
Elsőízbqn olvastam nyomtatás
ban saját munkámat, örökszép, 
igaz élménye lesz ez nemcsak 
ennek a munkás nyaramnak, de 
talán egész életemnek. 

Szegény parasztfiú vagyok s 
szeretem népünknek ezt a réte
gét; a minden fejlődéstől ezideig 
elzárt, s az irodalomban is ha
misan bemutatott parasztságun
kat. Szeretem népemet — nem
csak azzal az aggódással, aho
gyan elbeszélésem hősét, a kis 
kanászgyereket körülvettem, de 
ismerem hibáit is, maradiságát 
is. Hiszem, hogy fejlődésem
mel párhuzamosan mind tisztább 
és igazabb képét rajzolhatok 
meg hazánk magyar parasztsá
gáról. Fe l kell őket emelnünk a 
fényre, hogy lásáanak s hogy 
lássák őket! Figyelemmel kisé
rek minden — a város és falu 
közötti kapcsolatot kiépítő és 
megerősítő mozgalmat, s egye^ 
düli vágyam, komoly célom, 
hogy tanulmányaim elvégzése 
után s már most is magam is 
segítsem a Kultúrszövetséget fe
ladatainak és célkitüzéseineik el
érésében. 

Szünidőm folyamán tisztvise-
lősködtem és a legnehezebb pa
raszti munkát végeztem, hogy 
beteges, öreg szüleimnek meg

könnyítsem taníttatásom okozta 
gondokat. 

Köszönöm a HlD-tól kapott 
tiszteletdíjat. Egyhónapi lakás
pénzemet jelenti ez az összeg. 
Édesanyám sírt a büszkeségtől 
és a meghatottságtól, amikor a 
pénzt a kezébe olvasták (én mun-. 
kában voltam). Nagy dolog az r 

napszámmunkából, cselédeske-
déssel embert nevelni három fiú
gyerekből! (Egyik bátyám föld
műves: édesapámat akarta öreg
sége idején segíteni s nem 'ta
nult; a. másik kitűnő inotorsze-
rejő — jelenleg mindketten a 
Jugoszláv Hadsereg katonái). 

Nem is éppen , magamról* ír
tam, hanem sorstársaimról, akik 
hbzzám hasonló körülmények 
között vívják meg harcukat az 
országépítés nagy lendülete kö
zepette népünkért, népeinkért; az 
új népi értelmiségi káderekért. 
Hiszem, hogyha ilyen szemszög
ből futották át soraimat, akkor 
nem rónak meg tintapazarlásért. 

Fehér Ferenc 

•* 
Az elkövetkezendő munka iga

zolja majd a fiatal írók helyét 
az irodalomban. Az út, amelyet 
a HÍD kitárt előttünk, nagy lehe
tőséget tartogat mindenik sza
unára. Csak éljenek vele! S Z E M L E 

Szaftnkov: 
G A L A V L Y O V CSALÁD 

SzalJtikov-Scsedrin azok közé 
az igazán nagy orosz írók közé 
tartozik, akiket a magyar olvasó 
alig, vágy sehogyan sem ismert. 
Most, amikor kezünkbe került 
nagy regénye, riadtan kérdeztük 
önmagunkat: mekkora lejiff^az a 
hatalmas orosz irodalmi tenger, 
ha a sok ezer könyv között, ame
lyet átlapoztunk, olvastunk, vagy 
tanultunk, nem találkozunk ezzel 

a nagy szatirikussal, íróval és 
emberrel, akit Bonkáló Sándor 
szerint »a szociálpolitikai kérdé
seket tárgyaló úgynevezett ^le
leplező írók« között az első hely 
illet meg s akinek olyan helye 
van az orosz irodalomban, mint 
az angolban Swiftnek...« 

A világirodalom egyik leg
kiválóbb szatirikusa — merndja 
ugyancsak Bonkáló és most, hogy 
» A Galavlyov család* című nagy 
regényét elolvastuk, teljes hit-



?4St Szemle 

tel csatlakozunk! a kritikus véle
ményéhez. 

