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Acs  
József  
szöиegnaj za  

Sorompó  

Majtényi Mihály  

Д saramp6 lámpája, mint árva szeritjánosbagár fénye, úgy nézett  

szembe az országúttal. A tilalomfa keretszbeállt alatta — elvará- 
zsolt gémeskút, amit nyilván játékos szellemek hurcolbalk ide az or-
szágút szélére. Szomjasan kinyúlt az ostorfája a ház elé, láncban vég-
ződött, ;keményen fogta a rudat a lánc; fél ő  csak gyalogosan surranhatott  
be éjsz ika ezen az úton a városba. A szekér, az bizony kintrekedt a rúd  

tulsó fe:én. Ilyemkor kí.s ~értetiesen zengett a sötétben ta kiá:tozás, a kocsi-
soké:  

Hé, hahó!  
Megvérezte az éjszaka csöndjét a kiáltás, rníg lámpás nem gyúlt a  

házban odabent.  
Valahol az idő  nvélyén mécsest gyújtottak ilyemkor, apám a vámos  

fegyvert fogott és úgy indult az ajtónak. Keményen kivágta az ajtószár-
nyat és úgy kiáltott az éjszakába:  

Kтfélák kendtek hé?  
Mert kocsi á'lt a sorarnpó e őtt, utat keresett a város felé. Еjfél körül  

csak ritkán járhat kocsi igaz szándékban — ez volt a kor parancsában  

— azért állt fegyver alatt az apám. Gyil'kos gonoszok is megkísérelhetik  

ilyenkor, rablók a szomszéd falvakból netán kinyújtani kezüket a város  
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felé ... Persze az derült ki legtöbbszőr, hogy rémlátás az egész, csak  a 
szentmihályi uradalom hozta be borát szüret idején a városi pincébe.  

Sokat hallottam én is a kiáltásokat, a káromkodó kocsisok ostor csap-
kodását a kés őbbi években, ahogy éjszaka felharsantak az ablak alatt:  

— Nem húz a szürke, az istenit!  
Hallgattam félálomban bódultan a zajtól, a szembecsapódó lámpa-

fénytől — akkor már villany. égett a házban. És zörgött a sok szekér  
Pszevesetten, menta város felé. Nem is figyeltem a z ű rzavarban, mit is  
mondott apám a kocsis szavára.  

Éjtél van — így jött vissza apám, nagykabátban. Anya meg ci-
tított .  bennünket ;  simogató szóval: aludjatok gyerekek!  

Ott •,kígyózott az út nappal villogó fei:iérségében, amikor rát űzött a  
nap. És ahol összeszűkült, mint valami cövek úgy állt. a házunk; őrizte 
az utat. és a sorompót. Nappal gaz ég felé fordult vidám ostorfája és a nyitott 
sorompó válósággal hivogatta a szekereket: gyertek csak mind! Zö:d meg 
piros céd ulákat osztogatott az apám a vidéki szekeresek között, ezt oda-
tűzték a kő lapjuk mellé vagy a lőcsvasához, úgy indultak ,aztán felpánt 
likázva a papirokkai a piac felé. A fatányérokba rézkrajcár hu'lott, volt 
néha csillogó hatos is köztük, a pénzt aztán külön ládába öntötték. Vas-
veretű  láda volt ez és angyalos forint is jutott beléje. »Ez a váras pÉnze« 
— hallottam sokszor .és úgy hangzott mint egy rejtelem, a sok közül, ami 
az életet zavarttá, homályossá és •élvezhetetlenné tette. A vároš, az ugye 
mind az a sok utca a templom árnyékában, az a város .. mégis ez a sok 
pénz a fatányérokban mind a várotsé ... de mi is az a város? Nem tud-
tam a titkot és testvéreim sem tudták, pedig azok között olyan is volt, aki 
már tudott bánnia fegyverrel. Legalább is azt állította. 

Napközben megostromoltuk a k őhidat, amelyik az árkon vitt át és ame- 
lyet mindig védeni kellett valakinek. És sokat sírtam, ha kizártak a játék-
ból .a nagyobbak. Fájta k ődobás is, de ez még jobban és panaszra mentem 
anyámhoz. Ha most kezemmel az arcomhoz nyúlok, ki tudnám még tapogat-
ni •a ,könnyek útját, pontosan ahol végigszántottak arcomon .. hová lettek 
a .könnyek és hová lett az a sok perc, a garmada sok óra .és végtelér. esz-
tendök? Hogy nem maradt más bel őlük csak az a néhány szarkalába szemem 
alatt és szívemben az emlékezés. 

Az országutat álmaimmal népesítettem be, ahogy jött a végeláthatatlan 
messzeségb ő l. Itt járt Kacor király minden éjszaka, tisztán hallottam léu-
teit, csizmás lába alatt, ahogy megcsikordult az útszéli kavics. Kés őbb át-
alakultak a mesék, de az út sohasem volt néptelen. Fejszés gyilkosok vo-
nultak el az ablak alatt és olyan rémes volta lihegésük! Egy nap elt űnt 
a .csillagos bicska a konyhából: ott találták meg az ágyamban; odahurcr.l-
tam minden 'éj jel fegyvernek, ha jönnek. Ó rémületorá.i ;  holdfényes éjszakák 
csak ti .tudjátok, hány titok leskelődik az ablak alatt gyermekkoromban,  

amikor az árnyaka szívverést is elállítják.  
Később felolvadt minden a köznapiságban, az árnyak elszürkültek  

és elhalványodtak, a titkok száma egyre fogyott, nem maradt semmi csak  

az út a végtelenb ől. A végtelenből? A szomszéd falubál jött és a város felé  
vitt, macskaköves egyetlenfolytatással.  

ompa dobpergéssel jött halotta város fel ől. Azaz ihogy: dehogy  
jött, nem tud a halott járni! Hozták. Harmadosztályú batáron, barna  

koporsóban, de muzsikával és parádésan.  
Most már а  hаl І  volt az egyetlen rejtelem; az meg is maradt annak.  

De nem ez a katan аhalál ,a háborúban, ezzel mindennap találkoztam; néha  

többször is napjában itt a sorompó szélén. Itt, ennél az élet gy őzött, mert  
visszajövet a gyászmenet népei néhány öregasszony és a sok gy erek,  
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Acs Júzsef szёve.@ra,jza  

akik a halottat kísérték — vidáman baktattak, hiszen a katonabanda  
örömteli indulókkal örvendeztette a szivet. És szétoszlatta azt a kevés búb í- 
natot, amit pár percig is az ismeretlen katona halott emlékének szenteltek.  

Az a másik halál volt a rejtelem, az amelyik közülük vitt el néha  va-
lakit. A pajtást, aki nekivágódott 'kerékpárjával az országútnak — ez szom-
baton történt — és kedden már vitték is a temet őbe, mert meghalt  
szegény tud őgyulladásban. Nagyanyám halála, igen, az volta rejtelem.  
(Nagyanyámnál volt a legjobb kávé és jól emlékszem, azt kérdeztem halá-
lakor jóadag önz éssel: зΡlogyan, hát ilyem kávét most már nem kapok soha  
többé?)  

Mindenki meghal — dünnyögte apám néha és tekintete belekémlelt.  
a fehér út végtelenségébe, mintha a maga koporsóját -keresné valahol. Min-
denki meghal, igen ez az egyszer ű  nagy igazság .... Így az beszél, aki  a 
sorompót őrzi és a sarompó mellett el kell vonulni ,mindenfelekezetű  halott-
nak (zsidókat :és reformátusokat kivéve, mert azokat más uton vitték a  
temet őbe a mi városunkban:)  

A halott már nem fizet kapupénzt — ezt is sokszor hallottam, és  
fölesett, hogy a halál nem mindig jelent sírást, fekete gyászdr. apériát,  
harangszót és semmibehullást. Lám apám is, hogy beszél róla, kicsit tréfá-
san, mint valami rosszról, ami megvan — nem lehet kikerülni — de még-
sem jelenti a világ végét, legfeljebb neked. Változtatni úgysem lehet a dol-
gon. A halál lehet beszédtárgy, ezt tanultam meg ott a sorompó me' lett,  
kedélyes közbeszólás is lehet. Vagy felelet például arra a kérésre, amelyet  
naоvnéném, a finnyáskodó asszony intézett hozzánk (dijnok az ura a vásos-
házn s olyan jól állt neki a finnyáskodása vámaslakban).  

— Nem féltek lelkem a sok halottól itta temet ő  közelében?  
Félni' Apám úgy mosolygott, mint aki még ezt a szót is megbacsátj a  

neki. — A Csonka Gusztit kérdezd meg Regina, hát az fél t ő le? les ez  
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pompás válasz volt, elnémított mindent, elejét vette a dolgok komoly-
ság..nak és lerombolta a kérdésben lakozó rémületet.  

Nevezett Csonka Guszti ugyanis sírásó volt, hát az csakk igazán nem  

fél a halottól!  
Erre járt minden vasárnap., ünnepl őben vonullt el a sorompó alatt, a  

kocsma felé indult kuglizni. Hát szóval ez az ember a hétpecsétes titok őre?  
— vil  ,ont fel bennem. De már nem féltem a haláltó', csak arra voltam ki-
váncs г Ρi, ha ő  találna meghalni, ugyan ki ásná meg az ő  sírját?  

Hogy Guszti bácsi sírját ki ássa meg? Háta fia alighanem, a Lojzi!  

Az a szőke nyakigláb, pattanásos gyerek. Bizonyára ő  folytatja majd apja 
iparát. Bár ez lehet kétséges is, mint ahogy kétséges az is, hogy apám he-
lyett én 'húzom majd a sorompóláncot. 

--- Nem úgy van az, mint a hónapuknál, hagy január után február jön .. . 
vagy minta számoknál, hogy huszonnégy után huszonöt 'következik ... ha-
nem inkább igy mint a kártyában. Hogy filkóra disznót kapsz! 

Aipám mondta: lázadó lelhetett vagy efféle. Ki akarta nevetni nyi цlvan a 
sorsot, amely őt, a tanult iparost ide száműzte a sorompólánc mellé (Nem 
ment az az ipar sehogy, s ami biztos ugye?) De azért sóhajtva emlegette 
mindig régi szerszármait. 

Am engem nagyobb do'ogra tartogatott. S kézenfogva elvezetett á gim-
náziumrn а . ; Az оrszágút pedig szomorúan nézett rám ezekben az években, 
mintha mondaná: hát itt hagysz, rrvi? Beljebb kerülsz a váron а  innen az 
én közelemből? 

-- Ezt állami csecs fogja táplálni -- hallottam sokszor magam körül. 
Valami szőnyeges városi lakás fe'é vitt az élet, állami állásba, városi 

Lakásba, alhogy tanult emberhez illik, városi lakásba, ahová nem jár be a 
hereillat nyár idefen, inkább naftalinszag van; városi lakásba, ahol nem 
cirpel a mezei tücsök, legfeljebb valami elkorcsosult, falbamenekült rokon-
ságát megtagadó városi társa ... . 

F ekete varjak gwbbasz.tottak az országúton kétoldalt, amikor neki-
indultam annak a nagy útnak. 1918 -- ezt írta a naptár.  

T é1 eleje volt, ilyenkora varjú telhetetlen, kiszemtelenkedik az envber  

közelébe is.  
Kis táska van az olda'amon: nem megyek messzire csak ide vagy har-

minc kilométerre nénémékhez ... kis rokonlátogatóba, meg arra, hogy 
figyelmeztessem őket: erősen fógytán mára lisztünk. 

Kicsit olyan sírasféle volt a torkomon , és hátra néztem a vámkapura: 
lárm az új vámos nemigen nézi a regulát. A,lg szürkül, de ntiár nyitva a 
kapu. Ped:g  benne van a szabályzatban, amely ott füEg mindjárt az agytó 
mellett: »A vámkapu Szent Mnhály napjától Szent György napjáig, vagyis 
szeptember 29 és április 24 között este hat órától reggel önt órráigzárva 
tartandó« Persze áz új vámos el sem tudja olvasnia szabályzatot, hiGaen 
nem az ő  nyeiv'én írtak, aztán meg úgy lehet a hurcalikodásban le is szakadt 
a falról. Vagy talán azt is átrfordították már, a szabályzatot? Bizonyára, 
gondoltam, hisz szabályzat nélkül nem létezhet vámkapu! 

Nyilván egész éjjel nyitvatart az új vámos, szabályzattal vagy sza-
bályza г Ρt nélkül, most már mindegy. Apámnak is így kellett volna tennie 
novemberben. Mert novemberben egyszerre furcsa dolgok történtek: elrna-
radtak a csukaszürke menetoszlopok ,és sokáig senki sem jött az, úton. Sen-
ki nem jött, csak környékbe''i népek kezdtek betódulnia kapun, jöttek még 
puskávai is á vállukon hetipiackor. »Nincs már kapupénz, nincs már város, 
haлod, nyisd ki a kaput.« Ezt mondták ,és .apám dehogy vette cl ő  rozsdás 
forgópisztolyát —ezeknél jófajta Mannlicher volt és azt mutogatták nevet- 
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gélve. »M;i nem vagyunk rossz emberek, te sem vagy az vámos, de meg- 
lövünk téged, ha nem engedelmeskedsz. Most már csak mi vagyunk, a nép!« 

Apán be enézett a szemükbe és eszébejutott, hagy az éjszaka menekülve 
vágtatott erre a szomszédfalu jegyz ője. Felhúzta a kaput .és nem kéme to-
vább a vámpénzt. 

S a hónap végén bevonultak a sárgaruhás szerb katonák. És testvéreik 
örültek, szívb ől örültek a szabadságuknak. Mi is örültünk, hogy vége a 
háborúnak. Ennek együtt örültünk, szívb ő l.  

Mentem az úton, szap orán lépkedtem elgondolkodva mindazon, ami tör-
tént. Kenyérre kevés jutott mostanában, a vámházban más ült, va'ami 
nagyhajúszú szerb ember sárga katanaruháb аn. Jászívű  ember volt, ve-
tünk lakott eby darabig, amág kiskocsiban meg nem hozta a családját. Sok 
gyerek, akárcsak mi. Akkor s űrűn pislogva így szólt apámhoz az új vámos: 

Na most már menjetek, már nem férünk, kicsi a 'ház. Menjetek a 
város felé, ott majd csak lesz úgy-ahogy. 

Igen, körülbelül ezt mondta, még ide is adta kicsi szekerét, amelybe 
sovány ló volt be_efogva, ideadta a 'hurcolkodáshoz. Hát mentünk. Nagynéné-
mknél hüzódtunk meg, még szerencse, hogy ez is jutott, mert sokan 
voltak akkor, akik ponyva alatt az utcán őrizték szegényegükét. Аpám 
elővette a r. égi szerszámosládáját ... s beteljesült im, amire mindig hen-
cegve hivatkozott: ha minden kötél szakad, ott az iparom! Hát most el 
szakadt a kötél, e16 vehette. 

Azért mentein 'hát vendégségbe módosabb nénémhez, figyelmeztetni 
őket, hagy fogytán a liszt. 

Vagy fé'úton lépkedtem, déltájban, amikor lovaskatonák vágtattak  

szemben velem, és rámkiáltоttak. Megállta n, mintacövek vigyáz+ ~ban,  
ahogy azt a tornaórán tanultam. Szépen állhattaan feszesen, mert tetszett  

nekik, mé.g nevettek is felém.  
Irást — mutatott az egyik. 

Еrtettem mit akar, nyúlok a zsebembe és el ővesxean az frást. A hat-
iskolás ,bizonyítványt. Szépen rendesen össze volt hajtva, pecsét is volt  
rajta. Nézi a katona, csóválja a fejét. 

Nem jó az írásod, öcskös — mondja. 
Már, hogy ez? Itt adták a gimnáziumban .... Nem hamis! 

tetszett nekik, hagy szépen beszé'.em a nyelvüket, de azért vitatkoztak. 
Nem azért .... hanem onnan kell írása városházáról. 
Vanogatta:m a vállam: Olyan nekem nincs! Aztán hozzábettem: én még  

csak gyerek vagyok, diákgyerek! 
A kudoztam aztán a katonákkal, mondom ,én csak a nénémhez megyek 

Pakulára, nem vagyok rosszjáratú. Mutatom, hogy kevés a kenyér otthon, 
liszt kellene. Meg mondom is. 

Na erre intettek: eredj! 
Sokáig néztem utánuk. Olyanak mint apám vo't vámos karában, kül- 

di őket a szabályzat. Amelyik minden id őben ott őrködik a világ dolgai felett. 
De azért szemrehányással néztem a bizonyítványt a kezemben. Hát 

nem vagy jó írás, te? A fekete varjak gúnyosan pislogtak rám kéto'.dalt. 

M ég most is annyi sok év után mosolyogva gondolok rá, hogyan vonul-
tam be Pakulára. 

• öreg este volt már, minikor elértem. a falu szélét: Ahol +kétfelé válik 
az országíut, hiszen tudják, ha jártak arra —, pár szál virágot ott 
szedtem mindig nagyvakációban a nénémnek, ha jöttem az erdő  felöl.. . 
Most azonban nem volt virág sehol, másfajta virággal találkoztam az or-
szágút. szélén: t űzvirággal. Máglyat űzzel. Mert tábort űz m.eilett néhány 
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puskás ember ült az útszéli kereszt tövében a koratéli alkonyatban. De 
nem sárga rwhában, csak a régi csukaszürkében. Sapkarózsájuk helyén 
kókárdá volt, piros-kék-fehér. Pipázgatva hevertek a f űben. 

Sztoj — mondta valaki és úgy akart szólni, hagy nagyon ijeszt ő  
legyen. Megálltam megint, mintacövek. Sötét volt már és az árnyam fel-
nő tt, olyan hosszúra nyúlt, hogy én is büszke lettem: feln ő ttnek néznek! 
Pedig alig jártam a tizenötödikben. De ott táncolta puska az orrom el ő tt, 
letagadhatatlanul hirdetve feln őtt voltomat. 

Csak álltám egy darabig, amíg a puskás ember --- szerbül Persze —  

faggatni nem 'kezdett. 
Honnét jössz? 

Mondom: csak innen a városból. Mire a puskás ember hangosan tol-
mácsolta a kereszt felé: 

A várasból jön. 
Kicsit tanakodtak a t űz körül ül ő  katonák. És jött vissza a hang:  

Nem lehet, menjen vissza! 
Hát hiszen értettem, kétszer is mondták. El őbb a tűz körül ül ők, aztán 

meg az a puskával, aki megismételte. Elég érthet ően adtái tudtomra, 
hagy nem mehetek be este Pajkulára. Csak azt nem értettem miért? Alku-
dozni kezdtem ezekkel is: 

Bácsi kérem, én még csak gyerek vagyok! 
Nehezemre esik leleplezni magamat, feláldoznia nagy büszkeségemet, 

hogy embernek, feln őttnek néztek, puskát dugtak az orrom alá. De 
ha bajba jut az ember, elfelejti büszkeséget. Kivágtam hát azt is szo-
rultságornbaп . 

Van ám írásom itt ni, nézze! 
A puskás megint a kereszt felé küldte hangos üzenetét. 

Azt mondja van írása. 
Akkor jöhet! 

Most már előreléptem. Keményen mentem a tábort űz felé, a bajúszos 
emberek összedugták a fejüket és nézik az írásomat. — Iskolás ez —mondja 
az egyik. Gimnáziumot jár. Еs olvassák a páterek bizonyítványát. 

A puskák mind lábhoz esnek vissza — hiszen csak iskolás. Bet űzik a 
papírt — észreveszem az egyik szépen olvassa a magyar bet űt — végig-
olvassa szépen: Latin nyelv elégséges, számtanból jó ... még a raízot is 
olvassák. A magaviseletnél, ahogy tolmácsolja egyikük, mintha bóla оat-
nának is fejükkel. Így, így. fgy szép az, ne legyen a gyerek olyan ggilkos 
gézengúz, ne járjon a nagyerd őre fészket szedni iskola mellé, ne veri: 
be az ablakokat az utca • hosszú során. Bólogattak a fejükkel, f őleg mi-
kor a főkatona —olyan tanítóformájú ember azt is lefordította nekik 
szépen, hogy fels őbb osztályba léphet. Megnézték a pecsétet is az alá-
írásokat, I'f1,ogy s. k. 

Jó írás? — kérdeztem — mert ficánkolni kezdett bennem az ördög. 
Jó írás, derék írás. 

Nem tudom mi hathatta úgy meg, talán az ígéret, hogy magasabb osZ-
tályba is léi hetek. Ki lát egy ilyen 'f őkatona lelkébe? 

— • Most már mehetek? — kérdezem. Еs lesek a házak felé .... a pallón 
túl mintha világosságot látnék nénémék házának ablakában 	 

Biztosra vettem, hogy azt mondják: na csak el őre, eredj. De nem ez 
történt. Azt mondta a ∎főkatona: 

Majd csak reggel! 
мiért?  
Mert ez a parancs! 

Szóval a szabályzat, persze! De most már nem félek kicsit se. Leülök 
a tűz mellé és nyitom a táskámat. Azel őtt iskoláskönyveket hordtam benne ;  
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А cs József szövegrajza  

most elemózsiára szolgál. Anyám pakolt bele ezt-azt.  
Nézik a katonák, +hogy fogyasztom a hazait. Én meg oldalt pislogok  a 

nénémék háza felé ... rab vagyok, gondolom. Reggelig.  
Odajön az egyik katona és rummal kínál. Jót tesz, melegít. Torkomra  

megy az ital, köhögök, mire hátbaütögetnek.  
Gyerek ez! Kihez jöttél, te?  
Nénémihez — mondom. Andruskóékhoz.  

Jelentkezik egy hang:  
Hisz ez a városi vámos fia!  

Talán az jár a fejükben: szigorú ember volta vámos. Éjszaka nem  
szívesen nyitott kaput, morgott is ránk, a cédula árát is .szigorúan be-
hajtotta. . . talán ezt gondolják. De lehet, hogy nem is.  

Maguk miféle katonák — kérdezem.  
Mink a szerb nemzeti gárda vagyunk!  
Azért, mert az igazi katonáknak sárga a ruhájuk.  
Mink csak a falut vigyázzuk. Mink csak olyan idevaló katonák  

vagyunk!  
Nótáztak aztán a katonák, engem is nótaszó mellett nyomott e1 az  

álom ott a kis pajtában, ahová beengedtek. Kabátomra d őlve aludtam, ők  
meg betakargattak köpenyükkel.  

Hallom a nótájukat sokáig félálomban. Szerbül_ dalolnak, ismerem  a 
nótájuk muzsikáját, fülemben van még gyermekkorom óta. Megy a le-
génysereg az utcán, vonul, jönnek a sarakról, ahol találkoztak ...  éz dall il 
szólnak egymáshoz. Kinek öröm van a szívében, kinek bánat és aszerint  
fújja. Ki meg csak úgy -közömbösFn lépeget.  

Sokszor láttam esti vonulásukat, s mint kisgyerek ijedten lapultam a  
falhoz, ha jöttek. Mert ők nem igen tértek ki még a csend őrnek se! Hi-
szen törvényes dolog nótázni utcahosszit mifelénk! Jönnek a lányoktól és  
dalolnak egy kicsit. Rákezdi az egyik, rövid verset dalol magas hangon,  a 
többi meg lassan követi kórusban ut "ina  .. . 

Ismertem én ezeket a nótákat gyermekkoromból méJ .... csak amíg  
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a háború járta, talán azóta nem halottam. Akkor tán nem daloltak ezek a 
Iegnу ek? Most nyilván visszajött a nótájuk 	 

R eggel ráznak fel: — Kelj már, kés ő  van, de nehezen ébredezel. 
FEnt volt már a• nap, igaz kissé sápadt гn valahol az ,ég alján. 

Gyerünk a jegyz ő  elébe! Aztán majd onnan mehetsz a nénédhez! 
Rendbeszédem magam én is. Szörnyen tetszik nekem ez az egész .. . 

Az egyik öreg veszi a puskáját, aztán tiszteleg a f őkatonának. 
Hát csak el őbb a jegyző  elé Mító, aztán mehet a gyerek a rokon& 

hoz ... te is otthon maradhatsz. 
A kísér őm elindult, én meg utána. A saroknál letér az öreg.  

Hé — kiáltok — nem jó az irány, nem arra van a községház.!  

Elhallgass, te szamár — mordult rám — hát csak nem viszem. oda  
a kóterba a sz оm:széd fiát! El őbb tisztálkodj meg, beszélgessetek; ráérsz 
d lel ő tt is a jegyz ő  elé állni! 

A varjak meg károgtak odafent a magasban: kár, hogy szamár ez a 
gyerek bár hatosztályos, Biz ő  nem tudja még, hogy most lezárult egy kor-
szak sorompója! Igaz viszont, hogy más s оrompók nyűtak meg és csukód-
tak le ismét másfelé .... de ez már nem tartozik a varjakra, nem igaz? 
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Jóság  

Szrbo Ivanovszki  

Gyerünk, ötјdik meg magurukban a farkast,  
vájjuk ki a ravasz rók.aszaemeket,  
törjiik de a ,bп kaszarvalcat,  
és ne játsszuk többé a f ér'f t, n őt, ,gy еre Јket;  
csak ,em'berek legyünk.  

Í.gy növilr гјk lassan magasabbra,  

a nyárfák föllé, hacsak egy јеј 'jeІ  is.  
Aztán, ha kell ,  a kavicsok jóságát is föflszedegetjük,  

hisz a jóságon kívtiul mi marad utánunk?  
Az ég, a jóság széles ige,  
a tó, a jóság  kéklő  tava, 
a heg1;, a jóság magas hegye..  

* * * 
Szrbo Ivanovszki  

B eszéii's nyomг.ot, mély nyomc t kell hagyni  
valami tárgnу an, hogy megbasszutja ezt a néma várást,  

hogy megő rizzen 'a maradandóságnak.  
Mély ny omot kell hagyni  
b2í csúszónak  
s egy 'kicsit fri gyelmeztetőne:k,  
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mert o уkor eltorzul az ember arca  
s .felüvölt, mint a f ankas  
a semmibe meredve.  

Nyamo č  kell, véni, 
nyomot kell vájni,  
nyom-ojt kell hag уni  
valaki szemében vagy e.p csillag didergő  borén,  
egy hegytet ő n, cgy folyófenekén,  
hoa?j szótlanul is örökösen valljon.  

* * *  

Szrbo Ivanovszki 

Ne hajolj meg a br~.na.t elő tt. Mint a 
némán magasodó .hegy az est érkezését,  
fogadd emelt f őv еl. A kitárni mindig kész  
sikolyt is keményen .fojtsd magadba. 

Еs messzire vidd el fájdalmadat. Temesd el 
egy mély forrásba, valaki szembogarába 
és várd, hog гj tüzes penge  
kаjison  bel ő le. 

Így... 
Vagp пуггјнóх _. el a parki ра :гсп ,  
go,cdolj valami se-mm:iségre  
és bám.Til  j hcssza,n az áда  közöt.t  
hlr.г , bá.lódгó 1ггг lдга .  

Pap József .fordításai  



Taláikoгtam a hбssel  

Gál László  

Z oldi János hentes volt és mészáros. A Gát-utcában volt az üzlete, né-
hány lepésnyire attól a máztól, amelyben József Attiláék laktak. De 

hát ki tudott akkor József Attiláról? 
Négy lánya volta Jani bácsinak. Hilda egy kicsit bolondos, a szül ők 

ugyanis első  unokatestvérek voltak és azt mondják, az ilyen házasságok-
ban nem ritka az üt ődött gyerek. A Mancinak Mayer Géza udvarolt és 
egyszer Manci eltűnt, a mama azt mondta, hogy a járványkórházba vitték. 
Később Géza feleségül vette, a gyerek már két éves volt akkor. 

Ilonkát én szerettem, ő  azonban оgy kopasz szappangyárost szeretett. 
A hirdetőaszlcpokról s оkszor letéptem a szappangyár plia ~kátjait, de ez sem 
segített, pedig Ilonka nagyon szép lány volt. Ablakaik a ferencvárosi 
vásártérre néztek; ,én meg néha órákon át futottam +körbe-körbe a vásár-
téren. Atléta akartam lenni, világhírű  futóbajnok, mert szappangyáros 
nem lehet mindenkib ől. Sokan a szappanfogyasztással mérik egy-egy  
ország kultúrafát. Jen ő  — így hívták a szappangyárast — igen sok szappant  
adott el, de nem hiszem, hogy az akkori Magyarország kultúrfoka valami 
nagyon magas lett volna. 1923-at írtunk akkor. 

Bulgáriában a tisztek megölték Sztambulinszki miniszterelnököt. El őbb 
eltávo+lították a kcrmány élér ől, utána — így írták az útságok — a volt 
miniszterelnök szökést kísérelt meg és szökés közben lel ő tték. Ezt ismer-
tük, ezt a szökési kisérletet, ilyesmi gyakran el őfordut nálunk is, Magyar-
országon. Később Németországban és Olaszországban is így öldösték a 
kommunistákat és a szocialistákat — sokszor békés polgárokat is — »szö-
kés közben«. Ezt a siófokiaktól meg az orgován у iaktól tanulták, a 
Prónауtól, az Ostenburgtól, a Héjjas Ivántól. 

оszintén szólva engem akkor nem érdekelt Sztambulinszki sorsa, 
éppen csak, hogy elolvastam az újságokban a híreket. Ilonka érdekelt és 
az, hogy összevesztem a szappangyárossal. Inflációs id ők voltak, naprб ?-
napra esett a pénz értéke, s vele zuhant sok minden más, addig szilárdnak 
hitt valuta — mint a. meggy őződés például, vagy a hit, a becsület, az 
értelem. Inflációs emberek voltunk valamennyien. nem is értem, hogy 
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bírtunk ki egymásután annyi csalódást. Háborúvesztгs, bukott forradalom,  
fehér terror és Ilonka, aki a szappangyárost szerette. Jen ő , a gyáros, és  
én párbajt vívtunk a Lovas-vívóteremben, nem tudom, melyikünk félt  
jobban. Aztán összecsókolóztunk az Erdélyi borozóban ,és Jenő  a WC-hen  
fehér gézt kötözótt a +karjára és úgy ment el Ilonkához, aki zokogva ö.elte  
keblére a hőst.  

Éppen akkor Bulgáriában h ősöket gyilkoltak a király megvadult tiszt-
jei. Az egyik határmenti kis falu szélén tíz fiatal legény állt az árok  
mellett. Az árkot ők ásták, muszáj volt. Es véres volt az arcuk és a testük  
is. Kegyetlenül összeverték őket. Aztán megszólaltak a gépfegyverek  és 
a tíz fiatal legény belehullt az árokba. Szökés közben elpusztult néhány  
kommunista — ezt írták kés ő  гb a lapok.  

Az egyik nem pusztult el. Csak megsebesült ,és ott hevert az árokhon,  
a ha ~loitt bajtársak között másnap reggeSig. Akkor .  arra jött egy kisfiú a  
faluból és a sebesült megszólította. A kisfiú hazasietett és éjsza .ka emberek  
jöttek afaluból, barátok, e'vtársak. A legényt elvitték a jugoszláv határra,  
onnan valahogy átverg ődött ide, mihozzánk. Nem tudom, hogyan történt,  
dé nem adták vissza Bulgáriának, igaz, nem is kereste senki, halottnak  
könyvelték. Itt el őbb internálták, azután kiengedték, idekerült valahogy  
Nоvis гzá-dra, apró áltáskákban teng ődött,aztán megn ősüit és ketten nyomo-
rogtak tovább. A megszállás alatt hagyták nyomorogni. Bolgár volt .és  a 
magyar fasiszták szerették a bolgár fasisz сákat. Aiighanem őt is fasisz-
tának könyvelték, mert sokan hittek akkor abban, hogy ha valaki olasz,  
akkor fasiszta, ha német akkor náci. Meg aztán olyan icipici állásokra  
ne_ hoztak senkit az anyaországból, csak tábor nolcokat, gyárosokat,  
nagykereskedőket és csendőröket.  

A felszabadulás után összetalálkoztunk egy kis társaságban, de én  
nem tudtam, hogy ő  kicsoda, nem is kérdeztem. Bolgár, annyit tudtam,  
egy kicsit beszél magyarul, a felesége magyar asszony, és azt is tudtam  
róla, hogy nagyon rossz kártyajátékos.  

Mert kártyázgattunk, .hetenként egyszer, nagyon kicsiben persze, de  
annál nagyobb szenvedéllyel. Csapkodtuk az asztalt és nagyaktit kiáltoz-
tunk. Ha én azt mondtam, hogy tök az adut, ő  nevetve ismételte, hogy 
»tik«, mert az »ö« bet ű t nem tudta kimondani. és zeld volta zöld is, dé 
a makkot 'és a pirosat ő  is tudta, abban nem volt hiba. Csak játszani nem 
tudott és mindig megbukott öt és fél ütésre, mert feltétyenül gáb'_iba 
került, nem volt eset rá, hogy a hatodik ütést megszerezze. 

Izmos, fekete ember volt, szívesen nevetett ;és néha elfelejtette, hogy 
kártya van a kezében, csak úgy belenézett a semmibe és mi hiába vrtuk, 
hogy kijátssza a lapot. Olyankor nagyon haragudtunk rá, mert kicsiben 
játszottunk, ez igaz, de nagyon lelkesen és nekem 'különben is az a 
véleményem, hogy ha valaki kártyázik, akkor teljes .szívvel csinálja. 
Általában mindent teljes szívvel csináljon. Ha 'dolgozik, akkor azt, ha 
sakkozik, akkora sakkot. Еn szeretek versenyezni és minden verseny, a 
munka is, de a kártya is. Ha az utcán megyek, igyekszem utolérni és e'-
hagyni az előttem járökat. Még célt is t űzök magam elé, hagy a sarkig 
például, el hell hagynom azt az embert, akinek most tíz méter az. .el őnye. 
Ot, mint .kártyást nem szerettem, mert sokszor nem figyelrt, valahogy nem 
volt fontos neki, mg mondta is, hogy mindegy, ki nyeri azt a tíz. vag,у  
húsz dinárt, mert többet minálunk nem lehetett nyerni vagy veszteni. 
Nem akarta megérteni, hagy nekem sem a tíz dinár a fontos, hanem 
az, hogy én nyerjek. Éppen én és ne ő, vagy Atyimovics baráturak, a 
harmadik. Nem akarta megérteni, hogy a siker a fontos és én nem tudtam 
róla, hogy ő  már meglха lt egyszer, és aztán feltámadt, és azt sem tudtam, 
'hogy a neve rajta van egy táblán, amelyen h ősök nevei vannak és a tabla 
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alá virágot visznek valahol csipogó szem ű  gyerekek és könnyes szem ű  
ielnő ~teк . Ezt ü sohasem mondta, csak mosolygott, amikor én nagy lendü-
lettel az asztalra aobtam a tök aisznót és az ő  turesa magy аrságávai 
még biztatott is, hogy »tik« és mégegyszer »tik«. 

Gyerekkarom ó szeretem a husu кet. Robinson volt az els ő  ideásom, 
mert o legyozte az egyedúllétet. Aztán а  búsképű  lovag, Don Quijote, 
aкi mÉQ a szElmalm ок tol sem ijedt imeg, pedig mi mennyi hiábavaló har-
cot vívtunk a ret.enetes szélmalmokkal. Késbab be_eszerettem a hires 
Casanova lovagba, aki viszont az asszonyo кat győzte le, ók pedig, az 
ass,..onyok, a mi örök ellenségeink. 

Аmi.ior vaumennyire tiszturna kezdett az eszem, más h ősöket keres-
tem es találtam. hányszor álmodom meg most is magamat valakinek, 
aki győz. Lronak ,is, tutballistának is, politikusnak is, tudósnak is, fel-
fedezőnek is. 

Vaiamikor, diákkoromban, napokon át jártcenk egyes kávéházabi аkok 
előtt, mert mögö сtük valaki ült és mi látni akartuk, hogyan ül, mit eszik, 
hogyan csinálja. 

Eveкen at, hetenként egyszer, szembeültem egy emberrel, akit agyon-
lőttek, mertember volt; aki feltámadt, mert é.;ni akart; aki o гszágas gon-
ao sat hordott a homloka mögött — és én mindezt nem láttam és nem 
éreztem. Sokszor leszidtam, mert hiába jegyeztem, hogy piros színnel in-
ditson, az nincs nekem és a harmadik partner elbukja a betlit. Vagy, 
miert tökig licitáltam rés ő  mégis makkal indu ~t. Akkor úgy 'éreztem, hogy 
ami. ilyen rosszul játszik, érté к telen ember. Minek is él a világon olyan, 
aki makkot hoz, amikor tököt keлene? Gyű löltem néha, mert isméte nem 
kell, szenvedélyesen csinálok mindent. đ  tudta ezt és nevetett rajtam. 
A játék után én is nevettem, de közben ölni tudtam volna. O ezt, is tudta ;  
de m.ár latott igazi gyilkosokat is, ingem nem vett komo ~ yan. 

Furcsa id ők voltak. O még mindig nem mehetett haza, és én nem is 
tudtam róla, hogy belül egy kis faluért, egy másik országért sajog a 
szíve. Egy faluért, amelynek utcáin játszott valamikor és egy országért, 
amelyértmajdnem meghalt valamikor. A mi korunkban — ő  idősebb 
ná_am — minden olyan szép, ami régen történt. Olyan szépek azok az 
agro parasztházak a szül őfalumban ... Lakni talán már nem tudnék 
bennük, de siratni tudom őket. Anyám egy ilyen apró parasztházban 
volt fiatal. És ő  is erre gondolhatott, anyjára, aki abban a kicsi bolgár 
faluban volt fiatal. 

I✓s most visszament a hazájába az én kártyapartnerem és csak leve-
lek hoznak hírt ró_a és újságok. 

Igen, újságok, mert az újságok első  oldalára került: a mi h ősünk, ezt 
frjGk róla és zenével várják mindenütt -és láttam .a képen a tábla alatt, 
amelyen rajta van a neve és miniszterek fogadták és ,kitüntetést kapott és 
most már ott marad a hazájában.  

Egy levelében azt írja, fogy minden szép most már, minden nagyon 
jó, csak most már sose lesz többé »tek« az adut és én sose fogom szidni 
őt tö оbé, és ez egy kicsit hiányzik neki. 

1✓n meg nagyon szégyellem magam. A h ős, akit egész életemben 
kerestem, ott ürt velem szemben éveken át és mosolyogva nézte a tíz 
lap felett, hogy nekem ez mennyire fontos, ez a papirosharc, ez a tíz 
dináros győzelem. 

A napokban, ketten, itt maradt játszótársak, szemben ültünk egy-
mással és ,kártya volta kezünkben. 

— Tik! — mondtam én akaratlanul és akkor egymásra néztünk Qs 
letettük a kártyát az asztalra. Hallgattunk, sokáig hallgattunk. 

Es nem folytattuk a játékot. 
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Leonyid Ivánovics Drozdov  
cserben hagyja  

a föltalálót  

RÉSZLET A NEMCSAK KENYÉRREL  
ÉL AZ EMBER 0MÜ RE ГjÉNYBŐ L  

Vlagyim;ir Dugyincev  

Három óra. múlva Leonyid Ivánovics kilépett a házból, hány ai а tt 
nagy bőr irattáska. A ház el ő tt szürkészöld gépkocsi várt rá. Beült Glaszkov 
a fiatal sofőr mellé és összevonta szemöldökét — mindjárt tejesen más 
ember lett. Miután néhányszor bekanyarodtak a házak között, a sof őr egy 
nagyablakos, kétemeletes • ház f őbejárata el őtt megállította a kocsit. 
Leonyid Ivánovics ugyanolyan mogorván fölment a bejárate:ötti lépcs ő -
kön, belökte az üvegajtót, azután végigcsoszogott a lépcs őkön és a folvd--
són. Ű tköуben- fejbiccentéssel viszonozta a köszöntés еket. Mindenki tudta, 
hogy az igazgató visszaérkezett az útról, néhány ember már ott ült a 
váróteremben. Leonyid Ivánovics bement a tágas ,és magas dolgozószobájába. 
Zöldes-sárga szőnyeg borította, rajta keresztben keskeny, zöld sz őnyegvédő . 
Mindjárt utána belépett a titkárn ő , mérsékelten kifestve, sz űk szoknyában 
és áttetsző  fehér blúzban. 

