csupán a magyar kö-
zönségről van. szó. Egy jugoszláviai ma-
gyar témát bemutató film önmagában 
is érdekes és izgató dolog lenne. S azon-
kívül, ha arra törekszünk, hogy ne csak a 
magyar olvasóhoz, a magyar közönséghez 
szóljunk, hogy ne zárkózzunk szűk népi 
határok közé, akkor a magyar filmet is 
úgy kell tekinteni, mint egy hatásos, ta-
lán a leghatásosabb közlési lehetőséget 
Jugoszlávia s a nagyvilág széles tömegei 
felé. 

Ha a filmemberek lelkesedése nem volt 
szalmaláng, akkor talán a mi egyre visz-
szatérő  álmunk se megvalósíthatatlan. 
Csak az kellene, hogy valaki kezébe ve-
gye a dolgot, filmgyárral tanácskozzék, 
szövegkönyvet írasson, rendez őt, színé-
szeket keressen és hamarosan meglehetne 
az a magyar film. A jugoszláviai magyar 
színészet is megtalálná a maga művésze-. 
téhez a kifejezőbb és nagyabb érvényesü-
lési lehetőséget. 

Az ilyen film dokumentáris jelent ősége 
tagadhatatlan. Hogy azonban mit jelente-
ne a magyar közönségnek, azt talán csak a 
mozilátogatók lélektanának ismer ői - tud-
nák igazán felmérni. 

De addig amíg senki sem akad, aki ma-
gáévá tenné a magyar film ügyét, addig 
csak álom marad, amelyet igyekszik el-
felejteni az ember. 

Herceg Jánós 
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Majtényi Mihály 

Pillanatfölvételek 
Röntgen 

Betegségem miatt kétszer is Röntgen elé 
állítottak az elmult héten. Az embert betolják 
egy faliszekrénybe, ott levetkőzik ésvár. Aztán 
kinyílik a túlsó ajtó — a faliszekrény túlsó aj-
taja — s a neveden  szólítanak. Egy szobából, 
ahol nincs más mint homály és kékes fény, 
kékeslila vibrálás ... valami serceg ott és oda-
állsz a mérce alá. S Aladin csodalámpája be-
lédvilágít. Pont a szívedbe és a tüd ődbe, a 
májadba és a vesédbe. Bele az agytekervények 
kacskaringóiba: olyan meztelen az egész ember-
séged, olyan pőre és reménytelen, mintha ott 
állnál az ítélőszék előtt. 

Az embert odatolják a mérce alá; vibrál a 
fény és serceg a készülék s te lázadozol a rád-
hulló kemény szavak ellen. A szíved. Hát csak 
annyit, hogy kitágult, csak annyit mutat a gép? 
Hogy méreg szivárog bele mindenfel ől! 

— Főorvos úr kérem — védekezel a lila 
vibrálásban fuldokolva vegye figyelembe a 
mesterséget, amelyet űzök. Az áiymokat és me-
séket, a mondatokat táplálni kell: vérrel, vágy-
gyal és — feketével. Dohánnyal és úgy hogy 
folyton égünk mint a gyertya: mindkét végén. 
Keringenek és garázdálkodnak az árnyak, buj-
kálnák az 'álmok mélyén' és kísértenek az éb-
renlétben — mind kissé bolond és bomlott, de 
azért tisztaarcú lelkesek is ... könnyeinkkel 
mosdatjuk őket, főorvos úr kérem, hogy annál 
inkább emberek legyenek. Kúsznak a vérünk-
ben és sokat hahotáznak, vad nótákkal viszik 
életüket mibennünk .. , ezt r tem látja a készü-
lék? 

Hasztalan a fuldokló védekezés. Kékes köd 
szitál a szemed elé: betegségedben egyedül ma-
radsz s nyoma sincs az álmoknak, h ősöknek,  

alakjaidnak, nyoma sincs a véredben,, szíved-
ben. Elmenekültek a láz első  kakasszavára, 
hiába hivatkozol rájuk. A f őorvos nevet a cso-
dalámpa végénél, rekedten nevet és diktál: az 
infiltarcio tovább terjed a tüd ő  felé. Mester-
ség, álmok, vágyak, emlékek, arcok? Nem ba-
rátom, maga egyedül áll itt p őrén és meztelenül! 
Csak csontok vannak és tüd ő  és vér, maga 
egyedül van ezekkel, egyedül, összezárva. A 
többi. elsüllyedt, elmenekült: letarolt rétekea 
senki sem tanyázik. Szedje össze magát fiam! 
Próbálja dohány és fekete nélkül, ital nélkül 
és álom nélkül: csak minél kevesebb izgalom! 

Szorongatom a papírlapot a kezemben. Már 
régen kitoltak a barna ajtón s én bandukolok 
a havas úton ez most már mindig így lesz? 
A Röntgen a kegyetlen, p őrére levetkőztetett: 
csak csont és b őr és vér és semmi más. 

S ekkor egy furcsa verssor kezdett bujkál-
ni bennem, egy mondat amely n őtt és dagadt. 
S az egyik sarok mögül egy mókás kisfiú top-
pant elém és rámnevetett. Tán azon hogy tá-
molygok szakállasan, hogy magamban beszélek 
de esküszöm hogy rámnevetett: lehet hogy a 
nyelvét is rámöltötte. Rámnevetett és vele ne-
vettem. Pontosan olyan volt mint a Bige Jóska, 
a garabonciás amikor a tanári testület hatá-
rozata folytán — el kellett hagyniá a negyedik 
bé osztályt. 

S visszaszökött belém az élet: már tudtam 
hogy az a papírlap a kezemben -- Röntgenkép, 
igaz — de mégsem én vagyok. Az csak a tüd ő  
meg a máj és a vér. S ami bennem van vala-
mivel mégis több. Azzal a kicsi valamivel ami-
ért — olyan jó élni mégis... 

Az ember ne adjon soha a látszatra. Itt 
őrzöm egyik példáját az emlékeim között. 

Nyáron a tengeren jártam. Pokoli h ő-
ség volt, még ott a szigetek közt is. Csak 
úgy porzott a mészköves út, amerre lép-
tél, a ' nap meg kérlelhetetlenül srófolta 
gömbölyű  testét a firnamentumon végig: 
felhő  annak soha útjába nem került, csak 
sütött, sütött látómtól-vakulásig, perzselt, 
égetett. 

Persze, hogy a strand volt a menedék. 
Még késő  este is fürödtek. Hát egy ilyen 
gutaütött napon, úgy 11 körül délel őtt — 
csak úgy rözsgött a fürd ő, majdnem egy-
más fején ültek az emberek - bevonult 
egy házaspár. Hogy egy kicsit ódivatú 
volt a szabásuk, az hagyján, az aszonyon 
erősen divatját mult fürdőruha, a férfin 
olyan fekete egybetrikó ... Hát ilyesmit 

Teng - erpa.rti mese 

látni még. De hófehérek is voltak, mint 
a tenger legifjabb ujonca. Mint -  aki most 
szállt ki a vonatból, távoli északról érkez-
ve, a havak világából. Mert ott ilyen fe-
hérbőrűek az emberek. Most jöttek az 
északi világból ide a meleg tengerre, és 
persze, meg akarják izlelni, milyen a für-
dés. Az emberek arcán megbocsátó mo-
soly húzódott el — a régebbi fürd őven-
dég az már cserzett b őrű  ilyenkor, mint 
a bennszülött. 

Nem is lett volna semmi feltűnés, ha 
úgy viselkednek, mint a többi. De nem 
úgy viselkedtek. Nem a lépcs ő  felől kö-
zelítették meg a sós hullámokat, hanem 
valahogy oldalt és tapasztalatlanul. Ott, 
ahol a strandhomok már végetér és kez-
dődnek a kövek, ott ahol belemenni a 
tengerbe annyit jelent, hogy mozgó kö- 
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vek fölött imbolyogni felsebzett lábbal. 
És vándorolni kell, vándorolni sokáig, mig 
jön a mély víz.' Bár ezt a mély-vizet — 
úgylátszott -- ezt sohasem fogják ők el-
érni. S jobb is, hogy nem érik el. 

Elől az asszony — még ernyőjét is ma-
gával vitte -- mögötte a férfi, azt csalo-
gatta maga után. Hófehérek voltak és ösz- 
tövérek mind a ketten, csak úgy zörgött 
a csontjuk. Körülöttük mélybarna Dus-
kók és Bambínók uszkáltak és mászkál-
tak derűs arccal, csokoládéra sült aprósá-
gok, akik mind derült arccal várták a lát-
vány folytatását. 

Az asszony valami idegen nyelven biz-
tatta a férfit -- most már hátramaradt és 
az embert küldte el őre — biztatta, hogy 
csak előre. Az meg vándorolt a kövek fe-
lett, káromkodva, nyilván, hogy micsoda 
vircsaft ez, hogy itt sziklákat tesznek a 
fürdőző  lába alá. A gyerekek mutogattak, 
hogy: „arra-arra, bácsi kérem", de ezeket 
úgylátszik nem értette, nem hederített 
rájuk. Elérte valahol a kőhatárt — még 
mindig mint egy árbóc, mint egy hófehér 
minarett magaslott a kövek fölé — még 
kurjantott onnan valamit és énbennem 
elállt a lélegzet. Odaért a mélyvízhez, s 
bennem megfagyott a lélek. Mi lesz ezzel 
a hófehér vízianalfabétával ott a hullá-
mok közt? 

Mert bévetette magát a mélybe. lerri 
úgy, hogy a víz elnyelte: kitapogatta, hol 
a mélyedés, és ugrott. Ugrott, kérem sze-
retettel, mint az ángolna — mesteri_ 
ügyességgel. Aztán úszni kezdett. Láttuk 
a magasból, hogyan úszik. Hát kérem az 
úgy úszott, ahogy a moziban látni a baj-
nokokat, amikor verseny van. Váltogatta 
a stílusokat, hátára dobta magát és szelte 
a vizet, őrült nagy tempóban. A gyerekek 
szájtátva nézték onnan a partról. Min-
denki szalutált magában egyet erre a lát-
ványra. 

Az asszony ott ült ódivatúan és ösztö-
véren a naperny ő  alatt a köveken és unat-
kozott. Most nem volt kinek kommandál.T 
ni, embere cethallá változott odakinn' a 
nyilt tengeren. Ült és tűnődött. Talán 
azon, hogy ő  is utána ered. De őt már 
több tisztelet fogja kisérni útján a rözsgő  
és mozgó kövek fölött. Mert most már 
nem volt kétséges, hogy ezek tengerjáró 
régi mesterek, akik felszerelésükkel és 
megjelenésükkel egyszerűen félrevezetik 
a közönséget. 

Viszont volt a viselkedésükben valami 
a mesevilágból. Hogy a göthös paripa 
megrázza magát és ficánkoló aranycsikóvá 
változik_ De csak egy órára, hogy elámít-
son, utána visszajön megint a zörg őcsontú 
valóság. 

Olvasmány 

ó a könyvek ... igen a könyvek, őket 
mondjuk olvasmánynak. Olvasmány, mi-
lyen szörnyű  szó. Csak akkor érzed, ha 
melléhelyezed testvéreit. Tákolmány pél-
dául. Vagy szerelvény, térítvény. Dehát 
a szó végeredményben nem önmagáért 
van. Nem önmágáért él, mint egy hiú, 
puccos nő . Sőt: hasznos és dolgos terem-
tés, kollektív lény: Kifejezést jelképez. A 
szó tégla — mondta egyszer valaki ---- ki 
tehet róla,- hogy csunyának született; f ő  
hogy a házat — a mondatot — összetartsa 
hogy a fogalmat kifejezi. 

Olvasmány, írom .le bátran és átpislo-
gok a könyvszekrényre. Ez mindmegany-
nyi olvasmány ott, a sok könyv. Hozzájuk 
képest a mesebeli bűvös palack értelmet-
len flaska csupán. Előszedsz egy könyvet 
és felütöd s akkor valóságos kisértetjárás 
indul feléd. Felütöd a könyvet és egy vi-
lág születik idebent a szobában. Egy világ 
sok dimenzióval, térrel és id ővel ... ez a 
világ kilóg a szobából és mégis belefér. 

Tegnap olyan furcsa érzésem támadt, 
hárman olvastunk a szobában, mindenki  

a magáét. S bár a könyvszekrényben száz 
és száz világ nyugodtan megfér, sohasem 
keverednek egymásba —  így .el őszedve a 
három könyv köré csöndes dicsfénnyel, 
— úgy éreztem legalább — testet, teret és 
formát öltött, mindegyiknek meséje és tar-
talma, mondanivalója. Mindegyik körül 
ott lebegett mint ahogy a kékes lidérc-
fény táncol a meggyújtott rumostea tete-
jén — ott bóklászott a láng, anélkül, hogy 
.pörkölné a lapokat. Nézzük csak, határoz- 
tam el magam, nézzük csak ezeket az ol-
vasmányokat! 

Óvatosan megkerültem a fiamat: - ha-
sonfekve a diványon lapozgatott egy 
könyvet, másik kezével cseresznyét sze-
mezett. A könyv igen, ezt ismerem, ,a 
liengergő ,  homok. Egy afrikai útirajz, ho-
gyan hatolt át valaki a Szaharán. Ez olyan 
könyv, hogy tisztán érzed a forró homok- 
szemeket magad körül, szinte sütnek. S 
azok a végtelen vándorlások! Az oázisok 
közelében sakál üvölt a holdfényes 'siva-
tagi éjszakában ... Ó ez olyasmi, hogy az 
utassal dobog a szíved vele lépkedsz ab- 
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ban a nagy bizonytalanságban, amely 
olyan határtalan, mint a libeg ő  kaland 
maga. 

Az én kezemben szétes ő  vén salabakter: 
Útitárca. Pesten nyomatta Landerer és 
Heckenast 1844-ben. Talán ugyanazon a 
sajtón „curiktolta" a gépmester mint a ti-
zenkét pontot nyolcszáznegyvennyolcban, 
talán ugyanazok a betűk. Ám ezen most 
ne meditáljunk, a papír a bet ű : csak 
anyag, most arról a világról beszéljünk, 
amelyet ez az olvasmány idevarázsol. 
Európát száztíz év el őtti fazonban. Azt a 
sötét és nehéz korszakot, amely a forra-
dalmakat megelőzte. Ott látom Tóth L ő-
rincet — mert ő  írta a könyvet és nem tu-' 
dok róla semmit — csak azt tudom, hogy 
felült a dilizsánszra, sállal körülcsavarta 
nyakát és utazott. Svájcba, Belgiumba, 
Hollandiába. S olyan csinos lélek, olyan 
büszke: egész lényét átitatja a haladás, 
évődik a tejképű  hollandi menyecskékkel, 
megrója a gaz svájci vendégl ősök pénz-
éhségét és kicsinyli az adagokat s ámulva 
álldogál a belga indóházak sínpárjai kö-
zött, amelyek mind az új világ csodái igér-

`nek valami tőlünk még távoli, vagy csak 
tervezett és beharangozott közlekedést, a 
vasutat. S elfogja egyszerre a szent láz s 
olyanokat ír, ha egész Európát behálóz-
zák ezek a vasútak, akkor nem leend majd 
többé háború ... "drágaság, éhhalál meg 
éppen nem; a nemzeti gy űlölség előítéle-
tek szűkkeblűségek jobb érzelmeknek ad-
ván helyet végkép elenyésznek, a tudat-
lanság s annak egész sötét rokonsága meg-
szűnik .. Belengett a szobámba a sár-
guló könyv kékes lidércfényének világa, 

Galamb János  

az Utópia csodálatos világa, az Utópia 
úgylátszik örök... 

Az asztalon felütve Andrics Ivó regé-
nye: Kisasszony. Ez a' különöselméj ű, ap-
rólékos színekkel kirakott történet, egy 
vénkisasszony életéről; feleségem olvassa, 
valahol a közepén tart. Ezzel egy harma-
dik világ foglalta el láthatatlan terét és 
helyét a szobában. 

