FIGYEL 6
T ŰZ A HEGYEK KÖZÖTT
Gajdos Tibor regénye
Isзnét egy magYa ~ r könyiv: • ú;j туаláyair regény, ia 1eg'els ő nábunk!, amely •а
másadik vi!Iághábarú e1 őitti еуек iilled!t, sok Qlített és i5ј vie+sztőkklel kere:szrtezett él;ert йnkct igyekisrгkk dhзii e~gy sa+).átságos pirіzmán, а ikatoir;a.rnunrdérb!a b ~ujlta:bo
тvazgalmii nnarnkáserriber 1ie11kém ёls szeгmiszög+éчn lderesztiвl
és kés őbb: :a háborút д ;a népifefkzab аd7í~ó har:cok kezdietit , мzad~ aiszáit, A, megiénY
hőlse,: . iro!1e,tár, a ~ki, ikilszak цtиa а 'niunkássans talliajlából anuniak , а naráy ernbeinka`lkгnnаk lesz lds eуцгеде, anrpelp~ t k2,ná11yi ju ~Q'olszlbáv hadseireguek nvervezttlek s
annely legy asztáiyá n•,тlak volt hdsere;ge, nini a І*і . Ez a h~aidlsieneg, talie
feP.liшlinől эrányítortt árud ~ással, néipek kёzté vieijt mesterreges lé!klekikel Л, itdlle kivó
вz ~oaiмQl:ts. i,gazságtallaniságokkall, Ikegy+etl ~enséggel, ipatrltikwyár.l »k:ülllönéndelkekikel« — csiusz:ik bel, fta$siszta mieg фahGкзiás ґfodytlám ra hábarúba. A vezelGí>Ilt ől
rase,ribenhagyo+tt hadsereg ече!1talárг ndlq-+oldia nnemelt~eЛése fejezi k:i 1 сigjоbbian (ezt a
körniyty aзagyser ű en zёl еlitertr,) s az áliiu>láis, nuiáisirész4t késziili đd hány hónaipj:a wtán feibcsap iz o2t5zágnak е r~+sziéberv iLs. Szkvtéiniiiábanl аz e1lenáli гás 1llánsја, ia rtiiz a heg уek kІёzёtt. 'Koanmiunilst srгie~riиг
rzf•.k, ia fi asaгlдatda, az
egyeгdii'1i cso►piart atmteilfy thrldatoisítj( а az ielldenálltllásit, а .d~algoik össziefüggésé;t és
аппеlу сé1'kiti.izést. tud adinгi az
m~e~ лszenvezl azt. 'S
m►egindwl a
nf~lis',zгalbadító harc &o+k a ~ rá asia!tá.rozása, annelyek
dMúlban att érnezziik ) ~ későfbbi n.agy akоiókalt d1s, s.annedy!ek sioidirNclb űm a ireg'ény, néhány szieretpl)I ő!јléх а
tíí,zri бІуa "1egfarrófбгb óPr!áiгbian láІіjulk : az •asz!tályáÍUbann álltall meg ѓ zю tt. beilјörtönzött ko зnnunista. д>iaiz~ájiát иéдБ; a nini бnitudatas iés lioráibban :tléлnedy~ giő !раrasmtiak k еziében сltdördiif al fёgyvem éis ez közdlebbfl зю zza 5ket i,gazi aszltiállyhely~ .zetiiikhёz imindein nisnl. Láltjuk az áiru Фóiú, az álnigadozóit +,s minde дkit, akkii ~ k
szerepe j кdiiemző1 иabt é tnfpikes azekbe хд ralz бrrá:kbam. S anзik+~r а iUöirtén оt Р 1 о Iertámh ősét halál+as galyó lá'r ►ja át s ledkéáуől kiiket а v!érnózsa, isíirjia fёl~öltt. egy
leány, а sze,relmese veszi fie1 a kezéib ől 1~~I1vuGWoltt felgy.vemt iéts 6 '.ndlwl el - ~ 1заиа ?
