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Menta vándor  
az atom századában  

iViat•j Bor  

1.  

Menta vándor az atom századában,  
és zokogott.  

Miért zokogsz? kérdi t ő le egy gyermek.  
Nem tudom.  
És mért nem tudod, hogy miért zokogsz?  

A vándor elmosolyodott.  
Min mosolyogsz?  

Rajtad és a te vidám bölcsességeden.  
Hát van szomorú bölcsesség is?  
Van.  
És miért szomorú ?  
Nem tudom.  
És mért nem tudod, hogy miért szomorú?  

A vándor megpaskolta az arcát  
és tovább ment . 

Hová mész? kiáltott utána a gyermek.  
Megkeresni a vidám bölcsességet.  
Hisz megtaláltad nálam. Vidd magaddal.  
Nem, azt csak vigyed te.  

Hová?  
Mindegy, csak m essze, messze, ne érje szomorúsági,  

mondta a vándor és ment tovább az atom századában  

2.  

Ment, a vándor az atom száz аdában 
s két házhoz ért, 
Egyf ormák voltak  
mint két tojás, 
de haiálos acsarkodásban:  
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az аreszük haragt бl vöröslött,  

ablakukat a megvetés becsukta,  
falaikon kivert a zöld irigység.  

Mint két lapul б  бтszem  
szurony-fullánkja,  
fenyeget бn meredtek az égnek  

a felajzott  
villámhárítók. 
S a két ház körül  
tengernyi  
rózsa  
rózsa  
rózsa, 
mintha el akarnák takarni  
a haragot,  
a megvetést,  
az irigységet.  
Nézte ezt a vándor 
és arra gondolt: 
az én századom sem külđnb a többinél, 
a rózsák meg csak nyílnak.  

5- 

Ment a vándor az atom századában  

és állást szerzett.  

Ljjelit.  
Kezeslábasban, gumicsizmában,  
kezében fecskend ővel  
járta az utcákat  
és mosta a szennyet,  
amit az atomszázad összehordott.  
Akkor talált egy piros rózsaaxálat, 
Fölvette, megtisztogatta, 
és a gomblyukába tűzte. 

Mivel háláljam meg?  
kérdezte a rózsa.  

Ne hervadj el,  
amíg szemernyi vidámság lesz a szivemben.  
De még be sem fejezte, 
a rózsa elhervadt.  

Különös, gondolta 
és úgy ahogy volt, 
kezeslábasban, gumicsizmában 
leereszkedett a szívébe, 
és ahogy járkált benne, 
mintha a sötét  
dohos, végtelen 
csatornát járná,  
ahová éjjelenként lefolyik a szenny,  
amit az atomszázad összehordott.  
i;s látva mindezt, megértette,  
mért hervadt el a rózsa.  

6.  

Ment a vándor az atom századában, 
s egy emberre akadt, 
aki szétszedte a lelkét. 
,Szétszedte,  
de összerakni már nem tudta.  
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A vándor szótlanul  
kifizette a számlát,  
kofferba rakta szétszedett lelkét,  
és ment tovább.  
Orvostбl orvosig.  
T`Igy adogatták kézr ől-kézre,  
mint gyermekek a játékszerüket,  

melyet szétszedtek.  

• 1'•ogy úlra összerakják,  
de mindhiába,  
mert ha össze is rakják,  
fоrdíxva sikerül.  
Véqülis. аrгΡ іkor elcsigázva  
eаi ren и  előben felejtette a koffert,  
me оovű lt a baba  
a talált tárcTyak osztályával.  
mert nem tudta meоmagyazázni,  
hogv mil гΡ еn volta lelke.  
Csak annyit tudott,  
hogy szét volt szedve, 
c?p iinРn szétszedett lélek  
épp elég van és napról-napra több.  

8.  

Menta vándofi az atom századában, 
s egy másik lépett hozzá. 

Hová? kérdezte tő le. 
Nem tudom. 
Én se.  
Hát tarts velem. Valahol majd csak kikötünk.  

És mentek. 
A harmadik már nem is firtatta,  
hogy hová mennek, 
örült, hogy végre meglelte az utat. 
Ugyanúgy a negyedik, az ötödik, a tizedik,  
a századik, a százszor századik. 
És akkor így szólt az els ő  vándora másodikhoz:  

Hová. megy ez a sok ember? 
Utánunk 

És nem tudják, hogy mi sem tudjuk, hogy hová megyünk? 
Nem. 
Hát akkor mondjuk meg nekik. 
Semmiképp, mondta amaz. A fejünkkel fizetnénk. 

Inkább váljunk szét, s menjen ki-ki a maga útján. 
És szétváltak. 
És lett a nyomukban olyan csetepaté, 
hogy rengett belé az egész atomszázad. 
Sehogy se tudtak megegyezni, 
hogy a két üt közül  

melyik az igazi. 
És még el se jutotta vándor 
oda, ahová vór nem ér föl, 
már patakzotta vér. 
.orjából fölbukva  
megállta kor peremén 
és lenézett az atom századára. 
És szomorú volt, olyan szomorü,  
hogy már-már elhagyta a szomorúság, 
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9.  

Menta vándor az atom századában  
s egy sorompó állta útját.  

Mi van mögötted? kérdezte tő le.  
Magány,  
Háta magányban?  
Igazság.  

A vándor habozott:  
Átlépjem-e?  
Ekkor egy rikkancs futott arra  
és kiabált: .Minden hadköteles  
azonnal jelentkezzék. Hadat üzentünk  
a Magánynak.  
1✓s a vándor nem sokkal kés őbb  
átlépte a sorompót.  
Sisak volta fején.  

11.  

Menta vándor az atom századában,  
és megl őtt egy madarat.  

Miért lőttél meg?  
szólta madár.  

Látod, puskám van.  
Hajítsd el.  
Nem merem.  
Próbáld meg.  

Elhajította és futásnak eredt.  
A puska pedig utánalőtt.  
Egyszer. Még egyszer.  
Miel őtt harmadszor utánalőtt volna,  
a vándor hason visszacsúszott  
és felvette.  

Látod, így állunk, mondta a madárnak.  
Látom, pihegte a madár és meghalt.  

lJs a vándor ment tovább az atom századában  
és kereste a madarat,  
melyet nem fog a golyó.  

12.  

Menta vándor az atom századában,  
és azt álmodta, 
hogy leemelt egy kardot a múzeumban.  
Alá volt írva: 
a Császáré.  

Mit akarsz velem? 
kérdezte a kard. 

Birodalmat hódítasz nekem. 
Ahhoz te értesz.  
l;s csakugyan hódított birodalmat, 
ott valahol az atomszázad partján, 
mert az a kard a Császár kardja volt, 
és ahhoz értett.  
Еs amikor a vándor maga alá gyűrte a birodalmat, 
félelem fogta el, 
hogy a birodalom 
őt gyűri maga alá.  
Azt mondta a kardnak: Védj engem. 
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És a kard védte,  

mert az a kard a Császár kardja volt  
és ahhoz értett.  
Akkora vándor  
letörölte róla a vért, és ráparancsolt:  
Most pedig hozz nekem boldogságot. 
És a kard nekilátott, 
kicsupálta a boldogságot az emberek mellkasából,  
és odahordta a gazdája elé.  
Ő  meg csak taposott a sok boldogságon,  

s azt hajtogatta: Mit ér nekem a más boldogsága?  

Hozd el nekem azt, ami az igazi,  

mert csak az enyém.  

De hiába —  
mert az a kard a Császár kardja volt,  

és ahhoz nem értett.  

15 . 

Ment a vándor az atom századában,  

és egy Tányt látott,  

amint ott ül a ,járda szélén.  

Žllj mellém,  
mondta a lány,  
várjuk együtt a tavaszt.  

És mi lesz,  
ha kivártuk?  

Elnyúlunk a kankalinok és margaréták között,  

s egy fehér felhőt nézünk,  
és ha megered az eső ,  
behúnyjuk a szemünket,  
hogy megöntözze  

a várakozásban elnehezült pillánk.  
És valóban megjött a tavasz.  

Elnyúltak a kankali nok és margaréták között,  
és nézték a fehér felh őt,  
és amikor megeredt az es ő ,  
behúnyták szemüket,  
hogy megöntözze  
a várakozásban elnehezült  pillájuk. 
És akkor melléjük lépett a Halál.  
Ulyan volt,  
amilyennek bröktnl fogva tudjuk,  
csak a kezében kasza helyett  
сeiger-számláló volt.  
De azok ketten nem is vették észre,  
mert a szem-ük. behúnytálc,  
hogy a várakozástól  
elnehezült pillájuk  
öntözze a tavasz.  

17.  
Menta vándor az atom századában,  
s amikor rájött, hogy sose jut ki bel ő le —  
mert a' század vége messze volt,  
az övé meg mind közelebb —  

nevetni kezdett tele torokkal.  
Mi lelt?  

kérdezték tSle az emberek.  
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Rájöttem, hogy sose jutok ki ebb ől a századból.  

Es azért nevetsz?  

Nem. 4zért, hogy legalább a nevetésem kijusspn.  

Les valóban,  
a nevetése,  
hóna alá kapva a lelkét,  
mint tréfás vfilegény  
a szabódó arát,  

már ott is volt az atomszázad határán,  
és azon is tícl:  

19.  

Menta vándor az atom tzáizadában  
és odaért  
a Lét és Nemlét hatáгához.  
Rákönyökölt a sorompó та ,  
amely olyan volt, mint minden határserompá,  
és nézte a túlsó oldalt,  
az útlevél гe  
várva.  
бr állta határon innen,  
olyan volt, mint minden határőr,  
csak sebész-maszk fedte az arcát,  

őr állta határon tul,  
olyan volt, mint minden határ őr,  
csak a szeme hiányzott.  
A vándor belenézett ebbe a szembe,  
ami nem is volt szem,  
hanem két barlang,  
és úgy tűnt neki,  
hogy a mélyén az eget látja,  
tele csillagokkal.  
És amikor megjött az útlevél,  

és f ölnyitották a sorompót,  

fogta a koffert,  

amelyben az élete volt,  

és átment a határon.  
Az őr levette arcáról a maszkot  
és cigarettára gyújtva mondta:  
Kári érte, fiatal volt még.  

Acs Kárv1 у  és  
Pap József  

f 0 T di t s а  
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Acs József szövegrajza  

Lukácsеk költözködnek  

Vlaovics J ő zsef  

ire a tanyába szökő  dűlőút két szélén s itt-ott a középen is, kicsíptek  

az első  virágfélék, Lukácsék is találtak lakást a szomszéd falu vasút-
állomásánál. Ettől jobb helyet már nem is találhattak volna maguknak  

falun, mert a vonat valóságos mentőautó lesz majd a gyalogút helyett.  
Lukács továbbra is rabja maradhat a középiskola padjának. Annak a  

tudata pattog benne, hogy mai környezete, itt, a tanyán, mostohább a mos-
tohánál, s most örömmel fenyeget őzik, hogy megállj, te istenhátamögötti  
koszos világ, csakhogy kalapot emelhetünk már rád egyszer  .. . 

Ilyenkor szinte végtelen sóhaja kitörése Lukácsnak, mintha a közeli,  

nagy darab, er ősen zöldellő  hereföldről és a búzatábláról áramló nehéz,  

édeskés leveg őt akarná egy-egy ilyen szérencsés szippantással felélni az  

utolsó cseppig. Most, még szembetűnőbben, mint bármikor eddig, jóval  
szerencsésebbnek érzi magát, mintha azok közé az emberek köré tartoznának  

a mamával, akiknek megvan a háborftatlan, állandó fészkük. Csak kuncog  

most azon titokban, hogy alig húsz éves létére vagy egy tucat költözködést  

átélt már. Érdekes, hogy mostanában el őnyt vél Lukács az efféle életben,  
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s néha szinte rajong értea nyugodt, egyhelyben való örök csücsökéléssel 
szemben. Különösen azóta, hogy találtak lakást, s bizonyosra veheti, hogy 
a közeljövőben költözködnek. 

Ahogy hazacammog az isklából, fal, és utána rendszerint egész 
ti.elmes órákat elsétál a tanya nyegle nagykapujától a birtok tíz holdnyi 
heréjéig meg vissza. és hatalmasakat mulat a háznélküliek kaptafaszer ű  
sopánkodásán, hogy az állandó küszöbtől-küszöbig való vándorlás, huzavona 
kikezdi az effajta ember családi ingó-bingóságát, a vén Gúja mondásán, 
hogy veszteségek, károk éppen úgy fenyegetik és kísérik lépten-nyomon a 
költözködő t, mint az agyonraviselt nadrágot a lyukak. Mindez mákszemmé 
zsugorodott kellemetlenség mosta lukácsi szerencse mellétt. Vagy mit jelent 
mosta lukácsi szerencseérzet mellett az egyik lakótárs valóságos undora a 
költözködés iránt, mert ilyenUOr okvetlenül elt űnik egy kiskarika a t űzhely-
ről, egy-két vadonatúj zsák, elmarad esetleg a kórósepr ő  vagy a kisgereb-
lyenyél, s megtörténik néha az is, hogy a kocsis vigyázatlansága miatt be-
törik a szekrény ajtaja. Lukács ezt most éppen olyan természetesnek 
könyveli el, mint azt, hogy a gúnárnak tollat kell dugni az orrába, ha kipe- 
regnek a kislibák. Erre a lakótársék biztosan azt mondanák, hogy: hááát, 
az anyád kínját, majd meglátjuk, hogyan vélekedsz err ől, ha majd a maga-
déri végzed a dolgodat, mert téged még védnek anyád szárnyai! Te nem 
tudod, mit jelent az, ha az ember elhagy egy harapófogót, vagy a' nagykötél, 
amivel batyuidat leszorítod a kocsin, minden ilyen hurcolkodás alkalmául 
egy-két helyen ledörzsöli a szekrényr ől a festéket és mondjuk... mondjuk 
— nincs fogalmad arról, hogyan darálja az idegeidet az, ha az uj fészkedben 
elkezdesz rendeszkeni és a stelázsi egyik tartószögét nem találod. 

— Biztosan kicsúszott a kocsifenékb ől útközben —. káromkodsz akkor 
egyet. Vagy behajtod a két malacot az ólba és akkor látod, hogy amaz a lakó 
lefeszítette és elvitte a tolókát az ólajtóról. Uff, ez mind olyan apró kis izé, 
mondaná ez a lakótárs, és mégis, szinte libab őrzök tő le, ha rágondolok. Meg-
ijed és fél az ember mindettől .. . 

Persze, van az, hogy az ember az ilyen kis izékt ől is visszariad, s nini 
képes, nem akarja, vagy nem tudja felfogni, hogy mint elefánt néha meg-
futamodik egy maroknyi hangya el ől: pedighát észre se kellene venni neki 
az ilyen kicsike bibiket. Az ember sokszor elfuserálja a sorsát holmi apró 
akadályok miatt, s legtöbbször nem is veszi észre, milyen nevetséges ilyen-
kor. Pontosan ez a gyengéje Lukácsék másik lakótársának, aki már vagy 
százötvenszer nekilódult, hogy elhagyja ezt a négycsaládos, társadalma-
sított kaszárnyát, amelyet a valamikori híres Sundec doktor úr építtetett 
ide 200 holdnyi földecskéje egyik csücskébe egy hatalmas rnarhaistállóval 
és a civakodás egy dúslombú fájával. Az istállóba már minden oldalról bele-
kötött az id ő , mert a szövetkezet se tudott mit kezdeni vele, meg most a 
birtok se tud vele mit kezdeni, hiszen olyan távol fekszik a központtól a 
megmaradt húsz holdnyi szántóval, s ebb ől kifolyólag el is hanyagolták, 
de az örökös irigykedés, meg nem értés, vagy a túlontúl nagy megértés fája 
még ma is él a tanyán. S éppen akkor nevetségesek a lakói, amikor ők ma-
guk is borzongnak a közös udvartól, egymás figyelmes, irigy szemét ől, a 
környék csupa kis- és nagymaximumos idegenségét ől, gyűlöletétő l és. mégis 
van szívük így vélekedni az örökös költözködésr ől, a szegényemben. életé-
nek egyik fő  kellékéről: a hányt-vetettségr гíl. Mégis képesek olyan furesa-
ságokat elkövetni, mint a második lakó, olyan alkalmakat elszalajtani, ami-
lyeneket Lukácsék már ideköltözködésük után három hónappal kerestek, 
és el is mentek volna innen, ha adódott volna rá alkalom. Olyan alkalom, 
amilyet a második lakótársnak tálcán kínáltak fel néhányszor és mégis visz-
szariadt, — valamilyen izé miatt, azt hajtogatva, hogy ő  bizony nem bánja, 
inkább elvisel, amit csak elbír, de ő  nem teszi egykönnyen odébb a sámliját. 
Hatodik éve, hogy itt lakik a tanyán és örökké készül, mészül. Le ;utóbb a 
múlt aratás után, akarta felszedni sátorfáját, .de volt vetve a tanya közös 
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kertjében egypár palánta paradicsoma és néhány bokor krumplija. Nem 
akarta, hogy a harmadik lakó föltúrassa krumpliját anyakocájával, ha ő  
elment. Ahhoz nem fér kétség, hogy feltúrta volna, mondja a második lakó-
társ, mert így is megragadott minden alkalmat egy bizonyos adósság letör-
lesztésére. Ez az adósság pedig két tepsi rétes, amelyet négy-öt pillanat 
alatt felfalt egy nyári vasárnap délel őttön a második lakó függ ős kecskéje. 
A lakótárs nem akart semmilyen kártérítést sem fizetni, ezért heves csete-
paté után két hónapig nem szóltak egymáshoz. 

Most februárban is elment a második laKó egy üres lakást megnézni, 
de rögtön lemondott róla, amikor meglátta, hogy a kémény • alatt nincs kat-
lan, és a szobában otromba, négyzetes a kemence, padka nélkül. Pedig a ház 
közelebb is van egy-két d űlővel a szomszéd birtokhoz, ahova már két éve 
húzza szíve-vágya a második lakótársat, mert ott állítólag szenet is kapnak 
télen a munkások, ha kell, és nem ordít az agronómus, ha az embernek 
sziiksége van egy-két kötél szalmára disznópörköléshez. Szóval még mindig 
nem ment el a szomszéd. 

Vagy akad mégis itt valami, ami idekötözi, marasztalja a lakótársat? 
— teszi fel Lukácsa mind érdekesebbnek t űnő  kérdést, most, amikor átgon-
dolja életiéb ől azt a néhány rőfnyit, amit itt töltött. Talán sajnálja a szom-
széd a jóbarátságot, amely fel-felüti a fejét a tanyán, hogy aztán heves ha-
ragba törjön át? Talán mégiscsak vág neki a jóviszony, amely id őnként 
összehozza a lakótársakat, az a jóviszony, amelyt ől Lukácsnak is és a ma-
mának is elment a kedve? Lehet, hogy azt a családi egyetértést szereti a 
szomszéd, amit a szükség, az ötlet szül meg, amikor, mondjuk, tejesedik 
a kukorica és egy ajánlatra csak homlokukra csapnak, s valami közös, cl-
Ienállhatatlan gondolattal be-belépnek a környez ő  kukoricásba f őznivaló 
kukoricáért, hogy aztán elcsámcsogjanak a megértés gyümölcsén. Lehet, 
hogy marasztalj ák a különböz ő  lehetőségek, amelyek olyan könnyen adód-
nak az ilyen eldugott tanyán. Nem kerti sokba, csak egy kis sunyiskodásba, 
egy fordulásba, s már vethet is néhány zsenge kukoricacsövet a vályúba a 
két süldő  elé, anélkül, hogy az embernek hozzá kellene nyúlnia a saj átj ó-
hoz időnek előtte. Ki járhat ugyan mindig az ember sarkában ebben a pusz-
taságban: micsoda teljesítmény már az is, ha a cső sz hetenként megjelenik 
a határban? Megszokta a népség azt is, hogy az ilyen fél.reés ő  társadalma-
sított tanyán nem furkálja különösebben,. a t űzrevaló kérdése sem. Ott van 
héldául az istállóban a jászol: ha belakatolták az istállóajtót, le kell feszí-
teni az ablaküveget helyettesít ő  két keresztbevert lécet, s megfújni egy-két 
strajfát vagy fenékdeszkát a jászolból, meg ott van még végeredményben 
az egykori nyári akolból is néhány megmaradt ágaskodö oszlopa trágyába 
taposott oldalfákkal, a tuskók, meg a leszáradt faágak. Télen sorrakerül 
a másik határban lakó maYdmumos Kélacsa szárfa, amelyet rendszerint 
tavaszig kint hagy rothadni a kukoricaföldön. A télen, hóesések al-
kalmával Lukács is behordott vagy kétszáz kéve szárat a környékben ha-
gyott kis kúpokból s ilyenkor, amikor visszagondol erre, meglep ődik, ho-
gyan könyvelték cl a tűzrevaló .ilyenfajta beszerzését: attól kell lopni, aki-
nek van fölösleg, miért nem szállítja haza idejében?! Senki sem t аlált eb-
ben rosszat, senki sem érzett lelküsmeretfurdalást, Lukág sem. A károm-
kodásra is, csak méginkább rászokott, amióta itt lakik. Az iskolában min-
dig vigyáznia kell, nehogy elvakkantsa magát valami nagyborsosan. mert 
igy is orrol rá néhány városi iskolásláng, amiért néha szabadabb a kelle-
ténél. Különösen, ha csodálkozni próbálnak azon, hogy miért jár szép id ő -
ben is gyalog azon az agyonra káromkodott tízkilométeres úton, amikor 
van kerékpárja. Igen, mert ilyenkor eszébe juttatják, hogy az ősszel meg-
vették neki a kerékpárt, de mire megtanult rajta, eltörte a villáját, v ёg-
képpen tönkretette a kopottas küls ő  gumikat is. Nem telt rá aztán annyi 
pénz, hogy helyrehozzák, fel kellett dobnia a padlásra. Amikor eszébe jut, 
hogy ott hever, úgy érzi, hogy mindjárt fel kell mennie a padlásra és da- 
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Acs Jбzsef  

чzSуegrajza  

rabokra veri a kerékpárt, szitkozódik, káromkodik, mint ahogy két héttel 
ezelđtt káromkodott két lakótárs az udvaron. Csak azok egymást szidták, 
mert a lakónak, aki az ismert százötven alkalommal felkészült a költöz-
ködésre, van egy gáláns gácsérja, amely párzási szenvedélyéhen megza-
varta a másik lakó kotlóstyúkját és amikor útolérte, jól fejbecs őrözte a 
szerencsétlen kotlóst. Amaz a lakótárs erre eltörte a kanoskodó gácsér 
lábát egy tégladarabbal. Egy órai heves vita után, azzal az elhatározással 
hagyta abba mind a kett ő  a verekedést, hogy bemegy a birtok irodájába 
és elárulja a másikat a téli fabeszerzésért és tuskószedésért. Hogy mind 
a két, sőt mind a négy család is belekerül a szószba, az nem számított már 
nekik. Az egyiket az bátorította, hogy ő  nem vett részt a jászolfosztoga-
tásban, a másik pedig már el őre élvezte, hogyan néznek majd amarra, 
amiért megengedte a múlt tavasszal a fiainak, hogy félzsákszámra lopják 
éjszakánként az egyik tanyáról a cseresznyét. Eszébe se jutott ennek a 
lakónak, hogy a cseresznyefák gazdája nem is igen mozgatta a fülét, ami-
kor lekopasztották két cseresznyefáját, mert van neki vagy tíz, s inkább 
azért káromkodott, hogy a gyerekek a polyva el őtt ürítették ki a hasukat, 
amikor rájuk jött a szapora munka közben. 

Szerencsére egyikük se tette be a lábát a fizetésig az irodába. Akkorra 
pedig már lecsillapodtak mind a ketten, meg különben sem szeretnek pak-
tálni az agronómussal, akit f őistennek is becéznek az utóbbi id őben, hogy 
az igazgató két birtokot irányít, s inkább azon a másikon tartózkodik az 
újraszervezés miatt. Amikor az agronómust emlegetik, valahogy mind 
a négy családban valami megvetés vegyül a feln őttek szavaiba. Igaz ugyan, 
hogy a negyedik lakó, az a csöndesebb, sunyi fiatalember, egyszer-kétszer 
szórakozni is ment az agronómussal, s az ősszel elcsábította a Vöröshöz is. 
Azóta el-eljár az agronómus ehhez az emberhez, mármint a Vöröshöz, aki-
nek eszében sincs kooperálni, de még ilyenkor tavasszal is tele van a pin-
céje a kövidinka áldott levével. Azt mondják, hogy az agronómus be-be-
akaszt ám, és ha ilyenkor földhöz veri a poharát, Vörös csak elmosolyog 
valami titokzatosan, de a világért se dorgálja. Azt már tudja mindenki,  
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hogy Vőrđs beajánlotta A fiát erre a birtokra txaktoristán аk, gaz a  

aki még hat hónappal ezel čStt jót röhögött Lukácson, mert hát, hogy az  

ördSgbe, szövetkezetes vagy mi a fene ez a Lukács, mégis gyalog kell isko-
lába járnia innen az istenháta.mögül télen-nyáron, térdigéz ő  hóban, esđben,  
miért nem adnak neki valami segélyfélét?! Azért, mert ilyen piszok, meg  
olyan piszok az az agronómus ott bent, amióta a »trónra« került. Most  
meg itt van: ő  is nyalj a-falja az agronómust, ahogy mondják, s képes volna  
egy dinárért a fenekébe bújni ennek a valóban kéteshfr ű  embernek, akiről  
már azt is sugdossák, hogy egy kis tiszamenti városból szalajtották, neves  
úszó volt tán, de szakember semmiképpen se. Hát persze, most meg már  
fiat is a birtokon akarja elhelyezni Vörös: lányát, — akit Lukács háromszor  
látott mindössze egy év alatt és akir ől annyit tud csak, hogy nagyon sz őrö-
sek a lábai, s mellei szakajtónyiak, pedig alig egy hajftásnyira van tanyá  
juk Lukácséktól, — igen, ezt a különcködő , világtól elzárkózott lányt most  
átengedte Vörös az agronómusnak csöcsörészni. Az agronómusa Vörösnek,  
a Vörös pedig az agronómusnak adta le a tejet, mondják.Egyszer majd  
felülkerekedik a Vörös gazdában a gyűlölet, igazi énje, és elpüföli az agro-
nómust. —Tőlünk agyon is verheti, — mondják bent a birtokon. — Ezzel  
mi is leadjuk a tejet a Vörösnek — f űzik hozzá tréfálkozva.  

Еs Lukács is el-elmosolyodik, amikor kimegy mostanában a hereföld  
felé és eszébe jut neki: Eszi a fene, most az egyszer én is leadom a tejet  a 
Vörösnek — gondolja, miközben szenvedélyesen vadászik egy-egy tücsök-
hang után, ami még újdonságnak számit a tavaszi zsendülésben.  

De ő  nem olyan ember, aki le szereti adni a tejet. Űgy látszik, aki ide-
kerül, előbb vagy utóbb megteszi. A lakótársak is összevesznek bíuneiken,  
ijesztgetik egymást, s őt el is árulják egymást az egyik pillanatban, a má-
sikban meg már bújnak egymásba, hogy ismét b űnözzenek. Igen, a lakó-
társak is leadják a tejet egymásnak, ő  is leadja a tejet, tehát 6 is b űnö-  
zik...  

De ő  nem alkarja leadnia tejet! Ő  nem lakötáгs, ő  örül a költözködésapik,  
nem olyan riadt, mint a lakótársak, ő  örül annak, hogy itthagyja ezt a vi-
lágot. Mit csinálna most, ha saját házukban laknának a mamával? Neki-  

menne és felrugdosná a családi házat! Nem olyan riadt ő , minta lakótársai.  
Azok tán nem is örülnének, ha költözködniök kellene?! Szökni! Ő , đ  gyá-
va, mert szökni akar?!  

Az osztályfđnöke, a tantiit ember, biztosan ráfogná most, hogy gyáva.  
Szeretné most ezért elverni az osztályf đnököt és megfogni egy nagy, bátor  
ciripelđ  tücsköt, amely éppenhogycsak elhagyta puha fészecskéjét odalenn,  

a föld mélyén. Szeretné megfogni azt a nagy, bátor tücsköt, aanelyik el-
hagyta téli fészkét, szeretné megfogni, hogy megsimogassa...  
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Mint az ibolya.  '. . 

Burány Nánáor  

Mint az ibolya  
A télben a kicsi árva  
úgy kellene  
Mint az ibolya  
szelíd makacsul törni  
a világra  

Ha lehetne  
Mint az ibolya  
Úgy ha lehetne még  
De ibolyahangon s: ólni  
a hótlan sza. badsáq  
nenfl elég  

És mégis  
Egyszer szabadna  

Egyszer még újra csak  
đnmagam fegyelme haván  
hogy nyiljanalc a megváltó  
ibolya-szavalc  

Egyszer csak  
Eg?.~  t- li tag+as. 

icrznеrn. ha lenne ni. g 
IIö alatt aу iló i.bсgуа  c titkát 
egyszer csak egyszer  

ltd an-egérterlém..  
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Nem puhulni keszultr . . 

Furány Nándor 

Kemény ütések vasa edzett. 
Tíz éve, húsz éve 
Béke-bimbó feslett. 
Kemény ütések vasa edzett. 

Moziba jártam, cipőt szabtam. 
Tíz éve, húsz éve 
Nem harcban haltam. 
Moziba jártam, cipőt szabtam. 

Legszebb nekem a munkám volt. 
Tíz éve, húsz éve 
Nem bántam én, ki hogy táncolt. 
Legszebb nekem a munkám volt. 

Kemény ütések vasa edzett. 
Tíz éve, húsz éve 
Arany-álmom sokszor vedlett. 
Kemény ütések vasa edzett. 

Puhára áztat csak a panasz. 
Tíz éve, húsz éve 
Nem puhulni készült egy kamasz. 
Puhára áztat csak a panasz. 
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Kell, keli,..  

šur ~i ну  iVá в d в r  

Kell, kell, megint kell.  

Cip ő  kell és ruha kell.  

Bor-sör kell és lakás  kelt. 
Kell, kell, megint kell.  

Nagyobb leszek, mint az érdek.  

Nem árulok emberséget.  

Kell, kell, megint kell.  

Autó kell és rádió.  

Bárba jrarni jaj de jó.  

Kell, kell megint kell.  

Nem, nem, magamat én nem adom.  

Piszkos-arcú sakál-érdek. Lelövöm.  

Kell, kell, s újra kell.  

Fényűzés és kényelem:  

Jön, siet a félelem.  

Kell, kell, megint kell.  

Falánk rák csak arcunkon a szenvedély.  

Fehér havon elfolyik a tiszta vér.  
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‚vau Seljak — C®pič  szövegrajza  

Búcsúzunk, jó öreg Walter  

Vladimir K а v č i č  

Két öklét idegesen es őköpenye zsebébe feszítette, úgy lépett az utcára.  

Sötét, üres pillantással mérte föl az utat, tekintete végigsuhant a  

gubancos akácok hosszú, alacsony során. A fák csupasz koronái az úttest  

mindkét oldalán belesüppedtek a sivár őszi nap ködös messzeségébe.  
Cipőjének gumitalpa cuppogva vált el a nyirkos, zsírosan mocskos jár-

dától. A fanyar hangulatot ontó, sápadtszürke és fakósárga falak mentén, a  

fekete és sárga kerítések mellett kifejezéstelen arcú emberek jártak, és  
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Szinte hangtalanul suhantak a szorongó érzést Kelt ő, csillogón fekete Mer-
cedesek. 

Beteges nyugtalansága és belsejét tép ő  rosszkedve néhány pillanattal  
előbb mart belé, s most egyre n őtt, erősödött. Voltak pillanatok, amikor úgy  
érezte, hogy kétfelé szakad. Érezte, hogy jön, már itt is van a vihar, amely 
benne, az p belsejében vadul meg és pusztít, rombol. 

A mellét szorongató nyomás m.ár annyira fölfokozódott, hogy szinte 
fuldoklott t őle. Kapkodta a leveg őt, nyitott szájjal lihegett, gyorsan, sza-
porán, és lábai önmaguktól vitték a park felé. A fehér kaviccsal beszórt utak 
úgy érték, minta váratlan ostorcsapás, aminek nem lett volna szabad be-
következnie_ Fájó gúnnyal markolta össze az ősz utolsó virágait —azután 
dühvé keseredett benne a gúny, és forró vérhullám döngette hátul a fejét, 
a tarkóját. 