Michail Jevgráfovics Szalti
kov nemesi családból, 1826-ban 
született — Európa lázas évei
ben. Iskolái elvégzései után cári 
hivatalnok lett ugyan, de irodal
mi kísérleteivel korán a.haladó 
szellemű írók társaságába került 
Belinszkij hatása alatt megis
merkedett az utópista szocialis
ták munkáival. Akkor már Euró
pa nagyobb részében megtörtént 
a jobbágyfelszabadítás, osak a 
cári Oroszország sokmillió pa
rasztja vergődött a cári ön
kény, á papi elsötétítés lés 
a . hűbérurak kancsukája alatt. 
Szaltikov, akinek akkor már 
Scsedrin néven megjelent né
hány kitűnő írása, tagja lett a 
Petrasevszki-körnek. Haladó szel
lemű írók, költők és gondolkodók 
voltak e kör tagjai, akik éles tár
sadalmi és Jrodalmi harcot kezd-, 
tek a jobbágyság felszabadítá
sáért, a kapzsi hivatalnokok 
kényuralmának megszüntetésé
ért, Oroszország és az orosz tár
sadalom fejlődéséért. A cári 
rendőrség 1848-ban lerohanta a 
Petrasevszki-kört, a , tagok egy-
részét kivégezték, a többieket 
száműzték, vagy lefokozták. így 
került Szibériába Dosztojevszki 
és így került Vjatkába Szalti
kov. 

Hét éven át élte a száműzöttek 
életét. Tulaj donképen *kegyel
més « száműzetése volt ez — Szal-
tikovot »csak« lefokozták, a fő-' 
városból eltávolították és a had
ügyminisztérium előkelő tisztvi
selőjéből kis vidéki »csinovnikc 
lett a messzi Vjatkában. Itt 
azonban az író még közelebb ke
rült a parasztsághoz és még kö
zelebbről szemlélhette a csinov-
nik urak és a vidéki nemesség 
gai^jl életét. 

Oroszországban 1851-ben szaba
dították fel a jobbágyságot. A 
Galavljov-családot Szaltikov 

1872-től 1876-ig írta. Most már 
nem kellett álöltözete bújtatni 
gondolatait, most már nem har
colni kellett a jobbágyok felsza
badításáért, hanem bizonyítani a 
felszabadítás helyességét és azt, 
hogy nem kár a régi földesúri 
világért. , 

Regényében egy vidéki nemesi 
család üres, gondolattalan, hitet
len, eszem-iszom életét írja meg 
Szaltikov. Nincsen egyetlen 
olyan tagja ennek a családnak, 
aki emberi elétet élne, vagy tud
na élni. A családfő kapzsi öreg
asszony, a férje a delírium utol
só fázisait élő tehetetlen iszákos, 
három fia közül kettő sikkasztó 
állami hivatalnok, a* harmadik 
álvallásosságban tévelygő ájta-
tos-uzsorás, aki kifosztja megté
vedt testvéreit a »juss«-ért s az
tán kirabolja unokahugait és vé
gül anyját is. (Az unokahugok 
egyébként vidéki színésznőkké, 
inkább kokottokká züllenek.) 
Pusztulóban lévő osztály mun
kára képtelen és a társadalom 
számára teljesen felesleges tag
jait rajzolja regényében Szalti
kov, megrázóan sötét, való szí
nekkel, a gúnynak és a szatírá
nak olyan fegyvereivel, melyek 
valóban a világ elsői közé eme^ 
lik. 

önmagáról így ír az író: biro
dalmi tevékenységem állandó 
tárgya az önkény, kétszínűség, 
hazugság, rabló kizsákmányolás, 
árulás és szájhősködés elleni til
takozás volt mindig.* Nagy re
génye ilyen tiltakozás. 

A könyv Budapesten, a Keresz
tes kiadásban jelent meg: 

. Gál László 

AZ IRODALOM GONOSZTEVŐI 
— Lovls Céllne könyve — 

Louis Ferdinánd Céline fran
cia íróSalamikor botrányos hír
névre tett szert »XItazás az éj-" 
szakában* című regényével. 
Hisztérikus, végzetes cinizmus-