Kii vár ott kint? —kérdezte Leonyid Ivánovics, simogatva haját 
a halántékán és meg-megérintve jókora tar koponyáját. 

Az a föltaláló. A csatornacsövekkel kapcsolatban. 
Igen, igen. Emlékszem rá. Hadd várjon. Küldje ide Ganicsevet és 

Szamszonovot. 
A titkárn ő  eltávózott, Leonyid Ivánovics pedig nagy asztala mögé lépett. 

Asztalán fekete vasból öntött és hetmáni jelképekkel díszített írószerek 
csillogtak. Kiét atamán-pálca, egy vaskos pecsétnyomó és egy buncsuk *  is 
ékeskedett rajta. Volt itt még néhány nagyjelent őségű  és masszív tárgy is. 

* Lófarkas nyél, a hetmáni uralom jelképe. — A ford. megj. 
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Leonyid Ivánovics az asztal mögé lépett, beleült a karosszékbe, válla. közé  

húzta a felén, majd két kezét egy nagy ökölbe kulcsolva, lassan, várakozva  

leeresztette a zöld posztóra. Aztán eszébe ötlött valami, és hixtelen hely-
zetet .valtoztatott, fölvette a telefon аgylót, megbJlentette az írógéphez  
hasonló készulék kapcsosóját, s álmos hangon beszelni kezdett azzal az osz-
tállyal, amelyben ig.Іn rosszul unűködönt a negyedik telefiankészülék. Ebben  
a pillanattan lépett be Ganicsev a kombinétus tömérno Кe és Szamszonov,  
a partiroda titkara. Ganicsév roppant magas termet ű  és kövér, gondosan  
borotvált ember volt. Sotétkék ruháján cimetszín ű  vízá1ó vászonbor készült  
murnkászubbonyt viseit. Szamszonov ugyanolyan termetű  volt, minta kam-
binátus igazgatója. Vállpántnelküli, régi tisztaruhát és csizmát hordott. Mind- 
ketten az igazga ~ói asztalhoz ültek, Leonyid Ivánoviccsal szembe.  

Zdravsztvujtye, tavarisi — mondta Leonyid Ivánovics. — Mi újság?  
Salnos, mindig akad újság, — telelte bzamszonov. Ganicsev értet-

lenül tekintett rá.  
Le nézzétek, milyen újságot hoztam én! — Leonyid Ivánovics kinyi-

totta az irattaskát és el ővett belöle egy ív grafíkonpapirost, me nyet szeltében--
hossгában vonalak tarkítottak ,és surü számosziopocskák borítottak. —
Ezután ehhez a grafikonhoz igazodunk. Ime, mindjárt kifüggesztem, hogy  

mindenki láthassa  .. 
Leonyid lvánovics kivitt néhány rajzszöget a hetmánsapkaból, bosszús  

arckifejezést öltött és cip őjét csikorgatva odament a falanfügg ő , sárga  
deszkapaphoz.  

Iae teszem... — mondta ágaskodva — ,  hogy mindenki lássa  .. . 
Engedje meg, Leonyid Ivánovics! — ment oda sietve az óriás Gani-

csev. — Engedje meg ,  hogy ,én ... Én, izé, egy kicsit nagyobb vagyok.  
— .Napoleon erre azt mondaná, — ,dö1t hátra karszékében Szamszo-

nov — te, Ganicsev nem vagy nagyobb, csak — hosszabb.  
Azzal hangosan fölnevetett. Ganicsev úgy tett, mintha nem hallotta  

volna, Leonyid Ivánovics pedig Szamszonov felé fordult és behunyta szemét,  

majd lassan kinyitotta .a türt őztetett harag jeléül. Szamis,zonav .azonban  
vidám csillanást látott a szemében. Az igazgatónak megtetszett ez a szel-
lemt s megjegyzés.  

Szamszonov elvtárs, — emelte föl fejét Leonyid Ivánovics és szigo-
rúan összevonta szemöldökét, de szeme nevetett. — Szamszonov elvtárs, a  
történelmi hasonlatok veszélyesek. Legyen velük óvatosabb!  

Körülbelül egy óra múlva Ganicsev elment. Leonyid Ivánovics kényelme-
sen ült az asztalnál, ismét egy nagy ökölibe kulcsolta tissze kezét, fölhúzta  

szemöldökét és Szamszonovra tekintett.  
Mit is, mit is mondtál te Napoleanról?  

Szamszonov élvezettel ismételte meg.  
Leonyid Ivánovics, — nevetett Szamszonov — mondhatok én neked  

még egy vidámabb esetecskét.  
Akár kett ő t is.  
Az a mi sokgyermekes Makszjutyenkönk ... Tudod-e, milyen osto-

baságot követett el? Glása néni rajtakapna a tervez ő irodában azzal a ..  
Verocskával a tervez őirodáböl. A délutáni munkaszünetben. Bezárkóztak  .. . 

Megtudta a felesége?  
Még senki sem tudja. Azon töprengek, hogy mit csináljak. Lármát  

csapni, nem akarok. Mégis, három gyerek! Es ott a felesége is. Ha ránézel,  

megsajnálod. Jóravaló asszony.  
Azt mondod, jóravaló?  
Jóravaló. Éppen ez a bökken ő .  
Rá kell ijeszteni Makszjutyenkóra. — S Leonyid Ivánovics meg-

nyomott egy gombot maga mögött a falop. — Rá kell ijeszteni.  

105  



A titkárnő  ibelépett  
Hívja ide Makszjutyenkót.  
A váróteremben, a töitalál6 . . . 
Tudom. Várjon.  
Akkor én megyek, — kelt föl Szamszonov.  

-- Az igazat megvallva, ilyen ügyekkel, erkölcsi neveléssel neked kel-
lene foglalkoznod, — tekintett rá élesen, de jókedv űen Leonyid Ivánovics.  
— De, jól van, nem bánom, menj isten ;hirével!  

Néhány pillanattal kés őbb az igazgató el őtt ott állt Makszjutyenkó, egy  
szőke, kopasz, finomb őrű, vörös szemhéjú ;és gyönyör űen nőies ajkú ember.  

Gdrasztvujtye! No, mit nézel? ... Ujj is... Makszjutyenkó elvtárs!  

. Mesé_d el nekem, mi van acs ő-öntőgéppel. A minisztériumban csak-
hogy le nem nyeltek már miatta. Befejezitek-e végre?  

Makszjutyenkó fölélénkült, nyelve pörögni kezdett.  

Leonyid Ivánovics, mi mindent megtettünk, ami a gépszerkeszt őktő l  
függött. A hibákra voriatkozö megjegyzéseket átadtuk a m űszaki  . . 

Igazat mondasz? — vágott szavába Drozdov, majd fáradtan le-
eresztette szempilláit, uj javai megdörzsölte hideg homlokát, s nem nyitva 
ki szEmt, megkérdezte: — lVlonad, mit cs,náltái te ott megint ... azzal 
a ... Veroc,skával? 

Makszjutyenkó hallgatott. Leonyid Ivánovics behunyt szemmel, 
egyenletesen szuszogott, mintha aludna. Aztán egy kicsit kinyitotta .sze-
mét, ránézett a sápadt, izzadt gépszerkeszt őre, majd ismét leeresztetté 
saemhéját. 

Azt hiszem, te mint párttag tudod, hogy az ilyen cselekedeteket 
nem ;tűrik, — folytatta Leonyid Ivánovics,mintha álmában beszélne. —  

Azt gondoltam, ső t, hittem benne, hogy tudni fogod legalább egy kicsit 
megbecsülni azt, aki téged kétszer, — itt Drozdov dühösen kinyitotta a 
szerrét — kénszer .kihúzott a pácból. Ide figye_j, Makszjutyenkó! — Az 
igazgató fölkelt az asztaltól és járkálni kezaett a sz őnyegen, nem egyenes, 
hanem összetett görbe vonalban, hol jobbra, hol balra térve: — Neked, 
barátcin, van valami, hogy úgy mondjam, beteges hajiamod nem kívána-
tos cselekedetekre. Remé.em, hagy a feleséged semmit sem tud. 

Semmit ... -- suttogta Makszjutyenkó homlokát törölgetve. 
A feleséged pedig jó asszony ... Mit csináljak veled? Don Juan! 

Nézd meg, hát neked nincs ;két tarkód. Akinek ,két tarkója van, mint, 
mondjuk, nekem, itt van, nézd: ez az egyik, ez a másik, annak lehet má-
sodik felesége. De ' törvényes felesége! Am te a vesztedbe rohansz. Most 
mit tegyek veled? Engem, hivatalosan értesítették. Végy papirost és írj 
nyilatkozatot. ;tуlj ide és írj. Itta papiros, itt a toll. 

Egy fél órával kés őbb Leonyid Ivánovics az asztalnál ülve, föltéve 
nagy szarukeretes szemüvegét, olvasta Makszjutyenkó nyilatkozatát. 

-- Kertelsz, barátocskám! Nem írtál meg mindent. — Levitte szem-
üvégét, sajnálkozva tekintett a gépszerkeszt őre, aztán a szoba sarkába 
ment, apáncélszekrényhez. — Így, ide .teszem. De ha mégegyszer ilyen 
bolondságot csinálsz, mindjárt átadok mindent az illetékeseknek. 361 
vigyázz, itt vannak a régi b űneid is. Itt van még egy vallomásod, írásban. 
Egyszer régen elvesztettél еgy iratot, emlékszel? Most menj és ne feledd, 
hogy Leonyid Ivánovics pártfagásáb.a vett, és talpra állít téged. 

Makszjutyenkó kiment. A titkárnő  újra megjelent. 
Leonyid Ivánovics, a feltaláló .. . 
1VLég mindig itt van? Na, jó, jöjjön hát. ' 

A feltalálö helyett Szamszonov lépett be. 
Mit mondott? 
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— Pirul. Mint mindig. alj le ide, mindjárt itt lesz a ... Tessék, tessék  
csak! — Az utóbbit Leonyid Ivánovics már egy magas, szikár emberhez in-
tézte, aki az asztaltól tóval, az ajtóban állt. — Tessék, kérem.  

Szamszonov beleteiepedett a karosszékbe ,és lesütötte a szemét. A föl-
találó nyugodt léptekkel átvágott a sz .önyegen és megllt az asztalnál.  
Foltozott ,kanyókü, nyári tiszti zubbonyban, hatvány rózsaszín ű , kopott nad-
rágban .és gondosan Іо  tozott cipoben volt. Minden tiszta és vasait volt 
raj ta. Egyenes teзΡ ttartással és egy kissé fölemelt fejjel állt ott, s Leonyid 
Ivánovlcsnak mindfart szemébe tunt egész megje_enéséne к  összhangja, ka-
tоnás tartása, mely a szikár tiszteket rendszerint nagyon rokonszenvessé 
teszi. Szőke, régen nem nyírt, két nagy tincsre választott haja ráhullott mély 
barázdas hamiok "ara, simára vo ~t borotvá_va. Beesett arcának egyik fele egy 
pi1 natra ideges mosolyra rándult, de nyomban összeszorította ajkát és 
faradt, szürkés szemévei nyájasan az igazgatóra tekintett. 

Ez a nyájas tekintet egy kissé zavarba hozta Leonyid Ivánovicsot, le-
sütötte a szemét. A donog úgy állt, hogy ez a föltaláló há гоm évvel ezelőtt 
bejelentette a kombinétus ÚTIZ-óban (azaz a találmányi osztályon) vas- 
csatorn.4c зöveket öntő  centritugá_ls gépét. A tervrajzokat elküldték a mi-
nisztéri ~mnaх , s snegkezd ődótt a levélváltás. Azóta ez a roppant tartózkodó, 
csendes és a jelek szerint nagyon állhatato зΡ ember minden alkalommal, 
amikor Drozdov Moszkvába készült, újra fölkereste. YJjra meg újra levelet 
küldött tőle a miniszternek, és kérte Drozdovot, hogy »nyoma meg« a 
dolgot.Ez a iegutobbi utazás se múlott el i ~evél nélkül. Csakhogy Leonyid 
Ivánovics ezú ~ Lal sem adta át a levelet személyesen a miniszternek, ahogy a 
föltaláló kérte, hanem egy fiatalembernek a fogadószobában, a miniszter els ő  
he ~yettesének. Kezébe jutott-e a levél, annak akinek szánta, ezt Leonyid 
Ivánovics nem tudta, megkérdezni pedig nem merte a minisztert. A he,yet-
teset viszont azért nem kérdezte, mert ez a fiatalember igen ravaszul s 
pimasz módon bánt az emberekkel: sosem sietett válaszolni, csak mosolygott, 
s mindig félvállról vagy éiNipen hátat fordítva beszélt az emberrel. 

.lgy állt a dolog. Ezenkívül pedig egy fél évvel ezel őtt még egy kellemet-
lenség ji;bt közbe: a minisztériumból is elküldték egy c еntri;fugális gép váz-
latait és leírását. Ezt egy tudós, és gépszerkeszt ő-csoport terjesztette el đ , 
élén az ismert Avgyijev egyetemi tanárral. A minisztérium elrendelte, hogy 
ezt a gépet mindfart vegyék munkába. A gép már megvalósuló félben vo t 
és végleg elzárta az utat Lopatkin elvtárs gépe e. őtt. Leonyid Ivánovicsot 
egy kis bűntudat mardosta. Annak idején ugyanis, amikor Leonyid 
Ivánovicsnak nagyon kedves volta buzgini tízosztályos iskola, ahol Nagya 
előadott, — nagyszívűségét akarva megmutatni — könnyelműen megígérte 
a föltalá_ónak, hogy majd ő  »megnyomja« a dolgot. És három év alatt sem-
mit se tett. Most pedig, amikor fölbukkant a centrifugális öntésben évek 
óta tekintélynek számító Avgyijev tanár tervrajza, most végleg eld őlt min-
den. Avgyijev oldalán van a tudás, ,és a tapasztaat, az ő  dolga komolyan 
meg van szervezve, a figyelem központjában áll, és — minta minisztérium 
egyik osztályf őnöke, Leonyid Ivanovics barátja megjégyezte — van 
táv 1 a t a. Drozdovot megtanította a tapasztalat, hogy nem kell, srég 
akaratlanul se, útjukba állni azoknak a tekintélyes embereknek, akik va-
lamely távlatos dolgon munkálkodnak. Mi több, ostobaság lenne ebben a 
dologban holmiféle mesterkélt semege.s magatartást tanusítanod, kivált-
képp, ha a minisztérium ,rendeletei pont az ,érdekelteknek ebbe a csoport-
jába taszítanak, arra kötelezve, hogy a legrövidebb id őn belül fémbe n 
mutasd be Avgyijev gépét. Leonyid Ivánovics már régen megmondta volna 
Laparokinnak azt, amit magában eldöntött, de a föltatialónak olyan bizakodó 
volta szelne, hogy elfogta el őtte a nyugtalanság ,és megfeledkezett kedvenc 
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pózjairó .l és szokásairól. Ezért az egész alábbi beszélgetés nagy er őfeszí-
tésébe került.  

Üljön le 	mondta, egy kissé elsápadva. — Szamszonov, ismerked- 
jetek meg, Lopatkin elvtárs. Dimitrij Alekszejevics, ha nem tévedek.  

A föltalálö megszorította Szamszonov kezét és leült. Hosszú hallgatás  
állt be.  

— Mit mondjak magának? ... — Leonyid Ivánovics kezével elfedte  
arcát és néhány pillanatig úgy maradt. Aztán levette a kezét, összedör-
zsölte és egy nagy ökölbe kulcsolta össze, majd olyan tekintettel nézte  a 
feltalálót, mint aki most kezd emlékezni. — Hát igen... Szóval, teljesen  
elutasították. Mit csináljunk? Magát, barátocskám, senki sem páxtfogolja.  

Lopatkin zavartan széttárta karját és mintha fölemelkedett volna, hogy  
távоzzék. O csak ezt akarta megtudni. Leonyid Ivánovics azonban megint  
ha.tigenezett egyett, jelezve, hogy még nem mondott el mindent.  

Olvastam Sutikovhoz intézett panaszait (az igazgató egy kicsit  
megvetően ejtette a miniszter helyettesének vezetéknevét). Elolvastam.  
Maga nagyon kemény! (Éppen így mondta — kemény.) Maga egy kicsit en-
gem is... Semmi, semmi — mosolyodott el Leonyid Ivánovics. — l ✓n nem  
haragszom. Maga egyenes úton halad. De van egy gyenge pontja — semmi  

oka sincs arra, hogy panaszt emeljen. Én nem vagyok köteles támogatni  a 
maga találmányát. A mi kombinétusunknak az a föladata, hogy csöv зket  
öntsön. Azok a csatornacsövek, amiket csinálunk ; azok csak a minisztérium  
személyi szükségleteire készülnek. Az ő  lakásaikhoz. Egy csepp a tenger-
ben. Az illetékesekhez kellett volna fordulnia, nem hozzánk.• Ez a maga f ő  
cévedése ... Lopatkin elvtárs.  

A föltaláló nem válaszolt, csak összekulcsolta kezét széles er ős térdén.  
Nagy sovány keze volt, vékony ujjain kidudorodtak a bütykök.  

A 'másik hibája meg az, hogy — hunyta le Drazdov fáradtan a sze-
mét — hagy önállóan dalgоzik. Nálunk a iházalás idejét múlta. A mi új  
gépeink kollektív elképzelés gyümölcsei. Maga nehezen fog boldogulni,  
magának senki se lesz hajlandó dolgozni. Viszontagságai,na+k beható tanulmá-
nyozása alapján jöttém erre a következtetésre — s Drozdov itt szomorúan  
elmosolyodott.  

Igen, igen, értem ... — mosolyodott el a föнtaláló is, de az ő  mo-
solya enyhébb volt: megértette a kombinétus igazgatójának helyzetét és  
sietett ő t :minél előbb felmenteni az alóla terhes kötelezettség alél, hogy  
látogatójának kellemetlen dolgokat mondjon. — Bocsásson meg, kérem  .. . 

Fölemelkedett és széttárta karját. — Еn; voltaképpen teljesen véletlenül  
csöppenten az egész dologba... De ha egyedül dolgozom is, nem magam-
nak dolgozoni.. Köszönöm. A viszorvtlátásra. —Könnyedén meghajolt,  
és égyenes, kimért léptekkel kiment. — Letört ember, — jegyezte meg  
róla. Leonyid Ivánovics. — Gyönge volt. Gyönge. Az élet eltiporja az ilye-  
neket.  

El bizony, — egyezett Szamiszomov.  
Twdad-e, hagy fi ~zika,taúnár volt? Ott ;  a má iskolánkban, ahol Na-

gyuska tanít. l гted? Egyetemet végzett.  
Na és, ha вgyetemet végzett  .. . 
Ne beszélj így — a moszkvai egyetemre járt! Te nem tudod, de 5  

igazi föltaláló. Szabadalma vam. Mihelyt megadták neki a szerz ői jogot,  
mindj ~á+rt Moszkvába rendelték, h оgу  dolgozza ki a tervrajzot. Számukra,  
a föltalálók számára ez a törvény: ha fölszólítanak, hagy vonósítsd meg  
találmányadat, elhagyod régi uz оlgálati helyedet és az: új helyeden ugyan-  
azt a fizetést kapod. Elutazott, ha-ha-ha! — röhögött Drazdov a karosszék-
ben, hogy az egész teste beleremegett. — Elutazott! Van már két éve, hogу  
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Mоzkvába ment, fölmоndtak. Nincs rá hitelük. Tudom is, hogy ki f đzte ezt  
аo~tt~t~~ 

 
'pd pIaU 'P! xalzanaц 	 fZ0f0 uіau  

neki. Vasz.ilij Zaharics Avgyijenk6. Hisz jóideje ő  az egyetlen megmond-
ható ezekben a dolgokban ... És azóta ő  .. .  

Hát miért nem világosítottad föl? Kicsi ő  ahhoz, hogy doktorokkal  
meg egyetemi tanárokkal vetélkedhessen, — mondta Szamszonov.  

Ez igaz. Nekem azonban 'tetszik ez az ember. Segíteni kel rajta.  

Adjunk neki egy kis-szenet vagy valamit. — Lennyid Ivanovics fölvette a  
telefonkagylót. — Basaskint kérem ... Porfirij Ignyatijevics? Tudod mit,  

küldj egy kis szenet a lakására annak a... annak a mi Lomonoszovunk-
nak. Logatkinnak, a Keleti utcába. Neki, neki. Mennyit? Hátugy, egy fél  

tannőt, talán eleg lesz. Еs fát is, egy fél köbmétert. No nézd, hát én tanít-
salak ki? Miért vagy a tüzel ő  istene? ird a költségszámlára. Szóval, még  
ma küldd el. Еs ellenőrizd, hogy elment-e a küldemény.  

Korom Tibor fordítása  
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бs, a köitđ  

Laták István  

Dilledt, hagymázos szemével  
pattanásos uborkaorrával  
egy lázas fest ő  
vizvájábál ibzúkkant el ő  
kócosan és fenségesen.  
Alkoholból cserepes szája  
érthetetlen viarázsigéket mormolt,  
mtint a faluvégi  
haldoklóan vén boszorkányok.  

, G?, И~ ulladt гte ,kin ~teѓе  
~ 1 ániyоikat fogdosott villogón  

Azt mandčák:  
ó а  költő . . 
És százszor áldottak  
az isteneik,  
akik az 0limpuszról  
az сm ~berek közé verték ki,  
hogy itt az autók között  
karambolokat ∎készítsen elő  
zavaUrt stikaltazásaival,  
és a krump'lipecsenyét ő l  
nyugodt emberek állmát  
drökrе  elűzze  

,a kékessz ј.rke aszfaltokon.  
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Üzenet a túlvilágról  

HALALRAlZ  

($LETRAjZ HELYETT)  

Bogdámi Sándor  

T udtam, hagy egyszer meghalok. 
Így is történt. 

Délután szörnyű  fájdamat, 'eszeveszett szurkálást, alattomos döfést 
éreztem, minb:ia valamelyik kritikusom +bújt volna a hasamba. A lé гam 
hirtelen felszökkent és olyan szédülés fogott el, amilyet csak modern 
versek olvasása ,közben szoktam érezni. 

Este mentőkocsin utaztam a közkóriházba, ahol végre olvasökat szerez-
tem: lelkiismeretesen megolvasták a vörös vérsejtjeimet, gondosan 
kielemezték a szívverésem stílusát, pontosan kivizsgálták a gyomrom 
farmáját és tartalmát, mélyrehatóan átvilágítatták tüd őm ritmusérzé-
két, vesémet, epémet, . mnájamat és egyebeimet, s végül megállapítat-
ták rólam azt, amit úgyis rég tudtam, tudniillik, Ihogy a humoristának 
több mint kétharmada víz, a többi pedig mész, enyv .és só. 

Aztán felvágták a hasam, minta dinnyét. 
— A műtét sikerült — mondta a főorvos, mire az alorvosok össze-

varrtak a legutolsó divat szerint. 
Reggelre meghaltam. 
Meghаlni nem olytan egyszer ű  dolog, mint az együgyű  élők hiszik. 
Először is irtó szomjas voltam, a szó szaros ёrtelrnében majd meg 

haltam egy korsó sörért, de, persze, nem adtak, s így kénytelen voltam sör 
nélkül meghalni, szomjasan, becsapottan.  

Előbb azonban lepergett el őttem az egész élet. Eszembejutott,  
hogy tizenhat évig jártam különféle iskolákba és további tizenhat év kellett, 
hogy elfelejtsem, amit az iskolában tanultam királyról és hazáról, úri 
becsületszóról és jómodorró І. Eszembejutott mindaz, amit mulasztottam: 
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én, balga, nem kötöttem életbiztosítást, holott tudtam, hogy ez lesz a vége;  

én, ostoba, nem írtam meg azt a bizonyos könyvet, amely hiitbiztosan  
Hemingway, Faulkner, Camus, Móricz Zsigmond es Gál László fölé emelte  
volna a nevemet; én, haszontalan, nem rendeztem a nyugdíjjogosultCágo-
xnat, nem adtam ki régi kézirataimat, nem iratkoztam be a helyi labdarugó  
egyletbe és nem nősültem, csak egyszer  .. 

Késő .  
Végérиényesen és visszavonhatatlanul meghaltam.  
Roppant csalódást okozott az a kiábrándító körülmény is, hogy nem  

úgy haltam meg, mint a regényekben szokás. Nem szorítottam szeretteim  
kezét, nem sóhajtottam »egy utolsót«, s f ő leg nem mondtam ki azt  a 
bizonyos jelentős mondatot, amelyet az utókor feljegyezhetett volna, mint  
például Goethéről, aki több világosságot követelt halálos ágyán, vagy  
volt szomszédomról, Kovács. István nyugalmazott mozdonyvezet őről, aki  
».anyus, igazítsd meg a vánkost«, mondattal búcsúzott az árnyékvi'ágtól.  

Félelem nélkül haltam meg, mert nem is sejtettem, hogy jön a halál  
és illik félni.  

Ezzel szemben, egyes nyugati újságíró kartársai-m megnyugtatására,  
be kell vallanom: nem .éltem félelem nélkül.  

(John Smith, negyvenkét éves északamerikai polgár, aki Oklahoma  
egyik országútján a fok helyett tévedésb ől a gázpedált nyomta le és  
fasírozott alakjában szedték ki saját gépkocsija alól, melynek vételárá-
ból még nyo'_c egyenl ő  részlettel tartozott, pontosan velem egyid őben  
halt meg, ,és bizalmasan megsúgta, hogy neki is egész .élete félelemben  
telt el, noha az oklahamai újságok igyekezték őt az ellenkez őről meg-
győzni. Smith, saját bevallása szerint, ál Іandáan attól rettegett, hogy elsze-
gényedik .és nem lesz saját gépkocsija ...)  

Ln, viszont, mindig rettegve szurkoltam, nehogy saját gepkocsim  
legyen. Ugyanis, .amig éltem, rengeteget jártam autón: kirandulásra,  
baráti látogatásra, labdarugó mérk őzésre és .esküvőre, nagуnéha hivata'os  
ügyben is, de a benzint ,es a vezetőt mindig a köz. fizette, ami nyilván o1-
cšobb és kevesebb kockázattal jár, mint a saját gépkocsi. 

Ilyen prob lémám, persze, nincs többé, hiszen meghaltam. 
Halálom után roppant ,érdekes dolgok történtek velem. 
Először is felboncoltak. 
Tévedés ne essék, engem már boncoltak .életemiben is. Boncoltak tár-

saságban, vendéglábon, magánlakásban, hivatalban, nyilvános ,és titkbs 
értekezleten, fényes palotában és utcasarkon. Az ,élveboncolási jegyz ő-
könyvek egyöntetűen megállapították rólam, hogy múltam hosszú, teihá.t 
gyanús jefllemem laza, műveltségem felszínes, tehetségesti köz pes, stílu-
som átlagos, modorom nyers, egyszóval undok fráter vagyok, akit valami 
rejtélyes oknál fogva mindenki szeret. Sulyosbító körülmény, hogy gyak-
ran komolytalanul beszélek komoly dolgokról, néha hazudok, hagy szín-
sebben adjam elö élményeimet, sőt, plágium miatt is álltam azoknak ítél ő-
széke el ő tt, akik az eredetiséget tisztelik bennem mindenek fölött. 

A holtan boncolás egészen más. Itt csakugyan a veséjébe látnak az 
embernek. A bosic ~kés valóban feltárja az ember legmélyebb bens ő jét, 
íróembernél, pedig ez a legfontosabb — ezt Sinkó Ervint ől és B. Szabó 
Györgytől hallottam többször, el is hiszem nekik, minthogy már el ő ttük is 
többen mondták,  s látom, ők is erre törekszenek. 

Pompás temetésem volt. 
Legjobb barátom, aki, míg éltem, gyakran lehordott a sárga f đldig. 

remek szónoklatot tartott. 
Az ő  szavaiból végre megtudtam, milyen ember vagyok én. 
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A szónok megható szavakkal ecsetelte, hogy a verseci sz ő lđhegyekból 
indultam el — ahol Kudelik tánc- és illemtanártól tanultam a simit és a 
charlestont, Mausit бl, a szőke német lánytól, ,а  csókolózást, egy Lavisin 
nevű  susztertól a szocializmus els ő  leckéit, Mi:oszávlyevics tanár úrtól 
pedig az irodalom szeretetét, — éltem Belgrádban, Zágrábban, Budapesten, 
jártam Bécsben, Párizsban, 1VIünchenben ,és Zentán; s most itt kötöttem 
ki a vendégszeret ő  ,navis nádi homokföldben, mely ápol s eltakar... 

A dicsérő  jelzők tömkelegéből kihámoztam azt is, hogy már csecse-
mőkoromban erősen baloldali nézeteket vallottam, ami részint abból is 
látszik, hogy novemberben, a forradalmak h бnapjaban születtem, részint 
pedig, hogy már akkorjában csak piros csörg ővel játszadoztam. Elítél ő  
véleményemet a régi korhadt társadalmi rendszerr ő l nyom.atékos.an  kife-
jeztem már hatéves koromban, amikor nyelvet öltöttem egy rend őrre, a 
zsarnokság képvisel őjére, s ezért böbbrendbeli pofont, kaptam. Egyetemi 
hallgató kegyromban rengeteg pénzt nyertem preferánszon és biliárdon a 
gazdag bácskai földbirtokosok és gyárosok csemetéit ől, s így szerény 
erőimmel némileg aláástam a kapitalizmus anyagi alapjait. A megszállás 
alatt ádáz ellensége voltam a németeknek és kiszo'gálóiknak, s hogy 
nem harcoltam ellenük fegyverrel, csak azon múlott, hogy nem volt fegy-
verem. A felszabadulás után írással, homoktalicskázással és árokásással 
támogattam az újjáépítést, végül pedig a haladó irodalomban végeztem 
szárnypróbálgatásokat, ami elismerten legmerészebb vállalakozásom volt, 
mintIlzogy ,éppen a szárnyaim hiányoztak. 

Harcos voltam ,és lázadó, jóbarát ,és jó elvtárs, j б- apa és jó férj .. . 
Ki tudja, mi lett volna még bel őlem, ha élve maradok? 

a szónak. 
Mintha hájjal kenegettek volna, úgy éreztem magam a koporsóban. 
Barátaim könnyezve állták körül a síromat s őszintén úgy érezték, 

hegy távozásommal pótolhatatlan űr támadt bennük és a világban. A n ők, 
akik szerettek míg éltem, most zokogva bánták meg kis és nagy c.sálásaik а t, 
kíméletlen mohóságukat, kegyetlen szavaikat. Még Peti is szomorúan, össze-
roskadva törölgette örökké csöpög ő  orrát, pedighát ő  igazán sok rosszat mon-
dott rólam életemben. IsQneretlen olvasóim közül is ott voltak néhanyan, le-
vett kalappal, megilletődve, tisztes távolságban. Hej, de szerettem volna 
mégegyszer utoljára megkérdezni, vajon melyik írásom tetszett a ?eg-
jobban .. . 

A temetőcsősz is ott ténfergett a közelben és a sok ember és koszorú 
láttán odaszólt egy szabadnapos sírásónak: 

Nagykutya lehetett. 
Az biztos — bólintotta sírásó. 

Kiskutya voltaim világéletemben, de bevallom, az elismerésnek ez 
a spontán megnyilatkozása jólesett. 

Hiába no, .érdemes volt meghalni. 
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FIATAL NEMET KÖLTOK  

Dalolnom kéne  

René Altmann  

BéСs szülte Chicagat Chicago  
szül~te Сhica,go,t  

Minaien bépés eg`3! vvUlk!nvi  fй  
vilkín''t  fй  
а  vёUlon  

F4bs~agú .u+obgokról  
k.éne d.a~lrnlnom  
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Felkelб  róгsаk  

Jürgen Beckelmann  

BEISMERÉS  

Legyünk đszintéJc  
VdtVvink а  róxsa  
Az éjs,гakdiban  
Kivirágzб  Тóz бa  

A kerruény szó  
A  hideg arc  
Nem más mint te ttаtés  

Nem á1l  
A  tényé,k logrpk ~üja  
Ha$шdrqk  
A  Іntiíszerek érzélkeny t1tji  
Nem 4szi.iлvk mгl~lт  
ґуjs іgak igazй ba'n  

Csodát t%d:rurиk reлnéljй k  
EljtSn  
Amíg nъég itt uagyunk 

BIMBdNYILAS  

Еуд  rózsafa  
Lomátaluгn didergő  
Me ~gv etette Udlbd,t a jégen  
És föl~nyüjtatta vü~rá.g~ai гt  
A hó födé  

Ez volt а  jel  
A  rózsa- f e+Uk љésne:  

LángоJc.kal fut  ii rózsafa  
A  f aldöri,  
Izzán а  viMgos éjben  

zadп,ak u .rózsák  
A  g~iUkos  narp 
Sötét f en гjegetese eilli,em.  

Virágbaborul а  föd és az etm ~berr еk  
Nincs ,Yuatalm а  
A szerelem és , a ,béke falt  
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~  * *  

Valentin Polcuch  

Amikor az a nagy pille  
lettél,  
amély bársony  lázban 
az ablаkomná,l  
virágba bom,latt,  

Amikor az a zö сU kigyyó  
lettél, 
amely az ide ~gen páf rá.nyak közt 
a szememet  
megigézte,  

Am ~íkor az a uа lószínútlen madár  
lettél,  
amely .a, csepergő  1,оfrnb .b6l  
a nevemet  
hívta,  

A kapualjban  idegesen  
kerestem a v'il;lam. јt,  
elbrá,gya:dva  
а  rám váró emeleteikt б l.  

Téli táj  

Horst Bienek  

Azel І5tt biztosan sokkal hi;degebb volt.  

Egészen jál em'l'ékszem,  
Arcunkon langyos szelek álmával  
A Kitim гandzsáró lábán-ál ,h:eroertünk,  
A fagy egyenletes ,szelleteket metszett le belőlünk  
fis hívtuk, hívtuk veszettül  
Az ég és a f öld  tüzewt. 

116  



Varázs-lasszónk -lehúzta a napot. 
Cselédünk lett és királyn őnk.  
A vizet borrá változtattа ,  
Egy búzaszelm;b ől tízezret költ tt, 
Hóvihar ut ć..n :számum;  
De a hegvtető-kön érintetlenül  
Kristályos téli táj  
Hirdeti az évszázadokat.  

Minden .tél: .egy-egy hegy a 
 Nem-hez 

Haláltan-óra.  

(És nagyon  lг ide.) 
Nehéz  
A hóhulAásban 
Könnytelen maradnri.  

Nehéz 
Kakaasszó előtt  
A testvéredr б•l fa,ggatбk 
Szeméje nem nevetni.  

Nehéz 
A szerelem alkonyában  
Fölcsapó lángok közé  
Le nem borulni.  

Mindegу ikiink egy-egy Kilimandzsáró. 

Ellenállás•  

Horst Bienek 

I. 

Elvegyültek  
Imák és forradalmak.  

Ti bújtatok  
Vagy eladtátok a testvéreteket,  
Vagy megszöktetek az ég ő  imaeredélyről,  
Vagy még mélyebbre hajoltatok a lombiJcok fölé,  
Vagb' sírtatok. . 

Mi meg félelem nélJcül hevertünk a tűzbe,  
Bennünket lángok jegyéztek el Qrökre,  
ks a visszanyelt vallomások parázsszele  
Töltötte meg a szemünk elhagyott árkát.  
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Akor f e~lébredtünk, 
Eгlvegyüilnk 'közétek,  
Hangasan szp ~btunk, de e,nki sem é-rtetite a nye+lvü.nk: 

Az a nyelv valt, amebl,ltöl iz a сél dél  
Diadalгmas nyi ~lalkkal ástfúrt este +Lesz,  
S  háv,al egyilt а  zcíszllók fielejtett ,terы t  
A  te.t5kröl feke ~téhг  1esadanta,  
Az гí.ruláncuk bépaklos kételyt ik гil,dött,  
A  szєlíd їt és ajtato~st rap'taka$n.,  
A'rrlim;t épp;en drulja  az erényét.  
Lzek ,а  s;zaплak már n.eщ  is valtak: Verseik.  
Va:itaik: nLden !dbgnalk вхи]setése.  
Ha&Ш,k és manó ~k valtxuk,  
Hиgyha 'halat ,és maná.t mand~tunik.  
SzLL+kláik és vilLámak voltak, őzeik és dofbak volltak,  
HagLlha szitklát és гы lllámat, őzet ёs dabo mand~t'unak.  
Pernyék és гházwk, g гjászok , ѕ  ihiteik vdlsta+k,  
Ho,gylh:a дгетпуён  ,és  h&ot, és gy&ztt és hite ~t  mondb г n:k. 

Sфuki som  áљlѓthatja, ,hogy nem Фátott ur,h гruket:  
A  fejiinket tiiaslkésdiró гt (г,ryezte,  
Slzwronlalok írtCuk а  horrnlakunkra  
A  hШ lláll egyenletei,t,  
És az elSBenség tiúreLmetlen •godyói  
Küiönös szirmokba fesL ~tte,k r~uj+tгtnk.  

De rendezúünk  
Imákat s cúbma'kat.  

1. 

Hangosan szálunk, de s,er ►xki sem érti a nyelwiink. 
Mégsem, csodálko xuruk, 
Mert 0 mi nyelvünk  
A holnap nyelve. 

Kérdem ,tóhetek, mёt cšinditok? 

Furesa haldtájakгa,t f  este@ottak,  
Ёs sírtak. 
BdrciJJeban táncaltok, ,а  tmlámor pinaéibe,n. 
Ѐ s iirr~nep lуes  ajkakkal  zümmögit.ek:  
The  so,ng af the sw вetest d,,e ~aim.  
ŰTságokbeln .a bűnőzés ravatát böngész гixek  
Es sírtak.  
A fölláкúUa2;tiba,7r.  
(B.ábeil éws Vineta közt)  
Létrró1l és nerm ~Létro?l rrne~séliíék  
És sírtak. A toktó  домп 11 ett nektek  
yS а  itudom~ány tató.  
Es sírtdk.  
Okos di,agnözist száUlíttak rendelésre,  
De orvassdgat nem írtц~k elđ .  
A  könyveiitek te гLe па~у  szavaikkal  
Félelemrő l és ihдiláurál.  

De  mélltatl,anak vagyto.k a ha.~lúlэta,  
H1=sz о1у  sokan halnak Inog  mélton.  
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Köziidünk senki se:m sír.  
Közüliinuk senki sWm, sír.  
Köziúlürak senki setim sír.  

 

Legyőxteik  

Az irmuuk ks f orrа irmak.  

Igaгolv~ny  

Giint+er Bruno Fucns  

Ott ilшkom, а  papárosatzrn.,at  
eblenћrző  remdő.r léРtІi rruögött.  
Eg közepesen бгaszrúálllh~цtat&zn rarпpintioében,  

nyugdíjas széll ag'gtelepén.  

Lak,h ~e~lyem.: lebegő  laculitka, 
egy papagájjaZ, am ёly törv ~ényfkt;~nyve,ket  
b.i+fláz szo rgaAmasan . 

Lа7cheltlllerm 
nyiilv~unas ese-ndh á!borít~is t.erén 

égő  cir.kusz —  
іkőszönté&erm  

kézrő!l-,kézrє  e,res~kecPi;k  Le axzá:d,  
köszönté!s@rn  

az wtalsá kötébtánсas 
lángaló  kupola alaгtt.  
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Kis szürke holdak  

Konrad Hansen 

Csillagok arany árnya hull az utakra 
Az utakra szigettől szigetig.  
Az útszegé en nyüzsgő  kis holdak.  

