ѕ Z E М LE
A „H1D" 1948. ÉYI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE
Наrarr ~.dгk irюгd:aQrni pályázatumk — ír.tialk 1948. j wsrabam, —, fioilFta;Gása г uolt
.<sgy ber мszerűen mleгgkгezdeitt iés гtfoмáhtbépíltertt miumká гnak• Új írásokaгt гéв rmé~ .szetesen új írástwdól а`t viár .Jnigosizd4á.vva unagya ~r пе,ре
а'. ~nanakart, ,alkik га rrva:..gyar bet ű útj'án fiejil ~ eisztenr, iéipí:tent, er őгslцtleni, széfpгí~b~ ni alkarij,ák és ,b шdtják niéfpi
demюkrá.ciánkat, а. гteslf ~лériség és ,eg у ség sz ~elleгmét.
Negyvenhét p.álya>rn ű ё rkezett ,а ыmáлó ibizottltsiághiolz, aunellynek гtaagjali:: ílZehák László, Olajos Mtihály f Gál L•[iszl.á, L őrinc Féter ;é~s М agjtényi Mihály. A
47 fpalyamunka mennгyisiéfgiг'teg va đ {óban e;nadhnlényt jielienit; nv' бségileg azo:nlban
-- гев végger1edmіényében -- nem krie гlégútő.
Flls ő~sorbaar és тгаудтет kizá ~rb:iaig Іа; fila ~railak iІnun К jіїа isiz.á íbottunk, középis'kalás, vagy középiskoillát uég'zett гев tenmlészetes ю;n imna,nkáis- s tparaszttifjúságг;nkra. A 1iivatásos írákat ezútitail kh:izámtnrk pállyázatuniklbió гl гв а kéltségtelerx sz.ínvan,a'1be1i hamy~ aitliás — az e~lmúlt vi mrálya'zaltfhoiz v Ёszonyíitva --, várlhaltá vó:it
ёs részben tenmészeibas körüfllmény.
A p1yѓ z а t nagy e.redlm~ényéneik sz:árnít га díjazott és kevés гbehm'lkai válto г t;aitЙssal еő adhaitó, egy három- és egy egYíeilvonásos színdianalb. iM űkedиe о szín-_padaink és tгalán Népszí:nlházumk m ű sargondGfanit tllémyeiges і en csidl~kenl'eni fogja a
két új színmí.íí іrá sfkerns jielenitlCezése. Nierrn ennyine ibizlta гti az e,nedmény, 0 по v ~ e1111a-, riport- és küll
г élrl:legelésénél. AlJtailá;nas Jelenség, hgy a ip у z бk egyetlen családl keretén belüil igyEkeaniek irruagoldani
nig i n d 1 in prab'lémiát. Szimitie salllóniszer ű а téima>f~1lиеФев : a reiakciós, öreged ő
ku!1wk (keresked ő, vagy iva,ras) haladй zetllemű teány a tbellleszeneit ialz гa[kitlüvilstába
(szövetkezeti tiitkár, traktкзirista; vagy agiJtiáttar). Az ifjús ~ ág győz, ,ziz öregek
me.ggyőze•tnek . . . fitt emnyire nem ,eigyszp,r ű ,и az aszbá ~liyharc és а fej!l ődiés І ttia, апггlуггн •k1isékibe ćntleni sehogyan sem Lehet.
Az a1á;bbiakbam . а bíráiló-br,izattiság .m ű fгaljlonként ibeszárnal a pй l'yázalG végleges
ezedményér ő'l, :albban a reménylben, hogy ia ínálsit kedlvek ггј bömgei' kapna к
kedvet és ihletet a »Hid« legközelebbi pál+yázátá,na.
,