Zavaros szemének ködfátyola el ől messzefutott a tája A jegenyék ki-
sebbek lettek, koronájuk áttetsz ővé sápadt, és a távoli háttérb ől kirajzo-
lódtak a hegyvidék sötét, feny őtől tarajos körvonalai. Kemény zúgás mora-
ját fogta föl a füle. Süketít ő , érdes hang volt, de mindenekel őtt ismer ő  s 
— és megkönnyebbülést hozott. Már látta is őket. Fakószűrkén, a talajhoz 
lapulva közeledtek a harckocsik. Az ötventonnás acélóriások gyönyörrel 
túrtak a fehér homokba, és súlyos, ragadós sárrá gyalázták. A gondozott 
fák úgy hajoltak meg, törtek ketté el őttük, minta gyufaszálak. Messzir ől 
úgy látszott, mintha valami láthatatlan hatalom vonszolná ókét. Brum= 
mogva tappsták a nedves földet, közeledtek a szörnyetegek, sötétszájú 
ágyúcsöveikkel. tapogatva a leveg őt. 

A fenyegető, Félelmetes csápok néha meg-megrezzentek, ilyenkor tü гet 
és füstöt okádtak, s leromboltak mindent, ami útjukba került. 

Kábultan a zajtól, óvatosan kör. ülnézett. A golyókaszálta fák között 
elhagyottan, elfeledten hevert egy ágyú. Ott, távolabb, mint az összeráncolt 
szemöldök, görbült a leveg őbe a felrobbantott vasúti sínek hullámzó íve, 
mögöttük fehér romok, fehérek, p őrék, elhagyottak... Szétvetett karú, moz-
dulatlan holttestek, nyitott ѕzemű, levegőbe bámuló, halott arcok, gránát-
marta gödrök, eldobott golyószóró, bedöglött kézigránátok, sárgán csillogó 
töltényhüvelyek, vért ől mocskos sisakok, ekrazit és puskapor bűze.. . 

A harckocsik eltűntek. Elmentek.  
Piszkos ruhájú harcosok mozognak a csatatéren, hátukra fordítják a  

halottakat és némán szívják az utolsó, elázott cigarettavégeket.  
Miért nem szökik, lapul a bokrok mögé vad, üvöltő, torz iázással, mint  

az életért ordító, sebesült öszvér?  
Ökölbedermedt kézzel, mozdulatlan, parázsló tekintettel, remegve, min-

den ízében reszketve, ereszkedett le az útmenti padra. Lassanként megnyu-
godott, magához tért.  

Soha többé...  
Ebben a percben olyan kicsinynek, összetörtnek érezte magát, mint még  

soha. Mélyen, valahol énjének legfenekén, tisztán érezte, hogy tulajdonkép-
pen fél attól, amit kíván. Fél t őle, mint mindenki, s mégis, ez a vágy olyan 
szörnyű  erővel kapaszkodott emlékeihez és azoknak a katonáknak az alak-
jához, akik néha-néha meglepték gondolatait, hogy ebben a pillanatban 
eszével is akarta: ismétl ődjék meg minden, mert hirtelen mélyen sajnálta 
önmagát és rettegni kezdett a jöv ő től. Semmiben sem tudott megfogóclz- 
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kodni, sehogyаn sem szabađulhatott ettől a bánt& еrzéstđl, 	«étté itolti&~  

ha újra megtörténik, megismétl ődik minden, ami néhány pillanattal el đbb 
játszódott le a szeme el őtt. 

Valamivel tizenkettő  előtt lépett be az iroda ajtaján.  
Hivattak.  
Neve?... Ünnek fegyvere van...  
Igen. Egy kilences Walter.  
Mióta van Önnél?  
Negyvennégy ősze óta.  
Hol szerezte?  
Egy német katonától vettem el.  
Foglalkozása? Egyetemi hallgató?  
Igen, az vagyok.  
Huszonhárom éves?  
Annyi.  
Minek ez a revolver? Miért nem ad túl rajta?  

- Emlék. 

Nyolc éve vége van már a háborúnak — a tisztvisel ő  higgadt han-
gon, szinte barátságosan beszélt, mintha csak ezt mondta volna: tiéžd, u-
varias vagyok hozzád, szeretném, ha megértenél. — Hiszen finnek is érdek, 
hogy leszámoljon ezekkel a dolgokkal. Biztosra veszem, hogy lényegében  
egyetért velem. Béke van, és a demokratikus fejl ődés megköveteli  tSlünk... 

Nem válaszolt, csökönyös hallgatással védekezett. 
Hiszem, hogy érzelmileg már meg is vált t őle. . . 
Ahogy vesszük.  

A tisztviselő  szeme még mindig jóindulatú tekintettel sétált rajta, jóin-
dulattal, de mintha kutatott, keresgélt volna. Nézte, látta.  

Hullámos haj, nagy, szögletes homlok, fénytelen szem fölött boltosodó  
erős szemöldök. Kemény arccsontok teszik még szikárabbá а  amúgy is  
sovány arcot, az összeszorított, egyvonal -száj együtt hallgat a kemény állal. 

A karosszékben ül ő  férfi elmosolyodott. 
De hiszen fiatal és... elmúlta háború, minek a fegyver? 

Hallgatott. 
A férfi ott, az asztal túlsó oldalán vár, várakozik és lassanként türel-

metlenség fogja el. Múlik az id ő  és perceket is kár semmiségekre fecsérelni.  
Személytelen, hivatalos hangon szólal meg, és ezzel kirekeszt minden egyéni  
kapcsolatot kett őjük között.  

Kérem, értse meg, hiszen jótanácsot adok.  
Csönd.  

Nem akarja? Ellenkező  esetben kénytelen leszek irásos végzést  
hozni.  

És a másik eset? 
Megmondtam már. Két heten belül el kell hoznia az elismervényt, 

hogy átadta. 
Kiment. 
Szürkén, sötéten, hidegen borult föl ije az égbolt. Aprószemű  eső  sze- 



merke`.lt. A' paгkbó1 liiányoztak a csenđesszavú, a levelek között motozó ri-
gók. - Szorosan becsavarta magát köpenyébe és hátrad őlt a padon. Rápil-
lantott az órára. Negyedkett őt mutatott. Milyen fürgén kocog ez a kis gé-
pezet, s milyen lomhán poroszkál az id ő .  

— A Walter — gondolatai ebbe az egy szóba tömörültek. — Igazuk van.  
Mindenkinek igaza van. A demokrácia érdekei, az egyenjogúság... Már  
nyolc éve, hogy vége a háborúnak, hogy béke van. Minek is fegyvert hor-
dani. Igaz, magam is régóta tudom, és még sok minden mást is tudok, amit  
az emberek nehezen értenek meg. Ami már távol van t őlem és amit nyolc  
álló esztendeje igyekszem lerázni magamról. Ki a hibás? Számtalanszor  
megkérdeztem már, és hol a válasz.? Az az ember, az a hivatalnok... Hon-
nan tudná? Túlfeszített idegzet ű  kalandvadásznak vélhet. .. 

Tizennégy éves voltam, amikor el őször vettem a kezembe. Még meleg  
volt. Ráfontam az ujjaimat és azóta velem van. Sokszor átforrósodott és  
egyre jobban eggyé• váltunk. Ismertem, megismertem minden részecskéjét,  
tisztítgattam és beszéltem hozzá. Kérdeztem. Mit élt meg, milyen bajokat  
okozott.  

A háború végén ványadt, foszló cérnaszálak voltak az idegeim. Nem  
bírtam aludni. Milyen szörny ű  tud lenni a béke! Elhallgattak a géppuskák,  
egyszer sem vakkantják már el magukat az aknavet ők, csönd lett, halálos  
némaság. Unalom és üresség. Hogyan éljek hát?  

Mentem és Walter velem jött. Mindig együtt voltunk... A gimnázium-
ban; a színházban, a kiállításokon. Együtt iratkoztunk be az egyetemre,  
együtt hallgattuk a világirodalmat, a hangtant, a szóképzést. S nem lehetett  
élni ebben az új világban.  

Sokszor éreztem, hogy az emlékeket a maguk helyére kellene állítanom,  
és szakítok azzal, hogy — a múltban éljek. Nem sikongnak mára golyók,  
üresek a leshelyek, a munka van soron.  

Reméltem, hittem, hogy lassanként kiszabadulok magamból, kiásom  
magam önmagamból.  

Vannak dolgok, amelyek egy egész életre az ember nyomába szeg ődnek.  
Az idegzetet nem lehet csak úgy, egyszerűen kicserélni. Tizennégy esztend ő ,  
tizennégy éves kor. Ezt nevezik pubertásnak és mindenki tudja, hogy ilyen-
kor érzékeny az ember. Én volnék a hibás, hogy minden velem, bennem él,  
és nem bír. ok tőle szabadulni? Sohasem szakad le rólam ez a teher, az az  
ólmos súly, hogy olyan lehessek, olyan legyek, m nt minden fiatalember?  

Mident, a legkisebb részletet is átélek, újraélek. Egyszer ű  számtani kép-
letek gondolkozóba ejtenek, mert az -  agyamban géppuskák dobolnak, úgy  
mint akkor, amikor Kált támadtuk. Géppuskák: Schwarzlozek, Zbrojov-
kák, Bredák... Hol vannak a csikorgó téli éjek, a telifény ű  csillagok, ame-
lyek átvezettek a puszta falvakon? Hol a tavaszi reggelek bizonytalansága?  
Hogy belém maródott mindez!  

Gyakran elkerül az álom. Fölugrom az ágyból, és megmarkolom a re-
volvert. Az az érzésem, hogy körülvették a házat. Az ajtóhoz surranok és  
hallgatózom. S akkor jut eszembe, hogy városban vagyok. Egy csendes, kis  
városban, nyolc évvel a háború után. S mégsem tudok nyugodni. Magamra-
öltöm'" a kopott katonaköpenyt, annak idején sokat volt rajtam, és jár őrbe  
megyek. óvatosan! Minden bokor mögött veszedelem lapul. Ösvények,  
gödrök, fák... Virradatig Tárok le-föl a szobában. Lövök, védekezem, tá
madok, rohamra megyek, gyilkolok — hajnalig.  
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Ivari Selj аk — Copič  ezövcg гajza  

Hosszú, mindig egyforma nap kezd ődik, és dolgozom, akárcsak a többi 
fiatalember, sokszor már-már éppen olyan is vagyok, mint ők — míg .föl 
nem villan bennem az emlék egy szikrája. Emlékek.... Benépesítik álmatlan 
éjszakáimat, dermesztő  álmokat lehelnek rám, leírhatatlan szenvedést és  

kimondhatatlan j ó érzést hoznak. Perg őtűzben nyomulnak előre, kézigráná-
tot hajítok, géppuska kelepel a fülem mellett... 

Fölállt a padról és bizonytalanul hintázó léptekkel megindult hazafelé. 
Mi mindenen mentem keresztül! — húzták vissza az emlékek egyre 

csak a múltba. 
Dombtető, nedves föld, kopár fák. Három napig körülzárva. Éjszaka 

olyan közel kúsztak hozzájuk az ellenséges katonák, hogy puskatussal kel-
let visszaverni őket. Éhesen: elgyötörten harcoltak. 

Hazaérve, bezárkózott és el ővette a fiókból a revolvert. Sokáig nézte. 
Nem adlak! — szinte kiáltotta. —Összetörlek, szétzúzlak, nem adlak 

senkinek! 
Fáradtan feküdt ágyba, maga mellé tette a fegyvert és szeretett volna 

megnyugodni. Másra gondolni, mert már tapasztalatból tudta, milyen testi- 
lelki szenvedéssé, betegséggé tud erjedni ez a nyugtalanság, s félt a zsib-
badtságtól, ürességt ől, ami minden ilyen rohamra következett. 

Késő  volt, nem lehetett már föltartóztatni. Jött, jött, jött... Er ősebb 
volt nála. 

Mikor lesz vége? Egész életemben ezzel kell kínlódnom? 
Ezek a kérdések a tudatos ellenállás utolsó támaszpontjai voltak, az 

utoljára föladott hadállások, és már áradt, zúdult rá a múlt. 
Ezerkilencszáznegyvenhárom nyara. 
Szülőfaluja. 
A régi hadsereg minden hidat lerombolt, miel őtt megadta magát. Két 

éven át csak 
hevenyészett 

pallók lapultak 
a víz fölé. Az-
után megérkez-
tek egy német-
országi vállalat 
képviselő i. Mun-

kavezetők, mér-
nökök. A mun- 
kásokat helyben, 
a lakosság közül  
toborozták. .Jól 
kerestek az ern-
berek, egy zok-
szó sem esett. A 
völgyben min-
denfelé épültek a 
hidak. Házunk 
egy kőhajításnyi-
ra volta hídtól. 
Apámnak •még- 
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em volt érkesése, hogy hazajárjon ebédelni, annyira siettették a hídverést.  

Е  vi'ttem +neki az ,ebédet, s ilyenkbr láttam, !hogy farag, ácsmunkát végez. 
Szerettem ott lenni. Mig apám evett, néztem, mennyire jutottak tegnap 

óta. Csupa szem, csupa fül voltam. Tekintetem szinte odatapadta megvasalt 
tölgyfagerendákhoz, amelyek a nagy cđlöpverő  kalapácsok súlyos ütései 
alatt centiméterr đl centiméterre mélyedtek a folyó ágyába. 

Egy hónap sem telt belé, s máris a tartógerendákat kapcsozták a cöl ći-
pökre. A munka a befeiezéshez közeledett. Lerakták a padlót, a kor]átat i s  
fölszerelték, és az egészet kétszer átmázolták kátránnyal. Regf ~eltől este; 
sürögtek-forogtak, gondosan, aprólékos figyelemmel munkálkodtak, mint-
ha maguknak dolgoznának. Egv-két nap még, s eltakarítják a híd körül he-
verő  gerendavégeket, fahulladékot — és kész a híd. 

Apám azonban egy este magához szólftott, és,...furesa, szokatlan hangon,  
mint még soha: baráti szóval szólt hozzám. 

Ne aludj el, segítesz majd nekünk. 
Amikor eljött az ideje, lefeküdtünk. A várakozás olyan izgalommal töl-

tött el, hogy valóban nem bírtam elaludni. Nem sokkal kés őbb hallottam, 
hogy óvatosan, csöndesen kinyílta hátsó ajtó. Azután több ember lépéseit 
vettem ki.  

Azt hittem, hogy apám meg a bátyám mentik ki a házból. Titkos ösz-
szejövetelekre jártak, a rend őr-őrjárat, meg a német csend őrök alig öt 
perce kanyarodtak el az úton. 

Már csaknem elszenderedtem, amikor valaki megrázta a vállamat. Ko-
romsötét volt, semmit sem láttam, de sejtettem, hogy apám ébresztett föl. 

Gyere -- hallottam aztán a hangját. 
Lábujjhegyen osontunk ki a folyosóra. Suttogás fogadott, mégis meg-

ismertem a hangokat. Azok a szomszédok voltak, akikkel apáin a hídon 
dolgozott.  

Fölgyújtjuk -- lendült apám karja abba az irányba, ahol a híd volt. 
-- Benzint öntesz rá és fölgyújtod. Azzal egy nagy, b űzös kannát nyomott  
a kezembe. 

Csöndesen esináid, ne hallatszon meg a lépted és gyorsan mozogj. 
Kinn találtam magam az utcán. A sötétség olyan s űrű  volt, hogy ta-

pintani lehetett. Csak ekkor ' villanta tudatomba, mit csinálok. Egyszerre 
félni kezdtem, rettegtem, mintha feneketlen szakadék szélén állnék. Elön- 
tött a .forróság, és a ruha rátapadt verejtékes testemre. Kijárási tilalom 
van. Ha megfognak, lel őnek. Ott fekszem majd vérmocskosan az úton, 
mint két héttel ezel őtt az a partizán. Még holtan is megrugdosták. 

Megindultam, odaértem, szétlocsóltam a benzint és visszafutottam. 
Háromszor tettem meg az utat. Másodszor még rosszabb volt, harmadszor 
még annál is rosszabb; és mégsem mertem tétovázni. Amikor harmadszor is 
visszaérkeztem, apám gyufát nyomott a kezembe. 

Gyújtsd meg! 
No, menjünk — mondták a szomszédok. —Jobb, ha otthon vágyunk, 

amikor égni kezd, és összeszaladnak a zöldruhások. 
Elmentek. Velük mentem én is ki a házból. Futottam. Aztán ... aztán 

lángtenger volt a híd. Apám már elrejtette a kannákat, mire újra hazaér-
tem. Lefekiidtünk. A lángok úgv bevilágították a szobát, mintha nappal 
lett volna. Reggelig égett, izzotta híd. Semmit sem aludtam. Ezen az éj-
szakán beteg lettem. Csak forogtam, egyre forogtam az ágyban, és reggelre 
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nem kellett az étel. Két hét múlt el, mire ismét éhséget éreztem. Ekkor már 
nem voltam gyermek, csak egy agyonijedt, elgyötört emberi lény. 

A németek nem csináltak nagy esetet a dologból. Ismét összeszedték a 
munkásokat és kezd ődött a munka előlről. rJjra hordtam az ebédet apám-
nak, de ha bizalmasabban szóltam azokhoz, akik el őkészítették a híd föl-
gyújtását, csak furcsa, elutasító, idegen pillantás volta válasz. Máskor sem 
szólt senki a jelenlétemben arról, ami azon az éjszakán történt. 

Ha elnéztem őket, amint dolgoznak, egyre csak ez járt az eszemben: 
sosem fejezik be. Hónapokon át építik a hidat, s aztán egy éjszaka elpusztít-
ják. 

rTgy is volt. Mire eljött a. tavasz, s a híd készen állt, újra fölgyújtottuk. 
Éppen úgy, mint először. Csak most őrséget is állítottunk. Azután meg a 
partizánok a híd. közelében eltették láb alóla német jár őrt. Csend гSrök 
özönlötték el a környéket, megkezd ődött a hajsza. A hídhoz legközelebb 
álló három házból kitereltek mindenkit, és egy szálig agyonl őtték őket. 
Csak- én menekültem meg... Agyonl őtték az apámat, a bátyámat, anyá-
mat ... Vannak dolgok, amelyekt ől sehogy sem, sohasem szabadulhat meg  
az ember. 

Szomorúság áradt el bennem. Ott állt el őttem az elhagyatott, üres 
szülői ház, az elárvult otthon. Kén volt, s mégis él ő , ha lassan sápadt is, 
fakult is. Aztán elt űnt .elđlem, belőlem. 

Felöltözött, zsebrevágta a revolvert és elment hazulról. 
A mozi előtt mondtam. bor várjon — jutott eszébe. Ki tudja, eljön-e  

mindaz után, ami történt. Biztos, hogy eljön. Három éve ismételgeti, hogy 
szeret. Ha több türelme volna, talán ki is várná, amíg megszokom. S végül 
is beleszeretnék. Tizenhat esztendeiével van rá ideie.:. Az az Ivé... Ugyan 
kije lehet? Amikor néhány nappal ezelőtt hazakísérte, neki panaszkodott, 
hogy hideg, érzékQtlen vagyok. Ivó elmondta nekem és megkérdezett, sze-
retem-e ezt a lányt. Akkor azt mondtam, hogy nem szeretem. Igen, ezt mond-
tam. Jagna emléke még nem is emlék, élet... 

Később történt, egy évvel azután, hogy a családomat kiirtották, és az 
egyik szomszédnál húzódtam meg. Küldönc lettem, partizánkurír. Abban a 
rozzant pajtában, ott a falu fölötti dombon rejtegették a nyomdát, és én 
állandó vendég lettem náluk. Mindig kellett valahova menni, mindig volt 
rá okom, hogy ott legyek. 

S egy napon megérkezett. Karcsú volt és büszke. Az illegális újság-
nak dolgozott, és minden sza .vinak éreztem a súlyát. Húszéves volt, sze-
me meleg borostyánsz nben tekintett rám, b őrének lágysága, puhasága 
vonzott, hivogatott. Szerettem a közelében lenni, órákon át tudtam volna 
mesélni neki. Gyönyörű  volt mellette lenni, beszélni hozzá. 

Mindent látott, mindent észrevett. A leggyöngédebb sžeret ővé tett, és 
nekem adott mindent, amit adni lehet. Úgy imádtam, ahogy csak n őt 
imádni lehet. 0, milyen volt... Milyen gyerekes tudott lenni... Azt 
mondta, hogy én vagyok a legvitézebb h ős, vigyázok rá, védelmezem, és 
mialatt magához szorított, könnyes lett a szeme. Ha útra kellett men-
nem, rimánkodott, könyörgött, legyek óvatos, vigyázzak magamra, épen. 
sértetlenül térjek vissza. Lesállások mellett kúsztam nesztelenül, zárógyü-
rűkön suhantam keresztül, és a sikeresen végzett vállalkozás után boldo-
gan tértem vissza hozzá. 
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Ivan Seljak — Copič  sziivegrajza  

Negyvennégy őszén támadást vártunk. A nyomdagépeket biztonságba 
helyeztük. A munkások szétszéledtek. Csak Janga volt még ott, a kész 
nyomtatványokat szedte össze. Egész éjjel mellette voltam, és csak ekkor 
tudtam meg igazán, mit jelent nekem. Valamit, ami soha többé meg nem 
ismétlődhet. Minden pillanatban, mindig magam mellett akartam tudni, 
simogatni, csókokkal becézni. Ő  is így érzett, tudom. Еppen így. Szavak 
nélkül is mindent tudtunk, elmondtunk egymásnak. 

Reggel, amikor a pajtába léptem, éppen fölkel őben volt. Odaugrottam 
hozzá, gyöngéd kis keblér ől elsimítottam az inget és csókoltam, vadul, bo-
londul, mintha örökre el akartam volna dugni valahol magamban testének 
illatát, bőrének melegét. Magához szorított, átölelt; arcát az arcomhoz simí- 
tetta. Aztán egyszerre megrezzent és fölkiáltott: 

— Odanézz! 
Valamit látott a bokrok között. Két karja lehullott, azután összegorn-

bolta magán a zubbonyt, és fölkapta a géppisztolyt. Egy mozdulattal ki-
tárta az ajtót. Német katonák hosszú menetoszlopa kapaszkodott fölfelé a 
dombon. Ötven lépésnyire sem lehettek már. 

Németek! Menekülj - leheltem. 
— Fuss, menj, menj, megölnek, ha itt maradsz .. —Kért, unszglt szinte 

dadogva izgalmában. 

Nem hallgattam rá. 
Maradj a hátam mögött, s ha én kilépek, surranja bokrok közé. 

Utánad megyek... Kilépett a házból és a németek felé fordult. Magára 
akarta terelni a figyelmüket, hogy én közben egérutat nyerjek. 

A németek észrevették: Kiáltozni kezdtek. Az élükön haladó tiszt futni 
kezdett és revolvert rántott. Célzásra emelte a fegyvert. Abban a pillanat-
ban már én is kint voltam, vállamhoz rántottam a karabélyt, céloztam, 
lőttem. Golyóm fejbetalálta a tisztet. igy kezd ődött... Jagna elesett... A 
németek már ott voltak mellettem, amikor fölkaptam a tiszt elejtett revol- 
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verét, markomba szdritottam és a fák közé ugrottam. Utánam l őttek. Egy  
bokor mögött megálltam és l őni kezdtem. Üldözőim megtorpantak és fede-
zéket kerestek. Jagna már mozdulatlan volt. Mialatt pillantásom rátápadt,  

csaknem a hátam mögé kerültek.  
Ezután mindig ott voltam, ahol a legmelegebb volt. Ha puska dörög és  

vér folyik, nem kell gondolkodni. Semmire sem kell gondolni. Walter min-
dig velem volt. Most már ő  is öreg, csöve kikopott, sok golyó suhant át rajta. 
S kevés tévesztett célt. Igen, tizenötéves voltam akkor... 

A mozi elé ért és türelmetlenül kereste az ismer ős arcot. Az órára pil-
lantott, és látta, hogy elkésett. Mégis kereste, bement a folyosóra, várt a 
bejárat előtt. Sehol sem találta. Sötét sejtelem nehezedett az agyára. Nem 
jön el: A szomorúság szinte körülfonta. 

Nem jön el — gondolta újra. — Ivóval van, pedig azt hittem, hogy eljön. 
Mindig várt rám, türelmesen várt, akárhogy elhanyagoltam is. Sohasem 
hittem volna, hogy egyszer majd nem jön el. Igaza van. Mit adhatok én ne-
ki? Nekem csak arra kellett, hogy legyen kire támaszkodnom. Ez is elmúlt. 
Ennek is vége. Ez a kártya sem volt adu. De hiszen nem is lehet a szívdá-
mával olyan durva kézzel játszani, mint az enyém.. . 

Sohasem jön már. Jobb, ha elmegyek. Neked is, Walter, öreg pajtás, el  

kell menned. Néha mindent föl kell áldoznunk. Holnap elválunk. Ma meleg-
szel utoljára a testemen. Holnap eladlak, megiszom a pénzt, amit érted ka-
pok. Mégegyszer berúgok a múlttól. Hadd legyen vége. Végigszenvedem ejt 
a kint is. Jure a baskai völgyben esett el. Dušant megölték. Marko belehalt  

sebeibe. Emberek és napok... Elfeledhetetlen emberek, elfeledhetetlen na-
pok.  

S most Waltér is elmegy. Egyedül maradok. És aztán mi lesz? Ha leve-
gđbe repülnek ezek a falak, ha fölszakad az aszfalt, ha. újra kezdik a gép-
puskák, az aknavet ők?... Milyen egyszerű  lenni megint' minden. ha a le-
vegő  újra puskaportól bűzlene. Csendes téli esték, шelegítő  kemence, s va-
lahol a messzeségben szaggatott sorozatokat pergetnek a géppuskák. 

Elmúlt, már régen elmúlt. 
Csak én virrasztok, őrködök a szobámban, csak én megyek jár őrbe, és 

csak én török keresztül zárógy ű rűkön. Ovatosan, vigyázva megnyitom az 
ajtót, fülelek... Nem közelít az ellenség? A földhöz lapulva kúszok végig az 
utca árnyékos oldalán, egyik házat a másik után foglalom el, rohamozok, 
fölállítom az őrséget. Járom az országot, városokat támadok meg, falvakat 
rohamozok, géppuskafészket ások, ágyúkat viszek célba. Lesállásokat de-
rítek föl és csapdákat állítok. Az éjszaka csak addig tart, amíg egyik hely-
ségből a másikba surranok. Otthon mindig ki lesz készítve egy ruha, amit 
fölvehetek, ha vállalkozásba megyek. S a cip ő  ne legyen se nehéz, se köny-
nyű . Hosszú menetelésre is megfeleljen, ne melegítsen nyáron, s állja a ha-
vat. Mindig készenlétben lesz majd a hátizsák, hogy ha elindulunk... 

Akkor aztán, Walter, ha kell, megyünk nélküled is. Késsel, ásóval, csá-
kánnyal, marokkal, foggal ölünk akkor. Égni fog a világ mind a négy t еја . 
A robbanások egybefolynak, ágyúk, golyószórók tüze villan közbe... 

És ha semmi sem történik? Ha ez mind csak az én fejemben van? Ak-
kor véget vetünk mindennek. Meghalok ebben a furcsa betegségben, és 
senki som tudja majd a nevét, magammal viszem a sírba. 

Bodri t& Ictván fordítása  
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Á költő  pogány áldozata  

Konca István  

Magány  
Nekem kötelességeim vannak a társadalom iránt  
s minden nap leírtam, hogy a társadalom 
mivel maradt adбs nekem... 
Se bűnöm, se erényem, amivel kérkedhetnék,  
furcsa magány az én életem. 
Gyönyörű  hazugságokat tudtam s mintha  
izgalmasabb lett volna körülöttem az élet 
míg egy kissé fontosnak hittem magam. 
Hát számoljam: hány versem nem sikerültl 

Alkohol  

Az ember egészen józan úgysem lehet  
soha, ha soka baja, gondja és nem nyv,gszik bele,  
hogy ennek így kell lennie.  
(Paul Valery segíts fegyelmezettnek lennem!)  
Kockás asztalterítő  s egy pohár konyak,  
álmomban is vissza visszatér ő  szomorú délibáb... 
Š te, költő, csak hazardirozz, így is  
és úgy is a bőrödre megy a játék, 
hát csak hazardírozz tovább. 

Színház  

A deszkákon másképp fest az élet s a deszkákról  
másoknak tűnnek az emberek.  
Színész szerettem volna lenni!  
igazságokat mondani hangosan, mert derekabb,  
mint csendben megalkudni színész életünkkel. 
(Vladimir Vladimirovics segíts következetesnek lennem!)

n komolyan veszem szerepemet, 

462  



megértettem az elmúlt esztend őket 
Miért késik háta függöny? 

Nap  

Már vagy száz éve nem világítja meg 
a napa dolgokat 
s azóta sötétségben élnek az emberek,  
szimbólumnak mindig is elcsépelt volt,  
őseink félték, imádták szorongva,  
ma, a legjobban a csillagászokat érdekli, 
ez a nap...  
Földművéseknek nem, 
de a tolvajoknak alkalmds id ő , 

На 1а 1  

Várom a tavaszt, az idő  mindig bölcs  
csinos fiatal lány képében ült a Halál 
egy magányos parti padon.  
Verssoraimat sziszegte felém és nevetett  
vagy sírt. Nem tudta sem a nevemet,  

sem nemzetiségemet, és az igazságtalanságokról  
sem tudott, amik miatt gyakran panaszkodom.  
Halkan, szenvedélyesség nélkül súgtam '  

neki: Halál, a tavaszt várom!  

Ongyilkos  
Nem volt biztos abban, hogy mindegy-e,  

ha mást gyilkol meg, vagy önmaga életével végez.  

Az emberek ölnek így is és úgy is.  

Elvégre nem lehet mindenkinek mindig,  
jó hиmorérzéke.  
S lTcedv nélkül a nevetést és az embereket is  

hamar meg lehet únni.  
Az emberek ülnek így is, és úgy is,  

s a rossz kedv, lehet különböző  eredetű .  

Szerelem . 

Hideg a kezed, hideg a szemed, hideg a szád,  

kedves! Milyen bűnt követtél el?  
Miért nem nevetsz? Most Tcönyörgöm, miért nem szeretsz?  
Ne hidd, Hogy más n ő  nincs rajtad kívül! Lásd,  
visszatért józanságom, szenvedélytelenségem,  

ujjaim nyugodtan fekszenek az asztallapján,  

s így kérdezem: szeretsz?  

Pillanatnyilag a boldogságomból  
csak te hiányzol!  

Felhők vagy m űvészet  

Tíz perc, vagy talán még annyi sem és beborul;  
terhes, tömött felT гők bújtatjálc a napot.  
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Nappal nem látszanak az égen csillagok.  

Koromfeketére festeném az eget,  
s oda, ahol a napnak kell lenni ilyenkor,  
nagybet űkkel írnám ki: NAP.  
A csillagokat morbid vízióval  
az emberek tenyerére festeném, mert  
nappal nem látszanak az égen csillagok.  

Utca vagy különös asszociáció  

Háttal ülök az utcának,  
az utca meredek, tükörb ől arénához hasonlít.  
(A toreádorok most bekötik egymás szemét, 
és f ogásdit játszanak,  

a legügyesebb közülük serleget kap,  
mint ahogy az szokás versenyeken.  
Én is testneveléssel foglalkozom!)  
Kipp-kopp, kipp-kopp, buzgólkodnak a léptek,  
az aszfalt már sok helyen elny űtt, ráférne a javítás.  

Közel és távol  

Páfrányillatú erd ők zavarják képzeletemet,  

a távoli hegyek, tengerek, gyárak kirajzolódnak  

az ég peremére s alig hallom, hogy mozog, gy цΡ.rődik  
a papír a kezem alatt:  
egy pillanatra csak ember leszek újra,  
legszebb könyvemet dobnám a t űzbe,  
(kész vagyok minden áldozatra)  
most tudom, nem szabad csalódnom,  
és nem szabad ,kételkednem sem.  
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Az életmentő  hazatér  

Deák Ferenc  

Nem tudom, mindenfelé ráznak a vonatok? Itt nagyon. Tak .. . 
Laktak ...bak ...taktak, minden porcikám kattog -már. Pedig hát a 
tehervonatoknak is van rúgója. Most mégis úgy t űnik, hogy sokkalta 
jobban ráz, minta vicinális. Valaki rámmondhatná most: te potyautas! 
De ez nem baj. Еn is mondhatom magamnak: potyautas ... disznó 
potyautas ...csaló potyautas ... tak, taktak ... gyilkos poty aútas ! 

Nem kell kétségbeesnem azért. Taktak. Nem én vagyok a hibás, 
hogy az öreg fűrészes összedarabolta magát. Hehe, az 6 motorja sem 
különb minta többié, és az 6 halála sem szebb, minta másoké. S ami 
engem illet, most helyrehczhatom a hibám. Ha az öreg f űrészes életét én 
vettem el, akkor most egy életet mentek meg. Taktaktak ... Az enyé-
met.  

