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Mulatság  

Részlet  

Beno Zupan č i č  

p  ezdiirés Jurij fölgyürekezve tolagataták a székr+ényieket egyik sz оbá- 
ból a másikba, Karlinca az ev őeszközöket meg a poharakat rendez-

gette. Munkája közben ,egy szót sem, ejtett. Madame Elza la kenyeret szelte, 
Marjetika könyv'elbnő  -- kétgy ~ermekеs, iharrn ncöt éves özvegy --a kenyér-
szeletlekelt kenegette vajjal, s azután szardiniált, szalámit és vbomkát rakott 
rájuk gusztгusos rendben. Lúcia — kétágú létrán ,állva -- a színes pa~pír-
szasliagоkat erősítette a mennyezetre. Albinra, egy gyengfe testalkatú, s még 
gyengébb emlékez őtehetségű, húszéves leány, segített neki. Pezdir arra-
mentében meg-megcsippentette láb гkráját, de szívesebben ny'úlikálit Lúcia 
felé, mert Alfbinca lába ösztövér és tagadhatatlanul görbe v оlг Ρt. Pepica taka-
rítónő  — negyvenéves parasztaLsziony — türelmesen möpröget еrtt, t&ö đ>tie a 
pо t, mosta az ablakukat és ,dörzsölte a sárgaréz kilincseket. Jeglics el őadó 
és Lovra sofőr a hordócskából pailackoklba töltögettéik a bonit. Arcuk lán-
galt, pirult a vidám készill ődésben. Jurij egész idő  alatt rajtuk tartotta fé1-
szemét. Kapatos voltam 'wg аn egy kissé a jóféle isztriaii vörösbortól, de 
tudtam, miről van szó: attól félt, hagy azok ketten még а  déljután folya-
mán. megszívjáik magukat. Pezdiir frígyen pis Іagott rájuk, ő  is szerette  
volnia kivenni ,részét — nem a munkájukb 5d . 

A két ajtó között álld оgálva néztem a sürgésfoLLgiást. 
Ugyan, mi .éгtelme van gaz egésznek? — gondoltam már тΡn,ásbdszоr. 

(Ugуаnis, amikor iszom, mindent kétszer gondolok végig. ) Valóíaan nevet-
séges, milyen seдnmi-gandolkkal fárasztják magukat gaz emberek és mi min-
denért hajl гandók nyelvelni egymással. 

Ugyan, hlannam, is keriiltek el ő  ezek:? -- kérdeztem megint önmagam-
tól, feleletet azonban nem k ~ptaпΡn. 

Rövid ideje, hogy itt vannak. Oklmányaka гt forgatnak, kopognak az 
írógépen, és meg vannak róla gy őződve, hagy nélkülük а  Föld sem kerin- 
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gene a Nap körül. A јzoaializmusrál lelkesedéssel beszéltnek, vagy anorog-
nak — aszerint, hogy milyen hangulatban vannak és mannyire őszintek 
vagy meghunyászkadák. Örülnek, ha megdicsérik, de l еtörnek, ha kispol-
gároknak, m;egiallkuvókn аk, óvatoskodó'knalk ése-l&sdieknek mondják őket. 
Qlyanak, .mrint a cirkuszi akrobaták. Forognak, körben járnak és — sehorva 
se jutnak el. Az élet meg folyik tovább rés a legt ёbbször — mint 'a zsúfolt 
autóbusz a megállónál — elmegy daz orruk el ő tt, Igen, autóbusz ... Valóban 
autóbusz: tülköl a kanyarNan és ügyel a közlakedési jelzésekre. Az útirány 
is.mеretes, adz, utat viszont keresni kell, meg a kell találni. S ha valaki el-
eröUlenediik ;a vámokozásban, vagy abbahagyja a (küzdelmet, a itöbbiek, a 
szemifübesiek egy pillanat alatt félretolják őket és mennek el őre a maguk 
útján. Csak holmiféle zavarosfejíí firkász látja meg és jegyzi föl na аgdának 
az ilyen eseteket és keresi az, érbelmüket. 

Viszont ki fogná föl iggazából mindezt, ki le+hetme valóban iglazs:ág гtévő  
bíró ? 

Ein seinvmiewetre neon., mert rövidlátó ,és igazságtalan vagyok. Jól tu-
dom, hоgу  igazságtalan lennék. Ha odahaza volnék — az imás. Akkor köny-
nyűszenrel eldönteném: ez igaz dolog, ez nem. Ezért harcoltnank, • ezémt meg 
nem. Itt azоn~ban, ,а  város Іbаn, ebben .a pöttömnyi Babilonban — itt nem 
tudom elbírálnia dolgokat. Ehhez B.öks Salamtion eszére volna szükségem 
és ,egy anyaszívre. 

.Igy töprengtem egy ideig, majd fölmadrkoltam egy tekercs színes p Јapírt 
és odavittem Lúciához. Elza elé újabb 'kenyer еkеt raktam, Kairlincának az 
asztatok terítésében segédlke ~zitemn, Magdalénának .a poharakat adogatnom a 
keze alá. Ez a szegÉiny Madgdaléna két törvénytelen gyermekkel verg ődik 
a vilá;glbain. Egyik gyereke vak, a ,másik süket. 

Ha a mi szindikátusurnk hozzáfog valamihez, megy a dolog, mint a 
karikacsapás — .állalpította ;meg i еІёgеdetten Jurij.. 

— Pláne, ha anulatságrál van szó — tette hozzá Pezdir. —Kár, hogy 
ez°a Lovró nem valami titkárféle. Gyakrabban rendeznénk ilyen muri-
kat. Já gyerek, csak éppen autót nem volna szabad a kezére adni. 

Elhiadllgas! — szólt rá Lovrá. Széles, lapos arcán úgy fénylett a b ődr, 
mintha bezsirazta volna. — 1n 'még egyszer sem csináltaim karamholt, vi-
szónt — ha neon tévedek — ,annál, többe keveredtél te. 

Pezdir úgy tett, mintha nem hallotta volna ésmegkérdezte: 
Elza, hol a gramofon? 

A vér megfagyott ereimben. Sz űzanyá.m, hol hagytam a. gramofont? 
-- Tényleg,, hol van? — kiáltott föl Elza is, rés Јаbbahagyta a kenyéx-

szelete'lést. Kezében 'a késsel fordult f+elé: 
Hallod-e, kurír! I-Iavá tetted a gramofont? 
Hogy ez milyen hülyén pislog! — hallottam. Pezdir seppegését. —  

Dilis jegy kicsit. 
— A villamosban felejtettem, a pad alatt — bökbem Iki végül és a há- 

tam kёzepéág elvörösödtem. 
Mindannyian elhallgattak és várakozással bámultak rám. 
Remek! Gyönyörű ! — rikoltotta Pezdir. — A villamosban Іagyta a 

gramofont! 
Te jó isten! — jajdult föl Elza. — Tudtam, el őre dtudtaun, hogy baj 

lesz.... 
Hányas számú villamossal jöttél? — kérdezte Jurij higgadtan. 

Vállla~t vontam. Miféle számot emleget ez? 
Még ezt sem tudja! Még a villamosjáratok számát sem- ismeri! —

acsarkoddott újra Pezdir. 
Inkább te' efonálj, ni beszélj m аrhaságоkat! — avatkozott közbe 

Lovró. 
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Јоге  Ciuha, szövegrajza  

Pezd•ir szó nélkül áts, e-
tett a szomszéd szobába, 
de hamar vissza is jött. 

Seniki sem jelentke-
ziik, A másik vanal meg 
foglalt. Közben persze 
araár rég leváltották a 
ikalkauz.okat! 

Hát ilyet ... — só-
hajtotta 	esern,énytelenül 
Elza és leült. — Elve-
szett... — A szeméb ől 

г ΡkönnypataК  csordult. 
TEhetet}еn mámik! 

húzta el a szád át meg-
vetőleg Lovrá és. fölugrott. 

Talán csak akad még 
becsületes ember ezen a 
világon. Magam megyek 
érte! — Banatas pillantást -' 
vetett Jeglicsre, aki a pa-
lacrkokat tartotta a csap  

.alá és ,gyors Lépbeikkel ,ki-
sietett. Vele 	akartam  
menni, de visszatolt.  

Nincs rád sziiks ~ég.  
Magam is megtalálom. iv e-
{gyed óra múlva itt va-
{gyolk. — Azzal ledkübörgött 
~a lépcsőn, mint valami  
tüzes, fiatal mеn. 

Pokoli zavarban voltam. 
lSejtelmem sem volt, mi-
tévő  legyek. Észrevettem, 
Íhogy Elzának ds csak a 
igramofon körül járnak a 
gondolatai. A keze -resz-
ketett. Rlészvét kelt ben-
nem iránta. Magd.alén а  
lkénytelen volt levál*ani, 
mert tú'l vastagra szieite a 

zаlámit. Ezen aztán -ke-
ményen össze is pöröltek. 
Albinra csitítgatta őket: 

— Minden pillanatban itt lehet az osztályf őnök, ti ketten meg szapul-
játokegymást. Te, Magdaléna, vigyázz, hogy vágod azt a szalámit, te meg 
Elza, tégy lakatot a szádra. 

Az ördgg vigye el ,az egész ,mulatságot — égondoltam legad,abb hrom-
szor. - De hagy . a fenébe is t бrtén'h зetett velem ,ilyen valami? Öregszem, 
hiába -- állapítatrbam meg és sebtében kkiszám цtorttaan, hogy tulаjdanképpen 
már kilenc esztendeje, hogy levágták a karoniat és tíz •éve, hogy elj&ttem 
hazulról. Ideges vagyok, gátlása2m vannak kés az uttóbbi időben szó volt róla, 
hogy átminősítenek. Csak tudnám, hogy kell ezt csinálni! Ha Qnások meni, 
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hát én вјаiбsѓtein ёйтж  át lnagaan. Ugy átminősíiten m inzagam,, hogy az egész  
vacak tááг  аságat .a fenével etetném 

Elimúlt harntiin.c perc, e1 egy óra is, Lo гvró m, g ийiъdаg nem tért vissza. 
Pepaa aralég anindegyre a kilinosiket fényesítgerbte. Jurij és Pezdir az asz-

talokat c дΡpie.lték. Lúcia virágvázákat hozott el ő  — ki tudná ihonnan. Madame 
Elza reQnénytelenül és bánatosian egyre csak MagdaQéna k гétsét figyelte, 
amely sehogyan sem akart úgy vágni, ahogy kellett volna. Jogli јcs a bort 
töltögette és nevetgélt rrvagá;ban. Id őnként eligazította azt a pár szál hajat, 
ami mqg megmaradt a feje búbján, s végül fütyiirésznii kezdett, hogy: »Meg-
verik valakit, vagy ingem valaki.. .x Al ґtalában gaz volt az egésznek a lát- 
szata, mintha halotti torra, nem pedig mulatságra készül бdnének. 

Az én ,toroaти  а ! — gondoltam. — Ha k teszed innen abábod, — mond-
tam magamban, — abban ,a ,minutumban el is temetnek. — Négus fölálltam, 
átmenten a mrásik szobába és csöndesen besuxxantaLm abba a szekrémybe, 
amelyben a takarítón ő  a seprđket a padlókefdket és a törlőrongyokat tar-
tatta. Lekuporodtam és vártam. 

Pezdir szólalt meg eLS őnek: 
Idefüleljetek! -- kezdte. — Yenmánk kell valamit, hogy xn,egszalba-

duljunk eгttől ,a kurírtól. Végülis majd az oikmánydkat veszíti el, s :aztán 
szép soa jábatn ,dutyiba 'kerülünk. Nem tudom pontosan mi v n vele, de vagy 
szerelmes, vagy pedig szabotál. 

Elább azonban fizesse meg a kárt! — kiált дtt közbe Albinca. 
Fizesse meg! Ugyan, a iből? — veszekedett Jurij. —Könny ű  ezt mon-

dlani! 'Azt se nehéz kibökni, hagy elegünk van belőle. Talán az utcára akar-
játok 1őkaк? A kurírt! Ezt a rokkantat! Tisztára elment az eszetek.  

-- El ,bizony, még az a kevés is, ami volt! -- dörrent meg Jeglics  

hang ja. — Minthta közületek még senki soha el nem kiejtett volna sem-
mit. Azt a keserrrrves .. . 

— Csak te hallgass! — szólt rá Lúcia. — Te hoztad ,a nyakunkra. 
Tény gaz, hogyy semmit sem lelhet rábízni — ál'lapítatta meg Pezdir. 

— I,g+azán sajцváloan, hiszen pаrtizán volt, de ma romár nem való semaniféle 
munkára. 

Te meg amilyen nagyon rrLunkárrrraval6 vagy{ — vicsorgott toválab 
Jeglics. 

Sern аmli közöd borzzá! De .aansit mondtam, megm оndtaan. Megmon-
dom akárki előitt is, ha ikell. SeaLki sem vádolhat részrehajlással. A mi ku-
rirunkrnak befellegzett. Ez olyan világos, mint az, hagy kétszer kett ő  négy. 
Legjobb lenne rál őcsöbц  valakire, s akkor egy egészséges, életrevaló ean-
bert alkalznaz ►hiatnáavk. 

Legjobb volna téged szénen felllkötn ! — ►szólalt meg Jeglies a leg-
nagyobb nyugálоrnmal a hangjában. 

Te! — szólt rá Pezdir fenyeget őlég. — Elegem van la fecsegésedböl. 
Egyre csak jáгta ~tad a szád és fon'toskodsz. Mintha ki tudja milyen nagy 
forradalmár leaznél. 

Szegény ember! — sajnállkozatt rajtam Karlinca. — De rniért nem 
mondjátiok mindezt a szemébe? Miért beszéltek egyre csak a háta mögött? 

Ezek a kurírok, — áIlalnította meg Pezdir körülpillanntvá, nagy teke-
tóriával, — kivétel nélkül pockok. 

Már teljesen besötétedett. Ultem a szekrényben és Pepica porrongyá-
val törölгteni meg könnyes szememet. 

Sír гi cts&td kövétte ezeket a szavakat, mintha a halál ármyéka bakacs,i- 
nюzt.a volna be a délutáni ver őfénуt. S ebben a pillanatban — ke гében а  
-graдnofon пLal megjelent az ajtában Lovró. A ~giramofom tás гkáia  .,s  vnit, 
ezért madame Elza tavá:bbította Pepicához, hogy törölje le nedves rongy- 
gyal (Utána meg szárаzzal' dörzsölte át!), iés гhallhatóan fölLél ёgzett. 1Jn is  
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megköшiyebbüYben uzа tоfttаш  és az izzó patrázsitól. — eddigi úgy érez-
- tem,, mintha tüzelne talpam alatt aa szekrémy alja — .a h űvös padlóra lép-
tem. Ovatosarn kicsusszaavtann ,a szekхénybál, a fiirdđszobába i megmrostam  
a szemeane ~t -és visszatértiean a szobába.. OdraanerLtem- a saf5rhöz, hogy kö-
szömetett mondjak neki, de olyan mохсоs volt, hlo,gy vis ►szaт~eitten`tean tőle.  

Tisztán halrlottam, arniint fojtott hamgom panaszkiadott Je licsnek:  

Az amyja keservét! Nekimtienttem a somampónak. Ez az átkozott köd!  

Megint fizethetek  .. . 
Hogy gaz ördög vinné e11 — sajn ~álkozatrt JeglJics. 	Sоlkáig. elmarad- 

tál -- jegyezte meg azután.  

Na, kurír, fogd! — fomdult hоzzánv Lovró, amint meg2áitott maga  
mellett. — Cуblítsd Ie .az ijedséget .a tartikodról.  

Teli öntött еgу  poharat borral és felen nyujtоtta. Koccintottam velük 
és cgyhаjtasra kiittam a poharat. 

Csak ne itassátok! — Csak fi itassátok! — аggбdоtt Karlinca. — 
Ma este ő  főzi ,a kávét. 

Este, amiikоr hazulról jövet visszarémkezt ог Ρn, Pezdir feíkete ruhábam pará-
dézott az •e гlső  szorbáb.an, A vendégeket várta. 

A nagy szolba fényár аin úszott. Az asztal szépen meg volt te тítv ~e, a 
székek katоnás so b.aai álltralk. A táncteremben, arrnelynek n Іemmyezetért szí-
nes papírszalagok hálózták be kersztül- ~kasQul és toka laimpiоnоk fénye 

t.työz`te be, piros fény de гenrgett. Jurij dörmögött is valamit, hogy a vö-
rös ,szín гta.lán mégsem megfelelő , de több оldalról is lehurrogták, mond-
ván: ,a vörÜ;s — nemzeti szín. A rádió meg a gramofon. a ekét szoba közti 
aitбban szexwénykedő  oszt Ilkán állt. Pezdiir úgy döntött, rhrogy satkez űleg 
húzza marid föl a graniofomt, — ráan — faragatlan tuskára -- úgysem lehet 
ílyesmi't rábízni, mert el ćљb-utóbb leverném mindkét készüléket. 

Elsőnek Kamlinсa libegetit be nvagassarkú cipell őben, rövid bundács-
khgmN. Pezdir mély nv ajtássiaQ, mesterkéht hangon, ünmepélyesen kö-
szöntötte: 

Kimomdhatatlamul boldog vagyok, rrnélyen tisztelt hölgyem, hogy 
ily bálos álltabotban látha't оm. 

Kaгr1im,ca, — mllгözbem válaszolt — rám. mosolVооtt. 
Nag3гrabecэs ~ült uram, Lúcia egy-kett őгe itt lesz. Szánára tartogassa 

legs7ёb~b vLrága ~it! 
Pezdir csak hüledezett. 

NРт,г1 	 h~ гnvг ját! O1yan éiles a nyelve, n~.intha külön 
rne~köszörültette volna.  

к cm  batd~аnt Jeбlics is. A G ґ főrt хтптгаlна  maga után. Lovró  
rn;лcгt, ~ F  hö zurlrлnvát :vi:calte Ps а 1i 	11 а  1њán 

Csak előrrrre, Laurrrrenciusz eltárrrrs — dad с aratt, berregett Jeg- 
liюs. —es~ 'fk elfírrre. é гles fam, a pánсélоsákat fönntarrr+ ~a+.t hely vrrrri. 
Nemde. Pezidirrrr urnrani? 

Idđ  eldtt bekáfoltatok — á12,apította meg Pezdir rosszallóla ~g. — Mi-  
nek kellett annyi,ra sietnetek? 

Urrrxam, — kurrogott újfent Jeglics és gyűrött erecal eg,y aggszűz  
vanásait ig.yekezett fölvemm ј , — а  pámcélos:оk kivételes emberrrrek. Laurr-  
rrenciusz eІ~t,árrrrs harrrrckacsivezet ő  volt, még ezt sem tudja? A fнаттттс -  
kocs'цтak viszont sokkal di sokkal több bemrrrzinmrrre van szük-szükk-szük-  

sége, mint egy autónak, kocsinak, avagy egy trrrragaoszvak,  
Tragacsnak? -- á ~mul't el Pezdiir. — Milyen tragacsnak?  
4lyaпtina,k, mint ö:п, urrrram! — fоlyгtabta részeg тnaka .cssággal Jeg-  

lics, és nitalatt velem agyшtt keresztülcirpelte a küszöbön a testes sof őrt,  
—Trrrragacs, trrrragacs,  mint ön, urrrram. A:min csak csigggga гbágg-  

szf.іnteleaiü гl szón;oikolt:  
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ggát lehet fuvarrrrazni, gyemge jérrrrcét vagy i•rrreumás kandurrrrt. Ahogy 
mondom kandurrrram: harrrrckocsi, harrrrckacsi .. . 

Karintnca közbeszólt: 
Na jóa van;, elég lesz !már — csipogta:. — De mondd, Lovró, nem tör- -

tént semmi bajod? Neon gázoltál el valakit? 
A sofőr közben lehuppant az első  !székre, rés tétova tekintetét ide-

oda sé'táltatta Karlinca és Jeiglics között. 
Hát ez a liba kicsoda? — kérdezte nehezen forgó nyelvvel és Kar-

lincára mutatott. 
-- Karrrrlinca, hát Karrrrlinca — berregett Jeglics !és a palacko'kat 

kezdte mustrálni. 
Tényleg! O az.! — .álméllkodat г Ρt ,a sofőr. — Olyam; kócos a hajad, 

mint a katflás püspökfaliatjа  alatta toll. Jé, ,és Igyöngysar is van a nyaka-
don! Ha jól megnézlek, hát. a bisztricai sz űzanyára formiá:zal. El vagy fuse-
rálva, Karunta, mondom, e1 vagy fuserálva. Becsszavamra, még sose lát-
taliálk ilyem randának .. . 

Látsz te egyáltalán va:lam ~i~t a mш ~cistákon és a közlekedési jeleken 
kívül? -- harapott vissza Karlimca. 

Persze, hiágy látok! Hagy ~ne 1atnék? — vigybrgatt el boldogan Lovró. 
— Teméntelen borosüveget látok, meg, tengeirnyi bort. Megöntözzük vele 
ezt acsúszó-mászó világоt. Külömben e ~l1 kellene árasztani. E1-á-ra5z- гta-71i. 
Еrted? 

1VÍegérkezett Jurij .a feleségével, egy házsártos, zsörtöl ődő  teremtéssel, 
aki sokat szenvedett eipekövei, féltékenységbe és! va лásias megvőző ~dlése 
miatt. Utánuk Marjetta érkezetrt meg Alhi ~vca társaságában. Maтjetta. eg+élsz  
úton arról beszélt, mennyi baja voltagyerekekkel, míg lefektett е  őket. 
Albiinca kénvszerede+tten, unatkozva hÍall;gatta. Ezután Lúcia és Mais; тΡdaYéma 
prkezet гt, együtt. mintha azzal a szándélkikal társultak volnia, hogy Mag1da-
lc.na vékоnypémzű  termete haragsúlyozza, kiemelje Lúcia sugárzó, húsos 
fiatalságát.  

- 	Olyan vagy mint egy frissen nyílt biimlbó! — hajolt meg el őtte Fez- 
dir, majd Mag;dálén,án sétaáltatta végiig tekiintaetét: — Ez igen! Csudára ki-
húzrbad m ~algad! Csak így tovább, miáskar is! 

Lúcia: halildom. !odaszólt neki: 
Mindjárt itt lesz .az ,osztályf őnök. A nyomunkban jön. 

Rezdir összerezzent, hirtelen .a nyakkend őjéhez kapott, egy mozdulat-
tal megtiigazítiоtta a selyemmsоmбt és a lépcs őföljáró felé sietett. 

Az osztályfőnök kövérkés, negyveћes. férfi volt, mindem- Ikiilső  és belső  
jellegz еЈtеsség enélkül. Ahhoz az emberfajt:áhbz tartozoiit, amvely inikább enge-
dél,mes, tean; akaratos és se ideje, se idegi pincs aszok számára, akik 
nem tartoznak !szűkebb ismereitttségi köréhez. Pezdiir azt tartotta ' гála, hogy 
liatár ~ozott embeт, de semmzјt sem; siet el, Juriij viszont egész más véleményt 
alkotott rálа: puhánynak tudta, aki semmit e1 nem dön гt, amíg más véle- 
ményét k7 nem puhatoka. Karlinca íugy vélne, hagy niiinden ok nélkül 
rátarti, fölfuvalkodott, unás szemébeni a sziálkát is, mniegl itja, a m аgáéban 
azonban a geremdát sem veszi éiszre. Lavró, aki gyakran vitte kocsi] án, s 
valószínűleg, nиinidаnnзґјуunІk kiözül ,a leggjáb(bamg ismerte, csupán azt tudta 
róla,, hagy ј  аzán - csak a vadászzat, meg a diplontiá сia tör!tériiete érdekli. 

Felleségie jóvalll fiatalabb és alacsonyabb temm!et ű , apró уasontú bájos asz-
szonyka volt, olyan, mintha.skatulyábál vették volna \ki. Mindig férje köze-
lébe húzódabt és mindig Јa fkez ~ét fogta. Ha beszélt vele, szinte hozzáslrnult 
és közvetlen; kö.zelr őЈl nézett férje aprá, szürke szemébe. A; rossz nyelvek  
szerint .aggodálmaskodva feltette urát, s ezek a vessz nyelvek arról is tud-
tak, hogy nem ok méllkül.  
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Az ósztályfб  k ѕzІmјІ  a, sofőrön állaipo,dott meg. Lovró az asztalтa 
boaulva adiudt. 

— Adta lomvh+a medиéje, m-gyár alszik! — csóvált+a rng a fejét. — Én 
meg váram, hagy éтtezn jöjjön. Biztosan rálbíz гtáгk a Mbar .fejtését. 

-- Hiszen tetszik tudni, hogy van. ez! — jeientkeze+tt Jeglies és közben 
~megingátt. — Еgу-kІtt&ггггІ  feijéibe száll a borrrr. Feњörrлгpint egy pоhárrr ~r-
kával és miáirrrris pity-pity-pityókos. Fejlövést kapj tt .a hábo гrrarúbaл , meg 
miegymtiás  .. . 

— Persze, peхsze, •— -bólagatotit az оsztályfőnök, — л  is tudok róla. 
Gerinclövése vala, ha néni tévedek. Finnek viszont — hagy úgy mondjam —  

semmi hatása sincsen :a fejben lév ő  szervekre. Annak idején h ős volt és 
fe+gyel ~mezett, azóta azonrban ,elromlott. Igazi anar сhista lett belőle. Ami 
pedig a fejét ,illeti: egy kis szűziké meg akarta fogni rnagán аk, de mert 
meddő  volt, a fiatalúr olajrailépett, haha й ►la! 

Teli szájjal nevetett.. Vele -  kacagott Pezdir is, még a könnyen is potyog-
tak .a nagy igyékezetbem'. 

.szrevettem, hogy az osztályf őnök felesége leplezetlen csadálkoeással 
figyelte •a sof őrt. Volt is mit nézni rajta! Lavró testviémak (között is nyo-
m,att vagy 95 kilót. 

Közben újabb meg, újabb vendégek érkeztek, s аa szoba lassanként 
megtelt. A lárr ~lp+a alatt egyre sűrűbben goimralyadotlt a ddh'ány ikékes füstje. 
A rádió népdalokat harsogott rés Pepca föQsz+olgálta .a bort. Engem Jurnj a 
sarokba illtetett. Fgуik o!ldаlamоn Еbiiaa ölit, egy apгы  гmetű  lány, aki 
mindössze 14 napja dolgozott nálunk, s olyam félénken és riadtan tekintett, 
mint valami őzike. Másik asztaLszamszédnőm Karlinca volt. Ezen az éjsza-
kám hihebéitlemпil rоsszm.ájúskodott, mintha сs'ak méregbe mártatta volna a 
nyelvét. Szakadаtbannal pletykált, sorra a szájárai vett mindenkit, ügyet 
sem vetve Jur'ij öldökl ő  p+iliantáslaxra, s mit sem tö тődve az osztályfőnök 
jelenlétéved. • Jurij közben beszédet intézeftt a megjelentekhez, s megálla-
pítĐtta, hagy a szakszervezeti vezet őség ádtai ösazeáш tott nulsor ezzel úgy-
szólván miár ki is merült. Fölszólította. a vendégeket, ism;erkedjenek össze, 
barátlkazzanak meg ∎egyQnással és mulassanalk jói. Szoc.ialista állaan,b+an nem 
tilos, nem is kiárosl a szóгakoziás. Nem bizony! Éppen ellenikiezőleg: a szo-
ciallizrm-us — mondhatni — gaz evilági mulatozásért van, azért, hagy az embe-
rek mim.él jobban szárakozzamak. Természertesеn nini oly méltatlan módon, 
ahagyam ezt kapitalista világbiаа  . teszik (Jurij e tekints tben igen jól volt 
tájékozódva, mert tö(b+b ízben volt — hivatalos küldetésben — Triesztben), 
hanem emlberhez m'éltórl és nevel ő  célzátfal, jómtio сlоrú p<хlgiárokhoz illőem. 
Exet ittak .a szocializmusra, fenékig ürítették a poharat »mindnyájuk eg+ész-
ségéгe«, s a szobában egyik pillanatról a másikra vidám hangulat, élé аvkség 
lett úrrá. - ТёІtёgІftni kezdtem ntiagiarmnak, ámilyen gyorsian csak tudtam, 
hogy гΡniimiél .kevesebbet tör ődjek Évicával, ajki jócskán unat+kiozott és néhány-
szor bátortalanul megpróbált bes,z:édbe elegyedni velem. Jobb is volt, hogy 
ittam, mert könnyebben forgott a szemen Lúcia fellé. Valóban elb űvölő  
volt ezen .az estén sötét, zizeg ő  taftrulhájáb ~an, +éliémkp+iros nem,eskorálLаl hófe-
hér nyakán ,és nagp felfér virággal bogárfekete hajában. Pezdir mellett Tilt 
és egész i+dő  aElatt nevetett, csak nevetett, s mialatt Pezdir fbuzgóma töltö-
getett, kézrzea, cj átékkal egyre csak biztatta a férfit, hagy јgyék. Engem 
meg elfogott a Ihúbánat, égni kezdett a szemem. Aimilkior Évmag megkér-
dezte, hagy táncalak-e, azt hazudtam, hogy csak ra kólát tudom já7má. Kés őbb 
ő  is kijelеntette, hogy egyáltalán nemz táncyal, amin egy ideig er ősen csоdá:l-
koztani: Azbám, egyszerre se láttam, se hallottam. Fejem ;a. tenyerémbe 
kaлyult és a- szemem el őtt a rnár ismert violaszi tn k&ök kezdtek tánbaQn.i. 
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Megint úgзг  éreztem•, mvint ,akkor, hogy a felhőkön lelbegek. Mimdaddig,  
arcág magIaиnhaz nem úértem és rá: nenn jöttem, ћаgy két összekötözött  
tölgyfadoгongan fekszem, s meg nem hallattam a hordágyviv ők lihegését.  
Miied :a négyen nehezen kapikadták a lélegzetet, niialartit fölfalié nyioanakod-
tak a hegy оldalbam, éts m аgyak>at káramkodt+ak.  

Nehéz, +az anyja mindcentit! — szitkozódott az éls ő . — Mintha egy  
kövérr gránátot kapott volna +be, s neon géppisztalyзarozatoft.  

Bü,dös is, szegény, m јnt a dög! 	sziszegte a máLsik a foga között.  
Kövérre híztak a férgek .a rongyai alalbt.  

A hannadik a negyediket kérdeztre:  
No? Bírnod még?  

Letetitek, hagy szusszantsanak egуe~t. Alrnјkor látták, hоgу  magamhoz  
tértem, az első  mиgszólítatt:  

Kemény gyerek vagy, mg kell hagyma.. Mernnyi ideig feküdtél a  
bokor alatt? Mi? Hat etapig? És aszaltkértét ettél, meg füvet legeltél? S  
a fehérgárdisták, az ördög tegye öket akárhová, ott kerringtek k&rülеtted?  

Öt 'éjsza'ka lés hat nap .. — irsmlételtem és már m s о lyogtam, mert  
nagy megkönnyebbülés volt kiszabadulnia völgy júliusii Ipoklábbl, s mert  
tudtam, hogy rövid idő  múlva kórházba, kerülök, s ott összefoltoznak és  
meggyógyítanak.  

Viigy+ázz, nehogy telizabáld magad ilyen kiéhezetten! — figyelanez-
tetett a másik. — Könnyén kipulkkadhat a gyomiad!  

A harmadik igy érdekl е  dött:  
És hol szerezted az ,aszaltkörtét.?  

Mind a néigyen naioyat nyeltek, miia:latti a válaszra várták.  
A tariszmуámban vont. Beosztottam. Mindem nap hét darabot ettem  

meg. Nem is voltam éhees. A szomjúság ,azonban úgy gyötört, hagy száz  
ördög sem tudna különben. Hajnalonként a földről nyaltam; a •h+armaftоt,  
mint .a ,kutya.  

Magam. is így valahogy képzeltem — bdlintatt szav ајав ra gaz elsđ .  
A negyedik egész id ő  alatt hallgatott, és ,a lábát kötözgette. Kötszrer-

romгgyai már egészen feketék voltak a vért ől, arca sápadt étS boпоsгtás.  
Későbbb megint .a vállukra emeltek, szitkozódtak, lihegtek és — a kór-

ház nem volt sehol. Csak mindegyre ;a sűrűség és a mind rosszabb út. A  
nap itt-ott keгesztiiltöгt •a dús lamlbak köz кΡ,tt, é változatos mintát festett  
a mahaszónyegtre. Legyek zümmögtek. Az úrtarál egy nyúl ugrott föl, a követ-
kező  pillanatban meg egy mókust vettem észre. Minket figyelt egy ferdére  

nőtt fenyő  csúcsáгól. Később egy másifk nyúl keresztezte utunkat. Mintha  

csak tudta volnia, hogy egyikünk sem lő  rá. Már későre járhartotrt az idő ,  
ormikor irányt változtattunk és végülis ráakadtunk a kórházra. Alig tettek  
le egy sátorbay  máris jött az ápoilán ő. Szinte még gyerek volt. Lavagló-
nadrág volt rajta, Lábán csizma. Sipl Đája rásímult sötét fürtjerimme. Apró  

egérfogai vidámján, bizakodva nevettek. Alighogy a sátorba lépett, fölsikol-
to гtt és két ujjával befogta az orrát.  

-- De hiszen ... te már rah+adsz, testvér! — mondta, s továbbra is meg-
őrizve vidámхságát, letekerte a kezemet ,és a lábamat borító гomgyakat.  
Ezután még csak arcnyit mondott: »Кukacak!« — néha még megkérdezte:  
»Fáj?« — és szorgos kézzel dolgozott. Én meg csak hallgattam és lehúny-
bam a szemem. Forróság öntött el és egyre rosszabbul éreztem magam.  
Mikor észre гvette, hogy nem mozduilok, föbknálto ~tt:  

— Hűha! A fiú rosszul van!  
Vízérr!t futott, meg az orvost hívta. Jóságos örregember volt .a doktor,  

soiklkaárta jobban félt a tetemektől, menta haláltól.  
Hat napig feküdt egy bokor aljám, beásva — jelentette csöndben az  

ájpiolónő, mialatt a friss vízbe rnárt оtta zsebkendőjét. Hűvösség, borult  a 
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homlokomхa, di  nem élvezhetbem sakáig, hantianosan semantit sem tudtam  

mindагrál, ami velem történik. Csak az orvos ham,gljt hallattaim, na;g`у  meszr  
szeságьől: »А  (keze... ra мьa . . . a keze. . .« Azrutám. aiz ápalónővér hangja  
jutott el ;hozzám :  

Kem ~ény gyerek, megússza  . . . 
Ezután egy egész örökkévalás гágtig se 1áttaпn, se hallottam, mí,g meg  

nem piblamtotitam a violaszín Кarilkáka!t, anLe9.yek vad táncoit roptak a sze-  
mem el&tt. Valaki teljes er ővel rázattt. Kinyitottam а  szeпnern: az egгérfogú  
ápólónö cibált. Könnyes szemmel ;mosolygott rám, úgy suttogta а  fiileQnbe:  

Tarts k7 ,  ne csüggedj. Te megéгed а  szabadságat . . . Mi, egészsége-  
sek — ki tudja?  

Ezúttalazonban Karlin.ca rázogatott.  
Hallod, mnit mondok? — suttogta egészen közelh аj&lva. — Nem  i1t1k 

az asztalnál  aludni. 
1 n azonban nini őt hallgattam, hanem saját mаgarnat, mert ekkor  

már önmaganmiаl társalogtam és г Ρrnásr ~a nem volitaim ikívánкxsі .  
• — Azok négyen nem válоgatták a szavaikat, — mondtam magamnban,  

— de becsületesen gondolkoztak. Itt viszont finoman beszfélnek, de o má-
nywl éreznek, Amikor az ápalбnő  úgy szólított, hogy: te szerencsétlen, vala-
hogy egészen másképpen hangzott, mint 'amrikor Pezdir öcsém-nek nevez.  
MiЛért kell nekem éppen itt, a cеmeгntasztályon lennem, ahol alyan vagyok,  
minta kakuktaj ás az idegen férzeik!ben?  

Nem hallod, mit rniondok? — seppegte újra Karlinca. — Nem illik az  
asztalnál aludni!  

Föilrezzen!tem. Zsivaj és zeneszó bántotta a fülemet, s kenmény világos-
ság szúrt a sze+memlbe. A nyitott ajtón kereszit il, ,а  táncteтemn, vörös fényé-
~ben megprillantottam Pezdirt, aki ёpгpen akkor perdült táncra Luciával. Az  
asztalnál, Pontosan vej em szervközt, Elza ült és vala јhёvá a semmibe  
bámult. Lovró és Jeglics a két szoba között, a küszöbön, törökillésben  
kuporogtak, s ,egymás amcába meredve, hárs ~ány faгhanigon élvlekeltek: »Ki-
mentern a ré гtre. nem bírbairn .kaszálni ...« A szolba túlsó felén Jurij és az  
оsztályfőnöik álltak. Az osz,tályfőnök már magára öltötte kaibátját, s élén-
ken mae аг  zott.  

EIЈvben teliessen egyetértek önnel — hallatszott asz osztályf őnök  
ham::gia. — Lahdaгúgásunk valóhun nem áll azon a magaslaton, aune ~ly meg-
illetné.  

Ebben a pillanatban iutoftt eszembe, hogy Lúcia egy tán+oot ígért nekem.  
Föltáоászkodtam és irmibolvo ~>;va .a táncterembe mentem. A zene épven  elhall 
gatott. Lúcia az 'aitánal ,állt, avea.metita a szálában. Pezdir a • maga paгazsá-
Т61 adott neki tüzet, .di ú+gy ,  hogy a. cigarettát nem vette ki a szá.iából.  

Néhány pillanati álldo.iáltam, maid felésük indultam. De (közben egyre  
töpremigtem. Lúcia? De vaun Lúcia volt-e? Hátha tévedten? Hátha m!ár  
megfeledka7ett gólom. Amikor odaértem, dörmnкgtem val~a~mit, mert iól lát-
tam, hogy Pezdir arcát harag önitöhte el, Lúcia szeme meg dü b sen villogott.  

Részug vagy! — föггmidt rám. — Hordd el magad! Menj aludni!  
Vigyázz magadra, megjárod! — fenyeget őzött Pezdir is.  

Csak néztem ráiuk é!s egy tavsadtad sem mozdulbai n.  
Gyerünk! Gyerünk! — kergetett Pezdir és mneglökött.  

Az .anyád mindenségit! — gondaltom. magamban. — Elegem nyeltem  
már tőled. Egyre csak hallgattam, tűrtem, tétováztam. De most aztán lehú-
zok egyet, bal kézb ől, a pofádra! Vill ~ámgyоТsan. fQleгelttem a kezem és  
összeszorított ökđ11e1 a két szeme közé üt öttem. Lúcia fölsi ►kaltott. Egy pil- 
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lanatalatt elhalt minden zaj.. A n ők köriéa nk sereglettek és a zsibongás  
új,raél,edt, de most ,e,gészen más színezete volt.  

Rés:zeng. Vigyétek ki! — kiáltatta Albinca és izgalmában a keblére  
szorította öklét.  

Csak a fejét ;  hogy meg ni sántuljon! — süvítette Jeglic&  
Elliátnám a baját, csak ne lenne rokkant — kakaskodott Pezdir  

lihegve és ,dühösen törölgette könnyes szemét.  
Mit izgatjátok? — fordult Jurij .a k бrülál!lókhaz és meg akart fogxii.  

Mikor azonban rávetettam tekintetemet, elhalilgiato ґtrt еs nem nyúlit hozzám..  
Egy szép napon megérjük., hogy g!épf pisztollyal jön közénk és szi-

tavá lő  bennünket! — sivított Albinca az izgalomtól szo ~katlаhul magas  
hangon.  

-- Báresаk megtenné! — szólalit meg Lovrá és megpróbált ta чlpra-
lln . 

Áz osztályfőnök a iközé re tolakodott és vallonragadott.  
Nem szégye`l1ed magad? — sziszegte. — Addig csinrálod, míg meg  

nem járod. Akkor aztán mindenki .más lesz, a hibás, csak te nem.  
Ismét elfogott a vágy, hogy odasózzak egyet. Gondolkoztam, töpreng-

í ~em. Szép is volna, legalább szívlb őil megútálnám. Mit is sziólihаtn a:? Bizto-
san nem volna neki anindegy. Még ,egy pillanatig tétováztam,, matattam az  
emlékezetemben, aztán egyenesen a szemébe mondtam:  

Hadd tudja mindenki: gyáva kukac vagy!   
Kimeresztette a szem ć ~t és eltátotta a száját. Ebben a pillanatiban valaki  

háitulról átlelt — Karlinca. Megfordultam, ránéztem. Mosolyogva hívott  
magával.  

+  Gyere, — szólított, — megg!érted, hagy .segítesz kávét f őzni..  
Anélkül, hogy valalkire.is ránéztem volna ,  megindultam a nyoдniában.  

A fürdőszabáiban. víz forrt ,a ,giá.zlángon. A sarakban üres flaskák á11-
ta гk. A miosdánál Marjotta pancsolt .a. éhideg vízben. A kertre nyíló .ablak  
kitárt szárnyai bebocsátották a csill.agoss ég négyszögbotos darabjának derült  
fényét.  

Reggelre mnegfagy — jegyezte meg Karlinca és leült az alacsony  
zsaхnalyra; szemben - a gázforralóval.  

Hm — diirmögtean. Minden idegsz: am megfeszült, izgátott, nyug-
talavn voltam. Körülnéztem és csak akkor vetnem észre, hogy a, kádban  
mozog valamis. Ugyanakkor fojtott zoikogást hallottam.  

--- Ne törődj vele. Hagyjad! — súgna Karlinea. — Magldailléna. Megártott  
neki és most 1picsog. Pоkrácot tettem .a kád fenekiére és ráüttettem.. Hadd  
pihenje ki rn:agát, szegényke. Fene bort vett ez a Jurij! Észme si viszed,  
máris a fejedbe száll és a lábadba szalad. Magdaléna meg mindjárt sírva-
fakad, hja bort kóstol. A gyerekek miatt, tudod.  

A s,zob ~ábál megint a »Kиneritem a rétre, nem bírtam kaszáln7« ham ~gjai  
halla~tsizottak,.  

Derekasan becsiccsentettek — állapította; meg Karinnica, és a forró  
vízbe szarta a kávét, majd lefödte a fazekat. 	De azért stramtimi fiíuk.  

Hmti -- helyes еltexn és ködös fejjel egyre azon év ődtem, tulajdon:-
képmen nviért is sirdógál ez a Magdaléna. Mulatsiágra megy és itatja az  
egereket. Egyre arrafelé néztem, de semmit sem 1átt.am, mert mély volt  a 
k.ád, Magdaléna meg ,mindenestől se nyom ~att ötven knlót. Marjotta közben  
xnegmosdoitt, 'rnegt rölközött és szzó nélkül kiment. Karlinia csak ült és  a 
fomradórá bámult. A kékes gázlángi szaporán öltögette nyelvét a fazék alatt.  
Karlinca csendesen nlosalygott.  