Kis sziirke holiduuk . . . 

Szá ~ malul meg, hányan vannak, ha bírod; 	vagy hagyjad:  
Talán a jártszó árnyak is elvesztették már őket. 

Kis -szúrke  oddak. 

Halk •lélegzés por és nef elejts közt  
Homorú fekvés ,egy h,arm,atcsepp ~ben 
Álam a ,lópatdk alatt, az aszfalt rései mentén. 

Kis szürke holdak:  

LÉLEGZЕS, FEKVÉS, ALOM.  
Közbül a . rolh.anó élet. 
Csillagok áram j árnyúban iz utakon 
Az utakon szigettő l szigetig.  

ÉQövek  

Jürgen Becker 

I. 

Láttam,  
nem lázálam,ban,  
a déli nap magas . fényénél  

halakat láttam,  
amint a folitló+kk .al száralföldre vet ődtek,  
s árvíz után a rétek füvét legelték,  
Hallottam,  

nem susogás volt 
a sásban,  

Hablettam, hogl összeesküvést szőttek,  
vásár volt Sorrentoban,  
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elvesztett arszágu ~kat ak ~arták visszavenni  
és az esőben reménykedtek bolondul.  

Láttam érikeznE,  
nein gályasxám,  
darabszám,  

láttalm fekeitékeí megгérkezni  i repü~l&terekre,  
eljöttek haxuLrál, hog k гi+taiwljкúk a szokdsa.inkaa,  
hogy kitanvЈlk а  f agyásak kezelési módját.  
Ellhnokat г,líдtta~m,  
me І ~ekb ґen őket а  hó e jtőernyős  erői, 
minket pedig а  hamak szálrazf ö4di csapatai szó.ldtak  

Twdtarn, hagy csak а  vá~ndormaalarak  
őriztéik meg az l ćas.ztöneilket  
és  ha úgy  јöлг , 
más égövlbewu is megélnek.  

Fé:tte,rn, гн0:ду  ez az egyl ~ükis:á,guruk  
а  növénye+khez tesz гhasonlólkká minket,  
mњlyeket iа  gy~ö~kérzet  

а  f orrásak ъoz  .köхед , 
д ~е  

а 	lsoz is ,közel,  
egy f ényév,en írt lekötve tart  erősen.  

I.  

Vanni аk bennem ,bizo.nyos csökevények, 
melyek ziz eredetemet  

hml aktát,  
f~ke,tékt čAl, 
vándormadaraktбZ  
és növénktőil s,Zánmaztatjá.k,  
mégsem vagyok biztos,  
ki ,á :testvérem,  
rruind vagy csak nem.eZyik.  

Az ibizonyos, hogy •ostani .létem  
jövendő  ne ~ m ►'.étem ;magját hn veti,  
csak az .a kérdés,  
melyik é ~g meUb i!k es ője és  
melyik é,g meiуik napja 
ápoljia vagy dli 
ezt vagy azét .a magot.  

Sem+mi Ikétség,' hogy minden,  
amit Z ittarrn,  
amma ič  halloфtam, 
a~ m{i,t álmodtam,  
amit féltem ,és tudtam,  

a ma rnég iható réteg  
f ed еserél ~éisét  jelzгi, 
s ezért zan, hagi •a napa b őrét  
éjjeli sxáli чΡúsra  
cserzi  
és az éj sötéгí ,аlsóneműjét  
potom áron  
eladja.  

mteg egy  
rohammal.  
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Мer,t abból, hюgy holmui tör гvanye ~kkel,  
mozgó képekked, kёc be5akkel, ,füst be4széddel ь ~i(bed.ádünk,  
az .klJvetlkezi ~k,  
hо u f  elл,sr►uerjiilk  az  összef üggést  
zászl6ége ~tés  
rruІg árb ~aaszerг:te гUéб  közt;  

hшUa,k összeessküués ~e  
mIQ  a  f  eketék f  ыf eddezés+e 'k ,ö:zt,  
és az  гkövыikezilC,  
hagy a. )гajбо ~rr sz~mlr~áftamás ~t megfor+daа  
és  tait  Uesz, 
és iаZ közлetk.ezп ~k,  
hagy ,a fül ikггtépett ny+e ~Lv,e beszédé гt  
érФi  
s а  por e ~m.lélkezњtéib ~en  

Ihegty~ek ,halott dá.csёsége  
Фartjfárлény~en enyhe fadroikatt miirLtáx.  

Klrké avagy párizsi jelentés  

Ha -Cl  і t ах  К i г s е h:  

Szi ~get а  szétbeиг.  
Keneз tiiuk  
szп,ge~e,t.  
A .halak zdlid mтund°uLárúl én ~el~elnveik.  
Рerоamenparton vére békaoambok  
eаhán~tлa.  
Т'alpu.n:k all~att dlnлa&hattuutl+au  ihiп& 

De  
гп~ејр  

partrraszLЈllá+s еiлđtt  
aиAany,luakast áldoztunk  

kerestün.k  
ui;zet.  

Levegő 	hom+dk 	 ао  
puhittotta a bđrt  

rrwhduk t1helhгerk álmгat a  karrиak.  
Sáfrány burjó,nzпk a.z *тánytűn 	husá,t  
e1о,serétbte a f~ák Jcözt  
bűz t+e гjedrt 	 húsz álюfПъkóros tetemг,ből  

а  f  ölda~lattin Quai de la Rapée  
és Garne d'Ausгt,er14úz Jsözö+tt  

gépalaІ  j  
huUDmszag  
fa►'g с s  
diwlekkta 	 vagy  
értelmueitlen вtép вгиниа k  
kábf+tász вred  

Kén" 



rotonda  
ratonda  

sűrű  аlај  buЈgglian а  kút sxájábál  
az arrliluai gг~engéde k, mint е lду  nős~énysziaтáré  
álarca mylkénei  
ar ~anypléh  

lepihenxünk,  
s a tűzbe fújt  

szvkr;k rögtek  
f eЈTu te disznócsorda  
hirtёl,en rahamLа  

Egy -egj hosszú sugárút 
végtelen rózsaágy. 
Le'kaszálrцi, csoda r аgy máki volna. 
Vagy legml.bb jeget dugva ,a nyelvünk alá, 
Leiőrni azt a sok lkép ,esztő  holdat  
s valahány autártak 
hamukeresztet rájzaini hom! оkára.  

A rácsák az Isle St. Louis-on  
őrzik a parit  

áill')`sd le muaRimad<cut  
Liu.  

Itt megalvadt az  до  
теиетпáпг  agyagcserepek  
m(erev váza  
а  tápláléгkunk  

átvonta ,fésűjét nyárhajában  
csipkéi szélb.ől  

csupán й .,,dauce" szó írja körül a Szajna folycx ~sát  
а  Cité és а  Louvre dcözött  

És mi  
f a j am,kók  az  е'eganddhoz•  
rnélyne merültünk  
bсл ba  
és földbe  
küszöbön át 
haпnuíba  
gőzölg ő  уéмéken  
át  
egy hanglba, amely ígl' уj énákelt:  
O ti. ,  ,mért jt>ttök áldlat lképében  
s nem. egysze ~rű  уу kasak g Јanánt. 
Buzg 	faljuk n maUkikat 	.  
s olykor emulékezгlnk,,  
mnLLsen gyönyörű  volt az asszony  

olajág sa)јwlit az ingéből 
a teste abszinttal volt átitatva  
makor a sztereilm цΡеs holdat  
elefántcsont iálgydra vonta 

ganajtíc,ró ,inászilk rarcamсm.  
a mennyezetem hó lett  
ebrnúltam mint a többi rossz.  

Асв  К á го 1 у  fa гr'ditásai  

0 bolond  rє  tvén: ‚ѕha limвar  
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Halat fogott a felhő  

UTINAPLb  

Sáfrány Imre  

SZABADKA, 1958. JAN. S-ЕN  

AZ IND•U ІLAS  

Az utazás nain mast kezd бdik, egy  
óra vagy kiét óra múlva, arnikior a for-  
galm:ist'а  felemeli :az 'шzrdurLásrjelzбt, és  
Egy mi'krof бn elkrákag'• а , гhagy ez és ez  
а  vonat ebben és ebben az ,iránybin 
eliu3rult. 

NLég а  nyároin kezdádött,  amikor е 1ё-- 
srzr terítettn• ki a •térk+ápet az író- 
asz!badlr,a. 1Иrég elбb Іb. Talán amikor át-  
vettem egye.süLetem •ti,t& ~.árátál a keгi- 
vezményt jelentő  űrlapot; vagy kuég 
ebő'bb ott a p:ncedo+mb teteaján, ,а  falu- 
vég;i ház wdvaráxi., athon,na,n egyiitt bá- 
rnulbam Anieriká:t jtárt ёregi гp ~ mma1 а  
széle;s, еperfaszЈegélyеtite országútit .és  
hallgattam végteen hot5s ~ú m~séit vég- 
telen bosszú k.'áborgasairól. 

Hivatalюг9an  nini fia indulok. 
Elindultam még az e inlwlt év utд.ls~ó 

n•apján, nehogy ёrv'ényét veszítse az 
игlагр .  

De visszajdttem тég aznap újáv г.t 
váтmi. A men.etlj egy Rti(jré%áiig szál és tíz 
nap ~g érvényes. Háxarn óra múlva már  

visz i5 -  а  vonat.. Éjié1 elr_ríúlt, di még 
alig van iires asztal a kávéházaban. 
Szomloat este, — akáres;ak fal;z;helyen а  
k•oesmák —, itt is .töcnwe van!rvak а  ká- 
v'éházak. És va.sárnap es гte is. л2é.у  v+é-  
letle+niil sem babál іko,ztn ályanokk:a ~l, 
akik, т^ön,djruik, а  pinteket vaay a szer- 
dát vá!Lasztatbák volna kimenőи,apn,ak. 
Végeredm~~nyrban e;gy,re mеgy, hogy 
hё trfđn reggel 'álmas-e az emi;aer  a mun- 
kahe:ly&n,; vagy  m:ás uapюn . 

0fiök. Bá гnuloiпi ,a рбгоІ gб  grogi~t,  a 
kiöltözö,tt szórakozáskёbгles polgáro гkat, 
kik hivatásuk teljes tudatá чban izzad-
nak, mosollyo ~gгnak>  t6,ncoln+atk ёts társ.a- 
lоglnak. 

Nincs kedvem k imenni a иasútáT.1A- 
r.nás,ra. A váгótгre.n is, étterean is aly ~an 
ri гg, egytihangú és izléstгlen., mint C 
vaj-dasági vasúti váróterm•ek kiиétel 
nélkiil: A vas'útigaтgitóság tehetne va- 
lami-t az átlagízlés ne ~ vaLбsére, jhiszen 
annyit utaznak az e ~miberёk és sajnos 
оlynan sokat kell tartózko ~diniork a  váró- 
ter+m гekben; hogy uein mindegy, nem  
sz abadna  megengedni, hogy rmindegy 
legy+en, ízlésesen rendezziik-e be .eze-
ket a helyisége'ket, vagy át'em:g ~ edjük  :az 
ügyet aranyciráldás és guan,'_'hengeríz-  
lésű  m,ázolбk 'kény ►éuek kedv 3nek.  

Nincs kedvem k,imrenni a váróterembe.  
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„Szép fiú, rendelj nekem, egy pálin-
kát! No csak no! Nemi kell ú+gy felvág-
ni. Ilyen vasutas uniformisom lehetne 
nekem is. De útálo гnn az uniformisokat. 
Tézetd nem. A ruhádat. ugyan már. 
Torkig v+agyck a ... Nekem. ,csak két-
száz :dlin! r ke И  máma 'és iсs2nd. Nehogy  
fel€(bredjen a kislányom. Iszohn? Há't 
Persze h оgу  iszom! Аkinеk nem tet-
szik, • ki ...... . s sbussz. Mért v'an ' itt 
ilyen csend? Énekelek neked, jó? Adj 
égy cigaretbá;t! Persze hagy cigarettá-
zom. Na 'és? Akinek nem tetszik, ne 
szagultjcm! Mért van itt ilyen csend? 
Azt mondli'a kurva vagycf_k. Hát tmond-
j,uk, az vagyok. É.s? No és, ha kn ~rv'a is  
v аgy4k. Hát mondjuk, az vagyok. De  
ember vagyok. ЕRTED? No, mri az, itt  
senki sem isz`k? Rendelj nekem egy  
kevertet 'és fi aludj., mert itthagytak.  
Énekelek nked. Jó? Mért van itt ilyen  
csend? Alszik a lelked! Itt mta m čnen-
kinek alszik a lelke. Én nem vagyok  

m:os,mert nekem reggel van este és  
este van reggel. Hé, pincér! Hozd m ir  
azt :a kevertet! Sennkti esem vakarja, hogy  
énekeljek? Ki tiltja meg nekem, hagy  
énekelijek? rtt ma mindenkinek alsz'.k  
a le'.ke. Ne al гwdlj, mert leke+verek  
egyet! Elegem van, torkig vagyok ,a  • .. . 
Csak kétszáz dinár kik mára. Halod?  
Itt ma senkivel se ►n+ lehet beszélgetni.  
Atülöfk ide a másik asztallhaz. No, mi  
az örsikÉm, de csendben ii+l ~sz! Itt ma  
mі 'nd+en!ki jó fiú. Adj egy +cigare'tbát! ...”  

„Figyelem, figyelem! . . ." А  hang-  
sгór6 bszál,lйst js'lez.  

ZÁCyRE6, 1ANUh► R  6-kN  

NÉGYEN A FCJLKÉBEN  

Este +bíztál hajnallg egy mészeggel,  
egy józannal, egy asszonnyal és  egy  
hőssel utaztam.  

A  fülkében hat ülö+hely  volt. Az а ;--  
laknál ült а  +részetg. Mellette az as.szony,  
szemben vele a józan. A ózan m:ellett  
aludt az ass,zony kislánya. Parázs vá-  
tára éibredt,em.  

A  szóиáltás+ból ki+bogc,zta).n6 hoigу  а  
részeg nem +akarta beang et? ~ni а  h&st.  
(„ а  gyereket nem ébr еt.szttjük fel!!!") Az  
asszony é+s а  jóiz{an ha1]tga ~tbak. 

A hangoskadásгa megj е e гit a kalauz s  
az ellen& is, és k~zös erővel m оggyőz-  
t;ék a részeget, hogy az asszony átü'_Ihet  
а  +gyerek mеј'.!é, anёükül, hogy az  fel- 
ébredne.  

fgy  kemi.ilt kö:zénk а  hбs.  
Ot perc тúlиа  kieier'últ, hogy f~+ldiek.  
Az asszcny  kijelentette, hogy ha ezt  

tudta volna, mrndin vita n-élikül átült  
исч'n,a 

 

a кiѕl ЙІу  те111е . A részeg +meg-  
ál_ap1ltotta, hogy néha szükségtelenül  
heveakedei ~nik, „pedig bá+n unilyen syépen  
összejött а  t:ársaság!" ,A hős elmondta,  
hogy neki is van csa+badija, gyemekei, és  
be se jött volna a füІrйbe, ha a gyгrek  
álmát aavarn+á., A józan hallgatott.  
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A RÉSZEG MES É JE  

A  handioai tálborban valtiam. Ёs a ki- 
sza,badiu!lás, е¢nlber~k, a ki,szabadulás+am, 
az oQya¢1 val+ami  volt, a sze+ntit ne'ki, 
hagy ha  nekem valaki  з.rЈes+é'гпé. sze-  
m,éb+e иágд+á~m.,  hogy  hazn.ц~f.1k. Mert egY-  
szer csak sariba kellett +á+llni, és én Is  
ott áQ1ck а  so гrlbam és ha+lloim,, !hc+gy akik  
еhbi1 éls ebből a 'faliub•ól vakk, léрје -  
n.k ki. A szentit nekik! Elviszik  dket  

sváib+ok? Ha viszik, végük. De hátfh:a  
n+em viszi:!k? 1✓s én Іїgy ahogy voltam, 
— +de!hagy gcmdalta гm vétgi+g ,az egé гsz  
keveredést, daho зgy é+'item +én aibiban а  
falшban,  sose  ;j+ártam fbenme, +alt se tud-
tam, 1+é'teziik -e, — m+asLdoien, úgY  ahogy 
volгtlam, kiugrattalm г  +a sombóQ, be,álltam  
azok közé, akiik szintén kiugro`lt~ak а  
sarb+dl és vártam, ¢ni 1юsz. Vagy job-  
barr +mrondva nem is várbaen már sem-
mit.  Lesz ami lesz!  На -lтa-h+a-!ha! É's  
mit  gonlaioltІolk,  ha-ha-ha, mi  törtónt?  
Haljon  én,  hogy azok, akik  kiugrottak  

sоrbói, а  bajszost, 'aki kérdez зg ti  
íS►ket. Cs:ikaeán зen-ek rhívj+á+k, és ат 'ko зr  
hozzám, ért, ет  is См 'ka+oáne így, Cs'ka-  
k+acáne úgy, ott laktam a kiLsiutcáb+an.,  
Рá!ј ~о  fia иag.y+ck, az öreg Fáj+ó bá,asi  

fia.  HI-H!I-HI-HI! (Az aaszocry  neve-
tett, a józan masalygatt, a h8s na gyon  
komoQуan maga e16  bák•n1uPt.) Mé+g hogy  
én ismerem-e Сsikaюáneit? Ki ne  is-  
mern зé а  ialulban Csikra,cámet? A ani Cs'i-  
ka ~cánán,kat!  Emberek!  Hogy én miket 
mondtam! Ha nekem azt mgegvszs+r  
az  életb зen иé€fl:g  k+ell' e:ne  mondani!  Sz+ea+-  
temtira, mеа  ,s+e hid'ndlk mnakka+nmi. Az 
ag!ésrret а  tгőbbi'e+k meslэl+ték en к~за^+bb,  
amikar má.r 'kienged+tek benn(lmket.  
М'°;g +azt is  е'1вomraltarm, нсг?v нобу  né-  
гге•tt ki Г ka'cáne !háza. Szó>ró1 szóra  
Igy  volt. No,  igyuntk  egy kicsit!  Faran-  
csoilj, kaQxit+á гny elvtárs !  

A  JOZAN MESÉJE  

Vann+ak еиn(üerte 1 .em lrlala+uzcik. Parag-  
riafiusi' зе'.ikűek. Hi+ába b гisziéQ ne зkvf'z az  
ember. Falra  +háinyt bar ~s> a hoz.ziuk  
int+ézatt :ió  szó. Е.gy hadiáov:' k ~ s1ányt  
biz+att та {т  а  némlj+e. Beo+grádba utaz- 
tunk а  +f;a~ n.п '*b471.  A  lánv att valami  
teahr.e~kai isk,oiába j+árt. . Ёs  hogy  linбv  
nem — úgy 1а't гszik егби  nap зp ~a+r későibib 
Indult vissza az i ko'іаша  a lánc, —  
mert a jegyre ii!tőbt d+á,hum egy  na ~ppal 
búl тiѓІхiit а  иissz'at>érés végső  rha'támidején.  

Erre a kalauz magyfontaskadva k°.azá-  
mította,  hogy  kétezІrvalahánysz:áz di-  
nárt kell méе  а  lánynak a jegyre rá-  
fizetni.  Annak  pe+tyogm'ak a könnyei.  A 
kalauz hajthatatlan,  ihiáb:a ,beszéы n!k  
neki. Ut+ána  mentem a folyro зsóra és 
m,cndcm  neki,  hcgyrha p4ár.sizá,z di,nárral  
vo'гпа  +szó, ü+sse а  kd, 'ki'fizetn тi én. 
De kétezer dinár +akkor +bizoiny 'karnaly  
ös+szeg volt. Meg~nond'tam neki őszin-  
téan,  hagy nullam sincs annyi P+°nz•  8 
erre is  csak azt hajitogatta, hogy  na-
gyon  s'ajnálja, — 'aihagy d saijmáltaa  — , 
di a 1ánymak  a  КёуІІКе zб  á11om+á гson  
el kell hagynia a vonatot. T:rtem  ott 
a  f&ime't az aь la+knáгl ееу  darabig.  Mfi-  
tévd legye!k? Végigisébálok a fialуasón é{s  
szidom  тауа +тшал  tehetetlle vül. s 'zIkm  
ma•gáim{ban  ezt az  бІlatіаs embi4r't, és  
mit 'hoz a vé'+etlen? A fc!'yasó vÉ гgén  
átlesek +а  'ha dió Іkocsi if_ г!é és  ott látom 
sza':g!á'1at11;+am  egy  ré,бi katonacimbor+á-  
ma.t. Eg.yü•t't szolgáltun!k а  dnsziszáza:d-  
bam. Mcndccn neki,  mi a helyzet. Mit 
mond  ii ak? Nemcsak 'hogy  rm+esIyrtet+e  az 
e;gászet, de rmég  milyen  szépen  ki  i's  
segített +bennürik.et. Volt egy  üres h,á+''6-  
füikéje. abba bezártuik а  р'.ty_mgd lányt. 
Még baszóit hozzá az aitó гb6l, hagy  
csak  fek'Lidjtim le é+s alu-dli on  nyugod-
tan  majd Beográd eldtt fellébreszti.  
I3!á't  ilyenek vagyunk. 

AZ AS5ZONY MESÉJE  

А! пг 'kor ќozara alatt &szeszedtek  
benniíniket, a „dcm+clbrámсk" nems!o+kára  
úgy állítatták ki a  papírjainkat, .т)i'n'4(h.a  
önké гnt jelen`Ikezbürr,k va'na Nlét.metor-
szá,gba naun ~kaszо'+gá.latra.  0t adtak  
hetven  má+rka fiтrstést egy hгn:apra. 
Kaptunk egyszer  fdзtt ételt is naponta  
és m~'_r.l'!en hár:c+m napra het зvené± deka  
ken у~eret. bga.zuik volt a domoibriánok- 
na'k, 'ho+gy  mart önk;.mteseiknelk  voltunk  
beírva, Igy kicsit  jciљ  val.t,  mintha  
er+őszakka+l е 'ihurcoltзfkn:ak n!é:znek ben-  
nürl!~_~t a nзéameteik. Kiibí+rtгu}k. 1VLi+nd•агзу -  
n •у ~ ат  fliataloik  voltunk. Oda csak fia-  
ta? ~о +Кat vittek +kчi ~zü'sümlk. Az id+őзseibbje  
Itt +:maradt а  ~lágerakhan. Odrakrnn  meg-
tanultunk  egy ké+t szѓ+t zagyogni nѓr.ne-  
tül 'hagy a 7 зegsZ`üksé+ge`abb kis v+ás+á,r-  
lásainkat lebanya':í'.lhas suk. Az a fon-
tos,  h^+~v т!egtmara•с"гип(k„ m,"ar aki, és 
hrazaérbüm!k. Az volt a leghosszabb  uta-  
zás az életemlb'en. Utaztunk legalalb%b  
egy  hó+rrapat. vagy mј é ~z talrán töb+bet is. 
Le-n:gуe+larszágon, Csehs.z:.o зvki~ "an, Ma- 
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gyaгоrsaá;gan éЭ  R.arr~ániáпí ke+r,esz.tűl.  
1V;Lár azt hitt"k, hagy sdhasE m ёrüm!k  
haza. A fontcis az, ,hagy hazaёrbünk . . . 
Nenk, ak:tkr гelk úgy vt kiárva, hagy 
öntk€лг+н  va.gyiunk. 1 Јönnyeibb volt, mert 
nem voltunk ren ~dőri febü,gyelet alatt... 
Az o+ras a~szolgála•tosok mind  a 
rervdőrtség Pelügyelebe alatt valtak . . . 

A HbS MESЁJE  

Az orotszackra a+zért v':gyáztak annyira, 
mert azok gYűl+öltrék őiket legjóй ban.  
Magvukra кеиé_bé vlgy+áz'bak, mert ma-  
guгkból nem .tartattak. Maguk nem gy ű-  
1ölték ket annyira. En bizany nem  
tlámgyaltam veliik. Eg ►gyel sem. Csak  a 
fegyverEtn, néz~k;Éijgén keresztiLi néztem 
&ket. Azt is csak addig, amíg el nem 
hnlztam а  ravaszt. Azt az e1.њгrt, aki- 
rő1 az ег1~1'с+'р  L;asz'élt, amikor itallal kí- 
n.ádt, ismertem. Eird~:rbást vezetett éр- 
pia., amikor m ~ögréje sioi:rpolyogitumk. 
De hagybu'k, csak as-nálija a dolr ö!át, је - 
Ielges e csak a fákat sZlétp sarpáiban. 
Usztasáti+иal egyrü.tt. H.agytuk ket, hcgy 
кёnуе!5rnesen nekilá,ssanak az irtársnak, 
m~ele.geene+k csak јó1 bele. Bele is fe-
küdtek alaposan a rrvurnká ~ba. Aktkor 
üb -`Gtil зnk rajtwk . , Igaza van magá- 
пiák. .amit mondott: btoms ~ ; kell a sze- 
renctséheiz. De ép рет  úgy kell a szeren-  
ese is a bátarsá+glhbz. H.i ~ába b+átor  a 
baátoir., ha a há+barú első  hónapjaiban  a 
fűtbe harap. N:ncs szerencséje. Velem  
n~eg úgy volt, hogy nregyvenegy 6ba 
puska van a kezemben, di mg egy- 
szer snrn történt gbaj. NDég csak meg  
sem, horzc1lt . а  go?1уо . A sapkárn, ka-
bátom, nad;rgi.em, kbpeny.tn +nlind kki- 
1y+ugglatb зk a galyók és а  вгг'_lánkok. de 
sohasem ért semmi baj. Pedig negy- 
venegytől katana vagYo{k és nya' ю  k,i- 
türi'tntésem van. Egy>,sz еr .azo~ban na- 
gyon köz,el járt a halál. Kétszázágyú-
val lőtték а  n&metek +azt a kis mezč+cs- 
két, iah.al be ~ást~úk maunkat. Akkor 
voltam a !lezerencs іёseiљ . N~e ;v rob- 
bantak fal a 1ёvedéik+гk. Ebdy seN. 

ZíT►GREВ, J,&NUíđ►R 6-ÁN  

IDEGEN VAROSBAN  

Lгépked az e:r.lber egy idegen váras- 
ban. Megissza fёket>ek ~véját, megbá- 

mu,lja bám гu1sidval&i ,t, klt І~tttbat јa a д- 
pt а  fкЧbéren, un~eglbaratválkoz:k, mreg-  
n,zi a kіrakatdkat, е1>alvassa з  helyi  
lap 1+eguцaibib kiad•ását és ё.revetgгi,  
hc+gY egyedгü,l van. А1bbат  a pillanat-
ban, amikor észrevettem;, hogy egyedid  
vagyck. т,áг  nem ízlett az egyediž>a ~ét. 
Képeslaipdka,t vettem a teiafikban, hagy 
úiiиözleterket írjak. 

~s a tra.flilkajbában batá Іkoztarn az 
omvastanhallgatóval. Nagy ü,d,vrivalgá<S. 
11gy lábsmi!k, č  is egyeclürl volt. 

A MEO1KUS MESЁJE  

Tegnap .reggell јгSфнепп  tlЃjfVddé г61.  
.Együtt uba.zba,mi egy csornó magyaror-  

száai menekülttel. ,A pasas„ aki szem-
ben ült velem, elrnеsёlte, hagy csepeli  
melós vólt. Nagyom га  zs4dó&tg ellen  
volt a nvórkus. be  is ka ~szlázbá&c. Kapott  
n,é+gY évet. Két ёve.t 1e is i.iІt sггeгeгп-  
csésen s а  fanradaQom. elđtt aunaresz-  
bt kapott. Most ntegy+v+eпгiгgétévёs  a 
-m+óku.s, adaát maradt a felesége é в  két  
gyereke. Az egy+:lk nagy+ еd:цc eilemista,  а  
mгá:sik negyedikes ggitr.nazitsta. K&zivet-
lentil a forr•adalrarn +kátö г iёse elótt vált 
el a csaltád'jábó4, mert az аваzопу , mfg  
6 tiit, csalta egy budai Fagásszal.  A 
mбk+us rájött és eШvált. A ,gyemeke+kiet az  
a~szcmynak ítéltёk oda. mirt a mókuls,  
úgy vettem Ici a !alumád+álьó1, nenvosiak  
nyilas volt, hanem; alkohaliista ds. A 
forradalom eltső  парја `.ban ne!n1 tudta,  
mitévő  legyen. De amikor látba, hagy  
a  sráook smцrszappannal kemlrk а  aзz-  
faltat, hogy a tankctk me+glb+émazljamiak,  
"es benzi+nesüivageiket hab,igtái'tпak. е1$szb гr  
meglgу újtиa, di +ké®đ~:Ib rálT'ötbe+k; hrc}gy  
meg sem kell gyúj+baiаi, ilfбg ha a 'kí- 
pwfogióra pöcc ~n+hik . . . вгóпла l PelbuzduLt 
а -mókus a sráoákon, és 6 is ibelekeve-
redett. Та1áп  otthon is maradt va1tnha, 
di félt, hagy úјта  bekaszlizzзk. Végig- 
járta itt aválunk a tboroIcait, volt Gsa- 
kavecem, G+érolvóm, Ёхikán, Baji+rгa-  
B+ástán. Az öreg m.áklus mellett egy 
para гsztifiú ült. Azt miandtra, harminc- 
egyéve+s. Haragszik az ameri%aLak'ra, 
mert úgy bán'tak velrü'k, rrv=nt a meg- 

, vébs+'rre v ~áró г artékáva+l. V+égigиkxbe+m а  
b bbt is, ёs úgY lattbam, hogy elég  
brehanyra . emberek cslk azt nlézirk. hogy 
hol s hagy lehet kömnyús<ze тYrel бIm+i. 
E~adagattágk •a ker-+csomagokat és ellt- 
ták. Az öreg mrókus. nvéig azakból is 
оге +~г.едне  az еlад  akr.k röstel- 
lette+k „prodё jо nј" rnemni, е  el,égg јó1  
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keresett mint közvetítő . Még az еlдо - 
bált cip ~őlket is - összeszedte, féltalpat 
veretett  ráj ~uk és .azt is  iladJogatta. Ki- 
spekulálta mindenen, hogy mennyit ke-
reshet  ёs össze is szedett havonta any- 
nyit a „pradájazással",  mint  egy ide- 
való szakгnwnkás haиifizetése. A mene- 
k,ü~l+t rnőkrőг1 az  volt az öreg mókus vé- 
lem~énye, hogy nagycn sok kö~zöttt:uk а  
гingyó. :Meglklérdeztem tőle, rrvilyen üz- 
letetná+1t 1egu! на]ljá.r.a. Elmondta, hogy  

karáсsonyi aiánidiékokka.l  dolgozott.  
Beog~гёdb ~an: ez'erёtsz.áz diná'rér+t árusi- 
tották a karáicsonyi ajándék,pizsarnákat.  

~s -)flІomdij;a Jáno Іs ?aácsd, — kér-  
deztem, — mi a Їenét fog csinálni az 
цSA-b ~an? 

Јо  szakrr.Iurvkás. vagyok 'és ha két- 
hárolm éиг  takarkaskadorn, m;egtiaka- 
ríthatak annyi pénzt,  hogy  csin гá'hatok 
Igy kis halgaza ~ságot.  Mert  kérem.,, jál 
jegyezze  meg,  fiatalemlber,, а  Ihalast>ö az 
aranybánya . . . 

RiJtKA, JANUíđ►'R 1 -ЁИ  

ARB OCERDŐK VERTIKAL15A1  
Váltakazva villog a  piros 	а  гö':д  

fényj е'1гéв .  
Az ég bársonyos. Sötétk лék. 
Hajbk. бeeánokat járt nagylbendbjü 

ha+jó~k. Kvesd гgőz dJk. . Bárkák. Gsórгa- 
kak. Megannyi 'külön kis иilág. Az ég 
báirsonуát а  k:kö'tő:lá гrnpák és  az árboc- 
erdők иertik+áC гisai szétгиagd4 ~stláik ёs е1- 
osztottбk egy'más !között. ,A hajóköte- 
1гк  sakezer heg,yes  sziget  zá:rtinak а  
parti köveze'tte гl. Furrs,a rikáosá' о  han-
got  had1atna!k а . sirályoik és гba.ukórepü- 
lé.sben, Pá1lká ~stiúl csa гpmak 1_e haj эógyom- 
rakból v1zrevetett hulladékhal+miazo гkra. 

Rögzltem a pillanatot:  
Most aludt ki a zöld és gyulladt fel 
piros f.árosz. Kivi!lágdtatt hajó köze- 

led'.k a kчköt  gyomra  f"lé. Egyiptomi 
6юeánjáró - mellett egy, daґuórr ás egy  
kiét centivel közelebb kúszot гt egy ha- 
lom bádiálhaz. Egy єanlber telj es s гú+lyár;лal 

kötlélre  nehezedik. hogy  'k'líze'le°cb 
hozza •a bárkást a  parthoz. Egy másik 
ember lejjebb  ereszti egy kicsit a ha- 
jótest olida бt сvédő  aut&gn:mit.  Egy  
hanm гalaL`k а  part гcin aut+ó(ba utrik ёґs in-
dít. Egy negyed`k kinéz  а  várnlh гáz ki- 
vi,liágított ajtaiбn és иi+siszag"ebál. Három  
megrakott  behera+utó fékez egyszerre e 
ralkpart szélén,  а  danusLn  mellett.  Ha -  
lászasszony flés:ülködik a  bár ~kaka+bín -  
ban. Motorok zúglnak. Hajókban, csdJ- 

nakokban, tehergutákban, elődaruk -
ban. Hajászi ~réna wvölt fel. Sirályriká-
csolas. Kocsizörej. A sirálycsapat m б-
gött most aludt ki a piros fárosz. 

016k egy hordón és falom a pilla-
natokat. 

HAJ', JANUÁR 7-ÉN  

Az emUéikezés mandig egy ki ~osit ha-
sonlít az utazás гhoz. A hajó is, miel:őtt 
eldmidQd, és az úton is, minden kikötő- 
ben gyűlj ~ti magába az  embereket, akár 
az emlb ~erEk az ern_ гékÉket. 

Akik a  málбin  maradinak,  intFgetnek, 
akik a  ha гjón  maradnak,  visszainteglet- 
nek. Azután halk,  a+1ig é..~zlelhető  verni -
g1s  fut  át а  haj6 tesbén és .az embere-
ke t, akik integetnek egymá ~rrak, _mind  
jobban  összezsugorítja a terpeszikedő  
tálvo'_iság. A mölón mara'i гtak szem~°ben 
а  fedélzet törlpüll,  O  ferlélzeten 6 116k 
szemáben a máló. 

Végшl csak halиány sáv marad a part 
és apró füstölgё  pont a hajб  azok  sze- 
mбben,  akik az  irrn>`vnt an гég os5kokat 
dolbáltak és endőt lo гb,agbattak  igy-
m isi felié.  

Így búcsúzun!k egyFmástól. fgy búcsú- 
ztunk: a pillanatcktól is. Az ёletünktđ+l 
is. Űgy .látszгik, ihagy az o гptikai csa1Á- 
dás mбg!is+csak törvбгny. Ma m,ég az. 
Hoin+ap is az. т!arad. De egyszer, ногl- 
napu;tán, az optikai csalódás m+'ar nem 
lesz törvІёny;  hiszem,  hagy úgy lesz, s 
jб  lesz úgy; most  meg r ~ák_tnyökö'. ~ök 
ide a brárp гui'tra és k зérеk: szép.en  a pim- 
с 'er néptárstól egy dupla  prosekot. 

SZPLIT, JANUÁR 8-AN  

PÉNZESÖ  

A szplitdek nZnoha egy nagy szín-
darabban gyerekeket alakntanának.  A 
jó öreg Diakteciánus ,császár szép nagy  
palotáiját felosztatták maguk között.: ki  
tud keskeny ~e7h utcát csinálni? És аk-
kor is nagyon gyerekek, a гrl'kor a téli  
korzбn a „Centráf" el őtt aseportoktba  
verődve töb ~bszázan a futbbali'ics ~apatrбl,  
'kizárólag a fЦ`t2 аисsаpatrál leszélget-
nek.  

Beara, .a kapus, a szlpllitiek szerint  
legalább kétmilliót kapott a Іvézdб- 

128  



tбl. Аzбtа  csak egyszer volt S гplitben  
felesiég5vel, di rrvég aznap torvá гbbáldt.  

A szrpl'ibiek шегт  veszekedtek vele, sen-
ki egyferde pi1 ат'tá5t sem küld ő tt fe1é.  
De а;hon csak megjelent az utcán, a ká-  
vёkázíban„ m±n ~ dernütt vaslpénzek csö+r-  
rent е'k körülötte. Az aszfa4tan is, pad-  
1ón is, mindenütt, ahova lépett, diná-  
rokat szб+rtak ruganyos, u:gró lábai el гé  

szplitiek. Nem osadálcm, h.aóy sietett  
elutazni a város'bó1.  

—  Pedig — .me гél+i а  pбnoér, — amióta 
el~adba magát, n1ár esak árn ~ éka önиna-  
gának. Itt volt igazán n ~a~gy. Itt kapott 
Ausztráliából eюször üidivözlő '..apo,t ilyen  
címzéssen: „Beara — Yaugoslavie", és  
higgye el, ura ~m, se+hol sem fagják úgY  
szeretni, а'habyan mi szemetbiilk. Nem az 

kapus о  m йr, aki itt vd1t. Csak az  
árnyéka а  régi Bearának.  

Egy kicsit enag!át is vigasztalta a csa-  
ládott, fáj1d1a1 гnas ~an csialádatt ember,  
amikor így beszélt . . . 

• . . Ma újra а  tengerre néz ő  ablako-
kat báimulta г:n. És írig,yeltem • tenger- 
re nézó házak walkóit. iK йszem, :hogy ;in-  
tenzívebb világ,é+rzetet adnak lakói'knak  
a 'tengerre ní° го  házalk. Talán gnegnyug- 
tab6ibb az alb Іak m1e11ké húzni a széket, 
aztán 'hirtelen mozdulattal sz!étrán.tlani 

függönyt, 1kitárni  az 	akot, kart, 
szívet és egy nagycm nagyot lélegezni. 

Hszem. .hcv  a tengerre nézö szo- 
áákca rn^hezebiben furakodik -be a gond 

szekrény, a képr.ár.nák és a s бlhajok 
mögé, és а  véa,letek ' ~i;lelke ггő  ös ~sziha гngj'a 
sгövi át a kagylćk :mélyén visszhangzó 
viharokat ép,púgy, mint r.agy о1е1'ke±é-  
sek megszentelt parceit.  

Kádоrgás а  bacsиi aa:i vila k aiгwl.ak.a i  
alatt, és a haj'óút is a part mlletb meg  

, • д 	alog rз s  a parti ö,s ~иémyekІn: új,ra és 
úјг,з  eszembe juttat j a •a ben ~erN ~arti  
bu,v~^1he1y go о 1 аtt nem is lenne 
rastsz száiг  vászannal visszavo ~ nu,1 ~ni és 
maszatolni és kiülmi a partra, nézni  ia 
hul?á.n:ivгrést és utána újra vászan  еРé 
dllni. 

Most itt a kávéházban az ácska zene  
mellett b á ~m гészkador.n. Látom, hogy az 
egyik sim,áranyialt hajú fi'atalem'ber, ha 
az .asztal egyik felér ől a másikra akar -  
ja át:helyezni а  lábát, akkor .a fehér- 
albras+zos asztalilapan e,:r.leli át a poha-
rak és ;az üve€1ek гfenett. L "atam azt a 
feketehajú kikötővirágat, .aki az irént 
arnikar ,befelé jött, így kiaibált гá az 
egyik asztaln гá.l nevetgélő  lá~nyra :  

— No, 
rö+högsz?  
Űgy l+átsz  'k, hagy .az ilyeyгi itt gyak- 

ran e1 ő+folydul, mert senki .sem csinált 
pre'blé:n ~át belбle. A legénylke., aki a le- 
tehenpzett lá-гnуal ült, meg se muk- 
kent, a kikötőwirá;g pedg ahhoz :az 
asztalhoz telepedett, ahol a 1-nyalt hajú 
'tanyázott.  