A szabadságlзiaroastok útj'ára, .most miáir rttudjtuk ~
De akkor, ~ 1941-ben, 1942-ben eg;ész u:riójpa azt klérde ~т.#Јe mёg:
hoи ,.
merre visz ez az út? S vtálat inlen Іl liuidoitit. IA váilialsrгt ic:sak késipibb liátta !rr.egІ ,
amikor а töirténeJ'lеазг igazolta ezer .és ttíz!ezeir, sizázezer :tllyr гnr eL1зaltiározás és ese1'ekvéS tud,altsságált, eriejté ~t és ј 'elexltős!égéft — de ez már nem tárgya iá negénynek. A regény vélget ér az ember és rw 1 з а111а11 -m~agasztois ta;báІ] ivа~1, am i.
kor az бrö&kéмadóiság belt!őr а gyaпllló' éUetbe ё s az egyén s.zá,mára fldgiborzatszrtófbíb történés f оШе iinn~txi flépyt á%nazt. V!égeN 'ér a p~a~ritFn:ánvcsialp ~a'tolk emberttleliniid nel-uéz helyгetténeík' мázabáisa: ultlán„ taimikoir h мé maigasztoisú tja, két
főszere!plőjén iéls а t+ö'њ szeme,~pillőm ke!riesztiilll az e1t11enзйflllás а Јъaaгс dényegгt
Ez a - negé кrY vonalуеzetési, ezt akiar✓аа k'iáej!eznз" éis ki is wd*а
fer.erгni, alakj!aiar keresztiil. Gaddas kömYvie iháibarúsi k.önyiv, rd ►e пе:ззг a há.boxús r'eisze :az, , аапеlу élnзlényregénynзtek it űnnk, hanem a háborrút mege?iaz ćí
korszak. A ptdlamiaitlrtaltás nár tbitjes ►ев aktiv vá].toztalüó егоиé lesz. enne nem
az eigyélmзбny váltNo7~tlatј a fiénryiesgé az írásit — ,s ram+élljük„ hogy rez a p ~ azi~ tiiмu:m
további! írói sarsáarak útján is megmarad hinnie.
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nálás; ér,telrrre, ~t is , ad: tudla бos ~ t és
Садда»ná1 az írói faladalt ne гnjcs>atk
emiéaly
érrter7timez. A 9lélektani .rгefemátum-r І~gény надтаl11i1biku5 e1Úlárása hel цigtt ta:z
1zéѕ t
P~ rгszю izini a tvomalon küliöaІ böző thibákl~a is
пг, tamivcl az &t
tbeleesik, d ar,rő'•1 та~јд k,és'оь1b.
Mi, akik i:tt i0i уаѕцk гkönyvét, а Valdaságiban, iгllőlszöri is egy szubiektiv
цlsítatt al csekл,fográissдl állunk t16. Nevezetbesen azzal„ hagy bár гтаууаг fi
k,knтé.ny el őteriébe — az 6 pтsizmájё n ált játszódük 1е а törltlénés nragY ré& гг
еггн mégis úgy alidjа mrteg, hogy ttlellljesen aálgtja sajáгt а lé~gi, aiviiléletbe ~li köz'ös ségétőfl. Ott a нáиоСј ј zlоvéniábam, arc о basz eоem iha'rоoШá piauitizának .sarábau
rzé»iink ,szirím.t
testvéri közössége : a szlovгén mvun;kás léin ( szllоvén: ipanaszt.
оІѕzgQ аtn, Sz1la,иóaтh~ában, ма►gy гmég ilnkább S,erémföldraі z1l.ag közaláUb, Ii
séglren — tehát Vat ~ da,nágban — m:egtaltál;tla, v Ыntas s,atiláit közlösségémE;k ifidkaz сittab:b
támogratását. Mоrvdlotm, Сг г»ztuibjеkbiv kifogás: objeikltl;vem, - а .sz9oмén:ai határhegyek к;r ődi'lánоa anгögött szétsz6гбdоttt 1aaltanák, az o гttani mumІkások és <раrasztоk ei na ott дárdtul ~tlak harGba. Magytar f^i s 4юiheltletlb köztüik és voilt ,д s.