Jolbfban az amcába néztcm és így szóltaun magamban:  
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Szеrény kis teremtés ez a Karlinca. —Aztán tovább -  fűztem a gon-
dolatot: — Az ő  ágyát sem тózsaszirombбl vetették. 

Ka гlinca •m,inthia megérezte vodn.a tekinitetamiet, fölemelte a fejét és 
különös hangon miegszó'lalt : 

Magas lóra ült ma éj jel ez a Lúcia. Nem gondolod? 
Nem, értettem, trni jár az eszében.  

Fönn hordja az orrát Pezdir miatt. Meg van mála gy őződve, hogy 
elveszi és ,naccsága lesz. De ártkozottul téved, az ostoba Hibája. 

Méag \mindig hallga гttam. 
Pezх  ls nagyost fog nézni ! Azt hiszi, hogy ő  lesz az elltső . Pedig .. . 

május elsején .egy milicista hempergett vele. Hamar túladott azonban 
rajta! Az osztályf őnök is, kipróbálta már. 

Mi a fene? — csodálkoztam,. 
Csak nem dőltél be neki te is? Lehetne annyi sütnivalód, hogy 

átláss rajta és ne аilidd el, hagy ő  maga a megtestesült á.rtatlamság. 
Biz ezt nem tudtam — dsümmyögtemés ,keser ű  szájízzél tovább hall-

gattam. A tonikam is 'kiszámadt. 

Szo+mijas vagyok — panaszkodtam nem sokkal azután és az ajtó felé 
indultam. 

Várj ! — ugrott föl ültéb ől Karrliinca. Kisietett a fürd őszobából és 
hamarosan egy üveg borral meg poharaikkal t ё;rt vissza. Töltött, fölemelte 
poharát és rámmzett. 

Igyál egyszer ;az. én egészségen ге  is, kurír. Ma vagyo}k hartninc-
évos. Isten veled, fáatrals ~ág! 

Meglepetten néztem a szemébe, Szomorúság bújócsikázatt benme a jó-
kedvvel. 

Eig!észségedre! 
Megfogtam .a poharrat, csordultig töltöttem és egyh аjtásra kiittam. 
— Netrnsokáma éln is annyi leszek — szólaltta:m, meg, .amint leveg őhöz 

jutottam, majd ismét a gondolataimmal társalogtam. — Tulajdoniképpen 
.szomorú dolog, hogy énvelem iszik. Biztosan egy éa ő  lélek sem akad a 
világon, aki koccintana vele. 

Összefíízte ekét kezéat a bérdén, s faunás lábait kvslányos pózzal egyar_,ás 
mellé helyezte. 

Miért (vagy ilyen bamátságtalan., kurír? 
Nem ё tІttиmi meg miindjárt. Karlinca pedig teli szájjal fölnevetett: 
— Buta liba vagyok — mondta, s. a hangfáiban: még !mmindig ka сagás 

bujkált. — Egyszerűen csak kílbökőm, ami eszembe jut. Pedig ez n ~ém jó.  
Miért ni lenne jó? — kérdezt иm és arra gondoltam, hogy azt sem 

tudom, mi jár az eszemben. — Legjobb, Iha az 'ember egyb ől kimondja, 
ami a szívét nyomja. 

Karlinca elengedte a térdét rés megfogta a kezeimet. 
— Hallgass ide, kurír! — suttogta. 
Nem mertem ráemelni a tekintetem. Csak a kezét néztem, ezt a csöpp-

nyi;  bamnabőrű  kezet, ,amely ott nyugodott az én csontos lapátkezemen. 
Figyelj csak rám, kurír! Veled még sosem fordult el ő , hogy magad 

se tudod, símhаtnál-e vagy pedig nevetnél? 
б,háit erről van szó? Egészen földerültem és éreztem, hogy kezéb ől 

jóleső  meleg. árad feléim. 
De bizony elбfomdul.t — feleltem. — Magam se tudom, hagyany de 

előfordult. Lehet, hogy azért, mert olyan gyerekes lettem. 
Na látod — folytatta Karlinca. — Pont így érzek én is. Holnap aztán 
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Jože Ciuha szövegrajza  

хvetek magamon. Néha  
azonban beszélnem kell 
Tarról, ,almi bennem mo-
toszkál. 

Űgy van ez,  —
wágtam közbe gyorsan  
—, mint amikor fája jobb  
Ikrezem, pedig 'hát már ré-
gen nincs meg. Tudod,  
hogy sokszor fáj?  

Azt •akartam mondani,  
hogy olyan ez, mint a fél-
ibeszakadt álomi  a ki nem  
hevert első  szerelem: el- 
miondhatatlan. De nem  
tudtam erről szólni, vala:- 
mti szorítottra 'a torkomat  
és különben .sem tudok el- 
vont dolgokról beszélni.  

Igazad van -- bólin-
tott Karlinca mosolyogva.  
— Valam ülyesmi lehet  
a dologban.  

Újra csönd lett k.özöt- 
ünk. A fazékban a kávé  

zsuborgott és az ablakon  
keresztül friss Héjszakai le- 
vegő  tódult be. Amikor a 
kávé elkészült, Karlinca  
,fölállt és kiment. Csészé- 
ket hozott. El őször nekem  
öntött azután a többi bög- 
rét töltötte tele. Marjotta  
egy lapos tálkára sorakoz- 
tatta a kávéscsészéket és  
bevitte a rakományát a  
szobába.  

Bort.loccs'antc ittam a paharam ~ba ,és ,a fürdőszaba kitárt ajtaján át  
benéztem a szabóba. Hirtelen úgy érezfiemn, mintha jegy másik világfbél  
szemlélnеm ezt :a képet, Nyugadtam és jázanu ~l, mintiha, az egész nem érde-
kelne, s eigy csöppnyi közöm se volna: hozzá.  

Jeglics, Lovró, a rádió meg a gramofon szUnet nélikiill. harsogtak. Lát-
tam madame Elzát, amint magára öltve kabátját, urLatkazó arccal haza  
készült. Azután a fürd őszoba ajtajának keгité±ben jelent meg vöröshajú  
feje, s mеgkérdeztie, hazaviszem-e olnap a gramofont. Persze, hogy haza-
vésziem. Láttam azonban a szeQnéb ől, hogy nem hiszi amiit mondok. Fezdir  
az asztalmál ült, Lúcia az ölében. Pezdir szeme már zavarosan nézertt a  
világba, keze — az asztal alá láttam — az ölében matatott Jurij nem volt  
részeg,mert sok időt töltött az osztályf őnök társaságában. S most, hogy  
beteges feleségét hazaküldte, mlndenáron meg akarta csókolni Évicát.  A 
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kislány undоmadva védekezett és két kézzel tolta távul anagátbl a f еrffi hájas  
nyakát.  

A filstből Magdaléna arca emelkedett föl ,  tétaván k&г & tt, mintha  
holdkóros volna és kиf{elé indult. Vörössel szegett szemét dörzsölgetve, hall-
gatagon ment ki a folyosóra. Karlinca utánaszált vailamlt, majd tovább  
öntögette a kávét.  

Albinra közben azasztalra kapaszkodott, fölean Ііlite szaknyáját —  
taim a harisnyakötőjét — s rugdalбzni kezdett, mintha szteppelme. Várat-
lanul Loivró tűnt föl a szoba közepén, botladozó léptekkel az asztalhoz  
táтnolygоtt, fiélikézzel derékomkalpta a Monyt és keményen a padlóra állí-
tatta.  

Csizma az asztalom! — dünnyögte  dűh&en. 
Albinra. Ijedten sikított egyet, mire megjelent az ajbólban Jeggll сi .  

Adj nekik, örxrreg páncélos! — harsogta. 	Mondd meg a talp- 
nyaló kígyóknak!  

Lavrб  ránézett, mindkét szeanével hunyorított és szinte reménykedve  
kérdezfie:  

Mondjam?  
Mondd — visszhango гΡzta Jeglics tyúkmellét döng оtv'e. Lavró föl јk.á-

szolódоtt ajz asztalra, s ott bizonytalanul 1ábraáц t.  
Ti,  ti, 'ti .. .  

- Fogd be! — ugrott talpra Jurij és megragadta Lavró kezét. A sof őr  
azonban olyat rúgоtt rajta, hagy puffanva vágódoitt a falnak. — Ti, ti, ti.  
burzsuj banda!  

Mondd meg nekik! süvítette közbe Jeglics.  
Csak evesen, iváson jár az eszeitek, meg azon, hogyan hempereg-

jetek az asszоnyakkаl. De a keservit!  .. . 
Anarchista! — rikoltatta Pezdir .a nvé,regt ől vörös arccal, s intett  

Jurijnak, hagy ne merészkedjen a söf őr közelébe. Lovrб  zavartalanul foly-
tatta:  

Törődtök is ti a szocializmussal! Bárcsak száz évvel kés őbib szület-
tem volna, hogy ne is lássalak benneteket...  

Még egyszer, merev halszemtiekkel köriilnézett, aztán váratlanul föl-
horkant:  

Most megmondtam! A .gyűléseken nem engedtek szóhoz jutni. No  
de most kimondtam, mit gondolok rOlatok. De ez araég csak a bevezető  volt,  
eztán jön a java! — s!zdlt és lekearnergett az asztalról. Átölelte Jeglics nya-
kát é!s mindketten rázendítettek:  

— Vörös bort ittam az este...  

Kcal nca fölállt és dühösen becsapta az ajtót. Pislogni kezdtem, mint  
amбlkor a moziban elszakad a film, majd ránéztem.  

Tisztára megkergülte еk — mondta Karlinca szom оrúan. — S ezt  
mul,atsáignak nevezik. Tudod nшt,  (kurír? — fogta suttogóra a szót. — Mi  
ketten majd másiképp szervezziik meg .a dolgot. Harmimirad& sziiletesem  
napjára  .. . 

R,tđlelte a nyakaanat, nyugttalanul hullámzó keblére vonna a fejemet  
és ,a fiilewbe súgta:  

Hidd el nekem, mi, nőik inkább szókimondóik vagyunk, mint óva-
tasak. Nálatok, férfiaknál, másképр  álul a dolog.  

Nem uraltam vele tisztában, vajon a¢ egérfogú ápolónő . vagy Lúcia  
fekszik-e mellettem. Csak a vérem hullá гΡnzasát éreztem és az erek lükte-
tését. Mindem Lélegzetvét ~elnél kellemes meleg áradit el bennem, s valami  
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jóleső  fáradság. Sák ~á, soká • szerettem volna igy feküdni. Еreztem a n ői  
hajfürtök lágy érimtését, =int homlokomat, &rcarnat sim оgatták. Meleg,  
Tihegő , meztelen keblek simrultak hozzám. Sápadni kezdtem., — éreztem  
és lassan átjárt a hideg. Újra anegjelent ,ellőttem a sűrűséфe rejtett, szik-
lák közé dugott sátrak képe, hallottam a feketehajú, sapkás ápalón ővёr  
hangját: Hát te már rothadsz testvér! Ebben .a pillanatban Lúciához hason-
lított. Meчgint láttam. vi ~Lágas szemét, am-uely mozdulatianull meredt rám,  
mialatt huszonenytő l kezdve ,számalmi kezdtem. Egy szernpill аntás múlva  
a kocsmában voltam és .a félszemű  MiмΡkával bes,zélgettetim.. Beszéltünk,  
beszéigettünk és semmit sem beszéiltü;nk meg. Hagy hagy nem tudtunk  
összebeszélni? S máris Pezdir állt Miska helyén. Szeme#könmyes volt az  
ütéstől és Lúciát az ölében tartotta. Keaét a száknyája alá fúrta, Lúcia  
meg csiklamdósa'n nevetett. Az asztalon — mint maga Mózes -- Lavró  
állt kitárt karokkal. »Banda! Banda vagytok!« Ezután Jegliccsal együtt  
dalolni kezdett: »Vörös bort ittam az este. . .< A gramofon m гindaddiig  
harsogott, míg a t ű  az utolsó vastagabb vájatba nem siklott. A гután  
még többször is hallottam: Gardeoffizier! »Gardeoffizier! « Рé1ig-meddig  
vagy egiészem. el:felejbett еsemémyek tódultak, vad gyorsasággal szemem elé  
az ,álon és, az emlékezés mély örvényéb ől. rtTgy láttam magam, mintha  a 
mozi vásván valnPk: id ő  előtt miиgöregedett mokkairat, a takarítóeszközök  
között, a szekrényben kuporogva sírok, zokogok a gramofon., az emberek  
miatt. Én, aki scgátettem fölszaibadítani Európát, akinek része van abban,  
hogy sikerült a világot talpraál.lítani —  reszketek egy gramofon miatt!  
Egyszerre mren~ekülni szerettem vod,raa, ,torkom szaikadtából üvöltözni. Se  
puska, se pisztoly nem segíthet rajtam. Semmi sem segíthet. Más embe-
rekre van szükség, h оgy forradalmat csinálj antik. Nem rokkantra, aki írni  
is ,alig tud. Nem rokkantra, akinek gátlásai vannak, és csak azt tudja, mi  
az a rokkantsági bizonylat.  

Addig vergődtem így, míg föl neme, ébredtein.  
Sejtelmem sem volt, hol vagyok. Valami denmieszt őem hideg, kemény  

tárgyba ütköztem. Hát persze... .a kádban fekszem. Ott meg az ablak.  
Minden arra mutat, hogy kint már meg is virradt. Nappal van. Ködös nap-
pal a сs јllagfényes éjszaka  után. 

Fölültemti rés óvatosan kiléptem. a. kádból, nehogy Karliracát föléb-
resszem.  

De hogy a szöszbe kerültünk. a kádba? Persze... Karlincának támadt  
ez a bolondos ötlete.  

Otthon nincs iegy talpalatnyi hely se — miagyarázta, mert férje halála  
után egy serеgn.yi ember költözött a lakásába. Nekem meg édesmindegy  
volt. Miért ne feküdnék kádba, .hiszen hev ertem én már árokban, trágya-
doaxi~ оn, szalmakazalban, sziklák között, s átar гban, hordágyon — az ördög  
tudja hal, merre..  

Karlinca fölhúzott lábbal aludt, feje alatt az ülőpárna és ármában mo-
solygott. Szépet. ,álimodhat! — gondoltam ,és magam is mosolyogni kezd-
tem. Fogtam a kabátját és jól betakartam, mert lerúgta magáról, a fürd ő-
szobában meg bizony hideg volt.  

A padlón egy teli borošflaskó állt. Kortyintottam еgyet..Elfnntorodott  
az arcom és a savanyú l őrét a ntiosdóba kb ~ptem. Felöltöztеm, kinyitottam  
az ajtót -és óvatosam kikukkantottam a folyosóra. Sehol egy él ő  lélek. A 
muri .teahát már végefi ért. Mindenütt csíp ős dohámyfüst szaga és a bor 
savanyú bűze. Bementem a szobába, lecsuktam a gramofon dobozat és oda-
állitottam a bejárati ajtó elé. Lebujjheigyen tipegtem vissza a fürd őszoibába. 
Karlinca még mindig aludt és változatlanul mоsolygatt. оnkéntelenül is 
feléje nyújtottam a kezem és megérintettem sötét haját. Akár a selyem! 
- 

 
gondoltam és csendesen kióvakodtam a fürd őszobából, 
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Kinyitot+tau-n az ajtót, fogtam a gramofont s lementem a iép сsőn. 
Mikor az utcára ért ~m, •úgy éreztem, hogy jó soká nem lat engem ez 

a hivatal, hosszú idő  belik el, amíg bárkinek is alkalma lesz. így szólani 
hozzám: Kurír, vidd haza a gramofont! Elégedetten gondoltam magamban: 
köd van és Elza aggódik a gramofonért es retteg, a reurná.ja miatt. 

Felöltözvé feküdtem abevetett ágyon. A lámpa, égebt, mert a szobán 
nem volt ablak. Az ággyal szemközt álló kis szekrényen: állt a. gramofon 
és recsegve .faxgott rajta a lemez. A sarokban szekrény, szembe vele egy 
asztal, rajta váza — de virág nélkü đ,. A falon géppisztoly ló гgott, tusát én 
cifráztam ki, kisebb-nagyobb csillagokat véstem bele. Valahol srég két 
szék is vett. 

Mozdulatlanul meredtem a ,mennyezetre és hallgattam ` a gramofont, 
amint ,ezt csikorogta: »Csak csöndesen, csak csöndesen ...« 

Valaki kopogtatott. Nem szóltam egy hangot sem. Az ajtö azonban ki-
nyílt, a küszöbön Karlinca állt: Úgy nézett körül a. szobában, mintha 
keresne valakit. Aztán közelebb lépett és megkérdezte: 

Hát veled mi van? Állítsd má.r meg ezt a. vadkat! — tette hozzá 
türelmetlenül, s leemelte a tüt a .lemezr ől, majd leült az ágy szélére. 

Az arco ~mаt nézte, amely 	éreztem — szokatlanul - sápadt lehetett. 
Viszont teljesen nyugodt voltam. 

Bebeg vagy? 
Legyintettem. 

Nem. Egyáltalán nem vagyok beteg. 
Hát .a gramofon? 
Az-  enyém — feleltem halkan • és mosolyogva néztem csodálkozö 

személbe:  
Kar'linca rándított egyet a vállán, majd ő  is elmosolyodott. 

Tréfálsz. 
Az •enyém,, ha mondom — ismételtem.. — Elzaideadta. Lehet, hogy 

kesöbb eladja... 
Karlinca csodálkozva csapta össze kezét. 

S most egyre nyekergeted? 
Nyekergetem. 
1Js a hivatal? — faggatott. — Amióta gramofonod van, nem jársz 

hivatalbá? 
Milyen hivatalba? — csodálkozatam. 

Az 'eszemet járatoan — ilyesvalamiit gondolt rólam. A szemén láttam. 
Megfogta a kezem és közela!bfb húzódott. 

Milyen hivatalba? Háta miénkbe! 
Persze, persze! — válaszoltam. — Hova is mehetnék különben? 

Kárliвea elnevette magát és megveregette a kezemet. 
Pezdirt ől félsz? 

— •Egy szemernyit se. 
Hát аikkoг  r ъіért nemz voltál bent? 
Azért, ment vasárnap van. 
0, te, te! Vasárnap! Már régesrég hétf ő  van. A,ggódtamn miattad,  

ezért ugrottam föl hozzád, te meg átaludtad a vasár, apot, te álomszuszék!  

Nem • én! — csáváltam a fejem. — Szó sincs róla. Le se húnytaffn a  
szemem. A.mrióta Elzától hazajöttem, szúntelenül gramofonozok. Ámbár,  

— tettem hozzá meglepetten, — az is lehet, hagy n-,égsem verkliztem egész  

éjjel és még ,ma reggel is... egészen eddig.  
Persze, hogy nem. Nem is lehet igaz — anosolygott Karlinca, aztán  

mintha elvágták volna jókedvét, furcsa félelem csillant meg a szemében.  

Gyors pillantást vetett a falon lógó géppisztolyra, majd rámnézett.  
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нz a szemjáték '  világosan elmondta nekem, mit gondol Meggszólal-
tanl hát:  

— Nem megyek többé a hivatalba. Eszem ágában sincs. Ilyen állásban  
úgysem tudok. megniaradnii. Eddig is tévedés volt t őlem az egész. Érted?  

• Té-ve-dés! Egy szót sem akarok többé hallani róla!  
Az izgalomtól forró párosság öntöt гte el az arcom.  

Karkatica újra mosolygott.  
— Ész ... mi a szandékod?  
Én is mosalyag;tаm.  
-- Az én falumban, hallgasd csak meg, élt egy plébános, akinek volt  

egy gramofonja L–  kezdtem. — Régimódi gramofon volt, hatalmas hang-
tölcs&rel, amely olyan volt, mint egy nagy, lármás virág. Karácsonykor,  
szentestién, mindig kitette a,parókia ablakába, a szakácsn ő  fölhúzta és az  
egész falu zengett:  »Csöndes égj, s zen'tséges éj ...« Akkortájt leginkább  
mezítláb, lenvászon nadгágban éltein a világom. Hó volt, ' csikorgó hideg,  
de én csak ki-ki:.szaladtam a meleg sz оbdbél, hagy a ,küszöbön miegá va  
halljam a graгoifanszót. Volt benne valami megrázó, ahogy a sötéi, csil-
lagtalan éjszakában zsongott.  

Nyugodtan álltam Karlinca riadt tekintetét.  
Miért meséled ezt nekem? — kérdezte.  
Miért? bsszeszedek egy halom lemezt, -- magyaráztam sietve, — és  

hazamegyek. Messze van ,az én falum, az isten hála mögött, .ahogy mon-
dani szakás. S ott nincs grainnоfon. Az .a plébános nyár régen elhamvadt a  
gramofanj "avat, szakácsnőjével, parókiájával együtt. Leégett a plébánia.  
Legeltetem majd .a teheneket, mint azel őtt. Néha-néha, ha szép az esti,  
kiteszem a gramofont a hombár tetejére -- és az.egész falu hallgatja majd  
az én dala'imat.  

A te dalaidat?  
Hát a mi dalainkat.  

Karlinca csak a fejét rázta és kövér könnycseppeket potyogtatott.  
Alоmkép! — kiáltott föl végül. — Hát valóban azt hiszed, hegy oda-

haza memunyo.rszág vár rád?  

Paraszt vagydk — mondtam a. mennyezatre bámúlva. — És nincs 
kezem. . gy nem tudok élni. Vagy italra adn.ám magam, vagy pedig egy 
szép napon — nem t пΡzdamy  valóban széle lenne-e — f őbelöném magаm. 
Vissza kell térnem a magamfajta embereik közé. 

Megfogtam a kezét 'és keanényen megszorítottam. 
Hiszel nekem, Kaтlinca? 
Hiszek — mondta és rábólintott. 
оrülč~k neki. Mások biztosan azt mondják majd: könny ű  neki, kapja 

a rdkkantsegélyt, s nem fűlik mára foga a munkához. 
Egy ideig hallgattunk. Néztük egymást. Én törtem meg a csöndet. 

1gy van ez. 
Rövid hallgatás után hozzátettem: 

Sose volt még dolgom ilyen embereikkel. Soha. S mégis közéjük 
keveredtem, én, a félkez ű . Mintha egy fejetlen embert állíte гttаk volna a 
brigádunk élére. 

Szektás vagy! — nevette el magát Karlinca. 
Lehet — felelltem. — De nem szeretnék letörni, érted, ezémt akarok 

visszamnenni a falumba, a magamrífajtájúak közé. 
Te csináltad a forradalmat, — felelte Karlinlcaa, — nem én. De túl 
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sok .áibrandоt is csináltál magadnak, túl sokat és túl nagyokat.  

O nem! Szó sincs illúziókról — vitatkoztЕ n. — A. paraszt nem fut 
ábrándképek után. Jobb dolgom lesz, mintsem gondolnád. 

Karlinca az órára nlézett. Ijedten kiáltоtrt föl: 
Mennem kell! 

— • Maradj még — kérlelteQn. 
Mennem kell, magad :is tudhatod. ' Mit szálnak a többnek, ha nem 

megyek vissza? 
Magad j — mondtam most araár hátárazottabban. 
Nem tehetem — szabadkozott. — Valóban nem snara гdhаtоk. 
Hát akkor csak menj — haragudtam meg végül is. 

 - 
 

-s te? Nem jössz ide, hozzám? 
Nem. SemиΡnn keresnivalóm nálad. 
,S műkar indulsz?. 
Minél előbb. Inkább ma, mint halnap. 
Látjúk araég egymást? 
Havá sietsz olyan nagylom;? — tört ki bel őlem ismét. — Mondtam, 

hogy maradj még. 
Nem maradhatok. — sdhajtAtta, vagy talán sírta. 	Jól tudod, 

blagy rum ti tehetem. 
Hát akkor: abоgy akarod. 

Kaslimca megfordult éts l.ábuj jhegyari felindult. A küszöbr ől araég visz-
szanézett, úgy suttogta: 

Látogass meg, mielőtt elmennél. Ha11od? 
Hirtelen Lúcia jutott eszembe. Az is más vaZakimél van — hasí,tott 

belém .a gondolat, s ezért nem feleltem Karlincának. 

Ahogy elment, csodálatos er ő áradt belém. Fölkeltem, hideg vizet 
töltöttenti a mosdótálba — és szombat óta el őször — alaposan megmosa-
kodtam. 

Bodrics István fordítása  

~  
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Vers fekete tintával 

Gál László 

Fekete tintámból fekete könnyet, 
hól van immár Bellák tanító? 
a betűt adta és a könyvet, 
felbújtó volt, ügyvéd és bíró, 
e garniszállóban a portás. 	- 
Vajon rn.i történt a kétszerkett ővel, 
hol a léniája és nádpálcája, 
hol veszett el, melyik Mohácsnál, 
fölénye, g őgje, tudománya? 
És hol a régi dobogó-igazság, 
amelyre törpék garral állnak, 
régi szememb ől hol esett ki 
a csodálkozás és alázat? 

Reggel nyolctól a harangszóig 
kis életemben a tudás fája, 
s ha sose érek már dobogóig, 
hát hogyne, hogyne, hogyne fájna. 
Kopasz fején néhány szál sörte, 
én kicsi lettem és ő  is törpe, 
én minden-minden oly parányi, 
a ház játékkocicákból épült, 
a messzi kék szürkére révült, 
az ég, a. föld, a lány, a csók is, 
minden megvénült. 

0, hol van immár Bellák tanító? 
pedig én olyan kicsi voltam, 
én akkor mindig mindent hittem, 
én akkor mindent megtanultam. 
Hát mért nem szólt, hogy minden mindegy, 
hogy minden talmi, hogy jó megállni, 
mert nem örök a kétszerkett ő  
és semmi e piroslámpás szép világban, 
amely magyar királyi. 
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Hát mért nem szólt, hogy ő  is árva,  
családja van és tüdővészé, 
A.zurparton szeretne élni 
és száz korona a fizetése. 
Hбt mért nem szólt, hogy nem világít, 
csak nadrágján a fakult ülep, 
hogy ordíthat itt akár az isten, 
a kispolgár 161 alszik és süket, 
s ha fölébred, csak egyet fordul. 

Hát mért nem mondta, hogy Kánaánban 
a tej és méz csak módjával folyik, 
hát mert nem szólt, hogy ő  is, ő  is, ő  is 
csak éhezik és csak utálkozik? 
Már késő  minden és minden hiába,  
ő  már csak gallér, kézel ő  és pálca, 
csak rossz emlék, csak rossz íz ű  hazugság, 
ez az igazság. 

s bújok most már két deci boromba,  
pedig istenné énekeltem volna 
Bellák tanítót, s els ő  iskolámat. 
De csak dobogót énekelek, fekete táblát, 
és krétát, és hogy pálca volta kezében. 
Vert, mert verték és mert verték, aki verte,  
ez volt a Rend és istene a Pálca,  
a Кánaán ba, a Kánaánba. 

A kisérdőben, a Ferencváros szélén, 
föld. alá vájták életüket éhes magyarok, 
keserű  munkanéll сüliek, vézna gyerekek, 
és egyre-egyre várandós anyák. 
Se fürd őszobájuk, se karosszékük nem volt,  
és szappanuk, mint Afrikában a zuluknak.  
Csak boldog hazájuk volt, ezeréves. 

Csak árpádcsákós rendőreik, rendőrkapitányuk, 
se foly ćviz, se villany, se petróleumlámpa. 
De övéké volta mennyek országa 
s a tömjénfüst, a templomsarokban,  
mert az első  padokban pékek ültek és hentesek 
és a  városatyák. 

— Olvasta? — sápítozta egy vénasszonya kávéházban,  
(haboskávét ivott, tejszínnel és kuglóf fal) 
egy részeg munkás megölte a feleségét, 
két ártatlan gyerekét... Rettenetes! 
Mert ezek szombaton elisszák fizetésüket, 
és akkor, persze, nincsen kenyerük, 
se új ráchájuk, se autójuk, se kétszoba, Qsszkomfort. 
Most felakasztják, biztosan felakasztják! 
Bali Mihály kell nekik! Hihihi. .. 
És Blériot már átrepült a La Manche-csatornán.  

Isten képére teremtettek engem,  
a rendőrt és a rendőrkapitányt,  
az öregasszonyt és Vilmos császárt,  
a földbevájt viskók lakóit,  
gróf Tisza Istvánt, Bellák tanítót,  
a koronás cédát az utcán és Ferenc Józsefet,  
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Damjanich tábornokot, akit felakasztottak, 
(az iskolám a Damjanich-utcában volt) 
a részeg munkást, a családirtót 
és Bali Mihály állami ítéletvégrehajtót. 

Vers ez, fekete tintával, 
szólj, szólj fekete versem. 
És ha majd kiöntöm fekete tintám, 
zöld és pirossal. énekeljetek engem. 
Zöld tintával a mégis tavaszt 
és pirossal az arany életet. 
De hol lesz akkor már Bellák tanító? 
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Acs Jбzsef szövegrajza  

Dísznövények közt egy kalap,  
teli pénzzel  

Deák Ferenc  

gyerek pénzdarabokat szorongatott mocskos kis kezében. Tekintete 
végig] árt a csarnokon és megpihent a dísznövényeken. 

Téli késődélután volt. 
A gyerek a tejeskantin kirakatának bels ő  párkányán üldögélt. Közte 

és az üveglap között šok dísznövény zöldellett. Majd fél méternyi vájat volt 
ez, teli szép fekete földdel. Szép kis medence volt, a gyerek a bels ő  párká- 
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nyán ült. Körülötte zajgott a tömeg, csörömpöltek a tányérok, csészék. Ő  
meg csak üldögélt ,és a tenyerén tartotta ajz aprópénzt. A párkányon is volt 
néhány kupac, szépen összerakva. A gyerek kalapja a dísznövények között 
hevert.. Kint süvöltött is szél, kavarta a havat. A kalapot .akor dobta a dísz-
növények közé, amikor leült a párkányra. 

Egy ideig úgy ült, mozdulatlanul, aztán valami dalocskát kezdett 
dudolni. Csak ő  hallotta a dalt, senki más. Az aprópénzt két tenyerébe 
zárba ;és a dal ütemére csörgött vele. A , gyo+mra korgott. Kint a szél. mind 
erősebben kavarta a havat. A gyerek nem gondolt arra, hogy kimenjen. Az 
összekoldult pénz ott sorakozott el őtte a párkányon és ott pihent a•kezében. 
Talán tizenkét-tizenhárom éves lehetett. Nem messze t őle egy fűtőtest 
árasztotta a meleget. A ruhája sallangos, piszkos és hiányos volt. 

Egyszercsak abbahagyta a dudorászást. El бhuzba kalapját és beledobta 
a pénzt. Két mocskos kezét összezárta és er ősen tértéhez verte. Ahogy 
így játszadozott, felfigyelt a két kis összezárt 'marka közül elö'kerül ő  han-
gokra. 

— Ni... Milyen érdekes, — mondta és még, jobban hozzáverte kezét 
megvörösiödött, fájduló térdéhez. »Olyasmü ez,, mint a pénzcsörgés«, gon-
dolta, ).mintaha pénz csörögne«, dünnyögte és már ih'ittie is a ikiis legényke, 
hogy pénz osörög a kezében. Játszadozott és álmodozná kezdett, s már 
szentül hitte, ha kinyitja .a kezét, aranypénz gurul szertea m аrká'ból-. 

Néha, amikor ,a nyíló ajtón: betóduló hideg leveg ő  miegosauta testét, 
egy kicsit megborzongott és egy pillanatra elvesztette abrándjánaik fona-
lát, de azután megint hitegetni kezdte =agát,. mert ez jólesett neki. 

»Ez a legszebb játék ... nem tudja senki, hogy van*-e a, kezemlben -
pénz, vagy nincs ... és csörög ... jobban csörög, mint ez az aluminium.. . 
úgy csörög, mint az arany. Mélyen, szépen csörög«, mondogatta magában 
a legényke, ,közben egyre rázta a kezét. Nem gondolt arra, hogy kimenjen. 
Hisz ez a ' pénz ,nenn, csörögne most sehol a rvilágon, ' csak itt. Ezeknek az 
aranyaknak nincs sehol ennyi lértéküik, mint itt, a fie ~+e kanbn,ban, éppen 
most. Mindenütt hideg van és mindenfN'ol fúj a, szél. Egy könnyc'sepp gör-
dült végig arcán. 

»Senki sem hiszi el, hogy az én, tikét kezem most bele van pénzzel .. . 
araég azt sem hinné el, 'hagy ebb ől az alurninium ,dinárocskákból van ecy 
maroknyi. Pedig van bе1,61e majdnem egy kalappal...« é's végiggördült 
arcán ,egy könnycsepip. Ekkor megfoe,ta a kalapját és a pénzzel együtt be-
dobta megint a, dísznövények közé. Háta megett zajgott a nép. Nem mnesz. 
sze tőle melegített a fűtőtest. Egy-két kései hivatalnok tekintete rátéved 
a gyérékre: ez im.ég .mindig itt van... reggel óta itt van.. — Lm, milye-
ne'k is ezek a kolduslegénykék! ... mikor jóllaknak, mikor elköltötték a 
pénzüket, akkor lusták még arra is, hogy újból kezdjék a kéregetést. —
Aztán nem néz felé;ie senki. Nem tör ődik vee senki. 

A kis szurtos legényke még mindig ott ült .a párkányon, és egyre  

csörgette az aranyait. 361 tudta, hagy ezek. a pénzek sokkal kedvesebbek, 
mint az. alum:inium dinárk őik ott a kalapban. Többet érnek ezeík. Nemcsak 
azért, mert ezt nem ikoldu.lta össze, hanem ,azért is, mert ezt nem lehet 
elkölteni ... Itt bent meleg van, kint hideg van, éls mindenhol hideg van. 
Nincs még egy hely a. világon, ahol ilyen meleg, kellemes leveg ő  lenne, 
mint itt. Pirosra verte már mindkét kezefejét és a térde is sajgott nnár, 
abbahagyta. hát a сsörgтΡebést. Az emberek két ajtón jártak ki-ebe. Am:ikor 
a fűtő testen túl az .ajtó kinyílott, akkor a melegáram megcsapta testét ..., 
amikor a mellette lév ő  ajtó nyílott, akkor a hideg, kinti leveg ő  csapta meg 
és megborzongott. 

Most azzal szórakozott, hagy a jégvirágos kirakat üvegén keresztül 
nézegette .a fgwrákat, ahogyan erre meg arra ,döcögnek. A teremben ki-
gyullаdtak a neoncsövek, ő  pedig elkezdte találgatni, hogy melyik árny 
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nyit be az egyik ajtón és nvelyik a , másakon. Eszébe se jutott Idinienni, 
volt itt mit csinálnia. Kis idő  eltelte után megunta a tallálgatást és tel'iin-
tete rátévedt a kalapra. Mellette melegített a f űtőtest, ,a ,gyomorra meg kor-
gott, korgott. És egy kömnycse рp gördült végig az aroán. Azon -kezdett 
gondolkozni, hogy milyen borzasztó dolog lenne most elkölteni ezeket a 
dinárakat. Attól nem félt, hogy megint rámоrоgtiаk a kasszánál, attól 
sem, . hоgy háromszor is átszámolják ,a +énzt, éLs egy dinár niimdig hiány-
zik egy dinára két csésze kávé és négy kifli árából. Arra m,ár nem volt 
ereje, hogy kikoldulja. Attól félt borzasztóam, hogy ha elköltené a pénzt, 
akkor kész lenne minden, akkor ki kellene mennie. Akkor nem leenne 
többé oka, hagy itt üldögéljen a márvány pátkámyon. Viszont záráráig 
biztos még egy kávérаvаlót sem tudna összeszedni. 

Ölébe vette a kalapot és egyemként ralkta ki a dinárosokat és két-
dinárоsakat a párkányra. Szépem különválasztotta és rendezte őket, néze-
gette, hagy egyenes-e a kis pénztorony, Eszébe se jutott, hogy kimenjen. 
Mikor mind összerakta, megdöbbent: amit tegyen niost? Most már nincs 
mit csinálni. Aztán megint támadt egy ötlete, felvett egy kétdinárost és  
peregve feldobta a leveg őbe. Kitartott temyerébe hullott. Ekkor elkezdte 
találgatni (nagyon Ikorgott a gyonvra), hogy nu lyiik oldala került felülr ő l: 
írás, mondta, és nvegnéz.te. Ismét feldobta (feje felett az egyik• neones ő  
pislákolni .kezdett, azután kialudt), de ügyetlen volt és a pénz elgurult. 
Nem mozdult utána, nem ment érbe. »Feldobok egy kétdinárast, ha elta 
llom, fej-e vagy írás,akkor elmegyek érte.« Nem találta e1. A pénzecs-
kék gurultak szanaszét, ő  meg j ábszadozabt. Aiz envbere+k. támкoló, ideges  
árnyékában j,ábszadozatt a kis, szurtos legényke. Néha nagyot kacagott,  
néha végiggördült egy könnyesep ip az arcán. Kint zúgat't a szél. A kis  
legényke játszadozott és ,arra gondolt, hogy neki csak találgatásra já a  
pénz. Feldob egyet, gondol valamit, és elkapja. Feldob még egyet ... gon-
dol valarriit ..: és kacag. Feldobja ... elkapja... és sár. Ilyen kis J,egényke  
csak így véheti hasznát ,a pénzneik. Id őt vásárol vele. Id őt. Olyant, ami-
lyen neki tetszik.  

És pergett a pénz, gurult szanaszét az emberek tánco.1ó ideges árnyéka  
között, az emberek lábai alatt, akik mást is hitték és tudtak, a pémzr ől  
és a melegről.  
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Mérczi lózse f nek  
nem ízlik a húsleves  

Kolozsi Tibor  

A mikor asztalhoz ült, már ott párolgott a tányérban a húsleves. igy 
szerette, 'forrón, nagyоn, forrón.. Ha langyos, nincs is meg az íze, 

zamatja. Sdkszar bizonygatta élete párfáinak, akivel iimmár harmincvala-
hány esztendeje rója együtt az 'élet útjait: »Tudod, Erzsikém, a sör csak  

úgy jó, ha jégről veszik le, a leves meg csak akkor ízletes, ha • egyenesen 
a tűzről kerül arc asztalra. 

MondoпΡn,, ott párolgott már el őtte ' a forró húsleves. Teteje olyan a гr.any-
sárga, amilyen csak tyúkhúsból lelhet, és benne csigatésztay jó sok csiga-
tészta. Mert a leves legyen forró éis s űrű . Sűrű , akár a főzelék. Az az, 
tésztafőzelék, — mzosolygott. — igy ugratta valamikor Erzsike, amвikor még 
csak kóstolgatta, hogyan. is kell f őzni a férjjé cseperedett legénynek, ő  
meg ugyanolyan évődéssel bóloga.tatt vissza: »Úgy ám, úgy igaz.« 

Erzsike persze hamar megszokta a f őzeléklevest, neon, kellett már 
külön kérni bele .a  tészta-regetét. Volt abban elég must is. Méghozzá 
csigatészta. 1 s Mérczi József, — iimimár nyugalmazatt tanító, -- jól meg-
szóгba bo4rssal, hagy csak úgy feketéllett a teteje, aztán nyelvével cs еt-
tintve nyúlta kanál .után, hagy belemerítse, és akkor... Nos, nem történt 
semmi különös, csak ,a kanál egy kicsit a késhez koccant. Ёs a kés meg-
csendült tőle, egy kicsit, csak egy ici-picikét. De néha egy ilyen kis csör-
renés is elég ahhoz, hagy mélyem búgó hangok szavát keltse' életre. 

Makor is volt csak? Az, az, tegnap este, amikor az isko г Ρlábizottságгnak 
az ifjúsági szervezettel tartott, a kés ői órákКba nyúlt ülésér ől bandukoltak 
hazafelé. Akkor vetette oda váratlanul Kézdtii Dezs ő  a kérdést: 

— Mondja: csak, Józsi bátyám, de igazán., nem csintalankodott maga 
noha gyermakkaráb~n a csengőkkel? Már úgy értene, ment haza az isko-
lából, aztán egy kapu nveflett csak úgy adavonzódobt a keze a fényes 
rézgamb ј  áhaz, jól megrángatta, aztán futott, minta nyúl . . 

Ennek a Kézdi Dezs őnek mindig vannak ilyen furcsa kérdései. Hogy 
azt mondja: »Ejnye, Józsi bátyázni, maga tán jobban szereti az összeasza-
lódott sárga borsót, mint a frissen szedett zöldet?« Vagy Іъagy: »Mit gon- 



dol, meg 1,ehet gyo"öni a sárgarigót, hagy ne fütyüljön az aiblak alatt, mert  

fölébreszti az .alvó kisbabát?«  
Hej, Kézdi Dezs ő , Kézdi Dezső, de csavaros ajz eszed! Tán ott az esz-

texgalpad mellett csa+vamosadatt meg ennyire? Még hagy én ... gy+erek-
koroanban ... rakoncátlankodtamv a cseng őkkel ... Hát  .. . 

Csauk azért kérdem, mert hogy én a múltkor nagyon. megdühödtean  
egy kis kamaszra. Az eb d mell ől ugrasztott föl, s istenuccse, ha el;k.a-
pom, hát kitekerem a nyalkát, vagy legalábbis nemi ússza meg egy kiadós  
pofon nеlkül. Hát azért mondom.  

Hány éves is. maga, Dezső ?  
mát, vagy negyvenöt  .. . 
N6, akkor maga sem egészen mai gyerek már.  
Hát, biz szaladnаk azoka fránya évek.  
És maga? ... Maga szokott a csöngővel ... csintalankodni?... Már  

úgy 'érmem, hogy gyerek karában. .  
És Dezső  nevetett. Űgy nevetett mint azok a csöngők, melyeket meg-

ráncigálnak a gyeretkek, és valósággal vonaglanak a drót végén nagy  
vilhlánсоlásukban.  

Én? ... Hogy én szaktai гΡn-e? ... Hát volt olyan gyerek, aki nem  
szokott?...  

No, látja, és most mégis ki akarta tekerr ii a nyakát  .. . 
Hánt hiszen .azért mondom, éppen azért  .. . 

Mérczi Jözsef vé jgre belemerítette kanalát a s űrű  tyúklevesbe. De  
mrintha nem is -á. zamatos leves árra ~dt volna el a szájában, mintha nem -
is a hars csiklandozta volna ínyét. Egészen imás ízeket érzett: Qlyanokat a  
ami уl nek nem is - ta+lálhаták meg az ízeik twdamányas. li гstáján.: fiatalság,  
öregséfig, okoskodás, megértés, gúny оros mesoly, harsanó nevetiés, de ki is  
tudná mind felsorolni, mikor olyan megnevezhetetlenek!  