JÁCINT UR  

Jcint úr r!égi kereskedő . Az öreg  
palota töv гében. +húzódó pi!actéren sz ő -  
nyegeket árul. Ná11a гfngyeltem ^r. ~eg egy  
esetet, amire egy k'oim гmerci+alista szó-  
szerint ezt mondta:  

—  Ha ez S гéј;ország{ban  t1Tbén:k, 
akkor azt m~ondcan„ norm+бl+is, di ha 
nálunik teszi ezt valaki, akkor гnegáll  
az eszem...  

Jáci гnt úr felmiérte а  vevőt. A vevő  
meg(kérdezte az árat. Jácint ú,r г ~.r.ieg-
mcm+dta. A иеиё  gondolkodott. J!leint úr  
háror,n anásoidiperc m,úlva önként leen-
gedett az árból biz1enöt sz ~áí~alékot.  A 
vovő  t !иálн',а  hallgatott. Gondolkodott.  
Va~lószínűle;g számolgatott magában. 
Já ~cint úr öt más;odperc n,,úliva felaj  n- -  
1ott3a a vevőrnek, ''hogY vigye 11 а  ,szb-  
nyeget. ráéir а  fizebéssed, majd elsetén  
e1 számo'm.ak. A ve•vő  taиább gondolko-
dott. в'_+moln4 б iba Jáоint wrnak, hogy hi-
vatalos úton van és nl?n+cs kedve ci- 
p&ni a szőnyeget. Jáci!nt ú ,r erre meg-
adta az utolsó ajánlatát: vi,gy  a иеио  
а  szőn,yeget, adja po+stra, kül,die haza, 
és az áлat havi résгl'eteik ~ben kü'd ~i- 
g~essг  Já,cint úr cí ~mléme. A vevđ  ráállt. 
Já ~cint úr becsomagolta a szönyeget, 
aztán anё lkül, hogy е ;еу  sornyi nyug- 
tát kért vonna a vev őtőfl, átadta neki 
a csomagot és toválbbi jó egészség ~et ki- 
vá гnt az utaz бshoz.  

mit ráhögsz, te behén! Rajtam 
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Erre az esetre monкlta а  'kctam ~erc ьa-  
L'istla, hogy m гg,áll az  eszi.  

BOCSA .NYE  

A  sziplitieik naá.yon .szeretik а  labda-  
rúgó rnёгkőrгёseket, di vaa е~б .у  sport- 
ág, arni mra.;i+dinem olyan népstier ű, mnt  

1а!bd~rúglás. Ma szép niapos: id ќink 
volt, és а  kijryebb esб  városréazek run,d-  
jrд in unegllett fé'1LL ~iak játsza ~дfoz.tak.  A 
ját ё.k közpcat,j ~álb,an .egy ёködnyi golyó,  

„balin" á11t1. A versdsmgő  csn+poirtodk  
mnde egyes tаgjia teke nagYsárglú go- 
1y&t hajít felёje. Akinek а  ,galyójia 1eg-  
közelebb іаІ  mJeg  a balinhoz, annak а  
ascpoѓtlj,a egy pontot  nyer. Tizen`.hat  
pont g.'y+đzo'imet j ~eleat. A játék érde-  
kessé ~giг t flclkozaa, hogy а  leigböbb grund  
hep°-ih,u!p.ás, ёs nagy j~ártas ~sa` gmз  van  
szülksg: jóQ kti keQ.l sгáizпítiam;i а  lem ~dü-  
letet, nelhogy egy lejtő  túidv7gYe a go- 
1У'ót a célon, vagy  gY e гmie.lkedмs v ~'-sz- 
szatartsa, mert olyaniko>r  meg  tú'korán 
ái11  meg, sőt az is könnyen. гaegtö ~rtén-
h.~et, hogy visszagurul hajítój ~a fe1é. 

Akár az él,etlben.  
A  j ~á-áék másik ёrde+kessége, hogy nem  

babria me,g,y: aki veszít, annak fizetnie 
k. A  glrundoik ,közeléІыn rnsindig akad  
vallaim~i kiskoasm~a,  ahol ki lelhet egyen-  
lí'ten ~i ;a szá ~mláTat. A szá~m Iák egyik 
r!észét ki lehet egyeaL'üten,i és Le lehet  
önbeni а  gamatcn. -De a m'as:k résztét  
sokkal neheze!bb ki  egyenlítani : az 
kótyavetyІгilt tedkinfiélyt sokkal-sakkal  
nehizebh vi ~ssZastizerez гвi,  mint azt a z  
egy -Tét pc гhá:r тöál'oort kizletrvi. Ёs 

publ`kulm is játsziik. Azzal j ~át's+z.iik,  
hogy egyik vagy mi ~ Іs гik  csoporthoz  kap-  
сáоlја  sorslát: erkЫcsi иeg is, any+agi ~'_tag  
is.  

Akár az óletbem.  
Ez a „bocsáaye". 

HAJŐ , JANUAR, 9-EN  
A  ;nirályokat m ~iln;dii; szi°+lid ёгэ  eчzemiti-  

m~entál:is  madaraknak  k~lp,zeltem.. Itt  
az eгllemtюezéir ~ől kellitit caeg>óyőmőki-  
nöm..  

Eig,.y гnzerre 5a гn~ak ile  а  zs ~áklEaátnyra. 
Lökd'о• ~~ik e;glyená ~lt. mieff ~akad ~ályoz;zák, 
ihogy a vízien úsDó huldladlék perl+to ~nan 

ic ёbiг  kerül.jёn L•ecsiapó társwkrna'k. 
Rit(káln t~rtéaik rrvegl,  hogy az eQ tá-. 
t,ot гt С,s6rű  (jut a  ifal.a.!thoz. A rnásbd'k- 
mak vagy harmadLka,ak clábdb aikemül. 
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Áa altfimek rLkeп+i11 ,  !az aztán meп e4~tíг1-  
Qnet! A Itölb~i ramоd~iй , hogy е1-  
sze:dlje гbčЧlге  a zákЖnámy,t.  

1'туу  1'álbszilk, а  'tealalerdn .iis ez a bör- 
v&1y.  

DUBROVNIK, JANUÁR 10-ЕN  

І0LTSZEZON  

A 	nlиer~i +haQaґ~з t ott t,isrлtí,t~ kálk  a 
р fаг  asnhal іakon. Еra~ma~r+kít Ih& ászetrn- 
bereik 	entdlÉјј  и  гké~seklked f e1- 
mI°+t~zlјk 	bő+rixkekt, ё 	miaanüfci&vaQ  

Wk 1e а  puha fehém hrd1.  
Nyúzaálk •a 	élplebernyegtű  tge,r-  

lrakóka ~t 	mr ~ua+.á¢n bk  ebek  har-  
n^адјкап 'а  lk,ea'1, úјта  а  `ké~lé ~rt  nyúl +а  

гнаl а :эг , é, szabđIly+as, b~+?де!gґiett m,oz- 
duQiaftCkkal lefejiti а  hú9t га  ger'irncmđ1, 
éia mlemvsckára s+iilLve, ifđkzRпг  чаigy kki- 
ráhttиa гaг zгtaQkr ~a ikЁ rii<1,n1ek а  lhalak,  
em,a1yelk  ni  а  vihar e+1&+t sziabátil.yл~an 
é1гн~ [с  e~гlerves ёаyű . 1ууёгугöги  éQetti;fket 
Daszl~a vagy Lckr+wm +kö+пnyéke fám- 
~чпугев  hull  átnali aQla~tft. 

Az 	zакгд  vfѓhar ;jótt, 'és eglész nap  
dhi гhöngiöttit. QVlоEit +ет 	A isтlél-  
korbá гc~álta huQdámiok •át~шdu(1rnak а  
ti~illámtörő 	lbaikloaт  és eszјeve~zke'tten 

~trom,ali 	а  par 	тr;rt>£ket. De imi гven 
tával(kтá1 а  ckп tzúzó, haj.óbоrdatörđ  

hiullá,mhara ~g játazi fehér karvtúrrá 
egSлs¢ге"tí~+öd'k. A 	'zuzdtt lwmdјпe+t  
rni1п? árd ыbfle+hlёr 	e  fe{hlérvi-  
rál?ú öklelél-bien kamoQ гia kált ;a partakat.  

Dn,hrcпT ►nl'Iktb іam iva►gyak.  
N~ nc~s faгealcrn a ttaп~kallĐiгrakaФú Кегг-  

műáмú 2iг etelklben. Az  ríiаialmцazok  
fiFi áPmnzlkat ralRZSSzká гk енэ  .sлvélеslkarim.á-  
iú ~szr~ đ .rcn;aik ~alava rról á'lmiodrcгtak.  
SгabaduP ásmál l~rnc dina+k. Vemdker'ö1,  
k'Ik becёzebиe vk szјé+t 6ket а . szól-  
гóг>сга  erdem ? .  

A fkávéházak tálglaG termeiben nini  
k&  zdlag ib гorra.valfчvaQ as¢1ba ~гt .re-  
zlerиáflmi~ ..  Ez az az  diгla!k. amkcr a 
váras tгk ahét e гtli~tzie;t ё1he(t,irk.  

A к*Ідг]k nFh1 1кь 1 ;a Ikonyhába  
ћ,'i 7)li 1tnki. ihю ~v 	 sI;tc'&t ven- 
de+rFtfiette4 	q+Рд 	az  de~kere,~-  
l~+t+ekм i~k ia 	aQád 	 а  Ihe+иerđ-  
kit. •a 1еáпdгегe-  І r+j#l1 v гt éi а  nv+u g- 

гlni~gla ~c ;ai'+?І ,  N с '1 аn  rneMéí- 
n°:k mkoz ~ bд . srr.íм íh ~4гlb д . н10 и  e+~im;e-  
CshanP г+Іo 9e►telanw~ll~i°fitг+ef.~ га  káRлéJh+áaaik 
.báгп'nkelv'ik kpá гhc~ vkáгba. 

+Mosit is osialád~a~-+ c>ewkvelglés vr!ssz- 
hasngтлk az óriás Qv ёhiázfe•rem Iba`_ktívei  

a:1aUt, míg k!i.itnп  а  lvázdasэzcnyюс  :toQo¢l-  
n€aгktiпl иásálrálha:c7а,k a vegyeskіe- 

Т'eskedié>seikbem• ké>э , а  f&füak is azonnal  
~rak°rik а  blélynál. A р_+rncérelk 
bé+kséгs+em +di~►urálllrnak a kcriyhálb ~an а  
szaká гáarl.1d1eЛ  és а  ifaüakkmeпгti pálho- 
1yolldkэa гhrú~Dбdottdt böiгzsиealdёgгaklkel. 
Kcrnjovi.č  dubrovn'iki Vé,Іiwэza is itt ül 

~az  egly:lk páholybarn. 'Sravámy  60  v~n.  
Keresztrrejltviérn.yit fi гtijlt, (1ИЭi:lyetn vim•ul.ó,  
7rniQyem tfiatall  volt  akkor, гatnгllaor  a 
mwиésiz cneg~ililírtёtlta itfjú ~sá~a  felett az 
idđlt!) 

B+~hгaQQafi,SZik a itieo~ugemmomarj. 

AZ 15TEN1SMERŐ  EMBER  

Az embert, aki látta az istent, nem 
itt ismertem meg. A tér másik felén, 
egy csapszékben láttam el őször tegnap 
este. Feketekávét ivott. Еs trüsszögött. 

A tarkainges szőke kamasz, aki az 
itenE1 á>*h І 'hemt melgpzálíto.tta, rummal 
itta a teketét. 

— No öreg, te se trüsszőgnél, ha nem 
innál kávét. 

A Ikama ~sl  éfr az öre váia sziáit. de 
az hallgatott. Hallgatott öt percig. Köz-
ben ivott a kávéból, cigarettát csavart 
magának, rágyújtott és megszólalt. 

Mért bántasz ingem? Nem szól-
tam én hozzád egy szót sem. Majd ha 
mPS?éred az én éveimet, másként véle-
kedsz. 

Hangfa mintha feneketlen mélységi 
hordóból jött volna: kongott, recsegett, 
akadozott. Azután újra csend lett. Ké-
sđbb az öreg még halkabban, még szag-
gatiattabban.,szinte enaigGirna+k falyta ∎tta : 

Az ember 11. Nyugodtan ül. Béké-
ben akarja meginnia kávéját és akkor 
jön egy ilyen üresfej ű, aki nem tud  
semmit, de semmit, és megbolygatja az 
ember nyugalmát. Mi köze neki hoz-
zám? Kérdezte valaki? Nem tud mit 
csinálni azzal a buta fiatal erejével. Azt 
hiszi, ha másokat bánt, akkor nem hiá-
ba é1. Pe'dј  tudja i a đ, dieh a бΡv tudja, 
fogalma sincs róla, hogy miért él ezen  
a vilgon. Csak járkál jobbra-balra, 
vagdalбzi.k jobbra-balra, míg egyszer az 
isten, akit én ismerek, arra a buta fe-
jére nem koppint. Еs akkor majd cso-
dálkozik és megsértődik, és újra megy 
majd jobbra-balra és újra vagdalózik, 
és akkor az isten újra a fejére koppint, 
és vаigv megcsitul ,  vagy е  ;ÉlztiFn 'elve-
szíti a fejét.  

Miket dumálsz, öreg, össze-vissza?  
Majd megtudod.  
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A büif_iзхоту ; 
—  Ha  vesze'kedni akarsz, te s+zé11e1- 

bélelt, +ko ~trádj iir~n:en, mig én ki nem 
ny,tcm а  s,z~ámia~t! Ide јо< ~sz veszekeduz;i? 
F1::~e s+s iéiз  taka ~rod(ј  ! 

A  s гzőkce arn ~acz fe_j ~ét a válLai .közé 
húzlba гés belevörö ѕödtt а  vis_zafojtott. 
röh{öglé ~siaie. De azu;tuv_1 mind. halkabban 
nevetett, m ~ad egy~iltalán tzEím neve- 
tett, rrцélg jюibban edv'örö ~ .ödö ~tt. gtyorsan 
fizetett éнч  kiment. 

fgy istrne тtern meg az 
ism;eri az iemlt.. 

Abiž''+tern .hozz ~át, ren,dL;:tem neki т'ég 
ат ,у  feketét -és ,edntéiz+teim, resmketö, vén  

ијј ;а 'i'иад  тг l.уai s+г,aké!r+teLiemm ~el önítёži  
meg 'a tö ~röikkvé !f1élt vizzel, аztá>7 
іе +т  ön,ti аgé ~ szem .t:e1e а  c~slé ѕzlé+j ёt, tha- 
neмn úgy a-pró-do,n+k ~ inít  
Int és i ~szi t~ . Nem kérdezt:em, milkar 
látta az iternt, di kélydez ~éэ  né1Кüt1_ ja  
eílm,о ~rúdta.  

.. anеrt, ké ~nem, az Eanberek  '61- 

cнek éнэ  K1,el°n 'tud;já+k; m~:,árt ёlmek.  A 
bárkálban felküdbe+rn eg,vszier. Rélgecl. 
Nézltem -az elg гe ~t, és az е ~ g ali án  vihar  
kdzeleditt 'és ijёt ~tek а  félhćlk  mindig 
C.i'özelebib. Ке !sőbb, - amikor e ~laneн+é,1'te+m  
az eg!=_ _+zet, iki ~ne,vatte'k ез  azt anon'dták,  
bc1,ond, vagyck. De én :с&аК  ,fek ~üd ~t.em  
а  Ibбr"kálban бз  ij'о bаk,  jöbtek 'а  felhőik.  
Sцürké'хг . Ba ~rn ~бt_1.. Feket ~érv. Ёэ  а  huillá -  
mcC; mindig n ~agyc ~ђіbra n'đ'ttsk . . .  

~  

Ё n so+ká n.e+m sz&tam s°rnk ~nsk .  
Ее  am~+kor ie 	ndtam, hogy d ttam,  
kn,eve ~btelk. Ha ~la~t fogott a fеlhö. 1✓ n 
akkor 1á!ttarn mag az dte ~-нt. Mert ki 
az i ~st:e м_1? A term ~Q~~- 7et erej,e.  

* 
Ma d.é,llb+en elsléitádtl ćim, а  várat,.~fadak  

elé ~ t ё nгyeg ott tiiLt az 'örig isttenis- 
merwő  ember a téren.. Zsá ~пodyoм . Az  
e1 ~б te áQ1ö 1ádlkö ft бkja !fé,tlli І  ny' ~tva. 
Z~se~f{~é~slé'ive2 egy karaj keniyene ~t vag-  
desat ~t aprö  darabokra. Körülö*te ga-  
lamb~o~k ;járkál ~talk а  :niedveг+ as+~falto ~n és  
galambok röpКö+dtek ia feje körül. 

Üdv!özö ~ltem  60 а  láldkóböt? К ?-á1(ló 
réztarrtára ra+ka.m az egyik +1ii1b'ar.11. Е1- 
raІКta а 'zt Іelbké,stt é а  Ikenyeгet. bec ~suk- 
tia a I1ádaf.i гókc~t, elбvet ~te а  kenkefétt és  
tdcztí+tаnЈ  ke+z,dte а  c;i'páFm ~ elt. 

Űigy láfto'm 'јоhагl  van a galam-
bokkal. 

-- Igen. Ezek 'i.s azt szeretik, aki en- 
aLi iad n ~rlk1k. Е + е+.em &et, hogyne s,zé- 
rétn!éne! Raetaszkod! п ~чк  hozzám,  mert  
s+zil~k1é1г1ük 'van rátn. Ёт  h raglaszkado ~.n 
há7zá;j'uk., mert гsáükstéí, ~em var7 г u1k. 

Nézem ezierrán гcú +a ~roát é keféivel  
надсгnаl=!го  vén kezait.  Kcn,'Іö. reсis+egđ ,  
a~kado ~zö нгапа  rrL:ntha  nagyon távol-  
ró hallatsza'na:  

Sos:e vcC гtam híve a 	nzgYű ~ ;, ts-  
nek (K+élre}т  а  mа siIk cњött!) Az ember  
kezé ~b ~ n ногдогтд  soг5át. Mit  &'t  an-
nak a volt нај ,сl+oo'j d ~onomak, ha az  
élеггг  rakott bazl(e ć lk~ ö+te,ff;e!'.ib ő1 	hiáxсмn 
nap~la c.ak szz d ć ~ná;rt mert lköLt Іni 
а  csadádjtáival együtt. Ё: most? Mije 
maradit? Kinek párolt? 

Nem t:udják az emberek, miёr't 
élmék. 

— . ?  
Miért  61 az ember? Nem aтrért е1 

az envber, ho гg.y megödjie az embert, 
nem azért 61 az ember, ho гg.y elpusztít- 
sa az embert. Az ember a тért 61, hogy 
meglments.e az embert.  

embert, aki 
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Harminc d? tлárt fi аe~ttem а  cipő- 
tlsцtц 'нáвгéгсt.  

F~1k~ösшötrntem az öreg+tö+1. Eltette a  
ha.iE`n.r..c ttЈ.va•'t, íra k_4z yito'ttta ,а  fió-  
kot és folyta+tta а  ken,y~érkaraj-'d!ara-  
balás~ t.  

A galambok újra köré sere4g:let:t ek. 

мOSZT ~đ► R, 1ANUí&R 13  

A NEGYEDIK SAROK  
SZEMSZOGÉBOL  

Tegnap este mag ~abiztosan helyez- 
keditü м..k el a keskenyvá ~g,ányú vasút 
e1LSosгtáQyú k,acsijábasl, Grúzsrá1 рсп- 
tosan г;ndututuik. Az ,egyik arakban а  
budvai v гendé _;' átóipar föszá;m!vevöje 
itIt, a mkkban egy szpllti ügyvéd, aki 
Іtiagyan hasonlított Nu'ši ćгra, .a lharma-- 
д`Ik sarokban egy  s&ita öлveg.y fog-- 
1alt helyet, az ajtó meellpbt a пгеууед : С~ 

sarakJbaLZ jórnag'ат . 
Az ügYппéd dicsekedett, hogy ia,az, 

hogiy Mo гi:áron át hos_zablу  az út 
Szp"_htbe, de 'ha igy utaz+:k, hokiap 
délre ha.za ~lr. Ha Metkovi ćcn át men- 
ne, keook hu:.,zonnégy óráig tar.tan.a a 
dacögés. 

A fő'-гáхгггигаи$ elmondta, ho,gy az!ért 
ü1t s.z ецni&lyveczatra, me.rt. így nfégy  
óráva1 el&',oia Szarajevóba ér, mint  a 
gyxrso,n.  

A  sánta özvegty Icijelciatette, hogy  

neki ugyarг csak crnlndegY, neki csak az  

forntas  hogy vre nyuigю dtan  гilÍ7et 

е  , pihentetheti a lá'bát.  

Mi  гajf.г гáC ikczva r_ tükl о±sze, mert  
legjobb Кidulatú szemlélő  is leg-  

alább kilencven kilásra b вcs+ülte vol-

na fel a sáхz гta özvegyet, a g, úzsi  ь io- 

máson  pedig olyascmit rebesgettek,  
hogy az útvonalon valami  fö+ldcsu-  
: гz.arrilá_. tö гrb&rnt, valósтínűleg, á+t  kell 
majd gyalagolrn+wrvk a betemetett v юrsa-  
1an. Má+s:k von г atba ке11 áts гáll-nІл1iК , 

mert így .volt a motorossal is és ezért  
ké!s гtt. félórát. El is щond;tuk sebtében  
az özveg;ynek a földc szarnlás+-his ~tó-  
r'iát és cCak azzal tudtu К  vé'gi.i1 megví-  
gasгztaini, hogy meg гgértük neki, hogy 

paggyáazá:t  majd mi visszük ... Ez- 
zel le is zárult is ~merkedésünk еL=ио  
5гаkазга .  

AZ оZV'EGY MESÉJE  

A tes+tes ö,zгvegy elrnС 4аd,ta, hogy a 
lába még а  hábo~ і  ú alatt tőrt el. Bcni- 
batálrrцadás alatt. És azóta nly,o+гnorék.  
Azt is e'kmoL-i dba, hogy elhúRzyt féfrjé- 
nelk rokonait látogp ~tta meg Cro;a Go-  
ráb;an. A hegye!k kбziö bt csak lóháton  
i,ehet'eabt j гáirn,i & ezlért  5t  is t:,ltett ć.ќ  
еgy fának а  há!tára. .Seha i1e!t&ben  
nem lovagolt még. Amikor  levették  a 
16 hátáról, alig tudott omocca4z.n ~i, úgy  
törtkretette а  lovaglás. Akkor egy ko-
lostor mellett valami vízen kellett át-  
ju,+.tii. A víz partjláCl: nő1 kolostor állt  
é zerzet:essтőlК  ivoltak a rÉ ~иéssz.ék.  Kép- 
zeljiл:c .е1, mondta, hogy rn ~ t k цn:ódtak  
az apácák а  viharos vízen., amig; át-  
e юztek vel+ü:nik a гtiulsó partra. És ak-  
k'or kezd'ődötlt el őбrál az egés ~z, úјт ' а  
lóra, új.ra nyeregiben.  

Nem állhattam, 'hogy közbe ne szál-  
jak:  

-- Na~gys+ágos ass,zcnycrn, hát гrniért  
'éрр +есг. télvíz .ideÉ а  !induQt oelki i2ye ~ 1  
fkalandos útnak? Мá-lkor nyáron men-
jen. 

Nem megyek én oda soha többé 
аг  ,éi:etemben. Se +bélen., se nyáron.  

Alighogy elihibbirk, hogy az asszony  
.rnegleléigel>te az utazá it, FdderüJ:t, hogy  
mostt se haza u+tiazilk, hrз ~..;ertn Sz ~ araje-  
vába а  rckc сггai'ho'z. Ekko' vette át а  
szat az  igyvéid. 

AZ ÜGYVÉD MESÉJE  

»Igen, a köztle+ked ~és errelelé elég  
gyönge. I;tt van ,pél dál a livnói me-  
dence. Hivatalos !becsLés :szerint öbszáz-  
rnilbi'ó ,torr.+O гa elsöas,ztályú kösz'_t а .  
Va`✓wd: nincs és teherau ~tá гkkal а  szál- 
lítá  felemészt.i а  ezéгi értÉkéei'. еk  a 
nyalav+anбt sizázalékáit. Pedig olyan  jó 
anirióнгgü, hogy .a sapliti cornen;t.gyár a 
f.cc,kszport l ~i~vn'oi szfinpo.rral helyette-  
síti. De lesz itt vasíг+t hamaros ~aii! « 

Az utolsó mondatot olyan +titokz ~ato-  
san moLZ~dta ez a Nuši ć-arcú ti'gyvé3.  
hogy а  budvai f& ~z.ámv'ewó is felf i-  
gyelt és гmeoké!rde.z'te az ügyvédet,  
miért gondolja, hogy éppen a livn5i  
medence jut hamarosan  vasúthoz. Az  
üбyvéid megigazitotta bordó cs гckor-  
nya+kkEddőj' н1t éэ  ,még titckzatosabhan  
nušié.i fintorral ezt mondta: » Urár ~r.uп1-  
szaga van a dolognak.«  

Nёхва  csend.  
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Az arдny mitosт~a, 	átszik, 1+еј  árt. 
AZ wrárцiurn éirté.11~e, егејге  és va L áхг,а  
győzte Le . . . 

Hallgattunk. A társaslálg, az omkor 
elll~lőszálmú nyer.sacay!anak áldozn фt  a 
hallga,tásisal.  

A  csen гdet гцјга  а  f5sizámvevб  tdrtе  
rrueg,. 	 . 

Mibő11 гgtondoltj!а ? 
Oi.znan hogy а  livnróá s®nрaг  

alyaln, јао, hoa,y a szpllіtkй  veile p6to1- 
ják а  сem;esut ebőállításához smü'kségeз! 
kokszport. A széln egi, ugyebár. És  
az'tán,a hamu marad, !wgyelb!álr. Еэ  az 
o1iaazak, az olasz~o!k zaa гgywcг  furfangos 
keг~ked~é-lp. Ноуу  hoay rietn, кцѕ zа-  
golták, ihagy а  Livnбi smёn!por !hamuját  
évrdtemes m 	њralni а  smpliti се- 
mгervtayártól..  

Az ,ii,gytvétd je 	beljesem. elhaLl-  
giatott.  Az ёzavagy , sóh~ajtoгo!t,t, а  1"abát 
rako~qaatta és termawt halá цгott е1о  а  
spá!rgгával ё  ek>о!tözöltt biatyulb+ól. A 
fó1`шáпnvevđ  ре!d1ig CoéFшü!ltt, hogy fel- 
tegye а  kötvlebkező  loérdést. De úgy  
Lá ѕzk metgl~ondolta а  dblglot éэ  hall- 
g.atott. Az gylvéd is hlrtelEC1 nagyor г  
еі1h!aгпiglatott. 

Miultáln 	ar'гa vissгzautasítotrtuk az 
őzvg.y If4rró feketekávépát, ! а  nrasić i 
arc máэ  témláг'а  terel+te a szót. — »Na- 
gгyo+n ilсe ~llenie а  lиrn!ái tn~den!c&ek а  
vasút. Az вrdiőgazdas!ágпa glandolok.. Az 
erdó!k7term!e ~llésmefk melgibí.zható ад!ato ~.i 
s¢enint c+sak a húsz százta]1Lkát tuddk 
m,egiemё!s¢Itená a fwrésmtelepkek.« 

Men!n.y1i erdő  van ott? — válglo ~tt 
közbe a fő!száám~vevő. 

Az áцlarni bi~rtoíkok majd n.>`ту- 
syázizer dlektár,ra rwgrialk. Aa erdészet 
rnefLlett tor szetesan az а!111a.fittenyész- 
tép а  fő. A julháCQo ~mányt mtг =~ixцizáil ~j!á!k.. 
Е!gy aчг satráSlia гi gyetem tanљr tardórL-  
k!adatt ott vatgy hárrcnl hon ►apo ~t. A1- 
1}andáarъ  nгagY сeю ~Aort glazdtász és á11at- 
о!rvas vette tk&üd. Ео  hiszem, ho, У  
ezek 'az emlb ~ere+k na;gyon: komulyan. csi-  
náQtják la dialgukat. Érdellcesek ezek  a 
livnvái d llgicik. Péildáull én az iirrii!hú а  
rá sem twdak nl ~гni. đ!nlök s ►ет,, wgye-  

biáir ? Oitt  pedig, az ís!ten hátta mü зgiitty  
стеу ►;tлiek számít. FieY  páar  a!rixnt!i,  
egy pár јо  baromfi, иа✓у!ebár, háarorn  
kiló itiszta húit jelent, ez LitVL1ó61 há- 
romvsггáz dinrár. Еgy kiló ümwhúrt meg 
kзétszáz dinárt кеlrnek, mert az iit.•ühús 
cxsemege, A barjút pedig, — a fő3lzcд.rn-  
veváhőz fordult, — ~h:i.ggYe ,el uram, a  
b+arjút, sшázhatvaniént L ~udják. 

J6t neive ~tФiiinik a fwгosaságon. Iigen. A 
csecтve!giбt mсg kell fizetni. És ha üтii- 
hús а  cs~emege, aiklkar az iirü,hú;at kell 
mealfiize~d. A piac~ak rneatvannak a 
maga tömиénye+i.  

Nem soká Ihhallglattunk, ! а  főszta~n~nevő  
taöirte  meg a cs гenкlet:  

És а  szakembeгek?  
-- Niagly,on néhezeri j&neJk. Fgy  

fiatal jotglászma!k, masit j ~itt haza a k1a-  
гtonaságitál, hartn'cтcer.rat . kúz,á;l ~tak, di 
azt hdsіzi, elljkytt? Dehogy jött. Neki  
v!áros+ kell. Gгa azt ríz!. т  tudom, ho-  
уУгагг  fog ia varosi fizetéskiьől felöbtőzn!i? 

-- De Orvos talán aga!k akad? — 
ѕ ólt kláгibe а  sáаъta rizvelgy . 

A Nwšič-arcú ügtv ►étd, m:intha сs4ak 
vá!rita volna ezt !a kбr'д>ést. Meg,iglazítot- 
ta c9e+ko!rny!akkendrбјёt ёs belekezdett 
az orvosszer т!es ёt iébe. 

AZ ORVOSSZ ~ ERZЁS T~RTEN'ЕТ ~Е  

—  Kedves as+szonyom. đc~lek úgy 
kellett volna felltenhnie a ае!: дге!s,t, hogy 
hogy érгi mlagiárt Li!van,án az orvosi 
kar. Driága авэхопуогпl, a 1!ival>ói kóa 
гh&jb!an 1957 anluár el~ejlété!1 1957 tLг- 
Cemher elsee♦jÉi:;g1, tie!hát !tizesLegy hónap 
adal ~it öltгveілhat szpliti pol.gár aperáltat- 
ta magát. A sёbés¢setí o5тІ.tálly megkap-
ta az enatedélyt, íhюgy fiatal med:Lсusdk 
spediialízáa,hatj,ák !rrvagiwkait . . . 04yan 
kárházwtitk гvan Liиniórl, hagy а  вШа ~гаје -  
v4i,ak í!s m,elgáг ítgye г:lhotiik,.  

(А  f&imvev5 kdzbevototte, lyoay ez  
eg,észem val iдlírtiteniцl hangz.)  

Ia1En„ uriam,  ez vaPószіníítlenül  
hanlglziІk, Fllhiszem, ho'gy valё!szдnűt.:e+n.ü1  
hantglzitk, di a helyzet a köиetlkező :  A 
зzp4i!bi  katonai kб rházјьan, míálkődőtt  
egty огszа>g!oshíгr{í sebkisiz. És hog,y, hogy  
111(11, ez a ne+b!é гsz +áthelyez гést kapott  
5zaraЈ  eváb!а . I~gien m, de a sebész  
apja, erősen asztmá гs volt. Ha ар(jtáгval  
egyiаtt elJkröЈ tözitk Szarajevába, ezzel  

air ~ta volna az +öreg halotti levelé гt.  
Me+giválrvi ped<r nem •akart az арјга'td1,  
ezélrt nem fogadta cl az á!tíhe+lyezést.. 
A kiatcruasá;g pedig viszont, и lау>rbár, 
nem tréfá:l. A seib!és letartózt аtd.álk ев  
hadьіг6_nálg elté á1lltоtták. Az btínüscz!ek 
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mondta ki a sdebaszt és hа thónapi fog-
házra цtÉtJte. Nem fosztatta meg т'an,g-  
jiáltóQ, íцgyt..io ~gY a seb ѕzn•ek а  dutyi 
wtán cnié с'~ak el kell'lett valna eiv° ►v.ц.e 
Szaraзev,dbda.  

Azon a rnapon, affn:kor . а  sebé@z a 
fiaáházlba é.irt, а  felesёgie rnám Beo,grád- 
bau vodt. Aarđі' r а  aib&z negyedszer 
éb_edt Tab _urnálban, megjaUt а  legfe~ -  
sdőlib parancs: azard'na1 elbac5ádtarni а  
stгibé.+.шt a bört ёudbőd 'vs é a hadsereg 
 köte+ Éké{bó1. A parancs már e1bh is 
megébrkezett иоlауа , di a Ma Іrsчll a~ban 
&Z időben. íuton vo:t, éэ  az  as+szonynak  
meg kellett várnia amíg hazaér. 

Akkor a szplbitiek nnegd,hívták kómházi 
főorvosrnak. De a tö- ténteik után цугуе -  
bdár, n,em vitt kedvde Sz!plitben  mamadni. 

kkar talál ~k,aztam vele És acLUaen át  
.ncki Livnó ajánlLatt: аzázezer h'avocl.ta  
éнэ  mаgárnpraxis.  

Ma saját autójra van. 
Ma a sztplitieik Livrnára járnak kев  

al!а . Ебу  csоrnó  fiatal :.sedbёsz tanul  
s ha egy idő  múIlbиa e1lha ~gy'јда  гs а  

kóмháztat, mtó wtodдkat hagy maga  
-után.. A јá>rás is sicktat пуег  vele é,s ő  
i, ug,yeibdár, јбі  jámt а  járással. Ha va-  
lraki szdávtezi, mErnnyit ;kemes a ldv-  
rráiak vissmaké'rdez':k: :»és hány ет-  
be+rédetet m,emit m е4g?«  

SZARAJ!EV0 HELYETT MOSZTAR  

ЕEckor éit~kezltдifnК  el alhhЮz a vasút-  
áldLcrnáCr~hoz »valahit Hereegpvináьan«,  
ahol' a född с ,mvszamf_ás tё  bént. A sánta  
öти'egy leganagyobb ёгömere kidюrüdt, 
hro+gy em кец  tszálllnunk. 

Az ügУтvбd rдaгgyon elkomorodott e 
hir hallatádra, kyгitatta az ablakot, 
kihajolt és megkwrdezett egy vasutast,  
hгagy mi Lesz vedünk? A vasutas vissza-  
íelelt, hagy vamnunk кгеИ  egy keveset.  

— Egy  keveset, — dörmögte m;agá-  
dban az wgyv гédd és .bólogdatott.  

Az órámra náztem: flé1 óra múlva  

ё ilfléa.  
 Az iigyvёd lecs`avartba а  vпfLanyt,  
Е tз  fedjdé+t а  kabátj мára hajtotta.  

Regtglеl ötkor indwltunLk tAvább. 
Az ü,gyvé,d lesaállt ' а  к.óиа`rtkeтő  •á11а-  

гnás+on, hagy Mc1kovićcn át esibtg va- 
ladhagy hazaverg!бdjќјn. Ёti itt s ~záiltitam 
Le мosztárban megtgl г!lizni. Meg,nléfZtem  
n►éthán.y rélg;i measeket. Az egyeknek а  
bejáraгtánál e:g,y öreg as+ztalon. há'rcm  
tyúk ,glu~bibasrztott. MegtbGm м.z,lbarn a  
több mint ödtsbzáz ениеэ  híres kőh~ !dat а  

 Ne.ret,va áödöltt és а  aszín;házát, melyén  

emlékl .Іљiа  jdzi, hogy ödtvenegyгaen, а  
fölszab'ad лalásd tized:k ébиíbrdul:áj ára  
dépitetbék.. Meham három törö ►klkávé,t,  
megirtam ennek az ultazásnak a hi ѕ tó-  
ritiцjábt еи  dÉL'ben, indulok Szarajevó felé.  

Betémtem egy borbélymülhedydbe а  
иasútá:ilс rrvásuia ~l saemrien,. Eby gy ~erek  
boratvátt meg. Elk{g ügyesen4  Míbg dol-
gozott, a nneste ,rrell arród ve ~gt>ekb  
hotgy háг.iy gю 1.уó jdáQ . . wtolj 

'ara  ki mi-  
kom vá:лárolilt galyót, ds m ~ei.lnyit. fлs  ki 
mit lőt{t. És hogy пrn:ko>r mennek иј •ra  
vaddáuzni. A fiú etцdicsоkedtг, hogy 
tegnap nédgy verebet ldtt.  

A ,go+lyóvita alatt újra dE ~szemlbe jutott  
а  szánház faláma erősitett rnárván.ytáьІ  a 
szdövEigle е.э  iígy éi~ezltem„ van ÍegY kis 
ödsszefütgs a galyávita és а  fellszaba- 
duláLi dutxima közöttit. 

Mielőtt be►nentem volcla az áldomás 
épiidetébe, egy utcasöprő  asszony utá- 
►°nam hozta dbőгlke гsztyűimet. Az úton 
ránitlhaittdam Id a г_te+bemlbőd, hagy ci- 
giarcttára ,gy+ujtottam. 

MOTORVONAT, 1ANdUAR  18 

BÁMULJUK A VIZET  

A tó tegnap nnédg csak ».bolond« нги -  
dások képzeileUélben létezedtt. A vatgy  

étbte m гinгdeLlnani, ag.y'hangtú életét.  A 
ztöldvizú N гeretиa s.etebt rajta keresz- 
bill délneІК  е ,э  а  kea.~yvágláalyú vasút 
kdiesi j ~ ájt~Jkrnomdonуai fontoskodva pö- 
flédkcLt>ek hol Szarajevó tе 1~, hol Masz- 
tár fele.  

DsteLedik.  
Most már f'.éllómája robodg a matorvo-  

rnat a tó p а ~rbján: а  tegnap miég, csak  
botobnd adgyakbian lStezS tó par'tjá(1. A 
ren ~dőr, aki az imlémtt doháizуcsеmpé- 
szek után sЈт.agllász:o ~tt, а  két megrnatn- 
zott rztan, éis jómagam itt üdüclk a ma- 
tarvonat kitűnő  fialatazájában és rnéz- 
mülk a vizet. Már több rrn ~ czt fédárája 
né;zmük a vizet. BékIé19 . esóndakok ét9  

kompok lap+af.riak, tükrétn, бs a anozdu- 
laгtlanaág egléisшen miszit'[ou ~sts.á teszi 
а  vö~'.gyet. Mert van vatami csadállatas 
abban, ho гgty egj akkora tavat, теlу  
bizony jókora kék folt a bérképem,  
metlynek иalósdágas partjaki, im;e ,  va1'о -  
sá;gasdan robognak emberi •agy, emberi 
kéz hozott léitre, еэ  a tó feletti hát- 
borzondglató csendben a bilkdörs+ínna víz=  
felüIl,et alatt medgtt:eremrtőđött a le:he гtő-  
 ség sokme цleó  kilowatt  е1д'.itromo э  е -  
n,ergia sziileté<rére. A tófend€11cen f,elep- 
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tett szúr,áІ t,a bОl сгвгС>fk é!s sírkќ vek кго-  
т-огнн  haQ'acslkátik fiicánkо2nak. 