Mert az öreg valószínűleg már nem él. Istenem, nem élhet mindenki 
örökké. Akit lehet, azt megmentjük, akit nem lehet, azt nem mentjük 
meg. Taktaktak. 

A városban van huszonnégy f űrészmotor. Taktak. Na jól van, ha te 
akarod mesélni, vonat, meséld el. 

taktaktaktaktak, zi, zi, zizi. 
Ha nem tudod, akkor ne hasogasd a dobhártyámat ezekkel a csúnya 

hangokkal. A városban, ugye, huszonnégy f űrészmotor van, melyek le-
föl szaladgálnak napközben a forgalmas utcákon. A motorokon nagy, 
csupaolajos ruhájú emberek trónolnak, és igen, hát mindig hencegnek. 
Nem szeretem, ha valaki henceg! Egy rend őrt félholtra vertem, egy-
szer ... Vagy talán holtra is... mert henceg mind. Nem tudom, hogy 
épp az hencegett-e, de rend őr volt és a külvárosban teljesített szolgá-
latot. 

Az öreg is hencegett. Az öreg, aki nem volt pocakos, hanem vékony, 
és olyan hangja volt, minta bagolynak. Huhuhu. Csámcsogó, görbe 
szája. Mindig arröl panaszkodott, hogy ha megint kórházba kell mennie, 
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nem marad egy vasa sem! És kire hagyja akkor a motort? Hát megma-
radt a pénze is, meg a motorja is. Csak ő  nem maradt meg. Egy hét alatt 
a fejem tetejére mászott. Egy hét alatt tönkre tette az idegzetein. 
Mert mást nem tudott, mint: 

Huhuhu, legény ... tudod te, mit jelent ezeknek a gyönge moto-
roknak az áttét? A vesztüket jelenti, huhuhu. Én az enyémet sohasem 
fogom áttétre helyezni! Huhu. Inkább tartok mellette egy szamarat is,  

amelyik elhúzza a tetthelyié. Huhuhu. 
És mindig oly borzasztóan köhögött, hogy az én gyomrom is meg-

mozgatta a hányinger. Aztán tovább huhogta, mint egy sovány, dogle-
dező  bagoly: 

De mi lesz, ha megint kórházba kell mennem? Huhuhu. Te 
legény, olyan nagyon szeretem ezt az öreg motort, hogy senki kez љe 
nem tudnám adni. 

És mindjárt az első  nap, amikor elkezdtem vele dolgozni, szépen 
beírta a nevemet a könyvecskéjébe. (De milyen csuda gyorsan megy ez 
a tehervonat, az agyam majd kirázza !) Akkor az öregnek elmeséltem 
egy mesét. Mert nem szeretem, ha valaki henceg. Elmeséltem neki azt 
az esetet, amikor egy gyárban dolgoztam, valami idegen ... olyan  

jobban öltözött idegen sétálgatott bent ... Úgy hiszem, megszomjazott, 
mert rámutatott az egyik falból kiálló cs őre és azt kérdezte: „ivóvíz.? 
Mondd, te, süket vagy? — ivóvíz ez?" Én nem voltam süket, ellenben ő  
egy fölfújt barom volt, és — azt mondtam neki, hogy »igen, az ivóvíz!.<  

Pedig csak körül kellett volna néznie egy kicsit. Egyétlen nyom 
sem vezetett a cs őhöz. A csőből csorgó folyadék betoncsatornán folyt 
tovább az emészt őgödörbe. 

Az öreg a szívéhez kapott a motor mellett és sajnálkozott az embe-
ren egy pillanatra, de a másik szava az volt, hogy ha netán kórházba 
kerülne ... ez a motor, amelyikre oly nagyon vigyázott ... ugyan milyen  

gondozásban részesül azután. Es mindjárt kijelentette, hogy verse-
nyezni merne bármelyik motorral, amelyik áttéten szaladgál. 

Hát rajta, mondtam, rajta, úgy sings semmi munka, vigyen min-
denki egy köböl fát és próbálják ki! Próbálják ki, melyik döglik be. 
Melyik áll meg. 

Elmentem minden mesterhez külön is. Bújtogattam. Nem sok 
kellett, hisz mind olyan büszke, mint egy ganésülepü pul ~ ka. És este 
elmentem előkészíteni az életmentést. Illetve ... Csak egy pár csavart 
kellett megmozdítani, egy kevéskét reszelni... Ma kora hajnalban, ami-
kor még szürkület volt féligmeddig, ma kora hajnalban a teherpálya-
udvar mellett az egyik fakereskedésnél rendeztük meg a nagy eseményt. 
Én félrehúzódtam és felúgrottam erre a tehervonatra, amelyik oly örül-
ten rohan, hogy alig tudok fogózkodni. És látni véltem az öreg iebukcí 
kopasz fejét. Nem tehetek róla. Elmeséltem pedig egy megyét is neki...  
Lehet, hogy többet kellett volna ... Legalább hárшat, hogy eszébe véss 
azt a kis figyelemreméltó dolgot: én nem szeretem a henceg ő  embereket. 
De azt hiszem, neki mesélhettem volna ezer mesét is, sohase figyelt volna 
oda. És mindig csak megszokásból kapott volna a szívéhez ... Mit tehe-
tek én róla? Ennek meg kellett történnie. 

Hah, de gyorsan fut ez a vonat! Már nem is ráz. Nem ráz egyáltalán.  

Sőt, repül, és zizegnek .a kerekek. De ugyan hova is megyek én? Fogai- 
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ram sincs. Haza! Valószínű  haza visz a vonat ... Akárhova visz, min-
denütt otthon leszek. Nem j ó1 van ez igy. Nem j ó, ha az embernek sok  

otthona van, mert akkor egy sincs. Akkor tulajdonképpen egy sincs. Én  
nem akarok hazamenni. Akárhova megyek, mindenhol lesznek ilyen  
óreg, kopasz fairészesek. Olyan jólöltözött szomjas emberek. Mindenfelé  

vannak hencegő  rendőrök. Nem megyek haza...  
Ni, már ,megint folyik az orromból a vér. Megint folyik ez az átk о--

zott vér. De borzasztó gyorsan fut itta hegyek közt a vonat! Mire való  
ez a gyorsaság? Istenem, hát az öreg miatt nem kell aggódni. Ha hallga-
tott volna ... Ha nem hencegett volna ... Huhu. Hé, ott el ől, minek any-
nyira sietni? Minek sietni. Lám, a gyorsaságtól elindult az orromból  a 
vér. Megint megpattant valami ér. De ni, ott lenn, a völgy ben, milyen  
szép virágok nyílnak. Tavasz van. Nini, tavasz van.  

De kérem, én életment ő  vagyok!  
Tavasz van. Tavasz van, tavasz van, ez az igazi otthon! Kitárni a  

l eтj aim és repülni le... Le, a völgybe. Én, a süket legény, én a f űrész-
szeslegény, én, az életment ő  ... Le kell most repülni a völgybe ... meg-
állapodni már . . . 

Egy, kettő , három!  
Tak, taktak ... tok, taktak.  
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Gondok s vágyak közt  
félúton  

BUr ~ kr Bél ц  

Nézd a! Tavasz van. Valahol  
hajóépítđ  lázak szegecselik  
rozsdásult napjaink kongó  
uszályait;  
szđke szeret őm hangosan nevet,  
s szeme pázsitján tavaszt legelnek  
gondján totyogó, aranyló kislibák.  

Békés vagyok én is, hangom is csupa béke,  
okos haragom füstje száll, — 
hídlábat építő  komor bágerek  
szelíd szavával bíbel ődik.  

Míg a közel  
s távolok arányán nagyranđtt  
térdem alatt  
vonuló idegen hajók selypes  
zenéje kérked, — mosolygom  —, 
búbos batyummal így ülök  
végzett dolgaim hűvös falai tövén.  

Sorsom boglárkát  
s kórót virágzik, sarlók közt  
tétova ujjaim közül,  
gondjaim könnyedén emelik mögöttem  
karesü emelőrudak,  
egyformán közönyös nap süti hátam  
a néma kaviccsal.  

S míg homlokom  
jóllakott, mihaszna szél nyalja gyanakvón,  
építő  szavaim vágyaik rácsán szűrik f üčyülve  
hajlott derekú, napszámos malterozók.  
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Az ablaktisztító dala  

burány Béla  

leheletemt ől tisztul az ablak  
s fén ц/lik az ég kékít ő-kékje. —  

fekete vázák csöndjében lakom én  

s öreg, rossz falak hulló vakolatában.  

és egyszer széttörnek a vázák  
és egyszer széthullnak a falak. —  

. békés hajnali utakra simulok majd  
akkor  
mint szelíden fényl ő  
foszló hajnali ködök. —  
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• Balog bácsi emberre lel  
az idegenek között  

Németh IRtván  

B.alig 'bocsinak :a fia házában az md ős háztartási alikalxnazott volt a leg 
rokonszenvese+bb. Az első  hetekben persze őt is nagygyanakvással, 

bizonyos undorral és nem kis megvetéssel szemlélte. De ezeket az .érzéseket 
a .Háztartási alkalmazott —cseléd — küls őségei váltották ki bel őle. Еppen 
ezért hamar el is múltak, s minél iközelebb került hozzá, annál rclkonszen-
vesebbé vált számára. Csodálkozott azon, hogy a rokonszenve szívet me-
lсgitő  érzését otthon, faiuin sohase érezte, гég legjobb szosrLszédja iránt  
se. Valamikor, nagyon régen, a lövészárokban (és a fogolytáb оriban érzett  
ehhez hasonlót, de azt már elfeiejte+tte. A faluban nincs szükség roikanszenv-
re. Az egész utca csupa egyforma sorsú ember, végzi nindenki a saját dolgát 
és különös nagy- esennénynek kell törtennie, hogy azemberekben melegebb 
érzést keltsen. 

A háztaгtási alkadmazottаt бzvcgy Fábján Erzsébetnek hívják. (Baгátnöi 
és • i ~smerósei körében négyszeres ő  vegynék). Minden .reggel kifestett szájjal 
és selyemharisnyás Bábokkal jelenik meg Balogéknál. Itt átöltözik konyhai 
av!hába, de délután, mosogatás után innét фelhúzza selye ~rnkarisnyáj áty. 
kipirosítja száját 'és úgy távozik. 

Fédául ilyenkor támadt elejével — hogy hű  kílfejezéssel éljek — köp-
hetnékje Balog bácsiniak. 

Meg aztán a hаsonló bгаszédek, különösen ,a menye jelenlété+bein: 
»Nagyságosasszony, kérem, hogy tetszik szeretni a citromos borjúsze-

letet, sok tejföllel vagy kevéssel?« 
»Gabika ma délelőtt fájlalta a hasikáj át, mégiscsak romlott lehetett az 

a fagylalt, amit tegnap délben tetszettek fogyasztani«. 
»Tetszik visszaemlékezni, nagyságosiasszony kérem, én mondtam, hogy 

szövetruhát vegyen fel, mert még csalósa tavasz. Emlékezzen csak vissza, 
nagyѕágos ~a9szоny !  

ЕLejével nagyon nehéz volt kiismernie .a cse'.édet, , mert bizalmatlan 
volt hozzá.. 

— Most kettőjük közül melyik Fis a maigáé? 
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- A fiatalember.  
Szóval a Balog, úr?  

Az öreg intett: — Az!  
°szintén megmondom magának, mikor idejöttem, kicsit furcsálltam  

a fiát. Azt mondta, ne szálítsamót úrnak! Mért ne szárítanám? — kér-
deztem tőle mosolyogva — hisz ez megtiszteltetés. Nem bánja ő  akár mi,  
ne szólítsaan annak, mert ő  nem úr és így meg úgy. Hát ha agyanütnének,  
akkor ise tudlnám előtte kin оnddani, hagy Balog niéptárs. Ink:ábib eltörne a  
nyelvem. Én csak uraztam tovább, ugy látszik, belenyugodott, mert most  
rnáгr szótillanul ,tűrő. 'Inkább nagyon is -finom úriennfber a maga fia. ! Soha  
hangos tsrzóvari orrég rám nem szolt, pedig már három réve itt szolgálok, és ;  
fajaj, csak én tudom nnilyen házak,, vannak néhol, nnert nekem nem ez az  

első  ... A nagyságosasszonynál, a menyénél álmodni tise lehet jobbat. Alt.a-
lában nagyon kedves népek, mit szól hozzá?  

Az öreg félrehúzta a száját éis nem szólt semmit.  

» Еgуen meg a szótlan fene« — gondolta magábam az asszony. »Mond-
haton, a niagyságosasszany igen (kukacos n őszerrué.iy«.  

Egyik nap. amikor az úr és a nagyságosasszany a reggeli ,elfagyasztása  
után munkába' mentek, azt m оndj гa a nбgyszeres бzvеgy:  

Tegnap vettam egy malacot.  
Az бreg szeme felcsillant, mégis azt kerdezi:  

Minek az magának?  
Hogyhogy minek? Nekem köl гl a malac, az ilyen szegény ásszonynak,  

mint én, Bem az olyanoknak, mint ... (majdnem azt mlandta, mint a nagy-
ságosúnélk, аkiknelk kétfeliől folyik ebe a rengeteg plénz, de hamar meggan-
dolta iés így .fc зlytatt гa): mint, tes+zem azt, a képvisel őknek, akiknek: nini  
kunt egy egész ,é..vеn át az üzlebbбl vásárolni mindent... Most még elfér egy  
kis ketrecben is, iés itt van mindennap ez a Sok ételnlaradek, úgyis kic њ-
bódiik, kám+bavész — fogom és hazaviszem a malacnak. Ilyesmin meg is  
hí~zlallonn százkilósra, nekem nem kell több. Mit szól hozzá?  

Az öreg komoran mondta:  
Sokat tékozюl ez a városi nép.  
Hát nem? — Qnéltat'.iankodatt ,az <бrІgasszony is, aki miegértette, mire  

céloz Balog bácsi.  
A malac, az jó dolog, — mondta aztán Balog bácsi — ,  ha nekem  

egy esztendőben nem volt, akkor az mzár nagyon szúkeszten.d ő  volt. Ezeknek  
meg itt, sosincs, miégis mindig van!  

Ha egyszer ráér, jöjjön el <és rnéz гe meg —mondta az asszony.  ----
Olyan mindig, mint a duda.  

A dolgomtól... — mondta az  öreg, s arra gondolt: »Azért te se  
tarttlazal .a spárolósok közé, igaz, nem .a sajátoddal bánsz  .. . 

(Fájt гlátпn,ia ,  hogy az <öregasszany egyszerre ,annyi zsírt tesz .a lábasba,  
ami nekik otthon nlégyükre-öt űikre három napig is .elég lett va'.ma. De  a 
cseléd nini tud vigyáznia máséra, nem is érdeke — gondolta ilyenkar  
Balog bácsi).  

Klójött Balog .bácsi, hogy ez a városi nép (csak fiát és menyét ismerte  
az cгgész várasban) más, mint a falusi, irrég a szegényebbje is egészen más  
(csak özvegy Fábján Erzsébetet isrrverte a »szegényebbjei« közül).  

Mégis az öreigasszonnyаl napról napra mindjobban összeme'iegedtek,  
rokonszenvet csakis irónba érzett, erre pedig egyszerre igen nagy szüksége  
lett Balog bácsinak itt a városban.  

Az ember mikor halt meg? — kérdezte egy délel őtt Balog bácsi.  
Az első  huszonhatban, a második huszonnyolcban, a harmadik har-

mincegyben, a negyedik, épp húsz esztendeje, harminchétben.  
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Balog bocsi erre еgyоzerre vеgtel tілtо1ettа1 nézett đavegy Рá ј  n  
Erzsébetre.  

Az öregasszony ebérzdkenyedett:  
Azaz, hogy nrnég egyik se volt az emjberean. Nem mesélte még a 

nagyságosatsszony? Csudában. Az elsi ő  volt az I1vés, hentes volt, per ős. Jegybe 
járгtumk, egy hét mwlvа  liett volna gaz eáküv ő . Kјét nappal іаъ  esküvő  e1ő:tF 
megölte a szíve. A második volt az András, keresiked ő  volt, avval is jegy-
b ~en jártaara már, milkar egy éjjel .az utcán tévedésb ől +agyonütötték egy 
drótkötéllel. Harmadik volt a M.á ~rko. Istenara, ezt a Markot nagyon sze-
rettem. YJgy féi!tette пn, jobban tán, amint anyámat. Azért is kö Іlöгtt neki is 
meghálni. De már akkor ővele is jegyben jártaurak. Akkor azt gondoltam, 
nem is adoа  oda tötbbnek a' !kezem, mert az én házasságom úgyse sikerül, 
én erre vagyok ítélve, valami rettenetes b űnt követhettean el isten el ő tt. 
De akkor még éltek ia szüleim és na аgysan erőltettek, próbal ~jагm meg ne-
gyedszer is. Hát az udvarunkban, rabol Maikkor laLktnmk, volt egy hóka, 
vézna, neara is valami fiatal vándorfényképész. Igaz, én is túl voltam akkor 
már jócskán a h nјлсгi. Az jámoga.t+ott be hozzánk. Huszár Józse%nek 
hívták. Siemmi kedvem se volt hozzámenni, féltene dts, hogy ha Odaadom 
a kezem, ő  is meghal. Beteg is volt a már :sekkor. Magis edjegyeztiik egymást. 
Hogy műért, nem tudom. Mert ő  is meghalt eslКiivбink előtt tiidőbajban. 
Akkor iigaza'ból megfogadtam, hogy jöhetengem meglkérni akár az angol 
herceg Is, nem mеgydk hozzá. Igen. Mit szól hozzá? 

Nekem is volt egy legénycimborám, aki el ől éppen így elhaltak a 
xnenyуаsszonyak — mondta komoly mleghаtódottsággial Balog bácsi. 

-- Szoktá.k mondani, isten nem bottal ver, s akit mleglátogat, azt nagyon 
meglátogatja! 

-- Az úgy van. Dekát kiit ől maradt ö еzvagyen? 
Özvegy Fábián Erzsébet már nevetett: 

Hát azt csak úgy kтtaláltálk iaz ísanerősök. Űgy hívnák, hogy négy- 
szeres özvegy. Hogy ennyi ember e'halt ane ІІőlean. Az igazi nevem csak 
Fábján Erzsébet. Az özivegyet már csak m аskaraságbód tették' a nevem elé. 

Akkor ,gyerekek sincsenek? 
Nincsenek. 
Nem is voltak? 
Minek néz engem? Persze hagy nem! 
Jobb is..  
Déhogy jobb, istenem, ez a l еgnagyob гb ístenkáronilás. 

-- Nekem ,egy van, di láthatja .. . 
Mér, mi (baja van a magának? 
Mi bajom? — nézett .az .öregasszonyra ellenséges szemekkel Balog 

bácsi. Lehajtotta fejét és már nagyon szelíden mondta: — Az, hogy nekem 
sincs senkim! — szinte belecsuklott .a hangja az utolsó szavakba. 

Értem, — mondta az öregasszony őszinte részvéttel és megértéssel. 
— Az embernek a saját vére is idegenné válhat. Tudom, van egy barátn őm, 
a szegény Etel. Mosónő  volt, ő  valóban harminc éven át özvegyeskedett, 
vériig koptatta a k ётmІіt a mosásban, hogy .a lányát kitaníttathassa, s ma 
a lánya Ie se köpi. Tudom +mi Fez.. Magának azért más itt. Magának itt min-
dene megvan. 

Az öreg lassan, csökönyösen ingatta a fejét, mint ,egy vénséges, vén 
fa koronáját a vihar. 

Napról napra így vált az öreg háztaartasi a 1 {l. lirпΡazatt rakonszenveseb ьё  
Balog báćsi elő tt. Kezdte már an еgérteali, hogy Fábj ~án Erzsébet mézes-
mázos alázatoskodása az »úr« és a »nagyságosasszony« el őtt, meg a selyem-
harisnya, +a kiЈirasított száj .és ,a többi, nádor nem más, mint egy divatos, 
falusi ember számára szokat'.an felölt ő , mellyel védelmezi magát szótól, 
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s¢einektы  és egyéb b'antalmlaktól. Az unolká,jának, a mѓоnу iéдieQi — егз  а  
fiána,k fis máг  а  гbelük, ,а  gyamrwk, a. m~ 'ajuk, а  vveséjük, а  szívükl olyan, 
anint Fábján Erzs"éfyet nyelve, — gondolta. 

Kicsit rosszul esett тnég neki, hogy mikor је'1en van a fia iés felesége, 
Fábján. Erzgéьet egyszeтre m.egviáltazik és mintha nem i.smerné Іőt. De  
elnézte ezt nёki és ragaszkodott ahhoz a parányi etnh+erséghe т,, m:e~Iy akikor  
ntiutatkozоtt meg az öragas,szonyhan, miko+r egyedül voltak otthon a kony-  
háíbain, r Іagaszkodюtt l: гат:хá . úgy, miint idegenbetévеdt vándor a gyc ~n  
távolfi, egyetlen fényl ő  ponthoz, a siitJét éjsza'ka miéyén, mlelyr ől anég nincs  
mы ggyбződve, hogy r.al,alók tanyájából., иауу  mekeg eaniberi hajl І&ból vilá-  
gít-e, di arra tart, mert környeskörül ijeszt бen sötét az éjszaka.  
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Béküljiink m eg  

Laték István  

Ln sápadt örömgyilkosom,  
Miért ittad föl el ő lem  
Mind az illatos harmatesöppeket,  
Miért feküdtél keresztbe  
Az eléberez tolakodó válaszutakon,  
És miért rántottad szürke kárpitok mö Đé  
A csurranó-kék egeket?  
Miért haragszol rám  
Első  szerelmi óránktól fogva?  
Miért híczod vissza  
Ismeretlenbe tapogató kezem  
A vitustáncba omlott tüzek el ől?  
Langyos áldássá szelídítetted  
Az én dühös, rohanó öleléseim,  
Hullámos legényfürtjeimet  
Deres falevelek színére tépdesed.  
Hallgatag, zárkózott számra  
Egyre súlyosabb lakatot teszel.  
— Jer, béküljünk meg csak egy nyugalmas percre,  
Hogy ne legyen mindig emészt ő,  
Vad láza vágyakozásunk,  
Hogy egyszer csöndes menyasszonyiságg а l  
Virágokat simogasson körülöttünk  
Az enyhült Tcívánkozás,  
És a gyöngéd szeretés kezdjen  
Halk, végetnemér ő  ünnepet.  
(1954.)  
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E. Szabó Qyđ rgу  Sгбvegrajzа  

A levél  

Marek Hlasko  

Levelet várt аm. Soha nem írt nekem. seniki; nem volt senkim, se itt, 
se az országban; magárahagyatott öregeanber voltaara. »Hát így van 

ez« — gondoltam magamban. »Nem lenhet mindenkinek rokona — ez ter-
mészetes; szükség .van magányos ieanb r еkre is, hogy a többiek megsejtsék, 
milyen szö ~rnyii is .a nvagányoisság és igyekezzenelk menekülni t őle«. De 
ennek ,е11, néтe vártam a levelet. Tudtam, hagy sohasem érkezük meg, de 
lehetetlennek tűnt, hogy valalkimelk ne jusson eszébe levelet írnia nekem. 
Még a leggszсirencsétl:enеbb ,ernlber sere hisz soha teljesen a maga sze-
rencsétlenségében, mindig akad ,egy rés, ,aanelyen át .levegőhöz, jut;- így 
vaillaihbgy van velün , m ~a ányosоkkal is, mert mindig akad egy ablakoсskа , 
aanelyen át a távolba pillanthatunk. Vártam a levelet. 

Szűk szobácskám egy régi külvárosi ,házban volt. A ház falai megfe-
ketedtek, a lép сső  !kopott volt és zö ,:d penész virágzott az udvaron. Néhány 
suhanc •a padláson galambászkodott, a kiseb+b.ek az udvaron szaladgáltak 
— és iamióta az eszemet tudorra, mindig raibló-zsandárt játszottaik; a lányok 
kötelet ugráltak, .angyal-ördőgőt játszattak; nyáron !kisvér macskák szun-
dilktak a napon, ,a levegőben káposztaszag és +a frissenmosott fehérnem ű  
illata terjengett. Id őnként a házmester leitta magot és olyaraikor harmoni-
kázatt s a gyerekek kбrii1fogták ёs báaniulták, milyen ügyesen •billegteti 
ujjait a billenty űkön, is kopasz kárpátos pedig i Ј  тenkar kidugta fejlét az 
ablakon és megklérte: »Franbisek, ihúzd el a ,Clarissá'-+t«; ekkor a házmester 
.elaniélyedő  és derűs °tekintetet vetett reá és eljátszotta ezt a sz оmorú és 
külűnös tangót. Ebben ,a házban korán hajnalodik: •a lakók te'fe a sz ~om-
szédas öntődében. dolgozik ,és araárötLkor dobog le a lépcs őkön. Hétkor mind 
a Ikét sтalbónál berregni kezd a varrógép., a cipész dörg ő  basszushangján 
szidni kezdi inasát, azt a szep гlős ґgуeгeket, ékinek ,e1АЈJ  ó füllel ,a -denevérre 
emlékeztetnak, és aki — a cipész állítása szerint — a karcsók ,és a baglyok 
egyenes leszármazattja. A kárpitosnál ;kalapácszaj; ,az -autójavító-műhelybe 
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is befut az eјső  kocsi, a ház тnesteг  asítazik, +a nadrágját húzagatja +és sepr ő-
vel 'kezé!ben az udvarara ]ép. Az él еt itt rnim,dig egyfoamafa. 

A levélhordó -- Gol ar цΡb+jowsky úr — dél kömill +ér ide; ilyenkor már 
az összes szalkáccn ők énekelnek, +a szőnyegeket mlár kiporolták és minden 
ablakbál ételtag terjeng. Már messzir ől látĐm köгei'_!edmá a. levélhordát 
ütött-akapatt ke тékpárj ~án: egyiik keze a koтmányоn,, a másikkal a hatalmas 
bőбrtáskáhan +a leveleik között válogat. Tlyenkor mvia цclemlki г iІm+agy az ud-
varrа, mert a levéllhomdó, akáa сsialk jámгagaQn, időse++b+b ember, már í!iem 
bíгja a meredek lépcsőket. Szemii,vegét +az oarárа  iиeszti és olvassa a v- 
zebékmeveíket: 

Szemjantkowsky!. 
Jascsik!  
Malimowska! 

Mindeniki átveszi a evelét és megy. Akkor anegkérdezem t ő le: 
Nekem nincs levelem? 

— 
 

Nincs — feleli a .levélhordó. -- Ma semmi sem, jött az ön címére. 
Lehet, hagy majd holnap. 

Kérem, nézze meg aniégegyszer. Tudja, néha elkallódik. Van, ,am'kar 
úgy látszik, hogy nincs semmi ёs a végén kil>, +hogy mégis van. Higпy` 
l., előfordul néha ilyesmii. Kérem, nézze meg znégegyszer. 

A levélhordó kinyitja a táskát, de arcán kételkedés tükröz ődik. Hosszan 
kutat a táskában, +majd így szól: 

Nincs, semmi sincs +az +ön +részére, uram. Lehet, h оgу  holnap lesz.  
Levelet vár?  

Igen 	felelem. — De anemnyiгe váram. Valakinek írnia kell, aki  
nagyon messze  él innen. Tudja, ha az ember távol valn  .. . 

— Hogyne — mondja a levélhomdó. - Az én rr+okc эnaiпn is roppant 
messze é'.á еk. Ahh, önnek ifagalв ra. sem lehet, hagy milyem messzire van-
nak. Mit is csinálna, várnia kell. Lehet, h оgу  holnap megérkezi+k az a levél.  

Várak fogok — mondom. — Az +a levél biztosan -megérkezik. Csak  
jól ügyeljenek a posban. Int Ikül+ön is megkér m. Vá пmi 'tbgok. 

Helyes! — felel a levvélhordó. 
Tiszteleg .és nig továibb. 1✓уeken át mindemnap láttujk egyarást. Nyá-

ron ;kivörösбdve jött meg rés úgy fújtatb гtt, mint valami gőzgép. Tél ,  a szPn 
bajszát a zúzmara lepte be. Ósszel kedvetlen volt és levert, ruhájáról csö-
pögött a víz, kerékpárját sár +és friss rozsdafaltok tamkftották. Tavasszal 
6 volt talán az első  vámosunkban, aki kigombolta az inge nyakát, ilyenkor 
látrrti lehetett domború mellkasát +és ősz, sűrű  szőrzetét. 

Sdk tavasz múlt elv. Az egykori сipészinas már önálló műihelyt nyitз tt, 
regnősült rés a tizedik udivarról idehalla'tszott, hogy az ismert basszus-
haиigon most Đ  szidja ∎az inasát. A gyemekek, akik itt raibl б-zs,andárt 'ját-
szottak, mlast a katonaidejüket szolgálják rés iigyetlen leveleket irogatnak 
a +leányoknak, cikik valamiikor színes k őbelet ugrálгtаіk, avast pedig m ~eg-
nyúltak, tarka ruhákban Sétlálnalk .és hidegen visszafeleselik az anyjtUknak, 
hogy ők sem kérdezték meg annak idiején, kihez menjeazek f бrjihez. A ház-
mester belesüketült a tangó muzsikálásába, a kárpitos pedig mind s űrűb-
ben az ujját találta el a kialapáccsal a szög helyett. Megkétrdeztem a levél-
hordótól:  

Van-e levelem? 
Nincs -- felelte a levé+lihcrdó. Ma nem volt semmi, k.érern szépen. 

Majd holnap. 
Jól megnézte? — kérdeztem. 

A levélhordó séгtrődött arcot vágott +és így felelt: 
Uram, +én mindig aLaposчan megnézem. Várnia ke' Ј1. 
Mindenesetre — feleltem. — Várok. 
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— Helycys. Az emberek mindig valami levelet vámnak. Sckféle módon_ 
érkezik, m ~!eg a levél. A Tegtávb'libb vidékekr đl írnunk. Gyalkran sdkáig kie11 
várni a Levélre. 

Nehezteltem. Nehezteltemz mindenkire a házban, aki Levelet kapott, 
utáltam taz arckifejezésüket, ahogyan a lené:h оrdö k!еzіёђ &І  átvették a le-
velet. rJigy tűnt, hagy azokbsan ,a teveiekben pengem illet_iek meg a szavak, 
az enyéim, hozzám ,íródtak — hogy sírjak vagy nevessek rajtuk —, s hogy 
valami el&ttean ismeretlen okból idegen ,kézre jutnak a '%evetek, .amik tulaj-
dоnképpen az enyé гmek. Vdsszagondoltam nZinden isaner ősönxre, régi barát-
ságaktit pхábáltam 7feliddézni, rövid t г Ρalálkazókat еmberekkel, 'akiknek már 
az arca is elmosбdоtt az .ernlélkez ~etemvben. Sokáig gondoltam egy nőre, akit 
nagyon szerettem Іhйвz éves korromiban. Néhány napon át egy emberre 
emlékeztean, :akivel vaLamnikor nagy barátságban éltem, és úgy t űnt, hogy 
ez az eвnlber fog nekem levelet inni. Valamilyín an.egntiagya гiázhatatl an 

- akazál fogva hittem óbban, huny pár nap múlb а  Levelet kapok tőle; eszembe 
Jutottak azdk a. kellemes és kellemetlen percek, .amielyeket együtt tölöttPm 
vele: • veszelked&ek, 'wétálk, kјsгtakcai bes ~lélgefiÉsek, viták és valiomrási оkt 
fe+lidéztemZ еgykorí mlozduLata ~it, szuavait, nevetését. És tudtam, hogy csak ő ,  
csak ő  irhatja meg a levelet. Igy hittem sok nau оn át. Aztán. rádöbh еntem;  
hagy az az ember már pár évvel ezel őtt meghalt és hogy sírjára én dobtam  
az elsđ  göröngyöt.  

tTgy éreztem, hagy azokat a leveleket ,  amelye!k ide, :a háziba érkeztek, 
tőlem lapnak' el. iregeunber vagyok, mindennap csodálkozva (köszöntöm 
a etapot, tudom, hogy nemsokára meglhhalolk; tudom, ha végülis m.e'kapnám 
azt a levelet — nem +halnék meg ,е1haigyottan. Gyű lö'lt'em az en1-berel ef, 
akik levelet kapnak, olyan ember érzése volt ez, aki érzi más emberek 
boldogságát, de ő  maga boldogtalan; ez a. szeretet és i а  gyűlölet kínzó  
érzése.  