Tegnap este оlyan szÉpe+n beszélt ott az iska óban ... Mint az iskola-
bizottság tagjai. Mint egykori tanító a leend ő  tamítólknak. Sdkszor úgy  
érezte., már nem is a gyerekeknek beszél, akik ott ülnek a padákban, és  
néznek rá, néha értetleniil, néha legyintve, néha összesúgva, néha 'bán egy  
kicsit gúnyarosan is... Nem, nem. értik ... Hát mért nem értik?  .. . 

Dezső  később .azt mondta: »Hát hogyan is értemék, mikor ők ott ülnek  
a padokban, Józsi bátyám meg egy székem, szemiben velük.  

És ő  beszélt, rérezte, nagyom szépen beszél, szívb ől, érzésből... Nem  
is nekik, oda a padsorokba, hanem inkább magának, ide a szúikre. És  
szinte szárnyakat kapott minden szó: vitte magával vissza a múltba, a пΡ ég-
múltlba, egy kis falusi iskolába, ahоl először lépett tanítói mrirnőségгében az  
összefaricskált, nagy fekete tábla elé, hogy megmagyarázza a nebulóknak  
a kétszerkettő  örök nаgу  tudomtiányát.. És vitte, vitte ínég tovább, egy  
másik régi-rčgi iskdlába, ahol ő  tanult valamikor, ahol ő  készült a nagy  
életre úgy negyven esztend ővel ezelőtt.  

Tudjátok, gyerekek, úgy szálak hozzátok mint egy övég, tapasztalt  
ember, mint egy öreg, tapasztalt tanító. Szeretni íke11 ezt a hivatást, na-
gyon szeretni. És tanulni kell, sokat tanulni. Akkor, régen, nem is min.-
dini meg, hány év el őtt, ott az intézetben úgy eil voltunk zárva a világ-
tól, de úgy ... Hová is mehettünk volna ott, abban a kisváros?kában. Leg-
feljebb egy kis sétácska estefaló. De mozi?... Tánc? ... Hal volt az t ő-
lünk! ... Most rneg,. halom, itt együtt andalognak esténként fiúk, lányok.  
Este, nyolc után ... Meg mozi,' meg kávé(h гáz, meg színház, meg mit tudom  
én, még micsoda ... És azt m,ondjá,tok, nincs id őtök tag цΡulni ... Nem jól  
van ez így! Lám, mi tanultunk, sokat tannaltlunk. És emberek lettünk.  
Tanítóik lettünk  . 

Igen, igen, kedves, rrégimádi tanítóik.  
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Néni iš tudta ,bizonyosan., hagy elhangzott-e valóban ez az odavetett  

megjegyzés, vagy tán csak a füle csendült. Egy kicsit fölkapta a Tejét,  

oldalra nézett. Igen, ;gem, Kézdi Dezső  ült mellette, s mintha egy kii sit  
még mozgott volna a szája. Hát ő ? O szólt? Fejében egy kicsit összezava-
rodtak a gondolátok. Ugyan, mit ért (egy esztergályos) a tanító szent 
hivatásához?! Mit tudja, mit tudhatja ő , mit jelent az, ott állni a kated-
rán, .a tábla mellett, és tölcséirrel tölteni a tudományt az ostoba kis nebu-
lók fejébe?! 

Mondom, mеgzavaradott egy kicsit, ,és gyorsán pontot tett a szép 
beszéd végére. Aztán egy kicsit sért ődötten maga alá húzta a Lábát és 
hallgatott.. Nem, nem szól ő  többet egy szót sem. Beszéljenek csak azok, 
akik tán jobban értenek hozzá! Beszéljenwk a Kézdi Dezs ők, és a többiek, 
akiket beültettek ide az iakolabizattsá,glba, mintiha egy szemernyit is konyí-
tanának gaz iskolaügyekhez, mintha halvány dunsztjuk is volna a tanítói 
hivatáshoz!  

És akkor Dezső  még a kezét nyújtogatta, hogy ő  akar szólni. Nini is 
hallgatta, nem is akarta hallgatni. Ha inléinti szavai elhaltak is, a. képze-
letbeli szárnyak azért vitték., röpítették továblb. Akármennyire fejl ődött is 
a modern tudoanány, annyira még nem jutott, hogy anegszerkessze az id ő-
rakétát, .aanellyel nemcsak téribeli, de id őbeli távoLs.ágdkat iš át lehet 
hidalni. Erre csak a gondolat képes, a szárnyas gondolat. Erre csak -  az 
emlékezés képes, melyben egy síkliba olvad tér és id ő . 

Еgу  fiatal tanítócska áll jegy fеhérre meszelt falusi házikó el őtt. Éppen 
kilincsre tette a kezét, hogy kinyissa a k.kоut. Az udvarban kert, orgona-
bokrokkal, rózsafákkal é!s s.žínes gömbökkel a virágágyásakban. Еgу  fiatal-
asszony lép ki a konyhából, haja pirospőttyes kendővel hátrakötve, de 
azért kivillog alóla ragyogósz őke haja. Kék szemében meg pajkos nevetés 
bújk,ál. 

Nos, Józsikám, jál viselkedtek a gyerekek? 
Az ám., az ám, itt volt а  tanfelügyelő  úr ... Ment minden, mint a 

karikacsapás ... Még. meg is dicsért. 
És most Kézdi Dezs ő  beszél. Valami olyasmit hebeg, hogy rég volt az, 

rég volt. És nem. szabad semmit idealiizálni. Negyven esztend ő  az negyven 
esztendő, azóta messze járunk, másképp nézünК  a világra és punktuQn. 
Hát izéтt, csak ezért mondjá, bár nincs szándékában megisérteni Mémczi 
Józsi 'bátyját, de hadd tudja az ifjúság is, hogy az iskolalbizottság tán neon 
egészen ért egyet vele. 

Hát lehet ezt hallgatni? És lehet így beszélkii? Mé.g csak meg sem  
repednek az iskolafalak? 

Tizenhat-tizennyolc éves nebulók ülnek a padaktban: - fiúk és lányok 
vegyesen.. Tán kuncagгnak is, tán bökdösik is eg злnzás oldalát a nagy gyö-
nyörűségtől. Hát lehet, hát szabad ezek el őtt azt mondani, hogy egy komoly 
felnőttnek, egy becsülettel nyugdíjba vonult tamítбna~k nincs igaza? Ugyan, -
mit .ér ez a munkában töltött élet, 'ha ilyem. egyszer űen fől lehet rúgni, 
minta semmit: »Tanító !bácsi, nem tudja -a leckét, elbukott a vizsgán! 

Lovat adnak alájuk, .. , lovat adnak:... Ahelyett, hogy mebmagyaráz-
nák, hogy nincs igazuk. Hagy nekik soha sincs igazuk, soha sem lehet 
igazuk egy tanárral, egy tanítóval, egy feln őttel szemben. 

De csak elcsitult a nagy vita is. Az a hirtelensz őke kislány ott a má- 
sadik ipadban bizonyára önelégülten tetszeleg most társai el őtt, hogy meg 
merte mondani: »A történetiemb ől túlságosan sok évszámot kell bevág-
nunk, a történések m гélyeb!b okairól azonban nem kapunk elég nvagya-
rázatot. « 

0, hát csak nem ti mondjátok meg, hagy mit akartak tanulni! Szép 
is volna! ... Amikor én diák voltak, úgy kellett fújni az évszámokat mint 
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a vízfolyás: ,а  mohácsi vész 1526-bon, a kiegyezess 1867-eben, ... de ki is  
emlékeznie ntiáiг  ennyi esztendő  után pontosan mindeleikre!  

Kint az uttcám Kérdi, Dezs ő  lépett  mellé: 
Jön hazafelé, Józsi bátyám?  

Ránéziett, mint ajki nem is ismeri. Ki vagy te? Még meg - is szólítasz  
mindezek után?  

Nem szólt, csak elindult a lаtyakos utcán haz аfeié, és K&di Dezső  
mellette. Egy utcában halknak, no. Alig há гоm ház választja el őket egy-
mástál.  

Fuj, csúnya ez a latyakos id ő ! Még a cipőbe is. be!férkzik a sár:  
Szinte csicseg a harisnyája. 36 meleg lábvizet kell majd venni ... Igazán  
rendbehozhatnák mtiár ezt a csúf utcát, hogy ne kelljen minden kis es ő  
után pocso.Јyákat glázoln Іi.  

No, hоlnap alhatunk egy kicsit tovább, vasárnap lesz  .. . 
Еn má>r minden nap alhatok...  

Egy kicsit kurtán, sért ődötten hangzott a. válasz:  
Tán csak nini haragszik: Józsi bátyám?  

Haragudni?... Ki tudja? Talán érppen csak fáj, sajog valami itt belül  
egy kicsit. Hej, de kegyetlenek is vagytok,_ emberek, önég a. kort, a mwn-
kábam töltött ,éveket som tisztelitek. 

s akk~оr kérdezte meg Dezs ő :  
Mondja csak, Józsi bátyám, ,de igazán ,  nem csintalankodott maga  

sdha gyerek kotnábbam a cseng őkkel?  
Kanalazza a levest. Olyan, éppen olyan, amilyennek szereti: arany-

sárga, forró, telidesteli csigatésztával és teteje feketéllik a borstól. Vala-
hogy mégsem érzi ,az ízét. Más ízek kavarognak a szajában, nem is tudná  

megtm ~ondani, milyenek. Kesernyések és mégsem Ikeser аеk, savanykásak  
és mégs ~eun savanyúk, édeskések és mégsem édeseik. Furcsa, гegnevezhe-
tetlem. ízek, tán új szavakat kellene kitalálni rájwk. Manapság úgyis olyan  

sok mindem újat kitalálnak  .. . 
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Békesség !  

Dóró Sándor  

Ma békésen lefektettem az alkonyt,  
гΡгΡ színesed ő, barnuló földeket 
bgtaka.rtam puha, okos gondolattal, 
s a bogarakat elküldtem a levelek 
csendje alá, hogy pihenjenek... 
Az égen bóbiskoló csillagokat 
elfújtam, hogy aludhass!... 
És a csendet csendre intettem, 
hogy álmodból fel ne rezzenj!... 
Lépteim álmodba sz őttem, hogy  
álmod szebbé_ tegyem,  
s ha felkelsz: mosolyomban  
tisztára fürödhess, s felébresztem  
a hajnalt, hogy örömöd fényes legyen!  

Az útolsó bárka  

Dóró Sándor  

Anyám halakat tisztít,  
s pattogó pikkely hullik  

a szívemb ő l,  
(mit vétettek nekem  

ezek a halak??)  
Tudom — emberek —  

mi felfaljuk egymást!  



S két fényes acélmadár: 
a szemeimben hullatja tollait, 
és a levegőben 
szaporodik a bombafüst!... 

Az iszapban sírnak a halak — 
és én utolsó noéi bárkámba 
szedem őket... 

„Mi,lida tájó”  

Dórá Sándor  

A lány f élnézétt, s átszúrta szemével 
a kék-karton-eget... 
вeszélni csak némán tudtunk:  
ő  mongol, s én magyar.  
s egy szavunk közös: „milida tájó..."  
S érzem, hogy bambusz-szín ű  bőre arcomhoz  
ég, s mondjuk önmagunkban:  
„milida tájó" — gyönyörű  hold...  
De a hold elmozdul és a teste rándul:  
tudom, már többé sose simul hozzám. .. 

Kis halászhajók úsznak a szemeink  
kristály-vizén: messzi keletr ől jönnek — 
és közénk áll a távolság!  
Tudod-e, hogy a hold nem értünk fénylik,  
és hogy a halászhajók halál-hajók  
a Csendes-óceánról. .. 
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Mennyei osztag  

Djordje Lebovi ć  és  
Aleksandar Obrenovi ć  

A Mennyei osztag els ő  díjat nyert a „Ste-
rijino Pozorje"-n, a második jugoszláv szí-
ni fesztiválon, 1957-ben. Saffer Pál fordított  
belőle egy részletet, s ezt az érthet őség 
kedvéért a szintén általa készített összefog-
lalóval együtt közöljük. 

PROLоGUS:  
A-12750, a náci haláltáborok egykori foglya elmeséli, hogyan rendel-

ték ki néhányadmagával a hitleri uralarr• végnapjaiban a hirhedt krema-
tóriumok leszerelésére, hogy ne maródjon nyoma a rémségeknek. A kre-
matórium feletti kis padlásszobában találkozott 33142-vel, az utolsó »meny-
nyei osztag« tizenöt megmaradt tagjának egyikével. Megbarátkoztak és  
együtt töltötték a napokat. Egy reggel, amikor munkára mentek,  nern 
találta többé barátját. Mind a tizenötöket állítólag az udvar végében temet-
ték el, de sírjuknak nem maradt nyoma a fagyos sziléziai földön. Az  ő  
meséit eleveníti fel az A-12750-es, a szemlélhetőség kedvéért. — színhadon.  

Zuhogó es őben, éjszaka, fogolycsoportot terelnek a- krematórium udva-
rába. A parancsnok megmagyarázza a jövevényeknek, hogy rrrí lesz a fel-
adatuk: ».... A maguk kötelessége lesž megölni és elégetni ellenségeinket.  
Három hónapig végzik ezt a munkát, azután kivégezzük magukat és  
helyükbe új csoportot hozunk ...« Aki nem hajktndó ezt a munkát végezni,  
jelentkezzen. Azonnal főbelövik. — Akad egy jelentkez ő. A géppisztoly  
felkattog, azután a megmaradtokat szétvezetik a szobákba. Az egyik ilyen  
szobában hét ember találkozik: ZÖLD — negyven év körüli ne ггsг t csirke-
tolvaj, a bűnügyi foglyok zöld-háromszögét viseli; .az 58964-es, szerb, kabát-
ján a politikai foglyok Piros háromгszöge; MUSELMANN, az olasz vidéki  
irnok, katonaszökevér гy, szintén piros háromszöget visel; PROMINENS,  
egykori lengyel diplomata; SAPKÁS EMBER, magyarországi zsidó órás,  
kabátján sárga háromszög; SEBESÜLT, 27 év körüli, francia, a fején Pisz-
kos kötés. Szökni akart 1Vlajdanekb ől; S. K., görög szobrász, kabátján  
elől-hátul diszeleg ez a két betű, a Strafkommando (büntetőosztag) rövi-
dítése.  

Az újoncok között harc kezd ődik a fekhelyért. A szobában ugyanis  
cső  halad végig;  amelynek 'közelében elviselhetetlen a forróság. A cs ő  
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melletti ágyra végül is a leggyengébb, a legtehetetlenebb, M17SELIVIANN 
kerül. Belép egy ÖREG ember, a krematórium+ portása, szintén fogoly,  
egykori irodalomtanár, aki smár másfél éve végzi ezt a furcsa szolgálatot:  
Ezreket enged be a kapun, de senkit sem látott még közülük kimenni. 
A kíváncsi kérdésekre az öreg elmondja, hogy mi lesz a kötelességük:  
néhányan Ciklon-gázbombákat dobnak majd a »fürd őbe« tereit embe-
rekre. »... Senki sem• él örökké —mondja. — Ott lenn az örökkévalóság 
legfeljebb csak öt percig tart. . . A többiek 'majd a krematóriumi kemen-
cékben égetik el a kivégzetteket. Amikor az ÖREG kimegy, PROMINENS, 
aki szentül hiszi, hogy a szobában valahol mikrofont rejtettek el, han-
gosan védeni kezdi a fasisztákat. IVlég reméli, hogy bárki is törődik vele 
és a véleményével. Még hisz befolyásos német barátaiban. A többiek  
rárontanának, de ismét bejön az ÖREG, hogy kijelölje a csoport kápó-ját 
(vezet őjét). S. K.-t választja. A görög tiltakozik, de a pióca-veremmel  
való fenyegetés után r г•rgtörik. Első  feladatul az új kápónak ki kell jelöl-
nie azokat, akik majd a gázbombákat dobják és azokat, akik a kemencék-
nél dolgoznak. Ismét ellenkezik, s végül sorshúzással döntenek. A döntés  
után a feszültség enyhül. ZÖLD egy becsempészett szájharmonikát vesz 
elő  és játszani kezdi az internáltak dalát. ѕ . K. eredménytelenül kéri, hogy  
hagyja abba. Végül megparancsolja, ő  a kápó. ZÖLD engedelmeskedik. 
A zene elnémul. 

II. 
Napok múltak el. A foglyok m.ár szobájukat is úgy ahogy berendez-

ték, élelmük van b őven, az arcuk kezd kikerekedni. Az eddig szótlan  
SAPKÁS EMBER rr..•zgszólal, az addig kapzsi ZÖLD borral kínálja a töb-
bieket, egyszóval kezdenek emberekhez hasonlítani. Arra, amit tesznek, 
igyekeznek nem gondolni, mert l~cmint mondják, >,)segít!eni úgysem tud-
nak«. Beszélgetés közben MUSELMANN kir гondja azt, amire valameny-
nyien gondolnak — szökni kellene. PROMINENS, aki német barátai köz-
benjárását várja, nem akar részt venni a szökésben. Meg akarják ölni, de 
ZÖLD jobb módot. talál. Leszedi a PROMIMENS ágya fölé akasztott f ény-
képeket. Hátlapjukon pontos adatok és tervrajzok vannak a krem•ztóri-
umról. Ez elegend ő  ahhoz, hogy tulajdonosukat azonnal k.végezzék. PRO-
MINENS megtörik. A veszekedés közepette észrevétlenül belép az ÖREG.  
Miután a sebesültben a fiát véli felismerni (zavarodott agya minden cso-
portban kereste és megtalálta a fiát), vállalja, hogy segít nekik гs velük 
együtt szökik. Szerinte van egy lehet őség a szökésre — a mocsáron át. 
Meg kell vizsgálni. Valakinek el kell jutnia a Brzezinkába. A németek 
önkénteseket keresnek munkára a mocsárba .Ez rossz jel. Azt jelenti, hogy 
ott még szörny űbb munka vár rájuk. PROMINENS végül megmondja a hírt: 
hallotta, hogy ott hatalmas gödröt ástak, amelyekben élőket égetnek el —  
azokat, akik nem képesek saját lábukon a »fürd őbe« menni; betegeket, 
öregeket és gyerrr,•гkeket. Azónkénteseknek az a feladatuk, hogy a gödörbe 
lökjék őket. Mindegy, menni kell. ZÖLD szerez l őport, SAPKÁS vállalja,  

hogy használt ciklon-baníbákból kézigránátot gyárt. Közben bejön S. K., a 
kápó. Faggatja őket, hogy miért idegenkednek t ő le. Faggatása eredmény-
telen marad, erre bosszúból csoportcserét ;rendel el. A kemencénél dolgozélc  
helyet cserélnek a kivégz őkkel. 58964 megtagadja az engedelmességet, s a 
kápó először használja hatalma jelét, a gumibotot. 

i ј4. 
Am•ig a többiek alszanak, S. K. a faliórát javítgató SAPKÁST kérdez-

geti elfogatása előtti .életérő l és végül vísszatér ahhoz, ami bántja: miért 
kerülik, miért idegenkednek t őle' Miután a sapkásnak bántatlanságot ígér, 
az egy bibliai idézettel válaszol: »... az ember, aki puha és gyengéd volt 
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közöttetek, rossz lesz fivéreihez és ...« S. K. feldühödik és egy órával mun-
kaidő  előtt felkelti az egész társaságot, hagy súrolják fel a szobát. PRO-
MINENST vízért zavarja és vele megy MUSELMANN, aki sorsolás alap-
ján önkéntesként a mocsárban járt ,és a látottaktöl meg őrült. S. K. er ő-
szakkal ágyat cserél a SAPKÁSSAL, azután kimegy. A SAPKÁS tovább  

dolgozik, mintha mi sem történt volna, azután felkiált: az óra működik.  
Míg a többiek súrolnak, az órás újabb rr,•unkába fog. menórát készít. ZÖLD  

faggatja a SAPKÁST, hogy milyen gyertyatartó az. SAPKÁS hallgat és  

helyette SEBESÜLT válaszol, elmondja a menóra történetét. SAPKÁS  

rájön, hogy SEBESÜLT zsidó és mint istentagadót, elátkozza. A többiek  
megjegyzéseire, hogy miért nem bocsát meg SEBESÜLT- г&erk, ha meg-
bocsátott az áruló S. K.-nak, akit meg akartak ölni, így válaszol: »A görög  
embereket árult el, ez az átkozott pedig elárulta istenét ...«  

58964 furcsán viselkedik. Hallgatag, magába mélyed.  

5 8 9 64: (Abbahagyja a munkát. Egy  
ideig nézi a vigadó társaságot, az-
után undorral a hangjában, odaszól):  
Odalenn új tránszport várakozik. 
(Senki sem hallja. Hangosabban meg-
ismétli): Odalenn új tránszport vára-
kozik. 

Zöld: No és? 
5 8 9 64: Hagyjátok abba az üvöltözést. 
Z ö 1 d: Nem az els ő  tránszport ez sem, 

az utolsó! Nekiink most vigadni mu-
száj ! (Tovább játszik. A többiek is-
mét dalolni kezdenek)  

5 8 9 6 4: (Hirtelen Zöldhöz lép, elveszi  
tőle a szájharmonikát és a sarokba  
dob ja)  

M u s e 1 m a n n: (Gyorsan felkapja az 
eldobott harmonikát)  

Z ö 1 d: (Fenyegetően feláll)  
5 8 9 6 4: Részeges disznók! 
Sebesült : (Nyugodtan hozzálép és 

így szól): Meghibbantál egy kicsit? 
5 8 9 64: Ti hibbantatok meg. Odalenn 

az emberek a halálra várnak, ti meg 
itt daloltok. A végén majd táncra is 
kerekedtek.  

Öreg : Hja, kedvesem „So wie so Kre- 
matorium, so wie 50 Brzezinka" Akár 
dalolunk, akár nem. Egyremegy. 

5 8 9 64: Nekem nem mindegy! 
Z 61 d: Ni nézd csak. Pedig nemrég 

még tudtál dalolni. Most egyszerre 
így elérzékenyedtél? 

Prominens : Jó lesz, ha egy kicsit 
vigyázol az idegeidre. Ez most külö-
nösen fontos.  

5 8 9 6 4: Lenn a fürd ő  előtt varsói len-
gyel nők várnak. Te meg itt prédi-
kálsz nekem. 

Prominens : Nem segíthetünk raj-
tuk. 

5 8 964:  De legalább tapintatosabbak 
lehetnénk irántuk. 

Prominens : Abból csak kárunk le 

hetne. Nem szabad azokra gondol-
nunk ott lenn. Mindenáron meg kell 
őriznünk az idegeinket 

Zöld : (Elveszi Muselmanntól a har-
monikát)  

S e b e s ii 1 t: (Ráförmed) Ne muzsikálj ! 
Zöld: Jó, jó! 
5 8 9 6 4: Ész nélkül vedelitek a pálin-

kát, aztán bebeszélitek magatoknak, 
hogy erősek az idegeitek. Polen, 
hogy ámíthatod így magad? Beteg 
vagy, tudod, hogy az ital megrövidí-
ti az életedet, mégis minden nap le-
iszod magad: Miért? igy akarod az 
idegeidet erősíteni? 

Prominens : Vége az ivásnak. Két 
nap múlva indulunk a Brzezinkába. 
Ha ott megroppannak az idegeink —  
akkor végünk van.  

5 8 9 64: Én nem megyek a Brzezinká-
ba. 

Prominens: Mit mondasz? 
5 8 964:  Hallottad. Nem megyek a Br-

zezinkába. 
Z ö 1 d: Na jó, jó... Feküdj le. Pihenj 

egy kicsit, majd megnyugodsz. Nem 
muzsikálok többet. 

Sapkás ember : Rosszul vagy. 
Van idegcsillapító tablettád. Akarsz? 

5 8 9 64: Mi ez? Bolonddá akartok nyil-
vánítani? Nem, köszönöm, egészen 
jól érzem magam. Egészségesebb va-
gyok akármelyikötöknél. Nem aka-
rok menni. Nem akarok szökni. Ér-
titek? 

Prominens : Mégis, feküdj le és pi-
hend ki magad. 

5 8 9 6 4: Nem fekszem le. Én csak azt 
mondom, hogy nem akarok szökni és 
kész. 

Prominens : Tudja maga, hogy mit 
beszél? 

5 8 964:  Teljesen tudatában vagyok an- 

298  



Mindenütt.  Ezenkivül —  

nak, amit mondok. Nem megy ek —  
ez az utolsó szavam.  

đ  r e g: Hogy-hogy nem mész? Hogy  
gondolod ezt. Hát nincs minden jól  
megszervezve?  

Sebesült : Honnan ez a váratlan vál-
tozás?  

5 8 9 64: Váratlan? Gondolkozom én  
erről már az első  naptól kezdve, már  
amióta beléptünk ebbe a szobába.  
Éjjel, nappal szüntelenül.  

Prominens : Miért titkoltad ezt ed- 
dig előttünk?  
5 8 9 6 4: đnmagam előtt titkoltam, 

nem előttetek. 
Z ö 1 d: Majd ha egy kicsit kifújtad ma-

gad, beszélgetünk err ől. Most feküdj 
le.  

Prominens : Ezt most azonnal tisz-
táznunk kell, Ing, menjen ki és 
ügyeljen, hogy a kápó meg ne lep-
jen bennünket. 

đ  r e g: Én is szeretném hallani. 
Sebesült : Majd kés őbb elmesélünk 

mindent. Menj ki. 
đ  r e g: Csak ne sokat veszekedjetek. 

(Kim гgy. Néhány pillanatig vala-
mennyien szótlanul néznek 58964-re)  

5 8 9 6 4: (Felfortyan) Mit bámultok 
rám? No gyerünk, kezdjétek. 
Gyerünk hát, kérdezzetek, faggassa-
tok, mire vártok? 

Z ö 1 d: Nem akarsz szökni? 
58964: Nem akarok. 
Z ö 1 d: Gondold meg jól. 
5 8 9 6 4: Már meggondoltam. 
Prominens : Figyelmeztetlek, hogy 

erre ráfizethetsz. 
58964:  Köszönöm. 
Z ö 1 d: đnfejű  vagy. Tudod-e, hogy mi 

vár rád, ha nem engedsz? 
58964:  Tudom. 
Z ö 1 d: Mégis, ugye... nem gondolod 

komolyan? Csak nem akarsz a kémé-
nyen átmenni? 

5 8 9 64: Nem akarok szökni. Érdekel 
még valami benneteket? 

Sebesült : Beleegyéztél, hogy ve-
lünk szöksz. 

5 8 9 6 4: Sok mindenbe beleegyeztem, 
pedig nem kellett volna. 

Prominens: Előbb kellett volna ezt 
meggondolni. 

58 964:  Előbb vagy utóbb — mindegy. 
Én megfontoltain és ez a lényeg. 

Sebesült : Egész id ő  alatt ámítottál 
bennünket. Ez megfontolt árulás! 

5 8 9 6 4: Ti árultatok el engem. Ti 
ámítottatok engem! És magatokat is! 
Szökést ígértetek a szabadságba. Hát 
mondjátok meg, hol... hol van az a 
ti szabadságotok? Hol? 

Jelenetek a Mennyei osztagból, a noviszádi 
Sxerb Népszínház bemutat бján 

Sebesült:  
mindenütt.  

Prominens : Ezt mindegyikünk tud-
ja. Ezt még Giuseppe is tudja.  

5 8 964:  Hát csakugyan olyan agyalá-
gyultak vagytok, hogy elhiszitek ezt?  
Számunkra nincs többé szabadság.  
Elmehetnénk akár a Marsra is, ott  
sem lennénk szabadok. Hát nem érti-
tek?  

Zöld : Sohase szerettem a bölcselke-
déseidet. Hej, kiskomám, mihelyt civil-
rongyokat rántok magamra és nem  
érzem a nyakamon az SS-ek tekinte-
tét, mihelyt újra szoknyákat emelget-
hetek, bizony szabad leszek én, me-
sélhetsz, amit akarsz!  

5 8 9 64: Nem fogják megengedni, hogy  
megtegyed. És ha már nem lesznek  
SS-ek, akkor is üldözni fognak, el- 
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fognak és bíróság elé állítanak. Szá-
monkérik majd tőled ezt itt.  

Prominens: Senkinek sincs joga  
ítélkezni fölöttiünk. Azok közül a hi-
vatásos bírák közül egy se élte át azt,  

amit mi itt átéltünk. Ilyesmiről nincs  
szó egyetlen törvénykönyvben sem.  
Csak mi, akik ebben a füstben és  
bűzben fulladozunk, csak mi ítélkez-
hetünk magunk fölött! Minket kény-
szerítenek arra, amit teszünk. Én sza-
vatolok magamért és mindarnyioto-
kért, hogy ártatlanok vagyunk. Eb-
ben a szobában az egyetlen b űnös a  
kápó. A parancsolóinál is ocsmá-
nyabb bűnös lett. A ládája tele van  
aranyfogakkal. Azért zárja lakattal...  

5 8 9 6 4: Ha nem irmered el a bíróság  

jogát, hogy ítélkezzék fölötted, akkor  

miért készíted magadnak a visszavo-
nulást?  

Prominens: Nem értem.  
5 8 9 6 4: Majd érthet őbben is meg-

mondom: Miért vezetsz naplót a kre-
matóriumról? Ez mentséglevél, visz-
szavonulás, nem?  

Prominens : Nem. Ez csak el ővi-
gyázatosság. Biztosítani akarom ma-
gam, mert nem hiszek a bírák jóin-
dulatában. Mit tudhat az én kínlódá-
saimról valami agyalágyult biró,  
mondjuk a krakkói Fan Jardszláv  
Makusinszy, aki egészen bizonyosan  
meleg plédbe takarózva a könyvtárá-
ban töltötte azt az id őt, amit én inter-
nálótáborban szenvedtem végig. Pán  
Jardszláv mégis azt hiszi majd,  
hogy joga van ítélkezni fölöt-
tem és ítélkezni is fog, még-
hozzá nagyon szigorúan. Ezért veze-
tik én naplót. F-Iogy igazoljam ma'  
gam. Hogy titeket is igazoljanak vele.  

S e b sült : Semilyen hivatásos bíró  

nem fog ítélkezni felettünk. Mi áldd- . 

zatok vagyunk. Ezt tudni fogja min-
denki. Felettünk csak  az emberiség  

ítélkezhet. Ha az elítél, nem fogok e1-  
lenkezni, mert hiszem, hogy pártatlan  
és igazságoэ  döntést hoz.  

Prominens : 	Hogy maradhatott  
benned ennyi naivitás? Emberiség?  
Közönséges üres szólam. Az „Émberi-
ség bírósógának", amiről te álmodsz,  
mégis csak Pán Jardszláv, Möszjö  
Santen és Miszter Higinsz lesznek a  
tagjai... Ik pedig sohasem érthetnek  

meg téged, és bizony megrövidítenek  

egy fejjel, ha megtudják, hol voltál.  
Sebesült : De megértenek majd.  

°szintén elmondok nekik mindent.  
5 8 9 6 4: Nem hagynak rá id őt. Halott  

leszel, még miel őtt a szádat kinyit-
nád.  

Z ö 1 d: Te, Franszé, mafla vagy. Egész  
bizonyosan megnyúznának, mihelyt a  
kezük közé keriilnél. Istenemre; én  
többé nem hagyom magam elfogatni.  
Engem többé semmilyen hatóság nem  
dug a sitibe. Erre szavamat adom.  
Végeredményben pedig, senki sem  
bizonyíthatja be, hogy a Himmelkom-
mandóban dolgoztam.  

Sapkás Ember : Emberi bíróságról  
vitáztok? Minek? Adonáj már úgyis  
ítélkezett mindenek fölött.  

58 9 64: Mondjuk, hogy megmenekü-
lünk a társadalom ítéletét ől. De hogyan  
meneküljünk meg önmagunktól, a  
lelkiismeretünkt ől? Szabadítsatok meg  
a lelkiismeret itéletét ől, tegyétek le-
hetővé, hogy ismét gondtalanul ve-
zethessem a mozdonyomat, és veletek  
megyek.  

Prominens : Ezt saját magadnak  
kell megtenned! Úgy, mint én. Az én  
lelkiismeretem teljesen nyugodt. Tu-
dom, hogy ártatlan vagyok és nekem  
ez elegendő .  

5 8 9 6 4: Hazugság az egész. Dehogy nyu  
godt a lelkiismereted! Egyikünké se  
nyugodt. Nem lehet megszökni el őle.  
Zöld; mondd meg te, nincs-e igazam.  

Z ö 1 d: Nem gondolkoztam még fel őle,  
de nem is akarok. Nekem csak az  a 
fontos, hogy meg tudjak innen lógni.  
Azután ha valaha meglátogatna az  a 
telelkiismereted ... hát majd úgy né-
zem, hogy kiegyezzek vele. De most  
fejezzük be minél előbb ezt az okos-
kodást, mert mindjárt csengetnek.  

5 8 9 6 4: Úgy! Nem kínoz benneteket  a 
lelkiismeret? Akkor hát miért gyón-
tok álmotokban? Minden nap hallom.  
Ti is hallottatok ingem. Itt van ez  a 
próféta. Szünet nélkül fabrikál vala-
mit. Feledni akar. No és, sikerült ne-
ki? Sikerült egyikünknek is megszök-
ni? Nem. Senkinek, egy pércre sem.  
Tudom, hogy soha többé nem tudok  
jól mozdonyt vezetni. Azt akarjátok,  
hogy egész életemben a lelkiismeret-
furdalással viaskodjam, hogy ne tud-
jak aludni, hogy ujjal mutogassanak  
rám, hogy leköpjenek és fenyegesse-
nek?  

Sebesült : Ezek szerint tehát ma-
radjunk itt és a még hátralév ő  né-
hány nap alatt öljünk meg még száz  
és százezer ártatlant?  

5 8 9 64: Nem tudom! Nem tudom! Csak  
azt tudom, hogy jól tették azok akik  
nem voltak hajlandók itt dolgozni.  

Sebesült : Azok gyávák voltak! Gyá-
vák! Nem mertek szembenézni a ha- 
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lállal. Megtorpantak az els ő  lépésnél.  
5 8 9 6 4: Megtiltom, hogy így beszélj ró-

luk. Ha mindannyian olyanok lettünk  
volna, mint ők, akkor a fasiszták  
kénytelenek lennének maguk ölni.  
Nem mondhatnák, hogy köpedék va-
gyunk. Mi voltunka gyávák!  

Z 61 d: Н t  meg kell az embernek dög-
leni, hogy hős legyen belőle?  

• S e b e s ült: Azok hiába haltak meg.  

Annyi az ember a táborokban, hogy  

mindig akad közöttük, aki hajlandó a  
Himmelkommandóban dolgozni.  

Prominens : Még ha senki, végleg  
senki se vállalná ezt a munkát, akkor  
sem változna itt semmi. Csupán az  

áldozatok száma növekednek. Ezek at-
tól sem riadnának vissza, hogy a t-
borok valamennyi lakóját kiirtsák.  

5 8 9 6 4: Akkor kénytelenek lennének e-
zeket a disznóságokat maguk csinálni.  

Z ö l d: Szerbe, azt akarod, hogy a vi-
lág sohase tudja meg ezeket a disznó-
ságokat?  

58964: Nem.  
Z 61 d: És hogyan tudja meg, ha nem  

leszünk mi — a szemtanúk. Neküfik  
meg kell szöknünk innen.  

Prominens : Ezért is vezetik nap-
lót. A fasiszták semmilyen nyomot 
sem fognak maguk után hagyni. El-
pusztítanak mindent és soha senki 
sem fogja megtudni... 

5 8 9 6 4: Ezt az egész mesét kitaláltátok. 
Nem ezért vállaltátok ti ezt a mun-
kát. Ismerjétek be! Igazolni akarjátok 
magatokat. Abban a pillanatban, ami-
kor ott álltunk lenn az es őben és a-
mikor a Kommandóführer felszólított, 
hogy mondjunk igent, vagy nemet, 
valamennyien arra gondoltunk, mi-
lyen jó, ha az embernek tovább do-
bog a szíve, még ha beteg is, mint a 
tied. Polen. Ez volt akkora döntő , 
nem holmi aggodalom az emberisé-
gért. 

Prominens: No és? 
5 8 9 6 4: No és, elmeséled-e majd a föl-

dieknek, a gyerekeidnek, hogy öltél 
ezzel a két kezeddel, csak azért, hogy 
néhány nappal tovább szagolhasd ezt 
a büdös leveg бt? Elmeséled e majd 
te, Frаnszé? Te, Zöld, elmeséled-e 
majd Grétinek a szénapajtában, hogy 
hány embert ciklonizáltál? Azt hi-
szed, hogy azután hajlandó lesz még 
hálni veled? Azt hiszed, hogy egész 
életeden át hallgatni tudsz majd er-
ről? 0iásmester. hogy nézel majd a 
fajtestvéreid szemébe? Hallgattok, 
ugye? Mert látjátok, hogy nincs me-
nekvés. Ettől nem lehet megszaba-
dulni...  

'2 61 d: Nem tudom és nem akarom  

tudni. Lehet, hogy igazad van, de ne-
kem meg kell innen szöknöm. Nem 
akarok második Giuseppe lenni. Ha 
itt maradunk, mindannyiunkra ez a 
sors vár. 

5 8 9 6 4: No jó, és hová mész? 
Z 61 d: Tudom én, hogy hova. 

5 8 9 6 4: Te tudod. És te, Franszé? 
Sebesült : Még nincs vége a hábo-

rúnak. 
5 8 9 6 4: Hát te, istenes ember, te hova 

mész? 
Sapkás ember hosszabb hallgatás 

után így szól): Nem tudom. 
Prominens : Akad számodra is hely. 
Sapkás ember (tagad óan int a f e- 

jével). 
Z ö l d: Eh! Nagy a világ. 
Sapkás ember: Az én világom már 

nem nagy. 
Z ö 1 d: Csak nem akarsz te is .. . 
Sapkás ember: Itt még . a madarak 

sem maradhatnak. Elűzi őket a füst. 
5 8 9 64:  Ha madár volnék, én se lennék 

itt.  
Sebesült : Én is ember vagyok. De 

hiszen ez éppen elegendő  ok arra, 
hogy meneküljiink innen. 

5 8 9 6 4: (kiabálni kezd): Menjetek, a-
hova akartok. Eredjetek és hagyjatok 
békén. Nekem nincs hova mennem. 
Menjetek! 
Z ö 1 d: Velem jössz! Együtt járjuk 
majd a vásárokat. 

5 8 9 6 4: Nem. Én nem merek innen el-
menni. 

Z ö 1 d: Miért? Te sem vagy semmivel 
se bűnösebb, mint mi. Majd meglá-
tod, milyen szép a csavargóélet .. . 
Tetszeni fog neked. Ne félj, boldogu-
lunk! 

5 8 9 6 4: (nem vitázik már olyan tüzesen, 
mint az előbb Egyszerre halk lett és 
erőtlen): Nem bírok. Nagyon szép tő-
led ... de nem bírok. 

Prominens: Miért? 
58964:  Csak úgy. 
Sebesült : Mi tart vissza? 
5 8 9 6 4: Ne fagg đssatok tovább... nem 

bírok. 
Zöld : Félsz? 
58964:  Igen. 
Z ö 1 d: Mi is félünk. De meg kell koc-

káztatni. 
5 8& 9 6 4: Nem attól félek. 
Z ö 1 d : Hanem mitől? 
5 8 9 6 4: Önmagamtól. 
Z ö 1 d: A Kriszttusát! Aztán miért? 
5 8 9 6 4: Megint nem fogom kibírni. 
Prominens : Mir ől beszélsz? 
5 8 9 6 4: Egyszer már volt, hogy nem 

birtam ki. 
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Sebesült: Mit nem bírtál ki?  
5 8 9 6 4: A verést. rTgy éreztem, hogy  

minden csontomat összetörték... Nem  
bírtam tovább. .. 

Zöld : >Js?  
58 964:  Elmondtam mindent... A neve-

ket ... minden nevet ... Mire felfog-
tam, hogy mit tettem, már kés ő  volt.  
Elfogták őket és fölakasztották  .. . 
Akkor azt követelték t őlem, hogy  
szolgáljak nekik tovább ... megtagad-
tam.  

S ' e b e s ü 1 t: Attól félsz, hogy megis-
métlődik?  

58964:  Igen.  
Z ö 1 d: De hiszen már csak két napról  

van szó ... Addig nem jönnek rá. Jól  
elő  van készítve minden.  

5 8 9 64:  De ha verni találnak más mi-
att... esetleg azért, mert lassan dol-
gozom... Félek, hogy mindent elmon-
dok...  

Sebesült : Miért nem mondtad ezt  
meg előbb? ... A fejünkkel játszottál.  

5 8 9 6 4 Reméltem, hogy kibírom. Napi  
kig igyekeztem magam meggy őzni,  
hogy ki fogom bírni ... hiába... men-
jetek!  

Zöld: Akkor...  
(E szó után halálos csend támad)  
Nos akkor?  .. . 

Sebesült : Nincs más választásunk.  
Prominens: Ügyesen kell csinálni,  

mert ha idő  előtt fölfedezik  .. . 
Sapkás ember: Én nem akarom  

beszennyezni a kezem.  
Z ö 1 d: Sajnálom, hogy így történt.  

Krisztusomra, sajnálom!  
58964: Nem kell senkinek a részvéte.  

Én már mindent tisztáztam magam-
mal nincs rajtam mit sajnálnatok.  

Prominens : Itt egyszer se volt még  
áramszünet?  
(Valamennyien csodálkozva néznek  

rá.)  
Nem volt? Oszvijencimben gyakran  
megszakadt az áram. Egyik másik fo-
goly nekilódult, kiment az éjszakába,  
azután egyszerre sötét lett. Csak rö-
vid időre, természetesen.  

Z ö 1 d: Igen. Ilyesmi gyakran el őfor-
dult.  

Sebesült : Majdanekben volt velünk  
egy belga fiú. Pipinek neveztük.  A 
kápó állandóan nyaggatta. Pipl elein-
te ellenkezett, de aztán ... Két hétig  
élt a kápóval. Tovább nem bírta. Еgy  
éjszaka kiment a szobából. Reggel,  
amikor munkára mentünk, a dróto-
kon lógott. Kicsi volt mint egy pó-
lyás és teljesen fekete.  

Zöld : Igen, a drótokban magasfeszült- 

ségű  áram kering ... egy pillanat az  
egész.  

đ  r e g: (Gyorsan bejön) Jön! Készen  
vagytok?  

Prominens: Azt hiszem, igen.  
Š. K.: (Szétterpesztett lábakkal megje-

lenik az ajtóban):  
Mi az, disznók, miért nem száraz  
még a padló? Ha arra vártok, hogy  
feltöröltessem veletek, akkor a fene-
ketekkel törlitek fel.  
(Amint S. K. bejön a szobába és sé-
tálni kezd.  