*

SZINDARAI3-PÁLYA7AтUNK ёritékalénelclar atbbá"t ,а itlé,nyib,бl ke'г1 kimidw'numik, hogy a ajdas.ágban nagy hiány vam e1ödhaibó ei пe ~ dieiti тnaigyar srzínmгűvгkben; alyanakban, ; агтеlуек itteni ,pirюlblémiái,ntka;t tárgya111j1áik. A berkezettt рiálya-művék aránylag а}gy száma гmrutalt ia hogy egyies, tallfarSalClók mag+ulk is tiisztáьa~n vannak ezzed a kivánaгlo,mmval, így гmгagyanázlha ~t'о , hagy nyo'= с ,р lуатű
ёrkezet'dt be, aná гnylag sakkatl több, nf гnit tavta:ly é?s kё t év ie:ќј9t.
A beérkeze,tt pállytаm ű vek túlnyormó ttöb ьsё ge. azonban тетi и ` огнl`е meg a
: rnértékét. Két •p,ályiaim ű ,ákadt, mellyek kvs vá'lltlaztaltáss ,afl alika lmaisa<k iLesznek
szíІnih ~ ázц e1 Јadásra pp, úgy, mint tr1.űkedveU ő szin,padra.
A bzat'tság m!árllegréll иe a
é~ nkezett ip;ályam ű vek ~ét, úgy dlö ёlt; hogy az
eleső dwj;at a háramf ~lиanáisois sлínmű viak csgpio!rtјІ álbatn nem aid ~ aa ki. A második
díjat az »Árnyékban« színm ű szerzőjének ji#tatja, , а irarnadik díj nem lgerül
. kiоszbásna.
A ј edigs veletk fedlbo ~ntás,a, tatán а b~izorttság гmlagállalp~гbatlüa, hogy az »Ár. nyékbam« CI.1TiU diáronnгfelvоnásas színj ~ álték lbeküll&iie Bogdánfi Sárndor, No'<гisrг ád.
,z »Abok« cím ű egyfie!Lиom.ásos írój ~ a, Ve res 1ván, ugynncsnk N~ aviszád пóil.
.

~
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ёs 1gy њatörrrési jelllanit után vd'ó él!еФгаtјг várг~aгtos; еllтсццд!агва, mg ha pá,rbesz,éd formájában is egy íráslt xnem tesz krESplarttá - :{іamцi,s ёs •hrrlylbe+len iaJz а
ьеá!111ítás, niiszeaint a kilég ~e+ti. maloarrгti ,а kJéurtпm,y, sгznmbo;Эгг~ ál~ка la zsanп ck+l ntlttil ~tat,
ameal úgy szaáitrиalünk le, hlagy az;t »ren ő s, edrгett p гоleгHáanak l,edömltflk«. Id.amis
az 50 +áveks dlalgоzó maun~káЈs magraj'zd'.lásay aki ѕí.rrni - jár га Z е11haІg`Yгatoitt mla1ounudv:arг~a s aki saját sz+avai szeriiiJt: »od у an vaаgyiok, m+int e1bY k'vvert kutya,
amгelyet gazdája h,a°s.zn:a.v etet' eirtslége mialtt kiver a h гážlbál iё s a. кttidly 111gpva
gdlögö1jlön«. A felf.oэmégis visszajön ;és шeg+hú.zиdaik egy sa,rokbanl,. hogy ratlt
.gások il1!угеп zavarassá ~gá ~ban pe,nsze egy!álltaliában тает segí~ thet ha га végénl általános sz.ó'Paл rtгakat +ha{ngaoazltiar4unk, rrtбnt p1é11dáat(L: »Ne essen kéatségbe, де!maknaltJkus
ál+lamttnkbaa г nem lesz többгé kiszákmiá,nya Іás stb ,stb.«.