»Mit csinálnak az ,emberek azokkal a leveleКkel?« — töprengtem. »l;s 
mindk nékik a levél? Van házuk, varrnak gyerekeik, sok emberrel talál-
koznak — én meg csak 7tevelet várok ...« 

Már azt is tudtaara, hogy a házban ki kit ől kap levelet. Tudtam, hov 
az á vöröshajú lány, aki olyan szívesen olvasgat a balkonon, a jegyesét ő l 
szokott Levelet kapni. Jegyese egy távoli nagyvámosban él; kék borítékban 
küldi a' leveleit; 'a lev+étpapíron amt a helyit, amn еlyit m~egcsóikolt, beliari-
kázza: a 71ány újra csókolja azt a ,helyet rés miosolyog. Az id ős, szálas úlrі-
ember, alki fоglalkоzá.sára nézve könyvel ő  — az első  emeleten lakik és 
hétszámтa alsónadrágban .járkál a lakásban —, ,a báty] átal kap leve'+et, 
aki u~yancsak könyvelő . Leveleikben csuhán szakm а i 1 kérdés ~ekről szoktak 
írni. Egy mindig tiszta öregasszonynak a katona fia szokott írni; már nem 
lát jб1, és .én szoktam a leve'Ieket eLaLv аsn ; •az öreoa ~sszony ilyenkar zo-
kog lés mindig mneg+mutatja a fia fényképét. Szálas. ј óképű  legény; az ör е-7-
asszonyt nagyon bántj а , hogy a fiút a kaaonrasáigm,ál kopaszra nyírt k ;  pedig 
mvár néki sincs haja; ё  csak a fisa hajára ügyelt ,egész életén át. 

Nekem senki, sem írt. мegikérdezteun: 
Nekem nincs ma levelem? 
Nincs! — feleli a levélhordó. — Ma nem volt semmi. Lehet, hagy 

holnap lesz. Várnia kell. 
Végül észrevettem, hogy a levéLhoгdö igyekszik elkerül 	nini nez 

rám, gyorsan elköszön és kedvet;llenül felelget kérdéseimre. Nem tudtam 
mi ennek az oka; megijedtem, mert a levélhordó volt az egyetlen ember, 
aki majd egy nap elhozza hozzám a reményt. Nem tudom miéri, de féltem 
vele 'szem ~benéznn; csak akkor értetten meg, aanikbr egy asszónnyal beszélt  

és hittanúja voltam a ibeszélgetésnek. A levélhordó azt mondta:  
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Nem, tudok már elmenni mellette. Ez az ember annyira várja azt 
a levelet. les én nem hozok szánvára semmi rémvényt. Tudja, mit jelent nem 
hozni semnvi reményt? Ez rosszabb, mint elvenni az ember szemevilágát 
és - rmegölni. Tudom, mennyiгe reménykedik és bízik, hogy ezt a reményt 
téppen én hozom .meg száanára. Már beszélni is képtélien vagyok vele és 
úgy éтzem, hagy már é+lnenn sem érdemes. Mit ér az életed, ha már sen-
kiben sem tudsz re гnényt kelteni? 

Néhány nap múlva ,a Lev ~éцhordó levelet 'hozott a részemre. Aznap na-
gyon gyorsan hajtott ra hepehwpás utcán; orrár messzir ől szólított; tűre%et-
lienül .félretolta •a töibbieket, hogy a levelet átadhassá. Aztán a táskájábó!1 
egy üveg bort vett el ő , átnyúј tothа  nekem és azt mondta:  

Fogja meg ezt az üveget! Еn vettem a bort és azt mlondtam, hogy  
ezt akkor fogjuk meginni, ha megkapja a 1eveet. Ha befejeztem) a rnunkat,  
eljövök önnhöz és megisszuk la bort. De mláért sír?  

Az ördögbe is! — motyogtam. — Az ördögibe is! Hát nem tudja  

ön, hogy az ember mindig levelet vár?  
Felbbntottam a levelet. Sokáig néztem gaz e еlőttem táneчoló ibetflket,  

egészen ddig, ,алníg laissaa-i megértettenti, hogy mi is van a levé љеn. »Ne  
tépd sorét ,a szerencse láncát« — olvastam . » мásold le ezt a levelet tíz  
példányban és küldd e1 ismer őseidn k. ' Mindem le ёlhez melyékelt két -
zloty-t. E1 ne tépd ,a szerencse láncát! ...«  

Kezem tehetetlenQil lehullott rés megdiöbibenten rézben. a levélihard бra.  
Az a fő , hogy kivárta — mondta a levéllhoТdó. — Az a legfontosabb.  

Eljövök önhöz, ha befejeztem a munkát.  

Bicüklire ült és érhajtott.  

Takács Márton fordítása  

478  



Jelenkori sёta  
Pieter Brueghel tavas х i tárlatán  

Saffer и á1  

A nagy folyók mindig rány оmј  k önmaguk bélyegét partjaikra és 
a környező  tájra. Kisönösen a Duna. Mintha a régi olajnyomatos giccsekre 
emléike+ztető  partmenti osztrák városkák világából, színéb ől és levegőj ~ébбl 
hozott volna ide valan~ t. Kü önбsen így tavasszal. 

Váratlanul toppan a járókelő  eanber ik egy-egy vi Гág0s gytimölesfa és 
az útkanyarnál mint áriás, arannyal áttört,atbetsz ő  muszгl:inikendő , az alig 
rügyező  tavaszi erdő. S a nаpsјitёttІ  csendben, amely csak sejteti, hogy va-
liahol itt, nagyon közсl vagy n гagyоn messze, hangtalanul folyik a Duna, 
apró kis házikók olvadnak bele a zlöildel1l be. FLibe iés fоlyоndádуа  nőve azt 
a látszatotгt keltik, mintha évszázadok áta állnának itt belegyökerezve a 
fölidbe, hazug idillek цΡnegtes esítődként 

Petiiig nem testesítenek sernimit, csók nyomort rés ia гlázratbt. 

Igyál testvér egy kupicával. Császárnak, Dunának, ha haragra gerjedt,  

nehéz volt ellenállni. Legnehezebben a Duna haragját lehetett elviselni.  
Utána mindent üjra kellett kezdeni. Igyál testvér. Bort, pálinkát mindig  

messze földr ől hoztak erre a vidékre. Szekéren Szabadkáról vagy ladikon 
Baranyából, de hozták, mert kellett. .. Kellett felejteni. Most már vonat  
hozza és teherautó, és van elég belőle. Sok is. Mert most •már jó lenne keve-
sebbet felejteni. Azt meg ne kutasd, hogy miért simulnak itt úgy bele a  
.magányos házikók és tanyák a tavaszi tájba. Megmondom én neked: Hogy  
minél észrevétlenebbek legyenek. Alacsonyak is. Hajláshoz szokott gerinc-
nek nem kell magas szoba. Az se baj, ha a kicsiny ablakon kevés világosság  
jut be. Kevés könyvet bet űznek errefelé.  

Besziélgettem az !Ls~kоláigazigatával. Panaszikodott, hogy a tantestület 
kéjt csoportra oszlott. Az egyik csoport ellene van ёs ki .akarja őt túrni az 
állásából, mert munkát és fІgye1mЈеt követel. Megragialmaztá ~k, levelet ir 
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tok egy nagy ' eográdi új:ságn+ak. Azt írták a levélben, hagy az iskoliaigaz-
gató nyi'l ~ván+osan, egy szülő i ∎órtekezleten kijelentette: »az iskoLa nem ad és  
nem adhat nevelést +a gyerekndk, csak tudás-t.« 

Felhevült az, iskolaiigazgató és szakkönyveket szedett el ő  á poncról, hegy 
bizonygassa a maga igazát. Azt mondja, hogy m!ég h+azaárulóna ►k is nevez-
ték, mert valamikor korminfоrmos volt, pedig 'hát +a lóm+alk négy lába van, 
mé+gis me,g+botlik .. . 

Kérdeztem az isk о larefо+rmról, de azt +mondja, hogy nincs e'ég helyi-
ségйk, nincsen pénzült, feliszerelésüik, nem kísérletezhetnek. Csaik e+gy gra-
ma:énos rádiót szerezbel с  és hozzá .a legújahá slág+erѓk lemezeit. 

A (kacsmában ,és a. ntiásodik pohár után megígérte, hogy felvesznek 
a kamolytawl ~anak egyesületébe. 

Ezt, ők alakították itta faluban. Tanítók és tanítón ők. 

Igyál testvér. Ha nem ízlik így egyedid a pálinka, azon is lehet segí-
teni. Te autós ember vagy és az autós ember, mint valamikor a lovas ember,  
mindenhova eljut. Van itt egy fiatal tanítón ő . V őlegénye van, a nagyvá-
rosban iparművészetet tanul. Te meg itt vagy és a.ut ćd van. Autós emberrel 
szívesen eln -tegy, azután másnap visszajön. A v ő legény is csak azért kell 
neki, hogy általz eljusson oda, ahol iparművész is kell. Azt hiszi, hogy on-
nan nem fog visszajönni. Ha akarod, idehívom. Ne félj, nem rontja a társa-
ságot, tud inni és szerit nevetni. Néha, igaz, sírva fakad, de már csak ak-
kor,  ha elment az autó. 

Szóralkozás nincs m.ás .a faluban, csak +a mozi meg +a bál. A mozi pt аk-t-
jáaról egy nagy veresképü teihénpásztоr célzott meg a pisztolyával, mrintha 
rrnégérc-zte volna, hagy +ell+ensiége vafgyoik. A +báliba, hetenk+ént egyszer, a 
szomszéd faluból .ho тzák .a cigányakat, mert hazai m űvécz nem termett. 
Meglkérdezterr a párttittkárt, ho+gy miiködiik a 'néplegyetem? 

Sehogy — legyintett szom эarí аn. 
Mit művel a kultúregyesület? -- faggattam tovább. 
Sájnes ,semmit — mondta. — Pénzünik nincsen, pénz nélkül pedig 

nem sókat lehet kezdeni. — A régi járás megsz űnt, .az új pedig még nem 
érkezett foglalkozni velük. Most +a'akítják .a ko+mmunál ,is vállаl+atot és las 
san majd rendbe jőnrnelk. Csak neihéz itten — mondta —, fenemód •nehéz 
valaffnit csinálni. 

Eszembe jutott +a. Iko ~molytal+anok klubja. Szeretbeг  volna megkérdezni 
a titikárt, hagy tagja-e ű  .is — hiszen nemrég még tanügyi m ~urkás volt .. . 

Igyál testvér és ne csodálkozz semmin. Nehezek vagyunk, mint ez  a 
zsíros bácskai föld A hátunkat pedig olyan sokat hajlítgatták valamilc^r 
a Széchenyi grбfok ispánjai., hogy még ma sem tudjuk egészen kiegyenesí-
teni.  

No meg se)cfélék is voltunk itten. Volt ery doktorunk, azt még valami-
kor réges-réreэΡ? a grófnő  hozatta le Budapestről. Az ember sose tudhatja, 
kiben mi lakozik.  

Gyanítom, hogy a grófnő  se azért hozatta le azt a bolond doktort, hogy  
itt beleszeressen a buta parasztokba. Már pedig az beleszeretett, és nem ki-
sebb dologba vágta a fejszéjét, mint hogy hitelszövetkezetet alapított, szer-
bekb ő l, magyarokból vegyesen. És akár hiszed tesvér, akár nem, amikor a 
két háború között, úri szóra legjobban gyűlölték egymást a népek, akkor  
virágzott legszebben a mi szövetkezetünk. 
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Volt egy papunk is, a szomsz& községbál vato, az meg ingyen аotgoz-
tatott az asszonyokkal, fiatal cselédlányt tartott, és öreg édesanyját, aki  
ínségében kéreyetni jött hozzá, kétszer is kidobta, hogy végül szegény  
asszony kínjában vagy szégyenében elemésztette magát.  

A birtokon senkit sem találtam. flletve, a rácsos ablak mögött ült 
a pénztáros és vaksi szentiével a nsszesegbe bámult. Az irodában két hiva-
talinolk egy számosziopоn vitatkozott éts furcsán végigmértek, amikor a kul-
tíuréletröl ,émdeklődteun. 

Van rrjozink a ibirtolkan — mondta az egyik —, de menjen talán a 
pénztároshoz;  az tagja, a szakszervezet vezet őségérnelk. 

Ugyan — ~tolda meg a másik —, neon tud az öreg semmit. Az csak 
a maga dalgát látja. 

-- Nincs itt most senki, aki lérdennlegeset mondhatna — szóltak egyszer-
re és összenéztek. Megig ётtem nekik, hagy +alkalmasabb id őben isrrvét elme-
gyek.  

Pedig volt itt néhány bonfolyam iás — vigasztaltak búcsúzóul —, 
csak nem a mi dolgunk száanontarbani. 

Az rtézi kút mellett az itatóvályúnál egy ember mosakodott. Poros lé- 
vén, én is odaálltam. 

Meg lehet fitt élni — mondta prüs zikölve — ,  az (élelem olcsó, van  
тbzi, van könyvtár, m! g ,előadásolkat is tartanak 'a mérnökök, de kultúr-
emJbernek ez mlégis kevés. 

Maga mit dolgozik itt? — kérdeztem. 
Üzleteun van — mondta. — Ёьn vagydk a borbély.  

Igyál testvér, emberek vagyunk és mindegyikünk álmodik valamit. Az 
egyik vidámságot, a másik messzi utat, a harmadik f ényt, a negyedik mu-
zsikát. 

Látod, a kocsmáros, aki a pálinkát méri, az is álmodik. Nem Tcérdezte 
még, milyen gyártmányú az autód? Még nem kés ő . Majd megkérderyi. Már 
еgész gy űjteménye van autóprospektusokból, és arról álmodik, hogy egyszer  
neki is lesz kocsija. Meg arról, hogy bejusson egy napra őrioni szigetére. 
De sehogy sem tud rájönni, hol osztogatják az engedélyt. Nem tudod vé-
letlenül? Tngyen vendégül látna. Olvasd el a kocsma cégé rét odakünn. Az 
van ráírva: »Kocsma a május elsejéhez<c. 

Van odahaza egy képeskönyvem. Reprodukciók egy ,brabanti paraszt  
festményeir ő l. Pieter Brueghel a neve. Az ' ő  képein vannak ilyen vörösképű  
parasztok, mint ez, aki itt a szomszéd asztalnál iszik és olyan zöldben őtt f a- 
lusi házikók, mint itt a Duna mentén. Az egyik képen van egy dudás, az  
éppen úgy fújja, mint nálunk búcsúkor. Pedig annak már jónéhányszáz éve. 
Ha az ember azokat a képeket nézi, valami megbocsátó jó mosoly száll a 
szívébe.  

Igy álmodni mindig könnyebb volt, mint álmokat megvalósítani. Pedig 
ezt is teszik az emberek. Tették tegnap is, teszik ma is. Ha lassacskán, de 
teszik nálunk is. Tanú rá Pieter Brueghel, a bolondos doktor és a párt-
titkárunk.  

481  



ElmegyQk...  

znt 	Z е 1ti~ нΡ  

össxesxedQm az emberek  

búját halomba  

magamba  
és alágyújtok  

könnyiil б  szívem  

parazsával.  

Azután elmegyek. .. 

Tudom,  

akkor te szomorú leszel,  

mert az öröm бdb бl  
egy darabot  

én is elviszik,  

de találsz  

mosolyt sebedre  

és a tavasz  

már szerelmes  

háttér lesz neked.  

Erősödő  vágyak  
hajtanak,  
meg a fel-felújulí  

fájdalom  

estelenként. . . 
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fogva  

Szántó Zoltán  

a hajad színét feloldom 
a szememben  

és befestem vele  

az asztalom  
a székem 
az ágyam 
a szemed színével 
mintákat húzok 
a takarómra 
langyos érintésed 
a párnára fektetem  
ringó járásod  
beleszövöm a villanyfénybe  
könnуú alakod  
a falra szegezem  

ha majd eljđssz hoz.zám 
mag ~adra ismersz 
а  kúszöböm mosoiyában 

Távol és közel  

Szántó Zaltfin  

Minta kátrány  
nyúlik köztünk 
a távolság. 
A léghullámokba suttogom bele: 
szeretlek!... 
majd hozzád ér... 
Feltűnnek 
és eltűnnek a fák. 
Szorítalak. 
A vonalaid bomlanak 
a kezem alatt. 
Ránk hullanak az 
édesgyökerek...  
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‚rók, ha találkoznak  

Nikosz Kazancakisz  

• 

,e ikosz Kazancakisz, a krétai görög író, az Alakszisz Zorbasz és az Újra meg- 
feszített Krisztus szerz ője, most hozza nyilvánosságra régebbi úti jegy-

zeteit francia kiadásban, reá jellemző  misztikus-mitikus címmel: A Sinai hegytő i  
Vénusz szigetéig. A költ ői tájleírások és megkapó megfigyelések közé besorolta  
kora nagy íróival való találkozásainak emlékeit is. Különösen érdekes az a hár-
mas találkozó, amely 1927-ben Moszkvában, az októberi forradalom 10. évfordu-
lója alkalmából Kazancakisz, Istrati és Gorkij között történt.  

Panait Istrati (1884-1935) félig román, félig görög származású harcos szocia-
lista író, 1918-ban emigrált Romániából. 8, amint írói önvallomásában magát ne-
vezni szokta, „a brailai hordár" és • levantei csavargó", később mint Romain Rol-
land felfedezettje, . francia íróvá lett. Görög származásáról sohasem feledkezett 
meg és így Kazancakisszal szinte honfitársi érzelmességgel igazi levantei szenve-
délyességgel borult össze. A Gorkijjal való találkozás igen mély nyomot hagyott  
benne és írói egyéniségének alakulására elhatározó fordulatot jelentett. Ugyan-
csak jelent ős volt számára a szovjetunióbeli útja, mivel Moszkvából való vissza-
térése után fokozatosan eltávolodott az orosz forradalmároktól. 

Istrati regényei román és levantei tárgyúak.  
Kazancakisz errelékiratainak a fenti írói találkozásra vonatkozó töredéke az 

alábbiakban következik. 

Látogatás Panait Ist гatinál  

. Fámait Isbriati Masz'kvában a Pas-
sage hoteBban. lakott. Amikor szobája  
сajtaj,án kopogtattam, ell őre élveztem,  
hogy most egy »em іbсг t« fogok látni.  

Istrati betegen t ёküdt. Amikor be-
léptem, fie egyenesedett és baldоgan ki-
áll tott fel görögül :  

No fáim, itt vagy.  
rintkezésünik első, legkritikusabb pil-

Sanatla szívélyes val~t. Kölcsrinösen szem- 

ügyme vetttik egymásrt, alyasfaa+rmán,  

mint amikor k+ét hаngy,a össz,etalálkozik  
és csápjaiviail fürkés г,ve tapaga;tja egу -  
mást. Istraiti arca komor, mély red őгkkel  
b~arázdál;t volt, szürfke hada rendiatlenül  
ilógott horcnddkábia, mint egy gYe'rnnek-  
nek. Szemei s тx.m'vedélyesen csillagbak,  
tekiartebében kаjánság, t1.e m'égis lágy  
kifejezés volt. Ajkai akár a kecskéi, ér- 
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z~kieп  lefitptўedbe,k.  Igazi таседол  ka-  
mi~úácsi c.  

— O.11v ►atstam t,egпaгpi koпgrr.e~szusi be-  
szlédedat —  mondta. — 6, ezek a sze-  
gémy frlaтnciálk! Azt képzel.i(k,, hogy ,paai-  
fi&ba irod ►al7rиaikkaQ megakadá+lyozzák а  
há!borrút. ѕđit azt is hiszik ,  hogy ha те-  
gi kItözm ~e, akkor majd az 6 bёkeprc'o-  
pаg4andá;jwkbál felvilágosodatt пnurrká-  
sotk elilene saegiilnek és eldobják a fegy-  

vsertt. Ismvemem én óket, а  munikásokat.!  
Y7jból kbelevetik magukat az • árlba, és  
ni►egkezdbdik az дldökliés. Nagyon ј  о1  
mondbad; akár akarjuk, akár nem, ki  
fog förni az új viliá ~g+hálrarú. AdQjunk  
hátMészen.  

Szeimиnibe néz és csontvázszerű  kezét  
а  bérdeqnrie tІsZi.  

— Nekem azt mondták, hogy miszti-  
kus vagy. li:n úgy látam, hogy nyitott  
szemmel já~rsz és ember vagy a talpa-
don. Mondhatnak az emlberek, am+it а-  
lkarnla!k. Add a Mezed!  

Nevetve kezet 5zorítluvk. Hirtelen ki-
ugrik az ágyъól. Van eibben az eiinib•er-  
ben valami vádnlacskasze+rű ; hirteQen és  
hajlékany mozdulatai, éléntk tekintete  
iés а  vadsчág bája. Alágyújb,jra а  gyors-  
farnalót, hogy l kávét főz•zön.  

-- Ne nagyon édesre és jójorrón  — 

veti oda a görög pin,cérfiúnak énekl ő  
hangján. Görögarszágra gondol, felbu-  
zag benne a kephialániai vér és &doini  
kezdi va'_+ami régi dal refrénjét, melyet  
még 3railía görög negyedében az. öreg  
Leonidász k•oicsm:ájáiban - tanult:  

Báres~k  lepke lenmiék  
Hogy feléd repülдnék  . . . 

Görögarszá.g  tolul fel lénye miélységé-  
bđ.l, felébred benne apja vére s ez  a 
csodáilatos gyemmeik ég а  vág.ytóil, hany  
vissrдatiérjen az őгsi földre. Hirtelen е1-  
h+atároгás~tafl mondja:  

đregem, vlisszaanegy.ek  veled Gö-  
rögarszágbia, v~leкi egyiibt. Kezet rá!  

Aцultlán fáradt kdhöigés fogja el és  
wjьól elnyйlik az , ágyon, míg feketéje  
utoцsó csleppjeit .szi.цresöli.  

Művéről beszéliink. Minden könyvé-  
mik •fđhőse Adrien Zographi, maga  
Istrtaibi. Kábar élete sar.án. át',é1 ~t histó-  
riák, gy ~emrnek és - ifj íjkori kalandok, lel-  
Кerl;dlez;éз~eik a szalba гdiságrrol. Teljesen át-  
адј iа  mаgát a barábságnak, melyben csa-  
lódiás éri; а  nőnek, kit 6 maga csal meg  
kés ~őbb; ujjong, amikor egy meg nem  
а1`1:ruvb 1éCelkre фaQát1, - aki nem veti а1á  
miagát karunk aljas és közönséges él.ét-  
s ьtdyai цn♦aik: die a vébén Adrien mégis  
alulmarad, mert heves szenved:lyein  
nem tud uralkodni. Vágyai fegyelrnezet-  

lezre+k.• rendezetlenek, Szíve kósza és lel- 

ke képtelen rendet teremteni ebben  

káoszban.  
—  Szakasztott Adrien vagy! — man-

dorn nevetve. Neon forradalmár vagy te,  
ahogy hiszed, hanem lázadó. A forra-
datlan+árntak mбdszere van, cselekvése•i-
'ben rendszer és fialytonoаság van, a szí-
vén zabilla. Te, be rebellis vagy. Ne-
hezen tudsz hű  maradni egy eszméhez.  
De most, hogy itt vagy Oroszországban,  
rendem kell csinálnod magadban. Elha-
tározásra kell juitnody mert bizonyos  
félUelősséget hordozol.  

— Hаgy уjál! — kiált fel Isbrati, mintha  
toirkonkaptairrr volna. Majd utóbb aggi-
da[imasan klérdi:  

—  Biztos vagy beenne?  
Időközben fe+lüit az ágyban, cigaret-

tára gyú ~jtoft. Szem.mellábYvaitó аn hábo-
trog magálban. Én a magam résгéről örü-
lök, hogy felkavartam, mert arra gon-
dolok, hogy ez jót fog tenni neki.  

— Adriven Zagiraphi, a román, meghalt  
— mondom hirtelen átölelve Istratit,  
minitegy vígiasztalásul. — Adrien Zo-
griaiplhi, a román meghalt, éljen Adrien  
Zographi, az orosz bolsevik! Menekül-
jűnk Briaila szűk utcájú negyedeiből,  
Rarrnait; megfulladunk ott. Engedljük h ő-
sünket Omaszoriszág végtelen síkjaira!  A 
valágban a nyugtаlanság és a remény-
ség nőibböirr-nб .  

Elég! — kiált fel Istrat зi idegesen.  
— Ki az ördög hozott ide tégedet? A-
miáta ebiben az országban vagyok, éj-
jel-nappal azon gondolkodom, amit  
+most mondtál. RáглkК  á1basz: ugorj!  
de nem kérdezed, hogy: bírsz-e?  

Ne idegeskedj, Fanait, majd meg-
láítjutk! — mondom én nyugodtan. —
Nem vagy-е  te magad is kíváncsi rá,  
hogy tudsz-e vagy sem?  

Hagy beszélhetsz így? Mintha já-
tékról válnia szó. Énrám nézve ez élet-
haláll kérdés. Érted?  

Az élet és a halál játék — mondom  
én, fölállván. —Játék, melynek egy pil-
lanaг6ától függ, hagy megnyerjük-e  
avagy elveszítjük.  

Miert álltál fel?  
Mennem kell. Félek, hogy kifárasz-

toibыak.  
-  Nem! Itit tnaradsz, együtt ebéde-

lünk és délután elmegyünk valakihez.  
Kihez?  

— Gorkijhoz. Ma van találkozóm vele.  
VVIa fogom először látni életemben a hí- 
res »E.u•rópa Istratiját« — mondja és  
keserű  hangja gyerekes irígységot árul  
el nagy eszményképe iránt,  
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Kiugrik az ágyiból és felöltözik. Az 
utcám szarosan belérnkaral és azt mond- 
ja: 

— Jóbarátok leszünk, máris szükségét 
ёrzіem, hogy egy kicsit beverjem a ké-
pedet. Tudod, én nem tudom elképzelni 
a baгátságát verekedés nélkül. Idör ől-
időri az embereknek össze kell akašz-
kodniak és beverniük egymás fejét.  Ёr-
ted ezt?  

Bedерünk egy vendégl6be. Istrati az 
inge alól kivitt egy kis üveg olajat,  
nvedy zsinóron 1ogott a nyakán, és a tá-
nyérjába öntötte. Azután. egy dobozka  
borsot vett elő  és a húslevesre szórt  
belőle, »úgy mint Brailában«.  

— Talá'ikozásunk örömiére, — mondom  
én, fölemelve pothаraan. — Ahоgyan  
Krétám mondani szokás.  

Jó h:an,gulatban eszünk. Istrati las-
sardként felidiéz egy-egy görög szót ern-
lékezetébe, s amikor rátalál, tapsol örö-
mében, mint a gyer гΡn~ k. Először is szit-
kok és vastag káramkod.ásak jutnak  
eszébe, s amikor arcomon a megbatrán- 

Látogatás Maxim бorkijnál  

Sokan voltak mára Gaszizdat nagy  
szalomj,ábam, a Szovjetúnió minden né-
pének képviselői. Az igazgató egy kövér,  
ébemiflekebe szakállú fiatal tatás volt.  

Hasontlítatt a keleti sz őnyegёk:en sok-
szor látott félig aroszlám, félig ember  

alakokhoz.  
Felmentünk a lépcs őn. Еn a szemem  

sarkából figyeltem ú j barátomat, öröm  

volt nézni karcsú, kissé hanyag tartású  

a~lá~kját, csontos kezeit és sóvár szemeit.  
. — Paniait, — mondtam harmadszor is,  

— te meg vagy hatva.  
Igen, — felelte đ . — No és? •  
Vajon tudsz-e majd uralkodni ma

gadon, ha Gorkijt meglátod? Vajon  
vissza tudod-e tartani örömkiáltásodat  
és ölelésedet?  

Istrtati d.ihbe gurult. 
Nem! Nem! >in nem vagyok an-

gol. Én görög vagyok, kephaloniai, je-
gyezd meg. Rikkantanom kell, meg kell 
csókolnom. Te csak légy ,angol, ha a-
karsz. 

S egy percnyi habozás után hozzá-
tette:  

Jobban szeretnék egyedül lenni, 
hogy szabadnak érezzem magam. Zavar; 
a jelenléted.  

Tudom, — feleltem én nevetve. —  
Tudom, de nem akarom elmulasztani 
ezt a látványosságot.  

kоzást látjü, nevetésbe tör ki. Mind-
amellett nem feledkezik meg a találko-
zóról és időmként megnézi óráját. Egy-
szer csak feláll. 

Itt az idő ! Gyerünk! — A pincér-
fiútó'l kér négy üveg jó örmény bort, 
zsebeit megtömi finom falatokkal és ei-
glare еttávail, aztán jelt ad az irdlás. 
Mе  hatottnak látszik. Gorkij látására 
indul, először életében. Egészen biztos, 
hogy ,gondol'atábian terített aszta гl mellett 
szívélyes találikozást, blеlkezést, dröm-
kiáltásal~at, vagy örórnikönnyeket kép-
zelt el, úgy mint amikor »két testvér« 
találkozik. Talán azt a meleg légkört, 
cigarettafüstöt, Iláirmás é„ szivélyes kör-
nyezetet remélte megtalálni, amely е t 
aainyira szeretett. 

Hol van a találkgzó? — kérdeztem. 
A GaszizdIat--bam, az államá könyv-

kiadó initézet székházában. 
Paniait, te meg vagy hatva — is-

miétlem.  
Nem felel, hamm idegesen megigyor-

sítjk léiptedt. 

Alig fejeztem be szavaiamat, Gorkij 
jelent meg a lépcsőn fenn, a szájában 
cigaretta. Magas termet ű , jó alakú, ki-
ugró arccsontjai alatt arca beesett, aj-
kán kimondlhattatlan szomorúság. Solva 
életernben nem láttam még emberi aj-
kaikon ennyi kesеrűséget. 

Istrati azonnal feli čmerte, hármasá-
val szedlvi a lépcsőket felrohant és meg-
r7agadta kezét. 

Pampait Istrati vagyok! — kiáltott 
fel s kis híja voCt, hogy mellére nem 
borult Gomkijn!ak. 

De ez csak nyugodtan feléj е  nyújtotta 
kezét és figyelmesen nézte látogatóját. 

Arca nem tükrözött sem örömet, sem 
kívámеsis+ágot. ' 

Menjünk be — mondta. 
Gorkij lépett be elsőnek, nagy, nyu-

godt lépéseikkel. Nyomában Istrati ide-
gesen, a kiálló nyakú borosüvegekkel a 
zsebeiben. 

Egy kis dc ~lgazászobá!b_a foglalunk 
helyet, amely m,ár telve volt emberek-
kel. Minthogy Gorlkij nem tudott görö-
gül, a bes:zéllgetés nehezen indult. Istrati 
nagyon elfagódvа, tört orosz nyeve ~n 
beszélni kezd. Nem eonléikszem mit mon-
dott, nem is' fantors. Fontos az volt, hogy 
milyen hévvel., nagy gesztusokkal és tü-
zes tekintettel beszélt.  
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Gorkij nyugodtan, szűkszavúan felel-
gІrt)e+tit, szelíd hangon. Egyik cigarettáról  
a másiikra gYújit. Beszélt ifjúságáról, a-
miiikar Navgosоdban Sii;tőlrrvvunkás volt, és  
rrnahón dajsott, télen pebráleumlámpa  
melLett, nyárоn holdlfénynél. Szomorú 
.3nasdlya tragikus szint ad a ,beszélgetés-
nеk. Ez az ember am чnyit szenvedett éle-
tiében. mint Senki más. Sem az ünnep-
lés>PJk, seim á kitűntetések nem tudták  
töibbé xn;egvígiasztalni. Szepme nyugodt  
volt, de vaflаm.1 arvdsolilatablan szomo-
rús+ágat tükrözöitit.  

— Legnagyobb mesterem Balzac volt,  
— mondta Goxikij. — Amikor regényeit  
álvasutam, valami arr+a késztetett, hagy  
lapjait .a vilá ~go ~sság fellé tartsam, és döb-
bentem nézzeln: hol rejtőzik mindaz az  
élet és erđ, amit ez a papírlap tartal-
maz? kérd•eztiem ön ~magaтntól. Hol lap-
pang ez  a nagy titok?  

És Dosztojevszkij? Gogoly? -- kér-
deztlem én.  

— Nem, nem! Az oroszok közül e 
gуоd јl csak Leskav, senki m-ás.  

Egy pillanatra elhallgatott, majd újra  
megszála'llt :  

De mindeméinél nagyabb tanító-
mesterem vált az éltet.  

'Sdkiat szenvedlbem és nagyon szeret-
tem azelkiat, akik szenvednek.  

Aztán újbál elihaldgatatt, míg félig le-
húmyt szemei a cigaretta füs фjét követ-
ték. Famait kivette az üvegeket a zse-
béből, majd kitette +az asztalra az api:ó  
csomagokat, anélkül, hogy felbontani  
merte válna őket. Számolt azzal, hogy  
a környezet nem találná ezt helyénva-
lónlak. đ  egészen máskgppen képzelte el  
ezt a tаlálikozás+t. Azt gondolta, hogy ha  
két olyan kiprábá ~lt harcos, amilyenek  
ők voltak, összeчj'!önn+eІk, akkor inni fog-
nak, és nagy szavakat mondani, öröm-
kö+nnynelkat hultlajtlan ~i, tánora kerekedni,  
és úgy megünnepelni a 'nagy győze+lmet.  