A  rend&ril éи  а  cserrvpésrг-gyanúsok-  
kal egyйt(t prágai son!kás szerrdv.cset 
Pogy!aszitumk és b гáhm,uil~j,uk а  vdzet. 

A  viaet? Nem is a,гr7vyiгa а  vizet.  
A 'term ~észe+t gúzsibakötö ~tt erej'ét.  

SZARAJEYŐ, JANUÁR 13  

A BÉKESSÉG VÖLGYE  

Folyávыgy, folyó гvölgY, gonidolná az  
enyber, pedig nem így van. 

Mosт~bár ~tód Sz!агаје ;иó felé hozott a  
motorv!от!alt, és míg, be aerrn es+tel'edett, 
meglbialbo47áz!va báimul'bam. Ne csvdál- 
kozz, Te k úgy ,nezted volna az а !ь1а-  
kоа  át azlt а  vö'lgyе t. Ne+m, halhatok 
meg a гrilЁ ]ki.~1, ;hag.y тге  éljle!k ott egy 
idő t. Nem tudom mé1g, tíz 4z гapot--е  va ~gY  
tíz hónlapoit. Lehet, 'hagy tíz évet i+s. 
О1уа  hely az, ahol suramásгnl lehet 'az  
áltléllt évék,et, ahol .az alkátás (úgv ér- 
zem) clyan term;észetes folyamat len- 
Уе , атđгl угеQ tеrta'érszeteѕ  éз  egyben ter- 
m!ze!t!túи  az égíg4érrd szLklák sorf:ala 
f.еözt si ~ető  zö~l~dhulláиn.ú Neretv'а , armi- 
lуеа  termrérsrzetes ~ek és egYlbeni mese-  
szerű,e гri sz!éprek az a:pró tisztásoka п ,  a 
folyó és a sziklák közö гtt meghúzódó  
házacsakák. FelettLik valahol, r.-Гagyon  
nцaгgasaan az grerajzcbt sz:lktlák. с .тr fan- 
támosan nyújit'ozkadó v+iharvert. villám- 
stikjltobt, lci!bálta fát:i а114iагк  о `t. Vi- 
gyáгzák az alant meghúz:ódó bÉk ~ ssé-  
get.  

A  jap ~án fam ~etszеtek leheietszertiert 
f:nпnr, kélpzel'e+tsarkaló s г ik:án, m Іlyek-  
irr ~ eik miagas+sárgia гit csak fokozza a fá- 
tyolszerű  kö!dc+ávok vonulá'sa а  szirtek  
kёzőtt, ezek a j гapárr fametszetekre vé- 
'sitt E+zikda гszirtеk, eddig mindig azt 
hittem, hog,y irnklálb;b nagy'hír ű  aneste- 
rek képzeleén,eik kёs.z6nih'et°Ci 's,z ~ps- 
gwket é;rC oгауу!ságukat. A Neretva- 
vlgiyli szdlklas!zirtek. m°g.cáfolt'Glk ezt  a 
hi ~edellmexnet és míg a rrlctar'von ~a~t  robo-
gott, nem tudtam szabadu+lnli a bc+ndo- 
lattól: iddj гö ~.~rni azzia[l a száz lealapo- 
zctt v'asrгor1nal, amikkel mg tegnap- 
eldtt n!agynywg;alm,ú ftexugeri sziget гcs-- 
kre válgyakoz,tam . . . 

Megtmiara'd-e bein тnie^m az odut ke- 
resđ  ааед!ve*ysztö.l а[~kor is, ha 'bekölt đ-  
zöm Topolyán kálváriadombi iii ta- 
nуámlb гa? 

Vagy s~iikerü(1 'nyugalmat 	leln<; т : 
csendes rrrunka!1'ehet ő!sé:gle ~t  tengerek 's 
szi;k]anzirteik birkanyá! ј  éIs 1wánderliget 
nálkwl, va ~g,y а  jólfeutie tudja mi lesz . . .  

ŰJY~! 'DÉК, JANUÁR 14  

HÁROM KOPOTT ECSETTEL  

Nem volt re táJkája, se böcöndje.  
Ме1; sapká4ja sem volt, csak egy újs'ág-  
papfros'ba сег .ат ,agоlt dobozt szoroni_ а - 
to гtt. A cscrn гagocslka egyik s!arká гn há-  
rom kopott sdrté{ји  ecsre!t kandikált ki.  
Gondoltam pilktors!egléd. Likából utazik  
g~entélly-másodasztál уon. Má,r kért nap -
ja úton von. Tizetnh'é!t éves, a'sztalo з+- 
i~r гas volt.  

Mi1ye£z hely az a Karlóica? — 
kérdi. 

Vajdasá,g egyik le гgozeb!'а  vidé.ke. 
ElgcndoUkodva  i &te Іgeti: — Vaj- 

daмálg, 1egozehb vidÉlke. Es van-e ott  
erdő ?  

Van erdб  is. 
нrán)kó rija i's ott vain, ugye? 
Ott.  
S,ztrazsri+'lovón? 
Azt is le akarom feг teni. 
Lefesteni? 
Lefezteni. 
Szóiva'1  nini piktor vagy, harem 

festáműv!é,sz?  
SzereítE!k fest.eiri tá7k ёpeC;et  meg 

csendlélle ~te~t. 
Embert is tudsz? 
Azt isr. 
Е  z mivel fe?tesz? 
Olaj!fes гtёklkel 	per lemezre. De  

most majd kpróbállom vá г  ~г'onra is.  
Le tudod a vásznat alapozni?  
Persze.  
No  halljam, hogy alapozod le?  

Perizi,  nem ј ~а1 tudta. Felirattani  
vele, azt sem tudta, hogy kel !k:ifeszí-  
teni a vaklker'eit!re. Azt L+ felí.ratttam 
vele. É1 0  feslUélski,szíltés m&dit is.  
Vé;g,ei2 nem állhatta és meglk±г rdezte:  

— Honnan tudja maga ezeket?  
đregap г~lm fesrtő  volt, tele láttam,  

ho ~gy cdin!а1ја , — m'cnd,tam nGf~.i. — És  
te? M;eddg rnara'dez a nlagybá.tyádnál?  

Itt m!aradolk. Т!a1 ~án  mindig. Hí-  
vat t.  

Van .gyerekük?  
Nincs.  

— Es  mit viszel abban a papirosban  
az ecsetek mellett?  

Ké1t keille!kció ol ~a;j!festelket. Az е-  
gyrükelt 11aza!lral 	hozom,, 	a rrrásikat  
2'á!glriá гbiban vettem.  

Chu ~dállkozó  szemekkel báErruwlta a Du-  
ná!t ó4 а  fűze.+eket a partoar, egyre kér- 

š 
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dezgetve, h ~ g.y ІТi ~kar érünk anár Kar- 
lócára. 

1VLvelő  t. 1е  ::zádt, г.e -n ke'1et:t kör. и1^+_?- 
nie, nelh:;л,y а  vanз tban fe]Jejtsen va' а- 
nit. Az úј ~ваб!papírba cscniagolt do+bozt 
egé~z útcn а  kezében tartott-a.  

Siet 1е _ а1?ti.  
Már ј о  ir,arrvb 	uc:t voiтatunk ki 

az  á110 m s+ró1, arn'1k;o r k ї-i é,? `.ет  az ah- 
lakon:  ott  ái1t а  sin:k me14e1t1t. Moz- 
cLulaftl ,anul. 
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Egy ismeretlenhez  

Bauer Irén 

Nem is tudtad, ki vagyok, 
csak levetk őztettél a szemeiddel, 
szemeiddel éhesen rámtapadtál, 
gondolatban jól is laktál, —
mielőtt még belém faltál, 
csóktalanul. 

Nem szólok: ne halld a hangom, 
szemeimet becsukom, 
hogy ne láss meg soha. 
Vessz el csóktalanul a csókban. 

Jóёjszak ~t  

B-auer Irén 

Almondjon szépet a világ; 
ne háborút, 
csatornát, 
olajat és pénzt. 
(Pedig jó volna 
egy szép függöny 
az ablakomra, 
vagy egy egyszerű , 
sötétkék, fehérgalléros 
ruha. 
Almomban így látom 
magam szépnek.) 
Jóéjszakát. 
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Еgy káitő  
tragikus világa  

Biri Imre 

Mit tб :  
Se т.4ГПљm se volt s nem is lesz immár sosem nek m, 
ryn.erengj Leii hát egy percre (e gazdaig éileten,  
szivemben nincs harag már, bosszú nem érdekel.  
.a világ újraépül, — s bár tfJttjdk énekem, 
az új fiJlok ,tövében felhangzik majd szavarm;  

magavnJban élem át már mánda гt, mi .hátravan,  
nem nézek vissza töbibé s tudom, nem n лΡéd meg engem  
sem, ,ern! гΡJk, ser vixrázsi.at, — .ba'j ć ~s a 'menny fellettem;  
ha megpillantsz, b гar;itom, forrd:u ~lj cl és eigyLnts. 
Hal ,azelőt+t az angyni ,állta kагdйаІ , — 
talán most senki sincs.  

1944 árpriP'is 30  
(Sem emuék, sem varázslat)  

A ž irodalmak történetében vannak korok, amelyek mostáháik kblt őfiaikihaz,  
és varnnak olyanok, amelyekben a költ ő  magá ~raszabottnak érzi a krörü-

lötte lévő  v'i.lágot, eszméit, vágyait, álmait. Petőfi például .nagyon otthon érezte  
magát а  nеgyvennyole előtti magyarr 'világban, ha egyéni élete tele volt is szen-
vedéssel és nélkülözéssel. Ma már úgy tűnik, hogy mindaz, ,amit Pet&fi jelent  a 
magyar kбltészet'ben, a kornak és a költő  egyéni hajlamaflnak szerencsés ta1á1-
kozásáiból született. Hiába van ott Pet őfi mögött a Hiador árnyéka, Pet őfi azo-
nosult a korral. Népies volt, forradalmi volt, asztrrák gy űlölő  Volt és nyugtalan  
lélek, magába tudta olvasztani kara ellentétets hajlamait és azok ma haranánia-  
ként csengenek fülünkben. - '  

Ady szintén ennek a szerencsének a jegyében született, sőt nn:i több, mind-
kettőjüknek megadatott, hogy a korral együtt haljanak is meg: Petőfi 1849-ben,  
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Ady 1929-ben. Haláluk után új kor kezd ődik, céljaiban és jellegében más, mint  
az előbbi. A Bach-korszak és a Horthy-féle fIhérte.rrar ,már egyiküknek sem  

jelentett volna emberi és m űvészi talajt. A kor és költő  ilyen szerencsés és har-
monikus találkozása után szinte törvényszer űen az »átkozott költők«; a anegha-
sonlattak korszaka következik. Igy volt ez Pdt6fi esetében Vajda Jánossal, s Ady 
után is ,egy sor téhetséges és nagy költ ővel. 

Ez a forradalom utáni költőnemzedék, az akkori húsz évesek, már ebben a 
diszharmóniában kezdik költ ői életüket. Es a szakadás talán sehol sem látható 
ennyire a maga tragikusságában, mint éppen a két háború közötti magyar köl-
tészetben. A költ ő  nem a korral, hanem .a kar ellen kénytaelenélni. S igy; ,míg 
egyfelől feldúlja a költő  életét, harcrag kényszeríti vagy gyáva megalkuvásra, a 
nagyokból éppen ez a szenvedés csiholja ki a nagy költészetet. Az élet diszhar-
móniája akkor összeütközik a köbtészet harmóniájával. Babits Mihály a Jónás 
könyvben nagyszerűen ábrázolta ezt a költ ői állapotat: Nemcsak ő , hanem 
olyan ellentétes tLrmészet ű  költök, mint József Attila. vagy Radnóti Miklós sem 
születtek a prófétaságra. Csak nem követhették hajlamaikat. S mert a költé-
szet bizonyos főiig az err цΡberiség mértéke is, ők a költészetük révén tudták 
megszüntetni a kor ellerntmondásait. Természetesen nem utópia-kergetés volt ez 
náluk. Csаk józan ésszel -és becsületese. emberi magatartással szembe mertek 
nézni az ellenük szövetkez ő  társadalommal és,  felvették vele a harcot. József At-
tila egészen fiatalon, Radnóti Miklósa harmincas évek közepán. Ok tudták, 
amit annyi tehetséges költő  nem tudott, hogy ,nem lehet különbékét kötni az 
embertelen, a mind inkább fasizálódó magyar uralkodó osztállyal. Ebb ől fakadt 
emberségük és költészetük nagysága is. 

Olyan kar volt ez, a két háború közötti, amelyben a költ ő  elsősorban szen-
vedéseivel válaszolhatott a társadalom gyilkoló hatására. Tudjuk, hogy a szen-
vedés nagy ihlető  is. Míg ez a kor mind keményebb életet .diktált, mind •emé-
nyebb mádon fogott az eanberi élet ember jegyeinek elpusztításához, a költ ő  
mind tartalmasabb, mind nagyobb, mind egyetemesebb érvény ű  versekkel vála-
szolt. Természetesen nem tudta megszüntitn'i az ellentmondások valóságos okait, 
.de fel tudta oldani a versben, rcnégpedig úgy, hogy nemcsak saját, egyéni fáj-
dalrríalt zengte, hanem egy egész ország nevében beszélt - és ázután az visszhan-
gozta rím.et. •A költő  így olyan távlatot kapott, olyanemberi síkra. tudott he-
lyezviedr.+i, amely több, nagyobb, igazibb volt,mint a költő  önköre, egyéni éle-
tének síkja és látóköre. Ebb ől következik, hogy az ilyen költ ők (József Attila, 
Radnóti Miklós} a valódi élet ,és valódi irodalom útján jártak. Az .egyetlen va-
lóban járhatón és célho:z ,vezértőn. Nem jártáik. sem a népiesek, sem a 'polgárok 
ösvényeit. Az egyik - is, a mási+k is a fa јs ~izд  .us fenyegető  :szakadékához vitte a köl-
tőt. Erdélyi József, Szabó Irörinc pwldája szépen bizomyftja ezt. Ok. a valódi, tehát 
végső  fokon a herrcos, haladó Európa és. azontúl. a világ nagy emberi közösségének 
írtak, annak szell Іmében gondolkoztak. Modern költ+észe+tet íróak, marxsta volt a 
vi1 gnlzetiirk, osztályharcosa ,szemléletük, kommunista a megigy őződé'sük és harcuk. 
Tehát mind t(irsadalxni,mind irodalmi síkon a maguk egyéni életében., a gyakor-
latban is feloldották a kor éllentmQndásait. Különbek voltak, mint karuk. Az az 
Е-szJt megfosztotta trónjától, ők ennek az Esznek (a tudásnak besszek panaszt --
énekelté József Attila) a néviében besz ~élrtek. Modern racionalizmus nőtt ki ebbő l, 
a kor háborúra fegyverkez еtt, ők a bé.ké,t á1'lítоtták vele szembe. 

Költőnk, Radnóti Miklós, egészen a tarkólövés pillaтnatáig tudósít erről a 
harcról. Egész költői pályája ezt a harcot jelképezi, költészete ennek közlésével 
van tele; igénye több, mint .amit a kor kívánta költőtől és eredményé nagyabb. 
Szemben úszott az árral, á kor áldozatává vált, de csak neki lkerült magyar 
nyelven elmondani mindazt, ami fájdalmában, és szenvedésében a fasizmus igá-
jába hajtott emberiséb~ből kikúVánkozik, amikor fegyvereit ől megfosztva a kio 
Avala notesz üres lapjai kínálkoznak fegyverül és igaz társul. x4llandóan felfelé 
ívelő  költői .pálya 61 előttünk, .amely a kor szintjér ől indult el és- eljutotta köl-
tészet légmagosabb csúcsaira, küzdve a tömegsfr széléin fii. 
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A B E KE С LÉ вEN  

A fiatal Rádnб ti úgy indult, mint a költők legnagyobb része: nem ígért sean-
mit. Nem volt csodagyermek, csak ember volt. S őt, akárcsak a. költ ők ál- 

talában, akárcsak Ady, b sem mond akkor meg sernmit, ami a kés őbbi költőt  
ígérné. Szabályos verseket ír, a kor színvonalára állókat. Még keresi önmagát,  

keresi az élményt. ameiy meg tudja majd nyitná az érzés zsilipjeit és amelyek  

révén majd megszabadulhat a hatásoktól is, amelyek érték. Talán csak az lát-
szik meg ezekben a még kötetben meg nem jelent versekben, .hogy a költőnek  
természete állapota a költés, otthon érzi magát a m űvészet eme külön világá-
ban. A versek melódiájuk természétességéve'l t űnnek ki, már-már a beszéd  

ritmikai képleteihez igazodnak. Íme a példa:  

VialáJc és sok más virágok  
nyíltak ki bennem.  
Fehér klárisok sápadnak  
szememb ől a ,csuklód köré  
Lassan. peregnek a kezeiden  
és már ujj г Ρaid éhegyén ,csillognak  
amikor lecsdkolorn miket  
mert az ujjaid csúcsán.  
ke_d đdik és végz ődik az élet.  

Mégis oly -végtelen  
mint csős réteken  
mely álmоJcna~k hajnali habja  
amikor dohos szemeidben  
kinyílnak a  ködtarajos rónák  
és bomlott hajunkat zászlóként  

lengeti a szél.  
(Az áhítat zsoltáraiból. 1929  

Ez hang még csak, .nemsokára azonban ime, itt a fiatal költ ő  élményvilágá-
nak első  összefoglalója 1s. Két versszakban benne van a költ ő  teljes élmény-
világa, érzéseinek tüze, gondolatainak útja, képalkotásának természete.  

Most földi .mezők fölött vonulok,  
gazdagon mélán: csillanó füvek!.  
vetés! а  'kazlaik alatt szeret ő  
béres! mosoly a koldus véres  

r і il.` minden •én vagt ok és 
szű.zek összeszoritott térdei 
fehéren nyílinak látásom nyor,uán!  

Azután újra semmi! egyedül járok 
az éqi. mezőkön, .lehul?tak már a  
csillagok is, csak testetlen s гavažm 
ragyognak és selymes kajzatuk szelíd 

c! pengeti a zél mrly hózza  
utánam, fehéren göndör felhőknek 
alkonyi nyáját.  

( уti inden áriaság szomorú dícsérete.1 

Fürdik a természetiben, ahogyan csak •tisztaélet ű  és fiatal mártózhat meg vízben 
és naipfényben, felh őkben és viгágok!ban. Nem kulisGsrza nála a világ, nem alka-
lom csupán a verselésre, mint annyi költ őnél ekkor, hanem aramád, hagy felmérje 
mаgká,t a. mindenségben. Á11~apata ez a pogánykiadás, 'olyan ember magartartáaa, 
aki •magával van elfoglalva, a maga fiatalságával, erejével, csorduló életkedvé-
•,-el. Nem problémáik v :iáig:a Fez még, hhál_.'em 'a ifiatal testté, alk'nek vadában „sz ű -
zek összeszorított térdei nуilnak ki Rátásam nyomán". A 'béke, a boldogság em-
bere még. Verseiből csorog ennek az állapotnak a jó íze; a fényl ő  napé, az 
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ezerszínű  természeté. Villogó fogakkal. nézi a vi ~ágat és életkedve nem isrcner  
határt. Még nem a társatdalom гmal lépett érintkezésbe, csak a természettel. Ezek  
a versek ;még Gsak a; tapogatózó lépések anra felé. A term zet képei+be xnár ék-
kar be!'w:Ci_f_1z ::La-ott másfaj ~ta ha!nlg is: »Кди  ő  vs v ~agyo+k, meg proletár", „szuro-
nyCk közt élümk pukka:'ósig", „ö сlö ~gtojta világ ez" és egész ka ~ssáJkf а) sоs+an:  
,,tudjwk, hogy a g ~azdagekk szíve sz őrös s mi harcosok va',gyunik prolik seregé-
hen ,és a társad&,mi rend piip!xl^sos tábláit tarkarjuk el a naptó'l...«, die mm!ndez  
inkább költői utánzás, mint valódi emberi szükséglet. parancsa. Lgazi hangja ak-
kor még ez:  

a vízen, messze partok  
ho7пáilyas tövén  
tükrösem fényluk  
tavaszi- kedvünk! mert  

rni vagijunk mosta fű ,  
a fa, a part, ,az öröm is  
és szépszavú áldása  
a tájnak!  

vagy: 
	 (Tavaszi szero_tők verse)  

Mára Maros füzes partjai  
közt 	a el h оzzd гѓi most ,a .messzi  
vidék! csikók csomós láb tkkal  
futnak az anyjuk után s így  
este, hazafelé most kácsák  

és szeretők totvogva menetelnek!  

Az égen egyу  helpev látni még,  
(csik бk! k-ács ,á+k és szereitők!) hogy  
olyan, mint kedvesem szemekékje'  

(Zaj, estefelé)  

Az ј di11 költője még. Eredeti emberi törekvéseit és vágyait szabadon bontja ,  ki  
a versekben, szinte a fesztelenségig. A léleknek ez a szabad to ~bzádása a testté  
is: erotikus verselnék korszaka ez. Ezx ~el hoz újat már ekkor, ezekből asіаpp ki  
valami frisseség, amit a kor többi fiatal kö ~btőjélben nem érеznü. Azok tudósok,  
csodagyerekek vagy »művészek«,, polgárok v а gу  népiesek., a maguk tőrvényei  
szerint élnek és írnák, é з  jellemző, hвΡgy még Babits is érzékisségét nem eredeti  
költean.é.nyeiben, hanem an űfordításalbаn tomнbodt,a ki. Raіdmióti érzékSég ~e, akár-
csak többi érzelmi xnegnyilvá.nulása is, annyira közvetlen, keresetlen és a ver-
seket olvasva annyira természetesnek t űnik, hogy mr ezzel megszűnik pusztán  
az lenni.  

1Jrd. kés, +hogy a késбbbi Radnóti társaidalniisága ellentéteképpen, éppen ezek  
miatt az ártatlan érzések miatt. — úgy látszik sok mindent ől kellett félteni az  
országot —, kerül , el,őször +összeütközésbe a magyar uralkodó osztá лy enkölrsével  
és társadalmi rendiével. tJjmódi pásztorék éneke cím ű  verseskönyvét (1931),  
melyben éppen erotikus versei jelentek meg az államügyészség elkobozza és a  
költőt bíróság elé állítja »vallásgyalйzásért és -szemérem elleni véctségé гrt«. Az  
idillbe, az élet szépségeinek, gyönyör űségeinek élvezésébe, a tá,j díszes csorgásába  
csup bele .a természetellenesség: az uralkodó társadalom. A költ ő, aki a biológiai  
lét élvezetében tobzódott, egyszerre szembetalálkozik ilyem kezzelfo ~bható és  
közvetlen módon is, legnagyobb elllenségével: a magyar uralkcd,ó osztállyal. Ma  
araár elkerülhetetlennek látszik mindez. A költ ő  előbb vagy utćlbb aválaszút elé  
kerül. Választania keld ,  mert nem ,élvezheti 'tová ~b!b a 1(ke egyetlen fellelhető  
szigetének nyugalmát: a bárs,adal'amkívüliséget, .a pogánykodást, az idill-nyuj- 
totta természetes életet. Természetesen nemcsak ez a ,bírósági idézés sodorta  
mind közelebb a társadalomhoz., nem egy akk гi verse kihívás az uralkodó »sze-

mérem« ellen, amely nem állotta a költőt bíróság elé ál'litani ,  mert - így írt:  
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A szentekkel bizton -összeveszett és  
rnár jótőgfű  sz Йz angyaldkkal 
viaskodik most az égii kaz~Dak 
tövén s sszeszcrítatt сomiboVcat 
feszeget átizzzdt szereZemmeil.  

(Ellégia egy csavargó Jгa''& dга ),  

s ugyanakkor véres kegyetlenséggel Qhalá ~lra kínozni Sallаi Imrét és Fürst Sán-
г Ρdort. Mert lázadás volt a költ ő  természetessége, fiatalsága., egészsége is, e тati-
kája is. De ártatlan lázadás volt, kamaszos. On ~maga »lázad'b jóságnak« nevezi 
ezt az áQla ~potát. A társadalm:ság, amely majd teljesen leköti kés őbby most még  
felszínes oldalvágásokban nyilvánul mag. Még mindig érezni., hagy a. költ őnek  
nem szean ~élyes .élménye ez a társad дΡlmiság. Tudja, de nem érzi is, a maga leg-
szernélyesebb mód'j'án a társada ~limi bajok ösnszességét. Jellemző  erre a Keisered ő  
crmű  •verse :  

Tegiizvp módas legény sz ~emétő U hí,ztaJc 
vasárnapi lánг,lak а  ,tem,дxliorn eg őtt гпеу ;  
hoUdas gond  pipdl ma  ha.xainfk 1tkdn  
és várostjárt, nagy~hasíc lányok lesik  

~lassan kifelé kere!ked. ő  köl~y'keгlke гt, 
hogy tele combjuk közt lvláraszaríbsák,  
rri~ert mire is kedl ma, kicsi melles ld;ny  
és l гgényke, ga.tyábafiit+,lІІ lős! ho,gg/  
álJ janak majd éhesre ijedten ,  mitko,r rí  
а  rét s föld a magot is und.arrail kihányja.'  

Ekkor kezdődik meg a valódi küzdelem a költő  és az embertelen kor kőzött.  
Megtanulta: idillt nem lehet teremteni, csak választani l еhetséges. Az igazi köl-
tői 'erőpróba csak most kezdődik és most várják a szenvedések is. A békének  
ez az egy, megvalósított pillanata ezután már csak költ ői álom lesz.  

ТА IТЕKZIK AZ  ЁG 

Napjaim tetején üiiik, onnan  
lóg Le a lábam, hajamon  
hбf e,lh ő  kalapoz és szavaim  
messze, kaik ~astoihak közt 
por сеrve mrnetelnek! 

(Férfinapló ) 

Igq dokumentálja a költő  megválasztott, új .helyzetét, a társadalomban rög-
tön az első  ,fájdalmas érintkezés után. Igaz, utána még egy visszahatás követ-
kezik, hetyke és ismét csak kamaszos:  

rIj knyvemet ;tegnap edkabozták,  
most egy edill ü,l k, ujjaim 
átfcnva 'bokám körül, piros  
pillét ástam mrz babom.isan 
a küszöb cílá és _iаs'san e!а lszom!  

Majd fő!ébrede!k én is! ikedve!sem arany  
varkacsán sikongat a napfény, 
'iábálva nő  föl árг jаг  az égig é:s  
huszonkét szemtelen évem az éjfél 
bevacsorázik háromé csillagot!  

(1931 április 19)  
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De a ,hangváltozás, az ,érzéseik. különbözősége szernmelláth•ató. Megszületett az 
első, vaLÓban személyeselményrealapozott társadalmi mondanivaló költ ői vetü-
lete (szavaim messze, kakastollak közt portverve menetelnek!). 

Apró el,változ~ásck ezek; a költő  körül •táguló világ a. anind szélesebb hullá-
maktit. verő  kérd.ések — társadalmiak és elbből következően errberiek —, beio-
póznak a. szívébe. Ha a ,természet, melyben éPt, a táj, melynek annyira örülni 
tudott, a vi.lag varázsa, amely elbájolta:, messze volt attól az élett4l; melynek 
költőjévé válik (ez a messzeség ter~mészeteu en végső  'határértékében érintkezik 
a k bivel, ennek ter,mlésaetév~el, forr,adalm~isaá.gával pedig már faol а  Јkoztunk), 
a hazai élet konkrét társadalmi kérdé•sei'hez issméa szélesebb, kontinenseket át-
fogó szemláletből kiindulva ért el. Szinte a világhelyzetet .méri fel el őbb, hogy  
tájékozódhass.ék. Az embertelenség az ,е1nуоm ~ás példáira bukkan. Párisi japán 
or'vosbarátjá.nak így ír: 

Fehér ,köpen.yed köpjön és piruljon el!  

mert sárga emberEik fennen öldösik egymást  
s fegyelmes halottakat lcttyxntva kanyarodnak  
Kínában a kotyogó patakok! füttyel  

oszlik a béke! s proletárhalottak  
oszlanak nézd, a fict•yül ő  le ~ vegбben!  

Átike гl гt ,a W uszung patakon tegnap  
a japáni gyalogság 
s ágyúJk vastag harmata -készíti  
k1rai réteken útját 

(1932  februdr 17)  

és John Lovi, fiatal néger ködtőt búcsúztatva, akit a Ku-Klux-Klan émberei  
megöltek, ~mintha a költőhalált énekelte volna meg, a költőkét, , akik szembe  
mertek szállni a növekvő  eanbertelenséggel. A, világ rémít ő  üzenetei figyelmez-
tetéseFk is. Nltáir J С ihn Loiv'eirćil ,i'gy beszéгl: „Jofhn Leve, testvérеm! A Tiszán lát-
talak forogni a híd alatt rrua.« .S 'immár Irnaigйt Ilátjja, ,ész ifкΡi1'ötte a bonisari ttaj•-
ttékzó eget, a körülötte ci!kázb viLá ~mokkal a mind sötéteibbé váló szellemi ég-
aljon. 

Növekvő  társadalmiságát ezzel tmagyarázihatjuk. Gondjaival n ő  a versek 
гПоndamivalójának a súlya is. Az a sorsa, ihagy a2 ennbertelens g kalapálja em-
berré, a világ h'iá+nyait önmaga emberségével, ,nagyságával pótolja. O ássa niun-
+kásmozgalom soraiban keresi eaniberségéne'k biztos talaját, tni.nt natgy társa, Jó-
zsef Attila, s lényegérben őt is az is sors várta, mint azt. A költ ő  magánosan 
kénytelen harcolni. Ebben a pillanatban •még ennek a iboldogító közösségnek me-
legében é4. 

ó, széles cs. бröm. neked is sárgán  
csillant a fényben s boldogan  
masszalat uajas szavakat még.  
Most kürt szava számon .a szó 
és elvtárs ~ xirmnak hangos imdulása!  (1932 május 5)  

Es ff~átjsa: „Itt széltől haj јхnak már ~a harci fenуök". De RaidMnióti a tse!'dw Élet 
igényével indult •s a fogyó telijess,éget ne ~mсsak országos és világméretekben 
szeгΡnléllhette, hanem :portáján belül Fis+. A válság, ami 1aehálózta az egész vilá-
got, a költő  sejtjelbe Is befészkkellte magát. Nem talált biztos ~menedékre sehol, 
s »szereUmes kesered ők« szavaiban keresi a, reménytelenül meg nem található 
mentséget. A szerelem is csak a pillanat .mentsége lehet, ader ű  szépsége már  
csak villanásnyi, amit a költő  mé~g észr гve'sz. Apokalipszis képei mind tel'je-
sёb,ben magukkal ragadják a költ ő  képzeletét. A halál motívuma lesz uralko-
.dóvá a versekben. Nem kamaszosan, hanem a gond emi erének ko дnolys~ágával,  
aki állandóan számol vele és mérlegeli hármas síkban is: sa;ját életén, országnyi 
nagyuiágba:n;, és világméretektiben. S hang'.ja, amely tudott csordulnhi édesen és de- 
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rűk színe:t ecsetelni, ujjongani és felkiáltójelekkel t űzdelni a verseket, örömé-
nek zászlóival, most kíméletlenül pontosan és fe бyelmezetten önmaga iránt is,  
kérlelhetetlen objektí:vitás ~sal közli a meglátott halál-jegyeket. Keményveret ű  
versek ezek és a kijrlentb mondatok kegyetlem ü,béSéi mind .magasalbbbra viszik  
a versek mondanivalóit. Nem a Férfiévek higgadása ez a fiataikor mámora után.  
Ez társasdalmi kényszer, életdiktálta érvek, az »öklök érveinek« parancsa. Sors .a  
nyomásával telnek meg a versek. '.Még akkor _s ezt a súlyt érezzük 'a verseken,  
amikor a költő, mind ritkában ugyan, felmutat. néhány ,derűseibb hangulatot iS.  
Azóta;  haigy „megugró firnyat lát a bokron áí" — , a ,halált ez a neh°zebfi  
tekintetű  Radnóti-arc néz felénk.  

Legékesoohb példa t г.lán a Radnótié arra, hogy az irodalom, és külön a köl-
tészet mennyire csak a társadagom életével tud megterm бkenyüln.i, és akkor  a 
legáltalána a!bjb, amikor a legszwbjfektívelb ~b. Fiatal verseiben, egyéni színezéssel  
persze, a kor átlagköltészete beszélt, tehát ennyi;b гΡn általá.no:s volt. Most, a mind  
sűrűbbé váló ,sötéts°gc en társa.dal.mivá válva, tejhát egyéni létének kérdéseiben  
elmerülve, egyéni hangon valóban általános emberi és társadalmi síkra jut el --
a haladó emberiségére. Ennek az egyetemességnek azonban, — mert ekkor már  

Radnóti mélyebbre, tehát magasablbra jutott, minta költök legnagyobb része  — , 
.ára is volt; magános emberré vált. Ilyen ellentmondásból pattannak ki a nagy  
versek. A magános ember vívódásai a félelemmel, a halállal, a rendszer em!ber-
telensй~évеl az egész kart ki tudják fejezni, eg őblb dadogva, de aztán tisztán és  
kristályos egyszerűséggel, olyan egyetemes szinten, a ~melylhez alig találunk fog-
hatót ez idSszak költészetében.  

Nagy !helyz!e Uei_enté.s еl m ~.aá ennek a 'гz feijezöi. A „vadgmlarr tibhangú versek",  
időrendbe szedve őket, lép-ésr 1-lépésT'!e viszik mind nagyolbb emberi magasla-
tokra é:s mind • űrűlbb ma.gánylba. Ime a példa:  

S úgy éаЕі'с  mostan is, mint a bika,  di mint  
bika, aki т egtaгran a, tц zskös rét k;zepén  
és fгг ~szzgol а  leceўю be. Ё rz,i, hogy he,g ъл  er:Ić kön 
az őz+bak- mвg.áll; f иј'. е ? és elpattan a szÉ'.lel,  
mely a ,fan'cascsorda szagát hozza s._'szcgve, —  
f  ödszag&  s nem menekü ~l, mint тгп  ~ kü ~

, n  2Ik 
ar. őz'_k: e ~igun? г l ја ,  ha  megjön  az óra, küzd  
és elesik s csontjait  széthord ја  a tájon :а  horda 
és lassan, 52  OТ :С  rúan b гg a. körér  leve.gőben. 

Így küzdök én is és így esem el majd, 
s ckulás г il fkÉs б  k oroknak, csontjaim đ rzi a tú ј .  

(2Iint а  bika)  

Oly ;félelem nétküi ígll az életűnk és eglszerű ,  
mint e papír у agy a tej itt az asztalunkon  
és kapyjetien is, 
'mint me".étűink a lassútek i ntetű  ,kés.  

(Еs kegyetlen)  

... 

 

6, m :s se könnif?í.! mPg csak  
a meghóltaw sze тehéja, mely fönnakadt és elsárgul  
idővel a kékje!  

Így jó, a sorsunk így lesz nehezebb. Еs nehezebb már is,  
mint a só, vagy a bánat.  

(Mcntenegrói elégia)  
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körötted körbe-körbe Lengett a halál  

és ime újra leng! s lepotyognak a kert  
fészkei rémüli ten a fák teteéről  
s minden összetörik! 

(Vihar elő tt)  

És mindennap újszülött borzalommal élek  
s ody ny!ag+:a:xnцΡ.l. Szeret őm karolásához is 
gond íze járul s eg ~bre vadabb bennem  
a szomorúság.  

(Tört ie ~.tégia)  

Ezek a versek és az ilyen versek inton "alják a költ őnek ezt .a megsűrűsödött idő-
szakát 1933-bon.. Az iddl költ ője először ennek a bormlását látja meg (lepotyog-
nak a kert IfénzzК z'i rém;iil'tzE:z. a fák t е'..:е ;é бis „fiókjaim. luJcán +,l+üderбként imbolyog 
a házkutatás riad&mt«). M' g ácsaik a köC:t ő  ':+&ttij'a a dúlásty  de érzi ,az országos 
készп ilő+dést is. Eietét íóy határozza tmeg: 

Surranva kell mo+s+t élned itt, sötét  
vadmacskxiként, .ki nema hittel ugrik 
és karmol is szörnyen, tíz feszes körömmel; 
ki bogy)ta alszik, féllág ailszik és 
szem'b ,eihasal a vésszel 'akkor is 
s villanva eltűnik, ha fái 'a küzdelem. 

(Kortárs útle'vielére)  

Ezek a motívumok kegyetlen biztonsággal foglalják el a költ ő  világát. S  
mire feleszmél rá; mára halál so уd+ra viszi. Hol van már az a fiatalság, arnely  
a srzürrealizrr_us iskolájálb:an metafórák já+tsrгΡisá,gával élte az életet! Mintha- más 
költő  más tájon járna. Csak az acél гpen.gésű , keМé+ny, :salakmentes versek és ér-
zés+ek idézik imaég a régi költ ő t. 

Még álmaidban néha fölötl4ik a táj, 
verseid hona, hci szabadság illlan á.t  

а .réteken és reggel,  ha  ébredsz, hozod 
'magaddal  iыlatát.  

A világ új háborúba fordul, éhes 
fe!,h ő  falja föl egén 'az enyhe kéket, 
s ahogy borul, úgy féltve átk:aral s zokog 
fiatal f eleséged. 

(Háborús naplö)  

Kikerülhetetlenül ötlik fel a költőben a kérdés: 

Miről ibeszélihe+tek? bél jön s háború jö:n;  
törten iih:evere'k majd, senki sem lát;  
férges föT+d fekszik szá:marrúban és szememben  
s testem gyökerek verik át.  

(Fáradt délután) 

a söiha j +pepi  eP+tún+4! évFlket cй't t: „alya.n siamagaitó a vülá,g nélhiz mégis". S min-
den gondolatának összefoglalója, verseinek magva, érzéseinek ,gyökere a tűnđ  
béke, ami magával viszi a költő  életét is. Hány verséiben cse+n іdü1 fel ebben az 
időalо~лi a mo}í+vn гlYn: »a r бío+ke béke ebtűnt", „elf ut a béke s kilg~ l +a vi-liá а"! 

Igy rakódnak rá az élet terhei 'a költ ő  »gyöngie lelkére«, mit el kéli viselni 
És el kell mondani, mert másokat is fojtogat a halál és a félelem:. S mind több 
és töbib a nagy vers, a halhatatlan ének, amelyet szembe szegez a pusztulással. 
A lélekre egyre inkább ránehezed ő  súlyt a költő  tisztán hordozza. S van e szebb, 
költőibb t7ltakozás, mint éppen ez a tiszta homlok, feleanelt feij,, amellyel szembe 
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néz s о ~rsáv~ll? „A pendwiб, kemény szabadság tágias és széles tetőire" huszanmyolc  
éveíэ  'korában már feljutott a költő. Eppen ezzel a magatartásával.  

Mont még összegezi az életet, elmereng agy-egy emléken, гpárisin, szerelmes 
mosolyon, tűnő  idillek faszlányain. Ezek a versek súlyaslbítlják amazok komor-
ságát. Még ki-kitör magányából .és ihalálcs jelei közül a fényre egy-egy komor 
vers végén, de mind szomorúbban kell magába húzódnia. Mert a harmincas évek  

legvégére mára tajtÉkzó ég sötét felh őiből villámok patakzanak a földre és a  
vihar t& a váigobt ':s t:i +g:ycPti+ba't: „... bokáig csúszós ,vérben áll már s  
minden éne+kéiben utal іsót énekel."  

Ime viscszapillartás és 'helyzebképe: 

T e g n a p hűs eső  szitá;lt s a térdel ő  
bokorból bíbonéxn ibú.Gt  e!5  
és Passan vcnullt a  réten á.t  
két f ölp.at,tant aj ~kú szeret ő ;  

é s m а  bősz ágуúk tapa'dó ke rekekkel, 
gőzöbgő  katonЙk j јttek reggel,  
homlok  ukcrt ro!h сsmsisak ótta,  
erős üiiatok szállta ~k utámwk ,  
f érf isarsunk ner.éz labogója.  