ѕ van abban valami nтagatsztásan гвхéгп, hо.gy étez ~ bt, s hiaary ott is twdta ha.zájá,t и,ádeni. Рerszle, .nюrn а régi gyii11ö1köd ő, soмinisizta о»zbálуálгlаттан, hanlem azt
а földet, ате'.ytö1 megt?sztulástt és j.dbb sarsiolt remuélЦt. Vian ehben va11ami a
nagyvanalú saélesértelnтΡez:és ű, úј hazaszenettetböa, + атеlупеК valka»ága mg nem
jwtatt igészeгn legszélesиeibh né о tömtegaink »zivélg -- ezek fiakoza оasan értik ,csak
meg, hagy azoknak a hatámhegyeknek vonala ott a mvilémik s.
Az m ~ á.r abjektiv kifogás és elég гвц asan esik +1altbtab h,ogy а '1~atanává ' lett
Gábar, а~ mozgalnvi юamibюr, .а umumkás, eDégglé }hotrr,ályasan .látta meg és éltte át ,а
szЛiovгén falut, ,ped ~ig emrtтek — га szloWtn fiallцm~aik — gyökereli j1e11en1tik adlo ►tt esetbe:r
az tq (lená4lás't. Nem amra gonddlok, hagy , а kagyatleaвsгérgelk nini vllhe~ tfaék га: , falu
e:rnгbгere:í~t .az e.11ená цllá,s felцé;, htainem htogy n em tutdatoisatjla. elégigé esarrr ~ncyeгkkl é.s
jel І eгmzéssiel а háborúeil őitti fa1'tukél ~ч. t ёѕ teretnijti meg ezzel ,az el%s ilgaizi,
szaci,állis háYitirét. .Az íróinak itt nehézslége;t okozott, ,hogy Gáborntak .az Іадамехéqryегlt kaltoniák 1 ~ rizimáj,ában — már csak tterjгededménél fogva — nini if,ért фöbb.
Kenesnie, .és ta(lálnia kelClatt volna erre fajeze гteket, mégha egyiad4&гé гдl i s itávc
l odг ik Гnáibartál.
A гrebény ёl1!s.ő része ,élménYregénу , s mint - aniár nvomidattuk., ttúQ ~»ztuk kjelretak
köz+öi:it marad. Pedg a ,nzlavén fiallu gazdatg tárháza ilehatetttt annak, amit ,аЈ
csönгhaitásak eleven szöveгиémylé,nak« nioodunk az i'rodaJiomban; ,a fiailvaikb гa betörгő ui szellem, az itpamoбоdláгs R»agYb» a гиато<~bиа vaEló beszív,árgás„ , а i1á1é,rus
ti1tat1 ;drigált öncélú s zövie ~txezati m оzga~lo rtib. stb. І Iѕ óiиall i tt ,a1Z á,ró adás
rnanadt az , oгsztályhamc komtumjauiinak ето»е1lјb kii,damгbo:rt~ltásávall, t ami ipied;'_,g va>tiáságosalbbá tette volna ,a; felkelllés бs ellemtállllás igazi !rug~ óiÍt• Az író töЈјbsztör
liivatkiozik arrkanna, h ő»е olvassa iés dllvasta4tj ~a — оálbar mégne,:n forgatta
eléggé :umkart , imlert ar>•:ndiaz .am і~l .nбla tud!: keу 6s, deiklarat ~v. ,k іiilső sóg, Aki
ismeri Trez»ihóv Voinanc »J ~ amniюa« című megényét, a hábarúeцđlbti.: tsгzlbv~ ém falunak ezt a po7niуás ,r,atjiziá.t, nem hiszi lrгoгgy' Giaiklas nzlo ~ én fiaillujia nxgyan,г.iz a falu.