Muselmann : az üres vödörrel ki-
felé indul)  

S. K.: Sok vizet hozzál, gyorsan... Ló- 
'dítsd a padlóra, ne sajnáld... feltör- 
lik ezek a te barmaid egy-kett őre.  

Muselmann : (Megrettenve kimegy)  

S. K.: (58964-hez fordul) Te miért nem  
dolgozól? Síkálj !  

5 8 9 6 4: (Csak ránéz, azután lassan,  

nyugodtan fekhelyéhez megy. A pár-
nája alól dohányosdobozt vesz e Іб .)  

S. K.: Hé, nagyságos úr, hozzád szól-
tam. Miért nem dolgozol?  

58 9 6 4' : Nincs kedvem.  
S. K.: (Elordítja magát) Mi? Ellenke-

zel? A nyelveddel fogod a padlót fel-
törölni.  

5 8 9 64: (Nem tör ődik' a fenуegetéssel.  
Sorra járja a többieket és osztja a do-
hányt.) Nesze. Nem dohányzom töb-
bét.  

Z ö 1 d: Én sehogy .se tudok leszokni ró-
la.  

5 8 9 6 4: Nesze, vegyél.  
Prominens: Nem dohányzom.  
5 8 9 6 4: Hátha egyszer mégis rá  

akarsz gyujtani. Legyen kéznél. Fran- 
szé, nesze neked is.  

S. K.: Mi ez? Lázadás? Raportra vi-
szem az 'egész társaságot.  

đ  r e g: Hagyd őket, hadd pihenjenek  
egy kicsit. Ne fontoskodj.  

S. K.: Ne avatkozz bele, itt én paran-
csolok.  

đ  r e g: Azt mondtam, hogy hagyd  
őket békén. Allj vigyázzba, ha velem  
beszélsz. Sapkát le!  

S. K.: (Szót fogad)  

5 8 9 6 4: (Sapkás emberhez Zép)  
Ha egyszer talán eszedbe jutna rá-
gyujtani... Nesze, fogjad.  

Sapkás ember : Nem foglak elfe-
lejteni.  

5 8 9 6 4: Nesze neked is,öreg. Lemond-
tar a dohányzásról.  

đ  r e g: Dicséretes dolog. Jó legalább?  
5 8 9 6 4 :Kóstold meg. ízleni fog.  

(Egy pillanatra úgy látszik, hogy ká-
pónak is ad, de meggondolja magát  
és saját magának csavar egy cigaret- 
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tát. Meggyújtja és a kijárat felé in-
dul.)  

S. K.: (Felkiált) Hová mégy? 
5 89 64:  Ne kiabálj ! Megyek és kiön-

töm a szemetet (mondja és fogja a 
szemetesvödröt) 
S. K.: Ezt majd akkor teszed, ha én 
parancsolom. Most azt parancsolom, 
hogy maradj itt, ahol vagy. 

58 964  Én pedig most fogom kiönte-
ni. 
(Kimegy anélkül, hogy megfordulna) 

S. K.: Majd itt tartalak én! đsszever-
lek! (mondja és utána indul)  

đ  r e g: Itt maradsz! Allj vigyázzba! 
S. K.: (Vigyázzba merevedik) 
đ  r e g: fgy maradsz mindaddig, amíg 

nem megyünk munkára. Különben 
erről még majd beszélgetünk. Dol-
gozzatok, legények. Csak leadom a 
jelentést, azután visszajövök. (ki-
megy)  

S. K.: (Nem mozdul, csak fenyeget ő-
zik): Majd megmutatom én nektek, 
banditák! Megemlegetitek ti még ezt 
a napot. Sikáljatok! Er ősebben! 
Nyomd rá azt a kefét! 
(Mindannyian igyekeznek dolgozni, de  

a feszült várakozás miatt alig mozog-
nak. Közben észrevétlenül besötéte-
dik. Belép):  

Muselmann : (a vizzel telt vödör-
rel. Senki sem szól)  

S. K.: (Kiabálni kezd): Beszéljetek, nyo-
morultak! (Nem hallgatnak rá. Ki-
kapja Muselmann kezéb ől a vödröt 
és földhöz vágja. A vödör felborul, de  

a foglyok nem moccannak.)  

Hirtelen kialszik a fény és felüvölt a 
sziréna. Néhány pillanat múlva a vil-
lany ismét kigyullad. A sötétség ide-
jén senki sem mozdult el helyér ő l, 
csak a tekintetük mered most az aj-
tóra.  

S. K.: Senki se próbáljon kimenni. 
Még a folyosóra se! (kiáltja és kiro-
han. Amint bevágta maga mögött az  
ajtót)  

M u s e l m a n n: (a vödörhöz megy ,  le-
guggol melléje, mintha vissza akar- 

ná rakni a vödörből kiömlött vizet,  
de nem tudná magát rászánni.)  

Sapkás e m b e,r : (Imádkozni kezd)  

„Áldotta pihenés az erény árnyéká-
ban, a szentek és tiszták között, akik 
mennyei boldogságtól ragyognak, ott 
az örök hazában a csillagok fölött. A 
megbocsátás illatos virága nyilík ott 
azoknak, akik vétkeztek. 

Távol van onnan a vétek és közel 
oda az üdvözülés. Az rtJrnál a kegye-
lem, az ő  kezében van az örök élet. 

Nemes atyáinknak és imádott anyá-
inknak, hűséges férjeinknek és sze-
retett asszonyainknak, kedves fivére-
inknek és gyengéd nővéreinknek, 
tisztelt rokonainknak és fennkölt ba-
rátainknak legyen részük az örök 
fényben és üdvözülésben és nyugod-
janak örök békébe. Az rJr szelleme 
vezesse őket az üdvösségre. Az Úr 
kegyelme őrködjék felettük, az Isteni 
jóság pedig borítsa rájuk szárnyait, 
hogy örömük teljék az Úrban. Meny-
nyei útjukon kísérje őket béke, sírja-
ik fölött őrködjék a béke, ahogy írva 
vagyon:  

„Eljövend a béke és mindörökké 
gondtalanul nyugszik majd, aki igaz 
vala." 

Nyugodjanak tehát sírjukban gond-
talanul valamennyien, Amin. 

Sebesült : (Cigarettát sodora ka-
pott dohányból, meggyujtja és füs Еjé-
be bámul)  

Prominens : (Egy kis dobozba te-  

szia dohányt)  
Z ö 1 d: (Sokáig nézi őket, azután gyor-

san odamegy az ágyhoz, ahol azelőtt  
58964 feküdt, leveszi róla a párnát és  
saját ágyára viszi. Tekintete azonban  
találkozik a többiekével, erre meg-
változtatja elhatározását. Spárgát 
visz el ő  és úgy átköti a párnát, hogy 
bábuhoz hasonlítson. Muselmannhoz 
lép és így szól): Nesze, itt egy baba 
— Еmilio. 

Muselmann : (đ  römmel kap a baba  
után).  

Saffer Pál fordítása 

i  V. 

A szökés ideje. Valarnnennyien az ÖREG-et keresik, aki eltűnt. Kimen-
nek. S. K. jön és a bolonddal beszélget, faggatja, hogy miért idegenkedik 
tőle, azután elmeséli neki nagy tervét: azért lopkodja a kivégzettek arany-
fogait, in.ert aranyszobrot akar készáteni, Lédát, kezében а  háttyú letégett 
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felével. Megérkeznek a többiek. S. K. kártyázni hívja őket, de senki sem  

hajlandó leülni vele. Dühösen elmegy. Megérkezik OREG és különféle  

kifogásokkal igyekszik lebeszélni őket a szökésr ől. Végül kijelenti, hogy  

ő  és a »fia« (SEBESÜLT) nem mennek. Látja, hogy meg akarják  ölni, 
segítségért kiált, de kés ő : ZÖLD végez vele. A hullát az ágy alá rejtik.  

S. K. jön és ZOLD-tő l kést kér. Ládájából sonkát vesz el ő, falatozik,  
azután bejelenti, hogy ma este nem mennek a mocsárba, mert a  n•xsik 
kápóval váltást cserélt. Kimegy és a kést magáual viszi. A bennmaradók  
gyanúja egyre fokozódik. S. K. ládájából kilopják az aranyat, meg akar-
ják vele vesztegetni a másik , kápót, hogy vonja vissza a váltás-cserét. 
Indulnak; de abban a pillanatban odakünn felüvöltenek a szirénák. 

к~гЈАгЁк :  

A Kommandoführer szobájában gyengébben hallatszik a szirénák 
üvöltése. Az Oberstrumbannführer urat hordágyon hozzák. A Strurm ∎ -
f ührer szerint egy Ikápó, »... valami görög disznó ...« , kést döfött a mel-
lébe, amikor felügyel ő  körútját végezte a kemencéknél. Hiábavaló min 
den fáradozás. Az sem segít, hogy a kápót a helyszínen szitává lőtték. 
Az Oberstrumbann f ührer halott. A Sturm f ührer kijelenti, hogy hajnalban  

kivégzik. Azután tisztelegnek a halott. el őtt. 

V.  

A szobában maradtak nem tudják, mi történt és miért üvöltöttek a 
szirénák. Azt hiszik, hogy S. K. ir5 гgtudta a szökés tervét és mindent 
elárult. Utolsó pillanataikat várják. PROMINENS levelet ír. Tudja, hogy 
a levelek Sohasem jutnak a címzetthez, de — amint mondja — »így köny-
nyebb«. SAPKÉI . imádkozik. Az apja mondta neki  - valamikor, hogy ez az 
egyetlen, amit az ember a gy űlölet, a szenvedés és a rettegés ellen tehet. 
ŽÖLD idegesen sétált fel-alá, azután SAPKÁST árulással kezdi gyanúsí-
tani. PROMINENS védi SAP КIIST 'és ZÖLD-et gyanúsítja, ez viszonozza 
a gyanúsítást. A folyosón katonák lépte közeleg, valamennyien feszülten  
f figyelnek. A léptek elhalnak. Arról beszélnek, hogyan akasztják majd fel 
őket hajnalban példaként ,a többiek el őtt. Ekkor fél ősen megszületik az 
ellenállás eszméje. A bombákhoz, a г .гlyeket SAPKÁS készített, most 
nem férhetnek hozzá. Nem marad számukra más egyéb fegyver, mint a szé-
kek. Ismét lépések közelednek, és ők támadó állásba helyezkednek. ZÖLD  
gyávasága kitör. Kdnyörög, hogy ne álljanak ellen, még élni szeretne... 
Talán mégis megkönyörülnek a fasiszták ... talán csak meg akarják őket 
ijeszteni. A lépések eltávolodnak. Őrségváltás volt. PROMINENS és SEBE-
SÜLT ZÖLD-re vetik magukat: áruló, m гg kell ölni. SAPKÁS szavára 
élve hagyják. Nem a halál, hanem a halálvárás nehéz. Megparancsolják 
neki, hogy vegye el ő  a szájharmonikáját és játsszon. ZÖLD el őbb remegve 
tiltakozik, de a halálos f enyegetésre előbb akadozva, azután mind hango-
sabban játszani kezd. SAPKÉIS otthagyja őket és folytatja az imádságot.  
MUSELMANN-nak végre sikerült tornyot építenie a játékkockáiból. SAP- 
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KAS abbahagyja az imádkozást, eloltja a menórát, a sötétben az ablak-
hoz megy és leszedi róla a pokrócot. Kinéz és így szól: 

Telihold ván .. . 
A szobán végigpásztáz ‚a reflektorsugár. Azután csak a hóid világít 

be, majd az is eltűnik. »Felhők ...« szólal meg ismét a SAPKÁS. ZOLD 
egyre halkabban játszik a szájharmonikán, a muzsika lassan elhal. A falon 
kíméletlenül, konokul ketyeg az óra. 
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Tenger, ajándék 

Debreczeni Ј ózsef 

Fenn kert, lenn kert 
És mindenütt tenger; 
Veri es ő  a tengert. 

6 be 56, hogy erre jártam 
Szép lettem a tenger által. 

Szép lettem és ifjú ismét 
Itt a nagy lét nagyon kis tét. 

Nincs nagyobb tér, mint a tenger, 
Minta tenger, aki lent ver. 

Végzet pásztora: tenger 
Tenger bárányai: kövek 
Legszebb virágom: köszönet 
Be 56 lesz visszajövet! 

Nekrológ 

Debreczeni József 

Délben a kávéházban 
Az id ő  vélem őszült, 
A szívemen s a tálcán 
Feketekávé-g őz ült. 
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Ekkor jutott eszembe, 
i tudja, miért, mivégb ől, 

Talán a dárda tette, 
Mely akkor hullt az égb ől 

És ott fénylett törötten 
A szomszéd templom tornyán 
Akár a repülőgép, 
Melyen eltört a kormány. 

Talán,a kávégőzben 
olt ott valami vegyszer 

S italodba kiverte 
Hogy meghalsz te is egyszer... 

Hát így jutott eszembe 
Minden, mit el nem végzek, 
Mi marad énutánam, 
Ha elkoppanta végzet? 

Ha elkoppanta végzet 
Számban cibere-ízzel? 
Dirib-darab papírok 
Flaskó, szikkadt csirizzel. 

Néhány nagy terv fakultan, 
Pár foszlott szél ű  fénykép.. . 
Dehogyis zúgolódom 
Csak elfogadom tényként. 

Egy rossz köntös, mely mindig 
Az ágyam mellett lógott; 
De könny ű  lesz majd rólam 
írnia nekrológot. 
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Tavaszi spektrum  

/Tárgytalan prózavers színekről/  

Debreczeni József  

K Е  I( I az ég kés ő  délután és séta után este, ha késése van az éj- 
féli felh őnek. Kék a lányok szeme és a neonfény. Egy n ői 

szoknya és villanó selyemszalag pityerg ő  kislány hajában. Kék a 
kökény és az égi csillag a Kalemegdán felett, szemben az ölelkez ő  
vizekkel. Kék a fájdalom, amit az elszaladt kedves után küldünk. 
Kék az ábrándozás és •a halál. 

P I R O$  a vér, a . tűz, a könny és a kábulat. Pirosa nótabeli csiz- 
ma és a szerelem, Rómeó-módra. Az izgalom a várako-

zás, a törtetés és a szégyen. Pirosa realitás és az élet. Pirosa lá-
zadás és a forradalom. 

IS A R G A  I a rigó és a rettenet. Sárga az irigység, a keserűség, a 
düh és a betegség. Sárga a csikó és sárga a nyereg raj-

ta. Sárga a halott levél és az ősz. Sárga a csömör és a csönd. 

R i  Z S A S Z i ,N I a rózsa, a rend és az elégedettség. Az opti- 
mizmus és az akarattalanság. A beletörődés 

és a béke. Rózsaszín az íny, a fény és a mámor. Rózsaszín a maszlag 
és a menny.  

BARNAI  az öregség és a nyugalom. Az avar, az alázat és az 
apokalipszis. Barna a rom, a rozsda és a révület. 

Z Q  L D I  a nnéreg, a kényszeredettség és a vihar. A tenger tekin-
tete és a hegyek tógája. Zöld a föld, a fa és az örök-

zöld. Zöld az éretlenség és értetlenség. 

S Z  Ü  R  'K E  I  a mindennapi, a kabátunk és a szürkület. Szürke a 
szó és a szem. Szürke a por, a pör, a pátra és a po-

csolya. Szürke a középszer űség. 

~  F E H Е  R}  I a hó, a hab, a hűség és a hermelin. Fehér az ártatlan. 
ság és az álom. A messzeség és a mese. Fehér a haj, a 

mese hollója és a tisztaság. Fehér az ősz feje és a duzzadó felh ő . 
Fehér a fény, az izzás és a mozdulatlanság. Fehér a kín. 

I , F  E  K  E T El  az éjszaka, az émely és az ébredés. Fekete a gyász, 
a gyorsaság, a gyű lölet és a gyanakvás. Fekete a sár, 

a. sír és a sírás. A tanácstalanság, a magány és a kétségbeesés. Fe-
kete a betű . 
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ókori kaland  

Komáromi József Sándor  

Délelőtt tizenegy tájban, két üzleti lá-
togatás között, lelkendezve álltam . meg 
a belgrádi Nemzeti Színház bejárata 
előtt. 

Sophokles đdipus királyát hirdette 
másnap estére a színlap s ez a híradás 
kissé megrészegített. Minthacsak ifjú-
kori szerelmesemmel találkoztam volna 
váratlanul. Ifjúkori szerelmesemmel, 
akinek édes arcát még fel tudom idéz 
ni a tovaszállt évek ködfelh őiben, de 
a nevét már elfeledtem. Valóban, az 
đdipus király meséje még derengett 
emlékezetemben, de épp nemrégiben, 
Sophokles nevét már nem tudtam meg-
mondani. 

Két jegyet . vettem, felajzva. Egyet 
magamnak s egyet kartársamnak, aki 
útrakelésem előtt megkért, hogy más-
nap estére, amikor ő  is megérkezik, 
gondoskodjak valami jó szórakozásról. 
Ahogy ismét az utcára léptem, lelke-
sedésemet némi szorongás váltotta fel. 
Kartársamnak három milliméterrel ki-
sebb a fizetése, kett ővel kisebb a rang-
ja s egy milliméterrel az irodalmi jár-
tassága. Vajon jó szórakozás lesz szá• 
mára is az đdipus király? 

Mi a jelszó? - nézett rám másnap 
délután kartársam, ragyogó reményke-
déssel. 

Vettem két színházjegyet. 
Nagyszerű ! Mit játszanak? 
đdipus királyt. 

Hű ,  az jó lehet! Shakespeare, 
ugye?  

Nem, Sophokles.  
Kartársam arcáról azt véltem leol-

vasni, hogy ő  biz nem felejtette el So-
phokles nevét, mert meg sem tanulta so-
ha. Három vonalbéli, összesen kilenc  
milliméteres tekintélyem er ősen kockán  
forgott.  

Nézze csak, öregem, vettem én egy  
másik jegyet is — mondtam nyájasan.  
— Van itt ma este valami music-hall  
szerű  műsor, tánczene, énekszámokkal.  

A, az nem érdekes. Ilyesmit hallok  
én, eleget, rádión.  

Várjon, de fellép egy párizsi csil-
lag, argentin táncdalokkal, egy cseh slá-
ger-trió, egy osztrák humorista, azon-
kívül a legjobb zágrábi és belgrádi  
jazz-trubadurok.  

És đdipus király? Az mi a csuda?  
Biz az egy majd két és félezer éves  

görög sorstragédia.  
Kétezerötszáz?! Nem lesz egy ki-

csit mégis túl avas dolog?  
Éppen attól tartok. бszintén szól-

va, magam is inkább afféle irodalmi  
szellemidézésnek tekintem, mint valami  

fölséges szórakozásnak.  
No, akkor ide avval a music-hall  

jeggyel! Igazán nem ezért jöttem Bel-
grádba, hogy holmi kísértetjárásban  
gyönyörködjem...  

Most sem akarom elvetni a súlykot,  
s ezért lemondok arról a gyönyör űség-
ről, hogy Sophokles irodalomtörténeti  
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jónak is merített mesét. S ezt annál 
bátrabban tehetem, mert az đdipus-
monda rémségeivel lepipálja a legva-
dabb western-filmet. 

Théba királyát, Laiost, szörnyű  átok- 
kal sújtja az egyik megharagított gö-
rög isten. Nem szabad fiú utódot nem-
zenie, mert ha megteszi, az apjának 
gyilkosává és özvegy anyjának férjé-
vé válik. 

Laios feleségének, Iokastának, mégis 
fiú gyermeke születik s a királyn ő , hogy 
elkerülje az isteni átkot, egyik pászto-
rának adja magzatát, azzal a parancs-
csal, vesse valamelyik hegyszakadékba. 
A pásztornak azonban megesik a szíve 
a tehetetlen csecsem őn s egy másik 
társának adja, ez viszont Polybos ko-
rinthi királynak ajándékozza. a kicsit. 
Polybos, minthogy gyermektelen, édes 
fiaként neveli fel és elnevezi Ödipus-
nak: 
đdipus mit sem sejt származásáról, 

de egy ittas vendégnek eljár a szája a 
már felserdült ifjú el őtt. Noha Polybos 
lehordja vendégét s tagadja, hogy đdi-
pus csak fogadott fia, a királyfi szívé-
ben éket ver a gyanú. Kétségek között 
hányódva Apolló jósaihoz fordul, meg-
tudni az igazságot származásáról. Kér-
désére azonban nem választ, hanem 
iszonyú jóslatot kap: rövidesen apjának 

.gyilkosa és anyjának férje lesz. 
Az elrémült Ödipus vissza se mer tér. -

ni többet vélt szüleihez, hanem világgá 
bujdosik. Útközben összeverekszik Lajos 
királlyal és szolgáival s valamennyiöket 
agyonveri, anélkül hogy csak sejtené 
is: kiket s . még kevésbé, hogy közöttük 
apját gyilkolta meg. fgy ér Théba kapu-
ja elé, ahol a várost sanyargató szfinx 
állja el útját. A lányfej ű  és oroszlántes-
tű, szárnyas szörny találós kérdéseket 
ad fel s mindenkit elpusztít, aki nem 
tud megfelelni. 

„Mi az, ami reggel négy lábon, délben 
kettőn, este háromon jár?" — kérdezi 
Odipust. 

„Az ember" — feleli a királyfi, mire 
a szfinx a mélységbe veti magát. 

Théba megszabadítójaként ünnepli, a 
királyi trónnal és az özvegy királyné 
kezével jutalmazza meg đdipust. fgy te-
lik be a jóslat. đdipus apjának megölé-
se után anyjának férjévé válik s házas--
ságából két fiú és két lány születik. A 
haragvó istenek, hogy véget vessenek a 
vérfertőzésnek, pestissel sujtják Thé-
bát. đdipus ismét Apolló jósaihoz for-
dul tanácsért, s azt a választ kapja, 
hogy a vész csak akkor múlik el, ha 
Laios király gyilkosa elnyeri méltó bün- 

Jokasta királyné 	— Sava Severova — vigasztalja a kétségelQ 
között hányódó Üdipust 

Théba pestissel sujtott népe papjának vezetésével vonul Odi- 
pusz király elé, segitséget kérni. 

jelentőségének boncolgatásával úntas-
sam az olvasót. Ehelyett inkább elmon-
dom, dióhéjban, az egész đdipus-mon-
dát, amelyből Sophokles három drámá- 
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tetését. Ödipus kutatni kezd és megtud-
ja az iszonyatos valóságot. Iokasta szé-
gyenében felakasztja magát, đdipus  
kétségbeesett indulatában kiszúrja ön-
nön szemeit.  

Ezzel azonban még nem fejeződnek  
be a monda szörnyűségei. Amikor két  
fia felserdül, világgá kergeti vak apját.  
đdipus átokkal fizet: egymás kezét г l  
pusztuljanak el fiai. Ez az átok is meg--
fogan, a két fiú hadbaszáll Théba trón-
jáért, s a csaták során megöli egymást.  
Kreon, Iokásta királyné fivére, faglalja  
el a trónt, s đdipus Thébát védő  fiát  
hősnek járó pompával temetteti el,  a 
várost támadó Polyneikest ől azonban  
megtagadja a végtisztesség jogát, s holt-
testét gyalázatul a madaraknak és  
ebeknek veti.  

Polyneikes nővére, Antigone, a ki-  
rály szavánál hatalmasabb isteni pa-
rancsnak engedelmeskedve, titkon el-
temeti meggyalázott fivére tetemét.  A 
király erre Antigónét, noha fiának,  
Haimonnak menyasszonya, büntetésül  
élve eltemetteti. Haimon menyasszonya  
elvesztése miatt lesz öngyilkos, Kreon  
felesége, Eurydike királyné pedig fiá-
nak gyászos végzete feletti fájdalmában  
vet véget önkezével életének.  

A marcangoló önvádakkal vívódó  
Kreon sorsával zárul az đdipus-monda.  

A színháznak — és általában az iro-
dolomnak — különös varázsa, hogy  elő -
adás közben magunkat képzeljük a h г-
sök helyébe: utóbb már nem is annyi-
ra nézői, mint valgsággal átélői va-
gyunk az eseményeknek. Ez az, amit 
újabb keletű  műszóval azonosulásnak  
neveznek az esztéták, s ennek az azo-
nosulásnak a hőfokától függ színházi 
élményünk teljessége. 

Amennyire nagyszerű, éppannyira 
bonyolult dolog az irodalmi azonosulás. 

Az ember élete vég.ülis sivár egyhan-
gúság: mindig ugyanazok a munkások 
vagy tisztviselők vagyunk, nap-nap 
után ugyanazt a kötelességet teljesít-
jük, örökké ugyanegy társasággal érint-
kezünk. Munkakörünknek félfoknyi el-
fordulása, rancunk és bérünk millimé-
teres emelkedése, egyetlen, nem is ép-
pen érdekes új arcnak a felbukkanása  
— ezek életünk nagy eseményei. 

Ha így átgondoljuk a dolgot, s hoz-
záadjuk az azonosulás b űvöletét, akkor 
tudjuk csak igazán felbecsülni az iro-
dalom értékét. Mennyivel nagyobb él-
ményt nyújt akárcsak egyetlen rövid 
elbeszélés is, mint való életünknek  

egész álló hónapja! Еgy magyar író 
megjegyzi, hogy a szegény ember uta-
zása az olvasás. Bátran hozzátehet] ük, 
csaknem minden ember teljesebb élete 
sem más, mint az olvasás, a színház, a 
mozi. 

Az azonosulás hőfcka azonban szám-
talan tényezőtől függ. Talán leginkább 
az iró tehetségét ől, azután a színészek 
és a rendező  képességeitől s nem utolsó 
sorban önmagunk műveltségét ől és ha; 
lamaitól. Sophokles đdipus királyának  
előadása közben megértettem, hogy az 
elénk tárt világkép hitelessége az azo-
nosulás egyik alapfeltétele. Lin Y u 
Tangot olvasva egészen jól elvagyunk 
kínai kimonóban is, az đdipus király  
világképének végtelen együgy űsége 
azonban lépten- рyomon kizökkenti a 
mai nézőt az azonosulás révületéb ől. 

A tragédia azzal kezd ődik, hogy a 
pestis sújtotta Théba népe papjának 
vezetésével segítségért könyörögve vo-
nul a királyi palota elé. đdipus meg-
jelenik s bejelenti, hogy már is megtet-
te a szükséges intézkedéseket: a jósok-
hoz fordult tanácsért. Ezt hallva, a mai 
ember vagy elvigyorodik, vagy ilyesmit 
dörmög bosszúsan: „Hagyja a jósokat, 
atyafi, hanem orvosokról meg oltósze-
rekről gondoskodjék!"  

Ámde, már jön is a király sógora,  
Kreon, s közli a jósda válaszát: a pes-
tis oka az, hogy nem bosszulták meg  
Lajos király meggyilkolását. „Ez rnár  
döfi!" — csavar egyet nyakán a mai né-
ző , s arra gondol, micsoda izgalmat kel-
teni egy tüzetes értekezés az orvosi  
közlönyben efféle címmel: Az elmaradt  
bosszú, mint a pestis kórokozója.  
đdipus azonban nem veszi a dolgot  

tréfára, s nagy fogadkozások között be-
jelenti, előkeríti a gyilkost, akár a föld  
alól is! S miközben kellemes izgalom-
mal várjuk, mikor bukkan fel Poiro  
mester zömök alakja — a király egy 
szakállas, vak jóst citál be a gyilkasság  
felderítésére!  

Csöppet se csodálom, hogy az el őt-
tem lévő  sorban egy bájos kislány egész  
előadás alatta körmeit tisztogatta.  

Az đdipus király drámai magva fe-
lett rengeteg vita dúlt az irodalom-esz-

' téták között.  
A régebbiek odanyilatkoztak, hogy  

Sophokles műve valójában sorstragé-
dia: azt példázza, h őse mindhiába küzd  
emberi erejével az isteni elhatározás  
ellen. Sorra kimutatták, hogy đdipus  
maga semmivel meg nem érdemelte  
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szörnyű  sorsát, hisz Laios királyt, aki-
ben nem sejtette apját, puszta önvéde-
lemből ölte meg, s Iokasta királyn őről  
sem tudhatta, hogy szülőanyját veszi  
feleségül benne.  

Az újabb irodalom-esztéták azon-
ban sanda rosszindulattal boncolgat-
ják a kérdést. Arra utalnak, hogy đdi-
pus korántsem holmi ártatlan bárány-
ka. Igaz, az egyik szolga durván félre-
lökte, Laios király pedig botjával f őbe  
sujtotta — de azért még nem kellett  
volna valamennyiöket meggyilkolnia!  
Kárhoztatják đdipus meggondolatlan-
ságát is. Akinek azt jósolták az iste-
nek, hogy szülőanyját veszi feleségül  — 
hogy köthetett házasságot az egy ma-
gánál sokkal idősebb asszonnyal?! Be-
vallom, ezt minden jóslat nélkül, rop-
pant hebehurgya lépésnek tekintem  
magam is.  

Méltatlan Freud, Adler és a többi  
szexual-patológus részér ől az ödipus-
komplexum elnevezés. Azt a betegsé-
get illetik evvel a névvel, amikor vala-
ki anyja iránt érez szerelmi gerjedel-
met s apja ellen gyilkos gyűlöletet.  
đdipusnak igazán nem volt semmiféle  
ödipus-komplexuma: szemernyi gy ű lö-
let nélkül, mondhatni csupán h ősi vir-
tusból ölte meg apját és egész kísére-
tét s minden gerjedelem nélkül, inkább 
csak a népakaratot betölt ő  hős rettent-
hetetlen bátorságával vette feleségül  
anyját.  

Mégcsak azt sajnálom, hogy Fran уoise  
Sagan nem tért át az antik témák  
feldolgozására: mennyire az ő  tollára  
kínálkozó mese pedig đdipus történe-
te! De, persze, az ő  feldolgozásában,  
megtudván a meztelen igazságot, de-
hogy is szúrná ki önnön két látó sze-
mét a hős... „Igaz, megöltem apámat,  
de miért bosszantott fel? Anyámat is  
feleségül vettem, bár igazán nem sze-
relemből, hanem puszta kíváncsiságból:  
ugyan milyen is egy jóval id ősebb nő-
vel hálni? S ha mosta haragos istenek  
pestissel sujtják Thébát — ezért csak  
nem mondok le a trónról! Az embernek  
meg kell védenie a boldogságát... De  

néha, éji órán, amikor egyedül vagyok  
és nem jön álom a szememre, .ilyenkor  
elfog egy különös érzés... Aggyisten,  
bánat!" Igen, így valahogy festene  a 
Sagan-változat.  

Ámde, nem mindenki így látja a dol-
gokat, ma sem. A mellettem ül ő  idő-
sebb hölgy, az előadás csúcspontján,  
amikor végérvényesen bebizonyoso аik,  
hogy đdipus az .anyját vette feleségül,  
elszörnyedve többször is felsóhajtott.  

Rendben van — merül fel az elma-
radhatatlan kérdés — Sophokles két-
ezernégyszáz évvel ezel őtt nem festhe-
tett másféle világképet, az is vitathat at-
lan, hogy korának egyik szellemóriása  
volt: .de miért játsszák drámáit a mai  
színpadon? Puszta kegyeletb ől, illetve  
egy-egy színházi tekintély irodalmi  
kultúrájának fitogtatására?  

Nem,nem csupán ezért.  
Az đ  dipus király, leszámítva a mesz -

szi múltban gyökérző  együgyűségeit.  
ma is drámai remekmű . Nagysága ab-
ban a tragikumban van, amellyel tSdi-
pus önmaga elpusztítására tör. Ez épp-
olyan mélyen  emberi és megrázó ma,  
mint kétezernégyszáz évvel ezel őtt.  

Sallangoktól levétkeztetett példázata  

sem veszített időszerűségéből: a legha-
talmasabb és a legkülönb embert is ját-
szi könnyűséggel leteperheti és gyalá-
zatba taszíthatja az ellene támadó bal-
szerencse.  

Az előadás utána Papagájban vár-
tam meg, feketét szürcsölgetve, kartár-
samat.  

— No, hogy mulatott? — nézett rám  
kíváncsian.  

Nem is olyan rosszul. Valahogy  
úgy, mint aki az autóbusz korában egy 
idejemúlt póstakocsira száll.  

Biz, akkor jobban járt, mint én!  
Miért? Gyenge volta műsor?  
Eh! Az a párizsi csillag... Biz az  

megvolt vagy ötven éves! — legyintett  
savanyú fintorral kartársam.  
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Vers, palatáblán 

Todor Manojlovi ć  

0, ezek a langyos, lanyha es ők, ősz végén, tél el őtt —
Felhők siklanak, kúsznak a fekete tet őkön, 
A nedves aszfalt néhol mégis ezüstbe játszik. 
Zord kísértet a város: palából, sztaniolból. 
Végtelen utcák nyújtóznak álmatag kedvvel, 
A lompos ég mer ő legesen zuhan alá a mélybe. 

Most még a legszebb vasrácsok közül benézni 
Halott lombok közé, az elhagyatott pttrkba; 
A szök őkút nem ágaskodik, és meztelenek a nyírek, 

. Csak a kőpárkány szélén tapad meg kitartó kaccsal 
A nyár elkésett tanuja: a repkény — 
Virágzik és virágzik — nem érdekli a naptár. 

Kelyhei mélyén megbúvik az a gyöngéd kékség, 
Ami az égr ől eltűnt —egyik-másik meg Piros éppen, 
Piros, mint a. legszebb száj, amit valaha illetett a csókom; 
Gyönyörű  kelyhek méltók, ho iy pezsg ő  habozzon bennük 
S nem ez a bájukat rontó, komor őszvégi es ő . 

A rontó eső  eltiporja a hiszékeny virágot, 
Az ég kékségét és a legszebb száj pirosát — 
(0, a holt lomb közt mintha még susognának a csókok) 
Az emlékek mer "álegesen zuhannak alá a mélybe, 
Az ég homorú palatábla, amelyre versemet írom — 
0, az es ő  szürke spongyája hamar letörli azt is. 

Acs Károly fordít4sa 
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Verlaine 

Todor Manojlovi ć  • 

Paul Verlaine, ugye, 
Azok az órák , és beszélgetések 
Voltak legjava kincsiünk, 
Ez volt minden, ami számunkra megmaradt 
Ez életb ő l. 
Te lejegyezhetted őket, 
Elkaphattad őket röptükben, 
Ékes, ragyogó, bánatos alkonyi 
Lebegésükben — 
(Oh, gyönyörű  éjjeli lepkék, 
Látomások, fuvolák, dallamok! 
Melyekben tündéri folytatást nyer 
A te esend ő, magasztos életed —) 
Ez üdvözít ő  varázst 
Én meg nem tanultam, el nem lestem. 
S az én látásaim, az én képzeteim 
(Melyeknek mélyén olykor 
Mégis megzendül az a titkos zene) 
Elenyésznek visszavonhatatlan, örökre 
Fagy alig hallhatóan elsuttogott elköszönéssel. 

Fehér Ferenc fordítása 

Godeau 

/vagy: optimizmus/ 

Todor Manojlovi ć  

Meglásd: eljön. 
Jönnie kell, nem lehet, hogy ne jöjjön. 
Megígérte. 
Türelem, pajtás, 
Meg kell, hogy várjuk, 
Hisz megbeszéltük, 
Hogy itt találkazunk. 
Biztosan eljön! 
Miért ne hinnénk neki? 
Mert ma elmaradt? — 
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De hát más dolga volt!  
Nem jöhetett — 
És nem szólhatsz semmit, megüzente,  

Hogy majd holnap.  
Csak türelem.  
Fontos, nagy dolgokat  
Nem üthetsz nyélbe csak úgy  

Kutyafuttában!  
Meg aztán, hogy is jöjjön az üzenettel,  

Amíg 6 maga se kapta meg.  

Nem tesz semmit,  

Hogy ma-e, vagy holnap,  
Vagy akár holnapután!  
Meg kell, hogy várjuk.  

Azt mondod, szorít a cip ő,  
És hogy a vidék sivár és borzalmas.  
Dгhát nem a eipб  hibás, ha szorít,  
Hanem a lábad.  
S nem is olyan borzalmas a vidék:  
Nézd csak ezt a fácskát,  

Tegnap még kopasz volt,  

Reggelre rügyet bontott.  
Nézd csak meg jól  

A finom, gyöngédzöld levélkéket,  

Az els ő  halvány tavaszi zöldet. .. 

És te még azt akartad,  
Hogy. akasszuk fel magunkat erre az ágra!  
Először is, el se bírná a terhünk,  
Letörne alattunk,  
És ez a madzag, ami á n аdrágod tartja,  

Elszakadna.  
Minek akasszuk fel magunkat...  

Eljön 6, nem lehet, hogy ne jöjjön,  

Holnap, holnapután, még azután,  
És ládd-e, milyen szépen múlik az idő,  
Ha így elbeszélgetünk — 
Csókolj meg, pajtás!. .. 

Eljön, ígérte,  
Meg kell, hogy várjuk.  

Ács Károly fordítása  
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Budapesti jegyzetek  

Bálint István 

Csigalépcső  című  új magyar film 
volt ismerkedésem nemcsak Bu-

dapesttel, hanem az újabb magyar film-
gyártással is. Mert addig csak néhány 
Október élőtt készült magyar filmet 
láttam, ez pedig már 1957-es termék" 
Egész jó film. Megérzik rajta a régi ha= 
gyomány, a felszabadulás el őtti filmék 
hatása. Nemcsak a technikában, hanem 
a mondanivaló feldolgozásában is. 

A keret: egy fiatalember rengeteg 
ambícióval, tettvággyal felkerül Buda-
pestre. Itt nemcsak az idegen világ for-
gataga kapja el, hanem belekerül a bü-
rokrácia taposómalmába is. A hivatal-
nok aprólékos, gépies munkáját végzi, 
és a régóta •melengetett Nagy Terv, 
amivel ki akar emelkedni, amiért el-
hagyja a kisvárost, feleségét, családját, 
megfeneklik a miden újítástól, minden 
merészségtől visszariadó bürokrácián. 
El is bukna a hivatalnok, ha nem állna 
mellette valaki, aki nemcsak otthono-
sabbá teszi számára Pestet, nemcsak 
megszabadítja az idegenség, egyedüllét 
nyomasztó terhét ől, hanem erőt ad a 
harchoz is. Végül győzedelmeskedik is 
a bürokrácián. Mert jellemz ő  a magyar 
alkotásokra, (lásd erre vonatkozólag Ve-
res Péter Almáskert cím ű  regényét is), 
hogy kiméletlenül élesen ábrázolják a 
bürokráciát, de miután bemutatták, 
hogy a bürokrácia milyen sivár, lehe-
tetlen, kiúttalan helyzetet teremtett, 
valami deus ex machina segítségével, 
valamilyen felsőbb fórum közbelépésé-
vel megoldják a megoldhatatlannak be-
mutatott problémákat, 

A szerelemben azonban már mer és 
tud tragédiát adnia film. A dráma: két 
nő , két szerelem összeütközése. Mind-
kettőnek joga van a férfire. Az egyik-
nek azért, mert felesége, anya, mert az 
eltűnt -évek apró szálai f űzik hozzá, a 
másiknak meg ezért, mert ő  adta visz-
sza a férfit önmagának, és különben is 
neki is, mint midenkinek joga van az 
életre, a boldogságra. A férfi fel őrlődik 
a két igazság, a két egyformán er ős jog 
között. Hiába győzi le a dues ex machina 
segítségével küls őleg a bürokráciát, en-
nek a harcnak bels ő  logikája zátonyra 
viszi magánéletét. A filmet, amellett, 
hogy felszabadultabban nézi a világot, 
s felismeri, hogy a ma, a jelen problé-
máit nemcsak a napi politika leegysze-
rűsített megfogalmazásaiban lehet lát-
ni, épp a tragikus összeütközések áb-
rázolásának merészsége teszi értékessé. 

AZ f1LSŐ  SZA гBAĐiNAР  

V asárnap van. Egy kis leveg őhöz 
jutottam a mindennapi könyv- 

tári munka után, és van id őm átolvasni 
a lapokat. A még Szegeden vásárolt 
Tiszatáj januári számát és az Еlet éэ  
irodalom két legutóbbi számát olvasga-
tom. Megérzik ezeken a lapokon, hogy 
az októberi események után épp az iro-
dalom találja meg legnehezebben a he-
lyét. Talán azért, mert az Október okoz-
ta zűrzavar egybeesett az irodalom új 
útjainak kibontakozásával. Bizony hosz-
szabb vizsgálat után is nehéz elválasz- 
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tani, mi az egyensúlyából kibillent iro-
dalom terméke és mi az új utakat ke-
reső  irodalomé, mi a régi keretbe szer-
vezés kísérlete és mi az új utakkal  

szemben való ellenállás. Ezért szorít-
kozom csak arra, ami a három lapból  
első  pillantásra látszik. A magyar lapok  
általában még mindig sokat írnak Ok-
tóberről, következményeir ől, az általa  
felvetett problémákról. (Az Еlet és Iro-
dalom január 17-i száma is foglalkozik  

az egyetemi ifjúság problémáival, és  
annak okait próbálja kikutatni, hogy  
miért volt az egyetemi if j úság . Október-
ben a rendszer ellen.) Az irodalomban a  

kérdés úgy vetődik fel, hogy milyén  
irányban fejl ődik tovább a magyar iro-
dalom. Jellemző , hogy ebben a keret-
ben ismét sokat beszélnek egy sokat  
emlegetett, de valószín űleg csak Timo-
fejev irodalomelméletében tisztázott  

idealista és antidialektikus fogalomról,  
a szocialista realizmusról. Nemcsak a  
realizmus és modernizmus egész vilá-
got bejáró dilemmái jelentkeznek эаЈ  5.-
tos formában, hanem ezen felül van  
még egy jóval képtelenebb dilemmájuk  
is: szocialista realizmus vagy kritikai  
realizmus. (A Tiszatáj ezt írja: „Szocia-
lista realizmus vagy kritikai realizmus?  
Ez az alternatíva még ma sem eldön-
tött".) Az Еlet és Irodalom „Fáklyaláng  
vagy lidercfény" cím ű  cikke még hig-
gadt és mértéktartó. Találóan elemzi ,  a 
megvalósult forradalom körülményei 
között felnőtt fiatal írónemzedék prob-
lémáját, a múlt nagyjai mechanikus 
utánzásának tarthatatlanságát, minden 
újjal szemben való ellenállással ma-
gyarázza a szocialista realizmus kibon-
takozásának lassúságát, majd üdvözli a 
fiatal írónemzedéket, amely figyelmét 
„elsősorban a közéleti kérdések felé for-
dítja, és a munkásparaszt hatalom mel-
letti állásfoglalása önmagával szemben 
támasztott komoly művészi igényesség-
gel párosul". A Tiszatáj „Mai irodal-
munk néhány kérdéséről" című  cikké-
ben már nyoma sincs ennek az egyen-
súlyát vesztett irodalomban természet-
szerűen jelentkező  kiút- és válaszkere-
sésnek, hanem már, világosan ott van a 
folyóirat válasza a kérdésekre: „A szo-
cialista realizmusról ma újra beszél 
kritikánk, de még mindig félve, bizony-
talanul, holott nagyon јs ѓ  egyet lehet 
érteni Révay József elvtárssal abban, 
hogy időszerűbb volna újra visszatér-
nünk a szocialista realizmushoz. A szo-
cializmus építésének tervszer ű  munká- 
ját az irodalomban is újra napirendre 
kell tűznünk. E spontaneitása művészet 

területén sem lehet munkánk irányító 
elve". Márpedig ez nem más, mint visz-
szatérés az állami irányítás és az iro-
dalmi tervezés Rákosi-korszakból szár-
mazó Révay-féle elvéhez. 