(Tegnap és ma)  

A HALALRA  ‚TELT  

aláláig József Attila fejezte ki le'gtehj.eise!`b+ben a .magyar társadalom minden 
kérdését. Akkor úgy lát!szo'tlt, hegy a magyar költészetben nem lesz ut oda, 

aki a harmincas évek végével s ~inte gyökeresen megváltozott elyzetben tovább 
tudná mondani azt .és: úgy, amit és ahogy József Attila énekelt volna. S csod-á-
latcs gyorsasáGgal ért be Radnóti erre a feladatra. мegkíséreltük már megraj-
tolni azt az utat, ami felhoz,t э. a szenvedések .és a halál »meredek« útján ebbe 
a +költői magas életbe. Sorra pattognak le róla, a költ ői rnod:.cróissá,gok, a tanuló-
évek sallangjai, tisztulnak érzései, :k Іménye ~dnek szavai, s mind nagyobb ver-
sek születnek hatás ~uk alatt. Olyan költő: ív ez, .аmelynek nem lehet lefelé hajló 
ága. Ezen csak fölfelé lehetett menni. 

Jelezbük .már, hogy a költ ő  Radnóti a megtermékenyítő  nagy ,hatásra várt, 
ölelésre, amely majd megindítja benne az érzést. Tudta, hogy ez az ölelés halá-
las lesz. A költő  a történeleim viharába került 'és ez a vihar éip4pen a költdket
tizedelte meg. Még sikerült megénekelnie Garcia Lorca halálát az Els ő  eklogá-
ban, de csakhamar rá is sár került. A halálraítélt költ ő  üzenetei mar post-
humus kötetéből csengenek felénk. A Tajtékos ég a magyar költészet egyik leg-
tökéletese,blb és legmegráz ćlbb könyve. Egymaga biztosítja költ ,ó1je halhatatlansá-
gát. Különös éghajlat alatt n ő ttek. ezek а  utolsó versek, melyeket a klilt ő  úgy 
írt, (hogy mindegyiket utolsónak írta. Említettük már, hogy Radnóti költészet г-
ben a halál neim költ ői játéié, nem keresett alkalom a versírásra és nem mester-

,kéltség, páz. Az ő  egyéni sorsa eltörpül a m:11iók halá Јvešzélye mellett, de mert 
egyike volt azoknak, a személyen ;érzés át tudott ütni >az en korlátain a n ъe.sz-
szebfb távlatokba. Ami megdöbbenti az, olvasót az az, hagy a költ ő  szavai meg 
is valósultak, mintegy jótállva a versek érzéseinek hitelességér ől. ,Sok költő  éne-
kelte e bogban a halállt intelléktu йli!s Ijátékkёnt. Radnótiinál az intellektualizmus, 
akárczsak József Attilánál, csak fokozta a helyzet ,pontos, ,értelemmel felrnér-
hetőségét. Pontosabban láthatott vele, és fényénél tisztábban mérlegelhette a 
maga, a népe és az emberség létének é5 nemlétének éémdéseit. Nem véletlenül 
cseng már fel ez a társadalmi kerdés a kötet. els ő  vСrsÉlbe ч Ρn a maga megmázó 
egyszerűségében megmondva, hogy mi a tét, mely .kockán forog: 
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Népek kiáltják sorsodat, szabadság!  
(Hisprnia, Hispйnia)  

A költő  ezt a kérdést variálja most már, amikor a költészet nyelvén besza-
mol mind tragikusabb elményeiről. A szabadság konkrét kérdéssé vált számára  

és elvesztette minden szólamszer űségét. Csak lelkének belső  rendjében élt im-
már, s itt melegedett és innen gy űjtötte az erőt sorsának és a halálnak elvise-
léséhez. aJs a tá.j is mennyire komor év a halál jegyeivel terhes! 

Ma; ~.zsban éltem, szénben, a nap sütött,  
most vö'_gy5e zárod tiot fiad, ó hazám!  

,Аrnyékba burkolsz s nem vígasztal 
alkonyi tájakon égi játék,  

(Nyugtalan órán) 

»1✓ gi játék«-ok helyett. Vér és véres látomások. Egy megvadult világ né г. 
-szembe a költ ővel és pusztulással fenyegeti. 

К irítthat-é a végtelen előtt,  
ha véges utja véget ért;  
a 'hontalan vagy láncon élő  
kiálhat-é az életért?  

Mikor harapni kezd a bárány 
s a bú ó gerle véres húson él, 
mikor .kígyó fütyid az úton, 
s ví fogva fújnü kezd a szél. 

(Csiitiirtők)  

Alig lehetne találóbb képeket találni а  megvбltozott - helyzet ábrázolására és 
mindannak kifejezésére, ami körülveszi. a költ őt, és napról-napra mind rcnélyeb-
ben szánt bele érzékeny Telkébe. A der ű  énekesének született, a. boldog béke da-
losának, s így kénytelen éLmi kora és .saját hajlamait megtagadva, legy őггve ön-
magát. 

Eddigi költészete csak előkészület volt ennek az utolsó éneknek a meg-
énrКlésere. A kötet egy égies e.gész. Gerince a nyblс  ekLloga, köréje Csatla)korLn:ak 
szerves ki ~e±gészítésiképpen és ikoanirnem;tárul a tdbbi versek. „Kibomló ; látomások``  
ezek a versek. A költő  a fasizmus karmiailban verg ődik. Még élvezi egy kis ideg 
a relatív békét, de csakhamar m-univ аszolgálatos, majd Báxiba kerül., s innen »er ől-
tetett menetben« viszik a halál felé, melynek jöttét már egy évtizede hirdeti. 
Minden e ~biből a talajból nő  ki költészetében. 

Az emberi élet a puszta Tét prablé ~bájává zsugorodott és a költ ő  nagyon sok 
versében nem tesz mást, mint éppen ezt a puszta létet Veszi tudomásul és körü-
lötte a pusztító halált, az »érzékeny«-t, ahogyan egyik versében nevezi. S már 
nincs pompa és cicoma érzelemjben és versben. Csak a valóság van, amely nem 
engedélyez semmiféle szépítést, költészetet. Itt az élet válik költészetté, amely 
szembe mert szállni és ellent tudott állnia kegyeltlen walóság.nak. B оonlá értelem 
бs ;bomló cserépdarab-valóságok viiágkában a 'költ ő  így próbált helyt állni. Ki-
wetlen.ül pontos és őszinte most ,már. Nem ő, hanem ű  tények beszélnek. 

A valóság mint megrepedt cserép, 
nem tart már formát 'és •csak arra vár,  

hogy szé čdob!uassa rossz ,s.zilárvkjait. 
Mii lesz most gazzal, jaki míg csak él,  

amíg csak élhet, formában beszél  
s orrát, mi v a n, •— ítélni így tanít 

S tanítna még. De minden szétesett. 
Flát üI és néz. Mert semmit sem tehet.  

(0, régi börtönök)  
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A m,ás:k motívumcsoport, amely az eklogák kiegészítése: •a szerelemé. Fanni, 
a felesége, még az egyetlen biztos támaszpont ebben a nagy reménytelenség -
ben, magánosságában. Megrázó szerelmes versek ezek. A szeretett n őnek éppen 
annyira szüksége van erre a !bíztatásra, ár аmlб  szeretetre, mint magának a köl-
tőnek, aki előbb otthon búcsúzkodva, azután a távollbál emlékezve rá a teljes 
ember jogán hirdeti a rettenetben is az emberit. Minden ayen verse utolsó 
ölelés a búcsú, a válás, a halál elő tt. 

Mikor táthat аk újra, nem tudom már,  
ki biztos vaLtál, súLyos mint a zsoltár,  
s szép mint a fény és aly szép mint az á rny+ék,  
s .kihez vakon, némán is eilitxúláilnék,  
most bujdokolsz a tájban és szemrmre  
belülről lebbensz, igу  vetít az ,е7me;  
valóság voltál, álam Lettél újra,  
kamaszkorom kútjába- visszah.ttLLva.  

(Levél a hitveshez)  

A nyolc ek+lagában a fenti motívumok n:a.gyo+n eredeti +módon, éLS fö+ њttébb ér- 
dekes eredménnyel egyesülnek. Már az is kübön kérdés ezekben a versékiben, 
hogy miért fordul Radnóti ehhez a klasszikus formáihoz éppen akkor, amikor 
maga sem gondol kört ői játékra vagy ujj+gyaikorlatoikra, hanem léte alapvet ő  kér-
déseivel van elfoglalva. Gyökerét ennek, s a mind több és -  többb klasszikus mér-
tékben írt versnek, a már idézett versrészletben kell keresnünk, am Іl.yben a 
valóságról, mint repedt cserépr ő l ,bes+zél. A bomlás ellen a zárt tökéletességbe 
öltözik. A versak leg:bensejébы  bontakozik ki ez a verselés, és az időmértékek 
dabbanásávaa, a klasszikus mérték fegyelmével tiltakozik a valóság ziláltsága 
ellen. A vergiliusii hagyom+any így teleik. meg a legtragikusabb mondanivalóval, 
amit a XX. századbeli költ ő  elmondhatott a szenvedésr ől., intellektualizmusának 
teljes fegyverzetében. 

Bár a .nyolc ekloga nem egy i+d ő~ben keletkezett, egységes Ibonnüik +a költ ő  aka-
rata, mely átfogja valamennyit. A költ ői szándék a legfontosabb mondanivalók 
hordozását bízta .erre a klasszikus s гΡ 'lárdságra. Száll a tavasz című  előhang-
jában az eklogákhoz már alapvető  létprofblémáját veti fel, amely most, a konk-
rét halál konkrét pillanataiban is a legéget őibb: 

Száll +a, tavasz rkiboinolt hajjal, de .a régi szabadság  
angyala nem száll má.r vele, alszik a гaéi +ben, ,a sárga  
sárba fagyottan . . . 

Az ekslogákban., a többi vers tiszta, objektív látásmódjától eltérve a iegatzubjeik-
tivebb mádon, az el őbe•sтéd, a párbeszéd természetesESégével nyilatkozik.. Az els ő -
ben Garcia Lorca (Fszre se vették. S jó, ha a szél a garázst kotorászva tört so-
rokat lel a máglya +bolyén ész megjegyzi maig.ának. Ennyi marad meg majd a kí-
vánesi utódnak a műből.) és Józuef Attila (Nem menekült. Meglhalt. Igaz is, hová 
futhat a költő9  Nem +menne fü:t e!1 a dráigia Attüla s.°, +csak nemet ilntett. Ifor'.yton 
e rendre, +de mondd, ki siratja, hagy így belepusztult?) halálát koffnxxlentálja 
majd velük kapcsolatban a költő  világhelyzetét vizsgálja a fasizmus korában: 

PÁSZTOR  
Hát te hagy élsz? visszhang j Оhet-é szavaidra e korban?  

KOLTÓ  
Ágyúdörej közt! Üszkösöd ő  romok, árva faluk közit?  
írok azért, s úgy éleik e (kerge világ közepén, mint 
ott a tölgy él...  

s el'óbb:  
Még szcmorú se vagyok, megszoktam e szörnyű  világot  
annyira, hogy már néh а  nem is fáj — undorodom csak.  

Ebben az eklag г Ρában még az +idј11 visszfénye dereng. Itt még a pásztori Múzsa  
emléke kísért. A pásztor a beszél ő  társa, de a problémák csakhamar elragadják  

tőle ezt is. 
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A ∎m.ásodik eklagában mára repül őéved ibesгélgeb, jaki Európát a, föld alá za-
varja. Benne a háború képejelenik meg (mikor a robban б  rés ibeomló házsorok  
között a véreres hold fénye támolyog ёs feltüremlenek mind, rémülten a terek,  
a lélegzet is megáll, azeg is émelyeg ...). A harmadikban még. egyszer a bo1-
dogság, a szerelem (»csillog a tengte felém«) kísért. Régi thangját próbálgatja •—  
talán, .hogy cl ne feledje. Mégegys гzer csordultig megtelik a vers szépséggel.  A 
negyedik ekloga a legszebbek eogyike. Itt 'fogalmazza meg talán legtisztábban, a  
kötői nf_ а  felaldаtát az emberl! Јiел séa e .karszark áiban: „ cцΡz égre írj, ha miiъden  
óssxetdrt". Azután ba bt, az Ukra(jnáJbacz с :tűint nvunkasz оllgw+la`.оst, вállnt  
Györgyöt, siratja el. A hetedik hatalmas lírai monalág, .amelyben egyesül, teljes  
polifóniában szólal meg Radn гóti élményvilága: a kényszerű  halál, a tábor-élet  
és a szerelem, a nyolcadik pedig a költ ő  élhivatottságának mégegyszeri rögcí-
té~se, közvetlenül a halál el őtt már. Az :eklogák, amelyek kelebkezésük els ő  sza-
kaszában a költői hajlam tükrei voltak, az utolsókban a sorsparancs legszebb  
költő: kifejezéseivé válnak.  

Innen már az erőltetett menet éе  a Razglednicák, négy súlyos lépte az utolsó  
állomás. Itt már megszűnik a költészet. A költ ő  ajkán a nyers valóság szólal  
meg a kétszerkett ő  józanságával ,és: értelmi fényével. Vele fejez ődik be az any-
nyiizar meglátott é; megénekelt költ ői pálya. Az ív a vébtelenbe fut, az idöt-
lenU г,g}be. Utolsó verseiben még+ felpaniasz.olta az idill elveszett Edenét, fényeket  
villantott meg, ,de nyomukban a sötétség még s űrűbb és tragikusabba kötő  kö-
rül. A költőt életre íbéLték (Kérdezttél volna csak magzat koro,mban ... 0, tud-
tam, ?tudtam én! Y7völtöttem, nem kell a világ! goromba! ... Szilléttem Tiltakoz-
tam. S m+2gi ~s itt vagyok. Felnőttem..S kгérdezd: miért? hát nem tudom. Szabad. sze-
rettem volna lenn +: mindig s  őrök kísérUeCi végđg az úton. — Negyedik ekloga), »tisz-
tán élt«, s a mostoha kor megölte gyermekét.  

UТбSZб  HELYETT  

i a Radnóti versek titka? Mi ennek a költészetnek rejtélye, amely tizen- 
négy év alatt mabálba tudta olvasztani a fasizmus pokláiban szenved ő  

emberiség jajait? Magyar ismertet ői költői realizmusról beszélnek vele kapcso-
latban. Mi inkábba realitás szórt alkalmaznánk. Ugyanis éppen , azokban a ver-
sekbtin érte el a legmagasabb költéscet szCnvona;lát, amelyben alegkevesebb a 
»költészet«, amelyekből az ,élet :a maga természetes módján ,a legegyszer űbb 
úton jut el az olvas бћоz. A stzürrealizmus valamikor a költészet tagadásával 
kezdte. Radnóti kétségtelenül tanítványa ennek a mozgalomiak. Mire érett fej-
jel szétnétihetett a vil бgban, a magyar társadalmi élet megtagadta a költ ők vilá-
gát. Radnóti ebből a tagadásból. nőtt ki. Akkor válik ;nagy költőve, amikor nem 
költ„ amikor a világ üzenetei áramlanak soraiban és ütemeiben. Amikor élete 
tényeit közli. Ilyenkora versekb ől kicseng a költő  szomorkás, lemondб , de min-
dig tiszta és józan hangja. Egyszer űsége döbbent meg és tárgyilagossága. A vers 
a harc eszköze: a tu ,datоsításé. Nincs kinek panaszkodnia, de van kit meggy őzni 
a kor ∎borzalmáról. Magános versek ezek és ki ne érezné, olvasásuk köziben, 
ihogy a versek különös .zengését éppen ez a magánosság adja meg a vers esz-
közein, hasonlatain, képein túl. Ezekben a költ ő  ellentétekkel dolgozik. szinte 
tükrözi az egyéni ha ј larn és a kor parancsa között szétfeszített költ ői keservet. 

Radnóti nem rejtélyes költs. O tiszta költ ő. Esi egyedülálló. Olyan karban 
élt, amely a költészet alapjaja támadta meg, ő  pedig olyan költő  volt, aki éppen 
a költészetet szegezte a kor ellen. Költ ő  módjára védekezett: einiberséggel, fe-
gyelemmel, a ráció tisztaságával éís a klasszikus formákfegyelmezettségével. 
Nem szabványoо  költő. Eppen egyért költ ői műhelye; vІгsfогmбlбsј  rnó&lija külön 
tanulmányt igényel. 
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FIGYELI  

Lehetetlen párhuzam  

1FJ U N Ё  ЕТ  KOLTÓ'K  
A LYRISCHE BLAETTER  

FOLYб1RAT KORÜL  

Iv an Ivanji  

Van valami más országokban, ami a 
mi krultúrális életünkben tökéletesen 
h arzyzak. Vannak emjberek, alk!'.lk ._,ze-
re иik az ,írod ?tnat, de nem írjék, be-
lőle élnek, de nem prostituálбdnak, érte 
s nem a saját dics őségükért harcolnak. 
Ezeket gaz embereket ki аdóknak hívják. 
(Persze, nem minden kiadóról mond-
hatjuk el a fentieket). Nekünk nincse-
nek ,kiadóinik. Nekünk csak könyvnagy-
kereskedőinek vannak, s olyan embe-
reinek, ,akik köavetítenek a kiadótGn,ács 
és G nyоmda között, s vannak íróink, 
akik kiadóvállalatokban balállták meg 
a biztos .ovifizetést, kötelezettséget vál-
lalva, ,hogy megjelennek irodájukban és 
ott cl,töltene~k bizonyos iđót, mint min-
di,; tsz ~ tvrs: г 1ő . Kiadióink n г Ρ ne-
nk. A kiadává'1'_ ~alatak igazgatói — ha 
történetesen. nem olyan írók, akik kény-
telenek tollukkal megkeresni kenyerü-
kit — holnap miniszterré, gyárigazga-
tóvá vagy nagykövetté változnak. S új 
állásulkban éppoly szorgosan és jószán-
dékkal munikálkodnс.k, •mint a koráb-
biban. A .szorgosság és a jó szándék 
nem elegendő. Akárhogy van is, kiadó-
ink nincsenek. 

Tulajdoniképpen (bdrátomról Ansgar 
Skriver berlini egyetemi hallgatóról 
akartam írni. Apja szegény evangélikus 
lelkész Еszak-Néтnet:országban. Ansgar 
huszanhetéves, szocialistának vallja ma-
gát ,és tagja a nyugatnémet egyetemi 
hallgatók szocialista szervezetének. 
Amikor megismertem, az volta benyo-
mášam, hogy apjának őszinte, keresz-
tény idealizmusát átvitte vallásiról szo-
cialist2 síkra. S mivel -- bármennyire  

rokonszenvesek is nekem az idealisták  

— nem hiszek a sikerükben, azt jósol-
tam neki, 'hogy csalódni fog és elóbb-
utólb э Ρb elmarйl a .szürke hétköznapok  
hullámaiban. Az utóbbi dđőben minden  
jel arra vall ,  hagy ebben az esetben  
alaposan tévedtem. Ennek azonban örü-
lök. Nem azéxt, mert Ansgar elhatá-
rozta, hogy — kiadó lesz. Inkább azért э  
mert különös élvezebtel figyelem, ho-
gyan bontakozik ki kiadói tevékeny-
sége,  hogyan válik kiadóvá.  

Jómága — mit sem sejtve arról, hogy  
én valaha közzébeszem — a kбvetkezđ-
ket irta egyr ől egyik levei€ra°n:  

»Minthogy 1953-tól 1955-ig inas vol-
tam egy 'könyvkereslkedésben — Né-
metarszágban ez elengedhetetlen, he ki-
adó akarsz lenni és el akarod kerülni  
a könyvkereskedést ismerő  szakember  
szerződtetéset —, sok kapcsolatom volt,  
részben az ifjúsági szervezetek révén  
is, írni .szeret ő  ifjakkal. Tizenhé.teves  
korom ót kiadó szerettem volna lenni.  
Nyilvánvaló, hagy előbb be kell fejez-
nem tanulmányai ~maty de mindenkép-
pen két 'lehetőség van előttem: vagy 
valamelyik jónevű  kiadavállalat al.kal-
muzottja leszek hogy húsz-harminc évi 
munka után szerencsés esetben cégve-
zetővé v gy fGlektorrá lépjek el ő, s 
végül va'lahagy önállósítsam magam, 
vagy egész szerényen kezdem. Tókém 
nincs, örökséget nem várhatok, másra 
tehát nem számithatok. Ha együtt kop-
lalok ez egYészen fiatal, ismeretlen írók-
kal, ha sikerül közülük egyeseket is-
mertté tennem az ,irodalmi életben, van  
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némi renvényQ ~m, hogy ezek .a fiatalkori 
baráti kapcsolatok továbbra is fe:inme-
radnak. A tapasztalat ugyanis azt mu-
tatja, hogy a fiatalkori barátságok a 
legtartósabbak. Ez 'az egyetlen dolog, 
amit alaptőkémnek tekinthetik. 

Ezekkel a gondolatokkal Ansgar né-
hány vele egyívású fiathal költ őnek és 
esszé~í Іróеialк  föQ.a+ján1 о 1;ta, hc,gY legye-
neik, szerkesztői egy »lírai körlevélnek«, 
melyet ő  anaj ~d í гógéр,е s ssckszorosít.  
Ktadványukat, Lírai lapok (Ly-
risOhe Blábter) címmel, 1955 decemrw.- 
rében indították el. Az els ő  számot het-
ven példányban gépelték le. A »Lírai 
bapak« kéthavonként jelent meg, s 1957 
decemberében eljutott a tizenkettedik 
szarn őig. A második számtól a tizeikig 
fűzetlenül, de enár épe.n sc К _z,о ro Ѓ tva 
jelent meg Qgy-egy szám. grafikai kép-
melléklettel is. A tizenegyedik és tizen-
kettedek .sz ,ámo ~t már nyomtatták, még-
pedig ezer példányban és jó papiroson 
(jobban mint a mi irodalmi folyóira-
taink javarésze). 

A L i r a i I a h o k természetesen nem 
fizet semmilyen honoráriumot munka-
társainak, mert a kiadó p ~nzügyi hely-
zete .a következ ő : Habára Lírai l a_. 
p o k a t e,y mGikáéirt á dsútj аk pé,l-
dányonkгnt, legnagyobb részének ára 
behajthatatlan. Az els ő  sokszorosított 
és .kevés,példá,nyu számok 80 márkájába 
kerültek. Ansgar akkor az egyetemi. 
hallgatók C ill c q u i u m című  folyó-
íratában. dolgozott havi 75 .márkáért. Ma 
valami ,as ~szlл.ternsiféile a ѕzceiolág ~ .-ai h_1-
tézet'ben, kétszáz márka fizetéssel. A 
Lírai lapok Ciiadá а  v -lant ma 
már h.atsz.áz márkába kerül, neki padig 
ennie, öYtözködnie, lákbért fizetni És ta-
nu:ia is kell. A különbözetet azzal ke-
resi meg, hogy cikkeket ír más falyó-
ir:atokbb. n. Szociológiai és politikai cik-
keket ír, mert azokat jobban fiz'tík, 
mint a tiszta irodalmat, s mert ő  tiszta 
irodalmat nem ír, soha nem is írt és 
nem akar írni a jövőben sem. đ  csak 
szeret írakat fölfedezni. 

Nyugat-Németországban azonban ma 
már jelent ősége van annak, 'hogy egy 
fiatalabb költő  zsenbéi megjelentek-e 
Ansgar fólyóiratában vagy sem. Ansgar 
kitűnő  ügyvéde és ,menedzsere szerzöi-
nek. Nem kis fiért hadított meg azzal, 
hogy egyiküket, Horst Bieneket, si.ke-
rült elhelyeznie .a Frankfurti Rádió 
irodalmi műsorának szeгkésztőségébtin. 
Németországban ugyanis a rádióállomá-
sok fizetik a legnagyobb honoráriumo-
kat az íгбknak. Angar a'jánilata pedig 

bár jómaga formálisan senki és sern- 

mi — már jelent valamit az irodalmi 
műsorokban. Németországban ma már 
többé-kevésbé gyakorlattá vált, hogy a 
legfiatalabb irodalmi nemzed бkről meg-
kérdezzék véleményét. Ansgar elküldi 
a fiatal írók címét a nagyobb folyóira-
tliknak, értesíti ,az antológiák szerkesz-
tőit, hogy mit érdemes fölvenniök, be-
mutatja a fiatalokat az id ősebbeknek. 

A Lírai lapok nagyabb része 
egy-egy témával foglalkozik. Az egyik 
számot, például, különféle országok fia-
tal modern költőinek szentelték. Ebben 
Vasko Pipa két verse is megjelent. Egy 
7n т :k гát'n a ,k.e:let,aémnetorszQigi ikпkаk-
kel foglalkozott (Nyugat-Németország-
ban ayanis álig ismerik őket). EIYц11ez a 
számhoz a költ őket esztétikai és nem 
politikai kritérium sž.erint válogа ttá.k 
meg. Ez Nбmetországban kellemes meg-
lep г Ρet'ést keltett, s a kiadó bátorságáról 
tanúskodik. Az utolsó szám fölveti a 
kérdést, vae. І-ie, a haború utá.ia;i N бm,etor-
szágban szürrealizmus. Ennek a szám-
nak a szerkeszt ője és ,a bevezet ő  írója, 
Horst Bienek — közzé.téve egy egész 
sor olyan költeményt, amely többé-ke-
vésbé szű ri Balizmusra vµ11 — azt a kö-
vetkeztetést vonja le, hogy »nincs, ha 
elfogadjuk Breton mér е  it; de van, ha 
figyelembe vesszük a szürrealizmus ha-
tását«. Érdekes és jellemz ő, hogy a 
szürrealizmussal faglai'.kozó šzámot a 
szerkesztőségen kívül álló ember állí-
totta össze. A folyóirat szerkeszt ői u-
gyanis Ansgar Skriver, Hans-Ghristian 
Kirsch költő  ,és Rei.mar L Đnz kritikus, 
a tizenkettedik számban azonban ne-
vük alatt ,miség ez áll: »Ennek a s гámnak 
a szerkeszt ője Horst Bienek«. Ez azt 
jelenti, hogy — a 'szokványoktól eltérve 
— átenigedték at_ cn ös сas állil5 iát e'g,Y 
másik fiatalembernek, akinek m:nden 
bizonnyal az övéknhez hasonló nézetei 
vannak, de akiről elismer ték, hogy ezt 
a témát jobban föl tudja dolgozni. 

M:+:rdsn k±a ~dvány, 	а  e Іs 	gé 
pelt lap aljGn ez áll: »Kiadja .Aczclaar 
SkriVer k'adáváClalata«. Ajz_ sas cég-
jelzebt- papíron ír, s haitiá г~ imlDyeiZ 
küldi nekem ,a L í r is 'i lapokat,  so-
cern feilelj ~t el sz'ám ј  бt dniellбkelnli,cnak 
a ,folyórr ~alt ára hel'yеttt odaírja: » glr'a -
ttis•«. Nekünk ez j áltléd'_k!nls!k t űnk. Neki 
nagyora k.c arnaly dо1о5,. Ha a sn a ,,a г  с°-

béir.e dol б  orr a annyit, ž1e,ép gd сkосс iја  
lеhe~tcz.s és bеiárhatnб  Európ)§!t. Ő  ,azon-

ban azért. do°. бiazilk, hogy kiadó legyІn, 
hogy ikinycr,as пa baráitai гktö' `s':nlélnyeti t. 
Most t•em>veke ~t 's tz'ő, hcy tevtiКenyг `g .. бt 
klterjlez,ti táé!koztató-politikai f űze-
tek él.: (bсуvecskÉk kladábбra. E'.s ő`s,эr- 
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ban LerLgy ~elországr'ó1, Julgosizláviár бl  
ér; Kínáról, tehát azckról a » 5zocial,iz-  
musоkról« ia+k;ar füzeteke•t +kiadni ,  ате-  
1уekr1, N 	torsizágban ilegkeve+cчbbet  
tudm гak. Persze, ehhez elő 	pfér=az!ügyi-  
beg talpra k1e11 áLlí,tani a 	L í r a i  
lapokat.  Erre ped:g± jó kilátásai  
vannalk, rnert, rn:nit írja, n аprál-mpra 
wj гa4bb »f:zet ő« el őгDizetiC 1eл ezl;keznek. 
(Еу,уге;~кéц~н  a L í ra Lila p ;o k k ~ гvet!'s e- 
го  szármlát, nv'rz ~t bejеlen гte.tte, a fiatal  
1eQgyeil lírikuokna!k szenteli.) 

Iтге  nlilyerl futr`csa idealizri-nus+. Egy  
envber, aki kiadó akar lenni.  

Ez az, iami •nlálunk n:rros. 
Voltaké;ppen a fiatal nmet irodalmi  

évet egy é гrdEkes képиide1ő+j гélt akartam 
btaiklJl, egу  alyan képvis гelőtjé+t, aki 
nem ír, нгас2еtт  mások!at kÉipvisel, di  
azгrt szeretrtiélk, már ame,nny Іire lehet 
ölsi_zehascrnгд táJt Is tenni. Azit mondaná  
valaki: »Eh,  könnyű  rrюkl! Meg!keresi  
azlt a ha ~ts+ziás má•k'at, Мбд !~ á1b van 
k:adó tevélkenys г é{g,g1e ~1 fog'га :kozni«. 
S ~akszorasító azorLbaQ riáluntk is kapha- 
tó! Mennyi т'icldenről lemond An;ger, 
hcby k:ny ~cmas.~ Іa mdsok műveit. Miről 
monclun;k le mi? КЕр +езек  vagy+unk- е  
rni belEkezidie+:zi valaen(-be, t'nm kérd•ег- 
ve nyo;rnban, ho;gy honnau smerzünk rá 
dotác:át.? Nem váíltulnCŠ-І  1и:: ág гe an el-
kidyiztetett .glYerm:e іkekké? Hisz mindig 
azt siгatk — akár az elkErayez!tieC е t  
gyerekek —, hogy mo s t,chá.rZ b ár_u1 г  Сi 
velLt;nfk. Pedig vaj,on tehet-e bár'k,i is 
valamit az ürodalcnvért, аг  irc-даl с 4тЕт ,а1 
kapcsala ~tban wa,giy az i.rodalicm Кörü+1, 
ha rrehm С ész bizonyos áldoz:atc;kra? На  
nlincs berzne еб .у  'kгcsi aiјobó az idealiz-  

~m,usb ćгl, гj:nel уnek híjihn senki sem fog- 
lalCiozna ilyen hálátlan d о 1с  gal. 

Mindiig гĐéllt~em a nagy гs.zav гakt•ó1.  
Most is félek. Igy+elks гe¢n tejhált n;em  
has~ználni nagy szavakat, azaz гkcrzkrét  
jeil;en,.'état adui nekik. Кгéгет : én naigyon  
k(irдnyerl éз  hamar » ~cei~ppete гm« be az  
iridalcenlba, ezt me гgáCilapí-thatom та -  
уан-rLr61. Т агl агl kevesebb с ;l.Сoа1, dii  
ugyanezt а1'Líгtcm а  magam nen~;zedé-  
ikérдl izi — Olvj гačaról, Sl'avkо  Vulkcseav- 
1j.evićról, .Slcboda,n Markovi ć ról е ,  
sok qnáo társ!amród. E1+isim,erern, Ihag:y 
а  flalta ~l ,ahhaknalk nagyobb ne+hézsé-  
geiklkiel foe1l m Кiüzdeniök. Nekik az  
а  baj ~ulk, — leg гaláоb .1s rrekem игуу  
rtűnik —, hogy nem szállnak szІrrцb гe а  
n!ehézlsélгlekkel, hanem esak arra 1hi-  
vatkazacak„ hogy caюkünik kö!nxryebb  
volt. Ezt é+n, írne, be is vallottam. De  
hogy ri;elkQinik »sziererr'cs иnk« Volt, ez  
nini  meriti ,fel elket а  k.>Lizd!elerrn аг1ó1.  
Már kevesebb joggal, — mert nem  
ismerem  ,а  'helyzete+t —, de т1е~ g чв  az-  
zal la megгg;yőződlé гss>е1, hogy nem ité ►ve-  
dlek telj ~esin, т ;ссlдот  а  köгиetlkezдt:  
ez az ideaLirnius ih:ányz"Ci .a fi гa tal  
vaj ~da=. гág: ma;gyiar íróCoъ ~ól is.  Arn er1,is--  

,rna.  em, ho ~gy a kőzd + nehгas ~ é gek mel-
lett nekik ki јlö b,ad ~o;kkal iis kell  
küzid+eniök.  

Lehetetlen а,_ ~zelhlasionlí ~tam+i e.zeknik  
a fiatal пг_r.r_et íróiknak é; , a anf! fiatal 
— szerb, тгабугаг , ~hosvát, s,iptitGir, arvз -  
ced&ti, szl•cvгén, .crnagorai — írónik 
é,, e,tét. A vc ~r>>ek azor. ъг1 ok te ' гZ,t - 

b~en ha ~scr^1 сдК , A p ~rCbkrLálk — rnc ~ de"n-  
izиmus-realizmu7 — has^n'ó1k. A kfivn- - ha г  ~anCćk. B ~ árc г  +ak  azt nvond-  
hatná кn, Ihogy az iгaд ia`bcм.n iránt t:a-  
gLÚ~síto ~tt ideailiizrrцuan;.rzlk iS has+cczló.  
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Сјј  utakon  
a neorealizmus  

Lányi István  

FELLINIVEL цАLб  SE'SZÉLGiETЁ - 
SEM akalmával, bavaly  tavasszal, a 
cannes -ti 1'es.ztiválon ;  a La strada Oscar- 
díj гas rEndezüje ezt mona: „A neo- 
rea:liz.мnus rneLihallt. Ez,  amit  mii cs- 
lunk, esetleg  p0 ё  tik  u s realizmu,snak  
nevezhető , vagy akárrni mnaik, e az  
az i~kola, ame'_yet Lwahina Visco+n,ti, de  
ѕ:ca éfS VerglanGo i'ndí tótbak, srnegsaűnt. 
Ennek  vlis~szavcnhatatlamul é у  ќ irбkra 
vi~ge. s h,a alkarina vaLaki — akir a 
„relk" +kozlaR1  is,  — ',ak!i 'rné+g. 'ma  is  
úrgy akanna dolgozni, ,kísiérlete anadhra- 
rvizrn;u's 'lenne..  ."  

És en+éigi.s: — Fell:nit nevez:k та  а  
neoraalizimus m.es'teRr+ гn  dk!  

Ez az ellent -no ~rvdiás Кésztetett arra,  
h.agy el,gonclo ikodjam а  a ~lgclkon, és 
msost p гa гpírna vesssem ennek eredsmё- 
nуét. QikCeem, teriavé. ~szetesen, nem  mi-- 
ríti ki a tárgyat, rrliart alhlhoz, hоgy va- 
1arne+ly srní'vvészeti irány Lényeg гt min- 
den о :sdalár ~ál mgv+iláb~bsuik, netn ele-  
gendő  e ~gy vázlat, annál 1k:,véslbé, mert  
а  ne'arealizmus nemcsak  'a film tenén 
hó гdítot'.t. ViSz.ont az +а'.;vasó  maga is  1е - 
vanhait .egy-kiét ikövetlkeztetésst агbјb ог1,  
ai:nát e he!lyen öisszegyűjtő ttem,, é1: iz ds 
knegészítlheti а  c:iklklben msarad't héza- 
g~clkat.  Lesznek e tanumGln~y  Iban term,é- 
szete.sen ltatható taételak is. Nem  is 
volt  sz~árar~kkoжјbaar felldbbezlhetetlerr 
vгle~rvényt fosnmt ~ni se tlárgyrólИ  mert 
h:ssz végeredménytben, ка  mlaglam igen 
szer+érry szen~iélyes tapasztalatán  kívül, 
fő+klént 'idegen farrás;.n+unkákra keQie+tt 
támaszkosdnom. Méglis  hiszem,  ho+gy аг  

itt közöit any'ag jelentős r.nér'tékben "se- 
glíts,étiénz lesz  azoknak, akiket 'érdekel  
a  neor.ealicmus és  ki a+kamjá(k  egéaгíteni 
ráLa való +ismereteiket.  

A NEĐRREALIZMU,S GYÖKEIREI 
vis'szavEZe+:lfiet.ќilk az Olaszarszág össze- 
am ~lá~sát megeІő ~ző  napok légjkönébe, 
nn+ha igazán csak az onsz +g  teljes  flel- 
szabadudása után kapott erőre ez a  ,ти - 
vészi irányzat. 

A  nagy pomlpával készü2t 1á't гványos 
„tösrb.ine'.+mi" és .se+min г ' гti no+nd5 pGnyva-  
fi'tneik, főképp pe,di,g a habározcl`t  fa-
siszta  prapagandával átitatott fitneik 
vágnapj  alkat  é'sb€1k, akár csak a Mus-  
s~olinl?4é1.e  rezsim. Az olasz  néip torkig  
vot't a háibaríuval. amely+be minden eik  
né:küQ belerángattátk, 'és mindenkinek  
elege volt a parádés, harsonás nyosm ~osr- 
bá1. Az  orszá, tele volt  'gly ~ászfitya' ~os 
anyGlkk.al és ёzve ~gyeskkel, hadiro ~kkan- 
takk,aQ, Ikatonaszё+kevé.nycкke1, fekete- 
bđ rzlé ~sekkel ~ 'е, kihült kémtényű  üze•m,ek- 
keQ. Vis ~szavannzlб  ilaszok, vesztüket  
érző  S  ezért flékitelen keray ~etlen гssésg~eket 
е'.+kёvető  n&net&k. elűnycEr.Iu'.ó sz!'svet- 
séges  seregek,  bam+bsázásck, а  fenye ~ge- 
tően sközeled'ő  té1, ,mun!kar~é'.küilisélg ёs 
az eszelb+s tivornyálkkail párosuló inez ő  
szesgémység, — а  bюlrrrlásnak e IkuQs ~ssr.ái  
között szü'etett mesg .a  neorealizrnus. 
.1943 -sban Visconitfl е'késгzíti Ossesione 
('ЛZeglszsáls'_ ~ottság) с . ifid~mljét. Ennek tár- 
gya bulajdoniképpen .egy  szerelmi  há- 
ramszёg,  de  1é~iköre, а  meséj ~é4be igya 
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iott részletek, é+s ma;gának а  főszerep- 
lőnek, ennek a :munkanéIküфi CS:avarg>--  
n~a+k a t'1 ~gwrája in+ár az új eligcm,dalá з  
ernLk°. Az UseSione bet: гlrtása  a 
fas~5zta cenzúra hattyúda+la viIt. De а  
szö,vetsé+ges katonai habó.ságok fkl гmгbárá- 
ban is ké.t évig  hevert +m+ég а  fliLm, im,ert 
viíl.arnossйggal fű tött al:rnasz+:lérá+j а  ne,m- 
csa+k a fasizta rezsimre n.ézve volt ve- 
széi ~5 es, hanem az arneri,ka:a К  t+ámо- 
gatta tёkгs- ~re.ndszerne is. Azzal az 
üriiggyel, hotgy a film aJko фái nein, sze- 
rez..ü ba időre Cain re,b,én:yíró bel:e- 
egyeziés A po.~itás sn+i~ndi,g Tétszer csen-
get c. rnűwvének ~fvl,mrгjvi~teLéhe~ц, a fil-  
m~et ne.n engedk közön:ёg eLé. Ta1án 
nem me'llйkes részle+t az sem, hagy Vis- 
oamti ekkor mйr taglja volt az iUlegálli.s 
kccrr~un:sba pirtn гk. 