'ICwlákja, -- Tnezsihov Vo,rrдmсé — h'gatta ~bb és dwrvábib; kaldúsa le,sie џttebb„ papj.z
ö.ntelte,bb, gazdagamasztja ma ~kacsalljb е» д lpгa,rasztti sоr'bá1 lett ,рndllelt'anja
szenvedél у+es еbb.
S lha m á r а. ниЛ~»zűk tpriznváróll beszéliirrlk a ikön3nv e résztébe ;az írá maga is
megérzi„ ,milyem szwkek ezek a keretek s hogy гtu;cllalbos ►Чнвоп siok. mцndent, ajnliivel
az е»етéпугК i»m,erteitése„ :a1akj ~dlll~emziés!e гéв Ildifefvődéne varna гlán adlás tm а radt
aI ,1eмélí.rás+hioz fordul. tt anánytag s,zíík teniileten , az ep1Ik1át d ~rláLmiáиá ifofkaz đ
helly.zatik&pek ?helyett a. leírásos módszar ,etszkiöitietv е l sokmindieil)t magyiaráz,
tavrá,bbbfejlleszt, tudabasít. Az .e+sarrr бnyelc és ftörtétnések ё sszafiüg~g ёіѕ élbiem — лтΡтΡ>iutз,n
egymátsitól táгv оlКeriii~lt emberek kapcs ~álfatámól van sZ — logikus 1és indokolt,
hogy a póstára bízza а . каlтс »olat fгmnimamadrását, egy regémylbгeл агоп4таги minden m egí r t levé'. sekiéllyesí.ti a hartást„ гsztubjleiktíмéé ,teszi az írást — túls.ok
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levilet m,eg épen пеfllег . meg,bsoСsáttatrE; дlуап í,nónak, nnnt Gajdas, talkilbesn megvan a k,épesség, hogy heil yc sen kikallapáЛit je ,ledэ,etekkel adlla a ény eget, ;Mia%degYik 1evé1 —,elwes7Јеltlt fiej,e2eit
а k)öRlyvlben, 1ењсаi ,a ,tчтrténésbeln, ksár
.rn!;тдеа>: elveszbett fe3iezeгtért, A sze,rzö ,erг,t rna,ga is ié il lé,s sa 1vv +Лe,k lcözü.l
.ke:tlt кi-háronn s2anгvеdély.e
Іy'1eleneгt, F.iz, vis zbn:t aláásla а fllevlédl sval,ószínűsé.gének. :Yiitiellességének erejét. »1RegénlyNevte Лleddkel«
áдіьe,saédelk vis гsaaadásávaнl va,lsá dlevclснzés faфcsa és: keméslt>гé lráh оtő fо:rmvája az ennlbe:nek köz'ölitr. kapGsolatmak, a 1evé1 'lényiege Qdülцönsben az al(besz éllés iás s,ohasern .sz ,bad benriet Ipár .
besaéкíeket, egész regénys,z,erűen Mifssszaadni.