Talán éppen ezeknek az elképzelé-
seknek, a szocialista realizmus er őlteté-
sének, a minden eredeti, őszinte hangtól 
visszariadó kritikának köszönhet ő , hogy 
a magyar irodalom. olyan nehezen ta-
lálja meg helyét. Az Október utáni ver-
sek tagadhatatlanul nagyobb témagaz-
dagságról tanuskodnak, de még mindig 
kísért a prózai szólamszer űség, és még 
ennél is szembet űnőbb jelenség az a 
nagyfokú tartalmi és formai megkö-
töttség, ami természetszer űleg üressé 
tesz minden verset, akár napi politiká-
ról, akar szerelemr ől szól. 

A kritikán is megérzik a bátortalan 
tapogatózáš. Csak két érdekes példát 
említenék. Mindkettőt nagyon rokon-
szenves írásn ők tartom, de megérzik 
rajtuk, hogy nem tudják túltenni ma-
gukat a kaptafákon. Az egyik: Jováno-
vics Miklós az Еlet és Irodalom 17-i 
számában Keszthelyi Zoltán költészeté-
rő l ír. Megállapítja, hogy központi jel-
lemvonása a formai egyszer űség mögött 
rejlő  összetettség, és nem tudja eldön-
teni, hogy erény-e ez vagy hiba: „Erény  
nek tíínik, amikor látjuk, hogy ez men-
tette meg annak idején a sematizmus-
tól. Mert a sematizmus egyenesvona-
lúsága, primitív közvetlensége önmaga  
teljes megtagadását követelte volna  a 
költőtől. Veszélyesnek tűnik, amikor  a 
szocialista realizmus eszmei tisztaságá-
nak és egyértelműségének szemszögé-
ből nézzük". Végülis inkább hibának  
könyveli el, mert az abból ered ő  szim-
bólumokról már azt írja, hogy „idegen  
testként hatnak egy lényegében szocia-
lista költészetben". A másik: Bizám  
Lenke az Élet és Irodalom 24-i számá-
ban Szabó István novelláiról ír. Az is-
mertetésből ítélve eredeti és merész  
írások ezek. Kívánjuk, hogy valóban  
azok legyenek — nem tudtam a könyv-
kereskedésekben megtalálni. Bizám 
Lenke azt írja: „Néhány ecsetvonással 
ábrázolni tud, és sohasem képletet, 
mindig eleven embert állít történetének 
sodrába. Mégis: nem tudjuk biztosan a 
cigány megcsúfolói tegnapi vagy mai 
parasztemberek-e, és bár a tragédia 
tragédia marad, itt nem tudunk dön-
teni: anakronizmus vagy antagonizmus 
a rúgója". Hát számít? Nem az-e a leg-
fontosabb, hogy irodalom-e, hiszen ab-
ban már benne van az is, hogy igaz-e. 

317  



KRLEZSA A 'NEMZETIBEN 

A Glembay ltd. ünnepi bemutatójá 
a Nemzeti Színházban. Ez az el- 

ső  jugoszláv színmű  1948 óta a Nemze-
tiben, ezért egy kicsit a . jugoszláv-ma-
gyar kultúrkapcsolatok ünnepsége. Kr-
lezsa méltán képviselte a jugoszláv iro-
dalmat. Bojan Stupica rendezésében, 
olyan kiváló művészek tolmácsolásá-
ban, mint Major Tamás, Várkonyi 
Zoltán, Sinkó István; Tőkés Anna és 
Lukács Margit, nem is hatott idegenül 
a Nemzeti színpadán, s meghódította a 
pesti közönséget. 

Nehéz veretű , súlyos mondanivaló] ú 
drámája igazi színészeket követel, akik 
a közönség elé tudják vinni, hogy alak-
jai valóságos megszállottjai a maguk 
igazának, egy eszme kényszerképzet-
ként űzi őket, és mégis emberek marad-
nak, akik a maguk igazától áthatva ke-
resik a boldogságot, hogy aztán az egy-
mással szembekerül ő  emberi igazsá-
gok, emberi akaratok és szenvedélyek 
kirobbantsák a klasszikus tisztaságú 
tragédiát. És ilyen színészek elevenítet-
ték meg Krlezsa m űvét a pesti közön-
ségnek. Major Tamás az öreg Glembay 
szerepében tényleg az az ember volt, 
akinek vérébe pénzhajhászó, semmit ől 
vissza nem riadó ősök oltották atavisz-
tikus mérgeiket, aki vérévé vált mohó-
sággal halmozza a vagyont, hogy az-
tán egyetlen egy emberi gyengeség, 
egyetlen védtelen pont zátonyra vigye 
egész életét. T őkés Anna, a második fe-
leség, a félvilági nőből lett bárónő  sze-
repében talán még megrázóbb er ővel 
vitte színpadra a másik tragédiát: a n ő-
ét, akit az elmúlt évek nyomorúsága 
hajt fölfelé, aki egyetlen kincsével, a 
testével, fiatalságával váltja meg jogát 
arra, hogy kiszakadjon a szegénység-
ből. És mindkettőjiikkel szemben áll a 
fiatal Glembay, Leone (Várkonyi Zol-
tán), aki a benne egyesül ő  ellentétek-
kel, őrület felé sodró Glembay vérrel 
és a Glembay világból való kiszakadt- 
ságával végrehajtja az Erinniszek bosz- 
szúját. Körülöttük pedig ott van a szin- 
tén kiváló színészek játékából összete-
vődő  légkör,' a Glembay világ, amely-
ben jó és rossz emberi tulajdonságok 
égyütt formálják a tragédiát. 

Igazán megrázó emberi tragédia, jó 
rendezésben, els őrendű  színészek ' re- 
mek alakításában — ez volta Krlezsa 

bemutató. Nem csoda, hogy olyan át-
ütő  sikere volt. 

MAGYAR FILMEK 

tettes ismeretlen című  új rna- 
gyar film bemutatója a Puskin 

moziban, a Kossuth Lajos utcában. Ér-
dekes és jellemz ő  film ez. A magyar 
filmgyártás általában sajátos szakaszá-
ba érkezett. Eléggé változatosa téma-
köre. A legújabb filmek a Martinovics 
összeesküvéstől egész a disszidálás 
problémájáig sok mindent feldolgoznak. 
Van azonban egy közös vonásuk: felsza-
badultabbak, merészebbek. Veres Pé-
ter azt mondja róluk, hogy felszínesek. 
Lehetséges. Nemcsak azért, mert a film 
közvetlen képszerűsége és a régi ha-
gyományok egyaránt felületességre csá-
bítanak, hanem azért is, mert a kapta-
fákIezárása épp az apró emberi dol-
gok, az élét apróságainak felfedezése 
irányában halad. Először azt kell meg-
tanulni, hogy az élet a szocializmusban' 
is hétköznapi, apróbet űs, egészen kö-
zönséges élet, mint mindenütt másutt, 
hogy a szocializmus nem állampolitika 
és jelszavak, csak aztán jöhet a követ-
kező  lépés: ennek az életnek az igazi 
problémái. A magyar film, úgy látom, 
eddig csak az els ő  lépést tette meg: fel-
fedezte a hétköznapokat. Ezt is siker-
nek kell elkönyvelni, mert nem is vár-
hatunk többet. A szocializmus igazi 
problémáinak felfedezése nagyon ösž-
szetett és nagyon nehéz feladat. A ju-
goszláv irodalomban is hosszú idő ,  múlt 
el, amíg legalább részben meghódította 
a prózairodalmat, a film pedig gondo-
lati anyagban természetszer űen mindig 
lemarad a prózairodalom mögött. 

A hét új film közül, amit Pesten meg- 
néztem, kett ő  foglalkozik a múlttal: „A 
császár parancsára" a Martinovics fel-
keléssel, és a „Láz" egy fiatal magyar ' 
mérnök küzdelmével á magyar bauxi-
tért a német t őke ellen. A „Nehéz kesz-
tyűk"-ben még van bizonyos különle-
gesség: a többszörös olimpiai boxbaj-
nok életéről szól. A másik négyben már 
benne van, hogy a hétköznapokat nem 
lehet korlátokkal elválasztani, a szocia-
lizmus nem valami újságcikkekkel, be-
szédekkel és jelszavakkal légmentesen 
elzárt különlegesség, hanem maga a 
mindennapi élet. A szerelem túlságosan 
nagy helyet foglal el bennük, de ezek-
ben a hétköznapokban, úgy látszik, ezt 
a legkönnyebb meglátni. Ezért mozog-
nak ezekben a keretekben a filmek 
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problémái is. A Csigalépcső-vel már 
foglalkoztunk. A „Dani" egyszer ű  em-
berek harca a hétköznapi boldogságért. 
Egy kisfiúról szól, akit elhagy az anyja, 
és egy idegen nő  neveli fel. Nincs is 
semmi baj, amíg a nő  életében nem je-
lentkezik egy férfi, akinek teher az 
idegen gyerek. A két asszony, az igazi 
és a nevelőanya egymás ellen vívja 
harcát a boldogságért, de összebékül a 
megsebesült kisfiút szállító ment őautó-
ban. 
• „ Éjfélkor": egy színész házaspár éle-
te, munka, szerelem, válás — amiben 
nincs semmi limonádésan felfújt tragé-
dia —, az októberi események, sorbaál-
lás, a lövöldözésre szétszaladó embe-
rek hangulata és lelki válsága. Az asz-
szony elmegy, a férfi azonban lтágyar-
országon .  marad, mert táncolni lehet 
Bécsben is, de magyar színész csak Ma-
gyarországon érvényesülhet. 

A legérdekesebb közülük a „Tettes 
ismeretlen", mert jellemző  á magyar 
filmgyártás mai helyzetére. Még meg-
van benne a múlt maradványa: min-
denáron békepropagandát akar csinál-
ni, de szerencsére ez mára filmt ől füg-
getlenül, odaragasztott, könnyen lefejt-
hető  sallang. Fontosabb benne az egy-
szerű  emberek hétköznapi élete, s en-
nek az életnek apróságai kicsit neorea-
lisztikusin, kicsit felvillanásszer űen 
megvilágítva. A központ egy kedves 
kislány első  szerelme és egy asszony, 
aki mindig dolgozó férjét elhagyja egy 
másikért, de kisfia végül visszaviszi 
hozzá. Igazán nincsenek benne nagy 
dolgok, de épp ez teszi kedvessé, köz-
vetlenné. 

Ezért szinte érthetetlen el őttünk a 
magyar kritika magatartása e film 
iránt. A Magyar Nemzet kritikusa 
észrevette, hogy a film békepropagan-
dája és tulajdonképpeni mondanivaló-
j a két különálló dolog, de ebb ől nem 
azt vonja le, ami logikus lenne, hogy 
miért kell a filmnek béke-propagandát 
csinálni. Az Élet és Irodalom kritikusa 
pedig valósággal ledorongolja a filmet, 
művészi zsákutcáról beszél, azzal az 
érveléssel, hogy nem tipikus, Magyar-
országon nem élnek ilyen emberek, 
mintha ott csupa nem tudom milyen 
különleges ember élne. 

LÁTOGATÁS VERES РЁТ  ERNЁL  

E gy ködös szombat délután hošz- 
szú utazás után jutottam ki az 

istenhátamögé, a Gárdonyi Géza utra, 

Veres Péter kis házikójába. Egész es-
tig beszélgettünk mindenfélér ől, pon-
tosabban, ő  mesélt, én meg csak hall-
gattam, és néha-néha közbe szúrtam 
egy-egy kérdést. Sok mindenr ől szó 
esett. A népi írók probiémájáról, a fo-
lyóirat hiányról, az Október utáni ma-
gyar irodalom újjáéledéséről, arról, 
hogy jómaga és a többi népi író nem 
duzzog, nem vonul vissza, hanem igen-
is dolgozik. Aztán történelmi példákat 
mesélt egy problémáról, ami áthúzódik 
valamennyi alkotásán, s amit ő  „ma-
gyar balogságnak" nevez, beszélt a 
magyar sorsszemléletr ől, az ő  archime-
desi pontjáról, ahonnan megragadja és 
ábrázolja a világot, arról a véleményé-
ről, hogy egy kis nép nem engedheti 
meg magának a modern irodalom ni-
hilizmusának fényűzését, stb. 

Ez a látogatás mindenesetre hozzájá-
rult ahhoz, hogy jobban megismerjem 
Veres Pétert, aki mint ismert iró és or-
szággyűlési képviselő  is megmaradt 
egyszerű  parasztembernek, és meger ő-
södött régebbi meggy őződésem: vitat-
kozhatunk az írók életszemléletér ől, de 
igazi író *csak az lehet, akinek megvan 
az archimedesi pontja, aki az egész vi-
lágot az ő  nézőpontjából szemléli, aki 
minden művében ezt az egységes szem-
léletet adja. 

A MÁSODIK SZABADNAP  

I smét vasárnap — a folyóiratolva-
sás nyugodt napja. Ez alkalom- 

mal aKortárs és a Nagyvilág januári  
száma került sorra. A Kortárs Újévre  
címmel egy igen érdekes cikkben át-
tekintést ad a magyar irodalom jelen-
legi helYzetér ől. Abból indul ki, hogy  
válságba jutott az irodalom, a múlt hi-
bái és Október zavarokat idézett  elő . 
A cikk írója azonban nem választja kü-
lön azt, ami zűrzavar, attól, ami a fej-
lődés normális folyamata, ami a kapta-
fák lerázásának kísérlete. Els ősorban  
azért, mert nem akar teljesen szakítani  
az 1949-53-as évek irodalmával. Nem  
merev, vaskalapos módon, de azért át  
akarja menteni a szólamokba fulladt  
évek irodalmát is: „Nem vagyunk olyan  
gazdagok, hogy azt, amit fáradságos  

munkával összegyűjtöttünk, a szocialis-
ta irodalom fejlesztésében elértünk,  
most könnyű  kézzel kihajítsuk az abla-
kon. A jelzett időszakban történt vala-
mi fontos és elsikkaszthatatlan a ma-
gyar irodalomban, amiről nem óhaj-
tunk lemondani. Ekkor lett uralkodó  
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irányzata szocialista realizmus". Eb-
ben az utolsó mondatban már benne  
van a fent említett jelenség másik oka  
is — a szocialista realizmus el őtérbe he-
lyezése. „A kritika az irodalom irány-
tűje, és ennek az irányt űnek a szocia-
lista realizmus felé kell mutatnia. Az 
előző  évek torzításaitól megtisztítva 
vissza kell állítania korunk leghala-
dóbb művészi módszerének tekintélyét, 
hitelét és minél szélesebbkörű  gyakor-
latára megteremteni a feltételeket". A 
cikk írója zűrzavart lát mindabban, 
ami szakítás az 1949-53-as •évek iro-
dalmával, ami nem ,fér a szocialista 
realizmus fogalmába, és a kiutat az 
irodalomnak a régi keretekbe szerve-
zésében látja. Ezért érzik meg rajta, 
hogy két szemlélet között habozik: nem 
zárkózik el mereven a múlt sablónjai-
nak lerázásától, de visszariad mindat-
tól, ami nem fér a régi keretekbe. 

Az egyensúlyát keres ő  magyar iroda-
lom egyik tipikus jelensége, hogy igen 
intenzíven jelentkezik a kérdések tisz-
tázásának kívánsága. A kívülálló szem-
lélőnek azonban néha már úgy t űnik, 
mintha a kérdések tisztázásában az len-
ne a legfontosabb feladat, hogy megcá-
folják Németh Lászlót. A Tiszatáj a 
cikk egyik felében irodalmi kérdések-
ről ír, a másikban személyesen Németh 
Lászlóval vitatkozik. A Kortárs. cikk-
írója pedig József Attiláról ír, és égy-
szerre csak Németh Lászlónál köt ki. 
De még ennél is jobban furcsállja a 
kivülálló azokat az írásokat, amelyek-
ben nem a választ keresés általában 
rokonszenves jelenségét találja meg, 
hanem olyasmit, ami már szinte a kri-
tika becsület kódexébe ütközik. Forgács 
László a Nagyvilág januári számában 
„Gondolatok a megszerkesztett harmó-
niáról" címmel Lukács Györgyr ől ír. Az 
eleve elítélés álláspontjáról közeledik 
feléje, egy kalap alá veszi a „revizio-
nistákkal" — a jugoszláv Vidmárral és 
a lengyel lapokkal. Dogmatizmust vet 
Lukács szemére, de ugyanakkor foko-
zottabb dogmatizmust követel Lukács 
dogmatizmusának és a fokozottabb dog-
matizmus szükségének érveit egyaránt 
felhasználja ellene. 

A folyóiratban közölt versek önma-
gától értet ődően értékesebbek, mint az 
Еlet és Irodalom versei. Sokkal gazda-
gabb skálájúak, s jobban megérzik raj-
tuk .a kikívánkozó mondanivaló. Van  
ebben a számban három figyelemre-
méltó elbeszélés is. Thurzó Gábor:  
Ammen, ammen című  elbeszélését id ő -
szerűsége teszi azzá — az októberi  na=  

pokkal foglalkozik. Csurka István La-
kók és ripacsok című  elbeszélése érde-
kes kísérlet, de még értékein is meg-
látszanak a tartalmi bátortalanság és a 
formai megkötöttség maradványai. A 
harmadik, Tatay Sándor írása, csak 
részlet, de ez is elárulja, hogy írúja 
komoly értékek teremtésére képes. 

Van még egy rokonszenves írás eb- 
ben a számban: Tolnai Gábor tanulmá-
nya József Attiláról, mert szakít a szó-
lamirodalom elméleti indokolásából ke-
letkezett Révai-féle téte11e1, hogy az 

-íróknak inkább Pet őfitől kell tanulni-
uk. 

EMLÉK 'EZÉS  NAGY  LAJOS  RA  

V eres Péternél véletlenül találkoz-
tam Nagy Lajosnéval. Ennek 

két következménye lett: akaratlanul is 
fültanúja lettem néhány irodalmi 
pletykának, és eljutottam a Nagy La-
jos születésének 75. évfordulója alkal-
mából rendezett emlékestre. Mintha 
utólag akarnák elfelejtetni a Rákosi-
korszakban Nagy Lajost ért igazságta-
lanságokat. Az Élet és Irodalom február 
7-i száma egész sereg író visszaemlke-
zését közölte, az emlékesten pedig B ё -
löni György megnyitó szavai után F:a 
rabős Tibor beszélt Nagy Lajosról. Le-
het, hogy túlzás az az allítása, hogy a 
realista elbeszélésben Nagy Lajos k йz-
vetlenül Mór. icz mellett áll, de Nagy 
Lajosnak tagadhatatlanul megvannak a 
maga igen jelentős értékei, és a buda-
pesti színészek el őadó művészete igen 
értékes alkotásokat tárt elénk. Lyukas 
harisnya című  novellája például való~-
ságos kis remekmű . Mindenesetre a +ár-
gyilagos értékeléshez rövid id ő  az író 
halála óta elmúlt négy év, még sok iro-
dalmon kívüli tényez ő  vegyül bele, még 
túl élénk a személyes rokon- vagy el-
lenszenv, az emlékest tehát inkább csak 
mint a múlt hibáival való nyílt szem-
benézés volt irodalmi esemény. 

ÖNVALLOMÁS Tt $RTÉN E L  
MI DRÁMÁBAN  

egnéztem Németh László színm ű - 
vét, a Galileit, a Katona József 

színházban. Már akkor nagy alkotásnak 
tartottam, amikor olvastam. De Pesten 
kell látni, hogy az ember rájöjjön, 
mennyire időszerű  volt ez keletkezése 
pillanatában; a pesti közönség felszisz- 
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szenéseiből ki lehet érezni, hogy itt tu-
lajdonképpen egy alkotó ember vall 
önmaga, az egész ország, a világ nagy 
problémáiról, hogy aztán ebb ől a val-
lomásból modern dráma, a klasszikus 
tragédián túlmenő  problematika bonta-
kozzon ki. 

A központban ott áll az ember. aki el-
len felsorakoznak a rendszer tehetség-
telen hívei és rá akarják kényszeríteni 
az igazság megtagadását, mert vannak 
korok, vannak rendszerek, amelyekben 
minden igazság veszélyes, még ha ez 
valami egészen távoli dologra, mond-
juk a Szaturnusz holdjára vonatkuzi п  
is. Ellenfelei tehetségtelen, nem gondol-
kozó emberek, de mögöttük áll a rend-
szer, amely nem engedi meg tagjainak 
azt a fényűzést, hogy a maguk fejéve] 
gondolkozzanak, amely azt hiszi, j о ia 
van ex kathedra nyilatkozni olyan'_:ér-
désekről, amelyekhez nem is ért. lgy 
lesz az igazságnak és az -  igazságtól fé-
lő  rendszernek összeütközése Galilei 
tragédiájává, minden ember tragédiá-
jává, aki a maga fejével gondolkozik 
olyan rendszerben, ahol minden fels őbb 
utasításra megy. 

Galilei nem ellensége a rendszerben 
megtestesült eszmének, s őt épp attúí 
tart, hogy az igazság megtagadásával 
évszázadokra megmérgezik az eszmél, 
elidegenítik a gondolkozó emberekt,51, 
Le ez csak egyik forrása vívódásának, 
egyik eleme a lelki háborgásnak. Mert 
az eszmét féltő  emberben ott él a lá-
zadó ember is, aki nehezen tudja elvi-
selni, hogy a hazugságot is szentesit ő  
rendszerben mindenki a lelke mélyig 
hazug és alattomos lesz, és ott él az 
örömre éhes ember, akiben felmerül a 
gondolat: átvirrasztott éjszakák, dolgos 
nappalok helyett nem kellett volna-e 
inkább élni, örülni az életnek, esetleg  

apró, jelentéktelen dolgokkal foglal-
kozni, amikkel nem vonta volna ma-
gára a rendszer rosszallását. Az igazi 
lelkiismereti probléma azonban csak a 
megalkuvás után jelentkezik: hát ér-
demes volt ezért a néhány hátralév ő  
évért, ezért á beteg testért megtagadni 
önmagát? Mert önámítás volt az a hi-
te, hogy rá még szükség van, hogy van 
valami, amit csak ő  adhat az emberi-
ségnek: nincsenek nélkülözhetetlen em-
berek, a fejl ődés, a tudomány, az iro-
dalom nem egy emberen áll. Nem ért 
,volna-e többet megalkuvás, önmag а  
megtagadása helyett feláldozni az igaz-
ságért ezt a különben is rövidesen vé-
geszakadó életet? 

A megalkuvásba kényszerített Rá-
kosi-Magyarország, az önmaguk me g-
tagadására rávett magyar írók, a nap; 
kenyérért behódolt gondolkodók, és ál • 
talában minden megalkuvásra kénysze-
rített ember lelkiismeretének kétségbe-
esett sikolya ez: És ez teszi legértéke-
sebbé Németh Lászlónak a nagyot, szé-
pet akaró, s ezért környezetükkel ösz-
szeütköző  emberek problémáit boncol-
gató valamennyi történelmi drámája 
közül, — a legbens őségesebb önvallo-
más, a legközvetlenebb korhoztapadás. 
Ez teszi modern drámává, jóval túl a 
klasszikus tragédián és hősén, a gyere-
keit megölő , öngyilkos lenni nem tudó 
Herkulesen, akib ől a szenvedés csinál 
félistenből embert. Ez már nem a 
szenvedés közösségébe  beolvadó szen-
vedő  ember, hanem az igazságot, egyé-
niséget, őszinteséget megtagadó r•.uin-
denható rendszerrel — akár Rákosi-
Magyarország az, akár más — szemben-
álló kisember, akinél a közösségbe si-
mulás, megalkuvás, önmaga megtaga-
dása, és nem cél, megnyugvás, hanem 
maga a tragédia. 
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Harca reményért  

Dési Abel 

Dr. T. I-nek, aki vissza-  
аdta nekem a reményt  

1. 
Csak tíz körmünk  

maradjon a helyén,  
hogy kiássuk  
emberi arcodat,  

csak a kezünk  

tudjon még re дΡэülni,  
hogy ölelhessünk  

egy kis emberséget,  

csak az ajkunk  
maradjon a helyén,  
hogy érezhessünk  

belül is valamit,  
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legyen lábunk 
maradni s megállni, 
a mindig közelg đ  
veszély peremén, 

ne tépjen belül 
ne üssön kívül 
ne lépjen nyomunkba 
a kín farkasa, 

sikoltsál emberség, 
légy nyelve a kínnak, 
ragadd meg a szavát, 
a múló időnek, 

emberi szavakból 
nđjjenek kezek 
vonagló ujjakból 
dolgozó tenyerek, 

hang a fülünkben, 
fény a szemünkben 
biztató szó 
nyelvünk helyén, 

emeld fel arcod, 
két tenyerünk között, 
s szólalj meg általunk 
te maréknyi remény. 

2. 

Csak téged kell 
megtalálni újra 
valahol lenn 
a dolgok mélyén, 

keresni kell 
megmeredt kezekkel, 
futni érted 
sánta lábbal, 

színedet kutatni 
szinvak szemmel 
hangodat hallani 
bot-fülekkel 

és mindenütt 
ahol 'még élhetünk 
téged kell keresni 
emberi remény, 

Kezeimet adnám érted 
szemem fényét 
a színedért, 
hogy láthassak 

vedd a lábom 
hogy futhassak 
vágd le kezem 
hogy öleljek 

323 



általad vagyok, 
általad leszek, 
teérted születtem 
te maréknyi remény 

Te vagy a hitem, 
te emberség 
te vagy az elvem 
remény elve. 

1958 február 
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Afrikat tüy  

Trópusi nap alatt  

Adám Tibor  

А sіvatalg, forró 1 ІdheClatlе, а  fielhérem  
izzó nap  perzseQb heve níem  

tudták  elиernnd j dvemle;t: Aflrika, a 
titolkzat>o1s, romlatikus Atfrilkta роlá(, 
`t1a;plos~cl.m. Vdlem pátrlhuzamo І .lan teve 
ka ~r!а?,áт  bаkbat, korotm гfekelbв  aradk 
m хsolya.gnak. 

A k  ќ bќi1 iiъdulló vélgbe1eai]be nyútló 
út ktátfelíé ѓ ígaгz'ik. Ve гzetőm balra fardul, 
A t v  1t аn 'm~adarn  pa1aták гmгert~dezа ek  
az é,g felllé. Far;t-45zudlán, a n~agyvárоs,  
а  hutszlad~ik slzámad b.rriIpóti!ával, éiLetm,ó:d-  
ј.áигаl,. De rrni az otit j.ab+rá? M чint ijedt  
birkanyá<j y  úgy bújm.la,k őssze egy szo- 
marní  d  pi ёis (birtaJldkUtaii. Ve гetűm 'el-  
fct#ја  tek' ~.iteterrnvt. 

— A be гnmtsziirö egycd, —rrnolrvdlJa, .— 
dii az n~sni  ér.dekes. Nincseпnelk báralk., 
kt .1vléiházak, féln.ytels "uzle+bek. 

Odlá megf(nk  mégisy mert verndlgg11ő1k, 
szá[11adá1k, autaakltóll. nyüzsgő  sugláir•uta'k 
vta гnn:ad Európábtan is.  

De ezeket a kainyar,g&s, ,fálьdl és pléh- 
dюыуІюlklbóll. tákalt, ba ►rat'okakkal ö гv ~ezett 
áttr гókat игајо n гutcáknlalk nevezhetemF-e?  
бaaz, onró, в0Gdwllattlan ltevegő , 

kegyletlen ~iid ;perzselгő  ,horrnok, szem пгa~kaibó 
izzó nlaplkardng és ѕelhdl ёlrnylék, sehol  
elgy iildábő  zöild szírnfidlt. Ё1s míágis, itt 
e+mlberek éЖтetk. Ёrz~ő, gom,dalko¢ióS tevé- 
ke гnykedő  errube гrek. A  ciiv Ісі5 szét-  
ver!te, darabokra zúzta évezredtes szoká-  

siaiгkrat, éle, ádlЛulktat, elikengette ő&et,  

vlagy i'nkább ki.asa гlta őtket iaz  "rлsemdők 
m,élyérбl,  de  emlherhez nvёlІbó érldtlett  nini  
nyújtoфt nekik. Е, ők m~ost  itt  vannak а  
ćivilizláeió k,zölbчén,, mimssze mléhány 
rr.(гm1fd11dnyire la zajtcu rnagyvra ~yból, а  
fo ~r гglaImías kilkё tгőttő l, rn!ajdnem гоиуацъ  pri-  
mi,ti;ven, nnt vаlalha.  

Ilsmtétt ајгbап  vagy o1k a s¢avákkaQ,  
mert  jiibb szó híj ~áln 'kclasmtánta'k vagy  
kl~плtihlátznlak ke11 nevezіne гm e1gy ,szгnmy~es, 
bűzi^s odiut Néhán,y tíalhaz halsonló 
а'ík . г'matass ,ág, rnhámy r гozlogla pad  é1 
sdk, sck, holsszú inLlbe ödböíЈлtt, trxrül- 
lköző-, tерггсlогm,ara.d`ványá~a casrav~art 
fedi  sbtlé ~t -birű  e,mlber. Gyranús színű  
meleg  'fоІya ~ d+ćlkolt tsziггCs+ö1?гие , zt~ibolnígwгa,  
láгтцах?а  kárttyiáznrak. Senik гi rd1m  sem  
hrederít. Hio¢lzászolhak m~áг  а  flehértek  
furesгa hó1уarbjailhoz,  &t Tetten sétái- 
hoz.  

Fénylklélpe.zni ,kéзzi.ilкilk, 'm,egёrпkí гtend  ►а  
végtelenn:,i1 éndelkes látványt.  

Vezetőm п%la'la гmtitőll 	тle гgi(јгедЈhеlbегнн ,  
alapcIseri rrnegi'jedhet,ett,  mert  izgatt>attan  
hadart va1lamit. Nem  гérytemb ntem is  
ig.y гe гklszюm ane.gélrlterni,  most  KSak а  
láttfvlátrly érldíekel. A kártytázó Csoport. 
De а  e..qopant rnegszíínt ґitгatkozni, 
meg,szűn,t ittalát sziinasöliígetln ~i. IĐiabálni 
kez&bek,h гangá.aaa~,, ~feny~egtető¢tиe. Nem  
ketllettt а  nytiviiket  ismerni.,  h гagy míelg- 
éi.tsieпn:  tilos a férnyképlэz Szigarníe:n  
tilos!  De hilszem...  Majdnem  magylamá ~г- 

325  



kadirцi keгdteml, cli 1b ~аrá'tságtarlan, hоg;Y  
. ne гmbnldjam flenyegreitő  teki.rrlte гbek gyar-  
san arr!ál, hagy rrvagyas7áz-
kodiásr:'1lak iltlt n'.rnlcs hely!е. NLégi ►s Szeret-  
tem, vorina cnegjtwdln ~i.,  mi  ennek ra tila-  
1olmnak az° oáea. Veze+tőfrn, adta  meg' a 
m,agyiarázгatdt.  

0serdők snélly ~án, 	vioШi 	ho~niá ►-  
lyában sztiiabett  meg:a  hiеdeileim: aki  
varlalkinek ártani akar, az tüirerlmles  
mvunikával lkiifarr ~a!gjja lannlak ké,pmíálsát  
és eaállltal híaitlallmrá)a ke.rí't1. Едцгиек  a 
hatalomnak a ifolkla autód fiiggött, ьоgy 
enillyem éllг thű  а  lképmáfs. Ez a hit  miind- 
mláüg me гg~nariadt. A. fényikcélpezőglép 
lenlcséj ~e eillé iá1111ni гtehí'at ig(in ves~éQyes 
ddlarg,  ment a  mrdd~e~nn rteaGhnrlka rév_lггп  
І7ű  áilép_n ►álshaг  jrwthat ra fárцyképezќ$, 
иagyis teljes hatalomhoz а  Фef;érnyklépe- 
гett fёlölbt.  

iH~át јгó, unbm131taan, ha mrár embereke ~t 
nem fénylklépezheítElk, akkorr Qe,glalább а  
lomlhán ác+saírgó tevé!ket, а  av~rv ~ény  
h'iányi~(b Іan piapír-, bő+r- е's teк til,hrwll~a- 
dléíkckkal táipilláQkbzíá tfekete, nagyfüil ű  
ke,clskІélket kapom  Q!е. De e~t sem en- 
gedtléik. 

Szarniorú;an á11tam tarv гább éѕ  rö ~vid'е -  
sem, m~eggyőzíődtem arrréd и  hoígy  a c.ii- 
1+izaió leall,j;án., а  nyгamror feneítién ,is 
иannak fokb7Јatok, гéls hogy niiгvcs dlyan  
ny+onvor,, +alyVan; prim'ití'vizmnz'+7, amerl;YniéQ  
nem lehetne miég níagyobbat találni. 

7s~sz}hangzatlt а  kvt fla гbömlk. Sz 1t 
a tam-tam, Afrika  r,i-tlmuuusa. 

S ~oi<nám.y, kbrom гf+ekete  testek  vзanraglíat-. 
tak, :nLсugatórbгik. ".Da1,1)ат  né.+kliili, egy- 
hamgfú m;aґaj. Az ilőibbiielkkely а  enruztiél.-  
mán sawdá►r~iаkk.aQ el1etétb ~m  ezek  az  
orпs~ág Ibel!s,eljfélb ~ől irdetelepedett tb гzlsek  
fedetlien %ő(vted j  ánníak. бrriálsi, sűrű , avas  
faggyú 1bűz,t áraísztó ígöndör hajlklaraná-  
j гufk, гaanel,yben vitlaszerű  nagy fafésű+k  
élkltellenikeldnek, óvdja őkelt ra  nap  káibútó  
su,gra,rialStál. Axlauikalt rrnélly vágsto4ztóa  
eredќ$ bia г7áz{dálk asúfít~ák. Füllük cim-  
рá}ját fia, rCsbnt é4s fém ce ~cse гbeas гék 
díszítik.  

thmqpet 'ülltek, vta!gy asak +e гgyiszerűen 
maguk mió196 ~án sz&akoztak. 
Niéihány mléternell adéhbr, raz  ú1t0ln; igy  
ombott tehenawtá rv ~esztegel. A safár 

féllnveгteцΡгnre иetkő z4иe kínf1ádik vele.  
Plartako+krhan csíurюg alló alaj 	tes+térői 

verej;télk, A kocsi végre isim~lt üzem 
kléipes. E1nob+ag, +a1aj tóicsrát науугиа  maga  
tután a sima  be ►bouvon. A tánсoil~ólk egy.ike  
és гzrevesz'i. OкLasd, 'kézlét beliemtámtlja  

tđrcx5ábгa~ 
 Megszagolija. Érzi az oáiajat.  

Kiгalb-á,1. A tárnc abbamrarad. 	Jiö ~nníek,  
t7ohaminak 

 az emberek,  to1lakbidnak  a 
szennyes  гногава  kőrül. Tenyerükkel 
rnerítearek 

 
beІбle ё+s kenik  h гai}ukr~ ,  

testüikra.  
Olaj,  _— дnonldjia. a vezetőim — zsi-  

rraidélk. Ez pedig kell az embermlek~  

áliliathralk, e111 a hajnak ,a bő+rrn+Ek. É ~ge't 
a  n1ap,, perzsel, számLt. Z~+imadlék rцéШküQ 
ki ~aserrepesedik a bбr, törrtékennyé vinak 

<а! haljiszálak.  
Értelm ~, hogyne  érteném. Hi szen  fejem  
brápws!i praґаf,asi'sak  alatt is kёvályog, 

araam  a  vastag, Nvve ~a ílétlгg alatt is ég. 
Értem а  Niцveiѓ rt pénzt kell adn+i. Meg- 
teszi persze  a faiggyú is, de flaggry ú 
sinxxs,  ahhoz is péruz  kell.  Plénz.? Hannán 

pénz a vadon  fiainak. Az rúton  " alaj  
táasa,  csak  wtáína  kel  nyúfln+i, nem kell  
hozzá pénz, nem haj, ha szenny es  is. 

Assab, Etiólpi+a egyik kikötrőplének elgy  
eU3luigo!tit  negyede. 
Кёt !fieke`.1е  parcinity. .Né г  csodá;'kazó, 

tágrramemedt  szem.  
Srгerbus:atiak  gyerekek!  

,Idegen hangzású szavak egy Ifél+etim ~e- 
teis S,wnasa lbáasinlak slz+á>j álуó'1. Rémület. 
Két rglömcisásen eígyirruás4b+a ifiagródzkodó 
rruo:zdullatlan fekete paraníty. 

Ne, ne .fáalljleltek. .Ltt  van,  fagtjl~ltok. 
Gsiolko гdJé,  finom  rtejlc'sdkaládé. 

Ne,m,  kelii?  Sigazlatolk  van,  +azit, hagY а  
as ~okoll:ádé finbml csiak az tudhatj+a, aki 
kóistallta. 

—  Mit akarsz  tőllülk? -- s~ór11a+1 meg 
~mgё ttem valrakд . 

Az 	ea ~szbtt, fekete, savány arcot 
piszkos, rendetlen;  Ifénytelen, szürke 
hajzat  keretezi.  Öre;gasiszany. Dédanya,  
nlargya,nY4a, de lehet, hogy атуа . Ki 
'tudja?  
' Beszlél„ lbeszél. Nem angol, nem  is  
oLíasг  туеопт , amin  tszöl. SzámrhaTam nyelv 
kreiver~lke.  De  én értermi, min131г,m  ermibe+r 
mгeglértencé.  

Mit akarsz гtőiiük?  
íSemmit, emrrn,it sem,  akarok  Gye-  

rekrek,  szeretem a gyerekeiket . . . ked- 
víeakeidnii akarok nekik . . . resiolkialíáidlé. 

-- Ne;m deШl;,  nekik  semmii' "s гerm  kell.  
Nekem  kel.  21ülгes víz, v'iszlki . . .  adj!  
fényképezhetsz  . . . 

Félnyltelen slzemlé±ben molhó vágy.  
Viszkit, inni ! . . . 
Ninds . . .  
Ноzzа1 és viheted  dket. A tieid,  
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igen, vгilhebed őiket, van dbellő1iilk eg, sok  
is, bú1 sok.  

A ka+ramlba kapas~Jkodik. Csiontds,  
plszko►s пгјјаиl ,glörсslösen m,ax+kolászn ~ak.  

Az uдtid фnak vannlak fdkozatlai.  A 
ьéka und,arító, а  kígyó mlégiт~krá►bb, az 
alkdho2гért gYernek~t árQtsWtó апуга  
1egж á!bb.  

Menj, hagyj ! . . . Undorral fordu-  
bok eQ t,őde.  

A kélt csöppség á111 megiglézve. Sz--  
g1ёhiY рoroпutYюlk.  

Mюtst aldálbbhagyюltt  a !bién гultsg, а  
fіё1егlет  ki+tőm a ki,selbibikbrőd. Bőg,  
ord.írt.  

Nem ilátta гrn még kalykét véd ő  0rasz-  
lláuvb, dl ilyennek képizelie;m. Itlt termett 
е lllőbbem, đ töztiem +és ra két öp р ég  
leözö гtt. Tet m ~ezbewen kebte hullá ~rnik.  
az izgadlcm х5l. Beszrél]:, hadar kiabálva.  

—• Ne merj hozzáljruk nyíuLni !  . . . 
Erőвek а  fogaim, kömmle2m is vannak.  
Takarodj!  . . 

Iiehet, hagy  nierm ezlt m;oimdjia, lehet, 
hiszen  egy száиát  sem émteaxl. Csak ,-  a 
fќчlbősziilt, Fю:1csi:цгІyieli't védő  duhös nős-  
tényt l'áto;m benne.  .  

Az önerglamzony eltűnt, elmlenekütt. A 
рáivmlakгunyhó гáгnylékálban ké.t fekete  
poranty, az any+a, а  v+alódri atnya, meg  
én. 

Сјюkol,ádié . . én casak  . . . 
Nem, ra mlagyiarrázlkaddás hiábavaló  

hinni. A homokba ejrbem a сsorkюZádéJt és 
lassan tlávozplm. 

A  kisiéггtlés earoisebb nádlam, messziről  
visszam ёг!ek.  

Ott Ш1 mla+gaslam; erősen, egyik kezé- 
ben a csokoIlráidlé, ,a másliklklal а  kéb грог 'on- 
tyo гt ölelri ma.gához.  

A  1Điklötőlből da1111aanitlallan éml elk hallat-
szik. Smépnek tumdik, most el őször szép.  
Sтlép ъek,  mert  kicsli. a virlág, ki,csi ez a 
vén föld és az anylа  anyra +m,arad akár 
fehér, akar sárga, akár fekete.  

В . Р . Fijros beltűk fehér alapon. Ra-  
gyaglnlak а  tia,pflénylben Іа  hatalmlas -cisz-  
ternák. Csövek, vezetékek botnyoLul+t  

halrnaza, allajos homdák. A kődllaj biro-  
dlalma. В . Р. „Brirbish petrol ѓ" 

и+аад. moirniia-ig, sir! — hiajlonlg  a 
rхdtarcsóaгak vezető  j e.  

Јó reggtelrt, u п~acm:! — laajlanig  a 
paг7báis.  

— М~éду  tiszrteilertem ! — pirOs tлzrb.ánо , 
san, kék egyenruhásan hajlb пig az е'glész  

В . Р . A Baiitish petral egész ,barnaképü  

kara.  
Egy hajóról jiav+ölk, ат lеlу  számtanma 

szárrLф  nyёlli да  kőolájat a. В . Р . kút-  
jalból. 

A  matare5ó+nlakom kélt piros bertű  dí- 
szeQгeg. Kéit piros bebű  vгan hímezve  a 
csónakvezető  k1é1k elgyeuг,ruhájárvak zse-  
botrе  is.  

Piros turl~+á éLs kLk gyerгruha. .Csdupa  
bіarnlakéipű, un~i~foirmizált arab és mlnd  
ha jdong.  

Adent, a várrast akartam lárüni.  
Szívességet 1ielttek, a partra szálQí:tat-  

tak — és mrég ők hajlonglanak.  
Az wtioán vlagy+oik már. Aden pokol'ilan  

forró wbeáján.. Kii.rakatok és aLutók,  
kemeskedők és koldusok. Vláras. Keleti  
nagy<vános.  

Bоiasámait, jobbra  vag  balra far-  
du~ljak, a klözpomibba szemetnléik jutni?  