A könyvet ha felütik, idegen dimenziók 
szárnyán érkezik hozzád az üzenet, az ol-
vasmány szárnyán ... még ha a legmaibb 
valóságot olvasod, az is úgy jön mindig 
hozzád az író . lelkének nagy vargabetűjén 
keresztül. Megírják a könyvet, megírják, 
kinyomják, megfalcolják, hajtogatják, be-
kötik: konzerválják egyszóval és akkor 
odakerül a glédába és vár. Várja mint a 
bűvös palack, hogy kidugaszolják és valaki 
beleolvasson, elolvassa. Vár sokszor évti-
zedekig. Várja, hogy . valaki megkívánja, 
elmerüljön benne és hogy az ő  világa ké-
kes fényével kiüljön alapok szélére a me-
céje bódítson vagy vezessen kézenfogva az 
emberi értelem vagy értelmetlenség sza-
kadékai fölött; a leírása fest, az üteme mu-
zsikál, az alakjai mint a szobrok: plaszti-
kusak. Napsütés, szélvész, vihar lobog át 
a kis szobán, a mult naívsága megmoso-
lyogtat, a valóság elgondolkoztat, az álom 
elringat ... s mindezt apró bet űk keltik 
életre. Szavak. Mondatok. 

Az ember olvas; olvas s a betű  egyre 
több lesz agyában: salak és kincs rakódik 
le benne. Aztán este leteszi a könyvet és 
felnéz a távoli csillagokra. És azon t űnő-
dik, hogy ott vajjon mit olvasnak? 

Bolyongások 
Jártam alkonyban és csodás verőfényben, 
örömmel, bánattal dúsan megrakodtan. 
Verten, magányosan a szállongó porban, 

mely rám tapadt az úton és beszennyezett. 

Jártam tavaszban: ébredő , vén fák alatt, 
fellobbant vágyakka', lustálkodó nyárban. 
Osztoztam az ősznek örök fájdalmában, 

s lépdeltem vacogva, tejfehér réteken. 

Jártam hidakon, mély szakadékok felett. 
Ahol lenn, a mélyben, az iszonyat fázott 
és álomalakok jártak haláltáncot, 

akár a boszorkák lidérces mesékben, 

És jártam sírok közt, ahol moha termett, 
Hol fekete mélyb ől, eltemetett átkot, 
langyos esti szell ő  felém fuvolázott. 

s azóta menekül el őlem az öröm. 
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T h o m a s M a n n 

Doktor Faustus 

i 
A 

Thomas Mann 1875 június 6-án 
született Lubeckben. Apja tekin-
télyes keresked ő  volt. Szülőváro-
sában tanult, májd Münchenben 
járt egyetemre. Első  műve 1898-
ban jelent meg: „A kis Fried-
mann úr". Három évvel kés őbb 
jelent meg leghíresebb regénye, a 
„Buddenbrock ház". 1929-ben No-
bel-díjat kapott. Az els ő  világhá-
ború befejezése után a liberális 
demokratákhoz csatlakozott, mind 
baloldalibbá vált. Szembeszállt a 
hitleri fasizmus embertelenségei-
vel. 1933-ban Svájcba költözött, 
majd később Amerikába ment, 
hogy bevárja a Hitler-Indítot-
ta nagy pusztító háború be-
fejezését. Merészen kiállt, bá-
tran harcolt a hitleri 
rnus ellen. Ha szabadon is élt 
Amerikában, a hontalanság és a 
küzdelem kikezdte egészségét: 
szívét és idegrendszerét. A hábo-
rú befejezése után visszatért Eu-
rópába, meglátogatta Németorszá-
got, ám nem kívánt letelepedni 
Németországban, mert nem tudta 
elviselni a hitlerizmus visszata-
szító emlékeit. Svájcban telepe-
dett le és ott élte le életének 
utolsó éveit. Augusztus 12-én Zü-
richben halt meg a nagy német 
író. Földi maradványait a Zürich 
közelében levő  kilschbergi teme-
tőben hantolták el. 

Egy megjegyzés Thomas Mann 'tollából a 
regényről: „nem kevesebbet, mint korom regé-
nyét megírni, egy vétkes művész tönténetének 
köntösében". Várhattuk-e jogosabban e magas 
követelés, szép feladat és becsületes írói köte-
lesség megvalósítását, mint éppen őtőle, aki 
nemcsak fehér volt, hanem „fehérek között 
európai", ahogy szép szavaival József Attila 
jellemezte őt egykoron. Aki nem egyszer szólt 
kora dolgairól nemes egyszer űséggel, patinás 
demokratikus világszemlélettel, : amely olyan 
volt akkor (s talán most is olyan), mint kora, 
a demokrácia weimári Németországa. Emlékez-
zünk csak a Varázshegy végtelen dialógusaira, 
a XX. század égető  problémáit taglalva! Vo-
nult-e író előtt el izgalmasabb életpanoráma, 
mint éppen őelőtte? Megtudott-e író szabadul-
ni annyira nemzettudata láncaitól mint ő, hogy 
szenvedélyétől mentesen hajolhat e század els ő  
ötven éve fölé? Aligha. Thomas Mann tollára 
való téma ez! Arra a tollra, amely fegyelme-
zetten, soha nem tétovázva, igen magas szelle-
mi és nyelvi szinten tudta közvetíteni kezel ője 
érzéseit. Arra az írói közlésmódra, amely fen-
költ egyszerűségével és lehelletfinoman árnyalt 
arányosságával eleve kizárt mindent, ami nem 
lényeg, megtisztult valóság, kikristályosodott 
emberi és társadalmi igazság. 

A kor regényét kétségtelenül meg kellett 
írni. 1s nem véletlenül vállalkozik rá éppen 
Thomas Mann. Felesleges bizonyítani, hogy 
miért. A masni életmű  egésze eleve már ilyen 
igénnyel készült. A kor regénye azonban sú-
lyosabb és döntőbb problémák melegágya, 
minthogy az író, ki elég bátorságot és m űvészi 
felkészültséget érez magában, felületes módon 
közeledjék e témához. Jellemző, hogy Thomas 
Mann negyven évig hordozta a témát, közben 
pompás elbeszélések és mélyenszántó regények 
bontakoztak ki az elsődlekes faustusi élményre 
rakódott emberi televényb ől. A kor azonban 
sokkal követelődzőbb és nem hagyja a vele el-
jegyzetteket nyugodt polgári megelégedettség-
ben élni és meghalni. Állandóan követelések-
kel áll elő, igényt támaszt nemcsak anyagi ja-
vak birtoklására, hanem az emberi szellemet 
is mozgásban tartja a világ-politika szökellđ  
trapézmutatványaival, a kapitalista fejl ődés ki-
számíthatatlan és felderíthetetlen útveszt őivel, 
š külön, a német társadalmi élet morbid és igen 
gyors érésével a fasizmus befogadására. A né- 
met nép társadalmi fejl ődésével (elsősorban á 
német polgárság) már a XX. században magá-
ban hordozta a fasizmus előfeltételeit. Onnan 
kapta örökségül a mult század két hatalmas 
mozgató erejét is: a szocializmust és a nemze-
tiségi eszméket, amelyeket nem volt nehéz a 
huszas években csalétekként felmutatni a tár-
sadalmi válságokból kiutat kereső  német  pol-
gár _és munkás el őtt. Ha van valami, ami az 
Októberi forradalmon kívül döntően tudta be-
folyásolni századunk els ő  felének életét, ak-
kor az kétségtelenül az a barbár és emberte-
len disszonancia, amelyet röviden fasizmusnak 
neveznek; vagy úgy, hogy nyilt szembeállásra 
késztette nemcsak a társadalmakat, hanem az 
egyes emberi egyedeket is külön-külön, vagy 
pedig a fanatikus odaadással, az eszme szolgá-
latával. - 

iThomas Mann a fasizmus ellen foglalt ál-
lást, Otthagyja Németországot és emigrációba 
vonul. Művészetében a korai Buddenbroks-ban, 
vagy a weimári Németország demokratizmusá-
ban fogant Varázshegyében éppen úgy , kimu-
tathatók azoka társadalmi és emberi motívu-
mok, amelyek, a németség nagy átlaga ellené-
re, az ellenállás útjára kényszerítették, mint 
maga az ellenállás ténye, a fasizmus elleni harc, 
az aktív tevékenység az emigrációban írott mű-
veiről, elsősorban a Lotte Weimárban és a leg-
ádázabb küzdelemben (a negyvenes évek első  
négy-öt éve) . alkotott Doktor Faustusról. Az 
utóbbiról pedig annál is inkább, mert tárgya és 
minden vizsgálódásának gyujtópontja a német 
fasizmus, amely az írót szubjektíve is a legtragi-
kusabb emberi ellentmondásokba kényszerítet-
te: örülnie kellett, hogy hazája, népe pusztul 
'és elbukik, örülnie kellett, mert jó hazafinak. 
igazi és becsületes németnek érezte magát. 
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Az emigrációban élő  Thomas Mann-nak el 
kellett gondolkodnia a tényen: hogyan juthatott 
népe az embertelenségnek e kétségbeejt ő  álla-
potába, milyen volt a szellem, amely képessé 
tette, arra nevelte az embereket, hogy ez esz-
me barátaivá váljanak, milyen volt a az társa-
dalom, amely őt mint írót száműzetésbe ker-
gette „rossz németté" tette, és honfitársaiból 
SS legényeket kalapált. Kétségtelenül ezek a 
problémák voltak azok, amelyek élettel töltöt-
ték meg az 1901-ben feljegyzett háromszoros 
Faust-témát, újból az íróra kényszerítették az 
odarejtett ötletet és nem véletlenül vélik Tho-
mas Mann keze nyomán ez a téma nemcsak a 
„költő  és kora" művész és társadalom regény- 
eszméjévé, hanem a német nép sors-tanulmá-
nyává, a német társadalmi szellem pompás raj-
zává is, mélyen szántó elemzésévé azoknak a 
jelenségeknek, amelyek végzetesen sodorták a 
népet 1933 sorsdöntő  éve felé. Az érő  fasizmus-
ről szól e regény, és nagyon csalódik az, aki azt 
várta Thomas Manntól, hogy a fasizmusban él ő  
németség regényével ajándékozza meg az em-
beriséget. Az emigrációban él ő  író kevésbbé 
volt képes erre. Más írókra és más m űvészi fel-
fogásra vár ez a feladat. Ugyanakkor kétségte-
len. hogy Thomas Mann e regényéhez a német 
irodalom és külön a polgári realizmus úgyne-
vezett kritikai realista fejl ődése, a polgárság 
demokratikus szemléletének (amely már Tho-
rnas Mann esetében lassan levetk őzi itt-ott pal 
gári osztálykorlátait) egyik csúcsteljesítményé-
vel adja. 

A „Doktor Faustus", ha Thomas Mann írói 
munkásságának nem is az utolsó alkotása, min-
denesetre a manni életmű  bizonyosfajta bete-
tőzését jelenti. Valahogy úgy, mint Goethe 
Faustja is, bár ez analógiát felvetni els ő  pilla-
natra sekélyes gondolatnak és fogásnak t űnik: 
Nemcsak azért csúcsa ez a regény e jelent ős és 
értékes, írói életműnek, mert az író el őrehala-
dott kora már gátlóan hathat a nagyobb er ő-
feszítést és szellemi befektetést igényl ő  művek 
megteremtésénél, hanem azért, mert ebben a 
regényében Thomas Mann, az író és Thomas 
Mann az ember az érettség, a gondolkodás fe-
gyelme, az elvek tisztázása, az írói ábrázolás 
és stílus fegyelmezett és kristálytiszta fölénye 
szemvontjából a befejezettség olyan nemes fo-
kát érte el, amelyet aligha találhatunk meg 
bármelyik előbbi művében. Egy sokat látott és 
tapasztalt alkotó, az írói munka mesterségbeli 
részének tökéletes birtoklásával megalkotott re 
mekműve ez, olyan egész, amely zártságával a 
kevéssé türelmes olvasót próbára téve, szuve-
rén életet kezd élni a maga bels ő  világával az 
írótól egészen föggetlenül. Azonban e csúcs-
teljesítménynek van egy másik sokkal jellem-
zőbb magyarázata is. Thomas Mann az író 
együtt érik, együtt fejl ődik társadalmával, 
amelyből minden alkotása táplálkozik. A „Dok-
tor Faustus" írásának idejében az író, minden 
önteltség nélkül állapította meg, elérkezett az 
írás, a nyelv, a stílus, a szerkesztés, az ábrá-
zolás, az íróság csúcsára. Nem volt élménye, 
amelyet ne a legpompásabb módon és a leg-
harmóníkusalpb eszközökkel tudna elmondani. 
Ugyanakkor témája is, amelyet a sajnálatos 
társadalmi fejl ődés csak siettetett. megalkotás-
ra alkalmassá  vált. Nem véletlenül nyúl a 
Faust-témához érett f ővel és tapásztalatokkal 
rakodottan. A „Faust" már a középkorban vi-
lágtéma volt és égy világköltemény lehet ősé-
ge. Goethe a maga módján kimerítette e téma 
minden olyan vonatkozását. amelyet a haladó 
és demokratikus poziciókból kiinduló író ma-
gáénak vallhatott és általános érték űnek hihe-
tett. Az így polgárosított Faust-monda tökéle- 

tesen, világi jellegével és világos, rendet, arányt, 
harmóniát, önbizalmat követel ő  természetével 
a polgárság klasszikus korszakának kifejez őjé-
vé vált. A monda démoni hangulata nagyon tá-
vol állt e kor szemléletétől. A fejlődést például 
még biztosan és tisztán látja és szemléli Adam 
Smith. Századunk harmincas éveiben azután ez 
a valamikor száműzött angyal a teremtő  erők 
kaoszából egy metamorfozissal az emberekbe 
költözött. Goethe még nyugodtan mondhatta: 
démoni az, amit ésszel és értelemmel nem tu-
dok elérni. Az én természetemben nem találha-
tó", de már Thomas Mann, mikor országa és 
népe sorstanulmányát, szellemének rajzát akar-
ja regénybe foglalni, címül is Faustust választ-
ja, a Goethe el őttit, a középkorit még, hogy 
kora, a visszatért középkor, démoni leveg őjét, 
szellemiségét, a vak és barbár, pogromos és fa-
natikus Németországot hűen ábrázolhassa. 
Ugyanakkor Thomas Mann fejlődésével, ilyen 
regény-eredményével feljutott a kritikai realiz-
mus csúcsára is. A kör bezárult. A két ellen-
kező  pólus: Balzac Szamárb őr-e és Thomas 
Mann Faustus-a kísérteties közelségbe került 
egymással. E regénnyel, amely klasszikus pél-
dája e műfaj társadalmi, szerkezeti és stílus-
fejlődésének, a regény „klasszikus korszaka", a 
kritikai realizmus kora is befejeződött (külön 
probléma természetesen,' hogy miért Thomas 
Mann a befejezés, miért éppen e regény a csúcs, 
és miért éppen a német társadalom rajzával ér 
véget egy irodalmi és társadalmi fejl ődés-sza-
kasz). 

Hosszadalmas lenne végigkísérni Thomas 
Mann útját e regényig. Elég ha annyit mon-
dunk, hogy e regénye a kés ői kor, a kikristá-
lyosodott író műve, annak az útnak a folytatá-
sa, amelynek előző  állomásai témában a Ma-
ri, és a varázsló című  elbeszélése, a Lotte Wei-
márban című  regénye; stílusában pedig a Jó-
zsef regényének és a Lotte , voltak. Azaz: té-
mái a fasizmus, az induló, a fejlődő  felé irá-
nyulnak, annak társadalmi és szellemi jegyeit 
és következményeit , hordozzák; stílusa pedig, 
ahogy Lukács György jellemezte: „az irónia, 
önirónia, hižinor, fenntartások zenéje". 