Ugyancsak а  :fasiszta-rendszer v'ég- 
napja_ban született m1 ~g e,gy йrdekes  
fL:m az O1a ,szorezágbatn akkor ,m~ár igen  

• j ćnevű  színёsz-rendező , Vittomi+o di  
Sica műve, Gуerm.сkeitelk vádodnak  (S 
ba.nbln:i ci guardano), a fas'am+us'ban  
fálrenave'+t és hazug eszervényel К kel cmna- 
gukra ha+gyatt gуenrnekekr&l, az új 
Olaszorsгá+g j ќ v8 ёpíbő~irbil szól. A film 
ugyan nem utal kriгvetle+nül е!rr°, de  
minden iko ~ákгa,ja va1 és a holnap kis  
e+s.lbere і t siratja. S'_ca flelráгta vele az 
egéez olasz  +kl:zпréiarnényt, a+m;elymek 
lázadásra hajló 'han;glwlatilhoz amúgY 
sem kellett sok. Ez arra buzdkotta, 
hagy xn+ég e,gy hasonló fi"_+,net Ek+.,ls гzítsen. 
És az rm гár n~tnebek á1ta1 mаgiszá:tilt  
f:Lm,városban, abban a Cineaititában,  
гте :у(bő1 a fasisziálk sietve  ,át+tett€k  
székhelyülket Velíenoébe, -titokban, az еј  
leple alatt, de főC;ea az и cin é, +m+ez ,ő-  
kön ~kйszül A rrгenni+ország 1иа,риј ~а  (La 
po+rta dal cielo 11)44). Ez a film, habdr  

4m,5g :messze volt a Keréklpárbal,vajak 
megrázáan e gyszer ű  vaiáságábrázalás:á- 
tól, még 'неге  va.it szébfalyó, ёrzelgős 
e ►xJberszeretetbel, itt-ott 'kata'Ј:kus 
miszticizniussal is, rnágis bölkéle.tesen 
eilütыt az eddigi f гLmektől: egyвnás  
sorsa fel,é ,fardríto'tlta az addig csak gyű-  

- löletre 'levelt ю .r.lьг re+k sziv&t.  

N1;INDEBBbL KÖNNYEN azt a +kö-  
vetkeztetést '1 е!hebne lervon,ni, ihog az  
ún. úirealizm.us  гpwsztán n,йhá гiy .tiszta- 
szám:dékú művész Uázadása а  fasizmus  
hazug rcmantikáij ~a, ibanailitása ós ,m:eg-  
téиesztő  életszé,pút6 pragmatizm гusa el-
len.  Vаi'i ebben a fеltev'ésben is nécni  
igazs+ág. Mert a neareaQriznirus s  í d u s á-  
n a k, ,ábrázaló ¢n 6 +d; s z e   6 n e ,k ez  a 
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gy ~kere, az az und~or és csčrnгór, ат ~еlу  
е'.;fagta а  fi ~im а''_ko,`+ ггiн  annak láttán,  
hc+ay milyen hilheteenül :merglhamisítlja  

tii'.a:n az o:lasz va'lósá ~got. De  c  s  a  k  
ezzel az vn3ioradássa гl ma?gyarázni 'а  
neorea 1 č z гm+us 1mlegtszületésé ~t, csakis a 
régi farrnáival való e1leriál~'iácnak, téve- 
dés. Mert a n_олеа '.gizmusnaК  ро iа°iкai 
szí,nezete is vran, rn a+n d a n i v а  1  ó ј  
a  t á  ra ad a 1 ат  r ó i1, cm;agiharo ~zott 
társadalo':miról, am+alyiben а  neare.al.izmus 
művészei +m,wvész1ktké értek s amelyne+k 
kia1aCiuilásráv+a'1 nerr. érrtenek egyet. 
Vannak a nearealizmu+snak kritikusai, 
akik  azt állítják, hegy ez az ir+ámyzat 
liberЫui s, ро 'gár1 terrnéik, hagy művedő i  
va'6iњ~ n csark haladó ~sze»ernű  lуо'iá-  
ro гk, s hoid`у  ennek az iisfkalának nincs 
köze а  szo+c:alizrrvusihaz,, hcígy а kató.i 
nem  marxi  :falsLagiással tekin,tenek  a 
p+ro~blÉ;.вákra, s nem a~jánlanak megol- 
dá+st. 

Hagy а  neоrealist,ák között (atkf_ikn,ek 
хг~те  az olasz kamraшn.istá gárt tag,,a) 
akadnak nem. kounrnundsta, ро  ierári n 1-  
veé+sű  сntívészek iѕ , ,EZ ké+t,sггgtelem.  Ez  
azonban  n~tág nani zárrja k2 azt, hogY 
ezeknek a művészelknek az  eszm,én.  e 

szccialis,ta t"ar:sada' ~ cLm~ arnely alap-  
jњan ,m,egгváC!boztatja azt,  amit  iíik most  

fikmюn ábráz ~cCngak. Hcggy а  neorea'.is -  
ták .zö+n-ie .miilyen +r r.iélkbam marxista,  
(itt  asupán :a 2i1rm rnűv гészerirёl szó'_юk)  
az asakugyan vitatlható kérd гés,  mert  
sem „a pal,gári nevelеs"  nem  akadályaz  
meg valakit aibiban, lhogy marxista rnó-  
cion gonda.iko ~dk,  sem az  oi;.asz páirt  
talköny vecslkráj e  nem biztosi téik arra,  
hogy va г~arkl ,fejéiben nemi  ura.lkadak  
ideor1ógiai zűrzavar. E1~Iben az es,eJ>з 'е ,п  
n i ,m az  alli о tóról, т in ,t egY .én-  
r ő l van szó, hanem nl ű ven г k 

objektív társad-almi jele n- 
t ő  s  é ~g é r о  1, arról, ho ~gy milyen tár- 
sa.da:Imf habá вa van annak a  
amelyet alkitott. Van-e a neorealüz- 
mQаsnak ibefoQyá~a a bömegek gondo4- 
kоólására, van-e talaja,  közönsége, 
van-;e ganidioikp ~d,ásra seriken,tő  hatása? 
Ha mind  e  kérdésgekre  igennel  lehet 
felelni, (,.r:iárpedg, kétsiéigta!lenül  lehet),  
akkor a  n:ec+realiDr.us nem  свнгр ~м,1 f,orr- 
m~a>i tiцjító mioziaalcinv,  hanem van b:za-  
nyos idecóigiai k debése гéв  szándéka 
is. Ha pe ~ li ; ,ezt  e+lús+merj ~ü+k;  akkor  gyri- 
kerei útán vа1ó kutarbéanunká+nk fe1bét- 
1enü1  a  neorealiizmus szii:lebési köri,i:'_тé- 
nyeinek ю li2вnz+és ~ére készbet banniinket.  



MAR F•ELVAZOLTUK E KORT.  
Csak anny'•:t hetm ~énik hozzá, hogY 
azcikniak, akik első.ne ~k ;fc ~g. ~aik ho.zzá az 
di fe.љдгglású flilnъetk készité гsi:hez, ,.r.la- 
guJkra is hatássaQ vc+'it az a ki Ј's.5 és 
belső  káosz, а ~теlу  azokban a  
ban 0: аѕzогѕzg anyagi 'és szem г  
életében uralkodott. I мnnen ered sok, 
szfcn ~t-+_:,kra els$ pillana ~tban ,me ~rifc!;('п :а - 
tatlan m.eliék-m1otnvwm e Cлn~e гk rne- 
sÉ г,1ében a bizпny talanгзálg;, a k:útkerе - 
sés`ben és а  tzt јatalam гsá+g а  ,m.űvészi 
faikturáihan, атеlу  + rlég nem srгaibadulit 
meg te+1'jesen аІІ gl: is•ko'• ~а  sallangjai-
tól. De ne 'U.!иеснјиáгк : а  ae.or'ealistáik 
nini aztért  mutatnak  kiuta г t а  fenn' 616 
társa ~da'.cs:niból, mintha nem vo Іn+ának 
tisztálban azzal, ihcgy ,т  гг  az, 'almi kel- 
lene, hanem -az.é.rt. mert ez а ibj е k- 
t í v 1 ,  a.z adott tőkés- ~reeтdszer aikatási 
leгhetđгsé гgei köze гpette lehetetlen. Film- 
j,eпk azcn!b ~.an olyan szívcbeinla ~rkaló Іan 
őszl:nl`+éК  ёs v igоs аk, hagy csak а  1 ~eg-  
astabálbb nб ,zбben nem keltenek meg- 
felelő  visszahati ~ st. Vegyiшк  mtn+d'j,ár,t di 
Sica híres KerElkgártо'_'vaja ~:t. A p г"iakát-  
ra?asztó. a17Ii ho гs,sz гú muntk,ané'kül.i:sé.g 
и `гап  иуие  •állá~>Zюz jut, de kerékp ~ár-  
j~át, гепе lу  n ~ &ekül е '!veszltFn ~é á41ásб t, 
еllарј áгк. esze'tiisen ke+resi tehá+t . а  tdbb- 
т ~-0lliás Rémálban, s végül, elk:eseredé- 
sében maga i's keré+kpár!' ~cipásra vet°- 
m,e,di'k, mert enni kell, mert fe' Іsгдtge бs  
gyereke éhes. De nem éir,t а  lapáshoz,  

, е ; a ~pk, ás c:rliut эn szetg ~ny nyc ~mbrul- 
tat vé,gЁiІ  cn!ogszánti а  а  semmit se  é+r1 ~ő  
„fe'Yá,borc ~do мt ,t ё+:neg". 6  е ,7о  р '_1lantás- 
sa1, !kisfia  k. nyátat+ г  arcát ma 7ához 
sг tori 4wa engY az и`cá ~ n éts ±iu~d~cl дl ha 
ne nts b ~eszёL ha nen is nerи '` з +Ѓ  а  be a 
ren ~dezб , tu.d ~e~d ,milyen и har ddi most 
b °~^ ту ,°  n- t  t érez, ~rl't gomd!о 1 ~errb гl a .,,_.._ 
v ~ ' оl. és tudod, hogy az е '1s 	dan.dэ  
а 'k'cn;nal ú і4ra rnejs, fc!e 	kísére'n;i, 
has 1 сюгсá.  mart enni kell, rner+ aecn 
lehet  ,т  kбpp ha csak  s  m'rn  vered 
e?.` az еба !зх  v'_1 г `.,'aot am ~л v rг lлгhгz°- 
det't, т^f- '~ n'nа t fI. nem, 'en ~ 71e'д1 ,  hCIgy  lan-
ber гг._'11ára  е1 ј  

Ennél а  b e ,лej e.zésn эl ki fe! ј  ezőbh, gc г-i- 
д ^: ' С!dásra késztet ќІ'otb a тn lehet egy 
ham,gz.atosabtb polhka[ s.z ćCeo:n sem. Ső t. 
S ha ennek a f5imne;к  n á 1 u ~n• 1k nem 
volt :kö ~zč+naaikere, ez ,nErá azt ј 'е''.е 'n~'~ '-, 
hrav az сfasz ';1 rn:^. ~ ekre r^en volt ha- 
táFSa1, nem  azt jelenti ,  ho гg  a  film 
piitJkai гki гцдибчpcntljai t!éveselk, ha-
nem, csak azt, hcчgy a mi köz:knist~güntk-  
n ek  a  áec гrealiЁta +mtó ~dszer lj volt és 
idegeá, :az akt'_;,orli гide.,k hazai „рarolás" 
fli'mtje^ :és a nyugati filmek zö г  1; бnk 
szerrцfényvesztő  technikai tökélye és 
mozgalrnassáiga után: És nem is ;sizabad 
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Кете lк~  $rtplvaj юЈk  

ho!g 	neareal ~ástGik — h~bár kd+f.ellé, .а  
vi' : гб  felé is т . е  akarták mnita rtni ha- 
zá.ia'k isebeit е'sősorban rs az olas,z 
ю•m1e~e1~hez száltak fii'm'e ikeit ;m ~inde -  
n:ke'~tt nоk ~k szánták s azo,.i meg is  
értett' е  eit.  

A  neorealista film гek elem,zésélb°n so-
hasem s:za+'o г'd szem e 1~i' tэve ~5,? ~ten~.á,nk 
а  koo és he'vet. az cib=ektv köY и 'i^n ґ - 
nv Pket. гІти lуег' közepte 'rl ~r°iöttek. 
цо1tk, ak'k sтFr.nwre vІtet:t' гz Reese'i- 
nпnek. ъ ^i?v Rómaa nij1t  város (Roma  
ct+a ap'erta.  1945) с . fi'i:r1'Pben е~у  
krrrmunistiat Ps egy katoliku papot 
tet+ az е"nsi rnoT~alo'n két fő- 
а'i^,иá. Fiie7etlen;ii attól, á гг iбv Ros- 
s ~' : ni rn.д  щ 1г 1ven ,idwa'ó ~бn а ; pоs гv з  vbа  
s' đ ,yedt a k ki r e két pol гitifka,' vget 
köré ti rпörü' đ  törne; бe ~.k e;gw.sé~g~nek 
ilyen prapa г~á'ására feltétlen ~üii szük- 
s  volt. A fim t1 ='Ibbii részC rnegmnz- 
tatta, hol a hel,yük az oi'as'zoknok azc иk- 
b~n а  n ~ nг iК1b2n. А 'dn Ver,gan ,o fi] тл é- 
ben. az rl jra sirt a nan+b°,n (,gn,i  с' sorge  
anocaaa) ugvarnвz a  tétei vrqi' РтИз lдѓk,  A 
lénye ~ ez volt: kc 	amrtc`,álnr a né- 
nъeteiket és m 	zckat, akik ss г thú-  
zást, anardh'át szítottak. meg  kellett 
e'6zn а  Va *,iká.nit rcrn у̂ г'ó Fis usтlító  
propa ~ga.ndáialbз n .  Idealág'aI melléfоgбs  
vo'+ ez? Е 'еnkező'.eg. 

Más kárdiés az, hcigy m i v é f e j 1 6-
d ö t t a neorealizrn ~us? Köv'е`kezetesen 
betölt6tte-e hivatáeát megem,aradt- І  
s.zi Qárdian azion az ö.лnényen, a+mielyen 
eliinidult? Enr~Q megt nem sz б lhGatunk, 
ha +;r.4eg nem v1zsgáljuk, rrvlyen körül- 
mёny ćik között fei'-ádötit toиább ez az  
irányzat s miL3- en eszme2 k:inövés2k  
üаkö+ztek ki rajta.  

MIK A NIEOREAZ.IZMUS MŰVÉ,S,ZS  
CÉLJAI, — ez lenne evs ő  +kérdésünik 
elEmzésünk taváъbi f,alyani,án. Már ,fl&l- 
vázoltuk, di most reL s г jt к  ha- 
tárazottabiban megforgalnianrii. M e  g-  
mutatn.i .аг  éle ~tet а  m, aga csu- 
pasz valós.áґgában, — di nin ki -  
talábt, mise fomrr дájálban, hanem sninte 
dokn;cnentá гis nyerslass€ggiel, а  való élet 
egy vaió .tör.téneUát hasznava fel nye,5-  
anyagul. Ez az o r ti d a z neoreal.is ~ a  
felolgs az, arnel ,y az ndk fia_уа►n  "an  

иáltozásako ~n ment át. Eikiriilhetetle-
nLil. A  művészet гnagálbanwéwe m гár bá- 
zonyosfckú stiliizálѓ sa az étiet-való5ág- 
nak. A stilizáciб  peLg maigt :ban hord,ia 
а  poetizál:ás „veszél уét". Luahirцo Vis-  
oanti híres filmje ,  a Reng a  föld (La  
terra tre ~ :rva, 1948) kifejez ő  pélclája а  
sz~gorúan vett neorealizmusnak. De адо  



e1 maga  ViseLmtј  is Qз+ehó+doalt а  st ј1f- 
zációnaik k;s pGéz:sanetk. Erare 1eg,;ob'b 
pél,da a necnr gњen эІnиu+tatatt Fehé•г-  
é".1szakú,k с. fli'nг je. Ross:.•Itin,i ds !készftett 
1946-+ban egydcC~aurnen•taw:m-s:zámrba те - 
пго  fi!1атен , а  Faúsa-4t, с tt>űl is na+gyon 
mгssze van az 1949-ben 'kézült ,Stro+m- 
boli. De Sпса  Cipőbisxtitó f  iú,k с . ,Đi'_4.rІje 
(1946), ат•е1у  +meglelőzte .а  Kemékpártol-
vajaka,t ёs Gme+lylhhez а  renadező  valóban 
az utc ~an ldte meg t€4nálj+át éj szere+p- 
1>őit, '_ssz!ehayaz'iítha ~t•atlan •а  Csoda 
Milкíndban (Miracala а  Milano, 1950)  
vagy az Umberto D c. .filrr ц nІ l (1952). 
A~b,er зto La+tua+да  Nincs- irg+alo,m (Senza 
pieta, 1948) ю . snűve ёs а  Kabát vag,y а  
Botrámy с. fј ,m mintha nen is u!5yan- 
annak a keze а+1О'1 került va' пга  ki. 

1Vtј t jelean;t ez? Hogy .a nгarea'_:sták 
hű'U.Unné V&itaIk ir ~ áлyaabukhoz? VagY: 
hogy ez +az šrá ►nyzat ma már nern a(k- 
tпzaJs mű,vaészile гg, nem ё+rdгkes, hagY 
— meglhalt? . . . Én erre n г.m-1пг1 felel- 
n€k. Ne~n azért, mert a nearealiz,:nus 
küC+ö+n~ö.sen 'kedves szіvemnelk és minden  
áran „ёletaben akarcun tartani". Nem is  
azért, hogy v'it1'дьа  szá'!'tjak FeUin'i-veI, 
akit a nebare ~altizm+u,s legaa ~gyсbb alko- 
tt»jának tekintenek. E1:,enikez ő leg. Csat- 
lakoztni :kívá гnck megгfogaaг  azás+ához. Az 
а  m&,  ahogyan a, г€Ig:" mes terek al- 
kottba!k, csakugyan ame,glhalt. De nem  a 
neorealizmus! S itt van ,ann+ak az 
el~bi 1át.szódagos е 1lигц '1-r. гa+ndásnak  a 
kulcsa. Szó sincs — szerintem —  a 
nearealiz*,~nQts hanya ~ t І á.s ~áról. I гtt csak  
fcakozatcas rnetarnarf& гnak v;agLun+k 
tanúi, ahclgy úgy +тот ! 1; ~а+т  (habár ezt  
is fгl_ig-meddaig Fe1'_Гпа~1 loptam) — а  
neorealizmus „paet::záló•dásán.ak". Ve-  

gyük рéа'_гдáги4 De Síoa Csoda Mi4á.nó-  
ban c. filarnr+é•t, .a ~m+elyben ,а  virgonc 'k€tp- 
zelet egyeuü'.at a való,sá +g húsába vágtó 
ne+arealiista életáíbrázo'+Giэsail. М gncnd- 
ta-e De S'ioa így •is amit akart? Meg. 
Igazn  a  film v+гgé•vг l nem eg5 ~ezer.n, 

mert a •seprűny'éire +kapó ёs egy másik 
arszl•:bban jcibb ;élete,t keres ő  pro ~'_etá-  
21,k „elr€CУülése" kiss5 d эmabi'iz1ó, — 
nekik itt, a ,sajt tala++j+uk ~cгn ke ~ll ,m,eg- 
kare rиičk a boldagráCaúkat, ne иn pedig, 
szг ,m.bói lkwsan Keleten.) Vagy a nа - 
gyon is kö+ltőien megformált Unebe'xto 
D.-ben »az +ág,ráisza'ka ~1t nyugadijas tra-
gikus sorsa, aki nem tanult ёs nem 
tud ko')3u ~l,ni, aki azt hitte, hogy annak,  
aki dolbоzatt a bársada Іюmért, erre soha  

nem lesz szüksége, s aki. mert az едп - 
+beretk eltasгítottá,ak mag,aktál, ,eg5•  kis-  
kuityában leli meg igaz bar'attj , át, ho+gy  
végaül, am ikor már nincs rвás akiútj а , 
ön;yiakas legyen. lár+w ~ása ez a neo-
realizmus álapv'ető  t€+telв inrk? Va+gy  
Fe1linli  kegyetlen :szín ~ iКke ~l m з gt гste гtt  
La strada- ја  éu derűs, lbahćaká+s pc+éz'.s-  
sel megcukrozott a .r1-s+iIje az wtcalán, уo'k- 
ról а  Cabiria éjszaalcái+b,an . . .? Szakitis- 

wajo+n a neo.rea'+izrnussa!1 az,  hc1y a 
nycmorult +k'.shivatalncCi szelleme visz- 
srгaiér kísaér'teni a f ќу ic'1re Lab.tuada Ti 
capatsto (A kabát, 1!9!52) с. filirr j,:+ben, 
hugy figyel тneztesse a pёĐfeszked~ket 
gcn,aszakat arra, hogy mindannyian 
err гb•ereК  vagуunk, s lhogy s+olhase;m, le-
het tudni. m ikor lesz eigymásra .szüksé- 
gii:rLk . .. I-La a Ladri d}i biciale ráte vagy 

Róлna nyilt város klasszikus műve 
is +а  neoreainnusneik, semki se vitát- 
hatj ~a el FeP^ni 	а '1е  .Sanitis., de Sica, 
vagy Vi'scon %►  IkésINbi műveinek értё-  
két se. S ha eze fi r ni а  ra ё  s k o n- 
cepció+j uk bizonyos r+észle- 
g e i b e n nem is egyeznek az ort ю+dbк  
и;теа?ista felt {+c,gá+saoaktkal y  Iz nini elent 
l é n y e g e,s, ikivali' ~tatwv vá+'ta:zaáat, s nPan  
је'ri +а  rrecmeai^zYnczs е'атаи ' а áвад!t. S т +оа°Ч  

neomea1i тmiuis т ~т  e?upán а  háborút 
kiávгt5  &asz rntív+é'szi fc ~rrangá+s egyik 
rдra';'e+éQetű  k'vetí гtő+d+ése, гггіэ lуен  az +idp 
múi ~át.sa е',s+-•tpört. hanem ii 'tai á+lb ró+d 
arra hc+W a t+őikésállarrnнck halad>дszІ1 - 
lem+ű  műv+ asze? e5m 	l'yass+ 1К  hazái=uk  
]é--di mcm,daniva'Ktk.at, azt  É'gé 
b' zonyitaj a a neare aai gta т= ко ' а  hata'+m ~as 
ha`!Ї  asa a ny+wgatri +filtnguártásra. Ez  a 
h~ fiá•s lpedi nemcsak faYrnai, ezt tanu- 
sfta a Mamty, az Eay arc a tđar.les1b'ё 1,  
a  Le,иé:ny!b гúasú. a Feytc+n-tér ёs rnás 
гrnert~ +ka~ , nam akeиésfbé ебiевг  sor f3ran-  
с 'а  sa-véd. s5t anrol és n ~arnE 	um.  ^s.  
Az úi tanta 1 om, úi fo•тггдн  ^s  kivetel. 
Az é1 е+`гп ~* úi. mc+n+dhatm+ám+k forradal- 
m szиkn+sTöaslbö1 va І ó fdrt.árá+sra 1 с{ha*д t- 
len a régi forтrѓ +'_ilkaal. Ё  csak tFlnm:é- 
sгetes.,h ~o~.,бy ezak a r.r.los+t .fellb'~a~nó  
„ nemzeti" neoreaili zrnusrk nem ikövetik  
majd szigiorúan az ortcdox w;realista 
m iozereket. Az olasz neoreá'tizcn,us is  

helyesen te4+'•e te+hát, amikor utat enge-
dett a megváStozatt -dó+k diktiilta то - 
das ~í,tásoíknak. mert ezzel с ~ ak felfrissül. 

Hogy „poétikus realizrnusnalk" nevez-
ztik-e ,eztán, — az rn° ~lCnkes! 
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Apró (rások  
nagy .dolgokról  

Juhász Géza  

ÖRKÉNY ISTVÁN: EZÜSTPISZT-
RÁNG, EUROPA KÖNYVKIADO, BU-
DAPEST, 1957. 

— Régóta készülök rá, hogy »Ezüst-
pisztráng« címen írok egy könyvet, 
melyben csupa remekművek lesznek. 
Most megtettem. — Ezt olvashatjuk a 
könyv utószavában. Első  pillanatra ta-
lán meglepő  ez a magasfokú írói öntu-
dat és magabiztosság, de ha megnézzük 
a cím alatti »műfaji« megjelölést (»Rö-
vid remekművek«) és a mottóként idé-
zett Emerson-sorokat, akkor azt látjuk, 
hogy ez nemcsak önbizalom, az író ez-
zel sokkal inkábba karcolatnak, ennek 
a látszatra jelentéktelen m űfajnak a je-
lentőségére akarja felhívni figyelmün-
ket. S nyugodtan megállapíthatjuk, 
hagy a »Rövid remekművek« megjelö-
lésének nemcsak az els ő  szava helyén-
valб  itt, hanem a második is. Nemcsak  
rövid, csupa fél-egy-két oldalas írások  
vannak itt, hanem valóban apr б  reme-
kek. đrkény szinte a zsonglőr ügyessé- 
gével mutatja meg, mennyi mindent el  
lehet mondani ebben a kisterjedelm ű  
műfajban, helyenként szinte elképeszt a  
tömörítés nagyszer ű  példáivál. Egy-egy  
féloldalas írásban gyakran nemcsak sú-
lyos mondanivalók, hanem olyan ti-
pikus helyzetek feszülnek, amelyeknek  

kifejezésére — azt hinnénk — húsz- 

harminc oldalas frás sem lenne elegen-
dő. A könyv egyik fő  érdekessége és  
jellegzetessége is éppen ez a m űfaji sa-
játság, e műfaj lehetőségeinek a lehető  
legteljesebb kihasználása, s őt, eddig  
nem igen sejtett lehet őségeinek fölfede-
zése.  

1956-ban jelent meg, s bizonyára ez  
is érdekességei közé tartozik. đrkény  
eddigi munkássága alapos ismeretének  

hiányában nehéz lenni találgatni, hogy  
milyen korszakot zár le, illetve nyit  
meg ezzel a könyvével a szerz ő , de e-
gyes kritikákból (Nagy Péter Hóvihar-
ban című  elbeszéléskötet bírálata) arra  
következtethetünk, hogy đrkény mun-
kásságának egyik szakaszára is rá-
nyomta bélyegét az a korszak, amelyet  

Nagy Péter — igen szerényen és félszeg  
mndon — »ez évek irodalompolitikai 
közhangulatának« nevez, amelyet mi 
inkábba zsdanovizmus, a m űvészi al-
kotásba való adminisztratív beleszólás 
korszakának tartunk. Munkássásának 
Phben a korszakában — írja Nagy Pé-
ter — szintén a régi és új harcát ábrá-
zolja, de az új győzelme tülságosan  
könnyű  és túlságosan biztos. stb. Ehhez 
a korszakhoz kérlst az Ezüstaisztráng 
bizonyára az egészséges kibontakozás  
útit mtltat іа  l'SrkPny mi inkбѕѕбgbn,  
s ebben kétsésk і ' тиil szerene van 1QQ6-
n,k a i1. n. 1;íz-
ményeinek. Jóllehet ebben a könyvben 
is megtalálhatjuk a korábbi korszak, a 
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könnyű  és biztos győzelem, a problé-
manélküliség stb. nyomait, itt inkább 
a bürokráciába torzult, a népt ől telje-
sen elszakadt vezetés ábrázolása van az 
író figyelmének középpontjában. 

Hogy ezeknek az apró remekm űvek-
nek kifejez ő  erejét és egyben Örkény 
alkotó módszerét szemléltessük, idézzük 
egyik rövid, féloldalas írását. Egy szál-
lodai portásfülke ablakán behajoló jól-
öltözött ember félmondatát lesi el az 
író: 

— ... mert én csak azt nem szeret-
ném, ha valami kellemetlenség lenne a 
dologból, és például Szalai elvtárs 
kénytelen lenne áttelefonálni a K бny-
nyűipari Minisztériumba, hogy a Ba-
kony szállodában nem a legjobb szobát 
kapta. Remélem, megérti az elvtárs. 

— Igenis — mondja a portás és el-
kezd radíroznia vendégkönyvben. 

E fölé ezt írta címnek: »Új urak«. 
Lehet-e ennél kevesebb szóval és na-

gyobb kifejez ő  erővel rámutatni arra, 
hogy mivé »fejlődik« a tisztviselőhad, 
ha semmi sem vet gátat a lényegében 
rejlő  tendenciáknak? 

De nem mindig marad ilyen szeré-
nyen háttérben az író, helyenként egé-
szen határozottan hallhatja tiltakozó 
hangját is, kimondja bátran elmarasz-
taló ítéletét. Szenvedésr ől című  írásá-
sóban egy fiatal lányról olvastunk. 
aki éppen leérettségizett és irogatni 
kezdett. Egy riportjával megnyerte a 
Szakszervezet pályázatát, de mire a pá-
lyadíjat fölvehette volna, elvitték, in-
ternálták, mert apja Horthy szolgálatá-
ban állott. alezredes volt. Igaz ugyan, 
hogy családiétól különváltan élt, a ne-
vére szóló idézés nem is találta meg, de 
elvitték helyette feleségét és lányát. Igy 
keriiltek — mondja tovább az író —  
igazi proletárok is internálásba, mert a-
kit kerestek, az id őközben elköltözött és 
azt vitték el, aki a helyén lakott. Két 
évig senki sem szabadult, még az sem, 
aki nvilvánvaló tévedésb ől került oda. 
Egy állami birtokon dolgoztak és tyúk-
ólakban laktak. A törzs őrmester meg is 
rugdalta az embereket. A száraz tények 
felszó І alása azonban nem önma сáért 
van, Örkérv sajátos írói módszerével, 
egy-egy közbeiktatott mondatával kö-
vetkeztet, s következtetésre készteti az 
olvasót is. Amikor arról beszél, hogy 
megrugdalták őket a táborban, felteszi 
a kérdést: 

— Ő t is megrugta? Ő t is, hogyne. 
Ezt minden erkölcsi indulat nélkül 

mondja, minden belső  tiltakozás nél-
kül. Mintha azt kérdeztem volna, sok-
c~ - r esett-e az es ő  Ebesen. Hogyne, e-
sett .. -- 

Majd így elmélkedik: — A szenvedés  

— így tanultam ifjan — tisztít. Ez a 
leggonoszabb hazugság, melyet a fe-
jünkbe tömtek. Piszkít a szenvedés, 
megbélyegez, állati sorba rugdal. Kiéget 
belőlünk mindent, ami szép és igaz... —  

Persze ez még csak kitér ő, mert tu-
lajdonképpen azt mutatja be, hogyan 
vesztette el a kedvét ez a fiatal lány 
mindentől. Megkérdezi tőle, van-e va-
lami vágya, terve. A lány egy ideig 
töpreng, aztán vállat von, nincs. Kér-
dezi, akar-e írni. 

— Nem, nem akar. Miről írjak? — 
néz rám kíváncsian. — 

Igy, látszólag véletlen mondattöre-
dékekkel jellemzi szinte meghökkent ő  
világossággal egy lány tétova céltalan-
ságát, aki két évet tölött internálásban, 
azt sem tudja, miért, de mára lázadás-
hoz, tiltakozáshoz s az élet folytatásá-
hoz sincs kedve. Pedig húsz éves! 

A magyar társadalom kérdéseivel 
foglalkozó írásai közül щég egyet ki 
kell emelni, amely nemcsak ezt a be-
csületes bátorságot példázza, hanem ar-
ról is tanúskodik, hogy Örkény nem-
csak a következményeket, hanem az o-
kc'kat is nagyon j'Đ1 látja. A kötet leg-
terjedelmesebb írása ez: »Mi, derecskéi 
asszonyok ...« a címe. Tárgya egy vidéki 
parasztasszony szédiiletesen gyors és 
nagy karrierje és még gyorsabb buká-
sa. Az okokat kutatva, Örkény így el-
mélkedik: — Valamilyen régi mondás 
tanítja, hogy egy embert be lehet csap-
ni sokszor, sok embert be lehet csapni 
egyszer, de sok embert sokszor becsap-
ni nem lehet. -- Majd ezt f űzi b оzzá: 
-- P гΡ rin'_ nйni. úg ér_- zeґn, ott vtette 
el, amikor másodszor kiszaladt bel ő le 
ez a fordulat »Mi, derecskéi asszo-
nvnk" V»1 sk mn ~ndta ,; s  neki: 
»Mi szónokot csináltunk bel őled, hal-
lnr1- ~ ». s ebbe megértette. hogy húsz 
frázissal a száján akárki karriert csi-
nálhat Magyarországon. Meg is csinál-
ta de azt nem mondta meg neki, hogy 
aki nem az igazat mondja, attól el őbb-
útбbb elpártol a nép. —  

Vajon csupán egy vidéki parasztasz-
szony sorsát akarta volna itt bemutatni 
az író? Aligha. Nyilván sokkal többrő l 
van itt szó. Akárhogy nézzük is. Panni 
néni sorsa az egész Rákosi-féle vezetés 
igen mélyértelmű , sokatmondó allegó-
riája.  

Természetesen még sokat lehetne és 
kellene beszélni Örkény írói módszeré-
ről; külön lehetne és kellene szólni sa-
j `.atci sn fa;nyar, gyakran a szatíra ha-
tárát súroló humoráról, öniróniájáröl, 
nyelvének rendkívül hajlékonyságáról, 
a mondatokban feszül ő  hatalmas er ő-
ről, dinamikáról, stb. Eltekintve attól, 
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hogy van a kötetben néhány írás (Lo-
vas nép vagyunk, valamint a csehszlo-
vákiai úti jegyzetek nagy része), amely 
a letűnt korszak káros irodalompoliti-
kájának nyomait mutatja đrkény írá-
sain, az egészr ől, megállapíthatjuk, 
hogy irodalomkedvelő  emberek számá-
ra nem mindennapi olvasmány-cseme- 

ge ez a könyv; az đ tvösművész gon-
dosságára emlékeztet ő  finom komponá-
lás, a nyelv összes szépségeit csillogta-
tó stílus valóban remekművekké avat-
ják e karcolatokat. Emellett az olvasó 
a közelmúlt magyar társadalmának h ű  
képét állítja össze e mozaikokból. 

Nemcsak kenyé ггel  
é1 az ember  

Biri Imre  

VLADIMIR DUDINCEV: NIJE SVE U 
HLEBU, MINERVA, SZUBOTICA, 
1957  

Előlegezzük a végs ő  megállapítást: 
nem olyan nagy regény Vlagyimir Du-
gyincev alkotása, mint ahogy gondol-
nánk annak a népszer űségnek alapján, 
ami körülveszi a szovjet irodalomnak 
ezt a Nyugaton bestsellerré vált termé-
két. 

A könyvet jóval megel őzte nálunk is 
a híre, a Szovjetunióban körülötte foly-
tatott vita pedig méginkább fokozta az 
érdeklődést. Most, miután végigolvas-
tuk, vegyes érzelmekr ől számolhatunk 
be elsősorban. Kétségtelenül torz m ű . 
Az író, akit nyomott az a sematikus 
ember- és világábrázolás, ami a szovjet 
irodalomnak háború utáni termékeire 
annyira rányomta a bélyegét, és aki ki 
akart törni abból a varázskörb ől, egy 
helyben topogásból, amit mi is annyira 
jól ismerünk valamikori olvasmánya-
inkból, félmunkát végezhetett csupán. 
A tárgynak alapos és mélyenjáró isme-
rete lenne szükséges, hogy felderítsük e 
anti torzó voltánaik ircddaimi és ,  társadal-
mi gyökereit. De a kísérlet bátorságát 
még így is megdicsérhetjük. Vannak 
ebben a regényben oldalak, amelyek a 
klasszikus orosz irodalom lélegzetvételé-
re emlékeztetnek, vannak h ősök, akik  

a maguk megformáltságában túln đnek  
a regényen, önálló életre is képesek,  
akiket a valóságos élet leveg ője vesz  
körül. Bs ez az új, ez az, ami miatt ér-
demes külön is foglalkozni Dugyincev 
.alkotásával. 

Az érem másik oldala azonban már 
nem ilyen. Az úgynevezett szocialista 
realizmus ábrázolásmódjának keretei-
ben, deus ex machinájával és egyéb  
fegyvereivel alig emelkedhet az átlagon 
felül. Az itt-ott felbukkanó más meg- 
oldások, az életszag, amely olyan ózon-
dús a regény néhány helyén, nem any-
nyira a módszer és az író ábrázolókész-
ségének (habár részben annak is' az ér-
deme, mint az életé, amely gy őzedel-
meskedni tudott az írói sémákon. Az 
ír() 1 enagvobb érdemei közé tartozik, 
hogy megengedte és lehetővé tette ezt a 
győzelmet. 

A regény bevezető  része hatalmas lé-
legzetvétel a világban. Mestermunka. 
Ahogy a regény egyik főhőse (és valósá-
gos főhőse is, bár az író a regény folya-
mán háttérbe szorítia) meielen ~ k a 
regény színpadán, ahogy a maga külön 
világával bevonul, a tárgynak meraga-
dása mesteri írói megoldás. Drozdovról 
van szó, a gyárigazgatóról. Ime így ér-
haza moszkvai í►tjáról fiatal feleségé-
vel: 

»Pontosan délben futott be a . vonat a 
muzginszki állomásra ... A perronon 
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mozgolódás támadt Három csizmás si-
etve a szerelvény végére, a moszkvai  
hálókocsik felé ment. Felléptek az egyik  
kocsiba, kiszedtek egy szürkehuzatú  
koffert, majd még egyet ... És egyszerre,  

mintha a kíváncsiság szell ője csapta  
volna meg a perronon-állókat, moraj-
lás támadt és mindenki a moszkvai ko-
csik elé csoportosult:  

Ki érkezett?  
Drozdov. Mindjárt jön .. . 

— Már távozott is .. . 
De szinte senkinek sem sikerült meg-

látnia a Drozdovnak nevezett utast, 
mert az igen alacsonytermetű  ember 
volt. Ellenben mindenki meglátta finom, 
puhabőr sapkáját és útitársn őjét — 
egy szürkés-kékszemű  szépséget, aki  
egy fejjel magasabb volt Drozdov-
nál...« 

A finom, puhabőr sapka már jelzi vi-
selőjének társadalmi helyzetét: a gyár-
igazgatóságot. Azután képek villannak 
fel; Drozdov leszáll a szánról feleségé-
vel, Drozdov otthon, Drozdov a hivatal-
ban. És lassan kibontakozik személyé-
ben az a különös emberfajta, amely 
megjelent a szovjet társadalomban: a 
bürokrácia magas hivatalnokai, akik 
távol állnak a mindennapi élettől, akik-
nek mindegyike egyedül áll és csak 
kasztösztönük tartja őket össze, amikor, 
érdekeiket veszélyezteti valaki. A fele-
ségét, a tanárnőt, feszélyezi ez az elszi-
getelt életmód, ez a szószerinti ember-
telenség. Egy házimulatság után ilyen 
beszélgetést folytatnak: 

»Lenja, kérdezni szeretnék valamit 
tőled. Miert nincsenek barátaid? 

Hogyhogy nincs? Hát ezek? Te, 
hogy mit csináltak az ebédl őben — el 
sem képzeled! 

De én igazi barátokra gondoltam. 
Igaziak? Nézd csak, mit nem akar-

na ... Nézd, Nadja, én már mondtam ezt 
neked egyszer. Emlékszel még? Itt ne-
künk nem lehetnek barátaink. A barát-
nak függetlennek kell lennie, itt meg 
majdnem mindneki többé-kevésbé t ő-
lern. füg.tg . Az egY ~: k irígуkdiik, .a  mási., 
fél, a harmadik lesben áll, a negyedik 
hasznot akar húzni ... Elszigetel ődés ez, 
kedvesem. Valóságos izoláció! És minél 
magasabbra jutunk, annál teljesebb lesz 
elszigeteltségünk. Barátod csak gyer-
mekkorodban lehet. . 