A tűlzotrt udиani ~asság rdndig zaиauta  
hoz. A m~eg!áшlíitatt burnuszas, rrnélltó:sá;g-  
beljes, az Ezerergygj vallame]y7ik  alakÖá- 
hioz hasюnlló flérfii ,mleglhajоl. Méilyem,, túl 
mléllyen hajol meg. 

Később  megszoktam ezt is:. Hajlong a  
erieskedő, ra llimion ~áldléárús, mindenki  

hajlong. És mndenikim ~ak barna a képe. 
A Фehérek nem dhaj ~ion,g(nak. Fehérrel  
nem is találkoг tam. Angol mnntha egy 
se volna. Pedig van еФе 1у.. De nem bolon-
dok ssültlbetni magukat a +trópwsi nappal.  
Én se tesz.em, szivesen és hiszem, .hagy  
az arabok is csialk kémysz'erből teszik.  

E'gy apiróság, 7-8 iéveMs kisember,  
nekem szaladt. 0, s e»тmli az egész.  
Vélelilen, iйrtatlan, jelenitéktёlen kis  
relset. Ко(1dlwsbámsaШt alkar ►ta rryagel гőzn!i, 
n,ek:iilódulft hát, menti tudott nieglá ~l:lni ёs 
nekifutatt az idegennek. 

Isunét  egyenгuha, ezú гbtаl .  nem  kék,  
hanem k,halki ►  (fölldszínű). Fekete, magas  
fez. Rendőr. A gumibotolt helyettesítő  
barnbuszpálса  viérszj ~ó+sl,áan suhog.. бге-  
glény barnaké,pű  kis Кölly'dk . . . .Лajиe-  
szlékelve igyekszik m,enekilni.  

B ~acsánat, ezer bocsáavat . . . di  

én mfajd meggtarní:tom a szem(tellen köQy-  
kö't .  . 

Hagyja már azlt a sze ~glény gyere-  
ket! — törr ki belőleml.  

Ahdgy paranasoljla . . de kíits4koruk-  
bari ketl őket hozzdszoklJartnl, h,orgY tisz -  
teldjiék az dwrakat, a fehér urlakart . . . — 
то~~61а 

 

a rendőr és  barna arcчából  'ki- 
villanniа(k fehér fogad. Hajlong, ő  Is haj-  
lomig.  

:щdt  itt mindenki hajlong?  
A  kdldúst megé.rtlem, a ke reslgeidőt is  

nlé~nhkléppen.. A B. P.-seknek m тurszáj,  
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ke~zd+őbetű+in~é1?  Nem,  egyál'iia 	nem  
rosszabb.  
л  ha'jбk kikőtinieik Адет lban, m~гrlt kő- 

dl:aj ,n,élik,üll sem, `11e h;ad ćkázmú, s mert 
Aden јо  helyem мun. A hadókon гtenEge-- 
részek  Vannak, a tengle.riészek. иás ~árol- 
niak,  isznak,  ыrraиal~ó+t  adnak.  Sok 
pгénzt hoz a hajLomgás. Sюkat ra látha- 
ta'tlan glazdlántia К, de va гluunl+csiklét  a  haj -  
Iс4nbó benmszülött~kґ ek is. Az аdгectiiak  
eгeilv nieihetnerk fiölde ~t műv:enni, mert itt 
csuk kopár  szikla  é,s siиatag van. És  
eigyenrulhás res~ dlőrnek rcrцégiis osak j ~obib 
lenn~i, mint tevehajesi~lrmiak. Kis koruk-
ban  nlegbamí't ј ~ák őrket  hajlongani.  IVliin- 
dn'ki  hajlong. Mindenki, aki  barna. A  
fe+hiér meg m_ гn~lha cs'ak iazé+rit иоР_na, 
hagy lгeigyen ki éюtt haj Іangani,. És én  
ezéxit Акi.ег.ъ ,аІ-І  naigyon szégyetlitem, ћюgy 
fehér v ~agYоk. 

V iz. Kék is, sás is, meleg; i;s..Tenger, 
de más, eglészen más,  mlint az 

Adriia. KegyetLenelbb, 'alatto гmos Іabb, 
félehne.tiгtsєlbb. Az indi+al-аое 'an. 

A hialj а  riéиkailiauzt várta. Tonnás  
hсirg,anyia а  titokzatos  ysléigib ~en pi- 
ILent. A  tivolban Ma&asz fehénlett. 

— 1F31e1,j !— Messzir.őil, а  váras felől jön 
a hang. C:sónakak közeP_ednek .fe ~~►..k. 
Frilmtív  t  шј iiiІуdk, fiéllig tubaíj,  fiélig 
dsonak, törlékeny l,é ~l.ek~reszt>ő+k. Kettő , 
háropYi, nl~giy, —  sok.  Az Іvezőke t he- 
lуеtitesí,tő  deszkadara(bck asapdossák а  
Vizet.  Mli+ért ez a nlаgy sietsёg? 

—  Hej!  — Viбko,nylera, remn,eglő  hang. 
Gye+rmek.  Fejletlen,  vézdna  test.  Kinyúj-  
bdbt k ёґz, sok soиány, ap Іró, kinyú+jфatt 
kléz. ци .г_lkoúidíusоk. Keitt+ő  egy as ~óniak- 
ban. Egy nagyo!1љ  ,és egy  kisebb.  

Re:piil az aipróplé+nz, а  репагу ,  az  anla, a 
cent, a drnár, a frank, a ura. A tenge- 
гlészek zsebében dtt иап  ,fé+1 Rn_,bág pén.ze. 
Repül az iaprópёnz, megсslilClan  a  n!а+р- 
fén>Yben, . а  hulцláunюk felffogjiGk, egymiás- 
nak ad~ 'á;k ú:assan, j ~átszald іozva ve1e, 
mind  le lj'ю,bb ;taszátјІák. 1;iиe ~gek  is  repiifl- 
n,ek, iires kоnrгeгrVd;o(boZek -is. Éis ez  mi►nd 
émték. Tolangаъak a osónaktutiaj ~ok, wg- 
nádfrг~ak ia gye+rekek. Ús ~znak es,zeveszet-  
ten versengve, mert aki ;gyars ~ahb, azé  
a  pénz, az  tive.g, a konzervdoboz.  Űsz- 
nгak és  íz а1á bwkniak béka-ügyessiéigl- 
g:e1. Vаllólságas k+özeillharc fialyik.. Habzik  
a víz, kav!arog:. 

-- GVe те ! -- kialbá+lj ák kánuslban 
а  gyerekek,  amikor a pénz és üveg!esё  
теуlаШl .egy pindianiatra. Furakodnak  a 
esónakok, ágaskodnak az apгó,  fekete  
testek.  Az гtu~rгΡ i'sunгёt előkerün niéúrá ~Uy  

Assabi felvételek  

.n,áluk гsz:albálЛ,y.  De a .xend&? . . . Hát 
igen:  neki is  mius~j.. Aki az  arab  
Adenbaл~, aпІalb аiétéme an+gial rendőr, 
атmаk nyulѕzálj. De hált +nasszaъLb a kora- 
nss aros&Јliánpáir a „Bnitislh pоtr ~oll"  
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penny a zseb fenek+érol, néhány pléh-
dob+oz a koalyihálbód és úјra kezid ~ődil a 
hajsza, a zјжrz~avaх . 

A víz felszínén nemi messze, egy ba-
rázda, s el őtte egy uszony. Cápa. Szám-
ta~lаnt bújitra+t a miéd ség ezek+bы  a szoim -
ja+s, s ггщлј  fi гrцг+vadakból. 

Borzongva nézеun a b+arázáát, kiabá-
lоk„ de Yчаm ѕІ  hedеrítenе ~k. 

Kering a t ć(b;bmmázsás szörny. Az Indiai 
óceán oaрái, ,a tigri ~s-,oá рpák a legveszé-
lyeseblbek. 

— Cáхa ! — oгdito~m. 
Masit máin lltijáik a tengerészek iás, a 

gyereikak Is. 
Közel van, nagyon közel. 
A pénzeső  eláll. Mindenki a baráz-

dát nézi. 
Az egyik gyerek valamit kiabál. 

Sovány, nyurga, nincs több 14-15 éves-
nél. A tengerészekkel tárgyal. 

Beleugrik a vízbe és úszik a cápa 
felé. Mind közelebb van. 

A korlátot markolászom. 
Csend. Csak a víz csobogása hallat-

szik.  
A hegyes, lapis uszony vészjóslón 

szeli a vizet. Eltűnik. Egy hatalmas, 
fehér has megvillan. Támadás. Egy 
szempillantás. Sikolyt várok, vért. De 
se sikoly, se vér. A cápát sem látom 
többé. A gyerek ügyesebb volt, a csó-
nakban van már. Liheg és nevet, mert 
egy egész cipót, ropogós fehér уipót 
keresett hajmereszt ő  mutatványával, 

A szörnyű  mutatvány jutalma repül 
a hajóról, de célt téveszt. Ott úszik 
fehéren a víz felszínén, csak egy lépés-
nyire a csónaktól, de senki sem nyúl 
utána. Fehér a kenyér, túl fehér. A 
fehér a cápának olyan, mint a Piros a 
bikának. Én ezt nem tudtam, de a kis 
hindu igen. Nem nyúlt utána. És elt űnt 
a kenyér a Víz színér ől, eltűnt egy 
pillanat alatt. Lenyelte a cápa. 

Jutalom nélkül maradta kis hindu. 

M r. Hmaing modern üzletember. 
Japán autógumit, kínai selymet., 

indiai vásznat vásárol; burmai kaucsu-
kot és rizst árul, — hatalriss hajóvál-
lalatokat képvisel. Irodáját a legkor- 
szerűbb hőszabályozó hűti, két titkár-
nő  sürgölődik körülette. Leveleit Far-
ker töltőtollal írja alá, drága idejét 
arany Omega méri. Sokat nevet, han-
gosan, magabiztosan, és számtalan-
szor, különös élvazettel ismételgeti 
amerikai kollegáinak jelvnendatát: 
»Busines is busines« és »time is mo-
ney«. Politikával is foglalkozik, azt 
mondják róla, hogy igen nagy a befo-
lyása a minisztériumban. Egyszó-
val a ma embere. Éppen üzleti levelet  

diktál, amikor bekopogtatok az iro đá-
jába. Két nappal ezel őtt ismerked-
tünk meg és most régi ismer ősként 
üdvözölt. Hellyel kiníl majd mentege-
tőzve — a levél sürg ősségére hivatkozva 

folytatja a diktálá эt. Indiai szolgája  
jégbehűtött narann a zörpöt és amerikai 
cigarettát tesz elem. Tíz perc sem telik 
bele, és mr, Imaing mellettem ül, vég-
telenül drága idejét fecsérelve. 

Hát igen, az idei monszumok ez-
ideig nem hoztak elég Ps őt, de remél-
jük, hogy a következ ő  hetekben víz alá 
kerülnek a rizsmez5k .. . 

Könnyedén cseveg és nekem egy-
szerre furcsa ötletem támad. Szeretem 
a meglepő  ellentétellat. Egy modern 
üzletember és az évezredes pagoda, az 
arany Svedagon, a világ cspdája, a 
buddhista világ büszkesége. 

O a Svedagon ! ... Mr. Hmaing 
arcára a legkomolyabb kifejezés ül... 
Építésze? Nem, a Svedagonnak nincs 
építésze, a Svedagon az isteni akarat, 
a Buddha csodatév ő  akaratának m űve, 
amely előtt inindn igazhitű  buddhis-
tának szíve megremeg . .  

...Két és fél ezer évvel ezel őtt két tisz 
talelká keresked ő  utazott Indiába. Dol-
guk végeztével elzarándokoltak a szint 
Bo hegységbe, Ott maga Buddha — 
kegye jeléül — nvоlc hajaszálít aján-
dékozta nekik. A szent ereklyével 
hazaigyekvő  'kereskedői, sok viszontag-
ságon mentek át. r1 nyolc hajszálbóz 
c's;ak wégiу lеt i'kеrült Кhazavi+nnlbik. 
OkAlb!an, így hívták va+lahia Rа agio о1.1 ~t, 
heфеkii mnepе1bék 2. ny szent haj-
szál érkez+érrét. Azttán., az erikl,yiélt bar -
ba-lmiazó dobozt felvitUék a heg ~ytetőre, 
de mieló+ttt +egy sziklatömbёt borítottak 
voirrna rá, hagy őrizze, a kir+áily gné!g 
egyszer ,kicZуitоttљa. É csodák dsodájla 

a doboziban a nap sugarai alatt 
nyalt szereit hajszál гa!gYiоglatt is s ∎ZJilvár-
vá_iry ,színei.bean. Hálaliuná ~t re+beiglve bo-
rult téirdre a ,siolkas.•ág,, amikor a sizik 
latön hbel b.efеdték ,a s~zents get. 
De a sziКilatöimvb lánggralobbant, 4s han- 

Jutalom nélkül maradtak a kis vírikoldusok.  



Rangooni képeslap  

go mar ~a j'јгаl nőrn,i kezdlett. •Hatalmrna3 
éíglberruenő  ar ~anlYkupaLává formáládatt. 
1Vfegs!zliгle!tett a Sv.edra,gon, атеlу  епг- 
ezW!edeklkel дзсо lиа  ёvrёL ё!vre fénye- 
sebbeа  és sze0ben hirdeti Btuddlha 
nlaatylságált . . . 

dVLr. Hrrvainlg 	avмaibќ l az igazhívb 
!hangja Gs!endiüll. Az nmadáljla el ё tt а11ó 
nyroсhengeres Ghe!vrole+t, $ аг  Urnlder- 
w'оад  -- v1i+11any ~s,zó!ritóglép„ az aGom- 
ramlboiláis rm ~ind, Avagy ёs tiszteletre 
nvéltó , +eпn(berli találmná Іу. De, hegy 
m~ideztt az emnlberek ktaláUhatták, 
+атпгоугофн  вwddlha azeAVt afkaracta rejdik,. 
Еtiért bbratvѓ.lta lтáга  ftej lé~t  Mr. 
Hknain;g 5 élvvel eze ~lűtt, Іlhízсуtt be:s- 
télt ovar ~anc ѕtárga 11epe1b ~e baurkolta, 
bюrdó ntарernydt vett hcír~ !а  а1о  +éls 
rrnezi;tlálb, kaldlul+иa  vezekelt  három 
hónapot. Buddhisták milliói cseleksze- 

nle 	gy élvezredldk бta.  
. 

 

Mit  száLhatok ehhez? Keletie+n va- 

gyunvk, Keleten, alho.l ,a tűző  nap alа tt  
nagy a he ~telkli ölrnlő  lain!gyos e'.sőlberz  
minden másképp fest, minta racionális  
Nywga'ton.  

T érdig éго  rfű, pálrnák, erdő . Sű rű  
гj,árhata ~tlan бslerdő . В•ozótots+ flutó-  

n!öv ~étnytes, tigrisekikel é1 Э  kíglyókfkal teli  
dzsnz ~гvged. Mia1á ј .  

Hlare ~gas zöld tak, v гérpi+ros vliráglak,  
mandulаvág пí aro гmtfelkete 1e.ánysze- 
mek. Iltt mliinttfhra .mlinident eltú!l:zott 
voileva а  term гé гszet. De nemasak !а  ter- 
m,étszet. T'wl élénkelk а  színlelk, búl ki- 
casilk az i~gléáгyeК  élэ  'túl nagy a n~omor, 
mi~nit á1taQ`áf~an nlind!enlhal 'a  Keleten.  

гSzviitиlhálm ~а  kilkötő  tú1 ,kiсsii. Háwai 
а  pálrmlae ~rdőlklb ~en biuialk meg dlszór- 
tan étз  laz n  nléiháln,y ultсгáj ~a m!inYha csak 
a~zért  volna,  lvagy az üzletelkn:elk„ а  
báralkmvaC !legy!en  hol  so rakozniok.  

A nap  sпiltött é!s ha a nlap siüt, 1е- 
g&y  legyen !a balpá а,  akit  egy áránárl 
tlölbbet Ikilb4ir amléitkшl, hogty teJtő  leg`yen 
a  feje eflelVt. 

B!áraik;niak hívj ák SШviltmlhántalan azo-
kat a .félszerLOme ~rű  nyШtatt, pá1malev Іél- 
1е1  fedett  ivбkat, rnlely1elk ј~јеl-ntaippal 
hivoglatj+а'k az iriini- ~endi é;s szlárlakоzmli  
váglyóika't.  

ISzólit  az  laWtoв lalta- ~gramnoiomц, siгépen  
nz1ó1 ez a ,raiilfiruáLt amerdlkai jászá>g.  
Blörrnlböll!te ,а  Jоhnny Gгuitaгt, az  árudo- 
n1é1z t'amugát, а  m►adбlјli m1an~lbбt ém а  
kínai  operettet.  Húsz cєn'tért aza гbiadon, 
hihiit  váll гoglatnli. 1Vl~i►nldlössze hiж+z aen- 
Uёtг t nleanк siaik кедиет !с  diaІadb!an; .gyö-
ny ~.örködhetsz, hlanean abban is, hogy  
kedvenc  datada+t bn тak is  нац lуанпзпа .  
kel, aki nini kedveli. No  di  ez  ei-
gem  mit sem  ziavart. Nem zlavartja  a 

4vaknбrt se, aki unottan  szürcsiöl:igleÍtte  
sör~t, a kёziö►mbQ„+ lkubit Sem, 1eg►k:e- 
vtés!bié а  fehor ba j!sltizas hinld:ut. Szom- 
5 as voltam, a nlaramtiass!zömp  meg  hideg 
wbiLt, jeges és mriavdösl;ze öt cenitte+l 
drálgгálbb ra zene~rónáQ.. 

25 cent, a nva2áj+i dю liár гveglyedrlészte 
anюuy ~i, mlinit nsiitun& 25 dináir. pgy fe- 
keltelkálv!é kertit n!álunik enAiy!ib , еg'у  
'fekete  é1s  semmi  !tö1bb.  ]gaz,  egy n1a-  
rancsszörp sem ér többét a feketénél.  
Di itt - zene is van,  hla  mi  jбrt a m~ás  
kedvenc zenléj!е  is. Ё st mnlég valtamI,  
amilént ,a párizsi Filg;alle-on ргélдаахl iii 
hnegikaplaslzt{j.á1k  ez embert.  
Ёlppen Begгumn P,ára, az indiai  film.- 

s.rztár egzatikws dal.ált ha гsagltгa bele az 
aut ~oa-nata-!g ~raniorfan e  fülledit ѕDvi'tc>,{há- 
mi  déllultánlba,  amikor a terembe  — 
mondjuk  í!gy, ment fésizert mn гé,gs!ет  il- 
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fik miomldann e пrre a bár fed ~iratoit ivlis ~elő  
hlelyre, — s~гióіv~al délbolhám valt„ amikor  
a terem klöizeplé're bielibben ~t egy Ialak.  
Еgy kaтсmí, arnla, Сsidlog~ó fEketе  
lszеtnü rali alak.  

Könnyű, rózsaszín sáljának vége a  
pincér markában. Egyet-kett őt perdült  
és a sála földön hevert. Barna, töké-
letesen formált teste megvillant egy  
pillanatra, majd a +földrbl felkapott sál  
ismét eltakarta.  

A gramofon tovább bömbölt. A vám-
őr még mindig unottan szürcsölgette  
sörét, a kuli közömbösen tömködte a  
szájába a rizst. Se taps, se meglepetés,  
se sóhaj, úgy látszik, csak én voltam  
meglepve és csak hozzám jött kinyü ј -
tott tenyérrel a jólformált idomait mu-
togató szépség, Csak hozzám, mert én  
voltam az egyetlen idegen, pénze pedig  
Malájban általában csak az idegenek-
nek van.  

н 11116 reklám. A nap sugarai simo-
gatják a fényes kirakatok üveglapjait. 
A szakállas, fehérturbános Szik vadász 
puskával őrzi a bank bejáratát. A k ő-
oroszlánokban senki sem bízik. 

— Jó napot uram! — Legyen biza-
lommal, Li Csao becsületes ember. 
Furcsán hangzik Hong Kong és a be-
csület? Hát igen, ez a koronagyarmat, 
a délkínai tenger söpredékének gyüle-
kező  helye, a csempészek eldorádója, 
a prostitúció melegágya. Igaz, való igaz 
ez. De én, Li Csao, kínai vagyok. Kínai, 
uram éš ez nagy szó. Igaz viszont az 
is, hogy ön, tiszteletreméltó Sir, nem 
ismeri a kínaiakat. Az amerikai b űn-
ügyi filmekben a kínaiak alattomosak. 
De sajnos, bocsásson meg, én nem hi-
szem. Az európai el őitéletekkel jön, 
csukott szemmel jár és el őítéletekkel 
távozik. Ami távoli: az idegen, ami 
idegen: az furcsa, nehezen érthet ő , 

külónöseп  Іbberi š pokoli hőségben.  
Maradunk tehát az előítéleteknél ... 

De . . — Menteget őzni kezdtem, 
hogy hát én ismerem Kínát én olvas-
tam Pearl Buckot ... Еn ... én hallot-
tam a kínai tisztaságról, igen a kínai 
mosodák ... a kínai .. . 

A kínai micsoda?... — Li Csao  
megbocsátóan mosolyog. 

Dühös vagyok. Az ember mindig dü-
hös, ha rájön, hogy a másiknak van• 
igaza. 

De kérem, éri Lin Yu Tangot is ol-
vastam, kínai népmeséket is . . 

Próbált már semmib ől meg-
élni?... 

Nem, nem próbáltam. Adósságom 
ugyan van, de kezeseim is vannak, s 
minden elsején jön a fizetés, minden 
évben a fizetett szabadság. Szidom a 
társadalombiztosítást és gondtalanul 
élek. — Ezt mind csak gondoltam, át-
villant az agyamon, de nem mondtam, 
dehogy mondtam. Majd bolond leszek 
egy Li Csonak, egy honkongi utcai ke-
reskedés tulajdonosának vallomásokat 
tenni. Mert ki ez a Li Csal? Egy huncut 
kereskedő, egy... 

Bocsásson meg uram, ne haragud-
jon rám. Еn csak egy kis jelentéktelen 
kínai kereskedő  vagyok. Nincs jogom-
ban leckéztetni, szándékomban sem 
volt... 

Mi ez? Az emberi gondolatok sem 
hozzáférhetetlenek már? Ezt sem 
mondtam, a világért sem mondtam 
volna. ~~ 

Az ön nadrágja túl nehéz a mi 
éghajlátunk alatt. Еn csak egy hab-
kőnyű  dacron nadrágot akarok el-
adni 18 hong-kong dollárért, és bizto-
sítani akarom arról, hogy a fényes 
China Emporiumban többet kérnek 
érte. Csak azt akarom bebizonyítani, 
hogy a kínai még Hong-Kongban sem 
alattomos gazember, és csak azért aka-
rom ezt bebizonyítani, hogy eladhassak 

Rangooni utcarészlet.  



egy nadrágot, mert soka nadrág, na-
gyon sok, és kevés a vev ő , nagyon 
kevés. Semmiből meg nehéz, nagyon 
nehéz megélni .. . 

Az ördög vigyen el, Li Csao. Ha be-
csületes ember volnál, nem ülnél itt 
Hong-Kongban, hanem hazamennél. A 
fenébe a portékáddal. De ezt megint 
csak gondoltam. 

Nadrág. A „China Emporium" nad-
rág-osztályába beleférné mindkét novi-
sžádi nagyáruház. De Li Csao dacron 
nadrágja itt 24-be kerül, — hat hong-
kong dollárral többe. 
đrülök, Sir, hogy viszontláthatom, 

örülök, hogy igyekezett a millió egy-
forma bódé közül felismerni az enyé-
met, örülök a nadrág miatt, az üzlet 
miatt. Ime, már csomagolom is. A 600 
millió Kínában élő  kínai pedig nem-
csak elegendő  ahhoz, hogy nagyhatalmat 
csináljon Kínából, hanem még sok is. 
Mi csak újabb fejfájást okoznánk ne-
kik, ezt pedig nem akarjuk, higgye el 
nekem, nem akarjuk'... 

A hongkongi boltok falain nem csüng 
Mao képe, nem csünghet, de a bom-
bay-i és rangooni kínai boltok falán ott 
láttam. És ezért hittem Li Csaonak, 
ezért is, meg a nadrág miatt is. Millió 
reklám, millió autó, millió szorgoskodó 
kínai A szakálllas Szik vadászpuská-
val őrzi a bank bejáratát. Még mindig 
őrzi, mert Hong-Kong mégis csak 
Hong-Kong. 

E  gy maroknyi rizs. 
A hindu pária nem kenyérért 

dolgozik, a rangooni kuli se kenyérért 
vonszolja terhét, nem kenyérre gondol 
a maláji erdőirtó, a szumatrai kau-
csuk-ültetvény munkása, a japán pro-
letár. és a kínai földműves sem. Nem, 
az ő  eledelük nem a kenyér, hanem a 
rizs. Mi vagyunk kisebbségben, mi a 
kenyérevők. 

Vampoában kevés az utca, még keve-
sebb a ház. Vampoában soka rizsmez ő , 
még több a kunyhó és legtöbb az em-
ber. A kikötőből sok út vezet a rizsme-
zőkre. Minden út odavezet. Minden út,  

de nem úgy, mint Rómába, Vampában 
nem egy rizsmez ő  van, hanem szám-
talan. Egész Vampoa egyetlen nagy 
rizsmező, kikötő  és rizsmező. Tehát 
minden út odavezet, csak oda vezethet, 
a rizsmezőre. 

Egy maroknyi rizs. Egy szájnak egy 
maroknyi, 600 millió szájnak 600 millió 
maroknyi minden napra. Vízben terem 
a rizs, vízben és pocsolyában. A bivaly 
szügyig merül el benne, az ember tér-
dig. 

Klip, klap .. . 
Megy a bivaly, vonszolja a faekét. 

Megy az ember, tolja a faekét, 
Klip, klap .. . 

Hátrahajlotta bivaly szarva és szo-
morú a szeme. Szalmakalap, hatalmas 
szalmakalap van az ember fején. A 
nap a pocsolyába mosolyog. Micsoda 
felvétel! De csak lenne... 

No! 
Ennyit a kínai is tud, és a jugoszláv 

is megért. 
No ! ... Meg ne próbáld. Nehogy 

fényképezni merj ! Nem, nem engedem, 
hogy csúffá tégy, hogy Kínát faekésen, 
bivalyosan, sárbasüppedten mutogasd. 

Pirulok a parafasisak alatt. Pirulok, 
mert ő  térdiga pocsolyában nem tud-
hatja, hogy barát vagyok, hogy nem 
hazája elleni propagandára aka-
rom a képet felhasználni. Csak emléket 
akarok, egy egzotikus emléket. 

Barátságtalanul néz. Tétovázik, majd 
felmutat a mögöttem lévő  dombra. 

Nem értem a nyelvét, sohasem fogom 
megérteni, de azért tudom, mit akar. 
Egyszerre megértem, 

A domb alatt házak épülnek, korsze-
rűek, szépek. A rizsmez őt távvezeték 
szeli át. Értem, hogyne érteném. 

Kína nemcsak az a pocsolyában álló 
földműves. Kína ezek az új házak is, a 
távvezetékek is. Igen, menjek a domb-
tetőre, mert onnan tágabba látóhatár, 
mert onnan nemcsak a tegnap Kínája, 
hanem a máé, a holnapé is látszik és 
belefér a lencsébe. 

Egy maroknyi rizs. Nem sok, de ön-
tudata, büszkesége lehet annak is, aki 
ennyivel is beéri. 
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FIGYEIб  

Színjáték Párizsban  

Steinitz Tibor  

Mindössze egy szabad estém volt Pá-
rizsban. Két színházat javasoltak: néz-
zem meg Ionesco avangardista darabja-
it az Huchette színházban vagy a Théаt-
re de Poche-ban (Zsebszínházban) két 
finoman és korszerűen játszott egyfel-
vonásos Strindberg darabot. A kezd ő -
betűiről TNP-nek nevezett nemzeti-né-
pi színházban ugyanis, mondták, Vi-
lard foglyává vált néhány évvel ezel őtt 
bevezetett művészi elképzelésének és 
csak ismétli önmagát. A Comédie . Fran-
vaise finom, kiművelt, klasszikus szín-
játszásával szintén válságban van. Álta-
lában a színház válságáról beszélnek, 
arról, hogy zsákutcába jutotta francia 
színjátszás.  

A válság okairól sokféle a vélemény.  
Az álláspontok összefoglalva a követke-
zők: a színház nem követi az élet fej-
lődését, különösen az utóbbi tizenöt-
húsz évben elmaradt, nem fejezi ki  a 
kort, a jelent. Anyagi okokat is emle-
getnek: a háromezer szervezett színész-
ből alig háromszáz dolgozik állandóan;  
a merész művészi felfogással induló  
kis színházak egymásután bezárnak,  
mert a drága helyárak miatt nincs kö-
zönségük. Évente 130-140 darabot mu-
tatnak be, de ennek legfeljebb 10 szá-
zaléka értékes; a darabokat túlságosan  
gyorsan, alig háromhetes próbával ké-
szítik elő, s nem dolgozzák ki. Irigylik  
Sztaniszlavszki alaposságát és a kelF:t-
berlini Brecht-színház lehet őségeit, de  

nem használják ki a korszerű  színpad-
technikát, mert nincs rá pénzük. Itt  
említem meg, hogy egy harmadik kis-
színházra is felhívták a figyelmemet,  
ahol a nézőközönség körülüli a kerek  
színpadot, mint egykor a Lajosok ide-
jében. Ez kétségtelenül új szinpadi meg-
oldásokat tesz lehet ővé, illetve szüksé-
gessé.  

Sokat vitáznak a közönségr ől is. A  
művelt és módos polgársága könny ű  
Anouilh és szellemes Nontherlant da-
rabokat élvezi. A nagyközönség inkább 
moziba jár, Párizsban is probléma te-
hát, hogyan neveljenek közönséget a  
színháznak, illetve, mások szerint, hogy  
a színház miképp teremtsen közönsé-
get. Általában újabb, népi közönséget  
követelnek és olyan darabokat, ame-
lyek az életet; a mai embert mutatják  
be.  

Arthur Adamov, a színműíró és ren-
dező  a nagy témát keresi, amit marxi  
formulációban így fejez ki: „az embert  
mint árút" kell bemutatni a francia vi-
lágban. Nem a jó és a rossz ellentétére  
kívánja építeni a színjátszást, hanem  
új esztétikát követel.  

A színházak este 9 órakor nyitnak;  
szitáló es őben ereszkedem Szent  Mi 
hály útján a Szajna felé. Az egymásba  
fonódó, tekergő  kis középkori utcák  
egyikében van az Huchette színház,  
azonos nevű  utcában. (Valaha a céhbe  
tömörülő  pékmesterek utcája lehetett,  
legalábbis erre kell következtetni ne- 
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véből, mert huchette magyarul kenye-
res ládikót jelent). Az ósdi épületek dü-
ledezők, néhányat hatalmas szálfákkal 
támasztottak meg. Az utcában apró szó-
rakozóhelyek sorakoznak, ahol az egye-
temi ifjúság és a párizsi clochardok, — 
torzonborz koldusok, vagy, mások sze-
rint, hivatásos munkakerül ők — vannak 
többségben. A kis butikokban táncol-
nak. Az ablakokba kirakott és egymás 
mellé ragasztott fényképek bódult tánc-
jeleneteket mutogatnak. Alhambra stí-
lusú kopott kis helyiségekben keleti me-
nüt és szórakozást kínálgatnak. A kira-
katokon át belátnia keleti dfszftés ű  
kocsmákba, ahol egzotikusan öltözött 
zenészek játszanak. Színházformájú 
épületet hiába keres az ember, az Hu-
chette sem több ósdi kopott kocsmahe-
lyiségnél. Terjedelme alig több két na-
gyobb, szobánál. Száz néz ő  fér be, ké-
nyelmetlenül szorongva a nagyon ko-
pott vörös bársonyzsölyéken. Rossz, el-
hanyagolt vidéki mozira emlékeztet. 

A helyárak 500, 800 és 1200 frank. 
Ötszázast veszik. A pénztáros ráírja a 
jegyre: B-3. A székeken nincs számo-
zás. Morcosan kérdem a jegyszed őt, egy 
magas és választékos eleganciával öl-
tözött hölgyet, van-e értelme a jegyen 
feltüntetett jelzésnek. — Van értelme — 
mondja nevetve, és leültet a második 
sorba. Mögöttem kapnak helyet, ákik 
1200 frankot fizettek. Úgylátszik ez is 
az avangardista színház meglepetései 
közé tartozik: megbontják a polgári 
társadalmi rend hierarchiáját, a szociá-
lis különbségeket igyekeznek helyre-
hozni a nézőtéren. 

Két Ionesco darabot mutatnak be: A 
kopasz énekesnőt és A leckét. A román 
származású francia Ionesco néhány év-
vel ezelőtt még politikai gazdaságtan-
nal foglalkozott, mint szfnműfró hirte-
len tűnt fel. A kopasz énekesn őt 1950-
ben mutatták be el őször a Noctambule 
színházban. Megbukott, s vele együtt a 
színház is. 

Hat évvel később Nicolas Bataille és 
Marcet Cuvelier rendez ő  ismét műsorra 
tűzték, és most már harmadik éve fut 
minden este a száz főnyi közönség előtt. 

Hogy miért Kopasz énekesn ő  a da-
rab címe, nem lényeges. A darabban, 
valahol, különösebb összefüggés nélkül, 
elhangzik az egyik színész szájából. A 
darabnak egyébként sincs tartalma. 
Nincs cselekménye sem, s a drámai fe-
szültség követelményeit is kigúnyolja az 
író : egy tűzoltó kapitányt vezet a szín-
re, hogy elkiáltassa vele: t űz van! 

A darabnak nincs tartalma, értelme 

azonban van. Ha azt mondjuk, hogy 
Smithné angol székben ül és angol fo-
nalat tart angol kezében, egy angol 
délután angol csészében angol kanállal 
keveri az angol teát, akkor csupa ér-
telmetlenséget halmozunk, ha ellenben 
ezt a színpad ismétli, akkor értelmet 
kap. A Kopasz énekesn ő  az angol pol-
gári család mérhetetlenül unalmas lég-
körét mutatja be, ahol az óra huszon-
kettőt kondul, az idő  jelentéktelensé-
gét, értelmetlenségét jelezve. Nincs tar-
talma a darabnak, a színészek néha 
úgyszólván összefüggéstelenül beszél-
nek. A magyar olvasóval talán Ka-
rinthy szellemes halandzsájára hivat-
kozva érzékeltethetjük a színpadról el-
hangzó szóáradatot. Az absztrakt fes-
tészet, az atonális és disszonáns muzsi-
ka, a csak hangzást és ritmust nyújtó 
költészet párja Ionesco szinpada. 

A múlt háború után keletkezett da-
dára emlékeztet, de más, mert más a 
kor is. Mélyebb értelme is van, aligha-
nem a következő : a világ rettenetes, el-
viselhetetlen, de mert mégis élünk, él-
jük, ahogy lehet a mindennapokat. 

Valóban őrült az élet, mert amíg In-
diában máglyára vetik magukat az el-
húnyt férj feleségei (Nehrú kormánya 
nagy erőfeszítést tesz, felvilágosító Had-
járattal akarja megsz űntetni a test és 
a lélek rabszolgaságát), addig mester-
séges holdak röppennek a magasba, és 
máról-holnapra a kozmosz polgáraivá 
avatnak bennünket, viszont ugyanalt-
kor hidrogénbombákkal megrakott re-
pülőgépek szállnak Európa felett, és vi--
lágpusztulással fenyegetnek. 

Ennek a meglátásában van a Ionesco 
darabok igazsága. Téves az a felfogás, 
hogy a francia írók elszakadtak az élet-
től. Kevés irodalom van, amely szerve-
sebben — mondhatni szenvedélyesen —
kapcsolódik a nemzet és a nép életéhez, 
minta francia. De ilyen a francia éle, 
kétségbeejt ő , mint a Ionesco darabok, 
úgyszólván egyenes úton megy a pusz-
tulásnak, otthon is, Algériában is. S a 
francia Kommunista Pártnak még min-
dig nincs francia programja, pedig a 
fasiszta rém, fenyegeti őket. Mi sem 
volna borzalmasabb mindannyiunk szá-
mára, mint a francia kultúra pusztulá-
sa. A látszatra könnyeit és szellemes 
francia rengeteg tanulással és tudással 
tette könnyeddé és egyben export-árú-
vá művészetét és esztétikáját; talán az 
európai kultúra pusztulását jelentene, 
ha a Louvreba harci méneket vagy 
harckocsikat kötnének. 

Ionesco darabjai nem extravagáns 
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ötletből születtek, a szfnészek nem kii-
lön és egymástól függetlenül mondják 
el mondókájukat, és nem világosítók és 
diszlettologatók énekelnek operettáriá-
kat a színpadon. Az író nem drámai 
cselekményt mond el, hanem érzés, és 
gondolatvilágát tükrözteti a színjátszás-
ban. A színészek teljesítménye pedig 
csupa ütem, csupa színpad, valódi szín-
játszás. Ionesco elmossa az idegekbe 
maródott felfogást a színjátszásról, de 
az emberi civilizációról is. Mégis hu-
manista, mert darabjai talán szentimen-
tálisan, de jajkiáltásként hatnak. 

A második darab, A lecke a közokta 
tás értelmetlenségér ől beszél. A finom-
kodó tanári hangtól a durva kifejezésig 
minden hangulatváltozást megjátszik a 
professzor, hogy fogfájós és érdektelen 
tanítványát néhány óra alatt megtanít- 

sa minden bölcsességre, az egyszeregy-
től a „totális doktorátusig". Minden a 
tudás, a tudomány, érzékeli a néz ő, de 
mirevaló az emberi akarás, ha minden 
mérhetetelen karikatúra csupán. 

Ionesco világábrázolása a miénk is, 
mert ha másként nem, háta kényszerű-
ség koegzisztenciájával mi is benne 
élünk ebben a világban, és nem szakad-
hatunk ki bolygóként a világűrbe. De 
hisz nem is akarjuk kivonni magun-
kat, a bölcsesség köve mégis csak a vi-
lág megváltoztatása. 

Az ólmos téli eső  még éjfélkor is hul-
lott. Az utcákon megcsappant, de még 
élénk a forgalom. A szerelmesek a ka-
pualjakba vonultak, mert bármi szo- 
marú is az idő, az élet nem áll meg, 
élik és csókolják tovább. 
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Bonyodalmаk egy iregény körül  

'Borisz F:asztern'ak szavjet ír9,n,ak ebY  
délamerikai újságiró néhámy k!érdést  
tett fel két évvel ezelбtt, abból az aIl_ 
kalamból, hógy az író versei а  délame- 
rikai tiapokba.n nagyo!bb teret kaptak,  
és 1írá Ј,át +rnirLdenüt,t elisxner"es:sel és  
lelkesedélsisеl cfocgadbák. Pa ѕzternák  

Levélre adott vá цaszálb'an ezeket vrta: 

„Ezek n*d aprócságolk. Az az érzé-  
se,m, hogy и ,ј  nagy koreszak ґtör't reánk,  
új feladatokkal és kív:ánságcákkad.  A 
nvagáb Іan й11о  é,s elszór't vers ne1rn al-
kalmas eszköz arra, hog ünn epélyes, 
тélу  és. nagy hfirdere,j ű  dollgokon ~т ,е -
dгtálj гun~k. Csak a próza és filozófia  
fegy ~veréve2 kícsé.relhetd гük ezt m1eig•  
Ezért rn,imdaьbál, amiit . eddigi ,élietem-  
ben elvégeznem ,s kerüllt, legfontosabb-
nak tartom цј  regényeunect, a Docktorr  

Zsiглagro-t. Rč GS,teLlean azt a n,agy hír-  
verést, ат ~еlу  körülöttem eddigi mwn-  
káirn kapcsán tárnadt, mg иј  reg{е- 
nyecmiről nem eslhet szó . . ." 

A csendben, visszavonultan él б  Pasz- 
ternák tlavaly átadta regényének kéz- 
irabát а  GosтJlitizda~t kiadónalk, ,a kéz- 
irat rnásocdрéldány!át pedig,, a szerz ői  
joggal együtt; Giangiacocn Feltrinelli 
haLadószelaemű  crrlilámái kiadónak az-
zal, hogy az olasz fordítás az eredeti- 
vel egyldбben jelenik meg. A Doktor 
Zsivago azonban az év folyamán ne гn 
jelent meg oroszul, éppen ezért nagy  
feltűnést keltett ,a hír novemberben,  

hogy a regény filosz forrdiításban meg -
jelent, s hogy hamarosan angolul, fran-
aiáud és mérnetül is apvilágot lát. 

Ez a hír aztán rerrge+teg, ,tadá:lgatásrn 
adott fikat, s gazak, akik hivatásszer űen 
szov.jetellen.es  prapagandavall folgl,alkoz-
nak, alaposan ki is akinázlták. A sajtó 
és a rácdió nagy hűhóval közölte, h оgу  
a regényt a Szovjetuniblban betiltották 
(halott valójában meg sem jelent), hogy 
Paszternákot száműzték s nem tudni, 
mi van vele, hogy a szovjet írók szö-
vetséglének titkára, Szurkov, külön az-
zal acéllal utazott 01!aszarszágtba, hagy 
a regény olasz nyelven való 'ki.adásá+t 
m,egakaidályozza, s őt azt is írnák a la-
pok, hogy az Olasz 'Kamtrnu•nista Párt 
mi ~n гdenképpen le akarta beszélhni Fel-
trinel!lit a ki ,adá'smól. Továbbá h:angoz-
t.atták, hagy a Doktor Zsiivago a ,szov-
jet ( társadalmat gy ёkereibecn támiadj ,a 
meg, hogy ez a Szocvjetunió legvérme-
sebb kritikája, ilyen kemény kritikát 
és ilyen vádat nzlég nem írt soha senki. 
A fentiek bizonyítására a sajtó, az Og-
gitól a Mandeig, á Spiegelt ől a D.ie 
Weltig az elferdítés és hamisítás min-
den le!hetőrséglét ,megragadta. A szöveg-
ből önikényes!en .kiragadott és .idézett 
bizonyos részleteket a szerep Јők mono-
lógjálbбl, s halán mondani sem kell, 
hogy ez így, kiragadva egészen más-
ként fest, xná.s;ké►n;t hat, minta regény-
ben.  
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Az A~soeiazian,e per 1а  lпbertгa della 
cultiu,na című  lap tszerint, amelyne!k  
élén nem m+ás, mlin гt а  ballо!1da+1í Ign.azdo 
Silone á11, „ez a mű  а  legna;gyobbak 
egyike, пragY ta!1án éppen a legnаgyabb  
ХХ , száza гd első  felé гb.gn í+rattak  kb- 

zІi1"•. A tdvábbiakb+an azt írja, hogy а  
Doktor Zsivago jelen гbő!sége fe9;miérhІ--  
tetien, mert „negyven évvel az Októ- 
'beri Forra ~dailam után, egy arasz író 
első  ízben élllt a teljes ,szбl!ásszalbadsá ~g- 
gal« . . . 