Gar!kli.jt azonban még mindig gyötör-
ték. élete fáj'dalгаs envlékei. đ rök. naj-
giással assziszitállt a szovjet csoda mel-
lett, andlikül, hagy fe jégit elvesztette vol-
na, tеlс  nbete mindig tiszta és átható 
maradt. 

Felállt. Néihány fiatalember felhívására 
velük együwtt félrevonúl a szarnszédos. 
dolgozászabába. Meg kall beszélniök va-
laimi kultúrprapaglamвda-tervet, kanfe-
renciát, egy új irodalmi képes falyóira-
tat ... Magvunk mаradtumk. Azt mondom: 

Danait, milyennek találod a mes-
terit?  

Istrati idegesen felnyit egy palackot, 
s csak annyit mond: 

Nincs poharunk. Tudsz te üvegb ől 
húzni? 

Felveszem az üveget. 
Egészségedre, Danait! — mondöm. 

— Az ember álltat a sivatag  közepén; 
Mindnyájunik körül mély szakadék t- 
tong, mely elválaszrt bennünket a töb-
biekből. Ezt te is ját tudod. Ne búsulj 
hát! 

—  Igyál már, —  mondja izgatottan — ,  
és add ide azt az üveget, én is szomjas 
vagyok.  

Isszuk a könnyű , illatos örmény Na-
piaraulit. Isitmati megtörli a száját. 

Tudom, csak mindig megfeledke-
zem róla, — feledi. 

Ez benned a legnagyobb érték, Pa-
nait. Ha nem tudnád, hülye volnál. Ha 
tudnád és úgy feledkeznél meg róla, 
akkor érzéketlen válnál. Igy pedig, a-
hogy vagy, egy ellentmondásokkal telt 
élőlény vagy, remények és csailбdások 
gomolyaga és az leszel mindhalálig. Te-
benned az ész sosem fogja megölni a 
szívet. 

Most a цenjünk el, — zárta le a szót 
Isгtrati. — Megtöritiém.t. Láttuk Gorkijt. 

A borospalackokat visszarakta a zse-
beibe, én segítek a kis csomagokat ösz-
szecsomlagolni. Az utcán megszólal: 

Én nagyon hidegnek talautaan. Te 
mit gondolsz? 

Én inkálb+b keserűnek találtiam. 
Neim várítam emnyi fájdalmat. Sosem 
láttam még ilyen mosolyt. Keser űbb, 
mint egy jajikiáltás, mint maga a halál. 
Győzött, világhírű  könyveket írt, va-
gyon ~t szerzett, hírneves lett, szép n őt 
vett el feleségül, — azt hiszem vajlomi 
hercegnőt — és .végtére is megvaló-
sulva látja élete álmát: Oroszc+rszág fel-
szabadul,ását. S mindez nem tudta m.eb-
ví gás:ztalni a szívét. 

Üvölteni, inni, sírni kellett volna 
cawpán, akkor megví.gasztaládott volna 
a szíve — nyögött fel Panait felhábo-
rodva. 

Egyszer volt, hál nem volt, volt 
egyszer egy emír, ajki mikor hírét vet-
te, hogy övei mind elestek a csatában, 
kidobalta ~tta törzse népének: »Ne sírja-
tok és ne jajveszé гkeljetek! Fájdalma-
takm ~ak élve kell - maradnia!< Látod, Pa-
nait, ez a legkeményebb és legbüsz-
kébb 'fegyelem; amit az ember magára 
parancsolhat. 	Ezért tetszett nekem 

Gorkij. 
Istrati nem sz бlt semmit. Dörmögött 

valamit a fogai közt és érezt І rn, hogy 
keze megremeg. 

G. Czimnier Anna fordítása 
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FIGYELŐ  

Tanácsülés a HID-ban  

Vé б el Lajos  

Nlég egy — +a tavalyi vi цharok után ez már .a másrodlik — szenvedélyes 
vita. nélküli Hf d összejövetel. 

Ezúttal (nvájus 28-án) nem a noviszádi - Rádió klubjában, hanem a 14Ta-
gyar Szó társalgójában rés nem ,  a munkatársak megszokott eszmecseméj ,e, 
hanem .a {folyóirat tanácsának ehs ~ő  ülése. Annak rendje és ,módj+a szerint 
tanácsellnök választással — Gál Lászlót javasolta +a f őszerkesztő , és meg-
választását éppoly természetesnek vették mosta tanácstagok, mint ahogy 
ezt megelőzően jelölése felvetődött +a Híd zerlkeszt ёbizo ~ttságában —, czer-
ke+sztőséigi besz.ámolával egy esztendő  anunikáj ~áról, tervekr ől, fogyatékos-
ságolkról elképzelésekr ől, amеlуеt előző leg szétosztottak az •érdeke : k kö-
zö гΡtt, és »(különfélével«, amit már szokásb аl is hozzáragasztunk m ~egbeszélé-
seink napјгеndjéhez.  

Tpbb mint hámsom órás ütés +a kikenő  ihőségben, rengeteg mondani és 
tennivaló, egy év +folyósirat-te тΡiы  se kit+erftve és mindez — isrn гétlem — 
mé+gis hangos szö, (kitö,rés, szenzációkeillt đ  ,fel ~fedezlés, vád és véd ő~b~esгéd, 
csoportosulás és •'b+ékítgetés nélkül. 

A megjegyzések zöme ,a fogyatékosságokat ,és terveket érte, minthogy 
nagyabb fe ~lfogásbeli különbségeik nem vol+ak. 

Higy jüik, hogy nincs ,ellentétes mézet a1арvetб  kérdésekben a tl~nács 
— s ennekfolytán reméljük ezt i's: a ;munkatársak és 'olvasók — szer-
kesztő+; nzottság között.  

Es ~ha ez csak valamivel több mint 'feLtev+és, altikor a sokat hányatott 
folyóirat ügye révbe jutott, és minden rendelkezésre álló er ővel hozzá  
.ebe fogni teljes kitatarazásáh.az. Az alkotókedvet nem Іъёn јtj iа  több{é lap-
pangó vagy nyílt viszály, és mivé ez nyilván a legfontosabb minden efféle  

vállalkozásnál, elméletieg ѕІmn і  sem állja útját а  további kibontako-
záscna,k.  

Azonban, -- most már hallgassunk csak oda, mir ől is beszéltek a ta-
nácstagok és a szerkesztők ezen az els ő  pillantásra talán tu'+ságo ~san rózsa-
színűre Ikammentált értekezleten.  

A terjedelmes beszámoláb аn legfeljebb itt-ott a :megfogalma гást' kifo-
gásolták, néhol de+koГаtívnak tartottak, ifjontian nekilendül őnek ér nem  
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utolsó sorban felrótták neki, hagy sokat markol, sok-sok évre valót. T'ete-
le azonban életben maradtak, é јfogadtattak; meger ősödtek; 'a közönség felé  
fordulni változatos ,anyaggal, 1lehetЫeg válaszolni miindiarra, ami korunk  
entibeгr t fogla]koztatja az iradalomlban, • m űvészetben, politikában, emelni  
a színvonalat, támogatni gaz újat, korszer űt, iéletes kapcsolatot teremteni  a 
rnegnö оvekedett olvаsбtáborлΡali, ablakot nyitni a j гulgaszláv uradalomra és 
művészetre, de a nagyvilágra is, Iképvaselni а  leghaladóbb szocialista esz-
rn гélket és kollektíven ;szerkeszteni. 

Részleteiben pedig: bevonnia munkába mindenikit, akit csak lehet a 
nyo оlicvannyalc vajdasági niév mellé, ennyi jelent meg a hét legutóbbi 
számiban —, é .a legelső , • az irodalnii rész rsiszalása mellett b ővíteni a 
társadalmi rovatot, riportozni egy-egy ország néprémek életéb ől, p'rablém--
iról és peresze hazáink vidéikei гőd, főképp nyilván Varjdaságról, rendszere-
sегbl уen felidézni a munkásaniozgalom múltlat, á+tgandoltabbam válogatni 
a jugoszláv irodalоmlból, az irodalmi és művészete élet eseményeib ől és a 
n ~agyvilágáiból is, változatosság, гa műfajokban, hogy ne csak novella és vers 
jelenjék meg, bátor, szókimondó és alapvas ik гitvka, va armennyi művészetből 

~kóstolá — memtt  a sz ~ak'lapolkаt egy folyóirat nyilván nem helyettesítheti —  

az иj аbbkeletűekből is, a rádióból és a bedevízeábál, tább kulturális anyag, 
idđszerű  rendszeres megjelenés, további küzdelenti a nyomdavnszonyokkal 
á »végső  győzelemig «. 

Ki-ki gazt hangoztatta teihát, amit ebb ől ,a тengeteigből most tart legin-
kább á pоlnivalónak, m ~egva г Ρlasíthatónak. Bоgdánfi Sándor egy új.aibb és ajz 
el 5bbinél gondosabb kivitelű  szerb nyelvű  Híd szemelvényszámot, jobb 
fomditásolklkal, ablakot nyitvа  ezzel rniifelénk is. Sulhóf József a kapcsolatot 
az •odvasával, Kolozse Tibor a folyóinat sokoldalúsága mellett szállt síkr а , 
hadakozott a. riportlap kifogás ellen, -- Szuboticási hangzott el —, s őt 
még több effée írást kér és kevesebb az életükt ől távolálló szépirodalmat, 
Hajtényi Mihály figyeimeztetett: jó lenne már foglalkozni .a helyesírás kér-
dés vel, ismertetni 'egalább az újabb dogokat, Major Nándor kérdésre vá-
laszolva jelezte hogy ,a folу  ói.rаt példányszáma egyre emelkedik, különösen 
a fiatalok kör'é'ben örvend népszer űs ~égnеk, a zentaii gimnázium ~ban és гa s. u-
botic:ai tanítákepzeben példúul, és komoly akciót kellene szervezni a ter-
jeisztés ügyében, Laták István " felvetette a régi jugoszláviai magyar iroda-
lom felrniérésének figyelemre méltó kérdését (Sulhóf: legalább ismertetését)  
és Lőrinc Péter, továbbá a jelenlév ő  idősebbek pótolhatat''an ismereté гe hi-
vatikozott, Gál László valamennyi jelenlév ő  véleményét kifejezte: nem  
létezhet va.j гdasági araagyar folyóirat Herceg János nélkül, továbbá javasolta,  
hogy Fehér Ferencet ebe kellene vonnia Híd tanácsába, ha már a szerkész-
tdbizottságból kivált, Urbán János, +elevenre talp'Intоtt an!egrjegyzéséveQ:  
ninсs vitaarása ,folyóiratban, jóllehet a sz'erke'szt őség részéről+ ,is történt 
ilyenirányú 'kez.deményezés, Ács József a rendszeres kányvismertet ё  t sür-
gette ;felszólalásában, Ruhák László szerint reáli aibb ra szép e гedm nnyel 
megvabósított koncepciókról vitatkozni, mintsem á tervezettekr đ ly elő  kell 
venni a számokat és megn ~éznі  mi .benaiülk az ésszerű  és helyes, és m.i ri  
ki belőlük, majd Bogdánifi, Kolozsi és Viébel a . szemkesztőség munkamód-
szerének kérdésében egyezett meg, гa szeпkesztők fokozottabb munkába ál-
lításában, hogy maguk s2ervezzenek, szerkesszenek 'egy-egy rovatot, ne csak  
közösen olvassák a beléxkez ő  kéziratokat, ami pedig Ács Károly és Hajté-
nyi Mihály szerint szintén neon elbetendő  dolog, mert a szerkeszt őség ;éppen  
az iгоdwЈn і  árészben. próbál olyan elveiket megv аlósítand, a гmii?ért  kiilёn_. 
külön neihéz lenne vállalnia felel ősséget újszeтűs ,ge rés amiatt, hogy m о  7t 
van csak kialaikulóban, továbbá аzéгrt fontos "az -együttolvasás, hogy hallfák 
ki mfit gyért egy és ugyanazon szón, fogai'Irnan.  

Valahol még a rádióbeli éjfélbe nyúló vitában - hanggzott el ez a kifeje :és: 
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nyilvános szerkesztés. Tetszett midenkinelk, bár aligha tudtuk volnia akkor  

még hózzávеtőlegesen is fe'_їvázaln ~i: . Imii is az, eszik-e vagy isszák. Egy esz-
tendőmúltán ma már többet tudnánk гnтоndаnі  róla. Talán majd éppen így  
lesz valami belöle: ra szerkeszt ő  izattság tökéleteš tett rrnunkiamlódszere,  a 
munkató -szakból álló tanács szókimоndó mеgjegyzésеi, az ,elhangzottaik ker-
telés nélküli szellóztebése rés а  szintén bejelentett esetleges hozzászólás válik  

egyszer (azzá, nyilvánas sz гeakesztéssé.  

Egy biztos: a szerkeszt őbizottság őszinte örömunel fogadta és jegyezte  
fel a hozzászólásokat. £rdekl ődéssel _vámja ra (következ ő  őszeleji tanácsülést 
is, (amelyre el őreláthatólag Bori Imrét kéri fel, indítson vitát .a Híd iro-
dalmi rovatáról. Sokat sajnos nem igér, mert tagjainak ezer más elfaglalt-
ságuk van, (kivéve a f őszerkesztőt. Ez, amit eddig tett, ezek ra megj ,  еnt szá-
mok, majdnem a maximuma annak, amit nyújtihat. Ha csak a j őv5 en nem 
válik valamšlyen csoda folytán tényleg kultusszá ra folyóiratba való köz-
remíiködés. Ki tudja: ra múltban bírálása, gand'aslkodás róla egyszer már  

azzá vált. Nem ,e;gy ízben a ,rádió klubját mnegtölt.ötte zsúfoа-ási ~g.  
Ezért az ötleteknlél, javaslatoknál most már csak a 'k.éziratoikn аk 'örü'ünk  

majd jobban.  
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Beszámoló helyett  

Gondolatoka vajdasági fiatal írók  
találkózója alkalmából  

Fehér Ferenc  

VISSZAPIL,LANTÁS  
ЁS VALLOMAS  

Mindig hittem, hagy vajdasági ma-
gya,r iхоdalmанnik sorsa nemcsak annak 
á pár iróemibern кΡ~k az ügye, aki itt ír, 
hanem azoké is, akikhez szólunk, nagy 

szólnunk kei111ene. Elsősorban a vajdasági 
magyar olhasóké. Hittem, s hiszem ezt 
akkor is, ha ingem is elfogott vagy 
elfog ma is a pusztába kiáltott szó, a 
kilátástalanság, •  a reménytelensiég érze-
te. Hitemlben, abban a hitemben, hogy 
új orőkkel és fiatal küzd őtársia ~klkal gaz-
dagadunk, méltán erősátgеtett az utóbbi 
évékbl ~n a fiatal írók majdnem sere-
gesnek mondható jelentkezése. Beval-
lom, mindig másodlagosnak éreztlem .azt 
a kérdést, hagy milyen írói törékvésék-
nek vagyok a sz Іlsсsјinё 16ја , amikor 
nyomtatásban megjelentetek egy-egy új 
nevet. A tehetséget néztem elsdsarban, 
azt mértem fel, hagy egyáltalán vár- 

• Részletek FehQr Ferenc 1958 május 24-én, 
a  fiatal žr6k HID által szerv вzett találkoz б -
ján felolvasott árásábб l.  

hiatunk-e valamit ettđl vagy atrtól az 
újonnan jelentkezđ  fiataltól, s ha írásá-
ban meg'éreztom ,  ,az írói tehetségnek 
akár a szlikráját is, közöltem, szerzLjét 
biztattam és buzditottaim a további írás-
ra. Ma ig úgy érzem, hagy nem csele-
kedtelm helytelenül, legalábibis nem 
érzem ёgzi'teѕ  könnyelműségmеk, hagy 
vállialitam ezt az el őlegezett bizalmon 
alapuló szerkesztési és irodalompoliti-
kát. Mulasztás volna azonban részem-
ről, jzogyha nem beszlélnék err ől, -vala-
mint sok más fontos éš idevágó kérdés-
ről a fiatal írók első  nagyo ~bbsziabású 
talá.l!kozóján. Hja nem is bes.zámolaval, 
de számadással) tartozom. És vallomás-
sal arról, hogy a fiatalok eddig kifiejtett 
munkás ~ságѓban s ezzel kapcsálatos je-
lien helyzetükben mit látok prablémá-
nak, tiisztázásr а  váró kérdésnek. 

Tény az, hogy irodalmunk fokozatos 
és mia m!ár teljesnék nevezihet ő  felsza-
badulása a sematizmus, az irányított-
ság nyűge ,alól ikedve б  léglkört rés egész-
séges állapotait hozott magá иall, s nagy 
mrémtákben hozzájáru' t ahhoz, hogy a 
fiatalok soha není tapasztalt érdeskl ődés-
sel forduljanak az írás -  és az irodalom 
felé. Ezt az éndéklбdést rrnagát igen 
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egészségt~ s jeleneznek tartom, de ha 
puszta érdéklődés és inger marad —
vajmi keveset nyerhet vele irodafanunk. 
Az írói szán ~clákn,ak és a mögötte meg-
húzádó írói tudiatb,sságnak, ha szuny-
nyadozva is, ott kell élnie kezdett ől fog-
va abban az em,be гiben, aki tállat fog és 
í гΡ ósait közzé bacsátj•a. S már el is ér-
keztem az első  és igen farrtosnalk éržett 
kérdéshez a fiatalok eddigi munkássá-

.. gána vonаtkozáan. 

n. 
AZ f  Rб I TIJDATOSѕ'ÁG  
РROBL~ÉМАЈА  
A FIATALOK f  RÁSAIBAN  

Ha azt • kellene meghatároznom, hogy  
mi - az a közös írói szándék, ami egybe-
fogja гvаgy 1e+giаlábbis főbab vanásc тΡlrban  
jellemzi a fiaitaQok eddigi m цnikássá.gát,  
— bevaillam, гΡveihléz . volna válaszdlnam.  
De attóil tartok, hogy közöttiek is kev ёs  
olyan akadna, aki be tudna számoilni  
ars paeticájágól és írói •s цándékairól.  
мјѓлІt írnak hánt a fiart ~al&? Mi mozgа tj z  
tоo1lulkat? Е.rzik-,e helyülket és felia•datu-
kat irodlallmunkbian? Hagyan viszonyu'-
nak környezetüikhöz, ehhez a tájhoz és 
ehhez az élethez, amelyhez tartoznak? 
Mit t.iekröznek ábrázalt világukiban. s 
bészélhertünik-e álbrázalt világgól eddigi 
írásailk aгllapj án? Ha mindemre a kér-
deвre igennő, pozitív vátlaszt acfha ~tnánk, 
akkor azt jelernthetnrénk be, hagy egy 
olyan új íránemzediékünk sziiletett, a-
melyről eddig csak ádmodozhaititumk e-
zen a• tájon. Sajnos, épp az írói tuda-
tosság a leglsebezhat őbb pontja majd  
minden fiatal. írónknak. Ennek legf őbb  
akót abban látom, hagy kell ő  írói fel-
késziiiltség híján kІndti el írni, s egy-
ben igen szegyes az él'e+tismeretük és 
életélményűik. Hiába keresem például 
ennek a táljnak, Vajdaságavak a színeit, 
ízeit és envlaerainek ábrázolt világát a-
zakmak, az iráisáknak a zömбben,• aane-
1ye~ket itat született iés itt felnöveikledett 
fialta'lák írtak. Jogosan várha+tnánk 11, 
hogy elsősorrban ez a világ fng ~lalja le 
őket és erről írnak, erről vaillanak írá-
saikban. І.egtőbbször az az érzésem, 
hagy ezt vgy azt a verset akárhol 
máswtt is megírihabta valnla vallaki ha-
soniló félkészülitségű  és klépességű  fiatal 
írб . A kYvétle ~lek ellen észők, dе  szólnom 
•keill azokról ds. AЈt hiszem, G u l y á s 
József sósltоаlji fiatal költőnk énez leg-
több kapcsolatot és elev!er гΡ öisszetarto-
zást a maga világával, s ebből á tájat, 

A FIATALOK f  Rб I 'iiLAGA  
ЁS Ё LЕT'ЁRZÉSE  

A hé.bоrús veszé+l.y, az atombam.bakí- 
sérlle+tek, а  rádiбalkit•iиiibtal va.1ó ret;te- 
gés és az  űбrha.inzás. а  twdamánv ereié- 
be vetett emberi bizodalóm v a1,а .т. int a 
kot-uink és n>эгrri ,ái ,ntik valóságából t3aikadó 
zaklatott  бle1'érz,és ieLetvtősen változta- 
to гtt a ina vilá,airdlalm,ána~k arculatán. 
Еу .убг'ésцt а  lásáбg. az élét iránбti kö» 
zö+mlbösчsaég. m+ásréiszlt az AgyІгn kazmikvc 
m<a:gasságokba röpv ~eхгt é1e!térzése  tereli  
e1 a legiiagyolbbak és а  1egte•hert.sгgecb- 
bek figy>~Lmбt is alvikar az eniib'eri élet  
konkrét 'иaláságánalk niagy összefüggé-  
seitől. Ez az tllatJérzlés hozzánk. jobbára 
iradalmi-szelSlemi imparbként, ismeret- 
len 'aruk>ércхt  jutott el, s оlykor felveszik 
fiata Іjaiamik is, mint idegien ru`hát, ké- 
nyelxn;erölem+ül mozognak benne, vagy 

sorsot és rendeltetétst mélyen átaérz ő  
költői életiérzésiből sztjlettek meg a fia-
talok költészetének baLán leg бrtékese гbb 
versei. Gulyásnlak l glfdbb kincse, köl-
tői ereje az élebéfunéalye, s nyilván ez  

fejlleszti majd ki benne még jobban az 
írni tudlatosságat. Ki  rl  c z István szín-' 
tén aihhotz a csoiparithoz tartozik, mely-
nelk a baoj Іaitbl legtöbbet várhatunk. 
Egyike a leglhaitrározatltlaibb költ ői egyé-
niségekneik, gondolkodó szellem, társ•a-
ctaIбmi hiva;taanrak érzi kblltői murJkássá-
gáit. Az »Igazságikeresá vers« és a »Ta-
vasz 1957-ben«" című  költeményei balón 
a legkifejezőibiben hordják magukiban a 
mom ~dsn valós« . köbtő  tudatos szándé-

kait. Nincs szándékomban azan ~ban e-
gyéni o llуizásoikiait adđi írói öntaudat-
ból, csak megierrvintelk mlég néhány nevet 
azok közürl, akiket én egyiszer űen úgy 
nІevezёk. magamban, hagy »mon:daniva-
lósak«. Közéjük tartozniaík: Bauer Irén, 
Bájti 1asuzannra, Rajta Margit, Deák Fe-
renc, Vigh Rudolf, Dóró Sárvdo г, Fehér 
Kálmán, Eizler József, Bóka. Mária, 
Szajkбб  Margit, Varga József, Huszák 
bilbor, Virág Gábor a klöllb đk közriil és 
Vfaovics József, Tdlnai Ottó, Bányai 
János, Nagy Dezső, Pinabér Lajos, Toltak 
Csaba a prózaí•rák tábomábál. Nem ér-

. télkmvémő  ez a vázlatos és mindenképpen 
hiányos felsorolás, hiszen nem egy te-
hetséges fiahallt kellett kés ббbbre hagy-
nom, alkiikrбl az új'sz✓erű  kifejezésmódra 
vailб  töreJkvéssal kapcsolatban szeretnék 
szólni.  
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A tanácskozás részvev ő inek egy csoportja  

Fehér Ferenc, Huszár Zoltán és Pintér Lajos a tanácskozás  
szünetében.  

feszítések ша r.adhatnak csupán ežak a  
fiatalos buzgóságok. Nem rombolhatunk  
stílust, ha nem álokítottunk még ki stí-
lusit, és csiák aminyi hangszeren játszha-
tunk, ahányat ismerünk. A hangszere-
ken meg kdll tanulni játszani. Еrdem,ss 
nrbegltanulni előbb, ahelyett, hogy csak 
rapszódikusаn és a magunk kedvtelé-
sére pötyö ~gtetjülk a húrokat vagy .a bil-
lentyűket. Ennyiit a fiatalok modern iro-
dalmi törekvésiei ~ről. 

V.t 

A STÍLUS 'ÉS A NYELV  
A FIATA LOK  
[Ril ALKOTÁSAiBAN  

A nyelv az író egyetlen eszköze és 
fegyvere. A fiatalak nincsenek teljesen 
tudatában ennek. Különben többet tö- 

mfiцlt egzotilkus csecsebecs~.чt forgati ák 
kezeilk köztt. arculkarr mul ~a~tságas, fin- 
tarr гal. Ves Јélyes dii ~va,taskadiás és рог  
i~tiCbt;e fel а  féjбt :а  fiatalok írásaiban; а  
modern emlber életérziésévell va ~1ó tet- 
szelglés. Ёn azt szeretném, ha els&orban 
а  valjdasági élе  ésiiknek adnának 
нга ~п ~бТгн , s ha éhéggé trijes aihhaz az 
életük, akkor a jugdszláv életérzésn Ёk. 
На  úgy tetszik: shakespeare-i és dantei  
mюtívwmюtikna lelhetnek, ha mélyen és  
él!hivatcittan tudmlalk szól ~alni а  n1i élet- 
érz;ésünik han;gi án. Modernebbik nem 
lesznek azzal, ha Jarrues Dean-t eml г - 
glєгtilk, akikhez semmi, di semmi közük  
raiin és nem i's lelhet. мég fiatal va ~j•da-  
sdgi költő  létii,kre sem. G+arcia Lorca-t  
említem meg és az ő  életérzését, ате lу  
azá~lital terгnellhetiett ki az eg;ész világ  
sт.árnára mad~rn garcialorcai lírát, mert  
~‚irszavan ~hatai:Jianwl az ő  Granadájának  
'evegőj'ét 1dit:.1,te magáibál.  

lv.  
MENNYIBEN  MOĐERNЕК  
A FIATALOK  
IRODALMI  T~~REK~VÉSE1 ~ 

Ezzel el is jutatltunik a madern ~ség k*k -
déselhez a fiatalok irodalmi muriks ~sá-
gában. Еn mindig íugy találtam., hogy a 
tehetsegesék egyúttall a legmoderneb-
bek közö ~ttüik. Azok, akik tehetsiégiiк  e-
rejiéwel és a tehetség mindig őszinte- 
ségrle kéeztet б  paramiсsával a legrvaló-
ságоsabb mandlanivallájuknаk adnak 
han,gоt !a lвgegy&ni~blb,, lвgadekvátаbb 
farцrвáibian. Akik nem tudnak hazudni. 
Akik vаlattni beleső  ,predesztináltisággal 
pontosan úgy és arról vallanak, amir ől 
és ahagylan csak &k vallhаtnak, senki  
más. Ha ki iteznёk, azt kényszerít ő  
nyugtálansá ~gbál, szüklségérzeњő1 teszik, 
s nem azért, mert hát másak is azt csi-
nálljáik körülöttük. Ezt a követk.ezeites-
ségert csak néhány fiatalunk újszer ű  al-
katéi .kíSérle г Ρtezés гiiben ,figyeLhetteun 
meg. LegtöUbјiiJkndk még mindig adek-
vátabb kifejezési farmiájia és m űfaja 1e-
hetne a szépen áizeldit szonitt, a rea-
цΡista eszközökkel füléр  :tatt novella vagy 
élbesZéléls. Mert retttrgnek, hogy meg-
szólja., vagy áppenséggеl kineveti őket 
valaki?... đszintén szólva, a mélyen- 
sziántó irodalmi újltáso+kat és formai, lci-
fdjеzésibedi felifedezéséket aikárhány fia- t  
tal írónk erején felüli vá2lаlkozásnak .  
érzІan ezidőtszerfimt. Az irodalomfejlődést 
folytоnоsságánalk vaаónkká vált isme-
rete és bírása néllkül danquiho,te-i er ő  
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il  гёdхќёnek vele. Legszdbb és legjobb gon-
dolataik sz еnvedneik hajátőrést a ma-
gyar nyelv gyönyörű  ten,geréncеk rájuik  
lesélkedő, ismeretlen szirtfokain és zá-
tany ~ain. A legifđibb veszély, ha egy  fiatal  
író vagy költő  nem érzi azt a nyelvet,  
amelyen - ír. Mert ha érzi, csak nem i s-

. meri eléggé, még megtanulhatja talán.  -.,w 
-

_ №rrr~ria eset azaniban, hagy kü'löngn  
igen tehetséges fiatal kбitői,nik is, (,tehát  
nem kglitónőinik!) amikor pl. knsfiúko-
rukrdl beszé4nek, azt úgy mondják, hogy  
;»bialkfis-koromban«. Ennél еlképesztőbb  
nуdlvii rettenctdket is idéYi ~etnék a be-
nyújftdtt kézfix аtolkból, dr¢ ezt a szép ta-
lálkozót nem szeretném humoros dél-
utánná változtatni. $dig :valójáabаn.f el-
szoanarító, hagy azok a tehetséges fiatal  
íróirvk és ikőlгtőinгk, akik az egzlisvtencialliz-
mus, a modern életérzés és a stí ,lusfor-  
radalom eshetőségeivel kacérkodnak,  
nem tudják a magyar nyélvet és a he-
lyеsírást. zt ki kell mondanom, _ még  
akkor is, a a magyar órák iskolai han-
gulatát és a dorgalászavú tanár harag-
ját idézr еm fel a jelenléиőkben) Hogyan  
ailakíthatják ki egyéni, sajátős stílusu-
kat azok, akik alva,ással, kövétkezcte.  
tranulássall nem hádítják meg maguknak  
ezt a s .ámukrа  csaik tatszhalatt szépsé-
get, a magyar nyelvest? .. .  

AZ '1RODALÓM ~BÍRÁLAT SZfRE1P ~E  
A FIATALOK  
'KIBONTAKOZ Á'SÁBAN  

Nem létezhetik; még kevésbé fej-
lődlheitik egy irodalom az azt kísérő  iro-
dalombírái ~at riléliküi ... Fiatal íróink  
mгunkáцko ~dásált nem kísérte gondos és  
intenzív irodlalamkritika. Ennerk a hiá-
nyáti, azt hisz ~ eim, ők maguk éreznék  a 
legjobban. Kár, hogy csk ők érezték,  
még nagyobb baj, hagyіha netalán nem  
érezték, vagy nem számolnak vele  a 
jövőben som. Végső  ideje foglalkozni  
helyzetüklkdl, munkásságukkal az igé-
nyeis, átfogó irodalombírálat hangján és  
eszközeivel.  

Munkásságuk, irodalmi tőrekviéseik  
krli~tikai elemzéséndk, állandó figyelem-
mel kísérésének hiányárban nem kívá-
nattos veszélyek várhatnak reájuk is,  
vajdasagi miagyar irodalmunkra ás. Hi-
szen nem mindegy, hagy mit nyerünk,  
vagy veszitürllk velük. Az irodalombí-
rábat segítsége elsősorban abban nyillvá-
nulhadna meg, hagy rávezeti őket arra  
az útra, amlelyen szívós munkával és  
okos tájéikozotbsággal páto ~lha,tják írói  
feцkészüцtsiégüгk hiányait és ki ~rgészíthe-  
tik látákбrüket. Nem eilég korholni és  
vádcllni fiataljainkat ilyen vagy olyan  
hibáik, hiányosságaik miatt; a teihetsé-
gek taQán mebérdemlik, hagy a vajda-
sági kritikus szeretettel és bizalommal  
egy.engеsse első  lépteiket ezen az egyéb-
ként is rögős talajon, amelyet vajdasági  
magyar irodalomnak neveznek.  
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Magunkról szólunk  

q 	
к is s Istv ~. и  

•  

Bevezetésül egy igen érdekes, biztató 
jelensQgről emlékeznénk meg. Vajdaság-
ban még soha ennyi fiatal nem fog-
lalkozott írással, mint az utóbbi évek 
ben. Ez nem légből kapott nagyhangú 
megállapítás. Mi is csak akkor figyel-
tünk fel rá, amikor egyes id ősebb iro-
dalmárainktól hallottuk. Kés őbb ut ~ína-
néztünk a dolognak, amennyire t őlün i: 
telett. Az Ifjuság irodalmi rovatában 
1957-ben több mint hatvan fiatal író és 
költő  neve szerepel. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy végre megszületétt valami 
komoly, mindent ,elsöprő  irodalmi moz-
galom vagy írógárda. A mennyiség 
valóban örvendetés, de egyel őre tar-
tózkodjunk a fellengz ő  megállapítások-
tól. Vannak új törekvések, formai, tar-
talmi szempontból, új, érdekes nézetek. 
de értékben ezek a törekvések és ál-
talában ez az irodalom még korántsem 
üti meg a mértéket. Talán ezért szük-
séges egy ilyen találkozó, mint a mai, 
` ahol részletesen szóba kerülhet sok 
probléma. Mert ha nem is szándékunk 
erővel irodalmi mozgalmat inditani, ak-
kor is szükségeš m.egbeszelnünk nézete- 

* Részletek Kiss István 1958 május 24-én,  

a fiatal írók HfD által szervezett találkozó-
ján felolvasott írásából.  

inket, elképzeléseinket es célj аinkat.  
tudatossá kell tennünk egyes életre-
való elképzeléseket, tiáztázni egyes  

helytelen fogalmakat és általában meg-
ismerkedni irodalmunk mai helyzeté-
vé) és problémáival.  