Meg kell még mondanLink azt is, hogy e 
műve, amely vizsgálódásunk tárgya, tartalmi és 
formai sajátosságainál fogva egyedülálló (Tho-
mas Mann, és, az európai regény századi fej-
lődésében. Nagyon kevés olyan írója van. szá-
zadunknak, aki nem szakadt el tudatosan a 
XIX. század regényírásától, módszerét ől, ábrá-
zoló módjától. Proust-tal, Gidevel, majd Joy-
ce-vel és Woolf-val új lehetőségeket kísérletez-
tek ki, fomai és stiláris lehetőségeket teremtet-
tek a mai ember problematikájának ábrázolá-
sához. Ez a .módszer, ábrázolási, szerkesztési 
mód valahogyan fel akart emelkedni a tudo-
mányok mai eredményeihez (Einstein hatása 
kétségtelen ezen a téren, vagy a filmé!) Tho-
mas Mann a századnép kritikai realizmusát fej-
leszti tovább. Nála mégis ujjá, és kifejezői le-
hetőségeiben gazdaggá válik az esszé bevonu-
lásával, pontosabban az esszé regényesítésével. 
Ehhez járul még az író valóban arányosan ta-
golt mondatképzése, józan és pompás fogalma-
zás-készsége, amely a manna regényt minden 
mástól megkülönböztethet ővé és rögtön felis-
merhetővé teszi. Ez a módszer az, amelyik a 
Doktor Faustus című  regényében klasszikus 
magasságba ér, tökéletessé, befejezetté válik. 
Itt még fokozza e mód megrágadó erejét a re-
gény megszerkesztése is. Nem egy ismertet őjele 
emelte ki e regénye kapcsán, hogy az író á 
zenei ellenpont szellemében dolgozott, a szoná-
ta formai, szerkezeti jegyeit viseli m űve. Tar-
talmára, a regény világára pedig erősen, rá- 
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tlyQnita• bélgégéi Thomas N ann határozott fa-
sizmus-ellenessége. Regényes. mint már jelez-
tük, sors- és lélektani tanulmány. Tanulmanya 
a Hitler-előtti Németország szellemének. Ta-
nulmánya olyan egyéni, olyan tökéletesen es 
alaposan, hogy .föltetleniil egy magasabb fejl ő-
dési fokot jelent az e korral foglalkozó és de-
mokratikus poziciókból kiindulva ;Hegalkotott 
művek között, ,annál. is inkább, • mert a hitle-
rizmussal foglalkozó írások nagy hányada alig 
érinti a kérdést, mert csak az 1933 utáni kort 
elemzi, vagy nem melyed el es nem ad olyan  
alapos elemzést es műveszettei megalkotott kor-
kepet, mint Thomas Marin e regenyeben.  

A korkép peaig tragiKus es visszataszító.  
A regeny xezaete caenués es ueKes poigari  

idill, amilyent r'leianigex vagy ttichal+clson 
kepzelt et valamikor. Aarian Leverkunn, a - re-
geny iőhose, gyermekkorai ell epbeil a uenes,  
Nyugodt, botétet es kenyermet biztosító etet-
formában es tajban, amely, legyunx oszilltek,  
az író szívéhez is nagyon oaanott. Ez az a biz-
tonsag, nyugalom, a legelly aiaphangja, urrleiy 
ezer varlation at rninu al,szonansaau szineze-
tet kap, hogy a regeny 'uovabbl folyaman ox-
tavtavotnyira ettől ettorzuttan es fensmernetet-
lenül variálódjon át a hatattánc polifonikus,  
emberi szívre es idegekre hangszereit tragiku-
maya. 'Leverkühn tanulóévei még egy nyugodt  
felszínű  társadalmi állapotot tükröznek. Azon-
ban rögtön besüvölt a középkor szele a re-
gényben, érezni az ördög jelenlétét, amikor fő-
hősunk, barátja Serenus Zeitblom megrökönyö-
désére, teológiát hallgat az egyetemen. Itt az-
tán már tökeletes a középkori hangulat, felt ű-
nik a dogma, minden. szabad szellem gúzsa, és 
tanárokból, diákokból egyaránt a boszorkány-
égető  Keiserscharen városának leveg őjé áramlik.  
Azután az egyetemisták nagy vitaja, melyben  
az egyik protagonista a főhősünk. Sarjadó gon-
dolatok, hángutatok, eszmék, ízek, és ifjú kö-
vek között járunk Zeitblom kissé rövidlátó 
szemének, de független szellemének vezetésé-
vel. Ezek, mint tornyosuló felh ők úsznak a bi-• 
zonyosságot, a hitet keres ő, a zenét magába-
fojtó Adrián Leverkühn felé, aki különcként, 
„túlságosan hideg, hogy fiatal lehessen és éles-
eszű, hogy teológiát hallgathasson", és idegen-
ként él e társadalomban. Már villamok cikáz-
nak; fojtott a leveg ő  a regényben a h ős körül, 
ki kiválasztottja e társadalomnak, ki e világ  
legbelsőbb lényegét hordozza anélkül, hogy va-
laki is tudomást szerzett volna err ől. Az „ör-
dög" már ott settenkedik körülötte, a „pokol"  
már szemet vetett rá, láttuk — mondja az ör-
dög a regény trencolój óban . (a h ős és az ördög 
nagyvonalú vitájában) — hogy a te eseted föl-
tétlenül kifizetődik, hogy a te eseted a legked-
vezőbb körülmények között fejl ődik és csak a 
mi tüzünkből kell egy kevés, egy kicsit meg 
kell melegítenünk kézbevennünk, hogy bel ő -
led valami tCilyes es nagySLeiu Uoivg vá1JeK''.  
Itt azonban még átlag .németek társaságában  
járunk, akikben azonban már az „ördög" dol-
gozik, akiknek útja a fasizmus megteremtése  
és a velevaló azonosulás felé visz.  

Azután Leverkühn találkozik a zenével.  
Otthagyva a teológiát e m ű  második tétele kö-
vetkezik amelyben • magasabb szinten, a mű-
vész" és a társadalom ellentétében Leverkühn  
élete, férfikora nem más, mint az elidegenedés,  
az önmag'ábazárkózás, a begubódzás folyamata.  
A regény eseménysoré polifonikus jelleget kap.  
Az egyik sík Leverkühn művész-világa, a má-
sik a realitás, a hétköznapi táj változatos em-
bermenazsériájával, amelyben a f őhős életé  
nem találhat mederre, de amelyet m űvész-
egyénisége napról-napra magába szív, hogy ki- 

ejezhesse. Jellemzőezi megváltozik hősünk kős  
rul a posgar-vegetacio is. Az eiso resz maga - 
biztos t,olg rai ueiyett egy nyugtalanabb,  
egy ens ulyuzotuanaoc, ceicalailauu • nemLeuéx  
fogja korui a kost. _bukott exlstenciákat, toron 
etuueri sorsokat vet a lios maganyanax part-
ara az elei. Az etet tette ezt, az az etet, amely  

a müveszet maganyába kergette a kost,  e~sza- 
kitolta minctentol, nincs akit szeressen, nincs 
akt szeresse; nincsenek emberi kapcsolatai . a  
vuaggat. Az ördög homokoraja, amely buszon-
negy ev lemeresere készült, már megforaltta-
tott. Nincs tovább út az emberek fele erzeimi 
és emberi alapon. A hos nevezetes párbeszéde  
az orctoggel tisztazza tulajdonkeppen azoknak 
a muveszi, esztetikai elgondolasoknak, amelyek 
ezután vezetik az alkoto emberit hogy kifejez-
hesse világa lényeget, megörökíthesse szelle-
mét. Az említett parbeszédekben nem nenéz 
felismerni egy olyan esztetika körvonalait, ami-
lyent Hitler es ideológusai prédikáltak, ugyan-
akkor azonban felismerhet ő  az is, hogy a mű- 
vesz abban az elnyomásban milyen jeileg-mu-
vek, milyen szellemű  alkotások megteremtésé-
re Kényszerül. Adrian Leverkühn alkotásainak  
elemzése azután végérvényesen megvilágítja a  
problemat. Emlékezzunk csak Leverkühn ama  
alkotására, amelyrol a jámbor Serenus Zeit-
blom azt mondja, hogy benne mintha felcse-
rélődött volna a zenekar es a kórus szerepe!  
Az emberi hangok ősi indulatok zenéjét hoz-
zák; amilyet csak instrumentumok szólaltattak  
meg eddig, — kivetkőzött az ember emberi'ter-
meszetébol és a zenekar emberiesedett meg. A  
művész pedig elszakadt a világtól. Hidegen, ke-
gyetlenül és könyörtelenül kell Tisszanyulnia  
mindenkihez, hogy érdemes kerüljön ki kezei  
közül. Es Leverkühn száll és szárnyai mindig  
tovább es mindig messzebb az elnpertelenség-  
be, a hidegségbe, a közömbösségbe. Közömbös-
nek lenni embertársai iránt, s őt a művel szem-
ben is, ez élet- és művészetfelfogása. Ebb ől az  
állapotból születnek. azután m űvei: Az Apoca-
lipsis és a Doktor Faustus, mind a kett ő  az  
emberi érzések és harmóniák határán túl. Ben-
nük addig nem hallott érzéstelenség, szenvte-
lenség üteme dobol, a láncait letép ő  féktelen-
ség, skrupulustalanság készül hódító útjára az  
emberek ellen. Minden addigi zene az embert  
fejezte ki és az embernek szólt. Most Léver-
kühnnel az „ördög" így láttatja . ezt a problé-
mát: „Mi a mai művészet? Zarándoklás bor-
sókkal megrakott cip őkben. A tánchoz ma több 
kell, mint egy pár lakkcip ő  és nem te vagy az  
egyetlen, kit az ördög kínoz". „A m űvész gyil-
kosok és bolondok testvére. Hiszed-e, hogy  
megszülethetett egy nagy mű  is anélkül, hogy  
alkotója ne fogná fel a b űnösök és bolondok  
életét? Mit jelent a beteges és az egészséges!  
Az élet a betegség nélkül sohasem tudott -vol-
na érvényesülni. Mit jelent az igazság és a ha- 

' zugság ... Mi a pokolba küldjük a sántaságot  
és a félelmet, a tiszta skrupulust és a gyanút".  
„Amit mi nyujtunk — az nem a klasszicizmus  
már, hanem az arhaikus, az ösztönös". „Az élet  
nem érzékeny és nem érdekli az erkölcs! Nem  
hallottam soha butább kijelentést ennél: a be-
tegesből Csak beteges keletkezhet. Az élet té-
nye előtt eltűnik minden különbség, betegség  
és egészség között. Tudd meg tehát: biztosíta-
lak, hogy amit segítségünkkel teremtesz, hat 
majd az életben, Vezér leszel,, a jövőnek adod  
az ütemet, a fiatalok csak rád esküsznek majd,  
azok, kiknek, köszönve a te őrültségedet, nem  
lesz szükségük arra. Egészségük a te betegsé-
gedből táplálkozik majd, bennük hát te is  
egészséges leszel. Érted-e? Nem csak korod  
gyilkos nehézségein gy őzedelmeskedhetsz majd  
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— csak az időt töröd meg, a kultúrkort — az-
az • a kultusz korát és kultuszát, és bátor leszel 
és oda dobod magad a barbárságnak, a kett ős 
barbárságnak, amely felváltja majd a huma-
nizmust, mindenfajta 'gyógyítási kísérlet és bur-
zsoá kifinomultság után". Ime tehát a regény-
ből néhány gondolat, amely a regény eszközei-
vel természetesen, szépen megvilágítja az Adri-
ari Leverkühn művészetébe transzporált ideo-
lógiát, amely ellen Thomas Mann küzd. igy 
bontakozik ki a művészet és a kor szellemét ki-
fejező  művész egyéniségéből a társadalom bírá-
lata, azé a társadalomé, amely majd hódító 
uton indul Európa ellen, a humanizmus ellen, 
az ember ellen, melynek kaotikus „ ősi" dobba-
násából haláltáborok, gázkamrák, emberi mi-
voltuktól megfosztott milliók kórusa hallik ki, 
apokaliptikus harmónikaként valósul meg a 
„borzalmas emberi ordításban". Erre a tettre, 
ezt megvalósítani köt szerz ődést ez a nép Faust-
ként az ördöggel, miként Leverkühn teszi a re-
gényben, hogy zenévé váljék benne, természe-
tévé alakuljon ez az indulat és látomás. 

A másik síkon, ugyanez a téma egy .másik 
variációjaként, folyik az egyszer ű  polgárok, 
nagystílű  emberek: hétköznapi németek vilá-
gában is. Már utaltunk arra, hogy ez Lever-
kühnnel felrOtt második nemzedék mennyire 
nem hasonlít az apákhoz. Itt nincs talaj a lá-
buk alatt, minden kifut az emberek keze kö-
zül és csak jeladás, meg kemény kéz kell, hogy 
az új szellem, az új barbárság igájába hajtsák 
fejüket. Thomas Mann e regény egyik jelene-
tében, ahol a Leverkühn alatti, tehát a való-
ságos német, világ életét mutatja be, a f őhőst 
körülvevő, a vele érintkező  emberek bankett-
jén. Itt döbben meg Serenus Zeitblom, itt ezek-
nek az embereknek gondolkodásmódjában fe-
dezi fel a jövendő  fasizmus eszmevilágát. A 
társaság Sorell könyvér ől, a Reflexions sur la 
violence"-ről beszélget. A könyvben mondja 
Zeitblom (Adrian Leverkühn életének króniká-
sa) ;  alattomos szakadék nyílt meg az igazság 
és az erő, igazság és élet, igazság és közösség 
között. Nyíltan hirdette, hogy a közösség töb-
bet ér az igazságnál, az igazság célja a közös-
ség, és mindenkinek, aki élni akar a közösség-
ben, késznek kell mutatkoznia az igazság és a 
tudomány nagy részének megtagadására. „Es 
mošt képzeljük el ezeket az urakat, Vogler, 
Uhuruhe, Holzschauer, Lustitoris és Breigacher, 
mind tudósok, szakemberek, egyetemi tanárok, 
hogyan élvezték ezt a helyzetet, amely nekem 
olyan borzalmasnak tűnt, amelyet már megva-
lósítottnak hittek, vagy olyannak, amely a jö-
vőben szükségszerűen megvalósul' majd." Ime a 
társaság szelleme, ime áz érő  fasizmus, amely-
ről nem egy ilyen markáns gondolatot idézhet-
nénk e regényb ől. A regény e második szólama 
az, amely tulajdonképpen a tragikus, thomas-
marni akcentusok hordozója. Ez a világ, a va-
ló, a megfogható, hús-vér német világ, amely 

München sörözőiben 	igéit itta. (Nem vé- 
letlenül költözik Leverkühn éppen ebbe a vá-
rosba!). Az író e világ rajzában remekel. Min-
den egyes hőse nagyszerű  portré itt, története 
remek novella, amely egyenként mutatja be 
Hitler jövendő  embereinek gondolkodásmódját, 
természetét, társadalmi voltát. Zeitblom külön-
ben így jellemzi e társaságot, ezeket az embe-
reket, kiknek körében ő  az unalmas és gyenge 
ellenzéket képviselte: „Régi-új, reakciós-forra-
dalmár világ volt ez, amelyben az egyénhez 
kapcsolt értékek: az igazság, szabadság, jog, 
ész erejét vesztett és dobott valami vagy olyan, 
amely elvesztette azt a jelentését, amelyet az 
utolsó századokban hordott; úgy, hogy elrabol-
ták az elmélettől, a vér és hús relativitásába 
dobták, hogy magasabb erő, tekintély, vallási 
diktatura jogköréhez kapcsolták úgy, hogy az 
nem volt más, mint" az emberiség áthelyezése 
egy teokratikus-középkor körülményei és felté-
telei közé". „A gondolat azért kapott szabad-
ságot, hogy igazolhassa az er őszakot" — mond-
ja még Zeitblom a fenti gondolatok után. 