A zágrebi Rep+ubl:ka szerint tudni 
kell azjcn!ban а  kёvetlkezќ lkгt: 

Pasaternák tíz évig dalgazátlt e7Јein 
az élebm ~űivének tartott regény!én. Mi- 
utáln átadta а  kéz ~ir ~atolt a GoszlitizdIat_ 
nak, m+égi+s meggondolta és szük.séges- 
nek tartott néhány jav ~ítást, á'tdolgazá ~slt 
és ьővítélst, ezért Feltrin;ellLi;t is meig- 
kérte, ne adja ki az Olasz fardítá'st az 
eradetinek megje,len'élsiei ~g, azaz ne sür-
gesse a fordítiás ,t, а!míg meg nemi kapda  
а  végleges, teljes szöveget. Fe11tr7ne11i 
azonban nean vett tudo ►mást a kér!és- 
rő!1„ mert szen.zá ~ciát és nagyszerű  pénz-. 
ügyi sikert sejtett a dalobam. 

fgy szüle+te ~tt tehát ez a n.agy szenzá-  
ció.  

A Republi+ka .az ügy tavábibi alaku-  
lйsáirál .is hírt ad. Igen nagy volt  a 
Doktor Zsiva ~go írájá►n.ak „!sorsa" +fе1ќ5Э1  
érdeklő ~dő, Moszkvában tartóтЛюdó küi-  
földi tudósítók m ~eglepetése, amikor  
meglka ~pták Paszternák +meglhívá гsát: tá-  
tagas!s~ ák meg atthonában. Рa.szternák  
„ а  iMоlstikwa melletti írótelepen, Pere-  
dolk'.nclban, kényelmes, nagy házában  
fogadta vendégeit, és négy nye+lven be-  
szélg!et.eltt veliük: oroszull, angolul, ;fran-  
ciáut és n+émétü1." Jó e+r гNben, egészSég- 
ben volt. és a nagy!szer ű  anyagi hely-  
zetben é1и  е!mlber !benyomását keltette. 
Az asztal roiskaidozatt étel гtal=italtól — 
írja a Republika —, s Paszternák még 
magakészítette, nъálnából főzщ  pálim- 
Кával is megkreálta vendégeit. 

A дyes2Јёlgebéls sarán Раsдternák Qсi 
.fag:ásoltкч. azt a unó гdat, aQlogyan regé- 
nyét kiadbák, s alhogyan a sajíó 11írt 
vert neki. A lcgsajnálabosa гb гb az, 
hagy olyarv гentibeгek írtak róla, „akik 
egyáiltalán nem olvasták, va гgy pedig 
kiiforgattak értelnvét",  hogy  galákiiul, át  
látszó юél;jaikra használlj+ák a regényt. 
„Habár nem vagy+ak marxista, -- mon- 
diotta Paszternák —, s a multiban iš 
különlféle sze!msz гögiből Ibíráltanl a szov-
jet életet, mindig — a Doktor Zsf.vago-
ban. is — azt иallkattam., 5hagy az Ok- 
tólberi Forradalom .a degjele хbőselbb ese- 
miény az emlberiség tö+rY,énetlébem . . . Ez 

+haza és ez a kor adott nbn гdent ne- 
kefm.. E1zlért 1гйlав  г ag,ок  ennek az or- 
szágm,a.k, a kornak, amelyíb4en гélek, és 

'társadaдіiвi rerndszexm.ek."  Nem azzal 
szándékkail írta seg ї&nyét, іh+оуу  vá- 

сlаlја  a. szovlj'et társa!dalrrlat, ге!áé ~ггуe 
„egy család tapasztalata ►i, az élet eg,y 
aspekbu'sa". Ра!s¢terná:k u+gyaavak гkar fia- 
gladta, kogy Doktor Zs'vvagla önél!etrajz 
jellegű  re!gény. 

Az  и(ј  Pa+szte,rnák,regén teihát a há- 
rak iszemint !h аtallrrvas alkotás. — Tal'án 
Наbог7и  és 1b!éke áta = írcla egy bí- 

ráló — nem volt orasz regény, агт ,І]у  
a1alp.osab(ban és +'tifogáb(b аn mutatta 
volna be az o кosz életet, mint ez a 
копупг . — Valba+kélppen egy ,ilritelleikbüel 
és osa,láld ~j+ának Odi'sszвá4ja: az orosz 
élétet öleli 4 1905- ~bő1 19!29-i+g, amikor 

re,gény гhőse, Dakto,r Zsilvago Moszk-' 
vában s гЈцvszгélhwdésibe+n,  meghalt. A re- 
gémy ,azan(ban ezzel nelт  !Ре%z8,dik (be: 
eplilógusálban n~apІбtbredék.ek és цет~ек  
fan 	á(bian+ a Qrős tová)bb é1 'v&i etm-  
lékében, úgуf[iag а  regény to гváIљi сse- 
lekmény а  második világháborúra, az  
ezt kövebő  éve'kre, s+őb a Sz ' i n na;lla 
utáni karsza'kma+ is kite+r+jed. 

Érthetđ  teihát, mn!i2y nagy érкfiekl8- 
déssel цá ~гlј ;а  rnost az е!gesz vi1йg Pasz- 
негтá'k th(iteles reglény ~nek kiadйsát. 
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SZEMLE  

Mikszáth Kálmán világa  

/Egy Mikszáth-regény margójára/  

B. Szabó György  

A  „LEGIROBB ml-NAK NEVEZTE 
ADY. . 

MűиészЈnek, :aki az életet leélnivaló-  
rиak s magasscúgos rr gny,u.gvással 1е -  
írnivalónak  vallotta";  író,naJc, aki  
„csak Mikszáth a,karrt lennni,  ezt  a 
Miksz кúčlhot szépen  kübomtani az aká,r-  
an~itlyenség lárrvájкúbód.: rnгűvész."  

A myгugba;laln és tragikus századvég 
д!ro гd:a~lm;i гиiQiágának bátor n~e~kiQ,endliiilё- 
s+ei éа  fájkiallmais lctlö ~riésiei, ,а  félrresi!kiliatt 
teihe!tsiégleik hullrása és az eleve e1ha411- 
gatásсa ítélt rcnűvlek 4iljeszbő  taniui:sáigiai 
ktözöt,t — ,a; MiQlemium б&ögtiizer. гnél 
haláltáaцcát járó „úri" Magy ~aro¢szág 
kaiиairgásálb ~an — Mük: izáth, ez a 
íгótbb í ~ró", oQya (iénуeames nytigaQ Іoitn-  
mál tilt, rrlilnt akli már meglnyergeltbe az  
örökkévalbságot: a csillagokra tüggesz- 
tetbe tekimibetét.  

Egy gёirög isten d ~ etrűjével, mozdu- 
Ua ~tllalns~ágáva гl, mtioaoQ;ygó Pölényl ességé- 
иа1 belk!_(nit mгéha aQ aiz U'n;posz a'_iatlt  
zсjihó ázennyеs tLiiёke+désrг , :s  tudja, 
hagy 1сrsz-e а  tia ~tali memzierdé:k шozgal- 
maii ~nak s!:1klere, ,szke ~ptiku;sad így feled:  

„Amennttieen azok a töre:kvé4sek  
oiVam jelentékenyek, mљnt а  kósza  hí-
re

i
k verik (á.mbdr én :azt hiszem, hogy  

azok ráfoigásak, ийду  legalább  túlzá- 
sok),  akkor nem lesz. Mert í.cgy garudo-  
lom, hogy а  régi formákat, régi bálvá- 

nъяolGat letörni, ilLette а  közönség ízrlé-  
sét isegváJlltoztatmi  csak  az irodalom  
terém vez гető  torszcugok képesek s azok  

se mindig."  
fg,y еg fáradt Іké zlleiayi:ntéss~ell  iinф&zi 

el az iradaQmci harcokat,, azt az im оdаl- 
mi Ihálьorút, ате l;у  »gyermeke a szocd- 
ráli ~s hábaríunak", s egy csendes váQ1-  
r:ándítás ~sall fellёl аг  írjra't kre ~resók, az 
eurójpaiiisiágёrrt, а  уdlgárli Мagyararszá- 
gért :kiizd;őik 'bnzzgalmáгa és ákarё.sadхa. 

Fomtosalbib dolga akadt: önim ~agát 
kivánta kifejezni. 

A FALUSI--URI 1VЛAGYAR.URSZÁ,G 
LÉ!GKОRÉ ~BIE'N, a fб1-fudá4~i,s иiгsze- 
nyrolk :fojtoigat>о  szoгíbáiѕábain:, hamis :i2Qiú-  
ziók és avatag hagyoun:ányak 'keziött, а  
j)els!ő  üwґességlex 1еlегрlе~к  parádéa,gúny+'ak  
té. гроtтрáхо ,  szavai  i v'iláglábam, aQio1 a,  ta- 
Sptiinbabos b ~eszá&оrrnim~al és El mvég taipin-  
taboisa ~ђb „~hal+lgatás"-mrak ёivs:zázardok- 
da,j`kálta, neves mám-m- ár rnLiv ~ész+etté 
fe1j11iesztlett ,vívmányai" kёt~elezők az  
„úri" aszbáQ~haz tarto ~zćC szám ~ára — 
а  k;ényelm;ea hall(>igatag, derü.s 1VGilkszát(h, 
tapi ъtra гClanwl, igen kellemetlen  
:ig ~azsráigokat rnoindott ki. Nincs még egY 
írája а  múlt század magyar ix ~adraQirnё- 
nak, aki hasotnilb ёlleaC ~átásaal, áQlhat мar 
basalbbain, és rnerészebbem leplezi Ii  a 
magyar uráQ?kоdó asztá4 ►y minden bűnёt, 
adjasságát, h'itvánуságát, mInt ő. A 
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dzsetntx ~i mgátlás гиаlкиl etszelieg  
öinnöпi erebében, nagyrali плattatfiэság,árál  
гábrániaoz&, álвiakat kerg гt, amilkor  
Л/Litkstzáth, ez a  kegyletLte(n 'agazm,anfdá, ez  
а  ccinkus bLl гcs,  ez a masolygó áQlfú-  
zió~5otmba1lá im;ámis k ✓'Jm,dnldjа  felettie  a 
h,a ~lІádгasr itéliІ et.  

QV>áily гen. sors 	r egy társadad.olmтa,  
miQyen угöгиё  egy  o ~rszágra, a;h.al „úri 

`h,ákság" — a k1ö!nmyFdlmű, kénytélrrnгks, 
trnunkátlan é,s 11 élet — eszimlélnnyié, 
egeülen, em eгheи  mié1ltќ  éQebformává 
vá1t~  t  

MIIKSIZATH ALAtPVFJTŐ  IR І  JFaL- 
LE'1ViVOlVAбA A KIA$гRANDULTSAG.  

M.ozdsu ; аtlan5ágay 1fölétnyes nyugalma,  
g!c Іr.гdtallan д~етűј ~е, böPlcs jtázains 'agа, т !е-  
вгélо  dĐeid.v ~énelk hö гmpё l~gl6 йratdása; gú-  
n.~yas huщyarítása — m ~iRndez k°ul5óség:  
atiako,skodás, í гróii áШатс, m;eily melgté-  
~ iesztésre  szaligáiц. 

Köbeniező  v'ггмеllен, hюigty а  гközönségmleli  
— ennek az ellmanad ~att és csak  az 
író külsгő  thabitusára figyelb kёzbavs ~ég- 
n  ek — az íráiirál' гallkotbo ~bt i,llúzió j a  tdl-
jets 'legyen. 

Nyűg, аrm'el ►ylet Milkszátlh egэг  éllebem 
át ti'tr.elxrne:s~eln viselt: megtéveszbőlern 
hasiomll:ó alvho:z az íróti talr+ctkélplliez, атге- 
•1yet karttár.saii af Чkatb ró1a. 

Az í.ró flieg ї en úј 'sáгgttmó —  és Mikszállh. 
lapot atupitott, bogy fószle ~r+kesггbá dtehes-  
sen;  az író  iee k+épvliiselLő  — és lVGik- 
száth mamelluklká lett, hog'у  ntiiáidleln- 
korma 	 агг  „úri:" pol гiІtiká- 
bó1. Az író degyen 	e111Uetmets t+ár;salko- 
dó — a keldétlyes támsaflíkoid'ó — a k' е- 
délytes táblábírák гfajtáuáb,ól -- és M:ilk- 
száth szi.pomkázott, аlдотг 'azott, tígy írta 
műuei javác, milntlha me гsét mandana: 
1+assan, гtle ásain, sok-stak ki!térővil 
bonitágativa  a  rcnfeise szába,it, rrnagafele43- 
ten gyrifngörködbe а  aneseszálal színlé- 
ben, anyagában, fo гgás.ábaaz, el-elme -

engwe а  szőttes ,allakullló ,ábrájá,n és 
csak olyankar acsúdiva 'i1et1, amikor mátr 
ki ifagvott a rnlesie ~száa 'és — e~ké.s.z?üllt. а  
mű ;  áízű~n mesélt: a гfiüllrrek írt, niem 
а  szemnek, és az  ёlíőbeszéd mr.ndeln bá- 
já ~t, !kerets ~etІie ~nѕéiglét:: а  :s,zaparáiást és 
az elbаssnidást, а  kihag•yt~ st és setjtebést 
is ki tudta  fejeznli. Viselde  az  író büsz,- 
kén; а  kimвyem adott „itréi tüa5el Іeіn- 
bái•tcát" — és fN17i1ksziátjh vitSellte, snlean 
büSzk&i, lапгет1 t 'úrő  m,erg!ad.áss аl ,ne- 
he.zen, ьár fáraкlt egykedvűséгgeгl, s 
noha  láitta ёs éмeizte ,а  hellyг,gt ifon2ksá-  
gát. sdha.sem >lázadtazioitt: az írói liivatás  
ilnittézméinylets  sem zVki-  
kentette  ki  nгvtugalmábóІ ; az írás, az  
alkoiás. egyetlen  életelemtéиé lett, nemti  
étletpótlték, hanem —  s гm'ilyen fonákul 
hangzik e-á — m ~ga а~ élet; k7iгlésv lfarma, 

amely támaldcást ё  véгdekezést, tпirёl- 
mгeltrlean áШliáslfog11a1ást éз  h'adl~g+ata,g bé-  
ketűrést, еч11'agyulást és da,вdt, gtúnybs 
ci'nizm,ust és юimtiiknas gúnyt, álmot és 
valósságot e amáпvt m,agá гba fogla?h гt és 
kli!feezјhet: NZ'ikszá+hh csak ítrásaiban élt. 

A  mtikszát(hi ny ~ugcadomért és dierűért  
zroppan гt nagy ёrаt k~ellilleltt јze~tnLL~e.  

КЁТ  НЁTfI1EQ, HiAfLALA ELŐ'T'T,  
ÍАбт  i1VLIЛNKAISSАGAflViAK jubi.leumx 
tlnm;e+ps'étgéln, c1tt fhád,dJt li őtte az egész 
„hivatalllas" čNfagyaromszátg. Fámaldtahz, 
Qetörtlem4 hadllgaltjac a d ѓszbetszédeke't, s 
vtáll+alszába,n,  amely a maga mte гmlébгeln 
egy kicsit iem ~elknhű  is, í:gy bacsátba  e1 
та!gátóll az  itnnlelglгőlrle+b:.. „méltóztca гs-
sék hazгшasггoІл i azz~all a trudattгtll, hogy  
д><írttbak ma végre e1.q~ rboiriog ernbei't"  

Pe+d,iig sohasem  lleQгe гbett bоldagttralia,  
miabb, m~imtt kзkar, ezekben; a percek-
ben. 

A „hihrataЛ~os"  Mag  о s бg le zabos  
ünm;elpén  az  ímó Milktszйt'hra keserű  
ti~!~öml~ sќipгpek vártak: еlgy гféQreё tetttt  
éltmű  emésztb ike+5e гrű~é}уге .  

töTV~3N(HARO;MЁVFS VOLT,  АМ '1-  
KOR a KüUö7cös hráгzta(s5+á~g-ot 1900-
bari  m~elgjitlervte ~tte. iNJ;á.r orszG.gas  т1е- 
vű  író.  

lгЛ~p~szeríúsétgét 27é гszb+en nove!1l ~áslk?оtје-  
tel`Iniek és hárotm regényéln:ek, -- Sze Іъt  
Péteгr -esern ёj~e, Besaterce ostroini  
(mi~nfd&btiő  1895-ben) бs  az  iT j Zri  

'ay4á.sz (1898-1b ~an), — d dlsősarba~n. és  
túlnуamiórészt a Pisti  HírlLa!p;b ~aпl  meg-
jele

n
t ans.z'ag!gfy űІés'v katr~oll:at ~aiin:ak kö-  

szö'nQveiзbe, arnellyekiet majd  egy  évtize-  
гдегп  át  irt  f,áraldlhаtalllam~ul és az újsгálg-  
írái molbot kéin ében, szelliemesen ее  
csti(plkalőtdő  analD'ndiláva(1, alpró pi1ft~rvac- 
felllvéitelekbёn ёrökítvle meg a  - „tisztelt 
fldz" éil'.eitét — az újságiró-karzat 
pterмptdktívtá ~j!ából  tekintve át а  parlta- 
тnenYi „nf(јzs+géist" —  S a bennfentesek  
rfe гszél~y~tieflensl+ágléплefi; adkLig-a;ddi,g đ+d ~öln,g-  
v+e а  klub  éа  а  Ysolliyas ~ó hujll.ámzá zalj!1á -  
sálban, hagy —  maga is  képvisсlőлr.é lett.  
Az is maradt  élfetle vtéig6icg.  

IĐ6np~eQm~estem vilsс1lte ezt az ú ј  sae-  
reptet:  majd  hú~cz Lvidn kгtresDtiü] Ikoп'-  
mánytpárbi maln,d Іátiummlal a zsebebem  
tétrit anelg' pal,itiilk+alllag „ыzanybaъan",  
n ►a гnzeYi;Sé,gј  több5iégű  v!ál+asгtó-wi гte-  
tteiíb ~ál és miRydlösaze két ,ízJben saő(!+atlt  
tli°.l  az  orszálglgyűllésem, 'а  húsz év saráh  
— ktliten k+éardésekUe) гi.  

A kбpиiгмeчllбi zsŐilyétbeln  olyan  nyua-  
lommal ül mint az otthoni kopott bőr-  
díványtan: hóli tém;áiit  forgatja  m,agá-  
ban, tölptremg, lát  és eszmél. A kö&let  

e1го+1 tktörLelí•t+&btle  mg kora фán~a.dadmá.-  
mak súlyos válssátgaitt, s az a `ktéfp, aantely  
etléje tárultt  nem vált sem felemteflđ,  
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sem v<vglasrcta1+ó. Az жntézméaуes  po г it -  
kai teihetetlen!ség — polit јka!i zü,llött- 
sё!gge,l pároswlva — a mag+a kedjvte!:lésé- 
ге  és gy!önyörűség!ér1e. — parlamenstles- 
dilt j átszi!k. 

mi+aso!да  „hanatyákkal.!" 	. 
rn~csada „oszLolpai;"-va1 az orszá>g` 

1á:snak! . . . М +а!melulkok, st,ré!berek, öröli ~ 

ha!l.lgatć!k, ha!r!sogó „úgy van" képvі e- 
l.bk: taörpe aka+rnako,k és  az akarat tör-  

рé1, ,a •oгrupcіó т ;е!gtes!t!е!sítői és а  
me:gtestes!iil+t 	orlrulpl:xiló . . . 

Egу  onszá,g rohatt г  а  p!usztulúsa Ј1е- 
Lé és а  еајн& an ~eg,i!ndwl гt rabagó sze- 
k!ereket, az „úri" osztály+ szekenét sem- 
mi sem lítj a meg. 

Mikszátlг  ennie!k а  tr.algéidiián!ak. a kró- 
nikása: ez а  тatJhadáJi foilyarrLatat 
megáds+гre гlfie írásba !fagl аLn. 

NEM VOLT TEHAT MAR „KEZ-
DI" REоЁNYfRб ; nvár barátkozott а  
műfaj!ја1 és s,zámot tudott vetn a re-  
gényform.a 1!ehető!s!égei!ve1, és töгvény-  
szerűs,é+geived.  

sт:iigarú kamporгíchlót rne!gkövte!tle- 
lő  és ,a rk 	s!form,a 1ra+zaságát mtiegen- 
gedlő  művгészl arrna fegytellm!ezt ~e és fe1- 
s гzaba!dította IMiiksz!áith!at: lehet ővé tet- 
te •a közlésvágy йradásáit, di ugyan- 
ákkar e+lfeledt!e1:te az •eheszé',és ,elkben 
&!ért m'úvészi kva!litáso,k roppant іrói 
erёfes!zítésekю+t őrző , е+'lőre!mutató tamul- 
ságat: az оeІ)£egyelrniet és az i!gényes- 
sбg!e+t. 

A kismtesterek rés:zl гet!егö cэ :prólékos- 
ságáиal, és meghi5kent6 golidat гlansá- 
gával adlkotb ~a regény+eтt: remekműbe 
i.11p részek eC:na!gyalt, futó ötle!tekkrel 
és jellegzetes „tölteték"-anyaggal ие- 
gyülnek; eg,y-egy ,me+llёkfi!~!u;ra emberi 
tulia!jklonsá!glali — mieste!ri, sz űkszavús+á!g- 
gal јeСС!ernezve — va11!ószínűtle:nn!е  te- 
szi+k az alőtéтb!enr mo+zgá hős!ök ыterllas- 
sé,géit; ; ~Páraldt, unalmas, túlexpon,á4t 
feTüllet е1!eIv!ет , .f:r7,s!э  ra;gyo,gó rész- 
l+etek szo•mszédsá ~glában; zaCoou,át1•an ro- 
rrvUin!t`1ka és rea!lii ~sta. szűkszavúsrág ját-  
szik +át, egy!másba: a mese és a valóság  
küz,d!el.nie ez, ате l,у  а  mere гgyőz гelm,é-  
val végződik. Ennek 'akót azonb.atn  
nemcsak Мlkszá!thban és ír-ó.i mádbsze-  
rébe!n !ke11 kere~nгü nC~ .  

TCSRTЕNELMI REGI✓NYT IRT:  A 
JELENHEZ kívánt szólni.  

A „K!ü!юnös házasság" történelmi re-
gényérnek időszerű  politikai mondan!i-
valбiја  vont. FJblben az egyházi latif?um-
diwmdКkal hőlkezűen „megláld'atit" or-
szágban, aanelyet Ady .a „mágnások ,és  

spötkök uradalmának" :minn! ősátettt, a 
békák brelkegáse emlberi nye4!vre leifor- 

diit>tra vaІóban úg.y hangzott, ahogya'n  
Mцktszáth is halotta:  

„Urrak ,а  papdk! Urrák  a  papok!"  
Ma бppen a re:gény!ben k'i',fe;jezebt ha-  

ladó állásfogbalás tanús+ága hálиányo-  
dik el. M kszá;tlh ezt a тииен  nem az-
zal a sa!ándékkal í7tta, hogy egy aktuá-  
li~s, közjog!i kérdést s ko.ra politikai és  
parlamenti 'harcainak egyik legnagyo,bb 
vívmányát — ,а  palgárli házasság irntéz- 
mlényét nlélpszerűsítse, di az is bizo- 
nyos. hogy Buttler János :gróf szo+mоrú 
tör,ténetélben, erőszakos házasságának 
rneglsemmi!síltése körüli harcoњan és a 
képmutató, farizeus!kadó papok és az 
egyházi mesterkedés •!érfarra4o aljas- 
ságának бs hitлгámyságának átor m,eg- 
miutaltátsálban — még b!tt érezzlük elgY 
politikai kiáilмs merész lendiii шletét és 
agy mé!g le nem с illlapuló emberi  in-. 
du(l ~ait febemelő  pátoszát.  

Kёrцlrötbe а  иг lгагу  теуаdóат  hódol az 
egyre inkább tartal!mát ves цtő  külsđ-  
ségeknek s kélpmrutató гfarizeu~kodással  
eszrnélnyí:ti а  múltat. 

Fe!d а  m! їlt nemlasa+k hősökét is-  
mer: egy kor nemcsak óriásokat sz+iil,  
hanem tiörpékeзt is, nemcsak arodszlá-  
nokat nemz, hanem nyulakat i's, s őt  
denevéreket, vakondokakat, Ib бk'з!kat és 
egyéb vaksi іcs!úszó-mászó гféгgeiket is. 

Mik!száitlh  ebben a mvwv'élben i!smiétt —  
akár az Ui Zrinyiászban — az idб  és  
a иisгonyl+agos+.s,ág élm ~ényét fogalmazta  
meg. 

Ezútbal;  nem szatirikusan бs fénre-  
értheitetlen •célzatossá!gga1, nemz a -  fo-  
nákságok hadlmozá! вмапгаl és а  h:elyz'etek  
kié'lezésevel, mint 'a szi ,г!eњvári hősёk  
„!szentségtt i rés"-nek m,inősílaett felctá-  
masztásáöan. Nem is egy ötle!t vari,á-  
lásдпral és abszurdumig vitt Ifokozásá-  
va+1,. De nem kevesebb tbátarsátglg зa2  é+s 
1е .Терlегő  szándé!kka1, mint amott.  

Hiteles. vagy elhihető  történeфet re-  
,gémyesített, иáдlа 'lпга  а  tér és időbeli 
ellhatárolltságot, megketb+ttséget.  

S egyetlen uta7ás né'1kü1 a jelenre, 
kitűntidők és cviharzott események  
kétз•égeit és döböene ~teit érгékeny, ha:llb 
fülek!kie'1 1djha'1]IVa — é!s papínra jegyez- 
ve — karárál és kartársairól bée'szé1. 

Törlténellrni regényt !r: a je+len гhez kí- 
иáп  szóllгvi.  

S MILYEN EZ A JELEN? A nagy 
egyházpolitikai harcok elültek, s a kon-
zervatizmus — Széll Kálmán korában —
újra barátkozni kezd a rev+erendá!val. 
Tegnap mlég úgy Mitszott, holgy az 'egY -
házi reakció retirálni rkénytelan — s  
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та  az alig par pflQan.aitra knha ,gYó béka -  
kancert újra ég mrtэg ,hangaatasabban  
hangzik fel:  

„Urrak a papok! Ur+rak а  papok!"  
Tegnap még úgy tűnt, m;inbha az r-  

szág;g,yűlésen megannyi bajnoka a li-  
beralizm,rrslnak dö.röigne és `  szórná vi гl-  
látnbüzies, sistergb mennyköveit és fel-  
perzselni, élhаrnvasztan2 akarná ezt az 
ütöbt-Qiapdtt, ;kдvш -beltiwl todđott-foQ'dott  
rozoga nem+esi га'1'ko гtmány,t — s más-  
nap т á:r csak káiprázatna+k t űa~ik m.in-  
den, rаgyoigó tűziј  átékna;k. A tegnapi  
bajnokok víssza+vedl•enek ado гжъázó, ha-  
hоtázó vidélki mé1'tóságakká, akik 'mlind  
egyetérltene гk abban, hogy a „paraszt  
sülve јó", vagy ába:laklulnak a гfrféle Dőry-  
vágású szоlgabиrá'kká, akik hajdúkkal,  
samtfa ~bo~bbal és nъagyarópáјoáпna2 reginál-  
nak giulberniuunokon és а  n.ép „zs+írj án" 
szedik meg  magulkat; megannyi „fene-  
é¢nlber", akiket јó rrvessze elkerülni és 
m~inёl táivala ~bb elkatródn,i rnég a ne-  
vük ha ~11a•bára  ús. 

Micsoda vilálg! A nyil+vánoslság el ő ~tt  
а  Liberális nernesség zerepébsn á.giáQ,  
pózod, szóno ~kо1 — erkölюsi meggyőzќ$--  
désében és éLebsltíLusában pedig az  
gzakos kis+királyt, az o гLigaтdhát tekinti  

 eszrmiény(kaépének!  
S iha ez a dölyfös, kíméletlen na гgy-  

úri nkényességgel páxasult a!laikosko-  
dás az egyiházzad, a papi raml o гttsiággаl,  
kepinuta ua.~sa1 és SL лv uUSa+ggdu s~ , 
kezik . . mni követlk.ezlhet ebiből?  

.A válass: ,Bluгbtler János tö хчbénete. 

DER.ÍJIS;EN, JAТЁKOiSAN INDUL  A 
REGÉNY és csak az egyre gya кrabban  
felhangzó komor hangok figyelmeztet-
nek, hogy a vidáman nekilendül ő  törté-
net lassan elborul; a tragikusság háttér-
be, visszavonulni kényszeríti a még itt-
ott kicsillanó örömet, amely égyre rit-
kábban és mind halványabban jelentke-
zik, ihogy a mű  végts+ő  kicsengésében  
bwkkan ►jon fel újra, abban a valószí-
nűtlen, sejtelmes, rövid, baliliadai kife-
jezés-formákból inspirбl~t résziben, amely  
nem záтlja éle szigorúan a művet, de  a 
letEejez ~btség hatását szuggeráltja: nem  
feliid, hanem tőprengéLsгe késztet, nem  
me+glnyugtat, hanem 1ahlásfoglаlásra ösz-
böikél.  

Még kihad тlani véllj гülk a nvű  elején a  
forradaltmi Marseillaise m+agy+ar vissz-
haтigiját; az aлti•kle,ri+kális rés mJafieтialis-
ba gondolkodás villan fel egy  pille- 
niatra az idős orvas lér їveLésében és a  
sáхoapattaki diákak énekében. S a ven-
d gLő~wdvaran parittyával remekelő  

Kossuth Laj•oska fІ 'цbпvkkanáгsa sem vé-  
letQe.n: egy kissté m,ár itt is ifeLrém,l•1k  
а  regi:menbekért üzenő  és mюizgosító  
forradalmi ne+ládia kés őbibi inѕpiiтáita-  
rának, a forrad'а'LrrLárnak az alakja.  

A jelenben a јöппо .  
Mert a jelen nem viglasztialó, nini  

fel~eme'lő.  
Ez a jelen a börtönnié vál ,tazott' Eu-  

rápa jelene, a Szen't Sz пrebség koгának  
Егиг 'ара lја . S ez a Magyarárszág: I. Fe-
renc önkényuraLm•ának rendőr-erőszak-  
kaQ fékentartatt és fegyelmezett gyar -  
m~ata. Cs "aszЙrthű, aulikus magyar fb-  
nemes~éggel~  főpapsággal,  Доту -fé1е  
parasztnyúzó szolgabir;ákkal, romlott,  
francia udvari ab•békra е•mlékeztető  
Szecsenk'úikkal s ezek +bűnét — az egé>sz  
papság érdekéiben — ávatosan Іeplező ,  
bakiargató „sző'rёs és vёrösfülű" kövér 
kan:anákolkkail, akiken „esalk úgy ser-  
ceg a zsár".  

Milyen elintézésre várthatatt ebiben  a 
v~iQбgban Bubttér János „+külöavöt.s há --  
zass ~ága"? Ez a raiffinál.tan, pokolian  
kieszelt, erőszia;kasan és ravaszul, szá-  
mí•tóssal •átgonldolt és végtibevit)t házas-  
sá'g;? Milyen sors várhat erre az iigy-  
re? Erre az egyre bonyolódó, egyre 
szЙvevényesebibé váló „aasus"-ra,  ame- 
lyet а  józan ész é az emberi  !1el+kiís- 
meret -egy toPLvonással oldana meg, 
amikor +az egytház „teikiínbélye" farag  
ko~kátrц, amikor az udvar érđekeгi az 
eTlenikezőjét kíиámj ák, s amikor 'а  ае1  
— szentesшti az erőszaikot?  

Mennyi ёnrnegtagadást és hiábavadó  
reménykedéS+t, nvennyi esa•Lódást éis fe-
lesleges n7egpróbált ~atást okozhat az 
egyén éile+tében egy olyan. tár,s dalmi  
rend, агnсlу!ben a 'bűnt, a szennyet, az 
alijasságot és az •erőszalkot — s rnilyen  
előkeLő  far ~rnátban és meg.bé гvesztrő  kül-  
sбségek kö•zött — +szentesn ~tik!  

1Vlilyen m,egtcsúfolása ez a mlély, f!el-  
emeLő  ingben érze гlemnek!  

Butt,ler János és Horпrátth Firoska  
szerelmének. 

A REGÉNY ELLENTÉTEKET FOG-
LAL EGYSÉGBE: az elembertelened ő , 
elkomoruló, elaljasodó világ áll szem-
ben a sziv Igazságával; egy társadalmi 
rend «igazsága« az élet jogát és az em-
beri boldogságot kívánja megsemmisí-
teni. 

.Mikszáth 'szándékasan éhezi az ellen-
téteket: mind sö ііébabb színekkel és 
egyre eltkeserediebtebben, ,dас  tsabban, 
merészetblben Ifesti ezt az elt1ens+éges, 
gyűlölt világfit, hogy ugyanaktikor anmál 
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tabb rrneg ~hatattlsálglg+аl, eszm!ényátéssel  
és belsb nagyogá.s.sa1 tel.ítse az idi•LLi ré- 
szeiket; m;iné+l színeseьben és nnegraga- 
dыљan !vi•llantljа  elёnk• az emberi ах l- 
dag:ság megnyiWánulásait, annáll komo- 
ben az életben, átitatódott eggyé vált 
nivalája а  k!е!pmnxta гbó, erősza!kos, idaje- 
múúlt társadaliini er! ő!kr+ő!1. 

Almlidyen sгeayve!де+11у!еá, ízzó gyüLöl.et- 
te1, m ~aró szatiráva.l és ikeserűsёgglel 
szál egy hazгwg táldsаdadюlm. űxІdđgi ma- 
ohináiciái2ól„ д1у  т!értéikben 'klériYsz!er+ül 
idealizlrii, szelbbé, tartalma:salbibá tenni 
а  •tisz,ta szávek vanzádáis!áit. 

5 a megoФd:ás? 
Mintha cs!ak egy гegaldás!а  maradina 

а  mnditиélszi i!glazsiágsгdLg!á!Ltatálsina!k: a 
néprnese igazѕá!ga. 

Egy fiktív, die a legtisztá!bb, a  leg-  
me!gfele,liőitb igazságszal.gáLtatás  ez: a 
feu!d.á!Lis társadaloг  „4g'azságálval" sz!elmL 
ben — az •е!m4bemi igazs!á!g gyđzelme. 

EBBEIN A цALбSAG I`б!L VALl 
НЛАРЛЕ IТ!EN ФLKANYAtROiDASBAN 
namlcsak Mi!kszáitlh írói m!ádszer'enek 
prab1ematikwss ~á!gát, а  realiztnuз  és ra- 
mantika ketbősségé.nek ifelaLdhatatlan.- 
ságát, а  rrvű  egész szerkezeté Іуen ;jslen- 
való ellentmondást kell meglátnunk, 
hanem ennek a művészi alkatómód- 
szerrnek a társadalrrni ered őgёt is. 

Ennek az írói móldszerniek és emberi 

állás~oglalásnak a gytikerei at!t vanna;k  
Miks zá th lK,álnz!á,n karában. 

A an!agyar századl иég hatalmas fö!1 д- 
csusz!amlást jelző  lalaj!ának inga!tagsá- 
gában, az errub!eri _ értékek hullásá+ban, 
egy eszményített fewd,á>lis világ elem- 
berlbelenedésélben, illúziók é;s lhazugsá- 
gok között — Mik!száth valóiban nem  
talál s! е!mmi vigasztalólt. 

S a maga !mIó!dj,án — mie1glszerkesz!tve 
művészeteten а  maga világáit — ¢ri'и - 
vészi átrtaé'telesség for &ј álban vál~aszol  
hátargó 1elkiism,eretének szavára. 

Ez a válLasz sokszor halk,, di soihasem 
erőtlen, gy!akran kihagyó, de midig 
egyérte]imű . 

Az •i~dő  és а  v'is!zomy!lagass álg élѓnényé-  
nek elsќ$ е  tёrő  m,űvészi m:. ~gfagal-  
rrnazását adta 1Vlikls•zát гh а  mгagyar re-  
géпryli radia!ldntib ~a n,.  

Ennek az tiittűrő  ikísгrl'etnek ered-  
ményeit !és Ík пzdarcait, a kiиiitelezés  
 praьІernati!kwsságá!t és a művészi szán-  
dék 1be!cs!ü4ebességét  mutatja ez a re -  
giéffiy is.  

MIKSZATH KALMAN VILAGAT  
FEDI FEL előttünk ez a könyv.  

Egy leltwnt kor levegiőjé!t, emberi in- 
dwla ~tait, felejtQre'tetlen és élбremnaitató 
tan!wlságait idézi, viss7іhangazva egy 
elsüllуeKLt világ táv ~oili, ellkésett, m•eg-
sгív!1!ellenld"ó üzenetélt. 

(1957)  

Krónika a szegények életér®I  

Biri Imre  

Vasco FratoLini: Sze ~gény szeгelme -  

se гk kгómikćrja, Szépiroda!1mi kiadó ,  
01asó könyvtćкг ,  Budapest, 1956.  

A mai irodalmaknak valahogy pró-
bakövévé vált a kisemberek életének  
bemutatása. Mert a XX. század irodal-
mában nagy hódításokat tett az intel-
lektualizmus. Magának vallja immár a  
lírát, a színpadot jórészben ő  uralko-
dik és a regények vaskos köteteiben  
is elterpeszkedik. Ennek az iroda-
lomnak lapjain a legtöbb esetben nem  
cselekvő  élet bontakozik ki, hanem az  

elmélkedés, mint jellemzően intellek-
tuális magatartás válik uralkodóvá.  
Nem véletlenül merül fel éppen ebben  
a században az a téves felfogás is az  
irodalom hőseiről, hogy csak a többit бl  
elütő  emberi élet lehet érdekes és csak  
azt lehetséges ábrázolni.  

Dél-Európában azonban kibontako-
zott egy regényirodalom, amely szán-
dékában és az életr ől vallott, az írói  
ábrázolásról kialakított felfogásában lé-
nyegesen elüt a világirodalomban ural-
kodóvá vált felfogástól. Ez az irodalom  
az élet közelében vagy magában az é-
letben él, onnan merít, abból táplálko- 
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rabbá, anrráil súlyasab 	тállilk monda- 
zik, annak hőseit ábrázolja. És az író 
sem hideg prizma csupán, hanem érz ő  
lény, aki hőseivel együtt él, szenved és 
emberi részvéttel meleg humánumot su-
gároz minden mondata. Mondani sem 
kell: ennek az irodalomnak központi 
problémája a kisember és annak élete. 

Valahol a századvégen kell keresnünk 
gyökereit ennek az irodalomnak, Gio-
vanni Vergának, a verizmus megterem-
tőjének életművében. Amikor aztán a 
fasizmus tovább élezte az olasz élet ret-
tenetes ellentmondásait, maga után von-
ta az írók kiválasztódását is. Ezek shalzes 
peare-i értelemben vett „tükrei" akar-
nak lenni az olasz életnek. És ennek a 
tükörnek a foncsora vér és érz ő  idegek. 
Neorealizmusnak hívjuk ezt az írói vál-
lalkozást és az életr ől, irodalomról al-
kotott felfogást. A háború utáni új olasz 
filmgyártás szertevitte a világban ezt 
az ábrázolási módszert, és most lassan 
kézbe kapjuk az új olasz film irodal-
mi megfelelőjét is: a neorealista re-
gényt. 

Jellemző  képviselője ennek a meg-
újhodott és magára talált olasz iroda-
lomnak Vasco Pratolini életm űve. Leg-
jellemzőbb regénye a most magyar 
nyelven hozzánk is eljutott Szegény 
szerelmesek krónikája. A regényben 
Firenze egy utcájának élete bontakozik 
ki, a Corno utcáé. „A Corno utca öt-
ven méter hosszú, öt méter széles, jár-
dája nincs. A Leoni utca és a Par-
lascio utca határolja: körülzárják, 
mint két szinpadi háttér — valósé ;os 
sziget, oázisa vadonban, elrekesztve a 
forgalom és a kíváncsiak el ől. Lakni 
kell benne, vagy belesodródni a ma-
gunk ügye fonalán, másként nem ta-
lálkozunk vele. Pedig néhány méterre 
van csupán a Palazzo Vecchiötól, é-
melynek hatalmas tömege egészen el-
temeti. , Aszfaltozott és kissé homorú; a 
szennyié a közepén húzódó csatornán 
távozik belőle. Esős napokon megárad 
és kétfelé osztja az utcát szilaj pa-
takja ..." Ebben az utcában az embe-
rek valóságos életüket élik, hétközna-
pok váltakoznak, emberi sorsok indul-
nak és fejeződnek be, tragédiák, kicsik 
és nagyok, töltik be villámaikkal a 
szűk kis utca minden zegét-zugát. Az 
író nem egyének, nem családok, ha-
nem egy egész utca életének megraj-
zolására válalkozik. A szegény szerep-
lők felsorolásával kezd ődik, mint va-
lami hatalmas, egy emberi életet be-
töltő  dráma kezdetén. Az író az éb-
resztőórák hangja nyomán indul el 
házról-házra, szobáról-szobára, hogy  

felderítse az emberek titkait. fgy lép be  

a regénybe Nesi, a szenes, a konjunk-
túra-ember, aki a fasizmus uralomra-
lépésében nem tragédiát lát, hanem 
üzleti lehetőségeket és előnyöket, így 
ismerkedünk meg Signorinával, a pol-
gári életbe csöppent valamikori öröm-
lánnyal, Corrado-val a kováccsal, a 
kommunista párt tagjával, akit a fa-
siszták a regény folyamán megölnek, 
Nennivel, a betör ővel, aki rendőri fel-
ügyelet alatt áll és spiclivé válik, Giu-
lióval, aki rögtön börtönbe kerül, az-
után a Corno utca „ őrangyalaival", az 
utca fiatal lányaival, a lakodalmat ül ő  
Milena-val, aki „jó partit" csinált, f ű-
szerkereskedőhöz ment feleségül, Au-
róraval, aki a. vén és kéjenc Nesi sze-
retője lesz, Ugóval a fiatal fasisztával, 
Carlinóval, a karrier el őtt álló fasisztá 
kisvezérrel és rnég vagy harminc-
negyven emberrel, kubikossal, utcai 
árussal, és az asszonyok egész sorával. 
E sok ember különböz ő  'élete millió 
szállal fonódott eggyé ebben az utcá-
ban. Az író nem is tesz mást, csak 
sorra fejti  fel ezeket a szálakat, min-
den szobának, embernek elmondja az 
életét, napjai gondját, agyának gondo-
lat-villanásait. Élet, gond, szerelem, 
halál. Ezek az istenek lebegnek az ut-
ca felett. 