*

A N0VF.rZLA-PALYA7ATRA 13 ед!bгeszédléѕ érkezlett be. A menny тség be,rmé:szetesen sohasem lehet szentip,anit, ha v гladalam,rál` műиészetriőili vaгn szkó, di a
zeti nem akarju azt rnon+dann', hogy nem aka гdit alyait
annöscég гаlппаl r'nká.bb.
demellte dln'a la
írás, amell.y ki ne itürцt volna a töiьІbгi közii ~, amely . meg ie
díja.zást. Viszont az e квд díjat egy, 1 уагти sem ,érdemdte meg. Akadt
ycü'!d!ö ~tt íráso.k között kis hangulatk é karcolat, де :ajkad Іt sz:ntle+:k'sriegгénynek
be+ül(l m~untka is, sö,t az egyik граlу+áхго пет ,értvгe meg a, ;p ѓ ll лálziat fielltaélteleist, önálá eiJbesaé9+és hilyebt a Jámos vrIbiz jld1-+r;osszul összeállíbol4t "k и an;a(tlált ki;]dte be.
V,a(nгniaik ímások, aanelyek stitiius, nye1lav vagy áilt,alálbia; п а fL,rтn,a tekinte;tfében,
íráskészsé gben mamadnakk ej , а mie+gkíиánt színvon1a г11 mlögöitt, гmü.sok viszont az
~eszmгi vonalon kívánгva h Іaladlnn; hanylagclj;á>1а el а foanmaaг І kiémdlгsb. Akadnak szép
sz,ámrrnal о'lyanak .L's, akik! гelöszöгr ragadva tatián toillalt, т`.lndenгt bellAe akarnak
sííríbeni egyettilem kis •nb иel:?álba иауу ka,rcalat,ba, amit наг'llott,ak, 1{áttaik, ;olvastak, tand(tak — mđndгxzt umit taLán: egy ćllet m kásságа hivatott meg Іa.láslítiгni.
Fe1tétLenül külön ,kidll megenv': 1ílterni egy oly,an kiérdést; .a,me,+y havratovább a
- kvгa(jdaaságf: nІaayarr :i;ra,daalÍofm rdésié п>lé növi ki miagát. Talán »csialádv
inolbC,nцána!k« keneszte ъеназ!ük el ezt a kérdést. Аггтод иат iwglnanis szá, Ihogy
egtöњ ír+ó,nak a; köraü!lötti вrtk lés bennünk f оГ!ур os,ztályharckot íxiásában ;egy csa:ládan :bieiUiil, egy csarlládi keretef: ~i bélül jelгentkezö 'n ёzeteltéré ~ se~kkeil ;p Іr ~ólьáljlгa
rérzéikleltetnd, ti ~kröztetrni. !Igy -azutáni, ,a, ti+egikolmlalyabb osizd'yhau• с is — elsikkad,
e!l,vllar,, békés anюgoldást nyer, tölbbnyire аlут;óдоп, hogy e111ő tlb-ut гóibb ,a család
min.d~ en ta1;ja aktivist ~ává иá41_k, vragy 7legatilálLl) is csaЈ;i ~ lakozг-1k п szolci,alilт.muis 1é;pít6ihez. A1kárhogy esik is a d;ollog, a es аl,ádlban, marad és fezt az olvasá ;é гrzai, tudjka
u1tlá,r jbгeLör,e.. Nini Is hiszr azbán nagyon c1, hogy kamaly h а rco'k folynak lkörülöttün!k, !k önёsгkn a fialn.t szektolrán.
A né!hány; áltailánasító szó utám; áttérlür,k az egyes ellbeszélé&k чsmertetésére.
A 1rí,ná.lóbizlotttsíáfg csulA І án egy mláasadik é1s !k,é ~t haarma ~ dik díjat osztott k. A
.шásadik dWrгa az »г~lbгггед éва című albeszélllés ~ t éndemesíbette, amelynek .s:zerz őдe
Kitti о y;u'.!а: Е]bešlZléll! о kslэilusb ап, n ~cavlelaszerü ~ en unlзg ►írt ,mlacl aktu ~ áli.s 't~örténetet
ad benne a sz.erzö. 1V11;nt! a legtöbb pályázkói iKittti is ;f;alflttrla megy d,e, a
városiiadcat, ,а munks+akat is kihozza a гиasáannaapi f,allwna, éks +berrnut,a гt ~la, а gya.kari ~ iatban is a munQeások és d;olgc>, хо ipaanasгt+ok szövetslégét• gywtt diolgozaak
a falusi sгzöуetkezet,: otthon fe цél~ítésén а vrárasRуáD ,ki~szálll niІunЈkások és ka szegé:nгy par,aaszto(k. A mese, а tört;ém(é.s, гhгam11o11cteanébien —{ itt 1j egy csál:lád átil, а
mwnkás-okkal egYiцt гtrnlíiköd: ő гfiú ;ćs anunkásel.leneгs„ galzldalg paraszt, akl te.rmlé.szetesen itt is haimianosan ia(hihoz a tÍáb о,r',hoz szeglödik„ aamlel,ylhгez fia i1s taartoazik •
Az еа'.lbeszéPésb,en van lenкlüa'let, vannak јга amгeglátásokay van Lrдr_Кlигдајв. A jellemek
:leevéssé vannak kidotilgozvá., me,seszö иés Sem ePj ~ ggté neá11, mért ,egyfáltalá.n
,arem, vaa ~!овг т ü, h;olgy a zs(íros pianaisztok sz'nrnte, mikidien harc snélkül átállnak a
s г ocial(izntus tállrarlba.
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iarun•adik dí,úna , а » ~гémyek а Tiztiá n« сјтű edtibesWéі lést +tiart оtt+a énd`гes111ersneл