A regény е1'1s ő лéвгe, tha sz "ulcelhb+fоrmsájlú éllményírás is, er.ás rajza a hálború
el ő tti kat>ona'ébelbnek. K,eserű, miaэit , а srultav'éп ram3mkásiksemYёr, a ►nvelly et :egy he гlyen
a katona .kezé,be nyccnm;ak — ,s arr1ellly ia legnlél у e► mlékébert s'vs dáhas-kulkoricás
volt; , remќnYtelem, nn n,t az ügy aatie1l ytdt , а lgaltlonán,ak vé кleni,e kefll; itáivC,a;a>élküli',
rn°:rt az a közössélg, ,anvedry а :пéгр legjobb fiait nnom,dja 1és lttasntlja. юllléns,égnek. Itt
ebben a környeze4lbert »ksi t ,elslaigetlelte,n és küllörrvá1lva kénylidlÍea tl1rrW ,a harcos
ember (Líírin с Yét>eгnt idé:zteгm), 4e rn гég a. тэlasgranzáaka rabjakémfft ,isi {j s ami 1ieiш
áll messze tö'lle, а mé,gi k,a'tona ,ar'ba,n) éne гznümlk k1 а an,azgsalllmi e,mlbseitt 1és т1 о-götbe а t.öme лet«. Gajd ,os regényhőse nn,ozgla ►'nrii ernfber: kövel:lkezebesl harcos. hlsa,rcol k1_s, dolgolUént; kis egységeklben, дlуап mehéz Iponbon is, mint .az ёrökké gy+a,ntakvó vezetés 1 régit otszttsálz гhadsserteg. S ment , а. baslaldaslial ebben ,al lkereitlben nem
. ismerhették egynnást — 1Чiаае♦r3 a гm>eggy:őző,dés nincs slemkinelk , а h on>1lok;ána
írva, legfelje ъ l• а :p riwsz 11apj aim +s,zene,pell: — І éрреп ,а ,bannint alőrtlnlesster segíti
;kit, azzal , hogy ,a, csapat ul ő,tt »+ba111o1dlalitságigsal« dné,ly ,elgtia. meg Gábiart és
ezzel lehet ő vé teszi, hogy ,a. bölUfbiek fellisnn:e+rjék ié s' köeledene,k hazzá • S 6
lesz a ka,pocs kö2.öttük. E.z am1>fás, ј,о m egflдgyelliés.
A bétava ра lgári elemek, B,af ám allh аdmsasgy (hibás ram,gfiefltűntteltés,, a ptottlp о rtr.csnik fogalom szószerinitfv kifejezés,e. l -Te111ys ébben: hadnagy) a naci onalistasoпnlltvi:szta Tkalac ön3ntes+te,r bemla л ba,tása n,agy+om ј és lze-ni. ;H,agy a »legka,tanásabb« tisztek f ittak me-g e0 ő saö,r, ,asz csak ngazolllá,sa tannak, ,mit 13iesletvtlart
ez ,a szó .а. trégi: :tѓ msadlaflomd>,an a legkatáonásaihb alllaapгj!álbsam sz,a,diszltilkiws, ,túlzabtian аprólékoa, eslziménynélk,üli elem ollt.
F1bben а :katcлnsavvitágbar3 0ábоr emlbesrvleg k,ilsss гé merevea, merev tar,t vsban
álll eálő,ttiink. Mintha az író szenaárme élne benne s mintlha anz í,ró nem akart
volna többet adni — ó,n,rrvagábál. Ott ahol sazstán az гéllménynegtémy ćtga,zi ,regtény'üу, é -f okaz,ódik, .ahosl az ír át m4r nem 1költ ј а111акј,аи,дгl s,ze,mben а twdaltla,` last,trl sz emérem,, s nem kénysze,rí tгil а ,m,agáralláénysze,ríttest!t ,sz űk kenet ,se-m — ott ahol
szé't>viáflik bar és Aagel,a sorsa a feti,ezebdk s. iígy ,asz esem ények f,s egymvássa l
.pй rhuzaimosa,n, nnégis külöm fult<oak, a stiiyntléttiet lendii!'lete мa ібs,ággalll s,zéitsttiini а
sz űk :keretit. ,az ,atlakak, a falntlké,p ,és rnimdem, sоіkikiaј maztgaflmvaisa!bb, lesZnek és
-bíl'yaan er бve4: sodornak az el'1гnállási harcon ke,resztü4 a végkilfieljl őtdlés feilé„, hogy
.az írás .iá1 megírt regény,t revellQ.