Nem kell messzire mennünk, ha va-
lamelyik fiatalt meg kell gyđzni arról, 
hogy valóban vannak komoly tenniva-
lóink, problémáink és fogyatékossága-, 
ink. E sok fiai al közül például senki 
Sem műveli a kritikát. Nincsenek kriti-
kusaink. Ez igen komoly problémánk. 
Az is igaz, hogy n'mcsak a miénk. A 
vajdasági irodalom egyébként is igen 
kevés komoly kritikust tud felmutatni, 
de éppen ezért nekünk különös fic ~уe-
lemmél kell foglalkoznunk ezzel a kér-
déssel. 

Néha halljuk ugyan a fiatalokat bí-
rálni, az. Ifjúságban is láthlzt б  időnként 
egy-egy ilyen írás, de ezek nem igen 
lépik túl az, önképzőköri bírálat kere-
teit. Fő  jellegzetésségük az egyéni véle-
mény. Alapos felkészültség híján azon-
ban tévútra vezetjük saját magunkat. A 
szólásszabadság jogán boldog-boldogta-
lan elmondja azt, ami a szívén fekszik. 
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hit egy zártkör ű  vita tárgya. de nem 
kívánkozik a széles nyilvánosság elé, 
azaz a lapok hasábjaivá. 

Különböztessük meg tehát az eltér ő  
vélemények harcát a kor_ioly irodalom-
bírálattól. Ne használjuk fel a szólás- és 
vélemény-szabadságot z ű rzavarkeltésre 
és az olvasóközönség tájékozatlanság á-
nak növelésére, ízlésének rontására. 

Felmérni magunk vagy mások mun-
káját, törekvését, csak akkor tudjuk, ha 
megfelelő  képzettségünk van hozzá. `Ba-
tározott tájékozottság nélkül még saját  

magunkat sem tudjuk értékelni. Ezért  

találkozunk olyan gyakran szemre tet-
szetős írásokkal, melyek nem sokat ad-
nak. És ezzel — az önkritikával — szintén 
elég rosszul állunk. 

Végeredményben mindez érethet ő, hi-
szen senki sem születik kritikusnak, de 
ez nem ik arra, hogy tétlenül szen гΡlél-
jük ezt a helyzetet. 

Irodalombírálat terén tehát gyengén 
állunk. Vagyunk elég sokan, akiknek 
irodalmi ambíciói vannak, de bizony ke-
vesen, akik az irodalmat komolyan ta= 
nulmányozzák. Egyszóval nem dicse-
kedhetünk irodalmi képzettségünkkel. 
Enélkül pedig óvakodjon bárki ítélni és 
bírálni.  

4  4 M  

Elérkeztünk tehát a legkomolyabb 
feladatunkhoz, az. önképzéshez. Nem 
akarok senkit sem meggy őzni olyаslni-
ről, amit maga is igen iól tud, — ar-
ról, hogy tanulni kell. Mindig és min-
denkinek tanulni kell, ha valamit el 
akar érni. 

Mégis, én —csupán személyes néze-
temet közlöm — nem egyezem egyes 
idősebb irodalmárainkka], akik ha ta-
nulásról van szó, nem fogynak ki a fel-
sorolásból. Szerintük az írónak meg kell 
ismerkednie a művészetekkel, nyelve-
ket kell tanulnia, és sok-sok_ egyebet. 
Nem azt akarom mondani, hogy ez szük-
ségtelen, és nem hasznos, csupán azt, 
hogy az ember még ha írónak készül is, 
képtelen arra, hogy százfelé szétforgó-, 
csolja idejét és erejét. Van mindegyi-
künknek más elfoglaltsága iš. Egyesek 
tanulr дΡzányaikat folytatják, mások állás-
ban vannak. Persze majd mindenki ér-
deklődik valamelyik művészet, nyelv 
vagy tudomány, szociológia és hasonlók 
iránt, de tanulmányozni mindent, ami 
hasznára lenne, mint írónak, képtelen-
ség. Már maga az olvasás, az olvasott-
ság is probléma. Ki tudná átböngészni  
azt a számtalan művet, amit jó lenne is  

Deák Ferenc elbeszélését olvassa a kam.enicai parkban  

és azt hiszi, hogy ezzel hasznára van 
az irodalomnak. Végeredményben min-
denkinek van többé-kevésbé egyéni vé-
leménye, de ez még nem avatja kriti-
kussá. Ezért talán jól tennénk, ha az 
ilyen vitára okot adó véleményünket 
előbb szűkebb körben ismertetnénk, 
ahol társainktól rögtön hallhatnánk el-
lenvéleményt is, (mint például ezen a 
mai találkozón). Ne akarjunk tisztázat-
lan és egyéni véleményünkkel mindjárt 
a nyilvánosság elé lépni. 

Az irodalom-bírálattól nem kisezer 
eltérő  vélemény végletekig men ő  har-
cát várjuk, hanem reális értékeiPst. 
amely bizonyos művet vagy embert a 
megfelelő  helyre állít. Alapos, hozzáért ő  
és szókimondó bírálatot várunk, jói fel-
készült ember tollából, aki elemez, 
ismertet, és a. maga valóságában mu-
tat be egy irodalmi alkotást. 

Kit érdekel az, hogy 15-20 embernek 
vannak bizonyos műről, irodalmi meg- 
mozdulásról vagy m űfajról egészen 
meglepő  erédeti nézetei, — kivált, ha  
sokszor még tévesek is? Az ilyesmi le- 
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merni? Itt legfeljebb megfelel ő  olvasási  
rendszerről beszélhetünk, de akárhogy  
csináljuk is, mindenféleképpen sok ér-
demes mű  elkerüli majd a figyelmün-
ket, vagy egyszerűen nem jutunk oda,  
hogy elolvassuk.  

Véleményem szerint képtelenség ál-
talános érvényű  szabályt szerkeszteni  
arra, hogy miként képezze magát a fia-
tal .író és költő. Ez sok mindent ől iiigg,  
de leginkább az illető  egyéniségétől Ps  
érdeklődésétől.  

Mindamellett vannak dolgok, amelyek  
elsőbbséget követelnek, amelyekre  
nem lehet megfeledkezni. Itt van mind-
járt az olvasottság és az íráskészség fej-
lesztése. Azután megismerkedni a m ű-
fajokkal. Az idegen nyelv tudása is csak 
hasznos lehet. Továbbá ma már nem 
lehet író vagy költ ő  valaki, aki nem is-
meri legalább szűkebb környezetFnek, 
jelen esetben Vajdaságnak, irodalmát 
és irodalmi mozgalmait. Ha nem ismeri 
íróinkat, műveiket, ha 'nem kíséri figye-
lemmel lapjaink irodalmi rovatát és 
például a HfD-at, ame1 з,  nálunk az 
egyetlen irоdaluli folyóirat, tehát iro-
dalmi életünk hordozója, fóruma. 

Kapcsolódjunk be a vajdasági és az 
általános jugoszláv irodalom vérkerir_-
gésébe. De ugyanígy legyünk otthono-
sak a társadalmi életben is. LegyLink 
tisztában azzal, hogy mit akarunk, hogy 
a társadalmi megmozdulások nem sz űk-
körű  társaságban vagy kávéházi aszta. 
foknál zajlanak le, hanem az életben. 
Ezért nem élhetünk zárkózottan. Ha 
nem is veszünk mindannyian tevéke-
nyen részt a társadalmi életben, de min-
denesetre ismernünk kell. Jól kell is-
mernünk és következtetnünk az esemé-
nyeket, mert írásainkkal mi is klipvi-
selői és tükrei vagyunk. 

Mindezek már ismert dolgok, —  rietr  
is a fölfedező  büszkesége vezet, amikor  
itt újra megemlítem -- ,  de semmiesetre  
sem árt, ha ezen a. találkozón is szóba  

kerülnek.  

Szerintem az se aggasszon valakit,  
hogy nem tud eljutni mindenhova, aho-
va szeretne. Végeredményben az rfem  

tesz íróvá senkit sem, hogy sokat látott  

és tapasztalt, bejárta a világot és mieg-
ismert sók különféle embertípust. De  
azért egy-egy külföldi út csak hasznos  
lehet, mert szélesed ik látókörünk és  
összehasonlításokat tudunk tenni egyes  
jelenségek között. Egyszóval használ-
junk ki minden alkalmat a tanulásra,  
de felesleges sopánkodnunk, ha nem tu-
dunk mindent elérni vagy megismF.;rni.  
Az íráshoz más is szükséges, nemcsak  
sok pőre tapasztalat.  

Szükséges néha közönség el őtt is fel-
lépni. Támogatni, mondjuk, az i3kolák  
önképzőköreit, és ott egészséges irodal-
mi életet kelteni. Érdekl ődés van és jól  
esik látni, amikor a közönség, a fiatal-
ság hálás, hogy foglalkozunk vele. Ez az  
írónak, a költ őnek is mindjárt nagyobb  
kedvet ad a munkához, jobban igyek-
szik. A visszavónultság ezzel szemben  
legfeljebb bölcselkedési hajlamurakat  
növeli, legtöbbször igen kétes ered-
ménnyel.  

Érintkezni kell az embérekkel, az ol-
vasókkal, be зzélgetni velük és t őlünk  
telhetően alakítani őket. Próbáljunk  
tenni valamit a sok téves vezet, felfo-
gás ellen, irodalmunknak és egyes kép-
viselőinek alaptalan lekicsinylése ellen.  

Gulуás József, Vlaovics József és Bauer Irén a kiránduláson  



Harcoljunk céljainkért, az érvÉnye-
süléséгt, de először legyünk , tisziák эan  
azzal, hogy mit akarunk, s hogy aka-
runk-e egyáltalán valamit. Mert értel-
metlen szélmalomharcra nincs szühség.  

A fiatalok törekvése az új felé, gyak-
ran csak a formában nyilatkozik meg,  
holott elsődleges az új meglátás, mon-  
danivaló és tartalom. Új forma, új ts.r-
tal.om  nélkül, hamis pénz, amit akkor  
sem fogadnak el, ha el őbb nagy igyeke-
zettől fényesre csiszoljuk  

Jövendő  irodalmi munkásságunkról  
nem beszélhetünk anélkül, hogy ne em=  
lékezzünk meg a könyvkiadásról is.  
Nincs szándékom róla b ővebben írni,  
mert mindannyian tudjuk, hogy elég  
rosszul áll. Röviden csak annyit, hogy  

-smunkra sokat jelentene, ha volna egy  
könyvalap az érdemesebb fiatalok m ű -
veinek kiadására. Ln hiszem, hogy mi  
már tudunk nyújtani valamit. Еg Іs  
fiatal költőink (Deák, Dóró stb.) mái  
készülnek kiadni verseskötetet, de ner..i  

valami simán -megy a dolog. — Több  
mint 60 fiatal ír Vajdaságban! Talán  

össze tudnánk állítani egy antológiát,  

amely nem maradna alul a vajdasági  
irodalom színvonalán.  
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Ingmar $ergman Az élet forrásánál cím ű - film rendezéséért nyert dijat. A film négy n ő i 
főszerep16jét is díjazták. 

Cannes tavaly, 
az idén és mindig 

Lányi István 

ILYEN UNALMAS FESZTIVÁL, 
mint az idén — legalábbis az 

öreg cannes-i rókák így mondják 
tizenkét év óta nem volt. Jómagam csak 
második esztendeje veszek részt ebben 
a május elseji Azúr-parti bolondériában, 
de a tavalyihoz hasonlítva, az idei film-
szemlét valóban eseménytelennek kell 
minősíteném. Azért volna ez, inert ta-
valy én is újonc voltam még itt, s ez 
az egész bábeli, tarka forgatag még új 
és izgalmas volt számomra? ... Vagy 
talán már rajtam is kezd úrrá lenni az 
a fásultág, amelyet a cannes-i „törzs"-
újságírók arcán figyeltem meg, akik 
már belefáradtak abba, hogy olvasóik 
számára minduntalan újabb és újabb 
„szenzációkat" kaparjanak eló ebb ől a 
gyüzsgö hangyabolyból, amit úgy hív-
nak, hogy Palais du Festival? Nem, 

nem, valóban igyekeztem tárgyilagos 
mérleget csinálni és nyugodt lelkiisme-
rettel állíthatom, hogy az idei szemle 
csak „rutin"-fesztivál volt: — jó mes-
teremberek összejövetele, olyanoké, a-
kik sohase alkottak és sohase fognak 
tartós értékű , igazin nagy műveket al-
kotni... 

Mivel magyarázható ez? 
Tavaly, a jubiláris X. Fesztiválon 

olyan műveket mutattak be, mint a 
Baráti meggyőzés, Cabiria éjszakái, a 
negyvenegyedik, Akinek meg kell halnia, 
Egy halálraítélt megszökött, A csatorna, 
stb., és olyan nevezetességek voltak itt 
mint William Wyler. Costeau Fellini, 
Bresson, Lattuada, Dassin, Cserkaszov 
és a film-művészet sok más nagynev ű  
művésze és alkotója, — az idén viszont 
a bemutatott több mint huszonöt film 
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köziil фminđössze kettő  (a Szállnak a  
darvak c. szovjet film és Ingmar Berg-
man Az élet forrásánál c. m űve) emel-
hető  ki a rutin-filmek átlagából és ér-
demel különösebb figyelmet. A több-
nyire legjobb esetben csak azt mond-
hatnám, hogy itt-ott meg-megcsillan  
bennük egy-két' zseniális részlet, mint  
egész azonban, valamennyi csak jó szak-
mai tudás gyümölcse, s nem nagy alko-
tás. És ha csaknem bizonyos, hagy á 
tavaly • itt bemutatott filmek közül 
egyik-másik nemsokára bevonul a he-
tedik művészet klasszikus alkotásai so-
rába, a XI. cannes-i Fesztiválon bemu-
tatott filmeket — az említett kett őt ki-
véve — már néhány hét múlva minden-
ki elfelejti ... Ez annál meglepőbb, 
mert ha végiglapozunk az immár ti-
zenkettedik esztend ős Fesztivál eddig 
bemutatott filmjeinek lajstromán, ilye-
nekkel találkozhatunk: David Lean: 
Rövid tálálkozás, René Clement: Harc 
a vasútért, Bjlly Wilder: Tönkrement 
kirándulás, Roberto Rosselini: Róma 
nyílt város, Ermler: A dönt ő  fordulat és 
Emilio Fernandez: Marja Candelariá 
(valamennyi egуetlen szemle — az 
1946-os — termése!), aztán 1947-ben 
Dmytrik feledhetetlen Keresztt űz c. 
filmje, Disney Dumboo az elefánt és 
Carol Reed A harmadik ember c. műve, 
majd sorban tovább, (hogy csak a díj-
nyerteseket említsem) Vittorio de Sica 
Csoda Milánóban, Pressburger-Powell 
Hoffman meséi c. balett-filmje, Renato 
Castellani Két garas ára remény, Orsop 
Welles bizarr Othello-ja, André Caya - 
te Mindannyian gyilkosok vagyunk, To-
to Csendőrök és tolvajok c. filmje, Elia 
Kazan Viva Zapata-ja, John Huston  A 
Sierra-Madre kincse c. m űve, aztán a 
svédek feledhetetlen Csak egy nyár c. 
filmje, Zinnemann Innen az örökkéva-
lóságjg, majd A pokol kapuja c. japán 
film, Cayatte Özönvíz el őtt, Delbert 
Mann Marty, Clouzot A félelem bére, 
Kazan Az Éden-kertt ől keletre, Berg-
man Egy nyári éj mosolya c. pompás 
alkotása, J. Y. Cousteau A csend világa, 
Albert Lamorisse Fehér sörény és ' A 
vörös léggömb, Clouzot Pjcassoról szóló 
zseniális rövid-filmje és a jobbnál-jobb 
játék- és dokumentum-filmek fel nem 
sorolt serege ... — miért van hát, hogy 
az idén csupa középszer ű  film került 
bemutatásra?! Hiszen, ha csak az öt 
legnagyobb fjlmtermel ő  országot vesz-
szük: Amerjkát, Angliát, Japánt, Indiát, 
Francia- és Olaszországót, amelyek é-
vente mjntégy másfélezer m űvészfilmet 
készítenek, már akkor is szinte hihe-
tetlen, hogy ekkora termésben nem le-
hetett legalább néhány olyan m űvet t~- 

lálni, amely méltó módon képviselhette  
volna ezeket az országokat és folytat-
hátta volna a cannes-i tradi сc бkat.  

A NYUGATI FILM VALSAGABAN 
kell mindenekelőtt ennek az okait 

keresni, — noha ez talán szólamszer űen 
hangzik, hiszen a keleti államok, söt a 
többi rilmtermelő  ország produkció-
jában is érezhetők e válság tünetei. 
Tény az, hogy az idei cannes-i Fesztivál 
híven tükrözte ,azt az eszmei z űrzavart 
és szakmai pangást, ámely ma a hete-
dik művészet terén uralkodik világszer-
te. A tavalyi szemle, amely mint „a bé- 
kevágy Fesztiválja" marad meg a rész-
vevők emlékezetében, tele volt mély 
humanista eszmékkel átitatott m űvek--
kel és az emberiség legnemesebb törek-
véseivel volt fellobogózva (az angol In-
cidens a Jangce folyón c. filmet kivéve, 
amelyet egyhangúlag el is ítélt a Fesz-
tivál közvélerriénye), — az idén viszont. 
az említétt két filmet kivéve, már nyo-
ma se volt e törekvések művészi vissz-
hangjának. Fülledt légkör ű, beteges le-
vegőt árasztó művek uralkodtak az idén 
az Azúr-parton (Vágyakozás a nyírfák 
alatt, Karamázov-fivérek, Gyilkosság 
pararresšzóra, Vérbosszú, stb.), vagy pe-
dig biédermeier, cukros ljrnonádék (az 
gsztrák Zizi avagy Egy császárn ő  leány-
kora, a németek Spessarti fogadó c. 
filmje stb.) és ál-életképek (minta fran-
cfák Éltet ő  víz, a magyarok Vasvirág, a 
románok Baragani felkelői és az ola-
szok Fiatal házasok c. filmje). Ha nem 
is valami tazltás ér І tÉidї , de üidítöen. ha-
tott Jacques Tati Az én kedves nagy-
bácsim, Pietro Germi A szalmaember  

és Martin Ritt Hosszú, forró nyár, c.  
filmje. Ezekben legalább a francia esp-
rft, az olasz neorealizmus, a szolid ame-
rjkaf nagyfilm-tradíció nyomait lelhet-
te a néző. De ezekből is hiányzott az az  
alkotó erő , amely kitörölhetetlenül be-
leír egy-egy nagy művet a néző  emlé-
kezetébe.  

Voltak, akik örömmel állapították  
meg, hogy az idei Fesztivál a hetedik  
művészet veteránjai, nélkül pergett le,  
hogy nincsenek itta „nagy ászok", és  
hogy talán új neveket csillogtat majd  
meg Cannes. Sajnos, nem így lett. Még-
egyszer bebizonyosodott, hogy „jó az  

öreg a háznál", hogy csak a filmm űvé-
szet hétpróbás nagymesterei tudják iz-
galmass`á tenni ezt a versenyt, mert a  

világ fjlmtermelését mindinkább fojto-
gató válság nem kecsegtet újabb zsenik  
felbukkanásával. A Nyugat fél az új  
tartalomtól, a régib ől pedig csak nagy- , 

mester tud nagy filmet сsinálni. Хе1Q- 
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ten az új tartalom csak most tör fel-
színre és ez a folyamat roppant óvatos, 
roppant ügyefogyott formákban ölt ala-
kot. Ily módon aztán úgy állunk, hogy 
Nyugaton elcsépelt tárgyakat tündökl ő  
formai köntösbe öltöztetnek, Keleten 
pedig gyönyörű  emberi eszmék kezdet-
leges formai béklyókban vergődnek. És  
mindaddig, míg egyik is, másik is nem  
szabadul meg ettől az alapvető  beteg-
ségétől; míg Nyugaton úrrá nem lesz-
nek az élet új, kinyilatkozatatásra váró  
tartalmai, a keleti filmesek pedig nem  
tanulják meg azt, hogy a film ma már  
nem ott áll, ahol Eizenstein és Pudov-
kin idejében, — addig nem is kell Can-
nes-tól vagy akármelyik más filmszem-
létől örökbecsű  műveket várnunk!  

ASZOVJET DIADALA ilyen körül-
mények között nem is hatott meg- 

lepetésként. Nemcsak azért, mert п n  
erős a versengés, hanem azért is, mert 
Bergman filmjén kívül a Szállnak a 
darvak volt az egyetlen film, amelyb ől 
a tavaly olyan örömmel látott huma-
nizmus, életderű  és költőiesség áradt. 
Ez ennek a filmnek legf őbb erénye. 
Mert művészi erő  tekintetében vagy 
filmszerűség szempontjából, semmiben 
se lépte túl a már elavult szovjet for-
mai korlátokat, nem nyújtott újat sem 
szovjet, még kevésbé európai vagy ame-
rikai viszonylatban. Ezenkívül van eb-
ben a filmben egy etikai bökken ő  is. 
Témája tulajdonképpen egy nagy sze-
relem, amely azzal végz ődik, hogy a 
fiú elmegy és elesik a háborúban, a 
lány pedig hozzámegy egy régi udvar-
lójához. De még miel őtt megbizonyoso-
dott volna arról, hogy szerelmese már 
nem él! Ezáltal a film témántúli mon-
danivalója, — hogy a háború az emberi 
lét legnagyobb esztelensége, amely min-
den szépséget eltipor életünkben —, 
teljesen értékét veszti, mert ebben az 
esetben nem a háború vet véget ennek 
a nagy szenvedélynek, hanem a lány 
gyengesége ... És hiába szállnak a dar-
vak, a tavaszi ég hiába mosolyog le biz-
tató-kéken a világra, nem az élet le-
gyűrhetetlen ereje az, ami a további 
léthez erőt ad a legkedvesebbek elvesz-
tése után is, — hiszen a lánya maga 
életét már nem kötötte a kedvese sor-
sáról szóló hírhez... S ha még oly szé-
pen képzelték is el a film alkotói témá-
jukat, itt melléfogtak egy kicsit. És még 
valami. Noha Tatjana Szamojlova és 
Alekszej Batalov, a két f őszereplő  csak-
ugyan kitűnően játszik és bár a film —  
az említett melléfogás ellenére is — csak-
ugyan szép, emberi, mégis gyengébb 
minta;nеgyиenegyedik.Ot ~ t a forrаdair-iár 

katonalány és a fehérgárdista tiszt szer  

relmének szövevényébe már eleve bele-
fonódnak a tragikus végzet szálai, ez az  
öntudat gyengeségéb ől és az emberi  
szív szépséges erejéb ől szőtt szenvedély  
már indulásakor magában hordozza  a 
benső  drámát és pompásan rohan ki-
bontkozása felé. Dramaturgiai szem-
pontból, a külső  okok ráplántálása és  
a konstruált kibontakozás etikai és esz-
mei fogyatékosságai miatta Szállnak a  
darvak hasonlíthatatlanul gyengébb.  
Ilyenformán sok szerencsés kđrülmény  
közrejátszásának köszönheti csupán  a 
Szovjet, hogy 1946 óta (amikor Ermler  
filmjét díjazták itt) újra nagydíjat  
nyerhettek Cannes-ban.  

TđBBI FILMROL SZ6LVA,  min 
denekelőtt Ingmar Bergman svéd  

rendező  Az élet forrásánál c. filmjét  
kell megemlítenem, amely tématárgya- 
lás és forma szempontjából egyaránt  
érdekes és merész. Az egész film  úgy- 
szólván egyetlen kórházi szobában ját- 
szódik, három állapotos nő  ágya  körül. 
A semleges, mondhatnám, ridegen tár- 
gyilagos világítás fényében, a h űvös,  
aprólékos svéd pedantéria keretei kö- 
zött három emberi élet rajzolбdik ki  
előttünk olyan meleg színekkel meg- 
festve, hogy az ember szinte elszédül;  
hogyan lehetett ezt így, ilyen bonctani  
tárgyilagossággal elmondani! Az egyik  
asszony nem jól él az urával és ez nem  
is akarna gyermeket ebb đd a házasság- 
ból. Az asszony viszont, akinek fájdal- 

Jacclues Tati Az én kedves n аgybácsim  című  
filmjével szerepelt.  



na S2аrholóva a Szállnak ' a darvak cím ű  
újat nyert szovjet filmben. 

mas magárahagyottságában a gyermek  
lenne minden vigasza, élete értelme,  
forró szenvedélyességgel küzd azért,  
hogy életre hozza magzatát. Nem sike-
rül neki, ez mára második természetes  
abortusz nála, és többé nem eshet te-
herbe. Eltűnik belőle minden asszonyi,  
minden emberi — kiégett, fásult lénnyé  
válik, akinek csak az értelme m űködik  
még fájón, vádlón. A másik asszonynak  
természetes ádottsága van a boldogság-
hoz, ragyog az anyaság reményében.  
Boldogan tervezget a férjével, a gyer-
mek még közelebb hozta őket. A másik  
asszony keserűen nézi őket. Aztán jön  
a várvavárt szülés, a film legmegrá-
zóbb, legnaturalisztikusabb jelenete.  J-
len vagyunk a sors legnagyobb miszté-
riumánál: amikor leírhatatlan fájdal-
mak közepette gу  élet lesz vagy nem 
lesz. S a gyermek halva születik. Hová  
tűnnek a boldog izgalommal telt vá-
rakozás percei? Egy megkínzott, halan- 

dó asszonyi test lélegzik a rideg-fehér 
ágyon, arcán a hiábavaló szenvedés 
csalódott görcsével. A harmadik egy 
leányanya, aki szerelme törvénytelen 
gyümölcsét hordozza még őretlen keb-
lei alatt. Gyűlöli önmagát, hogy nem 
volt elég ügyes és nem vetélte el mag-
zatát, gyűlöli szerelmesét, aki gyáván a 
háttérbe húzódott, magára hagyva a 
lányt, gyűlöli a csecsemőket, mert ál-
laxnotára emlékeztetik, gy űlöl minden-
kit. De az életet nem lehet kizárni ma-
gunkból, belopakodik minden póruson 
át. A lány látja, hogy küzd foggal, kö-
römmel a másik kettő , hogy életre hoz-
za méhe terhét, hogy a föld szépségek-
kel és fájdalmakkal telt kertjébe új vi-
rágot ültessen, és bekövetkezik a törés: 
benne is fölébred a vágy anyaság után. 
A film négy női főszereplőjét (a három 
állapotos n8 és a jószívű  ápolónő  meg-
személyesítőjét) díjazták, Bergman pe-
dig megkapta a rendezés nagydíját. 

Még két érdekes problémájú filmje 
volta Fesztiválnak. Az egyik Anthony 
Asquith angol rendező  Gyilkosság pa-
rancsszóra c. filmje, a másik Pietro 
Germi A szalmaember c. műve. Az első  
a vak kötelességtudat és a lelkiismeret 
szabadságának dilemmája, a másik Pe-
dig egy kis fejezet az ember azon örö-
kös harcából, amelyet a társadalmi bék-
lyók ellen vív vágyai megvalósításáért. 
Mindkét film egy kicsit megmozgatja 
az anarchia és nihilizmus lappangó csi-
ráit az emberben, de végül ha lemon-
dások árán is, a társadalmi együttélés 
kérlelhetetlen törvényei és fegyelme 
diadalmaskodna. 

A brit Intelligense Service arról ér-
tesül, hogy egyik ügynöke a németek 
által megszállt Párizsban sorra lebuk-
tatja a Gestaponál a többieket. ezért 
egy fiatal tisztre megfelel ő  kiképzés 
után azt a feladatot bízza, hogy tegye  
el láb alól az árulót. A tiszt egy ven-
déglőben találkozik jövendő  áldozatá-
val, egy idősebb emberrel. S míg a ki-
képzőben oly nagy élvezettel készült 
feladatára, most, hogy szemtől-szemben 
áll az élő  emberrel, akit meg kell ölnie, 
s aki egy jóhiszemű, csendes ember be-
nyomását kelti, megrendül benne a 
szándék. Amaz meghívja őt a házába, 
tizenhároméves kislánya bemutatja ne-
ki, mit tanulta balett-iskolában, fele-
sége a megszállás nehéz körülményei 
között is ott tartja ebédre, s őt egy raz-
zia alkalmával menedéket is nyújtanak 
neki, és a kötelességtudat, a fegyelem 
lassan porrá omlik benne. Ez az ember 
nem lehet áruló! De azok, otthon, még-
iscsak jobban tudják! Nincs Joga kétel- 
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Pietro Germi, a rendez ő  és főszereplő , A szalma-
ember cíin ű  filmben.  

kednie a parancsban. Viszont nem ölhet  

meg valakit, kinek vétkességér ől nincs  
meggyőződve. Aztán újra jön a Parancs 
és ő  mégis megöli az öregembert. Ez a 
gyilkossága film legborzalmasabb és 
egyben legkiválóbb része is. Noha a 
padlón az öregember marad holtan, a 
tiszt úgy érzi, mintha őt ölték volna 
meg. Aztán megtudja, hogy ártatlan 
embert gyilkolt meg, hogy az intor-
mációk tévesek voltak. Ez aztán teljes 
erkölcsi züllésbe taszítja. A film befeje-
zése ostoba és opportunista happy end. 
Kár. Tönkre teszi és lezülleszti ezt az 
érdekesen induló filmet az átlag-filmek 
nívójára. 

Germi egy korosodó munkásembert 
személyesít meg filmjében, aki belesze-
ret egy üde, izgató, érdekes lakú fiatal  
lányba. De mikor odáig jut, hogy vá-
lasztania kell családja, a jóhírnév, mun-
kahelye és az emberek megvetése kö-
zött, otthagyja a lányt és visszatér csa-
ládjához. A lány öngyilkos lesz, mert 
ő  korlátokat nem ismerve szereti, s 
mert nem tudja elviselni azt a tudatot, 
hogy a férfi, aki az ő  szemében minden 
erény megtestesít ője volt, nem más, 
csak egy megfélemlített, gyenge szal-
maember. A filmet sokan támadták, 
különösen a baloldali sajtó, amelynek 
Germi, noha kommunista, a begy ében 
van még A vasutas c. filmje óta, mert 
itta szakszervezetek üres frázisai és a 
kenyérharc konkrét nehézségei között 
meghasonlott olasz munkást mutatta 
be. — „Valójában mindannyian szalma-
emberek vagyunk" — mondta nekem 
egy beszélgetésünk alkalmával Germi 
— „és csak a képmutatók nem merik 
az életnek ezt a kérlelhetetlen komp-
romisszumát elismerni. Azok is támad-
nak engem". Germi filmje határozottan 
jó és hogy nem jutotta díjazottak kö-
zé, azt annak köszönheti, hogy az em-
berek szemébe mondta legtitkosabb 
gyengeségüket, csakúgy mint tavaly 
Dassin tette feledhetetlenül szép Aki-
nek meg kell halnia c. filmjében .. . 

Jacques Tati érdekes filmje még 
mindig kísérlet, mint érett, végig gon-
dolt koncepciójú mű . Tati a komiku-
soknak ahhoz a fajtájához tartozik, (és 
ezért becsülend ő), aki nem akar min-
denáron nevettetni, s mókáit nem azért 
csinálja, hogy olcsó röhejt váltson ki. 
Tati filozófus, aki meglátja és feltárja 
az élet komikus oldalait és költő , aki 
fellázad az ellen, hogy a modern id ők 
embere a technika rabja és robotja le-
gyen, s elfeledje a virágok illatát, az 
ég és fák színét, a napfényt. Csakhogy 
ez a törekvése inkább egyfajta szenti-
mentális elsiratása a „régi jó id őknek", 
amikor „ez még _ nem így volt", nem 
pedig a modern élet előrehajtó kriti- 

kája. Еz az, ami őt Ćhaplíntól megkü-
lönbözteti és egy fokkal alább helyezi.  