bbizottság. Sze+rz ő~je Pásiztor ,Ferleлc. J+Ó1ll mleg й rt mюгvёlba, dэia~bár itt -ioitt bcsair
rnealizrrrusbбl а rosnlandј kába, hoг,gy ai2tbцtáл rha•1án e1lle nlér,eg gyamámbt, mara';г álј+оп . S,zerz ~ á egsnéлi életekesn +át +Iлnólirálj+a ialdinrfi a t Ѓir;sa+da' гr>Ii lkrérrdé>se képét és
me ~gdlldását• is +és Іz elгéggé sikerül jils rve+ki. Va,nnak ibesre eg цémil Ыlenюky die
vaлюak talán
slliogeз figur
is. гL юg Јњnr7e gowdю lubnk f:1tt, di tia 'Јап s2limté тr:
túг:tiságas hirtelen ~éggeil bér tnieg. iFe111Gét1e а ihilba аг eLlesvsé+g (и+ј 'bió11 — osádta:g!)
is, зnirrfegY gY
gy~ oгrs
lraftk~ustial aiUaltit , .аппdllу ;m,in istenbünbetétis köveitk сziilc be a rс a.Q~ oiás imёatairtábs mia&
VÖ!rbsbaлnamyr.; Zaltiáл » éjlalpgé
čir,i
сцт,и , Sztдntém ihаnmadi díi.i+at ka,t,atc
ellbeszélésének is sodњ née. ~a а .lemidiiiШetie, iajnnгyi bizlomyos, hogy ,ír+óljlá,basn иап
гi111xezél ő kész+ség. Aktпrгál?is kérdést támgy!all és 11eyes vomaCiont htia•ad„ + де a,dabátmég n+aiv+an, kezdetlеgesen íogj:a fel kistslé.
A » Сsé•FLés« c:snű írtáЈs vv, szoa ~t, hal ~ +án- feltétlesnqü Ш teheb;stélgre m гwi;ra>t é5 ј ó,
élénk s ж'мва van, csulpám tihambgnr:latkéip., esznnieii tatrt гalom nгalkül.
» Ј!:sn mn,egisane+ri rati cлиillti'.li,ziáсi,ót« nagybon éridlгke íuг ás. Sгeniője k:sdilá.k, aki
soka ~ igyeikszik ta+rvwln,i +és m+inden tudbá ~sát `Ib ~lies ~r~•ti t+aQln eil+ső írásába; • >z
persze Іa•gy+on leromtja а латb tebhie.tség néllküll mbeigгí+rt novtidllárt. .ѕitiг.гusa gördüle- keny, bha;ngja tаjIlán кги' s зé ihetyЈk h+eL'fye+nfl ~jén't. гt'llliü{SIáы l éS. І ;gyE ~s szeлtEió ґ it;ve,
fiiatal s гerz,ő tő+l klabpп~nik mlёg ~ cbbb írrás+okat i s , ann ~e,уekb+en sikeгr~e+s+ ~ььem fiog
kü.zden,i az innpenialllizrnras юЛ1ет.
~ nd'ekes. írás a»Senki sz.i+gtiet
Szerzőfe csuЯ3Iá+n tö+redékkel s,z+algált. és
ha~larцd'О а támgya;t yfjúságli. .re•génnyié b őviíteni. A szerгaá
,ond+alásal, -sági regény farзn+ábbarv nié ~xsztie;rйsы enii a. e ~rmlészé+ttudlomlany+okat — éis - +s us ~ a,
íráskészsége
Visz oert a tömeidiékben nem anrnr у9na tenmlészettud.o váл.yt mint т sz•t:kát, fantiasztikunnidt ad és
nrul~ ati,kws s:zínlbem btűnfieti lelll аг ifjhíság előrt~t azt a tu ~ást, akHit perek aia тtt rá l lhotb fbeszé1Јni arran lnogy tlbetgy г+.г
:hűtlen liazáj, áhоz és а h.a4la+dá eszméj!éhei iéis `szeg őid) lék etil az е+in!siéghez.
Az »11ј utarkorn« ,адд'Jwá;l4'ls ténllзt hoz és jü eszintii an:,go1 Іd Јs~
l~ am. f,r1.ilj І ába.n vala
b.izanyas nnese.szöиési k~ésizség, dii az iids béI'fm ~ény +és csк~léfkmг ny +helуett eflm+él-kcdést é,s szeлnmrе llátihatá а ;,tá ~ciót ad, az а~{•cićkalt nem 1beii:illirial, db Ihazzáif űzött
inabgyarázatakkail iNdakalja.
»F'.hnias,ódó iidt<. Szenzíl+jének valásiziul űlll,g ,el.s ő ímásia; •riolssz, ,szben~t_imieпtális rеgények utámérгlésгe.
»Két ba ~ rát ta+aálk+ozik« , » VaІsáraaipi Ikilráuttidwlás«, » б y+or:s+vo+nat«: m.ind а •hлroirn
kis és kisigény ű , karodliats.zer ű íirrл s, tiуrlbém+et,, nn.ese ,és ю sele ~kmén~y nlé9kivl. +Stlusnak gyömge,, ténr,ájiuk inemn ,iidlő+sг+erű•
»TaTviaJszi •lbnedés« нriпnl!bírvlebrL тlе.gírrt szelkиbánynvese. E1Фemisúllyo+zásu,l !s+okat
í+r szerzaje a ,t•erгm►étisszeltirőlll, ;hagy •aгutiám ыrónvádszеr:rell lhámгozzia ki ia ten denciát а tömbéné+srlő!1. °Vilszomt sbzerz őm,ek ,fleb~tétle+r ~iú1 vasi bп:lzlolnya ~ 1 vrás- és 'mie5e-szöиési készséige.
»Vissza a n>Iwltba« kezdetleges Iíriás, ialgiit'á1 о~, nean ,szгlprodal'1 от.
»I•fijúság« — túQsolkait +fiog• s eve+se+t rnl đl:lkоll. Az( egéis mczgal+rnlat fi ё4akarja öl?iedn,i nrindsrгláig, ar;le ntiemn biilkrö ~zbeti а nnlolzgalsnаt, csak kié ~iekieгt ad, юsei:lek=
niémy, +akciák anélkiU.
~