A fasizmus uralomrajutásának esz-
tendeiben játszódik le a regény sok-
rétű  cselekménye. A Corno utcában is 
urrá lesz a rémület. Az emberek meg-
próbálnak kitörni életükb ől magasabb-
ra, a szebb élet felé, és nem sikerül 
senkinek sem. Az utcán továbbra is 
lengnek a száradó fehérneműk, a min-
dig beduguló illemhely bűzei lengik be 
az utcát, és az élet mindennapjainak 
taposómalmában lassan őrlődnek a 
halál felé a lakók. 

A probléma azonban abban rejlik: 
milyen az író módszere, amely lehet ő -
vé tette így ábrázolni, ennyire az ёle-
tet visszaadóan a firenzei szegények 
életét. 

Irói fogások helyett az írói maga-
tartás kérdését kell els ősorban hang-
súlyozni. Harcos írói magatartása a 
Pratolinié. Világnézetének gyökerei az 
olasz élet hétköznapjaiba nyúlnak, ab-
ba az életbe, amely feltétlenül a vál-
tozásért, a szocializmusért harcol. Nem 
részvétet érez az emberek iránt, ha-
nem meleg humanitással közeledik hoz-
zájuk, és ez az a melegség, amely csak 
úgy árad a regény lapjaiból. Aztán Pe-
dig nem élvekben, hanem emberekben 
gondolkozik. Nemcsak ismeri az olasz 
emberek életét, hanem benne is él eb- 
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iтeie. Vajon rgyárázható-e mással a  
regényében szerepl ő  sok — társadalmi-
lag és lélektanilag megalapozott és kü-
lönválasztott — h ős, akik valamennyien  
a maguk módján egyéniségek, egy sem  
hat mesterkéltnek, írói sémák szülöt-
tének.  

Az élet szaga, íze, keserve, izzadsága  

van ebben a műben. Harc folyik min-
den lapján, az élet árama viszi az ol-
vasót. Az író irányt szab és válogat  --
csak erre a szerepre vállalkozik. Nenв .  
magyaráz, hanem mesél. Az élet gaz-
dagodik vele, mert nem elvesz, nem  
kiragad az életb ől, hanem a maga sze-
mét is, meggyőződését, emberi hitelét  
is hozzáadva alkot és teremt m űvé-
szetet. Az író egyénisége nem függet-
len valami ebben a regényben, bele-
épül a regény világába, láthatatlanná  
válik, de minden sorából kicseng és  

rányomja bélyegét a mű  egészére. Apró  
tényekkel dolgozik, mégsem mozaikok-
ból álla regénye. Szinte a felbontha-
tatlanságig egységes. Egy utca sok la-
kójának sorsát tartja a kezében és so-
ha, egy pillanatra sem válik természei-
ellenessé ez a sok emberi élet egyet-
len regény keretében. Egy ember éle-
te hány felé indít el írói lehet ősége-
ket! Pratolini azokon az ereken halad,  

amelyek egymás felé tartanak. Azt fi-
gyeli, hogyan kapaszkodnak egymásba  
az emberi életek fogaskerekei. A sors  

szeszélye is a legváratlan ~ah!b ellenpon-
ton törvényei szerint kapcsol egbe  
emberi sorsokat.  

Emberre irányított figyelmünk éppen  
ezért talál gyönyör űséget az olasz neo-
realista irodalomban és külön szinte  
klasszikus remekében: a Szegény sze-
relmesek krónikájában.  
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Dél keresztje  

Biri Imre  

DIé1 Keresztje, Latin-amerikai költ ők  
versei, Európa 'kiadó, Bubapest 1957  

Néha гazlt h;isszük, hьgy а  vцlág na-  
gyon. kicsi leíbt a miadern. tedhnika aso-  
dái гkorában. De amikor a kez'iinkbe  
veszünk egy-- ~e'gy о1у >аа  k.~önyvet, аиаеlу  
tartal!málban ёs emberi világában те-  
rőlben nst hoz, mint а<rniit mi isme-  
riink, me~dölbiьent benn4inket az mi-
beni élet v'albozatain,ak оkгfélesé,ge. Egy  
e,gész világrlészrőd, csak most lástni, 
szinte nem twd(bwnk seavmirt.  A pо(1'itiks2 
élet hullálmiverése hozzánk ds eljuttat  
egy--e.gy hírt palotafo аdаІmаkгбІ , dtk-  
tiáto гrok nd'öklé.sémđl és buk'asárá7,, 
népi iParradalmlakrdl; а  sz.árakоzita'tá 
zene szárnylán dallamaik zenglenek ,rá- 
diánkban, di сmberi éle!bről, érzése'k- 
ra1, hiangulatakrói alig фuidtunk vala-  
mit. A panyorl nyclly valainggy min!d7g  
távol ,állt .tőlпink, а  spanyol életert is  
alig ,ism ~eт'jük, nem csadála гtas tehádt,  
hоар  а  .spanydl ауе]rvű  Amlerika kultú-  
ráliгs és nbпјvészeti élete 'm;ég isirnitritli-
nebb e•lőbtiiюlk.  

A Dél KieresD і je, ez a köl;tlői an~toló- 
gi a sz év  kölbéiszesbélbќи , száz ёv or- 
radalltn7 rfejlőidésébќ ll hoz ízeket és szљ  
neket. Е6t ,fejezi ki Simo!n Bolfirvárnak  
а  m!onrdl3sa is, агт +г•t а  k'önytiv elkSsгavá-  
1~а1 rпank !ki: „bTyomiait is alig őtrizzгiik 
miár annak,  ami A гтюerrika v'а 11а3ъа  volt; 

nem 'vagyunk se ind;iának, se e гurápaiak,  
hanem e+gy гátцneneti fajta I fќ ldrésгг  
tёrvényes tulajdonosai és а  tsрanyal 
bцbarQІák d Iözöltt; egyszóval: ntiirvel szü- 
letlésünk szerint earikiali гaгk vagy гunk, 
jogaink pedig Ewг7ólpáibál szárm!azn гak, 

.jogokat et kil:l гvtitatnunk az ёs1a!kák- 
t4l, di u,gyana.k іkor sziláirda:n herl.yt is 
kell álrinwnk e fбlкleken a kívülrál jlövő  
támtaк3;ársokkal szetnlben. A Iheiyzet rend- 
kívüd iьоnyalullt." A nemlzetté пráló n& 
p•eik foriiiadalnii mbzigalm:ai ezek, szinte 

szentiüak láibtáina z#ajlanak i1e. Az írб  
eLбbt iglem, olkszgr a грго ►ьІ€Irrv'ak özö:ne 
á;ll: Ewrólpia vagy Аtaerhikгa, бsi kultúra 
és ülj im,wveltѕég, stb. 
Еbben а  vemseskönyv!ьen avar a maga  

lábár,a á1'1!t íuj koavbinenr, sz:álal meg,  
агтеlу  mwn►din'kálbb 	m~retekben  i's 
hialla'tpla hlan!gjáit, 	llyraaгrгyiaІa, hо,gy а  
s~anyal trodalamlra i s haфoltt. Lonca 
kёlt~szete eQképzelhetetl гeиг  Déll-Ameri- 
ka kált>ёszieгáe гvélkiil, mert ez álllaindáan 
n>éi уi ,gyгöker~ből tálplaQkozátt és oitt  
so~ha:sem; volt оlуаа  - nagy szrakadé;k  a 

i sméilleав  és а  n!élp éаete rrгeg а  ma- 
glas kultúra közbbt, bár ez a hatás :igen 
egyald,alú  volt, ај~vё rn а  лlép 1egiъagydblь  
rés'е  íir.ástudtatlan. 

Tak b гanlaak гozaak ki, ехо`bikumэ, 
trólptnsoQ Andok  hegei, рат pаk, in- 
dinok . . . 
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Tróprwsг  fa+lru ј+е .  Most  az órák  
óllónosta.n +bakttűtnwk. Veosernye zsang,  
s aztán, hag аzatérnelk а  szenyórák, 
а  ,ka,pшk hosszú csattam:ás,a ,korrцg. 

E~gy bвre4sp+cupucs rkaffog tova barrnbйn,  
тајд  тгiгпде  tormpa szunnуad.ástbа  tér;  
c~sa.Vc cs,akaládé za,ga. +éirzilk ;aztán, 
s •tör$1qmiéz, sa4t тге ,у  szewutjános- 

Ikeny+ér  . . . 
(Laplez:  Falusi jaszak~ ) 

F7rnlberii portґ k: niők, fétrfia Іk vegy:est, 
ahogy a köllbők+et rneigihldtiték: 

ZtsLvksffir s büszike madi.mag~a 
kev erélk  ez a l&ny ,  а  Dgmгinгg+a,  
~íb+e,rцfcuv'irrá~g, свп .сpа  nap.  
А  pri,~ras —  ez ~ szíme —  s а  sárga;  
spanyal aájlkaikat ú;hít a $z,á.ta, 
атаег lї, ég s arjön@ve ,harap . . . 

Ruben  Dani: Daminga)  

A  szereleim, k,issié aztaktratikusan,  
sipanyal оnll~ékkiént, nlđi líraké :nгt, cs--  
sz+alttan:  

0, ФетНéк  vér, +hogy  mrunikád 
I,tenryerébe  

szöktkdrцhes!se1k, és friss-mrwst-ízű  
[szádba.  . ., 

Lennék sxvved, vаду  csantjaгdíba égve  
+lép+ése+d, lyгnetk +eliha:lt do.bbanáѕa;  
é ji vwgyad, тгае lу  zúg, mztirцt magкíinas,  

Ivo:d  
tébalyuut tengere,k ha háborotgnaik .  . . 

(IMistral: Távallét)  

azbán szerилeKlélyes+eд~ , аázasan, l+ár~ga-  
16гп :  

YSzív ~enn гmarabúja, tké,t тгаг►гдаггп  
Irnelled —  

mint pa+duizгsáruba süllt ráukallбt: иду  
Iszerretlék;  

te . borsos раса +lот, serrlpenyőm lf űszer.e,  
ezemjófű -+teгírrG, borsós gamlb6+ć.ka, te, 
sózы t ёkörrszegyerm, mгe;lynek rv гáhn.-  

Iházci szívem,  
máUém, sxгrupba, tme+l 	erud&rrub+e  

Ifaly sze гGíden;  
te gőzöl,grđ  kdosј g, go+rпlbás riz~ss,  

Icsewn,ege,  
siúltk»nqm{pllri, mapolgás, prыtatt  kecsege...  
Errigg bantmerre ri1,s -- vág°уат .  

Inyomгodba nyargal.  
Fetneke гd mгa;gry s2$altyor, dwg,iag  sok  

( jб  f alarčtail.  

(R.aumve,r: PEaras.zti vaKl окniás)  

Napi ritивusok d ~abognak fel aztán,  
kгgyóbűlv~ö1lbk, néger varázssztavak, те-  
dy+ek egigyié о1tv'a+dniak magas +rni:íигszet-  
tel és !társaclallmi +badakkal:  

Gerle .röpi.úl áet  
Dallal  a  +légen: 
—  Hopszasza, гnёgеr,  
Nap süt гах  égen!  
Nincsen az кдgyban  
Senki se ré;gen!  
Vadkaesa, kígyó,  
Krakaditl ébrem,.  
Mé,g ,а  b o+gár ветг  
Almaos  a  réte n.  
ќakб, Ikákusz, 
Korien  z  +kékbem„  
Hopszasza, .né,ger,  
Nap süt az égen . . . 

(Gwi111on: B_ öbcsödial kis niégerek 
ébreszt,esére) 

— 	edi.g szёnпгedélyes ódaá 
hang, láz;a+dó nepek kese гve ddbogsa: 

Midőn Anneirikának méhéibe rmagrva  
aimlaz +émc-fajnak huUlatč, meny  

I8ра nyalország — 
nagy Kasztúlia hősi tüze lobogva 
a hegзi ind"јáhw~k .tiizébe f arrlt át.  

Gzász, rгlsxonгy, ,hábarús јg, ez Lett  
Ifчujurrцk bús  

rendelése, hagly +imtsa Фestv+ért  a 
Itestvér.  

Balsors rrn'irrá!li~s, szegény Kol,z.umbusz  
könyörög7зj .hát a f öildaért, nru гt  

I f eilfedeztél!  
(Rлzlben Dario: Kalwmib гwszlhaz) 

Ezek csak Színek ebbö!1 а  gazdag ёs 
rendkíviжl érclekes és ért> е(keS kölbészet- 
+bö1. A könyv nélhány nagy köllbő ~egY+é-  
niiség tkđL'tész~eitábő1l +iS бzem~e'ltиény~ek~et  
hoz, +rninte,gy azok lköré esopartasltj,a  I  
t+rlbbi költő  verseit is. Rauben Dari6, а  
nagy ködttő-újító, a modern spanyál  
nye,ltvű  'kötl:tészdt imegialapítólja. és rneg-  
terenitöje, Ni ~calas G+uillten, a oubai né-  
ger köil'tő,, aki a szürreaLizјrruus Sтaárnyán  
ntépi r гitmtus!otkkal +d+örörrдbёl а  költészet  
ktapud,án, Fa1bLó Nerwda, a ahi],ei n+ép-  
tribun, Cesar Vallejo, akit Józse.f Atti-  
l+áih+az hasanllítaл,ak, Gatbr иela Лllisttral,  a 
nagy dhi!lii kölbőn+ő, aki 1945 véres ,far-  
ga'ta гgátbam kapta meg az ti гоdaLrni  
Ndbel-díj аt, +és akire Fyurá,pa razakb+an  
az id őQdьen fјe!1 ;sem, fi+gyelt ,  viilágirnére-  
tekben is na ~gy al;katók, a+kikn,ek isme-
rete néLКi~1 thiányas vйágk~iink.  
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Ezek a еУ~sek csak efsiő  0lw`adásra 
tűnarek exotiku+sоknak, đdegeneknek. 
Агпл ;нáп  т!ilnd bban ihatalmába 
kerít !benm гünilĐet а  !belő ►liik +áradó е.т- 
bers+ég, .аппеlу  annyira k,á гΡe!1 +а+11 emJbert  
figpelb +és sz+erető  vгLiпkiöz.  >=«atQ-  

Amerika tö+bb mint liúsz а(11а+т ►áarák,  
né+peinek, аriélyközm+apjnak, verses ип-  
nepeinek és ertelmiséglének gdn кl'olat-  
vdláiga dolbqg a veпsek nitnvusálban.  
Ezért !liéxagpótló ez a köhiyv és егé1t  
ke11 Q rIunk *a  

Megrendítő  korkép-
lélektani alapon  

Burány Nándor  

Klaus Mann: Mephisto, Zrinyi  kia-  
ió, Budapest, 1957  

1.936-b+an kezdёdik KIa+us lVlann Ме-  
plhis+tó cí+mű  4egény+enek Е1дј 'ábéka. Az  
író агопbап  а  :fas+iisz,ba vezéreknek az  
e1lő+jábéfklban toimlbal:ó Ibelsb iinneps+ágé-  
rő1 viss.zabér egészen a hús мzas é+vek е1е-  
ј$re, s onnan indítja el reglénye юse-  
1ekrmiényének zálait, lhagy eg,,y karrie-
rista szé+ciiítő  pályaiPwtás~á гn keresztii:l  
beanubaiss'a a n+émet +bársadalcm keresrгt-  
metszebét а  hú+sгas е!s harmiinaas  iévek- 
ben. 

Kliaius Mann, 11h+crnas Mann  fia,  a 
HitІer e1iő1 Amerikába m;ene іküllt s ké-  
s+olbib ёn.+;yi2kas lett niém+e;t író egy  vi- 
дléki színfház s+zín>és+zében ta1'á1 j a meg  
regémre fiőlhősiéit. He+n+dr'_1k Höfgen,  +a 
szocia!lista &.zel -n:ű , fiatal színié.sz, а  
ha+miжar,gi +színházból kii тlöniflé ~le össze-  
köttetёsek r+é'vén a bé+cмi т +ар  d.а  berlini 
szlínil_vá ггb+a kerül. Az intriká+kkal,ö,..sze-
kiötbértlбseiklkieil ,és erőszakka2 feltörő  em-
ber beІsđ  ёlebéarёk és kső  környeze-  
tének а!lfalцos ѓІbrlázolláis+ával -akarj,a az  
író Іье iња tв i .azt a sti ~+rtnyű  тюtnbolá sit,  
a!mNt ,a tfa+sizlm,us az ernirerek éirziés- és  
gondababvi'1'ágában, erkёLas:i felfogásai-  
ban $s e,gy!rrг+áslközbi viszany+áiban viég-  
hez vi+tit.  

K1au Mann nem~asiak dialektilkus  
sizeim,mel m&i föl ezt . a belis ~ő  ellent-  
momкi+ásokkaQ telt v'ilágat. hanem +mű-  
vésrгi er Іj+ének teljesség$vel, a tipikus  

bulapdo+nslá igo4in~ak a börteibő  szfnész  
egy+énis+égélbe иа+1о  törnö ~rítésével $rde-  
kes miu ~v!észi alkotásba is faгtnál;ja.  

A 'v+~gig izgalmas, fordulrataklb.an és  
mJeglepeb'esek!ben gazdag regtiény  politii- 
kai aélzatú liapj!ai is szorosan a lгősök  
jellermгaljzálba illes►гКеdnek. A пninden-  
áron sikirri, hírnévre $s ig аzdаgѕ gга  
vá+gyó sznmiész a fasiziád+ádó társadalom  
tenden+ciálit mindig iiigy+esen fel tudja  
hasznáдlnv saj é,llj adnak mregivalósítá- 
sára, társa:dakui helyz!etének envelés$re. 

Mikor +mé,g dlиatos és kellemes do-
log vodtt demdkiiatikius éтхе'_műnek len-
ni, Hemida ik Höfgen ,farr:aKüalimfi s ггính,áz- 
rá1 linadik és. 1be+sz$1, +han,gasa иг  gyű1~17 
fasiszta !éirzellm:ű  szí.nбsbársát, ians 
Miklast. Mikor azonlban Hillher ura-
hornra jut, Höf.gen nem delmоkra+bikus 
eszm!éinek buksit sajnállja, cswpán 
azzal tömődi!k, !holgyian kez7iтlбón most az 
иј  tiura~lkadbk 'ksg.y:eцьe. 

Ez siker(U is neki, sőt nvé,g а  fia`bl 
Hans Miklast, a п+élgi fiasis¢tit is elteszi  
láb +aQó1. iт livell iflél, 1га.у  Ismerve miúlt-  
já,t, árbhait nelki. Hat-is pedig vahiban  
hitt .a fasizmcwslban, nem t!örbetésib ől  
vallotta az elveket, mikar 1rá!bba, ha- 
gуan szara1biák őt 'félre a fЯёfgenhez 
hasonló Ib ~lrte!ták, nean titko Іja elége-  
detlen+siégét.  

A  siikeгrbe tiébalyu7it s egészen a  ber-
lini  állaimi színlház igazgatósá,gtáig fel-  
kapaiszkюdatit Höfgen, nem v;áyog:abja  
eszközeit, felálidоzza ё zeLmh ёle+tiét,  
csaeLád'i $letép, s arиinde,nit, esni csak gá- 
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tollva гtniá~ pályta гfubásáiban, di  6 is c~ak 
em►be гr, ;ng egá'llítj.ák а  borzadmaik 
é eflenisw1y ~t kel keresnie. KLaízs Mann 
mпíгviészii tálbr'ázdllási rnádja, igazsiága az 
emlberd. éleit tielve 	koггцрlекиппга iп .ак  
hatel 	eimtultatására а1ó öszirгte tö-  
rektv гéFse itt is rrLelgnyi:l пгániul. Höf,g гen 
önigazaliá гsull,. а  1Jkiimlemeti felel6s6sé;g 
elöl való meІъekülés viéigett e:gáti, ibe- 
ѓdlyásáгval tpáirtlfoyga:lj.a а  bal,oibd!a1i és 
kegyпгesziteibt, későlb(b pedtg leib?ukatt 
fiatal szásгlé гszlt, Іttá Ulaiidhst is. 

Mindezt éle гtszeműem вllггдапдиа , а  
rnellélksze,retэъőfk egész sar,át feQ гvonnzl- 
tatva, К;lагшв  Mann val!óldi kéipet aó, ar- 
róQ а  komról, ,aпnieiyiikben rn;a.gta i.s  ет - 

berr гé nőttat, s arnelyi.kbгn а  nгг ~met fia-
talok niagy tölbьsé~gle éppen az eddenkezó 
uba't las~bdtta, Imint az áró. Kliaus 
Mann ennek az útnak, a törnetg;ek fa- 
sizгmlus .fe11é vialó sadró кiгásának 1é11егк- 
tani mlagya ~rá~ztatát akartja adnd. Hasonló 
céllú — ipeчrlsze egésrгen гт ~á в  snódon;  más 
eszközЈёklkel és fe]1&gással — az olasz 
Moravia kisérletek, Konformista című  
regémyétben. 

Amelllett, holgy nagy гbгan hazz'ásegíit 
a kar rrve гgism~erésiéhez, ez a egény a 
1ejdb гега]iisгt'ák nagy hagyoen,ányait 
felhasználó'stíi]lивáгиагl miély mvészi él- 
rnányt is nyúljt, 

Ady Endre és Juhász Gyula  
szerb barátja  

Todor Manojlovi ć  75. születésnapjára  

Péter László  

Juh гász Gyulának ivan. egy  alig isim!ert 
cikki a szegedi DёlrrruagyiaUro гrlszá 199. 
jбnuár 19-d számában „ МаудіаггоЈс , szгer- 
b ek: гelmib eme(k" címrmel. Két, történel- 
те  tfaly'~arrnán; а1у  sokszor гéв  tragiku-
san egyimásnak ugrasztott nléip )barát- 
ságáról 'szбl banne, s . enniek kapcsán  
fölгeleve гnáti váгaadi éj.szakál;t, ате lуе- 

ken, szerlb bará>tJáfval, „Theó гvaa" egyп.itt 
álmюdoztak élbren 'ев  vir'rasztva „a пé- 
pelk szint szJöivetséigiér őil, miagyariak és 
sz!erlbek ,sors'arál, a_ re ёг tбѕгб l é ms,g- 
bedsп,iгLésriöl, агтеlу  el►é vбmsorоmipókat  
állц'tana+k iés D'am,ak]; егв  kariajját fiiggesz- 
tik fildegen és elllensбg+es hatalmak. 

„11heo — íilja  ‚itt e  'kölbő  — tnzlajldlon- 
kélp гpen а  rnevére é!s vlérére szerib volt, 
kulbúráÍjáma гfrancia, érzésére magya гr és  
оlуат  nгétnet Rne'rs ~dket írt; hagy az Iri- 
se1 Verlag kiés,ziilt kiadni őiket. A тга- 
gyaтlsáÍgnak szerelmese volt Theo, die 
a~rrцennydre i:mádta Csakanal és AdY 
m гa,gy гa.гsáigát, úgy gy"úllölte a hatvan- 
hetes mie,galkulvást, az osztrák zsalidl'á- 
bán 616 polli~tiika3 szaldateszkát. Am:ikar 
190Э-Iben az el,ső  karldlcsörtebő  mezg бtsá- 
tás nieginiduit Sze'nbiа  еlllеп  és а  Szig~  

ligeti  sz 	ban, csak az irodalmi em- 
berek l:éžengteк  а  „Szép cspri гdesen"  
,című  szёge+áfi idillem haricr гadúk е1р"агда -  
sán, Theo sápadtan és remegve tilta-
kozni akart a háborús бгült5ég +ellen.  
A kávéháž teraszan tiltünk, nézbük  a  
vörös holdat, a megriadt várast, а  sza- 
ladgáfió kabonákat, oUvastuk а  félel- 
mükben ifi.ityörésző  tudó гsitá.~okat és 
Theio így cbeszélt:  

— A clmsznólk ;miatt ak'arnak ihálb.o- 
rút. A sertések miatt és а  disznó uszí- 
tók miatt, akiknek érdeke ez. ;A. ra.-
gyannak nІm érddke, .a szerbnek se, di 
igenis  az гasztr"ak szal,dateszkának! Egy 
az ellenségi;unk, köz; g ' а  v'eiszedele пn, 
di ne7n, tukib гák, vag`y nem merik ki- 
monкlani. :Mikor а  Sas гfiók tliгádái .fö1:- 
zengenek a magyar szár г~a гdon, а  ,ma- 
gyar lelkek titkos 'keserüsége vissz- 
hangozza lés ta гp ~soltja а  Mettirnidhik, 
а  юsásziárdk, az űr!ü1!t lhülye zsarnakok 
elleni k:itiöréseket. Be гl гgrádlban ugyan- 
ez az érzés, ugyanez a lelkesedés és  
taps fogadja és kaszarúzza őket. A  
Terazzián fiatal és xaongó liiradalmá- 
rok éppen olyan érzéssel olvassák B,aude 
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lairet és Adyt, akit leforditottam ne-  
kik, mint a váradb - teraszon.  

Igy' Ib szélt Theo, aki M,átnás kí гrálY- 
rá1 tervezett egy nagy vese tragléd űát. 
Л/diind:i+g. tervezett., jogász volt, di  
Tisn ~on Аkзas hePyebt (igen okosan)  цn~ 

k!ább Athéni Timont ollvasta és  
Kmetty hю yett оoethét; minden, sarát  
ismerte, m.li+rndlern sza гvát bwdta, halott  
rámai гjagibál kellett volna kollakvál- 
nlia.. Ёs 'lifiomdíbatt,a buzgón Adyt n ~é- 
metre, +E:ntiőd Tams pedig 1lheot for- 
dítatba issza sn;agy ~arra. Különös é Ј- -  
szakák és kü4ön,ö,s társasgo'k voltak  
ezek, itt született ;a vára кli Hallnap, a 
Kis Fipában ramán diá'kok bánatos 
nótáka+t ének:eltek, а  ,mlálmaros tenorista  
lelhiur.ragta öket, én vié'delmd,ikre keltem  
és ekkor egy rainárn КЭlгзак  odadött az 
asztalunkhoz és, így sz гált hozzánk:  

— Csak a költót akarom; +üldпvözölni,  
aгkimek neиét mili róm'anak is szeretet-  
bel emlegetjük. оriilök ,  tho зgy az em-  
berben sem osa11ó1dtam.  

Azóta  sok víz 7;eifalyt a  x:ri ~rösёn és  
Dumán,  az Olt.an, iés Drinán, nagyon be-
borult a népek szo гliidaribásánaik. Nem  
bwdolm, a г,omn diákak mit gondolnak  
ra Vá гradan és nem tudom, Tlheo kol  
j~ár és mit ,osinál? Utalrjára а  nagy dгá- 
barú ibörés'ének elёestéén, prat+estált 
eg pesti niétnet гúj ~ságlban а  Ітálború 11- 
len, hangoztatta, hagy se szerbnek, se 
magya ~rn.ak nem igazfi érdeke ez, az-  
után elnl&mnzl гt és eltűnt a ö+lzen ~glő  or-  
káuilban. Azóta sokszor gionidJoJJok Theo-  
ra. ,A, szoldateszka eilm гúlt, az osztrák  
járo:m +eltёrt, a gywlölet biize hamvába  
hal... гВ  izany, jó volna mteoint együtt 
ülni а  váradi teraszon, a vörb5 hold  
alatt, békén, balldro+gian, mlé:g mindig  
fiatalon, kezet зfiagni ёs ünnepelnli a 
szoDidaribást, атеlу  ledön,ti а  vánгso-  
rcmlpó'ka.t, összetöx зi а  szwrony ~okat és  
muegcs.in~áаllj.a, amit ezer hábarú és  miQ-' 
16 .áldoz.at nem tudott: a mnznka az 
aPkabás szent szövetségét, ahol nincse- 

nek kis népek, na~gy nёpek, cs,a,k haé-  
peJc v аттсик ."  
Аду  és Jnahász szeilb baráttja, Мгтт,ој -  

1.oviюзs Tódar, а  пзеиев  j+ugbszláv író,  
költó, műifaлditó és пnзűvészetbö,rténész,  
Азду, aViadáкah és szá:m,os imkus m: гagyar  
kb>Ltiő  rallk~atásainak szelг~'bre ült:etđбe,  
ina visszavonultan él szüDőlváros+ában.  
Nagyibeskereken. A váradii éve зk után  
Bázellben szerzett mrnwv зészettörbénebi  
doktorátust, Ola зszoxszágban v гégzett  
évelci:g műtörbéneti k гutatásokat, matjd  
az ilső  vilaiglhhá+bamu idején Koафu szi-  
.getёrn .a minekliilt jugtoszlláiv 1Đartnány 
szol;gál:atálban fetjt Іtt ki prub Іфciѕztikai  
tev ć~kenységet. A lhúszas éveklben a bІ1- 
grá+d(i operá t1i'tkára, а  harmisruoas éve'k-  
ben a ји!goszláv Nemzett Szíлfház in-  
tendánsa. tt,egutólbb iss~rr>ét Аду  emlléke  
szóUítatta ki .csöndes ma зgányálból. 196-
ban Újvídéken nlegjel зent egy újalbb  
Aidy-Ifo+rdiító, Ir.nki liványy szerb Ady-  
válag+atása, ez еРé írt az egykari зútbörзđ  
eLöгszót. Taгvaly pedig a ramiánia  Igaz  
Sxó ndveml уегц  Aidy-Lszá Івában olvas-
hattuk a na ~gy КöLt&ről való kegy,ePebes  
emllékezését. A m.ásik hívsé+ge в  barát- 
járiól, Julhá эsz Gyiul]Јáхá1 szint&i papírra  
vetette em kueit, ,5 h,atnarosan ez is nap  
világ.ot lát ст  Sz,egeden készii.lб  Јv.lhавх  
Gz ull+a Еml+é+kktјn+yivbљ .  

Most, amikor k+iilönás gonddal keтes-  
sйk a történele зm; közös em1+đ51én по+ие-  
kedett k,eLeteurólpai; rnépek, „tejtestrvé-  
rek" 'iro13~a1imi .és kul.túпális kapcsola-
tainak g3ro'kerelit, lhagyoknáпy ~ait, kззatíik  
а  лвraeYar és dёlsziály népek szellemi  
egyiтttlműködié~ének вгљp tгradícióit,  
múlhatatlan kötelességre a m,agyaro2-  
szá+gi és 'а  vaddasáígi г :под'aloim.kutaták-  
nalk egyeránt Matitajlivies Tóid!or élet-  
műviének nemcsak az vfaт d».i'1ó kгrnálta  
föliidéziése, de alapos fölltcvnáisla is. Аду  
Endre és ыhász Gynzl ~a érdemes barát-  
jának pedi;;, még IhosRszú ёletet, temni-  
keny öreg ~sгéget kíván гunk.  

Szeged, 1958. február.  

349  



Egy csöndes és egy  
zajos párizsi tárlat  

Stegn .itz Tibor  

A párizsi Modern Művészet Múzeuma 
nemrégiben roppant érdekes és értékes 
kiállítást rendezett Vaszili Kandinszki 
orosz festőművész alkótásaiból. Ez a 
nem mindennapi érdeklődést érdemlő  
tárlat azonban csöndben, csaknem ész 
revétlenül telt el. 

Vaszili Kandinszki munkássága m ű• 
vészettörténeti jelent őségű . Az ő  nevé-
hez fűződik a XX. század elvont mű-
vészetének keletkezése. Oroszország-
ban, Németországban és Franciaország-
ban rendkívüli tevékenységet fejtett ki 
a művészetelmélet terén, művészi élcso-
portok szervezésében és a modern m ű-
vészet új irányzataiért síkraszálló fo-
lyóiratok elindításában. Az ő  festmé-
nyeinek és elméleti munkásságának fi- 
gyelembevétele nélkül nem mérhet ő  
föl korunk képzőművészete. 

A francia fővárosban negyvennégy  
alkotását állították ki 1900 és 1924 kö-
zött festett sok-sok m űve közül. A tár-
lat anyagát úgy válogatták meg, hogy 
áttekintően ábrázolja Kandinszki m ű-
vészetének alakulását. Fejl ődésének el-
ső, úgynevezett impresszionista szaka-
szát három, világos színekkel festett 
tájkép képđiselte. Második szaka'zá-
ból, a fauvista szakaszból néhány, he-
gyi tájakat és szétszórt házacskákat áb-
rázoló, erős színezetű  képe ad ízelít őt. 
Ezek az alkotásai az orosz népi színe г_és 
és a német expresszionizmus hatásáról  

tanúskodnak. A harmadik, úgynevezett 
drámai szakaszban Kandinszki teljesen 
eltért a valóság reális érzékelését ől. Eh-
hez a szakaszhoz tartozik 1910-ben fes-
tett első  elvont aquarellje. A tárlat leg-
behatóbban a negyedik, úgynevezett 
építészeti sžakaszát mutatta be, egy  
egész sor 1920 és 1924 között készült  
festménye révén. 

A kiállítás látogatóinak a képek ilyen 
megválogatása nemcsak arra nyújtott 
lehetőséget, hogy közelebbről megismer-
jék korunk képzőművészetének egyik 
kiváló képviselőjét, hanem arra is, hogy 
meglássák, hogyan születnek és fejl őd-
nek a festőművészetben a kifejezés el-
vont formái. 

3c 

Bernard Buffet tárlatát, melyet a 
Charpentier Képcsarnokban rendeztek 
meg, már nagy reklám el őzte meg és 
kísérte végig. Az újságok oldalakat ír-
tak erről a harmincéves fest őről, s. he-. 
lyét közvetlenül Picasso mögött jelölték 
meg. A tárlat megnyitása alkalmával a 
képcsarnok utcája úgy megtelt közön-
séggel, hogy a forgalmi rend őrségnek 
kellett beavatkoznia. A belép őjegyek 
ára 1000 frank volt! 

A képcsarnok néhány nagy termében 
Buffet száz féstményét állították ki, 
köztük több egészen nagyméret ű  vász-
nat is. Művei előtt egyetlen néző  sem 
haladhatott el közömbösen. Mindenkit 
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megragadott expresszionista eredetisége 
és tehetsége. A kiállított képeket 1944 
és 1958 között festette. Els ő  tájképein 
még erősen érezhető  Utrillo, első  figu-
ráin pedig Degas hatása. Sajátos témái 
és kifejezésmódja 1947-ben csillannak 
meg először, hogy később mindinkább 
csak azok domináljanak. Buffét 1952-ig 
kialakította saját stílusát, attól kezdve 
pedig 1957-ig, a világ nyomorának és 
szörnyűségének ábrázolásán fáradozik, 
s ebben eredeti expresszionista magas-
latokat ért el. 

Képeiben arról a szomorúságról, 
nincstelenségről, céltalanságról, bizony-
talanságról és borzalomról szól, amely 
ifjúságának korában nehezedett az em-
beriségre. A Krisztus ostorozását ábrá-
zoló nagy vászna, például, a mai néz ő -
nek a haláltáborok nyomoráról és em-
bergyalázásáról beszél. Az 1954-ben  

festett hétméteres képein a háború bor-
zalmait örökítette meg. A kés őbbi évek-
ben a cirkuszi élét talmi örömeit és 
mesterséges csillogását festette meg. 

1957-ben készült képein, melyek pá-
rizsi és amerikai tájakat ábrázolnak, 
már. erős hanyatlás tapasztalható. Ezek-
ben már alig van más, mint modoros 
vertikalizmus. A néz ő  megtorpan elő t-
tük, mert nem hiszi, hogy Buffét mind-
össze tíz év alatt elmondta volna mind-
azt, amit a világ nyomorának oly -mé-
lyen benne gyökerező  víziójáról el 
akart mondani; s fölvet ődik benne a 
kérdés : miért nem hagyták ezt a rop-
pant tehetségű  művészt, hogy tovább 
fesse az emberi szenvedésekr ől szerzett 
élményeit, miért késztették arra, hogy 
üzemszerűen termelje a festményeket, 
melyeket csak mesterségesen, reklám-
mal lehet értékessé tenni. 
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A  ЈІGојZLÁV Đ'RÁMA1 SflNHkZ  JUBILEUMA  

Tíz esztendeje van annak, hogy egy áprilisi este els ő  ízben 
gördült föl a Jugoszláv Drámai Színház függönye." A kapunyitó 
ünnepi előadáson Iván Cankar „Betanova királya" cím ű  drámája 
elevenedett föl, úgy, ahogy addig talán még soha. Az ország leg-
kiválóbb színészeib ől alakult fiatal színház mindjárt az els ő  be-
mutatöjával nemcsak magára vonta a közönség figyelmét, hanem 
azt is megmutatta, hogy van ereje és bátorsága a színm űvészet 
legmagasabb csúcsai felé törni. 

A Jugoszláv Drámai Színház áprilisban ünnepelte fönnállásá-
nak tizedik évfordulóját, s ez alkalomból színre vitte Braniszláv 
Nusics „A miniszterné" című  vígjátékát. A „Betanova királya" és 
„A miniszterné" között a hazai és a világirodalom negyven kima-
gasló színművét elevenítette föl, arra törekedve, hogy repertoár-
jával minden nép és minden id ők színmű irodalmának keresztmet-
szetét nyújtsa, mégpedig a darabválasztásban megnyilvánuló ig ё-
nyességnek megfelel ő  művészi kivitelben, A színház dinamikus 
együttesének Persze nem mindig sikerültek vállalkozásai, — a 
közönség olykor csalódva távozott egy-egy bemutatóról —, egészé-
ben véve azonban olyan művészi szintet ért el, amelyre vele együtt 
valamennyien büszkék lehetünk. A lepergett b ő  eseményű, tíz esz-
tendő  alatt igen értékes hozzájárulásokkal, új kulturális kincsek-
kel gazdagította társadalmunkat. 

A jubileum alkalmából kívánjuk, hogy a Jugoszláv Drái~iai 
Színháza jövőben még több sikerrel haladjon a fennállásának el 
ső  tíz évében megjelölt úton. 

NAGY iRбу  TE'METTUNK  

Április ötödikén a tollnak egy európai színtű, tekintélyes mű-
vészével lett szegényebb hazánk íróínak tábora: meghalt Isidora 
Sekulić . 
Isidora Sekulić  1877-ben született, a bácskai Mosorin faluban. A 

pesti pedagógiumon tanult matematikát és természettudományt, 
majd Pancsován és Beográdban tanított, kés őbb pedig teljesen az 
irodalomnak szentelte életét. Könyvalakban egyebek között a kö- 
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vetkező  művei jelentek meg: „Utitársak", ; ,Norvégiai levelek", „A  
múltból", „A Szűz Mária templomának szerzetesi", „Egy kisváro-
si temető  krónikája'', „Elemző  pillanatok és témák", „Följegyzé-
sek", „Följegyzések népemr ől", „Béke és nyugtalanság,,. A jugo-
szláv irodalmat Emmerson, Poe, Wilde, Göethe, Keller, Grimm,  
Dosztojevszkij és mások műveinek fordításával gazdagította.  

IJletében sok meg nem értéssel kellett megküzdenie. A táma-
dásоk azonban sosem törték meg. Minden igázságtalanság még lá-
zasabb munkára ösztönözte. Az általános elismerést már id ősebb  
korában vívta ki, jóllehet mindig észrevétlen akart maradni.  

Szerény otthona csöndjében, a zajos közélett ől elzárkozva al-
kotott, mégiš éber szemmel figyelte az eseményeket, s gyakran  
hallatta tisztán csöng ő, elfogulatlan bátor szavát. Nem, nem élt  
elefántcsont-toronyban. Ellenkez őleg, azért vonult magányba,  
hogy roppant éles agyával és melegen dobogó szívével minél töb-
bet lehessen az emberekkel. Kimeríthetetlen tehetségét és tudását  

önzetlenül állította népe kultúrájának szolgálatába.  

Bár termékeny irodalmi munkásságot fejtett ki, teljesítményé-
nek értékét nem mennyisége, hanem min ősége határozza meg. Kü-
lönösen az esszé-írás terén alkotott maradandót, mégpedig világ-
viszоnylatban is. Virginia Woolf óta nem született még egy Olyan  
írónő , mint Isidora Sekuli ć . Az esszé-iben kifejtett mély gondola-
tai mellett stílusa és nyelvezete emeli az írásm űvészet nagyjai kö-
zé. Noha olykor roppant összetett és súlyos kérdések tárgyalásába  
mélyedt, gondolatait mindig úgy fejtette ki, hogy az egyszerű  ol-
vasó is megértse, de a legkifinomultabb ízlés ű  értelmiségi is gyö-
nyörködhessen mondatainak, nyelvének s гépségében.  

Isidora Sekulić  teljes irodalmi értékét és hozzájárulását az em-
beribb ember megformálásához csak a következ ő  évtizedek iro-
dalomtörténete mérheti föl. 

MAGYAR IRODALMI ES Mоvtsz TI DiJAK  

Az 1958. évi magyar irodalmi és m űvészeti díjakkal (Jozsef  
Attila-díj; Munkácsy Mihály-díj, Liszt Ferenc-díj, Erkel Fereiic-
díj és Jászai Mari-díj), melyeket az ország fölszabadulásának év-
fordulóján osztottak ki, harmincöt írót és m űvészt tüntettek ki.  

A József Attila-díj I. fokozatát Keszthelyi Zoltán a „Hagyjátok"  
gímű  verseskötetéért, Földeák János a „Férfiút" című  kötetéért Cos  
Gy őri Dezs đ  1957-ben megjelent kisregényeiért kapta. A második  
fokozattal Bihari Klárát a „Bekötött szemmel" című  színmi.ivéért,  
Csepeli Szabó Bélát 1957-ben megjelent verseiért, Th.urzá Gábort  
novelláiért, valamint Rákosi Sándort „A tűz udvarában" című  ver-
seskötetPért és 1957-ben megjelent verseiért tüntették ki,  
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TARTALOMMUTATI  

Beno Zupančič  / Mulatság 	  267 
Gál László / Vers fekete tintával 	  284 
Deák Ferenc / Dísznövények közt egy kalap, teli pénzzel 287 
Kolozsi Tibor / Mérczi Józsefnek nem ízlik a húsleves 290 
Dóró Sándor versei   294 
Lebović  és Obrenović  /Mennyei osztag — — — — 296  
Debreczeni József versei   306 
Komáromi József Sándor / ()kori kaland - — — — 309  
Todor Manojlović  versei   313 
Bálint István / Budapesti jégyzetek 	  316 
Dési Abel / Harca reményért 	  322 
Ádám Tibor /Trópusi nap alatt 	  32:) 
Steinitz Tibor / Színjáték Párizsban 	  333 
* * * /Bonyodalmak egy regény körül — — — - 336 
B. Szabó György /Mikszáth Kálmán világa — — — 338 
Biri Imre / Krónika a szegények életér ől — — — — 342 
Biri Imre / Dél keresztje   345 
Burány Nándor / Megrendítő  korkép — lélektani alapon 347 
Péter László / Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja 348 
Steinitz Tibor / Еgу  csöndes és egy zajos párizsi tárlat 350 
KRINIKA   352 
E számunkban HANGYA ANDRÁS rajzait, JOŽE CIцHA éS  
ACS JIZSEF illusztrációit közöljük. 
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