Mondanunk sem kell, hogy ez a két síkban 
ábrázolt és itt felbontott világ tulajdonképpen 
egy. Az író pompás szerkesztésével, az esemé-
nyek bonyolításával ez a mindig távolodó két 
szólam állandóan együtt hangzik, egybeolvad, 
olyan szimfónia tételeivé, szólamaivá válik e 
műben minden gondolát, amilyent ez az embe-
rektől és észtől elrugaszkodott fiktív zenész, 
Adrian Leverkühn komponálhatott csak Dok-
tor Faustusában, az ész határán, amely után az 
őrület, a beszámíthatatlanság, az őrjöngés, a 
vak magábaszállottság korszaka következhet. 
Mert nem véletlen, hogy Leverkühn, megte-
remtve a közeljövő  emberi zenéjét (e zene ter-
mészetét már-elemeztük),   megírva utolsó, kor-
szakos alkotását (melynek el őadásában millióit 
vettek részt és a koncertterem Európa térsége 
volt — és ez a valóság) elborult elmével, őrü-
letének nyugalmában tengette életét, haláláig, 
ezerkilencszáznegyvenig, amikor is az ördög 
homokóráján legördült az utolsó szemcse is. 
Nem tudta megváltani semmi, sem a szerelem, 
sem a szeretet, sem az alkotás, hírnév, az em-
berek vagy barátja, Zeitblom közelsége. Akit 
talán szeretett volna nem lett övé, a kis Nepo-
mule (talán alluzió Goethe Faustja Enphorio-
nára?) meghal, pedig talán ő  emberi hangokat 
tudott az érzéketlen művészből kicsalni, művei 
nem a gyönyör, az alkotás boldogsága, hanem 
a szenvedés forrásai voltak; az emberek soha-
sem izgatták és nem. érdekelték, Zeitblom pe-
dig nem tudott azonosulni vele, mert elég idea-
lista volt és a polgári humanizmus pozicióin 
maradt még akkor is, amikor mindenki elhagy-
ta azt a barbárság kedvéért. Leverkühn őrült-
ségével természetesen nem szakadt meg Lever-
kühn élete, ha .  a társadatom síkjáról nézzük. 
Inkább a társadalom, az emberek is a m űvész 
sorsát élik tovább, az őrület nagy walpurgis-
éjszakájában. Ezért nem történik Leverkühn- 
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nel azután már semmi. Csak még el kell pusz-
tulnia. 

Zeitblom, aki mindennek tanúja volt, és 
egy élet \ barátsága, odaadó szeretete kapcsolta 
a Leverkühn-Németországhoz a pusztulás kró-
nikásaként,' megtörten, de még mindig régi hi-
tének fényébQn, józanon elmélkedik a mult és 
a pusztuló jelen között. Co, az özönvíz Noéja 
(vajjon igaza van-e iThomas Mannak, amikor a 
polgári humanizmusra hivatkozik, mint nem-
zetfenntartó er őre?) szellemének relatív bizton-
ságában így látta akkor hazáját: „Németország 
pedig, betegesen vörös arccal imbolygott fékez-
hetetlen győzelmeivel a világ meghódítása felé 
ama szerződés alapján, amelyet be akart tar-
tani és amelyet vérével pecsételt meg. A dé-
mon karjába vetette magát, fél kezét szeme fö-
lé tartva, másikkal pedig a rettenetbe mered-
ve, kétségbeesésb ől kétségbeesésbe. Mikor ér a 
szakadék aljára? Mikor lobban fel a tökéletes 
elveszettségb ől a csoda, amely er ősebb hitnél, 
a remény sugara? A magányos ember összetéve 
kezeit így beszélhet csak: az isten legyen ir-
galmas bűnös lelkednek én hazám!" És Zeit-
blom, krónikáját írva, emlékezve a kezdetre, 
tanúja és feljegyz ője a végnek is. Igy válik ez 
a regény egyuttal panorámájává az egész hitle-
ri kornak. Leverkühn történetével párhuzamo-
san fut az írás ,  ideje, hogy együtt, egy megrá-
zó képben egyesüljön ok és okozat, tett és kö-
vetkezmény, mult és jelen, b űn és bűnhödés. 
Thomas Mann küzdelme az idővel, melyet a 
Varázshegyben kezdett meg, itt az író diadalá-
val végződött. A regény egyszerre három időt 
hordoz betűiben: az olvasó saját idejét, a kró-
nikásét (Zeitblomét — megjegyzend ő, hogy ez 
az idő  az író tanulsága szerint is, azonos Zeit-
bloméval) és a történetit (Leverkühn élete). Itt 
már elég az egyszerű  adatközlés. Mert azok az  

adatok már a vereség jegyeit hordozzák, és 
minden újabb utalás közelebbviszi az olvasót a 
véghez, nemcsak a regény valóságos befejezé-
séhez, hanem a Leverkühn-Németország végé-
hez, pusztulásához, az ember győzelméhez az 
„ördög" felett. 

Thomas Mann emberi tragédiája bontako-
zik ki ezekből a rövid fejezetrészekb ől. És erről 
sem szabad elfeledkeznünk. Csak így együtt, 
az író, a műve és a kor, amelyet művével ábrá-
zol, láthat olyan mélyen, hogy az ember meg-
rendüljön olvasása közben. És e három • motí-
vumot egybefoglalva, az író készítette m űvészi 
keretben, válik e mű  korunk egyik jellemző  
szakaszáról adott művészi és emberi dokumen-
tummá. 

Mint minden komoly és nagy alkotás, Tho-
mas Mann e regénye is ezer nézőponttal bír. 
Rengeteg szempont, szépség és igazság van ben-
ne kezdve a művészetről írt pompás fejtegeté-
sektől, sektől, a zene mély elemzését ől, a tragikus 
megállapításokon (vannak — és ilyen Zeitblom 
is, Thomas Mann is, akik a németek vereségé-
nél jobban félnek a német gy őzelemtől, vagy 
Németország, a németség és minden ami a vi-
lágon német, kibírhatatlanná vált) keresztül a 
humoros célzásig: német írót nem hívhatnak 
Deutschlandnak, így csak egy hadihajót nevez-
nek. Meg kellene elégednem a Deutsch névvel 
— de ezzel meg zsidó nevet vennék fel, egé-
szen addig ,, hogy Leverkühn megformálásában 
Nietzsche élete és egyénisége volta mintája. S őt 
ezeken túl még, hogy kísérve e mű  sorsát, mi-
ért váltott ki ez az „egyszerű" és „szelíd" mű-
vészregény politikai felháborodást. 

Mindez pedig a könyv értékéről tanús-
kodik. 

Bori Imre 
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SZEML  

Budapest 
 

Tavasz  

Karinthy Ferenc, aki a fenti cím ű  regényt 
írta, Karinthy Frigyesnek, a „nevet ő  bölcsnek" 
a. fia. Azé a Karinthyé, aki az irodalomban 
semmit se vetett meg úgy, mint a kitaposott 
utakat, s aki minden irásaaan a felszínnei me-
ly ebbre és a dolgok mögé akart látni. 

Mindezt csupán a név gondolattársításából 
eredő  esetleges félreértesek elkerülése végett 
kellett elárebocsájtani. Mert Karinthy Ferenc 
vajmi keveset mutat abból az örökségb ől, ami 
apjáról íroi szemlélet, felfogás és magatartas 
tekintetében rámaradt. Mint költ őt tartottuk
számon, finom hangulatók interpretátoraként 
maradt meg emlékezetünkben, aki még a Nyu-
gatosok modorában tanulta meg tisztelni a for-
mát és egy nem tulságasan eredeti, nem is er ős, 
de mindenesetre kellemes, kultúrált hangot je-
lentett a fiatal költ ők népes kórusában a má-
sodik világháborút megelőző  években. 

Terjedelmes regénye, a csaknem négyszáz 
oldalas Budapesti Tavasz, amely, úgy tudjuk, 
Kossuth-díjat nyert, ránk már ezért is megle-
peresKént hawtii, a m.ueiUGt utVaauJáhoL liuz.c.a-
fogtunk volna, — ó, hát mikor volt utoljára új 
magyarországi regény a kezünkben! -- kiván-
csian nézegettük a jegyzeteket a könyv utolsó 
lapjain s így megtudtuk, hogy a szerz ő  regé-
nyét 1951 augusztusától 1953 szeptemberéig ír-
ta, hagy ez most már a második kiadás s nyolc 
ezer példányban jelent meg, ára 27 forint. A 
címlapról Budapest stilizált látképe tekint ránk 
a Gellért-heggyel, a Dunával az Erzsébethíd és  
a Lánchíd közötti szakaszon, de a hidak pillé-
rei még csonkán és pucéran merednek az ég  
felé š ebből már nem is nehéz a regény törtér 
nésének az idejére következtetni. 

Igen, a Budapesti Tavasz, a tíz év  el őtti ta-
vaszról szól, arról a tavaszról, melyet a sláger-
költők sohsem fognak megénekelni. Abban a 
Várva-várt tavaszban, amely oly lassan érke-
zett, semmi se volt már a régi Pestb ől. Ro-
mokban hevert a szép város, romokban. az  il-
lúziók, leírhatatlan nyomor és pusztulás nehe-
zedett a kétségbeesett letargiából ocsudó ,népre. 

A tavasz azonban már a regény végén éri 
az olvasót, amikor „a híres Dunapart: várfal, 
várostrom után. A lyukakon kocsik, emberek 
bújnak' ki-be s a magasból, olyanok, mint a 
dolgukért sürgő-forgó hangyák." A cselekmény 
1944 karácsonyán kezd ődik, amikor a szovjet 
csapatok teljesen körülzárták a magyar f ővá-
rost és két szökött katona, Pintér Zoltán kar-
paszományos és Gazsó Bertalan honvéd siet ép-
pen a kihalt Rákóczi-uton. A Nemzeti Színház-
nál egy pillanatra megállnak, ott még patto-
gatott kukoricát lehet kapni s az es őverte szín- 

lap a Válás Budán című  darabot hirdeti. Bu-
dapest lakosai már lenn vannak a pincékben,  
szirenák bugnak, repulogépek keringenek a le-
vegőben, bombák robbannak és ágyúk dörög-
nek.  

Csakhamar közelebbr ől is megismerkedünk 
a két katonával, a regény f őhóseivel. Pintér  
Zoltán bölcsész es 22 eves, Gazsó Bertalán vele  
egyivasú, de munkás, diósgy őri bányász, most  
van életében el őször Pesten és nincsen tulságo-
san meghatva tőle. 

A két katona szeretné biztonságban érezni  
magát, amire Pintér szüleinél már csak azért  
se szamíthatnak, mivel a másik Pintér-fiú is  
odahaza bujkál s attól félnek, hogy három ka-
tonaszökeveny sok lenne egy lakasban. De a  
fiúnak a szül ői ház légköre se tetszik, egyszer-
re fojtogatónak érzi a családi leveg őt, szen-
vedve szerető  tehetetlen anyjával és kesernyé-
sen filozófálgató apjával, aki középiskolai igaz-
gató, egykor Martinovicsról írt könyvet és a 
kommün alatt egyetemi tanár volt, nézeteit és 
politikai meggyőződését azonban alaposan meg-
változtatta az idők folyamán, családjától érzel-
mileg messze él s egy fiatal, molett tanítón ő  a  
szeretője.  

A két katona, a nyurga diák és a rókafej ű, 
mindenre bizalmatlanul sandító bányász odébb-
áll. Egy Nyugatra menekült ismerősük lakásá-
ban húzzák meg magukat, ahol már rajtuk kí-
vül is vannak bújdosók: egy zsidófeleséges 
dzsentri köztisztvisel ő  és egy csinos, fiatal zsi-
dólány osztják, meg velük a lakást és az élés-
kamra maradványait. 

Ugyanabban a házban, egy emelettel lej-
jebb, a magyar ellenállási mozgalom egy cso-
portja lakik, s Gazsó, a bányász, egy gyerek-
kori ismerősét fedezi fel közöttük, mire rövi-
desen mind a ketten csatlakoznak a magukat  
partizánoknak valló kis csoporthoz, esténként  
kivonulnak a városból, német gépkocsikat rob-
bantanak, a Kommunista Kiáltványt olvasgat-
ják, miközben Zoltán szerelmes lesz a szép zsi-  
dólányba és egy kicsit valószín űtlenül rövid és  
nyugodalmasnak éppen nem móndható id ő  után 
viszonyuk lesz egymással. 

Odakint ,a körülzárt és ostromlott város-
ban ezalatt rettenetesen pusztító háború folyik 
s Budapest lakóit nemcsak a bombák tizedelik, 
de az éhség is. Az emberek kirohannak a ka-
puk alól, késekkel nekiesnek a döglődő  lovaknak 
s ott a helyszínen gyömöszölik szájukba a vé-
res húscafatokat. A háború és a szörny ű  szen-
vedés azonban csak küls ő  zajként jut el a Vá-
ci-utcai lakás biztonságos . és olykor csaknem 
idillinek tünő  nyugalmába, ahol Jutka főzöget, 
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Gazsó hasábszám hordja fel a pincéb ől a fát s 
a kifestett, hervadó szépasszony Schubertet 
játssza a zongorán. Igaz, hozzájuk is behatol 
egy nyilas őrjárat, de csodálatosképpen sen-
kinek sem esik baja, a szökött katonákat ész-
re se veszik s az alsó emeleti partizánok is 
megússzák a dolgot, csupán a köztisztvisel ő  
kezd el okoskodni és kiüldözi a lakásból Jut-
kát. Pintér utána ered a lánynak, aki egy pil-
lanatra még felbukkan, mint a fuldokló, de az-
után eltűnik, elmerül, sohse látja többé. 

S mintha a zsidólány iránt érzett szerelme 
fokozná benne a felismerést a harc sžükséges-
ségéről, mind határozottabban áll 'az ellenállás 
emberei mellé. A regény további része az ő  át-
alakulásával foglalkozik. Csakhogy alakjának 
lélektani rajza egészen halványan dereng át a 
milliós város szenvedéseinek leírásán, a föld-
rengető  események kozmikus súlya alatt, ha 
mindjárt a szerz ő  nem is képes érzékeltetni a 
háború és a pusztulás roppant arányait. Hogy 
aztán a felszabadulással öntudatossá vált Pin-
tér Zoltán miért lesz rend őrtiszt. akárcsak a 
bányavidékre visszatért Gazsó. ebben talán in-
kább szimbólumot kell keresni, mint a valósá-
got követő  szándékot. Vagy talán a demokrati-
kus rendőrségen keresztül akarta Karinthy be-
mutatni a haladó .és a reakciós er ők küzdelmét? 
És megint csak általános felfogásra utal —. ki-
ki maga mesterségét; folytassa! — hogy Pintér 
épúgy, mint Gazsó; végül visszatérnek eredeti 
foglalkozásukhoz. El őbbi a Gólyavár környé-
kén érzi jól magát, utóbbi a témák mélyén 
keres biztonságot. 

Röviden ez volna Karinthy Ferenc regé-
nyének a tartalma. Hogy négyszáz oldalra tud-
ta elnyújtani, minden mértéktartása ellenére, 
.ezen nem kell csodálkozni. Mert volt miről ír-
nia. A történet, persze, csöppet sem regény-
szerű, hanem inkább sűrített és kissé egyoldalú 
meséje az ostromlott és azután felszabadított 
Budapest krónikáinak, 

Mert amíg Karinthy regénye megjelent, 
Számtalan formában dolgozták fel ezt az idő-
szakot. Erősen kitanosntt úton indult hát el a 
Budapesti Tavasszal. De .a vállalkozás úgylát-
szik gyümölcsözőnek ígérkezett. Déry Tibor, 
Szabó Pál és még sok más mai magyar író 
műve után Karinthy Ferenc az id ő  megszépítő  
messzeségében az addig lesz űrt irodalmi és po-
litikai tapasztalatokon is okulhatott. Nemcsak 
nagyobb távlatot kapott az ostromlott és rom-
jaiból éled ő  Budapesthez, hanem annak a ret-
tenetes szenvedéssel és váltakozó reményekkel 
teli időnek a hivatalos szemléletét, a mai ma-
gyar uralkodóréteg szellemének megfelel ő  át-
értékelését is magáévá tehette. 

Mindez azonban nemcsak, hogy nem szol-
gálta előnyét, de természetesen sok tekintetben 
megkötötte alkotószabadságát. Déry Tibor er-
ről az időről szóló vérbő  és életerős novellái-
ban még saját megfigyeléseit követte. Szabó 
Pál naturalizmusa is egyéni szemléletb ől és 
egyéni hangon nyilatkozhatott meg, amikor 
sem távlatot. sem hivatalos átértékelést nem 
várva kihordta erről a bábeli időszakról a ma-
ga műveit. 