Tati is igyekszik filmjében egy vissza-
térő  jellegzetes figurát kitalálni, mint 
ahogyan Chaplin tette valamikor ke-
ménykalapos, bambuszbotos kis csavar-
gójával. De h őse, Monsieur Hulot any-
nyira hamisítatlanul francia, annyira 
talajhoz kötött jellemében és szellemé-
vel, hogy nemzetközi sikerre alig szá-
míthat. 

Á FRANCIA KORMANYVALSAG 
és az országban uralkodó zava- 

ros helyzet is alaposan ráütötte bélye-
gét a Fesztivál hangulatára. Egy este  
az a hír terjedt el, hogy algeri merény-
lők bombát készülnek dobnia fesztiváli 
palotára. Percek alatt kiürült minden 
terem. Persze, csak vaklárma volt az 
egész és üriigy arra, hogy két közelben 
sétáló északafrikai polgárt megverhes-
senek az extremisták. De a bizonytalan-
ság, az algeri Puccs és egyáltalán  a 



Köztársaság sorsa ránehezedett a2  

Azúr-partra. Ett ől függetlenül azonban  
zsúfolt volt minden szálloda, felvonul-
tak a párizsi szalonok legdrágább mo-
delljei, drága ,szőrmék, felmérhetetlen  
értékű  ékszerek és különleges, megren-
delésre épített luxus-autók parádéja  
volt minden esti filmvetítés a Palais-
ban. És a Carlton-szálló mögötti kutya-
panzió az idén is jó üzletnek mutatko-
zott, mert aranybet űs üvegajtajai mö-
gött ebben az évben is drága pénzért  
fürösztötték és ápolták a dollárzsákok  
kényeztetett ölebeit, hogy gazdáik nyu-
godtan fürödhessenek és ülhessenek  
Martini-jük mellett a bárban. A Mar-
tinez bár pultja mellett minden este  
ott guggolt Sophia Lor en és nagy szá-
jának csábos mosolyával mindenki-
hez szívélyesen küldözgette dallamos  
„ciao"-it, mindenki megpaskolhatta  
meztelen vállát, aki olaszul beszélt,  
mert a művésznő  máig is az a fecsegő ,  
közvetlen nápolyi lány maradt, aki  
volt. A magyarok immár harmadik éve  

egymásután Тöröcsik Marit küldték  
Cannes-ba és valaki rosszmájúan meg is  
kérdezte, hogy Magyarországnak csak-
ugyan csak egy színészn ője van?  .. . 
Jayne Mansfield, a hollywoodi „kebel-
királynő„ szőrmével bevont Cadillacján  
érkezett, hogy ha netán mellb őségével  
már nem tudna szenzációt aratni, leg-
alább autóját csodálja meg a világ . . 
és így tovább: mindenki, akinek a pub-
licitástól, jól szervezett, raffinált rek-  
lámtól függ az egziszteneciája, igyeke-
zett hallatni magáról, kellette magát,  
fáradhatatlanul mosolygott a riporter-
kamerákba, Jean Marcis platinasz đkére  
festette haját és Bernard Buffet-vel,  a 
felkapott „új Picasso"-val együtt bot-
rányokat rendezett, pofozkodott... —  
egyszóval, a szenzációhajhász újság-
íróknak volt itt anyaga az idén is b8-
ven.  

Éppen csak azok csalódtak, akik  
kezdték már hinni, hogy Cannes csak-
ugyan a film-művészet Mekkája lesz.  



elenet 3anez Zmavcc Lélekveszt ő  a kikötőben cím ű  drámáj:íbtil, a Szlovén Népszínház bemutatásában.  

A III. Sterijo játékok után  

Rövid összef oglc~ ló az idei fesztivál eredményérő l  

Németh P. István 

Nem véletlen, hogy éppen Noviszá-
don született meg a gondolat: minden 
évben megrendezni a hivatásos szín-
házak szemléjét. Ez a város több mint 
száz éve dönt ő  szerepet játszik a jugo-
szláv színművészet kialakításában és 
fejlesztésében. Ezenfelül Noviszád év-
tizedek óta összeköt ő  kapocsként szol-
gált két  kultúrközpont, Beográd és 
Zágráb között. Ezeknek a hagyomá-
nyoknak a továbbfejlesztésével, a ju- 

goszláv népek kultúrájának egybefűzé-
sével, Noviszád lerakta egy országos 
jellegű  színházi fesztivál alapjait. S ez-
zel, természetesen, a jugoszláv színját-
szás és a hazai drámairodalom tovább-
fejl ődésén.ek alapjait is. 

Ha az els ő  Sterija űrineN~Pg csak sej-
tette, a második niár minden kétséget 
kizárva igazolta az elgondolás helyes-
ségét, a fesztivál megrendezésének szük-
ségességét. Tavaly már senki sem ké- 
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telkedett abban, hogy a Sterija-színpad 
elsőrendű  jugoszláv kultúrintézménnyé 
válik. A jelentkező  színházak száma 
félreérthetetlenül bebizonyította: A 
fésztiválon való részvétel nagy meg-
tiszteltetést jelent mind a m űvészegyüt-
tesek, mind a drámaírók számára. Jó-
részt ezzel magyarázható, hogy tavaly 
tíz kiváló jugoszláv színház lépett fel 
ezen a nemes versenyen, tizenegy hazai 
művel. Azt sem kell elfelejteni, hogy a 
bemutatott tizenegy közül, tíz dráma 
háború utáni alkotás volt. Tegyük hozzá 
mindjárt ezt is: min őségi alkotás! Eb-
ből néhány dráma (Ranko Marinkovi ć : 
„Glorija", Lebovi ć-Obrenovi ć : „Mennyei 
osztag", Marijan Matkovi ć : „Az út vé-
gén", Slavko Kolar: „A testem az 
enyém" és Mirko Božić : „Hinta a füzes-
ben") még sokáig szerepelni fog a hazai 
színházak műsorán. Sőt, a Glorija és a 
Mennyei osztag iránt külföldön is ér-
deklődnek. 

Túlzás nélkiil állíthatjuk, hogy ezek 
a drámák minőségben nemcsak elérték, 
hanem túl is szárnyalták az eddigi ju-
goszláv színvonalat. Ez különben még 
nem sokat jelent. De a tavalyi fesztivá-
lon.. meggyőződhettünk arról is, hogy 
néhány író — noha azelőtt nem foglal-
kgzott drámaírással — jól ismeri a szín-
pad-technika minden követelményét és 
hangban, stílusban, tematikában, han-
gulatban és szerkezetben sikerült m ű-
vészi igénnyel megírt, modern drámát 
alkotnia. Olyan drámát, amely monda-
nivalójával a mai ember életének, örö-
mének és verg ődésének művészi tükör-
képét adta. A háború utáni évek siker-
telen műkedvelő  kísérletei után, ez va-
lóban szép eredmény. 

Ezzel persze korántsem akarjuk azt 
mondani, hogy ez az örvendetes siker — 
ha szabad néhány befutott dráma meg-
jelenését így nevezi — pusztán a Steri-
ja játékok létesítésének köszönhet ő . Vi-
szont a noviszádi fesztivál ilyenirányú 
mozgósító és serkent ő  szerepét sem 
szabad lebecsülni. A Sterija ünnepsé-
geken minden évben rövid két hét alatt 
felmérhetjük a modern jugoszláv drá-
mairodalom termését, minden évben ér-
tékelhetjük a legjobb színm űvészeti tel-
jesítményeket. Az írók, m űbírálók és 
színházi szakemberek így könnyen el-
készíthetik az évi mérleget: Mennyit 
haladt vagy hanyatlotta jugoszláv drá-
mairodalom és színjátszás. A Sterija-
színpad ezenkívül kit űnő  és csaknem 
egyetlen alkalom a drámaírók és szín-
művészek nemes versengésére. Ilyen al-
kalom és ilyen lehetőség természetesen 
nem maradhat visszhang nélkül. 

A Zágrebi Drámai Színház Matkovié Alomvásár 
című  drámájával szerepeit. 
VojnoviG Karnevál a tet đ  alatt cím ű  darabját a 

Noviszádi Szerb Népszínház vitte színre. 



Ha mindehhez még hozzáf űzzük,  
hogy az előadások minősége tavaly el-
érte a legmagasabb jugoszláv szintet, —  

a hozzáért ők véleménye szerint néhány  
előadás európai színvonalon mozgott —,  
akkor világosan kirajzolódik el őttünk a  
Sterija-színpad kezdeményez ő  és ser-
kentő  szerepe a jugoszláv színházi élet  
és drámairodalom további kibontako-
zásában.  

Felmerül a kérdés, milyen eredmény-
nyel zárul a jugoszláv színházak idei  
országos versenye? Vajon a III. Sterija-
színpadnak sikerült-e folytatnia min ő -
ségben és színvonalban a tavalyi feszti-
vált?  

Erre a kérdésre, alapos elemzés, kü-
lönféle tényez ők helyes megvilágítása  
és a jugoszláv színjátszás mai helyzeté-
nek tüzetesebb megvizsgálása nélkül  
nehéz válaszolni. Ez viszont a m űbírá-
lók dolga. De annak alapján, amit  a 
noviszádi kultúrotthon színpadán két  
hét alatt láttunk, a feltett kérdésre  
csak tagadó választ adhatunk. Az idei  
fesztivál ugyanis — véleményünk sze-
rint — színvonalban jóval gyengébb  
volt a tavalyinál. Ugyszólván semmivel  
sem ment túl a tavalyi játékok min ő-
ségén.  

Mivel magyarázható az átlagos szín-
vonal?  

Elsősorban is talán azzal, hogy a leg-
több színház az elmúlt évadban sajátos  
jelleg kialakításával kísérletezett. Ez  
viszont csak hazai művek előadásával  
volt lehetséges. Változtatni kellett tehát  
az eddigi műsorpolitikán. A színházak  
igyekeztek minél több , hazai drámát  
hűsorra tűzni. Magától értet ődik, hogy  
a hazai dráma el őadása — még ha ál-
talános emberi problémákat tárgyal is  

sajátos jelenítő  formát és játékstílust  
követel. Olyan feladat ez, amit a leg-
jobb együttesek sem képesek máról  
holnapra elvégezni.  

A színházak egy része háború utáni  
fejlődésében — tavaly vagy még el őbb  

elérte a legmagasabb fokot. Azóta  
pang. A további fejl ődéshez új vérke-
ringésre volna szükség. Viszont a leg-
több színház jelenlegi szervezeti fel-
építése gátolja az új vérkeringés meg-
indulását. Különben is: a színházak  jó 
része nem képes lépést tartani társadal-
mi életünk gyorsütem ű  fejlődésével.  
Körülöttünk minden változik, már sok  
minden meg is változott, csak a színhá-
zak működési formája maradt a régi.  
Körülbelül ennyit a tárgyi nehézségek-
ről.  

Az idei közepes színvonal magyará-
zatát továbbá néhány együttes gyenge  

Jelenet Marijan Matkovi ć  Heraklesz című  
drámájából. 
Jelenet Mindrag P аvlović  Út a bizonyosságba  
drámájából.  



helyet kellett-e adni egy iyen reprezen-
tatív jellegű  országos rendezményen.  

Mindez azonban nem marasztalhatja  
el az idei Sterija játékok sikerét. Mert  
beszélhetünk sikerr ől, bármennyire fur-
csán hangzik is.  

Az idén már tapasztalhattuk, hogy  a 
Sterija fesztivál nem akkor kezd ődik,  
amikor az els ő  előadás kezdetén a r. i-
valdafényben megjelenik az els ő  szí-
nész és nem akkor ér véget, amikor az  
utolsó előadás végén legördül a füg-
göny. A színházak még az idény elején  
megkezdték az el őkészületeket a feszti-
válra. A Sterija-színpad bizottságához  
egymás után érkeztek a jelentkezések.  
Minden színház új és eredeti dráma el ő -
adását jelezte. A fesztivál s űritett prog-
ramja miatt, persze, a jelentkezett szín-
házaknak több mint fele kimaradt. Eb-
ből is látható, hogy a fesztivál szerepe  
aiafap І  sdauun e xnsauzau  
terjed, hanem azon túl, az egész évad  
alatt mozgásban tartja és min őségi tel-
jesítményre serkenti a színjátszó-
együtteseket. Az idén tapasztaltuk el ő-
ször: két fesztivál között van már bi-
zonyos folytatólagosság, amely állandó -
an ébren tartja az együttesek művészi  
igényességét.  

Ne feledjük el azt sem, hogy az idei  
fesztiválnak végre sikerült a vidéki  
színházakat is megmozgatnia. Ez is  
eredmény. A válogatást végz ő  bizott-
ságnak a jövőben bizony nem lesz köny-
nyű  dolga.  

Az idei fesztivál ki ö iNen — a jugo-
szláv drámaírás fokozatos kibontaliozá-
šán.ak idején — néhány nemcsak elfo-
gadható, hanem értékes drámával gaz-
di.gította a jugoszláv színpadi irodal-
mat. Tíz új színmű , mindenesetre szép  
eredmény. Ha az idén bemutatott szín-
művek mindegyikét nem is állíthatjuk,  
a tavaly befutott drámák mellé, Mari-
jan Matkovi ć  két műve, az „Alomvá-
sár" és a „Heraklesz", feltétlenül el őke-
lő  helyet biztosít majd magának az ed-
dig még nem túlságosan gazdag jugo-
szláv drámairodalomban. Ezenkívül  
Miodrág Pavlovié: „Út a bizonyosság-
ba" című  drámája is értékes irodalmi  
alkotás. Túlságosan intellektuális szö-
vetre azonban igen nagy feladatot állít  
a színészek elé. Csak magas színvonalú  
fővárosi együttesek vihetik sikerrel  
színpadra. Az idén befutott drámák kö-
zé tartozik Juro Kisinger „Holtvágá-
nvon" cím ű  ügyesen megírt lélektani  
drámája is. Minden tekintetben megfe-
lel a modern színpad kövзtelménуei-
nek. Nem hagyhatjuk ki ebb ől a fel-
sorolásból Branko Čopić  „Nikoletina  

Branko Ćopić  novelláinak közismert alakit, N , kn- 
letfna Bursa ćot Rade Markovié személyesíti meg.  

Kislinger Holtvágányon című  darabja a Celjei  
Népszínház elđadásában került színre.  

szereplésében és néhány dráma gyenge  
minőségében kell keresni. Meg kell  
mondani, hogy az együttesek és színmű -
vek megválogatása ezúttal nem a leg-
szerencsésebb volt. Meggy őződésiink,  
hogy a Mosztári Népszínház és a Szkop-
lyei Népszínház együttesének el őadása  
az idén kimaradhatott volna a feszti-
vál műsorából. Ugyanez vonatkozik az  
„Ágacska a szélben" és az „Osztozko-
dás" című  színművekre is. Vitatható  
például az is, hogy a „Felebarátok" cí-
mű  avangardista drámának feltétlenül  
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Bursa ć" című  novelláinak dramatizáció-
ját sem. Ez a színpadra alkalmazott 
čopić  mű  mély humanizmussal átitatott  
meséjével, feledhetetlen der űjével és  
ragyogó humorával bizonyára még so-
káig a jugoszláv színházak m űsorán  
marad.  

Végül, de nem utolsó sorban meg  
kell mondani, hogy az idei fesztiválon  
az átlagos színvonal ellenére is lát-
tunk néhány jólsikerült és egy remek  
előadást, néhány gondosan felépített,  
művészi alakítást, két kit űnő  és egy  
га ' уоб  rendezést.  

A legkiemelkedđbb művészi teljesít-
ményt s a le кie.yensúlvozottabb el ő-
adást (Janez Žmavec: »Lélekveszt ő  a 
Kikötőben") a Szlovén Népszínház 
együttesét ől láttuk. Erről az előadásról 
elmondtatjuk: gondo3 felépítése, h ű -
vös és depoetizált hangulata, egységes 
stílusa és diszkrét hangja minden di-
cséretet megérdemel. Az eddigi feszti-
válok egyik legjobb előadásának tart-
j uk. 

Színvonalas teljesítménynek számít a 
Zágrábi Drámai Színház, (Matkovi ć : 
„Alomvásár"), a Lyublyanai Városi 
Színház (Vilhar-Mahni8: „Este az olva-
sókörben") és a Noviszádi Sžerb Nép-
színház (Vojnovi ć : „Karnevál a tet ő  
alatt") együttesének el őadása is. Ilyen 
minőségű  előadások mindenkor meg-
állják helyüket egy országos versenyen. 
A (:elvei Népszínház el őadásáról (Kis-
línger: „Holtvágányon") sem szabad 
megfeledkeznünk. Igazságtalanság vol-
na. Ez a vidéki együttes a tavalyi fél-
siker után kellemesen meglepte a fesz-
tivál közönségét. El őadásuk fővárosi 
szinten mozgott. 

Ritkán fordul el ő , hogy a közönség-
nek, műbírálóknak és a zsűrinek egy-
egy előadás, rendezés vagy alakítás el-
hírálásában egyöntet ű  a véleménye. 
Pedig az idén ez történt, legalábbis a 
színészi teljesítmények elbírálásában. 
Magyarázata? Néhány alakítás szem-
betűnően kimagaslotta közepes színvo-
nalból. A legtöbb dicsérő  szó Rade 

Markovićet, a Beográdi Drámai Szín-
ház fiatal színészét illeti. Nikoletina 
Bursa~, a hatalmas alkatú, kissé fa-
ragatlan, de csupaszív partizán-tizedes 
alakjának megszemélyesítésével a fesz-
tivál egyik legjobb színészi alakítását 
nyújtotta. Feledhetetlen művészi él-
mény volt. De ugyanilyen elismerést 
érdemel Viktor Beknek, a jugoszláv 
színjátszás veteránjának és Neva Ro-
sićnak, fiatal zágrebi színészn đnek ala-
kítása is. Mindkét színész a Zágrebi 
Dmаi Színház tagja. Alakí±4giikat 
többször is nyfltszíni tapssal köszSnte  
meg a közönség. BlaŽenlša Kataiinrc  es 
Marko Todorovi ć , a Jugoszláv Drámai 
Színház két tagja — Ivo Vojnovi ć  Dub-
rovniki trilogiájában — nyújtott ma-
gas színvonalú művészi alakítást. Az 
említett művészek feltétlenül megérde-
melték, hogy a zsűri nekik ítélj Р  oda 
a fesztivál öt legjobb színészének kijá-
ró jutalmat. 

Alán említettük. hogy a legjobb e1S-
adást a Szlovén Népszínház együttesé-
t гΡ)l láttuk. Jó előadáshoz azonban nem  
csak kitűnő  együttes, hanem rendező  
is kell. Ezért nem tévedünk, ha azt ál-
lítjuk, hogy a Szlovén Népszínház 
együttesének els ősorban is Slavko Jan 
rendez ő  biztoskezű  vezetésével sikArült 
olyan előadást nyújtania, amely ki-
emelkedik az eddigi Sterija-játékok-
ból. Cseppet sem meglep ő  tehát, hogy 
a zsűri az idén Slavko Jan rendezését 
találta a legjobbnak. Meg kell még 
említeni azt is, hogy másik két jólsike-
rült előadás, a „Karnevál a tet ő  alatt" 
és az „Alomvásár" Josip Kulundži ć  és 
Mladen Škiljan nagyszerű  munkáját és 
rendezői tehetségét dicséri. 

Mindent összevetve: A harmadik 
Sterija játékok eredménye — közepes 
minőség, átlag színvonal — nem nevez-
hető  teljes sikernek. Mégis tagadhatat-
lan: az idei fesztivál jelent ős mérföld-
köve volt a jugoszláv színjátszás és 
drámairodalom fejlődésének. Az idei 
játékok országos visszhangja legalább 
is ezt bizonyítja.  
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Idegen a társadalomban  

Bori I щге  

ALBERT CA US: K~íZ~NY,  MAG-
VETI  K~NYуKjADб , BUоAPEST,  

1 957  

Smürke, jelembtékbelen, samm,itm,andó,  
célta±l.'an éle!t •képe bon ~takozik  ki emnek  
а  kis könyvn,ek а  lагрј ~а :п , а ,теlу  ёp- 
рет  s івоnds&'v аа  vált sdkat- 
moи,ldó knfe;jeTJé,sévé аау  kor rnberi 
életének.  

A ma már Nabel-díjas Albert Са - 
musnak ez vá,t az első  könyve, még а  
h~álború aliatt jelent ,meg Párizsiban. 
Azóta íróya nézetei is me,gváltáztak 
sak .mtin,denben, иј 'abb könylveket írt, 
tavaly a NőbeM1-,dí;j d:icsősfié:gében és vi- 
lág.hírélben kérezebtt, cii ez e kis 
könyvеiske a maga szz5(tven о11да1á- 
val tavább d1i írájátó!1 függetlem éle,tét, 
rrla'gyar nyilnne гn imrnáт  а  másadik ki- 
adásban. Ёs banúskodik. 

Egу  einiberi ás ttt!rsardla! Іlmi átilalpat si- 
vár kpt villlanJtlja  fel. A francia tár- 
sadalom hálború е1о!tti fiata!1ságlának 
jđvđltlensé:ge, áparad!att belis ő  é4"ete vil- 
lan fel, ате l.у  a hábarú ufitám maijid két 
kézzel 1ka1p az egzisztencialista filozófia 
Sartre-fiféle vá,l+boza'thin és lelkesedik 
Camus albszurd -elrnéletáért. Arról 
bes:zé1, 'hagy а  lkapitalista tá.rsiaüarlоm 
börtörve neimlrsaiс  а  пnunikásn.ak, hanem  
а  ,palgárnak ifs, a !ро>!tg!ári életfarmának.  
Az efim;ber rme,gnye,sertt szárnyakd ~al, üгеэ  
szeirnekkel él egyik naprfiótl а  má,s -±kra,  
c&lja, íhagy ёletének ezeket a napjait  
minél !kén,ye!1!meseьben, nyugod.ta,bban  
"еlје  le, a fiha'.iniapлra nem ganrd 7,1, mert 
nem ёrde!7us ~s vele fiogalkozrni. ,A fel-
adat igen. egyszterű : 1elhetöleg fájdialorrn 
mentesen l'eéilni :az é1 еФе lн . Ёs firrn4yen 
szamarú, !hag.y mvinкlez е ,ау  fiatalember 
élebének a tanwls§ уа . 

A regén.y francia címe i!degenr"о1 be- 
szé1, de a'köz;ön,y is szépen tükrözi a 
kёny гv ata,phangwlatát. Camus azt 1- 

lusztráll~a ebiben a nnúиáben, hagy az  
emfoe.r Idegen, jö,vev&Іц  csak a társa-  
dalomban, el ~szigeltell letfiek édne!k ау -  
más mellle ~trt, és nini tuldnak egytmás- 
sal tgl,áEk!о¢.nfii. Az esnlberelket а  fásпzít  
ki5zöny fa+liad választják е1 e!gym)ástól,  
és .ez egiészeи ; а  nern;töг7đ1dö1ms,éaig tud  
fok:azádxii, n,erntörddömségig, szemvte-  
lens~aie; nerrLasak ernbertárslai, ci i  maga  
maga iránt is.  

A  те!glény is ezzel a hanfigutlafitraljzza-1  
kezкlődik. A hі i már régen ed ~szakadt  
mindenikdtőll, anyl,jábál is, akit aagоk  
há!zába küldött. сa!mlus mesteri пnó,dKлn  
rajzoltja meg ppen az anya halála és  
tem~etése túkrébe гn a fialtal,efimber lelki  
sziegénységlét, k!özömlbö4sségét, юéiltalam,  
semmitmobndó letrét. „Ma 1a11t meg  
anyám. Vagy 'talán teghap, nem is tu-  
dohn fipantosan ..." I,rrve az ellis ő  hiatá-  
razdtt von.ás e ifliatalemlber a псkétpén.  
А ~mlás ~~adikat, ' mlétg jeiцlegze!te~sel~bet  
alig  pár ,mervda1rt1a1 a4ábbb találjiuk: „xét  
napoit kértelm a ф6nökömtэőd, s persze  
ilyen ürügyre nem ucbaisntihatta vi ~ssza.  
Dfie láttam, nem volt ínyere a dolog. 
Pedig még mom Іdtam is neki: — Nem 
tehetek гó>1а . — Nem !felelt. C,+dnкialtamn, 
hogy ezt taláin anégse Illett vdlnia m an- 
d,anoan . . ." Anyi,j!a ,élv fia, viszoalyára a 
klölvetkez5kьeln talfálluпvk тnfia,gyarázatot. 
A fi kiléпlt a metnhelyre éts az iglazga- 
ноиаl belszél+get. Mentegetni akarja cna-  
g.át, rnaljrd arra ganldol, hag.y anyljfia so-
kat sírt kezdetiben, dtt kinn: „Az и'tдlsó 
eszten!dlőоуen ezéitt is nem mentem a 
mепbhelyтe. No me azbán azert is, 
mert e9ive ~szett volna a vas rna гporn —, 
nem szólva а!гк~ó4 s rolbdtról, hogy autó- 
buszra kelilett volna ülnöm, aztáai je -
gyet válltandm, ls lkétt óra hosszat utaz-  
gatnom." A teniеté!s 'leírása pornpáэ  
rajza а  Piúlbál ára-dó közilanbósrмégnek.  
Ahogy igyа4agolnІak а  ko ~parsp után, s  
velük -теау  amylj!álnak öreg bará ~tlja is',  
meglható igyekezettell uttцszol)va tfáгadt  
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lábait а  •mindisгk•á.bb távoladó menet  
után, hogy végütl is ö гsszecssék, az em-  
b,eri szoliкlatásnask, az érző  ember-
nek olyan• péal ►dáját villantijia fel a fia-
tal ёs közöІnlbös fiú edtt, arn,eflyr-e az  

sernrni гképp nem valma képes. Bs rnin-  
dtn fölött áttt raЛyag •az afrikai nap 
közёmibös Iés Іi+ő!s fénуe, ате4у  гfára•s;zt  
éз  ikinierit. A ;fiú csak testével van a 
teRm гetéL~en., szelleme, гgondodatai vala-
hol m:iasha1 boQyanganák. 

Mávsnap ifürödni гrrvegy а  tengerre és 
szerelmi kalandba csátlkozik. Fürdés 
után, ö1tё&kö гdive •a lány +m.eglátj'а  fe-
kete а'kkendőij+ét: „ . . . kér!dlezte, kit 
gyás¢alоk. Mandtam neki, ihogy anyám 
halt meg. Amikor megkérdeztie, anikor, 
azt feleltem neki: — Tegnap. — Egy  
kicsit h ґаћ kё1t, di küilönben egy  
szót sem zólt. Kedvem nett volna hoz-  
záte+nni, hogy hiszen én nem tehetek 
гó1а , di lenyeltem а  mondókáгa't, mert 
eszembe jutott, hag,y ezt már a fёnr;i- 
kömnek ;is mondtam. Egyéabként Is mit 
jelent ez? Az ember rr цindenké,pp hilbás  
egy ikids+it." Aztáin a moziban egy  Fer-  
nanidel-diгllmet néznek meg, rajid a l~ány  
felanegy vele ia lakására. És azután  

јос  а  va,s'árrnаp, Mersault-nak, a fölhös- 
nek vasárnap,j á. Az unalom, , а  eél;tadan- 
sá;g Szinte rfájón á:rad e pár lapnyi  
leírásbói. Nem, történik semmi, nem 
gohvdal semmire бs nem gs ~inál, nem 
érez ,sem'mit. Ё1ete teljesen a véletle- 
nek kény ~e-kediиétы  ;fiígg. 

A ,regény főhőse emiber, akinek sorsa 
függetle:nítette rrnagát, 'kúviil esik a h ő - 
sön, akaratát а  véaPe.tlenek sorozata 
árány>1tja., úgyhagy а  hőset, mire ;hely-  
ze!trémek twdatára éibredne, már'is várja  

а  nyaktiló. Nem társadaa:mi eccber  ‚ii 
Mensault .,~em~élyében előttünk, csak  
társa+da+lmilag m,e~határozatt. Sz'ó sze-
rint is iгdgg!en а  :társada1lolmiban, amely-  
ben бlrni кén.y>,szerül. Mondanunk sem  

kell: ez a társadalom a Mersault-ok  

társadalmla. 'Ernyedt, flüllddt, Јcéltalan.  
A céltalanisáig nagy alkatása ez a 

regény. Mersault telhetetlen.tiil esap+ó гdik  
ide-oda, rmin гt kis faig az  radó vízen. 
Szinte vakon, ba'lyoing az emiberek kö- 
zött, álo7nbatn él, т;`.ntha nem twdná 
mit бs miért ese+leks+z;ek. Aztái а  гsziгъte 
bántó ta•rtalmatlamság, ami köniilvesz.i 
és amit élete je гlen+t! Enfli, aludni, dc+l-  
goгm:i, :ci:garettázrni. Legföъb csetieke-  
detei ezek az бl~etbe,п . De a гv:égzet már  
ott settenked'.k körülötte. Raymand  

Sinte,s ez. a sdlyemlfiú, emeleti szorn-  
szédja. М•irrdinkább egybefanódik éle-  
tük. A napok ilresen tünnek tova, és  
szamszéd:j'áv+al valá barát'sága már aej- 

titi a véget. :Fő&ke a szabadulás re-
ményét kinálја  neki, Párizsiba akarja  
küldeni, die ő  visszautasátija az aján,1a-
tolt. „Akkor meg azt kéridezbe (a fi őnбk), 
nem csábítana-e a +váLtazás. Azt felel-
tem, hagy az emJber ,éZаte úgysem vá:l-
tazik, fhagy egyik élet olyam, mint a 
rnás'k, s hogy gaz -  én itteni Lletemet 
kedvemre valóinak tarálom. Láttam, 
nem tetszik neki a váLa!sz, azt anomdta, 
nem felelek a kérdésére, meg nagy 
nincs semmvi bedsvá;gyam, s az üzleti 
életben ez nagy haj... Ha jóit meg-
gondolom a ddl'geit, igen tü;rhat ő  módon 
érteim. Dikkaromban, err јI бКszeгm, sok-
kal becs+vágyább váltam. De rívikar ab-
bai_h•agytam a tamun,ányaLmat, igen iha-
rnar beláttam. +hegy mindez nem is 
olyam fюntas." 

Egy vasárnap azután kiránduflrvak 
Rayanonddtall. együtt a tengenpertnlak a 
várostóíi egy távólabb eső  részélte. És  
irne a, véldtlien j á гtéikla : Memsault akamat-
lanwl belecsöppen Raymond kétes iigyei- 

: arabokkál verekszenek és az egyi-
ket le+lö+vi. Válóban »kopogtatnak bal-
sorsa ajtraján«.  

A regény második része Mersault 
böi tön'\életéről szól. Kihallgat jók s a 
napok mennek a maguk utján.. Már 
vagy egy éve vizsgálati fogságban van. 
Az író leifesitii hőse eltompult közöm-
böslségiét: rnár nem érdekli sаj ~át sorsa 
nem. Közönyösen vall és étl. Ez logikus 
is: csak életét falytatlja to гvá,bb. Еs ép-
pen dbben a részben hull le a lepel az 
egész társadal'ontirál. Az író hosszabban 
aLidőzik a főtárgyalás részleteinél. A 
bíráság: Meirsranxltot éppen közömlböss+é-•  

giével, érz и kitieflenségévdl terheli. Nem 
sШегІ4trbe anyját, halála után . nvásn l) 
moziba ment és szerelmi viszonyt kez-
dett, jápajtása selyemfiú volt, stb. A 
polgári támsаdalam erkyölcsi jegyeinek 
fonákjai ezek, melydktől azonban ,e tár-
s ~adalomn valódi arca kap éleiscbb meg-
világíttá ѕ+t. A vádn4 halált kiér Memsaultira 
ilyen szaгуаkkaQ: »Kijelentette, semmi 
közöm ahhoz a tánsadálomtihoz, amelynek 
félmeisanertem leglényegesebb törvé-
nyeit, s nincsen jogom ápelválni arra az 
ennlberi szívre, аmelynék legelemibb 
h+a+jlаmaimól sinGS tudomásom.« Pedig a 
hős ennek a társadalomnak a terunéke 
volt, és kövertkezatesen ennek törvényei 
szenirvt éilt. Ami ezután következik, az  

a hős rádlöbbenése saját sorsára, e;gy  
nagy öne+l еmző  manolág ,a regény végén.  
De már késő. A hős meg fog halni,  a 
társiadalоni pedig tovább termeli a Mer-
saultoliait, és ezerszer újra lepereg majd,  

mind újabb és újabb változatban ez az  
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e7nlbeni đг*те ,  amit Qamus aly+an nagy 
rrvёr гbékitaurbá.s~taQ éts mesteri egysгe ~r{'iség- 
gёl miondatt eil. 

E ЈdsregёnynІk már megvan ia maga 
he1y+e ko,run 	eTlerпi jalаnяéSsi kiSzдtt. 