Kr, hogy :aml:+kar Angélát, a t:ёrtéaeгt női;, h ősnбjtéгt m egiamerj,ülk а íriá miég
egyedül Gábar sszerns.zög,éb,бl farmár Іјa meg éк еЛ.éу 1haClv ámyam. Vd1117a,késppem: ast'c
•Gábqr le,llC,ében 61 é,s ,ez nagyon szűlk ti+rlütleгt. ѕ lzereattÜk volna. ha 11 ő1i4ti é1
valaha', ,a regény 1a,ptjtais — akkor e гmlberílІљ lanne s,zá,rnunkrlas sés elтiemébIb.
Tiszta képe't ró111a sхinbén csak.a re,gény nnlálsso кisihс snésг.ében -k>alpwnk,
Az sapa és .атУа elég mmcv msё111éi1daгbakiolk„ szintén csak ,a 1slzúldreszabatt
prizma szabja meg létiwket. s0i11t1ó, aki га . sz1Jav'án гfö,ld maunkásárLalá abalCjtát klép,vie1i, ,szintén :nká1>Ih »deddla,rottisv« &Z Іr,eplJö, ő, ;is csak 1 а, harcban kel мésrlb,őll-lhúsból alkotott emэlberi éhetre.
Nini viszi bele Cnajdos ,a könYR'be a, fasiszttták дleslkеbнiem sha,dllgé,iуezeténe,k
átz:udulását а battárokoni. E,zzell' lérte vd'Irva, а kölcsörvhaafások ''válltorzаtá,bam, .az
elle-náll,ás értékénék em+eltnáedésétti hiszen a,zólta ,budljhak, ihagy ,ez a ,hadigépe:zet a
kényszerí.;ség törvlénysze+rü ,s,étge a1 аp јtán mгegsгemvm,ilsüli. Az élLen,á;llás if гаnста,
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f ygYe!ld
.'1 е belga, 1iёІ amd írói'!nál ant d'dg, го1'1b láitj.uk а flas!iszt!а !h akd.igépгzet
nгét:. a szera ő a szlovén h є;gyek ,fai'Iva.iitran, гн!áv!а1 а fő цtvonalakt"д,1 ,az. e mbervadá!sz. c:arabiniüenik pwsikallövás!é уеl, gyújtogatásávlail !és. rrn vd.
érzékelt.eti а borza om1 bevonnilásáfi s a fiаLkáfban jláná f égyvenes csiő!cse lék lts+zattöцényt. Гтaiido ►s itt e!1ke!r.ü!1!t e gy sab:ouifb, •lnilt bavtá гra kql1 í!гmi•
А. könyv e1 s ő részélb,em az ír,á egy дгкеlу!ет 1Z!u!pm!'vk-!h aкls einegrí'т1, Ru pпi ad!akulatról heszél. Ezek az ear ődé!pítő külömd!eges ► osolpart kidtOmiái -- er.rоl ! а1г!auban
nem. szál bđve ьben. 1Инлтеl1 !e:zek az ailaku9atok kés öbib »R!wp!nix honvédek« néven.
ánuó szerepet játsz!olt takl és а nvépfieQszaba&tó anpzg!allo,m elilein 1h1a!nadltak а ifa+sz-4ák. s zalgálatálb!an, ernőd szóllni kelФetit kvolna. lPhelye tt а Q ömyvlb!ет e: yeltden т!anda.tlk>iól tudjuk csak meg, hogyRгummr'.k á ;nui1á Nean leiltet — hiagy egy !Pél-дáиаi1 !é1j ümk — a mi 'иallló!s!águm!klb!ari csetnákek гrdl ► z!é!lni — micnvdjiu!k — !anélkül
hogy 1 e1eezзa!érxk őklet.
1ó1t,, ,mégils e,rösem па!P Sás,zeríцen ,а,дја 1>"3ry
А . szerz ő negén.y,t ír, nem
augшsztnzsáiпa;k esemlén ус it. Amit elbbem а kömyмben ezz!el дca;pesala,tban ILeí,rt -!aduagy a dolgokat érzékellitetl ; Qcönnyem félYnaérVgést !támгa s!zthat aiz a.! мa sćlb+an.