Karinthy Ferenc viszont már úgy írta ezt a 
regényét, — szinte nem akarjuk elhinni, hogy 
a mai magyarországi szocialista realizmus kö-
vetelményeinek megfelel ően, — hogy megint 
csak egy kórusból halljuk a hangját. Mérték-
tartó, pallérozott hang, de nem válik ki tulsá-
gosan az együttesb ől. Alakjai sápadt, vértelen 
figurák, szürkén és élettelenül mozognak. Még 
a középošztályhőz tartozó s nem rokonszenve-
sen ábrázolt mellékalakok valamennyire hite-
lesek és gyakran h ősei fölé nőnek. 

Különben a regény érdekes olvasmány. Ka-
rinthy a cselekménybe mindig tud lebilincselő  
momentumokat belevinni — de hiszen a téma 
erre bőven ad alkalmat. Néhol az az érzésünk, 
hogy ez az író, aki kívülr ől jött nyomásra is 
egyensúlyban tudta tartani művét, nyugodtan 
megállhatott volna a saját lábán, s jelent ősebb 
alkotást lett volna képes adni. Vannak nagyon 
szép részletek a könyvében, egyes fejezetek ki-
kívánkoznak abból az erőltetett mértéktartás-
ból, ami nem klasszikus, de iskolás példákat 
idéz az olvasóban Mert ez a fajta mértéktor-
tás, ez a csupán látszólagos impassibilité a 
realizmusnak csak küls ő  ismertetőjele, amely 
az alakok és események túlzott idealizálásában, 
a regény oktató szándékában és ama lóláb si-
kertelen rejtegetésében alaposan rácáfol a rea-
lizmusra. 

A regényben előforduló sorozatos véletle-
nek, például az, hogy az ellenálláš emberei ép-
pen abban a házban laknak, '.amelyben Gazsó 
és Pintér menedéket kerestek; aztán Turum- 
bek, a kirgiz katona háromszori feltünése a 
Vörös Hadsereg százezres tömegéb ől, inkább 
mesébe illenek, mint egy komoly attitüddel je-
lentkező  és a tárgyilagosságot ennyire hang-
súlyozni kívánó regényírói koncepcióba,. 

De nem is az idealizálást kifogásoljuk; nem 
a szovjetkatonák szenttéavatását; a magyar el-
lenállási mozgalomban szereplő  alakok osztá-
lyok és érdekek szerinti megosztását; nem az 
egész viharosan kavargó véres id őszak hivata-
los szemléletét. Utóvégre ez írói hit és lelküs- 
meret dolga, s láttunk már úgynevezett ,.pár-
tos" költőket a magyar irodalomban is, — elég 
Zelk Zoltánra hivatkozni! — akik művészi aI= 
kotó erejükb ől semmit se vesztettek, sőt mint-
ha valóban új, erős szárnyakat kaptak volna. 
Karinthy Ferenc azonban nem tartozik ' ezek 
közé. Mert ő  ebben a regényben olyan kínos 
merevséggel vigyáz a „vonalra", hogy ábrázo-
ló művészete, életet teremt ő  egyénisége nagyon 
szürkén, nagyon kevés hittel és' meggy őző  erő-
vel nyilatkozik meg. — Több életet a szürke ' 
sablónok helyett, valószínűbb és elevenebb em-
berábrázolást és több írói egyéniséget! - kiál- 
tanánk át Karinthy Ferencnek, ha egy csepp 
reményünk lenne, hogy meghallja a hangun-
kat. 

Dehát reménytelen figyelmeztetés volna. A 
hivatalos irodalom mindig az átlag eredmé-
nyeit jelentette, az alkalmazkodó középszer ű-
ség kifejező je volt. Miért lenne ebben Karin-
thy kivétel? 

' Persze, minél jobban ügyel az fró a figyel-
meztető  külső  hangokra, annál súlyosabb hi-
bákat követ el. A Budapesti Tavasznak az .a 
legjobban érezhet ő  politikai hiányossága, hogy 
háttérbe szorította a magyar munkásosztályt. 
Mintha kívülálló, néma szerepl ője lett volna a 
magyar munkásság a felszabadult és eszmélni 
kezdő  társadalomnak. A szerz ő  a xriunkásosti-
tállyal szembenálló erők leleplezését fontos- 
sabbnak .tartotta, mint a dolgozó tömegek be-
mutatását s az új világba vetett hitének kicsit 
közelebbi és átfogóbb ismertetését. 

Nem ilyen regényt vártunk tíz évvel Bu-
dapest ostroma 'után. ide meggy őződésünk, 
hogy Karinthy Ferenc regénye, a Kossuth-díj 
ellenére se jelent valami magas pontot a mai 
magyar prózában. 

Herceg János 
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A regénytő l 	a rövid életrajzig  
(Külföldi könyvszemle)  

Ha rendszeresen figyelemmel kísérjük a  

francia, angol és amerikai könyvujdonságokat,  
érdekes összehasonlításra nyílik alkalom. Irá-
lyok, ízlés azonban nem minden vonalon talál-
koznak. A francia, hagyományos stílustörekvé-
seiben" él tovább, a regényben találja meg igazi  

mondanivalóját. Ebben azután igazán változa-
tos. Az érzelmestől és romantikustól kezdve a  
nyers valóságig, a szerelem megunhatatlan vál-
tozatain át a detektivregényig és a gyarmati  

térmákig, a fajok ellen elkövetett b űnöket is  
tárgyul véve (Alan Peton „Quand L'oiseau Dis-
parut ...") találunk náluk mindenfajta regényt.  
Hasonló ilyen fordítások is gazdagon szerepel-
nek. Remarque „L'ile D'esperance"-jának (Le  

temp de l'amour et le temps, de la mart) nagy  

sikere van. Zilahy Lajos „L'ange de la Colére"-
je, mely a Dukay család további sorsáról szá-
mol be, is igen érdekli a franciákat. Míg az  

angoloknál a politikai tanulmány, a publicisz-
tikai művek dominálnak, a franciák a regény  
mellett az életrajzi esszét kedvelik. Most jelent  

meg Kafka „Journal'-ja, Audiberti ,.Moliere"  

tanulmánya; Claude Rostand „Brahms"-ot, An-
tonina Vallentin „El Grecot" vette tanulmánya  

tárgyául. Elsa Triolet „L'Histoire D'Anton  
(rchekhov, Sa vie, són oeuvre", alapos és rész-
letes beszámolót ad a nagy novellaíró szemé-
lyéről, intimebb életén át ismertetve m űveit.  

Emile Verhaeren bibliografiája is megje-
lent. Albert Schweitzerr ől több művet írtak,  
ismertetve afrikai működését, „La Pensée D'Al-
bert Schweitzer" címen. Francis Carco a be-
teglelkű  költőről, Gerard de Nervalról írt, ha-
lála századik évfordulója alkalmából, tanul-
mányt. Az amerikaiak a történeti regényt ked-
velik. Anya Seton nagysikerű  „Katheriná"-ja  
Pld., II. Richard korából veszi tárgyát. Osaragi  
japán író ,.Homekoming" c. regénye az els ő  
regény, amit japánból  lefordítottak sok-sok év  

után. A háború utáni Japán rajza. Persze a  

szenzációból is sokat merítenek. Pld. Gertrude  
Lawrence híres •színészn ő  szerelméről és házas-
ságáról is írtak regényt. Életreformot, egész-
ségügyet, filozófiai és lélekanalízist tárgyaló  

művekben sincs hiány. A „The Power of Posi-
tive Thinking" (Peale-tól) olyan best-seller,  

amit általános tárgyú műnél (tehát nem regény-
ben) még Amerika sosem tudott felmutatni. Du  
Maurier „Mary Anne"-ja is vezet. A „Not  a~ 
a Stranger" sikerét azonban egy regény sem  
múlja felül. Ez a regény egy fiatal orvos első  
négyévi gyakorlati idejét tárgyalja, ideálokkal,  
csalódásokkal ., végül kompromisszumokban ki  
egyezve látja meg az élet okos célját és talál-
ja meg harmóniáját. A „Blue Hurricane" Ma-
sontól, „The fali of a Titan" (Gouzenkótól) és a  
„Love is Eternal" Stone-tól, szintén a legolva-
sottabb regények között szerepelnek. A memoir  

irodalom is hódít. Rengeteg könyvklub alakul  
és ezek mind igyekeznek mennél szélesebbkör ű  
választékot nyújtani az olvasónak. Az 'életrajzi  

műveket itt is kultiválják, a legnépszer űbb  
Abrahám Lincoln személye. Az egyik nagy mű  
„The day Lincoln was shot" (Bishof-tól), az el-
nök tragédiájával foglalkozik. Karl Sandburg,  

a hírneves amerikai író írta a másik nagy élet- 

rajzot Lincolnról. Népszer űsítik az u. n. rövid  
életrajzot is. mely az általános közönségnek  

íródott, és mégis jellemzően, röviden és sokat  
ad. Nyelvünkön a harmincas években adott ki  

a Dante könyvkiadó, Benedek Marcel szer-
kesztésében a „Műveltség" sorozatban u. n. Iro-
dalmi Miniatüröket. Egész sereg neves külföldi  
és magyar írót sorakoztatott fel. A Miniatürök  

azonban inkább a művel, mint az íróval fog-
lalkoztak, tehát az irodalmi igényűbb közönség-,  
nek szóltak. Benedek a szerkeszt ő  „írók rajzolta  
írói arcképeknek" nevezte ezeket a miniatürö-
ket. Tájékozásul szánta, hogy az olvasó meg-  

tanulja látni, érteni, szeretni azokat a szelle-
meket, akiket a legjobb íróink is szeretnek. A  

Franklin társulat „Kultúra és tudomány" soro-
zatában is jelentek meg ilyen•tanulmányok, pld.  

Német László , ; Berzsenyi"-je (1937-ben), a „Ma-
gyar Írók" sorozatban Bóka László írt Vajda  

Jánosról szép tanulmányt, Sötér István Jókai-  

ról, Szabó László „Három költ ő" címen, Byron-
ról, Shelley-ről, Keats ról írt részletes tanul-
mányt, antológiát is adva műveikből. Ezek is  
alig foglalkoztak az író életének fontosabb ese-
ményeivel. Az amerikai kiadó (Alfréd A. Knopf,  

New-York) az u. n. „Great Lives in Brief" so-
rozattal, azonban szórakoztatni is akart. Ki  

akarja emelni a lényeget, nagy súlyt .  helyezve  
az író életének f őbb mozzanataira, jellemének  
kidomborításával. Gyönyörködtet ő  legyen mint  
egy regény, tanulságos mint a vaskos kötet ű  
életrajzok, mértékadó és megbízható, mint az  

életrajz íróinak jó hírneve. És nyiltan meg-
mondja, ezek az írások nem az irodalom speci-
alistáinak vannak szánva, de intelligens feln őt-
teknek, akiket egészséges kíváncsiság ingerel,  
hogy nevezetes emberekr ől tudomást szerezze-
nek. Ezek az életrajzok nem enciklopédikusan  
túlrövidek és szárazak, de nem is akarnak  

,.Standard" művek lenni, mint az 500 oldalas  
részletes életrajzok, amiket csak beavatottak-
nak írnak. Az olvasók olyan nagy táborához  
szólnak, amelyik előnybe helyezi és kedveli az  
életteljes történéseket És ezért ezek a kis m ű-
vek egy-egy nagy élet kis felületén mégis dön-
tő  fontosságú eseményekr ől számolnak be, pon-
tosan, röviden és világosan. Multum in parvo  

-- sokat kicsiben, ez a célja a „Great Lives in  

Brief"-nek. André Maurois aki Chateaubriand-
ról, Shelleyről, Byronról. Georges Sandról, Vic-  
tor Hugóról, Disraeliről írt hű  életrajzaival  
ajándékozta meg az olvasót és aki beigért nagy  

Goethe életrajzával még mindig adósunk, ebben  
a kis műben, a víg kicsapongó, de jóságos Du-
mast festi meg, aki Victor Hugo, Georges Sand  
és Balzac romantikus idejében élte fénykorát.  

Nagyszerű  mesélő  tehetség és mesteri stílus, a  
kor kitűnő  ismerete jellemzi Mauroist. Rumer  

Godden „Hans Christian Andersen"-r ől írt egy  
bájos kis műremeket. Az életrajz szerz őjének  
„Black Narcissus" és a „Candle far St. Jude"  
c. regényei jelentek meg és nagy sikerük volt.  
Vincent Sheean Mahatma Gandhiról írt egy át-
világító tanulmányt, arról a szentélet ű  ember-
ről. , kinek szavai és cselekedetei megrázkódtat-
ták Indiát, de a Brit világbirodalmat is. Az írót  
Gandhihoz személyes ismeretség f űzte és ez  
még hitelesebbé teszi írását. Ruth Moore  
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-Charles Darwint ismerteti. A legtöbb ember 
tud Darwin nagy tudományos alkotásairól, de 
alig hallott kedves, ,  szívélyes, szelíd egyénisége-  
ről, álig tud arról ami kalandot és drámát je-
lentett a nagy férfiú életében. A „Man, Time, 
Fassils" szerzője Moore, lenyűgözően ír Darwin 
megnyerő  személyiségéről s a tudóst mint gyer-
meket és mint' férjet s apát is híven jellemzi. 
Roger Burlingame, aki sok tehnológiai művét írt 
a tömeges gyártási m()dszerekr ől, Henry For-
<',ot, tárgyalja, a tömegelőállítás mesterét és ipar-
kodik megjeleníteni. A korábban tudatlan, el-
lrntmandó természetű, szemlélődő  géffriuszról 
írt kitünő  rajz ez. Henry Corlimager ki ezekr ől 
a rövid életrajzokról bírálatot írt „Boswellt" 
idézi, aki az életrajzot mint m űfajt így jelle-
mezte: „Az életrajz alkalmat ad az olvasó nyug-
talanítására és bosszantására sokkal inkább 
mint bármely más irodalmi m űfaj." Saját alko- 
tásaira gondolt, de ez a megjegyzés érvényes 
általában, különösen a rövid életrajzokra, mert 
ilyeneket jól megírni, sokkal nehezebb, mint 
egy részletes művet. Nemcsak az u. n „kiké-
szített" díszes életrajzok kísértenek, de a rö-
videk is, hogy renyhe és kritikán aluli művek-
nek szülessenek. Lehetnek dics őítések igazi for-
ma nélkül, gyorsan és felületesen m'e írtak, 
előbb megjelent művek töredékei, melyek min-
den sorukkal elárulhatják hamisságukat. A reá-
lisan jó rövid életrajz különös ügyességet köve-
tel és különösen elmélyült emberlátó képessé-
get. Nem épülhet föl a mennyiségen, ezért iga-
zolnia kell magát min őségileg. Nemcsak ,az iro-
dalomművészet magas fokát követeli meg, de 
az intellektuális és művészi teljességet, tiszta-
ságot is, a képzel őtehetséget és az alázatossá-
got is, a sokszor kifürkészhetetlen jellem misz-
tériumával szemben. Hogy a rövid életrajz e 
követeléseknek megfelelhet, ez irodalmi tény, 
hiszen a legjobb életrajzok Plutarchos korától 
máig, a lelkesülten megírt jellem-vázlatok: pld. 
Carlyle „Sterling comes _ to mind"-je, Georg 
Brandes „H. C. Andersen"-je, Leslie Stephen 
..Swift"-je, Howell gyengéden megírt „My Mark 
Twain"-je, Morley remek „Burke"-ja, Buchan 
..Montroseja", Froude „Cáesar"-ja, Lord David 
Cecil „The Stricken Dear"-ja (Az eltalált szar-
vas) ,mely Copper életér ől szól. Mind az öt, 
már előbb jelzett rövid életrajz a .,Great Lives 
in Brief" sorozatban, megfelelnek a rövidség 
elemi. követelményeinek. De mi az egyéb jel-
lemző  tulajdonságuk? Eléggé sikerült-e a tár-
gyakat valószerűen előadni, érdekesek-e, gon-
dolattermel ők és a fontosságot kihangsúlyozó-
ak-e? Ezek lennének a rövid Lönyvek szigorú 
próbái. Általában ezek a művek kiállják a pró-
bát, de nem egyformán sikeresen. André Mau-
rois úgy kezeli a tárgyát, hogy Dumast érde-
kessé tegye, főleg a személyére összpontosítja 
művészetét, úgyszólván mell őzi az . irodalmi 
életet, úgy hogy ennek fontosságát elhomályo-
sítja. Más iróknak is voltak kedvesei és do- . 
bálták a pénzt és elfeledték őket, de Dumas 
megmaradt az ő  .,Három testőr"-ében és a 
„Monte Christo"-ban és ezekért ünnepeljük őt. 
Roger Burlingame a „March of the Iron Men" 
és az „Engines of Democracy" szerz ője Henry 
Fordot olyan reálisan festi le, ahogyan csak 
mai eszközökkel lehetséges. nem marad el je-
lentőségének méltatása sem, de nem tudja elég 
érdekessé tenni. Vincent Sheean „Gandhi"-ja 
erős személyiség és van valami dokumentáris 