Lényeges+et és јеllleтnz5t mюnd el а  mai 
kor po ~lgáiri táхsadalmáтöl és az ember -  
го1, aki abъan élnii  k€myszerüil. A szó  
legszaro~abb éFrtelmében is kor- és kór-  
kбp.  

Menedők a sYÖrny( idők elő l  

Bori I. а rc 

SZERB ANTAL: SZÁZ VЕRS,  
N АоуЕТб  Kс  NYVKIAІо0,  
вUĐAРЕ5т, 1957  

„Kedves olvasó, légy régimödi. sze-
rezd be a kapcsos albumot és írd bele 
a legszebb verseket, amelyekkel utadon 
találkozol; hidd el, nem kárba veszett 
idđ, amit ezzel töltesz. frd tele a kap-
csos albumot és tedd el vagy vidd ma-
gaddal. Ki tudja, mit tudsz megmente-
ni ezekben a szörnyű  időkben, és ki 
tudja, mit tudsz megmenteni ifjúságod-
ból, amely nem kevésbé rohamos tem-
pбban szokott elnyargalni, mint a ro-
hanó idđk. De ha kedves verseid veled 
lesznek, nem maradsz üres kézzel 
üres ég alatt." (1944.) 

fgy ír a kötet bevezet őjében Szerb An-
tal, halálsejtelmekkel tele ilyen módon 
próbált védekezni a második világhábo-
rúban a fasizmus fenyeget ő  veszélye el-
len. Jellemző  módon versekkel bástyáz-
ta körül magát, s mint annyian, az 
életnek ezeket a túlságosan szelídnek 
bizonyult fegyvereit szegezték szembe 
a fasizmus halált árasztó borzalmaival. 
Szerb Antal humanista volt, a Rotter-
dami Erasmusok fajtájából, aki úgy 
látszik, nem tudott mással védekezni, 
minta szellem, a humánum szelídségé-
vel. Pedig akkor nem ez kellett volna, 
hanem az a „fegyveres jóság," amit egy 
jugoszláv költő  emlegetett nemrégen. 
Fegyver és harc, amit annyian vallot-
tak Európában. 

Szerb Antal tehát száz verset gy ű j-
tött össze a „szörnyű  idők" előli mene-
dékül. Száz görög, latin, angol, francia, 
német, olasz versei, azét a szei:.emi 

Európáét, amely akkor, 1944-ben, meg-
semmisítve, megfélemlítve, lealacsonyít -
va és arcul köpve rejt őzött könyvek 
lapjai között. Err đT beszélni, ezt idézni 
a maga módján hősi tett volt, ha --
eszközeit, hatását tekintve — nem is 
eredményes. Most új kiadásban kaptuk 
kézhez Szerb Antal i izenetét, egy csok-
rot azokból a virá бokbбl. amelyeket 
az irodalomnak ez az ért бje szeretett, 
verseket, amelyeket a halálra várva ol-
vasott. 

Tíz témakörbe csoportosította a ver-
seket Szerb Antal és ilyén címeket 
adott nekik: magányosok, szeret ők, is-
tenek, halandók, állatok, nosztalgiák, sor-
sok, éjszakák, bánatok, hatalmak, láto-
mások. Ezek a ímek egyben nagyon 
jellemző  módon villantják fel Szerb 
Antal egyéniségét is, a magára olvas-
ható versek színei keverednek azokkal 
az érzésekkel, amelyek boldog és békés 
időkben éppúgy megteremnek, mint a 
harcok vérözönében. Érdekes ellentétek. 
támadnak így az olvasóban és támad-
hattak Szerb Antalban is, amikor vá-
logatta és olvasgatta ezeket a verseket. 

A bombák robbanása közben 
Wordsworth Táncoló tűzliliomai meny-
nyire másképp és mégis mennyire jel-
lemzően, mondhatnánk titkosan utal-
nak és találnak célba az olvasóban. 

Sétáltam, minta felh ő, melyet 
szél hajt, céltalan, könnyedén, 
s egyszer csak egy sor, egy sereg 
aranyliliom tűnt elém, 
a tó partján, a fák alatt 
ringtak, táncoltak almatag. 

Szabó Lđrinc) 
Vagy nem volt aktuális Leopradi A 
remete rigó című  verse? 
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Nem kellettek, nem is tuden ћ, miért,  
[sőt  

Tőletek menekülök,  
Hazámban idegenként,  .. . 

(Sfk Sándor)  
S hogy száll fel Nietzsche Elh аgyatva  
című  versében a válogatć  magános  
és bánattal telt sóhaja:  

A varjúraj  
város felé surrog tova: . 
hó lesz hamar —  
boldog, kinek van otthona...  

(Képes Géza)  
A magára is olvasható jegyek után  

az olvasó a szerelem örök problémájá-
val találkozik. Theokritost, Vogelweidet,  
Goethét, Shakespeare-t, Elisabeth  
Browningot, Petrarcát és a világiroda-
lom sok nagy költőjét találjuk meg eb-
ben a részben. Szerb Antal törekvései  
és szempontjai itt is nyilvánvalók:  
egyfelől örök emberi értéket idézni fel  
az értékek devalválódásának korszaká-
ban, másfelől élesen szembeállítani a  
szeretetet a kor árasztotta gy űlölettel.  

Ezt szemlélteti az Istenek címet vi-
selő  ciklusban Schiller Görögország  
istenei című  versével:  

Visszatértek 6k hát s minden szépet,  
visszavittek, minden magasat,  
minden ép színt, minden égő  képet,  
s itt maradtak a kihűlt szavak.  
mi a dalban él fent halhatatlan,  
lent a létben elmerül.  

(Gulyás Pál;  
Lrdekes azonban megfigyelni, hogy irá-
nyítja Szerb Antal válogató kezét min-
denütt élete konkrét borzalma. Hölderlin  
Hyperion sorsdalában ismét saját hely-
zetét olvassa ki:  

De ránk idelenn  
nem vár nyugalom soћaaeв  .  
Vaktában csak egy  

órától a másikig  
úgy sodródnak az бtok- 
verte halandók,  
mint hullámok  
szirtrbl szirtre zuhanva,  
míg elnyeli őket a vak szakadék.  

(Képes Géza)  
1gy rak Szerb Antal szín mellé szint,  

érzés mellé érzést a legnagyobbak meg-
fogalmazásában. Több mint kétezer év-
nyi az ív, ami időben összeköti a kđltő-
ket egymással. És békésen simulnak be-
le a német és az angol, az olasz és  a 
francia költők hangjai ebbe a koncert-
be, amit Szerb Antal varázsolt el ő  egy  
öldöklő  háború utolsó előtti esztendejé-
ben! Tudatosan hirdeti, hogy a l đvész-
árok szakadékai nem végleg szakítot-
ták szét az emberiséget, ha a jelenben  
nem is, de a világ kétezer éves múltjá-
ban a legszorosabban đsszetaгtoznak és  
összefognak tartoznia jövendőben, egy  
békés korszak boldog ölén is.  

A magyar műfordítók legjobbjainak  
teljesítménye pedig méltóan adja visz-
sza az eredeti szövegek mondanivalöját,  
erről mindenki meggyőződhetik, hisz  a 
kiadás kétnyelvű .  

A mai olvasó már csak száz nagyon  
szép verset, a világirodalom valóban  
száz gyöngyszemét kapja kézhez ebben  
a kötetben állandó útitársul és olvas-
mányul. Ma mára válogatás tendenció-
zus éle eltompult, a versek elvesztették  
pillanatnyi időszerűségüket és csak  a 
remekművek korszakokat, évezrede-
ket tálélő  örök időszerűsége árad be1S-
1ük.  
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Irodalmi háboraí  
egy efószó körül  

— tényi  

Kurt Tucholsky érdekes alakja volt  
a német irodalomnak s a weimari Né-
metországnak. A náci-táborokban ké-
sőbb elpusztult Nobel-díjas Ossietzky-
vel együtt évekig szerkesztette a  
Weltbühne-t, ezt a harcos folyóiratot,  
amelyben Ossietzky és Tucholsky, vala-
mint a körülöttük csoportosuló írónem-
zedék —Tucholsky Iegtöbbször a gúny  
fegyverével — az akkor még kezdeti  
szakaszában lévő  hitlerizmus ellen küz-
dött. Ezt a csoportot Hitler hatalomra-
jutása szétszórta a világ minden tájára  
vagy ... , megtizedelte. Tucholsky maga  
is .  elmenekült és 1935-ben Svédország-
ban öngyilkos lett.  

Tucholsky elsősorban humorista volt,  
de a szónak nem abban az olcsóbb ér-
telmében. M űvészetét talán Karinthyé-
hoz hasonlíthatnánk leginkább, (a ma-
gyar olvasó jobb megértése érdekében  
vesszük ezt a hasonlatot). Finom irodal-
mi fegyverzetben vonul fel mindig ez  a 
humor, mindvégig egyéni hangú, az  
„együgyű  lexikon" elgondolkoztató,  
frappáns hangjában kulminál, ahogy a  
fogalmakat leegyszerűsíti, magyarázza.  
A túlvilágról és vele kapcsolatos misz-
tikumról szóló sorai például:  

„Az igazhitűek egy kunyhó előtt ül-
nek. Arra megy egy pogány, vígan lép-
ked és fütyörészik. Az igazhitűek kun-
cognak, a hasukat dörzsölik és lökdösik  
egymást. Na ez is vakarózni fog egy  
nap, ha meghal — mondogatják.  

Mert nekik az igazhitűeknek ott  a 
zsebükben a túlvilágra szóló hajtási en-
gedély. Ez meg — szegény pogány —  
nem is tudja, hogy ilyen engedély is  
kell a halálhoz. És jól néz majd ki  a 
túlvilági mezőkön!"  

Tucholsky talán a legolvasottabb író-
ja korának — pacifista és radikális pol-
gári körökben, de a munkástömegek  
soraiban is az akkóri Németországban.  

Aforizmákkal átszőtt kis karcolatai, ér-
dekes és gunyorosan érzelg ős regényei  
s különösen (a számunkra Karinthyt  
idéző) pastiche-rajzai voltak közkedvet-  
tek ... ezek a kötetek persze mind ott  
lobogtak aztán a hitleri könyvmáglyá-
kon. Színpadon is sikerei voltak, kis  
chansonjai általános beszédtéma vol-
tak Berlinben, Münchenben és minde-
nütt. Nemcsak napi politkát adtak, ha-
nem — minőségükben jelentős irodalmi  
értéket képviselnek a képek üde felvil»  
lantásóval és tiszta szép nyeivükket.  

A háború után Tucholskyt újból fel-
támasztották, és most az újból felidé-
zett író körül irodalmi háborúskodás  
támadt. A legnagyobb német „olvasó-
körök" egyike (ez olyan könyvbarát  
egyesület a németeknél) elhatározta,  
hogy kiadja Tucholsky válogatott m -
veit — egy vastag kötetre való írását  
— illetménykötetnek: a válogatást az  
író barátjára, Hermann Kestenre bíz-
ták. Kesten ezt el is végezte és — el б-
szót írt a könyvhöz —. Ez az el őszó a  
nagy háborúskodás tárgya.  

Alighogy az „olvasókör" nyilvános-
ságra hozta tervét, máris jelentkezett  a 
Rowohlt-Verlag, Tucholsky egykori ki-
adója és ... tiltakozott. Tiltakozott a  
maga nevében, de tiltakozott Tucholsky  
özvegye nevében is. Együtt kérték az-
tán a bíróságtól, hogy akadályozza meg  
a könyv terjesztését, els ősorban azért,  
mert Kesten el őszava „súlyos sértéseket  
tartalmaz, voltaképpen éleshangú bí-
rálócikk és alkalmatlan el őszónak."  
Tucholsky özvegyének külön kifogása  
szerint az el őszó írója lekicsinyli fér-
jét, helytelenül mutatja be egész  iгб i 
munkásságát, emberi magatartását stb.  

A Der Monat című  folyóirat -- anél-
kül, hogy a folyamаtban lévő  bírбi el-
járásnak elébe vágna, mint azt maga  
hangoztatja — pusztán tájékoztatásul  
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kiizölte ezt az elđszót. Išes~en kétségte-
lenül szellemes, mesterien könnyedhan-
gú, tele van szubjektivizmussal és sok-
szor rapszódikus; sok belemagyarázás 
kell ahhoz az állításhoz, hogy rosszaka-
ratú és elfogult. S még kevésbé lehet 
erről azt mondani, róla, hogy nem mu-
tatja be kellően és éléggé a német iro-
dalomnak ezt az érdekes és egyéni te-
hetségét. 

Amikor aztán Kesten esszéje nyilvá-
nosságra került, valóságos nyilatkozat-
háború indult meg. Van aki fetisizmus-
nak bélyegzi, hogy egy elhúnyt íróról 
nem lehet szabadon beszélni, van aki 
élesen támadja Kestent, fejére olvasva, 
hogy barátja emlékét csunyán befeke-
títette. Van aki súlyos irodalmi mércé-
vel és professzoros tagláló hangon  
nуúlt ehhez a kérdéshez ... azon a han-
gon éppen, amelynek Tucholsky világ-
életében a legnagуobb ellensége volt. 

A nagy harc hullámaiban azonban 
felmerült az írói magatartás kérdése is 
és így az el őszó-ügy meg az egész  
Tucholsky kötet körüli zaj egyre inkább 
valami irodalmi ítél őszékké változik. 
Vajon az emigrációba kényszerült író 
öngyilkossága — vetik fel —, ez a han-
gos tiltakozása hazájában uralkodö ál-
lapotok ellen, h ősi cselekedet volt-e 
vagy menekülés? Szó esik ezekben a 
hozzászólásokban az emigráns-iroda-
lomról általában — állítólag Тucholsky 
„sajtpapírnak" nevezte az ilyen töme-
gektől távoleső  folyóiratokat. Tucholsky  
Persze nem ismerhette a fasizmus elleni  
harc világméreteit (hiszen a hitleriz- 

mus teljes háborús őrületének kibonta-
kozása előtt halt meg). A vita egészen  
kényes területekre tévedt, amikor  a 
hitlerizmussal való kollaboráció kérdé-
se felmerült azoknak a német íróknak  
magatartásáról, akik a birodalomban  
maradtak .... sőt neveket is kezdtek 
emlegetni a hozzászólók. 

Most végül megszólalt maga Kesten 
is, — aki a hitleri uralom éveit szintén 
emigrációban töltötte —, de ezt a kér-
dést nem erről az oldalról közelíti meg, 
hanem merész oldalvágással kétségbe 
vonja az író özvegyének jogát, nem any- 
nyira jogi, mint erkölcsi és irodalmi 
szempontból, hogy kerítést emelhet fér-
je emléke körül, tabunak tekintve min-
dent ebben a kérdésben .... Abban az 
előszóban — írja — igazságosan és em-
beri színekkel mutatta be az elhúnytat, 
aki nagy volt és nagyságának az sem 
árt, ha bizonyos emberi gyengéire, 
ítéletbeli tévedéseire is rámutatunk. Mi-
lyen volna a világirodalom, az irodalmi. 
ítélet, — kérdezi Kesten —, ha Goethe 
kedvesére vagy Heine feleségére bíz-
ták volna emlékük és nagyságuk fel-
mérését!  

Egy kis letargia azonban kiérezhet ő  
Kesten legújabb írásából, amelyben a 
sok hozzászólónak válaszol. A vitához 
ugyanis — saját maga vagy ellenfelei 
szájába? — egy Goethe idézetet ad: 

„Ihr müsst mich nicht mit Wíeder-
spruch verwirren! Sobald Tan spricht,  

beginnt Tan schon zu irren. " 
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KRбNIKA  

A K~LТІ5х1kT Mí~►SOD)K FЕSéТtYÁ LJA  

Május 31. és junius 5. között Rijékában és környékén meg-
tartották a jugoszláv költészet második fesztiválját, amelyen 70 
hazai költő  és néhány ismertnevű  kritikus 'vett részt. A fesztivál 
külfđldi vendégei. Tadeusz Rožewicz lengyel, Alain Bosquet fran-
cia és Luigi Fiorentino olasz költ б , a felolvasásokban és vitákban 
való részvételükkel e találkozó központjában álltak. 

Nem érdektelen talán, ha ideírjuk a meghívottak, illetve meg-
jelentek névsorát: Mira Ale čković, Mate Balota, Aesimir Blago-
jevič, Dobriša Cesarić, Milovan Danojlić, Oskar Davi čo, Milan 
Dedinac, Mak Dizdar, Eh i Finci, Jure Frani čević-Plačar, Marin 
Franičević , Zvonimir Golob, Vlado Gotovac, Jovan Hristić, Ham-
za Hurno, Dubravko Ivan čan, Drago Ivani ~ević, Stanko Jцriša, 
Blaиe Koneski, Dušan Kosti ć, Vladimir Kovač ič , Kajetan Kovi č , 
Gustav Krklec, Vesna Krmpotić, Ivan V. Lali ć, Velimir Lukić , 
Miroslav Madjer, Desanka Maksimovi č, Todor Manojlović, Slo-
bodan Marković, Dušan Mati ć , Janez Menart, Barislav Mihajlo-
vić, Slavko Mihalić, Nikola Miličević , čedomir Minderović, Zo-
ran Mišić, Tanasije Mladenovi ć, Slobodan Novak, Milorad Pa-
nič-Surep, Vesna Yarun, Tone Pav ček, Vlatko Pavletić, Biri 
Pavlovič, Mindrag Pavlović, Sreten Perović, Boško Petrovi ć, Va-
sko Pipa, Vladimir Popović , Čedo Prica, Josip Papuč ić, Branko  
V. Radi čević , Borislav Radovič , Djuza Radovi ć , Stevan Rai čković ,  
‚van Slamnig, Milivoj Slaviček, Stanislav Šimić, Djuro Šnajder,  
Antur. Šoljan, Aco Šopov, Krsto Špoljar, Florika Štefan, Dragu-
tin Tadijanović , Husein Tahmiščić, Bažidar Timotijević, Gane To-
dorovszki, Zlatko Tomičić, Risto Tašović , Josip Vidmar, Grigor 
Vitez, Irena Vrkljan, Šime Vu četi ć , Aleksandar Vu čo, Dragutin 
Vujanović , Dani Zajc, Ciril Zlobec. 

A szervez ők: a zágrebi Lykos könyvkiadó és a rijekai járási 
népbizottság, dús programmal töltötték meg ezt a hat költ ői na-
pot. A fesztivál főbb rendezményei három csoportra oszthatók: 1. 
a részvevő  költők és kritikusok vitái a költészetr ől, a szervežб  
bizottság által el őre meghatározott témára (,,képek és hangok a 
mai költészetben); 2. a költészet különböz ő  területei szerint cso-
portosított felolvasó estek, ilyen cimekkel: a forradalom költé-
szete, a haza a költészetben, dalmát tájköltészet, versek tengerek-
ről és messzi városokról, a szerelem, a humor, a gyermekkor, a 
holnap a költészetben; 3. általános irodalmi rendezmények, be-
szélgetések a közönséggel, versfelolvasások a közönség kívánságai 
szerint és a költők saját válogatásában. És ezenkívül: néhány ki- 
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íцΡttáz, kё,wvi ар ,  kirлdulások, megemlćkrzések halott kмltđk-
r61.  

Az idei költő-fesztivál legfőbb jellégzetessége — és ebben kü-
lönbözött az el őző, plitvicai találkozótól az állandö érinkezés  
volt költők és közönség, mindennapjaink és a költészet között. A  
közönségnek: alkalom a megis кпerkedésre mai irodalmunk  mű-
velőivel, a költőnek pedig: élrпényanyag, tapasztalatgyűjtés, scx-
kentés a további mu тΡikára. A Híd oivasói következő  számunkban  
részletesebb beszámoYbkat találnak majd err ől a ritka és nagysza-
bású kultúreseméлyrőT.  

FiJ 5Zh4HÁZ,  KEZDI  TR4, kif SZ11+i~šZЕ C, 140Y S1KЕRЕNC  

Párizsban nemrég a nyílt Théatre d'Aujourd'hui--ben  (imai 
színház) hónapok óta nagy sikerrel fut egy nem mindennapi sín-
játék. Nem nagy nevek és nem reklárri teszik ezt, még csak nem  
is egzotikum, amivel már b őségesen el vannak látva a franciák.  
A kezdő  színház szellemi irányzata kitűnik az eddig bemutatott  
két darab címéből is: Nyomor és nemesség, Inkvizíció. A harmadik  
darab, amelyről most szó van, egy fiatal  szerz ő, Louis Sapin első  
darabja, s műfaját tekintve néger spirituális színmű. Előadói  mű-
kedvelő  néger diákok, diáklányok és gyermekek. Címe Papa Ban  
Dieu nemigen fordítható magyarra, de tartalmából kit űnik,  
hogy mit jelent.  

' A Papa Ben Dieu egy đreg iszákos csavargó, aki tulšágos gyak-
ran veszi ajkára isten nevét, s azért adták neki ezt a nevet. Az  
öreg holtra issza magát rummal. A plébános megtagadja t őle a ke-
resztény temetést, azzal az indokolással, hogy a részeg ember ha-
lálos bűn állapotában ment át a másvilágra. Barátai kézikocsin el-
húzzák a temetőbe, hogy megadják neki a végtisztességet a ma-
guk módja szerint. A sírgödörnél a földre zökkent ,holttest" ma-
gához tér. Csodáról, feltámadásról beszélnek. Egy üzletember fel-
ismeri a helyzetben rejl ő  „fantáziát", és megszervezi az „Új hit"  
szektáját, melynek apostola lesz az öreg apó, „aki legy őzte a ha-
lált és isten reinkarnációjának tekintend ő". O azonban komolyan  
veszi szerepét, és a maga elképzelése szerint semmi mást nem akar,  
mint jót tenni az emberekkel. Amikor felismeri a személyével  
űzött szélhá znosSágot, üzletet és a„szent cirkuszt", amit k đrülđtte  
csinálnak, megundorodik mindentől, és cserben hagyja a társasá-
got oly módon, hogy igazán és visszaиоnнatatíanul meghal.  

A 'darab szereplői olyan magas színészi teljesítményt nyújta-
nak, amеiyre már nem is megfelelő  a játék stb, mert teljes áitélćs-
sel mцtatják be a cselekményt. Ebben rejlik .0 sorozatos siker  
titka.  



k  iобđšхi~►ч  BAt.ErY Fat.Кt.бR- ~seРІйtJA a~R~zseaN  

A jugoszláv balett folklór-csoportjának párizsi vendégszerep-
lésével kapcsolatban a francia kritika — minden elismerése mel-
lett — felveti azt a kérdést, hogy a jugoszlávok (és általában a ke-
leteurópai országok) miért mindig csak folklór-együtteseikkel 
lépnek fel külföldi vendégszerepléseiken? ,A fest ői szépségű  nép-
viseleten és a boszorkánTos ügyességet kívánó népi táncfigurákon 
kívül — szóval ez egzotikumon kívül — érdekelné őket az is, hogy  
vajon milyen helyet foglalunk el Európa tánc-kultúrájában, ere-
deti modern koreográfiánkkal? Akik itt jártak, meggyđződtek ró-
la, hogy ezen a téren is magas művészetet tudunk felmutatni, Nyu-
gatnak azonban fogalmat sem nyújtottunk err ől. A -  külföldi ven-
dégszereplést egyes-egyedül a folklórra korlátozni ma rnár tul-
'haladott álláspontnak kellene tekinteni. 

SIUKMARKC! DTJKtOSZTбK, VAGY iIÁNYZŐ  TELJESÍTMENYГKt  

Az irodalmi és művészeti Lenin-díjak idei kiosztása hevesh нn-
gú és a Szovjetúnióban meglehet ősen szokatlan vitát váltott ki.  
Egyesek keveslik a díjazottak számát, a díjkiosztó állami bizottstIg  

pedig görcsösen védelmezi álláspontját, hogy a tavalyi szovjet iro-
dalmi és művészeti termésben nem akadt több olyan alkotás, amely  

megérdemelte volna ezt a legmagasabb díjat. A moszkvai „Lite-
raturnaja gazeta" áprilisi és májusi számai alapján rekonstruál-
juk a vita egyes mozzanatait.  

A Szovjetúnió minisztertanácsának díjmegállapító bizottsága 
április 22-én közzétett nyilatkozata szerint összesen négy személyt 
ítélt érdemesnek az idei Lenin-díjra: M. K. Anikusint, a lenin-
grádi Puskin-szoborért; G. A. Tovsztonogovot, ` az „Optimista tra-
gédia" leningrádi rendezőjét; V. M. Csabukianit, a Tbilisziben be-
mutatott „Othelló" balett címszerepéért; és D. D. Sosztákovicsot, 
„1905"-nek szentelt Tizenegyedik szimfóniájáért. 

Két nappal később bizonyos V. Kocsetov a „Literaturnaja 
gazeta" három hasábján feltette a kérdést a díjkiosztó bizottság-
nak: „Mi történt, kedves elvtársak?" A cikkíró elöljáróban meg-
jegyzi, hogy már 1957-ben, az addigi Sztálin-díjakat felváltó Le-
nin-díjak kiosztásának els ő  évében sem találtak gazdát mind  a 
nyolc előirányzott irodalmi és művészeti díjnak (csak öt Lenin-
díjat osztottak ki) s hogy már akkor sokan nem tudták másra 
vélni ezt az eljárást, mint hogy a díjkiosztók túl magas igényéket 
támasztottak a szovjet irodalom és művészet alkotásai iránt, vagy 
talán az a nagy név kötötte meg a kezüket és itéletüket, a szovjet 
állam megalkotójának neve, amelyr ől ezt a magas kitűntetést el-
nevezték? Mindenesetre, nehéz volt megmagyarázni ezt a szűk-
markúságot, s annál inkább elvárták, hogy a következ ő  díjkiosz-
tásnál jóváteszik a mulasztást és jobban körülnéznek, több fárad-
ságot vesznek díjra érdemes művek felkutatására. De az idei Le-
nin -díj kiosztása még nagyobb csalódást keltett —  mondja az id& 
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zett Kocsetov, és mindjárt fel is sorol néhány, szerinte olyannyira  

kiemelkedő  alkotást, hogy feltétlenül számba kellett volná venni  
a díjazásnál. Többek között megemlíti Vladimir Lugovszkij ver-
seit, melyeket a moszkvai írószervezet terjesztett föl Lenin-díjra,  

továbbá M. Sztelmannak a szovjet írószövetség által ajánlott „A 
vér nem válik vízzé" cím ű  regényét. A vitacikk szerz ője hajlandó 
elismerni a díjkiosztó bizottságnak., hogy roppant munka volt ki-
válogatni, elolvasni, értékelni a szovjet írók és m űvészek egyévi 
termését .(Kaftanov. a bizottság alelnöke sajtónyilatkozatában fel-
sorolta, hogy a díjkiosztásnál 112 jelölt között kellett választani, 
s hogy a bizottság tagjai 33 színm űуet, 11 filmet, 9 nagy hangver-
senyt és csak Moszkvában 6 nagy képz őművészeti kiállítást te-
kintettek meg. és hat városba látogattak el), s így nem  csoda, 
hogy egyik-másik alkotás elkerülte a figyelmét, de azt már nem 
ismeri el, hogy a kiosztott díjak száma megfelel a szovjet m űvé-
szet és irodalom pillanatnyi állapotának. ezért jogosnak tartja a 
kérdést: milyen elv vezérelte az állami bizottságot, amikor a dí-
jak felét nem osztotta ki? 

Erre a cikkre 	a szovjet sajtóban azóta megjelent számos 
nyílt levélre és bíráló hozzászólásra a Lenin-díjkiosztó bizottság 
elnöksége válaszolt, a „Literaturnaja gazeta" május 15-i számá-
ban. A bizottság nem tagadja, hogy a Lenin-díjra felterjesztett 
művek között voltak jó, sőt kiváló alkotások, de emlékeztet arra, 
hogy a Lenin-díj propozícióiban nem csupán jó alkotásokról van 
szó, hanem olyanokról, amelyek úgyszólván egy-egy ú j szakaszt 
jelölnek meg a szovjet irodalom és művészet fejlődésében, ame-
lyek tehát a legmagasabb kritériumot is kiállják, ilyent pedig a 
bizottság csak négy; t talált. Különben is, a bizottság joga, hogy 
évente legfeljebb nyolc m űvet tűntessen ki Lenin-díjjal, nem je-
lenti azt, hogy mindig mind a nyolc díjat ki is kell osztania. A 
bizottság szembehelyezkedik a Sztálin-díjak korszakának gyakor-
latával, amikor, idézünk: gyakran fölösleges b őkezűséggel és 
nagylelkűséggel osztogatták a díjakat, s ennek következtében je-
lentéktelen, s őt gyönge munkákat is kit űntettek. 

Pillanatnyilag itt állt meg a vita, de nem lehetetlen, hogy lesz 
folytatása.  

EGY KUL6N6S IRODALMI EST ASORBONNE-ON  

Április közepén a párizsi egyetem dísztermében négy mada-
gaszkári néger diák Horatius ödáit szólaltatta meg eredeti latin 
szöveggel. Az ódákat nem szavalták, hanem énekelték, gitárkísé-
rettel. Zenéjüket az eredeti ritmusból nyert inspiráció alapján a 
tananarivói gimnázium latin-görög szakos tanára, M. Bonnafé sze-
rezte, a diákcsoport vezet ője. 

Műsoron kivii még mást is énekeltek: „A civilizáció nekünk  
nem jó".  
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KRL.E$Л  MIVEl  IGEN NAGY FIGYELMET  
ItKTETTÓ1t RZSBAN  

Krleža munkásságával egyre több francia irodalmi folyóirat  
is foglalkozik. A Nouvelle Revue FranSaise márciusi számában  
Latinovics Fülöp visszatérése és a Temetés Theresienburgban C.  
művéről közöl jegyzeteket. Az el őbbivel kapcsolatban kiemeli  a 
lélektani jelenségek klinikai analízis pontosságú, vizíószer ű  meg-
látását. A regény környezetrajza éppen olyan szláv-germán-oszt-
rák-Magyar „koktél", mint a pannóniai sárgaföld.  

A Temetés Theresienburgban Krleža háborgó lelkének egy  
másik vetülete, a pesszimisztikus szemlélet f őtémájával, a külđn-
böző  formáival. Kiemeli antimilitarista és háború-ellenes „prédi-
kációját", mellyel az osztrák-magyar monarchia történelmi fres-
kóját kommentálja. Mindkét m ű  alapmotívumául veszik azt  a 
krležai konklúziót, hogy „az élet nem más, mint egy abszurd  
álom, s mi, akik benne élünk, nem vagyunk egyebek vizeletben  
úszkáló cigarettavégeknél".  

A Nouvelles Litéraires április 10-i száma rendkívül elismer ő  
kritikát közöl a Latinovics Fülöp visszatérésér ől. „Olyan, mint  
egy hosszú rapszádiа , kissé beteges és hallucináciös, de tele poé-
zissal, az élet zengésével, lüktetésével, színpompájával".  

Mindent összegezve, úgy látszik, hogy Krleža írói m űve igen  
nagy figyelmet kelt, ha a vélemények megoszlanak is róla.  
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TARTALOMMUTATO 

Matej Bor / Menta vándor az atom századában 439 
Vlavvics József / Lukácsék költözködnek — — 445 
Burány Nándor versei — i-   450 
Vladimir Kav čič  /Búcsúzunk, jó öreg Walter — 453 
Koncz István / A költő  pogány áldozata — — 462 
Deák Ferenc / Az életment ő  hazatér — — — 465 
Burány Béla versei   468 
Németh István / Balog bácsi emberre lel az ide- 

genek között  	 — 470  
Laták István /Béküljünk meg 	  474 
Marek Hlasko / A levél 	  475 
Saffer Pál / Jelenkori séta Pieter Brueghel tava- 

	

szi tárlatán   479 
Szántó Zoltán versei 	  482 
Nikosz Kazancakisz  	484 
Vébel Lajos / Tanácsülés a HfD-ban — 	488 
Fehér Ferenc /Beszámoló helyett — — 	491 
Kiss István /Magunkról szólunk — — — — 495  
Lányi István / Cannes tavaly, az idén és mindig — 499 
Németh P. István / A III. Sterija játékok után — 505  
Biri Imre / Idegen a társadalomban — — — — 510  
Biri Imre / Menedék a szörny ű  idők elől — — 512  
—tényi / Irodalmi háború egy el őszó köriil — -- 514  
KRONIKA   — •  — 516  

Petrik Pál rajzait a 444, 449, 451, 464, 467, 469, 473,  
482, 490, 498 oldalon,  

Acs József illusztrációit a 445, 448 oldalon,  
‚van Seljak — Copiё  illusztrációit a 453, 457, 460 oldalon,  
B. Szabб  György illusztrációit a 475 és 478 oldalon 

közöljük. 
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