Eddig van valami a regényben a 
nagy orosz rea 1  zmus ltéegzttиételiéib ő l. 
A regény további folyamán a már jól-
ismert módon folyik a cselekmény. A 
színre lép Drozdovné valamikori szerel-
me, Lopatkin, a feltaláló, akit az a bü-
rokrácia akadályoz meg terveinek meg- 

v^lósításában, amelynek Drozdov im-
már klasszikus képviselőjévé nőtt. A fel-
találó küzdelme, harca találmánya meg-
valósításáért hosszú évek során végleg 
reménytelenné vált. Állás nélkül ma-
radt, egy munkáscsalád támogatásából 
él, mindenki különcnek tartja, aki fana-
tikusan hisz találmányában és csökö-
nyösen harcol érte. A regény tulajdon-
képpen ennek a harcnak a története. A 
színhely központja Moszkva, ahova 
Drozdov, — mint pályafutásának újabb 
állomására — elkerül, abba a miniszté-
riumba, ahol a feltaláló találmányának 
sorsáról is döntenek. Az író meséje 
nyomán ezután két világban mozgunk 
tovább. Az egyik világa feltalálóé, ba-
rátjáé, az egyszerű  embereké, akikhez 
később Drozdov felesége is csatlakozik, 
azután a »hivatalos« világ, a miniszté-
riumok, a tudományos intézetek mun-
katársainak világa, amely tele van meg-
alkuvással, helyezkedéssel, jellemtelen-
séggel és becstelenséggel. Ez az a világ, 
amit Drozdov képvisel. Itt változataira 
bomlik a drozdovi egyéniség. Politiku-
sok, tudósok, hivatalnokok vonulnak fel, 
akik valamennyien önkörükbe zárva 
kérlelhetetlen harcot vívnak a feltalá-
lóval, a »betolakodóval«, aki az élet 
egyszerű  tényeinek igazságával indul 
harcba a nagy szavak ellen, a haladást 
hírdető , de végtelen önzést takaró szóla-
mok ellen. A főhős elé az akadályok tö-
mege tornyosul. A legnagyobb és 
legnehezebben legyőzhető  pedig va-
lamennyi közül a bürokrata em-
ber. A feltaláló Drozdöv személyében 
gySzi le ezt az ezerfej ű  rémet: elrabol-
ja a feleségét, semmi mással, csak azzal, 
hogy ő  a maga emberségével áll ama-
zok embertelenségével szemben, és meg-
valósítja találmányát. 

Az író módszerének felemásvolta 
ezekben a részekben mutatkozik meg tel-
js va1(5.9á,gában:. Ne,m Пé )tivámatlав sа-
g,a dc(" bam fel, hanem a ebi zomv оisѕá бΡ i ól 
csúszó olaján halad a cselekmény. Aka-
dályok csak azért gördülnek a feltaláló 
elé, hogy legyőzhesse őket. A hősök egy-
szerűek, már nem is emberek, hanem 
csak akadályok — emberb őrben. Itt 
mára jól kitervelt szocialista realista 
regény pullman-kocsiján utaznak. Nem 
véletlen, hogy az itt felbukkanó h ősök 
vértelenek, szárazak, ember-árnyak csu-
pán. 

E7 ért ,nem mvсrn ,az író társadalam-
bírálata sem akkorát a latban, ameny-
nyi a szándéka és amennyit reálisan a 
regény lehetőségei nyújtanak neki. Nem 
a mélységet, csak a felszínt aknázza ki. 
Drozdov ábrázolásának a mélységeibe 
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nem jut le a regény további folyamán. 
Az írónak bizonyára sokféle akadályt 
kellett legyőznie és sokféle el őítéleten 
diadalmaskodnia írásközben. A regény 
így is szép teljesítmény, els ő  bátrabb 
lépése a szovjet irodalomnak az élet va-
lósága felé. És így is kell olvasnunk ezt 
a regényt.  

Végezetül pedig írjuk ide Lopatkin- 

nak, a feltalálónak gondolatát, amely  

érzésünk szerint a regény központi  

mondanivalója, körülötte fordul meg a  
regényben minden: »Én nem mondom,  
hogy nálunk kommunizmus van. De  
most nekem az kellene. Nem azért, mert  
kapni szeretnék, hanem azért, hogy min-
den kadály nélkül adhassak.«  

Játék az élet  

Major Nándor  

JEAN COCTEAU: A PARISI FIU,  
MAGVET ĆS KÖNYVKIADb, BUDA-  
PEST, 1957  

Mi ez a гe gЁ(n,yndk 	evоzett ¢nű :  
films+г ',~en.áriuriт- ~váti~a~ t, 	reg°ny+vázlat,  
kцi ~цt,ecn;.ny, 1krclkJk sorazaalta, 	an!akldo-  
tak ~tlt ihiató iep!:z5dck f'ülz ~re ,  via•gy egY 

petny+i  а  !böLcisesig kк nyvia ~~.? 
Mondák, ho ЯІy а  Ihua ~zas é!v'erk  е,_гејп , 
tehá't ép2yei_1  amikor e k!önyvet  Lta, 
Сас"teaiu egiyie_a1betrte rna ~giáibaгІ  ,а  
smet, а  L.'2~е , '.a feobé! +zе:t, ;a b~a1e ~tt s  a 
színlház 4j t S p ґгrszІ, Gо c-  
неаи  niem, !tial dhatita ne; ~ гrrnat eb-  
bera a k yv іiуer_i sem. A  t!m0.t költői 
rnó~d~on fю7lta ,fal.  9  а  t:örténait sem az  
e!pkruis, hanern а  Ikö4tő  rn;on'dj a  el. A 
јагlен  iszaikcmb+ere 1~oipf:ra b a köinyv;зe  
аz kёi:7nyed jiálb в !_га ~gан, rn_+1у  vé ~-  
ggиcm:ul mindien orárл , 	fѓt ~tyet  нљу  
cn ~ L1 сiјвn brad1'ára. ;a,ziaz 	a  
is v+al&zínűtilenndk, merő  j.áit€I'.im ~ ak  
tw^xzeC~ . 

 

A  anű  er eder`.'i címe  is  a  гbi et*- 
га  utad. Le Gria«rd Ec!aat — e7tt a fo.r-  
dí'tó uitó!s ~zava s,zaеr ІlrZ 't шa:giya ~rul einre ~tet-  
Teri  вго  sziTirit to Іlgnáic. - ю 1ти ,  egyd'з - 
kVnt К»er:;te а  , »biaile+tt-(нáтгс  egyik ler-
nehezebb, vlélgn e'tp e;yen- ú?:y'~ ' бur áj  át 
jelenti, a tán cоІó Рálз lаст ;ак  'Іeglkar!tóbb  
fi tst« (Tudb гmásunk szerint a  
grand éaгt a f~özi ~ _niert spárgát ј ;е -  
l-enrti, nem egi.y гen~s гúlyfi'ghz ~ra te'h ~á гt, sem  
~$íi~ Чп ,ф .; ,.,•. 	 • 

véglcte7, 	1e ~пehezebb, egyiz,erf~en  
csak a 1áb ~i'.; feszü' гt ~ -, ge). Az említett  
táncf' ,ffu ~ra nem k ё^ra иed, járt's ~z ke -  
crзes ~ -!:гу , hanem fleszi.i'.;t- ~ég, f,ontis•7: то  
— arn;i a kč i:lyv!re vcilratkюzbaгbva doá-  
rnai feszültsгé+get is sejtet. A szoko ~tгt 
értelemben vett dráKnai fe ~ _rzülit ~ l ~ine!k  
azonb ~an nуcan:a n' ґz!сэ  а  kё z'y+v!'.oen.,  
deglfeli ~ebb а  tana vi-.e' чnaiáician vala-  
Cn'. d "árnált., иг, k s Inе -%e ~n  'е  170- 
ain ik'rn:~ rzdl' гaC г : а  нзс ' Іári oszrtá~'~yPa~O~z  

ta~rt!огó, ik^imнa га  seтc?)'.11t f e'  

relmi t.ra ~ ^!ед áját, a vele járó vál гs ~ágat  
а  Ik! ~  j ~ózamюdiá!et íri a 11  а  k!ö'I' ő  c.zk- 

vánиo + ~t,ѓrma ,ée1ia k'офő '16' 'si' С ~'-1иánV'І " щґІа ~1{  
1áf~j~ a, а  't t!"n!°e éprven л lузгп  b!anális,  
R11nf ibá "'A7li°l y(Сс  рю ~' áґ  fl'ú  »gтeT;lm u, 

vagy t'al ~á n p bп  airi^i -т1: nn^YU` t.ű 'Cie-  
reg,zl і ,sr~ ! 1 c1 tö+"'h hiё + е - а  г_m.ár  i r,mert 
al a'io!'iikal: k сik.urti7ánc ~'.Ji';;а1; fel s ~тar-  
v'azоbt s.z!eireltiIl' é+, .= ~zere' гni há" огп-,  
n1 с

V-  ,
е  i ,sc',zci -IÖ'h1ne1. A  ъ ~ее 1ј 'е  гиléгз :  

ny+árs'p ,0lgfáгrl [;1jó ~zanю ~да 'S. 
А  kűi'tё  h ~öгi.'G , ё  	,z,; fönn"°]  fe- 

di fel az ábirárzolt v`lá; dePriad'Lnc''á-  
jáit. de r,ecn 1 ер 'r,zl Ii.  Kedves 1,  а  
fö'nи sS! ~у : 

m .
r1t°V ér7гk.pto 4 l. rhю a'V 

а  k ltő  1 isгЃъаn va n  az  e'!rna~ :larl гЭ ó 
~rгürt гéln;et bi4 1  s vol f хтa І  &apan e г?rt 
fö'nye, , ndhol nraidh^s иnetn h ѓnmva- 
vёti,  de vélale'slvéi i k' гв .  .А  м ere т1- 
lőfket az еp ~izú ~d.dá t ryrr ~ül'_ н  г +е n ~?*ІfК  
eg}ész s+orán vi~s7zгi  vé 7P e. vY гóЛvérl 
cslk e+zek4kel az an^k' ~ гч* ,а -í7.ű  ep; zó -  
d+o1k[~а1 bonyalítj ~a  a  történe+t:еt, ,s ez is 
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mintha a nvár emil ~tett fölényből szár-  
rnazna. Ezekben a sza;gigatott kis+ epi-  
zád+o ~kbian, а  rg3 kéipekben azonPд! .0 
már ia későlbb!i fi:иníró ós filgn+reqлdező  
Cieteaut is felismerjük. 

CoCteau egy-еg.у  alakot, eg,y-eJgY 
belYzetet ige4ti +g.y ~a+kran as Іszocc ~:óval 

iláoí't  meg ё 	gé!s+zít ki. А  !szoaiációi 
igen váltaaa+basialk: perz~ +а 	épmesé+bőd 
mond el egy ré ~szЈletet ё1s+ levonja а  
taníulságtot. an:Cсdotálk+at mcnd il, cnás 
kis tёrt'én+eteket. ötletes é1e ~ t!bö+:+сnessé- 
g+eket. Ezek а  gya'lcran sz:porkázóan 
ö+tletea, váratlacІ , fordula+tos+ ass2oaiá- 

ciák ёs »aranylköpetek« ,felPri&sítiik  és 
o іlvа!_4mé ~љycss! tesz:lk  a szöveget. Két-  
séglte+lE+:tiül ez i haгz ~ájárult ahhoz,  
hogy ez a könуv a ёІesebbQ ёгј  ol-  
vasáközönséla kedvelt olvaseгг~ány+ává  
v5j cQ. 

Megkés гvie érkeze+tt Іhozzán г  ez a kis-  
r e+génynek nevezett m ű : a huszas  
é+vEk elej&i írta az akkor rné, fiatal 
Cooteau. Magaváл+astotita tÉrmálját 1 е- 
becsülbe, ezért c7+em n5t+t Ct+i be!l őQe 
mag+rázáan iz!agy mű. Korának azonban 
biizccгyára tö+bbat rnc+nidott és jelentett, 
mint ne+küimk. 

i, 

Itt benn magunkban  
messze az időn Is túl  

Burány Nándor 

JUHkSZ FERЕNC: A TÉNYESZET  
ORSZÁGA, SZÉPIRODALMI KÖNYV-
KIADÓ, BUDAPEST, 1957  

Tíz év gazdag költői termésének a-
nyagát foglalja magában Juhász Fe-
renc összegyűjtött verseinek hozzánk is 
eljutott kiadása. 

Tíz év egy émber költői fejlődésében  

nem nagy idő , de Juhász Ferenc 1928-
ban született, s mivel igazán ízig-
vérig költ ő , ez a tudómány, történelem 
és művészet terén egyaránt mozgalmas 
kor — vulgáris leegyszer űsítés nélkül 
is — meglátszik költészetének - tartalmi, 
hangulati és formai változatosságán. 

Talán csak egy közös vonást tudnánk 
mind a kilenc verseskönyv verseiben 
kimutatni: a mindenáron tömörségre 
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való szigorú törekvést és a nyelvi tisz-
tasághoz való bámulatos és sajátos ra-
gaszkodást. 

A világmindenség szólal meg a ver-
sekben, úgy, ahogy a mai ember látja. 
Egyszer ember el őtti mélységekből, az 
бs-köd gőzölgő  homályából zúg a hang-
ja, máskora modern zene forró üte-
mein táncol a ritmusa. 

Az alföldi tanyáról fr, de a kék ki-
kirics föld-illatú közelségén kívül e-
lénk varázsolja a földöntúli kozmikus 
világ elvont kékségét is. 

Juhász Ferencnek ez a nála jelent-
kező , a magyar költészetben el őször ve-
le megszólaló, álmatag-vérű , lebegđ  sej-
telem hangján felrezdül ő  költői monda-
nivaló új lehetőségeket ad merész 
nyelvi gazdagításra, szokatlan képalko-
tásokra. »A föld a nagy tejút egy szél-
ső  bokra« — mondja és az »ember-
nélküli, állatelő tti boldog magány« mel-
lett ott van a mai ember kiáltó félelme 
is, hogy a hatalmas fölfedezések, alko-
tások tükrében tökéletesed ő  élet ellené-
re is el kell menni, hisz »egy anyag a 
kutyatej s a márvány, a bogarak me-
rev szeme, s a vér.« 

Ez a felismerés Juhász verseiben, kü-
lönösen két utolsó kötetében, a hangu-
latoknak olyan gazdagságával és olyan 
széles hangszerelésben szólal meg, ami-
lyenre a háború után jelentkez ő  ma-
gyar költőnemzedékben még alig volt 
példa. Az említett két verskötet — A 
virágok hatalma, Harca fehér bárány-
nyal — költeményeinek hangjára jel-
lemző , hogy sokkal őszintébb, s a köl-
tői anyag, amit Juhász munkába vesz, 
sokkal művészibb megformálásban ke-
rül ki keze alól, mint elbeszél đ  költe-
ményeiben. 

Most már nem elégszik meg a tár-
gyak vagy események puszta leírásá-
val. A világ dolgai közti bonyolult, a 
szemlélődőnek nem, csak a gondolkodó- 

nak megnyíló összefüggéseket keresi. A 
költőnek, ennek a »forró« ős-mocsárból 
kikelt, halandó és örök, emberré érde-
mesült sejt«-nek ez a változása érthe-
tő, természetes, folytatása, fejl ődése e-
lđbbi verseiben megnyilatkozó énjének. 

Ezekben az utolsó versekben a leg-
maibb, a legjuhászferencibb a költ ő . 
Sokkal inkábba modern ember érzés-
és gondolatvilágát fejezi ki, sokkal in-
kább az igazi művészet hangján, mint 
az élményszerűséget nem, de a költ ői 
erőt néha nélkülöző  elbeszélő  költemé-
nyeiben tette volt. 

A csillag-rendszerekbe néz ő  ember és 
a föld kérgesedését is megel őző  korok 
testközelségbe való egymásmellé állítá-
sa, az időbeli és térbeli távolságokból 
sugárzó titokzatos varázs különös fe-
szultséget ad a verseknek, de egyben 
lehetőséget is a költőnek a leg.аeré-
szebb szerkezeti formák sikeres megal-
kotására. Csak egy verscímet említünk 
meg: Vers négy hangra, jajgatásra és 
könyörgésre, átoktalanul. 

Bárki vegye is kezébe ezt a gyönyör ű  
kiállítású és minden tekintetben ritka 
olvasmány-élményt nyújtó könyvet, le-
hetetlen, hogy szemébe ne t űnjön az a 
rengeteg kötőszós szókapcsolás, ami 
mind a szokatlan, merész jelz ői össze-
tételeknek a következménye. Juhász így 
ad igazán súlyt, színt, zamatot, illatot a 
szavaknak. Az elkopott szimbólúmok, 
szürkévé vált képek, visszanyerik igazi, 
húsosan-friss értelmüket és hangulatu-
kat, s valóban mint izom a csonthoz, 
rugalmasan tapadnak a mondanivaló-
hoz. 

Csak néhány jellemvonását említet-
tük itt Juhász Ferenc költészetének, 
nagy vonalakban vázoltuk könyvének 
főbb sajátosságait. De szinte monda-
nunk sem kell, hogy csak egy-egy tar-
talmi vagy formai sajátosságáról kü-
lön tanulmányt lehétne írni. 
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Csak érzések  
és hangulatok  

Bálint István  

NA ŽIVOT, KULTURA KIADб , BEO-  
EYVIND JOHNSON: OLAF SE SMEŠI  
GRAD, 1957  

A skandinávok mindig külön hangot  
ütöttek meg a világirodalom százhangú  
hangversenyében. Nem világirodalmat  
formáló irányokkal jelentkeznek, mint  
a franciák, nem is a világ megértésé-
nek é m gi'Еmnsinc!k Aricћ i nеdЭs -
pontjaival, mint az angolok vagy ame-
rikaiak, hanem mindig külön egyéni-
ségi.ik varázsával hatnak. A világiro-
dalmon nevelkednek, de sohasem esnek  
a kis országok tragikus hibájába, az  
utánzásba, mindig megkapóan erede-
tiek tudnak lenni. Eyvind Johnson,  a 
két háború közötti svéd irodalom ki-
emelkedő  alakja is Gidetől és Joycetól  
egyaránt tanult, de amit ad, mégis e-
gyéni — sajátos formában sajátos tar-
talom.  

Szakít nemcsak a két világháború  
között is érvényesül ő  klasszikus re-
gényszerkezettel, hanem még a Gide-i  
egységes meseszövéssel is. Nem akar  
eaésг_et adni, csak keretet. Egymást  
váltó dialógjai és monológjai csak a bel-
ső  élet gazdagságát, hullámzását akarják  
visszaadni. Elbeszélő  részletek váltiák  
egymást filozofáló részletekkel. Az író  

"ara  h ,9 , бΡyja a.1 аki г 't, azok ttak  
nak egymás mellett, rajzanak a gon-
dolatok, s néha szavakban törnek ki,  
csak úgy szabadjára engedik gondola-
taikat elalvás el őtt, vagy beszélgetnek  
egészen jelentéktelen, semmilyen egy-
ségbe nem szövődő  dolgokról. A regény-
nek egyik varázsa az, hogy ezek a be-
szélgetések nincsenek »irodalmasítva«,  
hanem mint az életben el-e1 akadnak,  
egyik témáról a máikra csapnak, neki-
neki lendülnek ,  majd visszakanyarod- 

nak egy már elvetettnek vélt gondolat - 
hoz. Az író is gyakran szabadjára en-
gedi gondolatait, oldalakat ír, például a  
villanygyújtásról. Nincs is más ebben  a 
regényben, csak érzések és hangulatok.  

Mindebből mégis kibontakozik egy  
érdekes, fiatal egyéniség, Olaf és az őt  
környező  világ. Ulaf a skandinávvá e-
gyesült elveszett nemzedék a fiatalság  
mindent könnyebben elvisel ő  koraaan.  
Maga az idegenség, a sehová nem tar-
tozás — idegeneknél nevelkedik és  
megaláztatásnak érzi a szülei szegény-
ségevet szemben hivalkodó gazdagságot,  
s gyerekes lázadásában sírva, toporzé-
kolva, földön fetrengve mondja: nem  
akarom, hogy nekem jól menjen a dol-
gom; szülei pedig közben teljesen ide-
genekké váltak, sehova sem tartozik te-
hát, és az életben is azt tanulja meg  
legelőször: minden ember maga van,  
mindenkinek a maga életét kell élnie.  
Az a vágy, hogy mégse legyen egyedül  
hogy találjon valakit, most még csak  
abban a kívánságban nyilvánul meg,  
hogy megsimogasson egy n ői kezet,  
hogy visszamenjen és helyrehozzon egy  
elszalasztott alkalmat, de az író bele-
szőtt sagaival már ennek is általános  
emberi távlatot ad. Ott van a másra  
vágyás-sagaja — az asszonyé, aki bele-
hal abba a gondolatba, hogy valaki  a 
férjén kívül egyszer úgy nézett rá mint  
asszonyra, vagy az ideálra vágyásé, azé  
a lányé, aki az egész országot bebaran-
golja első  szerelme után. l;s körülötte  
ott van a kegyetlen, kíméletlen világ,  
a fakitermelők nehéz munkája, az ál-
landó életveszély, ahol minden moz-
dulat halállal járhat, az élet, amely  
durvaságot és jóságot együtt nevel az  
emberekbe.  

Ez Johnson regénye: sajátos alkotás  
az életről és egy fiatalról, aki keresi  
ben гle a helyét.  
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KRÓNIKA  

NUŠIĆ  HALÁLÁNAK HUSZADIK ÉVFORDULTJA  

Januárban múlt húsz éve, hogy Branislav Nuši ć  kezéb ől örökre 
kihullotta fonákságokat, emberi gyengeségeket kigúnyoló tolla. A  
műveiben megörökített gyakornokok, szolgabírák, képvisel ők, mi-
niszterek, számtalan más alakjaival az akkori társadalomnak már 
rég eltűntek az élet színpadáról, alkotásai azonban továbbra is él-
nek színházaink deszkáin, hogy olykor él ő  humoristák helyett is 
beszéljenek. S nemcsak nálunk, hanem más országban is. 

Né±pszeгű grő,l és kedvе lti_ié г Ρgйrő,l hadd ъesz1jen ez 0 kis sta-
tisztika: 

Első  nyo ~mtatо tt; könyve, .az Lrada Іj л  vélemények, 1382-ben 
jelent meg magánkiadásban. Azóta hazánkban 96 m űve jelent meg, 
mintegy 150 kiadásban. Fülföldön eddig angol, német, bolgár, olasz, 
r _agyar, lengyel, cseh, orosz, román és francia nyelven adták el ő  
több alkotását. 

AZ 1957. ÉV LEGNAGYOBB HAZAI REGÉNYE  

A NIN szerkesz гtősége Aleksandar Vu čo Mrtve javke cím ű  
regényét nyi'lvánátotta (38 ,hazai ти  .közi.il) az 1957. é,v leigljoib!b  
j,ugoszl ~áпr regényén;ek, s, а  szerzőt 300 ezer d:nárral jiutamiazta.  

A NIN díjának idei ,'с'.izobtsága (Mili ~in Bog3ancw:ё ,  Eh  i Find,  
Velábor Gligorié, Borisiav Mihaj?.ović  és Zoram Miši,č) az elsё  res-  
tábás után a ik,öve','kez ő  öt regény 'közül v ~á.aszt:ott: Vladan Desnica  

Ivai-r.  Gail,eb t,avasza, Milhajlo L,aYi ć  Lefejs~ka Gora, Dušan Ma-  
ti.ć  A kocka eil van vetve, Mi ća Pe ~pav ć  Kirdndwlús és Alek-  
sandar Vučo Mrtv ~e javke.  

1l b.zottság véle4nénye szerint az 1957-ben kiadott hazai re-  
g~nyek min čísége jobb, m:nt az едл  gњké .  A1с 11сsan.d,ar ци !čо  re-  
géiyé ~ne!k s:ker.ét teh't mié,g emeli .az, hagy ezúttal nagy volt  a 
verseny.  

Aleksandar Vučo eDőtt  a NIN-díjat Dobrica Čosić , Mirko Bo-  
žié ечв  Os!kar Davi čo kapta meg. 

Az új NIN-díjas író 1897-ban szüliet&tt Belgr.ádba:n. A g xm-  
názium hatodik asztálya utá.n önkÉm'tesként részt vett az els ő  vi- 
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ЭЈá,gh~ibоrúban. Későъb Fárizs ~ban folytatta tanul+m,ányait егв  jogd  
dklievelet szerzett. Ma a Jugoszl1árv irószёvetség fаtitlk! ~гга . Legis-  
m~arte+b+b regényei: Котечп  viaUa, A v+aik,ĆЛCió, és а  Gluhó dáb+a,  
rnel~ydt Duša тl Matić-'tyal egyriitt jut. A vШkáci,ó L954-ben 'díjat 
k+apdtt a Jugaszl гáґv inász'vetségből. 

A Mтtve jaivke Adeksan•dar VuJčo regénytrilógiátjá дlak má'so- 
kilik rés¢е. Az еlгвđ  ré'sz, A vаkuíai ó 1954-fbe j eгlent m+e.g. 

VLADAN DESN}1СА  К~РТА  AZ IDEI  ZMAJ-DIJAT  

A Matica Srpska az idei Zmaj-díjat Vladan Desnica horvát  
íráa~+ak ítélte o!da az Ivin (kd еb tavasza iaímű  regényé?ért.  

Ezt a d+í~at négy évvel ezelőtt Jorvan Javаnavić  Zl¢naj h,a+lá .lá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából alapították. Sorrendben az  
elsőt Anton ~iji Is.akc гv'ié kapta, +a Niagj gyermekek című  elbeszé  
léskötetéért; a következ ő  esztendőben Velibor Gligoriénak ítélték  
Ida a Szerмb realisták tanultrnátnyikötet€~ért; a Ih агнnтаdikat Vasko  
Pipa és Bo'ško Peteovié ёгdEnielte ki (az е lslő  a Nepači+n-palј e  
cf mrű  vІ sІsl ёнtІtvей , a máisoid'lk a Lagano prami u o'ыacri cítmű  
elbeszéléskötetével).  

Az Ivan Galeb tavasza egy idős zenészről szál. A regény  
hőse kórházban van, két m űtét között. A mindennapi kórházi él-
m+ények mellett az öreg gyakran sszaemllékszi!k igy ein+dkikaráma.  
Gondolataiban lelkiismeret-vizsgálatot tart múltja felett. Az élmé-
nyek és emlékek váltakoznak és fón бdnak egymásba. Desnica em-
bere hol gyermekesen naiv, hol pedig gonosz, s ör đkké a halál, a  
tavasz, a derű  a bánat, a fiatalság között hánykolódik. Az író itt  
azt a nézetét v а'1Ljа , hoigy a halá4 a bálInаt+a іt чlans_јg, szlivünk és lé-
legzetünk ritmusa, s • az egész élet erre az éllentmondásra épül.  

Vladan Desnica 1605-ben született Zadarban. Apja ügyvéd volt.  
Az irodalom iránti vonzódást családi hagyományul kapta. A klasz-
sz`.kus gl rnná ,zvum ellviégzélse útón jogot és 'bölcsészetet banúlti Zág-
rábban és Párisban. 1949-ig jogász volt, akkor teljesen az iroda-
lomnak szentelte életét. Nagyon szereti a zenét is, egy id őben ezt  
a pályát akarta választani.  

Téli nyara'l'ás díнnű  regényét két гválbozatba,n adta ki. ѕzáдnos  
novellát frt.  

AZ U1 PRESERN-о1JASOlK  

Felaru nyolсadi'kát — France Presern, a nálgy szlolvén kö1ќő  
stiületésena гpjátt — még 1942-ben fa szlovv ~én ku+y`túra üппгерпаргј ~áиá  
nyilvánátогttátk. A felsza ~badulás óta ezen a паpan o'sztják ki .a  
köii о  nevélt vise:b dfíj;a!kat а  iegj,dbb míúvésюeti, +és чtudományos aLl_  
katás c+kér;t.  

Az idén E1:7vard Kardelj, Boris ZilherL, В •ето  Z+up~anč ić , Lojz  
Kraj-ger, Marnj Pre+gelj, Lojzi Potokar, Samo Hu'bac1, Hinka Les-  

košeгk és Sarnо  erko111 részesült ebtben а  чlegnagyobb szњvén  
művésrгeti és tudoma nну ~as eli+sm•erésben.  

К}i mљéтt?  
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Е  d v а  r d , К  a r d е  1 гј , a 	ettisélg,i, Végreh+a гjtó Taná+cs alu-l- 
nök+e A szf lovén nefm+ze.t2 ,kéralés fejlbctése сímű  'köny~ré гve+l érde-  
rnelte ki a Presern-díja ~t. (A díjjaal J ~áró pénzj a~lrna гt Kardeltj e1w- 
társ átadta Sztovénia нarсos-stiђиets~€gének a ibeteg harгasюkna.k 
és az eleseltt harcosok gyermekеln~k tárnagatására.) 

В  о r i s Z i h e r l lsmeгrt kёгélecti unkás ,és marxislta teore- 
tilĐus tofllá,ból Az оdЫo,rп  és а  11а rsal дгаlот  o3йтыmeg tavaly egy  
гter4jede цrrгes kó.ny гv (1á+toltt napvivlágdt. Еgy eg+ész 'sor írást 4 І tt benne  
кöгхе  az i dlal,o~rn és а  míívészet pгоы éunáiról. '.Fтгт el а  kiváló  
mííиel szdlgált rá a Presern-dí;jra. 

8 e n o Z u p  a n, č  i 6 író а  legfiatalabb Presern-d гíj as. A Heted  
dm( í reig+énye наиа lу  a szloмéai Irodalom legolvtasorbtalb könyмe 
volJt. A szabadság.harc kertitrnak !filatal, g'rmaz гsitia n.emzedéJkéгđl frt 
maradandó a цkotás гt, 

L  0 j z K ra j ige  r  író és orvos ebben az esztendđlben tё? ti be 
nyalcvanegyedCk. é гvét. Több nav егllának, гegény>rnek és dlrámá гvak 
а  агегг !đlје . Сankárról, akihez sa1ves 'baráltság ifűzi, vask<is tarцul- 
mányk:öteteit iírt. Az idén nneejelenik ennek am űnek е  m~ulsod:k 
kötE гte i+s, hog а  jdlen és а  jöv nєmvzвdék:eЭ  szárnára ґtelje'sebb'é 
és tisztálbbá tegye .a tör г tггnelti kéipelt 'Gamikár személyérđl és mü-  
véről. E1e+:művéért kapta ezt a nagy elisme тёsct. 

М  a r i j P r e g e 4 ј  fest>űnгшvész hatsalmsas дnűvészv mozaikkal  
egészіteitte ki a trboei munkásetelhón archi;tektúrálj,át. Művével  
emd.élket а ;1цг<to4tt e 'bányászvára,t dоrnadaluni hagyományainak, erđ-  
Se,szí;tés еinek éis sikereinek.  

L o ј  z 1 Pi ti k;а  r színész тоlgráitt _ham.iлnUhaté+игя  művészi  
múlt á11. 71аиа 1у , Szokrátesz szerepéit ito'irná.csolva S хokró;t,e,sZ utolsá  
парј?ari című  itragédi.ában nagsiker ű  alakцtáslt nyújtott. 

S  a mi I ub a d karsnes+t+er Marij К'ogolј  Fe+ket,e dlarGOk ci.rnсí  
operájánalk zenei ѓЈtdagazásá+vasl szerzett kiváló érdem•eket. (Ezt  

а +mйvet ецвđ  í~ben. 192Э ,bеп  vitték színme, di terjeng ős szövege 
és zenéje miatt alka ~ Јmatl:an volt jabib e1đad ~ásokra.)  

( i n  k0 L es k o š ik rendezđ  dramaturgiai szem гpomtbó7, dol-
gozta á1t ia Fikit aircak- ,a,t, s mint re7ndezđ  új пínés+zi kifeje-  
zést v:t eí~be az operába. 

S  a m ѕ  m 1 rk 0 +1 ј tenomta, Lomenc вгепегрёst a2akítvа  а  
Felkeгte ó,barcakban kivá4ó e:+ đacló+művészetével járu],t ho гzz Kogo гj  

'ёlІ tu`niűív+ének kim;agacló ikerhhea • вхllavб ~n Sđvárout 0peraházá- 
ts ааc színpдd,áц .  

K0LС N~7S BALЕTfi  

A francia közoktatásügyi minisztérium nemrégiben visszavonta  
azt a határozatát, hogy szubvencionálja Sagan- Buffet-Mag пe-
VafdClm Céljavesztett rbaIálska rcím ű  balettijs&t.  

Nem tudjuk, hogy mi késztette ezt a magas fórumot erre a lé-
pésre. Am aligha alaptalan az a gyanú, hogy Algéria.  

Néhány nappala szubvenció megtagadása el đtt ugyanis Vadím,  
a négyes egyik tagja (Brigitte Bardot filmjeinek rendez đje) az FKP  
egyik hetilapjában elítélte a franciák algéri cselekedeteit. Bernard  
BluEfet erre nyozn!ban kijelеintе thе  a Figaro) un, (hogy nerm osztozik  
Vadsi+m ipalit_k'ai nnézeteibEn. FгanVo:ise Sa ~g аn, a +balett librebtó!j ,ána'k  
szеrzđje azonban ti аиgatatt. A dolgokba ekkor a Fi,ga,ro vesz бгn iĐk  
írója is, fölvetve — mintegy az adófizet đ  polgár jogán — a kérdést,  
hogy mire költik azt a pénzt, melyet a közoktatásügyi miniszté-
rium szubvenció címén ad.  

Vadim nem maradt adós A válasszal, és az Expressban l бzzM  
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tett soraiban egyebek közt ezt felelte: — Vajon nem gondolja, 
hogy mint adófizető  polgárnak nekem is van jogom afelől érdek-
lődni, hogy hová megy a pénzem, amely ebben az esetben a vér-
ontást szolgálja Algériában? Vajon nekem nincs jogom Algériáról 
beszélni? —  

A balett jelentőségével aránytalan vitában Persze Sagan is 
kénytelen volt kinyilvánítani véleményét. Am nem köntörfalazott. 
Az Expressnek adott nyilatkozatában a többi közt ezt mondta: 
»Nem kívánok foglalkozni a szubvenció meséjével, válaszolni a 
kritikának ... Fáradt vagyok és nem tartom fontosnak ... Algé-
riáról beszélni ezzel kapcsolatban — nekem nevetségesnek t űnik. 
đVrrök e1 tt istm егm tes a vélе  тl ényelm ∎errиl a ,dologrćil. Az én, véle-
ményem azonos az önökével, (azaz az Expressével) és Vadiméval, 
aki nagyszerűen leszámolt bizonyos személyekkel...« 

Bernard Buffet mégegyszer kiválta »Sagan-négyes«-b đl, han-
goztatva, hogy nem egyezik Vadimmal, mert ő , Bernard Buffet, az 
algériai háború mellett van. Ezt az állásfoglalást a következ őkkel 
mđgyarázza:  

Ellenzem a  hгábarút, meat 'kбptІlen vagyok harcolsni ... A há- 
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ború lényegében abból áll, hogy egyik ember öli a másikat. Еn  
beismerem, képtelen vágyok megölni egyetlen algérit is, és --
hangsúlyozom — képtelen vagyok megölni egyetlen magyart Is.  

sem helyeselni azokat a tortúrákat, amelyek roppant hasonlítanak  

az annakidején mirajtunk alkalmazott tortúrákhoz ... De ha ellen-
zi a háborút, mondják majd önök, ' akkor azok mellett kellene  

lennie, akik ellenzik ezt, az algérit. Nem! Engem bánt és fölhá-
borít minden taömeg ~ayIiАсosság Ibáaгћal trbénik is, s ezért nem ál'1-
hatok azok mellé, akik közömbösek maradtak Budapest ostroma  

iránt.«  
Bu8fe:t te+haU csuk azért, hotigy ne áv]Ij,on ezek Im е111ié, „ 1 ~vszerű."  

háborúellenes magatartása ellenére is hajlandó elt űrni, ha Algériá-
ban »egyik ember öli a másikat«. Az egész balett-ügyben ez a leg-
cifrább »balett-figura«.  
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A SZERZEK 

GÜNTER BRUNO FüC1-t5  
1928-1ban Isa'tжъetett Bsrlinben, g ra is 

ott ó1. f ró r.a'ti,kus. ,A prózát а  
költészetet eg,yaránt művel i. 

RENÉ ALTMAN'N  
1929-Iben szлilete'tt Luzennben, ma 

Béc ~qbeci éti. Kö ~LtK3 és 'dr'áhnairó. Ver- ~ 

vel tđbb antю+ló+griálbarL is гerepІlt. 

Jl'7RIEN BECKELMAN'N  
1933-ban smülletetit Magidю íaumфan. 

NLünchenben ге1, .az itt r еІ11г 5 Rano- 
rarna юín ű  falyбiгаt fđ ~sZer~ke.stitđ(је . Ко1- 
tđ  é3 dbe~iá1ő .  

JORGEN BECKER  
1'931 -eben s іl itett Kđlгvben, ctt is é1. 

KONRÁD І-ІAYdSEN  
1933-iberi szivletett KieiLben: Gerrna- 

ni~t'Lká,t k!s fi1aYÁPJát ha111gat az egye- 
temen. Kriti'kával is faglal&оzi!k. 

HANS-CHRISTIAN KIRSCH  
1934-bem szül иtвtt Bres4aulban, а  wies- 

badeni kбzgazкl:asк~gi fa11iu1tá 11gaitója. 
fiёbb verdl~öbete Telent meg, 

~.: ~ ... 

нORST BIENEK  
193Q-ban smü,letett. gу  fraгiјldfurtп  lap 

szerkesztđje. Vers~et:кet. 'é lb ъéü.éseket 
ír. 

SZRBO I VANOVSZKI  
Fiatal cnacedán гп'о. Az I sz+álmumtkban  

közđlt három verset а  kыtđ  Fehélr si--  
kalyкзlk című  аđ te~ té+bđ1 vtáQa!dтtottа  а  
fardцtó.  

BAU!ER 1'RÉN  

1937-ben sviiletett Millaj гloгvón, (Zre-  
nyar~in mellett.) Navisгád.Gn éд , e,g у ete-  
mi hallgartö. Кá¢гуиен  rrvá тет  adatt.lki.  
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T A R T A L O  M M V  T A T  O  

Hajtényi Mihály / Sorompó• 	  91 

	

Szrbo Ivanovszki versei   99 

	

Gál .László / Találkoztam a h őssel   101 
Vlagyim;r Dugvinсеv / Leonvid Iván.ovics Drazdw 

	

cserbenhagyja a feltalálót   104 
Laták .István / 0, a költ ő  	  110 
Bogdánfi Sándor / t7zenet a túlvilágról 	--- 	 111  
FIATAL NЕMET KđLTOK 	  114  
Sáfrány Imre / Halat fogott a felh ő  	  124  

	

Bauer Irén vervei   138  
Biri Imre / Egy költő  tragikus világa 	  .139 
Ivan Ivanji / Lehetetlen párhuzam 	  151 
Lányi István / Új utakon a neorealizmus — — — — 154 
Juhász Géza /Apró írások nagy dolgokról — — — 160 
Bari Imre / Nemcsa ~k kenyérrel él az ember — — 	 162 
Major Nándor Játék az élet 	  164 
Burány Nándor / Itt benn magunkban, messze az id őn 

	

is tul   165 
Bálint István / Csak érzések és hangulatok — 	167 
KRONIKA 	  168 
Acs Jбzsef illusztrációi a 91, 93, 97 oldalon. 
Sáfrány Imre rajzai a 125, 126, 129, 130 és 132 oldalon. 
Dбbб  Tihamér rajzai a 98, 100, 109, 110, 114, 119, 137, 153, 

185, 172 oldalon.  
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