közvetlenség benne. Mozgalmas, de túlzás volna 
azt állítani, hogy részrehajlatlan, hogy nagyon 
messze ment volna a magyarázatában azon 
helyzeteknek, amiben Gandhi forgott, akár Afri- ' 

kában, akár. Indiában, ami annyi változatosságot 
adott életének. Úgy ábrázolja mint világkutatót 
és mozgatót, bár nem sugalmazza ezt és nem 
hat ránk szuggesztíver ővel, hogy tényleg ke-
reste, kutatta és mozgatta a világot. A legjobb 
az öt életrajz közül az a kett ő, amit két női író 
írt, Ruth Moore „Charles Darwin"-ja és Rumer 
Godden • „Hans Christian Andersen"-je.. Mind-
két könyv a tömörségnek és az értelmességnek 
mesterműve. Miss Moore könyve tudósabb, Miss 
Gaddené. művészibb. Moore a „Man, Time and 
Fossils" („Ember, Idő , kövületek") szerzője, 
ért hozzá, hogy Darwin jelent őségét kiemelje, a 
modern idők legjellemzőbb eszméit . sorakoztatja 
fel, nagyszerűen dramatizálja anyagát, mert 
tudja, érti, hogy Darwinnál a legfontosabb' a 
szellemiség és nem a karrier. A „Beaglen" való 
utazással kezdi, mely hasonló a „Santa Marian” 
való utazás jelentőségéhez, vagy a „Mayflower"-t 
emeli ki a maga történeti fontosságában, átvezet 
bennünket a laboratóriumi munkák évein, a 
váratlan nagy eseményig, a világmozgató esz-
mékig, amelyek a nyugalmas Kent-b ől indultak' 
ki világhódító útjukra. Miss Godden problémája 
könnyebb , volt, mint a többi munkatársáé. 
Könnyebb, mert Andersen maga ajándékozott 
nekünk egy csodálatos önéletrajzot, azután az 
egész világ ismeri történeteit: Tolmácsolni, ér-
telmezni őt, irodalmi gyakorlat, és nem törté-
neti vagy bölcseleti. De viszont nehéz is, mert 
Andersen egy rendkívülien összetett jellem — 
pszihopatikus jellem és valóban az ő  önéletraj-
za nagyon távol van attól, hogy megbízhatónak 
nevezhessük, s mert ő  kitartott az öncsalódása, 
a tévedése mellett. hogy ő  főleg drámaíró és 
novellista, inkább mint meseíró, és mert tör-
ténetei tényleg megkövetelik a népmesegy űjte-
mények alaposabb ismeretét és mert az Andér-
senről szóló tudományos irodalom majdnem 
olyan nagy mint a nehezen kezelhet ő  széleskö-
rű  Goethe vagy Napóleon irodalom. Godden 
maga is regényíró, azonban diadalmaskodott 
mindeme nehézség felett, úgy ahogy Andersen 
maga is legyőzte környezete nehézségeit — és 
mélyen, rokonszenvesen és gyengéden hatolt be 
Andersen jellemébe, elmélyedve az ő  világá-
ban,' gyermekkorában és képzel őtehetségében. 
Nehéz elgondolni bizonyos átfogó általánasítá - 
sokat, .az ilyen öt, ennyire különböző  jellemire 
nézve. Biztosabban jegyezhetjük meg, hogy ál-
talánosítás a magunk szempontjából inkább 
megtörténhet, mint a multat illet őleg. Mind az 
öt férfi, talán Darwint kivéve, individualista . 
volt, non-conformista és különc. A mai társa-
dalom mind az ötöt mint nem ideill őket tekin 
tené, mint megfelel ő  klinikai anyagot. Mert nem 
ideillők voltak hanem világkutatók, keres ők és 
lemondók. Nem égyüttélésre valók, vagy alkal-
mazkodni tudók, vagyis nem igazi társas lények: 
A mi társadalmunkban — fejezi be az amerikai 
kritikus fejtegetését, hogy valaki túlélve korát, 
megmaradhasson, el őbb gondoskodni kell egy 
olyan légkörről, melyben helyesen a szorosan 
nem is beleillők és különcök is boldogan fölta- 
lálhassák magukat. 

S. A. 
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Az irodalom népszerűsítése 
Ivo Hergeši ć  : Književni portreti. NIP-kiadás, Zágráb, 1955. 

Régen szükségét érezzük az olyan könyvek-
nek, amelyek közelebb viszik a közönséghez az 
írókat: Az aprólékossággal, tudóm.ányos szak-
értelemmel megírt tanulmányok, életrajzok nem 
népszerűsíthetik az irodalmat, nem nyújthat-
nak az átlagos m űveltségű  olvasóknak érthető , 
érdekes, de" hű  képet az alkotóról. Az egyes 
művek elő- illetve utószavaiként megjelen ő  írá-
sok feladata 'ez, hányszor jut mégis kezünkbe 
bő  magyarázatra szoruló könyv egyetlen kísér ő  
szó nélkül. Hiába tiltakoznak akkor a kritiku-
sok, a kiadó élkövette a hibát, s egyen már nem 
lehet változtatni. Vannak azonban a tollnak 
olyan szorgalmas és lelkiismeretes munkásai, 
akik szinte életcéljukká tették az irodalom 
nagyjainak népszerű  alakban való bemutatását. 

-Ezek közé tartozik dr. Ivo Hergesics, aki 
„ Č5t század írói" címen többkötetes munkát ter-
vez. Tervének első  része már megvalósult, a 
;,Knyizsevni portreti" (Írói arcképek) els ő  köny-
ve ai olvasó kezébe került. Tizenhat író életé-
ről és műveiről ír Hergesics, s három század 
irodalmának jelent ős mozgalmairól, eseményei-
ről mond el nagyon érdekes dolgokat. Itt van 
a francia Benjamin Constant és a német Lud-
wig Tieck a XVIII. századból. Heine, Hugo, 
Hardy, Wilde a must század irodalmából, az 
újak közül Pirandello, Stefan Zweig, du Gard; 
James Joyce, Camus és mások. Aki szereti az 
irodalmat, az nem képzelhet el el őkelőbb társa-
ságot. Hergesics pedig nem csak életrajzot ír, 
nem csak a műveket sorolja fel és értékeli. 
Ahogy az előbb mondtam: társaságba vezet 
bennünket, Constant. Vallés, Wilde. Fallada tár-
saságába, de ott vannak a regényh ősök, szere-
tők, barátok, ismerősök és ismeretlenek is. Élet-
képek ezek talán inkább, mint arcképek, az 
irodalom, a társadalom és až író egyéni életé- 

nek többdimenziós képei.. Különösen érdekessé 
teszik. Hergesics írásait azegyes alkotók intim 
életére, működésük- körülményeire vonatkozó 
adatok. Valósággal benne élünk a korban, 
együtt az íróval és műveinek alakjaival. A 
részletek, apróságok, érdekességek élénkké te-
szik Hergesics minden egyes arcképét, stílusa 
világos, gördülékeny, élvezetes. 

Hatalmas anyag áttanulmányozását • tette 
szükségessé minden egyes írói arckép elkészí-
tése. Hergesics műveltsége, tájékozottsága a ré-
gi és új irodalomban csodálatra méltó. Az olva-
só sokszor hosszadalmasnak tartja ugyan egyes 
írók «műveinek felsorolását, az els ő  kiadások 
evének közlését, de ha tekintetbe vesszük, hogy 
ez kézikönyv, amely agyszerű  szolgálatot te-
het mindenkinek, aki irodalommal foglalkozik, 
akkor Hergesics módszere nem tévesztette el 
célját. Az „Írói arcképek" betekintést nyújta-
n9k két század íróinak műhelyébe, nem hagy-
nak rejtve „írói titkokat", azoknak pedig,. akik 
részletesebben kívánják tanulmányozni ezeket a 
művészeket, lehet ővé teszik, hogy elinduljanak 
a kutatás útján., 

Az „Irodalmi arcképek" csak első  kötete a 
tervezett műnek. A második most kerül sajtó 
alá. -- E. T. A.' Hoffmannal, Musset-vel, Ste-
v+ensonnal, a két Mannal, Huxley-val és má-
sokkal találkozunk benne, — a harmadik ké-
szül (a XIX. század nagy realistáiról, Baude-
laire-ről, Melvillről, mai francia és amerikai 
írókról szóló munkákat tartalmazza). Dicséret- 
re méltó terv és elismerést érdeml ő  megvaló-
sítás. Akik szívükön viselik az irodalom ügyét, 
akik el akarják oszlatni az irodalmi .hazugsá-
g•ok és legendák ködét -és lerombolni az el őíté-
leteket, azok minél több ilyen könyvet várnak. 

Lector 

Négy horvát költs 
Boro Pavlavi č  : Velesajam; Zlatko Tomi č ić .: Četvrtoga ne razumijem; Miroslav Slavko 

Mađer: Misiim na sunce; Vesna Parun: Crna maslisa. A Horvát Irók Egyesületének 
kiadása, Zágráb, 1955. 

Az irodalom kapuján lírával szoktak ko-
pogtatni. Melyik író nem kezdte pályafutását 
versekkel? Ezért tartják sokan a költészetet az 
ifjúság, a romantika gyermekének, és száz ti-
zenhatéves versíróból, érett férfikorra, alig két-
három költő  marad. A vers a nekilendülés, az 
első  nagy roham, az első  szabadulás, később 
jönnek a nyugodt évek "nyugodt műfajai, próza, 
tanulmányok, drámák. Vajjon ez azt jelenti-e, 
hogy a fiatalok verseit valóban úgy kell kezel-
ni, mint próbálgatást, hangolást, múló állapot 
kifejezését? Rimbaud és Petőfi példája a fele-
let erre a, kérdésre. Persze, az eldöntetlen ma-
rad, hová visz kettejük útja, ha Rimbaud nem 
vág neki Afrikának, és Pet őfit nem döfi át egy 
kozák. De ha közelebb jövünk, ha a hazai talaj 
új költői termését vizsgáljuk, a „fiatalok" köl- 

tői nemzedéke is azt bizonyítja, hogy a líra 
nem csak indulás, nem csak kamaszos kiélés. 
Popa, Pavlovics, Hrisztics, Tosovics, Markovics, 
Raicskovics versei -- hogy ezúttal csak a szer-
biaiakat említsem -V- érett alkotások, s bennük 
épp a fiatalosság az eredeti, új, költői. 

A mai horvát irodalomnak is van néhány 
fiatalja. Ezek a költők nagyrészt a háború után 
jelentkeztek, de műveik távol állnak a dilet-
tantizmustól és kezd őiségtől. Zvonimir Golob, 
Iréna Vrklján, Miroszláv Sz. Magyer, Veszna 
Parun, Nikola Milicsevics, Vlatko Pavletics, 
Zlatko Tomicsics azok a nevek, amelyek ebb ől 
a generációból legtöbbet ígérnek. Hogy ki lesz 
közülük a második Tin Ujev.ics, azt Ina még 
nem tudhatjuk, mi' azt szeretnénk, hogy tíz-
húsz év mulya ne csak egy költője, egy nagy 
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költője legyen a horvát irodalomnak, mert ezek 
a fiatalok a horvát líra fáját terebélyessé és 
termékennyé tehetik. 

Négy horvát költő  újonnan megjent köte-
tét mutatjuk be, mind fiatalok, bár az egyik 
közöttük már a • háború el őtt verseit (Pavlovics).. 
Négy könyv — négy költő. Es négy ember. A 
mai jugoszláv költészetet a • sokhangúság jel-
lemzi, s ez négyüknél legteljesebben kifejezésre 
jut. Bóra Pavlovias szereti a kötött versformá-
kat; rímeket, Zlatko Tomicsics lírai prózát ír. 
Magyer versei ditirambikusak, Parun elégikus. 
Tomicsics és Parun szerelmes verseket költ; 
Pavlovics a mindennap filozófiáját, Magyer a 
filozófia mindennapját szövi költeményeibe. 

Ez a különféleség az irodalom egészségé-
nek a • jele. Azt 'mutatja, hogy a költők látják 
már saját útjukat, rábukkantak azokra a terü-
letekre, amelyeket meg kell énekelnök, és ko-
vácsolják a számukra legmegfelel őbb kifejezési 
formát is. Vannak itt még tapogatózások, To-
micsics erotikus zsoltárai, bibliai szimbólumai 
kétségtelenül azok, Veszna Parun hangja (még 
harmadik kötietében is) bizonytalan néha, ső t 
esetenként banális, de Pavlovics minden sora 
tudatos, magabiztos alkotás, és Magyer mestere 
a színeknek, ízeknek, emlékezésnek. 

Boro Pavlovics „Velesajam" (Arumintavá-
sár) című  kötetében a költő  jólismert könnyed, 
játékos, dallamos, de alapjában véve komoly 
költészetével találkozunk. Pavlovics optimista, 
ritkán jelenik meg verseiben egy kissé szomor-
kás hang. Költeményeinek fontos eleme az 
örökké élénk, vidámító ritmus, az élet szere-
tete és egy őszinte, átélt meggy őződés. 

Zlátkó Tomicsics szokatlan formát válasz-
tott „Četvrtoga ne razumijem" (A negyediket 
nem értem) című  kötetében a férfier ő  rettene-
tes igáját panaszolja, zokogja. Mondhatnánk, 
imák ezek a versek, zsoltárok, tele szimbólu-
mokkal, szerelmi misztikával, ritmusuk azon- 

ban nem mindig következetes, sőt, hiányzik až 
ilyen lírai prózára annyira jellemz ő  zene. Csak 
a felületes olvasó ütközhet meg azon, hogy To-
micsics az isten szimbólumát használja, és azon, 
hogy imádkozik, s a kötethez fűzött „Megjegy-
zés" felesleges is, hisz a versek minden sorából, 
minden szavából áraid az eratikum, amelynek 
vajmi kevés köze lehet .akármilyen istenhez. 
Az már azonban vitatható, hogy a „Negyediket 
nem értem" szimbólumai a legmegfelel őbbek-e, 
nem találhatott-e volna a költ ő  a biblia kife-
jezéseinél jobbakat. 

Miroszláv Szlávko Magyer a legrokonszen-
vésebb a négy költő  közül. Verseiben, még ak-
kor is, amikor sötétek, lemondóak, ragyog az 
emberi boldogság, az életöröm minden felh ő  
mögül előtörő  napfénye. Nyelve tiszta, szavai 
gazdagok és melegek. Néhány verse (A Napra 
gondolok, A dolgok képzete, Vidék, Emberi sze-
mek stb.) érett, nagy költ ői alkotás. 