~

VFJRSPALYAZAT
»Az idei p+ályá.zаt elő .kívámija egtíteni i;radallhr иl élieibiimk felillö+dését,
dalosrиnűvelők tekinitályes borának knlszléb Лesit ~ését« — .vrtubk <ај. »шd« oiktábernave,rruhiri sz•ámvá+bam. Ami a rsгpbálly ázaibat iillllёt>и, a rlállló-biilz>oittság sajn,állko-zássa+l те gálпia І ítj +a, ;hogy seung e+gyik, slean aniáis ~ k clédj+a ieni bs јпüllt. PJ1q ~ téltbe п
arz élhrrnxlt éич ,pályátzai11ta1Л ia(rn.ikgr lvédrr'anY knearne&eldlö telheUsiég ű ályamulnik а
(körzöttük Mar+kavics Jánosié) va11ó1bam +h ~azzá ~járnrllt I ddaј m é".etiimk fej4 ődésléhez
~
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lyázat,a s regylbem írókáde+re:mk megеrősёdéiséQ~ ІіІ — apumk ez ú1ја+ љ
teleaгm+ek n ю ► dható.
anиЫnkávalli vett né,szt ia ~
Ti~zenhá.roml pályrá ~ ó mindё s+size • 20
194$-+év vers- ~pá~lyá:z'a~tiá;n. A tp+ályгárz albolk kё zёtt csak dllvétve akadt лéihány
mondat, aRrnely;ne а rló-ib~~ дziáttsiág A mi di.illliői, é,pп t ő` i1vaincaѕ
vadóságunk és. néiIлi'vnik miás ; tu,dlat+osatbb ve гrtѕ ekвt — -éis kö1lhők~Vt kíván. Ig,a, т,
hogy má,r Marx mlegálD:Iapí+bo+tbab iha,gy » а antivléstzletr ől islnue,netes, hcgy n•Negha; áno ~att v^:,rágkára,i k, оrram,tse,m á411ar1alk ará јІц3nba л a társaldalenn, telhát ,egybe,n
Іlsz+eréиek álltaillámas+ fiej ~lebtaz anyagi а1аЭ, úgy+szólvrán szemиezet+iink csbm
séévю1« s ígY az újljá ~szdileaés tényгé+bőll ,sean kö+v+etkczik а k~ z+иeгtlen ,?+radllmi
újj.ászјјi1etés — m+égi,s. az er гedгn~ény, jlol~ban mondva ,er ~edmэlétnytdUenisгég; an ~ egJ~ ökkemfiette а bíná:ló birzattsáiglot. A verspályázat sikertelensége azt bizou тyítju,