S тз!as+ti иálanrLt a f!о!nаriáutál s а könyv Qulsáknóll'. оaj do!s épikus készséggel
gö!rm eti m andattаit, el!őadás+a z"olkk!em!őarrne les és fiollYlaaru и bas. Nem Ibi.ilz!dé ti képelltkel stil!шsát, kilniléini' szaivai t; !ez. ,а!ztám lйzóny!os f+akig li deggк; teszi Tő adlásA kam!pozioió tis.ztaisága.
т!ód iа t. Viiszoёt sahaseпи иег дн ane11!élkösvém,yekre.
szlemp!omltj'ab'а1 ez enélцyt — (ti veгJe м r az Is !hagy ldssé mnomo ►ban. M,a.gálb!an a
sti,lusban elég ki,fagást tallál.umik: а gondosság hiánуát nгeveaeгbescn. A,llion itt
egy bekezdés:
» А paplak ,а f!а111и legsz.чbb é!piüdieJáe volt. Mmg; а itlölјbi h ázban а kkiilsl ő ,adt&
gyen!es:em: а Ilakás ktti ibeny,цlóba neziete{tt, a 1bámtшa közetpгm nagy bdltí:V°as
lk,á u; állt, m!é,g kolllonuгл is voi!t raia6. mert Agne!za: a t!lszteilendö &neg cse!1 д! е.
m, gгdig. zrva tamtatltla. Stefam ti ѕгz!tкІ!iendiő j tváigy i, ;giöimQјёlyű eпnber volt és
ezént а ház u!dlvaira űrálthz llsiá részé.nelk< t Ш1só fediébe,n т tin!dh,g °röfёg!öi;,t két- +hámom
disznó. S71ép kis pince i►s volt !á !lakás. alatt . . .«
Niégy volt, minden mondat.lbam egy — ez tetszf döc,ögóss é az egyléhként
dr;étpsaer ű elő!a;dást. z ,az egy:k h!itha, ai miásnik: hagy а а 1lébámiia, ,tehát az éipület közepéi: Qi гpu. állt. 'Kapu vaGt. íEz i'lemmс ted"at az !öltaö dilk volt — 'és 'ezгt.
a1Lau:ta ,e!llkerüil!ni. Namгá rmоst аllјоеi !itt, !eg бsz kis gom!dolsságg!а1 lkikalliap álva a
bekezdés:
А . pа<р ak volt a failn 1egszeњ ié!püllete. dViúg ra! töb!t +házban а kйls ё a јt б
egYanеѕeuІ a laJkás ;edбtti henyílió!ba ze dett, а Pdbádsa plém лagy t ve
ka pu feszit, kotOmvp,pal. Ez,t nveg 11oe111et1t r>á дrгtaní, mint Agm,eza a tisz.telemdő č reg.
cselédjle а . nagykapuit ani-: ъdig zárval tkaќr!totlta. Stefan tiis! гhelemdlő; а k%bvгá!gyú gö.nbölyű enn!ber szenette а ó kasztati . ... Siz!érp k'is pince 'la й n.nLtl а <1!adc(is alatt.
1VI!iávdlezёk e gy im!dwló író lbái. R ёgénmye,l kiezden7 ,a. anegjelexкést, az elsö
. nem !veszél:`yiUdlem feladat. .
megmuíta tkozást .а!z oilиasó eilőtt: nini kömny ű
Me gttla.láiтri a z egyeдnsúr)y .а szubjte.ktív
aihük!rtö!zléts nэléгttéké bem, a p!laszt'ka
doánib!omшlata,ilt az .alalc f!arnэlá lá!snd1, fi tІаІѓпІnі а z ir.ámyj!ellzdt , а nзiesies!zöv ёs nagy
rerr g!ebe élэeii; a soгk útveszt ő(hеп;. fiigye!lmi: а olt: mit akartam !aidаІ i, kilfizni,.