„Fekete olajfa" a címe Veszna Parun köte-
tének, s ez szimbólum is, de talán túlzott, mert 
a kötet versei, mind szerelmes vers, nem fejez-
nek ki olyan kétségbeesést, olyan ,.keserg ő  sze-
relmet", mint azt a cím után elvárjuk. Parun 
első  könyve (Zore i vihari, Zágráb, 1947.) a hor-
vát irodalom új, tehetséges költ őjét avatta, a 
„Crna maslina" azonban, mintha nem elégítené 
ki a várakozásokat. Van itt sok érzelmesség, 
.elég banalitás, erőszakolt szomorúság. Mellet-
tük azonban több vers (Felirat, Fatörzs, Csen-
des vers, A folyó és a tenger, Te nem ölelhetsz 
meg többé. Utolsó vers) Veszna Partin tehet-
ségéről és költői erejéről tanuskodik. 

A költészet Új útjain jár ez a négy költő . 
Véglegesen, persze, még nem találták meg sem 
önmagukat, sem a költészetet, de szenvedélye-
sen kutatnak, akarnak, keresik az embert ön-
magukban és mindenkiben. igy jutnak majd el 
az igazi költészet igazi céljaiig. 

Lectór 

Kirándulás a lelkekbe 
Virginia Woolf : Kirándulás a világítótoronyhoz (To the Lkghthouse), Proszveta 

kiadás, Belgrád, 1955.. 

Három részből áll a nagy angol írónőnek 
ez a regénye: az első  rész címe „Ablak", s itt 
120 oldalon egyetlen estét ír le, a kirándulásra 
való készülődés estjét. A kirándulásra nem 
kerül. sor, de mi megismerkedünk egy angol 
családdal, Remsey-ékkel, jelenükkel és mult-
jukkal, nyílt és ,titkos gondolataikkal. A máso-
dik rész (Múlik az id ő) mindössze tizenöt oldal 
— évek, évtizedek rohannak és pusztítónak itt 
mégis. Egy család vész el, egy ház indul rom-
lásnak. A harmadik rész a megvalósulás. „A 
világítótorony" címet viseli. A kirándulók évek-
kel ezelőtt készülődtek, s most elindulnak. El 
kell jutni a világítótoronyhoz. Több mint 50 ol-
dal ez a néhányórás - út, részletes lélekrajz, sor-
sok útja. S az egész regény felett ott a nagy 
kérdés, a megfejthetetlen, kétségbeejt ő , hiába-
való kérdés: Mi az élet értelme? Minek élünk? 
hová vezet utunk, ez a kirándulás tréfa csak, 
végzet, vagy van valami mélyebb, de t őlünk 
talán örökké rejtve maradó értelme? 

Ez a kétšz,ázoldalas kisregény - - nágy réj 
gény, ha az irodalmi • műveket hatásukban, 
eredményükben mérjük. Valójában .pszicholó= 
giai mű, • amelyben az élők lelkének bonćöÓláSa 
mellett régen halott emberek kísértetjárása, és 
hazatérő  lelkek elemzése is jelentkezik. Itt rnin-
den él; nemcsak az él ő  emberek, nemcsak, a 
halottak, hanem a föld, a ház, a tenger, a vilá-
gítótorony, és él, minden és mindenki felett, él 
az idő, amely néha évekig húzza másodperceit, 
máskor pedig percek alatt száguldja el az éve-
ket. Ebben van talán az • a különös er ő, amely 
Virginia Woolfnak ezt a regényét annyira meg-
kapóvá teszi, de, meg kell említenünk, hogy az 
írónő  hasonlókép jár el más regényeiben is, 
például az Orlandóban. 

A lelkek ideje ez a regény és az id ő  lelke 
is. Kirándulunk az időbe, s az időben létező  
lelkekbe; kirándulunk a lelkekbe, amelyek a 
kegyetlen idő  függvényei. 

L. 
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KIÉG MINDIG KEVESEN VANNAK AZOK,  
akik várják a folyóiratok megjelenését. Es  
mintha valahogy meg is feledkeznének róla,  

mert olyan ritkán és olyan nagy késéssel jelen-
nek meg, hogy a két szám közötti id őt nem is  
tudja a várakozás betölteni. És ilyenkor mindig 
újra és újra meg kell hódítani a közönséget, 
ami persze a nehezebb dolog. 

De örvendetes jelenség, hogy folyóirataink 
kilépnek az akadémizmus és a művészi elzárkó-
zás bűvköréből. A munkatársak nemcsak egy-
másnak írnak; a műhelykérdések bár lassan, de 
lépésről lépésre az olvasóközönség kérdéseivé 
válnak, mert minél közelebb kerülnek az írók a 
valósághoz, annál közelebb kerülnek az olva-
sókhoz. ; ~ •'; 

Nyilvánvaló, hogy a közönség olvasnivalót 
akar, életet akar a folyóiratban még az .  iroda-
lombarát is, mert csak az tudja lekötni a mai 
idők rohanó napjaiban. Az akadémizmus szür-
keségébe zárkózott folyóiratok mindinkább ve-
szítik olvasóikat, az eleven, színekkel teli la-
pok pedig lábra kapnak. 

. Igy erősödik az olvasóközönségünk, így , erő-
södik az irodalmunk is, — mert abban a nagy 
munkában, amit egy korforduló jelent, egy pil-
lanatra sem szabad lebecsülni a folyóiratok sze-
repét. 

Csakhogy ennek a szerepnek megfelel ő  
súlyt és érvényt kellene szerezni,. — s ez két 
félen múlik: a folyóiraton és az olvasón. Arra 
azután igazán könnyű  megfelelni, hogy kié a 
kezdeményezés. 

A folyóiraté. 

Azután jön az olvasó, hogy ítéletet mond- 
ion.  

AZ IRODALMI ÉRDEKLŐDÉS KÖZPONT-
JÁBA egy egészen fiatal folyóirat került. Fiatal 
írók fiatal vállalkozása, de sokkal többet ígér, 
mint amennyit adott az eddigi egynéhány szá-
ma, mert szinte egyedülállóak a távlatai. 

Szerb, horvát, román, magyar, ruszin, szlo-
vák írók gyüjtőhelye, ez a folyóirat, amely 
egyetlen írókörbe gyüjti Vajdaság minden író-
emberét.  

Szélesedik a kör. Mindíg több és több mun-
katárs tömörül, a RUKOVE,T köré és azzal biz-
tat ez a gyülekezés, hogy ősszel már égy egé-
szen komoly és igényes szemlét ad a Vajdaság  

irodalmi életéről: Mert van ennek a tájnak iro- 

dalmi- és művészélete, sokkal intenzívebb és  
termékenyebb mint sokan gondolnák. S ez is  
bizonysága annak, hogy érdemes vle' foglal-.  

kozni, és kell is, mert a miénk.  

A második szám lírában és szépprózában  
fölsorakoztatta el őttünk újhangú líránk képvi-
selőit. Merkovics Lázár költeményei olyanok  
mint egy-egy pejszázs err ől a  tájról; de Jakov 
Kopilovics .verseiben benne érezzük a tájat s 
valahogy úgy vagyunk mindkét költ ővel, mintha 
egy festő  képeit néznénk. Mert ha ismertek is 
ezek a ' bácskai nyárfás tanyák, minden költ ő i 
fejlődési korszaknak megvan a maga hangja, 
amellyel egészen új képet adhat nekünk. Mihaj-. 
ló Babinka, Mira Morokvasics és Radomir Raj-
kovics néhány költeménye mintegy kiegészít ő-

je ennek a képnek. 

A prózában. Antun Péjics, elbeszélésével és  

Matija Polyákovics színművével találkozunk. 

Külön értéke ennek a számnak az a tanul-
mány, amelyet Lazar Razor József Attiláról írt 
s 'e tanulmány - mellett olvassuk Merkovics Lá-
zár finomszövésű  József : Attila versfordításait. 

Cikkeket, tanulmányokat és könyvszemléket 
írtak: iViirnics József, Joszip Sztipics, Szlobodán 
Berberszki, Ivanka Rackov, Dési Ábel, Lajcso 
Lendvai, Kvazimodó István, Vinkler Imre es 
Urbán János. 

A DELO ISMÉT ' FÖLVETETTE, a moder-
nizmus kérdését. Marko R i s z t i c s immár  
harmadszor tér vissza hozzá, és úgy beszél róla 
— ami természetes is —, hogy ehhez a kérdés-
hez ki tudja még hányszor fogunk visszatérni. 

Az írók belgrádi plénuma ki tudja hány 
fölszólalásban tette szóvá az alkotó szabadságát, 
a szabad bolyongást a formák között, a forma-
keresés szabadságát, a költészet új hangját (ami 
nem is annyira új, mint ahogy sokan hiszik), a 
próza pepecselése helyett a gondolatok tömör 
kifejezését úgy, hogy az olvasó vagy a m űvészi 
alkotást befogadó képzelete szabadon szárnyal-
jon, járjon keljen a fölvetett vagy csak csupán 
érintett gondolatok között. 

Tehát nyitott a kérdés. De érdekes Marko 
Risztics képe, amiből André Malreaux-tól vett 
idézetek útján kiindul és ahová visszatér. Ez a 
Paradicsom almafája, melyről gyümölcsöt tilos 
volt szakítani. • Isten parancsa ezt tanította, 
hogy tilos, Lucifer, Mefisztó — mindegy hogy 
hogy nevezzük — azt mondták: az a tudás fája. 
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Í~Ía onnan gyümölcsöt . veszel; hasonlatos leszel  
hozzá. Ahhoz, aki a legnagyobb, aki a legtökéle-
tesebb, aki a legjobban tudja és ismeri • az • élet  

• igazi értelmét. Költők, kalandorok, álmodozók,  
alkotók amikor a képzelet szárnyaira kelnek •s  

lebbennek, röpködnek, • röpülnek olykor tértől  
és időtől függetlenül, száguldanak messze a  
jövőbe, ,;elveszik vagy elfogadják a tiltott fa  
gyümölcsét", mert „mohón vágynak a tudás után,  
tudni •akarnak". ,;A költők túl sokszor, túlsok-
szor kértek ezért bocsánatot. Nem kell többé  
félniök: egy szép napon nem lesz többé til-
tás, és nem nevezik bűnnek vagy rossznak azt,  
ami megbontja a régi rendet, ami el őre megy.  
'Egy napon, ami úgylehet nincs is olyan távol.  
A dal nem áll senkinek utjába, senkinek, aki  
előre lép, aki egyenesen halad, aki messzire  
akar jutni ..."  

Nem egy ilyen írást találunk a DELO új  
számában, mert ez a folyóirat — úgy látszik. —
valóban feleletet keres ezernyi kérdésre, ami a  

mánkban él.  
Zorán M i s i c s a Nyelvről és a költészet-

ről beszél. Miodrág 1'roticš .a 'Két háború kö-
zötti művészetről, és nem egy tanulmány, jegy-
zet, írói emlékezés arról, ami az olvasó figyel-
mét mindig le tudja kötni...  

A REPUBLIKA Miroszláv Krlezsa  élet ,  
művét gyüjti össze s mindenik számában ad a  
meg nem jelent munkáiból egy csokorra valót.  

Az április-májusi szám az 1917-b ől származó  
följegyzéseket közli. Ezek a fejezetek nemcsak  
írói reminiszcenciák, hanem történelmi kordoku-
mentumok is az első  világháború éveiből, ami-
kor a monarchia már utolsó napjait élte...  

Ahogy az ember ezéket a naplójegyzeteket ol-
vassa, így szaggatottan is regényszerűen hat-
nak, de sokkal reálisabban, sokkal megdöbben-
tőbb ' erővel mint az a sok-sok regény és írói  
visszaemlékezés, amit egy nemzeti álmot elve-
szített s azt sirató írók írtak össze az els ő  vi-
lágháború befejezését ől kezdve egészen a má-
sodik világháború kitöréséig.  

Külön figyelmet' érdemel Milán B o g d á-
.n o v i c s cikke, amely az irodalommal való  
soviniszta visszaélésekről szól Miroszláv Krle-
zsa védelmében. Ez az írás '  annak a 'támadás-
nak a visszhangjaként íródott, amely ez év már-
ciusában hangzott el Krlezsa ellen egy 1919-ben 
irt írása  miatt, amelyet 1954-ben jelentetett 
meg a REPUBLIKA-ban „Egy jelenet a k őris-
fákkal övezett állomáson" címmel. Milán Bog-
dánovics ebben a válaszábán alapos és tárgyila-
gos megvilágítást ad egy olyan kérdésnek,  

amely körül éles vita folyt az írók körében.  

A folyóirat Szépirodalmi rovata az új ter-
més egy-egy darabját adja. A költ ők közül 
Augusztin Sztipetics, Miroszlav Szlavko , Madjer, 
Zvonimir Golob és Szretyko Diana közölnek 
verseket, Drago Ivanisevics novellát ad „Regat-
ta" címmel, Iván' Doncsevics pedig közreadja 
„Értelmetlenül a körben" cím ű  regényének be-
fejező  részét.  

Ez a kettős szám is — akár az el őbbiek — 
értékes könyvszemle anyagot ad és jegyzeteket 
a művészetről, a műmellékletek pedig klasszi-

kus írók önarcképét és rajzait adják mintegy  
irodalomtörténeti példaként, hogy a nagy klasz-
szikusok a művészet más ágaiban is szívesen 
alkottak. (L)  
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Gauguin  Otahi lány  

. Paul Gauguin  

Paul Gauguin francia fest őművéšz életpá-
lyája látszatra nem különbözik számos fest ő-
kortársának életét ől; az életsorsok hasonlósága  
elsősorban akkor merül fel ha Gauguin mellett  
Manet életét vizsgáljuk. Egyiknél is, másiknál  
is előbb a halálnak kellett bekövetkezni s csak  
utána ismerte el művészetüket az utókor — éle-
tében egyikük sem nyert elismerést. Manet els ő  
retrospektiv kiállításának katalógusában — a ki-
állítás 1884 január 5-ikén nyílt meg, alig öt  
hónappal a festő  halála után — Zola ezeket  
írta:  

„Edouardl Manet halála után rögtön rászállt  
az elismerés... az egész sajtó ünnepelte és azt  
írta róla, hogy nagy festő  húnyta le szemét  
örökre. Ugyanazok, akik tegnap még üldözték és  
kinevették, a művész koporsója előtt már nyil-
vános elismeréssel adóztak. Számunkra, akik az  
első  pillanattól hittünk benne, fájdalmas diadal  
volt ez. Megismétl ődött a régi história: a buta-
ság és korlátoltság embert .  ölt, hogy később  
szobrot emeljen ..."  

Ugyanezek a szavak vonatkoznak Gauguin-
re is: hazájától távol kellett meghalnia, mesz-
sze barátaitól és hozzátartazóitól, gyermekeit ől  
és feleségétől ... a műkereskedőknek és bizo-
mányi' üzleteknek el őbb üzérkedni kellett m ű-
veivel, hogy a francia közönség megértse mi- 

lyen nagy művész távozott el soraiból örökre.  
Igazi nagy művész aki egymagában elegend ő  
volt, árnyékba borítani egy Cabanel, Bou-
guerau, Couture hírnevét, ezek emlékét ma már  
csak művészettörténeti disszertációk lábjegyzetei  
őrzik, míg Gauguin neve lenn ragyog ...  