.hogy írógárdánk jobbjai ezúttal nem vettek - részt а pályázaton, úgyszólvá п
megfutattak a harc elől. A beérkerгett Ipályaдnгwnkálk szont ,egye,l ё,ne csak ш nyi
р ozit^митцон je1:le,nteneke hcg tdbibslégükben m ~égis az ú ј eunár:,rit én ге laelik — sаjхгов a2,anlban nem aZ új embenhez myéilGá ,sonokb гan.
A k,ö1tészeit a 11e,g>asi ь b írá ~sf,anma, iat ,bö,rténellemie őtt ősi itámeek és ,É,ni ~ .kek
— rntmu+sálxaa pediig а nvtunka — ,rckloiraa. Fppen ezCrt, а lbínádó bizottsdig sajnáilik,оzással nne,gállal јLtja, h+agy ezútbal dbfUg гzó maznkásaimk é1s +p,a,naisz1t11a: кuk f'-gy+elrrvét is ellk,erii Фt+e ,а »I-I1íd« vеra,a Рг a. vers nzat ne щ adott ifrodallmtumknak sem egy új ЈЩ itáik lsbvánt, sem egY új , Свéгрlе' l гтпélн.

Mindiissze
két pályamunka árul el némi formaérzéket, ad valamennyi
szá- és gondolatritmust. Ezek: a »Hiszek« és а »Napkelte« cím ű versek.
niikttssága figye ~remvre~mléШbó. I ~ nó(iláira túwJ n,a ~ y hal*aásstal vanA » ііis'zek
-t і!ak r ~ gi, nagy kгö91t1ő~ imk; ve.rsémгek semг fannváUa, sem 1ha ~ugja- т: т1 emг,dteti.
A»Na~pkeTte f tt1enfi І ér*llhni,s~égi dla1 ~,^}otzó mvumkálja s ёрin erraért +hilbáztatjuk, hogy beieveszti gtondala ~tai+t а fanmálba" s Ia! fanmгa rrtJatt el Is e;rti ket.

A bíráló hizottság úgy határozott, hogy bár it pályadí.iat ezúttal nem adja
ki — e két verset, illetve íróit dicséretbenf részesíti.

Dalol a munka. Proletár-йzenet. I,nója siz,ene+ti а verset йs ,szerutl, а rru:nká,t.
Ez .azonban kevés a k о1+UÓszebhez. Тоlk tan sisEail йs bö+ьb ёnkrkt'aval 'talán
m,ég fog érdeaneseit ailkjottni.
Partizánok, Vörös Csillag, stb. ,A грá1l уá ъо — ,nem vette komolyan ra р ályázatct. Amúgyis ,fagylaliiélkas veirseillési kászlsége ,mle ,lllett — k ~n,rírn_kikel t ű zdielt kulp4ét is kifildöltt а гpái~тázalbra.
Holdfény alatt. Fлnd'élk3könyvlb+e va+bó vansike.
.Sziventben ujjong valami. A két áÍцtU0z+a1t 1cёziгl egyik +s+eдn sikearü4t.
Ludwјgshafeпben. I, ráslbwdló +emlber ánaza ј aáliia, d nini ,vers.
Munkás régen és most. ѕzép szavak avéhal — di 1nkább ган invuдlt s' гratáscr,
rn+kit a rna éirí.tése:
Sziil đföldem, Кёxelít ő tét, stb. grőltlin тn űdai] Иuґbámгlalt+ok.
Tudds. Nagц isz аиak, anеggyő,ző . ет nléllkiül. Nean vгers.
holnap eljön u mi országunk. A t►éxnia sokk,:a]Ј jobb +mlin,t a f~Ild,algio+zásal.
Vörös labogó, Partizánok. Ne4ilézkes, nirt stalan tsomak. A b&mlák s,ak,ka1
jobb verseket igém уаlmek.
Szab пdság kell nekiink, Lenin gy őzelme. Ajikalmi, dvGsёí+tiő d,alё; г alt, d!e
пеап ‚vers.
Világbéke, Karácsony. Az еооb(Іf: csatk aforizma, és ta,z; utó' љi sem vers.
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