érz&e:lqeitnl, s ezt ind egyszerre, hogy mnr гtaslíitsa. a mű !kiilM é,s beM e gyen'súlyát — erős m'úvésтai próbaltétöl, S а I11e(ratok fede!t a Ibe{11s ő eillemőnzés egyeдü1 »аi órnm águnk í!öЛött tar гаtt ílté1&szék« az incdaClonгm ak az a té,e1 le, am6t, az
alkotá snál semin senii tiid h!ely!ette!sí;telni. A megjeЛemés pi t аtb ааi azonban
гruár тás, újaibfb !i;tlé ►liőszé4c eilé llpe!rüll !а ти és ,megkkezdő dÍ,ik a tk>allektiv felel ő!ssé.
tV1,i iaz aani az felcseng, hat !és !nezomláll?
S ebben
te1])jies
tiékгJ'lé.siben — arriil 1Ueglényegesd>b !p arntja min,d,en ér ćékeLésn ek, telrát a jelen sarokл ak is — ajdas 'п:Ibart ;ргоlгi{лд, jke lemslégként Iket
ű'd.vöziólnд . Ir.ása:. naá9is, pozitтv és. гг!eиelőéráék ű . Alfkailima!s arlla, hogy az ese~
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,гninye&1t а'lt;a1a 1т11у!1seat éiibék*űk és rbeillassziik ömnrvaгgua>>kb~aдL. 5 m~ІІt hi
sгвemve néltány kio,гiál~bt fbi јelbib í!rlásáф, Oaj i d»s hёlyét úgY
ziink а fejlődésb!e
meg. мegmгWJatta, hog írá. , т~иде.и
keilll mгag.állapíbanuaik, hagy n аgY tart
ndhézke+ssiége, rEészleфhilbáj а е11ј!етléna, ат!dlly!ad ekliіzdléise а 'т!egtam:ulj ►ható!ság és
fвidő.dés -har.aiu !beJlüll и!ат — гge1iias 'jlaggaQ ,1éа ett .ra 1~ özaön~~g'~lé.
-

.4

A könyvet а ,tud adta ki a Jugasz'fáv!iai :M,algyar liґák .sarot Vb'. 'kötezéslb ~ ől
tek,én,t. Az rФlwsz!trácLÓkat l іangya AпLdrá,s rajzolta. ; Magam szu!bjekbiv
ta1átђ a>n ,а иeglémy еIk 111гusztr'álását.
és 1v!űгггегűеп eФlenze.m. az ilуem 'mлшik "ák,
tielése
иаnнгЈк; a r.аj
Milиal e.gy mű vizuá'li ~sam kezdeitltőQ' faglallkoztat és
zalá
ak:i szintén: unáskéпt kémzelt al űikok!kkat ер az í гó és lvasó közé -m.gsúlPyaz!am, hggy ez
valtaké,ppen memzava.mj,a mit !a k~ aЛlakiwlt haiuтіinLálrrиa_t.
ii ат egy1éini, +szt:Ib ~Íekti~v. sze ~mpomit i így línállatamЂan csak mt meigjlagyzést
érvlényesíthet+em: . а lényeghez niaiGs köze. Lehet hogy imást — ~és ez va!ló színű is
~ ép!p ~ en segí.t az illlwszltráeiá. lі!angya erгbsvonз.alú, ha ~ tá:roгzatt rajzai
~ iegé!sz ~t~i á kömyvne ~k. A стуlагр Finkava V'vktoгr kivite!lezése. Rajza ki ~,ssé
а ránytalan, színbőség ~e túlls'agosan e+tilettisze:r цц é teszi az eszim ~ eileg helyase и
е гуотд o11t cim.pdapoldalt.
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