Zola megrázó szavain túl -- amelyeket Ma-g  
net és Gauguin esetére egyaránt idézhetünk —
iinég néhány azonos pont található mindkét m ű-
vész életére és -jellemére: mindketten gyávák  
voltak, féltek a nyilvánossággal való összecsa-
pástól és udvarolni kívántak a közvélemény = 
nek. Manet" szomjazta a „hivatalos" bírálat el-
ismerését, menekült a független művészek tár-
lataitól, elutasította az  impresszionistákkal való  
együttes szereplést — habár ezek vezérüknek  
vallották. Azt kívánta, hogy munkáit fentar-
tás nélkül fogadják a hivatalos kiállítási sza-
lonok s úgyszólván egész élete a hivatalos el-
ismerés iránti vágyban telt el. Gauguin talán  
szerényebb volt ebben; feleségéhez és barátai-
hoz írt leveleib ől mégis világosan kitűrrik,  
mennyire vágyott a hivatalos elismerés. után. A  
két művész példáján ismét felállíthatjuk a sza-
bályt: a művek értéke és jelent ősége nem a  
művész szubjektív kívánságától függ, hanem  
attól a szerept ől, amelyet a mű  a társadalom  
fejlődésében betölt. Már pedig Manet és Gau- 
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• guin társadalmi tevékenységükben — a festé-
szetben -- annyi újat • adtak, hogy őket műveik 
elkerülhetetlenül koruk művészete új áramla 
tainák . élére sodorták a .francia festészetben. 
Meg' kell végül azt is jegyezni, hogy a tizenhat 
esztendővel idősebb Manet művészi újszerűsége 
nagyobb - és jelentősebb, mint amennyit Gauguin 
fog utána revellálni. Mánet megel őzte azt a 
hatalmas .  mozgalmat a képz őművészetben, —
miután • már tíz éve mózgalom volt . — amit im- 
presszionizmusnak neveztek. Gauguin lesz vi-
szont egyike azoknak •a fest őknek, vezetője an-
nak az -irányzatnak, amely az Új impresszionista 
festészeti ábrázolással visszaadja a tárgyaknak 
a szilárd körvonalakat s így azoknak a kis-
számú közvetítőknek sorába tartozik, akik át-
menetet jelentenek az impresszionizmus és a 
kubizmus között. Elmerülve a• prirriitív népek 
művészetében, kutatva ezeknél a m űvészi áb-
rázolás szépségeit, Gauguin ezzel el őfutára lett 
a modern neoprimitívizmusnak. • 

Gáuguin 1848 április 7-ikén született Páris-
ban. l✓ eket ' töltött kereskedelmi-tengerészeti 
szolgálatban. utána banktisztvisel ő  lett. A tőzs-
despekulációk jó keresetet és gyors el őmenetelt 
biztosították. Megn ősül, - egy dán n őt vesz fe-
leségül s környezete Meg van gy őződve, hogy 
egy szabályos polgári karrier küszöbén áll. 

A művészet örök szerencséjére azonban. — 
igaz, polgári családja további pályafutásának 
rovására — Gauguin érintkezésbe kerül a m ű-
vészvilággal, a fest őkkel; később maga is feste-
getni kezd. A művész Paul nevű ,fia — aki ta-
nult építész és festő  — 1937-ben könyvet adott 
ki „Apám Paul Gauguin" címmel. Könyvében 
így. vázolja apja els ő  lépéseit a festészetben 
(s nincs okunk kételkedni a könyv adatainak 
hitelességében): 

„Néhány hónappal Emile születése után (a 
művész legidősebb fia 1874-ben Született) Gau-
guin elkezdi a rajzolgatást. Meta (a művész fe-
lésége) maga is csodálkozott, milyen könnyen 
siklik férje keze a rajzlap fölött, addig fogalma 
sem volt férje rajzbeli: képességeir ől.... Raj-
zolni kezdett kezet, lábat. aztán egész alakot... 
mindig ugyanazt a modellt vázolta, ugyanazt 
a kezet, lábat, alakot különböz ő  helyzetek- 
ben ... Határozott művészi iránya azonban még 
nem volt." 

Kitartása a tanulásban és tehetsége azon-. 
ban már két év mulya 1876-ban helyet biztosít 
számára a tárlaton. A párisi „Salon" kiállító-
sán nem aratott ugyan különösebb 'sikert. át 
lagos kezdő  volt a „hivatalos" fest ők között. 
A következő  években aztán közeledni kezdett 
az impresszionistákhoz. Camille Piss.aro az új 
művészeti ,irányzat legjelent ősebb képviselője 
erős hatással volt művészi arculatának teljes 
kialakulására. A nyolcvanas évekig Pissaro a 
mintaképe és szellemi mozgatója Gauguin-nek, 
mennyiségi tekintetben ezek a m űvész termé-
keny évei, min őségileg azonban az epigonizmus 
és eklekticitás esztend ői; Pissaro utánzásával 
egyidejűleg' Gauguin Davidot és Cézanne-t is 
utánozza. Véletlen-e hogy éppen ezt a kett őt, 
vagy tudatos Lépés a kompozíciók körvonalai-
nak erősítése? Kétségtelen. hogy az utóbbi: Dá-
vid alaposabb tanulmányozása után a m űvész az 
impe•szionista színek szétesését a kép kla.s.z-
szikus körvonalaival emeli és •zolíd dekoratív 
művészetet teremt`. 

Első, jelentősebb művészeti sikere olyan 
elhatározásra bírta Gauguint. amely komoly 
kihatással volt egész további életére. Felmondta 
állását és feleségével Dániába költözött, hogy 
ott folytassa a festészetet. Itt azonban a kiáb-
rándulások egész sora éri s a, csalódások ett ől 
kezdve egészen a sírig kísérik. Azt remélte,  

hogy Dániában meleg szeretettel fogadják 
majd... ehelyett felesége családja úgy kezeli, 
mint valami semmitevőt. Azt remélte, hogy k& 
peinek sikerük lesz; éppen az ellenkez ője tör.,  
tént. Távol a korszak művészetei közporrtjátöl, 
Páristól, új környezete — ami természetes is—
nem tudta megérteni azt, ami körül még ma- 
gában Párisban is állt a harc ... „Forrón és tel-
jes szívemb ől gyűlölöm Dániát ... Gyűlölöm a 
dánokat" — mondja egy helyen Gauguin. S meg 
is érthetjük a művész elkeseredését: önbizal-
mát érte. súlyos seb. De nemcsak új körriyemete 
ben csalódott, nemcsak felesége családja nézte 
le művészi tevékenységét: felesége maga is el- 
lene fordult. (Az asszony tartotta el anyagilag 
évek óta gyermekeit és férjét saját munkájá-
val.) 

„Gyűlölöm. Dániát" ez  lett vezérfonala 
Gauguin. egész életszemléletének ezekben a na-
pokban. S el is hagyta az országot. 

S ettől kezdve, 1885-től beszélhetünk Gau-
guin igazi művészetér ől. Amit addig adott, 
mind csak előkészület volt további fellendü-
léséhez. Megkezdődnek nagy csavargásai szerte 
a világban, az egyik világrészb ől a másikba, az 
egyik oceánról a másikra. Megindul a lázas ke-
resés a „motívumok" után, amelyek kés őbb 
biztosítják számára a -halhatatlanságot. Meg-
születik az új Gauguin, az igazi m űvész. De 
vele együtt megszületik a másik ember is, az 
iszákos, a nyilvánosházak. h đše ... 

„Művészi hírem napról-napra n ő  ... köz-
ben napokon át nincs mit ennem. S ez nemcsak, 
egészségemet ássa alá, hanem munkaképessé-
gemet is. El kell mgnnem Panamába,  hogy ott 
vademberként éljek" — írja feleségének Mar-
tinique szigetére való elutazása el őtt. 

A szigeten azonban újabb kiábrándulás éri, 
nagyobb mint minden korábbi balsiker. Nem 
találja meg az „ ősi, vad" motívumokat, a gyar-
matosítók keze mindent kiirtott, az élet olyan, 
mint bármely más nagyvárosban. Most csak 
egyetlen útja marad: visszatérni Franciaor-
szágba. Tengerésznek áll be és egy vitorláshajón 
tér haza, egyetlen garas nélkül:.. de lehiggadt, 
letisztult. művészi .szemlélettel. Itthon is Csaló-
dások várják. Hiába kínálja képeit, eredn .ény 
telenül próbálkozik kereskedni  impresszionista 
festőtársainak műveivel is. Hónapok telnek el, 
megint alkohol, züllés, rendetlen élet. 

Aztán ... felcsillan valami távoli remény. 
Arlesben él és alkot Vincent van Gogh. A még el 
nem ismert két művész találkozik: együtt lak 
nak, együtt alkotnak ... életük egyaránt ren-
detlen. Van Goghot az élet a tébolydába so-
dorja... Gauguin ismét visszatér Párisba. A 
helyzet képeinek kelend ősége körül semmit sem 
változott. S ha el is kel néha egy — milyen 
nyomoruságos áron. 

A kétségbeesés határán támad benne a ha-
lovány reménysugár, az újabb kivándorlás le-
hetősége. A művész fia, Paul azt állítja már 
idézett könyvében, hogy • Pierre Lotti „Le ma-
riage" című  regényének hatása alatt határozta 
el Gauguin, hogy Tahitibe utazik. Úgy érzi, hogy 
'itt találja majd meg képeinek ígazi tárgyát, sa-
ját lelki nyugalmát és — anyagi boldogulását 
is. „Büszke vagyok a nevemre, nagy művészi 
nevet faragok majd bel őle" - írja feleségének 
újabb kivándorlása el őtt. 

S nem is tévedett. fiahiti szigetén alakult 
ki a nagy alkotó igazi művészi arca. Magára a 
művészetre nem fóntos, hogy Gauguin sem első , 
sem második útján a délitengeri szigeten nem 
javította meg anyagi helyzetét Kétségtelen, 
hogy Tahitiban fellelt motívumokban exotiku-
mat keresett és képei kelend őségét akarta emel- 
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ni. A szigetről írt levelei mind ezt bizonyítják. 
.githonhagyott és új képeinek kelend ősége 
iránt érdekl ődik mindig; önbizalma emelked ő-
ben van, mindezt barátaihoz és rokonaihoz írt 
levelei bizonyítják. „Elégedett vagyok, nagyon 
elégedett újabb munkáimmal s úgy érzem, 
hogy teljesen behatoltam a polinéziai ember vi-
lágába. Még senki sem adta azt, amit én most: 
Franciaországban nincsen hasonló". 

Nem lenne nehéz felsorolni azoknak a m ű- • 
vészeknek nevét, akik elmenekülve a kultúra 
központjaiból, alkotásaikkal hozzájárultak az-
tán .a művészet örök kincsesházának gazdagítá-
sához. A menekülés oka többnyire a valóságtól 
való irtózás (bármilyen formájában is szorította 
ez a „valóság" a művészt), de oka lehetett a 
konformizmustól váló rettegés, a téma és meg-
valósítás szétágazó útja ... s nem utolsó sor-
bán az exotikum utáni vágy. (Delacroix néhány 
évtizeddel Gauguin el őtt Afrikába ment és Al-
girban keresett és talált témát; Gauguin útja a 
Csendes oceánra konzekvens folytatása az ilyen 
„keresésnek".) 

Anyagi bizonytalansága ellenére GaugYiin 
Tahitiben kitartóan fest és dolgozik. Hozzáido-
mul a benszülöttekhez, bennszülött n őt vesz fe-
leségül. Megérti őket, mentalitásuk és szokásaik 
nem idegenek számára, velük örül és megosztja 
velük a bánatot, belemerül babonáikba, legen-
dáikba, vallásukba. 

s fest ... alkot. Els ő  Tahitii útján készült 
képei művészete legjavát alkotják. E korszak 
színeinek kevés közük van a Pissaro-korszak 
színezéséhez: itt minden leegyszer űsített, szigo-
ri}, közvetlen. Palettáján elsötétednek a színek, 
mintha Polinézia lakóinak arcszínét vették vol-
na fel. Sötét háttérb ől néha előtör valami inten-
zív sárga vörös vagy zöld sugár. A paletta szí-
neinek ilyen elsötétedése furcsán hat, hisz 
rendszerint az az elképzelésünk, hogy  a délten-
geri táj ragyogó, világos színekben gazdag, hogy 
ott a világos színek az intenzivebbek. (Egyes 
festők változatlanul azt vallják, hogy Lapp-
földön legintenzívebb a világos szín, tehát a 
sarkvidéki tájakon s hogy a déltengeri örök 
nagy izzás voltaképpen elfedi a világos színe-
két. Gauguin Tahiti festményei az utóbbi fel-
fogást erősítik meg.) 

Gauguin rajza ebben az id őszakban az ara-
beszkhez hasonló korábbi, tiszta és világos vo-
nalvezetés: után — még  jobban leegyszer űsö-
dött. Ez a leegyszerűsítés a korabeli francia 
művészetben _egyedülálló volt s még máig is 
ritkán szárnyalták túl. 

Gauguinnek meg volt az oka, hogy büsz-
ke legyen művészetére: eredményes volt ez a 

•  

művészet... sikert mégsem hozott neki éle- 
tében. 1893-ban, Tahitib ől való visszatérése után 
kiállítást rendezett Párisban, a várva-várt si-
ker azonban elmaradt. Az impresszionistákat 
akkor éppen csak hogy befogadta a közönség... 
őket sem teljesen. A közvélemény még nem 
volt képes azokat „megemészteni". akik az im-
presszionistákat követték. Még a kritika is, bár 
jóakaratú volt, tartózkodott Gauguin m űveinek 
dicséretétől. Az anyagi eredmény tehát megint 
csak elmaradt. 

Gauguin előtt két út állt: vagy visszatér a 
hivatalnoki életbe, esetleg tőzsdei spekuláció-
ba bocsátkozik ... a másik út vissza Tahitibe. 
S ő  az utóbbit választotta: Megkisérelte árlej-
tésen eladni képeit, valamint impresszionista 
gyűjteményét értékesíteni • . , de vagy félezer 
frankot ráfizetett (446 frankot és 80 centimest, 
ahogy pontosan feljegyezte). Visszatért hát a 
déltengeri szigetvilágba. 

De most már itt sem lelt nyugalmat. Szer-
vezetét betegség támadja meg, nem képes el-
lenállni és dolgozni. Úgy érzi, hogy Tahitinál 
még csendesebb helyre kell vándorolnia. 

;Tahititól 700 mérföldnyire van a Marques 
szigetcsoport. Odautazik. Nyugalmat azonban 
már seholsem talál. Betegsége elhatalmasodik, 
látása gyengül..., azonban nem annyira, hogy 
ne lássa a gyarmati igazgatás és az egyház er ő-
szakoskodásait, visszaéléseit. Védelmébe veszi 
az üldözött bennszülötteket... s emiatt állan-
dósulnak -  a kellemetlenségei a hatósággal. Egy-
re nehezebben forgatja az ecsetet. 

Széteső  testtel és lélekkel 1903 május 8-ikán 
érte utol a halál. 

Gauguin. habár ma egyetlen képéért vagyo-
nokat fizetnek, többet mint életében összes m ű-
vészi alkotásaiért együtt, bizonyos fokig még 
ma is „kérdőjeles ember" sok művészet-történész 
szemében. Azt vetik szemére, hogy túlságosan 
a japán művészet hatosa alatt alkott, hogy 
„túlhű" követője volt Puvis de Chavannes-nak. 
Cezanne így nyilatkozott róla: „Kevés kis ér-
zést lopott tőlem s ez világkörüli útra segítette", 

Mindebből csak annyi igaz, hogy mint ko-
rának legtöbb művésze egyidőben a japán mű-
vészet forrásaiból merített. Azonban — mint 
igazi művész — nem tűrte, hogy ez a felfris- 
sítő  nagy forrás (a japán művészeté tudnillik) 
teljesen hatalmába kerítse. Nem tett jelent ős 
engedményt „az idők divatjának", egyéni ma-
radt élete végéig. S ha másért nem, a m űvé-
szet egyéni kifejezéséért teljes elismerést érde-
mel. 

Miodrag KUJUNDZSICS 
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minden hó 10-én. Kéziratokat nem őrzünk meg s nem adunk vissza. 

Készült a szuboticai „Minerva" nyomdában. 
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Raktárán mindenfajta textil és textil-divatáru, lábbeli 
és készruha, bőr-díszmfiáru, szoba- és .konyhabútor, 
háztartási felszerelés, kerékpár és rádió készülékek,  

csillárok és mindennem ű  villanyszerelést cikk, óra és 
ékszeráru, fém-diszm űáru, gyermekjátékok, élelmiszer, 
gyarmatáru, csemege-és ital-különlegességek, szépit ő-
szerek és illatszerek, papiráru és cigaretta.  

3ärte mar Uajüasag  

IegnagoDD áruházában?!  

Újvidéken, a város kell ős központjában, a Szabadság-tér és a Tito 
marsall-bulevár sarkán, a közszükségleti cikkek kifogyhatatlan válasz-
tékával várja a vásárlóközönséget az 

Keresse fel az újvidéki  

„UZOR" nagyáruházat  

és nézzen meg jól mindent,  

vételkötelezettség nélkül  




